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บทคัดย่อ

บทความนี้ ได้ศึกษาอิทธิ พลของพารามิเตอร์ การเชื่อมเสี ยดทานแบบกวนของอลูมิเนี ยมหล่อกึ่งของแข็ง 2024 ที่
ส่งผลต่อโครงสร้างและสมบัติทางกล วัสดุที่ใช้ทดลองมีความหนา 4 มิลลิเมตร ความเร็ วหมุนเชื่อม 710, 1000 และ 1400
รอบต่อนาที และความเร็ วเดิ นเชื่ อม 80, 112 และ 160 มิลลิเมตรต่อนาที ผลจากการทดลองพบว่าพารามิ เตอร์ การเชื่ อม
ส่ ง ผลกระทบให้ เกิ ด ความร้ อ นจากการเสี ย ดทานและการไหลวนของวัส ดุ ใ นแนวเชื่ อ มที่ แ ตกต่ า งกัน ท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของเกรนในแต่ละบริ เวณของแนวเชื่อมและสมบัติทางกลของแนวเชื่อม โดยการหมุนของเครื่ องมือเชื่อม
ที่สูงขึ้นทาให้เกิดความร้อนที่มากขึ้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของเกรน และการแตกหักของอนุภาค Al2Cu ค่าความ
แข็งของรอยเชื่อมมากที่สุดในช่วงบริ เวณ TMAZ - SZ ที่ 145.10 Hv ที่ ความเร็ วหมุนเชื่ อม 1400 รอบต่อนาที ความเร็ ว
เดิ นเชื่ อม 160 มิลลิเมตรต่อนาที และค่าความแข็งแรงดึงสู งสุ ดของการทดลองอยูท่ ี่ ความเร็ วหมุนเชื่ อม 710 รอบต่อนาที
ความเร็ วเดินเชื่อม 160 มิลลิเมตรต่อนาที ที่ 208.08 MPa โดยค่าความแข็งแรงดึงของรอยเชื่อมทุกสภาวะการทดลองมีค่า
ต่ากว่าค่าความแข็งแรงดึงของเนื้อวัสดุเดิม โดยมีค่าประสิ ทธิภาพแนวเชื่อมทุกสภาวะการเชื่อมไม่เกิน 80%
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ABSTRACT

This article studied the influence of friction welding parameters stirred semi-solid casting of
aluminum 2024 on structural and mechanical properties. The sample material panel has a thickness of
4 mm. The variable parameters include with rotation speeds 710, 1000 and 1400 rpm and welding
speeds 80, 112 and 160 mm/min. The results revealed that the welding parameters affect the heat from
the friction and the flow of materials in welding. It changes the shape of grain in each area of welding
as well as mechanical properties of the weld. The higher rotation speed of the weld affects the
deformation of the grain and fracture of particle Al2Cu. Hardness of the welding is in the area TMAZSZ at 145.10 Hv, rotation speed 1400 rpm, welding speed 160 mm/min. The maximum tensile strength
receiving in this experiments was 208.08 MPa with conditions of rotation speed 710 rpm and welding
speed 160 mm/min. However, the tensile strength of welds in all experimental conditions is lower than
the based material. The efficiency of all welding conditions is not over 80%.

1.

บทนำ

ดั ง นั้ น การเชื่ อ ม เสี ยด ท าน แบ บ กวน จึ งกล ายเป็ น
กระบวนการที่ เหมาะสมมากส าหรั บ การเชื่ อ มวัส ดุ
โดยเฉพาะอลู มิ เ นี ย มที่ มี ค วามแข็ ง แรงสู ง เช่ น 2024,
6061, 7075 เป็ นต้น [6] เมื่ อ เที ย บกั บ การเชื่ อ มแบบ
หลอมละลายแล้วบริ เวณที่ แตกต่ างกัน จะเกิ ดขึ้ น ในช่ ว ง
ของแนวเชื่ อ ม เนื่ อ งจากความร้ อ นจากแรงเสี ย ดทาน
ก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนรู ปร่ างของเกรนแบบพลาสติก ความ
ร้อนจากแรงเสี ยดทานของเครื่ องมือเชื่ อมกับวัสดุเชื่อมทา
ให้เกิ ด การชะลอตัว ของเนื้ อ โลหะจึ งท าให้การหมุ น ย้าย
โครงสร้างทางโลหะวิทยาเป็ นไปตามแนวการหมุน ของ
เครื่ องมือ ภายใต้พารามิเตอร์ การเชื่อมของเครื่ องมือเชื่ อม
(บ่ าและหั วพิ น ) โครงสร้ างของการเชื่ อ มเสี ย ดทานแบบ
กวนเนื่ อ งจากความเครี ยดทางกลที่ รุน แรงแนวเชื่ อ มจะ
แสดงให้เห็ นถึงสามบริ เวณที่ แตกต่างกัน คือบริ เวณแนว
ก วน ( Stir Zone; SZ) บ ริ เวณ ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ อั น
เนื่ อ ง ม า จ า ก ค ว า ม ร้ อ น ( Thermo Mechanical
Affected Zone : TMAZ) และบริ เวณได้รับผลกระทบ
ทางความร้อน (Heat Affected Zone : HAZ) บริ เวณ
SZ เป็ นพื้ น ที่ ที่ หั วพิ น ของเครื่ อ งมื อ เชื่ อ มผ่าน มี ท้ ัง การ
เปลี่ ยนแปลงรู ปร่ างของเกรนสู งและการรั กษาความร้อน
บริ เวณแนวเชื่อม โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วยเกรนชนิดอีควิ
แอกซ์ (Equiaxed Grains) ที่ดีมากเนื่ องจากการตกผลึก
ใหม่ของเกรนที่เต็มรู ปแบบที่มีผลมาจากความร้อนจากแรง
เสี ยดทานทาให้มีจานวนมากและเป็ นเกรนละเอียด บริ เวณ
ที่ อ ยู่ ติ ด กั บ SZ เป็ น TMAZ บ ริ เว ณ ที่ เกิ ด ก าร
เปลี่ยนแปลงของเกรนจากความร้อนทางกลอย่างรุ นแรง

