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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีจุดประสงค์ในการประยุกต์การเชือมอาร์ กทังสะเตนแก๊สคลุมแบบไม่ใช้โลหะเติมในการเชื อม
รอยต่อท่อผนังบางระหว่างวัสดุ ต่างชนิ ดระหว่างเหล็กกล้าไร้ สนิ ม AISI304 และ AISI316L รอยต่อทีได้ถูกเชื อม
ด้วยกระแสเชือม 90-165 A และทําการศึกษาสมบัติของรอยต่อประกอบด้วยความแข็งแรงดึงและลักษณะทางโลห
วิทยา ผลการทดลองพบว่า กระแสเชื อมทีมีความเหมาะสมทําให้เกิดความแข็งแรงดึงสู งสุ ด 486 MPa และการยืด
ตัว 18% มีค่าเท่ากับ 135 A การเพิมความกว้างและการหลอมลึกของโลหะเชื อมทีเกิดจากการเพิมกระแสเชื อม
ส่ งผลทําให้ได้รอยต่อทีมีความสมบูรณ์ และแสดงค่าความแข็งแรงดึ งของรอยต่อทีสู งขึน การเพิมความเว้าของ
ผิวหน้าแนวเชือมและการเพิมความนูนของแนวรากส่ งผลทําให้ความแข็งแรงของรอยต่อลดลงเนื องจากการลดลง
ของพืนทีรับแรงของชินทดสอบ ผลการทดสอบแรงดึงพบว่าการพังทลายของชิ นทดสอบทีแสดงค่าความแข็งแรง
ดึงสู งสุ ดเกิดขึนในพืนทีโลหะเชือมใกล้กบั ผิวสัมผัสระหว่างโลหะเชื อมกับโลหะฐานเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI316L
เนื องจากลักษณะโครงสร้ างเดนไดรท์ในตําแหน่ งด้านผิวสัมผัสเหล็กกล้าไร้ สนิ ม AISI316L นันมีความหยาบ
มากกว่าด้านผิวสัมผัสเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304
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Abstract
This research aimed to investigate apply a gas tungsten arc welding with non-filler metal for producing
a dissimilar material tube joint between AISI304 and AISI316 stainless steel using a welding current range Z90165A). Tube joints were produced various welding current conditions. Their properties, tensile strength and
metallurgical characteristics, were then investigated. The results showed that an optimized welding current that
produced maximum tensile strength of 486 MPa and elongation of 18% was 135 A. A width and a penetration
of the weld metal that were increased because of an increase of the welding current affected to produce a sound
joint and showed higher tensile strength. Increasing welding current that affected to increase a weld bead
concave and a root convex of the joint resulted to decrease the joint tensile strength because of a decrease in
cross section area for supporting a test load of the joint. A fracture of the tensile test specimen that showed
maximum tensile strength was located at the weld metal that was nearly an interface between the weld metal
and AISI316L base metal. This result was caused by a dendrite structure characteristic in the AISI316L base
metal interface side was coarser than that of the AISI304 base metal interface side.
