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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติทางกล รวมไปถึงโครงสร้ างมหภาคของรอยเชื่อมต่อชนระหว่างอะลูมิเนียม
ผสมหล่อกึ่งแข็งต่างชนิดกัน คือ SSM356 และ SSM6061 ในสภาพที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 และผ่านกระบวนการทาง
ความร้ อน T6 (as cast และ T6) ด้ วยกระบวนการเชื่อมที่แตกต่างกันระหว่างการเชื่อมเสียดทานแบบกวน การเชื่อมทิก แบบเติมลวดและ
การเชื่อมทิกแบบไม่ เติมลวด เป็ นการเชื่อมต่ อชนชิ้นงานที่มีความหนา 4 มิลลิเมตร ในการวิจัยชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความ
ร้ อน T6 นั้น เป็ นการวิจัยขั้นต้ นพบว่ากระบวนการเชื่อมทิกแบบเติมลวด การเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด และการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
สามารถเชื่อมอะลูมิ เนียมผสมหล่ อกึ่งแข็งต่ างชนิดกันได้ ดี และจากผลการวิจัยชิ้ นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 พบว่ าทุ ก
กระบวนการเชื่อมสามารถเชื่อมชิ้นงานได้ กระบวนการเชื่อมที่แตกต่ างกันมีผลต่ อค่าความแข็งแรงดึง ซึ่งกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบ
กวนมีค่าความแข็งแรงดึงเฉลี่ยสูงสุด คือ 168.32 MPa ค่ าความแข็งของทุกกระบวนการเชื่อมที่บริเวณตรงกลางแนวเชื่อมจะมีค่าความ
แข็งสูงสุดและค่าความแข็งจะค่อยๆ ลดลงต่ าสุดจนถึงบริเวณที่ได้ รับผลกระทบทางความร้ อน จากนั้นค่ าความแข็งจะเพิ่มขึ้นจนถึงบริเวณ
ของเนื้อโลหะเดิม โดยกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวนมีค่าความแข็งเฉลี่ยบริเวณตรงกลางแนวเชื่อมสูงสุด คือ 74.1 HV จากการ
วิเคราะห์ผลด้ วยวิธกี ารทางสถิติ พบว่ากระบวนการเชื่อมและลักษณะของชิ้นงานมีผลต่อค่าความแข็งแรงดึงของแนวเชื่อมอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
1
2

