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โครงสร้ างจุลภาคและการแตกร้ าวในโลหะเชื่ อมอาร์ คโลหะแก๊ สคลุม
ของรอยต่ อตัวทีระหว่างเหล็กกล้า SS400/SUS304
MICROSTRUCTURE AND CRACKING IN GAS METAL ARC WELD METAL OF DISSIMILAR
SS400/SUS304 STEELS T-JOINT
วรญา วัฒนจิตสิ ริ1* สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์2 และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์3
1-3
อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บทคัดย่ อ
บทความนีม้ ีจุดประสงค์ ในการเชื่ อมรอยต่ อตัวที เหล็กกล้ าต่ างชนิ ด SS400/SUS304 ด้ วยการใช้ ลวดเชื่ อมโครเมียมสู ง และศึ กษา
อิทธิ พลกระแสเชื่ อมที่มีผลต่ อสมบัติของรอยต่ อ รอยต่ อตัวทีที่ถูกเชื่ อมด้ วยกระแสเชื่ อมที่ถกู ออกแบบถูกเตรี ยมด้ วยวิธีทางกลและ
ตรวจสอบสมบัติต่างๆ ของรอยต่ อเชื่ อม ผลการทดลองโดยสรุ ปมีดังนี ้ รอยต่ อตัวทีสามารถทาการเชื่ อมได้ ด้วยการเชื่ อมอาร์ กโลหะ
แก๊ สคลุมโดยไม่ ทาให้ เกิดจุดบกพร่ องใดๆ ในโลหะเชื่ อม กระแสเชื่ อมที่เหมาะสมในการทดลองนี ้ คื อ 160 แอมแปร์ ซึ่ งแสดงรอย
แตกร้ าวตา่ สุ ดในการทดลองการดัดโค้ งที่ 0.247 มม. ความแตกต่ างของส่ วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้ าคาร์ บอนและโลหะเชื่ อม
โครเมียมสูงทาให้ เกิดผิวสัมผัสที่มพี ืน้ ที่การรวมตัวกันของธาตุเสริ มความแข็งแรงและโลหะหลักน้ อยและส่ งผลทาให้ ความแข็งแรง
ของรอยต่ อลดลง อย่ างไรก็ตามการเพิ่มกระแสเชื่ อมสามารถเพิ่มการรวมตัวของธาตุเสริ มความแข็งแรงและโลหะหลักที่ผิวสั มผัส
และเพิ่มความแข็งแรงที่รอยต่ อได้
คาสาคัญ : การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม, เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กกล้าไร้สนิม
ABSTRACT
This paper aims to weld a dissimilar SS400/SUS304 steel T-joint using high chromium electrode and study an effect of welding
current on joint properties. T-joints that welded by the designed welding currents were mechanically prepared and
systematically investigated for joint properties. The experimental results were summarized as follows. Dissimilar SS400/SUS304
steels T-joint could successfully welded using a gas metal arc welding process with no defect in weld metal. The optimized
welding current in this experiment was 160 A that showed a minimized crack in a bending test of 0.247 mm. A different chemical
composition of low carbon steel and high chromium weld metal produced a small interface that showed a smaller mixed zone of
reinforced elements and base metal, and also affected to decrease the joint strength. However, the increase of the welding
current could increase the combination of the reinforced element and the base metal at the interface and affected to increase the
joint strength.
KEYWORD : gas metal arc welding , SUS304 stainless steel, SS400 carbon steel
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1.