Keywords: Gas tungsten arc welding; Dissimilar material joint; Tensile strength; Microstructure
1. บทนํา
ความต้องการในการผลิตชิ นส่ วนทีมีความสามารถในการทํางานได้หลายหน้าทีส่ งผลทําให้รอยต่อวัสดุ
ต่างชนิ ด (Dissimilar materials joint) มีความสําคัญและมีการใช้งานเพิมขึนในงานวิศวกรรม [1] ดังพบได้ในการ
ใช้ว สั ดุ ต่า งชนิ ดสําหรั บการผลิ ตอุ ปกรณ์ เปลี ยนถ่ ายความร้ อน (Heat exchanger) ในโรงไฟฟ้ าต้นกํา ลัง หรื อ
อุ ตสาหกรรมนิ วเคลี ยร์ [2] หนึ งในเหตุ ผ ลสํา คัญที มีก ารใช้งานรอยต่อของวัสดุ ต่างชนิ ดเพิมขึ น คื อรอยต่ อนี
สามารถแสดงจุดเด่นของวัสดุ แต่ละชนิ ดทีทําให้เกิ ดการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิมสู งขึน และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ [3-4] อย่างไรก็ตามความแตกต่างของสมบัติวสั ดุมกั ทําให้การเชื อมหลอมละลาย (Fusion
welding) เกิ ดปั ญหาขณะทําการเชื อม และก่อให้เกิ ดจุ ดบกพร่ อง เช่ น การหลอมละลายไม่สมบูรณ์ (Lack of
fusion) การเกิ ดการแตกร้ าว (Cracking) หรื อ เฟสสารประกอบกึ งโลหะทีมีความเปราะทีมีความเปราะ (Brittle
intermetallic compound phase) ขึนในโลหะเชือม [5]
ในการเชื อมหลอมละลาย ค่าการถ่ า ยเทความร้ อนและมวล (Heat and mass transfer) ทีเกิ ดการ
เปลียนแปลงเนืองจากการเปลียนแปลงตัวแปรการเชือม เช่น กระแสเชื อม แรงดันไฟฟ้ าเชื อม หรื อความเร็ วในการ
เชือมมักส่ งผลโดยตรงทําให้เกิดการเปลียนแปลงรู ปร่ างโลหะเชื อม (Weld geometry) ซึ งประกอบด้วย การหลอม
ลึ ก (Penetration) ความกว้างของพืนทีการหลอมละลาย (Width of fusion zone) และพืนทีกระทบร้ อน (Heat
affected zone: HAZ) [6-7] รู ปร่ างของโลหะเชือมทีเกิดการเปลียนแปลงนีสามารถส่ งผลทําให้ค่าสมบัติของรอยต่อ
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เชื อม เช่ น ความแข็งแรงดึ ง ความแข็ง หรื อโครงสร้ างโลหวิทยาเกิ ดการเปลี ยนแปลงได้ ทีผ่านมามีงานวิจยั ที
ทําการศึกษาอิทธิ พลตัวแปรการเชื อมทีมีผลต่อการเปลี ยนแปลงรู ปร่ างโลหะเชื อมและสมบัติทางกลของโลหะ
เชื อม เช่น การเชื อมอาร์ กใต้ฟลักซ์ (Submerge arc welding: SAW) [8] การเชื อมอาร์ กโลหะแก๊สคลุม (Gas metal
arc welding: GMAW) [9] การเชือมเลเซอร์ (Laser welding: LW) [10-12] เป็ นต้น ค่าความร้อนขาเข้า (Heat input)
ทีเกิ ดการเปลี ยนแปลงเนื องจากการเพิ มกระแสเชื อมและการลดความเร็ วในการเดิ นแนวเชื อม หรื อการเพิ ม
พลังงานเลเซอร์ สามารถทําให้ความกว้างของโลหะเชื อมและการหลอมลึกของโลหะเชื อมเพิมขึนได้ในการเชื อม
เหล็กกล้าคาร์ บอนตํา [8] และเหล็กกล้า SUS201 [11] นอกจากนันสามารถทําให้ความกว้างขาเชื อม (Weld leg
width) และรัศมีของขาเชือม (Weld leg radius) ในการเชื อมต่อมุมเหล็กกล้าความแข็งแรงสู ง Weldox 700 นันมีค่า
เพิมขึนได้ [9] พลังงานความร้ อนทีเพิมเข้าสู่ โลหะฐานนันสามารถทําให้สมบัติทางกลของรอยต่อโลหะเชื อมเกิด
