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บทคัดย่ อ

1. บทนา

งานวิจยั มีการศึกษาอัต ราการถ่ ายเทความร้ อนที่เกิ ดขึ้นจากการ
รั บ ภาระทางความร้ อ นของตัว จับ นึ ด ชิ้ น งานเหล็ ก กล้ า เครื่ องมื อ
(SKD11)ในกระบวนการเชื่ อ มแก๊ ส โดยตัว จับ ยึ ด ชิ้ น งานเกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงขนาดได้ไม่เกิ นค่ามาตรฐานคื อ 2 มิลลิ เมตร และมีการใช้
โปรแกรม SolidWorks 2010 ช่ วยในการวิเคราะห์ การถ่ายเทความร้ อน
จากโมเดลต้นแบบในกระบวนการผลิ ตจริ ง ทําการวัดอุณหภูมิที่ผิวของ
ตัวจับยึดชิ้ นงานที่ค่าความเชื่ อมัน่ 95% ของข้อมูล และโปรแกรม CES
EduPack 2005 คัดเลือกวัสดุโดยคํานึ งถึ งความสามารถในการรับภาระ
ทางความร้ อนและความสามารถในการตัดแต่ งเป็ นสําคัญ วัส ดุ ที่ ผ่าน
เกณฑ์ ดั ง กล่ า วคื อ กลาสเซรามิ ก (MACOR®) จึ ง นํ า มาวิ เ คราะห์
ผลเปรี ยบเทียบการรับภาระทางความร้ อนกับโมเดลต้นแบบโดยเพิ่มค่า
เผื่อความปลอดภัยเป็ น 1.5 เท่า พร้ อมทั้งหาความหนาและเปรี ยบเที ยบ
ความคุม้ ค่าในการใช้งานวัสดุ

ตัวจับยึดชิ้ นงานคือ เครื่ องมื อที่ ส ร้ างขึ้ น มาเพื่ อช่ วยในการ
กําหนดตําแหน่ ง ยึด จับ ชิ้ น งาน รองรั บ ชิ้ น งาน มี ค วามสําคัญต่ อ
กระบวนการผลิตเพราะเป็ นตัวกําหนดขนาดของชิ้นงาน และเนื่ องจากตัว
จับยึดชิ้นงานที่ใช้ในกระบวนการเชื่ อมผลิ ตภัณฑ์ท่ออลูมินมั (Aluminum
pipe) ที่ ปัจจุบนั มีการใช้งานจริ งเกิ ดความเสี ยหายจากการขยายตัวทาง
ความร้อนเนื่ องจากไม่สามารถรับภาระทางความร้ อนที่ได้รับโดยตรงจาก
กระบวนการเชื่ อมแก๊ส (Gas Welding) ได้ จึงทําให้ชิ้นงานที่ ตอ้ งผ่าน
กระบวนการเชื่ อมบนตัวจับยึดมีระยะที่เปลี่ ยนแปลงไป เมื่อตัวจับยึด
ชิ้ นงานเกิ ดการขยายตัวเนื่ องจากภาระทางความร้ อน ส่ งผลให้ชิ้นงานที่
ผ่านกระบวนการเชื่ อม ณ จุดนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาด
การทําโครงงานวิจยั ในครั้ งนี้ มีการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปมา
ช่ วยในการวิ เ คราะห์ อตั ราการถ่ า ยเทความร้ อนและความเสี ย หายเชิ ง
ตัวเลข (Finite Element Method Analyzing) ที่เกิ ดขึ้นจริ งบนตัวจับยึด
ชิ้นงาน และคํานวณหาระยะขจัดที่เกิดขึ้นจากการรับภาระทางความร้ อน
ในกระบวนการเชื่ อมของตัวจับยึด ชิ้ นงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วย
โดยใช้การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (Computer Aided Engineering, CAE )
มาช่ วยในการวิ เ คราะห์ โดยโปรแกรมที่ ใ ช้ เ ป็ นโปรแกรมสํา เร็ จ รู ป
SolidWorks 2010 ในการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนที่เกิ ดขึ้นบนตัวจับ
ยึดชิ้ นงานโมเดลต้นแบบที่ทาํ การศึ กษา ซึ่ งเป็ นการจําลองสถานการณ์
จริ งที่ เ กิ ดขึ้ น บนผิ วของตัวจับยึด ชิ้ น งาน โดยใช้วิธี ก ารทางตัวเลขเพื่ อ
คํานวณหาอัตราการถ่ายเทความร้ อนที่เกิ ดขึ้นบนตัวจับยึดชิ้ นงานโดยใช้
โปรแกรมคํานวณทางคอมพิวเตอร์และทําการวิเคราะห์ผลของโปรแกรม
เปรี ยบเทียบกับการคํานวณจากทฤษฎีในการถ่ายเทความร้อนเพื่อหาอัตรา
การถ่ ายเทความร้ อนที่ เกิ ดขึ้นในตัวจับยึดชิ้ นงานและนํามาวิเคราะห์ หา
รู ปแบบของความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
เนื่ อ งจากบริ ษทั โชวา อลู มิ นัม (ประเทศไทย) จํากัด ได้มี
แผนการจะเปลี่ ยนโลหะที่ จะนํามาใช้ท าํ เป็ นตัวจับ ยึดชิ้ น งานเป็ นวัสดุ
ใหม่และเปลี่ ยนรู ปร่ างของตัวจับยึดชิ้ นงานที่จะนํามาใช้ในกระบวนการ
ผลิ ต ใหม่ จึ ง ต้ อ งทํา การวิ เ คราะห์ ห าค่ า อุ ณ หภู มิ ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งจาก
กระบวนการเชื่อมในตัวจับยึดชิ้นงานในโมเดลต้นแบบ แล้วใช้เงื่อนไขที่
ทําการทดลองได้ในกระบวนการเชื่ อมจริ งมาเป็ นเงื่อนไขเริ่ มต้นของการ