บทนา
สกรู ลาเลียงเป็ นหนึ่ งชิ้นส่ วนสาคัญที่ถูกใช้งานกันอย่างกว้างขวางสาหรับการขนถ่ายก้อนวัสดุขนาดเล็กที่ตอ้ งการอัตราการ
ขนถ่ายที่เสถียรและสามารถควบคุมปริ มาณการไหลเข้าออกได้ การใช้งานสกรู ลาเลียงพบได้ในหลายแขนงงาน เช่น งานเหมืองแร่
งานเกษตร งานก่อสร้าง หรื ออุตสาหกรรมอาหาร เป็ นต้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับสายพานลาเลียงสกรู ลาเลียงมีขอ้ ได้เปรี ยบในการใช้
งานที่มากกว่า เช่น การเกิดแรงเสี ยดทานระหว่างใบสกรู และก้อนวัสดุนอ้ ยกว่าทาให้ง่ายต่อการเคลื่อนที่ของก้อนวัสดุ ราคาถูกกว่า
ง่ายต่อการบารุ งรักษา และมีความสะดวกในการขนถ่ายก้อนวัสดุในระยะสั้นหรื อดันก้อนวัสดุข้ ึนสู่ที่สูง [1] ตัวอย่างการใช้งานสกรู
ลาเลียงในงานเกษตรกรรมไทยเพื่อจุดประสงค์ในการลดเวลาในการทาการเกษตร เช่น สกรู ลาเลียงข้าวในรถเกี่ยวและนวดข้าวดัง
รู ปที่ 1 ซึ่ งมีหน้าที่หลักในการลาเลียงเม็ดข้าวกลับที่ ผ่านการนวดกลับไปนวดซ้ าอีกครั้ง ในการสารวจความเสี ยหายของชิ้นส่ วน
เครื่ องเกี่ยวและนวดข้าวในพื้นที่กรณี ศึกษาภาคกลาง พบว่าสกรู ลาเลียงในเครื่ องเกี่ยวและนวดข้าวเป็ นสกรู ลาเลียงที่มีใบสกรู และ
เพลาสกรู ที่ทาจากเหล็กกล้าคาร์บ อนต่า เมื่อถูกนาไปใช้งานแล้วพบว่าการสึ กหรอของใบสกรู ลาเลียงข้าวกลับไปนวดซ้ าเป็ นหนึ่ ง
ในชิ้นส่ วนที่ มีการสึ กหรอสู ง ความเสี ยหายเกิดจากการสึ กหรอจากขัดสี (Abrasive wear) ที่ เกิ ดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่ ผ่านของ
เมล็ดข้าวที่มีความชื้ น และทรายหรื อดินที่รวมเข้ามาในเม็ดข้าวที่ แตกต่างกัน ส่ งผลทาให้เกิดแรงเสี ยดทานสู งขึ้นระหว่างเม็ดข้าว
และใบสกรู ลาเลียง เกิดการสึ กหรอของใบสกรู ลาเลียง และทาให้เมล็ดข้าวไม่สามารถส่งกลับไปหาชุดนวดข้าวซ้ าอีกครั้งได้ [2]

