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Mechanical properties enhancement of carbon steel AISI 1045 by deep rolling
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บทคัดย่ อ

reduce cost of fatigue failure for cylindrical of the

งานวิ จัย นี เป็ นการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการปรั บ ปรุ ง พื นผิ ว
เหล็กกล้าคาร์ บอนปานกลาง AISI 1045 โดยกระบวนการรี ดผิวเรี ยบที,มี
ผลต่ อค่า ความหยาบและค่า ความแข็ง ของความหนาบริ เ วณชันพื นผิ ว
เนื,องจากเป็ นการเพิ,มปริ มาณดิสโลเคชันทําให้ดิสโลเคชันเคลื,อนที,ได้ยาก
ขึน ส่งผลให้มีคา่ ความแข็งที, เพิ,มมีความเค้นแรงกดตกค้างที, สูงขึน ทําให้
มีความต้านทานต่อการเกิ ดรอยแตกร้ าวที,บริ เ วณผิว การปรับปรุ งพื นผิว
กระทําไปเพื,อลดต้นทุนในการสูญเสี ยของการเกิดความล้าสําหรับเพลาเหล็ก AISI 1045 โดยมีการศึกษาถึงค่าความลึกของค่าความแข็งที, บริ เวณ
ผิ ว เพื, อ บ่ ง บอกถึ ง ความเค้น แรงกดตกค้า งมี ค่ า ลึ ก จากพื นผิ ว ชิ นงาน
ทํา การศึ ก ษาตัวแปรของกระบวนการรี ดผิวเรี ยบที, อุณ หภู มิห้ องได้แก่
แรงกดของหัวกดรี ดผิวเรี ยบ 0.25, 0.50, 0.75 และ 1 kN อัตราการ
เคลื,อนที,หวั กด 0.141, 0.205และ 0.388 mm/rev และรอบการหมุนชินงาน
85 และ 150 rpm จากผลการวิเคราะห์พบว่า ทังสามตัวแปรมีความสําคัญ
โดยแรงกดส่ งผลต่อความลึกของค่า ความแข็งและค่าความหยาบ อัตราการเคลื,อ นที, หั วกดจะส่ ง ผลต่ อค่า ความหยาบที, บ ริ เ วณผิวอย่า งชัด เจน
ส่วนรอบการหมุนชินงานจะส่ งผลต่อค่าความหยาบและค่าความแข็งเพี ยง
เล็กน้อย

carbon steel AISI 1045. For a deep rolling, a pressure of

คําสําคัญ : การรี ดผิวเรี ยบ, AISI 1045, การปรับปรุ งสมบัติที,บริ เวณผิว,
การแปรรู ปอย่างถาวร
Abstract
This research studies the effects of mechanical
surface treatment on carbon steel AISI 1045 using a deep
rolling, which affects the roughness and hardness of the
near-surface regions. Due to increased dislocation
densities, the near-surface hardness values increase.
Therefore, these beneficial effects can retard the crack
initiation as well as propagation. Surface treatment is to

0.25-1.00 kN was applied at room temperature, a feed
rate of 0.141, 0.205, and 0.388 mm/rev and a revolution
are 85 and 150 rpm. The results show that there are three
important variables, the forces effect on hardness-depth
profiles and roughness. The feed rates highly effect on
roughness of surface, but revolution a bit effect on
roughness and micro hardness in near-surface.
Keywords: Deep rolling, AISI 1045, Mechanical
surface treatment, Plastic deformation

