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การเชื อมด้ วยอุลตร้ าโซนิค: อุปกรณ์ และวิธีการเชื อม
อดิศักดิ บุตรวงษ์ *

บทคัดย่อ
การเชือมด้วยอุลตร้าโซนิคเป็ นวิธีการเชือมทีอาศัยการสันที ความถีสู งของหัว เชื อม ทําให้เ กิด ความร้อน
เนืองจากแรงเสียดทานทีชินงานตรงบริเวณทีหัวเชือมสัมผัสกับ ชิ นงานหรื อบริ เ วณที ชิ นงานสัมผัสกัน เมืออุณ หภูมิ
สูงขึนจะทําให้ชินงานเชือมติดกัน โดยบทความนีจะได้ทบทวนวรรณกรรมและรายงานที เกียวข้องของการเชื อมด้ ว ย
อุลตร้าโซนิค ซึงจะสนใจวิ ธี การเชื อม ผลของการเชื อมเป็ นหลัก โดยจะอภิป รายปั จจัยที เกียวข้อง ได้ แ ก่ หลักการ
ทํางานของอุปกรณ์ ลักษณะการเชือม ประเภทชินงานทีสามารถเชือมด้วยวิธีการนี และตัว แปรที ส่ งผลกับ รอยเชื อมที
เกิดขึน นอกจากนีพฤติกรรมของรอยเชือมทีเกิดขึนจะได้อธิบายอย่างชัด เจนในชิ นงานที เป็ นโลหะ และพลาสติ กซึ ง
พบว่าการเชือมด้วยอุลตราโซนิคจะต้องเลือกใช้ความถี แอมพลิจุด และวัสดุทีใช้ทาํ หัวเชือมทีเหมาะสม รวมถึงยังได้
ชีประเด็นช่องว่างของงานวิจยั ทีผ่านมาและข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางงานวิจยั การเชือมด้วยอุลตร้าโซนิ ค ที ควรจะ
ดําเนินการต่อไปในอนาคตจะถูกนําเสนอในบทความนีด้วย

คําสําคัญ : การเชือมด้วยอุลตร้าโซนิค
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Ultrasonic welding: Device and methods
Adisak Bootwong*

Abstract
Ultrasonic welding is a welding method that depends on the high resonance frequency vibration of the
welding tip. The heat generated due to the friction of welding tip piece occupies the area of contact with the
specimen or specimen contact. The specimens were joined when the temperature increased. This article is a review
of the literatures and reports of the ultrasonic welding. The main results are discussion on the factors of ultrasonic
welding, including the principle of method, performance of device, type of specimens that can joined with this
method and variables that affect the weld. Moreover, the behaviors of the weld were clearly explained for in a piece
of metal and plastic. As results, it was clearly confirmed the ultrasonic welding involves the use of optimal
frequency, amplitude, and the materials of horn using. In addition, this research also identifies weaknesses of past
research and suggestions for future works in ultrasonic welding.
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ผิว หนั ง ไหม้ นอกจากนี ยัง เป็ นอัน ตรายต่ อ บุ ค คลที
ทํางานข้างเคียง ควันทีเกิดจากการเชือมโลหะ ทําให้เ กิด
โรคเกียวกับ ทางเดิ นหายใจ โดยควั น ที เกิด ขึ นมี
ส่ ว นประกอบของโลหะออกไซด์ ก๊า ซไนโตรเจน
ออกไซด์ ก๊าซโอโซนซึงเกิด จากการเชื อมที ใช้ อาร์กอน
ก๊าซคาร์บ อนมอนออกไซด์ ซึ งเกิด จากการเชื อมที ใช้
คาร์บอนไดออกไซด์ และควันที เกิด จากการบั ด กรี ก๊าช
เหล่านี ปะปนในอากาศที ใช้ หายใจ เป็ นสารพิษที เป็ น
อันตราย จะก่อให้เกิดการระคายเคืองตา จมูก และลําคอ
อาจทําให้ห มดสติ นอกจากนี การเผาไหม้ไม่ส มบู ร ณ์
ของสารบางชนิ ด เช่ นสี โลหะหนัก นิ กเกิล โครเมีย ม
สแตนเลส พิษของมันมีผลเสี ยต่ อปอดและไต เป็ นต้น
รวมถึง การเชือมแบบทัวไปไม่สามารถเชื อมชิ นงานที มี
จุ ด หลอมเหลวแตกต่ า งกัน ได้ เช่ น อลู มิ เ นี ย มกับ
สแตนเลส และการเชื อมแบบทั วไปสํา หรั บ ชิ นงาน
พลาสติกจะเกิดการเสี ยรู ป ของชิ นงานบริ เ วณใกล้เ คี ยง
แนวเชือม

