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การหาค่ าตัวแปรการเชื่ อมเสี ยดทานกวนแบบจุดรอยต่ อเกย
ระหว่ างอะลูมิเนียมและเหล็กกล้ าเคลือบสั งกะสี
FRICTION STIR SPOT WELDING PARAMETERS OPTIMIZATION OF LAP JOINT
BETWEEN ALUMINUM ALLOY AND ZINC-COATED STEEL
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บทคัดย่ อ
ในช่ วงทศวรรษที่ ผ่านมาความต้ องการใช้ งานรอยต่ อเกยระหว่ างอะลูมิเนี ยมและเหล็กกล้ าในโครงสร้ างรถยนต์ คื อเรื่ องเร่ งด่ วน
เนื่องจากประโยชน์ ของรอยต่ อลักษณะนีส้ ามารถลดนา้ หนักโดยรวมของโครงสร้ างและประหยัดการใช้ พลังงาน ด้ วยเหตุนีก้ ารหา
กระบวนการเชื่ อมที่ สามารถทาให้ เกิดความแข็งแรงสู งของรอยต่ อเกยระหว่ างวัสดุทั้งสองชนิ ดนี ้จึงมีการศึ กษาและพัฒนาอย่ าง
ต่ อเนื่ อง บทความนี ้มีจุดประสงค์ ในการศึ กษาอิ ทธิ พลของตัวแปรการเชื่ อมเสี ยดทานกวนแบบจุดที่ มีผลต่ อการเชื่ อมรอยต่ อเกย
ระหว่ างอะลูมิเนี ยม AA1100 และเหล็กกล้ าเคลือบสั งกะสี SGACD การทดลองถูกออกแบบด้ วยวิธีทากูชิและวิเคราะห์ ผลโดยใช้
โปรแกรมมินิแทป 15 หลังจากนั้นทาการศึ กษาความสั มพันธ์ ของตัวแปรการเชื่ อมเสี ยดทานกวนแบบจุดต่ างๆ ผลการทดลองโดย
สรุ ปมีดังนี ้ สภาวะการเชื่ อมที่ เหมาะสมที่ ทาให้ มีความแข็งแรงเฉื อน 2165 นิ วตัน คื อความเร็ วรอบ 4000 รอบต่ อนาที ความเร็ วใน
การสอดตัวกวน 6 มิลลิเมตรต่ อวินาที และเวลากดแช่ 6 วินาที
คาสาคัญ: การเชื่อมเสี ยดทานกวนแบบจุด, รอยต่อเกย, อะลูมิเนียม, เหล็กกล้า
ABSTRACT
In the last decade, the requirement of using aluminum and steel lap joint in car structure was a hot issue because of this type of
joint could reduce a gross weight of the structure and save the fuel consumption. So an optimization of a welding process that
could produce higher strength of the lap joint between these two materials was continuously investigated and developed.This
article aims to study the effect of the friction stir spot welding parameters on AA1100 aluminum alloy and SGACD steel lap joint
strength. The experiment was designed by Taguchi design and analyzed with MINITAB15,then investigated the relation among
the friction sitr spot welding. The experimental results are as follows. The optimum welding condition that gave the shear
strength of 2165 N was the rotating speed of 4000 rpm, the pin insert speed of 6 mm/s and the holding time of 6s.
KEYWORDS: friction stir spot welding, lap joint, aluminum, steel.

Voraya Wattanajitsiri1* Surat Triwanapong1 and Kittipong Kimapong1
1
Lecturer, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering,
Rajamangala University of Technology Thanyabur.

59

วิ ศ วกรรมสารฉบั บ วิ จั ย และพั ฒ นา

ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

Engineering Journal of Research and Development

Volume 28 Issue 4 October-December 2017

1.

