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การเชื อมเสี ยดทานแบบกวนของวัสดุอลูมิเนียมเชิ งประกอบ
: กระบวนการและเครื องมือ
รุ่งวสันต์ ไกรกลาง จริยาภรณ์ อุ่ นวงษ์ * จรวยพร แสนทวีสุข และ วรพจน์ ศิริรักษ์

บทคัดย่อ
อลูมิเนียมเชิงประกอบเป็ นวัสดุ ที มีค วามแข็ งแรงสู งเมือเที ยบกับ อัต ราส่ ว นนําหนักจึงนิ ยมประยุกต์ใช้
สําหรับผลิตชิ นส่ ว นในอุต สาหกรรมยานยนต์แ ละอุต สาหกรรมอากาศยาน การขึ นรู ป อลูมิเ นี ยมเชิ งประกอบด้ ว ย
วิธีการเชือมเสียดทานแบบกวนสามารถลดการเกิดปฏิกริ ิยาทางเคมีระหว่ างอลูมิเ นี ยมเนื อพืนกับ สารเสริ มแรงที เป็ น
สาเหตุของการเกิดรอยตําหนิและเฟสไม่พึงประสงค์ของแนวเชือม และยังเป็ นกระบวนการทีได้แนวเชื อมที มีคุ ณ ภาพ
และเป็ นมิต รต่ อสิ งแวดล้อม บทความนี รวบรวมรายงานการศึกษาที สําคัญช่ ว งระยะเวลา 15 ปี ย้อนหลังจํานวน
32 เรือง ของกระบวนการเชือมเสียดทานแบบกวนสําหรับวัสดุอลูมิเนียมเชิงประกอบ ซึงประกอบด้ ว ย การเลือกวัสดุ
ทําเครืองมือ รูปทรงเครืองมือ การสึกหรอของเครืองมือ และปั จจัยที ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพแนวเชื อม เพือเป็ นข้อมูลแนว
ทางการพัฒนากระบวนการเชือมวัสดุอลูมิเนียมเชิงประกอบทีมีขอ้ จํากัดของอัต ราการสึ กหรอของเครื องมือที รุ นแรง
จากการเสียดสีของอนุภาคเสริมแรงซึงส่งผลต่อคุณภาพของแนวเชือมและต้นทุ นการผลิต ผลลัพธ์ จากการศึกษาและ
การพัฒนาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้กบั ระบบการขนส่งทางรางซึ งสอดคล้องกับ สถานการณ์ ค วามต้องการของ
ประเทศ
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Friction Stir Welding of Aluminum Matrix Composites
: Processes and Tools
Rungwasun Kraiklang, Jariyaporn Onwong*, Charuayporn Santhaweesuk and Worapot Sirirak

Abstract
Aluminum Matrix Composites (AMCs) are a high strength to weight ratio materials, thus, they are
widely used in the automotive and aerospace industries. The processing of AMCs by Friction Stir Welding (FSW)
diminishes chemical reaction between an aluminum matrix and reinforced materials which are sources of porosity,
casting defects, and undesired phases in weld line. FSW also provides refine microstructure and improves the
mechanical and physical properties of products with environmental friendliness. This paper reviews 15 years
backward, 32 references associated with the state of art of FSW of AMCs materials. Review topics include tool
material selections, tool geometry, tool wear and parameters affected the weld quality. This paper provides the
guidelines for improving the limitation of severe tool wear rate due to the presence of reinforcement materials in
aluminum matrices which affect the weld quality and production costs. The development knowledge can also be
applied to the rail transit systems which are the need issues of the country.

Keywords : Aluminum matrix composite, Friction stir welding, Tool wear
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วัส ดุ อ ลู มิเ นี ยมเชิ ง ประกอบด้ ว ยการเชื อมในสภาวะ
ของแข็ ง จึง มีค วามสําคัญ และกระบวนการเชื อมใน
สภาวะของแข็ งที นิ ยมใช้ คื อ กระบวนการเชื อมเสี ย ด
ทานแบบกวน ดังนันบทความนี จึงได้ ศึกษาและรวบรวม
งานวิ จัยสําหรับ การเชื อมเสี ยดทานแบบกวนของวัสดุ
อลูมิเนี ยมเชิ งประกอบ เพือเป็ นข้อมูลสําหรับการพัฒนา
กระบวนการให้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ มี ค วามคุ ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมต่อไป