บทนํา
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมในประเทศไทยได้มีการนําเหล็ก AISI
1045 มาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ทังอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ นส่วนอะไหล่
เครื, องจักร เพลา เป็ นต้น ซึ, งการเกิดความเสี ยหายของวัสดุทางวิศวกรรม
(Failure) เป็ นความสู ญเสี ยที, มีผลกระทบต่อการเงิ น เศรษฐกิจ สั งคม
ความมัน, คง และยังทําให้เกิดความเสี, ยงในชีวิตของผูใ้ ช้งาน เนื, องด้วยการ
เกิดความเสี ยหายของวัสดุ นนมี
ั ได้หลากหลายรู ปแบบแต่ส่วนใหญ่ลว้ น
เป็ นความเสี ยหายที,เกิดจากความล้า(Fatigue) ของวัสดุมากถึง 90% ของ
การเกิดความเสี ยหายทังหมด เพราะการเกิดรอยแตกที,ผิวเนื, องจากมีความ
เค้นรวมศูนย์ (Stress Concentration) และการใช้งานที, รับแรงกระทําซําๆ
เป็ นระยะเวลาหนึ,ง จะทําให้รอยแตกที,เกิดขึนขยายตัวจนเกิดการแตกหัก
ของวัสดุ ดังนันการเพิ,มความต้านทานความล้าทําให้วสั ดุมีอายุการใช้งาน
(Fatigue Lifetime) ที,สูงขึน และลดความสูญเสี ยที, เกิดจากความล้าของ
วัสดุ
จากความต้องการดังกล่าวสามารถทําได้โดยวิธีการปรับปรุ ง
สมบัติทางกลที,ผิวของโลหะซึ, งมีหลากหลายกระบวนการเช่น การยิงลูก
เหล็ก (Shot Peening) และการรี ดผิวเรี ยบ (Deep Rolling) ซึ, ง เป็ น
กระบวนการที,ทาํ ให้วสั ดุเสี ยรู ป (Deformation) จะทําให้ปริ มาณของดิสโลเคชั,นมีเพิ,มขึนจะส่งผลถึงค่าความแข็งที, บริ เวณผิว (Work Hardening

Layer) มี ค่ า ที, สู ง ขึ น จากการที, วั ส ดุ แ ปรรู ปอย่ า งถาวร(Plastic
Deformation) จะมีการยืดออกที,บริ เวณผิวของวัสดุแต่เนื, องจากบริ เวณที,
เกิดการแปรรู ปของวัสดุนนติ
ั ดกับเนื อของวัสดุจึงทําให้วสั ดุเกิดความเค้น
แรงกดตกค้าง (Compressive Residual Stress) ที,บริ เวณผิวของวัสดุ ทําให้
การเกิดรอยแตกร้ าวที,ผิวของวัสดุ เป็ น ไปได้ยากโดยการรี ดผิวเรี ยบจะมี
ปั จ จัย ในการเพิ, ม ความแข็ง ของวัส ดุ ไ ด้แ ก่ อัต ราการเคลื, อ นที, หั ว กด
จํานวนรอบในการหมุนวัสดุ และแรงที,ใช้ในการกดรี ดผิวเรี ยบ ซึ, งจะมี
ผลทําให้ความต้านทานต่อความล้าสู งขึนเป็ นการยืดอายุการใช้งานและ
ลดปั ญหาที,เกิดความเสียหายของวัสดุได้
โ ด ย โค ร ง ง า นวิ จั ย นี จ ะ เป็ น การ ศึ กษ า อิ ทธิ พ ลขอ ง
กระบวนการรี ดผิวเรี ยบที,ให้แรงในการกดพร้อมกับการเคลื,อนที, ของหัว
กดในขณะที,ชินงานหมุน จะมีผลต่อการเพิ,มความแข็งแรงและความเค้น
แรงกดตกค้างที, ผิวต่างกัน เพื,อหาความสัมพันธ์ที,เหมาะสมที,สุดในการรี ดผิวเรี ยบเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง AISI 1045 มีผลทําให้ชินงานทน
ความเค้นที,สูงขึนและชินงานจะเกิดรอยแตกร้าวที,ผิวได้ยากโดยดูจากค่าความเรี ย บและวัด จากค่ า ความแข็ง ทํา ให้ ก ารใช้ง านที, เ หมาะสมมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุด

วัตถุประสงค์
การปรับปรุ งสมบัติทางกลที,ผิวของเหล็กกล้าคาร์ บอนปานกลาง AISI 1045 เพื, อ เพิ,มคุณสมบัติให้ชิ นงานทนทานต่อ ความล้า ที,
สู งขึนและศึกษาและหาตัวแปรที, เหมาะสมสําหรับกระบวนการรี ดผิวเรี ยบที,ผวิ ของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง AISI 1045

