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บทคัดย่ อ
เหล็กกล้าคาร์ บอนปานกลาง JIS-S50C เป็ นโลหะสําคัญในการผลิ ตชินส่ วนเครื องจักรเกษตรเนื องจาก
สมบัติทางกลทีดีและราคาถูก เมือชิ นส่ วนเหล่านี ถูกนําไปใช้และเกิ ดความเสี ยหายในการใช้งาน ชิ นส่ วนมักถูก
นํามาทําการซ่อมโดยเทคนิคการเชือมซ่อมด้วยการเลือกตัวแปรการเชื อมแบบสุ่ ม ด้วยเหตุนีในปั จจุบนั จึงพบว่ามี
การศึกษาเกียวกับการเลือกตัวแปรการเชือมทีมีความเหมาะสมกับรู ปร่ างและชนิ ดโลหะเฉพาะตลอกเวลา งานวิจยั
นีมีจุดประสงค์ในการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิระหว่างเทียวเชื อมทีมีผลต่อสมบัติโลหะเชื อมพอกแข็งเหล็กกล้า
คาร์ บอนปานกลาง JIS-S50C ผลการทดลองโดยสรุ ปมีดงั นี การลดอุณหภูมิระหว่างเทียวเชื อมส่ งผลทําให้เกิดการ
ลดขนาดเกรน เพิมความแข็ง และเพิมความต้านทานการสึ กหรอ อุณหภูมิระหว่างเทียวเชื อมทีเหมาะสมทีให้ค่า
อัตราการสึ กหรอ 2.0200 กรัม และความแข็ง 984 HV มีค่าเท่ากับ 150oC การเพิมจํานวนชันพอกแข็งส่ งผลทําให้
ลดอัตราการสึ กหรอของโลหะเชือม เนืองจากการลดขนาดเกรนและการพิมความแข็งของโลหะเชือม
คําสํ าคัญ: การเชือมพอกแข็ง, อุณหภูมิอุ่นงาน, อุณหภูมิระหว่างเทียวเชือม, อัตราการสึ กหรอ, โครงสร้างจุลภาค
Abstract
JIS-S50C medium carbon steel was important raw metal that used for producing the agricultural
machine part because of an excellent mechanical properties and low cost. When these parts were applied and
failed during the service, the parts were frequently repaired using a welding repair technique with a random
selection of welding process parameter. In the present day, it was found that the selection of the optimized
welding process parameter for specific part and metal was still concerned and investigated. This research aimed
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to study an influence of pre-heat temperature and inter-pass temperature on JIS-S50C medium carbon steel
hard-facing weld metal properties. The summarized experimental results showed that decreasing of pre-heat
temperature and the inter-pass temperature affected to decrease the grain size, increase the hardness and also
increase the wear resistance of the hard-facing weld metal. The optimized pre-heat temperature and inter-pass
temperature that produced the weld metal hardness of 984 HV and minimum wear rate of 2.02 g was the preheat temperature and the inter-pass temperature of 150oC. Increase of hard-facing layer also affected to decrease
the wear rate due to the decrease of the grain size and the increase of the weld metal hardness.