บทนา
ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ รอยต่อเกยเป็ นรอยต่อสาคัญที่มีปริ มาณการใช้งานมากกว่า 60% เมื่อเปรี ยบเทียบกับรอยต่อ
อื่นๆ เช่น รอยต่อชน (Butt joint) หรื อรอยต่อฉาก (T joint) เป็ นต้น [1] ที่ผ่านมาการเชื่ อมความต้านทานจุด (Resistance spot
welding: RSW) คือกระบวนการเชื่อมที่สามารถทาให้เกิดการเชื่อมยึดรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนี ยมและเหล็กกล้า อย่างไรก็ตาม
การเชื่อมความต้านทานจุดซึ่ งเป็ นกระบวนการเชื่ อมหลอมละลายที่ตอ้ งใช้พลังงานสู งและก่อให้เกิดโครงสร้างไม่พึงประสงค์ใน
โลหะเชื่อม เช่นโครงสร้างเดนไดรท์ (Dendrite structure) ซึ่ งเป็ นโครงสร้างที่มีความแข็งสู งเมื่อทาการเชื่อมรอยต่อเกยของโลหะ
ชนิดเดียวกัน (Similar materials) และสาร ประกอบประกอบกึ่งโลหะ (Intermetallic compound: IMC) ซึ่ งเป็ นโครงสร้างที่มีความ
แข็งเปราะเมื่อทาการเชื่ อมรอยต่อเกยของโลหะต่างชนิ ด (Dissimilar materials) [2-4] การลดการใช้พลังงานสาหรับการเชื่ อม
ต้านทานแบบจุดได้มีการคิดค้นกรรมวิธีการเชื่อมเสี ยดทานกวนแบบจุด (Friction stir spot welding: FSSW) ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
เชื่อมในสภาวะของแข็ง (Solid state welding) [5, 6] และหลักการเชื่อมดังรู ปที่ 1 เครื่ องมือเชื่อม (Welding tool) ซึ่ งหมุนด้วย
ความเร็ วรอบสูงถูกกดสอดเข้าสู่รอยต่อเกยจนกระทัง่ บ่าเครื่ องมือเชื่อม (Tool shoulder) จมลงไปบนพื้นผิวด้านบนของรอยต่อเกย
เครื่ องมือเชื่อมที่ถูกสอดเข้าไปจะถูกกดแช่ดว้ ยเวลาที่กาหนด (Holding time) และทาการถอนเครื่ องมือเชื่อมออกจากรอยต่อ แรง
เสี ยดทานที่เกิดจากการสัมผัสระหว่างผิวของเครื่ องมือเชื่อมกับวัสดุรอบรอยต่อส่งผลทาให้เกิดความร้อนเสี ยดทานที่สามารถทาให้
วัสดุรอบผิวสัมผัสและที่อยูใ่ กล้กบั ผิวของเครื่ องมือเชื่อมเกิดการอ่อนตัว หลังจากนั้นวัสดุที่อ่อนตัวเนื่องจากความร้อนเสี ยดทานถูก
ทาให้เคลื่อนที่ไหลวนด้านล่างเครื่ องมือเชื่อมและเกิดการรวมตัวกันเกิดเป็ นโลหะเชื่อมขึ้น

รู ปที่ 1 หลักการเชื่อมเสี ยดทานกวนแบบจุด [5]
งานวิจยั ที่ผ่านมามีการแสดงผลการประยุกต์ใช้การเชื่อมเสี ยดทานกวนแบบจุด ในการเชื่อมรอยต่อระหว่างอะลูมิเนี ยมและ
เหล็กกล้าไว้อย่างน่าสนใจ เช่น การศึกษาเปรี ยบเทียบผลการเชื่อมรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนี ยม AA6061 กับเหล็กกล้าคาร์ บอนต่า
ด้วยการเชื่อมเสี ยดทานกวนแบบจุดและการเชื่อมความต้านทานแบบจุดที่แสดงความแข็งแรงของรอยต่อเกยจากสองกระบวนการมี
ค่าใกล้เคียงกันและสามารถใช้ทดแทนได้ [5] หรื อการศึกษาความเป็ นไปได้ในการเชื่อมรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนี ยม AA6061
และเหล็กกล้าคาร์ บอนต่ าที่ มีการศึ กษาอิทธิ พลระหว่างระยะการสอดตัวกวนเข้าสู่ รอยต่อและความเร็ วรอบการเชื่ อมที่ แตกต่าง
สามารถทาให้เกิดรอยต่อที่มีความแข็งแรงเฉื อนแตกต่างกัน และพบการก่อตัวของสารประกอบกึ่งโลหะในบริ เวณโลหะเชื่อม [6]
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นอกจากนั้นการเชื่ อมเสี ยดทานกวนแบบจุดสามารถทาการเชื่ อมรอยต่อที่ มีความแข็งแรงสู งระหว่างอะลูมิเนี ยม AA1100 และ
เหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 การเลือกตัวแปรการเชื่อมที่เหมาะสมสามารถทาให้ได้โลหะเชื่ อมที่มีความแข็งแรงสู งกว่าโลหะฐาน
การก่อตัวของสารประกอบกึ่งโลหะเกิดการก่อตัวที่ผิวสัมผัสซึ่ งไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงของรอยต่อเกยเนื่ องจากการพังทลายจะ
เกิ ด ขึ้ นที่ แผ่น อะลูมิเ นี ยม และความแข็ง แรงของรอยต่อ เกยขึ้ น กับการก่ อตัวของโครงสร้ า งผิว สัมผัสคล้ายตะขอ (Hook-like
interface structure) [7]
ดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นถึงแม้รอยต่อของอะลูมิเนี ยมและเหล็กกล้าได้มีการศึกษามาบ้างแล้ว แต่เมื่อพิจารณาหนึ่ งในรู ปแบบ
ของเหล็กกล้า เช่น เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ที่มีการประยุกต์ในโครงสร้างรถยนต์น้ นั มีค่อนข้างจากัด และไม่พบผลการรายงานการ
ประยุกต์ใช้การเชื่อมเสี ยดทานกวนแบบจุดในการเชื่อมรอยต่อเกยระหว่างแผ่นอะลูมิเนี ยม AA1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี
SGACD ด้วยเหตุน้ ี ในบทความนี้ จึงมีจุดประสงค์ในการนาเสนอผลการทดลองในการออกแบบการทดลองโดยวิธีทากูชิและใช้
โปรแกรมมินิแทป 15 วิเคราะห์ผล นามาประยุกต์ใช้การเชื่อมเสี ยดทานกวนแบบจุดในการเชื่อมรอยต่อเกยระหว่างแผ่นอะลูมิเนี ยม
AA1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี SGACD รอยต่อเกยที่ ได้ถูกนาไปทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการเชื่อมเสี ยด
ทานกวนแบบจุ ดและสมบัติของรอยต่อเกย ข้อมูลที่ ได้จากการทดลองสามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ในงาน
อุตสาหกรรมต่อไป
2.