วัสดุและอุปกรณ์
1) ชิ นงานเหล็กกล้าคาร์ บอนปานกลาง AISI 1045 รู ปททรงกระบอก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.70 mm
2) เครื, องรี ดผิวเรี ยบ (Deep Rolling)
3) เครื, องกลึง (Lathe Machine)
4) เครื, องขัด (Alumina Wheel และ Grinding Wheel)
5) เครื, องเมาท์ (Mounting Press)
6) เครื, องอัลตราโซนิก (Ultrasonic Cleaner)
7) เครื, องตัดชินงาน (High-speed Cutter)
8) กล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Optical Microscope,OM) ของ Olympus
รุ่ น BX60 ประเทศญี,ปุ่น
9) เครื, องทดสอบความแข็ง (Micro-vickers Hardness Tester) ของ
Mitutoyo รุ่ น MVK-H1 ประเทศญี,ปุ่น
10) เครื, องวัดความหยาบ (Surface Roughness Tester) ของ Mitutoyo รุ่ น
SJ-201 ประเทศญี,ปุ่น
11) Image Analyzer ซอฟแวร์ Image-Pro Plus Version 4.5.0.29

วิธีการดําเนินโครงงาน
1. เงื,อนไขการดําเนิ นโครงงาน
ตัวแปรที,ใช้ในโครงงานนีมีอยู่ 3 ตัวแปรเพื,อศึกษาหาค่าความ
แข็งและมีความเรี ยบผิวที,เหมาะสมสําหรับเหล็กกล้า คาร์ บอนปานกลาง
AISI 1045 ดังตารางที, 1
ตารางที, 1 ค่าตัวแปรที, ใช้ในการรี ดผิวเรี ยบของเหล็กกล้าคาร์ บอนปานกลาง AISI 1045
แรงกด (kN)
0.25 0.50 0.75 1.00
ความเร็ วรอบหมุนชินงาน (rpm) 85
150
อัตราการเคลื,อนหัวกด (mm/rev) 0.141 0.205 0.388 2. ขันตอนการเตรี ยมชินงาน
ทํ า การตั ด เหล็ ก กล้ า คาร์ บ อนปานกลาง AISI 1045
ทรงกระบอกที, มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.70 mm ให้มีขนาดยาว 140 mm
ทังหมด 6 ชิน ซึ, งใน 140 mm จะแบ่งช่วงเป็ น บริ เวณส่ วนปลายทังสอง
ด้าน 30 mm รวมเป็ น 60 mm เพื,อไว้สาํ หรับจับยึดชินงานกับเครื, องกลึง
และบริ เวณยันศูนย์หลัง และบริ เวณตรงกลางช่วงละ 20 mm จํานวน 4
ช่วง รวมเป็ น 80 mm เพื,อแบ่งช่วงการทดสอบในตัวแปรต่างๆ จากนันทํา
การเจาะยันศูนย์หลังชินงานทัง 6 ชิน
3. ขันตอนการรี ดผิวเรี ยบ
นําเครื, องรี ดผิวเรี ยบติดตังเข้ากับเครื, องกลึง จากนันทําการจับ
ยึดชินงานเข้ากับเครื, องกลึงและยันศูนย์หลังและทําการตังค่าตัวแปรที,จะ
ศึกษาโดยชิ นงานที, 1-3 จะตังค่า ที, ความเร็ วรอบในการหมุนชิ นงาน 85
rpm และชินงานที, 4-6 จะตังค่าความเร็ วรอบในการหมุนชินงาน 150 rpm
จากนันชิ นงานที, 1,4 จะตังค่า การเคลื, อนที, ของหั วกดเท่ า กับ 0.141
mm/rev ชิ นงานที, 2,5 จะตังค่าการเคลื,อนที, ของหัวกดเท่ ากับ 0.205
mm/rev และชิ นงานที, 3,6 จะตังค่าการเคลื,อนที, ของหัวกดเท่ากับ 0.388
mm/rev โดยแรงกดของตัวรี ดผิวเรี ยบจะเปลี,ยนไปทุกๆ 0.25 kN เมื,อผ่าน
ทุกๆ ช่วง 20 mm ของทัง 6 ชินงาน
4. ขันตอนการวิเคราะห์
นํา ชิ นงานที, ผ่า นการรี ด ผิ ว เรี ยบไปวัดความหยาบของผิว ที,
เงื, อ นไขต่ า งๆ พร้ อ มทังวัด ค่ า ความเรี ย บผิ ว ของชิ นงานที, ไม่ ได้ผ่ า น
กระบวนการรี ดผิวเรี ยบโดยวัดจากส่วนปลายของชินงานที,บริ เวณยันศูนย์
หลัง จากนันทําการตัดชิ นงานโดยแบ่งตัดแต่ละชิ นตามเงื,อนไขต่างๆ ซึ, ง
จะได้ชินงานสําหรับทดสอบแต่ละเงื, อนไขทังหมด 24 ชิ น จากนันทําการ
แบ่งครึ, งเพื,อทําการวิเคราะห์ค่าความแข็งบริ เวณตรงกลางที,ผ่านการรี ดผิว
เรี ยบ ทําการเมาท์ชินงานทัง 24 ชิน และอีก 1 ชิ น สําหรับชินงานที, ไม่ได้
ผ่านการบวนการรี ดผิวเรี ยบ จากนันทํา การขัดหยาบจนถึงขัดผงอะลูมิน่า
และนําชิ นงานที, ผ่านการขัดไปตรวจสอบวัดค่าความแข็ง โดยทําการดู
รอยกดจากกล้อ งจุ ล ทรรศน์แ บบแสงและใช้ โ ปรแกรมเพื, อ วัด ระยะ
ระหว่างผิวกับรอยกด