Key word: Hard-facing welding, pre-heat temperature, inter-pass temperature, wear rate, microstructure
1. บทนํา
ความต้านทานการสึ กหรอเป็ นสมบัติสําคัญของโลหะทีใช้ในการผลิตเครื องมือ ชิ นส่ วน และเครื องจักร
ทางการเกษตร ทีมีการสัมผัสเสี ยดสี กบั ชินส่ วนหรื อสิ งแวดล้อมและทําให้เกิดการสึ กหรอ [1] เมือชิ นส่ วนเกิดการ
พังทลายหรื อเสี ยหายเนืองจากการใช้งาน ชิ นส่ วนมักถูกนําไปทําการซ่อมแซมเพือให้สามารถนําชิ นส่ วนกลับมา
ใช้ใหม่ได้ และทําให้เกิดการลดต้นทุนในการผลิตสิ นค้าเกษตรของเกษตรกรลงได้ ในการซ่ อมแซมชิ นส่ วนทีเกิด
การพังทลายนันสามารถทําได้หลายวิธีการ เช่นการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน (Thermal spray) การชุบผิวแข็ง
(Surface hardening) วิธีการเชื อมพอกแข็งเป็ นหนึ งในวิธีการทีสามารถซ่ อมแซมผิวของชิ นส่ วนทีเกิดการสู ญหาย
จากการสึ กหรอได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถทําให้เกิ ดผิวหน้าที มีสมบัติทางกลที เหมาะสม เช่ น ความ
ต้านทานการสึ กหรอ และความแข็งสู งทีผิวหน้าและทีกึงกลางของชิ นส่ วนทีมีความเหนี ยว (Ductile property) [2]
ตัวแปรการเชื อมพอกแข็งทีเหมาะสมสามารถทําให้เกิดสมบัติทางกลทีมีค่าสู งได้ เช่น ส่ วนผสมทางเคมีสําคัญทํา
ให้เกิดโครงสร้างจุลภาคทีมีความแข็ง ความสามารถในการขึนรู ป และพฤติกรรมการต้านทานการสึ กหรอสู งได้
นอกจากนันการเปลียนแปลงรู ปแบบและขนาดเกรนของโลหะเชื อมทีได้จากการเปลี ยนแปลงวิธีและขนาดของ
ความร้อนทีให้แก่โลหะฐานและลวดเชือมขณะทําการเชื อมล้วนสามารถส่ งผลทําให้สมบัติทางกลของโลหะเชื อม
เพิมขึนได้ [3]
ทีผ่านมาได้มีการศึกษาอิทธิ พลของโครงสร้ างจุลภาคทีมี ผลต่อสมบัติทางกลในรอยเชื อมอาร์ กลวดหุ ้ม
ฟลักซ์และรอยเชือมอาร์กลวดตัวประสานอยูภ่ ายในเหล็กกล้าผสมตําความแข็งแรงสู ง (High Strength Low Alloy:
HSLA) โดยการเปรี ยบเทียบผลของการเชื อมซ่ อมกับสภาวะการเชื อมทัวไป โดยชิ นงานเชือมซ่ อมประกอบด้วย
การเชื อมสร้ างชันรองพืน (Buffering layer) และไม่มีชนรองพื
ั
น (No-buffering layer) ชิ นงานทีได้ทาํ การ
ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความล้าตัวของรอยเชือม พบว่ารอยเชื อมซ่อมทีไม่มีการเชือมสร้างชัน
รองพืนก่อนการเชื อมจริ งทําให้ความแข็งบริ เวณพืนหลอมละลายมีค่าลดตําลง โดยมีสาเหตุมากจากเฟอไรท์ถูก
กักขังไว้ในโครงสร้ าง [4] และนอกจากนันการศึกษาอิทธิ พลของการเชื อมอาร์ กลวดเชื อมหุ ้มฟลักซ์โดยใช้ลวด
เชื อมพอกแข็งทีมีส่วนผสมหลัก คือ นิ กเกิล เชื อมบนผิวเหล็กหล่อเหนี ยวโดยการทําการเชื อมแนวเดียว (Single