วิธีการทดลอง

รู ปที่ 2 ขนาดของรอยต่อเกย (หน่วย: มิลลิเมตร)

ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของวัสดุทดลอง
ธาตุ (%wt)
อะลูมเิ นียม
เหล็กกล้ า
Al
สมดุล
Fe
สมดุล
C
0.050
Si
0.095
Mn
0.050
Cu
0.150
P
0.006
S
0.014
0.240
Zn
0.095

วัสดุในการทดลอง คืออะลูมิเนียม AA1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ที่มีส่วนผสมทางเคมีตารางที่ 1 แผ่นโลหะทั้งสองที่มี
ความหนา 1.0 มิลลิเมตรถูกตัดโดยใช้เครื่ องตัดเฉื อนด้วยแรงกลให้มีรูปร่ างสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 30 มิลลิเมตร และยาว 100
มิลลิเมตร เมื่อทาการประกอบรอยต่อเกย กาหนดให้แผ่นอะลูมิเนียมวางต่อเกยบนแผ่นเหล็กเท่ากับ 30 มิลลิเมตรดังรู ปที่ 2 โดยแผ่น
วัสดุท้ งั สองถูกยึดแน่นในอุปกรณ์จบั ดังรู ปที่ 3 หลังจากนั้นอุปกรณ์จบั ยึดจะถูกยึดแน่นบนโต๊ะงานเครื่ องกัดอัตโนมัติดงั รู ปที่ 4
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เครื่ องมือเชื่ อมทาจากเหล็กกล้า JIS-SKD11 ที่ ผ่านการชุบแข็งด้วยน้ ามัน เครื่ องมือเชื่ อมมีรูปร่ างทรงกระบอกที่ มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเครื่ องมือเชื่อมเท่ากับ 10.0 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวกวน 4.0 มิลลิเมตร ความยาวตัวกวน 1.0 มิลลิเมตร ดัง
รู ปที่ 4
การออกแบบการทดลองทาได้โดยการใช้วิธีทากูชิ และโปรแกรมมินิแทป 15 ซึ่ งการวิเคราะห์ของทากูชิ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
กาหนดระดับของปั จจัยที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับ(ค่า) ที่ทาให้ค่าตัววัดของทากูชิ คือ Signal of Noise(S/N) มีค่าสู งสุ ด จุด
ที่ดีที่สุดคือ จุดที่ทาให้ได้ค่า Max (S/N) ณ วิธีปฏิบตั ิของกลุ่มปั จจัยนั้นๆ [8] และกาหนดสัญลักษณ์ของตัวแปรการเชื่อมดังตารางที่
2 ตัวแปรการเชื่อมในการทดลองนี้ประกอบด้วยความเร็ วรอบ (Tool rotating speed) ของการหมุนเครื่ องมือเชื่อมที่ 3000-4500 รอบ
ต่อนาที ความเร็ วในการสอดตัวกวนเข้าสู่ แนวเชื่อม (Pin insert rate) 2-6 มิลลิเมตรต่อวินาที เวลากดแช่ (Pin holding time) 2-6
วินาที และความลึกของตัวกวน (Pin depth) 1.0 มิลลิเมตร หลังจากทาการเชื่ อมรอยต่อเกยแล้วจะถูกนามาทาการทดสอบความ
แข็งแรงเฉื อน แนวการพังทลาย และตาแหน่งการพังทลาย นอกจากนั้นโครงสร้างจุลภาคของรอยต่อถูกนามาทาการศึกษาด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบแสงเพื่อเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์กบั ความแข็งแรงเฉื อนที่ได้