1. บทนํา
การเชือมแบบต่างๆ ในงานวิศวกรรม เช่น การเชื อม
ด้วยไฟฟ้ า การเชือมด้วยแก๊ส ถือเป็ นวิธีทีแพร่หลายและ
มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพือใช้ในการต่ อโครงสร้าง
หรือเชือมชิ นงานต่ างๆ เพือป้ องกันการรัวซึ มของของ
ไหล หรื อก๊า ซ ทั งการเชื อมโลหะ [1-2] การเชื อม
พลาสติก [3-5] หรือการเชือมในงานทางอิเ ล็กทรอนิ กส์
[6] วิธีการดั งกล่าวมีค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารจัด การถูก
โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการพัฒนาเครืองเชือมให้มีข นาด
เล็กลง นําหนักเบา สะดวกกับการเคลือนย้าย ใช้ งานง่าย
และสามารถหาซือได้ง่ายตามร้านค้าทั วไป แต่ อย่างไรก็
ตาม การเชื อมด้ ว ยวิ ธี ดั งกล่าวก็มีทั งข้อดี ข้อด้ อยหรื อ
ขีดจํากัด และปั ญหาอุป สรรคอยู่หลายประการ ดั งนัน
ในปั จจุบั นจึ งมีนั กวิ จัยพัฒนาวิ ธี การเชื อมแบบต่ างๆ
ขึ นวิ ธี การเชื อมด้ ว ยอุลตร้าโซนิ ค [1-38] เป็ นอีกหนึ ง
วิ ธี การเชื อมที ถู ก พั ฒ นาขึ น โดยได้ มี ก ารพั ฒ น า
กระบวนการ และวิ ธี ก ารเชื อมจนสามารถใช้ ไ ด้ ใ น
อุตสาหกรรม ได้แก่ การเชือมชินงานทีเป็ นพลาสติ ก [7]
หรื อ โลหะต่ า งๆ [1-2] และการเชื อมชิ นส่ ว นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ [8] เป็ นต้น ซึงสามารถสรุปข้อดี ข้อด้ อย
หรือข้อจํากัดของการเชือมแบบทัวไป และข้อดี ข้อด้ อย
ของการเชือมด้วยอุลตร้าโซนิคได้ดังนี

1.2 ข้อดีของการเชือมด้วยอุลตร้ าโซนิค
คือ ผูเ้ ชือมไม่จาํ เป็ นต้องมีทั กษะประสบการณ์ มาก
เนืองจากกระบวนการนี เป็ นระบบกึงอัต โนมัติ ง่ายต่ อ
การใช้ งาน สามารถฝึ กปฏิ บั ติ ให้เ กิด ความชํา นาญได้
อย่างรวดเร็ว วิธีนีจะไม่เ กิด แสงจ้าขณะเชื อม ดั งนันจึง
ไม่เป็ นอันตรายต่อผูเ้ ชื อมหรื อบุ ค คลที ทํางานข้างเคี ยง
ไม่เกิดควันในการเชื อม ดั งนันจึงไม่เ ป็ นอันตรายต่ อผู้
เชือมหรือบุ ค คลที ทํางานข้างเคี ยง ทั งยังสามารถเชื อม
ชิ น งาน ที มี จุ ด หลอมเ หลว แ ต กต่ างกัน ได้ เ ช่ น
อะลูมิเนียมกับสแตนเลส [9] เป็ นต้น และการเชื อมด้ ว ย

1.1 ข้อด้อยหรือข้อจํากัดของการเชือมแบบทัวไป
คือ ทักษะและประสบการณ์ของผูเ้ ชือมจะต้องได้ รับ
การฝึ กปฏิบัติอย่างต่อเนือง เพือให้เกิดความชํานาญ และ
เรี ยนรู้หลักความปลอดภัยในการเชื อมแสงจ้าจากการ
เชือมเป็ นอันตรายต่ อดวงตาของผูเ้ ชื อมและอาจทําให้
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อุลตร้าโซนิคสามารถเชือมพลาสติกได้ดี โดยไม่เ กิด การ
เสี ยรู ป ของชิ นงาน ซึ งใช้ เ วลาไม่ เ กิน 10 วิ น าที และ
สามารถเชือมชินงานทีวิธีการอืนๆ ทีไม่สามารถเชือมได้
เช่ น เซรามิ ค และแก้ว [10-12] ใช้ พลัง งานและเวลา
ในการเชื อมน้ อ ย โดยมี เ วลาในการเชื อมช่ ว งสั นๆ
เป็ นวินาที อย่างไรก็ต ามวิ ธี การเชื อมด้ ว ยอุลตร้าโซนิ ค
ยังคงมี ข ้อ จํา กัด คื อ อุป กรณ์ ที ใช้ มี ราคาแพง และไม่
สามารถเชือมชินงานทีมีขนาดใหญ่หรือชินงานทีมีความ
หนามากๆ ได้ จ ากข้ อ ด้ อ ยดั ง กล่ า ว ได้ มี นั ก วิ จั ย
พัฒ นาการเชื อมด้ ว ยอุ ล ตร้ า โซนิ คให้ เ ป็ นอี ก หนึ ง
ทางเลือกในการเชื อมต่ อไป โดยในบทความนี จะได้
ทบทวนวรรณกรรมและเรี ยบเรี ยงเนื อหา จากเอกสาร
งานวิจยั ทีเกียวข้อง รวมถึงข้อมูลการวิ จัยที ผ่านมาของ
ผูเ้ ขียนเองผนวกกับการวิจยั ของนักวิจยั ท่านอืนๆ