1. บทนํา
ปัจจุ บั นอลูมิเ นี ยมเชิ งประกอบ (Aluminum Matrix
Composites) ถู ก นํ า ม า ขึ น รู ป เ ป็ น ชิ น ส่ ว น ใ น
อุต สาหกรรมยานยนต์ และอุ ต สาหกรรมอากาศยาน
เนืองจากมีสมบั ติ ค วามแข็ งแรงจําเพาะสู ง ทนทานต่ อ
การสึกหรอและทนต่ อความร้อนสู ง [1] ทําให้นาหนั
ํ ก
ชินส่วนรวมลดลงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมบั ติ ท างกล
ส่ ง ผลให้ เ กิด การประหยัด เชื อเพลิ ง ในการขนส่ ง
อลูมิ เ นี ย มและอลู มิเ นี ยมอัลลอยด์ ส ามารถขึ นรู ป ด้ ว ย
กระบวน การเชื อมทั งแบ บหลอมละลาย (Fusion
welding) และการเชื อมในสภาวะของแข็ ง (Solid State
Welding) แต่สาํ หรับการขึนรูปอลูมิเ นี ยมเชิ งประกอบมี
ข้อจํากัดของการเชื อมแบบหลอมละลายเนื องจากต้อง
อาศัยทักษะของช่างเชือมเพือหลีกเลียงการเกิด ปฏิ กริ ิ ยา
ระหว่ างอลูมิเ นี ยมเนื อพืน (Matrix) กับ สารเสริ มแรง
(Reinforcement) ที ทําให้เ กิด ตําหนิ รูพรุ นในรอยเชื อม
และเกิด การก่อตัว เฟสที ไม่พึงประสงค์ เช่ น Al4C3 ใน
การเชื อมวัส ดุ AA2124/SiCp [2] ดั ง นันการเชื อมใน
สภาวะของแข็งจึงเป็ นเทคนิคทีมีการวิจัยพัฒนาสําหรับ
การเชื อมอลู มิ เ นี ยมเชิ ง ประกอบ เช่ น การเปลี ยน
กระบวนการเชื อมถังเชื อเพลิงของบริ ษัท โบอิง ผูผ้ ลิต
อากาศยานประเทศสหรัฐ อเมริ ก า จากการเชื อมแบบ
อาร์กทังสเตนก๊าซคลุมเป็ นกรรมวิ ธี การเชื อมเสี ยดทาน
แบบกวน (Friction Stir Welding) ทําให้ส ามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการเชือมได้ 99% และไม่เ กิด ตําหนิ ในรอย
เชือม [3] เป็ นต้น
เนืองจากแนวโน้มสัดส่ ว นการใช้ งานอลูมิเ นี ยมเชิ ง
ประกอบสูงขึนจากการเติ บ โตของอุต สาหกรรมอากาศ
ยานและระบบขนส่งแบบราง ดังนันการศึกษาการเชื อม

2. หลักการเชือมเสี ยดทานแบบกวน
หลัก การของการเชื อมเสี ย ดทานแบบกวน คื อ
เครืองมือทีประกอบด้วย หัว พิน (Pin) และบ่ าเครื องมือ
(Shoulder) ทํา หน้า ที ให้ ค วามร้อ นที เกิด จากแรงเสี ย ด
ทานระหว่างเครื องมือและชิ นงาน เป็ นความร้อนที ตํา
กว่าจุดหลอมเหลวของชินงาน และกวนเนื อวัสดุ ให้เ กิด
การไหลตั ว เค ลื อนที รอบ หั ว พิ น ภายใ ต้ บ่ าข อง
เครืองมือเชื อม ความร้อนทําให้ชิ นงานเกิด การเสี ยรู ป
อย่างถาวร (Plastic Deformation) ไหลวนรอบเครื องมือ
กวน และเมื อเครื องมื อ เคลื อนที บ่ า ด้ า นหลัง ของ
เครื องมือ เชื อมจะกดอัด และผสมวัสดุ ท ําให้เ กิด การ
รวมตัวกันขึนเป็ นแนวเชือม [2, 4] ดังรูปที 1

รู ปที 1 หลักการเชือมเสียดทานแบบกวน [2]
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ข้อดีข องการเชื อมเสี ยดทานแบบกวนคื อ มีสมบั ติ
โครงสร้ า งรอยเชื อมที ดี มี เ กรนละเอี ย ด ไม่ เ กิ ด
เกิดปฏิกริ ิยาทางเคมี เป็ นมิต รกับ สิ งแวดล้อม เพราะไม่
ต้องใช้กา๊ ชปกคลุม และใช้พลังงานตํา [2]

Al2O3, TiC, TiB2 และ B4C ซึ ง SiC และ Al2O3 เป็ น
อนุภาคทีนิยมมาเสริมแรงมากทีสุด [7-32] ด้วยเหตุ ผลที
หาง่ายและราคาถูก ทนต่อการสึกหรอและต้านทานการ
เกิดออกซิเดชัน [1] วัสดุเชิงประกอบเหล่านี ถูกนํามาใช้
เป็ นชินส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่ น ระบบเบรก
ในรถยนต์ และรถไฟ ระบบเกีย ร์ เพลา และวาล์ ว
เป็ นต้น ชินส่วนอากาศยาน เช่น กังหันเครื องยนต์จรวด
ครี บ ท้ อ ง และถัง นํามัน เชื อเพลิง ในเครื องบิ นทหาร
แขนหมุนใบพัดเฮลิคอปเตอร์ เป็ นต้น [6]

3. ปั จ จั ย กา รเชื อมเสี ย ดทานแบบกวนวั ส ดุ
อลูมเิ นียมเชิงประกอบ
การเชื อมเสี ย ดทานแบบกวนวัส ดุ อ ลู มิเ นี ย มเชิ ง
ประกอบมีปัจจัยในการพิจารณาเลือกให้เ หมาะสมและ
สัมพันธ์กนั ดังนี

