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The objective of this research is to study the tool wear mechanisms and patterns
in fabrication of aluminium surface composites reinforced with silicon carbide
particles by friction stir processing and to develop a method for monitoring tool wear
during the fabrication of aluminium surface composites. Frist, the experiment for
finding the preliminary parameters was conducted. Next, design of experiment for
multi-objective optimization using Grey relation analysis was utilized to predict the
optimum combination of the friction stir process parameters as well as to achieve
maximum tensile strength and minimum tool wear rate. Finally, previous
experimental results were employed in the design of the tool wear monitoring
system using the vibration signal during the process.
The results showed that the tool wear mechanism of aluminium surface
composites by friction stir processing is three-body abrasive wear. The number of pass
factors has the highest influence on tool wear. The appropriate level of multiobjective optimization using Grey relation analysis is the number of pass at 2nd pass,
rotational speed at 1000 RPM and traverse speed at 30 mm/min. When applying such
factors to analyze the vibration signal at frequency 33.5 Hz and 50.1 Hz is quite
suitable for the analysis of tool wear in fabrication of aluminium surface composites
by friction stir processing. In other word, vibration signals tend to decrease clearly
when the tool wear rate increases as the increasing of traverse distance.
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คาอุณหภูมิของกระบวนการ (องศาเซลเซียส) เมื่อ K=0.7, α =0.06
การกำหนดปจจัยคงที่และแหลงอางอิง
ผลการทดสอบความแข็ง
การกำหนดปจจัยแปรผัน และระดับปจจัยในการทดลอง
การทดลองแบบทากูชิ, L8 (4-1, 2-2)
บันทึกผลการทดสอบคาความตานทานแรงดึงของชิ้นงาน
ผลการประมาณคาพยากรณความถูกตองของคาความตานทานแรงดึง
สรุปการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาความตานทานแรงดึง
สรุปการวิเคราะหคา Signal to noise ratios แบบยิ่งมากยิ่งดี
ของคาความตานทานแรงดึง
4.5 บันทึกผลการทดสอบคาการสึกหรอของเครื่องมือ
4.6 ผลการประมาณคาพยากรณความถูกตองของคาการสึกหรอของเครื่องมือ
4.7 สรุปการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาการสึกหรอของเครื่องมือ
4.8 สรุปการวิเคราะหคา Signal to noise ratios แบบยิ่งนอยยิ่งดี
ของคาการสึกหรอของเครื่องมือ
4.9 ขอมูลปกติของผลตอบสนองของคาความตานทานแรงดึงของชิ้นงาน
และคาเปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือ
4.10 คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธแบบเกรยและเกรดความสัมพันธแบบเกรย
(ถวงน้ำหนักแลว)
4.11 คาเฉลี่ยของเกรดความสัมพันธแบบเกรย

104
106
109
110
110
112
114
115

ช

สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่
4.12
4.13
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
ก.1
ข.1
ง.1
ง.2
ง.3
ง.4

หนา
ผลการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาเกรดความสัมพันธแบบเกรย
สรุปผลการทดลองยืนยันผล
บันทึกผลอัตราการสึกหรอของเครื่องมือ
บันทึกผลสัญญาณแรงสั่นสะเทือนโดยรวม
ขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 16.6 Hz
ขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 33.5 Hz
ขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 50.1 Hz
อัตราการสึกหรอของเครื่องมือของเงื่อนไขตาง ๆ จากการทดลองแบบทากูชิ L8
คาความตานทานแรงดึงของเงื่อนไขตาง ๆ จากการทดลองแบบทากูชิ L8
อัตราการสึกหรอของเครื่องมือของเงื่อนไขการเดินกวนอนุภาค SiC
อัตราการสึกหรอของเครื่องมือของเงื่อนไขการเดินกวนอนุภาค Al2 O3
อัตราการสึกหรอของเครื่องมือของเงื่อนไขการเดินกวนอนุภาค SiC + Al2O3
อัตราการสึกหรอของเครื่องมือของเงื่อนไขการเดินกวนอะลูมิเนียมเนื้อพื้น

115
117
126
137
144
144
145
171
175
185
186
187
188

ซ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

หนา
กลไกการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
การเสียรูปของเครื่องมือจากการสึกหรอ
ปญหาจากการสึกหรอของเครื่องมือ
การสึกหรอเครื่องมือจากความรอนจากการเสียดสีและการขัดสีของอนุภาคเสริมแรง
การสึกหรอแบบขูดขีด
กลไกการสึกหรอจากปฏิกิริยาเคมีไทรโบเคมีคอล
ความสัมพันธของการสึกหรอของเครื่องมือกับความเร็วในการหมุนเครื่องมือ ในการเชื่อม
วัสดุ A359/SiC/20p
ความสัมพันธของการสึกหรอของเครื่องมือกับความเร็วในการหมุนเครื่องมือ ในการเชื่อม
วัสดุ AA6061/Al2O3/20p
ความสัมพันธของการสึกหรอของเครื่องมือกับความเร็วเดินเชื่อม ในการเชื่อมวัสดุ
A359/SiC/20p
ความสัมพันธระหวางการสึกหรอกับความเร็วเดินเชื่อม ในการเชื่อมวัสดุ
AA6061/Al2O3/20p
ความสัมพันธของการสึกหรอของเครื่องมือกับวัสดุเชื่อมตางชนิดกัน
ความสัมพันธระหวางการสึกหรอกับระยะทางในการเชื่อมวัสดุ A359/SiC/20p
ความแตกตางของการสึกหรอในตำแหนงตางๆบนเครื่องมือการเชื่อมวัสดุ
AA6061/SiC/55p
ความแตกตางของการสึกหรอในตำแหนงตางๆบนเครื่องมือการเชื่อมวัสดุ
AC4A/SiC/30p
อุปกรณพื้นฐานสำหรับระบบประมวลผลภาพดิจิตอล
อุปกรณพื้นฐานสำหรับการวัดการสั่นสะเทือนและการสงผานการสั่นสะเทือน
ของเครื่องมือ
หลักการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
รูปทรงเครื่องมือแบบเรียบงาย
ความรอนจากพื้นที่สัมผัสกันระหวางผิวของเครื่องมือและผิวของชิ้นงาน
การถายเทความรอนในการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
ชิ้นทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM E8
เสนโคงความเคน - ความเครียด (Stress-strain curve) วัสดุอะลูมิเนียม
ลักษณะรอยกดทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอรส
โครงสรางรอยเชื่อมเสียดทานแบบกวน
ลักษณะรูปรางของวัสดุเชิงประกอบ
กลไกการสึกหรอของหัวพินรูปทรงเกลียวที่ระยะทางเดินกวนตาง ๆ (หนวย: เมตร)
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ฌ

สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่
2.22 รูปแบบการสึกหรอของหัวพินในการเชื่อมวัสดุ A359/20%SiCp
2.23 ความสัมพันธของความเร็วในการหมุนเครื่องมือตออัตราการสึกหรอหัวพิน
ชิ้นงานเชื่อม AA6061/20% Al2O3p
2.24 ความสัมพันธของความเร็วเดินเชื่อมตออัตราการสึกหรอหัวพิน
2.25 ความสัมพันธของ ก) ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ และ ข) ความเร็วเดินเชื่อม
ตออุณหภูมิในการเชื่อม
2.26 ความสัมพันธของความเร็วในการหมุนเครื่องมือ และความเร็วเดินเชื่อมตอแรงในการเชื่อม
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.2 เครื่องวิเคราะหสวนประกอบทางเคมี ยี่หอ Spectro รุน SpectroMAXx
3.3 โครงสรางจุลภาคของอะลูมิเนียมเนื้อพื้นเกรด AA5052
3.4 ชิ้นงานสำหรับเตรียมตรวจสอบความแข็ง
3.5 ขนาดชิ้นทดสอบความตานทานแรงดึงเบื้องตนตามมาตรฐาน ASTM E8M
3.6 แบบรางในการเจาะรูเพื่อเติมอนุภาคผงสารเสริมแรง
3.7 เครื่องกัดโลหะแบบแกนตั้งระบบอัตโนมัติ
3.8 เครื่องมือที่ใชในการขึ้นรูป
3.9 อุปกรณจับยึดชิ้นงานในการขึ้นรูป (Fixture)
3.10 แสดงขอบเขตของชวงอุณหภูมิการเสียดทานแบบกวน AA5052
3.11 รูปแบบการเดินกวน
3.12 โครงสรางจุลภาคของรูปแบบเงื่อนไขการเดินกวน
3.13 คาความแข็งตามภาคตัดขวางพื้นที่กวน
3.14 การเตรียมชิ้นงานเพื่อการทดลอง
3.15 รูปรางการออกแบบการตัดชิ้นทดสอบ
3.16 เครื่องตัดวัสดุดวยน้ำแรงดันสูงยี่หอ MAXIEM Waterjet รุน 1530
3.17 กลองจุลทรรศนแบบแสง ยี่หอ Olympus รุน BX 60
3.18 กลองจุลทรรศนแบบสองกราดยี่หอ Phenom รุน Pro
3.19 เครื่องทดสอบแรงดึงยี่หอ LLOYD รุน LS100 Plus
3.20 กลองดิจิตอลมาโครสโครป ยี่หอ Dino-Life
3.21 เครื่องชั่งน้ำหนักยี่หอ AND รุน HR-200
3.22 องคประกอบของระบบการวัดและวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือน
3.23 หัววัดสัญญาณการสั่นสะเทือนพรอมดวยสายนำสัญญาณ
3.24 เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนยี่หอ Dynamic Data Acquisition รุน YE6231
3.25 ติดตั้งอุปกรณในการตรวจสอบความพรอมของเครื่องจักร
3.26 ตำแหนงติดตั้งหัววัดสัญญาณการสั่นสะเทือน

หนา
46
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สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่
3.27
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

หนา

การติดตั้งการทดลอง
93
กราฟคาความตานทานแรงดึงของชิ้นงานตามเงื่อนไขการทดลอง
98
ภาพตัดขวางรอยขาดชิ้นทดสอบแรงดึงของเงื่อนไขตาง ๆ
99
โครงสรางจุลภาคพื้นที่กวนในแตละเงื่อนไข
100
ผลกระทบหลักตอคาความตานทานแรงดึง
104
รูปรางการสึกหรอของเครื่องมือในแตละเงื่อนไข
107
ผลกระทบหลักตอคาการสึกหรอของเครื่องมือ
111
โครงสรางจุลภาคพื้นที่กวนเงื่อนไข N2R1T2
116
เปรียบเทียบโครงสรางจุลภาคพื้นที่กวน
117
เปรียบเทียบรูปรางเครื่องมือหลังการทดลอง
118
ลักษณะการสึกหรอของเครื่องมือในตำแหนงตาง ๆ
119
เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือกอนและหลังการเดินกวน
121
จำลองการไหลกวนของอะลูมิเนียมเชิงประกอบในกระบวนการเสียดทานแบบกวน
122
จำลองการไหลกวนของอะลูมิเนียมเชิงประกอบตามทฤษฎี The rotating plug model 122
ขนาดสัญญาณแรงสั่นสะเทือนที่ไดจากการตรวจสอบ
124
ขนาดแรงสั่นสะเทือนของแนวแกนเดินกวน
124
การติดตั้งระบบการวัดและวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือน
125
อัตราการสึกหรอของเครื่องมือตอระยะทางเดินกวน
127
เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนแบบไมเติมผงอนุภาค (เดินกวนอะลูมิเนียมเนื้อพื้น)
128
5.6 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 1
130
5.7 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 2
131
5.8 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนผงอนุภาค Al2O3 รอบที่ 1
132
5.9 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนอนุภาคผง Al2O3 รอบที่ 2
133
5.10 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนอนุภาคผงผสมผสาน SiC+Al2O3 รอบที่ 1
134
5.11 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนอนุภาคผงผสมผสาน SiC+Al2O3 รอบที่ 2
135
5.12 ขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยรวมตอระยะทางเดินกวน
137

ฎ

สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
ค.1
ค.2
ค.3
ค.4
ค.5
ค.6
ค.7
ค.8
ค.9
จ.1
จ.2
จ.3
จ.4
จ.5
จ.6
จ.7
ฉ.1
ฉ.2
ฉ.3
ฉ.4
ฉ.5
ฉ.6
ฉ.7

หนา
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 1
140
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 2
140
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3 รอบที่ 1 141
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3 รอบที่ 2 141
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC รอบที่ 1 142
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC รอบที่ 2 142
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนเนื้อพื้น
143
เปรียบเทียบสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 16.6 Hz
145
เปรียบเทียบสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 33.5 Hz
146
เปรียบเทียบสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 50.1 Hz
147
ชิ้นงานหลังทดสอบแรงดึงเงื่อนไขการทดลอง N1R1T1
179
ชิ้นงานหลังทดสอบแรงดึงเงื่อนไขการทดลอง N1R2T2
179
ชิ้นงานหลังทดสอบแรงดึงเงื่อนไขการทดลอง N2R1T1
179
ชิ้นงานหลังทดสอบแรงดึงเงื่อนไขการทดลอง N2R2T2
180
ชิ้นงานหลังทดสอบแรงดึงเงื่อนไขการทดลอง N3R1T2
180
ชิ้นงานหลังทดสอบแรงดึงเงื่อนไขการทดลอง N3R2T1
180
ชิ้นงานหลังทดสอบแรงดึงเงื่อนไขการทดลอง N4R1T2
181
ชิ้นงานหลังทดสอบแรงดึงเงื่อนไขการทดลอง N4R2T1
181
ชิ้นงานหลังทดสอบแรงดึงเงื่อนไขการทดลอง N2R1T2
181
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 1
191
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 2
193
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง Al 2O3 รอบที่ 1 195
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3 รอบที่ 2
197
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC รอบที่ 1 199
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC รอบที่ 2 201
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนเนื้อพื้น
203
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 1
207
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 2
208
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3 รอบที่ 1 210
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3 รอบที่ 2 211
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC รอบที่ 1 213
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC รอบที่ 2 214
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนเนื้อพื้น
216

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
วัสดุเชิงประกอบเปนวัสดุที่มีความนิยมใชงานแพรหลายในปจจุบัน เนื่องจากเปนการปรับปรุง
คุณ สมบัติ ข องวั สดุเนื้ อพื้ น (Matrix) โดยการเติ มอนุ ภ าคผงขนาดเล็ ก เช น ซิ ลิ คอนคาร ไบด (SiC)
ไททาเนียมคารไบด (TiC) โบรอนคารไบด (B4C) อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) ไททาเนียมไดออกไซด
(TiO2) ไทเทเนียมไดบอไรด (TiB2) เปนตน ใหกระจายตัวในเนื้อพื้นวัสดุเพื่อทำหนาที่เปนสารเสริมแรง
(Reinforcement) เพิ่มความแข็งแรงใหวัสดุเนื้อพื้น (Saravanan and et al., 2015; Alidokht and
et al., 2011) สำหรับ อะลูมิเนียมเชิงประกอบ (Al-MMC) สวนใหญนิยมใชซิลิคอนคารไบดเปนสาร
เสริ ม แรง เนื่ อ งจากมี คุ ณ สมบั ติ ท นทานต อ การสึ ก หรอ และตา นทานการเกิ ด ออกซิ เดชั น ทำให
อะลูมิเนียมเชิงประกอบมีคาโมดูลัสสูง มีคาความแข็งแรง ทนทานตอการสึกหรอ และตานทานความ
ร อ น สู ง เมื่ อเที ยบ กั บ วั ส ดุ อื่ น ๆ (Kheder, Marahleh and Al-Jamea, 2011) สมบั ติ เ ด น ของ
อะลูมิเนียม เชิงประกอบคือ มีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับความหนาแนนของวัสดุ (ความแข็งแรง
จำเพาะสูง) จึงมีบทบาทสำคัญตออุตสาหกรรมยานยนตและอากาศยานที่ตองการชิ้นสวนที่มีหนักเบา
เพื่อใหการใชเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพสูง และยังคงรักษาสมบัติเชิงกลของชิ้นสวนเชนเดิม สมบัติเดน
อีกประการคืออะลูมิเนียมเชิงประกอบมี อัตราการขยายตัวจากความรอนต่ำกวาโลหะ และมีความ
ทนทานตอ ความลา ตัว สูง จึงเปนที่ นิย มนำมาทดแทนเหล็ก และเหล็กหล อสำหรับ การผลิ ตชิ้ น สว น
เครื่องยนตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของลูกสูบเครื่องยนตดีเซล ระบบเบรกและเพลาในอุตสาหกรรมยาน
ยนต (Miracle, 2005) นอกจากนี้อะลูมิเนียมเชิงประกอบถูกนำมาใชอย างแพรห ลายในเครื่องยนต
อากาศยาน สวนปกของอากาศยาน และแทนลอ เปนตน (Dwivedi, Sharma and Mishra, 2014)
กระบวนการเตรียมอะลูมิเนียมเชิงประกอบขั้นตน (Primary processes) เปนการขึ้นรูปชิ้นงาน
(Shaping) ให วั ส ดุเนื้อ พื้น และสารเสริมแรงมี การกระจายตัวยึ ด ติด กั น ภายใต รูป ทรงตามตอ งการ
(Mavhungu and et al., 2017) โดยกระบวนการเตรียมอะลูมิเนียมเชิงประกอบแบบดั้งเดิมเปนการ
เตรียมในสภาวะของเหลว เชน การหลอกวน (Stir casting) การหลออัด (Squeeze casting) เปนตน
การเตรียมอะลูมิเนียมเชิงประกอบจากสภาวะของเหลวนี้ตองใชอุณหภูมิสูงถึงจุดหลอมละลายของวัสดุ
เนื้อพื้น สงผลตอการเกิดปฏิกิริยาระหวางอนุภาคเสริมแรงกับวัสดุเนื้อพื้นและเกิดเปนเฟสใหมที่ทำให
สมบัติของวัสดุดอยลง รวมทั้งสิ้นเปลืองคาใชจายดานพลังงาน (Yang and et al., 2010) กลายเปน
ขอจำกัดหลักของการเตรียมอะลูมิเนียมเชิงประกอบในสภาวะของเหลว
การเตรียมวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบภายใตอุณหภูมิที่ต่ำกวาจุดหลอมเหลวเปนทางเลือกใน
การเตรียมเพื่อลดปญหาการเตรียมในสภาวะของเหลวดังกลาว ดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน
(Friction stir process, FSP) เปนกระบวนการเตรียมอะลูมิเนีย มเชิงประกอบจากสภาวะของแข็ ง
(Solid state processing) ที่ ป ระยุ ก ต ม าจากหลั ก การเชื่ อ มเสี ย ดทานแบบกวน (Friction stir
welding, FSW) หรื อ การเชื่ อ มในสภาวะของแข็ ง (Solid state welding) ถู ก คิ ด ค น ขึ้ น ในป
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ค.ศ. 1991 โดยสมาคมการเชื่ อ มของประเทศอั งกฤษ (TWI) หลั ก การเชื่ อ มเสี ย ดทานแบบกวน
ประกอบดวยเครื่องมือที่มีบาเครื่องมือและหัวพินเดินหมุนกวนแทรกระหวางแผนชิ้นงานที่ตองการ
เชื่อมยึดติดกัน ทำใหเกิดการเสียดทานขึ้นกับพื้นผิวสัมผัสระหวางเครื่องมือกับชิ้นงานจนเกิดความรอน
บริเวณรอยตอกลายเปนรอยเชื่อมที่อุณหภูมิต่ำกวาอุณหภูมิหลอมละลายของวัสดุ (Mishra, Ma and
Charit, 2003) วิธกี ารนี้สามารถนำมาประยุกตใชในการเตรียมชิ้นงานอะลูมิเนียมเชิงประกอบทดแทน
การเตรียมในสภาวะของเหลวที่มีขอจำกัดและเกิดปญหาในการเตรียมดังกลาวไดดี ผลของการเตรียม
อะลูมิเนีย มเชิงประกอบจากกระบวนการเสีย ดทานแบบกวนสามารถลดความพรุนของไฮโดรเจน
ระหวางโลหะผสมอะลูมิเนียมไดมากกวาเตรียมจากสภาวะของเหลว (Doherty and et al., 1997)
และเกิด เกรนที่ล ะเอีย ดจากการตกผลึ กแบบไดนามิก จากการกวน ทำให ไดส มบั ติทางกลที่ ดี ก วา
(Yadav and Bauri, 2011)
หลักการของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนคือ ความรอนทำใหวัสดุเกิดการออนตัวอยูในสภาวะ
คลา ยของไหล (Plastic fluid-like state) และถู กหมุ นกวนเกิด การไหลวน (Material flow) หรื อ
การกวน (Stirring) เคลื่อนที่รอบหัวพินภายใตบาของเครื่องมือเชื่อม เมื่อทิศทางการเชื่อมเดินหน า
ดานที่ถูกกวนใหเนื้อวัสดุออกไปเติมใหกับชิ้นงานที่อยูอีกดานหนึ่งเรียกวา ดานรีทรีทติ้ง (Retreating
side; RS) ส ว นด า นแอดแวนซิ่ ง (Advancing side; AS) เป น ด า นที่ ถู ก เนื้ อ วั ส ดุ เติ ม เข า มาจาก
ดานรีทรีทติ้ง ดังภาพที่ 1.1 เมื่อบาเครื่องมือเชื่อมเคลื่อนที่มากดและอัดวัสดุทำใหเกิดการรวมตัวของ
วัส ดุเป น รอยเชื่อมสอดลงเขาในรอยตอ ของวัสดุจ นกระทั่ งบา ของเครื่อ งมือ เชื่อ มสัมผัส กับ ผิวของ
รอยตอ ดังภาพที่ 1.1 ก) และเมื่อหัวพินเกิดการเคลื่อนที่ วัสดุที่ออนตัวและเกิดการกวนอยูดานหนา
ของหัวพินจะถูกถายเทมาสูดานหลังตามทิศทางการหมุนของหัวพินทางดานรีทรีทติ้งและบางสวนจะ
ไหลจากดา นหลังสูดานหนาทางดานแอดวานซิ่ง เมื่อวัสดุสงผานรอบหัวพิน และหัวพินเคลื่อนที่บ า
ดานหลังของเครื่องมือเชื่อมจะกดอัดและผสมวัสดุทำใหเกิดการรวมตัวกันขึ้นเปนรอยเชื่อม ดังภาพที่
1.1 ข) (กิตติพงษ กิมะพงศ และคณะ, 2553)

ภาพที่ 1.1 กลไกการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
ที่มา: กิตติพงษ กิมะพงศ และคณะ (2553)
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เมื่อมีการเชื่อมที่ตอเนื่อง ความรอน แรงกด และแรงบิดที่เครื่องมือเชื่อมสัมผัส เครื่องมือจึงเกิด
การเสียรูปอยางถาวรและการสึกหรอเกิดขึ้น (ภาพที่ 1.2) ความยาวที่ลดลงของพินทำใหไมมีเนื้อวัสดุ
ไปเติมที่ฐานของรอยเชื่อม เปนสาเหตุของการเกิดรอยเชื่อมที่ไมสมบูรณ

ภาพที่ 1.2 การเสียรูปของเครื่องมือจากการสึกหรอ
ที่มา: Prater (2014)
ตัวอยางปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการสึกหรอของเครื่องมือ เชน รอยแตกราว เนื้อวัสดุติดไปกับ
หั ว พิ น การเกิ ด โพรง และขนาดของเกรนที่ เปลี่ ย นแปลงไป การผิ ด รู ป จากความร อ น เป น ต น
ดังแสดงในภาพที่ 1.3

ภาพที่ 1.3 ปญหาจากการสึกหรอของเครื่องมือ
ที่มา: Farias and et al. (2013)
การเชื่อมโลหะหรืออัลลอยด เนื้อวัสดุมีความแข็งแรงนอยกวาความแข็งแรงของเครื่องมือมาก
การสึกหรอจึงปรากฏไมชัดเจนและใชเวลานาน แตเมื่อเชื่อมวัสดุเชิงประกอบที่เนื้อวัสดุมีอนุภาคของ
เซรามิกสที่มีความแข็งแรงสูงแทรกตัวอยู อนุภาคเหลานี้ขัดสีและเฉือนเนื้อวัสดุเครื่องมือ การสึกหรอ
ของเครื่องมือเกิดขึ้นชัดเจนและรวดเร็วกลายเปนขอจำกัดของการเชื่อมเสียดทานแบบกวน (Prater
and et al., 2015)
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ภาพที่ 1.4 การสึกหรอเครื่องมือจากความรอนจากการเสียดสีและการขัดสีของอนุภาคเสริมแรง
ที่มา: Prater and et al. (2013)
จากรายงานการวิจัยพบวาการสึกหรอมีการกอตัวของการสึกหรอที่โคนขาของพิน และความ
เสียหายเกิดที่พินมีความรุนแรงกวาที่บาเครื่องมือ (Buffa and et al., 2006) ลักษณะการสึกหรอจะมี
ลักษณะสมมาตรกับแนวแกนเครื่องมือ ขนาดปริมาตรที่หายไปของเครื่องมือแตกตางกันตามตำแหนง
ความยาวของเครื่องมือ การสึกหรอที่มากที่สุดสังเกตไดในชวงปลายเครื่องมือ การสึกหรอจะเริ่มลดลง
ในตำแหน งบริ เวณใกล เคี ย งกั บ บ า (Prater and et al., 2010; Prado and et al., 2003; Prater
and et al., 2013) อัตราการสึกหรอเครื่องมือมีขนาดไมเทากันในแตละชวงการเชื่อม โดยพบวาชวง
เริ่มต น การเชื่อ มจะมี อั ตราการสึก หรอสูง สุด และจะเริ่มลดลงจนเกื อบคงที่ ในระยะทางที่ย าวขึ้ น
(Liu and et al., 2005) จากการศึ กษาที่ ผานมาพบวาการสึก หรอจะลดลงอย างชัด เจนเมื่อ มีก าร
ควบคุมคาของตัวแปรการเชื่อม ไดแก ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ ความเร็วเดินเชื่อม ระยะทางการ
เชื่อม ขนาดของอนุภาคเสริมแรง เปอรเซ็นตของสารเสริมแรง และความแข็งของวัสดุเครื่องมือเทียบ
กับอนุภาคเสริมแรง ยกตัวอยางเชน การลดความเร็วในการหมุนเครื่องมือและเพิ่มความเร็วเดินเชื่อม
สามารถลดการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ ได (Prado and et al., 2003; Prado and et al., 2001;
Shindo, Rivera and Murr, 2002) สวนปริมาณของเปอรเซ็นตของสารเสริมแรงเพิ่มมากขึ้นสงผลตอ
อัตราการสึกหรอของเครื่องมือสูงขึ้นตามลำดับ (Wang and et al., 2014) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
เปอรเซ็นตตัวเสริมแรงจะชวยเพิ่มความหนาแนนของดิสโลเคชั่นรอบอนุภาคตัวเสริมแรงในระหวาง
การแข็งตัว เกิดความแข็งแรงในชิ้นงานเพิ่มขึ้น ทำใหตานทานการเสียดทานไดดี สงผลใหเครื่องมือเกิด
การสึกหรอสูงขึ้น
วัสดุที่ใชทำเครื่องมือที่แข็งแรงที่สุด คือเพชรที่ทนตอการสึกหรอไดดี แตเพราะเปนวัสดุที่มีราคา
แพง และทำการตัดเฉือนเพื่อขึ้นรูปยุงยากจำเปนตองใชเทคนิคที่ซับซอน เชน การตัดเลเซอรหรือใช
EDM (Prater and et al., 2013) ไมคุมคาตอตนทุนการผลิตจึงไมไดรับความนิยม เหล็กกลาเครื่องมือ
D2 เป น วั ส ดุ ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มในการเชื่ อ มชิ้ น งานวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ เช น A356/15% SiCp
(Amirizad and et al., 2006) พบวาคุณสมบัติทางกลของรอยเชื่อมดี แตไมพบรายงานดานการสึก
หรอของเครื่องมือ
การสึ ก หรอเครื่ อ งมื อ ในการเชื่ อ มเสี ย ดทานแบบกวนเป น เหตุ ก ารณ ที่ เกิ ด ขึ้ น ไม แ น น อน
การกำหนดระดั บ วิ ก ฤติเพื่ อ วางแผนการเปลี่ ย นเครื่องมื อ และวางแผนการผลิ ต จึ งเป น ไปได ย าก
นอกจากนี้ยังสงผลการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑดวย การจัดการปญหาการสึกหรอของเครื่องมือ
ดวยการกำหนดระดับวิกฤติกอนที่คุณภาพของชิ้นงานจะเสียหาย เปนหนึ่งในกลยุทธที่มีการใชในงาน
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ตัดเฉือน (Prater and et al., 2012) ปจจุบันรายงานการศึกษากลไกการสึกหรอพบวามีอยูอยางจำกัด
เฉพาะการศึกษาในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนเทานั้น (Prado and et al., 2001; Shindo, Rivera
and Murr, 2002; Prado and et al., 2003; Fernandez and Murr, 2004; Liu and et al.,
2005; Song and et al., 2015) ยังไมปรากฏรายงานการศึกษาการสึกหรอเครื่องมือในการเตรียม
วัสดุเชิงประกอบดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน การสึกหรอเครื่องมือระหวางการเตรียมและการ
เชื่อมดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนอาจมีระดับความเสียหาย และมีรูปแบบกลไกการสึกหรอที่
แตกตางกันตามรูปแบบการจัดเรียงตัวของอนุภาคสารเสริมแรงในวัสดุเนื้อพื้น การศึกษาการสึกหรอ
ในกระบวนการเชื่อมเปนการพยายามอธิบายกลไกการสึกหรอ ตรวจหาบริเวณที่สึกหรอ และสรางวิธี
ตรวจวัดการสึกหรอ กระบวนการสวนใหญถูกประเมินดวยการวัดการสึกหรอหลังจากกระบวนการโดย
ใชการชั่งน้ำหนักหาน้ำ หนักที่หายไป (Prater and et al., 2013; Surekha and Els-Botes, 2012)
การใช วิ ธี ถ า ยภาพโปรไฟล ห าขนาดรู ป ร า งที่ ห ายไป (Prado and et al., 2003; Liu and et al.,
2005; Fernandez and Murr, 2004) หรือการใชเทคนิคแสงสีขาววัดขนาดรูป รางที่ห ายไป แลวใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรคำนวณปริมาตรที่หายไป (Siddiquee and Pandey, 2014) การประเมินดวย
วิธีนี้มีขอเดนคือ สามารถวัดคาการสึกหรอไดงาย และสามารถสรางความสัมพันธการสึกหรอกับปจจัย
ตา งๆไดครอบคลุม แตมีขอจำกั ดคือใชเวลาในการวิเคราะหคอนขา งสูง และวิเคราะหไดจ ากหลั ง
กระบวนการ ทำใหการปฏิบัติงานจริงอาจไมทันตอความเสียหายตอชิ้นงานที่เกิดขึ้น
เทคนิ ควั ดการสึก หรอของเครื่องมื อในระหวา งกระบวนการ (In – process) ถู ก พั ฒ นาด ว ย
เทคนิคอะคูสติกอีมิสชั่น (Acoustic emission: AE) เปนการเปลี่ยนพลังงานในรูปของคลื่นเสียงใหเปน
คลื่นไฟฟา และสัญญาณคลื่นไฟฟาจะถูกขยายสัญญาณดวยอุปกรณขยายสัญญาณเบื้องตน สงผานไป
ยังตัวกรองความถี่ (Filter) โดยเปรียบเทียบกราฟพลังงานแถบกอนและหลังการที่เครื่องมือเสียหาย
(Chen, Kovacevic and Jandgric, 2003) เทคนิ ค วิธี ก ารประมวลผลภาพดิ จิ ตอล (Digital image
processing) ของรอยเชื่อมระหวางกระบวนการแลวสงไปประมวลผลดวยคอมพิวเตอร เมื่อเครื่องมือ
เสี ย รู ป จะมี ก ารแสดงรู ป แบบด ว ยระดั บ สี ที่ แ ตกต า งกั น เป น วิ ธี ที่ ง า ย ราคาอุ ป กรณ ไ ม สู งมาก
แตความแมนยำในการตรวจสอบต่ำกวาวิธีอื่น (Sinha and et al., 2008) และเมื่อป 2011 วิธีการวัด
การสึกหรอเครื่องมือโดยใชแรงบิด หรือแรงที่เกิดขึ้นระหวางการเชื่อมในการประมวลผลการตรวจวัด
การสึ กหรอ สั ญ ญาณแรงบิ ด ในกระบวนการถู กเก็บ รวบรวมในรูปแบบเชิงเส น ของกระแสไฟฟา ที่
แสดงผลทางมอนิเตอรแบบเวลาเปนปจจุบัน (Real Time) (Gibson and et al., 2011; Prater and
et al., 2015) ซึ่งวิธีการนี้ใหผลไดคอนขางแมนยำแตมีราคาวัสดุอุปกรณที่ใชคอนขางแพง
การสั่นสะเทือน คือการสั่นหรือแกวงของวัตถุเมื่อเทียบกับจุดอางอิง เชน การสั่นของเครื่องจักรที่
ยึดอยูกับฐาน ระหวางกระบวนการเครื่องจักรหรือมอเตอรทุกชนิดจะมีความสั่นที่บ งบอกถึงสภาพ
การเปลี่ย นแปลงคาความสั่น ที่ วัดไดอ าจมีสาเหตุมาจากเกิดการเสี ยสมดุลของกระบวนการหรือมี
ชิ้นสวนใดเคลื่อนหรือหลุด ไปจากตำแหน งปกติ ดังนั้ นการวัดความสั่น สะเทือ นจึงถือเป นพื้น ฐานที่
สำคัญของการตรวจติดตามสภาพ สำหรับการสั่นสะเทือนดวยความถี่ที่มากกวา 10 กิโลเฮิรตซ (kHz)
ใชวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนความเร็วในการเคลื่อนที่ตอหนวยเวลาของวัสดุที่มีการเคลื่อนที่
(การวัดอั ตราเรง Acceleration) มีห น ว ยวั ดเป น มิลลิเมตรตอ วิ นาที 2 (mm/s2) จากหลั ก การของ
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การสั่นสะเทือนดังกลาวและความแปรปรวนของคาความเสียดทานมีผลตอความไมเสถีรภาพทางกล
เปนผลใหเกิดการสั่นสะเทือนตามมา
ดังนั้ นงานวิจัยนี้มุงเนนพัฒนาวิธีการตรวจติดตามการสึกหรอของเครื่องมือแบบทัน เวลา ที่ใช
สัญญาณแรงสั่นสะเทือนระหวางการเตรียมอะลูมิเนียมเชิงประกอบดวยกระบนการเสียดทานแบบกวน
และกำหนดระดับวิกฤติของการเปลี่ยนเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อรักษาความสมบูรณของชิ้นงาน และ
สามารถใชประโยชนจากเครื่องมืออยางมีประสิทธิภาพ สำหรับวัสดุที่ใชสำหรับศึกษาคือ อะลูมิเนียม
เชิงประกอบ AA5052 ซึ่งเปนอะลูมิเนียมกลุม อะลูมิเนียม-แมกนีเซียม ที่มีการใชงานในวงกวางทั้งใน
อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมตอเรือ ที่ผานมาการพัฒนาอะลูมิเนียม
เชิงประกอบ AA5052 พิ จารณาในรูปแบบของการเติมอนุภาคเสริมแรงชนิดเดียว (Dolatkhah and
et al., 2012; Mohsen and Kamran, 2017) การเสริ มแรงแบบผสมผสาน (Gaurav and Anita,
2015; Gautam and et al., 2016) หรื อ การเติ ม ด ว ยอนุ ภ าคขนาดไมครอนและขนาดนาโน
(Dolatkhah and et al., 2012; Mohsen and Kamran, 2017; Rathee and et al., 2019)
การเตรียมอะลูมิเนียมเชิงประกอบ AA5052 ทั้งชิ้นงาน (Dolatkhah and et al., 2012; Narendra ,
Kumar and Sunil , 2015; Narendra and et al., 2016; Gautam and et al., 2016) แ ล ะ
การปรั บ ปรุ งเฉพาะบริ เวณผิ ว หน า (Adem, Ilyas and Eren, 2011; Gangil, Maheshwari and
Siddiquee, 2018) การศึกษาดังกลาวขางตนใหขอมูลที่เปนประโยชนในดานของคุณสมบัตขิ องวัสดุที่
ดี ขึ้น เชน AA5052/SiC ที่มีคาความแข็งเพิ่มประมาณรอยละ 10 เมื่อเสริม แรงดว ยอนุภาคระดั บ
ไมครอน และมี ค า ความแข็ ง เพิ่ ม ประมาณร อ ยละ 20 เมื่ อ เสริ ม แรงด ว ยอนุ ภ าคระดั บ นาโน
(Dolatkhah and et al., 2012; Mohsen and Kamran, 2017) AA5052/ZrB2 แ ล ะ
AA5052/(ZrB2+Al3Zr) ที่มีคาความแข็งแรงและความตานทานการสึกหรอขณะที่ใชงานที่อุณหภูมิสูง
ซึ่งเปนลักษณะการใชงานปกติของชิ้นสวนในเครื่องยนต เมื่อมีวัสดุที่มีความแข็งแรงมากขึ้น เครื่องมือ
สำหรับการขึ้นรูปจึงมีแนวโนมที่จะสึกหรอและเสียหายเพิ่มมากขึ้นเชนกัน ซึ่งขอมูลการสึกหรอและ
วิธีการตรวจวัดการสึกหรอของเครื่องมือสำหรับขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบ AA5052 ยังไมปรากฏ
ในรายงานการวิจัย
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษากลไก และรูปแบบการเกิดการสึกหรอของเครื่องมือ ในการเตรียมอะลูมิเนียม
เชิ ง ประกอบพื้ น ผิ ว AA5052 เสริม แรงด ว ยอนุ ภ าคซิลิ ค อนคารไบด ด ว ยกระบวนการเสีย ดทาน
แบบกวน
1.2.2 เพื่อ พั ฒ นาวิ ธี ก ารตรวจติดตามสภาพการสึ กหรอของเครื่อ งมื อ ระหวา งกระบวนการ
ในการเตรี ย มอะลู มิ เ นี ย มเชิ งประกอบพื้ น ผิ ว AA5052 เสริ ม แรงด ว ยอนุ ภ าคซิ ลิ ค อนคาร ไ บด
ดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 กลไกการสึกหรอที่พบมากที่สุด เกิดจากการเคลื่อนที่สัมพันธของชิ้นสวน และอนุภาคที่
เจือปนทำใหเกิดความเสียหายที่ผิวเปนการสึกหรอแบบขูดขีด (Abrasive wear) ซึ่งทำใหเนื้อวัสดุหลุด
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หายไปจากการขีดขว นหรือถูกขูดเปนรองลึก (การสึก หรอจากสองชิ้นสวน: Two-body abrasion)
และการที่ มี อ นุ ภ าคที่ มี ค วามแข็งมากแทรกอยูร ะหว างคูสั ม ผัส เมื่ อ มี ก ารเคลื่อ นที่ ค วามแข็ง ของ
อนุภาคผนวกกับพลังงานขณะที่มีการเคลื่อนที่ ทำใหเกิดรองลึกจากการขีดขวนที่รุนแรง (การสึกหรอ
จากสามชิ้นสวน: Three-body abrasion) ออกจากเนื้อโลหะทำใหเกิดการเสียรูปจากความเครีย ด
จุลภาค (Microstrain) ของการลื่นไถลของคูสัมผัสหรืออนุภาคที่มีความแข็งสูง ดังภาพที่ 1.5

ภาพที่ 1.5 การสึกหรอแบบขูดขีด
ที่มา: JGS-Nitriding, LLC. (2017: Website)
ปจจัยที่มีอิท ธิพลตอการสึกหรอประกอบดว ย ชนิดของอนุภ าค ความแข็ง รูป รางของอนุภ าค
ขนาดของอนุภาค ชนิดของวัสดุคูสัมผัส และปจจัยการใชงาน เชน ความเร็วรอบ ภาระ และอุณหภูมิ
ดังนั้นเมื่อมีการสึกหรอขึ้นในเครื่องมือที่ใชในการขึ้นรูป จึงทำใหคุณภาพของชิ้นงานเสียตามไปดวย
การเขาใจกลไกการสึกหรอของเครื่องมือ และสามารถตรวจติดตามการสึกหรอของเครื่อ งมือ ขณะ
ปฏิบัติงาน จะสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต และสรางความคุมคาทางเศรษฐศาสตรได
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 เตรีย มอะลู มิเนี ย มเชิ ง ประกอบเนื้อ พื้ น เกรด AA5052 เสริม แรงดว ยอนุ ภ าคซิลิ ค อน
คารไบด 10 เปอรเซ็นต ขนาดอนุภ าคเฉลี่ย 18 ไมโครเมตร ดว ยกระบวนการเสียดทานแบบกวน
โดยใชเครื่องกัดโลหะแบบแกนตั้งระบบอัตโนมัติ
1.4.2 ใชวิธีการทดสอบสมบัติทางกลชิ้นงาน โดยทดสอบความแข็งแบบ Vickers และทดสอบ
ความแข็งแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM E8M
1.4.3 ตรวจสอบโครงสรางทางโลหะวิทยาของชิ้นงาน ดวยกลองจุลทรรศนแบบแสง
1.4.4 วัดรูปแบบการสึกหรอของเครื่องมือดวยกลองดิจิตอลมาโคร
1.4.5 คำนวณอัตราการสึกหรอในรูป รอยละการหายไปของน้ ำหนัก โดยใชเครื่อ งชั่งน้ำหนัก
ความละเอียดทศนิยมสี่ตำแหนงในหนวยกรัม
1.4.6 ตรวจสอบทิศทาง และตำแหนงการสึกหรอของเครื่องมือดวยกลองจุลทรรศนแบบสอง
กราด
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1.4.7 ออกแบบระบบการตรวจติดตามการสึกหรอของเครื่องมือแบบทันเวลา โดยใชการตรวจ
ติดตามรูปแบบสัญญาณแรงสั่นสะเทือนระหวางกระบวนการ
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 ไดวิธีการผลิตอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว ที่มีประสิทธิภาพ
1.5.2 ไดวิธีการควบคุมกระบวนการผลิต และคุณภาพการผลิตแบบควบคูกัน
1.5.3 ไดวิธีการวัดดวยสัญญาณการสั่นสะเทือนมาประยุกตใชการตรวจติดตามการสึกหรอของ
เครื่องมือระหวางกระบวนการผลิตอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว
1.6 สถานที่และระยะเวลาการทำวิจัย
สถานที่ ในการดำเนิ น การวิ จั ย นี้ คื อ ภาควิช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิ ทยาลัย อุบ ลราชธานี ตั้งแตเริ่ม ตน การศึ กษาวิจั ยจนสิ้น สุด การศึกษา ซึ่งมี ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ และขั้นตอนดำเนินงานวิจัยในแตละขั้นตอน ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
ขั้นตอนการศึกษา
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1. ทบทวนวรรณ กรรมและ
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2. ออกแบบการทดลองและ
กำหนดวิธีการวิเคราะหผล
3. เตรียมวัสดุและอุปกรณการ
ทด ลองแล ะออก แบ บ การ
ทดลอง
4. ดำเนิ น ก ารทด ลองแล ะ
ทดสอบ
5. วิเคราะหผลการทดลอง
6. ดำเนินการทดลองยืนยันผล
และทดสอบ
7. อภิปรายผลการดำเนินงาน
และจัดทำรายงาน

1.7 นิยามคำศัพทเฉพาะ
Friction stir processing (FSP) คือ กระบวนการขึ้นรูป วัสดุเชิงประกอบในสภาวะของแข็ง
ดวยแรงเสียดทานจากการสัมผัสกันระหวางเครื่องมือกับชิ้นงานเกิดเปนความรอน ทำใหวัสดุออนตัว
เกิดการกวนเปน
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Advancing side (AS) คือ ดานของแผนชิ้นงานเชื่อมเสียดทานแบบกวนที่ทิศทางการหมุนของ
เครื่องมือขนานกับทิศทางการเดินเชื่อม
Retreating side (RS) คือ ดานของแผนชิ้นงานเชื่อมเสียดทานแบบกวนที่ทิศทางการหมุนของ
เครื่องมือสวนทางกับทิศทางการเดินเชื่อม
AA5052/10%SiCp คือ อะลูมิเนีย มเชิ งประกอบที่ มีอ ะลูมิ เนี ยมเกรด AA5052 เป น เนื้ อพื้ น
เสริมแรงดวยอนุภาคซิลิคอนคารไบด 10 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร
Nugget zone (NZ) คือ บริเวณที่มีก ารเสีย รูป แบบถาวร (Plastic Deformation) เนื่ องจาก
การเดิ น หมุ นกวนของเครื่องมื อตามรอยเชื่อ มทำให เนื้อ วัส ดุสว นนี้ มีก ารเคลื่ อ นที่ เกิด การเปลี่ย น
โครงสรางเปนการเกิดผลึกใหม (Recrystallization) มีขนาดเกรนละเอียดกวาเกรนวัสดุเดิม (Base
Material, BM)
Thermo mechanically affected zone (TMAZ) คือ บริเวณที่อยูระหวางเนื้อวัสดุเดิมกับ
NZ ทั้งสองฝงของ TMAZ ไดรับ อิทธิพลทางความรอนจากการถายเทความรอนจาก NZ ในการเสี ย
รูปแบบถาวรอยางรุนแรง แตไมเกิดโครงสรางเปนการเกิดผลึกใหม
Heat affected zone (HAZ) คือ บริเวณที่ อยูถั ด ออกมาจากบริเวณ TMAZ โดยบริเวณนี้
ไดรับ อิ ท ธิพ ลจากทางความรอ นแตเพีย งอยา งเดีย ว โดยไม มีการเปลี่ยนรูป แบบถาวร ขนาดเกรน
เหมือนเดิมกับเนื้อวัสดุเดิม
Tool wear คือ การสึกหรอของเครื่องมือในการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
Abrasive wear คือ เปนการสึกหรอของเครื่องมือกวนที่เกิดจากอนุภาคสารเสริมแรงที่มีความ
แข็งสูงมาขูดขีดเฉือนเอาเนื้อวัสดุของเครื่องมือออกไป
Off – line คือ การหาคาการสึกหรอของเครื่องมือหลังกระบวนการเชื่อม เพื่อหาความสัมพันธ
ของปจจัยตอการสึกหรอของเครื่องมือ
In – process คื อ การหาค าการสึ ก หรอของเครื่อ งมื อ ในรู ป แบบความสั ม พั น ธ ข องการวั ด
คุณสมบัติของเครื่องมือในระหวางกระบวนการเชื่อมเพื่อกำหนดจุดวิกฤติในการเปลี่ยนเครื่องมือกอน
เกิดการเสียหายตอชิ้นงานเชื่อม

บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษากลไกและรูปแบบการสึกหรอของเครื่องมือในการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว
AA5052 เสริมแรงดวยอนุภาคซิลิคอนคารไบด ดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน และการออกแบบ
ระบบตรวจติดตามการสึกหรอของเครื่องมือระหวางกระบวนการ ผูวิจัยไดทำการศึกษาทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินการวิจัยใหเปนไปอยางถูกตองสมบูรณตามหลัก
ทางวิชาการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 การสึกหรอของวัสดุและเครื่องมือ
การวางแผนการผลิ ต คื อ ขั้ น ตอนของการจั ด การป จ จั ย การผลิ ต ซึ่ ง ประกอบด ว ยแรงงาน
เครื่องจักร วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และทุน เพื่ อให ผลการผลิตบรรลุตามเป าหมายที่ ถูกกำหนด
การกำหนดกระบวนการผลิตตองกำหนดใหสอดคลองกับผลิตภัณฑ การทำงานของเครื่องจักร และ
เวลามาตรฐานของการผลิต เครื่องมือเปนสวนหนึ่งของเครื่องจักรที่จะทำใหการทำงานสมบูรณ ดังนั้น
การสึกหรอของเครื่องมือจึงเปนปจจัยที่สำคัญตอตนทุนการผลิต การวางแผนการผลิต เวลามาตรฐาน
การผลิต ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ ความเขาใจกลไกการสึกหรอเครื่องมือเปนความรูและเปน
ขอมูลเพื่อการวางแผนการใชเครื่องมือ การติดตามตรวจสอบเพื่อชะลอการสึกหรอและใชประโยชน
เครื่องมืออยางคุมคา เพื่อความเขาใจดังกลาวจึงไดศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมสำหรับพัฒนา
การศึ ก ษากลไกการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ ในการเชื่ อ มอะลู มิ เนี ย มเชิ ง ประกอบ AA5052 ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
2.1.1 กลไกการสึกหรอ
ในกระบวนการตัดเฉือ น แรงของเครื่อ งมื อที่ สงผา นมาจากเครื่ องจั กร เชน แรงหมุ น
แรงกด ไปกระทำกับชิ้นงานเพื่อขึ้นรูป เมื่อเครื่องมือเคลื่อนที่สัมพัทธกับชิ้นงานทำใหเกิดแรงเสียดทาน
และ ความเคนเฉื อนและเปลี่ยนเป นความรอนขึ้น ความรอนจะสะสมขณะที่ ปฏิ บัติงานและเมื่อถึง
อุณ หภู มิที่ เกิน ระดั บ ความตา นทานของเครื่องมือ จึ งเกิ ดความเสี ย หายขึ้ น (Dolinšek and Kopač,
2006)
ประเภทการสึกหรอแบงเปนสี่ประเภทหลัก คือ การสึกหรอแบบยึดเกาะ การสึกหรอแบบ
ขูดขีด การสึกหรอแบบลาตัวที่ผิวหนาชิ้น งาน และการสึกหรอแบบกัดกรอน (Rabinowicz, 1995)
อธิบายรายละเอียดดังนี้
2.1.1.1 การสึกหรอแบบยึดเกาะ (Adhesive wear)
การสึกหรอแบบยึดเกาะเป นกลไกที่ พบมากรูปแบบหนึ่งในกระบวนการผลิ ต
ทั่วไป ขั้นตอนการเกิดการสึกหรอแบบยึดเกาะเปนลักษณะการเคลื่อนที่สัมผัสกันระหวางผิววัสดุสอง
ชนิด สงผลใหเกิดความเคนสัมผัส (Contact stress) สูง และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิทำใหเนื้อวัสดุที่
สัม ผั ส กั น จะเกิ ด การหลอมติ ด กัน ของผิ ว วั ส ดุ ในระดั บ จุ ล ภาคขึ้ น เมื่ อ เกิ ด การเคลื่ อ นที่ วั ส ดุ ที่ มี
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ความแข็งแรงมากกวาจะพาเอาเนื้อวัสดุที่มีความแข็งแรงนอยกวาติดไปดวย ทำใหเกิดการสึกหรอขึ้น
เมื่อ ผิ วของวัสดุมีก ารสัม ผัส กันอยางตอเนื่อ ง คาความเคนแรงเฉือนบริเวณที่เกิ ดพัน ธะอะตอมมิ ค
จะเพิ่มขึ้นจนมีคาเกินขีดจำกัดของอีกวัสดุหนึ่งทำใหจุดที่สัมผัสกันเกิดการแยกตัวออกจากกัน ทำให
ชิ้นสวนหลุดออกมาเปนเศษหรือยังคงเหลือพันธะอะตอมมิคไวบนผิวหนาวัสดุอีกดานหนึ่ง จนเกิดเศษ
ของผิววัสดุที่ออนกวาหลุดไปยึดเกาะกับวัสดุที่แข็งแรงกวา กฎปริมาณการเกิดการสึกหรอแบบยึดเกาะ
คื อ (1) ปริม าณการสึ ก หรอจะแปรผั น ตรงกั บ แรงที่ ใช ในการสั ม ผั ส ระหว า งผิ ว วั ส ดุ (2) ปริ ม าณ
การสึกหรอจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางการเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้น และ (3) ปริมาณการสึกหรอจะแปรผกผัน
กับความแข็งของวัสดุ กฎปริมาณการเกิดการสึกหรอแบบยึดเกาะ (Rabinowicz, 1995) ที่ปรับปรุง
จากกฎของ Holm - Archard สามารถหาไดจากสมการที่ (2.1)

V= kLx
P
โดยที่

(2.1)

V คือ ปริมาตรการสึกหรอตอระยะทางเลื่อน
k คือ คา คงที่ ค วามน า จะเป น หมายถึ งหนึ่ งในสามของความน า จะเป น ใน
การสรางเศษจากการสึกหรอของกลไกการยึดเกาะ
L คือ แรงกระทำระหวางพื้นผิว
x คือ ระยะทางการเคลื่อนที่
P คือ ความแข็งของพื้นผิวที่เกิดการสึกหรอ

สมบัติของเครื่องมือที่ตองพิจารณาในการประยุกตใชงานที่ตองการตา นทาน
การสึกหรอแบบยึดติด คือมีความแข็งสูงแตความแข็งแรงต่ำ
2.1.1.2 การสึกหรอแบบขูดขีด (Abrasive wear)
การสึกหรอแบบขูดขีดมีสองลักษณะ คือ ลักษณะสึกหรอที่เกิดขึ้นจากวัสดุสอง
ชิ้นที่มีความแข็งแตกตางกันมาสัมผัสกันจนพื้นผิววัสดุที่ออนกวาถูกพื้นผิวที่แข็งกวามาขูดขีดเฉือนเอา
เนื้อวัสดุออกไปในระหวางการสัมผัสกัน เรียกวา การสึกหรอจากสองชิ้นสวน (2 – Body abrasive
wear) และอีกลักษณะหนึ่งคือ การสึกหรอขูดขีดเปนรองที่เกิดจากภาระทางกลของการถูกเฉือนเอา
เนื้อออกไปจากการที่มีอนุภาคขนาดเล็กมาขัดระหวางสองพื้นผิวที่เลื่อนสัมผัสกัน อนุภาคขนาดเล็กนี้มี
ความแข็ งกวาหนึ่ งหรือทั้งสองวัสดุที่สัมผัสกันจนสามารถที่จะขูดขีดเปนรองที่มีความกวางประมาณ
เทากับเสนผาศูนยกลางของอนุภาค เรียกวา การสึกหรอจากสามชิ้นสวน (3 – Body abrasive wear)
การสึกหรอแบบนี้เกิดขึ้นกับปจจัยของชนิดของอนุภาค (ความแข็งและรูปรางของอนุภาค) ขนาดของ
อนุ ภ าค ปริ ม าณของอนุ ภ าค ชนิ ด ของวั ส ดุ คู สั ม ผั ส และป จ จั ย การใช ง าน เช น ความเร็ ว รอบ
แรงกระทำ และอุณหภูมิ โดยปริมาตรการสึกหรอแบบขูดขีดสามารถประมาณไดจากสมการที่ (2.2) –
(2.5) (Rabinowicz, 1977; Rabinowicz, Dunn and Russell, 1961)
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V2-body = xLtan
Pt

(2.2)
Pt
<0.8
Pa

V3-body = xLtan ,
3Pt

(2.3)

-2.5

P 
P
V3-body = xLtan  t  , 1.25< t <0.8
5.3Pt  Pa 
Pa

(2.4)

-6

P  P
V3-body = xLtan  t  , t >1.25
2.43Pt  Pa  Pa
โดยที่

V2-body
V3-body
x
L
θ
Pt
Pa

(2.5)

คือ ปริมาตรการสึกหรอแบบสองมิติ
คือ ปริมาตรการสึกหรอแบบสามมิติ
คือ ระยะทางที่เลื่อน
คือ โหลดระหวางพื้นผิว
คือ มุมความหยาบของการขูดขีด
คือ ความแข็งของพื้นผิวที่เกิดการขัดถู
คือ ความแข็งของพื้นผิวอนุภาคขัดถู