อลูมิเนียมเกรด 2xxx สามารถเพิ่มสมบัติทางกลด้วย
กระบวนการทางความร้อน ทั้งในด้านความแข็งและความ
แข็งแรง นอกจากนี้ ยงั สามารถทนต่อการกัดกร่ อนได้ดีมี
การใช้กนั อย่างแพร่ หลายสาหรับงานโครงสร้างต่าง ๆ แต่ก็
มีอุปสรรคในการใช้งานและมีขอ้ จากัดมากพอสมควร เช่น
เทคนิ คการเชื่อมประกอบ การสู ญเสี ยความแข็งแรงเมื่อใช้
งาน ใน อุ ณ ห ภู มิ ที่ สู ง โดยเฉพ าะเท คนิ คการเชื่ อม
ประกอบด้วยกรรมวิธีการเชื่ อมในสภาวะหลอมละลายมี
ข้อจากัดอยูม่ าก ไม่วา่ จะเป็ นกรรมวิธีการเชื่อม TIG หรื อ
MIG เนื่ อ งจากความร้ อ นจากการเชื่ อ มในสภาวะหลอม
ละลายทาให้เกิ ดรู พรุ น รอยแตก และการบิ ดตัวของแนว
เชื่ อม เป็ นต้น ส่ งผลให้เกิ ดช่ องว่างของค่าสมบัติทางกล
ด้า นความแข็ ง แรงระหว่า งเนื้ อ โลหะเดิ ม กับ รอยเชื่ อ ม
มากกว่ า 40 เปอร์ เซ็ น ต์ ดัง นั้ นเพื่ อ เป็ นการแก้ปั ญ หา
ดังกล่าวข้างต้นกรรมวิธีการเชื่อมสภาวะของแข็ง คือ การ
เชื่ อ มเสี ยดทานแบบกวน (Friction Stir Welding;
FSW) ซึ่ งในปั จจุ บ ัน ถูกกล่าวถึ งและนาไปใช้ม ากขึ้ น ใน
อุตสาหกรรมการบิ น และอวกาศ อุตสาหกรรมยานยนต์
อุ ต สาหกรรมทางทะเล รวมถึ ง ทางการทหาร เป็ นต้น
[1-5]

การเชื่อมเสี ยดทานแบบกวนมีขอ้ ดีและข้อได้เปรี ยบ
กว่ากระบวนการเชื่อมในสภาวะหลอมละลาย เช่น มีความ
ร้อนที่ ต่ ากว่าจุดหลอมละลายของวัสดุทาให้ไม่เกิ ดรู พรุ น
หรื อรอยแตกในแนวเชื่อม ไม่เกิดการบิดตัวของแนวเชื่อม
รวมถึ ง การใช้อุ ป กรณ์ ใ นการเชื่ อ มที่ น้ อ ยกว่า เป็ นต้น
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ถึงแม้วา่ จะไม่ได้รับผลโดยตรงในการกดหรื อการหมุนของ
เครื่ องมือเชื่อมที่หวั พิน แต่เครื่ องมือเชื่อมที่บ่าเชื่อมก็ส่งผล
กระทบได้โดยตรงเนื่ องจากความเครี ยดเฉื อนภายในแนว
เชื่ อ ม ท าให้ บ ริ เวณ TMAZ เกรนจะเสี ย รู ป ร่ า งแบบ
พลาสติกเช่นเดียวกับบริ เวณ SZ แต่ไม่เพียงพอที่ จะทาให้
เกิ ด การตกผลึ ก ใหม่ ข องเกรน นอกเหนื อ จากบริ เวณ
TMAZ ที่เป็ นบริ เวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนแล้ว
ยังมีบริ เวณอีกบริ เวณหนึ่ งที่ซ่ ึ งบริ เวณนี้ จะโดนการกระทา
ของเครื่ องมือเชื่ อมที่ บ่าเชื่ อมส่ งผลกระทบจากความร้อน
เช่ น กัน เรี ยกว่า บริ เวณ HAZ ซึ่ งเกิ ดจากการไหลเวียน
ของความร้ อนบริ เวณส่ วนปลายของเครื่ องมื อเชื่ อม [712] นอกจากนี้ รูปร่ างของรอยเชื่อมที่เป็ นลักษณะวงแหวน
ครึ่ งวงกลมด้านบนของพื้ น ผิ วรอยเชื่ อ ม จะมี ระยะห่ า ง
ระหว่างวงแหวนครึ่ งวงกลมอย่างสม่าเสมอหรื อจะเพิ่มขึ้น
และลดลงก็ได้ซ่ ึ งขึ้นอยู่กบั พารามิ เตอร์ ของการเชื่ อม คื อ
ความเร็ ว เดิ น เชื่ อ มและความเร็ ว หมุ น เชื่ อ ม ส่ ง ผลให้
โครงสร้ า งเป็ นเนื้ อเดี ย วกั น ภายใต้ แ นวเชื่ อม [13]
พารามิเตอร์ ต่าง ๆ ของการเชื่ อมเสี ยดทานแบบกวน เช่น
ความเร็ วหมุนเชื่อม (R), ความเร็ วเดิ นเชื่อม (V), แรงกด
ตามแนวแกนเครื่ องมือ รู ปทรงเรขาคณิ ตของหัวพิน การ
เอี ย งองศาของเครื่ องมื อ เชื่ อ ม รวมถึ ง ความลึ ก ในกด
เครื่ องมือเชื่ อมลงในเนื้ อวัสดุ เป็ นต้น ต่างก็ส่งผลกระทบ
ต่ อ กระบวนการ FSW ท่ า มกลางพารามิ เตอร์ ต่ า ง ๆ
เหล่านี้ ความเร็ วหมุนเชื่อมและความเร็ วเดินเชื่อม เป็ นสอง
พารามิเตอร์การเชื่อมที่สาคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อความร้อน
จากแรงเสี ยดทาน ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพของโครงสร้ างทาง
โลหะวิทยาและสมบัติทางกลของแนวเชื่อม [14-15]
จุดมุ่งหมายของงานวิจยั ในครั้งนี้คือการสร้างอิทธิพล
ของอั ต ราส่ วน (R/V) ระหว่ า งความเร็ วหมุ น เชื่ อ ม
(Rotation; R) กับความเร็ วเดิ นเชื่ อม (Velocity; V) ที่
ส่ ง ผลเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพของแนวเชื่ อ ม ทั้ งคุ ณ ภาพของ

โครงสร้างทางโลหะวิทยาและสมบัติทางกลของแนวเชื่อม
ของโลหะผสมหล่อกึ่งของแข็งอลูมิเนียม 2024
2.