2. อุปกรณ์ การเชือมด้วยอุลตร้ าโซนิค
การเชื อมด้ ว ยอุล ตร้ าโซนิ ค อาศัยหลัก การเปลี ยน
สั ญ ญาณไฟฟ้ าที ความถี สู งเป็ นการสั นทางกลด้ ว ย
เพีย โซอิเ ล็ กตริ ก (piezoelectric) ที มี การเปลียนรู ป ยืด
และหดตามทิศทางของสนามไฟฟ้ า ทําให้เกิดความร้อน
เนืองมาจากแรงเสียดทานในชินงาน โดยอุปกรณ์ ในการ
เชื อมประกอบด้ ว ยเครื องกํา เนิ ด สั ญ ญาณความถี
(ultrasonic generator) ตัวแปลงสัญญาณความถีเป็ นการ
สัน (piezoelectric transducer) ดั งรู ป ที 1 ซึ งมี เพียโซอิเล็ ก ตริ ก เป็ นตั ว แปลงสั ญ ญาณความถี หั ว เชื อม
(sonotrode) เป็ นตัว เชื อมสัมผัสกับ ชิ นงาน และฮอร์ น
(horn) เป็ นตัว ขยายแอมพลิ จุ ด การสั น [13-14] ใน
การเชือม ซึงหัวเชือมและฮอร์นอาจจะเป็ นชิ นเดี ยวกัน
หรือแยกกันตามลักษณะของการเชือม [15]

รู ปที 1 อุปกรณ์การเชือมด้วยอุลตราโซนิค [15]
การเชือมในหน่วยวินาที (s) ทังนีอุป กรณ์ กาํ เนิ ด ความถี
หรืออุปกรณ์ขยายความถี อาจรวมอยู่ในเครื องเดี ยวกัน
หรื อ แยกกันก็ได้ ซึ งกําลังขยายที เหมาะสมขึ นอยู่ก บั
ประเภทชินงานทีใช้ และแรงกดด้วย [16]

2.1 เครืองกําเนิดสัญญาณความถี
ประกอบด้ ว ยอุป กรณ์ กาํ เนิ ด ความถีและอุ ป กรณ์
ขยายความถีเพือให้ก ําลังสูงขึน โดยนักวิจัยส่ ว นใหญ่จะ
แสดงกําลังขยายความถีในหน่ ว ย จูน (J) และเวลาใน
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(a) แบบ B-spline horn [13]

(b) แบบ Stepped [14]
รู ปที 2 เพียโซอิเล็กทริกทรานดิวเชอร์ (a) และ (b)
สู ง ขึ น หรื อ จะใช้ เ ป็ นหั ว เชื อมก็ไ ด้ ดั ง นั นในการ
ออกแบบหัวเชือมและ ฮอร์น เพือให้ได้ โหมดการสันที
ถูกต้อง เป็ นตัว แปรที สําคัญ ในการเกิด รอยเชื อม โดย
ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ความถี และแอมพลิ จุ ด ที เหมาะสม ซึ ง
ความถี และแอมพลิจุด มีผลกับ การเพิ มและลดลงของ
พื นที รอยเชื อม เมื อความถี สู งขึ นจะได้ พื นที ของ
รอยเชือมเพิมขึน และแอมพลิจุด เพิมขึ นจะทําให้พืนที
รอยเชื อมเพิมขึ นเช่ นกัน ดั งนันเพือให้ได้ ค วามถีและ
แอมพลิจุด สู ง นักวิ จัยจึ งนิ ย มใช้ ฮอร์ น เป็ นตัว ขยาย
แอมพลิจุ ด ในการเชื อม ฮอร์น ที ใช้ ใ นการเชื อมด้ ว ย
อุลตร้าโซนิคจึงมีหลายแบบขึนอยูก่ บั ลักษณะการใช้งาน
[ 4] เ ช่ น Stepped Gaussian Catenoidal Bezier
Cylindrical B-Spline [17] เป็ นต้น ผลจากงานวิจัย พบว่ า

2.2 เพียโซอิเล็กทริกทรานดิวเชอร์
เพียโซอิเ ล็กทริ กทรานดิ ว เชอร์จะทําหน้าที ในการ
เปลียนสัญญาณความถีเป็ นการสันเพือส่ งต่ อไปยังหัว
เชือม ประกอบด้ ว ย แผ่นเพียโซอิเ ล็กตริ ก(piezoelectric
disc) โดย flange คื อ ชิ นส่ ว นที ยึด กับ จุ ด รองรั บ หรื อ
ชิ นส่ ว นที มีก ารสั นแบบปฏิ บั บ (node) และ B-spline
horn เป็ นตัว ขยายสั ญญาณทําให้ ที ปลายของ horn มี
แอมพลิจุดทีสูงขึนดังรูปที 2
2.3 หัวเชือมและฮอร์ น
หัว เชื อม คื อ ชิ นส่ ว นที ต่ อจากฮอร์ นให้ สัม ผัส กับ
ชินงาน ซึ งลักษณะของหัว เชื อมขึ นกับ ลักษณะการใช้
งาน ฮอร์น (horn) คื อ ตัว ขยายแอมพลิ จุด การสั นให้
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รอยเชื อมเป็ นแนวยาว [20] อาจจะใช้ ฮอร์ น เป็ น
หัวเชือมได้เลย นอกจากนี หากชิ นงานมีลักษณะเฉพาะ
จําเป็ นต้องออกแบบหัว เชื อมตามลักษณะของชิ นงาน
หรือต้องการเชือมชินงานอย่างอืน จําเป็ นต้องออกแบบ
หัวเชือมใหม่ให้มีความความถีเดียวกัน ต่อเข้ากับ ฮอร์น
ตามโหมดการสันทีต้องการได้ [21] ดังรูปที 3