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pass) และสองแนว (2 passes) ผลของการจํานวนแนวเชื อมทีมีผลต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และโครงสร้าง
จุลภาคของผิวพอกแข็งถูกทําการศึกษา พบว่าโครงสร้างจุลภาคประกอบไปด้วยออสเทเนติค (Fe, C) เฟสแกมม่า
(Fe, Ni) และคาร์ ไบด์ส่วนเล็กๆ (Cr7C3) ความแข็งของผิวพอกแข็งมีค่าสู งกว่าเหล็กหล่อเหนี ยว โดยค่าความแข็ง
แนวเดียวและสองแนวมีค่า 500 และ 450HV ตามลําดับ [5] หรื อการศึกษาทําการเคลือบผิวแข็งโลหะผสม Ni-CrB-Si บนเหล็กกล้าคาร์ บอนด้วยการใช้เลเซอร์ จากนันทําการตรวจสอบโครงสร้ างจุลภาค ความแข็ง และการ
ต้านทานการสึ กหรอ พบว่า ปริ มาณการเกิดการเจือจางของส่ วนผสมทางเคมีส่งผลในการเปลียนแปลงรู ปร่ างของ
โครงสร้างจุลภาค จากเฟสขนาดใหญ่และหยาบมาสู่ เฟสทีมีโครงสร้างเหล็กละเอียดมีรูปร่ างเป็ นคอลัมนา ความ
แข็งของผิวพอกแข็งมีค่าลดตําลงตามระยะความห่างจากพืนผิวพอกแข็ง [6]
ข้อมูลงานวิจยั ข้างต้นพบว่า การเปลี ยนแปลงความแข็งหรื อความต้านทานการสึ กหรอ และโครงสร้าง
จุลภาคของโลหะเชื อมของผิวเหล็กกล้าคาร์ บอนปานกลางสามารถเกิ ดขึนได้เมือตัวแปรการเชื อมทีทําให้ความ
ร้อนทีให้แก่โลหะเชื อม (Heat input) ทีเปลียนแปลงสามารถส่ งผลทําให้เกิดการปรับปรุ งสมบัติทางกลของโลหะ
เชื อมได้ เหตุผลดังกล่าวงานวิจยั นี จึงมีจุดประสงค์ในการศึกษาอิทธิ พลอุณหภูมิอุ่นงาน (Pre-heat temperature)
และอุณหภูมิระหว่างเทียวเชื อม (Inter-pass temperature) ทีมีผลต่อสมบัติโลหะเชือมพอกแข็งเหล็กกล้าคาร์ บอน
JIS-S50C ทีเชื อมด้วยการเชื อมอาร์ กลวดหุ ้มฟลักซ์ ผลการทดลองทีได้สามารถใช้เป็ นข้อมูลพืนฐาน เพือเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาการเชือมชินส่ วนเครื องจักรกลและการซ่อมบํารุ งในงานอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป
2. วิธีดําเนินการวิจัย
วัสดุทีในการทดลองคือเหล็กกล้าคาร์ บอนปานกลาง JIS-S50C ทีมีส่วนสมทางเคมีประกอบด้วย 0.52%C
0.26%Si 0.78%Mn และ 0.19%Cr (%โดยนําหนัก) ขนาดกว้าง 100 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร และหนา 20
มิลลิเมตร ผิวด้านบนของแผ่นเหล็กถูกทําการเจียระไนผิวหน้าเพือกําจัดผิวดิบและปรับให้เรี ยบสมําเสมอ โลหะ
เชือมพอกแข็งถูกทําการเชื อมอาร์ คลวดหุ ้มฟลักซ์ (Shielded metal arc welding: SMAW) โดยช่างเชื อมทีผ่านการ
รับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยใช้ลวดหุ ้มฟลักซ์พอกแข็งทีมีส่วนผสมทาง
เคมีประกอบด้วย 0.4%C 1.5%Si 0.2%Mn และ 8.5%Cr (%โดยนําหนัก) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มิลลิเมตร