การสึกหรอของเครื่องมือแบบขูดขีดการสึกหรอจากสามชิ้น ส วนจะขึ้น อยูกับ
สัด ส ว นความแข็งระหว างเครื่อ งมื อ กับ อนุ ภ าคขั ดถู คื อ ถ า ความแข็ งของผิ ว หน าวั ส ดุ มี คา สูง กว า
ความแข็งของอนุภาคที่มาขัดถูจะทำใหอัตราการสึกหรอต่ำ
2.1.1.3 การสึกหรอจากการลาตัวที่ผิวหนาชิ้นงาน (Surface fatigue wear)
การสึกหรอจากการลาตัวที่ผิวหนาชิ้นงานเปนการสึกหรอที่เกิดจากการลาตัว
และเกิดรอยแตกบนผิวหนาวัสดุบริเวณที่มีการลาตัว เนื่องจากชิ้นงานรับภาระเป นวงรอบ (Stress
cycles) ซึ่งแตกตางจากกลไกการสึกหรอแบบอื่น ๆ การเกิดการลาตัวมักเกิดขึ้นกับชิ้นงานหรือชิ้นสวน
ที่รับภาระสลับ หรือเปนวงรอบ (Cycle load) เวลาที่ใชสำหรับการเกิดความลาตัวที่เกิดขึ้นนี้สามารถ
คาดการณไดดังสมการ (2.6) สำหรับกรณีทั่วไป และสมการ (2.7) สำหรับกรณีที่ผิวสัมผัสของวัสดุที่มี
พื้นที่ครึ่งวงกลม เชน แบริ่ง

t= c3
L
t= c9
m
โดยที่

t คือ เวลาที่จะเกิดความลาตัว

(2.6)
(2.7)
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c
L
m

คือ คาคงที่ของความสามารถในการรับแรง
คือ ขนาดของแรงที่ใช
คือ คาความเคนยืดหยุนสูงสุดของชิ้นงาน

การลดการสึกหรอจากการลาตัวของผิว สามารถทำไดโดยเลือกวัสดุที่มีสมบัติ
ความเหนียวมากขึ้น เนื่องจากการแตกหักของชิ้นงานมีโอกาสเกิดขึ้นไดสูงมากในวัสดุที่มีความแข็งแรง
ดึงนอยกวารอยละ 30 ของแรงอัด และการลดแรงกระทำลงตามสมการที่ (2.6) จะชวยเพิ่มอายุการใช
งานของชิ้นงานได
2.1.1.4 การสึกหรอแบบกัดกรอน (Corrosion wear)
การสึกหรอแบบกัด กรอนเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของพื้นผิวเครื่องมือในการ
สัมผัสกันทำปฏิกิริยากับสภาพแวดลอมโดยรอบ โดยเฉพาะปฏิกิริยาออกซิเดชั่น จนเกิดการสึกหรอที่
ผิวหนาวัสดุขึ้น
การสึกหรอแบบกรอนหรือ เรียกวาปฏิกิริยาไทรโบเคมีคอล (Tribochemical
reactions) คื อ การเสีย หายที่ผิว อั นเป นผลเนื่ องจากผิวสัมผัสและเกิดปฏิกิ ริย า ซึ่งภายใต ส ภาวะ
การเคลื่อนที่มีแรงกดบริเวณชั้นผิวมีความไวตอของปฏิกิริยาเคมี แบงออกเปนการกรอนจากความชื้น
และการกรอ นจากแรงเสียดทานซึ่งเกิด จากการเคลื่อ นที่ข องอนุภ าคหรือการสั่น สะเทื อนระหวา ง
ชิ้นสวนที่สัมผัสกัน

ภาพที่ 2.1 กลไกการสึกหรอจากปฏิกิริยาเคมีไทรโบเคมีคอล
ที่มา: Song and et al. (2015) และ Xu and et al. (2013)
ผลพวงของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นระหวางผิววัสดุคสู ัมผัสภายใตการเคลื่อนที่ที่มี
ความเคนกดอัด ชั้นผิวของปฏิกิริยาดังกลาวมีความไวตอปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น ปริมาณการสึกหรอจาก
การกัดกรอนหาไดจากสมการ (2.8) ดังนี้
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h= kx
3

โดยที่

(2.8)

h คือ ความลึกของวัสดุที่สึกหรอจากการกัดกรอน
x คือ ระยะทางที่เลื่อน
k คือ คา สั มประสิ ท ธิ์ก ารสึ ก หรอ มี สั ด ส ว นโดยตรงกั บ ความหนาชั้ น ฟ ล ม
โดยจะมีคาอยูระหวาง 10-2 ถึง 10-5.5

การสึกหรอจากการกัดกรอนอาจจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วถาคา k มีคาสูง ดังนั้น
การสรางฟลมหรือชั้นเคลือบจะชวยปกปองพื้นผิววัสดุจากสิ่งแวดลอม ลดการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
ชว ยลดการสึกหรอจากการกัดกรอนได ถาผิวหนาของชั้นเคลือบอยู ภายใต สภาวะการรับ แรงจาก
การสึก หรอแบบขูดขีด และแบบยึดเกาะ จะทำใหเกิดการสูญ เสีย ชั้น เคลื อบจากผิว หนา ของวัสดุได
ทำให เกิดการสึก หรอแบบกัดกรอ นตอ เนื่อ งไปไดอีก อาจจะทำใหสมบั ติทางกลลดลง และมีอัตรา
การสึกหรอสูงขึ้น
จากการศึกษาประเภทของการสึกหรอพบวา การสึกหรอที่เกิดขึ้นของเครื่องมือ
กับชิ้นงานระหวางปฏิบัติงาน ไมไดเกิดจากรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แตเปนการสึกหรอที่เกิดจากหลาย
สาเหตุรวมกัน แตละระยะหรือตำแหนงของการปฏิบัติงาน มีแนวโน มและระดับ ของการสึกหรอที่
แตกตางกัน ดังนั้นการศึกษากลไกการสึกหรอของเครื่องมือในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนสำหรับ
อะลู มิเนีย มเชิงประกอบ จึ งเป นปญ หาที่ มีค วามซับ ซอ นและมีค วามท าทายต อ การแก ป ญ หาทาง
วิศวกรรม
2.2 วิธีการศึกษาการสึกหรอ
การศึกษาการสึกหรอในกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวน เปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การสึก หรอของเครื่องมือดวยการวิเคราะหในรูป แบบตาง ๆ ศึกษาวิ ธีก ารวัดปริมาณการสึกหรอที่
เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการจัดการกับการสึกหรอไดอยางเหมาะสม มีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้
2.2.1 การวิเคราะหการสึกหรอดวยแบบจำลอง
การวิเคราะหการสึกหรอดวยแบบจำลองเปนการสรางความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการสึกหรอของเครื่องมือดวยวิธีการตาง ๆ อยูในรูปแบบของสมการความสัมพันธ หรือในรูปแบบ
กราฟความสัมพันธ เปนตน โดยอาศัยหลักการสรางความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสึกหรอ
ของเครื่องมือดวยทฤษฎีทางฟสิกส การออกแบบการทดลอง เปนตน มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1.1 แบบจำลองทางคณิ ตศาสตร แ ละสถิ ติ (Mathematical and statistical
model)
แบบจำลองทางคณิ ตศาสตรและสถิติ คือแบบจำลองที่ใช รูป แบบสมการหรือ
ภาษาทางคณิตศาสตรในการอธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบภายในของระบบ แบบจำลอง
ทางสถิ ติ เป น การอธิ บ ายความสั ม พั น ธ ระหวา งองค ป ระกอบในระบบเหมื อ นกั บ แบบจำลองทาง
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คณิตศาสตร แตลักษณะเดนทางสถิติจะเกี่ยวของกับการวิเคราะหความผันแปรหรือความแตกตางของ
ปรากฏการณ และมุงเนนอธิบายองคประกอบของความผันแปร
จากการทบทวนวรรณกรรมการสรางแบบจำลองทางคณิตศาสตรและสถิติใน
การเชื่อมเสียดทานแบบกวน พบการสรางรูปแบบการสึกหรอของเครื่องมือที่ประยุกตใชทฤษฎี ทาง
ฟสิกสเขามาใชในการประมาณการรูปแบบ เชน ประยุกตรูปแบบ Rotating plug model พัฒนาโดย
Nunes ของนาซา จากความสัมพันธของพารามิเตอรกระบวนการเชื่อมกับการสึกหรอของเครื่องมือ
ในความสัมพันธของการสึกหรอเครื่องมือเปนสัดสวนโดยตรงกับความเร็วในการหมุน เครื่องมือ แตมี
ความสัมพันธแปรผกผันกับความเร็วเดินเชื่อม ความสัมพันธดังกลาวถูกประยุกตกับลักษณะของวัสดุ
เชิงประกอบที่มีอนุภ าคขนาดเล็กกระจายอยู ในวัสดุเนื้อพื้น สรุปเปนสมการความสัมพัน ธ ระหวาง
ปจจัยตางๆ ตอการสึกหรอสึกหรอของเครื่องมือ (Prater and et al., 2013) ดังสมการที่ (2.9)

โดยที่

% Tool Wear =

5DCmax Pl
24R

% Tool Wear
R
∆Cmax
P
D
l



คือ คาพยากรณอัตราการสึกหรอ (% volume loss)
คือ รัศมีหัวพิน
คือ มุมตัดเฉือนสูงสุด
คือ สัดสวนสารเสริมแรง (โดยปริมาตร)
คือ ขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยของอนุภาคสารเสริมแรง
คือ ระยะทางเดินเชื่อม (นิ้ว)
คือ ความเร็วเดินเชื่อม (นิ้ว/นาที)
คือ ความเร็วรอบในการหมุนเครื่องมือ (รอบ/นาที)

(2.9)

การศึ ก ษาการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ ด ว ยแบบจำลองทางคณิ ต ศาสตร นี้ ให
ความสัมพันธครอบคลุมทุกปจ จัย แตเปนเพียงแนวคิดเบื้องตนในการสรางสมการความสัมพันธ บน
พื้ นฐานขอมูล ที่ ได จ ากการทดลองจริงเพี ย งชุดเดียวเทา นั้ น ยังไม ได มีก ารประเมิน เปรีย บเที ย บผล
การทดลองจริงที่เงื่อนไขอื่น จำเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินความถูกตองของแบบจำลอง
ในชว งเงื่อ นไขการทดลองจริงในชุด อื่น ๆ เพื่ อรวบรวมนำมาสรางสมการให มีค วามสมบูรณ ยิ่งขึ้ น
สามารถใชเป นแนวทางประยุกตใชหาอัตราการสึกหรอของเครื่องมือในเงื่อนไขอื่นไดที่ใหความคลุม
คลุมทุกปจจัยในการศึกษาไดถูกตองยิ่งขึ้น
การประยุ กตการศึกษาการสึกหรอของเครื่องมือดวยแบบจำลองทางสถิติใน
กระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวนเปนการศึกษาความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการเกิด
การสึกหรอของเครื่องมือ โดยการออกแบบการทดลองตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งปจจัยคงที่ และปจจัย
แปรผั น เมื่ อ ดำเนิ นการเชื่อมเสร็จ สิ้น แตละเงื่อนไข จึ งนำเครื่อ งมื อมาหาค าการสึ กหรอในรู ปแบบ
ความสัมพันธกับปจจัยที่พิจารณา การหาความสัมพันธเชิงสมการถดถอยเปนการสรางความสัมพันธ
ของป จ จั ย ต า ง ๆ ที่ ส งผลการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ ในรู ป แบบของสมการถดถอย จากการใช
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การออกแบบการทดลอง เช น การใช หั ว พิ น รู ป ร า งสามเหลี่ ย มโค ง (Trivex tool) เชื่ อ มวั ส ดุ
A359/SiC/20p ใชออกแบบการทดลองแบบทากูชิ แลวสรางสมการทำนายการสึกหรอทางสถิติดวย
วิธีการวิเคราะหก ารถดถอยหลายตัวแปร (Multiple regression model: MRM) ไดสมการ (2.10)
ดังนี้
W = 0.584l - 1.038 + 0.009 - 6.028
โดยที่

W
l



(2.10)

คือ คาพยากรณอัตราการสึกหรอ (% volume loss)
คือ ระยะทางเดินเชื่อม (นิ้ว)
คือ ความเร็วเดินเชื่อม (นิ้ว/นาที)
คือ ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ (รอบ/นาที)

จากความสัมพันธดังกล าวพบวา การสึกหรอของเครื่องมือจะแปรผันตรงกั บ
ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ และระยะทางเดินเชื่อม แตจะแปรผกผันกับความเร็วเดินเชื่อม รูปแบบ
นี้ไดรับการทดสอบกับผลการทดลองเพื่อยืนยันในชวงของพารามิเตอรการเชื่อม มีขอผิดพลาดสูงสุด
เพียงรอยละ 13.4 เนื่องมากจากปจ จัยที่นอกเหนือการควบคุม (Prater and et al., 2010) ตอมามี
l
พัฒนาการศึกษาการหาความสัมพันธรว มกันของปจจัยดังกลาวในรูปแบบสมการ
กับการสึกหรอ

ของเครื่องมือ ไดสมการ (2.11) ดังนี้

l

W = 0.0004 

(2.11)

จากความสัมพันธดังกลาวพบวา การสึกหรอของเครื่องมือจะเพิ่มขึ้น 0.0004%

l
ในแตละหนวย (Prater and et al., 2012)

การศึกษาการสึกหรอของเครื่อ งมือดว ยแบบจำลองทางสถิติในกระบวนการ
เชื่อมเสียดทานแบบกวนมีจุดเดนคือ สามารถระบุปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสึกหรอที่ศึกษาไดเชิงสถิติ
ในการตัดสินใจเลือกใชปจจัยมาสรางความสัมพันธกับผลของการสึกหรอของเครื่องมือที่เกิดขึ้นไดใน
รูปแบบสมการเชิงเสน นำมากำหนดเงื่อนไขของปจจัยที่เหมาะสมในการทำงาน และทำนายการเกิด
การสึกหรอของเครื่องมือในระหวางกระบวนการได สามารถพิสูจนความแมนยำของรูปแบบการศึกษา
ได และมีขั้ นตอนการวิ เคราะห รูป แบบที่ ไม ซั บ ซ อนสามารถใชโปรแกรมทางคอมพิ ว เตอรช ว ยใน
การวิเคราะห ผ ลได จึ งเหมาะสมกั บ การนำไปใช เชิ งปฏิ บั ติ แต มี ข อ ดอ ยคือ เป น การสร า งรู ป แบบ
ความสัมพันธเฉพาะเงื่อนไขที่ศึกษาใด ๆ เทานั้น ไมสามารถนำไปใชกับเงื่อนไขการทำงานที่แตกตาง
จากที่กำหนดในการศึกษาได และเปลืองทรัพยากรในการทดลองมากวาการศึกษาดวยแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร

ตอการเพิ่มคา
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2.2.1.2 แบบจำลองทางกายภาพ (Physical model)
แบบจำลองทางกายภาพ เปนแบบจำลองที่สรางขึ้นเพื่อใหเห็นการทำงานทาง
กายภาพของระบบ การเปลี่ยนแปลงการทำงาน เชน แบบจำลองการไหลของอากาศ แบบจำลอง
การทำงานของกลามเนื้อ เปนตน มีการประยุกตแบบจำลองทางกายภาพในการอธิบายความสัมพันธ
ของระดับ ป จ จัยพารามิเตอร ของกระบวนการเชื่อ มในการเชื่ อมเสี ยดทานแบบกวน (ความเร็ว ใน
การหมุนเครื่องมือ ความเร็วเดินเชื่อม ระยะทางเชื่อม) กับอัตราการสึกหรอของเครื่องมือ ในลักษณะ
กราฟความสั มพั น ธ เพื่อ เห็ นถึ งการเปลี่ย นแปลงระดับ ป จ จัย ต อ แนวโน ม ทิ ศทางการสึ กหรอของ
เครื่องมือที่เกิดขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถแบงความสัมพันธของพารามิเตอรในการเชื่อม
กับการสึกหรอของเครื่องมือ ดังนี้
ความสั ม พั น ธ ข องอั ต ราการสึ ก หรอของเครื่อ งมื อ กั บ ความเร็ว ในการหมุ น
เครื่องมือ เมื่อพิจารณาจากกราฟความสัมพันธของความชันของกราฟความเร็วในการหมุนเครื่องมือใน
ระดั บ ระยะทางเชื่ อ มที่ แ ตกต า งกั น ในการเชื่ อ มวั ส ดุ A359/SiC/20p และการเชื่ อ มวั ส ดุ
AA6061/Al2O3/20p โดยใชเครื่องมือรูปทรงเกลียว พบวาเสนกราฟของความเร็วในการหมุนเครื่องมือ
ที่สูงจะมีความชันของกราฟอัตราการสึกหรอที่สูงตาม หมายความวาอัตราการสึกหรอของเครื่องมือ
เพิ่มขึ้นเมื่อใชความเร็ว ในการหมุนเครื่องมือเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 2.2 และ 2.3) (Fernandez and Murr,
2004; Prado and et al., 2001)

ภาพที่ 2.2 ความสั ม พั น ธ ข องการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ กั บ ความเร็ ว ในการหมุ น เครื่ อ งมื อ
ในการเชื่อมวัสดุ A359/SiC/20p
ที่มา: Fernandez and Murr (2004)
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ภาพที่ 2.3 ความสั ม พั น ธ ข องการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ กั บ ความเร็ ว ในการหมุ น เครื่ อ งมื อ
ในการเชื่อมวัสดุ AA6061/Al2O3/20p
ที่มา: Prado and et al. (2001)
ความสัม พันธของอัตราการสึก หรอของเครื่อ งมื อกับ ความเร็ว เดิน เชื่อม เมื่ อ
พิจารณาจากกราฟความสัมพันธของความชันของกราฟความเร็วเดินเชื่อม ในระดับระยะทางเชื่อมที่
แตกต า งกั น ในการเชื่ อ มวั ส ดุ A359/SiC/20p และการเชื่ อ มวั ส ดุ AA6061/Al2O3/20p โดยใช
เครื่องมือรูป ทรงเกลียว พบวาเสนกราฟของความเร็วเดินเชื่อมเพิ่มขึ้นจะมีความชันของกราฟอัตรา
การสึกหรอลดลง หมายความวาอัตราการสึกหรอของเครื่องมือลดลงเมื่อใชความเร็วเดินเชื่อมสูงขึ้น
(ภาพที่ 2.4 และ 2.5) (Fernandez and Murr, 2004; Prado and et al., 2001)

ภาพที่ 2.4 ความสัมพันธของการสึกหรอของเครื่องมือกับความเร็วเดินเชื่อม ในการเชื่อมวัสดุ
A359/SiC/20p
ที่มา: Shindo, Rivera and Murr (2002)
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ภาพที่ 2.5 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการสึ ก หรอกั บ ความเร็ ว เดิ น เชื่ อ ม ในการเชื่ อ มวั ส ดุ
AA6061/Al2O3/20p
ที่มา: Prado and et al. (2003)
ความสัมพันธของอัตราการสึกหรอของเครื่องมือกับวัสดุเชื่อม เมื่อพิจารณาจาก
กราฟความสั ม พั น ธข องความชั น ของกราฟวั สดุ เชื่ อ ม ในระดั บ ความเร็ว เดิ น เชื่ อ มที่ แ ตกต า งกั น
ในการเชื่อ มวัส ดุ A359/SiC/20p และการเชื่อ มวัสดุ AA6061/Al2O3/20p โดยใชเครื่องมือ รูป ทรง
เกลีย ว พบวา เส นกราฟของวัส ดุ A359/SiC/20p มี ค วามชัน เท ากั น กั บ AA6061/Al2O3/20p แต มี
ระดับที่ต่ำกวาเมื่อเทียบที่ระดับความเร็วเดินเชื่อมเทากัน หมายความวาอัตราการสึกหรอของเครื่องมือ
ในการเชื่อมวัสดุตางชนิดกันมีคาไมเทากัน (ภาพที่ 2.6) (Fernandez and Murr, 2004; Prado and
et al., 2001)

ภาพที่ 2.6 ความสัมพันธของการสึกหรอของเครื่องมือกับวัสดุเชื่อมตางชนิดกัน
ที่มา: Shindo, Rivera and Murr (2002)
ความสัมพันธของอัตราการสึกหรอของเครื่องมือกับระยะทางในการเชื่อม เมื่อ
พิ จ ารณาจากกราฟความสั มพั น ธข องความชัน ของกราฟการสึกหรอที่ ร ะดับ ความเร็ว ในการหมุ น
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เครื่องมือและความเร็วเดินกวนตางกัน ในระดับระยะทางในการเชื่อมที่แตกตางกัน ในการเชื่อมวัสดุ
A359/SiC/20p โดยใชเครื่องมือรูปทรงเกลียว พบวาเสนกราฟอัตราการสึกหรอของเครื่องมือเพิ่มขึ้น
ตามระยะทางในการเชื่อมที่เพิ่มขึ้น แตจะมีความชันไมคงที่ โดยพบวาชวงระยะเริ่มตนกราฟทุกเสนจะ
มีความชันสูงมาก แลวความชันเริ่มลดลงเมื่อระยะทางในการเชื่อมที่สูงขึ้น จนถึงระดับระยะทางใน
การเชื่อมหนึ่ง กราฟจะไมมีความชัน หมายความวาอัตราการสึกหรอของเครื่องมือจะเพิ่มขึ้นเมื่อมี
ระยะในการเชื่อมเพิ่มขึ้น แตอัตราการสึกหรอจะเพิ่มขึ้นในแตละระยะทางในการเชื่อมแบบไมคงที่ โดย
อัตราการสึ กหรอจะเกิดสูงชว งเริ่มต นการเชื่อมและจะค อยๆ ลดลงจนถึง ระดับ ที่ก ารสึก หรอไมมี
การเปลี่ยนแปลง (ภาพที่ 2.7) (Fernandez and Murr, 2004)

ภาพที่ 2.7 ความสัมพันธระหวางการสึกหรอกับระยะทางในการเชื่อม วัสดุ A359/SiC/20p
ที่มา: Fernandez and Murr (2004)
จากงานวิจัยขางตนเปนการหาความสัมพั นธของระดับ ปจจัย ตาง ๆ ตออัตรา
การสึกหรอโดยรวมของเครื่องมือ ตอมามีการศึกษาตำแหนงการเกิดการสึกหรอของเครื่องมือเพื่อใช
อธิบายกลไกการสึกหรอของเครื่องมือได พบการศึกษารูปแบบของการสึกหรอเครื่องมือตามตำแหนง
เครื่องมือ เชน การศึกษาการสึกหรอของเครื่องมือในการเชื่อมวัสดุ AA6061/SiC/55p โดยกำหนด
ปจจัยกระบวนการคงที่ ไดแก ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ 800 รอบตอนาที และความเร็วเชื่อม 10
มิลลิเมตรตอนาที พบวาความสูงที่บาและความยาวหัวพินมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย การสึกหรอของ
รัศมีหัวพินมีความรุนแรงมากที่สุด และการสึกหรอของรัศมีหัวพินแตกตางกันในแตละตำแหนงตาม
แนวยาวของหัวพิน แสดงความสัมพันธในภาพที่ 2.8 (Song and et al., 2015)
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ก) การเปลี่ยนแปลงความสูงของบา

ข) การเปลี่ยนแปลงความสูงของหัวพิน

ค) การเปลี่ยนแปลงความโตหัวพินดานบน

ง) การเปลี่ยนแปลงความโตหัวพินที่กำหนด

ภาพที่ 2.8 ความแตกตางของการสึกหรอในตำแหนงตางๆบนเครื่องมือการเชื่อมวัสดุ
AA6061/SiC/55p
ที่มา: Song and et al. (2015)
ผลการศึ ก ษารู ป แบบของการสึ ก หรอเครื่ อ งมื อ ตามตำแหน ง เครื่ อ งมื อ นี้
สอดคล อ งกัน กับ การศึ ก ษาวัส ดุที่ ต า งชนิ ด กั น เช น การศึ ก ษาการเชื่ อ มวั ส ดุ AC4A/SiC/30p ผล
การทดลองแสดงใหเห็นวาการสึกหรอของขนาดความยาวบาเครื่องมือและหัวพินมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย สวนการสึกหรอของรัศมีหัวพินแตกตา งกันมากในตำแหนงที่แตกตางกัน และการสึกหรอ
สูงสุดจะอยูในชวงความยาวประมาณหนึ่งในสามจากโคนขาหัวพิน ความเร็วเดินเชื่อมมีผลตออัตรา
การสึ ก หรอของรั ศ มี หั ว พิ น และอั ต ราการสึก หรอสู งสุ ด จะเกิ ด ขึ้ น ในการเชื่ อ มช ว งเริ่ม ต น แสดง
ความสัมพันธในภาพที่ 2.9 (Liu and et al., 2005)
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ก) การสึกหรอที่ขนาดและความสูงของบาเครื่องมือ

ข) การสึกหรอที่ความยาวหัวพิน

ค) การสึกหรอที่ขนาดสูงสุด และต่ำสุดของหัวพิน

ง) การสึกหรอที่ความสูงระยะตาง ๆ ของหัวพิน

ภาพที่ 2.9 ความแตกตางของการสึกหรอในตำแหนงตางๆบนเครื่องมือการเชื่อมวัสดุ
AC4A/SiC/30p
ที่มา: Liu and et al. (2005)
การวิ เคราะห ก ารสึ ก หรอของเครื่อ งมื อ ด ว ยแบบจำลองทางกายภาพ เป น
การวิ เคราะห ค วามสั ม พั น ธข องป จ จั ยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การสึ ก หรอในรูป แบบของกราฟ โดยแปล
ความสัมพันธไดจากความชันของกราฟ แนวโนมที่เกิดขึ้น เปนวิธีการศึกษาที่งาย รวดเร็ว สามารถใช
ในการเปรีย บเที ยบปจจัย ในการศึ กษาไดโดยตรง เป นประโยชนตอการวิเคราะห ในเบื้องตน แตมี
ขอจำกัดคือไมสามารถประเมินคาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสึกหรอไดอยางแมนยำ ไมสามารถวิเคราะห
อิทธิพลรวมของปจจัยตอการสึกหรอได และไมสามารถทำนายการสึกหรอจากการเปลี่ยนระดับปจจัย
ได
การวิ เ คราะห ก ารสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ ด ว ยแบบจำลองจากการทบทวน
วรรณกรรม ทำใหทราบปจจัยที่สงผลตอการสึกหรอของเครื่องมือ ไดแก ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ
ความเร็วเดินเชื่อม ระยะทางในการเดินเชื่อม และรูปแบบความสัมพันธของปจจัยกับการสึกหรอของ
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เครื่องมือที่เกิดขึ้น ขอมูลที่มีอยูดังกลาว มีขอจำกัดที่ไมสามารถนำมาใชในงานที่ศึกษาไดเนื่องจากเปน
การหาความสัมพันธที่เงื่อนไขการเชื่อมตางกัน เชน ชนิดวัสดุชิ้นงาน รูปทรงและขนาดของเครื่องมือ
ชนิดและขนาดของอนุภาคเสริมแรงที่แตกตางกัน ทำใหผลความสัมพันธของปจจัยที่ไดจะแตกตางกัน
ตามเงื่อนไขการทดลอง ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใชในงานวิจัยนี้ และเปนฐานขอมูลของ
การเชื่อมในเงื่อนไขที่แตกตางกัน
2.2.2 การตรวจวัดการสึกหรอ
การตรวจวัดการสึกหรอของเครื่องมือเปนการตรวจสอบหาปริมาณของวัสดุที่สูญ เสียไป
ในขณะทำการขึ้นรูปของกระบวนการ สามารถแบงตามชวงเวลาตรวจสอบไดคือ
2.2.2.1 การวัดการสึกหรอหลังกระบวนการ (Off - line)
การวัดการสึกหรอหลังกระบวนการ (Off - line) เป น การวั ดการสึก หรอของ
เครื่ องมือโดยการหยุดกระบวนการกอนทำการวัด โดยเทคนิคทั่วไปของการวั ดการสึกหรอนี้ จ ะใช
เทคนิคในการวัดน้ำหนักที่สูญเสียไป (Mass loss) วิธีนี้ใชหาอัตราการสึกหรอไดจากน้ำหนักที่หายไป
หลังจากผานการทดสอบ เทคนิคการวัดปริมาตรที่สูญเสียไป (Volume loss) ใชเปรียบเทียบอัตราการ
สึกหรอของวัสดุที่มีคาความถวงจำเพาะตางกันมากๆ และตองทราบคาความถวงจำเพาะของวัสดุที่
ทดสอบดวย โดยหาน้ำหนักที่หายไปมาคิดเทียบกับคาความถวงจำเพาะเพื่อที่จะหาปริมาตรที่หายไป
และเทคนิคการวัดการเปลี่ยนแปลงมิติเชิงเสน (Linear dimension loss) ใชเปรียบเทียบความลึกของ
รอยที่เกิดการสึกหรอ มีรายละเอียดในการวัดและวิธีคำนวณดังนี้
1) การวัดน้ำหนัก (มวล) ที่สูญเสียไป (Mass loss) วิธีนี้ใชหาอัตราการสึกหรอ
ไดจากน้ำหนักที่หายไปหลังจากผานการทดสอบ การวัดการสูญเสียมวล เปนวิธีที่สะดวกสำหรับการวัด
การสึกหรอโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพื้นผิวชิ้นงานที่ตองการวัดมีการสึกหรอไมสม่ำเสมอ และไมสมมาตร
ในรูปราง ตัวอยางที่จะวัดตองทำความสะอาดอยางดีไมใหมีสิ่งเจือปน และตองวัดน้ำหนักกอนและหลัง
การทดสอบการสึกหรอ แลวนำความแตกตางในน้ำหนักกอนและหลังการทดสอบมาเปรียบเทียบเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงการสูญเสียน้ำหนักที่เกิดจากการสึกหรอ หนวยเปนกรัม (g) หรือมิลลิกรัม (µg) วัดการ
สึกหรอโดยวิธีการชั่งน้ำหนัก แลวนำไปคำนวณหาน้ำหนักที่หายไป ดังสมการ (2.12) (Surekha and
Els-Botes, 2012; Prater and et al., 2013)
Mass loss =

the initial mass of the pin - the change in mass of the pin
x 100%
the initial mass of the pin

(2.12)

2) การวัดปริม าตรที่สูญ เสียไป (Volume loss) ใช เปรียบเที ยบเพื่ อ วัดอัต รา
การสึกหรอของวัสดุที่มีคาความถวงจำเพาะตางกันมากๆ และตองทราบคาความถวงจำเพาะของวัสดุที่
ทดสอบดวย โดยหาน้ำหนักที่หายไปมาคิดเทียบกับคาความถวงจำเพาะเพื่อที่จะหาปริมาตรที่หายไป
ปริมาตรการสึกหรอมีการคำนวณจากขนาดการสึกหรอ ความลึก ความยาว ความกวาง และ / หรือ
รายละเอียดรอยสึกหรอเปนตามรูปทรงเรขาคณิตของการสึกหรอ จะใช Surface profilometer เชน
ประเภทสไตลัส หรือบางครั้งใชกลองจุลทรรศนมาใชในการวัด หนวยของการสึกหรอ เปน ลูกบาศก
มิลลิเมตร (mm3) หรือ ลูกบาศกไมโครเมตร (µm3) แตก็ไมใชเรื่องงายที่จะวัดปริมาตรการสึกหรอ ใน
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กรณีนี้อาจวัดการสูญเสียมวลกอน และคำนวณหาปริมาตรการสึกหรอ เมื่อรูคาความหนาแนนของวัสดุ
นั้น
3) ก ารวั ดก ารเป ลี่ ย น แ ป ล งมิ ติ เชิ งเส น (Linear dimension loss) ใช
เปรียบเทียบความลึกของรอยที่เกิดการสึกหรอ การวัดการสึกหรอจากการเปลี่ยนแปลงในมิติเชิงเสน
เป นประโยชนอยางมากในสถานการณทางวิศวกรรมหลายมิติ เชนความยาว ความหนา หรือขนาด
เส นผ าศูน ย ก ลาง การวั ด ความลึ ก จะใช ก ล อ ง Depth meter, Surface profilometer หรื อกล อ ง
จุ ล ทรรศน ส ามารถนำมาใช ได หน ว ยสำหรั บ การวัด การสึ ก หรอมิ ติ เชิ งเส น เป น ไมโครเมตรหรื อ
มิลลิเมตร ตัวอยางการวัดการสึกหรอโดยวิธีถายภาพโดยใชกลอ งดิจิ ตอลที่ติดตั้งอยูในระบบกลอง
จุลทรรศนแบบใชแสงหาขนาดรูปรางที่หายไป แลวนำไปคำนวณหาขนาดที่หายไป (Liu and et al.,
2005) ดังสมการ (2.13)
Linear dimension loss =

original size - measured size
x 100%
original size

(2.13)

ในงานวิจัย การวัดการสึกหรอของเครื่องมือในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนที่
ผานมา มีการประยุกตวัดการสึกหรอโดยวิธีถายภาพโปรไฟลห าขนาดรูปรางที่ห ายไป คำนวณเป น
ปริมาตรโดยประมาณ แลว นำไปคำนวณหาน้ ำหนัก ที่ ห ายไป (Mass loss) จากความสั มพัน ธ ของ
ปริ ม าตร มวล และความหนาแน น ของวั ส ดุ (Prado and et al., 2003; Fernandez and Murr,
2004) ดังสมการ (2.14)
Mass loss =

original tool image weight - specific tool image weight
x 100%
original tool image weight

(2.14)

การศึกษาการสึกหรอหลังจากกระบวนการเชื่อมนี้ มีขอเดนคือ สามารถวัดคา
การสึกหรอไดงาย และสามารถสรางความสัมพันธการสึกหรอกับปจจัยตางๆ ไดครอบคลุมเพื่อใชใน
การหาป จ จั ย ที่ เหมาะสมในการควบคุม การสึ ก หรอของเครื่อ งมื อ ได แต มี ข อ ด อ ยคื อ ใช เวลาใน
การวิเคราะหนาน และตองวิเคราะหหลังการเชื่อม ทำใหการปฏิบัติงานจริงอาจไมทันตอความเสียหาย
ตอชิ้นงานที่เกิดขึ้น และรูปแบบที่วิเคราะหได ไมสามารถนำไปใชกับเงื่อนไขการเชื่อมอื่นได เนื่องจาก
ตัวรูปแบบที่ไดเปนเพียงคาการทดลองในสภาวะหนึ่งเทานั้น แตสามารถนำไปเปนพื้นฐานในการหา
รูปแบบการสึกหรอของเครื่องมือในเงื่อนไขกระบวนการที่ใกลเคียงกันได
2.2.2.2 การวัดการสึกหรอระหวางกระบวนการ (In - process)
การวัดการสึก หรอระหวางกระบวนการ (In – process) เปน การหาคา อัตรา
การสึกหรอของเครื่องมือ ในรูปแบบความสัมพันธของการวัดคุณสมบัติทางกลของเครื่องมือในระหวาง
กระบวนการตัดเฉือน เชน แรง แรงบิด การสั่นสะเทือน เปนตน ขอไดเปรียบของการศึกษารูปแบบ
การสึกหรอของเครื่องมือในระหวางกระบวนการคือ สามารถที่จะทำงานไดอยางตอเนื่องจนถึงระดับ
วิกฤติที่แสดงคาใหทราบถึงผลกระทบตอคุณภาพชิ้นงาน โดยไมตองหยุดนำเครื่องมือออกมาวัดอัตรา
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การสึกหรอใหยุงยาก ไมเสียเวลา เหมาะสมกับงานในทางอุตสาหกรรมที่ตองการใชทรัพยากรใหคุมคา
ตัวอยางในงานวิจัยที่ศกึ ษาการวัดการสึกหรอระหวางกระบวนการมีดังนี้
1) การวัดสัญญาณแรงบิด (Torque signal) การวัดการสึกหรอดวยสัญ ญาณ
แรงบิดระหว างการเชื่ อมเสีย ดทานแบบกวนในการประมวลผลการตรวจวัดการสึ กหรอ สัญ ญาณ
แรงบิดจากมอเตอรแกนเพลาสงกำลังถูกบันทึกระหวางการเชื่อมโดยใชตัวแปลงสัญญาณกระบวนการ
ที่ ถูกเก็บ รวบรวมในชวงเชิงเสนรูป แบบของกระแสที่แ สดงผลทางมอนิเตอรแบบเวลาเป น ปจจุบั น
(Real time) ในขณะทำการเชื่อมวัส ดุ A359/SiC/20p เมื่อเวลาผานไปสัญ ญาณแรงบิ ดจะเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงขณะที่ เครื่อ งมื อ สูญ เสี ยปริมาตร จากนั้ นแปลงเป น สัญ ญาณทางอิเล็ก ทรอนิ กสเพื่ อ
ประมาณคาการสึกหรอของเครื่องมือที่เกิดขึ้น ผลที่ไดจากการทดลองแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธ
ระหวางแรงบิดกับการสึกหรอ กระบวนการสึกหรอและสัญญาณกระบวนการแรงบิดสามารถอาจจะใช
ประโยชนในการตรวจสอบและเปนเครื่องมือการควบคุมการสึกหรอระหวางการเชื่อม รวมถึงสามารถ
ประยุ กต ห าความสั มพั น ธของป จจัย ตอ การสึก หรอได ด ว ยการสรา งสมการอัต ราการสึก หรอจาก
การประยุกตใชการวัดแรงบิดในรูปของกระแสไฟฟาจากกระบวนการเชื่อมจริง แลวหาความสัมพันธ
ระหวางกระแสไฟฟาที่ไดกับอัตราการสึกหรอ โดยใชหัวพินรูปรางเกลียว (Prater and et al., 2015)
ดังสมการที่ (2.15)
C(W) = -0.6ln(W)+7.6
โดยที่

(2.15)

C คือ กระแสไฟฟา (แอมแปร)
W คือ เปอรเซ็นตการสึกหรอ (%)

สมการความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาที่ไดกับอัตราการสึกหรอนี้สามารถ
นำไปประยุก ต ใช ในทางปฏิ บั ติ กล าวคื อถ า เป า หมายของผูป ระกอบการต อ งการสู ญ เสี ย ปริม าณ
การสึกหรอของเครื่องมือต่ำกวารอยละ 20 (ระดับ วิกฤติที่จะสงผลตอคุณภาพรอยเชื่อม) สมการนี้
แสดงใหเห็นวาเครื่องมือควรจะเปลี่ยนใหมที่คา 5.8 แอมแปร ซึ่งเปนประโยชนในการประยุกตใชใน
การผลิตเชิงอุตสาหกรรมไดจริง
2) เท ค นิ ค ก า รป ร ะ ม ว ล ผ ล ภ าพ ดิ จิ ต อ ล (Digital image processing
technique) การใช เทคนิ ค การประมวลผลภาพดิ จิ ต อลในการตรวจวั ด การสึ กหรอของเครื่ อ งมื อ
ระหวา งการเชื่อมเสียดทานแบบกวน เปนการประยุกตใชการประมวลผลภาพดิจิตอลในการแปลง
ขอมูลภาพรอยเชื่อมใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิตอล (Digital Format) ซึ่งสามารถที่จะนำเอาขอมูลนี้จัด
ผานกระบวนการตาง ๆ ดว ยดิจิตอลคอมพิ วเตอรได ในระบบของดิจิตอลอินพุ ต และเอาทพุตของ
ระบบจะอยู ในรูป แบบดิจิ ต อลเท า นั้ น โดยทั่ ว ไปอุ ป กรณ พื้ น ฐานในการประมวลผลภาพดิ จิ ต อล
ประกอบดวย เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตรวจจับภาพ ตอพวงกับกลองวีดีโอตัวจับภาพ
ดังภาพที่ 2.10 เพื่อคอยตรวจจับภาพรอยเชื่อมในระหวางการเชื่อมที่มีลักษณะตรงตามรูปที่นิยามของ
การเกิดสึกหรอของเครื่องมือเกิดขึ้น
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ภาพที่ 2.10 อุปกรณพ้นื ฐานสำหรับระบบประมวลผลภาพดิจิตอล
ที่มา: Sinha and et al. (2008)
ผลการใชเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอลเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
ภาพรอยเชื่อมที่สมบูรณกับรอยเชื่อมที่แสดงถึงความผันแปรของสภาวะการเชื่อม เชน ความเสียหาย
ของหัวพิน สามารถแยกแยะความแตกตางได หากนำมาใชตรวจสอบการสึกรอของเครื่องมือระหวาง
กระบวนการจะสามารถรักษาคุณภาพของรอยเชื่อมได (Sinha and et al., 2008)
3) การตรวจวั ด การสั่ น สะเทื อ น ใช ห ลั ก การคื อ สั ญ ญาณจากอุ ป กรณ วั ด
ความเร ง (Accelerometer) จะถูก สงผ านไปที่ เครื่อ งบั น ทึ ก เอนกประสงค (Universal recorder)
เครื่อ งบั น ทึ ก ดั ง กล า วทำหน า ที่ ข ยายสั ญ ญาณ และเปลี่ ย นสั ญ ญาณ Analog เป น ข อ มู ล ตั ว เลข
ความสัมพันธระหวางเวลา และความเรงการสั่นสะเทือน และสงผานขอมูลไปบันทึกที่คอมพิวเตอรดวย
โปรแกรม Dynamic data recording จากนั้ น วิ เคราะห ข อ มู ล ตั ว เลขเหล า นี้ ด ว ยโปรแกรม Data
analysis โดยเลื อ กการแปลงรู ป ข อ มู ล แบบ Fast fourier transform (FFT) เพื่ อ แสดงข อ มู ล
ความสัมพันธ ระหวางความถี่และความเรง หรือเรียกวา เพาวเวอรสเปกตรัมของความเรง (Power
spectrum of acceleration) คาความเรงสูงสุดที่ป รากฏขึ้นที่ความถี่คาหนึ่งจะถูกนำมาใชประเมิน
โดยมี อุป กรณ พื้ น ฐานในการทำงานดั งภาพที่ 2.11 หลัก การดั งกล า วไดถู กประยุ กต ใช ต รวจสอบ
การสึก หรอของเครื่อ งมือในงานกลึงโดยการวิเคราะหโ ครงสรางของสัญ ญาณการสั่ น สะเทื อนของ
เครื่องมือ โดยใช การวิ เคราะหสเปกตรัมเอกพจน (SSA) เพื่ อระบุ การสึกหรอของเครื่องมื อดา นขาง
(Flank wear) (Alonso and Salgado, 2008)
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ภาพที่ 2.11 อุปกรณพื้นฐานสำหรับการวัดการสั่นสะเทือนและการสงผานการสั่นสะเทือนของ
เครื่องมือ
ที่มา: Alonso and Salgado (2008)
ข อ ได เปรี ย บของการศึ ก ษาการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ ในระหว า งกระบวน
การเชื่อม คือสามารถที่จะเชื่อมงานไดอยางตอเนื่องจนถึงระดับวิกฤติที่แสดงคาใหทราบถึงผลกระทบ
ตอคุ ณ ภาพชิ้น งานเชื่อ ม โดยไมต องหยุด นำเครื่องมือออกมาวัด การสึกหรอใหยุ งยาก ไมเสียเวลา
เหมาะสมกับ งานในทางอุตสาหกรรมที่ ตองการใชทรัพ ยากรให คุมคา แตยังมีขอ จำกัดในเรื่องของ
ตนทุนอุปกรณที่มีราคาสูง จึงเปนที่มาของการหาวิธีการการตรวจวัดการสึกหรอระหวางกระบวนการ
วิธีอ่นื เพื่อสรางทางเลือกที่ตนทุนต่ำลง
2.3 การเชื่อมการเสียดทานแบบกวน
การเชื่อมการเสียดทานแบบกวน เปนหนึ่งในกระบวนการเชื่อมในสภาวะของแข็ง ที่ไดรับความ
นิยมมาใชในอุตสาหกรรมยานยนต และอากาศยานอยางแพรหลาย เนื่องจากเปนการตอประสานวัสดุ
ชิ้น งานใหติด กัน โดยใหความรอ นแก ชิ้นงานที่อุณ หภูมิต่ำกวาจุดหลอมเหลวของวัสดุเนื้อพื้น เปน
กระบวนการที่ประหยัดพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่สำคัญสามารถเชื่อมวัสดุอะลูมิเนียมผสมสูง
และวัสดุท่ยี ากตอการเชื่อมเมื่อเทียบกับการเชื่อมแบบหลอมละลายแบบอื่น ๆ ไดเปนอยางดี (Mishra
and Ma, 2005; He, Gu and Ball, 2014) ไดรับการพิสูจนจากงานวิจัยที่ผานมาแลววากระบวนการ
เชื่อมนี้ใหคุณภาพรอยตอที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปญหาขอบกพรองในการเชื่อมจากกระบวนการ
เชื่อมแบบหลอมละลาย จำพวกรูพรุน รอยแตก การบิดเสียรูป โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเชื่อมวัสดุ
อะลูมิ เนี ย มเชิ ง ประกอบที่ เสริม แรงดว ยอนุ ภ าคซิ ลิก อนคารไบด จะเกิ ดการเสื่ อ มสภาพของวัส ดุ
เชิงประกอบโดยงาย เนื่องจากอนุภาคซิลิกอนคารไบดทำปฏิกิริยากับอะลูมิเนียมที่หลอมละลายเกิด
การกอตัวเฟสที่ไมพึงประสงค ในรูป แบบ Al4C3 คารไบด (Iseki, Kameda and Maruyama, 1984;
Salih and et al., 2015) แตการเชื่อมดวยการเสียดทานแบบกวนนั้นก็ยังมีขอจำกัดอยูเชนกัน ไดแก
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การตำหนิลักษณะเปนหลุมจากการยกตัวขึ้นของเครื่องมือตอนสิ้นสุดการเดินเชื่อม ตองใชแรงกดของ
เครื่องมือสูงในการเชื่อมรวมถึงแรงในการจับยึดชิ้นงานสูงตามไปดวย ดังนั้นจึงจำเปนตองใชเครื่องจักร
ที่ มี ส มรรถนะสู ง มี ค วามยื ด ห ยุ น น อ ยในการกำหนดทิ ศ ทางการเชื่ อ ม และความเร็ ว ใน
การเดินเชื่อมต่ำเมื่อเทียบกับการเชื่อมแบบหลอมละลาย (Besharati-Givi and Asadi, 2014)
2.3.1 หลักการเชื่อมการเสียดทานแบบกวน
หลักการของการเชื่อมการเสียดทานแบบกวนประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก คือ (1) การกด
เครื่ อ งมื อ ห มุ น ลงในชิ้ น งาน (Plunging phase) (2) การกดเสี ย ดทานแช (Dwelling phase)
(3) การเดิ น เชื่ อ ม (Welding phase) และ (4) การยกเครื่อ งมื อ ขึ้ น จากชิ้ น งาน (Retract phase)
สามารถอธิบายกระบวนการเชื่อมไดดังนี้ เครื่องมือที่ประกอบไปดวยบาเครื่องมือ (Shoulder) และ
หัวพิ น (Pin) ถูกยึดเขากับเพลาหมุนของเครื่องจักรที่หมุนดวยความเร็วในการหมุนเครื่องมือคงที่ใน
ระดับที่เหมาะสม และปรับมุมเอียงเครื่องมือไปทางดานหลังประมาณไมเกิน 3 องศา จากนั้นเครื่องมือ
เลื่อนลงมาสอดเขาไปตรงกึ่งกลางของแนวตอชนของแผนวัสดุชิ้นงานที่ถูกยึดแนนเขากับอุปกรณจับยึด
(Fixture) เพื่อรักษาตำแหนงชิ้นงานใหมั่นคงขณะทำการเชื่อม จนกระทั่งสวนปลายของหัวพินสัมผัส
กับผิวหนาของชิ้นงาน เพิ่มแรงกดหัวพินใหแทรกตัวเขาไปในชิ้นงานภายใตแรงกดในการเชื่อมคงที่ แรง
เสียดทานจากการสัมผัสกันระหวางผิวหัวพินของเครื่องมือกับชิ้นงาน ทำใหเกิดความรอนจากการเสียด
ทาน การเพิ่มขึ้ นของอุ ณ หภู มิอ ยา งต อ เนื่ อ งทำใหวั ส ดุเกิ ดการออ นตัว อยู ในสภาวะคล ายของไหล
(Plastic fluid-like state) และเคลื่อ นที่ร อบ ๆ หั วพิ นตามทิ ศ ทางการหมุ น ของเครื่อ งมื อ วัสดุจ ะ
เคลื่อนที่รอบ ๆ เครื่องมือ จากนั้นจะเคลื่อนที่ขึ้น สูดานบนของผิวงาน เกิดเปนครีบ และเปนการนำ
ความร อ นออกไปด ว ยทำให วั ส ดุ มี อุ ณ หภู มิ ล ดลง แล ว เริ่ ม เกิ ด การสร า งอุ ณ หภู มิ ใ หม ขึ้ น อี ก
เรียกปรากฏการณนี้วาเปนการสรางความรอนแบบชั่วขณะ (Transient heat generated) จากนั้น
เมื่อเครื่องมือเลื่อนลงมาจนบาเครื่องมือสัมผัสกับชิ้นงานจะทำการกดเสียดทานแชไวชวงเวลาหนึ่งจน
อุณหภูมิสูงถึงชวงอุณหภูมิใชงาน ขึ้นอยูกับความเร็วในการหมุนเครื่องมือ วัสดุที่ออนตัวจะถูกดันให
เคลื่อนที่รอบ ๆ หัวพินและถูกกดอัดจากบาเครื่องมือ ทำใหวัสดุเกิดเกิดการกวน (Stirring) ภายใตบา
เครื่องมือขึ้น เปนการกระจายตัวของความรอนแบบชั่วขณะ เมื่ออุณหภู มิในการเชื่อมที่เหมาะสมจน
วัส ดุ ที่อ อ นตั ว เกิ ด การกวนแลว จากนั้ น จะทำการเดิ น เชื่อ มไปตามแนวรอยต อ ที่ ต องการ ขณะที่
เครื่ องมือ หมุ นและเดิน เชื่อม วัส ดุที่อ อนตัวและเกิด การกวนอยูดานหน าของหั วพิ น จะถูก บังคับ ให
เคลื่อนที่สูดานหลังตามทิศทางการหมุนของตัวกวนทางดานรีทรีทติ้ง (Retreating Side, RS) เปนดาน
ที่ ทิศทางการหมุนของเครื่อ งมือสวนทางกับ ทิศทางการเดินเชื่อ ม และไหลจากดานหลั งสูดานหนา
ทางดานแอดแวนซิ่ง (Advancing Side, AS) เปนดานที่มีทิศทางการหมุนของเครื่องมือเชื่อมขนานกับ
ทิ ศทางการเดิน เชื่อม ทำใหเกิดการรวมตัวกันขึ้นเปนรอยเชื่อม และเมื่ อสิ้น สุ ดการเดิน เชื่อมจะทำ
การยกเครื่องมือขึ้น (Khairuddin and et al., 2012) ดังภาพที่ 2.12
การเชื่อมเสียดทานแบบกวนจำเปนตองเลือกปจจัยในการเชื่ อมใหเหมาะสม เพื่อใหได
รอยเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่ต่ำ ประกอบดวยปจจัยดังนี้
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ภาพที่ 2.12 หลักการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
ที่มา: American Welding Society (2007)
2.3.1.1 วัสดุเครื่องมือ
การเลือกใชวัสดุเครื่องมือในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนขึ้นอยูกับวัสดุชิ้นงาน
และอายุการใชงานที่ตองการเปนสำคัญ ปจจัยที่สำคัญในการพิจารณาเลือกวัสดุเครื่องมือคือคุณภาพ
ของรอยเชื่ อ มและการสึก หรอของเครื่อ งมื อ เนื่ อ งจากคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ เครื่ องมือ ในการสร า ง
ความรอนและการกระจายความรอน อาจสงผลกระทบตอโครงสรางจุลภาครอยเชื่อมซึ่งมีอิทธิพลตอ
คุณภาพของรอยเชื่อม นอกจากนี้ยังอาจเกิดปฏิกิริยากับวัสดุชิ้นงานทำใหเกิดการสึกหรอของเครื่องมือ
ขึ้นได เนื่องจากความรอนที่สูงของเครื่องมือในระหวางการเชื่อมจะสงผลใหเครื่องมือสึกหรอไดงาย
ถาวัสดุเครื่องมือมีความแข็งแรงจุดครากต่ำที่อุณหภูมิสูง และอุณหภูมิในเครื่องมือขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
ของวัสดุเครื่องมือ เชน การนำความรอน และคาสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวทางความรอนของวัสดุ
อาจส งผลต อความเค นจากความรอนในเครื่อ งมือ สมบั ติอื่น ๆ ที่ อาจมีผ ลตอ การเลือ กใชวั สดุคื อ
ความแข็งของเครื่องมือ ความเหนียว และการเกิดปฏิกิริยากับวัสดุชิ้นงาน ความแข็งเปนสมบัติที่สำคัญ
ในการลดอัต ราการกัด เซาะพื้ น ผิ ว อัน เนื่ อ งมาจากการเกิ ด ปฏิ กิริย ากั บ อนุภ าคในชิ้ น งาน แต ถ า มี
ความแข็งมากเกินไปอาจไมเปนที่พึงประสงค เชน วัสดุกลุมเซรามิก ที่มีความแข็งสูงแตมีความเปราะ
สูงเชนกัน เมื่อนำมาใชเปนเครื่องมืออาจแตกหักไดงาย จากการสั่นสะเทือนหรืออุบัติเหตุในการรับแรง
กระทำขณะเชื่อม อยางไรก็ตามสมบัติการนำความรอนสูงอาจจะไมเปนที่พึงประสงคหากมีการนำ
ความรอนที่ดีเกินไปอาจทำใหความรอนจากการสัมผัสกันระหวางเครื่องมือกับชิ้นงานไมเพียงพอตอ
การกวนในพื้น ที่เชื่อ ม จำเปน ตอ งใชค วามเร็ว ในการหมุน ของเครื่องมือที่ สูงตามไปดว ย (Rai and
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et al., 2011) ในภาพรวมแลวคุณสมบัติที่เหมาะสมของวัสดุเครื่องมือคือ ตองมีความตานทานการสึก
หรอสูง มีความแข็งแรงสูง ตานทานแรงที่กระทำบนเครื่องมือที่อุณหภูมิสูงไดดี มีความตานทานการคืบ
ไดดี มีความตานทานความลาที่อุณหภูมิสูงไดดี มีคาสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวทางความรอนต่ำ เพื่อ
ลดความเคนจากความรอน มีความตานทานตอการแตกหักไดดี ไมทำปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอวัสดุ
ชิ้ น งาน สามารถขึ้ น รูป ไดงาย และมี ตน ทุ น ต่ ำ (Mishra and Mahoney, 2007) จากการรวบรวม
งานวิจั ย ที่ ผ า นมาพบวา เหล็ กกลาเครื่อ งมือ ถู ก นำมาใช เป น เครื่ องมื อในการเชื่ อ มวั สดุ อะลู มิ เนี ย ม
แมกนีเซียม และอะลูมิเนียมเชิงประกอบไดดี จากการศึกษางานวิจัย ป พ.ศ. 2544 – ป พ.ศ. 2558
จำนวน 32 เรื่อง ที่เกี่ย วขอ งกั บ การเชื่อ มเสีย ดทานแบบกวนวัส ดุอ ะลู มิเนี ย มเชิ งประกอบ พบวา
มี ก ารเลื อ กใช วั ส ดุ เครื่ อ งมื อ ที่ ห ลากหลาย โดยเหล็ ก กล า เครื่ อ งมื อ O1 เป น เหล็ ก กล า ผสมสู ง
ทนแรงกระแทก สามารถขึ้นรูปงายดวยวิธีการทั่ว ๆ ไป มีระดับการใชงานสูงสุด รอยละ 16 รองลงมา
คือ เหล็กกลา คารบ อนสู ง-โครเมี่ย มสูง (HCHCr) และโลหะผิว เคลื อบทังสเตนคารไบด - โคบอลต
(WC–Co) รอยละ 13 และอื่นๆ รอยละ 71 ตามลำดับ (รุงวสันต ไกรกลาง และคณะ, 2559)
2.3.1.2 รูปทรงเครื่องมือ
การออกแบบรู ป ทรงเครื่อ งมือ มีส ว นสำคั ญ อย า งมากในกระบวนการเชื่ อ ม
เสียดทานแบบกวน เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอความรอนในการเชื่อม แรงในการเดิน เชื่อม แรงบิด
และคุณสมบัติทางโครงสรางรอยเชื่อม (Rai and et al., 2011) ปจจัยสำคัญของการออกแบบรูปทรง
เครื่องมือประกอบดวย ขนาดของบาเครื่องมือ ขนาดและรูปทรงหัวพิน โดยขนาดของบาเครื่องมือมี
อิทธิพลตอปริมาณการสรา งความรอนในการเชื่อม และปองกันไมให ชิ้น งานที่ออนตัวไหลออกนอก
บริเวณเชื่อม ในการออกแบบขนาดของบาเครื่องมือจะพิจารณาจากอัตราสวนขนาดของบาเครื่องมือ
(D) ตอขนาดของหัวพิน (d) เนื่องจากมีอิทธิพลตอการไหลตัวของเนื้อวัสดุทั้งในแนวตั้งและแนวนอนให
มีค วามสม่ ำเสมอของการไหลตั ว จากด า นบนลงด า นล างและจากด า นหน าไปด านหลั ง ทำให เกิ ด
การผสมเขาเปนเนื้อเดียวกันของเนื้อวัสดุไดดีขึ้นภายใตบาเครื่องมือและหัวพิน (Mishra, Sarathi De
and Kumar, 2014; Jain and et al., 2015) ขนาดของสัดสวนสัมพันธ (D/d) พบวาที่ D/d เทากับ
3 : 1 เปนสัดสวนที่สรางความรอนจากการเสียดทานที่เหมาะสมในการไหลวัสดุในการเชื่อมกวนใหรอย
เชื่อมเปนเนื้อเดียวกัน ไมเกิดตำหนิในชิ้นงาน ทำใหคาความตานทานแรงดึงสูงสุดดีที่สุด (Vijayavel,
Balasubramanian and Sundaram, 2014) สวนรูปทรงหัวพินมีบทบาทตอการไหลตัวของเนื้อวัสดุ
ออนตัว และความสม่ำเสมอของรอยเชื่อม (Gopalakrishnan and Murugan, 2011; Zhang and et
al., 2012) การออกแบบหัวพินที่ดีควรใหผลดานความแข็งแรงสูง และไมมีขอบกพรองเกิดขึ้นในรอย
เชื่อม เพราะหัวพินเปนสวนที่ตองแทรกตัวเขาไปภายในรอยเชื่อม ลักษณะรูปทรงของหัวพินที่ตางกัน
จะใชปริมาณแรงกด และใชเวลาในการเจาะแทรกเขาไปในเนื้อชิ้นงานเชื่อมขณะเริ่มตนตางกัน ดังนั้น
การออกแบบรูปทรงของหัวพินที่เรียบงายนอกจากทำใหเกิดการไหลกวนของเนื้อวัสดุที่ดี ยังสามารถ
ขึ้นรูปงายทำใหมีคาใชจายการขึ้นรูปที่ต่ำจึงเปนที่นิยมในการออกแบบ ไดแก (a) รูปทรงกระบอกตรง
(b) รูปทรงกระบอกเกลียว (c) รูปทรงกระบอกเรียว (d) รูปทรงสี่เหลี่ยม และ (e) รูปทรงสามเหลี่ยม
ดังภาพที่ 2.13 (Elangovan and Balasubramanian, 2008)
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ภาพที่ 2.13 รูปทรงเครื่องมือแบบเรียบงาย
ที่มา: Elangovan and Balasubramanian (2008)
จากการศึ ก ษางานวิจั ยที่ เกี่ ย วขอ ง ป พ .ศ. 2544 – ป พ .ศ. 2558 จำนวน 32
เรื่อง พบวา รูป ทรงที่น ำมาออกแบบหัวพินมากสุดในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนวัสดุอะลูมิเนีย ม
เชิ ง ประกอบ คื อ ทรงกระบอกเกลี ยว คิ ด เป น รอ ยละ 41 เนื่ อ งจากส ง ผลให เนื้ อ วัส ดุ ไหลกวนดี
เกิดการกระจายตัวของสารเสริมแรงที่สม่ำเสมอ และรอยเชื่อมเปนเนื้อเดียวกัน ทำใหไดสมบัติทางกล
ที่ดี รองลงมาคือรูปทรงกระบอกตรง รอยละ 19 และรูปทรงสี่เหลี่ยม รอยละ 13 และอื่น ๆ รอยละ
27 ตามลำดับ (รุงวสันต ไกรกลาง และ คณะ, 2559)
2.3.1.3 พารามิเตอรการเชื่อม
พารามิเตอรในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนเปนปจ จัยของสภาวะเงื่อ นไขใน
การเชื่อมที่จำเปน ที่ส งผลตอประสิทธิภ าพของการเชื่อม รวมถึ งอัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่
เกิดขึ้นได ประกอบดวยปจจัยดังนี้
1) ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ เปนพารามิเตอรหลักในการเกิดความรอนและ
การไหลของเนื้ อ วั ส ดุ ชิ้ น งานในขณะกวน ทำให บ ริ เวณรอยเชื่ อ มมี ค วามร อ นที่ เพี ย งพอสำหรั บ
การออนตัวและเสียรูปแบบพลาสติกของวัสดุ (Bisadi and et al., 2013)
2) ความเร็วเดินเชื่อม เปนพารามิเตอรหลักที่มีอิทธิพลตอการควบคุมปริมาณ
ความรอนในระหวางการเชื่อม ทำใหเกิดการกวนเชื่อมติดของเนื้อวัสดุเขาดวยกันไปตามรอยเชื่อมเมื่อ
อุณ หภูมิสูงที่เกิดขึ้นจากการหมุนเครื่องมือสามารถทำใหลดต่ำลงไดดวยการปรับ เพิ่มความเร็วเดิน
เชื่อม ทำใหความรอนในการเชื่อมมีความสม่ำเสมอ (Sidhu and Chatha, 2012; Guo, 2015; Lotfi
and Nourouzi, 2014)
3) มุมเอียงเครื่องมือ เปนมุมระหวางแกนเครื่องมือกับระนาบของชิ้นงาน ในการ
เชื่อมเสียดทานแบบกวน มีผลตอประสิทธิภาพการกวนเมื่อปรับมุมใหเหมาะสมจะชวยใหการกวนและ
การไหลของเนื้อวัสดุจากดานหนาไปดานหลังของหัวพินและผสมเขากันไดดีมากขึ้น โดยทั่วไปนิยมใช
มุมเอียงเครื่องมือในชวง 0 - 3º (Mishra, Sarathi De and Kumar, 2014; Guo, 2015)
4) ระยะกดเสียดทาน เปนระยะของบาเครื่องมือกดเจาะแทรกลงไปในเนื้อวัสดุ
จนลึกลงไปตามระยะกำหนด เปนตำแหนงในการเชื่อมใหเกิด การเสียดทานระหวา งพื้นผิวของบ า
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เครื่องมือและชิ้นงาน ทำใหเกิดความรอนขึ้นอยางรวดเร็ว ระยะกดเสียดทานมากมีผลตอปริมาณความ
รอนที่เกิดขึ้นมากเกินไปในขณะดำเนินการเชื่อม เกิดครีบดานขางมาก และมีผลกระทบตอการเชื่อม
ชิ้นงานบางสวนระยะกดเสียดทานนอยทำใหปริมาณความรอนเกิดขึ้นนอยในการเชื่อมทำใหความรอน
ไมเพี ยงพอทำใหเกิดรูตำหนิขึ้นภายในหรือเกิดรองขึ้นบนพื้นผิวหนาจากการไมผสมกันของเนื้อวัสดุ
ดานบน (Guo, 2015; Jain and et al., 2015)
5) เวลาในการกดเสียดทาน เปนเวลาในการกดเสียดทานของเครื่องมือบนพื้น
ผิวสัม ผัสของบ าเครื่องมือกั บชิ้น งาน เพื่ อให เกิดความรอ นขึ้ น อย างเพี ยงพอในพื้ น ที่ การเชื่ อมขณะ
เริ่มตนกอนการเดินเชื่อมและความรอนแพรกระจายอยางทั่วถึงในพื้นที่การเชื่อม
2.3.2 พลังงานและการถายเทความรอนในการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
2.3.2.1 พลังงานความรอนจากการเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของการเชื่อม
พลังงานความรอนจากการเชื่อมเสียดทานแบบกวนเป น ความรอนที่เกิด จาก
การสัมผัสกันระหวางผิวของเครื่องมือและผิวของชิ้นงาน สามารถคำนวณพลังงานความรอนจากพื้นที่
สัมผัสกันระหวางผิวของเครื่องมือและผิวของชิ้นงาน (Schmidt, Hattel and Wert, 2004) ประกอบ
ดังภาพที่ 2.14