ฮอร์ น แบบ Stepped และ Bezier ให้แ อมพลิจุด และ
อุณ หภูมิร ะหว่ างเชื อมสู งสุ ด กระบวนการออกแบบ
ฮอร์ น และหั ว เชื อมสามารถใช้ โปรแกรมทาง
คอมพิว เตอร์ (FEA) ในการจํา ลองโหมดการสัน หา
ความถีสันพ้องของฮอร์น หรื อหัว เชื อมได้ [13-14, 18]
สําหรับการใช้งาน หากต้องการพืนทีรอยเชื อมแบบเป็ น
จุด [19] หรือต้องการให้ชินงานมีการเคลือนที เพือให้ได้

รู ปที 3 Horn (a) แบบ Stepped (b) แบบ Conical [22]
ซึงแสดงตัวอย่างการออกแบบ ฮอร์น แบบ Stepped และ
Conical การประมาณค่ า ความยาวของหั ว เชื อมแบบ
Stepped และ Conical สามารถคํานวณดั งสมการที (1)
และ (2) ส่วนสมการที (3) จะเป็ นการประมาณค่ าความ
ยาวของหัวเชื อมแบบ Step และ Conical และสมการที
(4) เป็ นการคํานวณอัตรส่วนแอมพลิจุด
β=

ξ2

l =k∙
β=

D1
D2

=

ξ2
ξ1

A

= พืนทีด้านต่อกับ ฮอร์น

A
D
D

v

(3)

∙

ξ

= แอมปลิจูดทีปลายของหัวเชือม
= แอมปลิจูดทีปลาย ฮอร์น
(ไม่มีการสูญเสียทีรอยต่อ)

ξ

(2)

=

k =1

β = อัตราส่ วนแอมพลิจุด

(1)

ξ1

β=

โดยที

f

l

(4)
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= พืนทีด้านปลายหัวเชือม
= เส้นผ่านศูนย์กลางด้าน ฮอร์น
= เส้นผ่านศูนย์กลาง
ด้านปลายหัวเชือม ฮอร์น
= ความเร็วเสียง
= ความถี
= ความยาวทังหมดของ ฮอร์น
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นอกจากนีค่าความเร็วเสียงและแอมพลิจุด จะประมาณ
ค่าได้จากตารางที 1 และ 2 โดยความยาวของ Horn l0 จะ
ใช้กราฟรูปที 4 และ 5 ในการประมาณค่า

ตารางที 1 แอมพลิจุดของการสันสําหรับวัสดุต่างๆ [22]
Amplitude Values
adopted In practice
(µm)
15 to 30
20 to 35
20 to 30
15 to 30
20 to 35

Material (PS)
Polystyrol (PS)
Polystyrol Impact strong (SB)
Acryl, butadiene-Styrol (ABS)
Stryol-acryl nitrile (SAN)
Polymethyl methacrylate (PMMA)
injection mould
Modiffied (PPO)
Polycarbonate (PC)
Polyacetyl resin (POM)

25 to 40
25 to 40
40 to 50

Polyamide (PA)
Polyethyl enterephtalate (PETP)
Polynuthyl enterephtaiate (PBTB)
Celluiose Derivatives
PVC hart
Polyethylene(PE)
Polypropylene(PP)

35 to 55
45 to 55
40 to 50
25 to 35
20 to 40
25 to 60
30 to 60

รู ปที 4 กราฟประมาณหัวเชือมแบบ Stepped [22]

ตารางที 2 การประมาณค่าความเร็วเสียงในวัสดุ [22]
Material
Titanium alloy TiAIV64
Aluminium alloys
AICuMg2
AICuMGPb
Aluminium
Monel annealed and
quenched
1550 steel (RT 11)
tempered
Ferrotitanite WFN
hardened

Sound velocity Variations
V

m
s

m
s

4900

± 100

5100
5000
5100
4350

± 100
± 100
± 200
± 150

5250

± 50

3. ลักษณะการเชือมด้วยอุลตราโซนิค

6950

± 150

ลักษณะการเชือมด้วยอุลตราโซนิคจะมีอุปกรณ์ หลัก
3 ตัว ดังกล่าวในหัวข้อข้างต้น แต่ สามารถแยกลักษณะ

รู ปที 5 กราฟประมาณหัวเชือมแบบ Conical [22]
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การเชือมได้จากการสันที ตัวเพียโซอิเ ล็กทริ กทรานดิ วเซอร์ ได้ 3 ลักษณะดังนี