คาสาคัญ: การเชื่อมเสียดทานแบบกวน การเชื่อมทิก ความแข็งแรงดึง

Abstract

The objective of this research was to investigate the mechanical properties and macrostructural analysis of dissimilar
aluminum alloys, SSM356 and SSM6061 (as cast and T6) by using different processes: TIG (with filler), TIG (without filler)
and Friction stir welding. Aluminum alloys of 4 mm. thickness was used as the base material as for preparing a butt joint welded.
The preliminary results of aluminum alloys as cast condition showed that TIG (with filler), TIG (without filler) and Friction stir
welding were making a good welded joint of dissimilar aluminum alloys. The result of aluminum alloys by heat treatment (T6)
condition showed that different welding process could make dissimilar aluminum alloy joints. The ultimate tensile strength of
dissimilar joint by FSW were 168.32 MPa superior to TIG (with filler) and TIG (without filler) welding. The hardness in the
weld zone was higher than other areas and would be reduced until it reached the heat affected zone area. After that it would
increase up to the base metal area. The average hardness of FSW at the weld zone was at the maximum of 74.1 HV. The study
revealed that the two welding parameters that significantly effect on the tensile strength.
Keywords: Friction stir welding, TIG, Tensile Strength
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บทนา
ปัจจุบนั อะลูมเิ นียมหล่อผสมเป็ นวัสดุประเภทหนึ่งที่นิยมในการนาไปใช้ อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่ องจักรและอื่นๆ (Kasman, 2013;
Rajakumar, Muralidharan, & Balasubramanian, 2010) เนื่องจากอะลูมิเนียมผสมมีข้อดีหลายประการ เช่น ความ
หนาแน่นต่า มีความแข็งแรงสูง ง่ายต่อการขึ้นรูป มีความต้ านทานการกัดกร่อนดี มีนา้ หนักเบา และมีอตั ราส่วนของ
ความแข็งแรงต่อนา้ หนักดีกว่าเหล็กกล้ าชนิดความแข็งแรงสูง (High strength steels) อีกทั้งยังสามารถนาไปประยุกต์
ในกระบวนการผลิตได้ หลากหลาย
เทคโนโลยี ก ารหล่ อ โลหะกึ่ ง ของแข็ง (Semi-solid metal; SSM) เป็ นเทคโนโลยี ท่ี มี ศั ก ยภาพในการหล่ อ
อะลูมิเนียมแบบไดคาสติ้ง (Die casting) ซึ่งปั จจุ บันมีการใช้ เทคโนโลยีการหล่ อโลหะกึ่งของแข็งกันทั่วโลก สาหรับ
ประเทศไทยได้ มีการวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีการหล่ อโลหะกึ่งของแข็งเช่ นกัน ทั้งนี้เพื่ อที่จะนามาประยุ กต์ใช้ กับ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยเทคโนโลยีท่ไี ด้ รับความสนใจและกาลังพัฒนาในขณะนี้ คือ กระบวนการหล่อโลหะกึ่ง
ข อ ง แ ข็ ง ด้ ว ย เท ค นิ ค GISS ( Gas induced semi-solid) ( Wannasin, Martinezb & Flemings, 2006) เป็ น
กระบวนการหล่อที่สร้ างโลหะกึ่งของแข็งด้ วยกรรมวิธกี ารพ่นฟองแก๊สเฉื่อยผ่านแท่งกราไฟต์พรุน (แก๊สอาร์กอนหรือ
ไนโตรเจน) เป็ นกรรมวิธกี ารหล่อที่มเี ทคนิคและวิธกี ารคล้ ายกับกรรมวิธกี ารหล่อแบบ Rheocasting ที่มโี ครงสร้ างของ
เกรนเป็ นแบบก้ อนกลม (Spheroidal grain) มีข้อดีคือ โครงสร้ างของเกรนมีการกระจายตัวสม่าเสมอและมีค่ากาลัง
คราก (Yield strength) เพิ่มขึ้น สมบัติโดยทั่วไปของการหล่อโลหะกึ่งของแข็งมีหลายประการ เช่น มีอุณหภูมิท่ตี ่ากว่า
จุดหลอมเหลวของโลหะนั้น โลหะเริ่มแข็งตัวบางส่วนแล้ วขณะเทใส่แม่พิมพ์มคี วามหนืดที่สงู กว่านา้ โลหะ มีความเค้ น
ขณะไหลต่ากว่าโลหะที่แข็งตัวแล้ ว เป็ นต้ น ซึ่งสมบัติดังกล่าวมีข้อดีหลายประการที่สามารถนาไปประยุ กต์ใช้ ได้ อย่าง
หลากหลายในกระบวนการผลิต เช่น ลดการเกิดของเสียจากปฏิกริ ิยาระหว่างออกซิเจนในขั้นตอนการหล่อโลหะลงใน
เบ้ าและลดการเกิดโพรงหดตัว (Shrinkage) อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้ งานของแม่พิมพ์เพื่อที่จะนามาประยุกต์ใช้ กบั
งานอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการขึ้นรูป (Materials forming) และการประกอบชิ้นส่วน
เช่น การเชื่อมต่อตัวถังรถยนต์ การเชื่อมซ่อมล้ อแม็ก การเชื่อมต่อของชิ้นส่วนเครื่องบินหรือถังเชื้อเพลิงของจรวด
และการเชื่อมตัวถังของรถไฟความเร็วสูง ซึ่งชิ้นส่วนดังกล่ าวจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการเชื่อมประกอบชิ้นส่วนและ
การซ่อมแซม (Repairing) เข้ ามาเกี่ยวข้ องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งการเชื่อมก็มีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการผลิต
ในด้ านการประกอบชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงต้ องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมเข้ ามาใช้ ในงานอุตสาหกรรม
ให้ เหมาะสมกับสภาพของงาน อีกทั้งกระบวนการเชื่อมก็มขี ้ อจากัดที่จะส่งผลกระทบในด้ านต่างๆ ทั้งในขณะเชื่อมและ
ภายหลังการเชื่อม โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ทาจากอะลูมิเนียมซึ่งมีหลายประเภทในการนาไปใช้ งาน อีกทั้งกระบวนการ
เชื่อมก็มีอยู่ หลายวิธี ดังนั้ นในการเลือกกระบวนการเชื่อมมาใช้ จะขึ้นอยู่ กับความเหมาะสมของประเภทวัสดุและ
กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมนั้นๆ
การเชื่อมอะลูมิเนียมผสมต่างชนิดกัน (Dissimilar joint) ได้ มีการประยุกต์ใช้ ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ กันอย่าง
แพร่หลาย โดยสามารถนาข้ อดีของอะลูมิเนียมแต่ละชนิดมาใช้ งานได้ อย่างกว้ างขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามการเชื่อมอะลูมิเนียมผสมต่างชนิดกันยังมีความยุ่ งยากอยู่ เนื่องจากอะลูมิเนียมผสมแต่ละชนิดมีสมบัติ
ทางเคมี ทางกายภาพและสมบัตทิ างกลที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบนั การเชื่อมต่อชิ้นส่วนอะลูมเิ นียมหล่อต่างชนิดกัน กาลัง
มีบทบาทในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมขีปนาวุธ เป็ นต้ น
สาหรับการเชื่อมอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็ง ปั ญหาที่มักพบบ่อยครั้งเมื่อเชื่อมด้ วยวิธกี ารหลอมละลาย คือ การ
รักษาสมบัติทางกลของบริเวณแนวเชื่อม (Mechanical properties of joint) ให้ ใกล้ เคียงกับเนื้อโลหะเดิมให้ มากที่สดุ
เนื่องจากการเชื่อมแบบหลอมละลายนั้นจะทาให้ เกิดรูพรุ นบริเวณแนวเชื่อมและทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง
ทางโลหะวิทยาที่ส่งผลต่อบริเวณแนวเชื่อมและบริเวณอิทธิพลความร้ อน (Heat affected zone; HAZ) การเชื่อมแบบ
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หลอมละลายที่นิยมใช้ กันอย่ างแพร่ หลายวิธีหนึ่ง คือ การเชื่อมทิก (Tungsten Inert Gas; TIG) เป็ นการเชื่อมแบบ
หลอมละลายที่ใช้ แก๊สเฉื่อยปกคลุมบริเวณแนวเชื่อม ส่งผลให้ รอยเชื่อมที่ได้ มคี ุณภาพสูง อีกทั้งสามารถเชื่อมได้ ในทุก
ต าแหน่ ง ของการเชื่ อ ม ส าหรั บ กระบวนการเชื่ อ มวั ส ดุ ต่ า งชนิ ด ที่ ย ากต่ อ การเชื่ อ มแบบหลอมละลาย นิ ย มใช้
กระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวน เนื่องจากเป็ นการเชื่อมในภาวะของแข็ง (Solid state welding) ดังนั้นแนวเชื่อม
ที่ได้ จะมีลักษณะของเกรนที่เล็กละเอียด สามารถรับแรงได้ สงู อีกทั้งยังสามารถควบคุมความร้ อนในบริเวณแนวเชื่อม
ได้ อกี ด้ วย (Mishra & Ma, 2005)
จากข้ อมูลที่กล่าวมาเบื้องต้ นจะเห็นได้ ว่าการเชื่อมทิกและการเชื่อมเสียดทานแบบกวนเป็ น 2 กรรมวิธที ่ีใช้ เชื่อม
อะลูมิเนียมผสม อย่างไรก็ตามการเชื่อมระหว่างอะลูมิเนียมผสมที่ได้ จากกระบวนการหล่อแบบกึ่งของแข็ง SSM356
กับ SSM6061 นั้น เป็ นเทคโนโลยีท่ใี หม่และยังไม่มขี ้ อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมบัตทิ างกลของบริเวณแนวเชื่อม
ในการเชื่อมด้ วยวิธที ่แี ตกต่างกัน ด้ วยเหตุผลดังกล่ าวจึงเป็ นที่มาของงานวิจัยนี้ โดยจะศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติ
ทางกล รวมไปถึงโครงสร้ างมหภาคของรอยเชื่อมระหว่างอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็ง SSM356 กับ SSM6061 เป็ น
การเปรียบเทียบวิธีการเชื่อมที่แตกต่างกัน 2 วิธี คือ การเชื่อมทิกและการเชื่อมเสียดทานแบบกวน รวมถึงนาผลที่
ได้ มาปรับปรุงเพื่อเลือกใช้ กรรมวิธกี ารเชื่อมที่เหมาะสมทั้งในแง่ของงานวิจัยและงานอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อทาการศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้ างมหภาคและสมบัติทางกลของบริเวณแนว
เชื่อม บริเวณที่ได้ รับผลกระทบทางความร้ อน บริเวณเขตอิทธิพลของความร้ อนทางกล และเนื้อโลหะเดิมจากการเชื่อม
เสียดทานแบบกวนและการเชื่อม ทิกของอะลูมเิ นียมหล่อผสมต่างชนิดกัน
วิธีดาเนินการวิจยั
ในงานวิจัยนี้ทาการเชื่อม 3 กระบวนการ คือ การเชื่อมเสียดทานแบบกวน การเชื่อมทิกแบบเติมลวด และการ
เชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด โดยวัสดุท่ีใช้ ในการทดลองเป็ น อะลูมิเนียมหล่อผสมสองชนิด คือ อะลูมิเนียมผสมหล่ อกึ่ง
แข็ง SSM356 และอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็ง SSM6061 โดยแบ่งอะลูมิเนียมออกเป็ นสองกลุ่ม คือ อะลูมิเนียมที่
ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 (as cast) และผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ทาการเชื่อมต่อชนท่าราบ
ทาการเชื่อมแต่ละกระบวนการตามเงื่อนไขที่กาหนด หลังจากนั้นนาผลไปวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองจากลักษณะ
โครงสร้ างทางมหภาคและการทดสอบสมบัตทิ างกล
1. ตัวแปรในการทดลอง จากตารางที่ 1 จะแสดงตัวแปรสาคัญในการทดลอง
ตารางที่ 1 ตัวแปรสาคัญในการทดลอง
Welding conditions
Current
Arc voltage
Shield gas
Welding speed
TIG
Gas flow rate
Filler rod type
Filler rod diameter
Rotation speed
Welding speed
Shoulder diameter
FSW
Pin diameter
Tool tilt angle

No filler
140 A
15.6 V
Argon
350 mm/min
15 l/min
1,400 rpm
112 mm/min
Ø 20 mm.
Ø 5 mm.
3 degrees

Filler
140 A
15.6 V
Argon
250 mm/min
15 l/min
AA4043
2.4 mm.
-
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2. การตรวจสอบค่าความแข็ง การตรวจสอบค่าความแข็งเป็ นการตรวจสอบในระดับไมโครมีหน่วยเป็ น Vickers
ใช้ ช้ ิ นงานทดสอบชิ้ นเดีย วกับ ชิ้ นงานทดสอบที่ใช้ ในการตรวจสอบโครงสร้ างมหภาค เมื่อ ชิ้ นงานทดสอบน าไป
ตรวจสอบโครงสร้ างมหภาคเรียบร้ อยแล้ ว จึงนาชิ้นงานทดสอบดังกล่ าวมาทดสอบความแข็งโดยวัดค่ าความแข็ง
บริเวณภาคตัดขวางของแนวเชื่อมตั้งแต่บริเวณโลหะฐาน บริเวณที่ได้ รับผลกระทบจากความร้ อน (HAZ) บริเวณที่
ได้ รับผลกระทบจากความร้ อนทางกล (TMAZ) บริเวณแนวกวน (SZ) และบริเวณแนวเชื่อม (Weld zone) ออกแรง
กดในแนวตั้งฉากกับผิวหน้ าชิ้นงานทดสอบด้ วยนา้ หนักกด 100 กรัม เวลากด 10 วินาที ระยะห่ างของแต่ละจุดที่กด
0.5 มิลลิเมตร