รู ปที่ 3 อุปกรณ์จบั ยึดรอยต่อเกย
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รู ปที่ 4 เครื่ องมือเชื่อมและการติดตั้ง (หน่วย: มิลลิเมตร)
ตารางที่ 2 ตัวแปรการเชื่อม
สัญลักษณ์
ตัวแปรการเชื่อม
A
ความเร็ วรอบ
B
เวลากดแช่
C
อัตราการสอดตัวกวน

หน่ วย
rpm
s
mm/s

ระดับ 1
3500
2
2

ระดับ 2
4000
4
4

ระดับ 3
4500
6
6

3.

ผลการทดลองและการวิจารณ์
การทดลองเริ่ มต้นจากการกาหนดตัวแปรการเชื่อม 3 ระดับดังตารางที่ 2 ตัวแปรการเชื่อมถูกกาหนดด้วย A B และ C สาหรับ
ค่าความเร็ วรอบการหมุน เวลากดแช่ และอัตราการสอดตัวกวน ตามลาดับ ความลึกของปลายตัวกวนที่สอดเข้าสู่ รอยต่อมีค่าเท่ากับ
1.0 มิลลิเมตร (ค่า 0.0 มิลลิเมตร คือค่าที่ปลายตัวกวนแตะที่ผิวบนของรอยต่อเกย) ออกแบบการทดลองด้วยวิธีการทากูชิแบบออธ
อกอนอลอาร์เรย์ L9 (L9 Orthogonal array) [8] และโปรแกรมมินิแทป 15 คือเครื่ องมือที่ใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
ผลของการออกแบบการทดลองแสดงดังตารางที่ 3 ตัวแปรการเชื่ อมที่ ออกแบบถูกประยุกต์ใช้ในการเชื่ อมรอยต่อเกยระหว่าง
อะลูมิเนี ยมและเหล็กกล้า ในการทดลองแต่ละสภาวะการทดลองมีการทดลองซ้ า 2 ครั้ง เพื่อความเชื่ อมัน่ ในการออกแบบการ
ทดลอง รอยต่อเกยที่ถูกเชื่อมเสร็ จสิ้นดังรู ปที่ 5 โดยตัวแปรการเชื่อมที่กาหนดถูกนามาทาการทดสอบเพื่อหาค่าความแข็งแรงเฉื อน
และแสดงผลการทดสอบดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 การออกแบบการทดลองออธอกอนอลอารเรย์ L9
ลาดับการทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A (ความเร็วรอบ)
3500
3500
3500
4000
4000
4000
4500
4500
4500

ตัวแปรการเชื่อม
B (เวลากดแช่ )
2
4
6
2
4
6
2
4
6

ตารางที่ 4 ความแข็งแรงเฉื อนเฉลี่ยและอัตราส่วน S/N
ลาดับการทดลอง
ความแข็งแรงเฉือน (N)
1
630
2
1336
3
1853
4
1113
5
1530
6
1631
7
1876
8
1151
9
880