และกําหนดให้ใช้กระแสเชื อม 100A ก่อนและขณะทําการเชื อมชิ นงานถูกอุ่นงาน (Preheat temperature) และ
ควบคุมอุณหภูมิระหว่างเทียวเชื อม (Inter-pass temperature) ที 150oC จํานวนชันพอกแข็ง 3 ชันซึ งแสดงผลการ
เชือมทีแสดงความต้านทานการสึ กหรอสู งสุ ดในการทดลองทีผ่านมา [7] การเชือมเป็ นแบบเดิ นแนวเส้นตรงไม่
ส่ ายลวดเชื อม (Non waving) แนวเชื อมทีได้ถูกนํามาทําการตัดตังฉากกับทิศทางการเดิ นแนวเชื อมเพือให้ได้ชิน
ทดสอบดังรู ปที 1 (ก) ชิ นทดสอบทีได้นีถูกนําไปทําการขัดหยาบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 150-2000 ขัดมันด้วยผง
เพชรขนาด 1 ไมโครเมตร และกัดผิวหน้ามันวาวด้วยสารละลาย 5%ไนตรัล เพือแสดงรายละเอียดเกรน ชิ นงานที
ได้ถูกนําไปทําการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสงโดยทําการตรวจทีตําแหน่งต่างๆ ประกอบด้วยโลหะ
ฐาน (S50C) พืนทีกระทบร้อน (Heat affected zone: HAZ) โลหะเชือมชันที 1 (L1) โลหะเชื อมชันที 2 (L2) และ
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โลหะเชื อมชันที 3 (L3) ดังรู ปที 1 (ข) ความแข็งไมโครวิกเกอรส์ ของแนวเชื อมถูกทําการทดสอบบนผิวหน้าการ
ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคโดยทําการทดสอบเริ มต้นทีผิวบนสุ ดของโลหะเชื อมจนถึ งโลหะฐานดังรู ปที 1 (ข)
กําหนดให้ระยะห่ างของจุดทดสอบเท่ากับ 0.4 มิลลิเมตร แรงกด 100 กรัม เวลากด 10 วินาที อัตราการสึ กหรอหา
ค่าได้โดยการใช้ชินทดสอบดังรู ปที 1 (ก) มาทําการทดสอบการสึ กหรออ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM G65 สภาวะ
ทดสอบ คือ ทรายทะเลขนาด 300 ไมโครเมตร อัตราการไหลของผงขัด 390 กรัมต่อนาที ความเร็ วรอบของล้อยาง
200 รอบต่อนาที แรงกด 130 N และเวลาทีใช้ในการทดสอบ 30 นาที [8]

รู ปที 1 ชินทดสอบสมบัติโลหะเชือม (หน่วย: มิลลิเมตร)
3. ผลการทดลองและการอภิปรายผล
โครงสร้างจุลภาคของโลหะฐานเหล็กกล้าคาร์ บอน JIS-S50C ประกอบด้วยโครงสร้างแบ่งออกเป็ น 2 เฟส
คือ พืนที สี ขาวของเฟอไรท์และพืนทีสี เข้มของเพิลไลท์ ซึ งเป็ นเฟสพืนฐานของเหล็กกล้าคาร์ บอนทีมี ปริ มาณ
คาร์ บอนประมาณ 0.5% ดังรู ปที 2 (ก) เฟสทังสองสามารถพบได้เช่นเดียวกันในการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค
เหล็กกล้า AISI1015 แต่มีปริ มาณเฟสทีแตกต่างกัน [9] อย่างไรก็ตามชื อของเฟสทีปรากฏนันเป็ นการเทียบเคียง
เฟสมาตรฐานของเหล็กกล้าคาร์ บอนเท่านัน การระบุรูปแบบเฟสทีถู กต้องด้วยเครื องวิเคราะห์คุณภาพสู ง เช่ น
กล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอนแบบส่ องผ่าน (transmission electron microscope: TEM) ต่อไป เมือโลหะฐานได้รับ