พบว่าใช้ การสันในแนวแกน ซึ งแรงกดที ใช้ มีทิ ศทาง
เดียวกับการสัน และทําการศึกษาโดยการเพิมความถีใน
การเชื อมจํานวน 3 ความถี ในการเชื อมต่ อ หนึ งครั ง
นอกจากนียังแสดงผลของการเชื อมด้ วยพืนที รอยเชื อม
และความแข็ ง แรง [19, 23] ซึ งสอดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาของ L. Parrini และคณะ [18] ได้ ศึกษาการ
ออกแบบอุ ล ตราโซนิ คทรานสดิ วเซอร์ ก ารสั นใน
แนวแกน ทีความถีสูงด้วย FEA ดังรูปที 6

3.1 การสันในแนวแกน
เมื อกล่ า วถึ ง การเชื อมด้ ว ยอุ ล ตราโซนิ ค พบว่ า
การสันในแนวแกนเป็ นการสันที ใช้ มากที สุ ด ถึงแม้ว่า
เครื องเชื อมจะมี ลัก ษณะที แตกต่ า งกัน แต่ ห ลัก การ
ทํางานเหมือนกัน คือการสันแบบหดตัวและยืด ตัวตาม
แนวแกนของ ทรานสดิ วเซอร์ ไปจนถึงปลายหัวเชื อม
ตัวอย่า งเช่ น การเชื อมของ S-I. Matsuoka และคณะใช้
ชิ น ง า น ใ น ก าร เ ชื อม เ ป็ น SiO2/Cu/Al, Al/Ni/SiC
และ Si3N4/Cu/Al โดยโลหะที อยู่ร ะหว่ า งกลางเป็ น
ตัวประสาน ซึ งมีแ รงกด 20 Mpa ในทิ ศทางตังฉากกับ
การสัน ทีแอมพลิจุด การสันสู งสุ ด ที 20 µm ใช้ เ วลาใน
การเชือม 1 s อุณหภูมิทีเกิดขึนระหว่างการเชือมสู งสุ ด ที
500 ºC และยังได้แสดงโครงสร้างตรงบริ เ วณรอยเชื อม
ด้วย [10] นอกจากนี การเชื อมของ J. Tsujino และคณะ
ได้ศึกษาการเชือมโดยใช้ชินงานเป็ นพลาสติก

3.2 การสันแบบผสม
การสันแบบผสมมี 2 แบบ คื อแบบที เกิด จากการ
เจาะช่ องเล็กๆ ที ตัว transducer (slitted part rotor) เพือ
เปลียนทิศทางการสันในแนวแกนให้เ ป็ นการสันแบบ
บิดพร้อมๆ กัน ดังรูป ที 7 โดยพืนที รอยเชื อมมีลักษณะ
เป็ นวงรี และแบบที เกิด จากการใช้ อุ ล ตราโซนิ ค ทรานสดิ ว เซอร์ 2 ตัว ที ความถีเดี ยวกัน หรื อความถี
ต่างกันทํามุมกัน ดังรูปที 8 โดยพืนทีรอยเชือมมีลักษณะ
เป็ นวงกลมในกรณี ที ความถีและแอมพลิจุด ในการสัน
เท่ า กัน หรื อเป็ นวงรี ใ นกรณี ที ความถี ต่ า งกัน จาก
งานวิจัยที ผ่านมา J. Tsujino และคณะ ได้ เ ชื อมชิ นงาน
ประเภทต่ างๆ โดยใช้ ก ารสั นแบบผสม (slitted part
rotor) ได้ แ ก่ การเชื อมพลาสติ ก ที ความถี 27 kHz และ
40 kHz [20] การเชื อมโลหะที ความถี 190 300 และ
600 kHz [24-25] และการเชื อมลวดทองแดง ที ความถี
40 60 และ 100 kHz [26] พบว่าการเชือมด้วยวิธีดังกล่าว
ทําให้เกิดพืนทีรอยเชื อมเป็ นวงรี 6-8 mm2 มีค วามหนา
ของชินงาน 0.3-1 mm และมีความแข็งแรงของรอยเชื อม
ใกล้เคียงกับความแข็งแรงของชินงาน

รู ปที 6 Mode การสันตามแนวแกน [18]
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รู ปที 9 การสันสองความถีชินงานแบบต่อชน [1]

รู ปที 7 ลักษณะ slitted part rotor [27]
รู ปที 10 การสันสองความถีชินงานแบบต่อเกย [28]
ดังรูปที 10 จากงานวิจยั ของ M. Iijima และคณะ ทําการ
เชื อม Silicon Nitride (Si3N4) โดยใช้ ค วามถี 19 kHz ที
เวลาในการเชือม 10 วินาที พบว่ าได้ ค วามแข็ งแรงของ
รอยเชื อม 33 Mpa [29] และ T. Jiromaru และคณะ ได้
ทําการเชื อมอะลูมิเ นี ยมอัลลอยและสแตนเลส โดยใช้
ความถี 15 kHz และแอมพลิจุดการสัน 25 µm ที เวลาใน
การเชื อม 1-3 s พบว่ าได้ ค วามแข็ งแรงของรอยเชื อม
เกือบเท่ากับความแข็ งแรงของชิ นงาน และตรงบริ เ วณ
รอยเชือมมีความแข็งเพิมขึน 20% [1, 5]