รูปแบบการทดลอง

อลู มิ เนี ย มหล่ อ กึ่ งของแข็ ง 2024 (Semi-Solid
Metal; SSM) ที่ ผ่ านกรรมวิ ธี ก ารหล่ อ แบบปล่ อ ยฟอง
แก๊ ส เฉื่ อ ยใน น้ าโล ห ะ (Gas Induce Semi Solid;
GISS) [16] มี ค วามหนา 15 มิ ล ลิ เมตร (mm) ความ
กว้าง 100 mm และความยาว 100 mm ถูกนามาใช้เป็ น
วัส ดุ ในการทดลองครั้ งนี้ จากนั้ นจะน ามาแปรรู ป ด้ว ย
เครื่ องกัดแนวตั้งให้มีขนาด ความหนา 4 mm ความกว้าง
100 mm และความยาว 100 mm องค์ประกอบทางเคมี
ของวัสดุทดลองและสมบัติทางกลของวัสดุแสดงดังตาราง
ที่ 1 และ 2 เครื่ องมื อ เชื่ อ มท าจากเหล็ ก เครื่ องมื อ
SKD11 บ่ ากวน (Shoulder) มี ขนาดความยาวเส้นผ่าน
ศู น ย์ก ลาง 20 mm หั ว พิ น มี รู ป ร่ า งเป็ นทรงกระบอก
ขนาดความยาวเส้นผ่านศู นย์กลาง 5 mm ยาว 3.2 mm
รายละเอียดของเครื่ องมือเชื่อมแสดงดังตารางที่ 3 และรู ป
ที่ 1 มุมเอี ยงของเครื่ องมื อเชื่ อมในขณะเชื่ อมที่ 3 องศา
และความลึ กของบ่ าเชื่ อ มที่ กดลงไปในเนื้ อ วัส ดุ ท ดลอง
เท่ากับ 1.0 mm

รู ปที่ 1 หัวพินทรงกระบอกที่ใช้ในการเชื่อม

ตำรำงที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุทดลอง (ส่วนของน้ าหนัก %)
Elements

Al

Cr

Cu

Fe

Mg

Mn

Si

Ti

Zn

Other

SSM 2024

90.7

0.1

3.8

0.5

1.2

0.3

0.5

0.15

0.25

2.5
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ตำรำงที่ 2 สมบัติทางกลของวัสดุทดลอง
Tensile Strength (MPa)

Yield Strength (MPa)

Elongation (%)

Hardness (HV)

261

209

9.5

92

ตำรำงที่ 3 รู ปทรงเรขาคณิ ตของเครื่ องมือ FSW
Pin description

Pin diameter (mm)

Cylinder

5

Pin Length
(mm)
3.2

ตำรำงที่ 4 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อม
Sample
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rotation Speed, R, (rpm)
710
710
710
1000
1000
1000
1400
1400
1400

Pin Angle
(o)
3

Shoulder diameter
(mm)
20

Welding Speed, V, (mm/min)
80
112
160
80
112
160
80
112
160

R/V
8.88
6.34
4.44
12.50
8.93
6.25
17.50
12.50
8.75

R2/V
6301
4501
3151
12500
8929
6250
24500
17500
12250

FSW
Tool

Material SSM 2024

Material SSM 2024

Base of Fixture

รู ปที่ 2 รู ปแบบการเชื่อมเสี ยดทานแบบกวน
ไปตามแนวแกน มีพารามิเตอร์ ที่ใช้ในการเชื่ อม 2 ปั จจัย
หลั ก คื อ ความเร็ ว หมุ น เชื่ อ ม (Rotation Speed) มี
หน่ ว ยเป็ น รอบต่ อ นาที (rpm) และความเร็ วเดิ น เชื่ อ ม
(Welding Speed) มี ห น่ วยเป็ น มิ ลลิ เ มตรต่ อ น าที
(mm/min) โดยการทดลองการเชื่ อมนั้นจะเชื่ อมทั้งหมด
จานวน 3 ซ้ า เพื่อลดค่าความแปรปรวนของการทดลอง
โดยที่รอยเชื่อมทั้งหมดของการทดลองอยูใ่ นสภาพ "ร้อน"
ตามอัตราส่ วนระหว่างความเร็ วหมุนเชื่อมต่อความเร็ วเดิน

รู ป แบบการเชื่ อ มเสี ย ดทานแบบกวนจะมี ฟิ กเจอร์
(Fixture) แสดงดัง รู ป ที่ 2 ส าหรั บ การเชื่ อ มเสี ย ดทาน
แบบกวนซึ่ งออกแบบมาเพื่ อ การทดลองงานเชื่ อ มเสี ย ด
ทานแบบกวน โดยในตัว ฟิ กเจอร์ จ ะมี แ ผ่ น เหล็ ก รอง
ด้านล่างกั้นระหว่างวัสดุทดลองกับโต๊ะงานของเครื่ องกัด
แนวตั้ง แสดงดังรู ปที่ 3 การเชื่ อมจะใช้เครื่ องกัดแนวตั้ง
ประกอบเข้ากับเครื่ องมือเชื่อมหมุนวนตามเข็มนาฬิกา โดย
ที่เครื่ องมือเชื่อมจะหมุนอยูก่ บั ที่ในขณะที่โต๊ะงานเคลื่อนที่
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เชื่ อม (R/V) และอัตราส่ วน R2/V หมายถึ ง ดัชนี ความ
ร้อน เกณฑ์อตั ราส่ วนนี้ ถูกคิดค้นโดย [17] พารามิเตอร์ ที่
ใช้ในการเชื่อมครั้งนี้แสดงดังตารางที่ 4

รู ปที่ 4 แบบร่ างของการตัดขวางกับแนวเชื่อมที่ผา่ น
การเชื่อมเสี ยดทานแบบกวน
ฐานด้านล่างของฟิ กเจอร์
รู ปที่ 3 ลักษณะของฟิ กเจอร์

การตรวจสอบโครงสร้ างทางโลหะวิ ท ยาระดั บ
มหภาคและจุลภาค จะเตรี ยมชิ้นงานโดยนาชิ้ นงานเชื่ อม
ไปหล่ อ เรซิ น ในบล็อ กที่ ก าหนด จากนั้น น าไปขัด ด้ว ย
กระดาษทรายเรี ย งลาดับ ความหยาบมากไปจนถึ งความ
หยาบน้อย ตั้งแต่เบอร์ 320 – 1200 เมื่อขัดเสร็ จก็นาไป
ขัดต่อบนผ้าสักหลาดด้วยผงขัดอะลูมิน่า จานวน 3 ขนาด
คือ 3, 1 และ 0.5 ไมโครเมตร (m) ตามลาดับ จากนั้น
นาไปกัดด้วยกรดคิลเลอร์ เป็ นเวลา 10 วินาที (s) ถึงจุดนี้
ชิ้ น งานพร้ อ มตรวจสอบโครงสร้ า งทางโลหะวิ ท ยาทั้ง
ระดับ มหภาคด้วยกล้องกาลังขยายต่ า และระดับจุ ล ภาค
ด้วยกล้องจุลทรรศน์
การทดสอบสมบัติท างกลด้านความแข็ง จะเตรี ยม
ชิ้ น งานเหมื อ นกับ การเตรี ย มชิ้ น งานเพื่ อ การตรวจสอบ
โครงสร้ างทางโลหะวิท ยาระดับ มหภาคและจุ ล ภาคทุ ก
ประการ และใช้เครื่ องทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ กด
ลงบริ เวณพื้ น ที่ ห น้าตัด ของรอยเชื่ อ ม แรงกดที่ ใช้ 100
กรัม (g) เป็ นเวลา 10 s ต่อหนึ่งรอยกด ระยะห่างระหว่าง
รอยกด 1 mm โดยใน 1 ชิ้นงานทดสอบจะกดทั้งหมด 3
แนวกด แล้วนาทั้ง 3 แนวกดมาคานวณค่าเฉลี่ ยเพื่อเป็ น
ตัวแทนของชิ้นงานทดสอบแต่ละสภาวะการทดลอง
การทดสอบสมบัติทางกลด้านความแข็งแรงดึง จะนา
ชิ้นงานที่ได้จากการตัดแบ่งมาแปรรู ปด้วยเครื่ องกัดแนวตั้ง
โดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการควบคุมในการผลิตให้มีขนาด

