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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีL มีจุดประสงค์ในการประยุกต์การเชืO อมทิ ก (Tungsten inert gas welding: TIG welding) แบบไม่
ใช้โลหะเติม (Fillerless metal) ในการเชืO อมรอยต่อชนท่อไร้ ตะเข็บระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิ มต่างชนิ ด AISI304
และ AISI316L ด้วยการเชืO อมหนึO งแนวและการเชืO อมซํLาหลายแนว รอยต่อชน 3 รู ปแบบถูกทําการออกแบบและ
เชืOอมด้วยกระแสเชืOอม 135 A แก๊สปกคลุม คือ แก๊สอาร์กอนทีO อตั ราการไหล 12.5 l/min และความเร็ วแนวเชืOอม
200 mm/min หลังจากนัLนถูกนํามาทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของรอยต่อและโครงสร้างมหภาค ผล
การทดลองโดยสรุ ปมีดงั นีL การเชืOอมทิกแบบไม่ใช้โลหะเติมสามารถทําการเชืO อมซ่ อมรอยต่อเหล็กกล้าไร้สนิ มต่าง
ชนิ ดระหว่าง AISI304 และ AISI316L และทํา ให้เกิ ดแนวเชืO อมสมบูรณ์ ได้ดงั คาดหวัง เมืO อองค์ป ระกอบของ
เหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 มีค่าสูงในโลหะเชืOอมสามารถส่ งผลทําให้เกิดการเพิOมความกว้างของแนวเชืO อม การเพิOม
ความเว้าของแนวเชืO อม และการลดความนู นแนวราก เมืOอทําการเปรี ยบเทียบความแข็งแรงดึงของรอยต่อเชืO อม
พบว่าความแข็งแรงดึ งของรอยต่ อเชืO อมหลายแนวมีค่าตํOากว่าความแข็งแรงของรอยต่อเชืO อมหนึO งแนวประมาณ
20-30% รอยต่อการเชืOอมซํLาแนวทีO มีส่วนผสมของเหล็กกล้าไร้ สนิ ม AISI304 มากกว่าให้ค่าความแข็งแรงสู งกว่า
และโลหะเชืOอมทีOมีพLืนทีOแคบกว่ารอยต่อการเชืO อมซํLาแนวทีO มีส่วนผสมของเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304
คําสําคัญ: การเชืOอมซ่อม, การเชืOอมทิกแบบไม่ใช้โลหะเติม, ท่อเหล็กกล้าไร้สนิ ม, ความแข็งแรงดึง
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Abstract
This research aimed to apply a tungsten inert gas welding (TIG welding) for welding a seamless tube
butt joint between dissimilar AISI304 and AISI316L stainless steel with one pass welding and multi-pass
welding. The butt joint of 3 types was designed and was welded using a welding current of 135 A, Ar gas flow
rate of 12.5 l/min, and a welding speed of 200 mm/min. The welded specimens were prepared and investigated
for a relative of a joint property and metallurgical characteristic. The summarized results were as follows. TIG
welding could successfully produce a multi-pass welding of dissimilar AISI304 and AISI316L stainless steel
butt joint as expectation. When an AISI304 stainless steel component was higher in the weld metal, an increase
of a weld width, an increase of a weld concave, and a decrease of a root convex could be observed. When
compared a tensile strength of the welded joint, it found that a tensile strength of the multi-pass welded joint
was 20-30% lower than that of the one pass welded joint. The multi-pass welded joint that composed larger
amount of AISI304 stainless steel composition produced higher tensile strength and narrower weld area than
that of AISI304 stainless steel.
Keywords: Repair welding, Fillerless TIG welding, Stainless steel tube, Tensile strength
1. บทนํา
การเชืO อมต่ อ ท่ อเหล็กกล้าไร้ สนิ มต่ างชนิ ด เป็ นสิO งท้า ยทายและยากลําบากในการปฏิ บ ัติก ารเนืO องจาก
เหล็กกล้าทัLงสองชนิ ดนีL มี สมบัติทางกล เคมี และกายภาพทีO แตกต่ างกัน [1] เนืO องจากความยากลําบากในการ
ควบคุมตัวแปรการเชืO อมเพืOอทําให้เกิดการอาร์กคงทีOบริ เวณรอยต่อทีO สามารถทําให้เกิดรอยเชืOอมทีO มีความสมบูรณ์
(Sound joint) เมืOอทําการเชืOอมรอยต่อแล้วมักทําให้เกิดจุดบกพร่ องต่างๆ โดยเฉพาะจุดบกพร่ องทีOเกิดการเปลีOยนรู ป
ของสารประกอบโลหะจากโครเมียมออกไซด์เป็ นโครเมียมโครเมียมคาร์ ไบด์เมืOอได้รับความร้อน และทําให้เกิด
ความต้านทานการกัดกร่ อนของเหล็กกล้าไร้สนิ มลดลง [2-3] ด้วยเหตุนL ีการเชืO อมซ่ อมพืLนทีOการเกิ ดการกัดกร่ อน
และชํารุ ดจึงจําเป็ นต้องมีการดําเนินการเพืOอให้ได้รอยต่อทีOมีความสมบรู ณ์และสามารถใช้งานในระบบท่อลําเลียง
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การเชืOอมซ่อมเป็ นวิธีการปรับปรุ งสมบัติของแนวเชืOอมและท่อทีOเกิดการเสี ยหายเดิมทีO เกิดความเสี ยหายให้
สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้และไม่ก่อให้เกิดขยะอุตสาหกรรม การเชืO อมซ่ อมหรื อการเชืO อมซ้อนแนวสามารถทําได้
ด้วยกระบวนการเชืO อมต่างๆ เช่น การเชืOอมอาร์ กทังสะเตนแก๊สคลุม (Gas tungsten arc welding: GTAW) [4-5]
การเชืO อมอาร์ กโลหะแก๊สคลุม (Gas metal arc welding: GMAW) [6] การเชืOอมอาร์ กลวดหุ ้มฟลักซ์ (Shielded
metal arc welding: SMAW) [7-10] การเชืO อมอาร์ กลวดไส้ฟลักซ์ (Flux cored arc welding: FCAW) [11] การเชืOอม
เลเซอร์ คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2 laser welding) [12-13] เป็ นต้น อย่างไรก็ตามเมืOอเปรี ยบเทียบกระบวนการใน
26