ภาพที่ 2.14 ความรอนจากพื้นที่สัมผัสกันระหวางผิวของเครื่องมือและผิวของชิ้นงาน
ที่มา: Schmidt, Hattel and Wert (2004)
1) พลังงานความรอนจากผิวสัมผัสระหวางบาเครื่องมือกับชิ้นงาน

Q s = 2 contact (R s3 -R p3 )(1+tan )
3
2) พลังงานความรอนจากผิวสัมผัสระหวางเสนรอบวงหัวพินกับชิ้นงาน

(2.16)
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Q ph =2contact  rp2 H

(2.17)

3) พลังงานความรอนผิวสัมผัสระหวางผิวดานลางหัวพินกับชิ้นงาน

Qpb = 2 contact Rp3
3

(2.18)

สามารถหาพลังงานความรอนรวมจากการสัมผัสกัน ระหว างผิวของเครื่องมือ
และผิวของชิ้นงาน ไดดงั นี้

Q total = 2 contact ((R s3 -R p3 )(1+tan )+R p3 +3R p2 H)
3

(2.19)

สมการ (2.19) จะขึ้นอยูกับสมมติฐานทั่วไปของความเคน เฉือนสัมผัสคงที่ แต
กลไกการเกิดความเคนเฉือนสัมผัสแตกตางกันไปขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสัมผัสที่แตกตางกันออกไปตาม
ชวงกระบวนการ แบงไดดังนี้
4) พลั ง งานความร อ นที่ เกิ ด ขึ้ น ในขณะที่ หั ว พิ น แทรกตั ว เข า ไปในเนื้ อ วั ส ดุ
(Sticking) จนผิวบาเครื่องมือสัมผัสเสียดสีกับผิวชิ้นงานจนเกิดความรอน ในชวงนี้คาความเคนเฉือน
 yield
) สามารถหาพลั ง งาน
สั ม ผั ส จะมี ค า เท า กั บ ค า ความเค น เฉื อ นที่ จุ ด คราก (contact =yield =
3
ความรอนที่เกิดขึ้นไดดังสมการที่ (2.20)

Q1 = 2 
3

yield
3

((R s3 -R p3 )(1+tan )+R p3 +3Rp2 H)

(2.20)

5) พลังงานความรอนที่เกิดขึ้นเมื่อหัวพินเคลื่อนที่ใหเกิดรอยเชื่อม (Sliding) ซึ่ง
เกิดขึ้นตอเนื่องจากขั้นตอนแรก ในชวงนี้คาความเคนเฉือนสัมผัสจะมีคาเทากับคาความเคนเสียดทาน
ตามกฎแรงเสียดทานของ Coulomb (contact =friction =p) สามารถหาพลังงานความรอนที่เกิดขึ้น
ไดดังสมการที่ (2.21)

Q 2 = 2 p((R s3 -R p3 )(1+tan )+R p3 +3R p2 H)
3

(2.21)
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โดยพลังงานความรอนรวมทั้ง 2 ชวง ที่เกิดขึ้นระหวางการเชื่อมเสียดทานแบบ
กวนสามารถหาได ดั ง สมการที่ (2.22) (Frigaard, Grong and Midling, 2001; Mishra and Ma,
2005; Chen and et al., 2006)

Q total = 2  (
3
โดยที่

Q
yield

Rs
Rp

Hp
p


 yield
3

+(1- )p)((R 3s -R p3 )(1+tan )+R p3 +3R p2 H)

(2.22)

คือ พลังงานความรอนรวมที่เกิดขึ้น
คือ ความแข็งแรงจุดคราก
คือ ความเร็วเชิงมุมเครื่องมือ
คือ รัศมีของบาเครื่องมือ
คือ รัศมีของหัวพิน
คือ มุมเวาของบาเครื่องมือ
คือ ความสูงของหัวพิน
คือ แรงกดสัมผัสกับผิวชิ้นงาน
คือ คาแปรเปลี่ยนของผิวสัมผัสในชวง (0≤≤1)

อุณหภูมิสูงสุดภายใตกระบวนการเชื่อมนี้จะต่ำกวาจุดหลอมละลายของชิ้นงาน
และการเพิ่มอุณหภูมิใหสูงสุดทำไดโดยการเพิ่มความเร็วในการหมุนเครื่องมือที่ความเร็วเดินเชื่อมคงที่
และจะมีอุณหภูมิลดลงเมื่อเพิ่มอัตราความเร็วเดินเชื่อมที่ความเร็วในการหมุนเครื่องมือคงที่เชนกัน ซึ่ง
อุ ณ หภู มิ ที่ เกิ ด ขึ้ น นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น สู ง สุ ด ที่ บ ริเ วณพื้ น ผิ ว หน า ของรอยเชื่ อ ม (Mishra and Ma, 2005;
Mishra, Sarathi De and Kumar, 2014) สำหรับการสรางความรอนเสียดทานระหวางกระบวนการ
อุณหภูมิที่เหมาะสมของกระบวนการเสียดทานแบบกวนวัสดุอะลูมิเนียมผสมอยูระหวาง0.6 – 0.9Tm
เมื่อ Tm คืออุณหภูมิห ลอมละลายของอะลูมิเนียมผสม โดยอุณหภูมิของกระบวนการเสียดทานแบบ
กวนสามารถคำนวณจากความสัมพันธระหวางความเร็วในการหมุ นเครื่องมือ () กับความเร็วเดิ น
เชื่อม () ดังสมการที่ (2.23) (Arbegast and Hartley, 1998)
2
T=Tm ×K   4 
  ×10 

โดยที่



T คือ อุณหภูมิสูงสุดในกระบวนการเสียดทานแบบกวน (°C),
Tm คือ อุณหภูมหิ ลอมเหลวของวัสดุ (°C),
 คือ ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ
 คือ ความเร็วเดินเชื่อม

(2.23)
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α
K

คือ คาคงที่ มีคาระหวาง 0.04 < α < 0.06
คือ คาคงที่ มีคาระหวาง 0.65 < K < 0.75

ความสัมพันธของสมการที่ (2.23) พบวาเมื่อเพิ่มความเร็วในการหมุนเครื่องมือ
และลดความเร็วเดินเชื่อมจะสงผลใหอุณหภูมิในพื้นที่กวนสูงขึ้น ขนาดเกรนเล็กลง เมื่อความเร็วเดิน
เชื่อมลดลงจะสงผลตอความตานทานแรงดึงเพิ่มขึ้น เนื่องจากความเร็วเดินเชื่อมที่ชาจะเปนการเพิ่ม
เวลาในการกวน ทำให อ นุ ภ าคสารเสริม แรงแตกเป น ขนาดเล็ก ลง และกระจายตั ว สม่ ำเสมอขึ้ น
(Azizieh, Kokabi and Abachi, 2011; Barmouz and Givi, 2011; Zhang and et al., 2014)
ในทางตรงกันขาม เมื่อความเร็วในการหมุนเครื่องมือต่ำแตความเร็วเดินเชื่อมที่สูงจะเกิดการไหลกวนที่
ไมเพียงพอตอการรวมตัวของเนื้อวัสดุขณะกำลังออนนุมทำใหเกิดตำหนิในชิ้นงานได (Shahraki and
et al., 2013) การเลือกใชความเร็วในการหมุนเครื่องมือ และความเร็วเดินเชื่อม จำเปนตองกำหนดให
เหมาะสมตามขนาดและชนิดของวัสดุเนื้อพื้น
2.3.2.2 การถายเทความรอนในการเชื่อม (Neto and Neto, 2013)
จากการพิจารณาความรอนในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนพบวาความรอนถูก
สรางขึ้นจากแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของชิ้นงานกับ เครื่องมือ จนวัสดุเกิดการเปลี่ยนรูปแบบ
ถาวร ความร อนที่ เกิด ขึ้ นจะกระจายลงไปในชิ้ น งานที่ น ำไปสูก ารเกิ ด โครงสรา งรอยเชื่อ มทั้ ง NZ
TMAZ และ HAZ ขึ้นอยูกับคาสัมประสิทธิ์การนำความรอนของวัสดุชิ้นงาน ความรอนที่เกิดขึ้นนี้จะถูก
ถา ยเทความรอ นคงที่ ภ ายในระบบ ตามกฎความสมดุล ทางความรอ นนั้ น การเกิ ดความรอ นและ
การถายเทความรอนจะตองมีคาเทากัน บางสวนของความรอนจะถายเทภายในวัสดุชิ้นงาน เครื่องมือ
ฟ ก เจอร หรือ แผ น รองหลัง และในที่ สุ ด จะถ ายเทสู บ รรยากาศโดยรอบ การถายเทความรอ นใน
การเชื่ อมเสี ย ดทานแบบกวนประกอบด ว ย การนำความรอ นของเครื่อ งมือ และชิ้ น งาน และยั งมี
การถายเทความรอนจากการพาความรอนสูบรรยากาศโดยรอบ สวนความรอนที่สูญเสียผานการพา
ความรอน/การแผรังสีจะถือวาเล็กนอย (Nandan, Roy and Debroy, 2006) ดังภาพที่ 2.15

ภาพที่ 2.15 การถายเทความรอนในการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
ที่มา: Chao, Qi and Tang (2003)
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1) การถายเทความรอนเขาสูชิ้นงาน ความรอนนำเข าจากรู ปแบบการสราง
ความร อ นที่ ก ล า วมาจะถู ก ถ า ยเทความร อ นเข าสู วั ส ดุ ง านในรู ป แบบการนำความร อ น รู ป แบบ
การถ า ยเทความร อ นนี้ จ ะใช ก ารวิ เคราะห ก ารถา ยเทความร อ นอุ ณ หภู มิ แ บบชั่ ว ครู (Transient
temperature) โดยที่อุณ หภู มิแ บบชั่ว ครู (T) เปน ฟงกชั่น ของเวลา (t) และพิกัด เชิงพื้ น ที่ (x, y, z)
สามารถวิเคราะหโดยใชสมการการถายเทความรอนแบบไมเชิงเสนสามมิติ ตามกฎการนำความรอน
ของฟูริเยร (Fourier's Law) ดังสมการที่ (2.24)
2
2
2


k (  T2   T2   T2 )  Q int  c  T  VT T 
x y z
y 
 t

โดยที่

Qint
T
k

c
VT

(2.24)

คือ ปริมาณความรอนระหวางเครื่องมือกับผิวชิ้นงานดานบน
คือ อุณหภูมิ
คือ คาสัมประสิทธิ์การนำความรอนของวัสดุ
คือ คาความหนาแนนของวัสดุ
คือ คาความรอนจำเพาะของวัสดุ
คือ ความเร็วในการเดินเครื่องมือกวน

2) การถายเทความรอนเขาสูเครื่องมือ ความรอนที่ถูกถายเทเขาไปในเครื่องมือ
ระหวางกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวน เปนเพียงสัดสวนเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับปริมาณความรอน
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น สามารถวัดคานี้จากรูปแบบการนำความรอนอยางงาย โดยการวัดอุณหภูมิที่จุดตาม
แนวแกนของเครื่องมือ คาของการถายเทความรอนในเครื่องมือจากการศึกษาที่ผานมามีขอสรุป ที่
คลายกันคือ หลังจากการสรางแบบจำลองการกระจายอุณหภูมิในเครื่องมือและเปรียบเที ยบกับผล
การทดลอง สรุปไดวาการถายเทความรอนเขาสูเครื่องมือจะมีคาประมาณ 5% ของความรอนทั้งหมด
(Schmidt and Hattel, 2005; Simar, Pardoen and de Meester, 2007)
3) การถายเทความรอนที่ผิวชิ้นงานดานบนและดานขาง การถายเทความรอนที่
ผิว ชิ้น งานดานบนและดานขางเป นลัก ษณะของพาความรอนและแผรังสีค วามรอนระหวา งพื้น ผิ ว
ดานบนและดานขางของชิ้นงานกับสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งสามารถประมาณคาไดจากกฎการพา
ความรอ นและแผ รั งสี ค วามรอ น ดั ง สมการ (2.25) (Zhu and Chao, 2004; Nandan, Roy, and
Debroy, 2006; Malde, 2009; Takhakh and Shakir, 2012)

q s =(T-T0 )+(T 4 -T04 )
โดยที่

qs คือ ปริมาณการถายเทความรอนที่ผิวชิ้นงานดานบนและดานขาง
 คือ คาคงที่ Stefan-Boltzmann
 คือ คาการแผรังสีของวัสดุ

(2.25)
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β คือ คาสัมประสิทธิ์การพาความรอน
T คือ อุณหภูมิสัมบูรณของชิ้นงาน
T0 คือ อุณหภูมิแวดลอมภายนอก
4) การถ ายเทความร อ นที่ ผิ ว ชิ้ น งานดา นล า ง การถ ายเทความร อ นจากผิ ว
ดานลางของชิ้นงาน ความรอนจะกระจายผานแผนเหล็กรองหลังเนื่องจากการสัมผัสจากการจับยึ ด
(Cartigueyen, Sukesh and Mahadevan, 2014) การถายเทความรอนผานการสัมผัสกันระหวางผิว
ดานลางของชิ้นงานและแผนเหล็กรองหลังมีรูปแบบการพิจารณาที่ใชวิธีที่แตกตาง ขึ้นอยูกับสมมติฐาน
ในขอบเขตการทดลอง เชน กรณีไมพิจารณาแผนรองหลัง พื้นผิวดานลางของชิ้ นงานจะถื อวาเปน
Adiabatic (กระบวนการที่ ไ ม มี ก ารถ า ยเทความร อ นเข า และออกจากระบ บ) ซึ่ ง ผลที่ ได
มีความสอดคลองกันระหวางอุณหภูมิที่คาดการณและจากการวัดในการทดลองจริง ถึงแมวาอุณหภูมิที่
วัดไดจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางคงที่มากกวาที่คาดการณโดยรูปแบบ (Ulysse, 2002) หรือถาพิจารณา
แผน รองหลังในสมมติฐานที่วามีก ารสัมผัสที่สมบูรณแ บบระหวางชิ้นงานและแผน รองหลั งภายใต
ขอบเขตเครื่องมือเทานั้น และตองทราบคาเบื้องตนของคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนระหวางชิ้นงาน
และแผนรองหลัง เพื่อประมาณคาการถายเทความรอนจากกฎการพาความรอน ดังสมการ (2.26)
q = β (T-T𝟎 )

เมื่อ

(2.26)

qb คือ ปริมาณการถายเทความรอนที่ผิวชิ้นงานดานลาง
βb คือ คาสัมประสิทธิ์การพาความรอนดานลาง
T คือ อุณหภูมิสัมบูรณของชิ้นงาน
T0 คือ อุณหภูมิแวดลอมภายนอก

2.4 การทดสอบคุณภาพงานเชื่อม
การทดสอบสมบัติรอยเชื่อมจากการเชื่อมเสียดทานแบบกวน นิยมทดสอบสมบัติทางกล และ
ตรวจสอบโครงสรางทางโลหะวิทยารอยเชื่อม เพื่อใชในการประเมินประสิทธิภาพรอยเชื่อมที่ได
2.4.1 การทดสอบสมบัติทางกล
การทดสอบสมบัติทางกลรอยเชื่อม เปนการทดสอบเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของชิ้นงาน
เชื่อ มเมื่ อ มี แ รงจากภายนอกมากระทำต อ ชิ้ น งาน คุ ณ สมบั ติ ท างกลที่ นิ ย มทดสอบเพื่ อ ประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพรอยเชื่ อ ม ได แ ก ความแข็ ง แรงดึ ง ความแข็ ง ความสามารถในการยื ด ตั ว และ
ความยืดหยุน เปนตน สมบัติทางกลที่ตองการเหลานี้จะมีวิธีการทดสอบที่แตกตางกันตามวัตถุประสงค
ดังนี้
2.4.1.1 การทดสอบแรงดึง (Tensile Test)
เปนวิธีการทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุแบบทำลายสภาพวัสดุ (Destructive
test: DT) วิธีหนึ่งเพื่อประเมินความแข็งแรงของวัสดุภายใตแรงดึง (Tensile loading) ที่กระทำใหกับ
วัสดุในแนวแกน (Axial Load) โดยใหแรงดึงที่เพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ (Static load) จากศูนยจนกระทั่ง
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วัสดุไมสามารถทนตอแรงที่กระทำไดและเกิดการแตกหัก (Fracture) วัตถุประสงคเพื่อหามอดูลัสของ
ความยืดหยุน ความแข็งแรงที่จุดคราก ความแข็งแรงดึงสูงสุด เปนตน
วิธีการทดสอบแรงดึงนั้นตองเตรียมชิ้นงานทดสอบ (Specimens) ใหมีขนาด
และรูป รา งตามมาตรฐานที่ ต อ งการทดสอบ เช น มาตรฐาน American society of testing and
materials (ASTM) มาตรฐาน Japanese industrial standards (JIS) หรื อ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมไทย (มอก.) ในแตละมาตรฐานจะมีการกำหนดขนาดและรูปรางของชิ้นทดสอบไว พรอม
กั บ กำหนดความเร็ ว ในการเพิ่ ม ของแรงกระทำ เพื่ อ ให ผ ลของการทดสอบมี ค วามน า เชื่ อ ถื อ
ในการเตรียมชิ้นทดสอบแรงดึงในการเชื่อมเสีย ดทานแบบกวนในงานวิจัย นี้ จะกำหนดขนาดและ
รูปรางตามมาตรฐานของ ASTM E8 (Tehyo and et al., 2012; Khodabakhshi and et al., 2013;
Pradeep, and et al., 2013; Kamble, Soman and Brahmankar, 2013) แสดงตามภาพที่ 2.16

Dimensions

G—Gage length
W—Width
T—Thickness
R—Radius of fillet, min
L—Overall length, min
A—Length of reduced section, min
B—Length of grip section, min
C—Width of grip section, approximate

Standard specimens
Plate-type, 40 mm.
Sheet-type, 12.5 mm.
Wide
Wide
mm.
mm.
200.0  0.2
50.0  0.1
40.0  2.0
12.5  0.2
thickness of material
25
12.5
450
200
225
57
75
50
50
20

ภาพที่ 2.16 ชิ้นทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM E8
ที่มา: ASTM (2010)
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ขั้นตอนในการทดสอบแรงดึงคือ ติดตั้งชิ้นทดสอบบนเครื่องดวยการจับยึดปลาย
ทั้ งสองด า นของชิ้ น ทดสอบเข ากั บ ปากจับ (Grips) ของเครื่องทดสอบแรงดึ งในความยาวจั บ ยึ ดที่
เหมาะสม หลังจากนั้นจะใหแรงดึงแกชิ้นทดสอบดวยอัตราเร็วคงที่ ในความเร็วแบบชา ๆ ถึงปานกลาง
ซึ่ง ปกติ จ ะใช ค วามเร็ ว ที่ ป ระมาณ 0.01 ถึง 0.05 นิ้ ว ต อ นาที ความเร็ว ในการทดสอบไม ค วรเกิ น
ความสามารถของเครื่องที่จะอานคาไดอยางถูกตองและเชื่อถือได และมีการติดตั้งเครื่องมือวัดการยืด
ตัว (Strain gauge) เพื่อทำการวัดระยะยืดตัวในชวงความยาวเกจของชิ้นทดสอบ จากนั้นทำการดึงชิ้น
ทดสอบใหยืดออก พรอมกับบัน ทึกคาขนาดของแรงดึงที่กระทำตอชิ้นทดสอบอยางสม่ำเสมอ และ
ตรวจวัดระยะยืดออกจากการเปลี่ยนแปลงขนาดความยาวจากการเสียรูป ของชิ้นทดสอบเทียบกับ
ขนาดเริ่มตน ในชวงแรงดึงขนาดตาง ๆ จนกระทั่งชิ้นทดสอบขาดออกจากกันในที่สุด ความสัมพันธ
ระหวางแรงที่ ก ระทำกั บระยะที่ยืด ออกนี้ จะถู กแปลงรูป ให เปน กราฟแสดงความสัมพัน ธระหวา ง
ความเคนกับความเครียด โดยจะพล็อตคาความเคนในแกนตั้ง และความเครียดในแกนนอน ดังภาพที่
2.17 เส น กราฟที่ ได จ ะขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด ของวั ส ดุ นั้ น ๆ การวิ เคราะห ข อ มู ล สมบั ติ เชิ งกลของวั ส ดุ
คาความตานทานแรงดึง (Tensile strength) จะทำใหทราบถึงสมบัติดานตาง ๆ ของวัสดุ ดังตอไปนี้

ภาพที่ 2.17 เสนโคงความเคน - ความเครียด (Stress-strain curve) วัสดุอะลูมิเนียม
ที่มา: ASTM (2010)
มอดูลัสของความยืดหยุน (Modulus of elasticity, E) ในการทดสอบแรงดึง
(ตามภาพที่ 2.17) เมื่อใหแรงดึงแกวัสดุชิ้นทดสอบ การเปลี่ยนรูปจะเปนไปในลักษณะยืดหยุน คือ เมื่อ
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ใหแรงดึงวัสดุจะยืดออกดวยความเร็วคงที่จนถึงจุดพิกัดสัดสวนเสนตรง (Proportional limit) จะได
กราฟความสัมพั นธระหวางความเคน - ความเครีย ดเปนเสนตรง คือ ค า ความเคน ตอ ความเครียดมี
สั ด ส ว นโดยตรงกั บ ความเครี ย ดและคงที่ และภายใต พิ กั ด สั ด ส ว นนี้ วั ส ดุ จ ะแสดงพฤติ ก รรม
การเสียรูปแบบอิลาสติก (Elastic deformation) คือเมื่อปลอยแรงกระทำกับวัสดุ วัสดุจะหดกลับคืน
สูสภาพเดิม หรือมีความยาวเทาเดิม ซึ่งสามารถอธิบายดวยกฎของฮุก (Hook’s law) โดยที่ E คือคา
มอดูลัสของความยืดหยุน เปนอัตราสวนของความเคนตามยาวตอความเครียดตามยาว (/) มีหนวย
เป น นิวตันตอตารางเมตร (N/m2) คามอดูลัสของความยืดหยุนของวั สดุจะแสดงความแข็ งแรงวัสดุ
กลาวคือวั สดุ ที่มีมอดูลัส ของความยืดหยุนสูง แสดงวาวัสดุนั้ นมี ความทนทานตอ การเปลี่ยนแปลง
ความยาวไดมาก หรือมีความตานทานตอการเปลี่ยนรูปนั่นเอง
ความแข็งแรงที่จุดคราก (Yield strength, y) เปนคาความแข็งแรงของวัสดุที่
เปลี่ยนรูปอยางถาวร คือ เมื่อใหแรงดึง วัสดุจะยืดออกมากกวาชวงที่วัสดุยืดหยุนได และเมื่อปลอยแรง
กระทำต อ วัส ดุ วั สดุ นั้ น จะไม ส ามารถหดกลั บ คื นสู ส ภาพเดิ ม ได ในทางวิ ศ วกรรมจะเลื อ กเอาค า
ความแข็งแรงที่จุดครากของวัสดุมาใชในการออกแบบวัสดุ เพื่อใหมั่นใจวาจะเกิดการรับแรงเพียงแค
การเปลี่ ย นรูป แบบยืด หยุ น โดยทั่ วไปแลว การพิ จ ารณาหาความเค น ที่ จุด ครากอาจจะทำได ย าก
เนื่อ งจากไม แ สดงจุ ดสิ้น สุ ด ของชว งยืด หยุ น (elastic strain) และจุ ด เริ่ ม ต น การเสี ย รู ป แบบถาวร
(Plastic-strain curve) ที่แนนอน เชน วัสดุอะลูมิเนียม จึงนิยมใชการประมาณคาความเคนที่จุดคราก
โดยวิธีการออฟเซตที่ 0.2% (Offset Yield Strength) ซึ่งหาไดจากการลากเสนขนานกับเสนกราฟชวง
ที่เปนเสนตรงของการเสียรูป ยืดหยุน (Proportional limit) ที่ระยะยืด 0.002 นิ้วตอนิ้ว (in/in) หรือ
มิ ล ลิ เ มตรต อ มิ ล ลิ เมตร (mm/mm) หรื อ ที่ มี ค า ความเครี ย ด เท า กั บ 0.2 เปอร เซ็ น ต จนตั ด กั บ
เสนกราฟดานบน จะไดคาความเคนที่จุดครากที่เกิดจากการตัดระหวางกราฟกับเสนตรงที่ลากขึ้นไปใน
บริเวณที่เกิดการแปรรูปอยางถาวร (ตามภาพที่ 2.17) บางครั้งจะเรียกคานี้วา ความเคนพิสูจน (Proof
stress)
ความแข็งแรงดึงสูงสุด (Ultimate tensile strength, u) เปนความแข็งแรง
ดึงสูงสุดของชิ้นทดสอบที่รับได หากดูจากกราฟตามภาพที่ 2.17 คาความแข็งแรงดึงสูงสุดจะอยูที่
จุ ด สู ง สุ ด ของเส น กราฟ กล า วคื อ เมื่ อ ให แ รงดึ งกระทำต อ วั ส ดุ ไปเรื่ อ ย ๆ จนเกิ ด การลดลงของ
พื้นที่หนาตัดของวัสดุ หรือเรียกวา การเกิดคอคอด ความเคนในวัสดุจะลดลงในขณะที่ความเครียด
ยังคงเกิดขึ้นจนกระทั่งวัสดุเกิดการแตกหัก ความแข็งแรงสูงสุดของวัสดุหาไดโดยการลากเสนในแนว
ระดั บ จากจุด สู งสุด บนสุดกราฟความเคน – ความเครีย ด ไปตัดที่ แกนของความเค น แลว อ านค า
ความเคนที่ได ณ จุดตัดนี้
2.4.1.2 การทดสอบความแข็ง (Hardness test)
เปนการทดสอบความแข็งจุลภาคโครงสรางรอยเชื่อม เพื่อประเมินผลความแข็ง
ตามหนาตัดขวางของรอยเชื่อม ตำแหนงเนื้อเชื่อม บริเวณผลกระทบรอนและเนื้อโลหะงาน นิยมวัด
แบบกด (Indentation hardness test) ซึ่ งการวั ด ความแข็ง แบบกดนี้ ยัง มีอี ก หลายวิ ธี ขึ้ น อยู กั บ
ความเหมาะสมกั บ วั ส ดุ และวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการใช ง าน ได แ ก การทดสอบความแข็ ง แบบ
ไมโครวิ ก เกอร ส (Micro vickers hardness testing) และการวั ด ความแข็ ง แบบนู ป (Knoop
hardness testing) เนื่องจากการทดสอบความแข็งระดับโครงสรางจุลภาค ขนาดของรอยกดมีขนาด
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เล็กมาก พื้นที่การวัดนอย (Micro - indentation) จึงตองเลือกวิธีการวัดความแข็งแบบกดที่เหมาะสม
วิธีการวัดความแข็งแบบกดในระดับจุลภาคที่เหมาะสมกับงานดานโลหะวิทยางานเชื่อม ในการศึกษา
ผลกระทบทางความรอนในรอยเชื่อม ในงานวิจัยนี้จะใชการวัดความแข็งแบบวิกเกอรสในการทดสอบ
ความแข็งจุลภาคในชิ้นงานเชื่อม
การทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอรส เปนวิธีการทดสอบความแข็งแบบ
จุลภาคที่นิยมใชแพรหลายมากที่สุดในงานเชื่อม คาความแข็งการวัดแบบไมโครวิกเกอรสมีสัญลักษณ
ของหน ว ยความแข็ ง เป น ตั ว อั ก ษร HMV (Hardness of micro vickers hardness testing) มี
หลักการทดสอบคื อ แรงกดชิ้น งานทดสอบจะถูก ส งผา นหัวกดซึ่งทำจากเพชรรู ปทรงพีร ะมิ ดฐาน
สี่เหลี่ยมที่มีมุมปลายแหลม 136 องศา กดลึกบนผิวชิ้นทดสอบดวยแรงกดคงที่ขนาด 1 กรัมแรง (gmf)
ถึ ง 2,000 กรั ม แรง ใช เวลากดประมาณ 5 – 45 วิ น าที จากนั้ น ทำการวั ด ขนาดของรอยกดบน
ชิ้นทดสอบดวยกลองจุลทรรศนที่มีกำลังขยายระหวาง100 ถึง 500 เทา โดยมีความลึกของรอยกด
ประมาณหนึ่งสวนจากเจ็ดสวนของความยาวเสนทแยงมุม (ชูชาติ ดวงสงค, 2555) แสดงตามภาพที่
2.18

ภาพที่ 2.18 ลักษณะรอยกดทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอรส
ที่มา: ชูชาติ ดวงสงค (2555)
การเตรียมชิ้นทดสอบความแข็งโดยการตัดชิ้นทดสอบตามแนวตัดขวางกับรอย
เชื่อม หลังจากนั้นนำมาขัดหยาบดวยดวยกระดาษทรายเรียงตามลำดับหยาบไปจนละเอียดตั้งแตเบอร
220 ไปจนถึงเบอร 1,000 จากนั้นทำความสะอาด แลวนำไปตรวจสอบความแข็งดวยเครื่องทดสอบ
ตอไป (ชูชาติ ดวงสงค, 2555)
2.4.2 การทดสอบทางโครงสรางรอยเชื่อม
การทดสอบโครงสรา งรอยเชื่อ ม เป นการทดสอบโดยใชก ล อ งจุ ลทรรศน ชว ยในการ
ตรวจสอบดวยสายตา (Visual test) ในงานวิจัยนี้ใชระดับการตรวจสอบในระดับมหภาคเทานั้น เพื่อดู
โครงสรางบริเวณรอยเชื่อม และพื้นที่บริเวณผลกระทบทางความรอน ตรวจสอบความสมบูรณของรอย
เชื่อม และตำหนิที่เกิดในรอยเชื่อม โดยใชกลองจุลทรรศนท่มี ีกำลังขยายไดไมเกินสิบเทา (10X)
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การเตรียมชิ้นทดสอบโดยการตัดชิ้นทดสอบตามแนวตัดขวางกับรอยเชื่อมเชนเดียวกับ
การทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอรส หลังจากตัดชิ้นงานทดสอบแลวจะนำมาขัดหยาบดวยลอ
ผงขัดอีเมอรีย (Emery wheel) แลวขัดละเอียดดวยกระดาษทราย จากนั้นทำความสะอาดแลวนำไป
กัดดว ยกรด แลวจึงนำไปตรวจสอบโครงสรางมหภาคดวยกลองจุลทรรศนตอไป (ชูชาติ ดวงสงค,
2555)
ลักษณะของโครงสรางรอยเชื่อมที่ไดจากกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวน สามารถ
แบงออกไดเปน 3 สวน ดังภาพที่ 2.19 คือ

ภาพที่ 2.19 โครงสรางรอยเชื่อมเสียดทานแบบกวน
ที่มา: Hassan and et al. (2012)
2.4.2.1 Nugget zone (NZ)
เปนบริเวณที่มีการเสียรูปแบบถาวร (Plastic deformation) เนื่องจากการเดิน
หมุนกวนของเครื่องมือตามรอยเชื่อมทำใหเนื้อวัสดุสวนนี้มีการเคลื่อนที่ เกิดการเปลี่ยนโครงสรางเปน
การเกิดผลึกใหม (Recrystallization) มีขนาดเกรนละเอียดกวาเกรนวัสดุเดิม (Base material, BM)
รู ป ร า งของ NZ มี 2 รู ป ร า ง ได แ ก รู ป ร า งคล า ยอ า งน้ ำ (basin) และรู ป ร า งคล า ยไข (elliptical)
(Mishra and Ma, 2005) แตกตางกันตามรูปทรงเครื่องมือและพารามิเตอรในการเชื่อม (Wang and
et al., 2014)
2.4.2.2 Thermo mechanically affected Zone (TMAZ)
เป น บริ เวณที่ อ ยู ร ะหว า งเนื้ อ วั ส ดุ เดิ ม กั บ NZ ทั้ ง สองฝ ง ของ TMAZ ได รั บ
อิทธิพลทางความรอนจากการถายเทความรอนจาก NZ ในการเสียรูปแบบถาวรอยางรุนแรง แตไมเกิด
โครงสรางเป น การเกิด ผลึ ก ใหม เนื่ อ งจากการเสี ยรู ป จากความเครีย ด (Deformation strain) ไม
เพียงพอ (Mishra and Ma, 2005)
2.4.2.3 Heat affected zone (HAZ)
เปนบริเวณที่อยูถัดออกมาจากบริเวณ TMAZ โดยบริเวณนี้ไดรับอิทธิพลจาก
ทางความรอนแตเพียงอยางเดียว โดยไมมีการเปลี่ยนรูปแบบถาวร ขนาดเกรนเหมือนเดิมกับเนื้อวัสดุ
เดิ ม ขนาดของพื้ น ที่ HAZ จะเพิ่ ม ขึ้ น ตามปริ ม าณความร อ นที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากพารามิ เตอร ก ารเชื่ อ ม
การเพิ่มขนาด HAZ จะนำไปสูความเสียหายของชิ้นงาน (Fountain, 2013)
การศึกษาการทดสอบสมบัติรอยเชื่อม เพื่อทราบถึงมาตรฐานการทดสอบ และ
วิธีการทดสอบที่ถูกตองในการทดสอบคาผลตอบสนองที่ตองการ เพื่อใหผลการศึกษามีความถูกตอง
นาเชื่อถือในการนำไปวิเคราะหผลการทดลองตอไป
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2.5 อะลูมเิ นียมเชิงประกอบและอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว
การทบทวนวรรณกรรมอะลูมิเนียมเชิงประกอบและอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว เพื่ออธิบาย
ลักษณะ และเปรียบเทียบขอดี ขอดอยของวัสดุเชิงประกอบทั้งสอง เปนแนวทางในการเลือกประเภท
วัสดุเชิงประกอบในการเตรียมที่เหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้
2.5.1 อะลูมิเนียมเชิงประกอบ
อะลูมิเนียมเชิงประกอบ เปนการนำวัสดุตั้งแตสองชนิดมาผสมกัน โดยจะมีอะลูมิเนียม
เป น เฟสเนื้ อ พื้ น (Matrix) ซึ่ง จะรวมตั ว เป น เนื้ อ เดีย วกั น อยา งต อ เนื่ อ งและล อ มรอบอี ก เฟสที่ เป น
สารเสริมแรง (Reinforcement) ที่มีลักษณะเปนอนุภาคผงขนาดเล็กกระจายตัวอยางสม่ำเสมออยูใน
วัสดุเนื้อพื้นที่ วัสดุเนื้อพื้นนี้จะทำหนาที่หุมสารเสริมแรงเกิดเปนรูปทรงของชิ้นงาน สวนสารเสริมแรง
จะทำหนาที่เสริมสมบัติเนื้อพื้น (Alidokht and et al., 2011) ดังภาพที่ 3.2 ก) ทำใหอะลูมิเนีย ม
เชิงประกอบมีสมบัติที่เหมือนกันทั่วทั้งชิ้นงาน อะลูมิเนียมเชิงประกอบมีขอเดนคือ สามารถนำไปใช
ผลิตชิ้นงานที่ตองการรับแรงในทุกดานไดดี เนื่องจากมีความแข็งแรงสูงจำเพาะสูง สวนใหญตองการ
นำไปใชงานเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงในการรับแรงที่กระทำ ลดอัตราการขยายตัวจากความรอน
ต่ำกวาโลหะเดิม เพิ่มความตานทานตอความลาตัว เปนตน (Surappa, 2003) แตมีขอดอยคือ มีตนทุน
ในการขึ้นรูปสูงเนื่องจากตองใชกรรมวิธีที่ซับซอน
2.5.2 อะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว
อะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวเปนอะลูมิเนียมเชิงประกอบประเภทหนึ่งซึ่งการเสริมแรง
ของอนุภ าคจะถูกจำกัดไวที่ชั้นผิวบนของชิ้นงานประมาณ 1 - 4 มิลลิเมตร สวนวัสดุเนื้อพื้นที่อยูใต
พื้นผิวยังคงรักษาโครงสรางเดิมไว ดังภาพที่ 2.20 ข) (Sharma and et al., 2016) ทำใหอะลูมิเนียม
เชิงประกอบพื้นผิวมีสมบัติที่แข็งแรง มีความตานทานการสึกหรอที่ดี และคงสมบัติของวัสดุเนื้อพื้น คือ
ความเหนี ย วไว ดั ง เดิ ม (Eskandari and Taheri, 2015) โดยมี ข อ เด น คื อ มี ส มบั ติ ห ลายสมบั ติ ท่ี
ต อ งการในชิ้ น เดี ย วกั น และมี ต น ทุ น ในการขึ้ น รู ป ที่ ต่ ำ กว า การเตรี ย มอะลู มิ เนี ย มเชิ ง ประกอบ
จุดประสงคเพื่อนำไปใชงานที่ตองการเพิ่มคุณสมบัติที่ตองการเฉพาะผิวหนาชิ้นงาน ที่ยังคงมีคุณสมบัติ
เดิม เพิ่มความตานทานการเสียดสี สึกหรอที่ผวิ สัมผัสกันของชิ้นงาน เปนตน

ก) วัสดุเชิงประกอบ

ข) วัสดุเชิงประกอบพื้นผิว

ภาพที่ 2.20 ลักษณะรูปรางของวัสดุเชิงประกอบ
ที่มา: Sharma and et al. (2016)
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2.6 การทบทวนวรรณกรรมการสึกหรอของเครื่องมือ
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษาการสึกหรอของเครื่องมือในการเชื่อมเสียดทานแบบ
กวนวัสดุเชิงประกอบนี้ เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน การกำหนดป จจัยในการออกแบบวิธี
การศึ ก ษาที่ เหมาะสม สอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ต อ งการ รวมถึ ง ใช ข อ มู ล ที่ ได ในการนำไป
เปรีย บเที ย บอ า งอิ ง ผลการดำเนิ น งานของงานวิ จั ย นี้ เป น ประโยชน ต อการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบพื้นผิว โดยมีรายละเอียดของการศึกษาไวดังนี้
2.6.1 การสึกหรอกับวัสดุทำเครื่องมือ
วัสดุของหัวพินตองมีสมบัติตานทานการเสียดสี มีความแข็งแรงสูงกวาวัสดุชิ้นงานเชื่อมจะ
มีความตานทานการสึกหรอไดดี จากการศึกษาการเลือกใชวัสดุในการเชื่อมวัสดุ A359/20%SiCp ที่
เงื่อนไขตัวแปรเดียวกัน พบวาเครื่องมือทำจากทังสเตนคารไบดเคลือบเพชร ทนตอการสึกหรอไดสูงสุด
เมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอื่น แตไมเหมาะกับการนำไปใชงานทางอุตสาหกรรมทั่วไป เนื่องจากวัสดุมีราคา
แพง และต อ งอาศั ย การขึ้ น รู ป ด ว ยเทคนิ ค พิ เศษ เช น การตั ด ด ว ยเลเซอร หรื อ การชาร จ ด ว ย
กระแสไฟฟาในการขึ้นรูปทรงเครื่องมือที่ตองการ ทำใหเสียเวลาในการขึ้นรูปและมีตนทุนการขึ้นรูปที่
สูง อุตสาหกรรมทั่วไปนิยมใชเหล็กกลาเครื่องมือเปนวัสดุทำเครื่องมือ แมวาจะมีการสึกหรอที่สูงกวา
แตมีราคาวัสดุที่ต่ำกวาและขึ้นรูปงายดวยกรรมวิธีพื้นฐาน (Prater and et al., 2013)
ดังนั้นการเลือกใชชนิดของวัสดุเครื่องมือกวนในการศึกษา ควรพิจารณาเลือกใชวัสดุที่มี
ความแข็ งแรง ทนตอการสึกหรอ สามารถนำมาขึ้นรูปดวยกรรมวิ ธีตัดเฉื อนพื้นฐานทั่วไปได และมี
ตน ทุ น ต่ ำ โดยงานวิ จั ย นี้ เลื อ กใช เหล็ ก กล าเครื่อ งมื อ งานเย็ น DC53 เป น วั ส ดุ ร าคาถู ก ขึ้ น รู ป ง า ย
สามารถนำไปปรับปรุงสมบัติทางความรอนเพื่อเพิ่มความแข็งไดดี ทนตอการสึกหรอในอุณหภูมิสูงได
โดยมุงเนนไปที่การหาพารามิเตอรที่เหมาะสมในการเชื่อมเพื่อลดอัตราการสึกหรอแทนการเลือกใช
วัสดุที่มีความแข็งแรงแตที่มีราคาสูง
2.6.2 การสึกหรอกับรูปทรงของเครื่องมือ
ความสัมพันธของปจจัยของรูปทรงเครื่องมือตอการสึกหรอ พบการศึกษาการสึกหรอของ
หัวพิ นรูปทรงกระบอกเกลียว ในการเชื่อมวัสดุ 6061/20%Al2O3p ในชว งเริ่มตน กระบวนการเชื่อม
จะมีอัตราการสึกหรอของหัวพินที่สูง และเริ่มลดลงจนอัตราการสึกหรอคงที่ เปลี่ยนจากรูปทรงเกลียว
กลายเปนผิวทรงกระบอก เรียกปรากฏการณนี้วา “Self-optimized shape” การสึกหรอที่เกิดขึ้นนี้
เกิดจากการขัดสีกันระหวางผิวของหัวพินกับอนุภาคสารเสริมแรงเปนหลัก (Prado and et al., 2003)
ดังภาพที่ 2.21 จะเห็นวาเมื่อใชความเร็วเดินเชื่อม 6 มิลลิเมตรตอวินาที ในระยะทาง 1.88 เมตร และ
ใชค วามเร็ว เดิ นเชื่ อม 9 มิ ลลิเมตรตอ วิน าที ในระยะทาง 1.98 เมตร จะพบปรากฏการณ “Selfoptimized shape” สอดคลอ งกั บ การศึก ษาการเชื่ อ มอะลู มิ เนี ย มเชิง ประกอบ A359/20%SiCp
พบวาเมื่อหัวพินสึกหรอจนมีรูปทรง “Self-optimized shape” แลวทำใหการไหลกวนของเนื้อโลหะ
ดีขึ้ น รอยเชื่ อ มเป น เนื้ อ เดี ย วกั น จะไม มี ก ารสึ ก หรอของหั ว พิ น เพิ่ ม เติ ม (Fernandez and Murr,
2004) สวนเครื่องมือรูปทรงอื่นๆ ไมพบการศึกษาการสึกหรอ
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ภาพที่ 2.21 กลไกการสึกหรอของหัวพินรูปทรงเกลียวที่ระยะทางเดินกวนตาง ๆ (หนวย: เมตร)
ที่มา: Prado and et al. (2003)
จากการศึ ก ษาพบว า การออกแบบรู ป ทรงเครื่ อ งมื อ แบบกรวยจะช ว ยลดแรงใน
กระบวนการเชื่ อ มอยา งเห็ น ได ชั ด (Lammlein and et al., 2009) ซึ่ งการลดแรงในการเชื่ อมจะ
สามารถชวยลดอัตราการสึกหรอของเครื่องมือลงได สอดคลองกับรูปแบบของ The Rotating Plug
Model อธิบายตำแหนงการสึกหรอของเครื่องมือวาจะเกิดชวงปลายเครื่องมือตามทิศทางของผิวแรง
เฉือน (Shear surface) ดังภาพที่ 2.22

ภาพที่ 2.22 รูปแบบการสึกหรอของหัวพินในการเชื่อมวัสดุ A359/20%SiCp
ที่มา: Prater (2012)
การออกแบบรูปทรงของเครื่อ งมื อเป นป จ จัยหนึ่ งที่อ าจชว ยลดอัตราการสึก หรอของ
เครื่องมือในการเชื่อมอะลูมิเนียมเชิงประกอบดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนได
2.6.3 การสึกหรอกับวัสดุเชื่อม
การสึกหรอของเครื่องมือจะมีความสัมพันธกับปริมาณสารเสริมแรงในวัสดุเชิงประกอบ
จากรายงานการเชื่อมวัสดุชิ้นงาน A359 ที่ปริมาณ 20%SiCp และ 30%SiCp พบวายิ่งมีปริมาณของ
สารเสริ ม แรงมาก ยิ่ ง ส ง ผลให อั ต ราการสึ ก หรอของหั ว พิ น สู ง ขึ้ น ตามลำดั บ เนื่ อ งจากปริ ม าณ
สารเสริมแรงที่เพิ่มขึ้นทำใหวัสดุชิ้นงานมีความแข็งแรงสูงขึ้น และตานทานตอการเสียดทานไดดีขึ้น
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(Prater and et al., 2013) จึงควรพิจารณาเลือกชนิดวัสดุของเครื่องมือเชื่อมที่มีความแข็งแรงสูงกวา
วัสดุชิ้นงานเพื่อลดอัตราการสึกหรอของเครื่องมือ
2.6.4 การสึกหรอกับพารามิเตอรการเชื่อม
จากการศึ ก ษางานวิจั ย ที่ เกี่ย วขอ งพบวา การสึก หรอของเครื่องมือ มีค วามสัมพัน ธ กับ
พารามิเตอรในการเชื่ อม ไดแก ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ () ความเร็ว เดิ นเชื่อ ม () และ
ความยาวของการเดินเชื่อม (l) โดยการสึกหรอของเครื่องมือมีความสัมพันธเปนสัดสวนโดยตรงกับ
ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ และความยาวของการเดินเชื่อม แตมีความสัมพันธแบบแปรผกผันกับ
ความเร็ ว เดิ น เชื่ อ ม (Prado and et al., 2001; Shindo, Rivera and Murr, 2002; Prado and
et al., 2003; Fernandez and Murr, 2004; Prater and et al., 2013) หมายความว า เมื่ อ เพิ่ ม
ความเร็วในการหมุนเครื่องมือสูงขึ้นจะทำใหการสึกหรอของเครื่องมือสูงตามไปดวย แตเมื่อถึงความเร็ว
ในการหมุนเครื่องมือระดับหนึ่งจะทำใหการสึกหรอลดลงแลวเพิ่มขึ้นใหม ดังภาพที่ 2.23

ภาพที่ 2.23 ความสัมพันธของความเร็วในการหมุนเครื่องมือตออัตราการสึกหรอหัวพินชิ้นงาน
เชื่อม AA6061/20% Al2O3p
ที่มา: Prado and et al. (2001)
ในทางตรงกันขามเมื่อเพิ่มความเร็วเดินเชื่อมสูงขึ้นจะทำใหอัตราการสึกหรอของเครื่องมือ
ลดต่ำลงไป ดังภาพที่ 2.24
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ภาพที่ 2.24 ความสัมพันธของความเร็วเดินเชื่อมตออัตราการสึกหรอหัวพิน
ที่มา: Prado and et al. (2003)
การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพารามิเตอรในการเชื่อมกับอุณหภูมิในการเชื่อมที่
เกิดขึ้น เพื่อใชอ ธิบ ายความสัมพั นธของพารามิเตอรในการเชื่อมตอ อุณ หภูมิ ในการเชื่อ มเทีย บกับ
การสึก หรอของเครื่ อ งมือ ได พบความสั ม พั น ธ ข องความเร็ ว ในการหมุ น เครื่อ งมื อ และความเร็ว
เดินเชื่อม ตออุณหภูมิในพื้นที่ทำการเชื่อมคือ เมื่อความเร็วในการหมุนเครื่องมือสูงขึ้นจะทำใหอุณหภูมิ
ในพื้ น ที่ ท ำการเชื่ อ มสู ง ตามไปด ว ย ขณะที่ ค วามเร็ว เดิ น เชื่ อ มสู งขึ้ น จะทำให อุ ณ หภู มิในพื้ น ที่ ท ำ
ก ารเชื่ อ ม ต่ ำล งไป ใน ทิ ศ ท า งต รงข าม (Tutum and Hattel, 2010; Nourani, Milani and
Yannacopoulos, 2011; Shojaeefard, Akbari and Asadi, 2014; Mohan, Rajesh and Kumar,
2014) ดังภาพที่ 2.25