ผลการทดลอง
1. ลักษณะความหยาบที,บริ เวณผิวหลังผ่านกระบวนการรี ดผิวเรี ยบ
จากการทดลองปรั บปรุ งพื นผิวเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
AISI 1045 ด้วยกระบวนการรี ดผิวเรี ยบที,แรงกด 0.25, 0.50, 0.75, 1.00
kN ความเร็ วรอบหมุนชิ นงาน 85 และ 150 rpm และอัตราการเคลื,อนที,
ของหัวกด 0.141, 0.205, 0.388 mm/rev เมื,อวัดค่าความหยาบพบว่าค่าความหยาบเฉลี, ย (Roughness Average : Ra) ของชิ นงานที, ไม่ผ่า น
กระบวนการรี ดผิวเรี ยบมีคา่ Ra = 0.44 µm และชิ นงานที,ผ่านการ
นการรี ดผิวเรี ยบที,เงื, อนไขต่างๆ พบว่ามีคา่ Ra = 0.22-0.80 µm ดังรู ปที, 1 และ 2

รู ปที, 1 เปรี ยบเทียบค่าความหยาบเฉลี,ย (Ra) ของเงื,อนไขต่างๆ
ที,ความเร็ วรอบการหมุนชินงาน 85 rpm

รู ปที, 3 ค่าความแข็งที,บริ เวณผิวหลังผ่านกระบวนการรี ดผิวเรี ยบภายใต้
เงื,อนไข 85 rpm, 0.141 mm/rev

รู ปที, 4 ค่าความแข็งที,บริ เวณผิวหลังผ่านกระบวนการรี ดผิวเรี ยบภายใต้
เงื,อนไข 85 rpm, 0.141 mm/rev