ความร้อนจากการเชือมเฟสทังสองถูกปรับให้มีขนาดเล็ก ละเอียด และมีการกระจายตัวอย่างสมําเสมอดังพบได้ใน
โครงสร้ างจุลภาคของพืนทีกระทบร้อนในรู ปที 2 (ข) เมือตําแหน่ งการตรวจสอบเข้าสู่ พืนทีของโลหะพอกแข็ง
เฟสเฟอไรท์และเฟสเพิลไลท์ไม่สามารถตรวจสอบพบได้ และพบเฟสเนื อเดียวของโลหะเชื อมทีมีความกลมมน
(Equi-axed grain) เพียงเฟสเดียวดังรู ปที 2 (ค)-(ง) เมือทําการตรวจสอบเกรนตามมาตรฐาน ASTM E 1120-10
และแสดงผลการตรวจสอบดังรู ปที 3 พบว่าเกรนมาตรฐานมีตวั เลขเพิมขึนเมือจํานวนชันเพิมขึน ซึ งบ่งชีให้ทราบ
ว่าขนาดเกรนเฉลียมีค่าลดลง การลดลงของค่าอุณหภูมิอุ่นงานและอุณหภูมิระหว่างเทียวเชื อมส่ งผลทําให้ขนาด
เกรนเฉลียมีค่าลดลงด้วย (หมายเลขเกรนมาตรฐานเพิมขึน) การเพิมอุ ณหภูมิอุ่นงานและอุณหภูมิระหว่างเทียว
เชือมส่ งผลให้ขนาดเกรนลดลงนีสอดคล้องกับการเปลียนแปลงขนาดเกรนของโลหะเชือมอาร์ กด้วยแท่งทังสะเตน
บนผิวเหล็กกล้ากล้าไร้สนิม AISI304 [10] และการเชือมซ้อนหลายแนวบนผิวเหล็กกล้ากล้าไร้สนิม AISI304 [11]
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ทีพบการเติบโตของเกรน (Grain growth) ในพืนทีกระทบร้อนและโลหะเชือมสามารถเกิดขึนได้ เมือโลหะเชือม
ได้รับความร้อนซํา และมีค่าอุณหภูมิระหว่างเทียวเชื อมทีมีค่าเพิมขึน การควบคุมให้อุณหภูมิระหว่างเทียวเชือมมี
ค่าตําสามารถทําให้เม็ดเกรนของโลหะเชื อมมีค่าเล็กและละเอียดได้ และสามารถส่ งผลทําให้สมบัติทางกลของ
โลหะเชือมเพิมขึนได้

รู ปที 2 โครงสร้างจุลภาคชินงานเชือมทีอุณหภูมิอุ่นงานและอุณหภูมิหระหว่างเทียวเชื อม 150oC

รู ปที 3 หมายเลขเกรนมาตรฐานโลหะเชื อม
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รู ปที 4 (ก) แสดงผลการทดสอบความแข็งโลหะเชื อมพอกแข็งทีกําหนดให้ตาํ แหน่ ง 0.0 มิลลิ เมตร คือ
ขอบเขตระหว่างโลหะฐานและพืนทีกระทบร้อน พบว่าโลหะฐานมีค่าความแข็งเฉลี ยประมาณ 230-320 HV ค่า
ความแข็งของพืนทีกระทบร้อนมีค่าเพิมขึนเท่ากับ 350 HV ซึ งสอดคล้องกับการเพิมความกลมมนและละเอียดขึน
ของเฟสเฟอร์ ไ รต์แ ละซี เ มนไตท์ดัง ที กล่ า วไว้ใ นรู ป ที 2 (ข) ค่ า ความแข็ ง มี ค่ า เพิ มสู ง ทันที เ มื อตํา แหน่ ง การ
ตรวจสอบเข้าสู่ พืนทีโลหะเชือมพอกแข็ง และสู งขึนเมือจํานวนชันพอกแข็งมีค่าเพิมจาก 1 ชัน เป็ น 3 ชัน ค่าความ
แข็งสู งสุ ดของการทดสอบประมาณ 984 HV พบได้ทีตําแหน่งผิวบนสุ ดของโลหะเชือมพอกแข็งชันที 3 ของโลหะ
เชื อมพอกแข็ง ที เชื อมด้วยอุ ณ หภู มิ อุ่นงานและอุ ณหภู มิ ระหว่า งเที ยวเชื อม 150oC เมื อเปรี ย บเที ย บกับ การ
ตรวจสอบหมายเลขเกรนมาตรฐานในรู ปที 3 พบว่าค่าความแข็งทีได้แปรผกผันกับการลดลงของขนาดเกรนโลหะ