3.2 เครืองมือเชือม
3.2.1 วัสดุเครืองมือ
วัสดุเครืองมือควรมีสมบั ติ ค วามแข็ งแรงที อุณ หภูมิ
สูง มีความต้านทานการคืบ มีความต้านทานต่ อความล้า
ไม่เกิดปฏิกริ ิยาทีเป็ นอันตรายต่อวัสดุชินงาน ทนต่อแรง
กระแทกและการเสี ย ดสี มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ของการ
ขยายตัวเนืองจากความร้อนตํา ง่ายต่อการตัดเฉือนขึนรูป
และที สําคัญคื อมีต ้นทุ นที เหมาะสม [4] จากการศึกษา
พบว่า เหล็กกล้าเครื องมือเกรด O1 เป็ นเหล็กกล้าผสม
สูงทนแรงกระแทกมีระดับ การใช้ งานสู งสุ ด ร้อยละ 16
รองลงมาคื อ เหล็ ก กล้ า คาร์ บ อนสู ง -โครเมี ย มสู ง
(HCHCr) และ โลหะผิว เคลื อ บทั ง สเตนคาร์ ไ บด์ โคบอลต์ (WC–Co) ร้ อ ยละ 13 และอื นๆ ร้ อ ยละ 71
ตามลําดับ [7-38]
3.2.2 รู ปทรงเครืองมือ
เครืองมือเป็ นพารามิเตอร์ทีสําคัญในการเชื อมเสี ยด
ทานแบบกวน บ่าเครืองมือมีอิท ธิ พลต่ อการสร้างความ
ร้อนในการเชือมกวน และหัว พินมีบ ทบาทต่ อการไหล
ของเนื อวัส ดุ ข ณะอ่ อ นตัว และความสมําเสมอของ
รอยเชื อม [4, 33] รู ป ทรงบ่ าเครื องมือที นิ ยมออกแบบ

3.1 อลูมเิ นียมเชิงประกอบ
อลูมิเนียมเชิงประกอบ ประกอบด้ ว ยอลูมิเ นี ยมผสม
ทีเป็ นวัสดุเนือพืน และมีอนุภาคขนาดเล็กกระจายตัว อยู่
ในวัสดุเนือพืนเรียกว่า สารเสริมแรง อลูมิเ นี ยมผสมเนื อ
พืนแบ่ งตามสมาคมอลูมิเ นี ยมแห่ งสหรัฐ อเมริ กา เช่ น
กลุ่ม 2xxx (อลูมิ เ นี ยม-ทองแดงผสม) และกลุ่ ม 7xxx
(อลู มิ เ นี ยม-สั ง กะสี ผสม) ถู ก นํ า มาผลิ ต ชิ นส่ ว น
โครงสร้างภายในเครื องบิ นเพราะมี ค วามแข็ งแรงสู ง
กลุ่ม 5xxx (อลูมิเนียม-แมกนีเ ซี ยมผสม) และกลุ่ม 6xxx
(อลูมิเนียม-แมกนีเซียม-ซิลิกอนผสม) ถูกนํามาผลิต เป็ น
ชินส่วนยานยนต์เพราะมีค วามต้านทานการสึ กหรอสู ง
[5] อลูมิเ นี ยมหล่อผสมอัลลอยด์ (Casting Alloys) เช่ น
กลุ่ม 3xx.x (อลูมิเ นี ยม-ซิ ลิกอน + ทองแดง และ/หรื อ
แมกนีเซียมผสม) ถูกใช้ ในอุต สาหกรรมยานยนต์ เป็ น
ต้น [5] จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ ากลุ่ม 2xxx,
6xxx, 7xxx และ 3xx.x นิยมนํามาขึนรูปด้วยวิธีการเชือม
เสียดทานแบบกวน ส่ ว นอนุ ภาคสารเสริ มแรงสําหรับ
อลูมิเนียมเชิงประกอบส่วนใหญ่เป็ นวัสดุ กลุ่มเซรามิกส์
ในรู ป ของ ออกไซด์ คาร์ ไบด์ หรื อ บอไรด์ เช่ น SiC,
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ได้ แ ก่ (ก) ผิว เรี ยบ (ข) ผิว โค้งเว้า (ค) ผิว โค้งนู น ดั ง
รูปที 2 [4] ส่วนรูปทรงของหัวพินทีนิยมออกแบบ ได้แก่
(ก) รูปทรงกระบอกตรง (ข) รูปทรงกระบอกเกลียว (ค)
รู ป ทรงกระบอกเรี ย ว (ง) รู ป ทรงสี เหลี ยม และ (จ)
รูปทรงสามเหลียม ดังรูปที 3 [39] โดยรู ป ทรงเครื องมือ
แต่ละรู ป แบบให้สมบั ติ ท างกลที แตกต่ างกันเนื องจาก
การไหลกวนของเนือวัสดุทีแตกต่างกัน

ตัวของสารเสริมแรงทีสมําเสมอ และรอยเชื อมเป็ นเนื อ
เดี ยวกัน ทําให้ไ ด้ สมบั ติ ท างกลที ดี สามารถนําไปใช้
เชือมกับ วัสดุ อลูมิเ นี ยมเนื อพืนหลายชนิ ด ที ใช้ อนุ ภาค
สา ร เ ส ริ ม แ ร ง SiC แ ล ะ Al2O3 ร อ ง ล ง ม า คื อ
รู ป ทรงกระบอกตรง ร้อ ยละ 19 และรู ป ทรงสี เหลียม
ร้อยละ 13 และอืนๆ ร้อยละ 27 ตามลําดับ [7-38]
การออกแบบรู ปทรงเครื องมื อ สามารถใช้ ก าร
ออกแบบการทดลอง [40] และใช้แต่ละรูปทรงเครืองมือ
ในสภาวะการเชื อมจริ ง แล้ว ทํา การวิ เ คราะห์ผ ลการ
ทดลองด้ ว ยกระบวนการทางสถิ ติ เ พื อหารู ปทรง
เครืองมือทีเหมาะสม วิธีการดังกล่าวมีข ้อจํากัด ของการ
สินเปลืองวัสดุและเวลาดําเนินการ จึงมีการประยุกต์ใช้
ควบคู่ก บั การสร้ างแบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ เช่ น
ระเบี ย บวิ ธี ไ ฟไนอิ ลิ เ มนต์ (FEM) วิ เ คราะห์ รู ป ทรง
เครืองมือทีเหมาะสม [41] ทําให้ลดเวลาและทรัพยากร
ในการออกแบบ