การเปลี ยนแปลงได้ เช่ น การเปลี ยนแปลงความแข็งแรงล้า (Fatigue strength) และความเค้นตกค้าง (Residual
stress) ในรอยต่อเหล็ กกล้าความแข็งแรงสู ง Weldox 700 [9] หรื อการเปลี ยนแปลงความแข็งในโลหะเชื อม
เหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI420 ทีเชื อมด้วยลวดเชื อม ER310 [10] หรื อค่าความแข็งแรงดึงของรอยต่อเหล็กกล้า UNS
S32750 [12] เป็ นต้น
งานวิจยั ข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี ยนแปลงรู ปร่ างของโลหะเชื อมในรอยต่อโลหะที
สามารถทําให้เกิดการเปลียนแปลงสมบัติทางกลของโลหะเชื อมเนื องจากการเปลียนแปลงค่าความร้อนขาเข้า ด้วย
เหตุนีงานวิจยั นีมีจึงจุดประสงค์ในการศึกษาอิทธิ พลกระแสเชื อมอาร์ กทังสะเตนแก๊สคลุมแบบไม่เติมโลหะเติมที
มีผลต่อรู ปร่ างของโลหะเชือมและสมบัติทางกลของรอยต่อชนเหล็กกล้าไร้สนิ มต่างชนิ ด AISI304 และ AISI316L
การเชือมอาร์ กทังสะเตนแบบไม่เติมโลหะเติมนีเป็ นวิธีการเชือมซ่อมทีมีการใช้งานแพร่ หลายในงานอุตสาหกรรม
การส่ งถ่ายของเหลวต่าง ๆ รอยต่องานเชื อมทีได้ถูกทําการศึกษาและเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างรู ปร่ าง
โลหะเชื อม และสมบัติท างกลของรอยต่อ เช่ น ความแข็ ง แรงดึ ง และความแข็ง ผลการทดลองที ได้ส ามารถ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการเชือมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิดได้ต่อไป
2. วิธีการทดลอง
วัสดุในการทดลอง คือ ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมผนังบางไร้ตะเข็บ AISI304 และท่อเหล็กกล้าไร้สนิ มผนังบาง
ไร้ตะเข็บ AISI316L โดยมีส่วนผสมทางเคมีและสมบัติทางกลดังตารางที 1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 mm
ความหนาของผนังท่อ 2.8 mm ชิ นงานทีได้ถูกนํามาทําการเชื อมอาร์ กทังสะเตนแก๊สคลุ มแบบไม่ใช้โลหะเติ ม
(Non-filler metal) โดยใช้แท่งอิเลกโทรดทังสะเตน EWTh-2 ทีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.40 mm กระแสเชื อม 90-165
A อัตราการไหลของแก๊สคลุมอาร์ กอน 99.99% เท่ากับ 12.5 l/min ความเร็ วในการเดินแนวเชื อมตามลูกศรในรู ปที
1 มีค่าเท่ากับ 200 mm/min ในขันตอนการเชื อม รอยต่อถูกยึดแน่นบนปากกาจับชิ นงานทีสามารถหมุนรอบตัวเอง
ด้วยความเร็ วเดิ นแนวเชื อมทีกําหนด แท่งทังสะเตนและหัวเชื อมถูกยึดแน่นในแนวดิ งและทํามุม 90o กับแนว
ระนาบของแกนท่อดังรู ปที 1
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ตารางที 1 ส่ วนผสมทางเคมีและความแข็งแรงดึงสู งสุ ดของวัสดุทดลอง
ปริมาณ (wt%)
วัสดุทดลอง
Fe
C
Cr
Ni
Mn
Si
AISI304
Bal. 0.03 18.00 8.10 1.90 0.60
AISI316L
Bal. 0.02 17.50 10.00 1.80 0.70

รู ปที 1 รู ปร่ างของรอยต่อเหล็กกล้า รู ปที 2 ตําแหน่งการวัดขนาดรอย
เชือม
ไร้สนิมต่างชนิ ด

P
0.04
0.01

S
0.03
0.03

ความแข็งแรงดึง