รู ปที, 5 ค่าความแข็งที,บริ เวณผิวหลังผ่านกระบวนการรี ดผิวเรี ยบภายใต้
เงื,อนไข 85 rpm, 0.141 mm/rev
รู ปที, 2 เปรี ยบเทียบค่าความหยาบเฉลี,ย (Ra) ของเงื,อนไขต่างๆ
ที,ความเร็ วรอบการหมุนชินงาน 150 rpm
2. ลักษณะความแข็งที,บริ เวณผิวหลังผ่านกระบวนการรี ดผิวเรี ยบ
การทดสอบค่าความแข็งบริ เวณผิวของเหล็กกล้าคาร์ บอนปานกลาง
AISI 1045 ที,ยงั ไม่ผ่านกระบวนการรี ดผิวเรี ยบได้คา่ ความแข็ง 260-320
HV ซึ, งมีค่าเฉลี,ยความแข็งอยูท่ ี, 290.13 HV ชิ นงานที, ผา่ นการปรับปรุ ง
พืนผิวด้วยกระบวนการรี ดผิวเรี ยบที, แรงกด 0.25, 0.50, 0.75, 1.00 kN
ความเร็ วรอบในการหมุนชินงาน 85, 150 rpm และ อัตราการเคลื,อนที,
ของหัวกด 0.141, 0.205, 0.388 mm/rev พบว่าค่าความแข็งมีแนวโน้ม
สู งขึนเพี ยงเล็กน้อยประมาณ 10-40 HV หรื อเพิ
อเพิ,มขึนประมาณ 4-14% ดัง
รู ปที, 3 ถึง รู ปที, 8

รู ปที, 6 ค่าความแข็งที,บริ เวณผิวหลังผ่านกระบวนการรี ดผิวเรี ยบภายใต้
เงื,อนไข 85 rpm, 0.141 mm/rev

รู ปที, 7 ค่าความแข็งที,บริ เวณผิวหลังผ่านกระบวนการรี ดผิวเรี ยบภายใต้
เงื,อนไข 85 rpm, 0.141 mm/rev

เมื,อพิจารณาความเร็ วรอบการหมุนชินงานที, 85 รอบต่อนาที
และ 150 รอบต่อนาที ดังรู ปที, 3-8 จากผลการทดลองพบว่า ค่าความแข็ง
ที, ได้จากการหมุน ชิ นงานด้วยจํา นวนรอบ 150 รอบต่ อนาที จะได้
แนวโน้มค่าความแข็งที, สูงกว่าค่าความแข็งที,ได้จากการหมุนชิ นงานด้วย
จํานวนรอบ 85 รอบต่อนาที ประมาณ 5-10
10 HV เนื, องจากการหมุนที,
จํานวนรอบสู งกว่าจะทําให้การกดซํารอยเดิมเป็ นนไปได้
ไปได้สู งกว่าการหมุน
ด้วยจํานวนรอบที,ต,าํ ดังนันจํานวนรอบการหมุนของชิ นงานจึงมีอิทธิ พล
ต่อค่าความแข็งของชินงาน

รู ปที, 9 กราฟเปรี ยบเทียบแรงกดที, มีอิทธิ พลต่อค่าความหยาบเฉลี,ยหลัง
รู ปที, 8 ค่าความแข็งที,บริ เวณผิวหลังผ่านกระบวนการรี ดผิวเรี ยบภายใต้
เงื,อนไข 85 rpm, 0.141 mm/rev