เมื่ อ เชื่ อ มชิ้ น งานเสร็ จ ต่ อ หนึ่ งสภาวะจะท าการ
ตรวจสอบรอยเชื่ อมด้วยตาเปล่าก่อนเป็ นอันดับแรก เพื่อ
ตรวจสอบสิ่ งผิดปกติ ในรอยเชื่ อมว่ามี การประสานกัน ดี
หรื อไม่ จากนั้นจะนาไปร่ างแบบตัดตั้งฉากกับแนวเชื่ อม
เพื่อนาส่ วนต่างๆ ไปทดสอบสมบัติทางกลและตรวจสอบ
โครงสร้างทางโลหะวิทยา โดยส่ วนหัวและส่ วนท้ายของ
แนวเชื่อมจะถูกตัดออก (Cutting Out) ข้างละ 15 mm
จากนั้น ส่ ว นที่ ติ ด กับ ส่ ว นหั วและส่ ว นท้ายคื อ ส่ ว นที่ จ ะ
นาไปแปรรู ปเป็ นชิ้นงานทดสอบสมบัติทางกลด้านความ
แข็ ง แรงดึ ง (Tensile Testing) จ านวน 3 ชิ้ น ความ
กว้างชิ้นละ 15 mm ส่ วนต่อมาจะนาไปดูโครงสร้างทาง
โลหะวิทยาระดับมหภาคและจุลภาค (Macro – Micro
Structure) ความกว้า ง 10 mm และส่ ว นสุ ดท้ า ยจะ
นาไปทสอบสมบัติทางกลด้านความแข็ง ความกว้าง 15
mm รายละเอียดแสดงดังรู ปที่ 4
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ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM E8M จากนั้นนาไป
ท ดสอบ ความแข็ ง แรงดึ งด้ ว ยเครื่ องท ดสอบ แบ บ
เอนกประสงค์ที่อุณหภูมิห้องโดยมี ความเร็ วในการดึ ง 1
mm/min โดยในหนึ่ งสภาวะของการทดลองจะดึ ง 3 ชิ้ น
ในแต่ล ะสภาวะจะทดสอบจานวน 3 ซ้ า จะท าให้ได้ค่ า
ทดสอบสมบัติทางกลด้านความแข็งแรงดึ ง 9 ค่าต่อหนึ่ ง
สภาวะ
3.

และความเร็ วหมุนเชื่ อม 1400 rpm แสดงดังรู ปที่ 3 (GI) ซึ่ งแต่ละสภาวะจะเรี ยงลาดับของความเร็ วเดินเชื่ อมจาก
80, 112 และ 160 mm/min ตามลาดับ ผลการทดลอง
พบว่าพื้นผิวด้านบนของรอยเชื่อมที่ความเร็ วหมุนเชื่อมต่า
จะเรี ยบและมีครี บน้อย แสดงดังรู ปที่ 3 (A-C) ในขณะที่
เพิ่ ม ความเร็ ว หมุ น เชื่ อ มขึ้ น จาก 710 เป็ น 1000 และ
1400 rpm ตามลาดับ พบว่าลักษณะพื้ น ผิวด้านบนของ
รอยเชื่ อมมี ความขรุ ขระ มี สเก็ด มี ครี บ เพิ่มมากขึ้ น ตาม
การเพิ่มขึ้นของความเร็ วหมุนเชื่อมด้วย นอกจากนี้ ยงั พบ
ร่ องรอยของบ่ าเครื่ องมื อเชื่ อมที่ มีการแบ่ งเป็ นชั้นๆ ตาม
รอยหมุนของเครื่ องมือเชื่อม แสดงดังรู ปที่ 3 (D-F) และ
3 (G-I) แต่ไม่พบความผิดปกติของรอยเชื่อมแต่อย่างใด

ผลกำรทดลองและวิเครำะห์ ผล

3.1 คุณภำพรอยเชื่ อม

รู ปที่ 5 แสดงให้เห็ นถึงลักษณะพื้นผิวด้านบนของ
รอยเชื่อมที่อยูภ่ ายใต้พารามิเตอร์ ต่างๆ ของการเชื่อม โดย
ที่ ความเร็ วหมุนเชื่ อม 710 rpm แสดงดังรู ปที่ 3 (A-C)
ความเร็ วหมุนเชื่ อม 1000 rpm แสดงดังรู ป ที่ 3 (D-F)

รู ปที่ 5 ลักษณะพื้นผิวของรอยเชื่อมตามพารามิเตอร์ความเร็ วหมุนเชื่อมและความเร็ วเดินเชื่อม ดังนี้

(A) 710 rpm 80 mm/min, (B) 710 rpm 112 mm/min, (C) 710 rpm 160 mm/min,
(D) 1000 rpm 80 mm/min, (E) 1000 rpm 112 mm/min, (F) 1000 rpm 160 mm/min,
(G) 1400 rpm 80 mm/min, (H) 1400 rpm 112 mm/min and (I) 1400 rpm 160 mm/min.
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เครื่ องมือเชื่ อมตามความเร็ วเดิ นเชื่ อมที่ กาหนด [13,2425] นอกจากนี้ ยงั สามารถสันนิ ษฐานได้วา่ พารามิเตอร์ ของ
การเชื่ อ มและการไหลวนของวัส ดุ ไ ด้ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ลักษณะรอยเชื่ อม ข้อบกพร่ องรอยเชื่อมส่ วนใหญ่เกิ ดขึ้น
ในกรณี ที่ การไหลของวัส ดุ ร อบๆ เครื่ อ งมื อ เชื่ อ มยังไม่
เพียงพอ และการปรับเปลี่ ยนค่าความเร็ วหมุนเชื่ อมและ
ความเร็ ว เดิ น เชื่ อ ม อาจจะเป็ นเหตุ ผ ลส าหรั บ การเกิ ด
ข้อบกพร่ องในแนวเชื่อมได้ [15,26-29]
3.2 โครงสร้ ำงมหภำค
โครงสร้างมหภาคของรอยเชื่อมแสดงดังรู ปที่ 5 จาก
การสังเกตในแนวเชื่อมทุกสภาวะ รอยเชื่อมเสี ยดทานแบบ
กวนจะถู ก แบ่ ง ออกเป็ น 4 บริ เวณ คื อ SZ, TMAZ,
HAZ แ ล ะ เนื้ อ โ ล ห ะ เดิ ม ( Base Metal; BM)
นอกจากนี้ไม่พบข้อบกพร่ องในรอยเชื่อมในทุกสภาวะการ
เชื่อมอีกด้วย