(MPa)
576
607

รู ปที 3 ชินทดสอบความแข็งแรงดึง
(หน่วย: mm)

เมือทําการเชื อมด้วยตัวแปรการเชื อมทีกําหนด รอยต่องานเชื อมถูกตัดด้วยใบตัดความเร็ วรอบสู งทีมีการ
หล่อเย็นด้วยสารหล่อเย็นเพือป้ องกันการเปลี ยนแปลงโครงสร้ างโลหวิทยาของรอยต่องานเชื อม เพือเตรี ยมชิ น
ทดสอบสมบัติของรอยต่องานเชื อมประกอบด้วยการตรวจสอบรู ปร่ างโลหะเชื อม การตรวจสอบโครงสร้างโลห
วิทยา การทดสอบความแข็งแรงดึ ง และการทดสอบความแข็ง ชิ นทดสอบของการตรวจสอบรู ปร่ างโลหะเชื อม
และโครงสร้างโลหวิทยาถูกตัดขวางในแนวตังฉากกับทิศทางการเดินแนวเชื อม ระนาบทีผ่านการตัดถูกนําไปขัด
หยาบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 150-1500 ในนําไหลเพือปรั บระนาบของแนวเชื อม ขัดมันด้วยผงเพชรขนาด 1
ไมโครเมตร บนผ้าสักกะหลาดเพือลบรอยขัดหยาบ และกัดผิวหน้าพืนผิวขัดมันด้วยสารละลายทีกําหนดเพือแสดง
รายละเอียดเกรนและเฟสในพืนทีรอยต่องานเชือม ชินทดสอบทีได้ถูกนําไปทําการตรวจสอบโครงสร้างมภาคเพือ
หาความสมบูรณ์ และรู ปร่ างโลหะเชื อม (Weld geometry) ดังรู ปที 2 ประกอบด้วยความกว้างของโลหะเชื อม
(Weld width: a) ระยะหลอมลึ ก (Penetration depth: b) ความนูนของแนวเชื อม (Weld convex: c) ความนู นของ
แนวราก (Root convex: d) และความเว้าของแนวเชือม (Weld concave: e) ตําแหน่งในการวัดค่า a b c และ e ในรู ป
ที 2 ก. ถึ ง ค. กําหนดให้ตาํ แหน่ง 0.0 mm อยู่ทีผิวบนด้านบนของของชิ นงานตรวจสอบโครงสร้ างโลหวิทยา
ขณะทีการวัดค่า d ในรู ปที 2 ข. กําหนดให้ตาํ แหน่ ง 0.0 mm อยู่ทีผิวบนด้านล่ างของของชิ นงานตรวจสอบ
โครงสร้างโลหวิทยา หลังจากทําการตรวจสอบโครงสร้างมหภาคชินทดสอบถูกนําไปทําการตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Light optical microscope: LOM) เพือตรวจสอบรายละเอียดของเกรนและ
เฟสในพืนทีโลหะฐานด้านเหล็กกล้าไร้ สนิ ม AISI316L โลหะฐานด้านเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 พืนทีกระทบ
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ร้ อนด้านเหล็กกล้าไร้ สนิ ม AISI316L พื นทีกระทบร้ อนด้านเหล็กกล้าไร้ สนิ ม AISI304 และโลหะเชื อม ความ
แข็งแรงดึงของรอยต่อท่อเหล็กกล้าไร้สนิ มถูกขึนรู ปด้วยกระบวนการตัดด้วยเส้นลวด (Wire cut EDM) เพือให้ได้
ชินทดสอบดังรู ปที 3 ชินทดสอบความแข็งแรงดึงถูกนําไปทําการทดสอบด้วยอัตราการเกิดความเครี ยด 1 mm/min
เพือหาค่าความแข็งแรงดึงสู งสุ ด และการยืดตัว การพังทลายหรื อฉี กขาดของชินงานการทดสอบความแข็งแรงดึ ง
ถูกทําการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเพือระบุตาํ แหน่งการพังทลายของชินทดสอบ
3. ผลการทดลองและการวิจารณ์
รู ปที 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเชือมและขนาดของรู ปร่ างของโลหะเชื อมทีประกอบด้วยความ
กว้า งแนวเชื อม ระยะการหลอมลึ ก ความนู นและความเว้า ของแนวเชื อม และความนู นของแนวราก ผลการ