รูปที่ 1 ชิ้นงานขณะทดสอบค่าความแข็ง

3. การตรวจสอบค่าความแข็งแรงดึง การเตรียมชิ้นงานทดสอบหาค่าความแข็งแรงดึง โดยนาชิ้นงานที่ได้ จาก
การตัดตามขวางกับแนวเชื่อม กาหนดให้ แนวเชื่อมอยู่ตรงกลางชิ้นงานทดสอบทาการกัดผิวทุกด้ านให้ มีความเรียบ
สม่ าเสมอกันและกัดให้ ได้ ขนาดตามมาตรฐาน ASTM-E8M ด้ วยเครื่องกัดแนวตั้งให้ ได้ ขนาดดังแสดงในรูปที่ 2
จากนั้นนาชิ้นงานไปทดสอบด้ วยเครื่องทดสอบแรงดึงในขั้นตอนต่อไป

Unit: mm.
รูปที่ 2 ขนาดมาตรฐาน ASTM-E8M ของชิ้นทดสอบ

4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลของค่าความแข็งแรงดึงด้วยวิธีการทางสถิติ งานวิจัยนี้มปี ั จจัยหลักที่สาคัญ 2 ปั จจัย คือ
กระบวนการเชื่อมและสภาวะชิ้นงาน โดยกระบวนการเชื่อมมี 3 ระดับ คือ กระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
กระบวนการเชื่อมทิกแบบเติมลวด และกระบวนการเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด สภาวะชิ้นงานมี 2 ระดับ คือ สภาวะ
ชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 และสภาวะชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ทาการเชื่อม
ชิ้นงานและกาหนดค่าพารามิเตอร์ในการเชื่อมเป็ นแผนการทดลองแบบสุ่ม ตามตารางที่ 2 ทาการเชื่อม 3 ซา้ จานวน
18 ชิ้น หลังจากนั้นนาชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการเชื่อมไปเตรียมเป็ นชิ้นงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้ างมหภาค ทดสอบ
ความแข็ง และทดสอบค่าความแข็งแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM-E8M ต่อไป
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ตารางที่ 2 การออกแบบแผนการทดลองเชื่อมชิ้นงานแบบสุ่ม
StdOrder
RunOrder
Welding
Material
StdOrder
RunOrder
Welding
Material
6
1
FSW
T6
11
10
FSW
as cast
2
2
TIG1
T6
10
11
TIG2
T6
1
3
TIG1
as cast
8
12
TIG1
T6
4
4
TIG2
T6
16
13
TIG2
T6
3
5
TIG2
as cast
17
14
FSW
as cast
5
6
FSW
as cast
18
15
FSW
T6
9
7
TIG2
as cast
15
16
TIG2
as cast
7
8
TIG1
as cast
14
17
TIG1
T6
12
9
FSW
T6
13
18
TIG1
as cast
หมายเหตุ: TIG1 คือ การเชื่อมทิกแบบเติมลวด, TIG2 คือ การเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด และ FSW คือ การเชื่อมเสียดทานแบบกวน

การวิเคราะห์ ข้อมู ลทางสถิติ โดยใช้ ผลของค่ าความแข็งแรงดึงมาทาการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
Minitab release 16 เพื่อช่วยในการคานวณค่าทางสถิติและทาการวิเคราะห์ผลการทดลองแบบ General full factorial
ที่ค่าระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการแสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบความถูกต้ องของตัวแบบ เป็ นการวิเคราะห์
ด้ วยวิธี ANOVA และการพิจารณาสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ
เมื่อทาการทดสอบด้ วยวิธี ANOVA หาตัวแปรที่มีผลต่อการทดลองแล้ ว สามารถนาข้ อมูลมาเปรียบเทียบพหุคูณ
ด้ วยวิธี Turkey’s HSD test เพื่ อหาความแตกต่ างในแต่ ละระดับของตัวแปรต้ นโดยทาการเปรียบเทียบทีละคู่ เพื่ อ
ตรวจสอบหาความแตกต่างระหว่างคู่ตวั แปรที่แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ผลการวิจยั และอภิปราย
1. การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของแนวเชื่อม (Welding surface of welded)
จากกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวน การเชื่อมทิกแบบเติมลวด และการเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวดของ
อะลูมเิ นียมผสมหล่อกึ่งแข็งต่างชนิดกันระหว่าง SSM356 และ SSM6061 ที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6
และอะลู มิ เนี ย มผสมหล่ อ กึ่ง แข็ง ต่ า งชนิ ด กั น ที่ ผ่ า นกระบวนการทางความร้ อ น T6 ระหว่ าง SSM356T6 และ
SSM6061T6 โดยมีลักษณะทางกายภาพของแนวเชื่อมในแต่ละกระบวนการเชื่อมดังนี้
1.1 ลักษณะทางกายภาพของแนวเชื่อมเสียดทานแบบกวน การเชื่อมเสียดทานแบบกวนระหว่างอะลูมิเนียม
ผสมหล่อกึ่งแข็งต่างชนิดกันระหว่าง SSM356 และ SSM6061 ที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 แนวเชื่อม
จะได้ รับอิทธิพลจากความเร็วหมุนหัวทูล 1,400 รอบ/นาที และความเร็วเดินเชื่อม 112 มม./นาที และการเชื่อม
เสียดทานแบบกวนอะลูมเิ นียมผสมหล่อกึ่งแข็งต่างชนิดกันที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ระหว่าง SSM356T6
และ SSM6061T6 แนวเชื่อมจะได้ รับอิทธิพลจากความเร็วหมุนหัวทูล 1,400 และ 1,750 รอบ/นาที และความเร็ว
เดินเชื่อม 112 มม./นาที มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันดังรูปที่ 3 (ก) (ข) และ (ค) ผลจากการทดลองพบว่า
ลักษณะทางกายภาพของแนวเชื่อมของชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ค่อนข้ างราบเรียบ จากความ
ร้ อนในแนวเชื่อมที่มมี ากพอทาให้ เกิดการอ่อนตัวและเกิดการเสียรูปในภาวะพลาสติกมาก ส่งผลให้ เกิดเป็ นครีบด้ าน
อะลูมิเนียมผสมหล่ อกึ่งแข็ง SSM6061 (Retreating side) และเกิดเป็ นเกล็ดตามรอยบ่ าของหั วทูลบริเวณด้ านบน
แนวเชื่อมอย่างสม่าเสมอดังรูปที่ 3 (ก) สาหรับชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ลักษณะทางกายภาพของ
แนวเชื่อมมีความราบเรียบสม่าเสมอและไม่มคี รีบเกิดขึ้นบริเวณด้ านข้ างแนวเชื่อม เนื่องจากมีความแข็งมากกว่าชิ้นงาน
ที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ทาให้ ความร้ อนสะสมในแนวเชื่อมค่อนข้ างน้ อยส่งผลให้ อะลูมิเนียมเกิด
ภาวะพลาสติกน้ อยลงด้ วยดังรูปที่ 3 (ข) และ (ค)
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(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 3 ลักษณะทางกายภาพของแนวเชื่อมเสียดทานแบบกวน
(ก) ชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ความเร็วหมุนหัวทูล 1,400 รอบ/นาที
(ข) ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ความเร็วหมุนหัวทูล 1,400 รอบ/นาที และ
(ค) ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ความเร็วหมุนหัวทูล 1,750 รอบ/นาที