ผลที่ ได้ช้ ี ให้เห็ น ว่าลักษณะพื้ น ผิวด้านบนของรอย
เชื่ อ มได้รั บ ผลกระทบมากขึ้ น โดยความเร็ ว หมุ น เชื่ อ ม
มากกว่าความเร็ วเดิ นเชื่ อมเนื่ องจากความแตกต่างของค่า
ระดับความร้อนที่ เกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นของอัตราส่ วน R/V
นาไปสู่ ความร้อนที่ สูงขึ้นแสดงโดยดัชนี R2/V และการ
เพิ่มขึ้นของความเร็ วหมุนเชื่อมส่ งผลต่อรอยเชื่อม รวมถึง
การไหลวนของเนื้ อวัสดุที่มีมากขึ้ นตามการหมุนวนของ
ความเร็ ว หมุ น เชื่ อ มอี ก ด้ว ย [18-22] การเพิ่ ม ขึ้ นของ
อัตราส่ วน R/V นาไปสู่ ขนาดที่ กว้างและลึกมากขึ้นของ
บริ เวณรอยเชื่อม เพราะการนาเข้าความร้อนที่ สูงขึ้นที่ เกิ ด
จากการหมุนวนของเครื่ องมือเชื่ อมที่ เพิ่มขึ้น พบว่าความ
ร้อนที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มการไหลของวัสดุโดยมีเครื่ องมือเชื่อม
เป็ นอุ ป กรณ์ สาคัญ ดังนั้น ความร้ อ นที่ เกิ ด จากแรงเสี ย ด
ทานท าให้วสั ดุ อยู่ในสภาวะพลาสติ ก จึ งไหลตัวได้อย่าง
ง่ า ยดาย [19,22-23] ระยะห่ างของร่ องรอยของบ่ า
เครื่ อ งมื อ เชื่ อ มที่ มี ก ารแบ่ ง เป็ นชั้น ๆ ตามรอยหมุ น ของ
เครื่ องมือเชื่ อมเกี่ ยวข้องกับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าของ

รู ปที่ 6 โครงสร้างมหภาคของรอยเชื่อม
3.3 โครงสร้ ำงจุลภำค

พบว่าที่ บ ริ เวณ SZ และ บริ เวณ TMAZ มี ก ารตกผลึ ก
ใหม่ ของเกรนที่ มีผ ลมาจากความร้ อนจากแรงเสี ยดทาน
ขนาดเกรนในบริ เวณ SZ และ TMAZ จะเล็กมากเมื่ อ
เที ยบกับบริ เวณ BM ซึ่ งเป็ นผลมาจากการหมุน วนของ
เครื่ องมือเชื่ อมทาให้เกิ ดการไหลวนของเนื้ อวัสดุ ในทาง
ตรงกันข้ามโครงสร้างบริ เวณ HAZ คล้ายกับโครงสร้าง
บริ เวณ BM เนื่ อ งจากการไหลของวัส ดุ อ ยู่บ ริ เวณขอบ
ปลายบ่ าของเครื่ องมื อเชื่ อมจึ งไม่โดนผลกระทบมากนัก
นอกจากนี้ เฟส Eutectic เกิ ด การแตกหั ก และกระจัด
กระจายทั่ว บริ เวณ SZ ในระหว่างการเชื่ อ ม และมี ก าร
แพร่ ขยายบริ เวณ SZ มากขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของความเร็ ว

จากการตรวจสอบโครงสร้ า งจุ ล ภาคด้ ว ยกล้อ ง
จุ ล ทรรศน์ แ บบใช้แสง (Optical Microscope : OM)
พบว่าบริ เวณเนื้ อโลหะเดิ ม (BM) ประกอบไปด้วยเฟส
แอลฟ่ า (α) แบ บ ก้ อ น กลมผสมกั บ เฟส Eutectic
ประกอบ ไป ด้ ว ย α+ Al2 Cu / Al2 CuMg [30] ซึ่ ง
โครงสร้างเนื้ อโลหะเดิมจะมีลกั ษณะเหมือนกันทุกสภาวะ
การเชื่อม แสดงดังรู ปที่ 7(D,E) การตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาคของรอยเชื่อมแสดงดังรู ปที่ 7(A-E) แสดงให้เห็ น
ตาแหน่ งต่ าง ๆ ที่ ใช้ส่อ งกล้องในรอยเชื่ อม ที่ ค วามเร็ ว
หมุ น เชื่ อ ม 710 rpm ความเร็ วเดิ น เชื่ อ ม 80 mm/min
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เกรนที่มีขนาดเล็กจะอยูด่ า้ นล่างของรอยเชื่อม ส่วนเกรนที่
มีขนาดใหญ่กว่าจะอยูด่ า้ นบนของรอยเชื่อม สันนิ ษฐานว่า
เป็ นเพราะความแตกต่ า งในระดับ ความร้ อ นที่ เกิ ด ขึ้ น
บ ริ เวณ SZ ด้ า น บ น จะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล จากบ่ าข อ ง
เครื่ องมือเชื่ อมทาให้เกิ ดความร้อนที่ มากกว่า บริ เวณ SZ
ด้ า น ล่ า งที่ ได้ รั บ ความ ร้ อ น จากการเสี ยดท าน ของ
เครื่ อ งมื อ เชื่ อ มที่ น้ อ ยกว่า ท าให้ เกรนดู มี ข นาดเล็ ก กว่า