รู ปที่ 1 สกรู ลาเลียงสาหรับนาเมล็ดข้าวเปลือกกลับไปนวดใหม่ในรถเกี่ยวและนวดข้าว
เมื่อพิจารณาการเกิดการสึ กหรอดังกล่าว การเลือกวัสดุทดแทนใบสกรู ลาเลียงจากเหล็กกล้าคาร์บอนเป็ นเหล็กกล้าไร้สนิมจึง
ถูกนามาประยุกต์ใช้โดยช่างซ่อมบารุ งรถเกี่ยวและนวดข้าว [3] อย่างไรก็ตามเมื่อนาวัสดุใหม่เข้ามาทดแทนปั ญหาต่างๆ จากการ
เชื่ อมหลอมละลายกับเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากความแตกต่างของสมบัติทางกล กายภาพ และเคมีสามารถทาให้เกิดจุดบกพร่ อง เช่น
การแตกร้าวที่ อุณหภูมิสูง การแตกร้าวหลังการเย็นตัว รู พรุ น การบิ ดเบี้ ยวของชิ้นงานเป็ นต้น [4] การเชื่ อมอาร์ กโลหะแก๊สคลุม
(Gas metal arc welding: GMAW) เป็ นหนึ่ งในกระบวนการเชื่อมหลอมละลายที่มีขอ้ ดีในการเติมลวดเชื่อมได้อย่างต่อเนื่อง มีอตั รา
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การเติมโลหะเชื่ อมสู งและสม่ าเสมอ เนื่ องจากความร้อนที่ เกิ ดจากการอาร์ กระหว่างปลายลวดเชื่อมและชิ้นงาน [5] กระบวนการ
เชื่ อมนี้ ได้ถูกทดลองนามาใช้ในการเชื่ อมรอยต่อของวัสดุต่างชนิ ดและแสดงรอยต่อที่ สมบูรณ์และมีความแข็งแรงในระดับที่ น่า
พอใจ เช่น การเชื่อมรอยต่อระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิ ม 304 และเหล็กกล้าคาร์ บอน SS400 [6] หรื อรอยต่อชนเหล็กกล้า AHSS [7]
เป็ นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารู ปร่ างของรอยต่อตัวที การเชื่อมอาร์ กโลหะแก๊สคลุมรอยต่อโลหะต่างชนิ ดสามารถทาให้เกิ ด
ปั ญหาอื่นๆ เช่น การกระจายความร้อนที่ไม่สม่าเสมอที่ทาให้เกิดการบิดเบี้ยวและเกิดความเค้นตกค้างในรอยต่อได้ [8, 9] ซึ่งความ
เค้นตกค้างที่มีค่าสู ง เช่นบริ เวณฐานของรอยต่อตัวที หากถูกนาไปใช้งานที่ สัมผัสกับไฮโดรเจนหรื อความชื้นมักทาให้เกิดการกัด
กร่ อนและแตกร้าวเพิ่มขึ้นได้ และทาให้เกิ ดการเกิ ดการรั่วซึ มบริ เวณโลหะเชื่ อมรอยต่อตัวที ถงั น้ ามันเหล็กกล้า API650 ได้ [10]
อย่างไรก็ตามความเค้นตกค้างที่ เกิ ดขึ้นสามารถลดลงได้เมื่อโลหะเชื่ อมที่ บริ เวณรอยต่อมีความโค้งเว้าสู ง [11] หรื อทาการเชื่ อม
รอยต่อตัวทีสองด้านในทิศทางแตกต่างกัน หรื อการเพิ่มความหนาของแผ่นโลหะ [12]
ข้อมูลการสารวจเอกสารวิจยั ข้างต้นทาให้เกิ ดกรอบแนวคิดในการประยุกต์ใช้ใบสกรู เหล็กกล้าไร้สนิ มทดแทนเหล็กกล้า
คาร์บอนในสกรู ลาเลียง และทาการประยุกต์การเชื่อมแม็กในการเชื่อมใบเข้ากับฐานสกรู ลาเลียง ผลการทดลองที่ได้อาจสามารถทา
ให้เกิดสกรู ลาเลียงแบบใหม่ที่มีอายุการใช้งานสูงกว่าสกรู ลาเลียงแบบเดิม และเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต
2.

วิธีการทดลอง

รู ปที่ 2 รู ปร่ างของรอยต่อตัวที: ก. ขนาดของรอยต่อเกน และ ข. ขนาดของชิ้นทดสอบการดัดโค้ง (หน่วย: มม.)
ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของวัสดุทดลอง
วัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304
เหล็กกล้าคาร์บอน SS400
ลวดเชื่อมตัน ER309LSI