รู ปที 8 การสันแบบผสมทีใช้ทรานสดิวเซอร์ 2 ตัว [24]
3.3 การสันหลายความถี
การสันวิ ธี นีใช้ 2 ความถีในการเชื อมชิ นงาน จาก
ด้ านบนและด้ านล่างในลักษณะต่ อชน ดั งรู ป ที 9 โดย
การสันในแนวแกน 2 ตัว มาร่ ว มกัน ลักษณะการเชื อม
อาจแตกต่างกันได้ขนอยู
ึ ก่ บั การออกแบบและการใช้งาน

4. ปัจจัยทีส่ งผลต่อการเกิดรอยเชือม
จากการศึกษางานวิ จัยที ผ่านมาพบว่ ามีปั จจัยหลาย
อย่างที ส่ งผลต่ อรอยเชื อม พืนที รอยเชื อม และความ
แข็งแรงของรอยเชือม ซึงสามารถสรุป ได้ดังนี
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4.1 แรงกด
เป็ นแรงกดทีใช้เพิมการเสียดทานระหว่ างผิว สัมผัส
ตรงบริเวณทีเกิดรอยเชื อม สังเกตได้ ว่ าเมือแรงกดมีค่ า
เพิมขึ นจะทํา ให้ไ ด้ พืนที รอยเชื อมและความแข็ ง แรง
เพิมขึน นอกจากนียังส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึนตามไปด้ ว ย
[25] ซึงทิศทางของแรงกดนันสามารถกดตังฉากกับ ทิ ศ
ทางการสัน [1, 28] หรือกดในทิ ศทางเดี ยวกับ การสันก็
ได้ ดั งรู ป ที 11 [21] นอกจากนี แรงกดจะมากหรื อน้อย
ขึ นอยู่กบั ประเภทของชิ นงาน และลักษณะการเชื อม
เพราะหากเพิมแรงกดมากเกินไปหัวเชือมหรือชินงานไม่
สัน [16] ดั ง รู ป ที 12 จะทํา ให้ ไ ม่ เ กิด รอยเชื อม ซึ ง
สามารถสังเกตได้ ว่ าแนวโน้มของพืนที รอยเชื อมและ
ความแข็ งแรงจะเริ มคงที และลดลง [26] ดั ง รู ป ที 13
สําหรับชินงานทีมีความแข็งมากๆ ต้องใช้ แ รงกดที มาก
ตามไปด้วย เช่น เซรามิค หรือโลหะ ส่วนแรงกดทีใช้บน
ชินงานทีเป็ นพลาสติกจะใช้ แ รงน้อยกว่ า ทั งนี หากใช้
แรงกดมากขึ น สิ งที ตามมาคื อการใช้ กาํ ลังงานของ
ultrasonic generator ก็จะมากขึ นตามไปด้ ว ย [16, 26]
และรอยเชื อมที ได้ มีค วามแข็ งแรงใกล้เ คี ยงกับ ชิ นงาน
ปกติ หรือมากกว่าในชินงานทีเป็ นพลาสติก

รู ปที 12 สัมประสิทธิแรงเสียดทานและแรงกด [16]

รู ปที 13 พลังงาน ความแข็งแรง และแอมพลิจุด [26, 30]
4.2 ความถีและแอมพลิจุด
เป็ นอี ก ปั จ จัย หนึ งที สํา คัญ กับ คุ ณ ภาพรอยเชื อม
โดยตรง โดยแอมพลิ จุ ด จะเปลี ยนตามความถี หาก
ความถี ตําก็จะได้ แ อมพลิจุ ด สู ง ในทางตรงข้า มหาก
ความถีสู งก็จะได้ แ อมพลิจุด ตํา เมือใช้ ค วามถีตําจะได้
ความแข็งแรงและขนาดของรอยเชือมน้อยกว่าใช้ความถี
สู งๆ เมือเปรี ยบเที ยบกับ ชิ นงานชนิ ด เดี ยวกัน [24-25,
30] ดังนัน จึงต้องมีการขยายแอมพลิจุดขึนทีความถีสู งๆ
โดยการเพิมพลังงานหรื อการออกแบบ horn ให้มีการ
ขยายแอมพลิจุด เพิมขึ นด้ ว ย จากผลการวิ จัยที ผ่านมา
พบว่าการเพิมความถีหลายความถีในการเชื อมหนึ งครัง
หรือการทําช่องทีตัวอุลตราโซนิคทรานสดิวเซอร์ให้เ กิด