คาสาคัญ ตัวจับยึดชิ้นงาน, การถ่ายเทความร้อน, อุณหภูมิ, ความหนา
Abstract

Study of heat transfer in failure jig problem in aluminum torch
brazing process because of jig do not use for a long time. Jig must not
expand more than two millimeters. In this study, the SolidWorks 2010
enables users to analyze. Analyze of the current model. Measure the
surface temperature of the jig by 95% reliability and analyze of heat
transfer. Then, use a CES EduPack 2005 to select the materials, taking
into account thermal resistant and machinability. Glass ceramics
(MACOR) accepted the condition and was analyzed in comparison with
the sample model by adding safety factor is 1.5. Calculate the suitable
thickness and life time for better performance.
Keywords: Jig, Heat transfer, Temperature, Thickness

วิ เ คราะห์ ว ัส ดุ ที่ บ ริ ษ ัท มี แ ผนการที่ จ ะนํา มาเปลี่ ย นแทนวัส ดุ เ ดิ ม เพื่ อ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการใช้งานของตัวจับยึดชิ้ นงานเก่าและวัสดุ
ใหม่ที่จะทําการเปลี่ยนแปลง

2.ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1

การนําความร้อน (Heat conductivity, k)
คือ การส่งถ่ายพลังงานความร้ อนที่เกิดขึ้นในตัวกลาง อัตราการ
ถ่ายเทความร้อนผ่านตัวกลางจากด้านที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่ ดา้ นที่มีอุณหภูมิ
ตํ่ากว่ า อัตราการถ่ ายเทความร้ อนผ่านตัวกลางแบบการนํา ความร้ อ น
สามารถคํานวณได้จากกฎของฟูเรี ยร์ (Fourier’s law) ใน 3 มิติ จาก
สมการการถ่ายเทความร้อนในวัตถุที่ไม่มีการผลิตความร้อนภายในตัวเอง
(1)
ρ
C