Cr
18.0
20.56

Ni
8.0
12.64

ธาตุผสม (wt%)
C
Si
Mn
0.08
2.0
0.001
0.022
0.98
2.09

Voraya Wattanajitsiri1* Surat Triwanapong2 and Kittipong Kimapong3

P
0.05
0.024

S
0.05
0.011
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วัสดุ ในการทดลองคื อ แผ่น เหล็กกล้าคาร์ บ อน SS400 หนา 6 มม. และแผ่น เหล็ก กล้าไร้ ส นิ ม SUS304 หนา 3 มม. ซึ่ งมี
ส่วนผสมทางเคมีดงั ตารางที่ 1 แผ่นเหล็กทั้งสองถูกตัดเป็ นแผ่นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าโดยกาหนดให้เหล็กกล้าคาร์ บอนมีขนาดกว้าง 150
มม. และยาว 300 มม. และเหล็กกล้าไร้สนิ มมีขนาดกว้าง 60 มม. และยาว 150 มม. แผ่นเหล็กทั้งสองถูกนามาประกอบเป็ นรอยต่อ
ตัวทีดงั รู ปที่ 2 ก. โดยกาหนดให้แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิ มวางตั้งฉากบนเหล็กกล้าคาร์ บอนที่ก่ ึงกลางด้านความยาวที่ 150 มม. รอยต่อ
ตัวทีถูกทาการเชื่อมอาร์ กโลหะแก๊สคลุมโดยการใช้แก๊สคลุมคาร์ บอนไดออกไซด์ที่มีอตั ราการไหล 15 ลิตรต่อนาที ด้วยลวดเชื่อม
AWS A5.9 ER308LSi ที่ มี ส่ วนผสมทางเคมี ดังตารางที่ 1 และมี เส้น ผ่านศู น ย์ก ลาง 1.26 มม. กระแสเชื่ อม 140-170 แอมแปร์
ความเร็ วเชื่อม 200 มม./นาที
รอยต่ อ ที่ ไ ด้จ ากการเชื่ อ มตามตัว แปรการเชื่ อ มที่ ก าหนดถู ก น าไปท าการเตรี ย มเพื่ อ ท าการทดสอบสมบัติ ต่ า งๆ
ประกอบด้วยการทดสอบการดัดโค้ง (Bending test) การตรวจสอบโครงสร้างโลหวิทยา (Metallographic examination) และการ
ทดสอบความแข็ง (Hardness test) ในการทดสอบการดัดโค้ง กาหนดให้ทาการมดสอยอ้างอิ งตามมาตรฐาน JIS Z 3134 (1965)
วิธีการทดสอบการดัดโค้งของรอยเชื่ อมต่อฉาก [13] โดยกาหนดให้ชิ้นงานมีขนาดดังรู ปที่ 2 ข. การทดสอบกาหนดให้มีการกด
ทดสอบด้านตรงข้ามของรอยต่อดังรู ปที่ 3 ก. จนกระทัง่ มุมรวมของการทดสอบมีค่า 120o (α+β=120o) ดังรู ปที่ 3 ข. ผลที่ได้จากการ
ทดสอบแสดงเป็ นความสามารถในการทนแรงกระทาในรู ปแบบการแตกร้ าว ซึ่ งในการตรวจสอบการแตกร้ าวนั้นกาหนดให้
ดาเนินการตรวจสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน JIS Z3153 (1993) วิธีการวัดการแตกร้าวรอยเชื่อมต่อฉาก [14]
การตรวจสอบโครงสร้างโลหวิทยาแบ่งออกเป็ นการตรวจสอบโครงสร้างในระดับมหภาคและจุลภาคของรอยเชื่อม การ
ตรวจสอบกาหนดให้ทาการศึกษาที่ภาคตัดของชิ้นทดสอบที่ทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการเดินแนวเชื่อม ชิ้นงานที่ได้ถูกทาการขัด
หยาบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 150-1500 และขัดมันด้วยผงเพชรขนาด 1 ไมโครเมตร ก่อนทาการกัดผิวหน้าด้วยสารละลายที่กาหนด
ในการตรวจสอบโครงสร้ างมหภาคและจุ ล ภาคเพื่ อ เปรี ยบเที ย บความแตกต่ างสามารถท าได้ด้วยกล้อ งขยายก าลังต่ า (Low
magnification scope) กล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Light optical microscope: LOM) และกล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอนแบบส่ องกวาด
(Scanning electron microscope: SEM) ผลการทดลองที่ ได้ถูกนาไปทาการวิเคราะห์และเปรี ยบเที ยบเพื่อ เปรี ยบเทียบหาค่าสภาวะ
การเชื่อมที่เหมาะสมที่สุด
การทดสอบความแข็งของแนวเชื่อมทาได้โดยการใช้เครื่ องทดสอบความแข็งไมโครวิกเกอรส์ ที่อา้ งอิงตามมาตรฐาน JIS
Z3114 [15] โดยกาหนดให้ใช้แรงกดทดสอบที่ 300 กรัมแรง และเวลากดแช่ 10 วินาที ตาแหน่งระยะห่างการทดสอบในแต่ละแนว
เท่ากับ 0.5 มม.

รู ปที่ 3 ขั้นตอนการทดสอบการดัดโค้ง
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3.