1.2 ลั ก ษณะทางกายภาพของแนวเชื่ อ มทิ ก แบบเติ ม ลวด ผลจากการเชื่ อ มทิ ก แบบเติ ม ลวดระหว่ า ง
อะลูมเิ นียมผสมหล่อกึ่งแข็ง SSM356 และ SSM6061 ที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ดังแสดงในรูปที่ 4
(ก) พบว่าอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่ง แข็ง SSM356 และ SSM6061 สามารถเชื่อมติดกันได้ แนวเชื่อมมีความสมบูรณ์
เกล็ดของแนวเชื่อมละเอียดและมีความเรียบสม่าเสมอกัน และผลการเชื่อมอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็งต่างชนิดกัน
ระหว่าง SSM356 กับ SSM6061 ที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ดังแสดงในรูปที่ 4 (ข) พบว่าสามารถเชื่อม
อะลูมิเนี ยมผสมต่ างชนิ ดกัน ได้ แนวเชื่อ มมีขนาดแคบกว่ าแนวเชื่อ มของอะลูมิเนียมผสมหล่ อกึ่งแข็งที่ไม่ ได้ ผ่าน
กระบวนการทางความร้ อน T6 การเรียงตัวของเกล็ดแนวเชื่อมสม่าเสมอ มีการเรียงตัวของเกล็ดแนวเชื่อมที่หยาบกว่ า
อะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็งที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 เนื่องจากอะลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการทาง
ความร้ อน T6 มีสมบัติทางกลที่ดกี ว่าอะลูมิเนียมที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ในขณะที่ความร้ อนในการ
เชื่อมเท่ากัน (ปัจจัยการเชื่อมเดียวกัน) แต่อตั ราการเย็นตัวของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 จะเร็วกว่า
ส่งผลให้ เกล็ดของแนวเชื่อมมีลักษณะเกล็ดที่หยาบกว่าชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6
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ด้ านหน้ า

ด้ านหลัง
(ก)

ด้ านหน้ า

ด้ านหลัง
(ข)
รูปที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของแนวเชื่อมทิกแบบเติมลวด
(ก) ชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 และ
(ข) ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6

1.3 ลั ก ษณะทางกายภาพของแนวเชื่ อ มทิ ก แบบไม่ เติ ม ลวด จากการเชื่ อ มทิ ก แบบไม่ เติ ม ลวดระหว่ า ง
อะลูมิเนียมผสมหล่ อกึ่งแข็ง SSM356 กับ SSM6061 สามารถเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานที่ไม่ได้
ผ่านกระบวนการทางความร้ อนและชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ดังแสดงในรูปที่ 5 (ก) และ (ข)
พบว่าสามารถเชื่อมระหว่างอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็ง SSM356 และ SSM6061 ได้ แนวเชื่อมของชิ้นงานที่ไม่ได้
ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ดังแสดงในรูปที่ 5 (ก) มีความสมบูรณ์ เกล็ดแนวเชื่อมเรียบสม่าเสมอกัน ทาง
ด้ านหน้ าของแนวเชื่ อมที่บ ริเวณต้ น แนวเชื่อ มมีการบวมเกิดขึ้น เล็ก น้ อย เนื่ อ งจากความร้ อนที่เกิด จากการเชื่ อ ม
ด้ านหลัง และแนวเชื่อมของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ดังแสดงในรูปที่ 5 (ข) มีลักษณะของเกล็ด
แนวเชื่อมค่อนข้ างชัดเจนกว่ าแนวเชื่อมของชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ทางด้ านหน้ าของแนว
เชื่อมเกิดการบวมเกือบตลอดแนวเชื่อมเนื่องจากความร้ อนจากการเชื่อมด้ านหลัง

119

Naresuan University Journal: Science and Technology 2018; (26)3

ด้ านหน้ า

ด้ านหลัง
(ก)

ด้ านหน้ า

ด้ านหลัง

(ข)
รูปที่ 5 ลักษณะทางกายภาพของแนวเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด
(ก) ชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 และ
(ข) ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6

2. ลักษณะโครงสร้างทางมหภาคของแนวเชื่อม (Macrostructure of welded)
การตรวจสอบโครงสร้ างทางมหภาคของแนวเชื่ อ มระหว่ างอะลู มิ เนี ย มผสมหล่ อ กึ่ง แข็ง SSM356 และ
SSM6061 โดยการตัดชิ้นงานทดสอบในทิศตั้งฉากกับแนวเชื่อมและให้ แนวเชื่อมอยู่ตรงกลางชิ้นงานทดสอบ ทาการ
เตรียมชิ้นงานทดสอบตามขั้นตอนเพื่อทาการตรวจสอบโครงสร้ างมหภาคของทุกกระบวนการเชื่อม
2.1 ลักษณะโครงสร้ างทางมหภาคของแนวเชื่อมเสียดทานแบบกวน จากการตรวจสอบโครงสร้ างมหภาคของ
แนวเชื่อมเสียดทานแบบกวนระหว่างอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็ง SSM356 กับ SSM6061 ที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการ
ทางความร้ อน T6 และที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 สามารถเชื่อมประสานกันอย่างดี มีความแตกต่างของสี
เนื้ออะลูมเิ นียมผสมทั้งสองชนิดอย่างชัดเจนตรงบริเวณแนวเชื่อม โดยอะลูมเิ นียมผสมหล่อกึ่งแข็ง SSM6061 มีสที บึ
กว่าอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็ง SSM356 และพบว่าอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็งที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความ
ร้ อน T6 และที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ความเร็วหมุนหัวทูล 1,400 รอบ/นาที ดังแสดงในรูปที่ 6 (ก)
และ (ข) มี การประสานกัน ของอะลู มิ เนี ย มผสมทั้งสองชนิ ด ได้ ดี บริเวณเนื้ อเชื่ อ มเกิด การเรีย งตัว สลั บ กัน ของ
อะลูมเิ นียมทั้งสองชนิดเป็ นรูปฟันปลาอย่างชัดเจน มีครีบเกิดขึ้นทั้งสองด้ านและมีมากทางด้ านอะลูมเิ นียมผสมหล่อกึ่ง
แข็ง SSM6061 (RS) และไม่พบรูพรุนในเนื้อเชื่อมที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมอะลูมิเนียมด้ วยวิธีการเชื่อมแบบหลอม
ละลาย และจากรูปที่ 6 (ค) พบว่าเมื่อความเร็วหมุนหัวทูลเพิ่มขึ้นลักษณะโครงสร้ างมหภาคบริเวณที่ถูกกวน (Stir
zone; SZ) มีขนาดกว้ างขึ้น เนื่องจากความเร็วหมุนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ ความร้ อนจากการเสียดทานในเนื้อเชื่อมมีค่า
เพิ่มขึ้นด้ วย บริเวณเนื้อเชื่อมเกิดการเรียงตัวของอะลูมเิ นียมเป็ นชั้นๆ คล้ ายกับหัวหอมและไม่พบรุพรุนในเนื้อเชื่อม
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(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 6 โครงสร้ างมหภาคของแนวเชื่อมเสียดทานแบบกวน
(ก) ชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ความเร็วหมุนหัวทูล 1,400 รอบ/นาที
(ข) ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ความเร็วหมุนหัวทูล 1,400 รอบ/นาที และ
(ค) ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ความเร็วหมุนหัวทูล 1,750 รอบ/นาที

2.2 ลักษณะโครงสร้ างทางมหภาคของแนวเชื่อมทิกแบบเติมลวด จากการตรวจสอบโครงสร้ างมหภาคของแนว
เชื่อมทิกแบบเติมลวดระหว่ างอะลูมิเนียมผสมหล่ อกึ่งแข็ง SSM356 กับ SSM6061 ที่ไม่ ได้ ผ่านกระบวนการทาง
ความร้ อน T6 และที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 จากรูปที่ 7 (ก) และ (ข) พบว่ าอะลูมิเนี ยมทั้งสองชนิด
สามารถประสานกันได้ ดี บริเวณแนวเชื่อมมีลักษณะนูนสูงกว่าบริเวณโลหะฐาน เนื่องจากโลหะที่เติมเข้ าไปขณะทาการ
เชื่อม และมีรพู รุนกระจายตัวในเนื้อเชื่อม เนื่องจากขณะเชื่อมเมื่ออะลูมิเนียมหลอมละลายจะมีไฮโดรเจนเข้ าไปอยู่ใน
เนื้อเชื่อมและติดอยู่ เมื่อเนื้ อเชื่ อมแข็งตัวทาให้ เกิดเป็ นรูพรุน โดยชิ้นงานอะลูมิเนียมผสมหล่ อกึ่งแข็งที่ไม่ ได้ ผ่าน
กระบวนการทางความร้ อน T6 ดังแสดงในรูปที่ 7 (ก) มีรพู รุนกระจายตัวอยู่มาก และแนวเชื่อมมีขนาดกว้ างกว่าแนว
เชื่อมของชิ้นงานอะลูมิเนียมผสมหล่ อกึ่งแข็งที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ดังแสดงในรูปที่ 7 (ข) ประมาณ
1-2 มิลลิเมตร
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(ก)