คือ
คือ

ความหนาแน่น หน่วย kg/cm3
ความจุความร้อน หน่วย J/kgoC

k

คือ

ค่าการนําความร้อน หน่วย W/mK

2.2

การพาความร้อน(Heat convection ,h)
การพาความร้ อ น เป็ นการส่ ง ถ่ า ยอุ ณ หภู มิ โ ดยที่ ต ัว กลางนั้น
เคลื่อนที่ไปกับอุณหภูมิด้วย ยกตัวอย่างเช่ น นํ้าที่ มีอุณหภูมิไหลผ่านท่อ
ซึ่งนํ้าจะทําหน้าที่เป็ นตัวกลางที่พาความร้ อนไปกับนํ้าเคลื่ อนที่ไปพร้ อม
กัน ส่ ว นอัตราการพาความร้ อ น ขึ้ นอยู่ก ับความแตกต่ า งของอุ ณหภู มิ
ความเร็ วของการไหลของตัวกลาง และชนิ ดของของไหล แบ่งออกเป็ น
2.2.1
การพาความร้อนโดยธรรมชาติ
2.2.2
การพาความร้อนเนื่องจากการบังคับ
สูตรที่ใช้ในการคํานวณการพาความร้อนคือ
(2)
โดยที่

Qs คืออัตราการถ่ายเทความร้อนที่ผิว
h คือสัมประสิ ทธิ์การพาความร้อน (W/m2K)
A คือพื้นที่ผิว (m2)
Tf คืออุณหภูมิตวั กลางที่เคลื่อนที่ (K)

2.3 การคํานวณหาอัตราการถ่ายเทความร้อนโดยวิธีทางไฟไนต์ดิฟเฟอ
เรนซ์ของชมิดท์ (Schmidt plot)
หลักการการคํานวณหาอัตราการถ่ายเทความร้ อนโดยวิธีทางไฟ
ไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ของชมิดท์ การวิเคราะห์จะต้องรู้ เงื่อนไขขอบเขตที่จะ
ทําการวิเ คราะห์ (Boundary Condition) และเงื่ อนไขเริ่ ม ต้น (Initial
Condition) Schmidt plot สามารถหาการเปลี่ ยนแปลงของอุณหภูมิกบั
เวลาในวัตถุที่จุดใดๆก็ได้ วิธีน้ ี ทาํ ให้สามารถพลอตกราฟของ อุณหภูมิ

(T) กับ ระยะทาง (x) ได้ เมื่ อรู ้ ค่าอุณหภูมิที่ ริม วัตถุ และอุณหภู มิ ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยการแบ่งออกเป็ นส่ วนๆเท่าๆกัน แล้วให้เวลาผ่านไป
ทีละ Δt และแต่ละช่ วงเวลาที่ เปลี่ ยนไปอุณหภูมิที่จุดสัมผัสของแต่ละ
ส่ วนหลังจากที่เวลาผ่านไปแล้ว จะเท่ากับค่าเฉลี่ ยของอุณหภูมิที่ผิวของ
วัตถุท้ งั สองด้าน
2.4 หลักการใช้โปรแกรม SolidWorks 2010 วิเคราะห์ปัญหา
2.4.1 ปัญหาการถ่ายเทความร้อน
ในการวิ เ คราะห์ ก ารถ่ า ยเทความร้ อ นด้ ว ยการใช้
โปรแกรม SolidWorks 2010 นั้นจะใช้โหมด Thermal ในการวิเคราะห์
ซึ่ งการวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์การถ่ ายเทความร้ อนทั้งแบบคงที่และ
แบบไม่คงที่ โดยจะต้องเลื อกฟั งก์ชนั่ ก่ อนการ Simulate ซึ่ งการวิเคราะห์
การถ่ายเทความร้ อนค่าต่างๆที่จะใช้ในการวิเคราะห์จะเป็ นไปตามที่ผทู้ าํ
การวิเคราะห์ป้อนข้อมูลลงไป โดยค่าของมูลต่างๆนั้นจะใช้ค่าที่เป็ นค่าใน
สภาวะจริ งหรื อใกล้เคียงกับสภาวะจริ งมากที่สุด
2.4.2 ปัญหาการวิเคราะห์แรงแบบ Static
การวิเคราะห์แบบ Static นัน่ เป็ นการวิเคราะห์ที่สามารถ
วัดระยะการการเปลี่ ย นแปลงอย่างถาวร (ยืด หรื อหดตัว) ของวัสดุ ซึ่ ง
สามารถวัดระยะการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรโดยนําภาระทางความ
ร้อนที่วิเคราะห์จากการวิเคราะห์การรับภาระทางความร้ อนมาวิเคราะห์
ต่อเนื่ องได้