รู ปที 11 แรงกดในทิศทางเดียวกับการสัน [21]
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การบิดและการสันในแนวแกนพร้อมกันหรื อการเชื อม
ด้วยสองความถี มีผลทําให้พนที
ื รอยเชื อมมากขึ น ความ
แข็งแรงก็มากขึน [30] ทังนี จากการศึกษาที ผ่านมาของ
ผูเ้ ขียน ทีความถี 28 kHz ได้ เ ลือกใช้ horn แบบ stepped
โดยทํา การทดลองผลของการเพิ มแอมพลิจุ ด การสั น
ด้ วยหัวเชื อมแบบ 3 step เปรี ยบเที ยบกับ 1 step [31]
ดังรูปที 14 จากผลการทดลองพบว่าพืนทีรอยเชื อมแบบ
3 step มีพื นที รอยเชื อมขนาดใหญ่ กว่ า แบบ 1 step
ดังรูปที 15 โดยรอยเชื อมที ได้ มีค วามแข็ งแรงใกล้เ คี ยง
กับชินงานปกติ และเมือนําผลการทดลองของหัวเชื อม
ทัง 2 แบบ มาเปรี ยบเที ยบกัน ที ความเร็ วรอบ 88 rpm
พบว่า เปอร์เ ซ็ นของพืนที รอยเชื อมเพิมขื นเฉลีย 2-7%
ดังรูปที 16

พืนที รอยเชื อม (Sqr mm)

หัวเชือมแบบ 1 Step

หัวเชือมแบบ 3 Step

25
23
21
19
17
15
3

4

5

6

7

ระยะยุบตัว ของสปริ งกดด้านข้าง (nm)

8

รู ปที 16 พืนรอยเชือม 1 step และ 3 step ที 88 rpm [31]
4.3 เวลาในการเชือม
การใช้เวลาในการเชือมเพิมขึนจะทําให้ได้ พืนที รอย
เชื อมและความแข็ งแรงมากขึ นตามไปด้ วย [24, 32]
ชินงานทีเป็ นพลาสติกจะใช้ เ วลาไม่เ กิน 10 วินาที หาก
ใช้เวลาในการเชือมนานเกินไปจะทําให้ชิ นงานเสี ยหาย
ได้ ดังนันเวลาในการเชื อมก็ขึ นอยู่กบั ความเหมาะสม
ของเครืองเชือมและชินงานในการเชือม
4.4 อุณหภูมิ
อุณหภูมิทีรอยเชื อมในระหว่างการเชื อมจะเพิมขึ น
เมือแรงกดและเวลาในการเชือมเพิมขึน และเริมคงทีเมือ
เวลาผ่านไปช่วงหนึง โดยความแข็ งแรงของรอยเชื อมมี
ทิศทางเพิมขึนตามด้วย ชินงานทีเป็ นโลหะและเซรามิค
จะเกิด อุณหภูมิสูงแต่ อาจจะไม่ถึงจุด หลอมเหลว ส่ วน
พลาสติกอุณหภูมิทีเกิดอาจจะมากกว่าจุดหลอมเหลวได้
แต่ทังสองกรณีกส็ ามารถเชือมติดกันได้

รู ปที 14 หัวเชือมแบบ stepped [31]

4.5 การตรวจสอบประสิทธิภาพของรอยเชือม
ประสิทธิภาพของรอยเชื อมใช้ วิธีการนําชิ นงานไป
ทดสอบด้วยวิธีการดึง เพือหาค่าความต้านทานแรงดึงต่อ
พืนที รอยเชื อม [11] จากงานวิจัยที ผ่า นมา J. Tsujino
และคณะ ได้ทดสอบความแข็ งแรง การเชื อมพลาสติ ก
และการเชือมโลหะ [2, 33] ดังรูปที 17 [12]
รู ปที 15 ตัวอย่างรอยเชือม [31]
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รู ปที 19 รอยเชือมทีใช้แมกนีเซียมเป็ นตัวประสาน [36]
จากผลการทดลองดังกล่าว แสดงให้เ ห็ นว่ าวิ ธี การเชื อม
ด้วยอุลตราโซนิคสามารถเชือมชินงานได้ รวมถึงอธิ บ าย
กลไกการติ ด กันของชิ นงาน ลักษณะการไหล การเกิด
แนวเชือม [37] เนืองจากบางครังอุณหภูมิทีเพิมขึนไม่ถึง
จุดหลอมเหลวของชินงาน

รู ปที 17 ความต้านทานแรงดึงต่อพืนทีรอยเชือม [2]
พบว่ าเมือเพิ มพลัง งานมากขึ น แอมพลิ จุด การสั นจะ
เพิมขึน ความแข็งแรงของรอยเชือมก็เพิมขึนตามไปด้ ว ย
อนึ ง หากชิ นงานที เชื อมเป็ นแผ่นบางก็จะใช้ วิ ธี การดู
ภาพตัด ตรงบริ เ วณรอยเชื อมที กําลังขยายสู ง [34-35]
เพื อให้ เ ห็ น ลัก ษณะการประสานของรอยเชื อม และ
ความสมบูรณ์ข องรอยเชื อม รวมถึงมีการวัด ความแข็ ง
ของรอยเชื อมด้ ว ย โดย H. Ji และคณะได้ ศึ ก ษา
โครงสร้ า งขนาดเล็ ก ของรอยเชื อมอลู มิ เ นี ย ม 1100
ดังรูปที 18 [34] นอกจากนี A. Macwan และคณะยังได้
ศึกษาโครงสร้างบริ เ วณรอยเชื อมของชิ นงานที 100 J
พบว่ า ใช้ เ วลา 0.1 s ที ขนาดแรงกด 0.4 MPa โดยมี
แมกนีเซียมเป็ นตัวประสาน [36] ดังรูปที 19