(ข)
รูปที่ 7 โครงสร้ างมหภาคของแนวเชื่อมทิกแบบเติมลวด
(ก) ชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 และ
(ข) ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6

2.3 ลักษณะโครงสร้ างทางมหภาคของแนวเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด จากการตรวจสอบโครงสร้ างมหภาคของ
แนวเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวดระหว่างอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็ง SSM356 กับ SSM6061 ที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการ
ทางความร้ อน T6 และที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 พบว่าบริเวณเนื้อเชื่อมมีความหนาเท่ากับความหนาของ
โลหะฐาน อะลูมิเนียมทั้งสองชนิดสามารถประสานกันได้ ดีและมีรูพรุนกระจายตัวในเนื้อเชื่อมเล็กน้ อย โดยชิ้นงาน
อะลูมเิ นียมผสมหล่อกึ่งแข็งที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ดังแสดงในรูปที่ 8 (ก) มีรูพรุนกระจายตัวอยู่
มากและแนวเชื่อมมีความกว้ างเท่ากันกับแนวเชื่อมของชิ้นงานอะลูมเิ นียมผสมหล่อกึ่งแข็งที่ผ่านกระบวนการทางความ
ร้ อน T6 ดังแสดงในรูปที่ 8 (ข)

(ก)

(ข)
รูปที่ 8 โครงสร้ างมหภาคของแนวเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด
(ก) ชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 และ
(ข) ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6
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3. การทดสอบความแข็งของแนวเชื่อม (Hardness of welded)
จากการทดสอบความแข็งของแนวเชื่อมระหว่ างอะลูมิเนียมผสมหล่ อกึ่งแข็ง SSM356 และ SSM6061 ที่
ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 และที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ด้ วยเครื่องทดสอบแบบไมโครวิก
เกอร์ พบว่าค่าความแข็งของทุกกระบวนการเชื่อมบริเวณตรงกลางแนวเชื่อมมีค่าสูงที่สดุ และบริเวณที่ได้ รับผลกระทบ
จากความร้ อน (HAZ) มีค่าความแข็งต่าที่สดุ เนื่องจากการเชื่อมอะลูมิเนียมผสมที่บริเวณเนื้อเชื่อมเกิดการตกผลึก
ใหม่และในการเชื่อมทิกจะมีบริเวณที่ได้ รับผลกระทบจากความร้ อน จากเปลวอาร์คทาให้ บริเวณดังกล่ าวกลายเป็ น
สภาพอบอ่อน ส่งผลให้ อะลูมเิ นียมผสมเกิดการอ่อนตัวและบริเวณแนวเชื่อมมีค่าความแข็งมากกว่า (Muangjunburee,
2012)
ค่าความแข็งแนวเชื่อมอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็งต่างชนิดกันระหว่าง SSM356 กับ SSM6061 ที่ไม่ได้ ผ่าน
กระบวนการทางความร้ อน T6 ดังแสดงในรูปที่ 9 (ก) ค่าความแข็งเฉลี่ยบริเวณเนื้อโลหะเดิมของอะลูมิเนียมผสม
หล่ อกึ่งแข็ง SSM356 ประมาณ 68.5 HV และบริเวณเนื้ อโลหะเดิมของอะลูมิเนียมผสมหล่ อกึ่งแข็ง SSM6061
ประมาณ 56 HV บริเวณตรงกลางแนวเชื่อ มในกระบวนการเชื่ อมทิก แบบไม่ เติม ลวดมีค่ าความแข็งเฉลี่ ยสูงสุด
ประมาณ 83.4 HV และบริเวณที่ได้ รับผลกระทบจากความร้ อนที่ตดิ กับเนื้อโลหะเดิมของอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็ง
SSM6061ในกระบวนการเชื่อมทิกแบบเติมลวดมีค่าความแข็งเฉลี่ยต่าสุดประมาณ 51.1 HV เมื่อเปรียบเทียบค่ า
ความแข็งเฉลี่ยบริเวณตรงกลางแนวเชื่อมระหว่างชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ดังแสดงในรูปที่ 9
(ก) กับชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ดังแสดงในรูปที่ 9 (ข) ค่าความแข็งเฉลี่ยบริเวณตรงกลางแนว
เชื่ อ มของอะลู มิ เนี ย มที่ ไ ม่ ไ ด้ ผ่ า นกระบวนการทางความร้ อ น T6 จะมี ค่ า ความแข็ง ที่ สูง กว่ า อะลู มิ เนี ย มที่ ผ่ า น
กระบวนการทางความร้ อน T6 เนื่องจากการเชื่อมแบบหลอมละลายกับอะลูมเิ นียมผสมทาให้ เกิดลักษณะการบ่มเทียม
(Artificial age) อีกครั้ง ส่งผลให้ ค่าความแข็งบริเวณแนวเชื่อมมีค่าลดลง ซึ่งค่าความแข็งเฉลี่ยบริเวณตรงกลางแนว
เชื่อมในชิ้นงานเชื่อมที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ดังแสดงในรูปที่ 9 (ข) กระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบ
กวนที่ความเร็วหมุนเชื่อม 1,400 รอบ/นาที มีค่าความแข็งสูงสุดประมาณ 74.9 HV และบริเวณที่ได้ รับผลกระทบ
จากความร้ อนที่ตดิ กับเนื้อโลหะเดิมของอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็ง SSM356T6 ในกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบ
กวนที่ความเร็วหมุนเชื่อม 1,750 รอบ/นาที มีค่าความแข็งเฉลี่ยต่าสุดประมาณ 44.6 HV
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SSM356

(ก)

SSM6061

หมายเหตุ: TIG1 คือ การเชื่อมทิกแบบเติมลวด
TIG2 คือ การเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด และ
FSW คือ การเชื่อมเสียดทานแบบกวนความเร็วหมุนเชื่อม 1,400 รอบ/นาที

SSM356T6

(ข)

SSM6061T6

หมายเหตุ: TIG1 คือ การเชื่อมทิกแบบเติมลวด
TIG2 คือ การเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด
FSW 1,400 rpm คือ การเชื่อมเสียดทานแบบกวนความเร็วหมุนเชื่อม 1,400 รอบ/นาที
FSW 1,750 rpm คือ การเชื่อมเสียดทานแบบกวนความเร็วหมุนเชื่อม 1,750 รอบ/นาที
รูปที่ 9 ค่าความแข็งแนวเชื่อมระหว่างอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็ง SSM356 และ SSM6061
(ก) ชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 และ
(ข) ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6
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(ก)

(ข)

(ค)
รู ปที่ 10 ค่าความแข็งของแนวเชื่อม
(ก) การเชื่อมเสียดทานแบบกวน
(ข) การเชื่อมทิกแบบเติมลวด และ
(ค) การเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด

เมื่อพิจารณาค่าความแข็งบริเวณเนื้อเชื่อมโดยแยกตามกระบวนการเชื่อม พบว่าการเชื่อมเสียดทานแบบกวนใน
ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 และชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ให้ ค่าความแข็งของ
แนวเชื่อมที่ใกล้ เคียงกันดังแสดงในรูปที่ 10 (ก) เช่ นเดียวกับการเชื่อมทิกแบบเติมลวดดังแสดงในรูปที่ 10 (ข)
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สาหรับการเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวดในชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 มีค่าความแข็งที่เนื้อเชื่อมสูง
กว่าชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ดังแสดงในรูปที่ 10 (ค)
4. การทดสอบค่าความแข็งแรงดึงของแนวเชื่อม (Tensile strength of welded)
จากรูปที่ 11 แสดงผลการทดสอบความแข็งแรงดึงพบว่าค่าความแข็งแรงดึงของอะลูมเิ นียมผสมหล่อกึ่งแข็งที่
ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ในทุกกระบวนการเชื่อมมีค่าความแข็งแรงดึงสูงกว่าแนวเชื่อมของอะลูมเิ นียมผสม
หล่ อกึ่งแข็งที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 เนื่องจากอะลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 มี
สมบัติความแข็งแรงดึงที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยสังเกตได้ จากค่าความแข็งแรงดึงของโลหะเดิมของอะลูมิเนียมผสม
หล่ อกึ่งแข็ง SSM356T6 ที่มีค่าความแข็งแรงดึงเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้ อยละ 44.2 และค่าความแข็งแรงดึงของโลหะเดิม
ของอะลูมเิ นียมผสมหล่อกึ่งแข็ง SSM6061T6 มีค่าความแข็งแรงดึงเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้ อยละ 87.3 เมื่อเปรียบเทียบกับ
โลหะพื้ นฐานที่ไม่ ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 จากการทดสอบกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวนที่
ความเร็วหมุนเชื่อม 1,400 รอบ/นาที ในอะลูมเิ นียมผสมหล่อกึ่งแข็งที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 มีค่าความ
แข็ง แรงดึ งเฉลี่ ย สูง สุด คื อ 168.32 MPa เมื่ อ เปรี ย บเทีย บค่ า ความแข็ง แรงดึ ง ในแต่ ล ะกระบวนการเชื่ อ มของ
อะลูมิเนียมผสมหล่ อกึ่งแข็งที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 พบว่ากระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวนที่
ความเร็วหมุนเชื่อม 1,400 รอบ/นาที มีค่าสูงสุดเช่ นกัน คือ 147.68 MPa และการเชื่อมทิกแบบไม่ เติมลวดมีค่า
ความแข็งแรงดึงต่าสุด คือ 106.80 MPa ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงดึงในแต่ละกระบวนการ
เชื่อมของอะลูมิเนียมผสมหล่ อกึ่งแข็งที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 พบว่ าการเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวดมีค่า
ความแข็งแรงดึงต่าสุดเช่ นกัน คือ 136.64 MPa เนื่องจากการเชื่อมแบบหลอมละลายกับอะลูมิเนียมผสมทาให้ เกิด
ลักษณะการบ่มเทียม (Artificial age) อีกครั้ง ส่งผลให้ สมบัตทิ างกลของแนวเชื่อมลดลง แต่การเชื่อมทิกแบบเติมลวด
มีสมบัติทางกลดีกว่าการเชื่อม ทิกแบบไม่เติมลวดเนื่องจากการเติมลวดชนิด AA4043 ที่มีธาตุซิลิกอนผสมอยู่ซ่ึงมี
สมบัติในการต้ านการแตกร้ อน ส่งผลให้ ค่าความแข็งแรงดึงของอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็งด้ วยกระบวนการเชื่อมทิ
กแบบเติมลวดมีค่าสูงกว่าการเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด

หมายเหตุ: TIG1 คือ การเชื่อมทิกแบบเติมลวด
TIG2 คือ การเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด
FSW 1,400 rpm คือ การเชื่อมเสียดทานแบบกวนความเร็วหมุนเชื่อม 1,400 รอบ/นาที และ
FSW 1,750 rpm คือ การเชื่อมเสียดทานแบบกวนความเร็วหมุนเชื่อม 1,750 รอบ/นาที
รูปที่ 11 ค่าความแข็งแรงดึงของโลหะพื้นฐานและแนวเชื่อมในทุกกระบวนการเชื่อม

126

Naresuan University Journal: Science and Technology 2018; (26)3

5. การวิเคราะห์ค่าความแข็งแรงดึงด้วยวิธีการทางสถิติ (Statistical analysis of ultimate tensile strength
of welded)
จากการวิเคราะห์ ค่าความแข็งแรงดึงของกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวนในชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการ
ทางความร้ อน T6 พบว่าที่ความเร็วหมุนหัวทูล 1,400 รอบ/นาที ให้ ผลการทดสอบสมบัติทางกล (ค่าความแข็งแรง
ดึง) ที่ดีกว่าความเร็วหมุนหัวทูล 1,750 รอบ/นาที ดังนั้น ในขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าความแข็งแรงดึงด้ วยวิธที างสถิติ
สาหรับกระบวนการเชื่อมเสีย ดทานแบบกวนในชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 จะกาหนดเพียงปั จจัย
เดียว คือ ที่ความเร็วหมุนหัวทูล 1,400 รอบ/นาที เท่านั้น
การวิเคราะห์ค่าความแข็งแรงดึงของแนวเชื่อมด้ วยวิธีการทางสถิติประกอบด้ วยสองปัจจัย คือ กระบวนการ
เชื่อมและประเภทของอะลูมเิ นียมผสมหล่อกึ่งแข็ง ซึ่งกระบวนการเชื่อมมี 3 กระบวนการ คือ การเชื่อมเสียดทานแบบ
กวน (FSW) การเชื่อมทิกแบบเติมลวด (TIG1) และการเชื่อมทิกแบบไม่ เติมลวด (TIG2) สาหรับประเภทของ
อะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็งมี 2 ประเภท คือ อะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็งที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6
และที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ทาการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ Minitab release 16 ในการ
คานวณค่าทางสถิตปิ ระกอบด้ วยส่วนต่างๆ ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ความถูกต้ องของตัวแบบ การวิเคราะห์ความถูกต้ องของตัวแบบ (Montgomery, 2005a,
2005b) ทางสถิติท่รี ะดับนัยสาคัญ 0.05 ประกอบด้ วยความเป็ นอิสระของข้ อมูล ความเป็ นปกติของข้ อมูล และความ
มีเสถียรภาพของค่ าความแปรปรวนของข้ อมูล โดยทาการทดสอบความถูกต้ องของตัวแบบทางสถิติของค่ าความ
แข็งแรงดึงได้ จากกราฟแสดงการวิเคราะห์ความถูกต้ องของตัวแบบดังแสดงในรูปที่ 12
1) ความเป็ นอิสระของข้ อมูล
ความเป็ นอิสระของข้ อมูลสามารถพิจารณาได้ จากกราฟดังแสดงในรูปที่ 12 (กราฟด้ านล่างขวา)
พบว่าลักษณะของกราฟไม่สามารถคาดเดาหรือทานายทิศทางการเคลื่อนที่ของข้ อมูลได้ อย่างชัดเจน ไม่มีการเกาะตัว
ไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่าข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองมีความเป็ นอิสระต่อกัน
2) ความเป็ นปกติของข้ อมูล
ความเป็ นปกติของข้ อมูลเป็ นการพิจารณาว่า ในการทดลองมีการเก็บข้ อมูลมาแบบปกติหรือไม่ โดย
พิจารณาจากกราฟแท่งว่ามีลักษณะเป็ นระฆังคว่าหรือไม่ (กรณีข้อมูลมากกว่า 30 ข้ อมูล) แต่หากมีข้อมูลน้ อยกว่า 30
ข้ อ มูล ให้ พิ จารณาลั กษณะของกราฟการกระจายตัวของข้ อมูลว่ าเป็ นเส้ น ตรงหรือไม่ จากรูป ที่ 13 พบว่ ากราฟมี
ลั ก ษณะการกระจายตั ว เป็ นแบบเส้ น ตรง และค่ า P-value ที่ไ ด้ มี ค่ า เท่ ากับ 0.245 ที่ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 0.05
หมายความว่าข้ อมูลที่พิจารณามีการแจกแจงแบบปกติ
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Probability Plot of RESI1
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3) ความมีเสถียรภาพของค่าความแปรปรวนของข้ อมูล
ความมีเสถียรภาพของค่าความแปรปรวนเป็ นการสังเกตค่าความแปรปรวนของข้ อมูลว่ามีการกระจาย
ตัวรอบค่าศูนย์คลาดเคลื่อนสม่าเสมอมากน้ อยหรือไม่ สามารถพิจารณาได้ จากรูปที่ 12 (กราฟด้ านบนขวา) พบว่ า
ข้ อมูลมีการกระจายตัวแปรผันสม่าเสมอรอบค่าศูนย์ ดังนั้นข้ อมูลจึงมีความเสถียรภาพของค่าความแปรปรวน
5.2 การวิเคราะห์ ANOVA และการทดสอบสมมติฐานของการทดลอง การวิเคราะห์ ANOVA เพื่อหาอิทธิพล
ของกระบวนการเชื่อม ลักษณะชิ้นงาน และอันตรกิริยาร่วมระหว่ างกระบวนการเชื่อมกับลักษณะชิ้นงาน มีผลต่อ ค่า
ความแข็งแรงดึงของแนวเชื่อมอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ สามารถพิจารณาจากการวิเคราะห์ผลด้ วยโปรแกรมประมวลผล
ทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความแข็งแรงดึงของแนวเชื่อม
General Linear Model: Tensile
Source
DF Seq SS
Welding
2 3954.9
Material
1 3144.5
Welding*Material
2
76.3
Error
12
585.8
Total
17 7761.5
S = 6.98702
R-Sq = 92.45%