ก) ความเร็วในการหมุนเครื่องมือตออุณหภูมใิ นการเชื่อม
ภาพที่ 2.25 ความสัมพันธของ ก. ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ และ ข. ความเร็วเดินเชื่อมตอ
อุณหภูมิในการเชื่อม
ที่มา: Shojaeefard, Akbari and Asadi (2014)
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ข) ความเร็วเดินเชื่อมตออุณหภูมิในการเชื่อม
ภาพที่ 2.25 ความสัมพันธของ ก. ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ และ ข. ความเร็วเดินเชื่อมตอ
อุณหภูมิในการเชื่อม (ตอ)
ที่มา: Shojaeefard, Akbari and Asadi (2014)
จากความสัมพันธน้ีพบวาความเร็วในการหมุนเครื่องมือที่สูงขึ้นจะสงผลใหอุณหภู มิใน
พื้นที่ทำการเชื่อมที่สูงเพิ่มขึ้น และอาจจะสงผลตอความตานทานการสึกหรอของวัสดุของเครื่องมือ
ลดลงตามดวยเชนกัน เนื่องจากความรอนที่สูงขึ้นทำใหสมบัติความแข็งแรงลดลงเมื่อเครื่องมือถูกขัดถู
จากการเสี ยดสีกับ ชิ้น งานที่ มีอ นุภ าคสารเสริมแรงที่ มีค วามแข็ ง แรงสูงกว าจึงทำให เครื่อ งมือเกิ ด
การสึกหรอไดงา ยขึ้น (Prater and et al., 2013)
ความสั ม พั น ธ ข องความเร็ ว ในการหมุ น เครื่ อ งมื อ และความเร็ ว เดิ น เชื่ อ มกั บ แรงใน
การเชื่อมพบวาเมื่อเพิ่มความเร็วในการหมุนเครื่องมือ หรือลดความเร็วเดินเชื่อมลงจะทำใหแรงใน
การเชื่อมลดลงตามไปดวย ซึ่งความสัมพันธของแรงในการเชื่อมนี้มีความสำคัญตอการสึกหรอของ
เครื่องมือคือ ประการที่หนึ่งคือการสึกหรอของเครื่องมือจะเพิ่มขึ้นตามแรงที่เพิ่มขึ้นดวย ประการที่สอง
การสึกหรออาจนำไปสูสมบัติการเชื่อมที่แยลง (Biswas and Mandal, 2011; Shojaeefard, Akbari
and Asadi, 2014) ดังภาพที่ 2.26

50

ภาพที่ 2.26 ความสัมพันธของความเร็วในการหมุนเครื่องมือ และความเร็วเดินเชื่อมตอแรง
ในการเชื่อม
ที่มา: Shojaeefard, Akbari and Asadi (2014)
จากความสัมพันธท่กี ลาวมาพบวาความเร็วในการหมุนเครื่องมือ และความเร็วเดินเชื่อม
มีความสำคัญในการสรางความรอนในการเชื่อมและการเกิดแรงในการเชื่อมโดยตรง ซึ่งสงผลตออัตรา
การสึกหรอของเครื่องมือตามไปดวย กลาวคือเมื่อเพิ่มความเร็วในการหมุนเครื่องมือ หรือลดความเร็ว
เดินเชื่อมจะทำใหลดแรงในการเชื่อมได แตเกิดความรอนในการเชื่อมที่สูงทำใหเกิดอัตราการสึกหรอ
เครื่องมือสูงขึ้น ซึ่งเปนผลที่ขัดแยงกัน ดังนั้นจึงควรหาวิธีเพื่อลดแรงในการเชื่อมดวยวิธีการอื่นที่ไมใช
วิธีการลดแรงในการเชื่อมจากการปรับเปลี่ยนเพิ่มความเร็วในการหมุนเครื่องมือ หรือลดความเร็วเดิน
เชื่อม
2.7 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือน
การประยุ ก ต ใช สั ญ ญาณการสั่ น สะเทื อ นในการตรวจจั บ การสึ ก หรอของเครื่อ งมื อ ระหวา ง
กระบวนการขึ้ นรูป อะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสีย ดทานแบบกวนนี้ จะอา งอิง
การทบทวนวรรณกรรมการใช สั ญ ญาณการสั่ น สะเทื อ นตรวจจั บ การสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ
ในกระบวนการตัดเฉือนเปนแนวทางการศึกษา เนื่องจากมีลักษณะใกลเคียงกัน อีกทั้งการประยุกตใช
สัญ ญาณการสั่นสะเทือนในการตรวจจับการสึกหรอของเครื่องมือในกระบวนการขึ้นรูปอะลูมิเนียม
เชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนยังไมปรากฏการศึกษามากอน
การใช หั ว วัดการสั่น สะเทื อ น (Accelerometer) สามารถนำมาประยุ ก ต ใช ในการตรวจสอบ
การสึกหรอของเครื่องมือไดดี เนื่องจากมีความทนทานตอสภาพแวดลอมในงานตัดเฉือนไดเปนอยางดี
มีต น ทุน ต่ำ และสามารถวัด ระดั บ การสั่ น สะเทื อ นภายในชว งความถี่ ก วา งมากได แต ป ญ หาหลั ก
ในการตรวจสอบการสึกหรอของเครื่องมือโดยการสั่นสะเทือนคือ การระบุชวงความถี่ที่ไดรับอิทธิพล
จากการสึกหรอของเครื่องมือ เนื่องจากกระบวนการตัดเฉือนในเครื่องจักรสวนใหญประกอบดวยหลาย
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ป จ จัย ที่กอใหเกิ ดการสั่นสะเทือ นที่ไมเกี่ย วกับการสึกหรอของเครื่อ งมือ ชวงความถี่ส ำหรั บการใช
เครื่องจักรทั่วไปมักจะอยูระหวาง 0 - 10 kHz (Scheffer, 1999)
การประมวลผลสั ญ ญาณจากการใช หั ว วั ด การสั่ น สะเทื อ น (Accelerometer) โดยการเก็ บ
สัญ ญาณเหล า นี้ ดว ยอุป กรณ ก ารเก็ บ ข อ มูล และโปรแกรมการวิ เคราะห ผ ลซึ่ งมี ราคาคอ นขา งสู ง
การวิเคราะหสัญญาณบนโดเมนเวลา (Time domain) โดเมนความถี่ (Frequency domain) หรือบน
โดเมนเวลาและความถี่ (Time - frequency domain) ถูกนำมาใชในการวิเคราะหการสึกหรอของ
เครื่องมือในกระบวนการตัดเฉือน มีรายละเอียดดังนี้
2.7.1 การวิเคราะหสัญญาณบนโดเมนเวลา (Time domain)
คุ ณ ลั ก ษณะของโดเมนเวลาจะถู ก แยกออกโดยตรงจากสั ญ ญาณโดเมนเวลาแบบ
ปรับเทียบที่บันทึกโดยเซ็นเซอรและเครื่องวิเคราะห คุณลักษณะทั้งหมดนี้สามารถคำนวณไดงายและ
รวดเร็ว และสามารถใช ในระบบการตรวจสอบออนไลน ได คุณ ลัก ษณะของโดเมนเวลานิ ย มใชวิ ธี
การวิเคราะหพารามิเตอรทางสถิติตาง ๆ ไดแก คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คารากกำลังสองเฉลี่ย
(Root mean square, RMS) ค า ความเบ (Skewness) ค า ความโด ง (Kurtosis) และ ค า Crest
factor เปนตน โดยสามารถสรุปสมการคณิตศาสตรที่ใชดังนี้ (Scheffer, 1999)
2.7.1.1 คาเฉลี่ย ( x ) ของฟงกชัน x(t) ตลอดชวงเวลา T ดังสมการ
T

x

 x(t)dt

(2.27)

0

T

2.7.1.2 คารากกำลังสองเฉลี่ย (Xrms) ของฟงกชันx(t) ตลอดชวงเวลา T ดังสมการ
T

 x(t) dt
2

x rms 

0

T

(2.28)

2.7.1.3 ค า Crest factor (CF) คื อ อั ต ราส ว น ระห ว า งค ามากที่ สุ ด ต อค า RMS
ดังสมการ
CF 

x max
x rms

(2.29)

2.7.1.4 ค า ความแปรปรวน () คื อ กำลั ง สองของค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (σ)
ดังสมการ
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T

2

    1   x(t)  x  dt
T0
2

(2.30)

2.7.1.5 ค า ความเบ (Skewness; S) คื อ ค าโมเมน ต ก ารกระจายตั ว ท างสถิ ติ
อันดับที่ 3 ดังสมการ
T

S  13  x 3dt
T0

(2.31)

2.7.1.6 ค า ความโด ง (Kurtosis; K) คื อ ค าโม เมน ต ก ารกระจาย ตั วท างสถิ ติ
อันดับที่ 4 ดังสมการ
T

K  14  x 4dt
T0

(2.32)

ตั ว อย า งงานวิ จั ย ที่ ใ ช ก ารวิ เ คราะห สั ญ ญาณการสั่ น สะเทื อ นบนโดเมนเวลาเพื่ อ
การตรวจสอบการสึกหรอของเครื่องมือ ไดแก
El-Wardany, Gao and Elbestawi (1996) ใช ลั ก ษ ณ ะ สั ญ ญ า ณ ก า ร
สั่นสะเทื อนในการตรวจสอบการติดตามการสึกหรอของเครื่องมือในการเจาะรู พบรูป แบบสัญ ญาณ
การสั่นสะเทือนมีความไวตอการสึกหรอของเครื่องมือตอชวงเวลา (อัตราสวนคาสัมบูรณของคาเฉลี่ย
และคาความโดง) ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาคาความโดงเพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อมีการแตกหักของดอก
สวาน
Bonifacio and Diniz (1994) วั ด ก ารสั่ น ส ะ เทื อ น ข อ งเค รื่ อ งมื อ แ ล ะ
ความสัมพันธกับความหยาบผิวของชิ้นงาน เพื่อตรวจสอบการสึกหรอของเครื่องมือ พบวาคารากกำลัง
สองเฉลี่ย (RMS) ของสัญญาณการสั่นสะเทือนเปนคาพารามิเตอรที่ดีในการตรวจสอบอายุการใชงาน
ของเครื่องมือ
Elangovan, Ramachandran and Sugumaran (2010) ใชคุ ณ ลั ก ษณะทาง
สถิติ เชน คาเฉลี่ย คาความผิดพลาดมาตรฐาน คามัธยฐาน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนของ
ตัวอยาง ความโดง ความเบ ชวง ต่ำสุด สูงสุด และผลรวมสำหรับสัญญาณการสั่นสะเทือน เพื่อพัฒนา
ระบบการตรวจสอบสภาพของ Bayes Classifier-Based สำหรับ เครื่องมือตัด คุณลั กษณะทางสถิติ
เปรียบเทียบกับคุณลักษณะฮิสโตแกรม และพบวาคุณลักษณะทางสถิติใหผลลัพธที่ถูกตองมากกวาเมื่อ
เทียบกับคุณลักษณะฮิสโตแกรม
Khorasani, Littlefair and Goldberg (2014) ใช ก ารออกแบบการทดลอง
แบบฟูลแฟคทอเรียล (DOE) ของการวิเคราะหขอมูลจากสัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา และ
ใช เป น ข อ มู ล สำหรับ เครือ ข า ยประสาทเที ย ม (ANN) จากนั้ น เครือ ข า ยที่ ผ า นการฝ ก ที่ มี สั ญ ญาณ
ประมวลผล และยังไมไดถูกนำมาเปรียบเทียบกัน พบวาคารากกำลังสองเฉลี่ย (RMS) ของสัญญาณมี
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ความสั ม พั น ธ ม ากที่ สุ ด กั บ ค า อั ต ราป อ นของช ว งการทดลอง ผลการทดลองแสดงให เ ห็ น ว า
การประมวลผลสัญญาณในชวงโดเมนเวลาที่กำหนดความถูกตองของระบบเพิ่มขึ้น 8.14%
การวิเคราะหสัญญาณบนโดเมนเวลานี้จะชวยลดคาใชจายในการคำนวณ แตคุณลักษณะ
บางอยางของโดเมนทางสถิติสวนใหญจะขึ้นอยูกับขนาดของกลุมตัวอยาง และสามารถใหผลลัพธที่ทำ
ใหเขาใจผิดไดหากเลือกขนาดตัวอยางไมถูกตอง (Siddhpura and Paurobally, 2013)
2.7.2 การวิเคราะหสัญญาณบนโดเมนความถี่ (Frequency Domain)
การวิเคราะหสัญญาณบนโดเมนความถี่ทำใหทราบถึงความถี่หลักที่เปนองคประกอบของ
ระบบที่ศึกษา คุณลักษณะของการสั่นสะเทือน และสัญญาณเสียงสวนใหญใชการวิเคราะหสัญญาณบน
โดเมนความถี่ เมื่อตองการแยกแยะคุณลักษณะสัญญาณในโดเมนความถี่มักใชการแปลงฟูเรียรอยาง
รวดเร็ว (Fast Fourier Transform, FFT) (Siddhpura and Paurobally, 2013) ซึ่งจะทำการแปลง
สัญญาณบนโดเมนเวลาเปนโดเมนความถี่ มีสมการดังนี้


X()  1  x(t)eit dt
2 

เมื่อ

(2.33)

X() คือ ผลการแปลงฟูเรียรของ x(t)
 คือ ความถี่ในหนวย rad/s

การวิเคราะห พ ลัง งานสเปกตรัม ในแถบความถี่ ที่ ก ำหนดเป น หนึ่ งในคุณ ลั ก ษณะที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถใชในระบบการตรวจวัดการสึกรอของเครื่องมือได พลังงานสเปกตรัมใน
ยานความถี่รอบความถี่ธรรมชาติของเครื่องมือ และชุดจับยึดเครื่องมือมีความไวตอการสึกหรอของ
เครื่ อ งมื อ เนื่ อ งจากการสูญ เสีย วั ส ดุที่ ป ลายเครื่อ งมื อ การสูญ เสีย วั ส ดุ นี้ อาจมี ส องอิ ท ธิ พ ลที่ มี ต อ
พลังงานความถี่ที่เลือก ประการแรกคือการเพิ่มขึ้นของพลังงานเนื่องจากการสั่นสะเทือนมากเกินไป
เกิดจากเครื่องมือที่สึกหรอ เครื่องมือที่สึกหรอนี้ทำใหรูปแบบการตัดเฉือนเปลี่ยนจากการตัดเฉือนแบบ
ราบเรียบ เปนรูปแบบตัดเฉือนที่ผิดปกติซึ่งทำใหเกิดการสั่นสะเทือนของแอมพลิจูดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่ งสำหรับสถานการณการสึกหรอจะทำใหเกิดชวงการสั่นสะเทือนในชวงความถี่กวางขึ้น และ
ประการที่ สองคือ การลดลงของพลั งงานสเปกตรัมที่ เกิ ดจากความจริงที่ ว าความถี่ธ รรมชาติ ข อง
เครื่ องมือ และชุ ด จั บ ยึ ด เครื่องมื อ ที่ เปลี่ย นแปลงไป สาเหตุนี้ เกิด จากลั ก ษณะความเสี ย หาย เช น
การสึกหรอผิวหนาของเครื่องมือทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพลวัตของเครื่องมือ และชุดจับ
ยึดเครื่องมือ ความถี่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเล็กนอย และพลังงานในแถบสเปกตรัมที่เลือกจะลดลง
การคำนวณพลังงานแถบความถี่ (Power spectral density: PSD) เปนการวิเคราะหบน
โดเมนความถี่ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงความเขมของพลังงานซึ่งเปนฟงกชัน ของความถี่ หนวยของ
PSD จะอยูในรูปของ กำลัง (Power) ตอ Hz หรือ พลังงาน (Energy) ตอ Hz คา SD แทนดวย 
คำนวณไดดังสมการ (2.34)
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ตั ว อย า งงานวิ จั ย ที่ ใ ช ก ารวิ เ คราะห สั ญ ญ าณการสั่ น สะเทื อ นบนโดเมนความถี่
เพื่อการตรวจสอบการสึกหรอของเครื่องมือ ไดแก
Kamarthi and Pittner (1997) ทำการทดลองเพื่ อ เปรี ย บเที ย บการแยก
สัญ ญาณบนโดเมนความถี่ดวยวิธีการแปลงฟูเรียรอยางรวดเร็ว (FFT) และวิธีการแปลงเวฟเลตอยาง
รวดเร็ว (Fast Wavelet Transform, FWT) พบวาวิธี FFT เหมาะสำหรับการวิเคราะหสัญญาณการ
สั่นสะเทือนมากที่สุด ในขณะที่วิธี FWT เหมาะสำหรับการวิเคราะหสัญญาณของแรงกระทำ
Haddadi, Shabghard and Ettefagh (2008) ใชคุณลักษณะโดเมนความถี่ใน
การวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือน พบวาพลังงานของสเปกตรัมของสัญญาณในชวง 0 - 3.5 kHz
เปนตัวบงชี้ที่ดีสำหรับชวงของการเกิดการสึกหรอของเครื่องมือ
Jiang, Zhang and Xu (1987) ใช เครื่ อ งทดสอบที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ตรวจสอบ
ผลกระทบของการสั่นสะเทือนในทิศทางการปอนตัดของเครื่องมือตัด การใชเงื่อนไขการตัดแบบคงที่
ในการทดสอบ ไดดำเนินการโดยใชวัสดุเครื่องมือ P10 พบวาในระหวางการสึกหรอของเครื่องมือขณะ
ทดลองการสึ ก หรอบนเครื่ อ งมื อ ค อ ยๆเพิ่ ม ขึ้ น จนเสี ย หายอย า งรุ น แรง สั ญ ญาณถู ก บั น ทึ ก หลั ง
กระบวนการ และความหนาแน นของพาวเวอรส เปกตรัม (PSD) ของสั ญ ญาณการสั่ น สะเทื อ นที่
วิเคราะหได สามารถแบงชวงความถี่ของ PSD ที่ชัดเจนไดสามชวง ไดแก ชวงความถี่ไมเกิน 100 Hz,
ชว งความถี่ 117 - 510 Hz และชวงความถี่ 510 - 1000 Hz จากการใชวิธีการตรวจติดตามการสึก
หรอของเครื่องมือในกระบวนการบนพื้นฐานของการวิเคราะหพลังงานแถบความถี่ สรุปไดวาสัญญาณ
การสั่นสะเทือนมีความไวตอสถานะการสึกหรอของเครื่องมือ
ขอจำกัด ของการวิเคราะห สัญ ญาณบนโดเมนความถี่คือ การระบุ แถบสเปกตรัม ซึ่ งมี
ความไวตอการสึกหรอของเครื่องมือถือเปนเรื่องที่ยากตอการวิเคราะห รวมถึงการแยกความถี่จาก
อิทธิพลการสึกหรอของเครื่องมือนั้นทำไดคอนขางยาก นอกจากนี้ จำเปนตองเขาใจการทำงานของ
อุปกรณการวัดเพื่อที่จะใชประโยชนจากวิธีการนี้อยางเต็มที่
2.7.3 การวิเคราะหสัญญาณบนโดเมนเวลาและความถี่ (Time–frequency domain)
การวิเคราะหสัญญาณบนโดเมนเวลาและความถี่ มักจะดำเนินการดวยการแปลงเวฟเล็ต
(Wavelet analysis) ชวยลดเวลาในการประมวลผลไดมาก ในทางกลับกันการแปลงเวฟเล็ตเป นตัว
แปรเวลา และรวมกับ ความถี่เฉพาะในเวลาใดก็ตามไมสามารถกำหนดไดอยางถูกตอง (Siddhpura
and Paurobally, 2013) ตัวอยางงานวิจัยที่ใชการวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา
และความถี่ เพื่อการตรวจสอบการสึกหรอของเครื่องมือ ไดแก
Pai and Mello (2015) ศึก ษาสั ญ ญาณการสั่ น สะเทื อ นที่ ได จ ากการกลึ ง โลหะผสม
ไททาเนียมดวยความเร็วสูงเพื่อการประเมินการสึกหรอของเครื่องมือ สัญ ญาณการสั่นสะเทือนจะถูก
แปลงในรูปเวฟเล็ต (Wavelet transformation - WT) คาเฉลี่ยพลังงานของสัมประสิท ธิ์เวฟเล็ตที่
คำนวณได จากสัญญาณการสั่น สะเทือนสามารถใชในการตรวจสอบการสึกหรอของเครื่องมือ พบวา
สัญ ญาณการสั่นสะเทือนในการตัดเฉือนมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของการสึกหรอดานขางของ
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เครื่องมือ และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจสอบการสึกหรอของเครื่องมือ
สัญญาณการสั่ นสะเทือนการตัดเฉือนในทิศทางของความเร็วในการตัด (vy) มีความไวมากกวาเมื่ อ
เที ย บกั บ อั ต ราป อน (vz) และความลึ ก ของการตั ด (vx) การวิ เ คราะห DWT ของสั ญ ญ าณ
การสั่นสะเทือนมีประสิทธิภาพในการแสดงความแปรผันของการสั่นสะเทือนที่ความถี่ธรรมชาติของตัว
จับยึดเครื่องมือโดยมีการเปลี่ยนแปลงการสึกหรอดานขางของเครื่องมืออยางชัดเจน
2.8 สรุปปญหา
การศึ ก ษากลไกการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ ในการขึ้ น รูป อะลู มิ เนี ย มเชิง ประกอบพื้ น ผิ ว ด ว ย
กระบวนการเสียดทานแบบกวน จำเปนตองทำการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่ศึกษา เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการทำวิจัย และวิเคราะหชองวางของงานวิจัยประเด็น ที่ควรมีการศึกษาเพิ่ม เติ ม
เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณและไมซ้ำกับงานวิจัยที่ผานมา สรุปปญหา จากการทบทวนวรรณกรรม
ไดดังนี้
2.8.1 การสึกหรอของเครื่องมือเปนขอจำกัดที่สำคัญของการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว
ดว ยกระบวนการเสี ย ดทานแบบกวน เช น เดี ยวกั น กั บ การเชื่ อมเสี ย ดทานแบบกวนอะลู มิ เนี ย ม
เชิงประกอบ เนื่องจากมีลักษณะการทำงานที่เหมือนกัน ที่สงผลตออายุการใชงานของเครื่องมือ และ
ยังเปนหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำใหเกิดความเสียหายของชิ้นงาน การสึกหรอของเครื่องมือจะทำใหลด
ประสิทธิภาพการเชื่อม เพิ่มตนทุนการผลิตและลดอายุการใชงานของเครื่องมือ สามารถศึกษากลไก
การสึกหรอของเครื่องมือในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนอะลูมิเนียมเชิงประกอบเพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษากลไกการสึกหรอของเครื่องมือในการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการ
เสียดทานแบบกวนได
2.8.2 การสึก หรอของเครื่องมื อถูกควบคุมดวยตัว แปรการเชื่อ ม ได แ ก ความเร็วในการหมุน
เครื่องมือ ความเร็วเดินเชื่อม ขนาดของอนุภาคเสริมแรง เปอรเซ็นตของสารเสริมแรง และความแข็ง
ของวัสดุเครื่องมือเทียบกับอนุภาคเสริมแรง ยกตัวอยางเชน ความเร็วในการหมุนเครื่องมือที่สูง และ
ความเร็ว เดิ น เชื่ อ มที่ ต่ ำจะทำให เกิ ด การสึก หรอของเครื่อ งมื อที่สู ง ขึ้น (Prado and et al., 2001;
Shindo, Rivera and Murr, 2002; Prado and et al., 2003) เนื่องจากจะทำใหปริมาณความรอน
ในการเชื่อมสูงขึ้น ทำใหวัสดุเครื่องมือสูญเสียความตานทานการสึกหรอได สวนปริมาณของเปอรเซ็นต
ของสารเสริมแรงเพิ่มมากขึ้นสงผลตออัตราการสึก หรอของเครื่องมือสูงขึ้ นตามลำดับ (Wang and
et al., 2014) เนื่อ งจากการเพิ่มขึ้น ของเปอรเซ็นตส ารเสริมแรงจะชวยเพิ่มความหนาแน น ของดิ ส
โลเคชั่นรอบอนุภาคตัวเสริมแรงในระหวางการแข็งตัว เกิดความแข็งแรงในชิ้นงานเพิ่มขึ้น ตานทาน
การเสียดทานไดดี สงผลใหเครื่องมือเกิดการสึกหรอสูงขึ้น สวนการใชวัสดุที่ใชทำเครื่องมือที่แข็งแรง
ที่สุดคือ ทังสเตน คารไบดเคลือบดวยเพชร ทนตอการสึกหรอไดดี แตเปน วัสดุที่มีราคาแพง และทำ
การตัดเฉือนเพื่อขึ้นรูปยาก จำเปนตองใชเทคนิคที่ซับซอน เชน การตัดเลเซอรหรือใช EDM (Prater
and et al., 2013) ไมคุมคาตอการลงทุนทำใหไมนิยมนำมาใชอยางแพรหลาย
2.8.3 การสึกหรอของเครื่องมือไมอาจหลีกเลี่ยงได เนื่องจากในขณะทำการเดินกวน เครื่องมือถูก
ใหความรอนทำใหความแข็งแรงจุดครากลดลง สงผลใหอนุภาคสารเสริมแรงในอะลูมเิ นียมเชิงประกอบ
ที่โดยทั่วไปมีความแข็งมากกวาวัสดุเครื่องมือ ขัดถูเครื่องมือใหเกิดการสึกหรอไดงายขึ้น อีกทั้งแรงใน
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การเชื่อมยิ่งมากยิ่งทำใหการขัดถูเกิดความลึกมากขึ้นตามไปดวย นำไปสูการกอตัวของการสึกหรอที่
โคนขาเครื่องมือ ลักษณะการสึกหรอจะมีลักษณะสมมาตรกับแนวแกนเครื่องมือ
2.8.4 วิธีการตรวจติดตามการสึกหรอของเครื่องมือในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนแบบทันเวลา
พอดีในปจจุบัน เชน เทคนิควิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล เปนวิธีที่งาย ราคาอุปกรณไมสูงมาก แต
ความแมนยำในการตรวจสอบต่ำกวาวิธีอื่น สวนเทคนิคการตรวจวัดการสึกหรอสัญญาณแรงบิดใน
กระบวนการใหผลไดคอนขางแมนยำ แตตนทุนอุปกรณมีราคาสูง
2.9 กรอบการดำเนินการวิจัย
จากปญหาการสึกหรอของเครื่องมือในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบ
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได แตสามารถควบคุมใหเกิดการสึกหรอของเครื่องมือใหเกิดขึ้นในอัตราชาลงได
ดวยการควบคุมปจจัยในกระบวนการใหมีความเหมาะสม สามารถนำมาประยุกตใชไดกับการควบคุม
ป จ จั ย ในการขึ้ น รูป อะลู มิเ นี ย มเชิ งประกอบพื้ น ผิ ว ด ว ยกระบวนการเสี ย ดทานแบบกวน โดยใช
การออกแบบการทดลองเขามาชวยในการหาคาสภาวะที่เหมาะสมของพารามิเตอรดังกลาว เนื่องจาก
เป นวิธีที่ชวยประหยัดเวลาและคา ใชจายในการทดลอง และมีผลลัพธที่นาเชื่อถือสูง การออกแบบ
การทดลองมี ห ลายชนิ ด ได แ ก การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรี ย ล เป น การออกแบบ
การทดลองที่มีประสิทธิภาพที่สุด แตมีขอจำกัดคือใชจำนวนการทดลองมากที่สุด สงผลตอเวลาและ
คาใชจายในการทดลองที่สูงตาม สวนการออกแบบการทดลองแบบทากูชิเปนวิธีที่ประหยัดเวลาและ
คา ใชจายไดเนื่ องจากจำนวนการทดลองที่นอยลง แตใหผลลัพ ธที่ยอมรับได ขณะเดี ยวกันนอกจาก
พิจารณาเพื่อหาคาสภาวะที่เหมาะสมของพารามิเตอรเพื่อไดอัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่ต่ำ แต
ตองพิจารณาใหคุณสมบัติชิ้นงานสูงดวย จึงเปนเงื่อนไขที่ขัดแยงกันในการหาสภาวะที่เหมาะสมของ
พารามิ เ ตอร เท คนิ ค การหาค า สภ าวะในการเชื่ อ มที่ เหมาะสมแบบ หลายวั ต ถุ ป ระสงค
(Multi objective optimization) โดยวิ ธี ก ารวิ เคราะห ค วามสั ม พั น ธ แ บบเกรย (Grey relational
analysis: GRA) เปนวิธีการที่นิยมมากที่สุด เพราะคำนวณงาย ตองการขนาดตัวอยางเล็ก ไมตองใช
รูป แบบการแจกแจงตั ว อย า ง และสามารถหาคา ที่ เหมาะสมได อ ย า งแม ย ำเช น เดี ย วกั บ วิ ธี อื่ น ๆ
เหมาะกับการเลือกใชเปนวิธีในการวิเคราะหผล
เมื่อไดพารามิเตอรที่เหมาะสมในการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวแลว ใชคาพารามิเตอร
ที่เหมาะสมนี้พัฒนาวิธีการตรวจติดตามสภาพการสึกหรอของเครื่องมือระหวางกระบวนการ เพื่อใช
เป น ข อ มู ล ในการกำหนดระดั บ วิ ก ฤติ ข องการเปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสม โดยใช สั ญ ญาณ
แรงสั่ น สะเทื อ นระหวางการขึ้ นรูป ผลจากงานวิ จัย นี้ ส ามารถเป น ข อมู ล ในการเพิ่ มประสิท ธิ ภ าพ
การผลิตในการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน ซึ่งมีแนวโนม
ที่จะนำมาใชงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคตเพิ่มขึ้น ประกอบกับในประเทศไทยยังมีขอมูลอางอิงใน
การขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยเทคนิคนี้นอยมาก จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปนแนวทาง
ที่ น ำไปใช ไ ด จ ริ ง ในอุ ต สาหกรรม เป น แนวทางส ง เสริ ม การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ใน
ภาคอุ ต สาหกรรม ตลอดจนเป น ฐานขอ มูล อ า งอิ งในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารขึ้ น รูป อะลู มิ เนี ย ม
เชิงประกอบพื้นผิวในประเทศ

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน
งานวิ จั ย การศึ ก ษาเทคนิ ค การติ ด ตามการสึ ก หรอเครื่ อ งมื อ ทางอ อ มสำหรั บ กระบวนการ
เสี ย ดทานแบบกวนของอะลู มิ เนี ย มเชิ ง ประกอบพื้ น ผิ ว มี ขั้ น ตอนในการดำเนิ น งานวิ จั ย ตั้ ง แต
การเตรียมวัส ดุและอุปกรณการทดลอง ผลการทดลองขึ้นรูป เบื้อ งตน การออกแบบการทดลองใน
การขึ้นรูป การดำเนินการขึ้น รูป การตรวจสอบสมบัติทางกล การวิเคราะหสมบั ติทางโลหะวิทยา
การตรวจสอบการสึกหรอของเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูลการทดลอง การยืนยันผลพารามิเตอรที่
เหมาะสม การออกแบบระบบการตรวจติดตามสภาพการสึกหรอของเครื่องมือระหวางกระบวนการ
และอภิ ป รายผลที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยมี ล ำดั บ การดำเนิ น งาน แสดงดั ง ภาพที่ 3.1 และมี ร ายละเอี ย ด
การดำเนินงานดังตอไปนี้
3.1 การเตรียมวัสดุและอุปกรณการทดลอง
กระบวนการเตรียมวัสดุ และการกำหนดชวงของปจจัยประกอบดวย การทดสอบสมบัติวัสดุเนื้อ
พื้นอะลูมิเนียมเกรด AA5052 ดวยการตรวจวัดองคประกอบทางเคมี การตรวจวิเคราะห โครงสราง
จุลภาค การตรวจวัดสมบัติทางกล และการตรวจวัดการกัดกรอน และสารเสริมแรงซิลิคอนคารไบด
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1.1 ผลการตรวจวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
การตรวจวิเคราะหองคประกอบทางเคมี โดยการนำอะลูมิเนียมเกรด AA5052 มาตัดให
ไดขนาดกว าง 30 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร ตรวจวิเคราะหปริมาณธาตุผสมทางเคมีตางๆ ที่ผสม
อยู ใ นเนื้ อ อะลู มิ เนี ย มของกรณี ศึ ก ษา ด ว ยเครื่ อ งวิ เ คราะห ส ว นประกอบทางเคมี (Emission
spectroscopy) ยี่หอ Spectro รุน SpectroMAXx แสดงดังภาพที่ 3.2 เพื่ อตรวจวิเคราะหปริม าณ
ธาตุผสมทางเคมีตางๆสำหรับใชเปนขอมูลเปรียบเทียบยืนยันผลกับมาตรฐานองคประกอบทางเคมีของ
อะลูมิเนียมเนื้อพื้นเกรด AA5052 ในตารางที่ 3.1
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ตรวจวัดองคประกอบ
ทางเคมี

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

กำหนดปจจัย และผลตอบสนองของศึกษาการสึกหรอ
ของเครื่องมือและคุณสมบัติการขึ้นรูป

เตรียมวัสดุอะลูมิเนียม
เกรด 5052

วิเคราะหโครงสรางจุลภาค

เตรียมผงซิลิคอนคารไบด

ทดสอบสมบัติทางกล

ดำเนินการขึ้นรูปทดลองเบื้องตน

 เตรียมอุปกรณ/เครื่องจักรในการทดลอง
 สรางอุปกรณจบั ยึด
 ขึ้นรูปเครือ่ งมือ

ออกแบบการทดลองวิธีทากูชิ
สรางตารางบันทึกขอมูลคาปจจัยและผลตอบสนอง

ดำเนินการขึ้นรูปตามลำดับการทดลอง

วิเคราะหสมบัติทางโลหะวิทยา

ทดสอบสมบัติทางกล

วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อหา
พารามิเตอรทเี่ หมาะสม

วิเคราะหการสึกหรอของเครื่องมือ

วัดขนาดการสึกหรอ

ถายรูปผิวเครื่องมือ

คำนวณอัตราการสึกหรอในรูป
รอยละของน้ำหนักที่หายไป

วิเคราะหรอยการสึกหรอ
ดูทิศทาง/ตำแหนง

วิเคราะหขอมูลเพื่ออธิบายความสัมพันธระหวาง
สมบัติของชิ้นงานกับการสึกหรอของเครื่องมือ

วิเคราะหขอมูลเพื่ออธิบายรูปแบบ
การสึกหรอที่เกิดขึ้น

ยืนยันผลพารามิเตอรที่เหมาะสม
ออกแบบวิธีการตรวจติดตามการสึกหรอ
ดวยหลักการสั่นสะเทือน
วิเคราะหผลการดำเนินงาน

อภิปรายผลและสรุปผลการดำเนินงาน

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
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ภาพที่ 3.2 เครื่องวิเคราะหสวนประกอบทางเคมี ยี่หอ Spectro รุน SpectroMAXx
ตารางที่ 3.1 สวนผสมของอะลูมิเนียมเกรด AA5052 ตามมาตรฐานเทียบกับคาจากการทดสอบ
สวนผสม

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

คา
มาตรฐาน
คาจากการ
ทดสอบ

0.25
max

0.40
max

0.10
max

0.10
max

2.2-2.8

0.15-0.35

0.10
max

Other Elements
Each Total
0.05
0.15
max
max

0.06

0.21

0.001

0.004

2.21

0.19

0.004

0.008

0.03

ที่มา: ASM International (1990)
ผลการตรวจวิเคราะหองคประกอบทางเคมีวัสดุอะลูมิเนี ยม AA5052 ที่ได เทียบกับคา
มาตรฐานในตารางที่ 3.1 พบวาสวนผสมของธาตุองคป ระกอบมี คาอยู ในเกณฑ มาตรฐานทั้งหมด
ดังนั้ นอะลูมิเนียมเนื้อพื้นที่ใชในการวิจัยนี้มีสวนผสมของธาตุองคประกอบเปนไปตามมาตรฐานของ
อะลูมิเนียมเกรด AA5052
3.1.2 ผลการตรวจวิเคราะหโครงสรางจุลภาค
เตรียมชิ้นงานสำหรับการวิเคราะหโครงสรางใหมีขนาดความกวาง 15 มิลลิเมตร ยาว 25
มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร จากนั้นนำชิ้นงานมาขัดผิวภาคตัดขวางดานขวางแนวรีด ดวยกระดาษ
ทรายตั้งแตการขั ดหยาบจนถึงขัดละเอียดโดยใชเครื่องขัด อั ตโนมั ติ จากนั้นนำชิ้นงานไปขัดด วยผา
สักหลาดและผงอะลูมินา (Al2O3) เพื่อใหมีพื้นผิวที่เรียบมัน เมื่อเสร็จขั้นตอนดังกลาวทำความสะอาด
ดวยการลางน้ำสะอาด เช็ดใหแหง แลวนำไปจุมลางดวยเอธิลแอลกอฮอล เช็ดใหแหงอีกครั้ง จากนั้น
ทำการกั ด กรด (Etchant) โดยใชก รดที่ มีส ว นผสมของกรด NHO3 ปริ ม าณ 5 มิ ล ลิ ลิ ตร กรด HCl
ปริมาณ 3 มิลลิลิตร กรด HF ปริมาณ 2 มิลลิลิตร และน้ำ 190 มิลลิลิตร จุมแชเปนเวลา 60-90 วินาที
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ลางดวยน้ำสะอาด เช็ดและเปาลมใหแหง แลวนำชิ้นงานที่ไดมาสองดวยกลองจุ ลทรรศน แบบแสง
ในภาคตัดขวาง และถายภาพโครงสรางจุลภาค เพื่อใชเปนขอมูลเปรียบเทียบผลของโครงสรางจุลภาค
หลังการขึ้นรูป อะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว ดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน แสดงโครงสราง
จุลภาคของอะลูมิเนียมเนื้อพื้นเกรด AA5052 ดังภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.3 โครงสรางจุลภาคของอะลูมิเนียมเนื้อพื้นเกรด AA5052
3.1.3 ผลตรวจสอบสมบัติทางกล
การตรวจสอบสมบั ติ ท างกลของอะลูมิ เนีย มเนื้ อ พื้ น เกรด AA5052 เป น การตรวจวั ด
คุณสมบัติทางกลเบื้องตน ไดแก การตรวจวัดสมบัติทางกล ดานความแข็ง และความตานทานแรงดึง
เพื่อเปรียบเทียบผลกับสมบัติทางกลตามมาตรฐานในตารางที่ 3.2 ดังนี้
3.1.3.1 การตรวจสอบความแข็ง
นำชิ้นงานที่ผา นการวิเคราะหโครงสรางจุ ลภาคมาขัด พื้ น ผิ ว ใหมอี กครั้งดว ย
กระดาษทรายและผงขัดใหมีพื้นผิวเรียบมันเชนเดิม จากนั้นนำชิ้นงานที่ผานการขัดพื้นผิวเรียบมันมา
ทดสอบความแข็ง ดวยเครื่องทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร โดยใชน้ำหนักกด 100 กรัม เวลา
กดแช 15 วิ น าที เป น จำนวน 12 จุ ด แต ล ะจุ ด มี ร ะยะห า งกั น 0.5 มิ ล ลิ เมตรบริ เวณกึ่ ง กลาง
ภาคตั ดขวางชิ้นงาน ดั งภาพที่ 3.4 บัน ทึกคาความแข็ งที่ ไดนำมาหาคาเฉลี่ ย และค าสวนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน เพื่อใชเปนขอมูลเปรียบเทียบกับความแข็งตามมาตรฐาน ดังตารางที่ 3.2
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หนวย: มิลลิเมตร

ภาพที่ 3.4 ชิ้นงานสำหรับเตรียมตรวจสอบความแข็ง
3.1.3.2 การตรวจสอบความตานทานแรงดึง
นำชิ้น งานมาตัดตามขนาดมาตรฐาน ASTM E8M แสดงดังภาพที่ 3.5 โดยใช
เครื่องตัดวัสดุดวยน้ำแรงดันสูง ตัดทั้งแบบขวางแนวรีดและแบบตามแนวรีด อยางละ 3 ชิ้น จากนั้น
นำไปทดสอบดวยเครื่องทดสอบแรงดึงขนาด 100 กิโลนิวตัน และทำการดึง ดวยความเร็ว 1 มิลลิเมตร
ต อนาที (Yuvaraj, Aravindan and Vipin, 2015) ที่อุณ หภูมิห องจนชิ้นงานขาด แลวจดบัน ทึก คา
ความตานทานแรงดึงของชิ้นงานทั้งแบบขวางแนวรีด และแบบตามแนวรีด บันทึกคาความแข็งที่ได
นำมาหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใชเปนขอมูลเปรียบเทียบกับคาความตานทาน
แรงดึงตามมาตรฐาน ผลการทดสอบความตานทานแรงดึง ดังตารางที่ 3.2

หนวย: มิลลิเมตร

ภาพที่ 3.5 ขนาดชิ้นทดสอบความตานทานแรงดึงเบื้องตนตามมาตรฐาน ASTM E8M
ตารางที่ 3.2 สมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมเกรด AA5052 – O
สมบัติเชิงกล

Density
(g/cm3)

คามาตรฐาน
คาจากการทดสอบ

2.68
-

ที่มา: ASM International (1990)

Young’s
modulus
(GPa)
70
-

Ultimate
Strength/ Yield
strength (MPa)
195/90
201.10/148.36

Hardness HB
(500 kg/10 mm)
47
57.07
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ผลการทดสอบสมบั ติ ท างกลวั ส ดุ อ ะลู มิ เ นี ย ม AA5052 ที่ ไ ด เที ย บกั บ ค า
มาตรฐานในตารางที่ 3.2 พบวาคาความตานทานแรงดึง และคาความแข็งสูงกวาคามาตรฐานเล็กนอย
3.1.4 สารเสริมแรงอนุภาคซิลิคอนคารไบด
สารเสริมแรงที่ใชในกรณีศึกษา ชนิดซิลิคอนคารไบดขนาดอนุภาคเฉลี่ย 18 ไมโครเมตร
เป น สารเสริ ม แรงประเภทเซรามิ ก ที่ มี ส มบั ติ เด น ในด า นความแข็ ง และความแข็ งแรงสู ง ทนต อ
การเกิด ปฏิ กิริ ย าออกซิ เดนชั น ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง มี คุณ สมบั ติก ารนำความรอ นสู ง และมีสั ม ประสิ ท ธิ์
การขยายตัวทางความรอนต่ำ เมื่อนำซิลิคอนคารไบดมาเปนสารเสริมแรงในอะลูมิเนียมเชิงประกอบ
พื้นผิว จะสงผลตอสมบัติที่เดนขึ้นคือ มีความแข็งแรงตอน้ำหนักสูงกวาเหล็กเหนียวประมาณ 3 เทา
(Devi, Mahesh and Selvara, 2011) มีความทนทานตอการสึกหรอ มีความตานทานการกัดกรอน
และการเกิดออกซิเดชันที่ดีมากกวาเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ๆ (Arsenault, 1984; Dave and Kothari,
2013) สมบัติทางกลของซิลิคอนคารไบดตามมาตรฐาน แสดงในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 สมบัติเชิงกลของซิลิคอนคารไบดตามมาตรฐาน
Density
(g/cm3)
3.10

Young’s
modulus
(GPa)
410

Compressive
Hardness
Strength
(Kg/mm2)
(MPa)
3900
2800

Specific
heat
(J/goc)
0.750

Thermal
conductivity
(Wm-1 K-1)
120

ที่มา: Accuratus Corporation (2016)
3.1.5 การเตรียมชิ้นงานและอุปกรณจับยึด
3.1.5.1 ชิ้นงานทดลอง
อะลู มิ เนี ย มเกรด AA5052 ที่ ไดจ ากการตัด ขนาด 200 x 75 x 6 มิ ลลิ เมตร
ถูกนำมาเตรียมชิ้นงานเพื่อเติมอนุภาคสารเสริมแรงเพื่อใหไดสัดสวนสารเสริมแรง 10 เปอรเซ็นตโดย
ปริมาตร ดวยวิธีเจาะรูขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร ลึก 4.5 มิลลิเมตร ระยะหางระหวางรู 4.19
มิ ล ลิ เมตร ระยะห า งระหว า งแถว 6 มิ ล ลิ เมตร (พื้ น ที่ ในการเดิน กวนของหั ว พิ น ในการออกแบบ
การทดลองขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวขนาด 12 x 150 มิลลิเมตร) เพื่อใชเติมอนุภาคลงไปใน
รูเจาะกอนทำการกวนขึ้นรูปใหเกิดการกระจายตัวในวัสดุเนื้อพื้น ดังภาพที่ 3.6
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หนวย: มิลลิเมตร

ภาพที่ 3.6 แบบรางในการเจาะรูเพื่อเติมอนุภาคผงสารเสริมแรง
3.1.5.2 เครื่องกัดโลหะแบบแกนตั้งระบบอัตโนมัติ (CNC milling machine)
เครื่องกัดโลหะแบบแกนตั้งระบบอัตโนมัติ เปนชุดสงกำลังในการหมุนเครื่องมือ
กวนและเดินเครื่องมือกวนไปในทิศทางการขึ้นรูป ที่ตองการ โดยเครื่องจักรที่ใชในกรณีศึกษานี้ เปน
เครื่องกัดโลหะแบบแกนตั้งที่ควบคุมการทำงานดวยระบบอัตโนมัติ ยี่หอ HAAS รุน TM2 ดังภาพที่
3.7 มีขอมูลจำเพาะเบื้องตน คือ ใชมอเตอรสงกำลังหลักขนาด 5.6 กิโลวัตต แรงในแนวแกน X/Y/Z
ขนาด 5 กิโลนิวตัน และใหความเร็วรอบหัวกัดสูงสุด 4000 รอบตอนาที ความเร็วเดินกวนสูงสุด 5100
มิลลิเมตรตอนาที

ภาพที่ 3.7 เครื่องกัดโลหะแบบแกนตั้งระบบอัตโนมัติ
3.1.5.3 เครื่องมือกวน
เครื่ อ งมือ กวนทำมาจากวัส ดุ เหล็ ก กล าเครื่อ งมื อ DC53 (SKD11 modified)
มีสมบัติเดนคือ มีความเหนียวสูง และความแข็งสูงกวาเหล็ก SKD 11 (D2) ทำใหมีความคงทนและ
ทนทานต อ การสึ ก หรอได ดี ก ว า ขึ้ น รู ป ด ว ยวิธี ตั ด เฉื อ นทั่ ว ไปได งา ย สามารถชุ บ แข็ งได ดี และมี
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ความต า นทานการเสี ย ดสี สู ง มี ส วนผสมขององค ป ระกอบทางเคมี ดัง ตารางที่ 3.4 และมี สมบั ติ
ทางกายภาพดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.4 สวนผสมของเหล็กกลาเครื่องมือ DC53 ตามมาตรฐาน
C
0.95

Si
1.0

Mn
0.4

Cr
8.0

Mo
2.0

V
0.3

ที่มา: Daido Steel Co., Ltd. (2017: Website)
ตารางที่ 3.5 สมบัติทางกายภาพของเหล็กกลาเครื่องมือ DC53 ตามมาตรฐาน
Specific Gravity
Young’s
(g/cm3)
modulus (E)
7.87

21,700

Modulus of
Rigidity (G)

Poisson’s
Ratio (v)

8,480

0.28

Heat Treated
Hardness
(HRC)
62 - 64

ที่มา: Daido Steel Co., Ltd. (2017: Website)
นำเหล็ก เครื่อ งมื อมาขึ้น รูป ด ว ยการกลึ งใหได ขนาดตามสั ดส ว น 2 แบบ คื อ
เครื่องมือกวนที่มีเฉพาะบาเครื่องมือมีขนาดความโตบาเครื่องมือ 18 มิลลิเมตร (ภาพที่ 3.8 ก) เพื่อใช
เปนเครื่องมือเดินกวนปดหนารูเจาะที่เติมผงในแตละแนว และเครื่องมือกวนประกอบดวยบาเครื่องมือ
และหัวพินที่มีขนาดความโตบาเครื่องมือ 18 มิลลิเมตร ขึ้นรูปเกลียวชนิดเกลียวเมตริกที่มียอดเกลียว
ปลายแหลม มุมยอดเกลียว 60 องศา ขนาดความโตเกลียวนอก 6 มิลลิเมตร มีระยะพิตซ 1 มิลลิเมตร
ยาว 5 มิลลิเมตร (ภาพที่ 3.8 ข) เพื่อใชในการเดินกวนขึ้นรูป จากนั้นนำเครื่องมือที่ขึ้นรูปทั้งหมดไป
ผานกรรมวิธีอบชุบทางความรอนเพื่อเพิ่มความแข็งกับเครื่องมือ ไดความแข็งเฉลี่ย 62.6 HRC

ก) เครื่องมือสำหรับปดหนารูเจาะเติมอนุภาคผง
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ข) เครื่องมือสำหรับเดินกวนผสม
ภาพที่ 3.8 เครื่องมือที่ใชในการขึ้นรูป
3.1.5.4 อุปกรณจับยึดชิ้นงานในการขึ้นรูป (Fixture)
เครื่องมือจับยึดชิ้นงาน (Fixture) เปนอุปกรณชว ยในการจับยึดชิ้นงานเขากับ
เครื่องกัดโลหะแบบแกนตั้งระบบอัตโนมัติใหมีความมั่นคงในขณะทำการขึ้นรูป มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการถอดและจับยึดชิ้นงาน ชวยใหการทำงานสะดวก รวดเร็ว และมีความเที่ยงตรงในการกำหนด
ตำแหนงในแตละครั้ง การออกแบบอุปกรณจับยึดจะมีลักษณะดังภาพที่ 3.9
ตัวกำหนดตำแหนงงานดานหนา
ชุดจับยึดงานดานบน

ชุดจับยึดงาน
ดานขาง

ชิ้นงานทดลอง
ฐานรองยึดกับเครื่องจักร

ภาพที่ 3.9 อุปกรณจับยึดชิ้นงานในการขึ้นรูป (Fixture)
3.1.6 การกำหนดพารามิเตอรเบื้องตนสำหรับขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว
การกำหนดพารามิเตอรเบื้องตนพิจารณาจากองคประกอบดังนี้
3.1.6.1 การทบทวนวรรณกรรม
การขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวเนื้อพื้นเกรด 5XXX ดวยกระบวนการ
เสียดทานแบบกวน สรุปไดดังตารางที่ 3.6
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ตารางที่ 3.6 สรุปคาพารามิเตอรที่เหมาะสมในการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเกรด 5XXX

5052 /SiC


(รอบ/
นาที)
1120

5083/Cu

1900

25

519.18

144400.00

1250

50

480.93

31250.00

1180

95

463.07

14656.84

5754/Si3N4

1400

100

469.85

19600.00

5052/Al2O3

1600

16

521.85

160000.00

5083/B4C

1000

25

486.91

40000.00

1000

50

470.32

20000.00

Morisada and et al. (2007)

1000

25

486.91

40000.00

Gandra and et al. (2011)

5083/Gr+Al2O3 1250

20

503.48

78125.00

Asl and Khandani (2013)

วัสดุเนื้อพื้น/
สารเสริมแรง

5083/
(SiC+MoS2)
5A06Al /SiC

5083/fulleren
e
5083/SiC

2/

อางอิง

80

T
(องศา
เซลเซียส)
464.63

15680.00

Dolatkhah and et al. (2012)
Zohoor, Givi, and Salami
(2012)
Soleymani, Abdollahzadeh, and Alidokht (2012)
Wang and et al. (2009)
AliMoghaddas and Bozorg
(2013)
Sharifitabar and et al.
(2011)
Yuvaraj, Aravindan and
Vipin (2015)


(มม./นาที)

5083/ZrO2

800

40

465.10

16000.00

Shahraki and et al. (2013)

5083/ZrO2

1250

80

469.76

19531.25

5083/W

1200

24

496.88

60000.00

5083/TiC

1400

16

514.93

122500.00

5083/SiC

1250

50

480.93

31250.00

5A06/Ni10La2.1

750

40

462.11

14062.50

Shahraki and et al. (2013)
ShyamKumar, Bauri and
Yadav (2016)
Jerome and et al. (2012)
Soleymani, Abdollahzadeh and Alidokht (2012)
Liu, Shi and Zhang (2013)

5A06/Ni10La2.1

750

40

462.11

14062.50

A5083/SiC

1200

40

484.35

36000.00

5052/ZrSiO4

1000

14

501.23

66666.67

Max

1900

100

521.85

160000.00

Liu, Shi and Zhang (2013)
Deepak, Sidhu and Gupta
(2013)
Rahsepar and
Jarahimoghadam (2016)

ตารางที่ 3.6 สรุปคาพารามิเตอรที่เหมาะสมในการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเกรด 5XXX (ตอ)
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T

วัสดุเนื้อพื้น/
สารเสริมแรง


(รอบ/นาที)


(มม./นาที)

(องศาเซลเซียส)

2/

Max

1900

100

521.85

160000.00

Min

750

15

462.11

14062.50

อางอิง

จากตารางที่ 3.6 สรุปไดวาขอบเขตจากการทบทวนวรรณกรรมในการขึ้นรู ป
อะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวเนื้อพื้นเกรด 5XXX ดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนคือ อุณหภูมิ
ขึ้นรูปอยูระหวาง 462.11 – 521.85 องศาเซลเซียส และมีคา 2/ อยูระหวาง 14062.50 – 160000
3.1.6.2 ขอบเขตของอุณหภูมิ
จากการทบทวนวรรณกรรม ความสัมพันธของอุณหภูมิ ความเร็วเดินกวน ()
และความเร็ว ในการหมุนเครื่องมือ () แสดงดังสมการที่ 2.23 และชวงอุณ หภู มิ ที่เหมาะสมของ
กระบวนการสำหรับ อะลูมิเนียม คือ 0.6 – 0.9 เทาของอุณ หภู มิห ลอมละลายของวัส ดุ (Arbegast
and Hartley, 1998) อุ ณ หภู มิ ห ลอมละลายของอะลู มิ เ นี ย มเกรด AA5052 (Tm) เท า กั บ 649
องศาเซลเซีย ส ชว งอุณ หภู มิ ในการขึ้น รูป ที่ เหมาะสมของวั สดุอ ะลู มิเนี ย ม คือ 0.6 – 0.9 เทาของ
อุณหภูมิหลอมละลายของวัสดุ จะไดขอบเขตอุณหภูมิในการขึ้นรูป ที่ เหมาะสมของวัสดุ อะลูมิเนียม
เกรด AA5052 อยูระหวาง 389.4 – 584.1 องศาเซลเซียส (Arbegast and Hartley, 1998)
จากสมการความสัมพันธ

อั ต ราส ว นของ




2

2
T  Tm  K   4 
   10 



K, α มี ค า คงที่ ความสั ม พั น ธ ข องอุ ณ หภู มิ ข องกระบวนการแปรผั น ตาม
ดั งนั้ น จึ งใช ค านี้ ก ำหนดขอบเขตของการเดิ น กวน ค าคงที่ α มี ค า ระหว า ง

0.04 < α < 0.06 และ K มี ค า ระหว า ง 0.65 < K < 0.75 จึ ง ทำการแบ งช ว งของค า คงที่ ทั้ ง สอง
ออกเป น 3 ระดับ เพื่ อศึกษาความไวของคาคงที่ ตอการเปลี่ยนแปลงอุณ หภู มิกระบวนการ ดังนั้ น
ความสัมพันธระหวางคา K, α, 2/ ตออุณหภูมิกระบวนการ แสดงดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 ความสัมพันธระหวางคา K, α, 2/ ตออุณหภูมิที่เกิดขึ้น
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α=0.04