ผ่านกระบวนการรี ดผิวเรี ยบที,เงื,อนไขต่างๆ

อภิปรายผลการทดลอง
1. อิทธิพลของแรงกดที,ส่งผลต่อสมบัติบริ เวณพืนผิผิวชินงาน
จากการพิจารณาแรงกดที, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.00 kN เมื,อ
ทําการวิเคราห์ค่าความหยาบเฉลี,ยหลังผ่านกระบวนการรี ดผิวเรี ยบนัน
ค่าที,วดั ได้มีความใกล้เคียงกันมากจนแทบจะไม่มีนยั สําคัญกัน ดังรู ปที, 9
เมื, อทํา การวิ เ คราะห์ ค่า ความแข็ง พบว่ า การรี ด ผิ วเรี ยบด้วย
เงื,อนไขที
อนไขที,ใช้แรงกดสูงมีแนวโน้มที, ให้ความแข็งที,บริ เวณผิวเพิ,มขึนดังรู ป
ที, 3-8 ซึ, ง มี ค่า ความแข็ง สู ง ขึนเฉลี, ย 4-14% จากความแข็ง เฉลี, ยเดิ ม
แต่เนื, องจากลักษณะของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางมีลกั ษณะโครงสร้าง
2 อย่างได้แก่ เพอร์ ไลท์และเฟอร์ ไรท์ อีกทังมีเกรนที,ละเอียด ทําให้ค่า
ความแข็งจากการวัดนันมีความคลาดเคลื, อนอันเนื, องมาจากใช้เครื, องมือ
วัดค่าความแข็งที,มีขนาดเล็ก รวมถึงมีกลไกการการเกิดวัฏจักรความแข็ง
ที, เ ป็ นลัก ษณะอ่ อนตัวลงเมืมื, อ มี ภาระโหลดมากระทํา เป็ นวัฏ จัก จึ ง ไม่
สามารถบอกได้วา่ จะเพิ,มอายุการใช้งานก่อนการเกิดความเสี ยหาย อีกทัง
เนื, องจากค่าความแข็งอ้างอิงบ่ งบอกว่าเป็ นเหล็กที, ผ่านการให้ความร้อน
ก่อนการขึนรู ปส่งผลให้มีลกั ษณะเกรนที,ละเอีอียดและมีคา่ ความแข็งที,สูง
2. อิทธิพลของการหมุนชินงานที,ส่งผลต่อสมบัติบริ เวณพืนผิวชินงาน
จากการทดลองพบว่าอิทธิพลของการหมุนชินงานส่งผลต่อค่า
ความหยาบที, ผิวเฉลี, ย ดังรู ปที, 10 พบว่าเมื,อใช้คความเร็
วามเร็ วรอบการหมุน ชินงานที, 85 รอบต่อนาที มีคา่ ความหยาบแตกต่างอยูท่ ี,ไม่เกิน 0.1 µm ซึ, ง
แทบจะไม่มีความแตกต่างจากการใช้ความเร็ วรอบการหมุนชินงานที, 150
รอบต่อนาที โดยสามารถดูแนวโน้มได้ว่าเมื,อเพิ,มความเร็ วรอบการหมุน
ของชินงานจะส่งผลต่อค่าความหยาบเฉลี,ยสูงขึน

รู ปที, 10 กราฟเปรี ยบเที ยบรอบการหมุนชิ นงานที, มีอิ ทธิ พลต่อค่าความ
หยาบเฉลี,ยหลังผ่านกระบวนการรี ดผิวเรี ยบที,เงื,อนไขต่างๆ
3. อิ ทธิ พ ลของอัตราการเคลื, อนที, ของหัวกดที, ส่ ง ผลต่อสมบัติบริ เวณ
พืนผิวชินงาน
จากการพิจารณาอัตราการเคลื,อนที,ของหัวกดที, 0.141, 0.205
และ 0.388 mm/rev เปรี ยบเที ยบกับผลการวิเคราะห์แล้วพบว่า อัตรา
เคลื, อนที, หัว กดที, ใ ช้ใ นการรี ด ผิว เรี ยบนั นไม่ ส่ง ผลต่อ ค่ า ความแข็ง แต่
ส่งผลค่าความหยาบเฉลี,ยที,บริ เวณผิว โดยชิ นงานที,ผา่ นกระบวนการรี ดผิวเรี ยบด้วยเงื, อนไขต่างๆ นันมีค่าความหยาบเฉลี,ยระหว่าง 0.22-0.80
µm ซึ, งมีทงค่
ั าที,ต,าํ และสูงกว่าชิ นงานที, ยงั ไม่ผ่านกระบวนการรี ดผิวเรี ยบ
ที,มีค่าความหยาบเฉลี, ย Ra = 0.44 µm เนื, องจากผิวของชิ นงานปกติ
ค่อนข้างมีความเรี ยบดังนันค่าที,วดั ได้จึงค่อนข้างตํ,า เมื,อนํามาเปรี ยบเที ยบ
กับ ชิ นงานที, ผ่า นกระบวนการรี ด ผิ วเรี ยบโดยเงื, อนไขที, ใ ช้อ ัต ราการ
เคลื, อนที, หัวกดช้า นันส่ ง ผลค่ า ความหยาบเฉลี, ยลดลงอย่า งมีนัยสํา คัญ