หมุนเชื่อมอีกด้วย ซึ่ งเป็ นผลมาจากความร้อนจากแรงเสี ยด
ทานระหว่างวัสดุทดลองกับเครื่ องมือเชื่ อม การหมุนของ
เครื่ องมือเชื่ อมที่สูงขึ้นทาให้เกิ ดความร้อนที่มากขึ้นส่ งผล
ให้วสั ดุอยูใ่ นสภาวะพลาสติกที่กว้างขึ้นด้วย แสดงดังรู ปที่
8(A) ความเร็ วหมุนเชื่ อม 1000 rpm ความเร็ วเดิ นเชื่ อม
112 mm/min และแสดงดัง รู ป ที่ 8(B) ความเร็ วหมุ น
เชื่อม 1400 rpm ความเร็ วเดินเชื่อม 160 mm/min จาก
ลักษณะดังกล่าวดู เหมื อนว่าค่าความเร็ วเดิ นเชื่ อมซึ่ งเป็ น
พารามิเตอร์ ในการเชื่ อมมีผลต่อรู ปแบบของเกรนที่ ไม่ได้
แตกต่ างกัน อย่างมี นัย สาคัญ มากนัก และในโครงสร้ าง
จุ ล ภาคส าหรั บ แต่ ล ะบริ เวณก็ มี ล ัก ษณะที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน
นอกจากบริ เวณ SZ กับบริ เวณ BM ที่ แตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชดั อิทธิ พลต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง
ของเกรน และการแตกหักของอนุ ภาค Al2Cu ได้ส่งผล
กระทบไปสู่ค่าสมบัติทางกลอีกด้วย [13] ผลที่ได้ช้ ีให้เห็น
ว่าลักษณะรอยเชื่อมได้รับผลกระทบมากขึ้นจากความเร็ ว
หมุนเชื่ อม และการเพิ่มขึ้ นของอัตราส่ วน R/V นาไปสู่
ความแตกต่างของระดับความร้อนที่ เกิ ดขึ้นส่ งผลกระทบ
ต่อแนวเชื่อม [18-22] แสดงดังรู ปที่ 8 นอกจากนี้ ขนาด
ของเกรนในบริ เวณ SZ และบริ เวณ TMAZ เกิ ด การ
เปลี่ยนรู ปร่ างแบบเร่ งรัดมากที่ อุณหภูมิสูง ซึ่ งเกิดจากการ
เสี ยรู ป ร่ างและการตกผลึ ก ใหม่ แ บบไดนามิ ก ซึ่ ง ได้ผ ล
เช่นเดียวกับ [31-33]
การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของเกรนในบริ เวณ TMAZ
มี ก ารเปลี่ ย นรู ป ร่ างแบบพลาสติ ก ที่ น้อ ยกว่าบริ เวณ SZ
เพราะได้รับ ความร้ อนต่ ากว่าบริ เวณ SZ ในทางตรงกัน
ข้ามกันการเปลี่ยนรู ปร่ างแบบพลาสติกบริ เวณ HAZ แทบ
จะไม่เกิดขึ้นเลยเพียงเพราะมีความร้อนที่เกิดขึ้นในบริ เวณ
นั้นน้อยมาก ดังนั้นโครงสร้างทางจุลภาคที่ ดูเหมือนว่าจะ
ไม่ใช่เป็ นเนื้ อเดี ยวกันนาไปสู่ การเพิ่มขึ้นของขนาดเกรน
ในบริ เวณ TMAZ และบริ เวณ HAZ เพราะไม่ ไ ด้เกิ ด
ปรากฏการณ์ การตกผลึกของเกรน แต่เกิ ดการตกตะกอน
ขนาดเล็กในระหว่างขั้นตอนของการเชื่อมและทาให้เกรน
ที่ เกิ ดขึ้นมีความหยาบกว่าเกรนในบริ เวณ SZ นอกจากนี้
ขนาดของเกรนจะไม่เหมือนกันในทุกส่วนของบริ เวณ SZ

[9,14,20-21,25,32-37]

รู ปที่ 7 โครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อม ที่ความเร็ วหมุน
เชื่อม 710 rpm ความเร็ วเดินเชื่อม 80 mm/min
กำรทดสอบสมบัตทิ ำงกลด้ ำนควำมแข็ง
รู ปแบบค่าความแข็งของรอยเชื่อมภายใต้พารามิเตอร์
การเชื่ อ ม พบว่า รอยเชื่ อ มแสดงลักษณะคล้ายตัวยูค ว่ า
() ค่ า บริ เวณ BM มี ค่ า เกาะกลุ่ ม กั น ต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง
บริ เวณ TMAZ จากนั้นค่าความแข็งค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเข้า
3.4
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เนื่ องมาจากการระบายความร้ อนออกจากแนวเชื่ อมมี ค่ า
มากทาให้เกิดการตกผลึกใหม่ของอนุ ภาค Al2Cu มีน้อย
ส่ งผลให้ค่าความแข็งน้อยตามไปด้วย [8,15,19,38-39]
นอกจากนี้ ขอ้ สังเกตในค่าความแข็งของความเร็ วเดินเชื่อม
ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค่ า ไม่ แ ตกต่ า งกั น มากนั ก ผลจากการ
ปรับเปลี่ยนของความเร็ วเดินเชื่อมไม่ได้ส่งผลต่อค่าความ
แข็งมากนัก

สู่ บ ริ เวณ SZ และลดต่ าลงเรื่ อ ยๆ เมื่ อ เริ่ ม เข้า สู่ บ ริ เวณ
TMAZ ของอีกด้านหนึ่ งปรากฏการณ์ น้ ี แสดงดังรู ปที่ 911 ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่ องมาจากการตกผลึกใหม่ของเกรนที่เกิ ด
จากความร้ อนจากการเชื่ อมเสี ยดทานแบบกวนมี มากใน
บริ เวณ SZ ทาให้มีค่ามากกว่าทั้งในบริ เวณ TMAZ และ
บริ เวณ BM ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงค่าความแข็งที่แตกต่างกัน
ส่ ว นบริ เวณ TMAZ และบริ เวณ HAZ ที่ มี ค่ า ลดลง

รู ปที่ 8 โครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อม โดยที่ (A) ความเร็ วหมุนเชื่อม 1000 rpm ความเร็ วเดินเชื่อม 112 mm/min
และ (B) ความเร็ วหมุนเชื่อม 1400 rpm ความเร็ วเดินเชื่อม 160 mm/min
โดยตรงอยู่บริ เวณ SZ ทาให้เกิ ดการแตกตักของอนุ ภาค
Al2Cu และหมุน วนกระจัดกระจายทัว่ บริ เวณที่ ถูกเชื่ อ ม
[8,15,19,38-39] โดยผลของการทดลองพบว่าค่ าความ
แข็งของรอยเชื่ อมมากที่ สุดในช่วงบริ เวณ TMAZ - SZ
ที่ 145.10 Hv ที่ ค ว าม เร็ ว ห มุ น เชื่ อ ม 1400 rpm
ความเร็ วเดิ นเชื่ อม 160 mm/min และค่าความแข็งของ
รอยเชื่อมน้อยที่สุดในช่วงบริ เวณ TMAZ - SZ ที่ 82.80
Hv ที่ ค วามเร็ วหมุ น เชื่ อ ม 710 rpm ความเร็ วเดิ น เชื่ อ ม