5. สรุปผล
โดยทัวไปอุปกรณ์ในการเชื อมมีองค์ป ระกอบหลัก
พืนฐาน 3 ส่ ว น คื อ อุ ล ตราโซนิ ค เจนเนอร์ เ รเตอร์
เพียโซอิเ ล็กตริ กทรานสดิ ว เซอร์ และหัว เชื อม โดยจะ
ทํางานตามลําดับเพือให้เกิดการสันทีปลายหัว เชื อมตาม
ความถีและแอมพลิจุดทีต้องการ อุปกรณ์ทีมีจาํ หน่ ายใน
ท้องตลาดปัจจุบันส่วนใหญ่เป็ นเครืองเชือมพลาสติกทีมี
ลักษณะแตกต่ างกันบริ เ วณหัว เชื อม ซึ งการเลือกใช้ จะ
ขึนอยูก่ บั ประเภทของชินงานในการเชือม แต่ มีหลักการ
ทํางานเหมือนกัน
การเชือมด้วยอุลตร้าโซนิ ค มีข ้อดี หลายอย่าง ได้ แ ก่
ใช้พลังงานในการเชือมน้อย เวลาในการเชื อมช่ ว งสันๆ
เป็ นวิ น าที สามารถเชื อมชิ นงานที ต่ า งชนิ ดกัน ได้
โดยเฉพาะการเชื อมพลาสติ ก ทั งนี ยังสามารถเชื อม
ชินงานทีวิธีการอืนๆ ไม่สามารถเชื อมได้ เช่ น เซรามิค
แก้ว เป็ นต้น นอกจากนี การเชื อมด้ ว ยอุลตร้าโซนิ ค ยัง
ไม่มีอนั ตรายจากควันหรือแสงจ้าจากการเชือม อย่างไรก็
ตาม วิธีนียังมีขอ้ จํากัดในเรืองขนาดและความหนาของ

รู ปที 18 ลักษณะการประสานของรอยเชือม [34]
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จากวิ ธี ก ารเดิ ม ที หั ว เชื อมอยู่ก บั ที สามารถพัฒ นาให้
หัวเชือมเคลือนทีได้ และง่ายต่ อการควบคุ มและการใช้
งาน เช่น เครื องเชื อมที สามารถเชื อมท่ อพลาสติ ก [31]
โดยให้หัวเชือมสามารถเคลือนที รอบท่ อพลาสติ กและ
สร้ า งรอยเชื อมได้ โ ดยรอบท่ อ เป็ นต้น นอกจากนี
อุ ป กรณ์ ก ารเชื อม ในอนาคตควรจะถู ก พัฒ นาให้ มี
ขันตอนไม่ซับ ซ้อน มีข นาดกะทั ด รัด ราคาถูกลง และ
สามารถประยุกต์ใช้งานในการเชือมได้หลากหลาย

ชินงานทียังไม่สามารถเชือมได้ดี คือ ไม่สามารถเชเชื อม
งานทีมีขนาดใหญ่ หรือชินงานทีมีความหนามากๆ ได้
ปั จจุบั น ถึงแม้ว่ า เครื องเชื อมด้ ว ยอุลตร้าโซนิ ค ถู ก
พั ฒ นาจ นอยู่ ใ นระดั บ ที สามารถวางจํา หน่ ายใ น
ท้ องตลาดได้ แต่ หากเปลี ยนลัก ษณะชิ นงานหั ว เชื อม
ความถีก็จะแตกต่างกันไป ซึงก็สามารถเชื อมชิ นงานได้
แต่ ก ารศึ ก ษา พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง จะทํ า ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการศึกษาในเชิ งลึกเกียวกับ
ความถี แอมพลิจุด รูปแบบหัวเชือม รวมถึงชิ นงานชนิ ด
ใหม่ทีสามารถเชือมด้วยวิธีนียังคงพบองค์ค วามรู้ใหม่ๆ
อยู่เ สมอ ซึ งมีค วามจําเป็ นต่ อการต่ อยอดพัฒนาเครื อง
เชื อมอุ ล ตราโซนิ ค ทั งนี สามารถสรุ ป แนวโน้ม หรื อ
ทิศทางการศึกษาและพัฒนาในอนาคต ได้ดังนี

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ อุ ด รธานี และ
สํา นั ก งานการวิ จัย แห่ ง ชาติ (วช) ที สนั บ สนุ นทุ น
โครงการวิจยั

5.1 การเชือมชินงานโลหะ
การเชือมชิ นงานที เป็ นโลหะยังเป็ นผลการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ สามารถต่อยอดการวิจยั เพือให้ใช้ งาน
ได้ในเชิงพาณิชย์ ดังเช่นเครืองเชือมพลาสติกแบบต่างๆ
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