ผลการทดลองและวิจารณ์
รู ปที่ 4 แสดงผิวหน้าแนวเชื่อมมีความแตกต่างเมื่อเชื่อมด้วยกระแสเชื่อม 140-170 แอมแปร์ เมื่อเชื่อมด้วยกระแสเชื่อมที่มีค่า
ต่ า 140 แอมแปร์ พ บเม็ดโลหะกระเด็น (Spatter) ที่ ด้านข้างของแนวเชื่ อม และพบแนวเชื่ อมที่ มีความกว้างและแนวเชื่ อมที่ ไม่
สม่าเสมอดังแสดงโดยวงกลมในรู ปที่ 4 ก. ความไม่ต่อเนื่ องของแนวเชื่อมและความกว้างที่ เปลี่ยนแปลงตลอดความยาวของแนว
เชื่อมนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการอาร์กที่ไม่สม่าเสมอในขณะทาการเชื่อม อย่างไรก็ตามความเสถียรของการอาร์กเพิ่มขึ้นเมื่อทาการเชื่อม
ด้วยกระแส 150 แอมแปร์ ที่แสดงความกว้างของแนวเชื่อมมีความสม่าเสมอเพิ่มขึ้นดังรู ปที่ 4 ข. ค่าความกว้างและความสม่าเสมอ
ของแนวเชื่อมมีแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้นเมื่อกระแสเชื่อมเพิ่มเป็ น 160 และ 170 แอมแปร์ ตามลาดับดังรู ปที่ 4 ค. และ ง. ความกว้างของ
แนวเชื่อมที่ สม่ าเสมอและความราบเรี ยบที่ เพิ่มขึ้นเมื่อกระแสเชื่อมเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นเนื่ องจากค่าความร้อนขาเข้า (Heat input) ในบ่อ
หลอมละลายมีค่าเพิ่มขึ้นและมีเวลาที่พอเพียงทาให้เกิดการหลอมละลายที่สมบูรณ์กว่า ผลการทดลองนี้ เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในการ
เชื่อมเลเซอร์เหล็กกล้าคาร์ บอนที่แสดงความสม่าเสมอและการหลอมละลายที่สูงกว่าเมื่อความร้อนขาเข้าของการเชื่อมเลเซอร์ มีค่า
เพิ่มขึ้นที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อพลังงานเลเซอร์และความเร็ วเดินแนวเชื่อมลดลง [16]

รู ปที่ 4 ผิวหน้าโลหะเชื่อมที่กระแสเชื่อม 140-170 แอมแปร์

รู ปที่ 5 รอยแตกร้าวในชิ้นทดสอบการดัดโค้ง
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รอยต่อตัวทีที่ถูกทาการเชื่อมด้วยกระแสต่างๆ ถูกนาไปทาการทดสอบการดัดโค้งด้วยวิธีการดังแสดงในหัวข้อที่ผา่ นมาพบว่า
ชิ้นงานสามารถทาการดัดโค้งให้มีมุมรวมมากกว่า 120o เมื่อทาการตรวจสอบรอยต่อด้วยกล้องขยายต่าและแสดงดังรู ปที่ 5 ก. พบว่า
เกิดรอยแตกร้าวขนาดเล็กที่บริ เวณฐานโลหะเชื่อม (Weld toe) ที่ผิวสัมผัส (Interface) ระหว่างโลหะแผ่นล่างหรื อเหล็กกล้าคาร์บอน
และแนวเชื่อม เมื่อทาการวัดความยาวรวมของรอยแตกร้าวในชิ้นทดสอบที่ผา่ นการเชื่อมด้วยกระแสเชื่อม 140 ถึง 170 แอมแปร์ พบ
ความยาวของรอยแตกร้ าวมีค่าลดลงเมื่อกระแสเชื่ อมเพิ่มขึ้นจาก 140 ถึง 150 แอมแปร์ และมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อกระแสเชื่ อม
เพิ่มขึ้นดังรู ปที่ 5 ข.