C. Ruksut, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. 9, No. 26, September - December 2019

การเชืO อมท่อผนังบาง การเชืO อมอาร์ กทังสะเตนแก๊สคลุม หรื อการเชืO อมทิ ก (Tungsten inert gas welding: TIG
welding) อาจเป็ นกระบวนการเชืO อมทีOมีความเหมาะสมมากกว่า เนืO องจากเป็ นวิธีการทีOสามารถจํากัดการกระจาย
ความร้อนออกด้านข้างแนวเชืOอมและสามารถทําให้เกิดการแทรกซึ มความร้อน (Heat penetration) ลงสู่ ดา้ นล่างได้
ดีกว่ากระบวนการเชืO อมอืOนๆ [14] ด้วยเหตุนL ี การเชืO อมทิกจึงเป็ นวิธีการทีO สามารถใช้ในการเชืOอมซ่อมทีO สามารถ
ควบคุมการเปลีOยนแปลงสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคทีOมีความเหมาะสมกว่า ดังพบได้ในการเชืO อมซํLาหลาย
แนวท่อเหล็กกล้าไร้สนิ ม 304 บนแผ่นหน้าแปลนเหล็กกล้าไร้สนิ ม 304 [13] หรื อการเชืOอมซํLารอยต่อท่อและแผ่น
เหล็กกล้า HDSS [5] หรื อการเชืOอมซ้อนแนวท่อเหล็กกล้าไร้สนิ ม 304 ผนังหนา [10] หรื อการเชืOอมซํLาแนวแผ่น
เหล็กกล้าไร้สนิมดิวเพล็กซ์พิเศษ UNS32750 [15] เป็ นต้น
ข้อมูลการวิจยั ข้างต้น พบว่าการเชืOอมซ่ อมซ้อนแนวรอยเชืOอมท่อระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI316L และ
AISI304 มีรายงานไว้ค่อนข้างจํากัด หากนํากระบวนการเชืOอมทิกแบบไม่ใช้โลหะเติมมาประยุกต์ใช้ในการเชืO อม
ซ่อมรอยต่อท่อเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 และ AISI316L ซึOงเป็ นกระบวนการเชืO อมทีO สามารถทําให้เกิดผลกระทบ
เนืO องจากความร้อนในวงแคบทีOอาจทําให้เกิดการเสืO อมคุณภาพของท่อกว่ากระบวนการเชืO อมอืOนๆ คาดว่าสามารถ
ก่อให้เกิ ดประโยชน์ในการเพิO มมูลค่ าของรอยต่อเดิมและสามารถนํารอยต่อกลับมาใช้งานใหม่ได้ นอกจากนัLน
ข้อมูลการทดลองทีOได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์และเป็ นข้อมูลพืLนฐานในการประยุกต์การเชืOอมซ่ อมในระบบท่อ
ลําเลียงของเหลวในงานอุตสาหกรรมได้ต่อไป
2. วิธีการทดลอง
ท่อไร้ตะเข็บเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 และ AISI316L ทีOมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 mm ความ
หนาผนังท่อ 2.8 mm และมีส่วนผสมทางเคมีดงั ตารางทีO 1 ถูกใช้เป็ นวัสดุทดลองในการทดลองนีL ท่อเหล็กกล้าไร้
สนิ มถูกตัดให้มีความยาว 60 mm ดังรู ปทีO 1 ก. ก่อนทําการเชืOอมทิกแบบไม่ใช้โลหะเติม วัสดุอิเลกโทรดทีO ใช้ใน
การเชืOอม คือ แท่งสะเตน EWTh-2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 mm ตัวแปรการเชืO อมอืOนๆ ประกอบด้วยกระแสเชืO อม
135 A แก๊สปกคลุม คื อ แก๊สอาร์ กอน 99.99% ทีO อตั ราการไหล 12.5 l/min และความเร็ ว แนวเชืOอมทีO วดั จาก
ความเร็ วขอบของพืLนผิวภายนอกของท่อทีOมีการหมุนรอบตัวเท่ากับ 200 mm/min
ตารางทีO 1 ส่ วนผสมทางเคมีของท่อเหล็กกล้าไร้สนิ ม (%โดยนํLาหนัก)
วัสดุ
Fe
C
Cr
Ni
Mn
AISI304
สมดุล 0.03 18.00 8.10
1.90
AISI316L
สมดุล 0.02 17.50 10.00 1.80