ดังรู ปที, 11 เนื,องจากลักษณะของการรี ดไปอย่างช้าๆ ทําให้หัวกดมีโอกาส
สัมผัสกับบริ เวณผิวได้มาก ดังนันแรงกดที,ใช้จึงสามารถอัดไปที, ผิวได้ลึก
ทํา ให้เ กิ ดการแปรรู ปอย่า งถาวรได้ลึกนั,น หมายถึ ง ค่าความหยาบเฉลี, ย
ลดลงและเนื, อ งจากมี ล ัก ษณะการรี ดที
ด ที, ส มํ,า เสมอจึ ง ทํา ให้ ก ารรี ดผิ ว
สามารถอัดได้เท่ากันทั,วชินงาน และเมื,อเพิ, มอัตราการเคลื,อนที,หัวกดเร็ ว
โอกาสที,หัวกดสัมผัสกับบริ เวณผิวน้อยลง จึงมีบริ เวณที,ไม่ได้รับแรงกด
ส่ งผลให้เกิดการแปรรู ปอย่างถาวรไม่สมํ,า ทําให้เกิดรอยของการรี ดค่า
ความหยาบเฉลี, ย ที, ว ั ด ได้ จึ ง เพิ, มมขึขึ นมากกว่ า ชิ นงานที, ย ั ง ไม่ ผ่ า น
กระบวนการรี ดผิวเรี ยบ

สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี อีกทังขอกราบขอบพระคุณบิ ดา มารดา ที, เป็ น
กําลังใจให้ผวู้ ิจยั และส่งเสริ มการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี
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behaviour

of

Aluminium

6061."

Journal

of

Materials Processing Technology
Technolog 186(1-3): 272278.

สรุปผลการทดลอง
ค่าจํานวนรอบการหมุนชิ นงานเป็ นตั
นตัวแปรที,มีผลต่อค่าความ
แข็งและค่าความหยาบที,บริ เวณผิว เมื,อใช้คา่ จํานวนรอบการหมุนชินงาน
ที,สูง 150 rpm มีแนวโน้มส่ งผลให้มีคา่ ความแข็งที,เพิ,มขึนและค่าความ
หยาบที,บริ เวณผิวมีคา่ เพิ,มขึน
อัต ราการเคลื, อนที, ข องหัวกดเป็ นตัวแปรที, มี ผลต่อค่า ความ
หยาบที, บ ริ เ วณผิ ว ของเหล็ก กล้า AISI 1045 ซึ, งค่
ง ค่า ที, เ หมาะสมกับ
กระบวนการรี ดผิวเรี ยบคือ 0.141 mm/rev มีแนวโน้มส่ งผลให้มีคา่ ความ
หยาบที,บริ เวณผิวมีคา่ ลดลง
ค่าแรงกดซึ, งเป็ นตัวแปรที, สํา คัญเพราะมี อิทธิ ผลต่อค่าความ
แข็งของชินงาน แต่เนื,องจากเนื,องจากลักษณะของเหล็
องเหล็กกล้า AISI 1045 มี
ลักษณะโครงสร้ าง 2 อย่างได้แก่ เพอร์ ไลท์และเฟอร์ ไรท์ ทําให้ได้ค่า
ความแข็ง ที, ได้คลาดเคลื, อนไปบ้า ง รวมถึ ง มี กลไกการการเกิ ด วัฏจัก ร
ความแข็งที,มีลกั ษณะอ่อนตัว จึงไม่สามารถทํานายได้ว่าจะเพิ,มอายุการใช้
งานก่อนการเกิดความเสี ยหายได้หรื อไม่
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