รู ปที่ 6 รู ปร่ างและขนาดของโลหะเชื่อมรอยต่อตัวที
รู ปที่ 6 ก. แสดงภาพร่ างการวัดส่ วนประกอบสาคัญของโครงสร้างมหภาครอยต่อตัวที ซ่ ึ งประกอบด้วยความกว้างของฐาน
โลหะเชื่อม (Weld toe) ของด้านรอยต่อตัวที (ระยะ X และ Y) และความนูนของแนวเชื่อม (ระยะ Z) การวัดความนูนและความกว้าง
ของโลหะเชื่อมรอยต่อตัวทีน้ ี เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบค่าความต้านทานการดัดโค้ง เนื่ องจากโลหะเชื่อมที่มีความนูนสู งมักทาให้
ง่ายต่อการแตกร้าวเมื่อโดนแรงกระทาเนื่องจากมีความเค้นตกค้างสูง [11] เมื่อพิจารณาโครงสร้างมหภาคของรอยต่อดังตัวอย่างของ
การเชื่อมที่ เชื่ อมด้วยกระแสเชื่ อม 160 แอมแปร์ ดังรู ปที่ 6 ข. พบค่าระยะการวัดเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อกระแสเชื่อมเพิ่มขึ้นจาก
140 ถึง 170 แอมแปร์ ดังรู ปที่ 6 ค. ความกว้างของฐานโลหะเชื่อมแผ่นล่างและความนูนของโลหะเชื่อม มีค่าลดลงเมื่อกระแสเชื่อม
มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 140-160 แอมแปร์ และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อกระแสเปลี่ยนแปลงเป็ น 170 แอมแปร์ นอกจากนั้นความ
กว้างของฐานโลหะเชื่อมแผ่นบนมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อกระแสเชื่อมเพิ่มขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับการเกิดการแตกร้าวที่ฐานโลหะ
เชื่ อมด้านล่างของชิ้ นทดสอบการดัดดังรู ปที่ 5 พบว่าเมื่ อโลหะมี ความนู นของโลหะเชื่ อมและความกว้างของฐานโลหะเชื่ อม
ด้านล่างเพิ่มขึ้นสามารถส่งผลทาให้เกิดการแตกร้าวได้มากกว่าในโลหะเชื่อมรอยต่อตัวที
ตารางที่ 2 ส่วนผสมทางเคมีของโครงสร้างเดนไดร์ทในโลหะเชื่อม
ตาแหน่ งวิเคราะห์
แขนเดนไดร์ท
ช่องว่างระหว่างแขนเดนไดร์ท
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Si
0.37
0.41

Cr
18.16
17.29

ธาตุผสม (wt%)
Mn
1.68
1.51

Fe
69.7
70.79

Ni
10.09
10.00
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รู ปที่ 7 ก. แสดงภาพโครงร่ างของรอยต่อตัวทีและตาแหน่งการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างจุลภาค
ของโลหะเชื่ อมในตาแหน่ งที่ I โครงสร้างจุลภาคของผิวสัมผัสระหว่างโลหะฐาน SUS304 และโลหะเชื่ อมในตาแหน่งที่ II และ
โครงสร้างจุลภาคของผิวสัมผัสระหว่างโลหะฐาน SS400 และโลหะเชื่อมในตาแหน่งที่ III โลหะเชื่อมของรอยต่อตัวทีที่เชื่อมด้วย
ลวดเชื่อม ER309LSi ดังรู ปที่ 7 ข. แสดงโครงสร้างเดนไดร์ ทของโลหะเชื่อมที่เกิดจากการเย็นตัวไม่สมดุลหรื อการเย็นตัวเร็ วของ
โลหะเชื่ อมหลอมเหลวที่ ได้รับความร้อนจากการอาร์ กของลวดเชื่อมกับชิ้นงานจากสภาวะของเหลวสู่ สภาวะของแข็งของโลหะ
โครงสร้างเดนไดร์ทที่ก่อตัวมีความแข็งสูงและส่งผลทาให้เกิดสมบัติทางกลและส่วนผสมทางเคมีของโลหะเชื่อมไม่สมดุล เมื่อทา
การตรวจสอบส่ วนผสมทางเคมีที่ตาแหน่ งโครงสร้างเดนไดรท์และช่องว่างระหว่างแขนเดนไดรท์ในพื้นที่ วงกลมในรู ปที่ 7 ข.
ได้ผลการตรวจสอบดังตารางที่ 2 ปริ มาณของธาตุเสริ มความแข็งแรง คือโครเมียม แมงกานี ส นิ กเกิล และซิ ลิกอน มีปริ มาณของ
ธาตุเหล่านี้มีค่าสูงกว่าในพื้นที่แขนเดนไดรท์และต่ากว่าในพื้นที่ระหว่างแขนเดนไดรท์ [17]