รู ปที 2 รูปทรงบ่าเครืองมือ [4]

3.3 พารามิเตอร์ การเชือม
พารามิเ ตอร์ การเชื อมประกอบด้ ว ยความเร็ ว รอบ
เครื องมื อ (Rotational speed) และความเร็ ว เดิ น เชื อม
(Welding speed) พารามิ เ ตอร์ ที เหมาะสมส่ งผลให้
คุณภาพงานเชือมทีดี จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า
ความเร็ ว รอบเครื องมื อมีอิท ธิ พลต่ อค่ าความแข็ งแรง
ชินงานมากทีสุดคิดเป็ น 43.70% และอัตราความเร็ ว เดิ น
เชือมคิดเป็ น 33.79% ตามลําดับ [42]
การเชือมเสี ยดทานแบบกวนสําหรับ อลูมิเ นี ยมเชิ ง
ประกอบ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าค่ าความเร็ ว
รอบเครื องมื อที เหมาะสมในการเชื อมเสี ยดทานแบบ
กวนอยูร่ ะหว่าง 250 – 2,000 รอบต่อนาที ส่ ว นความเร็ ว

รู ปที 3 รูปทรงหัวพิน [39]
จากการศึกษางานวิ จัยที เกียวข้องสําหรับ การเชื อม
อลูมิเนียมเชิงประกอบ พบว่ า รู ป ทรงที นํามาออกแบบ
หัวพินมากสุดคือ ทรงกระบอกเกลียว คิด เป็ นร้อยละ 41
เนืองจากส่งผลให้เ นื อวัสดุ ไหลกวนดี เกิด การกระจาย
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เดิ น เชื อมจะอยู่ระหว่ า ง 11 – 600 มม.ต่ อ นาที พบว่ า
ความเร็ ว รอบเครื องมือที ใช้ ในการเชื อมอลูมิเ นี ยมเชิ ง
ประกอบมากสุ ด คื อ 1,000 รอบต่ อนาที รองลงมาคื อ
1,200 2,000 800 600 รอบต่ อ นาที และอื นๆ และ
ความเร็ ว เดิ น เชื อมที ใช้ ม ากสุ ด คื อ 50 มม.ต่ อ นาที
รองลงมาคื อ 540 300 40 30 20 มม.ต่ อนาที และอืนๆ
ตามลําดับ [7-38]
การศึ ก ษาหาพารามิ เ ตอร์ ก ารเชื อมที เหมาะสม
สามารถใช้วิธีการเดียวกันกับ การหารู ป ทรงเครื องมือที
เหมาะสม ได้ แ ก่ วิ ธี การออกแบบการทดลอง [42-43]
และวิ ธี ส ร้ างแบบจํา ลองไฟไนอิลิ เ มนต์ ช่ ว ยในการ
วิเคราะห์ [44]

4.1 พืนทีถูกกวน (Nugget Zone : NZ)
พืนที ถู กกวนเป็ นบริ เ วณที มีการเสี ย รู ป แบบถาวร
เนืองจากการเดินหมุนกวนของเครื องมือตามแนวเชื อม
ทํา ให้เ นื อวัส ดุ ส่ว นนี มีก ารเคลื อนที เกิด การเปลี ยน
โครงสร้ า งจากการเกิด ผลึ ก ใหม่ (Recrystallization)
ขนาดเกรนละเอียดกว่ า เกรนวัสดุ เ ดิ ม (Base Material,
BM) รู ป ร่ างของ NZ มี 2 รู ป ร่ า งแตกต่ า งกันได้ แ ก่
รู ป ร่ างคล้ า ยอ่ า งนํ า (Basin) และรู ปร่ างคล้ า ยไข่
(Elliptical) [2] ดั งรู ป ที 5 จากการทบทวนวรรณกรรม
พบรู ป ร่ างคล้ายอ่างนํามากที สุ ด [19-28, 33-38] โดยมี
ความสั ม พัน ธ์ ก บั รู ป ทรงเครื องมื อและพารามิ เ ตอร์
ในการเชือม [46] ข้อบกพร่องของรอยเชื อมบริ เ วณ NZ
พบในรู ป ร่ างทั งสองแบบ เกิด จากความร้อนการไหล
กวนเนื อวัส ดุ ไม่ เ พี ย งพอ ส่ ง ผลต่ อ ข้อ บกพร่ องใน
รอยเชือม [47]

4. โครงสร้ างรอยเชือมเสียดทานแบบกวน
การศึกษาโครงสร้างรอยเชื อมเสี ยดทานแบบกวน
เพือตรวจสอบคุ ณ ภาพรอยเชื อมจากลักษณะของเนื อ
วัสดุ ที ถูกกวน ข้อ บกพร่ องของรอยเชื อม และเพือใช้
วิเคราะห์หาสาเหตุ และความสัมพันธ์ ต่ อสมบั ติ ท างกล
[18, 27, 37] ด้ ว ยกล้อ งจุล ทรรศน์แ บบแสง ลัก ษณะ
ตัด ขวางของโครงสร้ า งรอยเชื อมดั ง รู ป ที 4 แบ่ ง
โครงสร้างรอยเชือมออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี

รู ปที 5 รูปร่างของ NZ [2]
4.2 พืนทีถู ก กระทบทางความร้ อนเชิ ง กล (Thermomechanically affected zone : TMAZ)
พืนทีถูกกระทบทางความร้อนเชิ งกล เป็ นบริ เ วณที
อยูร่ ะหว่างเนือวัสดุเดิมกับ NZ ทังสองฝัง TMAZ ได้ รับ
อิทธิพลทางความร้อนจากการถ่ายเทความร้อนจาก NZ
แต่ไม่เกิดโครงสร้างการเกิด ผลึกใหม่เ นื องจากการเสี ย
รูปจากความเครียด (Deformation strain) ไม่เพียงพอ [2]

รู ปที 4 โครงสร้างรอยเชือมเสียดทานแบบกวน [45]
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การกระจายตัวของอนุภาคสารเสริมแรงทีสมําเสมอเป็ น
เนือเดียวกันกับวัสดุเนือพืน มีขนาดเกรนทีละเอียด และ
การเกิดความหนาแน่นดิสโลเคชันรอบๆพืนที กวน [25,
34, 37, 49]

4.3 พืนทีถู กกระทบทางความร้ อน (Heat Affected
Zone : HAZ)
พืนทีถูกกระทบทางความร้อน เป็ นบริ เ วณที อยู่ถัด
ออกมาจากบริ เ วณ TMAZ โดยบริ เ วณนี ได้ รับ อิท ธิ พล
จากทางความร้อนแต่ เ พียงอย่างเดี ยว ขนาดของพืนที
HAZ จะเพิมขึ นตามปริ มาณความร้ อนที เพิ มขึ นจาก
พารามิเ ตอร์การเชื อม การเพิมขนาด HAZ จะนําไปสู่
ความเสี ยหายของชิ นงาน [48] เพราะเป็ นบริ เ วณที มี
ความแข็งตําสุด เนื องจากการตกตะกอนหยาบและการ
ลดลงของความหนาแน่ นดิ สโลเคชั น ส่ งผลให้เ กิด การ
แตกหั ก จากการทดสอบแรงดึ ง บริ เ วณนี ทั งสองฝั ง
แบบสุ่ม [20]
ดังนั นการเชื อมอลูมิเ นี ยมเชิ งประกอบ โครงสร้าง
จุลภาคทีดีควรมีลกั ษณะรู ป ร่ าง NZ รู ป แบบใดก็ได้ ที มี
รอยเ ชื อมเ ป็ น เ นื อเดี ยว กัน ที สมบู รณ์ ป ราศจ าก
ข้อบกพร่อง และพืนที HAZ มีช่ ว งแคบ ลดโอกาสการ
แตกร้าวของชินงาน ส่งผลต่อสมบัติทางกลทีดี

รู ปที 6 ความแข็ งในรอยเชื อมตัด ขวาง ชิ นงานเชื อม
AA6061/B4Cp [49]

5. สมบัตทิ างกลของรอยเชือมเสี ยดทานแบบกวน
การทดสอบสมบั ติ ท างกลของรอยเชื อม แสดงถึ ง
ประสิทธิภาพการเชื อมเสี ยดทานแบบกวน สมบั ติ ท าง
กลทีนิยมศึกษามีดังนี
5.1 ความแข็ง
การวัดค่าความแข็งตามหน้าตัด ขวางของรอยเชื อม
เพืออธิ บ ายความสัมพันธ์ ข องโครงสร้างรอยเชื อมต่ อ
ความแข็งในการเชือมเสียดทานแบบกวน พบว่าค่าความ
แข็ งสู งสุ ด เกิด ขึ นตรงกลางของ NZ จากนันความแข็ ง
ค่อยๆลดลงจาก TMAZ และ HAZ จนถึง BM ดั งรู ป ที 6
เนืองจากเกิดความเค้นอัดจากเครืองมือกวนบริเวณเชื อม
120

5.2 ความต้านทานแรงดึง
ความต้านทานแรงดึ งของรอยเชื อมใช้ เ ปรี ยบเที ยบ
กับ ค ว า มต้ าน ท าน วั สดุ เ นื อ พื น เ พื อป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพของรอยเชือม พบปั จจัยที มีอิท ธิ พลต่ อค่ า
ความต้านทานแรงดึงรอยเชือม ดังนี
5.2.1 อิทธิพลจากปริมาณสารเสริมแรง
ปริมาณของสารเสริมแรงของวัสดุ ชิ นงานส่ งผลต่ อ
ค่าความต้านทานแรงดึ งสู งสุ ด (UTS) ของรอยเชื อมใน
2 รูปแบบ คือรูปแบบทีหนึง ความต้านทานแรงดึ งของ
ชินงานเพิมขึนตามสัด ส่ ว นที เพิมขึ นของสารเสริ มแรง
ลั ก ษ ณ ะ เ ชิ ง เ ส้ น ต ร ง เ ช่ น ใ น ก า ร เ ชื อ ม วั ส ดุ
AA6061/AlNp และ AA6061/B4Cp ดังรูปที 7 เนื องจาก
ปริ ม าณสารเสริ ม แรงช่ ว ยเพิ มความหนาแน่ นของ
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ดิ สโลเคชั นรอบอนุ ภาคสารเสริ มแรงในระหว่ า งการ
แข็ งตัว [35-36] และรู ป แบบที สอง ลักษณะเส้นโค้ง
พาราโบลาหงาย เช่ น ในการเชื อมวัสดุ AA6061/TiCp
ดังรูปที 8 เนืองจากการเพิมขึนของปริมาณสารเสริ มแรง
ช่วงแรกเกิดการไม่ยดึ เกาะกันของอนุ ภาคสารเสริ มแรง
ทีพืนผิว นําไปสู่ การลดลงของค่ าความแข็ งแรงได้ แต่
หลัง จากปริ ม าณสารเสริ ม แรงเพิมมาถึ งปริ ม าณหนึ ง
พบว่าค่าความแข็ งแรงกลับ มีการเพิมขึ นอย่างต่ อเนื อง
แนวโน้มนีอาจเกิดจากปริมาณทีเพิมขึนของอนุ ภาคสาร
เสริมแรงทําให้มีความต้านทานการเปลียนรู ป แบบถาวร
มากขึนจึงช่วยเพิมความต้านทานแรงดึง [33]