C (อัตราการสอดตัวกวน)
2
4
6
4
6
2
6
2
4

อัตราส่ วน S/N (dB)
55.99
62.52
65.36
60.93
63.69
54.25
65.46
61.22
58.89

รู ปที่ 5 รอยต่อที่ผา่ นการเชื่อมด้วยสภาวะการเชื่อมที่กาหนด
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วิธีการทากูชิถูกใช้ในการหาค่าอัตราส่ วนซิ กแนลออฟนอยซ์ (Signal of Noise: S/N) [8] และแสดงผลในคอลัมน์ที่ 3 ของ
ตารางที่ 3 ศัพท์คาว่า “ซิ กแนล (Signal)” ในการทดลองนี้ แสดงค่าที่ตอ้ งการของคุณลักษณะที่ ได้ (Desirable value of output
characteristic) ด้วยเหตุน้ ี อตั ราส่ วน S/N คืออัตราส่ วนของค่าเฉลี่ยต่อการเบี่ยงเบนกาลังสอง (Ratio of mean to square deviation:
S.D.) ทากูชิใช้อตั ราส่ วน S/N ในการวัดค่าคุณลักษณะคุณภาพที่เบี่ยงเบนออกจากค่าที่ตอ้ งการ อัตราส่ วน S/N [9] แบ่งได้เป็ น 3
กรณี คือ
1.กรณี ค่ายิง่ มากยิง่ ดี (Larger is Better) ดังสมการที่ (1)
S

 n 
 
 10. log   1 2  / n 
NL
 i 1  y  

(1)

2.กรณี ค่ายิง่ น้อยยิง่ ดี (Smaller is Better) ดังสมการที่ (2)
S

 y2 
 10. log  
Ns
n 


(2)

3.กรณี ค่าตรงเป้ าหมายที่สุด (Target the Best) ดังสมการที่ (3)
S

 2 
 10. log y 2 
NT
 S 

(3)

เมื่อค่า n คือจานวนของการทดสอบ และค่า y คือค่าความแข็งแรงของรอยเชื่อมของ การทดสอบ i th ค่าคุณลักษณะที่ ได้
(Output characteristic) โดยการทดลองนี้ จะใช้กรณี ย่งิ มากยิ่งดี (Larger isBetter) ดังสมการที่ (1) ที่ Orthogonal Array L9 ที่ตวั แปร
การทดลอง 3 ตัวแปร (ความเร็ วรอบ เวลากดแช่ และอัตราการสอดกวน) 3 ระดับการทดลอง (ระดับ 1,2,3) และ 1 ผลลัพธ์
ตอบสนอง (ค่าแข็งแรงเฉื อน) ซึ่งค่าที่ได้ความแข็งแรงสูงและคุณลักษณะที่ดีกว่าจะถูกเลือก [10] ผลการทดลองหาค่าความแข็งแรง
เฉื อนของรอยต่อเกยและแสดงอัตราส่ วน S/N ที่คานวณจากสมการที่ (1) ในการทดสอบนี้ เป็ นผลจากการทดสอบที่แตกต่างกัน 9
การทดลอง ดังตารางที่ 4 และนามาวิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรการเชื่ อ มแต่ละตัวต่อความแข็งแรงของรอยเชื่ อม ซึ่ งสามารถ
อธิบายค่าทางสถิติได้ดว้ ยโปรแกรมมินิแทป [11]
รู ปที่ 6 แสดงกราฟ S/N response สาหรับค่าความแข็งแรงเฉื อนที่ได้จากการทดสอบดังตารางที่ 4 และแสดงค่าอัตราส่ วน S/N
เฉลี่ยเท่ากับ 62 dB และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วน S/N เฉลี่ย และระดับของตัวแปรการเชื่ อมที่ ประกอบด้วย
ความเร็ วรอบ (A) เวลากดแช่ (B) และอัตราการสอดตัวกวน (C) ตามลาดับ ดังตารางที่ 5 ผลที่ได้พบว่าตัวแปรการเชื่ อมที่ ผลต่อ
ความแข็งแรงเฉื อนที่สุด คืออัตราการสอดตัวกวน เมื่อพิจารณา “signal of Noise” หากค่าที่แสดงมากกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
(Larger is better) ซึ่ งตัวแปรที่เหมาะสมในการทดลองนี้ คือที่ความเร็ วรอบ 4000 รอบต่อนาที (A2) เวลากดแช่ 6 วินาที (B3) และ
อัตราการสอดตัวกวน 6 มิลลิเมตรต่อนาที (C3)
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ตารางที่ 5 ค่า S/N response สาหรับความแข็งแรงเฉื อนของรอยต่อ
สัญลักษณ์