α=0.05

α=0.06

K = 0.65

K = 0.7

K = 0.75

เงื่อนไข

479.09
444.75
444.08
412.25
494.57
450.67
449.81
409.89
510.56
456.67
455.63
407.54

515.94
478.97
478.24
443.96
532.62
485.34
484.42
441.42
549.83
491.80
490.67
438.88

552.79
513.18
512.40
475.68
570.66
520.01
519.02
472.95
589.10
526.92
525.72
470.23

max ,min
min ,min
max ,max
min , max
max ,min
min ,min
max ,max
min , max
max ,min
min ,min
max ,max
min , max



(รอบ/นาที) (มม./นาที)

1900
750
1900
750
1900
750
1900
750
1900
750
1900
750

15
15
100
100
15
15
100
100
15
15
100
100


240666.67
37500.00
36100.00
5625.00
240666.67
37500.00
36100.00
5625.00
240666.67
37500.00
36100.00
5625.00

จากนั้นนำหลักการของภาพหรือกราฟทับ ซอนชวงของอุณ หภูมิสอดคลองกับ
ขอบเขตที่พิจารณา โดยแสดงดังภาพที่ 3.10
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ภาพที่ 3.10 แสดงขอบเขตของชวงอุณหภูมกิ ารเสียดทานแบบกวน AA5052
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1) อิทธิพลและความไวของคาคงที่ K เมื่อกำหนดคา α=0.05 ที่คากลางเปน
ค าคงที่ และคำนวณค าอุณ หภู มิก ระบวนการเมื่อ K = 0.65, 0.7, และ 0.75 โดยมีผ ลการคำนวณ
ดังตารางที่ 3.8 – 3.10 ดังนี้
ตารางที่ 3.8 คาอุณหภูมขิ องกระบวนการ (องศาเซลเซียส) เมื่อกำหนดคา α=0.05, K=0.65
 (รอบ/นาที)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
หมายเหตุ:
และ

10
507.30
501.98
496.10
489.52
482.03
473.32
462.88

20
490.02
484.88
479.20
472.85
465.61
457.20
447.11

(มม./นาที)
40
60
473.32
463.82
468.36
458.96
462.88
453.59
456.74
447.57
449.75
440.73
441.63
432.76
431.88
423.21

80
457.20
452.41
447.11
441.18
434.43
426.58
417.17

100
452.13
447.39
442.15
436.29
429.61
421.85
412.54

คือคาอุณหภูมิ ต่ำกวาขอบเขตจากขอจำกัด
คือคาอุณหภูมิ เกินกวาขอบเขตจากขอจำกัด

ตารางที่ 3.9 คาอุณหภูมขิ องกระบวนการ (องศาเซลเซียส) เมื่อกำหนดคา α=0.05, K=0.70
 (รอบ/นาที)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
หมายเหตุ:
และ

10
546.32
540.59
534.26
527.18
519.11
509.73
498.48

20
527.71
522.18
516.06
509.22
501.43
492.37
481.50

(มม./นาที)
40
60
509.73
499.50
504.39
494.27
498.48
488.48
491.87
482.00
484.35
474.63
475.60
466.05
465.10
455.77

คือคาอุณหภูมิ ต่ำกวาขอบเขตจากขอจำกัด
คือคาอุณหภูมิ เกินกวาขอบเขตจากขอจำกัด

80
492.37
487.21
481.50
475.12
467.85
459.40
449.26

100
486.91
481.80
476.16
469.85
462.66
454.30
444.27
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ตารางที่ 3.10 คาอุณหภูมิของกระบวนการ (องศาเซลเซียส) เมื่อกำหนดคา α=0.05, K=0.75
 (รอบ/นาที)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
หมายเหตุ:
และ

10
585.34
579.21
572.42
564.83
556.19
546.14
534.09

20
565.40
559.48
552.93
545.59
537.25
527.54
515.90

(มิลลิเมตร/นาที)
40
60
546.14
535.18
540.42
529.57
534.09
523.37
527.01
516.43
518.94
508.53
509.57
499.34
498.32
488.32

80
527.54
522.01
515.90
509.05
501.27
492.21
481.35

100
521.69
516.22
510.17
503.41
495.71
486.75
476.01

คือคาอุณหภูมิ ต่ำกวาขอบเขตจากขอจำกัด
คือคาอุณหภูมิ เกินกวาขอบเขตจากขอจำกัด

2) อิทธิพลและความไวของคาคงที่ α เมื่อกำหนดคา K = 0.70 ที่คากลางเปน
คาคงที่ และคำนวณคาอุณหภูมิกระบวนการเมื่อ α = 0.04 และ 0.06 โดยมีผลการคำนวณ ดังตาราง
ที่ 3.11 – 3.12 ดังนี้
ตารางที่ 3.11 คาอุณหภูมิของกระบวนการ (องศาเซลเซียส) เมื่อ K=0.7, α =0.04
 (รอบ/นาที)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
หมายเหตุ:
และ

10
526.53
522.11
517.22
511.72
505.45
498.13
489.32

20
512.13
507.84
503.07
497.73
491.63
484.51
475.94

(มม./นาที)
40
60
498.13
490.12
493.95
486.00
489.32
481.44
484.12
476.33
478.18
470.49
471.26
463.68
462.92
455.47

คือคาอุณหภูมิ ต่ำกวาขอบเขตจากขอจำกัด
คือคาอุณหภูมิ เกินกวาขอบเขตจากขอจำกัด

80
484.51
480.44
475.94
470.88
465.11
458.37
450.26

100
480.20
476.17
471.71
466.69
460.97
454.30
446.26
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ตารางที่ 3.12 คาอุณหภูมิของกระบวนการ (องศาเซลเซียส) เมื่อ K=0.7, α =0.06
 (รอบ/นาที)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
หมายเหตุ:
และ

10
566.85
559.73
551.87
543.10
533.14
521.61
507.82

20
543.76
536.93
529.39
520.97
511.43
500.36
487.14

(มม./นาที)
40
60
521.61
509.07
515.05
502.67
507.82
495.62
499.75
487.74
490.59
478.80
479.98
468.44
467.29
456.06

80
500.36
494.07
487.14
479.39
470.61
460.42
448.26

100
493.70
487.50
480.66
473.02
464.35
454.30
442.30

คือคาอุณหภูมิ ต่ำกวาขอบเขตจากขอจำกัด
คือคาอุณหภูมิ เกินกวาขอบเขตจากขอจำกัด

จากตารางที่ 3.8 – 3.10 พบวาเมื่อเปลี่ยนระดับคา K ในสมการทำใหอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงไปมาก จากการพิจารณาตัดอุณหภูมิที่อยูนอกขอบเขตในสวนของพื้ นที่ แรเงา ทำให ได
ระดับพารามิเตอรที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแตกตางกันไป สงผลใหไมสามารถพิ จารณาเลือกระดับที่
เหมาะสมในการขึ้นรูปไดชัดเจน ดังนั้นจึงใช เกณฑในการตัดสินใจเลือกชวงระดับ พารามิเตอรจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่วา ระดับความเร็วเดินกวนที่ต่ำจะสงผลตอคาสมบัติทางกลที่สูงขึ้น (Zhang
and et al., 2014) จึงเลือกชวงระดับความเร็วเดินกวนเริ่มตนที่ระดับต่ำสุดที่อยูในชวงอุณหภูมิการ
ขึ้น รูป ที่ เหมาะสม จากตารางที่ 3.9 จากเงื่อนไขดั งกล าวพบว าชว งระดั บ ของความเร็ว เดิ นกวนที่
เหมาะสมอยู ท่ี 10 – 40 มิ ล ลิ เมตรต อ นาที และช ว งระดั บ ของความเร็ ว ในการหมุ น เครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมอยูที่ 800 – 1200 รอบตอนาที จากนั้นนำคาที่ไดไปออกแบบการทดลอง
3.1.7 การกำหนดรูปแบบการเดินกวน
จากการทบทวนวรรณกรรม การเตรี ย มอะลู มิ เนี ย มเชิ ง ประกอบ AA 5052 พบว า
การเดินกวนเพียงรอบเดียวทำใหอนุภาคเกิดการกระจุกตัว บริเวณที่กระจุกตัวมีแนวโนมของการเกิด
รอยแตกจึ ง เป น สาเหตุ ที่ ท ำให ค า ความต า นทานแรงดึ ง ต่ ำ กว า อะลู มิ เ นี ย มเนื้ อ พื้ น AA 5052
(Dolatkhah and et al., 2012) ขณะที่การเพิ่มจำนวนการเดินกวน เปนการเพิ่มคาความแข็งในเนื้อ
วัสดุ (Mohsen and Kamran, 2017) ทำใหอัตราการสึกหรอลดลง เนื่องจากอะลูมิเนียมเชิงประกอบ
AA 5052 จะมีเกรนที่ เล็ กละเอีย ดขึ้น จากขอ มู ล ขา งต น นำมาสูก ารออกแบบป จจัย เปรียบเที ย บ
อิทธิพลของวิธีการเดินกวนตอสมบัติของอะลูมิเนียมเชิงประกอบ AA 5052 สอดคลองกับรายงานการ
วิจัยที่บงชี้วา การขึ้นรูปแบบกวนซ้ำในทิศทางการหมุนตรงกันขามแนวเดิมจะใหคาสมบัติทางกล และ
การกระจายตัวของสารเสริมแรงดีกวาการเดินรอบเดียวที่ระดับเงื่อนไขอื่น ๆ เดียวกัน (Bauri, Yadav
and Suhas, 2011) ขณะที่เดินกวนโดยมีการทับซอนแนวกวน 0.5 เทา จะใหคาสมบัติทางกลดีกวา
เดินกวนโดยไมทั บซอนแนวกวน (Nascimento and et al., 2009) ดั งนั้ นการศึ กษานี้จึงออกแบบ
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เงื่อนไข 3 รูปแบบในการขึ้นรูป ไดแก เดินกวนโดยไมทับซอนแนวกวน 1 รอบ (OR=0, 1 รอบ) เดิน
กวนซ้ำครั้งละครึ่งแนวหรือการทับซอนแนวกวน 0.5 เทา 1 รอบ (OR=0.5, 1 รอบ) และเดินกวนซ้ำ
เต็มแนวเดิมหรือเดินกวนโดยไมทับซอนแนวกวน 2 รอบ (OR=0, 2 รอบ) ดังภาพที่ 3.11 ก), 3.11 ข)
และ 3.11 ค) ตามลำดับ นิยามคาอัตราการเดินกวนซอนทับ (Overlap ratio; OR) จากสมการที่ 3.1
(Nascimento and et al., 2009)
OR  1  l
d pin

โดยที่

l คือ ระยะหางระหวางจุดศูนยกลางแนวกวนแตละแนว
dpin คือ เสนผาศูนยกลางสูงสุดของหัวพิน

ก) การเดินกวนรูปแบบ OR=0, 1 รอบ

ข) การเดินกวนรูปแบบ OR=0.5, 1 รอบ

(3.1)
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ค) การเดินกวนรูปแบบ OR=0, 2 รอบ
ภาพที่ 3.11 รูปแบบการเดินกวน
3.1.8 การกำหนดปจจัยในการขึ้นรูป
ปจจัยคงที่ถูกกำหนดโดยอางอิงจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบดวยปจจัย มุมเอียง
เครื่องมือ ความลึกกดเสียดทาน เวลากดเสีย ดทาน รูป ทรงเครื่องมือ และอัต ราส วนของขนาดบ า
เครื่องมือตอขนาดของหัวพิน สรุปดังตารางที่ 3.13 ดังนี้
ตารางที่ 3.13 การกำหนดปจจัยคงที่และแหลงอางอิง
ปจจัย

คาระดับ

อางอิง
Zahmatkesh and Enayati, 2010
มุมเอียงเครื่องมือ
3˚
Ke and et al. (2010)
ความลึกกดเสียดทาน 0.3 มิลลิเมตร Zhang and et al. (2012)
Vijayavel, Balasubramanian, and Sundaram
เวลากดเสียดทาน
30 วินาที
(2014)
เกลียวขวา Zohoor, Givi and Salami (2012)
รูปทรงเครื่องมือ
ทรงกระบอก Dhayalan, Kalaiselvan and Sathiskumar (2014)
อัตราสวนของขนาด
บาเครื่องมือตอขนาด
3:1
Vijayavel, Balasubramanian and Sundaram (2014)
ของหัวพิน
3.2 ผลการทดลองขึ้นรูปอะลูมเิ นียมเชิงประกอบพื้นผิวเบื้องตน
เลือกระดับความเร็วในการหมุนเครื่องมือที่ 800 รอบตอนาที และระดับความเร็วการเดินกวนที่
20 มิลลิเมตรตอนาที จับยึดชิ้นงานบนอุปกรณจับ ยึดที่ติดตั้งบนเครื่องกัดตั้ง จากนั้นเติมผงซิลิคอน
คารไบดลงในรูเจาะจนเต็มรู แลวเดินกวนตามแนวรูเจาะโดยใชเครื่องมือกวน ที่มีเฉพาะบาเครื่องมือ
เพื่ อ เดิ น กวนป ด หน า รู เจาะที่ เติ ม ผงในแต ล ะแนว เดิ น กวนโดยใช เ ครื่ อ งมื อ กวน ประกอบด ว ย
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บาเครื่องมือและหัวพิน เดินกวนตามรูปแบบเงื่อนไขแตละรูปแบบ โดยการเดินกวนในแนวถัดไปตอง
รอให ชิ้ น งานเย็น ตั ว ถึ ง อุ ณ หภู มิ ห อ งก อ นเสมอขึ้ น รูป จากนั้ น ตั ด ชิ้ น งานเพื่ อ เตรี ย มชิ้ น วิ เคราะห
โครงสรา งทางจุ ล ภาค และชิ้ น ทดสอบความแข็ ง แล ว นำไปวิ เคราะห โครงสรา งทางจุ ล ภาคตาม
ภาคตั ดขวางแนวกวน ตรวจสอบลั กษณะการกระจายตั ว ของอนุ ภ าคสารเสริ ม แรง และทดสอบ
ความแข็งตามแนวตัดขวางพื้นที่กวน หางจากจุดศูนยกลางพื้นที่กวนไปขางละ 0.5 มม. จำนวนขางละ
12 จุด ใชหนวยวัดความแข็งไมโครวิกเกอรส น้ำหนักกด 100 กรัม กดแช 15 วินาที (AliMoghaddas
and Bozorg, 2013) แลวบันทึกขอมูลเพื่อนำมาวิเคราะหผลตอไป
3.2.1 การวิเคราะหโครงสรางทางจุลภาค
การวิเคราะหโครงสรางจุลภาคเพื่อดูการกระจายตัวของอนุภาคผงซิลิคอนคารไบดในวัสดุ
เนื้อพื้น โดยใชกลองจุลทรรศนแบบใชแสง ตรวจสอบโครงสรางบริเวณกึ่งกลางพื้นที่ตัดขวางการเดิน
กวน พบวาที่การเดินกวนรูปแบบ OR=0, 1 รอบ มีการเกาะกลุมกัน ของอนุภาคผงซิลิคอนคารไบด
อยางหนาแนนไปในทิศทางการกวน ไมเกิดการกระจายตัวของอนุภาคในพื้นที่กวน (ภาพที่ 3.12 ก)
สว นการเดินกวนรูป แบบ OR=0.5, 1 รอบ มีลักษณะการเกาะกลุ มกั น ของอนุ ภ าคผง
ซิลิคอนคารไบด คลายรูปแบบแรก มีการกระจายตัวของอนุภาคที่เกาะกันเป นแถบตามแนวทิศทาง
กวน และไมกระจายตัวทั่วในพื้นที่กวน แตมีเศษอนุภาคที่แตกหักกระจายอยู (ภาพที่ 3.12 ข)
ขณะที่ ก ารเดิน กวนรูป แบบ OR=0, 2 รอบ ให ก ารกระจายตัว ของอนุภ าคผงซิ ลิ ค อน
คารไบดที่สม่ำเสมออยางสุมในทิศทางการไหลกวนเปนชั้นวงแหวน (Onion Ring) และไมเกิดการเกาะ
ตัวกันของอนุภาค รวมถึงมีเศษอนุภาคที่แตกหักกระจายตัวสม่ำเสมอ (ภาพที่ 3.12 ค)
ดังนั้นที่ระดับความเร็วรอบในการหมุนกวน 800 รอบตอนาที และความเร็วเดินกวน 20
มิลลิเมตรตอนาที การเดินกวนรอบเดียวไมเพียงพอตอการทำใหอนุภาคสารเสริมแรงแตกหัก และ
กระจายตัวที่สม่ำเสมอ จำเปนตองทำการกวนซ้ำแนวกวนหรือใชการปรับเปลี่ยนพารามิเตอรขึ้นรูปที่
เหมาะสมตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ Dolatkhah and et al. (2012) การเดินรอบเดียวทำให
อนุภาคมีการกระจุกตัว
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พื้นที่กวน

อนุภาค SiC
กลุมอนุภาค SiC

ก) OR=0, 1 รอบ
พื้นที่กวน

อนุภาค SiC

กลุมอนุภาค SiC

ข) OR=0.5, 1 รอบ
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พื้นที่กวน

อนุภาค SiC

อนุภาค SiC ที่แตกหัก

ค) OR=0, 2 รอบ
ภาพที่ 3.12 โครงสรางจุลภาคของรูปแบบเงื่อนไขการเดินกวน
3.2.2 ผลการทดสอบสมบัติทางกล
คาความแข็งเฉลี่ยในภาคตัดขวางพื้นที่ กวนทั้ง 3 รูป แบบ พบวาการเดิน กวนรูปแบบ
OR=0, 2 รอบ ใหคาเฉลี่ยความแข็งสูงสุดคิดเปน 122.75% ของวัสดุเนื้อพื้น แสดงดังตารางที่ 3.14
และจากขอมูลพบวาการเดินกวนรูปแบบ OR=0, 2 รอบ มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ
รูปแบบอื่นๆ แสดงใหเห็นวาคาความแข็งของการเดินกวนรูปแบบ OR=0, 2 รอบ มีความสม่ำเสมอกัน
มากกวารูปแบบอื่น ๆ (ภาพที่ 3.13) สะทอ นจากลักษณะโครงสรา งจุล ภาคที่มีก ารกระจายตัวของ
อนุภ าคที่สม่ำเสมอ และสอดคลองกับความสัมพันธระหวางโครงสรางจุลภาคกับ สมบัติทางกลที่วา
การกระจายตัวของอนุภาคที่สม่ำเสมอเปนเนื้อเดียวกัน และมีการแตกหักของอนุภาคอยางกระจายตัว
จะใหสมบัติความแข็งที่สูงตาม (Yang and et al., 2010; Bauri, Yadav and Suhas, 2011)
ตารางที่ 3.14 ผลการทดสอบความแข็ง
รูปแบบการเดินกวน
อะลูมเิ นียมเนื้อพื้น
OR 0 , 1 รอบ
OR 0.5 , 1 รอบ
OR 0 , 2 รอบ

ความแข็ง (ไมโครวิกเกอรส)
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
70.03
1.89
78.17
15.48
78.19
19.83
85.96
8.20

78
120

คาความแข็ง (Hv)

110
100

OR 0 , 1 pass

90

OR 0 , 2 pass

80

OR 0.5 , 1 pass

70

อะลูมิเนียมเนื้อพื้น

60
-3.50
-3.00
-2.50
-2.00
-1.50
-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50

50

ระยะหางจากศูนยกลางแนวกวน

ภาพที่ 3.13 คาความแข็งตามภาคตัดขวางพื้นที่กวน
3.2.3 สรุปผลการทดลองเบื้องตน
ผลการทดลองขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวเบื้องตนดวยกระบวนการเสียดทาน
แบบกวน ที่ระดับความเร็วรอบในการหมุนกวน 800 รอบตอนาที และความเร็วเดินกวน 20 มิลลิเมตร
ต อนาที พบวา การขึ้น รูปโดยการเดิน กวนโดยไม ทับ ซอนแนวกวน 2 รอบ (OR=0, 2 รอบ) จะให
กระจายตัวของอนุภาคสารเสริมแรงสม่ำเสมออยางสุมเต็มพื้นที่กวน และมีสมบัติดานความแข็งดีที่สุด
ดีที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ Dolatkhah and et al. (2012) การเพิ่ม
จำนวนรอบในการเดินและสลับทิศทางในการหมุนของเครื่องมือในแตละรอบ ทำให มีคาความแข็ง
เพิ่มขึ้น เนื่องจากอนุภาคสารเสริมแรงมีขนาดเล็กลง สวนการเดินกวนโดยไมทับซอนแนวกวน 1 รอบ
(OR=0, 1 รอบ) มีการเกาะกลุมกันของอนุภาคผงซิลิคอนคารไบดอยางหนาแนนไปในทิศทางการกวน
ไมเกิดการกระจายตัวของอนุภาคที่สม่ำเสมอในพื้นที่กวน สงผลใหสมบัติดานความแข็งต่ำ และมีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกวารูปแบบอื่น ๆ ที่มีการเดินกวนซ้ำและทับซอนแนวกวน สอดคลองกั บ
งานวิจัยของ Mohsen and Kamran (2017) สมบัติทางกลที่ต่ำเปนผลจากการเกาะตัวเปนกอนของ
อนุภาคจากการเดินเพียงรอบเดียว
แตเมื่อพิจารณาผลกระทบดานการผลิตแลวการเดินกวนรูปแบบ OR=0, 2 รอบ จะใช
เวลาในการขึ้นรูปสูงกวาแบบรูปแบบ OR=0, 1 รอบ และ OR=0.5, 1 รอบ เปนจำนวน 2 เทา และ
1.5 เทา ตามลำดับ และอาจสงผลตออัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่สูงตามดวย ดังนั้นการพิจารณา
ศึกษาหาความเร็วรอบในการหมุนกวน และความเร็วเดินกวนที่เหมาะสม แทนการเดินซ้ำแนวกวนเดิม
เปนทางเลือกหนึ่งในการขึ้นรูปที่สามารถชวยใหอนุภาคสารเสริมแรงกระจายตัวอยางสม่ำเสมอ และ
เพิ่มสมบัติทางกลได (Azizieh, Kokabi and Abachi, 2011; Barmouz and Givi, 2011)
จากผลการศึกษาเบื้องตน เปนขอมูลสำหรับการออกแบบทดลองเพื่อศึกษาระดับปจจัยที่
มีอิทธิพลตอสมบัติของอะลูมิเนียมเชิงประกอบ AA 5052 ในขั้นตอนตอไป
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3.3 การออกแบบการทดลอง
การศึกษาครั้งนี้ประยุกตใชการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ การทดลองที่มีลักษณะเปนแบบ
การทดลองออรท อกอนั ล (Orthogonal array) เหมาะในการศึ ก ษาผลกระทบป จ จัย หลั ก (Main
effects) ซึ่งขอดีของการทดลองนี้ก็คือมีตารางสำเร็จรูปใหเลือกใช วิธีการออกแบบการทดลองแบบ
ทากูชิ จะใชการออกแบบของการทดลองตามตารางมาตรฐาน Orthogonal arrays (L) เพื่อการศึกษา
จำนวนมากของตัว แปรที่มีจ ำนวนเล็ก ๆ ของการทดลอง การใช Orthogonal arrays จะช ว ยลด
จำนวนของการกำหนดคาการทดลองที่จะศึกษาอยางมีนัยสำคัญ จึงมีจำนวนการทดลองนอยกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับการออกแบบการทดลองอื่นๆ ตัวอยางของ Orthogonal arrays มาตรฐานดังนี้
L-4, L-8, L-12, L-16, L-32 และ L-64
L-9, L-18 และ L-27
L-16 และ L-32 modified
L-25

สำหรับปจจัย 2 ระดับ
สำหรับปจจัย 2 และ 3 ระดับ
สำหรับปจจัย 4 ระดับ
สำหรับปจจัย 5 ระดับ

สั ญ ลั ก ษณ ม าตรฐานสำหรั บ Orthogonal arrays เช น L-27 (3 4) โดยที่ 27 คื อ จำนวน
การทดลอง 3 คือจำนวนของระดับ และ 4 คือจำนวนของปจจัย ในการเลือก Orthogonal arrays
ที่เหมาะสมสำหรับการทดลอง ตองมีการคำนวณขององศาอิสระ (Degrees of freedom) โดยกำหนด
เปนการเปรียบเทียบระหวางจำนวนพารามิเตอรกระบวนการที่จะตองทำกับจำนวนระดับที่ใหคาได
เหมาะสม (Sukhdeve and Ganguly, 2015)
วัตถุประสงคการทดลองเพื่อกำหนดระดับของปจจัยที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับ (คา) ที่
ทำใหคาตัววัดของทากูชิคือ Signal-to-noise ratio (S/N) มีคาสูงสุด (จุดที่ดีที่สุดคือจุดที่ทำให Max
(S/N) ณ วิธีปฏิบัติของกลุมปจจัยนั้น ๆ) แบงเปน
กำหนดเปาหมายเปนคายิ่งนอยยิ่งดี (Analysis: Smaller-the-better)
n

S / N  10 log 
i 1

yi2
n

(3.2)

กำหนดเปาหมายเปนคายิ่งมากยิ่งดี (Analysis: Larger-the-better)
n

S / N  10log 
i 1

1

yi2
n

(3.3)

กำหนดเปาหมายเปนคาตามความตองการเปนคาที่ดีที่สุด (Analysis: Nominal-the-best)
 S  Ve 
S / N  10log 1  m

n  Ve 

(3.4)
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โดยที่

n

T   y i2
i 1

2
Sm  T
n

n

Ve  
i 1

 yi  y 
n 1

2

y


2
1

 y 22  ....  y 2n   Sm
n 1

T คือ ผลรวมของขอมูล (ผลที่ไดจากการทดลอง)
n คือ จำนวนจุดขอมูล
Sm คือ ผลรวมกำลังสองของคาเฉลี่ย (Sum of the squares of the mean)
Ve คือ ความแปรปรวนของการทดลอง
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
(1) กำหนดคาตอบสนอง (y) ที่ใชวัดผลและวิเคราะหปจจัยเบื้องตน
(2) ระบุแผนการทดลองที่ใชสำหรับ Design matrix (Inner array) และ Noise matrix (Outer
array) การทดลองแบบออรทอกอนอล เนื่องจากทดลองที่สมบูรณของทากูชิ มีคาเทากับจำนวนแถว
Design matrix คูณดวยจำนวนแถวของ Noise matrix
(3) ทำการทดลองเก็บรวบรวมขอมูลและคำนวณอัตราสวนสัญ ญาณตอสิ่งรบกวน (Signal-tonoise ratio ;S/N) ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องระบบที่ ศึ ก ษา คื อ Larger-the better, Smaller-the
better, Target-the better หรือ Target-the better
(4) กรณี ศึ ก ษาลั ก ษณะทางคุ ณ ภาพ 2 กรณี แ รก (Larger-the better หรื อ Smaller-the
better) หลังจากคำนวณ S/N แลวขามไปขั้นตอนที่ 6 กำหนด Combinations ของปจจัยที่ทำใหคา
S/N สูงสุด
(5) กำหนดระดั บ ปจ จัย ที่ เหมาะสมที่ สุด ณ จุด ที่ท ำให คา Max{S/N τ} ยกเว น ตั ว แปรที่ ใช ใน
การปรับคา (Adjustment variable) ใหกำหนดระดับ ณ จุดที่ทำใหคาตอบสนองเฉลี่ยมีคาใกลเคียง
เปาหมายมากที่สุด โดยสรางสมการพยากรณความสัมพันธตามหลักการออกแบบ
(6) ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารจริ งทำการทดลองเพื่ อ ยื น ยั น ผล วา ค า กำหนดเป น ค า ที่ ดี ที่ สุ ด จริ ง
(Confirmation runs)
3.3.1 การกำหนดพารามิเตอรในการขึ้นรูป
ทำการออกแบบการทดลองของการเตรียมอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยการกำหนด
พารามิเตอรในการขึ้นรูป แบงปจจัยในการศึกษาเปนปจจัยคงที่ และปจจัยแปรผัน และผลตอบสนองที่
ตองการ
3.3.1.1 ปจจัยคงที่
ปจจัยคงที่ถูกกำหนดโดยการอางอิงจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบดวย
ปจจัย มุมเอียงเครื่องมือ ความลึกกดเสียดทาน เวลากดเสียดทาน รูปทรงเครื่องมือ และอัตราสวนของ
ขนาดบาเครื่องมือตอขนาดของหัวพิน ดังตารางที่ 3.13 เชนเดียวกันกับการทดลองขึ้นรูปอะลูมิเนียม
เชิงประกอบพื้นผิวเบื้องตน ในหัวขอ 3.1.8 และออกแบบรูปการเดินกวน 1 แถว แทนการออกแบบ
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รูปการเดินกวน 2 แถว ตามภาพที่ 3.9 เนื่องจากผลการทดลองขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว
เบื้องตนในหัวขอ 3.2 ที่ผานมา พบวารูปแบบการเดินซอนทับแนวกวนแบบไมกวนซ้ำ สงผลตอสมบัติ
ทางกลที่ต่ำกวาการเดินกวนโดยไมทับซอนแนวกวน 2 รอบ แสดงวาจำนวนรอบการเดินกวนมีอิทธิพล
ตอสมบัติทางกลมากกวาการเดินซอนทับแนวกวน จึงไมพิจารณารูปแบบการเดินทับซอนแนวกวนเปน
ปจจัยแปรผัน โดยมีขอสมมติฐานใหมวาจำนวนการเดินซ้ำแนวกวนที่สูงขึ้นสงผลตอการกระจายตัว
ของอนุภาคที่สม่ำเสมออยางสุม ซึ่งการเตรียมชิ้นงานเพื่อการทดลองนี้ ดังแสดงในภาพที่ 3.14

หนวย: มิลลิเมตร

ภาพที่ 3.14 การเตรียมชิ้นงานเพื่อการทดลอง
3.3.1.2 ปจจัยแปรผัน
ในการวิ จั ย นี้ ไ ด ก ำหนดป จ จั ย แปรผั น คื อ ความเร็ ว ในการหมุ น เครื่ อ งมื อ
ความเร็วเดินกวน และจำนวนการเดินกวนซ้ำ สรุปดังตารางที่ 3.15 โดยปจจัยความเร็วในการหมุน
เครื่องมื อ และความเร็วเดินกวนจะกำหนดระดับป จจัยสามระดับครอบคลุมชวงขอบเขตที่สามารถ
สรางความรอนในการขึ้น รูป ไดเหมาะสมจากตารางที่ 3.9 พบวา ชว งระดับ ของความเร็ วเดินกวนที่
เหมาะสมอยูที่ 10 – 30 มิลลิเมตรตอนาที ชวงระดับของความเร็วในการหมุนเครื่องมือที่เหมาะสมอยู
ที่ 1000 – 1500 รอบตอนาที และกำหนดจำนวนการเดินกวนซ้ำ 1 - 4 รอบ โดยการเดินกวนซ้ำในแต
ละรอบจะสลับทิศทางการหมุนของเครื่องมือกวน เชน รอบที่ 1 และรอบที่ 3 จะเดินหมุนกวนตามเข็ม
นาิกา สวนการเดินกวนซ้ำรอบที่ 2 และรอบที่ 4 เดินหมุนกวนทวนเข็มนาิกา เพื่อใหสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Dolatkhah, A. and et al. (2012)
ตารางที่ 3.15 การกำหนดปจจัยแปรผัน และระดับปจจัยในการทดลอง
ปจจัย

หนวย

จำนวนการเดินกวนซ้ำ (N)
ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ (R)
ความเร็วเดินกวน (T)

รอบ
รอบตอนาที
มม.ตอนาที

1
1
1000
10

ระดับปจจัย
2
3
2
3
1500
30

4
4
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3.3.2 แผนการทดลองแบบทากูชิ
แผนการทดลองสำหรับการศึกษาวิจัยนี้ใชการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ มีปจจัยใน
การทดลอง 3 ปจจัยไดแก จำนวนการเดินกวนซ้ำ ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ และความเร็วเดิ น
กวน โดยตัวแปรตามหรือผลตอบสนองที่ตองการทราบเปนสมบัติทางกล คือ คาความตานทานแรงดึง
(Tensile strength) ค า เปอร เ ซ็ น ต ก ารสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ (%Tool wear rate) สรุ ป ตาราง
การออกแบบการทดลองที่ไดดังตารางที่ 3.16
ค า ความแข็ ง เป น สมบั ติ เป า หมายของการเตรี ย มอะลู มิ เนี ย มเชิ ง ประกอบเนื้ อ พื้ น
แตเนื่ องจากค าความแข็ง ที่ วั ดได จ ากการเตรียมอะลูมิเนี ยมเชิงประกอบเนื้ อ พื้ น (ภาพที่ 3.13) มี
ความแปรปรวนสูง เปนผลจากการกระจายตัวของผงอนุภาคซิลิคอนคารไบดอยางสุมในอะลูมิเนียม
เนื้ อ พื้ น แตกต า งกั น ในแต ล ะเงื่อ นไขการขึ้ น รูป จึ ง ใช คา ความต า นทานแรงดึ งเที ยบเคี ย งแทนค า
ความแข็ ง เนื่ อ งจากมี ค า ความแปรปรวนในการทำซ้ ำ ต่ ำ กว า และค า ความต า นทานแรงดึ ง ก็ มี
ความสัมพันธกับคาความแข็ง พบวาความตานทานแรงดึงของวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบเพิ่มขึ้นคา
ความแข็งก็เพิ่มขึ้นตาม (Shen and Chawla, 2001)
ตารางที่ 3.16 การทดลองแบบทากูชิ, L8 (4-1, 2-2)
ปจจัยในการขึ้นรูป
รหัส
เงื่อนไข

จำนวนการเดิน
กวนซ้ำ (N)
(หนวย: รอบ)

ความเร็วในการ
หมุนเครื่องมือ
(R) (หนวย:
มม./นาที)

ความเร็วเดินกวน
(T) (หนวย:
รอบ/นาที)

N1R1T1
N1R2T2
N2R1T1
N2R2T2
N3R1T2
N3R2T1
N4R1T2
N4R2T1

1
1
2
2
3
3
4
4

1000
1500
1000
1500
1000
1500
1000
1500

10
30
10
30
30
10
30
10

ผลตอบสนอง
เปอรเซ็นต
คาความ
การสึกหรอของ
ตานทานแรงดึง
เครื่องมือ
(UTS)
(หนวย:
(หนวย: MPa)
เปอรเซ็นต)

จากตารางการออกแบบทดลองที่ไดนี้จะนำไปดำเนินการทดลองขึ้นรูปตามเงื่อนไขการทดลองใน
แตละการทดลองตามลำดับตอไป
3.4 การทดสอบสมบัติของวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว
นำชิ้นทดสอบที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหสมบัติทางโลหะวิทยา วิเคราะหสมบัติทางกล เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการวิเคราะหหาระดับปจจัยที่เหมาะสมในการขึ้นรูปตอไป
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3.4.1 การเตรียมชิ้นทดสอบ
การเตรียมชิ้นทดสอบหลังการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการ
เสียดทานแบบกวนตามแผนการทดลองครบทุกเงื่อนไขแลว โดยนำชิ้นงานที่ขึ้นรูปไดไปตัดชิ้นทดสอบ
สำหรับทดสอบโครงสรางจุลภาค และชิ้นสวนทดสอบแรงดึง แสดงรูปรางการตัดชิ้นทดสอบดังภาพที่
3.15 ด วยเครื่อ งตั ดวั สดุดวยน้ำแรงดัน สูงยี่หอ MAXIEM Waterjet รุน 1530 แสดงดั งภาพที่ 3.16
ซึ่งการตัดดวยเครื่องดังกลาวมีจุดเดนคือ สามารถตัดงานที่มีขนาดเที่ยงตรง ไมเกิดความรอนขณะตัด
เฉือน

ภาพที่ 3.15 รูปรางการออกแบบการตัดชิ้นทดสอบ

ภาพที่ 3.16 เครื่องตัดวัสดุดวยน้ำแรงดันสูงยี่หอ MAXIEM Waterjet รุน 1530
3.4.2 การวิเคราะหสมบัติทางโลหะวิทยา
เตรียมชิ้นงานสำหรับการวิเคราะหใหมีขนาดความกวาง 15 มิลลิเมตร ยาว 20 มิลลิเมตร
จากนั้นนำชิ้นงานมาขัดผิวภาคตัดขวางดานแนวกวน เพื่อเตรียมพื้นผิวสำหรับสองดวยกลองจุลทรรศน
แบบแสงยี่หอ Olympus รุน BX 60 แสดงดังภาพที่ 3.17 และกลองจุลทรรศนแบบสองกราดยี่ห อ
Phenom รุน Pro แสดงดังภาพที่ 3.18 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวที่ได
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จากการขึ้นรูปตามเงื่อนไขตางๆ ดวยการวิเคราะหโครงสรางมหภาค เพื่อดูความสมบูรณ แนวกวน
ขึ้นรูป ตำหนิจากการขึ้นรูปที่เกิดขึ้น และวิเคราะหโครงสรางจุลภาคเพื่อดูลักษณะการกระจายของ
อนุ ภ าคสารเสริมแรง แลว ถ า ยภาพเพื่ อ ใช เป น ข อมู ลเปรีย บเที ย บผลการขึ้ นรูป ด ว ยกระบวนการ
เสียดทานแบบกวนตามเงื่อนไขตางๆ

ภาพที่ 3.17 กลองจุลทรรศนแบบแสง ยี่หอ Olympus รุน BX 60

ภาพที่ 3.18 กลองจุลทรรศนแบบสองกราดยี่หอ Phenom รุน Pro
3.4.3 การตรวจสอบความตานทานแรงดึง
เตรีย มชิ้ น ทดสอบแรงดึ งตามขนาดมาตรฐาน ASTM E8 ด ว ยเครื่อ งตั ด แรงดั น น้ ำสู ง
จากนั้ นนำชิ้นงานไปทดสอบแรงดึงดวยเครื่องทดสอบแรงดึงยี่หอ LLOYD รุน LS100 Plus ขนาด
แรงดึง 100 kN แสดงดังภาพที่ 3.19 ทำการบันทึกคาความตานทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate tensile
strength) จากการขึ้ น รู ป ตามเงื่ อ นไขต า ง ๆ จนครบทุ ก ชิ้ น ทดสอบ เพื่ อ นำไปวิ เคราะห ผ ล
การดำเนินงานตอไป
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ภาพที่ 3.19 เครื่องทดสอบแรงดึงยี่หอ LLOYD รุน LS100 Plus
3.5 การวิเคราะหการสึกหรอของเครื่องมือ
การวิเคราะหการสึกหรอของเครื่องมือ เปนการตรวจสอบเพื่อใชวิเคราะหกลไกการสึกหรอของ
เครื่องมือในการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน โดยทำ
การวัดปริมาณการสึกหรอของเครื่องมือ และทิศทางรอยสึกหรอของเครื่องมือ เพื่ออธิบายรูปแบบ
การสึกหรอ และใชขอมูลสรางความสัมพันธของการสึกหรอของเครื่องมือกับพารามิเตอรที่ศึกษาได
การเตรียมชิ้นทดสอบการสึกหรอของเครื่องมือจะทำการเตรียมเครื่องมือกวนสำหรับถายภาพหาขนาด
กอนและหลังจากทดลองการขึ้ นรูป เพื่ อใชเปรียบเทียบขนาดและรูป รา งที่ หายไปในแต ละเงื่อนไข
การทดลอง รวมถึ งเตรีย มเครื่อ งมื อ สำหรับ วัด ทิ ศ ทางการเกิ ด รอยขั ดถู ข องผิ ว เครื่อ งมื อ หลัง จาก
การขึ้นรูปและเตรียมเครื่องมือเพื่อชั่งน้ำหนักใชเปนขอมูลคำนวณอัตราการสึกหรอ ดวยวิธีหาน้ำหนัก
ที่ห ายไป เพื่อใหผลที่แมนยำในการวัดการสึกหรอจำเปนตองทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่องมือให
สะอาดปราศจากสิ่งตกคาง ในระหวางการขึ้นรูปอะลูมิเนียมจะสะสมติดอยูกับหัวพินของเครื่องมือ
ดังนั้นหลังการขึ้นรูปเสร็จ จะนำเครื่องมือมาแชในสารละลาย NaOH และน้ำเพื่อขจัดเศษอะลูมิเนียม
ออกจากผิวเครื่องมือได จากการเกิดปฏิกิริยาคายความรอนดังสมการทางเคมีคือ 2Al + 6H2O 
2Al (OH)3 + 3H2 และ Al(OH)3 + NaOH  Na+ + [Al(OH)4]- สามารถละลายอะลูมิเนียมสวนเกิน
ที่ ส ง ผลต อ พื้ น ผิ ว ของเครื่ อ งมื อ ได (Prater and et al., 2013) หลั ง การเตรี ย มชิ้ น ทดสอบเสร็ จ
ดำเนินการวัดลักษณะการสึกหรอ มีรายละเอียดดังนี้
3.5.1 การวัดปริมาณการสึกหรอของเครื่องมือ
ในงานวิจัยนี้ใชกลองดิจิตอลมาโครสโครป ยี่หอ Dino-Life แสดงดังภาพที่ 3.20 สำหรับ
ตรวจสอบความเสียหายของผิวเครื่องมือกวนบริเวณบาและหัวพิน โดยการถายภาพเครื่ องมือกอน
กระบวนการเสีย ดทานแบบกวนแตล ะเงื่อนไขการทดลอง และถ ายภาพหัว พิน หลั งจากการเตรีย ม
ชิ้ น ทดสอบการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บรู ป ร า งและขนาดที่ เปลี่ ย นแปลงไปหลั ง
การทดลอง ในสว นการวัด ปริม าณการสึ กหรอของเครื่อ งมื อ เป น การหาร อ ยละของน้ ำ หนั ก ของ
เครื่องมือที่ห ายไประหว างการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนี ยมเชิงประกอบพื้ นผิว ดวยกระบวนการเสี ยดทาน
แบบกวน เพื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักเครื่องมือเดิมกอนทำการเดินกวนขึ้นรูป โดยใชเครื่องชั่งน้ำหนัก
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ยี่หอ AND รุน HR-200 พิกัดน้ำหนักสูงสุด 210 กรัม คาความละเอียด 0.0001 กรัม แสดงดังภาพที่
3.21 แลวทำการคำนวณอัตราการสึกหรอของเครื่องมือโดยน้ำหนัก (Mass loss) ตามสูตรดังนี้
อัตราการสึกหรอของเครื่องมือ =

น้าํ หนักเครือ่ งมือกอนทดลอง-น้าํ หนักเครื่องมือหลังการทดลอง ×100%
(3.5)
น้าํ หนักเครือ่ งมือกอนการทดลอง

ทำการวัดชิ้นงานทดสอบจากการขึ้นรูป ตามเงื่อนไขตาง ๆ จนครบทุกชิ้น ทดสอบ เพื่ อ
นำไปวิเคราะหผลการดำเนินงานตอไป

ภาพที่ 3.20 กลองดิจิตอลมาโครสโครป ยี่หอ Dino-Life
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ภาพที่ 3.21 เครื่องชั่งน้ำหนักยี่หอ AND รุน HR-200
3.5.2 การวัดทิศทางรอยสึกหรอของเครื่องมือ
การวั ด ทิ ศ ทางรอยสึ ก หรอของเครื่อ งมื อ เพื่ อ ใช เป น ข อ มู ล ในการวิ เคราะห ผ ลของ
ความสัมพันธของพารามิเตอรตอการเกิดการสึกหรอของเครื่องมือ ใชอธิบายการเกิดกลไกการสึกหรอ
ของเครื่องมือ โดยการใชกลองจุลทรรศนแบบสองกราดยี่หอ Phenom รุน Pro ถายภาพตำแหนงของ
หัวพินในแตละสวน ไดแก สวนปลายของหัวพิน สวนกลางของหัวพิน และสวนโคนของหัวพินที่ติดกับ
บ าเครื่องมือ เพื่อดูตำแหนงและทิ ศทางรอยสึกหรอของหัวพิ นในแตล ะเงื่อนไขการทดลองจนครบ
ทุกชิ้น เพื่อนำไปวิเคราะหผลการดำเนินงานตอไป
3.6 การวิเคราะหความสัมพันธแบบเกรย (Grey relational analysis)
เมื่อดำเนินการวัดคา ความตานทานแรงดึง และคาเปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือ แตละ
เงื่อนไขการขึ้นรูปเสร็จเรียบรอยแลว นำผลการทดสอบที่ไดมาวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติของ
ปจจัยความเร็วในการหมุนเครื่องมือ ความเร็วเดินกวน และจำนวนซ้ำในการเดินกวน ตอผลตอบสนอง
คือ คาความตานทานแรงดึง และคาเปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือ ในการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียม
เชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน สำหรับการทำนายคาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กันแลวทำใหไดผลตอบตอบที่ดีที่สุดในลักษณะหลายผลตอบรวมกันจะใชการวิเคราะหความสัมพันธ
แบบเกรยในการประมวลผล
กระบวนการหาคาสภาวะในการขึ้นรูปที่เหมาะสมแบบหลายวัตถุประสงค (Multiple response
optimization) ประยุกตใชวิธีการวิเคราะหความสัมพันธแบบเกรย เปนการเปรียบเทียบอิทธิพลของ
ตัวแปรแตละตัวที่ระดับตาง ๆ ที่มีตอผลตอบสนองทั้งหมดของกระบวนการ โดยผานตัวแปรที่เรียกวา
เกรดความสัมพันธแบบเกรย (Grey relational grade) ถาระดับใดของตัวแปรหนึ่งๆ ใหผลตอบสนอง
ที่ใกลเคียงคาอางอิงมากก็จะมีคาคาเฉลี่ยของเกรดความสัมพันธแบบเกรยมาก และกระบวนการนั้น
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จะไดผลตอบสนองที่ดีถาเลือกใชระดับของตัวแปรตาง ๆ ที่มีคาเฉลี่ยของเกรดความสัมพันธแบบเกรย
สูงสุด ในการวิเคราะหความสัมพันธแบบเกรยนั้นจะเริ่มตนดวยการแปลงผลตอบสนองที่อยูในรูปของ
ขอมูลดิบใหมีคาอยูในชวง 0 ถึง 1 โดยใชสมการที่ 3.6 และ 3.7 (กรรณชัย กัลปยาศิริ, 2552)
x i (k) 

x i(0) (k)  min all(i) x i(0) (k)

*

x i (k) 

max all(i) x i(0) (k)  min all(i) x (0)
(k)
i
max all(i) x i(0) (k)  x i(0) (k)

*

โดยที่

max all(i) x i(0) (k)  min all(i) x (0)
(k)
i

x *i (k)
x i(0) (k)

min all(i) x (0)
(k)
i
max all(i) x i(0) (k)

(3.6)

(3.7)

คื อ ผลตอบสนองที่ ไ ด จ ากการแปลงข อ มู ล ดิ บ ที่ ith
ของการทดลอง k,
คื อ ผ ล ต อ บ ส น อ งที่ อ ยู ใน รู ป ข อ งข อ มู ล ดิ บ ที่ ith
ของการทดลอง k,
คือ ผลตอบสนองที่อยูในรูปของขอมูลดิบที่มีคานอยที่สุด
ของการทดลอง k
คือ ผลตอบสนองที่อยูในรูป ของขอมูลดิบที่มีคามากที่สุด
ของการทดลอง k

โดยสมการที่ 3.6 ใชในการแปลงขอมูลเมื่อกระบวนการหรือการทดลองนั้นตองการผลตอบสนอง
ในรู ป แบบที่ ยิ่ ง มี ค า มากยิ่ ง ดี (Larger-the-better) ส ว นสมการที่ 3.7 ใช ในการแปลงข อ มู ล เมื่ อ
กระบวนการหรือการทดลองนั้น ตองการผลตอบสนองในรูปแบบที่ยิ่งมีคา นอยยิ่งดี (Smaller-thebetter) สำหรับในการศึกษานี้ผลตอบสนองของเปอรเซ็นตการสึกหรอของหัวพิน เปนผลตอบสนองใน
รูปแบบที่ยิ่งมีคานอยยิ่ งดี สวนผลตอบสนองในกรณีของความตานทานแรงดึง เปน ผลตอบสนองใน
รูปแบบที่ยิ่งมีคามากยิ่งดี
หลังจากไดแปลงผลตอบสนองใหมีคาอยูในชวง 0 ถึง 1 แลวจะนำคาผลตอบสนองดังกลาวมา
คำนวณหาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธแบบเกรย (Grey relational coefficient) ซึ่งเปนตัวแปรที่แสดง
ความสัมพันธระหวางผลตอบสนองที่ไดจากการทดลองกับผลตอบสนองอางอิ งหรือผลตอบสนองใน
กรณีอุดมคติ โดยสัมประสิทธิ์ความสัมพันธแบบเกรย สามารถคำนวณไดจากสมการที่ 3.8
i (k) 

โดยที่

i (k)

 min   max
 0i (k)   max

(3.8)

คือ สั ม ประสิ ท ธิ์ค วามสัม พั น ธ แ บบเกรย ข องผลตอบสนองที่ ith
ของการทดลอง k

89
ξ คือ สัมประสิทธิ์ความแตกตาง (Distinguishing coefficient) ซึ่งมีคาอยูในชวง 0
ถึง 1 โดยที่ Δmin , Δmax และ Δ0i (k) สามารถคำนวณไดจากสมการที่ 3.9,
3.10 และ 3.11 ตามลำดับ
 min  min min x*0 (k)  x*j (k)

(3.9)

max  max max x*0 (k)  x*j (k)

(3.10)

 0i (k)  x *0 (k)  x *j (k)

(3.11)

ji

ji

k

k

โดยที่ 0i (k)  x* (k)  x*j (k)

คือ ผลตางระหวางผลตอบสนองในกรณีอุดมคติ
x* (k) กับผลตอบสนองจากการทดลอง x *j (k)

0

0

ซึ่งเกรดความสัมพันธแบบเกรยสามารถคำนวณไดจากสมการที่ 3.12
n

 i  1  i (k)
n k 1

(3.12)

โดยที่ i คือ เกรดความสัมพันธแบบเกรยของผลตอบสนองที่ ith ซึ่งไดจากคาเฉลี่ย
ของสัมประสิทธิ์ความสัมพันธแบบเกรยของผลตอบสนองที่ ith จำนวน n
การทดลอง
หลังจากวิเคราะหผลเพื่อหาระดับปจจัยที่เหมาะสมในการขึ้น รูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบ
พื้ น ผิ ว ด ว ยกระบวนการเสี ย ดทานแบบกวนแล ว เพื่ อ ยื น ยั น ผลของระดั บ ป จ จั ย ที่ เหมาะสมตาม
การประมวลผลทางสถิติแลว จะดำเนินการทดลองเพื่อยืนยันผลตามระดับปจจั ยที่ ได เพื่อประเมิ น
ความถูกตองของการวิเคราะหผลตอไป
3.7 การยืนยันผลพารามิเตอรที่เหมาะสม
หลังจากวิเคราะหผลเพื่อหาระดับปจจัยที่เหมาะสมในการขึ้น รูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบ
พื้ น ผิ ว ด ว ยกระบวนการเสี ย ดทานแบบกวนแล ว เพื่ อ ยื น ยั น ผลของระดั บ ป จ จั ย ที่ เหมาะสมตาม
การประมวลผลทางสถิติ จะดำเนินการขึ้นรูปตามเงื่อนไขที่ไดการวิเคราะหผลในสภาวะที่เหมาะสม
ที่สุดแบบสองผลตอบรวมกัน โดยดำเนินการขึ้นรูป และการวิเคราะหผลการทดลองที่ได เชนเดียวกับ
หัวขอ 3.4 - 3.5 เพื่อตรวจสอบผลลัพธจากการทดลองที่ไดกับ ผลลัพธจากการวิเคราะหผลทางสถิติ
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นำผลลัพธ ที่ไดไปใชในการออกแบบระบบการตรวจติดตามสภาพการสึกหรอของเครื่องมื อระหว าง
กระบวนการ โดยใชการตรวจติดตามรูปแบบสัญญาณแรงสั่นสะเทือนระหวางกระบวนการขึ้นรูปวัสดุ
อะลูมเิ นียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนตอไป
3.8 การออกแบบระบบการตรวจติดตามสภาพการสึกหรอของเครื่องมือระหวางกระบวนการ
การออกแบบระบบการตรวจติดตามสภาพการสึกหรอของเครื่องมือระหวางกระบวนการ โดยใช
การตรวจติ ด ตามรู ป แบบสั ญ ญาณแรงสั่ น สะเทื อ นระหว า งกระบวนการขึ้ น รู ป วั ส ดุ อ ะลู มิ เนี ย ม
เชิงประกอบพื้ นผิวด วยกระบวนการเสียดทานแบบกวน จะใชแ นวคิด จากงานวิจัยของการทำนาย
สภาพของเครื่ อ งมื อ โดยใช สั ญ ญ าณ การสั่ น สะเทื อ นในงานกั ด ด ว ยเครื่ อ งกั ด ความเร็ ว สู ง
(Krishnakumar, Rameshkumar and Ramachandran, 2015) เนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะการทำงาน
ใกลเคียงกัน โดยสัญญาณจากเซ็นเซอรถูกกรองขยาย และแปลงเปนขอมูลดิจิตอล จากนั้นสัญญาณ
ดิจิตอลจะถูกประมวลผลในคอมพิวเตอร ในการวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือนมีองคประกอบของ
ระบบการวัดและวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือนที่จำเปนตองใชดังภาพที่ 3.22
หัววัด
สัญญาณ

สายนํา
สัญญาณ

เครื่องมือวัด
และบันทึกผล

คอมพิวเตอร
และซอฟแวร

วิเคราะหผล
ทางวิศวกรรม

ภาพที่ 3.22 องคประกอบของระบบการวัดและวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือน
3.8.1 องคประกอบของระบบการวัดและวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือน
การวิเคราะหสัญ ญาณการสั่น สะเทือ นมีองคป ระกอบของระบบการวัดและวิ เคราะห
สัญญาณการสั่นสะเทือน มีรายละเอียดดังนี้
3.8.1.1 หัววัดสัญญาณการสั่นสะเทือนพรอมดวยสายนำสัญญาณ
ใชหัววัดสัญญาณการสั่นสะเทือนแบบความเรง (Accelerometer) ของบริษัท
Sinocera Piezotronics, Inc. รุน CA-YD-1811 ซึ่งมีคุณสมบัติเดน คือ มีชวงอุณ หภูมิใชงานสูง คือ
-40 OC ถึง +120 OC และชวงความถี่ใช งานสูง คือ ตั้งแต 0.5 Hz ถึง 10,000 Hz ซึ่งครอบคลุ มกับ
เงื่อนไขการทำงานของงานวิจัยนี้ พรอ มสายนำสัญ ญาณขนาดเสนผาศูน ยกลาง 2 มิ ลลิเมตร ซึ่งมี
จุดเดนคือ ลดสัญญาณรบกวนไดดี ดังภาพที่ 3.23

91

ภาพที่ 3.23 หัววัดสัญญาณการสั่นสะเทือนพรอมดวยสายนำสัญญาณ
3.8.1.2 เครื่องมือวัดและบันทึกผล
เครื่ อ งมื อ วั ด สั ญ ญ าณสั่ น สะเทื อ นยี่ ห อ Dynamic Data Acquisition รุ น
YE6231 ที่มีความแมนยำสูงถึง ±0.5% สามารถสราง Route สำหรับการวัดการสั่นสะเทือน บันทึก
ขอมูล ในรูป ของสเปกตรัม (Spectrum) คลื่ น (Waveform) วัด คา Overall สำหรับ วั ด คาในหน ว ย
ความเร็ว (Velocity) ความเรง (Accelerometer) แสดงดังภาพที่ 3.24