5.2.2 อิทธิพลจากรู ปทรงเครืองมือ
อัต ราส่ ว น (D/d) ขนาดของบ่ า เครื องมือ (D) และ
ขนาดของหั ว พิ น (d) เท่ า กับ 3 : 1 จะให้ ค่ า ความ
ต้านทานแรงดึ งสู งสุ ด ดี ที สุ ด เนื องจากเป็ นสัด ส่ ว นที
สร้างความร้อนจากการเสียดทานทีเหมาะสมในการไหล
วัสดุในการเชือมกวนให้รอยเชื อมเป็ นเนื อเดี ยวกัน ไม่
เกิดตําหนิในชินงาน [23] ส่วนรูป ทรงหัว พินที แตกต่ าง
กันส่งผลต่อความต้านทานแรงดึงเช่นกัน เช่ น การเชื อม
เสี ยดทานแบบกวนวัสดุ AA6061/TiCp เมือใช้ หัว พิน
รูปทรงสีเหลียมเรี ยวให้ค่ าความต้านทานแรงดึ งสู งสุ ด
สู ง กว่ า รู ปแบบอื น [33] ขณะที การเชื อมวั ส ดุ เชิ ง
ประกอบ Al–10 %TiB2 ด้ ว ยหัว พินทรงสี เหลียมให้ค่ า
ความต้า นทานแรงดึ ง สู ง กว่ า รู ป แบบอื นในเงือนไข
เดียวกัน [38]
5.2.3 อิทธิพลจากพารามิเตอร์ การเชือม
ปั จ จัย ความเร็ ว รอบเครื องมื อ ส่ ง ผลต่ อ ค่ า ความ
ต้านทานแรงดึ งสู งสุ ด ของรอยเชื อม คื อ ความเร็ ว รอบ
เครื องมือเพิมขึ นทําให้ค่ าความต้านทานแรงดึ งสู งสุ ด
ของชินงานเพิมขึน เช่น ในการเชือมวัสดุ AA6061/SiCp
[42] ดังรูปที 9 เนื องจากการใช้ ค วามเร็ ว รอบตําจะเกิด
ความเครี ยดของวัสดุ ในการเปลียนรู ป อย่างถาวรน้อ ย
เนืองจากเกิด ความร้อนไม่เ พียงพอ ส่ งผลให้เ กิด ตําหนิ
ในรอยเชือม เมือเพิ มความเร็ ว รอบที เหมาะสมจะสร้าง
ความร้อนเพียงพอในการกวนทําให้เ กิด เกรนละเอีย ด
และการกระจายตัว ของอนุ ภาคเสริ มแรงที ดี ส่ งผลต่ อ
ความต้านทานแรงดึงรอยเชื อมที สู งขึ น แต่ ถ้าความเร็ ว
รอบเครื องมือที สู งเกินไปจะสร้างความร้อ นที สู งเกิน
ทําให้เ กิด การไหลกวนที ปั นป่ วนของวัสดุ บ ริ เ วณการ
เชือมสูง นําไปสู่ความต้านทานแรงดึ งรอยเชื อมที ตําลง
มีลกั ษณะเส้นโค้งพาราโบลาควํา เช่ น ในการเชื อมวัสดุ
AA6061/AlNp และ AA6061/B4Cp [35-36] ดังรูปที 10

รู ปที 7 อิท ธิ พ ลของปริ มาณสารเสริ มแรงต่ อค่ าความ
ต้านทานแรงดึงสูงสุด ชินงานเชือม AA6061/AlNp [36]

รู ปที 8 อิท ธิ พลของปริ ม าณสารเสริ มแรงต่ อค่ า ความ
ต้านทานแรงดึงสูงสุด ชินงานเชือม AA6061/TiCp [33]
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ประสิทธิภาพ แต่ถา้ ความเร็ ว เดิ นเชื อมลดลงตําเกินไป
จะเกิดความร้อนทีสูงเกินไปและอัต ราการระบายความ
ร้อนลดลงมาก เกิด การไหลปั นป่ วนของโลหะหลอม
นําไปสู่ตาํ หนิในรอยเชือมทําให้สมบัติทางกลตํา จนเกิด
ลักษณะความสัมพันธ์ เ ส้นโค้งพาราโบลาควํา เช่ น ใน
การเชื อมวั ส ดุ AA6061/AlNp และ AA6061/B4Cp
[35-36] ดังรูปที 12

รู ปที 9 อิทธิ พลของความเร็ ว รอบต่ อค่ าความต้านทาน
แรงดึงสูงสุด ชินงานเชือม AA6061/SiCp [42]