รู ปที่ 7 โครงสร้างจุลภาคของรอยต่อตัวที SS400/SUS304 ที่เชื่อมด้วยกระแส 160 แอมแปร์
รู ปที่ 7 ค. แสดงโครงสร้างจุลภาคบริ เวณผิวสัมผัสระหว่างโลหะเชื่อมและเหล็กกล้า SUS304 ซึ่งอยูด่ า้ นบนของรอยต่อตัวทีที่
ตาแหน่งที่ II ในรู ปที่ 7 ก. บริ เวณโลหะเชื่อมประกอบด้วยโครงสร้างเดนไดร์ ทของลวดเชื่อมที่เกิดการหลอมละลายและแข็งตัวใน
Voraya Wattanajitsiri1* Surat Triwanapong2 and Kittipong Kimapong3
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บ่อหลอมละลายการเชื่อม โครงสร้างเดนไดร์ ทมีขนาดเล็กลงเมื่อตาแหน่งการตรวจสอบเข้าใกล้ผิวสัมผัสของรอยต่อ ลักษณะของ
ผิวสัมผัสที่พบไม่มีการแบ่งแยกเป็ นเส้นชัดเจนแต่เป็ นผิวสัมผัสที่เป็ นพื้นที่ การรวมกันระหว่างโลหะเชื่อมและเหล็กกล้า SUS304
การเกิดการรวมกันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากโลหะเชื่อมและเหล็กกล้า SUS304 เป็ นเหล็กกล้าผสมโครเมียมที่มีส่วนผสมทางเคมีที่ใกล้เคียง
กันดังตารางที่ 3 ผิวสัมผัสของรอยต่อตัวทีระหว่างโลหะเชื่อมและเหล็กกล้า SS400 มีความแตกต่างจากผิวสัมผัสของรอยต่อตัวที
ระหว่างโลหะเชื่อมและเหล็กกล้า SUS304 ดังรู ปที่ 7 ง. ซึ่งแสดงลักษณะของผิวสัมผัสที่เป็ นเส้นบางแบ่งแยกเด่นชัดระหว่างโลหะ
เชื่อมและเหล็กกล้า SS400 การเกิดลักษณะนี้เนื่องจากส่ วนผสมของเหล็กกล้าทั้สองแตกต่างกัน ธาตุเสริ มความแข็งแรงที่มีปริ มาณ
สู งในโลหะเชื่อมไม่สามารถเคลื่อนที่หรื อเคลื่อนที่ได้นอ้ ยเพื่อเข้าไปรวมตัวกับเหล็กกล้า SS400 ซึ่ งมีปริ มาณของธาตุเสริ มความ
แข็งแรงต่ าได้ รู ปแบบของผิวสัมผัสที่ เกิ ดขึ้ นนี้ พบได้เมื่อทาการเชื่ อมรอยต่อชนระหว่างเหล็กกล้าต่างชนิ ด SS400/SUS304 [6]
พื้นที่การรวมตัวกันที่ ผิวสัมผัสที่ นอ้ ยกว่าดังรู ปที่ 7 ง. ส่ งผลทาให้ค่าความแข็งแรงของพื้นที่น้ ี มีค่าต่ากว่าและส่ งผลทาให้เกิ ดการ
แตกร้าวที่บริ เวณผิวสัมผัสได้ง่ายกว่าดังรู ปที่ 7 ก. ตาแหน่งผิวสัมผัสที่แบ่งแยกเด่นชัดระหว่างโลหะเชื่อมและเหล็กกล้าคาร์บอนนี้
สามารถพบได้เช่นเดียวกันในการเชื่อมรอยต่อตัวทีทุกกระแสเชื่อม และเมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณของส่วนผสมทางเคมีของธาตุเสริ ม
ความแข็งแรงในพื้นที่ผิวสัมผัสพบว่าธาตุต่างๆ เหล่านี้มีค่าลดลงดังตารางที่ 3 และเป็ นสาเหตุที่ทาให้รอยแตกร้าวมีความยาวเพิ่มขึ้น
เมื่อกระแสเชื่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจาก 160 แอมแปร์
ตารางที่ 3 ส่วนผสมทางเคมีของโครงสร้างผิวสัมผัสโลหะเชื่อมและโลหะฐาน
ตาแหน่ งวิเคราะห์
ผิวสัมผัสของโลหะเชื่อม/SUS304 ในรู ปที่ 7 ค.
ผิวสัมผัสของโลหะเชื่อม/SS400 ที่เชื่อมด้วย 140 แอมแปร์
ผิวสัมผัสของโลหะเชื่อม/SS400 ที่เชื่อมด้วย 150 แอมแปร์
ผิวสัมผัสของโลหะเชื่อม/SS400 ที่เชื่อมด้วย 160 แอมแปร์
ผิวสัมผัสของโลหะเชื่อม/SS400 ที่เชื่อมด้วย 170 แอมแปร์