ภาพที่ 3.24 เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนยี่หอ Dynamic Data Acquisition รุน YE6231
3.8.1.3 คอมพิวเตอรและซอฟแวร
ในงานวิจัยนี้ใชซอฟแวร QuickDAQ ที่คุณ สมบั ติเดน คือ มีความหลากหลาย
ของการประมวลผลการวิเคราะหทั้งโดเมนเวลา / โดเมนความถี่ การแสดงผลทางสถิติ เปนตน
3.8.2 การวิเคราะหความพรอมของเครื่องจักร
การวิเคราะห ความพรอ มของเครื่อ งจัก รเป น การหาความถี่ธ รรมชาติ ข องเครื่องจั ก ร
วิเคราะหชวงความถี่ที่ใชงานของงานวิจัยวาสามารถบันทึกคาเพื่อนำไปวิเคราะหผลไดหรือไม รวมไป
ถึงวิ เคราะห ส ภาพของเครื่องจั กรที่ ใชในงานวิจั ย ว า มีส ภาพพร อมใช งาน มี การชำรุ ดของแบริ่ ง มี
การหลวมคลอนของเครื่องจักรหรือไม โดยติดตั้งหัววัดการสั่นสะเทือนที่ แกนเพลาหมุน (Spindle)
เพื่อการตรวจสอบความพรอมของเครื่องจักร ดังภาพที่ 3.25
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ภาพที่ 3.25 ติดตั้งอุปกรณในการตรวจสอบความพรอมของเครื่องจักร
3.8.3 การออกแบบตำแหนงติดตั้งหัววัดสัญญาณการสั่นสะเทือน
งานวิ จั ย นี้ จ ะกำหนดตำแหน งติ ดตั้ งหั ว วั ดสั ญ ญาณการสั่ น สะเทื อ นไว ส องทิ ศ ทางคื อ
ทิ ศทางดานหน าตามแนวเดินกวน (แกน X) กับทิศทางขวางแนวเดินกวน (แกน Y) เพื่อ ตรวจสอบ
ความไวของการเปลี่ย นแปลงสัญ ญาณการสั่น สะเทื อนในขณะเดิน กวนชิ้น งาน เนื่ องจากระหวา ง
การขึ้นรูปดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนจะเกิดความรอนสะสมที่ชิ้นงานและอุปกรณจับยึดสูง
เกินกวาขอจำกัดการทำงานของหัววัดสัญญาณที่เลือกใชตามหัวขอ 3.8.1.1 จึงไมสามารถติดตั้งหัววัด
ไวที่ชิ้น งานได ดังนั้นจึงเลือกติดตั้งตำแหนงหัววัดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ เพลาแกนหมุนในแตละ
แกนแทน ดังภาพที่ 3.26 ซึ่งพบวาการติดตั้งหัววัดสัญญาณที่เพลาแกนหมุนสามารถตรวจจับสัญญาณ
การสั่ น สะเทื อ นได เ ช น กั น สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Krishnakumar, Rameshkumar and
Ramachandran (2015) ที่เลือกตำแหนงติดตั้งหัววัดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่เพลาแกนหมุนในการ
ใชสัญญาณการสั่นสะเทือนตรวจจับการสึกหรอของเครื่องมือในการขึ้นรูปชิ้นงานดวยงานกัด (Milling)
โดยสามารถตรวจจับขนาดสัญญาณของการเปลี่ยนการสั่นสะเทือนเมื่อเครื่องมือเกิดการสึกหรอได
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ภาพที่ 3.26 ตำแหนงติดตั้งหัววัดสัญญาณการสั่นสะเทือน
3.8.4 การติดตั้งระบบการวัดและวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือน
หลังจากออกแบบระบบการวัดและวิเคราะห สัญ ญาณการสั่นสะเทื อนสมบู รณ แลวนั้ น
ตอไปก็ทำการติดตั้งอุปกรณเพื่อวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือนในการทดลองตอไป แสดงดังภาพที่
3.27

ภาพที่ 3.27 การติดตั้งการทดลอง
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3.8.5 การออกแบบเงื่อนไขการทดลอง
การออกแบบเงื่อนไขการทดลองเพื่อศึกษาการใชสัญญาณการสั่น สะเทือนในการตรวจ
ติดตามสภาพการสึกหรอของเครื่องมือระหวางกระบวนการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว
ดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน แบงปจจัยในการศึกษาเปนปจจัยคงที่ และปจจัยแปรผัน และ
ผลตอบสนองที่ตองการ ดังนี้
3.8.5.1 ปจจัยคงที่
ปจจัยคงที่ถูกกำหนดโดยการอางอิงจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบดวย
ปจจัย มุมเอียงเครื่องมือ ความลึกกดเสียดทาน เวลากดเสียดทาน รูปทรงเครื่องมือ และอัตราสวนของ
ขนาดบ าเครื่องมื อตอ ขนาดของหั วพิ น ดังตารางที่ 3.13 และใชค าความเร็ว ในการหมุ น เครื่ อ งมื อ
ความเร็วเดินกวน และจำนวนการเดินกวนซ้ำที่เหมาะสมที่ไดจากการศึกษาการวิเคราะหความสัมพันธ
แบบเกรยมาเปนพารามิเตอรคงที่
3.8.5.2 ปจจัยแปรผัน
กำหนดป จ จั ย แปรผั น ในการขึ้ น รู ป อะลู มิ เ นี ย มเชิ ง ประกอบพื้ น ผิ ว ด ว ย
กระบวนการเสียดทานแบบกวน เพื่อศึกษาความสัมพันธของสัญญาณการสั่นสะเทือนกับการสึกหรอ
ของเครื่องมือ ประกอบดวย
1) กำหนดชนิดอนุภ าคสารเสริม แรงที่ใชในการเดิน กวนขึ้นรูป 4 รูป แบบ
ไดแก ไมใชสารเสริมแรง, ใชอนุภาค SiC, ใชอนุภาค Al2O3 และใชอนุภาค SiC ผสมกับ Al2O3 ตามสม
ติฐานที่วาชนิดของอนุภาคสารเสริมแรงที่มีความแข็งของอนุภาคที่แตกตางกันจะสงผลใหอัตราการสึก
หรอของเครื่องมือ และขนาดของสัญญาณแรงสั่นสะเทือนที่แตกตางกัน
2) กำหนดเงื่อนไขจำนวนซ้ำการเดินกวนสองรอบ ไดแก การเดินกวนรอบที่
1 เดินกวนตามเข็มนาิกา และการเดินกวนรอบที่ 2 เดินกวนทวนเข็มนาิกา ตามสมมติฐานที่วาทิศ
ทางการเดิ น กวนต า งกั น ะส ง ผลให อั ต ราการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ และขนาดของสั ญ ญาณ
แรงสั่นสะเทือนที่แตกตางกัน
3) กำหนดชวงการเดินกวนเปน 6 ชวง โดยแบงชวงละ 150 มิลลิเมตร เปน
ระยะทางรวม 900 มิ ลลิเมตร เพื่อ เก็บ สัญ ญาณการสั่นสะเทือนเปน ชวง ๆ โดยในการเก็ บผลของ
สัญ ญาณการสั่นสะเทื อนแตละชวงจะเริ่มเก็บ ในชวงสภาวะแรงสั่ นคงที่ คือที่เวลาผานไป 20 วินาที
หลังจากเครื่องมือเริ่มเดินกวน ตามสมติฐานที่วาระยะทางเดินกวนที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหอัตราการสึก
หรอของเครื่องมือ และขนาดของสัญญาณแรงสั่นสะเทือนที่แตกตางกัน
จากการออกแบบการทดลองดั งกล า วจะใช เครื่ อ งมื อ กวน 1 ตั ว ต อเงื่ อนไข
การเดินกวนของชนิดอนุภาคและรอบการเดินกวนที่เหมือนกัน ตลอดชวงการเดินกวนทั้ง 6 ชวง
3.8.6 ดำเนินการทดลองตามตารางเงื่อนไขการทดลองพรอมบันทึกผลการทดลอง
ดำเนินการทดลองทีละเงื่อนไข และชวงระยะทางเดินกวนทีละชวงตามตารางการทดลอง
พรอ มใช เครื่องมื อบันทึกผลแรงสั่นสะเทือ นตามเงื่อนไขนั้ น ๆ และแตล ะช วงการเดิ น กวนจะถอด
เครื่ อ งมื อ กวนออกมาทำความสะอาดด ว ยการแช ในสารละลาย NaOH และน้ ำ เพื่ อ ขจั ด เศษ
อะลูมิเนียมออกจากผิวเครื่องมือ จากนั้นทำการชั่งน้ำหนักเครื่องมือแตละครั้งของชวงการเดินกวนแลว
ทำการคำนวณอัตราการสึกหรอของเครื่องมือโดยน้ำหนัก (Mass loss) ตามสูตรดังนี้
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อัตราการสึกหรอของเครื่องมือ = น้ํา หนัก เครื่ อ งมื อก อ นทดลอง-น้ํา หนั ก เครื่ อ งมื อ หลัง การทดลอง ×100% (3.13)
น้ํา หนั ก เครื่ อ งมื อ ก อ นการทดลอง

3.9 การอภิปรายผล
3.9.1 การอภิ ป รายความสั ม พั น ธร ะหวา งสมบั ติ ท างโลหะวิ ท ยา คุ ณ สมบั ติ ท างกล และ
ลักษณะการสึกหรอของเครื่องมือ
นำผลข อ มู ล การทดลองค าความต านทานแรงดึ ง และค าเปอรเซ็ น ต การสึ ก หรอของ
เครื่อ งมื อ ที่ ได ในแต ล ะการทดลอง โดยเลื อ กพิ จ ารณาเฉพาะเงื่ อ นไขการทดลองที่ ใ ห เฉพาะค า
ผลตอบสนองในระดับต่ำสุดระดับสูงสุด และระดับที่ใหคาเหมาะสมที่สุด เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธ
ระหวางการสึกหรอของเครื่องมือ สมบัติทางกล และสมบัติทางโลหะวิทยาของวัสดุเชิงประกอบจาก
การขึ้นรูปดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน
3.9.2 การอภิปรายรูปแบบการสึกหรอของเครื่องมือที่เกิดขึ้น
การอภิปรายรูปแบบการสึกหรอของเครื่องมือที่เกิดขึ้นนั้น จะเปนการนำขอมูลที่ไดจ าก
การวัดปริมาณการสึกหรอของเครื่องมือ และการวัดทิศทางรอยสึ กหรอของเครื่อ งมื อ มาอภิปราย
รูป แบบการสึ ก หรอของเครื่อ งมื อ ที่ เกิ ด ขึ้ น ตามทฤษฎี ก ารสึ ก หรอทั่ ว ไป รวมถึ ง แนวทางการลด
การสึกหรอของเครื่องมือจากการขึ้นรูปดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนที่ไดจากการศึกษากลไก
ของการสึกหรอที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยนี้
3.9.3 การอภิปรายผลการออกแบบระบบการตรวจติดตามสภาพการสึกหรอของเครื่องมื อ
ระหวางกระบวนการ
จากการศึกษาการใชสัญญาณการสั่นสะเทือนในการตรวจติดตามสภาพการสึกหรอของ
เครื่องมื อระหวางกระบวนการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้ นผิวด วยกระบวนการเสียดทาน
แบบกวน ทำการอภิ ป รายผลการถึง ความเป นไปได ในการใชรูป แบบสัญ ญาณแรงสั่ น สะเทื อ นใน
การตรวจจั บ การเปลี่ ย นแปลงการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ พิ จ ารณาจุ ด เปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ เมื่ อ เกิ ด
การสึกหรอที่ไดจากการวิเคราะหสัญ ญาณ รวมถึงปญหา ขอจำกัดในการดำเนิน งาน เพื่อเสนอแนะ
แนวทางพัฒนากระบวนการใหมีความสมบูรณตอไป

บทที่ 4
ผลการดำเนินงานการศึกษาการสึกหรอของเครื่องมือหลังกระบวนการ
ผลการดำเนิ นงานการศึก ษาการสึ ก หรอของเครื ่อ งมือ หลั ง กระบวนการสำหรั บ การขึ ้น รู ป
อะลู ม ิ เ นี ย มเชิ งประกอบพื ้ นผิ ว เกรด AA 5052 เสริ มแรงด ว ยอนุ ภ าคผงซิ ล ิ ค อนคาร ไบด ด ว ย
กระบวนการเสียดทานแบบกวน ประกอบดวย ผลการทดลองหาพารามิเตอรที่เหมาะสมในการขึ้นรูป
ที่ทำใหไดสมบัติทางกลของชิ้นงานดีที่สุด และไดการสึกหรอของเครื่องมือที่นอยที่สุดดวย ผลที่ไดจาก
การทดลองทั้งสองวัตถุประสงคนี้ จะนำมาวิเคราะหหาพารามิเตอรที่เหมาะสมสำหรับปญหาแบบ
หลายวัตถุประสงคดวยวิธีการวิเคราะหความสัมพันธแบบเกรย จากนั้นทำการยืนยันผลพารามิเตอรที่
เหมาะสม นำผลลัพธที่ไดไปใชในการออกแบบระบบการตรวจติดตามสภาพการสึกหรอของเครื่องมือ
ระหวางกระบวนการ ดวยรูปแบบสัญญาณแรงสั่นสะเทือน และอภิปรายผลที่เกิดขึ้น มีรายละเอียดผล
การดำเนินงานดังตอไปนี้
4.1 การศึกษาสมบัติของชิ้นงานในการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการ
เสียดทานแบบกวน
จากการออกแบบการทดลองเพื่อหาปจจัยที่เหมาะสมตอสมบัติทางกลของชิ้นงาน ในการขึ้นรูป
วัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน และเพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ป จ จั ย ที ่ ส  ง ผลต อ โครงสร า งทางโลหะวิ ท ยาและสมบั ต ิ ท างกลของชิ ้ น งาน มี ร ายละเอี ย ดผล
การดำเนินงานดังนี้
4.1.1 ผลการทดสอบคาความตานทานแรงดึงของชิ้นงาน
จากการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมบัติทางกลใน
การขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน ประกอบดวยปจจัย
ในการทดลอง 3 ปจจัยไดแก จำนวนการเดินกวนซ้ำ (ปจจัย N) ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ (ปจจัย
R) และความเร็วเดินกวน (ปจจัย T) โดยมีตัวแปรตามหรือผลตอบสนองที่ตองการทราบเปนสมบัติ
ทางกลของชิ้นงาน คือ คาความตา นทานแรงดึง (Tensile strength) และดำเนิน การทดลองตาม
ขั้นตอนการดำเนินงานในหัวขอ 3.3 จากนั้นนำชิ้นงานที่ขึ้นรูปได ไปตัดชิ้นทดสอบสำหรับทดสอบ
แรงดึง ดังขั้นตอนการดำเนินงานในหัวขอ 3.4.1 และ 3.4.3 แลวบันทึกผลการทดสอบความตานทาน
แรงดึงของชิ้นงานในแตละเงื่อนไข (ภาคผนวก ข) ไดดังตารางที่ 4.1 และแสดงดังภาพที่ 4.1
ผลการวิเคราะหตำแหนงรอยขาดจากการดึงชิ้นทดสอบในแตละเงื่อนไข พบวาตำแหนง
รอยขาดของชิ้นงานสวนใหญเกิดขึ้นทั่วไปในบริเวณระยะทดสอบ (Gauge length) อยางสุม แตโดย
สวนใหญตำแหนงรอยขาดเกิดขึ้นตรงกลางระยะทดสอบ แสดงตำแหนงรอยขาดชิ้นทดสอบแรงดึงใน
ภาคผนวก ค
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ตารางที่ 4.1 บันทึกผลการทดสอบคาความตานทานแรงดึงของชิ้นงาน
รหัส
เงื่อนไข
N1R1T1
N1R2T2
N2R1T1
N2R2T2
N3R1T2
N3R2T1
N4R1T2
N4R2T1

จำนวนการเดินกวน
ซ้ำ (N)
(หนวย: รอบ)
1
1
2
2
3
3
4
4

ปจจัยในการขึ้นรูป
ความเร็วในการหมุน
เครื่องมือ (R)
(หนวย: มม./นาที)
1000
1500
1000
1500
1000
1500
1000
1500

ความเร็วเดินกวน
(T)
(หนวย: รอบ/นาที)
10
30
10
30
30
10
30
10

ผลตอบสนอง
คาความตานทาน
แรงดึง (UTS)
(หนวย: MPa)
187.92
154.59
233.32
225.86
233.24
211.16
234.73
218.07

คาความตานทานแรงดึง (MPa)

250
วัสดุ

200

เนื้อพื้น

150
100
50
เงื่อนไข

0
N1R1T1

N1R2T2

N2R1T1

N2R2T2

N3R1T2

N3R2T1

N4R1T2

N4R2T1

ภาพที่ 4.1 กราฟคาความตานทานแรงดึงของชิ้นงานตามเงื่อนไขการทดลอง
จากภาพที ่ 4.1 พบวา ค า ความตา นทานแรงดึ ง ของชิ ้น งานที่ เ งื ่ อ นไข N1R1T1 และ
N1R2T2 ที ่ ม ีจ ำนวนการเดิ น กวนซ้ ำ 1 รอบ ให ค  า ความต า นทานแรงดึ ง ของชิ ้ น งานต่ ำ กว า ค า
ความตานทานแรงดึงของอะลูมิเนียมเนื้อพื้น (คาความตานทานแรงดึงเฉลี่ย 201.10 MPa) เปนผลมา
จากอนุภาคสารเสริมแรงยังเกาะกลุมกัน ไมกระจายตัวอยางสม่ำเสมอในอะลูมิเนียมเนื้อพื้น สังเกตได
จากพบมีกลุมอนุภาคสารเสริมแรงตรงตำแหนงรอยขาดของชิ้นทดสอบในภาคตัดขวาง ดังภาพที่ 4.2
ดังนั้นการเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงานดวยกลไกการเสริมแรงดวยอนุภาคสารเสริมแรงนี้ ควรพึงระวัง
เรื่องการเกาะกลุมกันของอนุภาคที่จะไปทำใหเกิดความแข็งแรงของชิ้นงานที่ลดลงได
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กลุมอนุภาค SiC

กลุมอนุภาค SiC

ก) N1R1T1

ข) N1R2T2

ภาพที่ 4.2 ภาพตัดขวางรอยขาดชิ้นทดสอบแรงดึงของเงื่อนไขตาง ๆ
เงื่อนไขการทดลองนอกเหนือจากการเดินกวนซ้ำ 1 รอบ พบวาใหคาตานทานแรงดึงของ
ชิ้นงานสูงกวาคาความตานทานแรงดึงของอะลูมิเนียมเนื้อพื้นทั้งหมด โดยกลไกการเพิ่มความตานทาน
แรงดึงนี้ เปนผลมาจากการกระจายตัวที่สม่ำเสมออยางสุมของอนุภาคสารเสริมแรงเปนหลัก อีกสวน
หนึ่งเปนผลมาจากกลไกการปรับขนาดเกรนที่เล็กลง และกลไกการเพิ่มความแข็งแรงจากความเครียด
(Strain hardening) ซึ่งเปนสมบัติของวัสดุอะลูมิเนียมกลุม 5XXX แตกลไกนี้มีผลนอยกวาเมื่อเทียบ
กับกลไกความแข็งแรงที่เกิดจากอนุภาคสารเสริมแรง สอดคลองกับผลวิจัยของ Sharifitabar et al.
(2011) ที่เปรียบเทียบการขึ้นรูป วัสดุ เชิงประกอบพื้นผิว AA5052/Al2O3 กับปรับปรุงขนาดเกรน
อะลูมิเนียมเนื้อพื้น AA5052 ดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน ดวยจำนวนรอบการเดินกวนซ้ำ
ตั้งแต 1 – 4 รอบ พบวาความตานทานแรงดึงของชิ้นงานในการกวนอะลูมิเนียมเนื้อพื้นเพิ่มขึ้นตาม
จำนวนรอบของการกวนซ้ำ แตมีอัตราการเพิ่มขึ้นของความตานทานแรงดึงนอยกวาการขึ้นรูปวัสดุ
เชิงประกอบพื้นผิวอยางชัดเจน กลไกความแข็งแรงที่เกิดจากอนุภาคสารเสริมแรงนี้ สามารถอธิบาย
ดวยการวิเคราะหสมบัติทางโลหะวิทยาของชิ้นงานในขั้นตอนตอไป
4.1.2 ผลการวิเคราะหสมบัติทางโลหะวิทยาของชิ้นงาน
การวิเคราะหสมบัติทางโลหะวิทยาของชิ้นงาน ผานการถายภาพบริเวณกึ่งกลางพื้นที่กวน
ในภาคตัดขวางดวยกลองจุลทรรศนแบบแสง เพื่อดูลักษณะการกระจายของอนุภาคสารเสริมแรง ใช
อธิบายสมบัติทางกลที่ไดจากการขึ้นรูปชิ้นงานในแตละเงื่อนไข แสดงดังภาพที่ 4.3 ดังนี้
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กลุมอนุภาค SiC

กลุมอนุภาค SiC

ตำหนิแบบโพรง

อนุภาค SiC ที่แตกหัก
อนุภาค SiC

อนุภาค SiC

ก) N1R1T1

ข) N1R2T2

อนุภาค SiC

อนุภาค SiC ที่แตกหัก

อนุภาค SiC ที่แตกหัก

อนุภาค SiC

ค) N2R1T1

ง) N2R2T2

อนุภาค SiC ที่แตกหัก

อนุภาค SiC ที่แตกหัก
อนุภาค SiC
อนุภาค SiC

จ) N3R1T2

กลุมอนุภาค SiC

ฉ) N3R2T1

ภาพที่ 4.3 โครงสรางจุลภาคพื้นที่กวนในแตละเงื่อนไข
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อนุภาค SiC ที่แตกหัก
อนุภาค SiC
อนุภาค SiC
อนุภาค SiC ที่แตกหัก

ช) N4R1T2

ซ) N4R2T1

ภาพที่ 4.3 โครงสรางจุลภาคพื้นที่กวนในแตละเงื่อนไข (ตอ)
จากภาพที่ 4.3 พบวา โครงสรางจุลภาคพื้นที่กวนของเงื่อนไขจำนวนการเดินกวนซ้ำ 1
รอบ ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ 1000 รอบตอนาที และความเร็วเดินกวน 10 มิลลิเมตรตอนาที
(N1R1T1) ดังภาพที่ 4.3 ก) มีอนุภาคผงซิลิคอนคารไบดไมเกิดการแตกหักเทาที่ควร และมีการเกาะ
กลุมกันอยางหนาแนนไปในทิศทางการกวน ไมเกิดการกระจายตัวของอนุภาคที่สม่ำเสมอในพื้นที่กวน
ซึ่ งมีลักษณะเชนเดียวกันกับ เงื่อนไขจำนวนการเดินกวนซ้ำ 1 รอบ ความเร็วในการหมุน เครื่องมือ
1500 รอบต อ นาที และความเร็ ว เดิ น กวน 30 มิ ลลิ เ มตรต อ นาที (N1R2T2) ดั ง ภาพที ่ 4.3 ข)
สอดคลองกับงานวิจัยของ Dolatkhah and et al. (2012) ที่วาการเดินเพียงรอบเดียวไมเพียงพอทำ
ให กลุมอนุภาคผงมีการกระจายตัวในวัสดุเนื้อพื้น อีกทั้งความเร็วเดิ นกวนที่สู งเกิ น ไป ในเงื่อนไข
N1R2T2 ทำใหเกิดตำหนิแบบโพรงเกิดขึ้นในพื้นที่กวนได ซึ่งผลโครงสรางจุลภาคพื้นที่กวนที่มีลักษณะ
ของอนุภาคผงซิลิคอนคารไบดมีการเกาะกลุมกัน ไมเกิดการกระจายตัวของอนุภาคนี้ สงผลใหสมบัติ
ทางกลลดลงได สอดคลองกับงานวิจัยของ Mohsen and Kamran (2017) ที่วาสมบัติทางกลที่ต่ำเปน
ผลจากการเกาะตัวเปนกอนของอนุภาคผงสารเสริมแรงที่เกิดจากการเดินกวนเพียงรอบเดียว
จากภาพที่ 4.3 ค) และ ภาพที่ 4.3 ง) เปนภาพโครงสรางจุลภาคพื้นที่กวนของเงื่อนไข
จำนวนการเดินกวนซ้ำ 2 รอบ ที่ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ 1000 รอบตอนาที และความเร็วเดิน
กวน 10 มิลลิเมตรตอนาที (N2R1T1) และความเร็วในการหมุนเครื่องมือ 1500 รอบตอนาที และ
ความเร็วเดินกวน 30 มิลลิเมตรตอนาที (N2R2T2) ตามลำดับ ซึ่งมีลักษณะการกระจายตัวของอนุภาค
ผงที่เหมือนกันคือ อนุภาคผงมีการกระจายตัวอยางสม่ำเสมออยางสุมในพื้นที่กวนในทิศทางการไหล
กวนเปนเสนวงแหวน (Onion Ring) และไมเกิดการเกาะตัวกันของอนุภาคผง รวมถึงมีเศษอนุภาคผงที่
แตกหักขนาดเล็กกระจายตัวสม่ำเสมอแทรกตัวตามรองของเสนแนวกวน แตลักษณะการกระจายตัว
ของเงื่อนไข N2R2T2 คอนขางกระจายตัวที่มีระยะหางของอนุภาคมากกวา และมีเศษอนุภาคผงที่
แตกหักนอยกวาเงื่อนไข N2R1T1 ซึ่งการกระจายตัวของอนุภาคผงอยางสม่ำเสมอและมีการแตกหัก
ของอนุภาคผงกระจายทั่วพื้นที่กวนของเงื่อนไขทั้งสองนี้ สงผลใหสมบัติทางกลที่สูงตาม (Yang and
et al., 2010; Bauri, Yadav and Suhas, 2011)
ในสวนของภาพที่ 4.3 จ) และ ภาพที่ 4.3 ฉ) เปนภาพโครงสรางจุลภาคพื้นที่กวนของ
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เงื่ อนไขจำนวนการเดินกวนซ้ำ 3 รอบ ที่ความเร็ว ในการหมุนเครื่องมือ 1000 รอบตอนาที และ
ความเร็วเดินกวน 30 มิลลิเมตรตอนาที (N3R1T2) และความเร็วในการหมุนเครื่องมือ 1500 รอบตอ
นาที และความเร็วเดินกวน 10 มิลลิเมตรตอนาที (N3R2T1) ตามลำดับ พบวา ยังมีการเกาะกลุมกัน
ของอนุภาคผงซิลิคอนคารไบดอยางไปในทิศทางการกวน การกระจายตัวของอนุภาคผงยังไมสม่ำเสมอ
แตมีอนุภาคผงที่แตกหักกระจายอยูพอสมควร อันเนื่องมาจากการหมุนกวนสลับทิศทางในแตละรอบที่
ไมสมมาตรกันระหวางดาน Advancing Side (AS) กับ ดาน Retreating Side (RS) ทำใหอนุภาคผง
ถูกกวนไปกระจุกตัว ฝงใดฝงหนึ่ง สงผลใหสมบัติทางกลไมสูงเทาเงื่อนไขที่เปนการกวนที่ มีทิ ศทาง
สมมาตร (การกวนซ้ำ 2 รอบ กับการกวนซ้ำ 4 รอบ)
และจากภาพที่ 4.3 ช) และภาพที่ 4.3 ซ) เปนภาพโครงสรางจุลภาคพื้นที่กวนของเงื่อนไข
จำนวนการเดินกวนซ้ำ 4 รอบ ที่ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ 1000 รอบตอนาที และความเร็วเดิน
กวน 30 มิลลิเมตรตอนาที (N3R1T2) และความเร็วในการหมุนเครื่องมือ 1500 รอบตอนาที และ
ความเร็วเดินกวน 10 มิลลิเมตรตอนาที (N3R2T1) ตามลำดับ พบวามีลักษณะโครงสรางจุลภาค
ใกล เคียงกันกับ เงื่อนไขจำนวนการเดินกวนซ้ำ 2 รอบ กลา วคือ อนุภ าคผงมีการกระจายตัว อยาง
สม่ำเสมออยางสุมในพื้นที่กวนในทิศทางการไหลกวนเปนเสนวงแหวน (Onion Ring) และไมเกิดการ
เกาะตัวกันของอนุภาคผง รวมถึงมีเศษอนุภาคผงที่แตกหักขนาดเล็กกระจายตัวสม่ำเสมอแทรกตัวตาม
รองของเสนแนวกวน สงผลใหมีสมบัติทางกลที่สูงใกลเคียงกับเงื่อนไขจำนวนการเดินกวนซ้ำ 2 รอบ
ดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ Asadi and et al. (2012) ที่พบวาการเดินกวนที่รอบที่ 2 และที่ 4 มี
ความตานทานแรงดึงสูงเนื่องจากการกลับทิศทางการหมุนกวนจะชวยลดความแตกตางการกระจายตัว
ของอนุภาคผงระหวางดาน Advancing Side (AS) กับ ดาน Retreating Side (RS) เชนเดียวกันกับ
งานวิจัยของ Rejil and et al. (2012) พบวาการเดินกวนสองรอบในทิศทางตรงกันขามจะทำใหไดการ
กระจายตัวของอนุภาคผงที่ดีขึ้น
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางจุลภาคในพื้นที่กวนตอสมบัติทางกลของ
ชิ้นงาน พบวามีความสัมพันธกัน ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามปจจัยในการขึ้นรูป ไดแก จำนวน
การเดินกวนซ้ำ (ปจจัย N ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ (ปจจัย R) และความเร็วเดินกวน (ปจจัย T)
ดังนั้นจึงมีการศึกษาเพื่อหาขนาดของอิทธิพลของปจจัยที่สงตอสมบัติทางกลของชิ้นงาน เพื่อใชเปน
ขอมูลในการเลือกใชปจจัยที่เหมาะสมในการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการ
เสียดทานแบบกวนตอไป
4.1.3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอสมบัติทางกลของชิ้นงาน
การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมบัติทางกลของชิ้นงาน เปนการวิเคราะหผลทางสถิติ
ของปจจัย จำนวนการเดินกวนซ้ำ (ปจจัย N) ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ (ปจจัย R) และความเร็ว
เดิ น กวน (ปจ จัย T) ตอ ผลตอบสนองคื อ คา ความต านทานแรงดึ ง โดยใชโ ปรแกรมคอมพิว เตอร
สำเร็จรูป ชื ่อ Minitab version 17.0 ซึ ่งเปนโปรแกรมคอมพิว เตอรท ี่ใชใ นการวิเ คราะห ผ ลจาก
การออกแบบการทดลองตามขอ มูลในตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหการทดลองแบบทากูช ิ L8 มี
รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4.2 ผลการประมาณคาพยากรณความถูกตองของคาความตานทานแรงดึง
Term
Constant
N1
N2
N3
R 1000
T 10

Coef
SE Coef
T
212.362
3.304
64.274
-41.105
5.723
-7.183
17.228
5.723
3.011
9.838
5.723
1.719
9.941
3.304
3.009
0.256
3.304
0.078
S = 9.345 R-Sq = 96.8% R-Sq (adj) = 88.9%

P
0.000
0.019
0.095
0.228
0.095
0.945

จากตารางที่ 4.2 ผลการประมาณคาพยากรณความถูกตองของคาความตานทานแรงดึง
จากขอมูลที่มี ไดคา R-Sq = 96.8% และคา R-Sq (adj) = 88.9% แสดงวามีขอมูลมีความเหมาะสม
เพียงพอตอการวิเคราะหหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมบัติทางกลของชิ้นงานตอไป สรุปการวิเคราะห
ความแปรปรวน (ANOVA) ของปจจัยที่มีอิทธิพลของคาความตานทานแรงดึง แสดงดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 สรุปการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาความตานทานแรงดึง
Source
N
R
T
Error
Total

DF
3
1
1
2
7

SS

MS

F

% Contribution

4560.58
790.61
0.53
174.66
5526.39

1520.19
790.61
0.53
87.33

17.41
9.05
0.01

63.38
32.96
0.02
3.64

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของปจจัยที่มีอิทธิพลของคา
ความตานทานแรงดึง พบวาปจจัยจำนวนการเดินกวนซ้ำ (ปจจัย N) มีอิทธิพลตอคาความตานทานแรง
ดึงของชิ้นงานสูงที่สุด คิดเปน 63.38% รองลงมาคือปจจัย ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ (ปจจัย R)
คิดเปน 32.96% และความเร็ว เดินกวน (ปจจัย T) คิดเปน 0.02 % ตามลำดับ จากนั้นหาระดั บที่
เหมาะสมของปจจัยของการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน
เพื่อเปาหมายใหไดคา ความตานทานแรงดึงของชิ้นงานสูงที่สุด แสดงดังตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 สรุปการวิเคราะหคา Signal to noise ratios แบบยิ่งมากยิ่งดีของคา
ความตานทานแรงดึง
Level
1
2
3
4
Delta
Rank

N
44.63
47.22*
46.92
47.09
2.59
1

R
46.90*
46.03

T
46.53*
46.41

0.87
2

0.12
3

Main Effects Plot for SN ratios
Data Means

N

47.5

R

T

Mean of SN ratios

47.0
46.5
46.0
45.5
45.0
44.5
1

2

3

4

1000

1500

10

30

Signal-to-noise: Larger is better

ภาพที่ 4.4 ผลกระทบหลักตอคาความตานทานแรงดึง
จากตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.4 เปนการวิเคราะหดวยวิธีทากูชิแบบยิ่งมากยิ่งดี (Larger
is better) เพื่อหาระดับปจจัยหลักที่สงผลคาความตานทานแรงดึงของชิ้นงานสูงที่สุด พบวาปจจัย
จำนวนการเดินกวนซ้ำ (ปจจัย N) มีอิทธิพลตอคาความตานทานแรงดึงของชิ้นงานสูงที่สุด รองลงมา
คือปจจัยความเร็วในการหมุนเครื่องมือ (ปจจัย R) และปจจัยความเร็วเดินกวน (ปจจัย T) ตามลำดับ
สอดคลองกับการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) โดยระดับปจจัยหลักที่สงผลคาความตานทาน
แรงดึงของชิ้นงานสูงที่สุด คือ จำนวนการเดินกวนซ้ำ 2 รอบ ที่ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ 1000
รอบตอนาที และความเร็วเดินกวน 10 มิลลิเมตรตอนาที (N2R1T1)
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4.1.4 อภิปรายผลการศึกษาสมบัติของชิ้นงาน
จากผลการศึก ษาปจ จั ย ที่ เ หมาะสมตอ สมบั ต ิท างกลในการขึ ้ น รู ป วั ส ดุ อ ะลู มิ เ นี ยม
เชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน พบวาปจจัยจำนวนการเดินกวนซ้ำ (ปจจัย N)
มี อิ ทธิ พ ลต อ ค าความตา นทานแรงดึงของชิ้น งานสูง ที ่สุด นั่นคือเมื ่อต องการขึ ้น รูป เพื ่ อให ได คา
ความตานทานแรงดึงของชิ้นงานที่สูงขึ้น ควรเพิ่มจำนวนในการเดินกวนซ้ำและใชจำนวนในการทำซ้ำ
เปนเลขคู เนื่องจากจะสงผลใหอนุภาคผงมีการกระจายตัวอยางสม่ำเสมออยางสุ มในพื้น ที่ กวนใน
ทิศทางการไหลกวน และไมเกิดการเกาะตัวกันของอนุภาคผง รวมถึงมีเศษอนุภาคผงที่แตกหักขนาด
เล็กกระจายตัวสม่ำเสมอแทรกตัวตามรองของเสนแนวกวน ทำใหไดสมบัติทางกลที่สูงขึ้นตามไปดวย
แตการเพิ่มจำนวนการเดินกวนซ้ำในการขึ้นรูปจะสงผลกระทบตอเวลาการขึ้นรูปที่นานขึ้น เมื่อมองใน
แงการผลิตจะสงผลตอการผลิตที่ดอยประสิทธิภาพ อีกทั้งยังอาจสงผลตอการสึกหรอของเครื่องมือ
กวนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ไดเทาเดิมดวย จึงจำเปนตองมีการศึกษาผลของปจจัย
ดังกลาวตอการสึกหรอของเครื่องมือในการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการ
เสียดทานแบบกวนตอไป
4.2 การศึกษาการสึกหรอของเครื่องมือในการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเ นียมเชิงประกอบพื้ นผิว ด ว ย
กระบวนการเสียดทานแบบกวน
หลังจากการหาปจจัยที่เหมาะสมตอสมบัติทางกลในการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว
ดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนแลวนั้น จำเปนตองศึกษาผลตอบสนองดานอื่นที่มีผลกระทบตอ
การขึ้นรูป นั่นคือผลของการสึกหรอของเครื่องมือ เนื่องจากการขึ้นรูปชิ้นงานเพื่อใหไดสมบัติทางกล
และโครงสรางทางโลหะวิทยาที่ดีแลวนั้น จำเปนตองคำนึงถึงการใชงานของเครื่องมือที่ยาวนานดวย
เนื่องจากประเด็นการสึกหรอของเครื่องมือเปนประเด็นหลักที่สงผลตอตนทุนการขึ้นรูปชิ้นงานโดยตรง
กลาวคือเมื ่ อเครื ่องมือ กวนเกิดการสึก หรอตองมีการเปลี่ยนเครื่อ งมือ ใหม อี กทั ้ง ยัง เสี ย เวลาใน
การเปลี่ยนเครื่ อ งมื อดว ย ในการศึกษาอิทธิพ ลของปจ จัย ที่ ส งผลต อการสึ กหรอของเครื่ องมือ มี
รายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้
4.2.1 ผลการทดสอบคาการสึกหรอของเครื่องมือ
การศึกษาอิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอการสึกหรอของเครื่องมือ จะนำเครื่องมือที่ใชใน
การขึ้นรูปในแตละเงื่อนไขของการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ L8 ตามขั้นตอนการดำเนินงานใน
หัวขอ 3.3 มาทำการวัดคาเปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือ (%Tool wear rate) ดวยวิธีการหา
รอยละของน้ำหนักของเครื่องมือที่หายไประหวางการขึ้นรูปแตละเงื่อนไข ดังสมการที่ 3.5 ตามขั้นตอน
ที่ 3.5 แลวบันทึกผลคาเปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือในแตละเงื่อนไข (ภาคผนวก ก) ไดดั ง
ตารางที่ 4.5 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.5 บันทึกผลการทดสอบคาการสึกหรอของเครื่องมือ
รหัส
เงื่อนไข
N1R1T1
N1R2T2
N2R1T1
N2R2T2
N3R1T2
N3R2T1
N4R1T2
N4R2T1

จำนวนการเดินกวน
ซ้ำ (N)
(หนวย: รอบ)
1
1
2
2
3
3
4
4

ปจจัยในการขึ้นรูป
ความเร็วในการหมุน
เครื่องมือ (R)
(หนวย: มม./นาที)
1000
1500
1000
1500
1000
1500
1000
1500

ความเร็วเดินกวน
(T)
(หนวย: รอบ/นาที)
10
30
10
30
30
10
30
10

ผลตอบสนอง
เปอรเซ็นตการสึก
หรอของเครื่องมือ
(หนวย: เปอรเซ็นต)
0.0695
0.0561
0.0926
0.0911
0.0926
0.1013
0.1085
0.1209

จากตารางที่ 4.5 พบวา ค าเปอรเซ็นตการสึก หรอของเครื่อ งมื อแต ละเงื ่อ นไขมีค  า ที่
แตกตางกัน เมื่อพิจารณาปจจัยของความแตกตางกัน สังเกตไดวาจำนวนรอบการกวนที่เพิ่มขึ้นจะทำ
ใหการสึกหรอของเครื่องมือเพิ่มขึ้นตาม อันเนื่องมาจากการเพิ่มรอบการเดินกวนเปนการเพิ่มระยะทาง
ในการเดินกวนนั่ นเอง เมื่อระยะทางการเดินกวนเพิ่มขึ้น ทำใหเครื่องมือที ่เผชิ ญ กั บ ความร อ นใน
การเสียดทานยาวนานขึ้น และระหวางเดินกวนเครื่องมือก็หมุนขัดถูกับกลุมอนุภาคผงที่มีความแข็ง
กวาเครื่องมือที่ฝงในอะลูมิเนียมเนื้อพื้น จึงเกิดการสึกหรอของเครื่องมือขึ้นที่แปรผันตามระยะทาง ซึ่ง
มีความสัมพันธใกลเคียงกับความสัมพันธของการสึกหรอของเครื่องมือกับระยะทางการเดินเชื่อมของ
งานวิจัยการเชื่อมเสียดทานแบบกวนวัสดุเชิงประกอบ A359/SiC/20p และการเชื่อมเชื่อมเสียดทาน
แบบกวนวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ AA6061/Al2O3/20p โดยใช เ ครื ่ อ งมื อ รู ป ทรงเกลี ย ว พบว า อั ต รา
การสึกหรอของเครื่องมือเพิ่มขึ้นตามระยะทางในการเชื่อมที่เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน (Fernandez and
Murr, 2004; Prado and et al., 2001)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความเร็วเดินกวนกับการสึกหรอของเครื่องมือในแตละ
เงื่อนไข พบวาที่ระดับจำนวนรอบการกวนที่เทากัน เมื่อความเร็วในการเดินกวนสูงขึ้นจะใหเปอรเซ็นต
การสึกหรอของเครื่องมือต่ำกวาระดับความเร็วในการเดินกวนที่ต่ำ เชน เงื่อนไข N1R2T2 มีอัตรา
การสึกหรอของเครื่องมือต่ำกวาเงื่อนไข N1R1T1 อยางเห็นไดชัด ผลอันเนื่องมาจากเวลาที่ใชเวลาเดิน
กวนตา งกันที่ระยะทางเทากัน กลาวคือ เงื่อนไข N1R2T2 และเงื่อนไข N1R1T1 มีจำนวนรอบใน
การเดินกวนเทากันที่ 1 รอบ มีระยะทางเดินกวนเทากันที่ 150 มิลลิเมตร โดยเงื่อนไข N1R2T2 มี
ความเร็วเดินกวน 30 มิลลิเมตรตอนาที ทำใหใชเวลาเดินกวน 5 นาทีในระยะทาง 150 มิลลิเมตร
ขณะที่เงื่อนไข N1R1T1 มีความเร็วเดินกวน 10 มิลลิเมตรตอนาที ทำใหใชเวลาเดินกวน 15 นาทีใน
ระยะทาง 150 มิลลิเมตร ซึ่งใชเวลาเดินกวนมากกวาเงื่อนไข N1R2T2 ถึง 3 เทา การหมุนกวนของ
เครื่องมือที่ใชเวลานานจะทำใหเครื่องมือสัมผัสกับกลุมอนุภาคผงที่มีความแข็งกวาเครื่องมือที่ฝงใน
อะลูมิเนียมเนื้อพื้นเปนเวลานาน จึงเกิดการสึกหรอของเครื่องมือขึ้นที่แปรผันตามเวลาของการเดิน
หมุนกวน ซึ่งมีความสัมพันธใกลเคียงกับความสัมพันธของการสึกหรอของเครื่องมือกับความเร็วเดิน
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เชื่อมของงานวิจัยการเชื่อมเสียดทานแบบกวนวัสดุเชิงประกอบ A359/SiC/20p และการเชื่อมเชื่อม
เสียดทานแบบกวนวัสดุเชิงประกอบ AA6061/Al2O3/20p โดยใชเครื่องมือรูปทรงเกลียว พบวาอัตรา
การสึกหรอของเครื่องมือลดลงเมื่อใชความเร็วเดินเชื่อมสูงขึ้นเชนเดียวกัน (Fernandez and Murr,
2004; Prado and et al., 2001)
สวนความสัมพันธระหวางปจจัยความเร็วในการหมุนกวนกับการสึกหรอของเครื่องมือใน
แตละเงื่อนไข พบวาไมมีความสัมพันธกันอยางเดนชัดเทาสองปจจัยแรก จึงควรมีการวิเคราะหปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการสึกหรอของเครื่องมือในทางสถิติ เพื่อยืนยันผลตอไป
4.2.2 ผลการวิเคราะหลักษณะการสึกหรอของเครื่องมือ
การวิเคราะหลักษณะรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือ เพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษากลไก
การสึกหรอของเครื่องมือในการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทาน
แบบกวน ผลการศึกษาลักษณะรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือหลังการขึ้นรูปในเงื่อนไขตาง ๆ แสดง
ดังภาพที่ 4.5

ก) N1R1T1

ข) N1R2T2

ค) N2R1T1

ง) N2R2T2

ภาพที่ 4.5 รูปรางการสึกหรอของเครื่องมือในแตละเงื่อนไข
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จ) N3R1T2

ฉ) N3R2T1

ช) N4R1T2

ซ) N4R2T1

ภาพที่ 4.5 รูปรางการสึกหรอของเครื่องมือในแตละเงื่อนไข (ตอ)
จากภาพที่ 4.5 เปนการเปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือในแตละเงื่อนไข
พบว า เงื ่ อ นไขจำนวนการเดิ น กวนซ้ ำ 1 รอบทั ้ ง สองเงื ่ อ นไข เมื ่ อ สั ง เกตด ว ยตาเปล า ไม พ บ
การเปลี่ยนแปลงรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือในความยาวของหัวพิน และขนาดความโตของบา
เครื่องมือ ขณะที่ขนาดความโตของหัวพินมีการสึกหรอเกิดขึ้นที่ปลายเกลียวเล็กนอย สวนเงื่อนไข
จำนวนการเดินกวนซ้ำ 2 รอบทั้งสองเงื่อนไขเมื่อสังเกตดวยตาเปลา ไมพบการเปลี่ยนแปลงรูปราง
การสึกหรอของเครื่องมือในความยาวของหัวพิน และขนาดความโตของบาเครื่องมือเชนเดียวกันกับ
เงื่อนไขจำนวนการเดินกวนซ้ำ 1 รอบ ขณะที่ขนาดความโตของหัว พินมีการสึ กหรอเกิดขึ้นที่ป ลาย
เกลียวสูงกวาเงื่อนไขจำนวนการเดินกวนซ้ำ 1 รอบ สวนเงื่อนไขจำนวนการเดินกวนซ้ำ 3 รอบ และ
เงื่อนไขจำนวนการเดินกวนซ้ำ 4 รอบมีรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือแตกตางกันอยางชัดเจน ใน
เงื่อนไขที่ความเร็วเดินกวนต่ำและความเร็วในการเดินกวนที่สูงจะมีลักษณะการสึกหรอของเครื่องมือที่
สูง กวา เงื่อนไขที่ความเร็วเดินกวนสูงและความเร็วในการเดินกวนที่ต่ำอยางเห็นไดช ัดเจนที่ระดับ
จำนวนการเดินกวนซ้ำเทากัน เปนผลมาจากความเร็วในการหมุนกวนสูงและความเร็วในการเดินกวนที่
ต่ำจะใหความรอนในการเสียดทานที่สูง (Arbegast and Hartley, 1998) ประกอบกับเครื่องมือหมุน
สัมผัสกับกลุมอนุภาคเปนเวลานานและมีความเร็วสูงทำใหมีอัตราการสึกหรอของเครื่องมือสูงตามดวย
เชนกัน ซึ่งมีความสัมพันธใกลเคียงกับความสัมพันธของการสึกหรอของเครื่องมือกับความเร็วเดินเชื่อม
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ของงานวิจัยการเชื่อมเสียดทานแบบกวนวัสดุเชิงประกอบ A359/SiC/20p และการเชื่อมเสียดทาน
แบบกวนวัสดุเชิงประกอบ AA6061/Al2O3/20p โดยใชเครื่องมือรูปทรงเกลียว พบวาอัตราการสึกหรอ
ของเครื่องมือเพิ่มขึ้นเมื่อใชความเร็วในการหมุนกวนสูงและความเร็วในการเดินกวนที่ต่ำ (Fernandez
and Murr, 2004; Prado and et al., 2001)
เมื่อพิจารณาตำแหนงของการสึกหรอของเครื่องมือตามความยาวหัวพิน ของเงื่อนไขที่
N3R2T1 และ N4R2T1ซึ่งเกิดการสึกหรอของหัวพินอยางชัดเจน พบวาสึกหรอของหัวพินจะเกิดขึ้น
สูงสุดบริเวณตำแหนงวัดจากโคนหัวพินมาประมาณ 1/3 ถึง 2/3 ของความยาวหัวพิน สอดคลองกับผล
การสึกหรอตำแหนงของหัวพินในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบ AC4AC/
30%SiCp ที่พบวาการสึกหรอของความโตหัวพินแตกตางกันมากในตำแหนงที่แตกตางกัน และการสึก
หรอสูงสุดจะอยูในชวงความยาวประมาณหนึ่งในสามจากโคนของหัวพิน (Liu, Feng, Fujii, and Nogi,
2005) แตการสึกหรอของเครื่องมือในการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบ ดวยกระบวนการเสียดทาน
แบบกวนของกรณีศึกษานี้ มีขนาดการสึกหรอของเครื่องมือสูงกวา และเปนบริเวณกวางกวาการเชื่อม
เสียดทานแบบกวนวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบ เนื่องมาจากกรณีศึกษานี้เปนการใชเครื่องมือเดินหมุน
กวนกลุมอนุภาคผง SiC ที่บรรจุในรูของอะลูมิเนียมเนื้อพื้น ซึ่งตางจากการเดินกวนเชื่อมเสียดทาน
อะลูมิเนียมเชิงประกอบ ที่มีอนุภาคผงกระจายแบบสุมในอะลูมิเนียมเนื้อพื้น จึงทำใหเครื่องมือเผชิญ
กับกลุมอนุภาคผง SiC ที่เกาะตัวกันและมีความแข็งสูงกวาวัสดุเครื่องมือกวน จึงทำใหเกิดอัตราการสึก
หรอของเครื่องมือที่สูงกวาและมีวงกวางของการสึกหรอกวาการเชื่อมเสียดทานแบบกวนอะลูมิเนียม
เชิงประกอบ
4.2.3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสึกหรอของเครื่องมือ
การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสึกหรอของเครื่องมือ เปนการวิเคราะหผลทางสถิติ
ของปจจัย จำนวนการเดินกวนซ้ำ (ปจจัย N) ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ (ปจจัย R) และความเร็ว
เดิ นกวน (ปจ จัย T) ตอผลตอบสนองคือ คา เปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื ่องมือ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูปชื่อ Minitab version 17.0 ซึ่งเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการวิเคราะห
ผลจากการออกแบบการทดลองตามขอมูลในตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหการทดลองแบบทากูชิ L8
มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.6 ผลการประมาณคาพยากรณความถูกตองของคาการสึกหรอของเครื่องมือ
Term
Constant
N1
N2
N3
R 1000
T 10

Coef
SE Coef
T
20.9832
0.2170
96.688
3.1110
0.3759
8.276
-0.2427
0.3759
-0.646
-0.7060
0.3759
-1.878
-0.0347
0.2170
-0.160
-0.4656
0.2170
-2.145
S = 0.6138 R-Sq = 97.7% R-Sq(adj) = 91.8%

P
0.000
0.014
0.585
0.201
0.888
0.165
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จากตารางที่ 4.6 ผลการประมาณคาพยากรณความถูกตองของคาเปอรเซ็นตการสึกหรอ
ของเครื่องมือจากขอมูลที่มี ไดคา R-Sq = 97.7% และคา R-Sq (adj) = 91.8% แสดงวามีขอ มูล มี
ความเหมาะสมเพียงพอตอการวิเคราะหหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสึกหรอของเครื่องมือตอไป สรุป
การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของปจจัยที่ม ีอิทธิพลของคาเปอรเซ็นต การสึกหรอของ
เครื่องมือ แสดงดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 สรุปการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาการสึกหรอของเครื่องมือ
Source
N
R
T
Error
Total

DF
3
1
1
2
7

SS
29.8227
0.0096
1.7343
0.7536
32.3201

MS
9.9409
0.0096
1.7343
0.3768
12.0616

F
26.38
0.03
4.6

% Contribution
82.42
0.08
14.38
3.12

จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของของปจจัยที่มีอิทธิพล
ของคาเปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือ พบวาปจจัยจำนวนการเดินกวนซ้ำ (ปจจัย N) มีอิทธิพลตอ
คาเปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือสูงที่สุด คิดเปน 82.42 % รองลงมาคือปจจัย ความเร็วเดินกวน
(ปจจัย T) คิดเปน 14.38 % และความเร็วในการหมุนเครื่องมือ (ปจจัย R) คิดเปน 0.08 % ตามลำดับ
โดยมีระดับที่เหมาะสมในการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน
เพื่อใหไดคาเปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือต่ำที่สุด แสดงดังตารางที่ 4.8 และภาพที่ 4.6
ตารางที่ 4.8 สรุปการวิเคราะหคา Signal to noise ratios แบบยิ่งนอยยิ่งดี ของคาการสึกหรอ
ของเครื่องมือ
Level
1
2
3
4
Delta
Rank

N
24.09*
20.74
20.28
18.82
5.27
1

R
20.95
21.02*

T
20.52
21.45*

0.07
3

0.93
2
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Main Effects Plot for SN ratios
Data Means
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Signal-to-noise: Smaller is better