versus Welding, Material
Adj SS Adj MS
F
P
3954.9 1977.4 40.51 0.000
3144.5 3144.5 64.41 0.000
76.3
38.2
0.78 0.480
585.8
48.8
R-Sq(adj) = 89.31%

จากตารางที่ 3 ทาการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R-Sq) มีค่าเท่ากับ 92.45% แสดงให้ เห็นว่า
ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงปั จจัยที่ต้องการทดสอบ คือ กระบวนการเชื่อมและลักษณะของ
ชิ้นงานโดยคิดเป็ นร้ อยละ 92.45 นอกจากนี้เกิดจากปั จจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable) เช่ น สภาวะ
อากาศขณะทาการทดสอบ เป็ นต้ น โดยคิดเป็ นร้ อยละ 7.55
เมื่อพิจารณาค่า P-value กล่าวคือ ถ้ า P-value < α ให้ ปฏิเสธ H0 แต่ถ้า P-value > α ให้ ยอมรับ H0 ที่ระดับ
นั ย ส าคัญ 95% (α = 0.05) พบว่ าค่ า P-value ของอิทธิพ ลร่ ว มระหว่ างกระบวนการเชื่ อ มและลั กษณะชิ้ นงาน
(Welding*Material) มีค่าเท่ากับ 0.480 ซึ่งค่า P-value > 0.05 หมายความว่าอิทธิพลร่วมระหว่างกระบวนการเชื่อม
และลักษณะชิ้นงานมีผลต่อค่าความแข็งแรงดึงอย่างไม่มนี ัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และเมื่อวิเคราะห์ค่า Pvalue ของกระบวนการเชื่อม (Welding) และลักษณะชิ้นงาน (Material) มีค่าเท่ากับ 0.000 และ 0.000 ตามลาดับ
ซึ่ งค่ า P-value < 0.05 หมายความว่ ากระบวนการเชื่ อมและลั ก ษณะชิ้ นงานมี ผ ลต่ อ ค่ าความแข็งแรงดึง อย่ างมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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5.3 การเปรียบเทียบพหุคูณด้ วยวิธี Turkey การเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อหาความแตกต่างในแต่ละระดับของ
ตัวแปรต้ นโดยทาการเปรียบเทียบทีละคู่ สามารถพิจารณาจากค่า P-value ที่วิเคราะห์ด้วยวิธี Turkey’s HSD test เป็ น
การจับคู่ตวั แปรภายในปัจจัยเดียวกัน เพื่อตรวจสอบหาความแตกต่างระหว่างคู่ตวั แปรที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ความแตกต่างภายในปัจจัยของลักษณะชิ้นงานด้ วยวิธี Turkey’s HSD test

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
Level
N
Mean StDev ---+---------+---------+---------+-----Not T6 9 127.09 19.46 (-------*-------)
T6
9 153.52 14.09
(-------*-------)
---+---------+---------+---------+-----120
135
150
165
Grouping Information Using Turkey Method
Material N
Mean Grouping
T6
9 153.52 A
Not T6
9 127.09
B
Difference
SE of
Material
of Means Difference T-Value
T6
26.43
8.008
3.301

Adjusted
P-Value
0.0045

การวิ เคราะห์ ผ ลจากตารางที่ 3 พบว่ า ค่ า P-value ของกระบวนการเชื่ อ ม (Welding) และลั ก ษณะชิ้ นงาน
(Material) < 0.05 หมายความว่ากระบวนการเชื่อมและลักษณะของชิ้นงานมีผลต่อค่าความแข็งแรงดึง เมื่อวิเคราะห์
จับคู่ตัวแปรเพื่อหาความแตกต่างของตัวแปรภายในปั จจัยของลักษณะชิ้นงานด้ วยวิธี Turkey’s HSD test ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 พบว่าค่า P-value ระหว่างชิ้นงานทดสอบที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 และชิ้นงานทดสอบที่ไม่ได้
ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 มีค่าเท่ากับ 0.0045 ซึ่ง < 0.05 หมายความว่าชิ้นงานทดสอบที่ผ่านกระบวนการ
ทางความร้ อน T6 จะให้ ค่าความแข็งแรงดึงที่แตกต่างจากชิ้นงานทดสอบที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
เมื่อทราบผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4 จึงทาการวิเคราะห์หาความแตกต่างของกระบวนการเชื่อม โดยการจับคู่
ตัวแปรเพื่อหาความแตกต่างภายในปั จจัยหลักด้ วยวิธี Turkey’s HSD test เช่นเดียวกันกับวิธขี ้ างต้ น ในการวิเคราะห์
จะพิจารณาแยกเป็ น 2 กรณีคือ วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่ างกระบวนการเชื่อมในชิ้นงานทดสอบที่ไม่ ได้ ผ่าน
กระบวนการทางความร้ อน T6 และวิเคราะห์ หาความแตกต่ างระหว่ างกระบวนการเชื่อมในชิ้นงานทดสอบที่ผ่าน
กระบวนการทางความร้ อน T6 สามารถวิเคราะห์ผลได้ ดงั ตารางที่ 5 และ 6 ดังนี้
จากตารางที่ 5 เป็ นการวิเคราะห์จับคู่ตัวแปรเพื่อหาความแตกต่างของตัวแปรภายในปั จจัยของกระบวนการเชื่อม
ชิ้นงานทดสอบที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ด้ วยวิธี Turkey’s HSD test เมื่อพิจารณาจากค่า P-value
ในแต่ ล ะคู่ ตัวแปร พบว่ าสามารถแบ่ งเป็ น 2 กลุ่ ม ประกอบด้ วย กลุ่ ม A หมายถึง การเชื่ อมเสีย ดทานแบบกวน
(FSW) ให้ ค่าความแข็งแรงดึงแตกต่างกับกระบวนการเชื่อมทิกแบบเติมลวด (TIG1) อย่างไม่มนี ัยสาคัญ แต่ให้ ค่า
ความแข็งแรงดึงแตกต่างกับกระบวนการเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด (TIG2) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
และกลุ่ม B หมายถึง การเชื่อมทิกแบบไม่ เติมลวด (TIG2) ให้ ค่าความแข็ง แรงดึงแตกต่างกับกระบวนการเชื่อมทิ
กแบบเติมลวด (TIG1) อย่ างไม่ มีนัย สาคัญ แต่ ให้ ค่ าความแข็งแรงดึงแตกต่ างกับการเชื่ อมเสีย ดทานแบบกวน
(FSW) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือสามารถสรุปได้ ว่าการเชื่อมเสียดทานแบบกวน (FSW) ให้ ค่า
ความแข็งแรงดึงที่ไม่แตกต่างกับการเชื่อมทิกแบบเติมลวด (TIG1) แต่ให้ ค่าความแข็งแรงดึงที่แตกต่างกับการเชื่อมทิ
กแบบไม่เติมลวด (TIG2) และการเชื่อมทิกแบบเติมลวด (TIG1) ให้ ค่าความแข็งแรงดึงที่ไม่แตกต่างกับการเชื่อมทิ
กแบบไม่เติมลวด (TIG2)
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์ความแตกต่างภายในปัจจัยของกระบวนการเชื่อมชิ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ด้ วยวิธี Turkey’s
HSD test
Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
Level N
Mean StDev ---+---------+---------+---------+-----FSW
3 147.68
3.71
(------*-----)
TIG1
3 126.79
8.17
(-----*------)
TIG2
3 106.80 13.44 (-----*------)
---+---------+---------+---------+-----100
120
140
160
Grouping
Welding
FSW
TIG1
TIG2