นอกจากนี้ พฤติกรรมของค่าความแข็งพบว่าเมื่อเพิ่ม
ความเร็ วหมุนเชื่อมมากขึ้นค่าความแข็งบริ เวณ SZ ก็มีค่า
เพิ่มมากขึ้น กล่าวคื อ ที่ ความเร็ วหมุนเชื่ อม 710 rpm มี
ค่ าความแข็ ง สู ง สุ ด 126.60 Hv ต่ อ มาที่ ค วามเร็ ว หมุ น
เชื่ อม 1000 rpm มีค่าความแข็งสู งสุ ด 133.20 Hv และ
ที่ ค วามเร็ วหมุ น เชื่ อ ม 1400 rpm มี ค่ า ความแข็ง สู ง สุ ด
145.10 Hv นั้ น คื อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของความเร็ ว หมุ น เชื่ อ ม
ส่ งผลต่อการเพิ่ม ขึ้ นของค่าความแข็งด้วย แสดงดังรู ป ที่
9-11 เป็ นเช่ น นี้ ด้ว ยเหตุ ว่าเพราะความร้ อ นที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ระหว่า งการเชื่ อ มท าให้ เกิ ด การตกผลึ ก ใหม่ ข องเกรน
ดังนั้น ผลกระทบนี้ จะเกิ ด ขึ้ น อย่างรุ น แรงมากในบริ เวณ
SZ ในขณะที่ บ ริ เวณ TMAZ จะได้รั บ ผลกระทบน้อ ย
กว่า นอกจากนี้ ตาแหน่ งที่ โดนหัวพินของเครื่ องมือเชื่ อม

80 mm/min

ข้อสังเกตอี กประการพบว่า เมื่ อเพิ่ม ความเร็ วหมุ น
เชื่ อมมากขึ้นความกว้างของบริ เวณ SZ มีมากขึ้นตามไป
ด้ ว ย แสดงดั ง รู ปที่ 9-11 การทดลองพบว่ า เมื่ อ เพิ่ ม
ความเร็ วหมุนเชื่อมมากขึ้นจะทาให้เกิ ดความร้อนจากการ
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วิเคราะห์ได้วา่ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลต่อการตก
ผลึ กใหม่ข องเกรนเป็ นบริ เวณกว้างมากขึ้ น ส่ งผลให้ค่ า
ความแข็ ง ของบริ เวณ SZ มี ค่ า กว้า งมากขึ้ นเมื่ อ เพิ่ ม
ความเร็ วหมุนเชื่อมมากขึ้นนั้นเอง [28]

เสี ยดทานระหว่างเครื่ อ งมื อเชื่ อมกับ วัสดุ ท ดลอง โดยที่
ความเร็ วหมุนเชื่อม 710 rpm มีอุณหภูมิที่รอยเชื่อม 480
องศาเซลเซี ย น ( C) ความเร็ ว หมุ น เชื่ อ ม 710 rpm มี
อุ ณ หภู มิ ที่ ร อยเชื่ อ ม 510 C และความเร็ ว หมุ น เชื่ อ ม
1400 rpm มีอุณหภูมิที่รอยเชื่ อม 520 C ตามลาดับ ซึ่ ง
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รู ปที่ 9 สมบัติทางกลด้านความแข็ง ที่ความเร็ วหมุนเชื่อม 710 rpm
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รู ปที่ 10 สมบัติทางกลด้านความแข็ง ที่ความเร็ วหมุนเชื่อม 1000 rpm
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รู ปที่ 11 สมบัติทางกลด้านความแข็ง ที่ความเร็ วหมุนเชื่อม 1400 rpm
3.5 กำรทดสอบสมบัตท
ิ ำงกลด้ ำนควำมแข็งแรงดึง

ลักษณะการยืดตัวของรอยเชื่ อมมีค่าเกาะกลุ่มไม่แตกต่าง
กันมากนักโดยที่ ค่าความยืดตัวสู งสุ ดของการทดลองอยู่ที่
ความเร็ วหมุ น เชื่ อ ม 1400 rpm ความเร็ วเดิ น เชื่ อ ม 80
mm/min ที่ 5.88% และค่ าความยื ด ตัว ต่ าสุ ด ของการ
ทดลองอยูท่ ี่ความเร็ วหมุนเชื่ อม 1000 rpm ความเร็ วเดิ น
เชื่ อม 80 mm/min ที่ 5.31% จะเห็ น ได้ว่ามี ค วามต่ าง
ของค่าความยืดตัวอยู่ในช่วง 0.57% เท่านั้น และจากจุด
ขาดของการทดสอบสมบัติท างกลด้านความแข็งแรงดึ ง
พบว่า การขาดไม่ได้ขาดที่ บริ เวณแนวกวน SZ แต่ส่วน
ใหญ่จะขาดในบริ เวณ TMAZ ในทุกสภาวะการเชื่อม
นอกจากนี้ ค่ า ประสิ ท ธิ ภาพแน วเชื่ อม (Joint
Efficiency) เป็ นการเที ยบโดยการนาค่าความแข็งแรงดึ ง
ของเนื้อวัสดุเดิมเป็ นตัวตั้งเทียบกับค่าความแข็งแรงดึงของ
รอยเชื่ อมใน แต่ ล ะสภาวะการทดลองมี ห น่ วยเป็ น
เปอร์ เซ็ นต์ (%) เพื่อที่ จ ะนาค่าเหล่านี้ ไปเลือกใช้ในทาง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ จากการทดลองพบว่าค่าความ
แข็งแรงดึ งของรอยเชื่ อมทุกสภาวะการทดลองมีค่าต่ ากว่า
ค่าความแข็งแรงดึงของเนื้อวัสดุเดิม โดยมีค่าประสิ ทธิภาพ
แนวเชื่อมไม่เกิน 80% แสดงดังรู ปที่ 12(B)