เชื อมพอกแข็ง พืนทีกระทบร้อน และโลหะเชื อมตามลําดับ การลดขนาดเกรนทีส่ งผลทําให้ความแข็งเพิมขึนนี
สามารถเกิดขึนได้กบั โลหะเชือมหลายชนิด รวมถึงการเกิดในโลหะทีไม่ใช่ เหล็ก เช่ น อะลูมิเนี ยมผสมทีผ่านการ
เชือมเสี ยดทานกวนทีก่อให้เกิดเกรนเล็กและละเอียด และส่ งผลทําให้ความแข็งของโลหะเชื อมสู งเป็ นไปตามกฏ
ของฮอลล์เพทช์ (Hall-Petch rule) [12] ค่าความแข็งทีได้มีค่าเพิมขึนเมือจํานวนชันพอกแข็งเพิมขึนและมักแสดง
ความแข็งสู งสุ ดทีผิวหน้าแนวเชือมนีเกิดขึนเนืองจาก การเกิดการเจือจาง (Dilution) ของส่ วนผสมทางเคมีของลวด
เชื อม ส่ วนผสมทางเคมีของแนวเชื อมมีแนวโน้มทีมีค่าใกล้เคียงกับส่ วนผสมทางเคมีของโลหะเชื อมมากขึนเมือ
จํานวนชันของโลหะเชือมพอกแข็งเพิมขึนและตําแหน่งการตรวจสอบเข้าใกล้ผวิ หน้าโลหะเชือม [13]

รู ปที 4 ผลการทดสอบสมบัติทางกลของโลหะเชือมพอกแข็ง
รู ปที 4 (ข) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอุ่นงานและอุณหภูมิระหว่างเทียวเชือม และปริ มาณการ
สึ กหรอของโลหะเชือมพอกแข็งชันที 1 ถึง 3 พบว่าการสึ กหรอของผิวหน้าโลหะเชือมแปรผกผันตามความแข็ง
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ของโลหะเชื อมทีได้ ความแข็งของโลหะเชือมทีมีค่าสู งให้ค่าความต้านทานการสึ กหรอสู งสุ ด (การสู ญเสี ยโลหะ
ตําสุ ด) อุณหภูมิอุ่นงานและอุณหภูมิระหว่างเทียวเชื อม 150°C ทีให้ค่าความแข็งสู งสุ ดแสดงการสู ญเสี ยมวลตําสุ ด
ประมาณ 2.020 กรัม การเพิมอุณหภูมิอุ่นงานและอุณหภูมิระหว่างเทียวเชื อมสู งขึนทําให้เกรนใหญ่ขึนและความ
แข็ง ตําลง ส่ ง ผลทํา ให้ก ารสึ ก หรอสู ง ขึ น ผลการทดลองที ได้แสดงความสั ม พันธ์ ที มี เหตุ ผลระหว่า งรู ป แบบ
โครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และอัตราการสึ กหรอของโลหะเชือม หากโลหะเชือมมีเกรนละเอียดและความแข็งสู ง
อาจสามารถพยากรณ์ได้วา่ โลหะเชือมทีได้มกั มีค่าความต้านทานการสึ กหรอสู งด้วย [14, 15]
4. สรุ ปผลการทดลอง
4.1 โลหะเชื อมพอกแข็งทีเชื อมด้วยอุณหภูมิอุ่นงานและอุณหภูมิระหว่างเทียวเชื อม 150oC และโลหะเชื อมพอก
แข็ง 3 ชัน แสดงค่าความต้านทานการสึ กหรอตําสุ ดทีค่าประมาณ 2.02 กรัม
4.2 อุณหภูมิอุ่นงานและอุณหภูมิระหว่างเทียวเชื อมทีลดลงส่ งผลทําให้ความแข็งของโลหะเชื อมเพิมสู งขึน และ
ส่ งผลทําให้เพิมความต้านทานการสึ กหรอของโลหะเชือม
4.3 จํานวนชันโลหะเชื อมทีเพิมขึนส่ งผลทําให้ความแข็งและความต้านทานการสึ กหรอของโลหะเชื อมเพิมขึน
เนืองจากการลดความละเอียดและการกระจายตัวของเฟสเสริ มความแข็งในโลหะฐานและโลหะเชื อม
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