3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทดลอง
3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง
3.1.1 เหล็กกล้าเครื่ องมือ SKD11
3.1.2 กลาสเซรามิก (MACOR®)
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง (Equipment)
3.2.1 อุปกรณ์ในการกระบวนการเชื่ อมท่ออลูมินมั
3.2.2 เทอร์โมคัปเปิ ล ผลิตโดย Fluke รุ่ น TP-K01 type
3.2.3 เครื่ องวัดอุณหภูมิ ผลิตโดย IRTEK รุ่ น IR80
3.2.4 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ผลิตโดย Mitutoyo รุ่ น 500-126-20
3.2.5 นาฬิกาจับเวลา ผลิตโดย Casio รุ่ น HS-30W
3.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
3.3.1โปรแกรมเขียนแบบ Solidworks 2010
3.3.2โปรแกรมช่วยในการคัดเลือกวัสดุ CES EduPack 2005

4. วิธีการดาเนินโครงงาน
4.1 ทําการเก็บข้อมูลเพื่อหาอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจริ งบนผิวของชิ้นงาน
4.2 เขี ยนแบบและวิ เคราะห์ การถ่ ายเทความร้ อนบนตัวจับยึดชิ้ นงาน
โมเดลต้นแบบ และโมเดลใหม่ที่ จะทําการวิ เ คราะห์ ด้วยโปรแกรม
SolidWorks เวอร์ ชนั่ 2010 จําลองในสามมิติ

ชิ้นงานที่ 676 oC อุณหภูมิที่ฐาน 148 oC ได้ค่าสัมประสิ ทธิ๋ การพาความ
ร้อน 64.5 W/m2K ผลการถ่ายเทความร้อน ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 ตัวจับยึดชิ้นงานโมเดลต้นแบบและโมเดลใหม่จากซ้ายไปขวา
4.2 วิเคราะห์การถ่ายเทความร้ อนในตัวจับยึดชิ้นงานโมเดลต้นแบบด้วย
โปรแกรม SolidWorks 2010 โหมด Thermal โดยใช้เงื่อนไขในการ
วิเคราะห์ตามที่เก็บข้อมูลมาเพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์การพาความร้อน
4.3 ใช้โปรแกรม CES EduPack2005 ช่ วยในการคัดเลื อกวัสดุที่จะ
สามารถผ่านเงื่อนไขในการวิเคราะห์ คือสามารถรับภาระทางความร้ อน
และได้มีการคิ ดค่าเผื่อความปลอดภัยที่ 1.5 เท่าโดยเปรี ยบเที ยบการ
ขยายตัวทางความร้อนของวัสดุกบั ราคาต่อหน่วยของวัสดุ
4.4 วิเคราะห์การถ่ายเทความร้ อนที่เกิ ดขึ้นในตัวจับยึดชิ้ นงานใหม่ด้วย
โปรแกรม SolidWorks 2010 โหมด Thermal โดยใช้เงื่อนไขในการ
วิเคราะห์ โมเดลต้นแบบเผื่อค่าความปลอดภัยในการรั บภาระทางความ
ร้อน 1.5 เท่า และวิเคราะห์ ระยะยืดตัวที่เกิ ดจากการรั บภาระทางความ
ร้อนในวัสดุที่สนใจเพื่อคัดเลือกวัสดุมาทําการทดลองการใช้งานจริ ง
4.5 ทําการทดลองหาจํานวนรอบในการใช้งานของวัสดุเ หล็ก กล้า
SKD11 และกลาสเซรามิก โดยใช้สภาวะในการเชื่ อมแก๊สเดี ยวกับโมเดล
ต้นแบบ
4.6 เปรี ยบเทียบจุดคุม้ ค่าในการเลือกใช้วสั ดุใหม่กบั วัสดุเดิม