ภาพที่ 4.6 ผลกระทบหลักตอคาการสึกหรอของเครื่องมือ
จากตารางที ่ 4.8 และภาพที ่ 4.6 เป นการวิ เ คราะห ด  ว ยวิธ ี ทากู ช ิ แ บบยิ ่ ง น อ ยยิ่ งดี
(Smaller is better) เพื่อหาระดับปจจัยหลักที่สงผลคาเปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือต่ำที่สุด
พบวาปจจัยจำนวนการเดินกวนซ้ำ (ปจจัย N) มีอิทธิพลตอคาเปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมื อสูง
ที่สุด รองลงมาคือปจจัยความเร็วเดินกวน (ปจจัย T) และ ปจจัยความเร็วในการหมุนเครื่องมือ (ปจจัย
R) ตามลำดับ สอดคลองกับการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) โดยระดับปจจัยหลักที่สงผลตอคา
เปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือต่ำที่สุด คือ จำนวนการเดินกวนซ้ำ 1 รอบ ที่ความเร็วในการหมุน
เครื่องมือ 1500 รอบตอนาที และความเร็วเดินกวน 30 มิลลิเมตรตอนาที (N1R2T2)
4.2.4 อภิปรายผลการศึกษาการสึกหรอของเครื่องมือ
จากการสึ กหรอของเครื่อ งมื อ ในการขึ้น รู ปวัส ดุอ ะลูม ิเ นีย มเชิ งประกอบพื้ นผิว ด ว ย
กระบวนการเสี ย ดทานแบบกวน พบว าปจ จัยจำนวนการเดินกวนซ้ำ (ปจ จั ย N) มี อ ิท ธิ พลต อคา
เปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือสูงที่สุดเชนเดียวกันกับผลการศึกษาปจจัยที่เหมาะสมตอสมบัติทาง
กลดั ง ที ่ก ล า วมา แต ม ี เ ปา หมายในทางตรงกั น ข า มกั น นั ่ นคือ เมื ่ อ ต อ งการขึ ้ น รู ป เพื ่ อให ไ ด ค า
ความตานทานแรงดึงของชิ้นงานที่สูงขึ้น ควรเพิ่มจำนวนในการเดินกวนซ้ำและใชจำนวนในการทำซ้ำ
เป นเลขคู แตข ณะเดี ยวกัน จะทำใหก ารสึกหรอของเครื่ องมือ เพิ่ ม สูงขึ้ น ตาม ซึ ่ งเป น ลักษณะไม
พึงประสงค เนื่องจากการขึ้นรูปในอุดมคติตองการผลที่ไดคาความตานทานแรงดึงของชิ้นงานที่สูงขึ้น
และขณะเดี ย วกัน ก็ต อ งการให เ กิด การสึก หรอของเครื่ อ งมือ ที ่ ต่ ำ ด ว ย จะเห็ น วา ผลลั พ ธิ์ ท ี่ ไ ด มี
ความขัดแยงกัน จึงจำเปนตองเพื่อหาพารามิเตอรที่เหมาะสมสำหรับปญหาที่มีผลตอบสนองหลาย
อย า ง (Multiple response optimization) ในการขึ ้ น รู ป อะลู ม ิ เ นี ย มเชิ ง ประกอบพื ้ น ผิ ว ด ว ย
กระบวนการเสียดทานแบบกวน เพื่อใหไดปจจัยที่เหมาะสมในการขึ้นรูปที่จะทำใหไดการสึกหรอของ
เครื่องมือนอยสุด และไดสมบัติทางกลของการขึ้นรูปชิ้นงานที่ดีตามที่ตองการตอไป
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4.3 การศึกษาพารามิเตอรที่เหมาะสมแบบหลายวัตถุประสงคในการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิง
ประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน
การศึกษาพารามิเตอรที่เหมาะสมแบบหลายวัตถุประสงคในการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบ
พื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน เพื่อใหไดสมบัติทางกลของการขึ้นรูปชิ้นงานที่ดี และเกิด
การสึกหรอของเครื่องมือนอยสุด ในงานวิจัยนี้เลือกใชวิธีการวิเคราะหความสัมพันธแบบเกรย (Grey
relational analysis) เนื่องจากเปนวิธีการหนึ่งในการหาคาตัว แปรที่เหมาะสมสำหรับ ป ญหาหรื อ
กระบวนการที่มีผลตอบสนองหลายอยาง (Multiple response optimization) ซึ่งเปนที่ยอมรับถึงผล
การวิเคราะหและใหผลที่มีความผิดพลาดคอนขางนอย อีกทั้งยังเปนวิธีที่ไมซับซอน สามารถเขาใจได
งาย
การวิเคราะหความสัมพันธแบบเกรยเปนการเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรแตละตัวที่ระดับ
ตาง ๆ ที่มีตอผลตอบสนองทั้งหมดของกระบวนการโดยผานตัวแปรที่เรียกวา เกรดความสัมพันธแบบ
เกรย (Grey relational grade) ถาระดับใดของตัวแปรหนึ่งๆใหผลตอบสนองที่ใกลเคียงคาอางอิงมาก
ก็จะมีคาคาเฉลี่ยของเกรดความสัมพันธแบบเกรยมาก และกระบวนการนั้นจะไดผลตอบสนองที่ดีถา
เลือกใชระดับของตัวแปรตาง ๆ ที่มีคาเฉลี่ยของเกรดความสัมพันธแบบเกรยสูงสุด ในการวิเคราะห
ความสัมพันธแบบเกรย ไดผลดังนี้
4.3.1 ผลการแปลงขอมูลผลตอบสนองจากการทดลองใหเ ปนขอมูล ปกติ (Normalized
data)
ในการวิ เ คราะห สั มพัน ธแ บบเกรย เริ ่ม ต นจะทำการแปลงข อ มู ลผลตอบสนองจาก
การทดลองใหเปนขอมูลปกติ (normalized data) ที่มีคาอยูระหวาง 0 – 1 ในกรณีของผลตอบสนอง
คาความตานทานแรงดึงของชิ้นงาน จะใชสมการที่ 3.6 ในบทที่ 3 เนื่องจากเปนผลตอบสนองใน
รู ป แบบที ่ ย ิ ่ ง มี ค  า มากยิ ่ ง ดี (The larger-the-better) ในกรณี ข องผลตอบสนองค า เปอร เ ซ็ น ต
การสึ ก หรอของเครื ่ อ งมื อ (%Tool wear rate) จะใช ส มการที ่ 3.7 ในบทที ่ 3 เนื ่ อ งจากเป น
ผลตอบสนองในรู ป แบบที ่ ย ิ ่ ง มี ค  า น อ ยยิ ่ ง ดี (The smaller-the-better) ผลการแปลงข อ มู ล
ผลตอบสนองจากการทดลองใหเปนขอมูลปกติ (Normalized data) ของคาความตานทานแรงดึงของ
ชิ้นงาน และคาเปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือ ตามสมการที่ 3.6 และ 3.7 แสดงดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 ขอมูลปกติของผลตอบสนองของคาความตานทานแรงดึงของชิ้นงานและ
คาเปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือ
เงื่อนไข
การทดลอง
คาคาดหวัง
N1R1T1
N1R2T2
N2R1T1
N2R2T2

ขอมูลปกติของผลตอบสนอง [xi(k)]
คาความตานทานแรงดึงของชิ้นงาน คาเปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือ
1.0000
1.0000
0.4159
0.7931
0.0000
1.0000
0.9824
0.4376
0.8893
0.4598
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ตารางที่ 4.9 ขอมูลปกติของผลตอบสนองของคาความตานทานแรงดึงของชิ้นงานและ
คาเปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือ (ตอ)
เงื่อนไข
การทดลอง
N3R1T2
N3R2T1
N4R1T2
N4R2T1

ขอมูลปกติของผลตอบสนอง [xi(k)]
คาเปอรเซ็นตการสึกหรอของ
คาความตานทานแรงดึงของชิ้นงาน
เครื่องมือ
0.9814
0.4367
0.7059
0.3028
1.0000
0.1921
0.7921
0.0000

4.3.2 ผลการหาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธแบบเกรยและเกรดความสัมพันธแบบเกรย
หลังจากที่แปลงผลตอบสนองจากการทดลองใหเ ปนขอมูลปกติ (Normalized data)
แลว จะถูกนำไปคำนวณหาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธแบบเกรย ซึ่งเปนตัวแปรที่แสดงความสัมพันธ
ระหว า งผลตอบสนองที ่ ไ ด จ ากการทดลองกั บ ผลตอบสนองในกรณี อ ุ ด มคติ โดยสั ม ประสิ ท ธิ์
ความสัมพันธแบบเกรย สามารถคำนวณไดจากสมการที่ 3.8, 3.9, 3.10 และ 3.11 ตามลำดับ ในบทที่
3 จากนั้นคำนวณหาคาเกรดความสัมพันธแบบเกรยบนพื้นฐานการถวงน้ำหนักของคาสัมประสิท ธิ์
ความแตกตาง () ในกรณีศึกษาจะกำหนดคาสัมประสิทธิ์ความแตกตางของปจจัยที่แตกตางกันตาม
ขนาดผลกระทบของปจจัยที่เกิดขึ้น โดยจากการทบทวนวรรณกรรม พบวาการสึกหรอของเครื่องมือสง
ผลกระทบตอคุณภาพชิ้นงานโดยตรง (Farias and et al., 2013) อีกทั้งยังสงผลตอตนทุนการผลิตที่
สูงขึ้น จึงกำหนดใหคาสัมประสิทธิ์เปอรเซ็นตการสึกหรอของเครื่องมือสูงกวาคาความตานทานแรงดึง
โดยการกำหนดน้ำหนักคาสัมประสิทธิ์ที่เหมาะสมตอการตัดสินใจดวยวิธีแบบลองผิดลองถูก เริ่มจาก
ปรั บเพิ ่มคาสัมประสิทธิ์เปอรเซ็น ตก ารสึก หรอของเครื่องมือครั้งละ 0.1 ไปเรื่อย ๆ จนกวา จะให
ค าเฉลี่ ยรวมของเกรดความสั มพันธ แบบเกรยที่ไ มต่ำกว าเดิมอยางชั ดเจน หรือ จนทำใหเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงลำดับ ของคาเกรดความสัมพัน ธแบบเกรย จนไดค า สั มประสิทธิ ์แ ตกตา งของความ
ต า นทานแรงดึ งและการสึ ก หรอของเครื ่ อ งมื อ เทา กั บ 0.30 และ 0.70 ตามลำดั บ โดยที ่ เ กรด
ความสัมพั นธแบบเกรยสามารถคำนวณไดจ ากสมการที่ 3.12 ในบทที่ 3 ซึ่ งผลจากการคำนวณได
แสดงไวในตารางที่ 4.10
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ตารางที่ 4.10 คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธแบบเกรยและเกรดความสัมพันธแบบเกรย
(ถวงน้ำหนักแลว)
เงื่อนไข
การ
ทดลอง
N1R1T1
N1R2T2
N2R1T1
N2R2T2
N3R1T2
N3R2T1
N4R1T2
N4R2T1

คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธแบบเกรย
ความตานทาน
เปอรเซ็นตการสึก
แรงดึงของ
หรอของเครื่องมือ
ชิ้นงาน
i(2)
i(1)
0.3393
0.7719
0.2308
1.0000
0.9446
0.5545
0.7305
0.5644
0.9417
0.5541
0.5050
0.5010
1.0000
0.4642
0.5907
0.4118

คาเกรดความสัมพันธ
แบบเกรย
i 

1
( (1)   (2))
2

0.5556
0.6154
0.7496
0.6475
0.7479
0.5030
0.7321
0.5012

ลำดับ
ที่
6
5
1
4
2
7
3
8

จากคาเกรดความสัมพันธแบบเกรยในตารางที่ 4.10 เปนการคำนวณคาของประสิทธิภาพ
โดยรวมระหวางค าความตานทานแรงดึงและเปอรเ ซ็นตการสึกหรอของเครื ่องมือ บนพื ้นฐานของ
การออกแบบการทดลองแบบทากูชิ L8 เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกพารามิเตอรกระบวนการ
ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งพบวาเงื่อนไขการทดลอง N2R1T1 ที่ระดับปจจัยของจำนวนการเดินซ้ำแนวกวน
จำนวน 2 ครั้ง ระดับความเร็วในการหมุนเครื่องมือกวนที่ 1000 รอบตอนาที และความเร็วเดินกวนที่
10 มิ ลลิ เ มตรต อ นาที ใหค า เกรดความสั ม พันธแ บบเกรย สู ง ที่ส ุ ดจากการทดลองทั้ ง 8 เงื ่ อนไข
การทดลอง ขณะที่เงื่อนไขการทดลอง N4R2T1 ที่ระดับปจจัยของจำนวนการเดินซ้ำแนวกวนจำนวน
4 ครั้ง ระดับความเร็วในการหมุนเครื่องมือกวนที่ 1500 รอบตอนาที และความเร็วเดินกวนที่ 10
มิลลิเมตรตอนาที ใหคาเกรดความสัมพันธแบบเกรยต่ำที่สุดจากการทดลอง
4.3.3 ผลการคำนวณคาเฉลี่ยของเกรดความสัมพันธแบบเกรย
ในการเลื อ กพารามิเ ตอร ก ระบวนการที่ เ หมาะสมที ่ ส ุ ดของการขึ้ น รู ป อะลู ม ิ เ นี ย ม
เชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนดวยวิธีการวิเคราะหความสัมพันธแบบเกรยนั้น
จะทำการเลือกจากคาเฉลี่ยของเกรดความสัม พันธแบบเกรยสำหรับแตละระดับของพารามิ เ ตอร
กระบวนการ โดยจะเลือกระดับที่มีคาเฉลี่ยของเกรดความสัมพันธแบบเกรยสูงสุดของพารามิ เตอร
นั้น ๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 คาเฉลี่ยของเกรดความสัมพันธแบบเกรย
พารามิเตอร
N
R
T

คาเฉลี่ยของเกรดความสัมพันธแบบเกรยสำหรับแตละระดับของพารามิเตอร
กระบวนการ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
คาพิสัย
ลำดับ
0.5855
0.6985* 0.6254
0.6167
0.1130
2
0.6963* 0.5668
0.1295
1
0.5773
0.6857*
0.1084
3

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยรวมของเกรดความสัมพันธแบบเกรย = 0.6315
( * ) คือ ระดับที่เหมาะสมที่สุดของคาเฉลี่ยของเกรดความสัมพันธแบบเกรย
จากตารางที ่ 4.11 พบวา พารามิ เ ตอร ก ระบวนการที ่ เ หมาะสมที่ ส ุ ด ของการขึ ้ น รู ป
อะลูมิ เนี ยมเชิง ประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสีย ดทานแบบกวน คือ ระดับปจจัยของจำนวน
การเดินซ้ำแนวกวนจำนวน 2 ครั้ง ระดับความเร็วในการหมุนเครื่องมื อที่ 1000 รอบตอนาที และ
ความเร็วเดินกวนที่ 30 มิลลิเมตรตอนาที (N2R1T2)
4.3.4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)
วัต ถุป ระสงคข องการวิเคราะห ANOVA เปนการใชค า เกรดความสั ม พัน ธ แ บบเกรย
สำหรับการวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยตอผลตอบสนองรวมในการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว
ดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน โดยตาราง ANOVA สำหรับของคาเกรดความสัมพันธแบบเกรย
แสดงไวในตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาเกรดความสัมพันธแบบเกรย
Parameters
N
R
T
Error
Total

DF
3
1
1
2
7

SS

MS

%contribution

0.0137
0.0336
0.0235
0.0066
0.0774

0.0046
0.0335
0.0235
0.0033

7.05
51.68
36.18
5.08

จากผลการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) พบวา จำนวนการเดินซ้ำแนวกวน (N)
ระดับความเร็วในการหมุนเครื่องมือ (R) และความเร็วเดินกวน (T) มีผลตอระดับความสัมพัน ธแบบ
เกรย และมี ผลตอการเพิ่มประสิทธิภ าพคา ความตานทานแรงดึง และเปอรเ ซ็นต ก ารสึ กหรอของ
เครื่องมือในการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน คิดเปน
7.05%, 51.68% และ 36.18% ตามลำดับ
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4.3.5 ผลการทดสอบยืนยันผล
หลังจากวิเคราะหหาพารามิเตอรที่เหมาะสมแลว ขั้นตอนตอไปคือการประมาณคาเกรด
ความสัม พันธแบบเกรย และทดสอบเพื่อยืนยันผล เปนการทดลองการขึ้นรูปที่ระดับพารามิเตอร
กระบวนการที่เหมาะสมที่สุดของการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทาน
แบบกวนแบบหลายวัตถุประสงคดวยวิธีการวิเคราะหความสัมพันธแบบเกรยดวย คือ ระดับปจจัยของ
จำนวนการเดินซ้ำแนวกวนจำนวน 2 ครั้ง ระดับความเร็วในการหมุนเครื่องมือที่ 1000 รอบตอนาที
และความเร็วเดินกวนที่ 30 มิลลิเมตรตอนาที (N2R1T2) ผลการดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้
4.3.5.1 ผลการวิเคราะหสมบัติทางโลหะวิทยาของชิ้นงาน
หลังจากขึ้นรูปตามเงื่อนไขการทดสอบยืนยันผลดังกลาวแลวจากนั้นนำชิ้นงานที่
ไดจากการทดสอบยืนยันผลไปตัดชิ้นทดสอบตามขั้นตอนหัวขอที่ 3.4.1 จากนั้นทำการวิเคราะหสมบัติ
ทางโลหะวิทยาตามขั้นตอนหัวขอที่ 3.4.2 โดยการสองดว ยกลองจุลทรรศนแบบสองกราด เพื ่อดู
ลักษณะการกระจายของอนุภาคสารเสริมแรง แลวถายภาพตำแหนงภาพบริเวณกึ่งกลางพื้นที ่กวน
แสดงผลโครงสรางทางจุลภาคของชิ้นทดสอบยืนยันผล ดังภาพที่ 4.7
อนุภาค SiC ที่แตกหัก

อนุภาค SiC

ภาพที่ 4.7 โครงสรางจุลภาคพื้นที่กวนเงื่อนไข N2R1T2
จากภาพที่ 4.7 โครงสรางจุลภาคพื้นที่กวนเงื่อนไข N2R1T2 มี ลักษณะการ
กระจายตัวของอนุภาคผงมีการกระจายตัวอยางสม่ำเสมออยางสุมในพื้นที่กวนในทิศทางการไหลกวน
และไมเกิดการเกาะตัวกันของอนุภาคผง (ภาพดานซายมือ) รวมถึงมีเศษอนุภาคผงที่แตกหักขนาดเล็ก
กระจายตัวสม่ำเสมอแทรกตัวตามรองของเสนแนวกวน (ภาพดานขวามือ) แตลักษณะการกระจายตัว
ของอนุภาคผงซิลิคอนคารไบดคอนขางกระจายตัวที่มีระยะของอนุภาคหางกัน
4.3.5.2 ผลการเปรียบเทียบผลการทดลองยืนยันผล
ในส ว นการทดลองยื นยั น ผลจะดำเนิ น การทดลองที่ ร ะดั บ ที ่ เหมาะสมของ
พารามิเตอรทั้งสามปจจัย จากนั้นสรุปเปรียบเทียบระหวางผลการทดลองที่ไดจากระดับปจจัยในการ
ทดลองที่ดีที่สุด และระดับปจจัยของคาคะแนนความสัมพันธแบบเกรยมากที่สุด พรอมเปรียบเทียบกับ
คาที่ไดจากการทำนายผล แสดงดังตารางที่ 4.13
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ตารางที่ 4.13 สรุปผลการทดลองยืนยันผล
ผลจากระดับปจจัยที่เหมาะสม
การทดลองที่ดีสุด
การทำนายจาก
ความสัมพันธ
เบื้องตน
สมการ
แบบเกรย
N2R1T1
N2R1T2
N2R1T2

ปจจัย
ความต า นทานแรงดึ ง สู ง สุ ด ของ
ชิ้นงาน (MPa)
อัตราการสึกหรอของเครื่องมือ (%)
เกรดความสัมพันธแบบเกรย

233.32

229.90

0.0926
0.7496

0.0851
0.8175

0.8175

จากตารางที่ 4.13 พบวาระดับ เกรดความสัม พันธแบบเกรย ที่ ไดจ ากการทำนายจาก
สมการและจากการวิเคราะหความสัมพันธแบบเกรย มีคาสูงกวาจากผลการทดลองที่ดีสุดเบื้องตน
(N2R1T1) จากการออกแบบการทดลอง L8 (มี ค า เกรดความสั ม พั น ธ แ บบเกรย ส ู ง ขึ้ น 0.0679)
นอกจากผลความตานทานแรงดึง ของชิ้ นงานที ่ไดจ ากการวิ เคราะหค วามสัม พัน ธ แ บบเกรย มี คา
ใกลเคียงกับผลการทดลองที่ดีสุดเบื้องตน แตมีอัตราการสึกหรอของเครื่องมือนอยกวาผลการทดลองที่
ดีสุ ดเบื้องตนคอนขางมาก ซึ่งถือวาสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ ตองการ คือการหาระดับ ป จจัยที่
เหมาะสมที่จะทำใหไดคาความตานทานแรงดึงของชิ้นงานที่สูง ในขณะเดียวกันก็มีอัตราการสึกหรอ
ของเครื่องมือที่ต่ำ
4.3.6 อภิปรายผลการศึกษาพารามิเตอรที่เหมาะสมแบบหลายวัตถุประสงค
4.3.6.1 เปรียบเทียบผลของสมบัติทางโลหะวิทยาของชิ้นงาน
การเปรียบเทียบผลของโครงสรางทางจุลภาคของชิ้นงานที่ไดจากการขึ้นรูปที่
เงื่อนไขที่ ใหคาเกรดความสัมพันธแบบเกรยสูงที่สุด คาเกรดความสัม พั นธแบบเกรยต่ ำที่สุด และ
คาเฉลี่ยของเกรดความสัมพันธแบบเกรยสูงสุดของพารามิเ ตอรจากการยื นยันผลการทดลอง ดวย
ภาพถายตำแหนงภาพตัดขวางกึ่งกลางพื้นที่กวนดวยกลองจุลทรรศนแบบสองกราด เพื่อดูลักษณะการ
กระจายของอนุภาคสารเสริมแรง ไดผลดังภาพที่ 4.8
อนุภาค SiC ที่แตกหัก

อนุภาค SiC ที่แตกหัก

อนุภาค SiC

อนุภาค SiC ที่แตกหัก

อนุภาค SiC
อนุภาค SiC

ก) N2R1T1

ข) N4R2T1

ภาพที่ 4.8 เปรียบเทียบโครงสรางจุลภาคพื้นที่กวน

ค) N2R1T2
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จากภาพที่ 4.8 เปรียบเทียบโครงสรางจุลภาคพื้นที่ กวนเงื่อนไขที่ใหคาเกรด
ความสั มพั น ธแ บบเกรย สู งที่สุ ด (N2R1T1) เงื่อ นไขที่ใ หคา เกรดความสั มพั น ธแ บบเกรยต่ำ ที ่ สุ ด
(N4R2T1) และเงื่อนไขคาเฉลี่ยของเกรดความสัมพันธแบบเกรยสูงสุด (N2R1T2) ตามภาพที่ 4.8 ก.)
4.8 ข.) และ 4.8 ค.) ตามลำดับ พบวาโครงสรางจุลภาคพื้นที่กวนทั้งสามเงื่อนไข มีการกระจายตัวของ
อนุภาคผงซิลิคอนคารไบดลักษณะใกลเคียงกัน คือมีลักษณะการกระจายตัวอยางสม่ำเสมออยางสุมใน
พื้นที่กวนในทิศทางการไหลกวน และไมเกิดการเกาะตัวกันของอนุภาคผง รวมถึงมีเศษอนุภาคผงที่
แตกหักขนาดเล็กกระจายตัวสม่ำเสมอแทรกตัวตามรองของเสนแนวกวน
4.3.6.2 เปรียบเทียบผลของรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือ
การเปรียบเทียบผลของรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือที่ไดหลังจากการขึ้นรูปที่
เงื่อนไขที่ใหคาเกรดความสัมพันธแบบเกรยสูงที่สุด ดังภาพที่ 4.9 ก) คาเกรดความสัมพันธแบบเกรย
ต่ำที่สุด ดังภาพที่ 4.9 ข) และคาเฉลี่ยของเกรดความสัมพันธแบบเกรยสูงสุดของพารามิเตอรจาก
การยืนยันผลการทดลอง ดังภาพที่ 4.9 ค) ไดผลดังนี้

ก) N2R1T1

ข) N4R2T1

ค) N2R1T2

ภาพที่ 4.9 เปรียบเทียบรูปรางเครื่องมือหลังการทดลอง
จากภาพที่ 4.9 ก) และ ค) แสดงรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือหลังจากการขึ้นรูปที่
เงื่อนไขที่ใหคาเกรดความสัมพันธแบบเกรยสูงที่สุด และเงื่อนไขที่คาเฉลี่ยของเกรดความสัมพันธแบบ
เกรยสูงสุดจากการยืนยันผลการทดลองตามลำดับ ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกัน คือเมื่อสังเกตดวยตาเปลา
ไมพบการเปลี่ยนแปลงรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือในความยาวของหัวพิน และขนาดความโตของ
บาเครื่องมือ ขณะที่ขนาดความโตของหัวพินมีการสึกหรอเกิดขึ้นที่ปลายเกลียวเล็กนอย สวนจากภาพ
ที่ 4.9 ข) แสดงรูป รา งการสึก หรอของเครื่ อ งมือ ที่ ไ ดห ลั งจากการขึ้ นรูป ที่ เงื ่อ นไขที่ ใ ห ค า เกรด
ความสัมพันธแบบเกรยต่ำที่สุด เมื่อสังเกตดวยตาเปลาไมพบการเปลี่ยนแปลงรูปรางการ สึกหรอของ
เครื่องมือในความยาวของหัวพิน และขนาดความโตของบาเครื่องมือเชนเดียวกัน ขณะที่ขนาดความโต
ของหัว พินมีการสึกหรอเกิดขึ้นอยา งชัดเจนจนทำใหป ลายเกลียวหัวพินสึกหรอหมดกลายเปน ผิว
ทรงกระบอก (Self-optimized shape)
จากผลการดำเนินงานสะทอนใหเห็นวาการเลือกปจจัยที่เหมาะสมแบบหลายวัตถุประสงค
ดวยวิธีการวิ เคราะห ความสัมพันธแบบเกรย สามารถมาประยุกตใชในการขึ้น รู ปวัสดุอะลูมิเนียม
เชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนได เปนเงื่อนไขที่เพียงพอตอการขึ้นรูปที่สงผล
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ใหไดสมบัติทางกลของชิ้นงานที่ดี ขณะเดียวกันก็ชวยยืดอายุการใชงานของเครื่องมือกวนได เพราะมี
อัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่ต่ำ อีกทั้งยังชวยลดเวลาในการขึ้นรูปได กลาวคือเมื่อเปรียบเทียบกับ
เงื่อนไขที่ใหคาเกรดความสัมพันธแบบเกรยสูงที่สุด (N2R1T1) ซึ่งตองใชเวลาในการขึ้นรูปมากกวา
เงื่อนไข N2R1T2 ถึง 3 เทา แตไดผลของสมบัติทางกลของชิ้นงานที่ใกลเคียงกัน
4.4 อภิปรายผลการดำเนินงาน
4.4.1 อภิปรายผลกลไกการสึกหรอของเครื่องมือในการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบ
พื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน
การวิเคราะหกลไกการสึกหรอของเครื่องมือในการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบ
พื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน ดวยการนำเครื่องมือที่ไดจากการทดลองการขึ้นรูปที่ระดับ
พารามิเตอรกระบวนการที่เหมาะสมจากการวิเคราะหความสัมพันธแบบเกรย คือ ระดับปจจัยของ
จำนวนการเดินซ้ำแนวกวนจำนวน 2 ครั้ง ระดับความเร็วในการหมุนเครื่องมือที่ 1000 รอบตอนาที
และความเร็วเดินกวนที่ 30 มิลลิเมตรตอนาที (N2R1T2) มาทำการเดินกวนที่ระยะทาง 900 มิลลิเมตร
เพื่อใหเห็นรูปแบบการสึกหรอที่ชัดเจน จากนั้นนำชิ้นงานไปวิเคราะหกลไกการสึกหรอดวยภาพถาย
จากกลองจุลทรรศนแบบสองกราด เพื่อวิเคราะหรูปแบบการสึกหรอของเครื่องมือในทิศทางตาง ๆ
ของหัวพิน ดังภาพที่ 4.10
รองจากการขัดถูของ SiC
อนุภาคผง SiC
เศษอะลูมิเนียมเกาะติด

5/6h
1/2h
1/6h
เครื่องมือกวน

ภาพที่ 4.10 ลักษณะการสึกหรอของเครื่องมือในตำแหนงตาง ๆ
จากภาพที่ 4.10 เปนการถายภาพการสึกหรอของเครื่องมือดวยเครื่องจุลทรรศนแ บบ
สองกราดที่ผิวดานบนปลายหัวพิน และที่พื้นผิวเสนรอบวงของหัวพินในตำแหนงตาง ๆ ตามความสูง
จากโคนหัวพินไปที่ปลายหัวพิน (h) ที่ระยะ 1/6h, 1/2h และ 5/6h พบวาทุก ๆ ตำแหนงมีลักษณะ
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ของลักษณะพื้นผิ วใกลเคี ยงกัน คือมีรอ งรอยการขีดขวนบนผิวเครื่อ งมือเป นทางยาวตามทิ ศทาง
การหมุนกวนของเครื่องมืออยางชัดเจน อันเนื่องมาจากในขณะที่เครื่องมือหมุนกวนเสียดทาน อนุภาค
ผง SiC มีที่ความแข็งสูงกวาวัสดุเครื่องมือเกิดการขัดถูกับเครื่องมือทำใหเครื่องมือเกิดเปนรองตาม
ทิศทางหมุนกวนที่มีเศษอนุภาคผง SiC อัดแนนเขาไป ขณะเดียวกันเมื่อเกิดการหมุนกวนเสียดทาน
ความรอนที่เกิดขึ้นทำใหอะลูมิเนียมเนื้อพื้นออนตัวแลวหลอมติดกับวัสดุเครื่องมือดังกลาวกระจายโดย
ทั่วพื้นผิวเครื่องมือ
จากลักษณะการสึกหรอของเครื่องมือดังที่กลาวมา สามารถอธิบายกลไกการสึกหรอของ
เครื่องมือในการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนไดวา
การหมุนกวนเสียดทานระหวางการขึ้นรูปทำใหเกิดความรอนระหวางเครื่องมือกับอะลูมิเนียมเนื้อพื้นที่
บรรจุอนุภาคผง SiC อยู ระหวางนั้นกลุมอนุภาคผง SiC ที่มีความแข็งมากกวาวัสดุเครื่องมือเกิดการขัด
ถูกับเครื่องมือ จนเกิดเปนรองลึกในผิวเครื่องมือตามทิศทางกวนอยางเห็นไดชัดเจนดังภาพที่กลาวมา
และเกิดเปนการสึกหรอของเครื่องมือขยายวงกวางที่มีรูปรางการสึกหรอปรากฎเห็นไดดวยตาเปลา จึง
สามารถสรุปไดวากลไกหลักของการสึกหรอของเครื่องมือในการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบ
พื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน คือ กลไกการสึกหรอแบบขูดขีด (Abrasive wear) จาก
สามชิ้นสวน (3 – Body abrasive wear) เนื่องจากมีอนุภาคผง SiC เปนอนุภาคขัดถูประกบระหวาง
สองพื้น ผิ ว ที่ เ ลื ่ อ นสั ม ผัส กั น (ผิว สัมผัส กั นระหว า งผิว อะลู มิเ นี ย มเนื ้อ พื ้น กั บ ผิว เครื ่ อ งมื อ กวน)
การสึกหรอแบบนี้เกิดขึ้นกับปจจัยของชนิดของอนุภาค (ความแข็งและรูปรางของอนุภาค) ขนาดของ
อนุภาค ปริมาณของอนุภาค ชนิดของวัสดุคูสัมผัส และปจจัยการใชงาน เชน ความเร็วในการหมุน
เครื่องมือ แรงกระทำ และอุณหภูมิ (Rabinowicz, 1995) สวนกลไกการสึกหรออื่น ๆ ไมปรากฎอยาง
ชัดเจนจากการตรวจสอบดวยภาพที่ไดจากกลองจุลทรรศนแบบสองกราด แตอาจเปนไปไดที่จะเกิด
กลไกการสึกหรอแบบยึดเกาะ (Adhesive wear) ที่เปนการสึกหรอที่เกิดจากผิวของวัสดุสองชนิดมี
การสัมผัสกันอยางตอเนื่องจนเกิดเศษของผิววัสดุที่ออนกวาหลุดไปยึดเกาะกับวัสดุที่แข็งแรงกวา ซึ่ง
จากการขึ ้น รูป วั ส ดุอ ะลู ม ิเ นีย มเชิ ง ประกอบพื ้ น ผิ ว ด ว ยกระบวนการเสี ย ดทานแบบกวนนี้ ว ั ส ดุ
อะลูมิเนียมเนื้อพื้นที่มีความออนกวาวัสดุเครื่องมือจึงเกิดการสึกหรอไปยึดติดกับเครื่องมือ แตกลไก
การสึกหรอนี้มีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับกลไกการสึกหรอแบบขูดขีด
4.4.2 อภิปรายผลลักษณะการสึกหรอของเครื่องมือในการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบ
พื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน
ลักษณะการสึกหรอของเครื่องมือในการกวนขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวย
กระบวนการเสียดทานแบบกวนที่ระดับปจจัยของจำนวนการเดินซ้ำแนวกวนจำนวน 2 ครั้ง ระดับ
ความเร็วในการหมุนเครื่องมือที่ 1000 รอบตอนาที และความเร็วเดินกวนที่ 30 มิลลิเมตรตอนาที
(N2R1T2) เดินกวนที่ระยะทาง 900 มิลลิเมตร เพื่อใหเห็นรูป แบบการสึกหรอที่ชัดเจน จากนั้น นำ
ชิ้นงานไปวิเคราะหรูปรางการสึกหรอดวยกลองดิจิตอลมาโครสโครป เพื่อวิเคราะหรูปรางการสึกหรอ
ของเครื่องมือ เปรียบเทียบกับเครื่องมือกอนการเดินกวน แสดงดังภาพที่ 4.11
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ก) กอนการเดินกวน

ข) ระยะเดินกวน 900 มม.

ภาพที่ 4.11 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือกอนและหลังการเดินกวน
จากภาพที่ 4.11 พบวาลักษณะการสึก หรอของเครื ่อ งมื อตามขนาดความโตของบ า
เครื่องมือเกิดการสึกหรอนอยมาก แทบมองดวยตาเปลาไมเห็น ขนาดความโตของหัวพินมีขนาดเล็กลง
จากรูปรางเกลียวจนกลายเปนรูปรางทรงกระบอกอยางเห็นไดชัดเมื่อระยะทางในการเดินกวนเพิ่มมาก
ขึ้น และขนาดการสึกหรอของหัวพินจะแตกตางกันตามความยาวของหัวพิน โดยพบการสึกหรอของ
หัวพินเกิดขึ้นอยางชัดเจนจากชวงจากโคนหัวพินมาประมาณ 1/3 ของความยาวหัวพิน ไปจนถึงปลาย
หัวพินจนมีรูปรางทรงกระบอกที่เล็กที่สุด
การสึกหรอของเครื่องมือตามตำแหนงการเกิดการสึกหรอของขนาดความโตของหัวพิน
ทั้งหมดนี้มีลักษณะรูปรางการสึกหรอใกลเคียงกับการสึกหรอของหัวพินในการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
วัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบ 6061/20% Al2O3p ของ Prado and et al. (2003) และการเชื่อมเสียด
ทานแบบกวนวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบ AI359/20%SiCp ของ Shindo, Rivera and Murr (2002)
ซึ่งมีลักษณะการสึกหรอสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณปลายของหัวพิน โดยที่ตำแหนงโคนหัวพินมีอัตราการสึก
หรอนอยที่สุด แตลักษณะการสึกหรอของการกวนขึ้นรูปวัสดุอ ะลูมิเนีย มเชิงประกอบพื ้น ผิว ดว ย
กระบวนการเสียดทานแบบกวนนี้มีชวงของการสึกหรอที่กวางกวาอันเนื่องมาจากการที่เครื่องมือเผชิญ
การกลุมอนุภาคผง SiC ที่เกาะตัวกันและมีความแข็งสูงกวาวัสดุเครื่องมือกวน จึงทำใหเกิดอัตราการ
สึ ก หรอของเครื ่ องมื อ ที ่ ส ู ง กวา และมี ว งกว า งของการสึ ก หรอกว า การเชื ่ อ มเสี ย ดทานแบบกวน
อะลูมิเนียมเชิงประกอบ
สามารถอธิ บ ายรู ป แบบการสึ ก หรอของเครื ่ อ งมื อ ตามความยาวของหั ว พิ น นี ้ จ าก
ปรากฎการณการไหลกวนของวัสดุในพื้นที่กวนระหวางการหมุนเดินกวนวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบ
ไดวา ขณะเครื่องมือกวนรูปรางเกลียวหมุนแลวกดแทรกลงในเนื้อวัสดุพื้นที่ถูกเติมอนุภาคสารเสริมแรง
ที่พื้นผิว จากนั้นเดินหมุนกวนตามแนวเสนตรงจะแรงเสียดทานระหวางเครื่องมือและชิ้นงานทำใหเกิด
ความรอนภายในเนื้อวัสดุทำใหวัสดุออนนุมในภาวะพลาสติกพรอมนำพาอนุภาคผงสารเสริมแรงให
หมุนกวนยายจากดานหนาของขาพินไปทางดานหลังของขาพินเกิดการไหลตัวแบบปนปวนตามทิศทาง
การกวน ดังภาพที่ 4.12 ภาพซายมือ อนุภาคสารเสริมแรงที่มีความแข็งกวาวัสดุเครื่องมือกวนที่ถูกไหล
กวนมาพรอมวัสดุเนื้อพื้นไปสัมผัสกับผิวของเครื่องมือจากความเร็วและความรอนในการเสียดทานจน
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เกิดการขัดถูกับวัสดุเครื่องมือ ทำใหเครื่องมือเกิดการสึกหรอตามทิศทางการไหลกวน ดังภาพที่ 4.12
ภาพขวามือ สอดคลองกับการอธิบายกลไกการไหลกวนในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนวัสดุอะลูมิเนียม
เชิงประกอบ 6061/20% Al2O3p ของ Prado and et al. (2003) และการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
วัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบ AI359/20%SiCp ของ Shindo, Rivera and Murr (2002)

ภาพที่ 4.12 จำลองการไหลกวนของอะลูมิเนียมเชิงประกอบในกระบวนการเสียดทานแบบกวน
นอกจากนี้ รูปรา งการสึกหรอของเครื่องมือดังกลาวยังสอดคลองกับรูปแบบของ The
rotating plug model ของ Prater and et al. (2013) ที่อธิบายตำแหนงการสึกหรอของเครื่องมือวา
จะเกิดชวงปลายเครื่องมือตามทิศทางของพื้นผิวเฉือน (Shear surface) ดังภาพที่ 4.13

ภาพที่ 4.13 จำลองการไหลกวนของอะลูมิเนียมเชิงประกอบตามทฤษฎี The rotating plug model

บทที่ 5
ผลการดำเนินงานการศึกษาการสึกหรอของเครื่องมือระหวางกระบวนการ
ผลการดำเนิ น งานตามวัต ถุ ป ระสงคข องการวิ จัย ในลำดับ ต อ มา คือ การพั ฒ นาวิ ธี การตรวจ
ติด ตามสภาพการสึก หรอของเครื่ องมื อ ในระหวา งการขึ้ น รูป อะลู มิเนี ย มเชิ งประกอบพื้ น ผิว ด ว ย
กระบวนการเสียดทานแบบกวน ดวยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสัญญาณการสั่นสะเทือนกับ
อัตราการสึกหรอของเครื่องมือ มีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังตอไปนี้
5.1 ผลการออกแบบระบบการวัดการสึกหรอของเครื่องมือดวยสัญญาณแรงสั่นสะเทือนระหวาง
กระบวนการ
การออกแบบระบบการวั ด การสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ ระหว า งกระบวนการด ว ยสั ญ ญาณ
การสั่นสะเทือนเพื่อใชตรวจติดตามสภาพการสึกหรอของเครื่องมื อในระหวางการขึ้ นรูปอะลูมิเนียม
เชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนมีรายละเอียดของผลการดำเนินงานดังนี้
5.1.1 ผลการวิเคราะหความพรอมของเครื่องจักร
ผลการตรวจสอบความพรอมของเครื่องจักรตามขั้นตอนการดำเนินงานหัวขอ 3.8.2 เพื่อ
ประเมินความผิดปกติของระดับการสั่นสะเทือนของเพลาหมุนหัวเครื่อง (Spindle) และรูปแบบของ
สัญญาณตามมาตรฐาน ISO 2372 พบวาเครื่องจักรอยูในสภาพพรอมใชงาน ระดับการสั่นสะเทือนอยู
ในเกณฑปกติ ไมพบรูปแบบสัญญาณความผิดปกติ ไดแก การหมุนไมสมดุล (Unbalance) การหลวม
คลอนของเพลาหมุน (Looseness) และความผิดปกติจากแบริ่ง (Bearing defect) ดังลักษณะของ
สัญญาณการสั่นสะเทือนที่ไดจากการตรวจสอบในภาพที่ 5.1 อีกทั้ งที่ความเร็วในการหมุนเครื่องมือ
1000 รอบตอนาที หรือที่ระดับความถี่ 16.67 เฮิรตซ (Hz) และไมเปนความถี่ธรรมชาติของเครื่องจักร
ทำใหไมเกิดปญหาจาก Resonance และเปนชวงความถี่ที่สามารถจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของ
แรงสั่ น สะเทื อ นได เนื่ อ งจากความสามารถหั ว วั ด สั ญ ญาณ การสั่ น สะเทื อ นแบบความเร ง
(Accelerometer) ของงานวิจัยนี้มีชวงการวัดสัญญาณตั้งแต 0.5 Hz ถึง 10,000 Hz ซึ่งครอบคลุมกับ
เงื่อนไขการทำงานของงานวิจัยนี้
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ภาพที่ 5.1 ขนาดสัญญาณแรงสั่นสะเทือนที่ไดจากการตรวจสอบ
5.1.2 ผลออกแบบตำแหนงติดตั้งหัววัดสัญญาณการสั่นสะเทือน
จากการออกแบบตำแหน ง ติ ด ตั้ ง หั ว วั ด สั ญ ญาณการสั่ น สะเทื อ นตามขั้ น ตอนการ
ดำเนินงานในหัวขอ 3.8.3 โดยกำหนดตำแหนงติดตั้งหัววัดสัญญาณการสั่นสะเทือนไวสองทิศทางคือ
ทิศทางดานหนาตามแนวเดินกวน (แกน X) กับทิศทางขวางแนวเดินกวน (แกน Y) เพื่อเลือกตำแหนงที่
เหมาะสมในการติดตั้ง โดยพิจารณาจากความไวตอการเปลี่ยนแปลงสัญ ญาณ และขนาดสัญญาณที่
ตรวจจับได
ผลการทดสอบพบวาเมื่อทำการเดินกวนชิ้นงาน พบวาสัญ ญาณแรงสั่นสะเทือนทิศทาง
ตามแนวเดินกวน (แกน X) มีความไวตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญ ญาณการสั่นสะเทือนในขณะ
เดินกวนชิ้นงาน และขนาดแรงสั่นสะเทือนยังสูงกวาทิศทางขวางแนวเดินกวน (แกน Y) แสดงผลของ
ขนาดแรงสั่นสะเทือนของแนวแกนเดินกวน ดังภาพที่ 5.2

ภาพที่ 5.2 ขนาดแรงสั่นสะเทือนของแนวแกนเดินกวน
ดั งนั้น งานวิจัย นี้ จ ะทำการออกแบบตำแหน งติ ดตั้ งหั ว วัด สั ญ ญาณการสั่ น สะเทื อนไว
ทิศทางดานหนาตามแนวเดินกวน (แกน X) เพราะมีขนาดของสัญญาณการสั่นสะเทือนที่สูงกวาแสดง
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วาตำแหนงติดตั้งใกลแหลงกำเนิดการสั่นสะเทือนมากกวาแกน Y และมีความไวของการเปลี่ยนแปลง
สัญญาณการสั่นสะเทือนมากกวา แกน Y เชนกัน
5.1.3 ผลการติดตั้งระบบการวัดและวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือน
หลังจากออกแบบระบบการวัดสัญญาณการสั่นสะเทือน และกำหนดตำแหนงติดตั้งหัววัด
สัญญาณแลว ตอไปทำการติดตั้งอุปกรณเพื่อวิเคราะหสัญ ญาณการสั่นสะเทือนในการทดลอง โดย
ติดตั้งหัววัดสัญญาณการสั่นสะเทือนดวยแมเหล็กจับยึด ที่แกนเพลาหัวเครื่องไวทิศทางดานหนาตาม
แนวเดินกวน 1 ตัว พรอมตอเขากับสายนำสัญญาณเพื่อตอพวงเขากับเครื่องมือวัดสัญญาณสั่นสะเทือน
และใชสายนำสัญญาณตอจากเครื่องวัดสัญญาณสั่นสะเทือนเขาคอมพิวเตอร แสดงดังภาพที่ 5.3

ภาพที่ 5.3 การติดตั้งระบบการวัดและวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือน
หลังจากทำการติดตั้งระบบการวัดและวิเคราะหสัญ ญาณการสั่นสะเทือนในการทดลอง
แลว จากนั้นดำเนินการทดลองตามการออกแบบการทดลองในหัวขอ 3.8.5 โดยกำหนดพารามิเตอร
กระบวนการที่ไดจากการวิเคราะหความสัมพันธแบบเกรย คือ จำนวนการเดินซ้ำแนวกวนจำนวน 2
ครั้ง ระดับความเร็วในการหมุนเครื่องมือที่ 1000 รอบตอนาที และความเร็วเดินกวนที่ 30 มิลลิเมตร
ตอ นาที (N2R1T2) ในการทดลองขึ้ น รูป ใชเครื่อ งมื อบั น ทึ กผลแรงสั่ น สะเทื อ นตามเงื่ อนไขแต ล ะ
เงื่อนไขจนครบ เพื่อนำผลไปวิเคราะหความสัมพันธของสัญ ญาณการสั่น สะเทือนกับการสึกหรอของ
เครื่องมือที่เกิดขึ้นจากการวัดแบบหลังกระบวนการ ดวยวิธีการวัดน้ำหนักของเครื่องมือที่หายไปตอไป
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5.2 ผลการวิเคราะหอัตราการสึกหรอของเครื่องมือหลังกระบวนการ
หลังจากดำเนินการทดลองดวยเงื่อนไขเดินกวนที่แตกตางกันตามสมมติฐานที่วา ชนิดของอนุภาค
สารเสริมแรงและรอบการเดินกวนที่แตกตางกันสงผลตออัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่แตกตางกัน
ไดแก เงื่อนไขเดินกวนอนุภาคผง SiC (เดินกวนซ้ำรอบที่ 1 และรอบที่ 2) เงื่อนไขเดินกวนอนุภาคผง
Al2O3 (เดินกวนซ้ำรอบที่ 1 และรอบที่ 2) เงื่อนไขเดินกวนอนุภาคผงผสมผสานระหวาง SiC +Al2O3
(เดินกวนซ้ำรอบที่ 1 และรอบที่ 2) และเงื่อนไขการเดินกวนอะลูมิเนียมเนื้อพื้น โดยแบงชวงการเดิน
กวนเป น 6 ช ว ง ๆ ละ 150 มิ ล ลิ เ มตร ตามตารางการทดลองพร อ มใช เ ครื่ อ งมื อ บั น ทึ ก ผล
แรงสั่น สะเทื อนตามเงื่อนไขนั้น ๆ โดยกำหนดเครื่อ งมื อกวน 1 ชิ้ นตอ การทดลองเงื่อนไขชนิ ดของ
อนุภาคสารเสริมแรงและรอบการเดินกวน 1 เงื่อนไข จากนั้นนำขอมูลน้ำหนักของเครื่องมือที่หายไป
มาคำนวณหาอัตราการสึกหรอของเครื่องมือแลวบันทึกผลการทดลอง (รายละเอียดดังภาคผนวก ง.)
แสดงผลดังตารางที่ 5.1 และทำการเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอของเครื่องมือของเงื่อนไขการเดิน
กวนทั้งสามรูปแบบ ดังกราฟในภาพที่ 5.4
ตารางที่ 5.1 บันทึกผลอัตราการสึกหรอของเครื่องมือ
ระยะทาง
(มิลลิเมตร)

อัตราการสึกหรอของเครื่องมือ (%)
อนุภาค SiC

อนุภาค Al2O3

อนุภาค SiC+ Al2O3

เนื้อพื้น

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 1 รอบที่ 2

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 1

0-150

0.0155

0.0261

0.0079

0.0175

0.0171

0.0213

0.0055

151-300

0.0331

0.0563

0.0217

0.0446

0.0327

0.0462

0.0098

301-450

0.0404

0.0777

0.0309

0.0704

0.0464

0.0685

0.0140

451-600

0.0464

0.1000

0.0405

0.0880

0.0525

0.0865

0.0187

601-750

0.0562

0.1177

0.0529

0.1007

0.0604

0.0997

0.0233

751-900

0.0668

0.1348

0.0622

0.1126

0.0775

0.1194

0.0275
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อัตราการสึกหรอของเครื่องมือ (%)

0.1400
0.1200
0.1000
0.0800
0.0600
0.0400
0.0200
0.0000
0-150

151-300

301- 450
ชวงการเดินกวน (มม.)

451-600

601-750

751- 900

SiC; รอบที่ 1

Al2O3; รอบที่ 1

SiC+Al2O3; รอบที่ 1

SiC; รอบที่ 2

Al2O3; รอบที่ 2

SiC+Al2O3; รอบที่ 2

ภาพที่ 5.4 อัตราการสึกหรอของเครื่องมือตอระยะทางเดินกวน
5.2.1 การวิเคราะหอิทธิพลของระยะทางเดินกวนกับอัตราการสึกหรอของเครื่องมือ
จากภาพที่ 5.4 พบวาการสึกหรอของเครื่องมือมีแนวโนมสูงขึ้นตามระยะทางการเดินกวน
ทั้งสองรอบ โดยเงื่อนไขการเดินกวนรอบที่ 2 มีแนวโนมอัตราการสึกหรอของเครื่องมือสูงกวาเงื่อนไข
การเดินกวนรอบที่ 1 ทุก ๆ เงื่อนไขการเดินกวนของชนิดอนุภาคสารเสริมแรงที่แตกตางกัน เปนผลมา
จากระหวางการเดินหมุนกวนของเครื่องมือในรอบที่ 2 เครื่องมือสัมผัสกับกลุมอนุภาคผงสารเสริมแรง
ที่เกิดการกระจายตัวในอะลูมิเนียมเนื้อพื้นอยางสม่ำเสมอกวาในรอบที่ 1 ขณะที่การเดินกวนรอบที่ 1
เครื่ องมื อ สั ม ผั ส กั บ กลุ มอนุ ภ าคผงสารเสริม แรงเป น ชว งตามระยะห างของการเจาะรู บ รรจุผ งใน
อะลูมิ เนี ย มเนื้ อ พื้ น จึ งทำให เครื่อ งมื อไม ไดสั มผั สกับ กลุ ม อนุ ภ าคอย า งสม่ ำ เสมอ การสึ ก หรอของ
เครื่องมือในรอบที่ 1 จึงมีอัตราที่ต่ำกวา
5.2.2 การวิเคราะหอิทธิพลของชนิดอนุภาคสารเสริงแรงตออัตราการสึกหรอของเครื่องมือ
จากภาพที่ 5.4 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบชนิดอนุภาคสารเสริงแรงตออัตราการสึกหรอ
ของเครื่องมือในแตละรอบการเดินกวน พบวาในการเดินกวนรอบที่ 1 การสึกหรอของเครื่องมื อใน
เงื่อนไขการเดินกวนแบบผสมผสานของ SiC+Al2O3 มีแนวโนมอัตราการสึกหรอของเครื่องมือสูงที่สุด
เมื่ อเทีย บกับ ทุก เงื่อ นไข รองลงมาคือ เงื่อนไขการเดิน กวนอนุภ าคผง SiC การเดิ น กวนอนุภ าคผง
Al2O3 และการเดินกวนอะลูมิเนียมเนื้อพื้น ตามลำดับ โดยที่การเดิ นกวนอะลูมิเนียมเนื้อพื้นมีอัตรา
การสึกหรอที่ต่ำกวารูปแบบอื่นอยางเห็นไดชัดเจน อันเนื่องมาจากการเดินกวนอนุภาคผง SiC การเดิน
กวนอนุภาคผง Al2O3 และการเดินกวนแบบผสมผสานของ SiC+Al2O3 เปน การเดิน กวนที่เครื่องมือ
หมุนสัมผัสกับอนุภาคผงกลุมคารไบด และกลุมออกไซดที่มีความแข็งกวาวัสดุเครื่องมือ ทำใหเครื่องมือ
เกิดการสึกหรอที่รุนแรงกวาการเดินกวนอะลูมิเนียมเนื้อพื้น (Prater and et al., 2013)
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ขณะที่การเดินกวนรอบที่ 2 เงื่อนไขการเดินกวนอนุภาคผง SiC มีแนวโนมอัตราการสึก
หรอของเครื่ อ งมื อ สูง ที่ สุ ดเมื่ อ เที ย บกั บ ทุก เงื่อ นไขอย า งเห็ นไดชั ด สว นเงื่อ นไขการเดิ น กวนแบบ
ผสมผสานของ SiC+Al2O3 กับเงื่อนไขการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3 มีแนวโนมอัตราการสึกหรอของ
เครื่ องมือที่ใกลเคียงกั นและมีอัตราการสึกหรอที่ นอ ยกวา การเดิน กวนอนุ ภ าคผง SiC อัน เนื่อ งมา
อนุภาคผง SiC มีคาความแข็งสูงที่สุด (ความแข็งเฉลี่ย 2800 Kg/mm2) ขณะที่อนุภาคผง Al2O3 มี
ความแข็งต่ำกวา SiC (ความแข็งเฉลี่ย 1175 Kg/mm2) แตก็มีความแข็งสูงกวาวัสดุเครื่องมือ จึงทำให
เครื่องมือหมุนเมื่อสัมผัสกับอนุภาคผงสารเสริมแรงที่มีความแข็งกวาวัสดุเครื่องมือ จึงเกิดการสึกหรอที่
รุนแรงที่วัสดุเครื่องมือ และอนุภาคผง SiC ที่มีความแข็งกวาอนุภาคผง Al2O3 จึงมีความสามารถใน
การขัดถูใหวัสดุเครื่องมือเกิดการสึกหรอไดสูงกวา
5.3 ผลการวิเคราะหรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือหลังกระบวนการ
การวิเคราะหรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือหลังกระบวนการเปนการนำเครื่องมือที่ไดหลังจาก
การทดลองแตละชวงการเดินกวนในแตละเงื่อนไขการทดลอง มาวิเคราะหดวยภาพจากกลองดิจิตอล
มาโครสโครป เพื่อเปรียบเทียบรูป รางที่เปลี่ยนไปของเครื่องมือแตละชวงการเดินกวน ผลการศึกษา
ลักษณะรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือหลังการขึ้นรูปในเงื่อนไขตาง ๆ ดังนี้
5.3.1 รูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไขเดินกวนแบบไม
เติมอนุภาคผง (เดินกวนอะลูมิเนียมเนื้อพื้น)
เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ ในการกวนขึ้ น รู ป วั ส ดุ อ ะลู มิ เนี ย ม
เชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนของเงื่อนไขเดินกวนแบบไมเติมอนุภาคผง (เดิน
กวนอะลูมิเนียมเนื้อพื้น) ตามระยะทาง 6 ชวง ๆ ละ 150 มิลลิเมตร แสดงดังภาพที่ 5.5

ก) กอนการเดินกวน
ภาพที่ 5.5 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนแบบไมเติมผงอนุภาค (อะลูมิเนียมเนื้อพื้น)
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ข) ระยะเดินกวน 150 มม.

ค) ระยะเดินกวน 300 มม.

ง) ระยะเดินกวน 450 มม.

จ. ระยะเดินกวน 600 มม.

ฉ. ระยะเดินกวน 750 มม.

ช. ระยะเดินกวน 900 มม.

ภาพที่ 5.5 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนแบบไมเติมผงอนุภาค (อะลูมิเนียมเนื้อพื้น) (ตอ)
จากภาพที่ 5.5 เปนการเปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือในเงื่อนไขเดินกวน
อะลูมิเนียมเนื้อพื้นตอระยะทางการเดินกวนที่เปลี่ยนไป พบวา เมื่อระยะทางการเดินกวนเพิ่มมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงของความยาวพิน ขนาดความโตของบาเครื่องมือ รวมไปถึงขนาดความโตของหัวพินมี
การเปลี่ยนแปลงนอยมาก แทบมองดวยตาเปลาไมเห็น รูปรางเกลียวของเครื่องมือยังคอนขางสมบูรณ
เกิดการสึกหรอนอยมาก สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาวายังไมมีการรายงานการสึกหรอของเครื่องมือ
ในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนวัสดุอะลูมเิ นียมเนื้อพื้น
5.3.2 รูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดิ นกวนของเงื่อนไขการเดินกวน
อนุภาคผง SiC ของรอบการเดินกวนซ้ำรอบที่ 1 และรอบที่ 2
เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ ในการกวนขึ้ น รู ป วั ส ดุ อ ะลู มิ เนี ย ม
เชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนของเงื่อนไขเดินกวนอนุภาคผง SiC ของรอบ
การเดินกวนซ้ำรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ตามระยะทางที่เปลี่ยนไป แสดงดังภาพที่ 5.6 และ 5.7
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ก) กอนการเดินกวน

ข) ระยะเดินกวน 150 มม.

ค) ระยะเดินกวน 300 มม.

ง) ระยะเดินกวน 450 มม.

จ) ระยะเดินกวน 600 มม.

ฉ) ระยะเดินกวน 750 มม.

ช) ระยะเดินกวน 900 มม.