Si
0.36
0.05
0.09
0.11
0.05

Cr
18.01
2.65
3.89
4.27
3.99

ธาตุผสม (wt%)
Mn
1.12
0.51
0.70
0.81
0.77

Fe
71.74
95.13
93.31
92.36
93.18

Ni
8.77
1.66
2.01
2.45
2.01

การเพิ่มธาตุเสริ มความแข็งแรงก่อให้เกิดโลหะคาร์ ไบด์ที่มีความแข็งและความแข็งแรงเพิ่มขึ้นในพื้นหลักโลหะเชื่อม [18]
ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับผลการเชื่อมพอกแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนหรื อเหล็กหล่อโดยใช้ลวดเชื่อมที่มีสารก่อให้เกิดโครเมียม
คาร์ไบด์ในโลหะเชื่อมเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มความแข็งแรง ความแข็ง และความต้านทานการสึ กหรอของโลหะเชื่อม ลวดเชื่อม
ที่มีปริ มาณโครเมียมสูงส่งผลทาให้เกิดโลหะคาร์ไบด์ เช่น Cr7C3 Fe7C3 Fe3C ขนาดเล็กและละเอียดกระจายตัวสม่าเสมอในพื้นหลัก
ยูเตคติค [19-22] นอกจากนั้นเมื่อปริ มาณโครเมียมและคาร์บอนสู งสามารถทาให้เกิดโครเมียมคาร์ ไบด์เชิงซ้อนที่มีความแข็งและ
แข็งแรงสู ง คือ (Fe,Cr)7C3 (Fe,Cr)23C6 Fe-Cr ในพื้นหลักยูเตคติ คได้ [23, 24] นอกจากนั้นธาตุผสมอื่นๆ ที่ สามารถก่อตัวขึ้นใน
โลหะเชื่ อม คือ นี โอเบี ยม ทังสะเตน วานาเดี ยม และโมลิบดิ นัม ธาตุเหล่านี้ ทาให้เกิ ดการก่อตัวของเฟสโลหะคาร์ ไบด์ ที่ ทาให้
สมบั ติ ท างกลดี ข้ ึ นได้ [20, 25] โดยที่ ค่ า ความแข็ ง และความแข็ ง แรงของโลหะคาร์ ไ บด์ จ ากค่ า สู ง ไปต่ า พบได้ ว่ า มี ค่ า
TiC>VC>CrC>MoC>FrC>NiC [26] ด้วยเหตุน้ ีการเพิ่มปริ มาณธาตุผสมเสริ มแรงจึงเป็ นหนึ่งในสาเหตุสาคัญที่ทาให้ค่าความแข็ง
และความแข็งแรงของรอยต่อเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
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4.

สรุปผลการทดลอง
4.1 รอยต่อตัวทีระหว่างเหล็กกล้า SS400 และ SUS304 สามารถทาการเชื่อมได้ดว้ ยการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมโดยไม่พบ
จุดบกพร่ องในโลหะเชื่ อม และมีความต้านทานการเกิ ดแตกร้าวในการทดสอบการดัดโค้งสู งสุ ดเมื่อเชื่ อมด้วยกระแสเชื่ อม 160
แอมแปร์
4.2 ส่ วนผสมที่ แตกต่างกันระหว่างเหล็กกล้าคาร์ บอน SS400 และโลหะเชื่ อมโครเมียมสู งทาให้เกิดผิวสัมผัสที่ มีพ้ืนที่ การ
รวมตัวกัน น้อยของธาตุเสริ ม ความแข็งแรง และส่ งผลท าให้มีค วามต้านทานการเกิ ดแตกร้าวสู งกว่าผิวสัมผัส ที่ ด้านเหล็กกล้า
SUS304 และโลหะเชื่อมที่มีพ้นื ที่การรวมตัวกันมากกว่า
4.3 การเพิ่มกระแสเชื่อมส่งผลทาให้รอยต่อมีความต้านทานการเกิดแตกร้าวสู งขึ้นเนื่องจากความสามารถในการรวมตัวของ
ธาตุเสริ มความแข็งแรงในตาแหน่งผิวสัมผัสระหว่างโลหะฐานกับโลหะเชื่อม
กิตติกรรมประกาศ
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