5.1 ผลการเก็บข้อมูลเพื่อหาอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจริ งบนผิวของชิ้นงาน
ตารางที่ 1 เวลาและอุณหภูมิที่ได้จากการทดลองวัดบนผิวตัวจับยึดชิ้นงาน

Avg
Max
Min
N

Welding
temp(oC)
675.90
936.00
551.00
137

5.3 วัสดุที่คดั เลือกโดยการใช้โปรแกรม CES EduPack2005 3 วัสดุและ
วัสดุเดิมที่มีการใช้งานอยู่ ดังนี้
- ตัวจับยึดชิ้นงาน A คือ เหล็กกล้าเครื่ องมือ SKD11
- ตัวจับยึดชิ้นงาน B คือ อลูมินมั ไนไตร (Aluminum Nitride)
- ตัวจับยึดชิ้นงาน C คือ เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel)
- ตัวจับยึดชิ้นงาน D คือ กลาสเซรามิก (Glass Ceramic)
5.4 ผลการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้ อนด้วยโปรแกรม SolidWorks จาก
ค่าอุณหภูมิเผื่อความปลอดภัยคือ 1014 oC ในวัสดุ A B C และ D ใน
โหมด Thermal และ Static
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้ อนและระยะการยืดตัวในวัสดุ
A B C และ D
Materials

5. ผลการดาเนินโครงงาน

Welding
time (s)
24.50
36.24
17.38
193

รู ปที่ 2 การถ่ายเทความร้อนในโมเดลต้นแบบ

Stop
time (s)
25.24
62.13
14.04
98

Stop temp
(oC)
228.5258
308.0000
138.0000
136

Base temp
(oC)
148.901
187.000
120.000
10

5.2 ผลวิเคราะห์การถ่ายเทความร้ อนที่เกิดขึ้นในตัวจับยึดชิ้ นงานโมเดล
ต้นแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks 2010 โหมด Thermal
จากการวิ เ คราะห์ ก ารถ่ า ยเทความร้ อ นในตัว จับ ยึ ดชิ้ น งาน
โมเดลต้น แบบ โดยใช้ ค่ า อุ ณ หภู มิ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ งบนผิ ว ของตัว จับ ยึ ด

A

B

C

D

ความร้อนที่กระจายสู่ ฐาน 179.20 798.181 359.821 64.1169
(oC)
การขยายตัวบริ เวณผิวที่
สัมผัสไฟ(mm)
ความสามารถในการ
ตัดแต่ง

0.45
ดี

0.38

0.93

0.22

-

ดี

ดี

5.5 ผลการทดลองหาจํานวนรอบในการใช้งานของวัสดุเหล็กกล้า SKD11
และกลาสเซรามิก โดยใช้สภาวะในการเชื่ อมแก๊สเดียวกับโมเดลต้นแบบ
การทดสอบการรั บ ภาระทางความร้ อ นระหว่ า งเหล็ ก กล้า
เครื่ องมือ SKD 11 และกลาสเซรามิก ที่เงื่อนไขเดี ยวกัน ความดันในการ
เชื่ อมมากที่สุด 0.5 บาร์ เวลาในการเชื่ อม 25 วินาที/รอบ และเวลาใน
การหยุดพัก 25 วินาที/รอบ แสดงผลได้ดงั ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จํานวนรอบและระยะยืดในการรับภาระทางความร้อน
เหล็กกล้าเครื่องมือ SKD 11
จานวนรอบ ระยะการยืดตัว
(รอบ)
(mm)
2200
2.16