ภาพที่ 5.6 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 1
จากภาพที่ 5.6 เปนการเปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือในเงื่อนไขการเดิน
กวนรอบที่ 1 ตอระยะทางการเดินกวนที่เปลี่ยนไป พบวารูปรางการสึกหรอของเครื่องมือของขนาด
ความโตของหัว พินมีการสึก หรอเกิ ดขึ้นเล็กนอย โดยการสึกหรอของหั วพิน จะเกิดขึ้น สูงสุดบริเวณ
ตำแหนงจากโคนหัวพินมาประมาณ 1/3 ของความยาวหัวพิน สอดคลองกับผลการสึกหรอตำแหนง
ของหัวพินในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบ AC4AC/30%SiCp ที่พ บว า
การสึกหรอของความโตหัวพินแตกตางกันมากในตำแหนงที่แตกตางกัน และการสึกหรอสูงสุดจะอยู
ในชวงความยาวประมาณหนึ่งในสามจากโคนของหัวพิน (Liu and et al., 2005) เนื่องจากเครื่องมือ
เดินหมุนกวนกลุมอนุภาคผง SiC ที่บรรจุในอะลูมิเนียมเนื้อพื้น จึงทำใหเครื่องมือเผชิญกับกลุมอนุภาค
ผง SiC ที่เกาะตัวกันและมีความแข็งสูงกวาวัสดุเครื่องมือกวน จึงทำใหเกิดการสึกหรอของเครื่องมือขึ้น
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ก) กอนการเดินกวน

ข) ระยะเดินกวน 150 มม.

จ) ระยะเดินกวน 600 มม.

ค) ระยะเดินกวน 300 มม.

ง) ระยะเดินกวน 450 มม.

ฉ) ระยะเดินกวน 750 มม.

ช) ระยะเดินกวน 900 มม.

ภาพที่ 5.7 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 2
จากภาพที่ 5.7 เปนการเปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือในเงื่อนไขการเดิ น
กวนอนุภ าคผง SiC รอบที่ 2 ตอระยะทางการเดินกวนที่เปลี่ย นไป พบวาลั กษณะการสึกหรอของ
เครื่องมือมีรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามขนาดความโตของหัวพิน โดยมีขนาดเล็กลงจากรูปราง
เกลียวจนกลายเปนรูปรางทรงกระบอกอยางเห็นไดชัด เมื่อระยะทางในการเดินกวนเพิ่มมากขึ้น และ
ขนาดความโตที่ เปลี่ ย นแปลงไปของหั ว พิ น จะแตกต า งกั น ตามตำแหน งความยาวของหั ว พิ น โดย
การสึกหรอของขนาดความโตของหั วพินจะเกิดการสึกหรอสูงสุดบริเวณปลายหัว พิน ซึ่งมีลักษณะ
รูปรางการสึกหรอใกลเคียงกับการสึกหรอของหัวพินในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนวัสดุอะลูมิเนียม
เชิ ง ประกอบ 6061/20% Al2 O3 p (Prado and et al., 2003) และอะลู มิ เ นี ย มเชิ ง ประกอบ
AI359/20%SiCp (Shindo, Rivera and Murr, 2002) ซึ่งมีลักษณะการสึกหรอสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณ
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ปลายของหัวพิน โดยที่ตำแหนงโคนหัวพินมีอัตราการสึกหรอนอยที่สุด การสึกหรอของเครื่องมือจาก
การเดินหมุนกวนในรอบที่ 2 ของกรณีศึกษานี้ เปนผลจากอนุภาคผง SiC ที่ถูกกวนมาจากรอบที่ 1
เกิดการกระจายตัวอยางสุมในอะลูมิเนียมเนื้อพื้นแลว ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับวัสดุเชิงประกอบ จึงทำ
ใหมีลักษณะการสึกหรอที่ใกลเคียงกันกับการเดินกวนเชื่อมเสียดทานอะลูมิเนียมเชิงประกอบ
5.3.3 รูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่ อนไขการเดินกวน
อนุภาคผง Al2O3 ของรอบการเดินกวนซ้ำรอบที่ 1 และรอบที่ 2
เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ ในการกวนขึ้ น รู ป วั ส ดุ อ ะลู มิ เนี ย ม
เชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวนของเงื่อนไขเดินกวนอนุภาคผง Al 2O3 ของรอบ
การเดินกวนซ้ำรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ตามระยะทางที่เปลี่ยนไป แสดงดังภาพที่ 5.8 และ 5.9

ก) กอนการเดินกวน

ข) ระยะเดินกวน 150 มม.

ค) ระยะเดินกวน 300 มม.

ง) ระยะเดินกวน 450 มม.

จ) ระยะเดินกวน 600 มม.

ฉ) ระยะเดินกวน 750 มม.

ช) ระยะเดินกวน 900 มม.

ภาพที่ 5.8 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนผงอนุภาค Al2O3 รอบที่ 1
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จากภาพที่ 5.8 เปนการเปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือในเงื่อนไขการเดิ น
กวนผงอนุ ภาค Al2O3 รอบที่ 1 ตอระยะทางการเดินกวนที่เปลี่ยนไป พบวารูป รางการสึกหรอของ
เครื่องมือมีรูปแบบการสึกหรอใกลเคียงกับใกลเคียงกั บรูป แบบการสึกหรอของเครื่องมื อในเงื่อนไข
การเดินกวนผงอนุภาค SiC รอบที่ 1 คือมีขนาดความโตของหัวพินมีการสึกหรอเกิดขึ้นเล็กนอย โดย
การสึกหรอของหัวพินจะเกิดขึ้นสูงสุดบริเวณตำแหนงจากโคนหัวพินมาประมาณ 1/3 ของความยาว
หัวพิน

ก) กอนการเดินกวน

ข) ระยะเดินกวน 150 มม.

จ) ระยะเดินกวน 600 มม.

ค) ระยะเดินกวน 300 มม.

ฉ) ระยะเดินกวน 750 มม.

ง) ระยะเดินกวน 450 มม.

ช) ระยะเดินกวน 900 มม.

ภาพที่ 5.9 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนอนุภาคผง Al2O3 รอบที่ 2
จากภาพที่ 5.9 เปนการเปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือในเงื่อนไขการเดิ น
กวนอนุภาคผง Al2O3 รอบที่ 2 ตอระยะทางการเดินกวนที่เปลี่ยนไป พบวาลักษณะการสึกหรอของ
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เครื่องมือมีรปู รางการสึกหรอของเครื่องมือตามขนาดความโตของหัวพิน โดยมีขนาดเล็กลงจากรูปราง
เกลียวจนกลายเปนรูปรางทรงกระบอกอยางเห็นไดชัด เมื่อระยะทางในการเดินกวนเพิ่มมากขึ้น และ
ขนาดความโตที่เปลี่ยนแปลงไปของหัวพินจะแตกตางกันตามตำแหนงความยาวของหัวพินอยางชัดเจน
โดยจะเกิดการสึกหรอของหัวพินสูงสุดบริเวณตำแหนงจากโคนหัวพินมาประมาณ 1/3 ถึง 2/3 ของ
ความยาวหัวพิน ซึ่งมีการสึกหรอคลายกันกับรูปแบบการสึกหรอของเครื่องมือในเงื่อนไขการเดินกวน
ผงอนุ ภาค SiC รอบที่ 2 แตรูปรางการสึกหรอมีการเปลี่ยนแปลงนอยกวาอันเนื่องมาจากอนุภาคผง
Al2O3 ที่ มี ค วามแข็ ง น อ ยกว า อนุ ภ าคผง SiC จึ ง มี ค วามสามารถในการขั ด ถู ให วั ส ดุ เครื่ อ งมื อ เกิ ด
การสึกหรอไดนอยกวา
5.3.4 เปรียบเทียบการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไขการเดิน
กวนอนุภาคผงผสมผสาน SiC+Al2O3 ของรอบการเดินกวนซ้ำรอบที่ 1 และรอบที่ 2
เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ ในการกวนขึ้ น รู ป วั ส ดุ อ ะลู มิ เนี ย ม
เชิงประกอบพื้ นผิว ดว ยกระบวนการเสีย ดทานแบบกวนของเงื่อ นไขเดิน กวนอนุ ภ าคผงผสมผสาน
SiC+Al2O3 ของรอบการเดินกวนซ้ำรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ตามระยะทางที่เปลี่ยนไป แสดงดังภาพที่
5.10 และ 5.11

ก) กอนการเดินกวน

ข) ระยะเดินกวน 150 มม.

ค) ระยะเดินกวน 300 มม.

ง) ระยะเดินกวน 450 มม.

ภาพที่ 5.10 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนอนุภาคผงผสมผสาน SiC+Al2O3 รอบที่ 1
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จ) ระยะเดินกวน 600 มม.

ฉ) ระยะเดินกวน 750 มม.

ช) ระยะเดินกวน 900 มม.

ภาพที่ 5.10 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนอนุภาคผงผสมผสาน SiC+Al2O3 รอบที่ 1 (ตอ)
จากภาพที่ 5.10 เปนการเปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือในเงื่อนไขการเดิน
กวนอนุภ าคผงผสมผสาน SiC+Al2O3 รอบที่ 1 ตอ ระยะทางการเดิน กวนที่เปลี่ยนไป พบว ารูป ราง
การสึ ก หรอของเครื่อ งมื อ มี รู ป แบบการสึ กหรอใกลเคีย งกั บ ใกล เคี ย งกั บ รู ป แบบการสึ ก หรอของ
เครื่ อ งมือในเงื่อ นไขการเดิ น กวนผงอนุภ าค SiC รอบที่ 1 เช นกัน คือ มีขนาดความโตของหัว พิ น มี
การสึกหรอเกิดขึ้นเล็กนอย โดยการสึกหรอของหัวพินจะเกิดขึ้นสูงสุดบริเวณตำแหนงจากโคนหัวพิน
มาประมาณ 1/3 ของความยาวหัวพิน

ก) กอนการเดินกวน

ข) ระยะเดินกวน 150 มม.

ค) ระยะเดินกวน 300 มม.

ง) ระยะเดินกวน 450 มม.

ภาพที่ 5.11 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนอนุภาคผงผสมผสาน SiC+Al2O3 รอบที่ 2
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จ) ระยะเดินกวน 600 มม.

ฉ) ระยะเดินกวน 750 มม.

ช) ระยะเดินกวน 900 มม.

ภาพที่ 5.11 เปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือตามระยะทางการเดินกวนของเงื่อนไข
การเดินกวนอนุภาคผงผสมผสาน SiC+Al2O3 รอบที่ 2 (ตอ)
จากภาพที่ 5.11 เปนการเปรียบเทียบรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือในเงื่อนไขการเดิน
กวนอนุภ าคผงผสมผสาน SiC+Al2O3 รอบที่ 2 ตอระยะทางการเดินกวนที่เปลี่ยนไป พบวาลักษณะ
การสึกหรอของเครื่องมือมีรูปรางการสึกหรอของเครื่องมือคลายคลึงกับการสึกหรอของเครื่องมือใน
เงื่อนไขการเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 2 เชนกัน คือมีรูปแบบการสึกหรอตามขนาดความโตของ
หัวพิน โดยมีขนาดเล็ก ลงจากรูปรางเกลียวจนกลายเปนรูปรางทรงกระบอกอยางเห็น ได ชัด โดยมี
รูปรางการสึกหรอของความโตของหัวพินสูงสุดบริเวณปลายหัวพิน และสอดคลองกับการสึกหรอของ
หัวพินในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบ 6061/20% Al2O3p (Prado and
et al., 2003) และอะลูมิเนียมเชิง ประกอบ AI359/20%SiCp (Shindo, Rivera and Murr, 2002)
ซึ่งมีลักษณะการสึกหรอสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณปลายของหัวพิน
5.4 ผลการวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือนของเครื่องมือในระหวางกระบวนการ
ผลการวัดสัญญาณการสั่นสะเทือนตามเงื่อนไขตาง ๆ ตอชวงระยะทางเดินกวน สามารถแยกผล
การวิเคราะหสัญญาณแรงสั่นสะเทือนตามรูปแบบตาง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
5.4.1 การวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยรวม
รูป แบบการวิเคราะห สั ญ ญาณการสั่ น สะเทื อ นโดยรวมของกรณี ศึ ก ษา ใช ห น ว ยวั ด
ความเรงในรูปแบบการวัดขนาดการสั่นสะเทือนดวยคารากกำลังสองเฉลี่ย (mm/sec2, RMS) ไดจาก
การเก็บขอมูลตามชวงการเดินกวนในการทดลอง 6 ชวง ๆ ละ 150 มิลลิเมตร แสดงในตารางที่ 5.2
มาสรางกราฟแสดงความสัมพันธ เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของแนวโนมของสัญญาณการสั่นสะเทือน
โดยรวมกับอัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่เกิดขึ้นตามชวงระยะทางเดินกวนที่เปลี่ยนไป แสดงดังภาพ
ที่ 5.12

137
ตารางที่ 5.2 บันทึกผลสัญญาณแรงสั่นสะเทือนโดยรวม
ระยะทาง
(มม)

สัญญาณแรงสั่นสะเทือนโดยรวม (mm/sec2, RMS)
อนุภาค SiC

อนุภาค Al2O3

อนุภาค SiC+Al2O3

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 1

รอบที่ 2

1147.524

1614.656

1319.568

1431.83

1718.171

2049.321

151-300 1435.064
301-450 1200.12

1569.968

1429.553

1793.171

1332.148

1608.187

1760.583
1579.073

1259.065

1622.684

1297.883

1681.869

1324.6

1739.377

1323.882

1708.227

1712.180

1188.498

1819.409

1534.145

2061.901

1972.284

1171.845

1921.006

1216.533

1572.005

0-150

451-600

1224.56

สัญญาณการสั่นสะเทือน (mm/sec2, RMS)

601-750 1253.794
751-900 1424.041
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
0-150

SiC; รอบที่ 1
SiC; รอบที่ 2

15 1 - 3 0 0

3 0 1 - 4 50
451-600
ชวงการเดินกวน(มม)
Al2O3; รอบที่ 1
Al2O3; รอบที่ 2

6 0 1 - 7 50

75 1 - 9 0 0

SiC+Al2O3; รอบที่ 1
SiC+Al2O3; รอบที่ 2

ภาพที่ 5.12 ขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยรวมตอระยะทางเดินกวน
จากภาพที่ 5.12 พบวา เงื่อนไขการเดินกวนรอบที่ 2 มีขนาดสัญ ญาณการสั่ นสะเทือน
โดยรวมสูงกวาเงื่อนไขการเดินกวนรอบที่ 1 ทุก ๆ เงื่อนไขการเดินกวนของชนิดอนุภาคสารเสริมแรงที่
แตกตางกันอยางชัดเจน อันเนื่องมาจากการเดินกวนรอบที่ 2 เปนการหมุน กวนทวนเข็มนาิกาที่
หมุนสวนทางกับทิศทางของเกลียวเครื่องมือทำใหเกิดแรงสั่นสะเทือนสูง
เมื่อพิจารณาขนาดของสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยรวมของแตละเงื่อนไขการเดินกวนใน
รอบที่ 1 สวนใหญมีแนวโนมลดลงเมื่อมีระยะทางในการเดินกวนที่เพิ่มขึ้น แตลักษณะแนวโนมลดลงไม
เดนชัด อาจเปนเพราะมีแหลงกำเนิดสัญญาณหลายแหลงที่เปนปจจัยที่ไมเกี่ยวของมาแทรกสัญญาณ
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ทำใหคาสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยรวมสูงต่ำไมสอดคลองกับอัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่เกิดขึ้น
จึงไมสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยรวมกับอัตราการสึกหรอของ
เครื่องมือไดชัดเจน และเมื่อพิจารณาขนาดของสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยรวมของแตละเงื่อนไขเดิน
กวนชนิดอนุภาคผงสารเสริมแรงที่แตกตางกัน พบวาขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยรวมไมมีความ
แตกตางกันอยางชัดเจนในแตละชวงการเดินกวน
สวนขนาดของสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยรวมของแตละเงื่อนไขการเดินกวนในรอบที่ 2
พบวา ขนาดของสัญ ญาณการสั่นสะเทือนโดยรวมสวนใหญไมมีลักษณะแนวโนมที่ ชัดเจน บางชวง
ขนาดของสัญญาณลดลง บางชวงมีขนาดของสัญญาณเพิ่มขึ้นเชิงสุมไมแนนอน ไมสอดคลองกับระยะ
ทางเดิ น กวน เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ อั ต ราการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ ที่ เกิ ด ขึ้ น ไม ส ามารถอธิ บ าย
ความสัมพั น ธระหวางสัญ ญาณการสั่น สะเทือนโดยรวมกับ อัตราการสึกหรอของเครื่องมื อไดชั ดเจน
เชนเดียวกับเงื่อนไขเดินกวนรอบที่ 1 และเมื่อพิจารณาขนาดของสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยรวมของ
แตละเงื่อนไขเดินกวนชนิดอนุภาคผงสารเสริมแรงที่แตกตางกัน พบวาขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือน
โดยรวมไมมีความแตกตางกันอยางชัดเจนในแตละชวงการเดินกวนเชนกัน
สรุป ได ว า ความสั ม พั น ธร ะหว างสั ญ ญาณการสั่ น สะเทื อ นโดยรวมในหน ว ยความเร ง
2
(mm/sec , RMS) กับ อัตราการสึ กหรอของเครื่องมือ ที่เกิดขึ้นในแต ละช วงการเดิ นกวนไมส ามารถ
อธิบ ายความสัมพั น ธกั นเชิ งแนวโน มไดชั ดเจนทั้ งเงื่อ นไขเดิ นกวนรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แสดงวา
สัญ ญาณการสั่ นสะเทื อนโดยรวมในหนวยความเรง (mm/sec2, RMS) ไมเหมาะสมในการนำมาใช
อธิบ ายอัต ราการสึก หรอของเครื่องมื อที่เกิด ขึ้นได อันเนื่อ งมาจากสัญ ญาณโดยรวมประกอบดว ย
ความถี่ที่เกิดขึ้นหลายความถี่ที่สงผลตอขนาดสัญ ญาณโดยรวม บางความถี่ที่เกิดขึ้นไมสอดคลองกับ
อัตราการสึกหรอแตมีอิทธิพลตอขนาดสัญญาณโดยรวมที่เปลี่ยนไปสูง ทำใหรูปแบบสัญญาณโดยรวม
แตละชวงการเดินกวนไมมีลักษณะแนวโนมที่สอดคลองกับอัตราการสึกหรอของเครื่องมือ สอดคลอง
กับการศึกษาความสัมพันธระหวางการสึกหรอของเครื่องมือกับสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยรวมของ
การตัดเฉือนชิ้นงานดวยดอกกัดเอ็นมิลดวยการใชเครื่องกัดตั้ง พบวาสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยรวม
ในหนวยความเรง (mm/sec2, RMS) สูงขึ้นเมื่อดอกกัดเอ็นมิลมีการสึกหรอเพิ่มขึ้นตามชวงการเดินกัด
ที่เพิ่มขึ้นแคชวงการเดินกัดที่เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งแตหลังจากนั้นสัญญาณก็ลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะ
ที่อัตราการสึกหรอของเครื่องมือเพิ่มขึ้นตามระยะทางเดินกัดที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง (Orhan and et al.,
2007)
5.4.2 การวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา (Time domain)
การวิเคราะหสัญ ญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา เป นการวิเคราะห ความสั มพัน ธ
ขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนในรูปความเร็ว (mm/sec, RMS) กับเวลาในชวงระยะทางการเดินกวน
แต ล ะเงื่อ นไขชนิ ด อนุภ าคผงสารเสริมแรงที่ แ ตกตา งกั น ด ว ยซอฟแวร QuickDAQ ผลของขนาด
สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา แสดงดังภาคผนวก จ พบวาเงื่อนไขการเดินกวนรอบที่ 2 มี
ขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลาสูงกวาเงื่อนไขการเดินกวนรอบที่ 1 ทุก ๆ เงื่อนไขการ
เดินกวนของชนิดอนุภาคสารเสริมแรงอยางชัดเจน ซึ่งมีผลสอดคลองกับ การวิเคราะห ดวยสัญ ญาณ
การสั่นสะเทือนโดยรวมเชนกัน
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เมื่อพิจารณาขนาดของสัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลาของการเดินกวนอนุภาคผง
แตละชนิดตอชวงระยะทางเดินกวนแตละชวงที่การเดินกวนรอบที่เดียวกัน พบวาขนาดของสัญญาณ
การสั่ น สะเทื อ นไม แ ตกต า งกั น อย า งเด น ชั ด เมื่ อ ระยะเวลาเดิ น กวนที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ๆ เงื่ อ นไข
การทดลอง จึงไมสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางขนาดของสัญญาณการสั่น สะเทือนบนโดเมน
เวลากับอัตราการสึกหรอของเครื่องมือไดชัดเจน
สรุปไดวาความสัมพันธระหวางสัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลากับอัตราการสึก
หรอของเครื่องมือที่เกิดขึ้นในแตละชวงการเดินกวนไมสามารถอธิบายความสัมพันธกันเชิงแนวโนมได
ชัดเจนทั้ งเงื่อนไขเดิ นกวนรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แสดงว าสั ญ ญาณการสั่นสะเทื อนบนโดเมนเวลา
ไมเหมาะสมในการนำมาใชอธิบายอัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่เกิดขึ้นได อันเนื่องมาจากขนาดของ
สัญญาณการสั่นสะเทือนตอเวลาที่บันทึกเปนการวัดขนาดสัญญาณโดยรวมตอชวงเวลาที่จัดเก็บขอมูล
นั่นเอง จึงเปนสัญญาณที่ประกอบดวยความถี่หลากหลายความถี่ที่เกิดขึ้นตอชวงเวลาเดียวกัน ทำให
รูปแบบสัญญาณตอเวลาแตละชวงการเดินกวนไมมีลักษณะแนวโนมที่สอดคลองกับอัตราการสึกหรอ
ของเครื่องมือ ดังนั้นจำเปนตองวิเคราะหสัญญาณบนโดเมนความถี่ตอไป
5.4.3 การวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ (Frequency domain)
การวิ เคราะห สัญ ญาณการสั่น สะเทื อ นบนโดเมนความถี่ เปน การแยกขนาดสัญ ญาณ
การสั่นสะเทือนในรูปความเร็ว (mm/sec, RMS) แตละความถี่ออกจากกั นดวยวิ ธีการแปลงฟู เรียร
อย า งรวดเร็ว (FFT) โดยใชซ อฟแวร QuickDAQ แสดงผลของสัญ ญาณการสั่น สะเทื อ นบนโดเมน
ความถี่ของแตละเงื่อนไขการเดินกวนที่ระยะทางการเดินกวนตาง ๆ ดังภาคผนวก ฉ เนื่องจากความถี่
หลัก ของการทดลองนี้ใชค วามเร็ว ในการหมุ นเครื่อ งมือ ที่ 1000 รอบตอ นาที หรื อที่ ระดั บ ความถี่
16.67 เฮิร ตซ (Hz) ซึ่งเปนชวงความถี่ระดับ ปานกลาง (10 – 1000 Hz) ดังนั้ น ควรใชก ารวัดหนว ย
ความเร็วจะใหผลตอบสนองที่ดีที่สุด (ประดิษฐ และ สุชญาน, 2550)
จากภาคผนวก ฉ เปรียบเทียบขนาดของสัญญาณการสั่นสะเทือนของความถี่ตาง ๆ ของ
แตละเงื่อนไขเดินกวนตอชวงระยะทางการเดินกวนที่เปลี่ยนไป แสดงดังภาพที่ 5.13 ถึงภาพที่ 5.19
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ภาพที่ 5.13 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 1

ภาพที่ 5.14 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 2
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ภาพที่ 5.15 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3รอบที่ 1

ภาพที่ 5.16 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3 รอบที่ 2
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ภาพที่ 5.17 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC
รอบที่ 1

ภาพที่ 5.18 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC
รอบที่ 2
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ภาพที่ 5.19 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนเนื้อพื้น
จากภาพที่ 5.13 ถึงภาพที่ 5.19 พบวามีการเปลี่ยนแปลงขนาดสัญญาณสั่นสะเทือนที่
แตกตางกันในชวงความถี่ประมาณ 10 – 60 Hz ในทุกเงื่อนไขการเดินกวน และทุกชวงระยะทางเดิน
กวนอยางเห็นไดชัด และพบวาที่ความถี่สามอันดับแรกคือ ความถี่ 16.6 Hz, ความถี่ 33.5 Hz และ
ความถี่ 50.1 Hz มี ข นาดสั ญ ญาณที่ สู ง ที่ สุ ด และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงขนาดของสั ญ ญาณเมื่ อ มี
การเปลี่ ย นแปลงระยะทางเดิ น กวนแต ล ะช ว งอย า งชั ด เจน และมี แ นวโน ม ของขนาดสั ญ ญาณ
การสั่นสะเทือนลดลงตามชวงระยะทางการเดินกวนที่เพิ่มขึ้นทุกเงื่อนไขการเดินกวน
ดังนั้นจึงทำการบันทึกขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่สามอันดับแรก คือความถี่
16.6 Hz, ความถี่ 33.5 Hz และความถี่ 50.1 Hz ของแตละเงื่อนไขการเดินกวน ที่ระยะทางการเดิน
กวนแตละชวง ดัง ตารางที่ 5.3 ตารางที่ 5.4 และตารางที่ 5.5 และนำขอ มูลมาสรางกราฟแสดง
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณการสั่นสะเทือนตามระยะทางเดินกวนแตละเงื่อนไขการเดิน
กวน เพื่อใชหาความสัมพันธกับ อัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงไปตามชวงระยะทาง
การเดินกวน ดังภาพที่ 5.20 ถึงภาพที่ 5.29 ตามลำดับดังนี้
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ตารางที่ 5.3 ขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 16.6 Hz
ระยะทาง
(มม)

สัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 16.6 Hz (mm/sec, RMS)
อนุภาค SiC

อนุภาค Al2O3

อนุภาค SiC+Al2O3

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 1

รอบที่ 2

0-150

0.567

0.745

0.687

0.387

1.002

0.521

151-300

0.783

0.664

0.498

1.004

0.954

0.998

301-450

0.741
0.483

0.218

1.096

0.444

1.149

451-600

0.659
0.758

0.156

0.805

0.538

1.258

601-750

0.694

0.724

0.244

0.966

0.370

1.349

751-900

0.808

0.823

0.154

0.785

0.385

1.253

ตารางที่ 5.4 ขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 33.5 Hz
ระยะทาง
(มม)

สัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 33.5 Hz (mm/sec, RMS)
อนุภาค SiC

อนุภาค Al2O3

อนุภาค SiC+Al2O3

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 1

รอบที่ 2

0-150

0.127

0.281

0.205

0.289

0.246

0.107

151-300

0.154

0.111

0.105

0.325

0.169

0.233

301-450

0.198
0.113

0.039

0.06

0.064

0.182

451-600

0.147
0.053

0.033

0.070

0.119

0.050

601-750

0.116

0.042

0.036

0.071

0.089

0.032

751-900

0.074

0.062

0.073

0.033

0.098

0.058
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ตารางที่ 5.5 ขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 50.1 Hz
ระยะทาง
(มม)

สัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 50.1 Hz (mm/sec, RMS)
อนุภาค SiC

อนุภาค Al2O3

อนุภาค SiC+Al2O3

รอบที่ 2

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 1

รอบที่ 2

0-150

0.130

0.220

0.260

0.163

0.305

0.204

151-300

0.245

0.252

0.068

0.309

0.291

0.210

301-450

0.175
0.104

0.054

0.079

0.038

0.314

451-600

0.180
0.068

0.049

0.064

0.070

0.04

601-750

0.102

0.064

0.053

0.066

0.043

0.023

751-900

0.092

0.047

0.042

0.020

0.020

0.051

สัญญาณการสั่นสะเทือน (mm/sec, RMS)

รอบที่ 1

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0-150

151-300

301-450
451-600
ชวงการเดินกวน(มม)

601-750

75 1 - 9 0 0

SiC; รอบที่ 1

Al2O3; รอบที่ 1

SiC+Al2O3; รอบที่ 1

SiC; รอบที่ 2

Al2O3; รอบที่ 2

SiC+Al2O3; รอบที่ 2

ภาพที่ 5.20 เปรียบเทียบสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 16.6 Hz
จากภาพที่ 5.20 เปนการเปรียบเทียบสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 16.6 Hz ซึ่งเปน
ความถี่ ท่ี มี ข นาดสั ญ ญาณสู ง ที่ สุ ด ในทุ ก เงื่ อ นไข เนื่ อ งจากเป น ความถี่ ห ลั ก ของความเร็ ว ใน
การหมุนกวนของงานวิจัยนี้ พบวาเงื่อนไขการเดินกวนรอบที่ 1 ของการกวนที่มีอนุภาคผงที่แตกตาง
กั นจะมี ข นาดสั ญ ญาณที่ แ ตกตา งกั น ทุก ช ว งเดิน กวนในชว งเดีย วกั น และมีแ นวโน ม ของสั ญ ญาณ
การสั่น สะเทื อ นลดลงในทุ ก เงื่อ นไข แตเมื่อ พิ จ ารณาถึ งแนวโนม ของสั ญ ญาณการสั่ น สะเทือ นต อ
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สัญญาณการสั่นสะเทือน (mm/sec, RMS)

ระยะทางการเดิ นกวนที่เพิ่มขึ้น ในแตละชวง พบวาขนาดสัญ ญาณการสั่นสะเทื อนไมมีความสัมพั นธ
เชิงเสนแนวโนมตออัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่ชัดเจน เนื่องจากเงื่อนไขการเดิน กวนอนุภาคผง
Al2O3 และเงื่อนไขเดิน กวนอนุภ าคผงผสมผสานระหวาง SiC+Al2O3 เมื่อระยะทางเดิน กวนเพิ่ม ขึ้น
สัญ ญาณการสั่ นสะเทื อ นแนวโน มลดลงคอนข างสูง แตเมื่อ เปรียบเที ย บกับ อั ตราการสึ กหรอของ
เครื่องมือของเงื่อนไขการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3 และเงื่อนไขเดินกวนอนุภาคผงผสมผสานระหวาง
SiC+Al2O3 มีแนวโนมอัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่ต่ำ แตกตางจากเงื่อนไขการเดินกวนอนุภาคผง
SiC ที่มีสัญญาณการสั่นสะเทือนแนวโนมลดลงนอยมาก แตมีแนวโนมอัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่
สู ง ที่ สุ ด ดั ง นั้ น การวิ เคราะห ข นาดสั ญ ญาณการสั่ น สะเทื อ นที่ ค วามถี่ ห ลั ก (ความถี่ 16.6 Hz)
ไมเหมาะสมในการนำมาวิเคราะหการสึกหรอของเครื่องมือในการเดินกวนของเครื่องมือในการขึ้นรูป
อะลูมิเนียมเชิงประกอบดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน แตมีเพียงขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือน
ของเงื่อนไขเดินกวนอะลูมิเนียมเนื้อพื้นเทานั้นที่คอนขางสอดคลองกับอัตราการสึกหรอของเครื่องมือ
คือมีขนาดสัญญาณที่คอนขางคงที่สอดคลองกับอัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่ต่ำ
ขณะที่ สัญ ญาณการสั่น สะเทื อ นที่ ความถี่ 16.6 Hz ของเงื่อ นไขการเดิ น กวนรอบที่ 2
พบวาสวนใหญไมมีลักษณะแนวโนมที่ชัดเจน มีขนาดของสัญญาณคอนขางเพิ่ มขึ้นเชิงสุมไมแนนอน
เมื่อระยะทางเดินกวนที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่เกิดขึ้นไมสามารถ
อธิบายความสัมพันธระหวางสัญญาณการสั่นสะเทือนกับอัตราการสึกหรอของเครื่องมือไดชัดเจน เชน
เงื่อนไขเดิ นกวนอนุ ภ าคผงผสมผสานระหวาง SiC+Al2O3 เมื่อ ระยะทางเดิน กวนเพิ่ม ขึ้ น สัญ ญาณ
การสั่นสะเทือนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงที่สุด แตมีอัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่ต่ำกวาเงื่อนไข
การเดินกวนอนุภาคผง SiC ที่มีอัตราการสึกหรอของเครื่องมือที่สูงแตมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ
การสั่น สะเทือนที่ต่ำกวา ดังนั้นการวิเคราะหขนาดสัญ ญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ห ลัก (ความถี่
16.6 Hz) ไมเหมาะสมในการนำมาวิเคราะหการสึกหรอของเครื่องมือในการเดินกวนของเครื่องมือใน
การขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

ชวงเครื่องมือสึกหรอ
จนหมดรูปรางเกลียว

0-150
SiC; รอบที่ 1
SiC; รอบที่ 2

1 51 - 3 0 0

3 0 1 - 4 50
45 1 - 6 0 0
ชวงการเดินกวน(มม)
Al2O3; รอบที่ 1
Al2O3; รอบที่ 2

601-750

751-900

SiC+Al2O3; รอบที่ 1
SiC+Al2O3; รอบที่ 2

ภาพที่ 5.21 เปรียบเทียบสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 33.5 Hz
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จากภาพที่ 5.21 เปนการเปรียบเทียบสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 33.5 Hz ซึ่งเปน
ความถี่ลำดับที่สอง พบวาเงื่อนไขการเดินกวนรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ทุกเงื่อนไขของชนิดอนุภาคผงที่
แตกตางกันมีแนวโนมของสัญ ญาณการสั่นสะเทือนลดลงในทุกเงื่อนไขอย างเห็น ไดชัดเจนเมื่อระยะ
ทางการเดิ นกวนที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทีย บการเปลี่ย นแปลงของสัญ ญาณการสั่น สะเทื อนระหว าง
เงื่อนไขการกวนชนิดอนุภาคผงที่แตกตางกัน พบวามีขนาดสัญญาณไมแตกตางกันที่ชัดเจน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนกับอัตราการสึกหรอของ
เครื่องมือคอนข างมี ความสอดคลองกัน กลาวคือแนวโนม ของสัญ ญาณการสั่นสะเทือนจะลดลงเมื่อ
อัตราการสึกหรอของเครื่องมือเพิ่มขึ้นตามชวงระยะทางการเดินกวนที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
ชวงการเดินกวนที่ 600 มิลลิเมตรเปนตนไปทุกเงื่อนไขของชนิดอนุภาคผงที่แตกตางกัน พบวาขนาด
สัญญาณการสั่นสะเทือนจะลดลงและเริ่มคงที่สอดคลองกับชวงที่รูปรางการสึกหรอของเครื่องมือเริ่ม
คงที่จากรูปรางเกลียวจนมีการสึกหรอกลายเปนรูปรางทรงกระบอก (Self-optimized shape) ดังนั้น
การวิเคราะหขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 33.5 Hz คอนขางมีความเหมาะสมในการนำมา
วิเคราะห การสึ ก หรอของเครื่องมือ ในการขึ้น รูป อะลู มิเนี ย มเชิง ประกอบพื้ น ผิว ดว ยกระบวนการ
เสียดทานแบบกวน
0.35

ชวงเครื่องมือสึกหรอ
จนหมดรูปรางเกลียว

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0-150

1 5 1- 3 0 0

301-450
4 5 1- 6 0 0
ชวงการเดินกวน(มม)

601-750

7 5 1 -9 0 0

SiC; รอบที่ 1

Al2O3; รอบที่ 1

SiC+Al2O3; รอบที่ 1

SiC; รอบที่ 2

Al2O3; รอบที่ 2

SiC+Al2O3; รอบที่ 2

ภาพที่ 5.22 เปรียบเทียบสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 50.1 Hz
ภาพที่ 5.22 เป นการเปรียบเทีย บสัญ ญาณการสั่น สะเทื อนที่ ความถี่ 50.1 Hz ซึ่งเป น
ความถี่ ล ำดั บ ที่ ส าม พบว า เงื่อ นไขการเดิ น กวนรอบที่ 1 และรอบที่ 2 มี แ นวโน ม ของสั ญ ญาณ
การสั่น สะเทือ นมีลักษณะใกล เคี ย งกับ กั บ รูป แบบของสัญ ญาณการสั่น สะเทื อ นที่ค วามถี่ 33.5 Hz
กลาวคือ เงื่อนไขการกวนทุกชนิดอนุภาคผงมีแนวโนมของสัญญาณการสั่นสะเทือนลดลงอยางเห็นได
ชั ด เจนเมื่ อ ระยะทางการเดิ น กวนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แต เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงของสั ญ ญาณ
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การสั่นสะเทือนระหว างเงื่อนไขการกวนทุกชนิ ดอนุภ าคผงที่แตกต างกั น พบวามีขนาดสัญ ญาณไม
แตกตางกันอยางชัดเจน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนกับอัตราการสึกหรอของ
เครื่องมือคอนขางมีความสอดคลองกัน กลาวคือแนวโนม ของสัญ ญาณการสั่ นสะเทือนจะลดลงเมื่อ
อัตราการสึกหรอของเครื่องมือเพิ่มขึ้นตามชวงระยะทางการเดินกวนที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
ชวงการเดินกวนที่ 600 มิลลิเมตรเปนตนไปของทุกเงื่อนไข พบวาขนาดสัญ ญาณการสั่นสะเทือนจะ
ลดลง และเริ่มคงที่สอดคลองกับชวงที่รูปรางการสึกหรอของเครื่องมือเริ่มคงที่จากรูปรางเกลียวจนมี
การสึกหรอกลายเปนรูปรางทรงกระบอก ดังนั้นการวิเคราะหขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่
50.1 Hz ค อ นข างมี ค วามเหมาะสมในการนำมาวิ เคราะห ก ารสึ ก หรอของเครื่อ งมื อ ในการขึ้ น รู ป
อะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน เชนเดียวกันกับการวิเคราะหขนาด
สัญ ญาณการสั่น สะเทือนที่ความถี่ 33.5 Hz แตมีข นาดของสัญ ญาณการสั่น สะเทื อนต่ำวาที่ความถี่
33.5 Hz
5.4.4 การพิจารณาตำแหนงสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ควรเปลี่ยนเครื่องมือเมื่อเกิดการสึกหรอ
จากการที่พบวาขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 33.5 Hz และความถี่ 50.1 Hz
ค อ นข า งมี ค วามเหมาะสมในการนำมาตรวจติ ด ตามสภาพการสึ ก หรอของเครื่ อ งมื อ ในระหว า ง
การขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน สามารถกำหนดตำแหนง
สัญญาณการสั่นสะเทือนที่ควรเปลี่ยนเครื่องมือเมื่อเกิดการสึกหรอไดจากการพิจารณาขนาดสัญญาณ
การสั่นสะเทือนที่ความถี่ 33.5 Hz และความถี่ 50.1 Hz ควบคูกัน ที่ระดับการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
สั ญ ญาณการสั่ น สะเทื อ นที่ มี ค า แนวโน ม ต่ ำ ลงและเริ่ ม คงที่ แต ไ ม ส ามารถกำหนดค า ขนาด
การสั่นสะเทือนไดเฉพาะเจาะจง เนื่องจากขนาดสัญ ญาณการสั่นสะเทือนจะมีคาแตกตางกันไปตาม
เงื่อนไขการเดินกวนในสภาวะที่แตกตางกัน เชน จากภาพที่ 5.21 และภาพที่ 5.22 พบวาจุ ดที่ควร
เปลี่ ยนเครื่อ งมื อเนื่ องจากเกิด การสึ กหรอจากรูป รา งเกลี ย วกลายเป น รูป รางทรงกระบอก (Selfoptimized shape) คือตำแหนงที่ระยะทางการเดินกวน 600 มิลลิเมตรเปนตนไป โดยสังเกตจากคา
สัญญาณการสั่นสะเทือนที่มีคาต่ำลงและมีคาคงที่

บทที่ 6
สรุปผลการดำเนินงานและขอเสนอแนะ
งานวิ จ ั ย นี ้ เ ป น การหาวิ ธ ีต รวจติ ด ตามการสึ ก หรอของเครื ่ อ งมื อ ในการขึ ้ น รู ป อะลู ม ิ เ นีย ม
เชิ งประกอบดว ยการวิเ คราะหสัญ ญาณการสั่นสะเทื อน ซึ่งเปน วิธ ีก ารใหมที่ มี ความเปน ไปไดใน
การประยุกตใช จากผลการดำเนินงานทำใหไดองคความรูวิธีการผลิตอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวที่
ทำใหเกิดความคุมคาในการทำงาน คือชวยลดเวลาในการเปลี่ยนเครื่องมือ และยังที่ทำใหไดชิ้นงานที่มี
สมบัติทางกลที่เหมาะสม อีกทั้งงานวิจัยนี้ยังไดวิธีการตรวจติดตามการสึกหรอของเครื่องมือระหวาง
กระบวนการผลิตที่ตนทุนต่ำ เนื่องจากสามารถประยุกตใชเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนที่มีจำหนาย
ทั ่ ว ไปตามท อ งตลาด และมี ซ อฟแวร ว ิ เ คราะห ผลสำเร็ จ รู ป ที่ มี ความง า ยตอ นำไปใช ได จ ริ ง ใน
อุตสาหกรรม สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
6.1 สรุปผลกลไกและรูปแบบการเกิดการสึกหรอของเครื่องมือหลังกระบวนการ
กลไกการสึกหรอของเครื่องมือในการขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการ
เสี ยดทานแบบกวน มีกลไกการสึกหรอแบบขูดขีด (Abrasive wear) จากสามชิ้นสวน (3 – Body
abrasive wear) เปนหลัก โดยกลไกการสึกหรอของเครื่องมือเกิดจากการหมุนกวนเสียดทานใหเกิด
ความรอนระหวางเครื่องมือกับอะลูมิเนียมเนื้อพื้น ที่บรรจุอนุภาคผง SiC ที่มีความแข็งมากกวาวัสดุ
เครื่องมือ ซึ่งเปนอนุภาคขัดถูประกบระหวางผิวสัมผัสกันระหวางผิวอะลูมิเนียมเนื้อพื้นกับผิวเครื่องมือ
กวนจนเกิดเปนรองลึกในผิวเครื่องมือตามทิศทางกวนอยางเห็นไดชัดเจน โดยปจจัยจำนวนการเดิน
กวนซ้ำมีอิทธิพลตอการสึกหรอของเครื่องมือสูงที่สุด
ผลของการศึก ษาพารามิเ ตอรที ่เหมาะสมแบบหลายวั ตถุ ประสงค เพื ่ อให ได ร ะดั บ ป จ จั ย ที่
เหมาะสมในการขึ้นรูปที่จะทำใหเกิดการสึกหรอของเครื่องมือต่ำ และไดสมบัติทางกลของการขึ้นรูป
ชิ้นงานที่ดี ดวยวิธีการวิเคราะหความสัมพันธแบบเกรย คือระดับปจจัยของจำนวนการเดินซ้ำแนวกวน
จำนวน 2 ครั้ง ระดับความเร็วรอบที่ 1000 รอบตอนาที และความเร็วเดินกวนที่ 30 มิลลิเมตรตอนาที
(N2R1T2)
6.2 สรุปผลการพัฒนาวิธีการตรวจติดตามสภาพการสึกหรอของเครื่องมือระหวางกระบวนการ
ผลการศึกษาวิธีการตรวจติดตามสภาพการสึกหรอของเครื่องมื อระหวางกระบวนการ ดวยวิธี
การวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยรวม วิธีการวิเคราะหบนโดเมนเวลา และวิธีการวิเคราะหบน
โดเมนความถี่หลัก (ความถี่ 16.6 Hz) ไมเหมาะสมในการนำมาใชสรางความสัมพันธเพื่อทำนายอัตรา
การสึกหรอของเครื่องมือที่เกิดขึ้นได อันเนื่องมาจากสัญญาณประกอบดวยความถี่ ที่เกิดขึ ้น หลาย
ความถี่ที่สงผลตอขนาดสัญญาณโดยรวม บางความถี่ที่เกิดขึ้นไมสอดคลองกับอัตราการสึกหรอแตมี
อิทธิพลตอขนาดสัญญาณโดยรวมที่เปลี่ยนไปสูง ทำใหรูปแบบสัญญาณโดยรวมแตละชวงการเดินกวน
ไมมีลักษณะแนวโนมที่สอดคลองกับอัตราการสึกหรอของเครื่องมือ
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ผลการวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ลำดับรองลงมา คือความถี่ 33.5 Hz
และความถี่ 50.1 Hz พบวาคอนขางมีความเหมาะสมในการนำมาตรวจติดตามสภาพการสึกหรอของ
เครื่องมือในระหวางการขึ้นรูปอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวดวยกระบวนการเสียดทานแบบกวน
กลาวคือแนวโนมของสัญญาณการสั่นสะเทือนจะลดลงเมื่ออัตราการสึกหรอของเครื่องมือเพิ่มขึ้นตาม
ชวงระยะทางการเดินกวนที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
สามารถกำหนดตำแหนงสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ควรเปลี่ยนเครื่องมือเมื่อเกิดการสึกหรอได
จากการพิจารณาขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 33.5 Hz และความถี่ 50.1 Hz ควบคูกัน ที่
ระดับการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณการสั่นสะเทือนที่มีคาแนวโนม ต่ำลงและเริ่ มคงที่ แตไม
สามารถกำหนดคาขนาดการสั่นสะเทือนไดเฉพาะเจาะจง เนื่องจากขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนจะมี
คาแตกตางกันไปตามเงื่อนไขการเดินกวนในสภาวะที่แตกตางกัน
6.3 ขอเสนอแนะ
6.3.1 ขอจำกัดของการวิเคราะหสั ญญาณบนโดเมนความถี่ คือการระบุแถบสเปกตรัมซึ ่ งมี
ความไวตอการสึกหรอของเครื่องมือถือเปนเรื่องที่ยากตอการวิเคราะห รวมถึงการแยกความถี่จาก
อิทธิพลการสึกหรอของเครื่องมือนั้นทำไดคอนขางยาก นอกจากนี้จำเปนตองเขาใจการทำงานของ
อุปกรณการวัดเพื่อที่จะใชประโยชนจากวิธีการนี้อยางเต็มที่
6.3.2 ควรติดตั้งหัววัดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ใกลแหลงของการเกิดแรงสั่นสะเทือนมากที่สุด
ในที่นี้ คือบริเวณจับยึดชิ้นงาน และควรยึดหัววัดการสั่นสะเทือนดวยวิธีที่มั่นคง เชนการยึดดวยเกลียว
เพื่อปองกันการสูญเสียขนาดการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระบบ
6.3.3 ควรมีการศึก ษาคาพารามิ เตอรทางสถิติข องสัญญาณการสั่น สะเทื อนบนโดเมนเวลา
เพิ่มเติม เชน คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความเบ คาความโกง และ Crest factor เพื่อใชเปน
ขอมูลเปรียบเทียบทางเลือกในการใชทำนายการสึกหรอของเครื่องมือตอไป
6.3.4 ควรนำผลการศึ ก ษาระหว า งอั ต ราการสึ ก หรอของเครื ่ อ งมื อ ที ่ ไ ด จ ากการวั ด
หลังกระบวนการ ไปหาความสัมพันธกับขนาดสัญญาณการสึกหรอที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเปนขอมูลไป
ใช ใ นการออกแบบระบบการตรวจติ ด ตามการสึ ก หรอระหว า งกระบวนการด ว ยสั ญ ญาณ
การสั่นสะเทือนที่เหมาะสมตอไป
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450 - 600

132.8971

132.8891

0.0079

0.0060

0.0464

600 - 750

132.8891

132.8761

0.0130

0.0098

0.0562

750 - 900

132.8761

132.8620

0.0141

0.0106

0.0668

0 - 150

132.6018

132.5672

0.0346

0.0261

0.0261

150 - 300

132.5672

132.5271

0.0401

0.0302

0.0563

300 - 450

132.5271

132.4988

0.0284

0.0214

0.0777

450 - 600

132.4988

132.4691

0.0297

0.0224

0.1001

600 - 750

132.4691

132.4457

0.0234

0.0177

0.1178

750 - 900

132.4457

132.4231

0.0226

0.0171

0.1348

น้ำหนัก
ชวงเดิน
กอนทดลอง
กวน(มม.)
(กรัม)

น้ำหนักที่
หายไป
(กรัม)

รอยละ
น้ำหนักที่
หายไป

0.0206

0.0155

รอยละ
สะสม
น้ำหนักที่
หายไป
0.0155

186
ตารางที่ ง.2 อัตราการสึกหรอของเครื่องมือของเงื่อนไขการเดินกวนอนุภาค Al2O3
รอบที่

1

2

0 - 150

133.6239

น้ำหนัก
น้ำหนักที่
หลัง
หายไป
ทดลอง
(กรัม)
(กรัม)
133.6133 0.0105

0.0079

รอยละ
สะสม
น้ำหนักที่
หายไป
0.0079

150 - 300

133.6133

133.5949

0.0185

0.0138

0.0217

300 - 450

133.5949

133.5826

0.0122

0.0092

0.0309

450 - 600

133.5826

133.5697

0.0129

0.0097

0.0405

600 - 750

133.5697

133.5532

0.0165

0.0124

0.0529

750 - 900

133.5532

133.5408

0.0124

0.0093

0.0622

0 - 150

132.7076

132.6844

0.0232

0.0175

0.0175

150 - 300

132.6844

132.6484

0.0359

0.0271

0.0446

300 - 450

132.6484

132.6141

0.0343

0.0259

0.0704

450 - 600

132.6141

132.5909

0.0233

0.0175

0.0880

600 - 750

132.5909

132.5739

0.0169

0.0128

0.1008

750 - 900

132.5739

132.5582

0.0157

0.0118

0.1126

น้ำหนัก
ชวงเดิน
กอนทดลอง
กวน(มม.)
(กรัม)

รอยละ
น้ำหนักที่
หายไป

187
ตารางที่ ง.3 อัตราการสึกหรอของเครื่องมือของเงื่อนไขการเดินกวนอนุภาค SiC + Al2O3
รอบที่

1

2

0 - 150

133.3115

น้ำหนัก
หลัง
ทดลอง
(กรัม)
133.2887

150 - 300

133.2887

133.2679

0.0209

0.0157

0.0327

300 - 450

133.2679

133.2497

0.0182

0.0137

0.0464

450 - 600

133.2497

133.2414

0.0082

0.0062

0.0525

600 - 750

133.2414

133.2309

0.0105

0.0079

0.0604

750 - 900

133.2309

133.2081

0.0228

0.0171

0.0775

0 - 150

133.1127

133.0844

0.0283

0.0213

0.0213

150 - 300

133.0844

133.0511

0.0332

0.0250

0.0462

300 - 450

133.0511

133.0215

0.0297

0.0223

0.0685

450 - 600

133.0215

132.9975

0.0240

0.0180

0.0866

600 - 750

132.9975

132.9799

0.0175

0.0132

0.0998

750 - 900

132.9799

132.9538

0.0262

0.0197

0.1194

น้ำหนัก
ชวงเดิน
กอนทดลอง
กวน(มม.)
(กรัม)

น้ำหนักที่
หายไป
(กรัม)

รอยละ
น้ำหนักที่
หายไป

0.0227

0.0171

รอยละ
สะสม
น้ำหนักที่
หายไป
0.0171

188
ตารางที่ ง.4 อัตราการสึกหรอของเครื่องมือของเงื่อนไขการเดินกวนอะลูมิเนียมเนื้อพื้น
ชวงเดิน
กวน(มม.)

น้ำหนักกอน
ทดลอง
(กรัม)

น้ำหนักหลัง
ทดลอง
(กรัม)

น้ำหนักที่
หายไป
(กรัม)

0 - 150

133.1025

133.0952

0.0073

0.0055

0.0055

150 - 300

133.0952

133.0894

0.0058

0.0044

0.0098

300 - 450

133.0894

133.0839

0.0055

0.0042

0.0140

450 - 600

133.0839

133.0776

0.0063

0.0047

0.0187

600 - 750

133.0776

133.0715

0.0061

0.0046

0.0233

750 - 900

133.0715

133.0659

0.0056

0.0042

0.0275

รอยละน้ำหนักที่ รอยละสะสม
หายไป
น้ำหนักที่หายไป

189

ภาคผนวก จ
กราฟสัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลาของเงื่อนไขการเดินกวน

190

191
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา

0-150

151-300

301-450

ภาพที่ จ.1 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 1

192
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา

451-600

601-750

751-900

ภาพที่ จ.1 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 1 (ตอ)

193
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา

0-150

151-300

301-450

ภาพที่ จ.2 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 2

194
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา

451-600

601-750

751-900

ภาพที่ จ.2 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 2 (ตอ)

195
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา

0-150

151-300

301-450

ภาพที่ จ.3 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3รอบที่ 1

196
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา

451-600

601-750

751-900

ภาพที่ จ.3 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3
รอบที่ 1 (ตอ)

197
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา

0-150

151-300

301-450

ภาพที่ จ.4 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3 รอบที่ 2

198
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา

451-600

601-750

751-900

ภาพที่ จ.4 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3
รอบที่ 2 (ตอ)

199
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา

0-150

151-300

301-450

ภาพที่ จ.5 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC
รอบที่ 1

200
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา

451-600

601-750

751-900

ภาพที่ จ.5 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC
รอบที่ 1 (ตอ)

201
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา

0-150

151-300

301-450

ภาพที่ จ.6 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC
รอบที่ 2

202
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา

451-600

601-750

751-900

ภาพที่ จ.6 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC
รอบที่ 2 (ตอ)

203
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา

0-150

151-300

301-450

ภาพที่ จ.7 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนเนื้อพื้น

204
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา

451-600

601-750

751-900

ภาพที่ จ.7 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา ของการเดินกวนเนื้อพื้น (ตอ)

205

ภาคผนวก ฉ
กราฟสัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ของเงื่อนไขการเดินกวน

206

207
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนในหนวยความเร็ว (mm/sec, RMS) กับความถี่ (Hz)

0-150

151-300

301-450

451-600

ภาพที่ ฉ.1 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 1

208
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนในหนวยความเร็ว (mm/sec, RMS) กับความถี่ (Hz)

601-750

751-900

ภาพที่ ฉ.1 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC
รอบที่ 1 (ตอ)
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนในหนวยความเร็ว (mm/sec, RMS) กับความถี่ (Hz)

0-150

151-300

ภาพที่ ฉ.2 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC รอบที่ 2

209
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนในหนวยความเร็ว (mm/sec, RMS) กับความถี่ (Hz)

301-450

451-600

601-750

751-900

ภาพที่ ฉ.2 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง SiC
รอบที่ 2 (ตอ)

210
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนในหนวยความเร็ว (mm/sec, RMS) กับความถี่ (Hz)

0-150

151-300

301-450

451-600

ภาพที่ ฉ.3 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3 รอบที่ 1

211
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนในหนวยความเร็ว (mm/sec, RMS) กับความถี่ (Hz)

601-750

751-900

ภาพที่ ฉ.3 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3
รอบที่ 1 (ตอ)
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนในหนวยความเร็ว (mm/sec, RMS) กับความถี่ (Hz)

0-150

151-300

ภาพที่ ฉ.4 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3 รอบที่ 2

212
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนในหนวยความเร็ว (mm/sec, RMS) กับความถี่ (Hz)

301-450

451-600

601-750

751-900

ภาพที่ ฉ.4 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3
รอบที่ 2 (ตอ)

213
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนในหนวยความเร็ว (mm/sec, RMS) กับความถี่ (Hz)

0-150

151-300

301-450

451-600

ภาพที่ ฉ.5 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC
รอบที่ 1

214
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนในหนวยความเร็ว (mm/sec, RMS) กับความถี่ (Hz)

601-750

751-900

ภาพที่ ฉ.5 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC
รอบที่ 1 (ตอ)
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนในหนวยความเร็ว (mm/sec, RMS) กับความถี่ (Hz)

0-150

151-300

ภาพที่ ฉ.6 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC รอบที่ 2

215
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนในหนวยความเร็ว (mm/sec, RMS) กับความถี่ (Hz)

301-450

451-600

601-750

751-900

ภาพที่ ฉ.6 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนอนุภาคผง Al2O3+SiC
รอบที่ 2 (ตอ)

216
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนในหนวยความเร็ว (mm/sec, RMS) กับความถี่ (Hz)

0-150

151-300

301-450

451-600

ภาพที่ ฉ.7 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนเนื้อพื้น

217
ชวงเดิน
กวน

สัญญาณการสั่นสะเทือนในหนวยความเร็ว (mm/sec, RMS) กับความถี่ (Hz)

601-750

751-900

ภาพที่ ฉ.7 สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่ ของการเดินกวนเนื้อพื้น (ตอ)
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