ตรวจสอบพบว่ากระแสเชือมทีเพิมขึนส่ งผลทําให้ความกว้างของแนวเชื อม ระยะหลอมลึก และความนูนของแนว
รากมีค่าเพิมขึน อย่างไรก็ตามการเพิมกระแสเชือมนีส่ งผลทําให้ความนูนของแนวเชื อมมีค่าลดลง การเพิมขึนของ
กระแสเชือมนี ส่ งผลทําให้ความร้อนขาเข้าทีมีความสําคัญในการเพิมความร้อนในการหลอมละลาย และส่ งผลทํา
ให้การกระจายความร้ อนในรอยต่อสู งขึน นอกจากนันสามารถส่ งผลทําให้พืนทีกระทบร้ อนของรอยต่อมีค่ า
เพิมขึน การเพิมพืนทีกระทบร้ อนนี สามารถทําให้เกิ ดการลดความแข็งและความแข็งแรงของรอยต่อ [13] ทําให้
เกิดการเปลียนแปลงโครงสร้ างจุลภาค และทําให้เกิดการลดความต้านทานการกัดกร่ อน (Corrosion resistance)
เนื องจากการเกิ ดเฟสโครเมียมคาร์ ไบด์ในเหล็กกล้าไร้ สนิ มแยกตัวออกมาจากเฟสสารประกอบเชิ งซ้อนเหล็กโครเมียมคาร์ ไบด์ และการเกิดเซลกัลวาวิก (Galvanic cell) ของเฟสทีแตกต่างในรอยต่องานเชื อมเหล็กกล้าไร้
สนิมได้ [14]

รู ปที 4 ขนาดโลหะเชื อม
เมือกระแสเชื อมตํา 90-120 A พบว่าการหลอมลึ กของโลหะเชื อมมีค่าตําและไม่สามารถทําให้เกิ ดการ
หลอมตลอดความหนาของรอยต่อ ระยะการหลอมลึ กเมือวัดจากผิวด้านบนของรอยต่อมีค่าตํากว่าค่าความหนา
ของรอยต่อ หรื อ 2.8 mm ส่ วนทีไม่เกิ ดการหลอมดังรู ปที 5 ก. จึงเป็ นจุดเริ มต้นของการพังทลายของชิ นทดสอบ
ความแข็งแรงดึ งและขยายตัวจนกระทังชิ นทดสอบเกิ ดการพังทลายทีกึงกลางของรอยต่องานเชื อมดังรู ปที 5 ข.
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และทําให้ได้ความแข็งแรงดึ งและการยืดตัวของรอยต่อมีค่าตําดังรู ปที 6 เมือกระแสเชื อมเพิมสู งขึนประมาณ
135-165 A ทําให้ความร้อนขาเข้า (Heat input) ทีเกิดขึนมีค่าพอเพียงทีสามารถทําการหลอมละลายโลหะบริ เวณ
รอยต่อได้สมบูรณ์ดงั รู ปที 5 ค. โลหะเชื อมก่อตัวขึนตลอดความหนาของรอยต่อ และทําให้พืนทีในการรับแรงดึง
เพิมสู งขึน การเกิ ดการหลอมลึ กสมบูรณ์ ทาํ ให้ความแข็งแรงของรอยต่อเพิ มขึนได้ดังรู ปที 6 เมือเปรี ยบเทีย บ
ตําแหน่งการพังทลายของรอยต่อทีแสดงความแข็งแรงตําดังรู ปที 5 ข. และรอยต่อทีแสดงความแข็งแรงสู งดังรู ปที
5 ง. พบว่าในรอยต่อทีแสดงความแข็งแรงสู ง ตําแหน่งการพังทลายเกิดขึนในพืนทีโลหะเชื อมเช่นเดียวกันแต่เกิด
การเลือนออกจากแนวกึงกลางรอยต่อไปทีด้านโลหะฐาน AISI316L

รู ปที 6 ความแข็งแรงดึงและการยืดตัวรอยต่อที
กระแสเชือมต่างๆ
รู ปที 5 โครงสร้างมหภาคและการพังทลายของชินทดสอบความ
แข็งแรงดึง
การหลอมลึกไม่สมบูรณ์ส่งผลทําให้เกิดผิวหน้าแนวเชื อมทีมีความนูนและไม่ก่อให้เกิดแนวรากทีมีความ
นูนของรอยต่อทีเชื อมด้วยกระแส 95-105 A ดังรู ปที 4 ง. อย่างไรก็ตามเมือกระแสเชื อมเพิมขึนประมาณ 120-135
A พบว่าแนวเชือมมีการเปลียนแปลงจากแนวเชือมทีมีความนูนเป็ นแนวเชื อมทีเว้าลงสู่ พืนผิวของรอยต่อ ความเว้า
ทีเกิดขึนเนื องจากความร้อนทีสู งทําให้นาหนั
ํ กของโลหะหลอมเหลวกดโลหะเชื อมสู่ พืนผิวด้านล่าง นอกจากนัน