ตัวแปรการเชื่อม

A
B
C

ความเร็ วรอบ
เวลากดแช่
อัตราการสอดตัวกวน

ระดับ 1
61.29
60.79
60.49

อัตราส่ วน S/N (dB)
ระดับ 3
Max-Min
61.86
1.67
62.83
2.04
64.84
4.35

ระดับ 2
62.96
62.48
60.78

Rank
3
2
1

Main Effects Plot for SN ratios
Data Means

A

B

64.8
63.6

Mean of SN ratios

62.4
61.2
60.0
1

2
C

3

1

2

3

1

2

3

64.8
63.6
62.4
61.2
60.0

Signal-to-noise: Larger is better

รู ปที่ 6 กราฟ S/N response เฉลี่ยสาหรับความแข็งแรงเฉื อน
ตัวแปรการเชื่อมที่เหมาะสมที่พยากรณ์ดว้ ยโปรแกรมมินิแทปที่ทาการวิเคราะห์ 2 ครั้งและถูกเปรี ยบเทียบกับผลการทดลอง
จริ งที่ได้รับดังตารางที่ 6 พบว่าการพยากรณ์ดว้ ยมินิแทปมีค่า A2B3C3 คือ A2 ตัวแปรความเร็ วรอบที่ใช้ในการทดลองที่ระดับการ
ทดลองที่ 2 จาก 3 ระดับการทดลอง คือ 4000 รอบต่อนาที B3 ตัวแปรเวลากดแช่ ที่ใช้ในการทดลองที่ระดับการทดลองที่ 3 จาก 3
ระดับการทดลองคือ 6 วินาที และ C3 ตัวแปรอัตราการสอดกวนตัวแปร ที่ใช้ในการทดลองที่ระดับการทดลองที่ 3 จาก 3 ระดับการ
ทดลองคือ 6 มิลลิเมตรต่อวินาที และได้ค่าความแข็งแรงเฉื อนเท่ากับ 1965.67 นิ วตัน และเมื่อทาการทดลองซ้ าจะได้ผลตัวแปรที่
เหมาะสมเช่นเดียวกับการพยากรณ์การทดลองคือที่ความเร็ วรอบ(A2) เท่ากับ 4000 รอบ เวลากดแช่ (B3) เท่ากับ6 วินาที และอัตรา
การสอดกวนเท่ากับ 6 มิลลิเมตรต่อวินาที และค่าความแข็งแรงเฉื อนที่ได้จากการทดลองจริ งนั้นมีค่า 2165 นิ วตัน ซึ่ งมีค่าสู งกว่าค่า
พยากรณ์ ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบการพยากรณ์และผลที่ได้รับจะมีค่าความผิดพลาดที่ร้อยละ 0.21 ผลการทดลองที่ได้พบว่าเทคนิ คทากูชิ
สามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาเพื่อหาตัวแปรการเชื่อมที่เหมาะสมด้วยเพราะค่าอัตราส่วน S/N เฉลี่ยที่ได้สูงกว่าค่าพยากรณ์
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ตารางที่ 6 การเปรี ยบเทียบตัวแปรการเชื่อมที่เหมาะสม
ตัวแปรการเชื่อมทีเ่ หมาะสม
รายการ
การพยากรณ์ การทดลอง
ผลการทดลองทีไ่ ด้ รับ
ระดับตัวแปร
A2B3C3
A2B3C3
ความแข็งแรงเฉื อน (N)
1965.67
2165
อัตราส่วน S/N (dB)
66.56
66.70
4.

สรุปผลการทดลอง
การศึ กษาอิทธิ พลตัวแปรการเชื่ อมเสี ยดทานกวนแบบจุดที่ มีผลต่อความแข็งแรงเฉื อนของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนี ยม
AA1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี SGACD สามารถทาการศึกษาและวิเคราะห์ได้ดว้ ยวิธีทากูชิ ผลการทดลองโดยสรุ ปมีดงั นี้
- การเชื่อมเสี ยดทานกวนแบบจุดสามารถทาการเชื่อมรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนี ยม AA1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี
SGACD อันตรกิริยาหรื อผลกระทบร่ วมระหว่างความเร็ วรอบ เวลากดแช่ และอัตราการสอดตัวกวน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความ
แข็งแรงของรอยต่อเกย
- ตัวแปรการเชื่อมเสี ยดทานกวนแบบจุดที่เหมาะสมที่ได้ค่าความแข็งแรงเฉื อน 2165 นิวตัน ประกอบด้วยความเร็ วรอบ 4000
รอบต่อนาที เวลากดแช่ 6 วินาที และอัตราการสอดตัวกวน 6 มิลลิเมตรต่อวินาที
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