Information
N
Mean
3 147.677
3 126.790
3 106.803

Using Turkey Method
Grouping
A
A B
B

Welding = FSW subtracted from:
Difference
SE of
Welding
of Means Difference
TIG1
-20.89
7.617
TIG2
-40.87
7.617

T-Value
-2.742
-5.366

Adjusted
P-Value
0.0751
0.0041

Welding = TIG1 subtracted from:
Difference
SE of
Welding
of Means Difference T-Value
TIG2
-19.99
7.617
-2.624

Adjusted
P-Value
0.0872

ตารางที่ 6 วิเคราะห์ความแตกต่างภายในปั จจัยของกระบวนการเชื่อมชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ด้ วยวิธี Turkey’s
HSD test
Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled
Level
FSW
TIG1
TIG2

StDev
N
Mean
3 168.32
3 155.62
3 136.64

Grouping
Welding
FSW
TIG1
TIG2

StDev
1.11
3.55
4.24

+---------+---------+---------+--------(---*---)
(---*---)
(---*---)
+---------+---------+---------+--------132
144
156
168

Information Using Turkey Method
N
Mean Grouping
3 168.317 A
3 155.617
B
3 136.640
C

Welding = FSW subtracted from:
Difference
SE of
Welding
of Means Difference
TIG1
-12.70
2.661
TIG2
-31.68
2.661

T-Value
-4.77
-11.91

Adjusted
P-Value
0.0074
0.0001

Welding = TIG1 subtracted from:
Difference
SE of
Welding
of Means Difference T-Value
TIG2
-18.98
2.661
-7.132

Adjusted
P-Value
0.0009

จากตารางที่ 6 เป็ นการวิเคราะห์จับคู่ตัวแปรเพื่อหาความแตกต่างของตัวแปรภายในปั จจัยของกระบวนการเชื่อม
ชิ้นงานทดสอบที่ผ่านกระบวนการทางความร้ อน T6 ด้ วยวิธี Turkey’s HSD test เมื่อพิจารณาจากค่า P-value ในแต่
ละคู่ตัวแปร พบว่าสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้ วย กลุ่ม A B และ C หมายถึง กระบวนการเชื่อมเสียดทาน
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แบบกวน (FSW) ให้ ค่าความแข็งแรงดึงแตกต่างกับกระบวนการเชื่อมทิกแบบเติมลวด (TIG1) อย่างมีนัยสาคัญและ
ให้ ค่าความแข็งแรงดึงแตกต่างกับกระบวนการเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด (TIG2) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น
95% รวมทั้งการเชื่อมทิกแบบเติมลวด (TIG1) ให้ ค่าความแข็งแรงดึงแตกต่างกับกระบวนการเชื่อมทิกแบบไม่เติม
ลวด (TIG2) อย่ างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือสามารถสรุปได้ ว่าทุกกระบวนการเชื่อมให้ ค่าความ
แข็งแรงดึงที่แตกต่างกัน โดยที่กระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวนมีค่าความแข็งแรงดึงเฉลี่ยสูงสุด คือ 168.32
MPa รองลงมาคือกระบวนการเชื่อมทิกแบบเติมลวดมีค่าความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 155.62 MPa และกระบวนการเชื่อม
ทิกแบบไม่เติมลวดมีค่าความแข็งแรงดึงเฉลี่ยต่าสุด คือ 136.64 MPa
สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาสามารถสรุปผลและให้ ข้อเสนอแนะงานวิจัยได้ ดงั นี้
1. สรุปผลการวิจยั
1) ลั ก ษณะทางกายภาพของแนวเชื่ อ มในทุ ก กระบวนการเชื่ อ มมี ค วามสมบู ร ณ์ สามารถเชื่ อ มระหว่ า ง
อะลูมเิ นียมผสมต่างชนิดกัน SSM356 และ SSM6061 ได้
2) ลักษณะโครงสร้ างมหภาคของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนมีการประสานกันของอะลูมิเนียมผสมทั้งสอง
ชนิดอย่างชัดเจน แนวเชื่อมมีขนาดกว้ างมากกว่าการเชื่อมทิก สาหรับการเชื่อมทิกแบบเติมลวดและไม่เติมลวดมีรพู รุน
เกิดขึ้นบริเวณเนื้อเชื่อม
3) ค่าความแข็งแรงดึงของแนวเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวนมีค่า 168.32 MPa การเชื่อม
ทิกแบบเติมลวด มีค่า 155.62 MPa และการเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด มีค่า 136.64 MPa ตามลาดับ
4) ค่าความแข็งบริเวณตรงกลางแนวเชื่อมมีค่าสูงสุดและค่อยๆ ลดลงจนถึงบริเวณที่ได้ รับผลกระทบทางความ
ร้ อน ซึ่งบริเวณนี้จะมีค่าความแข็งต่าสุดจากนั้นค่าความแข็งเพิ่มขึ้นจนถึงบริเวณโลหะพื้นฐาน โดยค่าความแข็งบริเวณ
ตรงกลางแนวเชื่อมในกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวนที่ความเร็วหมุนตัวกวน 1,400 รอบ/นาที มีค่าความแข็ง
เฉลี่ยสูงสุด คือ 74.9 HV รองลงมาคือกระบวนการเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวดมีค่าความแข็งเฉลี่ย คือ 74.1 HV การ
เชื่อมทิกแบบเติมลวดมีค่าความแข็งเฉลี่ย คือ 73.5 HV และการเชื่อมเสียดทานแบบกวนที่ความเร็วหมุนตัวกวน
1,750 รอบ/นาที มีค่าความแข็งเฉลี่ยต่าสุด คือ 67.5 HV
5) กระบวนการเชื่อมและลักษณะชิ้นงานมีผลต่อค่าความแข็งแรงดึงอย่างมีนัยสาคัญ ส่วนอิทธิพลร่วมระหว่าง
กระบวนการเชื่อมและลักษณะชิ้นงานมีผลต่อค่าความแข็งแรงดึงอย่างไม่มนี ัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
6) ผลการวิเคราะห์ ด้วยวิธี Turkey’s HSD test กรณีช้ ินงานไม่ผ่าน T6 พบว่ าการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
(FSW) ให้ ค่าความแข็งแรงดึงที่ไม่แตกต่างกับการเชื่อมทิกแบบเติมลวด (TIG1) แต่ให้ ค่าความแข็งแรงดึงที่แตกต่าง
กับการเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด (TIG2) และการเชื่อมทิกแบบเติมลวด (TIG1) ให้ ค่าความแข็งแรงดึงที่ไม่แตกต่าง
กับการเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวด (TIG2) ส่วนกรณีท่ชี ้ นิ งานผ่าน T6 พบว่าทุกกระบวนการเชื่อมให้ ค่าความแข็งแรงดึง
ที่แตกต่างกัน โดยกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวนมีค่าความแข็งแรงดึงเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ กระบวนการ
เชื่อมทิกแบบเติมลวด และกระบวนการเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวดจะให้ ค่าเฉลี่ยต่าสุด
2. ข้อเสนอแนะ
ควรจัดเตรียมวัสดุและวางแผนการทากระบวนการทางความร้ อน T6 ให้ พร้ อมมากที่สุด เนื่องจากต้ องใช้
เวลานานเกินไป
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