นําหนักของโลหะหลอมเหลวได้กดโลหะเชือมทะลุผา่ นผิวด้านล่างของรอยต่อทําให้ค่าความนูนของแนวรากมีค่า
สู งขึน เมือกระแสเชือมสู ง เช่น 165 A ถูกนํามาใช้ในการเชือม การเพิมความเว้าของผิวหน้าแนวเชือมและความนูน
ของแนวรากส่ งผลทําให้พืนทีรับแรงของชินทดสอบความแข็งดึงลดตําลง และเป็ นสาเหตุให้ความแข็งแรงดึงหรื อ
ความต้านทานแรงดึ งของรอยต่อทีเชื อมด้วยกระแส 165 A มีค่าลดตําลงดังรู ปที 6 ความแตกต่างของแถบความ
ผิดพลาด (Error bar) ในทุกกระแสเชื อมเกิดขึนเนื องจากชิ นทดสอบความแข็งแรงดึ งนันถูกสุ่ มเลือก 3 ตําแหน่ง
ตลอดความยาวแนวเชื อมในทุกกระแสเชื อม ซึ งแสดงให้เห็นว่าความแข็งแรงดึ งและการยืดตัวของรอยต่อตลอด
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ความยาวของแนวเชื อมทีถูกนํามาทดสอบนันมีค่าแตกต่างกันไป ด้วยเหตุนีการเลื อกใช้งานแนวเชื อมต้องมีการ
พิจารณาเพิมเติม
รู ปที 7 ก. แสดงตําแหน่งการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของรอยต่อทีผ่านการเชื อมด้วยกระแสเชื อม 135
A ซึ งเป็ นรอยต่อทีแสดงความแข็งแรงดึงสู งสุ ดในการทดลองนี ประกอบด้วยตําแหน่งที I พืนทีกระทบร้อนด้าน
เหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI316L ตําแหน่งที II พืนทีกระทบร้อนด้านเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 ตําแหน่งที III โลหะ
เชือมด้านเหล็กกล้าไร้สนิม AISI316L ตําแหน่งที IV โลหะเชื อมด้านเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 และตําแหน่งที V
กึงกลางโลหะเชือม เมือทําการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของพืนทีกระทบร้อนของรอยต่อทังสองด้านดังรู ปที 7
ข. และ ค. พบว่าเกรนเหล็กกล้าไร้ สนิ มหลายเหลี ยม (Polygon grain) มีความไม่สมําเสมอถูกปรับให้มีขนาดที
ค่อนข้างกลมมนและมีขนาดเล็กลงเมือพืนทีการตรวจสอบเข้าสู่ พืนทีกระทบร้อนและมีขนาดค่อนข้างเล็กเมือเข้า
ใกล้ผิวสัมผัสของรอยต่อ การตรวจสอบทีตําแหน่งผิวสัมผัสของรอยต่อของโลหะเชื อมทังสองด้าน พบว่าพืนทีไม่
สามารถผสมกัน (Unmixed zone) ซึ งมักเกิดขึนในการเชือมเหล็กกล้าต่างชนิดกันไม่ก่อตัวขึนในรอยต่อนี [2-4]

รู ปที 7 โครงสร้างจุลภาคของรอยต่อทีเชื อมด้วยกระแสเชื อม 135 A: ก. ตําแหน่งการตรวจสอบ ข. พืนทีกระทบ
ร้อนด้าน AISI316L ค. พืนทีกระทบร้อนด้าน AISI304 ง. โลหะเชือมด้าน AISI316L จ. โลหะเชือมด้าน AISI304
ฉ. กึงกลางโลหะเชือม
เมือตําแหน่งการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคผ่านผิวสัมผัสระหว่างโลหะฐานและโลหะเชื อมเข้าสู่ พืนที
โลหะเชื อมด้า นเหล็ ก กล้า ไร้ ส นิ ม AISI316L และด้า นเหล็ ก กล้า ไร้ ส นิ ม AISI304 ดัง รู ป ที 7 ง. และ 7 จ. พบ
โครงสร้างเดนไดรท์เกิดการก่อตัวขึนในพืนทีโลหะเชือมมีทิศทางเอียงทํามุมมากกว่า 45 องศาขึนสู่ ผิวด้านบนและ