กลาสเซรามิก
จานวนรอบ ระยะการยืดตัว
(รอบ)
(mm)
6600
0.16

5.6 การเปรี ยบเทียบจุดคุม้ ค่าในการเลื อกใช้วสั ดุใหม่กบั วัสดุเดิม
การทดลองรับภาระทางความร้อนของเหล็กกล้าเครื่ องมือ SKD
11 และกลาสเซรามิก เปรี ยบเทียบราคาของวัสดุโดยใช้ตน้ ทุนคงที่เท่ากัน
และให้กลาสเซรามิกมีอายุการใช้งานที่ 6600 รอบเกิดความเสี ยหาย
ได้ผลดังรู ป

รู ปที่ 3 กราฟแสดงจุดที่คุม้ ค่าสําหรับการเลือกใช้งานกลาสเซรามิก
เปรี ยบเทียบกับเหล็กกล้า SKD11
จากกราฟแสดงให้เห็นว่าเซรามิกที่จะนํามาใช้น้ นั จะสามารถ
คุม้ ค่าต่อการเปลี่ยนวัสดุได้เมื่อรับภาระทางความร้ อนได้มากกว่า 26415
รอบการใช้งาน และในระยะยาวจากแนวโน้มของกราฟ วัสดุกลาสเซรา
มิกนั้นจะมี ความคุ ม้ ค่าต่อการใช้เป็ นตัวจับยึดชิ้ นงานมากกว่าเหล็กกล้า
SKD 11 ที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั

6. สรุปผลและวิจารณ์
1)
อุณหภูมิที่เกิดขึ้นบนผิวของตัวจับยึดชิ้นงานมีค่าเฉลี่ ยคือ 676 oC
ภายใต้ความเชื่ อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่ อน 1.5% ของค่าเฉลี่ ย
โดยค่ า อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ จ ะใช้ ค่ า อุ ณ หภู มิ เ ผื่ อ ค่ า ความ
ปลอดภัย1.5 เท่า ซึ่ งคิดเป็ นอุณหภูมิ 1014 oC
2)
ความคุม้ ค่าในการเปลี่ ยนวัสดุ จากการทดลองจํานวนรอบการ
รับภาระทางความร้อนที่ทาํ ให้วสั ดุเกิดการขยายตัวทางความร้ อนที่ไม่เกิ น
ค่ามาตรฐาน 2 mm ของเหล็กกล้าเครื่ องมือ SKD11 กับ กลาสเซรามิก ซึ่ง
เหล็กกล้าเครื่ องมือมีจาํ นวนรอบการใช้งานที่ 2200 รอบ และให้กลาส
เซรามิก มี การเสี ยหายที่ 6600 รอบ ความคุม้ ค่าในการเปลี่ ยนวัสดุ จาก

เหล็กกล้าเครื่ องมือ SKD11 เป็ น กลาสเซรามิ กนั้นสามารถคุม้ ค่าที่ รอบ
การใช้งานที่ 26415 รอบ
3)
โปรแกรมช่ วยในการคํานวณและออกแบบ สามารถช่ วยเป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์ได้ในเรื่ องการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นในวัสดุที่
สนใจศึ กษาและสามารถนําค่าการถ่ ายเทความร้ อนที่เกิ ดขึ้นไปวิเคราะห์
แรงแบบ Static เพื่อดูระยะการยืดตัวของวัสดุที่ทาํ การวิเคราะห์ในการ
รับภาระทางความร้อนได้
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