สมบัติทางกลด้านความแข็งแรงดึ งและจุ ดขาดของ
รอยเชื่ อ มเสี ย ดทานแบบกวนภายใต้พ ารามิ เตอร์ ต่ า งๆ
แสดงในตารางที่ 5 และรู ป 12 ผลการทดลองพบว่า ที่
ความเร็ วหมุ น เชื่ อ ม 710 rpm ค่ า ความแข็ ง แรงดึ ง
โดยทัว่ ไปลดลงเมื่อความเร็ วหมุนเชื่อมเพิ่มขึ้นเป็ น 1000
rpm แต่เมื่อเพิ่มความเร็ วหมุนเชื่ อมเป็ น 1400 rpm กลับ
ท าให้ค่ าความแข็งแรงดึ งเพิ่ ม ขึ้ น แสดงดังรู ป ที่ 10(A)
เหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลมาจาก ความเร็ วหมุนเชื่อมส่งผลต่อ
ค่าความร้ อ นจากการเสี ยดทาน ท าให้วสั ดุ อ ยู่ในสภาวะ
พลาสติกเกิดการหมุนวนของเนื้ อโลหะที่เหมาะสม ดังนั้น
ในช่ ว งความเร็ ว หมุ น เชื่ อ ม 1000 rpm เป็ นช่ ว งที่ ก าร
ไหลวนของวัสดุในสภาวะพลาสติกไม่สมบูรณ์มากนัก ทา
ให้การผสมผสานของวัสดุท้ งั สองข้างไม่ดีพอเลยทาให้ค่า
ความแข็งแรงดึ งต่ ากว่าสภาวะความเร็ วหมุ น เชื่ อ มอื่ น ๆ
[11,30-31,40-43] แต่การแตกต่างของค่าความแข็งแรง
ดึงภายใต้ความเร็ วหมุนเชื่อมต่างๆ ก็ไม่สูงมากนัก โดยค่า
ความแข็งแรงดึ งสู งสุ ดของการทดลองอยูท่ ี่ ความเร็ วหมุน
เชื่ อ ม 710 rpm ความเร็ ว เดิ น เชื่ อ ม 160 mm/min ที่
208.08 MPa และค่ า ความแข็ ง แรงดึ ง ต่ า สุ ด ของการ
ทดลองอยูท่ ี่ความเร็ วหมุนเชื่ อม 1000 rpm ความเร็ วเดิ น
เชื่ อ ม 80 mm/min ที่ 196.55 MPa จะเห็ น ได้ว่ามี ค่ า
ความแข็งแรงดึ งอยู่ในช่ วง 13 MPa เท่ านั้น นอกจากนี้
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Ultimate Tensile Strength (MPa)
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รู ปที่ 12 ค่าสมบัติทางกลด้านความแข็งแรงดึงและประสิ ทธิภาพของรอยเชื่อม
ตารางที่ 5 ค่าสมบัติทางกลด้านความแข็งแรงดึงและจุดขาดของรอยเชื่อมเสี ยดทานแบบกวน SSM 2024
Sample
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ultimate
Tensile
Strength (MPa)
195.00
207.62
208.08
196.55
196.88
199.85
207.38
205.65
204.28

Elongation
(%)
5.71
5.85
5.71
5.68
5.31
5.72
5.88
5.38
5.80

Joint Efficiency (%)
UTSFSW/UTSBM
AFSW/ABM
(%)
(%)
74.73
59.98
79.57
61.54
79.75
59.98
75.33
59.68
75.45
55.82
76.59
60.15
79.48
61.79
78.81
56.54
78.29
61.00
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Fracture location

TMAZ/HAZ on RS
TMAZ/HAZ on RS
TMAZ/HAZ on RS
NZ/TMAZ on AS
NZ/TMAZ on AS
TMAZ/HAZ on RS
NZ/TMAZ on AS
TMAZ/HAZ on RS
NZ/TMAZ on AS
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4.

สรุปผลกำรทดลอง

ค่ าความแข็ งของรอยเชื่ อ มภายใต้พ ารามิ เตอร์ การ
เชื่อมมีลกั ษณะคล้ายตัวยูคว่า () เนื่องมาจากการตกผลึก
ใหม่ของเกรนที่ เกิ ดจากความร้อนจากการเชื่ อมเสี ยดทาน
แบบกวนมี ม ากในบริ เวณ SZ ท าให้มี ค่ ามากกว่าทั้งใน
บริ เวณ TMAZ และบริ เวณ BM
การเพิ่ ม ความเร็ ว หมุ น เชื่ อ มมากขึ้ นค่ า ความแข็ ง
บริ เวณ SZ ก็มีค่าเพิม่ มากขึ้น เพราะความร้อนที่เกิดขึ้นใน
ระหว่า งการเชื่ อ มท าให้ เกิ ด การตกผลึ ก ใหม่ ข องเกรน
ดังนั้น ผลกระทบนี้ จะเกิ ด ขึ้ น อย่างรุ น แรงมากในบริ เวณ
SZ ในขณะที่ บ ริ เวณ TMAZ จะได้รั บ ผลกระทบน้อ ย
กว่า
สมบัติทางกลด้านความแข็งแรงดึงของรอยเชื่อมมีค่า
ต่ากว่าวัสดุทดลอง โดยมีประสิ ทธิภาพของรอยเชื่อมสูงสุด
ในแง่ ข อง UTS และการยื ด ตั ว เป็ น 79.75% และ
61.79% ตามลาดับ

โครงสร้างและสมบัติทางกลของรอยเชื่ อมสามารถ
ควบคุ ม ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยการเปลี่ ย นแปลง
ความเร็ วหมุนเชื่อมและความเร็ วเดินเชื่อม
พื้นผิวด้านบนของรอยเชื่อมที่ความเร็ วหมุนเชื่อมต่ า
จะเรี ย บและมี ค รี บ น้ อ ย ถ้า เพิ่ ม ความเร็ ว หมุ น เชื่ อ มขึ้ น
ลักษณะพื้นผิวด้านบนของรอยเชื่อมมีความขรุ ขระ มีสเก็ด
มีครี บ เพิ่มมากขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของความเร็ วหมุนเชื่อม
ด้วย เนื่ อ งด้ว ยการเพิ่ ม ขึ้ น ของอัต ราส่ ว น R/V น าไปสู่
ขนาดที่กว้างและลึกมากขึ้นของบริ เวณรอยเชื่อม
ขนาดของเกรนในบริ เวณ SZ และบริ เวณ TMAZ
เกิ ดการเปลี่ยนรู ปร่ างแบบเร่ งรัดมากที่ อุณหภูมิสูง ซึ่ งเกิ ด
จากการเสี ยรู ปร่ างและการตกผลึกใหม่ของเกรนแบบไดนา
มิก
คุณภาพดี ที่ สุดของรอยเชื่ อมที่ ได้รับในอัตรา R/V
17.50 มี สาเหตุมาจากวัสดุ ที่ หมุนวนรอบเครื่ องมื อเชื่ อม
ด้วยความเร็ วหมุนเชื่อมและความเร็ วเดินเชื่อมที่ดีที่สุดนัน่
คือปริ มาณที่เพียงพอที่ สุดของวัสดุที่สามารถใช้ได้ในการ
เชื่อมเพื่อป้ องกันการเกิดข้อบกพร่ องในรอยเชื่อม
ผลจากการแตกหั ก ของอนุ ภ าค Al2 Cu ที่ ไ ด้ รั บ
อิ ท ธิ พ ลมาจากการหมุ น วนของเครื่ อ งมื อ เชื่ อ มส่ งผลต่ อ
สมบัติทางกลด้านความแข็งในบริ เวณ SZ อย่างมาก
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