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กึงกลางของแนวเชื อม เมือทําการเปรี ยบเทียบรู ปร่ างของโครงสร้างเดนไดรท์โดยพิจารณาระยะห่ างระหว่างแขน
เดนไดรท์ (Secondary dendrite arm spacing: SDAS) ของโลหะเชื อมทังสอง พบว่าค่า SDAS ของโลหะเชื อมด้าน
ติดกับเหล็กกล้าไร้สนิม AISI316L มีค่ามากกว่าโลหะเชือมด้านติดกับเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 ขนาด SDAS ทีมี
ขนาดเล็กกว่าของโลหะเชื อมด้านติดกับเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 แสดงให้เห็นว่าโลหะนีมีความแข็งแรงสู งกว่า
ดังความสัมพันธ์ของฮอลล์เพทช์ (Hall-Petch relation) [15] และสามารถพบได้ในผลการทดลองการเปรี ยบเทียบ
ค่า SDAS ของโลหะเชื อมเหล็กกล้าไร้สนิ ม SUS304 และเหล็กกล้าคาร์ บอน SS400 ทีตัวแปรการเชื อมทีแตกต่าง
กัน [16] ด้วยเหตุ นีจึ งทําให้การพังทลายของชิ นทดสอบความแข็งแรงดึ งเกิ ดขึนทีตําแหน่ งโลหะเชื อมใกล้กบั
ผิวสัมผัสระหว่างโลหะเชื อมและเหล็กกล้าไร้ สนิ ม AISI316L โครงสร้ างเดนไดรท์ทีมีขนาด SDAS เล็กทีสุ ด
สามารถพบได้เมือทําการตรวจสอบทีตําแหน่งกึ งกลางของโลหะเชื อมดังรู ปที 7 ฉ. นอกจากนันพบการตกผลึ ก
ของจุดของอนุภาคสี เข้มขนาดเล็กกระจายตัวในพืนทีแขนเดนไดรท์ดงั ลูกศรชีแสดงในรู ปที 7 ฉ. อย่างไรก็ตามใน
การทดลองครังนี ไม่ได้ทาํ การศึกษาในรายละเอียด การตรวจสอบอนุ ภาคดังกล่าวด้วยเครื องมือวิทยาศาสตร์ ทีมี
ความแม่นยําควรมีการดําเนินการต่อไป
4. สรุ ปผลการทดลอง
รอยต่อท่อผนังบางไร้ตะเข็บระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม AISI316L และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 ถูกนํามา
ทําการเชือมอาร์ กทังสะเตนแก๊สคลุมแบบไม่ใช้โลหะเติมด้วยกระแสเชื อมทีมีการความแตกต่าง และทําการศึกษา
สมบัติของรอยต่อ ผลการทดลองโดยสรุ ปมีดงั นี
4.1 กระแสเชือมเหมาะสมทีทําให้เกิดความแข็งแรงดึงสู งสุ ด 486 MPa และการยืดตัว 18% เท่ากับ 135 A
4.2 การเพิมความกว้างและการหลอมลึ กของโลหะเชื อมทีเกิ ดจากการเพิมกระแสเชื อมส่ งผลทําให้ได้
รอยต่อทีมีความสมบูรณ์และแสดงค่าความแข็งแรงดึงของรอยต่อทีสู งขึน
4.3 การเพิมความเว้าของผิวหน้าแนวเชื อมและการเพิมความนูนของแนวรากส่ งผลทําให้ความแข็งแรง
ของรอยต่อลดลงเนืองจากการลดลงของพืนทีรับแรงของชิ นทดสอบ
4.4 การพังทลายของชิ นทดสอบทีแสดงค่าความแข็งแรงดึ งสู งสุ ดเกิ ดขึนในพืนทีโลหะเชื อมใกล้ก ับ
ผิวสัมผัสระหว่างโลหะเชื อมกับโลหะฐานเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI316L เนื องจากโครงสร้างเดนไดรท์ในตําแหน่ง
ด้านผิวสัมผัสเหล็กกล้าไร้สนิม AISI316L นันมีความหยาบมากกว่าด้านผิวสัมผัสเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304
กิตติกรรมประกาศ
ผูเ้ ขียนบทความขอขอบพระคุณสํานักงานการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี สําหรับทุนวิจยั ประจําปี งบประมาณ 2561
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