รู ปที 11 อิ ท ธิ พ ลของความเร็ ว เดิ น เชื อม ต่ อ ค่ าความ
ต้านทานแรงดึงเฉลีย ชินงานเชือม AA6061/SiCp [42]
รู ปที 10 อิ ท ธิ พ ลของของความเร็ ว รอบต่ อ ค่ า ความ
ต้านทานแรงดึงสูงสุด ชินงานเชือม AA6061/AlNp [36]
ปัจจัยความเร็วเดินเชื อมส่ งผลต่ อค่ าความต้านทาน
แรงดึ ง คื อเมือลดความเร็ ว เดิ นเชื อมลงทําให้ค่ าความ
ต้านทานแรงดึ ง ชิ นงานสู ง ขึ น เช่ น ในการเชื อมวัส ดุ
AA6061/TiCp และ AA6061/SiCp [33, 42] ดั งรู ป ที 11
เนื องจากความเร็ ว เดิ น เชื อมที ตําลงจะเกิด การถ่า ยเท
ความร้อนเข้าสู่ชินงานทีสูงขึนจึงช่วยเพิมการเปลียนรู ป
ถาวรข องวั ส ดุ แ ละ การก่อ ตั ว ข องรอยเ ชื อมที มี

รู ป ที 12 อิ ท ธิ พลของความเร็ ว เดิ น เชื อมต่ อ ค่ า ความ
ต้านทานแรงดึงสูงสุด ชินงานเชือม AA6061/AlNp [36]
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ปัจจัยร่วมระหว่างรูปทรงเครืองมือและความเร็ว เดิ น
เชื อม พบว่ า การใช้ หัว พิน รู ป ทรงหกเหลียมจะให้ค่ า
ความต้านทานแรงดึงสูงสุดสูงขึนเมือความเร็วเดินเชื อม
เพิมขึน ส่วนรูปทรงหัวพินทรงสีเหลียมเรียวให้ค่ าความ
ต้านทานแรงดึงสูงกว่ารูปแบบอืนๆ ทีความเร็วเดินเชือม
ตํา แต่ ค่ า ความต้ า นทานแรงดึ ง สู งสุ ด จะลดลงเมื อ
ความเ ร็ ว เดิ นเ ชื อมเ พิ มสู งขึ นใ นการเชื อมวั ส ดุ
AA6061/TiCp [33] ดังรูปที 13

ต่อคุณภาพรอยเชือม เพราะเครืองมือเกิดการเสี ยรู ป และ
การลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัว พิน อัต ราการสึ กหรอ
ของหัว พิ นถูก กําหนดจากกลไกหลักของการสึ ก หรอ
เช่น การสึกหรอแบบขูดขีด (Abrasive wear) [41] ปั จจัย
ทีมีอิทธิพลต่อการสึกหรอของเครืองมือประกอบด้วย
6.1 อิทธิพลจากปริมาณสารเสริมแรง
จากการศึ ก ษาการเชื อมชิ นงาน A359 ที ปริ ม าณ
20%SiCp และ 30%SiCp พบว่ า อัต ราการสึ กหรอแปร
ผันตรงกับ ปริ มาณของสารเสริ มแรงเพิมขึ น เนื องจาก
ปริมาณสารเสริมแรงทีเพิมขึนทําให้วสั ดุ ชิ นงานมีค วาม
แข็งแรงสูงขึน และต้านทานการเสียดสีได้ดีขึน [7]
6.2 อิทธิพลจากเครืองมือเชือม
รูปทรงเครืองมือและวัสดุเครืองมือมีอิท ธิ พลต่ อการ
สึ ก หรอ พบการสึ ก หรอของหั ว พิ น รู ป ทรงกระบอก
เกลีย ว เช่ น การเชื อมวัส ดุ 6061/20%Al2O3p ในช่ ว ง
เริมต้นกระบวนการเชือมมีอตั ราการสึ กหรอของหัว พิน
สูง และเริมลดลงจนอัต ราการสึ กหรอคงที เปลียนจาก
รูปทรงเกลียวกลายเป็ นผิวทรงกระบอก ดังรูปที 14 เรี ยก
ปรากฏการณ์ นีว่ า “self-optimized shape” การสึ กหรอที
เกิดขึนนีเกิดจากการขัด สี กนั ระหว่ างผิว ของหัว พินกับ
อนุ ภ าคสารเสริ ม แรงเป็ นหลั ก [30] สอดคล้อ งกับ
ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร เ ชื อ ม อ ลู มิ เ นี ย ม เ ชิ ง ป ร ะ ก อ บ
A359/20%SiCp พบว่ าเมือหัว พิน สึ กหรอจนมี รูป ทรง
“self-optimized shape” ทํา ให้ ก ารไหลกวนของเนื อ
โลหะดี ขึ นรอยเชื อมเป็ นเนื อเดี ย วกัน และไม่ มี ก าร
สึกหรอของหัว พินเพิมเติ ม [22] ส่ ว นเครื องมือรู ป ทรง
อืนๆ ไม่พบการศึกษาการสึกหรอ

รู ปที 13 ความสัมพันธ์ ข องรู ป ทรงหัว พินกับ ความเร็ ว
เดินเชือม ชินงานเชือม AA6061/TiCp [33]
ดั ง นั นเพื อให้ ส มบั ติ ท างกลของรอยเชื อมที ดี
จําเป็ นต้องพิจ ารณาปั จจัยการเชื อมดั งที กล่าวมาอย่า ง
พร้ อ มกัน เช่ น การใช้ ข นาดสั ด ส่ ว นขนาดของบ่ า
เครืองมือต่ อหัว พิน (D/d) เท่ ากับ 3: 1 เป็ นพืนฐานการ
ออกแบบเครื องมื อ การเลือ กรู ป ทรงเครื องมื อ และ
พารามิเตอร์การเชื อมให้เ หมาะสมกับ วัสดุ ชิ นงาน โดย
ใช้ ก ารออกแบบการทดลอง หรื อการจํา ลองทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตัดสินใจ

6. การสึกหรอของเครืองมือ
การสึกหรอของเครืองมือในการเชือมเสียดทานแบบ
กวนอลูมิเนียมเชิงประกอบเป็ นข้อจํากัดทีสําคัญที ส่ งผล
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รู ปที 15 อิทธิพลของความเร็ ว รอบต่ ออัต ราการสึ กหรอ
หัวพิน ชินงานเชือม AA6061/20% Al2O3p [26]

รู ปที 14 กลไกการสึ กหรอของหัวพินรูปทรงเกลียว [30]

ส่วนการเพิมความเร็วเดินเชือมส่งผลให้อตั ราการสึ ก
หรอของหัว พินลดลงแบบแปรผกผันเชิ งเส้นตรง เช่ น
ในการเชือมวัสดุ AA6061/20% Al2O3p และ A359/20%
SiCp [14, 30] ดังรูปที 16

วัส ดุ ข องหัว พิน มีค วามต้านทานการสึ ก หรอได้ ดี
ต้องมีสมบัติตา้ นทานการเสียดสี มีความแข็ งแรงสู งกว่ า
วั ส ดุ ชิ นงาน เชื อม จ ากการศึ ก ษาการเชื อมวั ส ดุ
A359/20%SiCp ที เงื อนไขเดี ย วกัน พบว่ า เพชรเป็ น
เครืองมือทีมีอตั ราการสึกหรอน้ อยสุ ด เมือเที ยบกับ วัสดุ
ชนิดอืน เนืองจากเพชรมีตน้ ทุนวัสดุ แ ละต้นทุ นการขึ น
รู ป สู ง จึ ง ไม่ เ หมาะกับ การนํา มาประยุก ต์ใ ช้ ใ นงาน
อุต สาหกรรม เหล็ก กล้า เครื องมื อเป็ นวัสดุ ท างเลื อ ก
แม้ว่าจะมีการสึ กหรอที สู งกว่ าแต่ มีต ้นทุ นวัสดุ ต าและ
ํ
ขึนรูปง่ายด้วยกรรมวิธีพนฐาน
ื
[7]
6.3 อิทธิพลจากพารามิเตอร์ การเชือม
รายงานการศึ ก ษาพบว่ า การเพิ มความเร็ ว รอบ
เครืองมือส่งผลให้อตั ราการสึกหรอของเครื องมือสู งขึ น
มีค วามสัมพันธ์ รูป แบบไม่เ ชิ งเส้นตรง เช่ น การเชื อม
วัสดุ AA6061/20% Al2O3p [26] ดั งรู ป ที 15 อัต ราการ
สึกหรอสู งสุ ด ที ความเร็ ว รอบ 1,000 รอบต่ อนาที แล้ว
เริมลดลง อาจเป็ นผลมาจากการเกิด พฤติ กรรมเหมือน
ของเหลว (fluid-like behavior) และการไหลปั นป่ วน
ของอนุภาคเพิมขึน

รู ปที 16 อิทธิพลของความเร็วเดิ นเชื อมต่ ออัต ราการสึ ก
หรอหัวพิน ชินงานเชือม A359/20% SiCp [14]
ดั ง นั นปั จจัย ของการสึ ก หรอของเครื องมื อ ควร
พิจารณาควบคู่กบั สมบัติทางกลของรอยเชือม เพราะการ
สึ ก หรอของเครื องมื อ ส่ ง ผลต่ อ สมบั ติ ท างกลลดลง
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ดังนันจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลงานวิจยั ทีผ่านมา เป็ นพืนฐาน
ในการเลือกปั จจัยการเชื อมที เหมาะสมเพือการลดการ
สึกหรอของเครื องมือและได้ สมบั ติ ท างกลรอยเชื อมที
เหมาะสมเช่นกัน
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เชื อมเสี ยดทานแบบกวนวัสดุ อลูมิเ นี ยมเชิ งประกอบ
เพื อนํ า เป็ นข้ อ มู ล ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเชื อมทาง
อุตสาหกรรม สามารถสรุปด้วยประเด็นดังต่อไปนี
การเชือมเสียดทานแบบกวนเป็ นวิ ธี การที เหมาะสม
สํา หรั บ การเชื อมอลู มิ เ นี ยมเชิ งประกอบ จึ ง ต้ อ ง
ทําการศึกษาวิจยั เพิมเติมเพือให้สามารถนําข้อมูลไปใช้
งานในอุตสาหกรรม
การกํา หนดปั จ จั ย การเชื อมเสี ยดทานแบบกวน
สําหรับวัสดุอลูมิเนียมเชิงประกอบควรต้องพิจารณาทั ง
คุณภาพของแนวเชือมและความคุม้ ค่าของกระบวนการ
เชือมซึงรวมถึงต้นทุ นของเครื องมือ บนพืนฐานความ
คุม้ ค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
วิธีการศึกษาสภาวะทีเหมาะสมของการเชื อม ทําได้
ด้ ว ยวิ ธี ก ารออกแบบการทดลองและการจํา ลองแบบ
และควรดําเนินการควบคู่กนั เพือลดการสิ นเปลืองเวลา
และทรัพยากร
การสึกหรอของเครื องมือเป็ นปั จจัยที สําคัญต่ อการ
พิจารณาคุณภาพรอยเชือม แต่การศึกษาการสึ กหรอของ
เครื องมื อ ยัง มี อ ยู่อ ย่า งจํา กัด ควรมี ก ารศึ ก ษาอย่า ง
ต่ อเ นื องเ พื อป ระ โยช น์ ใ น การพั ฒ น าท างด้ า น
อุตสาหกรรม
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