Si
0.60
0.07

P
0.04
0.01

S
0.03
0.02

หลังจากทําการเชืO อมรอยต่อครัL งทีO 1 (รอยต่อ I) รอยต่อถูกตัดด้านข้างแนวเชืOอมแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ
ประกอบด้วย การตัดขอบแนวเชืOอมทีO ดา้ นเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI316L ดังรู ปทีO 1 ข. และการตัดขอบแนวเชืOอมทีO
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ด้านเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 ดังรู ปทีO 1 ค. หลังจากทําการตัดแนวเชืO อมออกแล้วผิวหน้าแนวเชืO อมและแนวรากทีO
มีความนูนถูกปรับด้วยเครืO องเจียระไนมือเพืOอให้มีความเรี ยบในระดับเดียวกันกับความหนาของผนังท่อ แนวเชืO อม
จากเชืOอมครัLงทีO 1 นีL ถูกสมมติให้เป็ นแนวเชืO อมเดิมทีOมีการเชืO อมไปใช้งานแล้วและเกิดความเสี ยหายและจําเป็ นต้อง
มีการเชืOอมซ่อมซํLาแนวเดิมเพืOอต่อเข้ากับท่อเหล็กกล้าไร้สนิมใหม่ทีOไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อนใดๆ รอยต่อ
ในการเชืOอมซ่อมแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบประกอบด้วย รอยต่อชนการเชืOอมซ่อมโลหะเชืOอมเดิมและท่อเหล็กกล้าไร้
สนิ ม AISI316L ใหม่ (รอยต่อ II) ดังรู ปทีO 1 ข. และรอยต่อชนการเชืO อมซ่ อมโลหะเชืO อมเดิมและท่อเหล็กกล้าไร้
สนิ ม AISI304 ใหม่ (รอยต่อ III) ดังรู ปทีO 1 ค. ตัวแปรการเชืO อมซ่ อมรอยต่อมีค่าเดียวกันกับตัวแปรการเชืO อมในการ
เชืOอมรอยต่อชนครัLงทีO 1 ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

รู ปทีO 1 รู ปแบบรอยต่อการเชืOอม (หน่ วย: mm)

รู ปทีO 2 ชิLนทดสอบแรงดึงและลักษณะแนวเชืOอม
เมืOอรอยต่อในรู ปทีO 1 ถูกทําการเชืO อมเสร็ จสิL น รอยต่อถูกนํามาทําการเตรี ยมเพืOอทําการตรวจสอบสมบัติ
ของรอยต่อประกอบด้วยความแข็งแรงดึง ความแข็ง และโครงสร้างมหภาค ในการตรวจสอบความแข็งแรงของ
รอยต่อชิLนทดสอบถูกเตรี ยมให้มีขนาดและรู ปร่ างดังรู ปทีO 2 ก. ซึO งมีความยาวเกจเท่ากับ 50 mm โดยกําหนดให้
แนวเชืOอมอยู่ทีOตาํ แหน่งกึOงกลางของชิLนทดสอบในกรณี ของรอยต่อ I ดังรู ปทีO 2 ข. และกําหนดให้กO ึงกลางของแนว
เชืO อมทีO 2 (WM2) ของรอยต่อ II และ III อยู่ทีOกOึงกลางของชิL นทดสอบดังรู ปทีO 2 ค. และ ง. ตามลําดับ ในการ
ทดสอบความแข็งแรงดึงกําหนดให้อตั ราการเกิดความเครี ยด 1 mm/min
ภาคตัดตัLงฉากแนวเชืO อมถูกตัดออกมาเพืO อทําการตรวจสอบโครงสร้างมหภาค พืL นผิวทีO ได้ถูกขัดด้วย
กระดาษทรายเบอร์ 150-1500 ทีO มีนL าํ ไหลผ่านเพืO อปรั บระนาบพืL นผิว ขัดมันด้วยผงเพชรขนาด 1 µm บนผ้า
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สักหลาดทีO มีการหล่อลืOนด้วยแอลกอฮอล์จนกระทังO พืLนผิวทีO เกิดจากการขัดหยาบหายไป จากนัLนทําการกัดพืLนผิว
ขัดมันด้วยสารละลายทีOกาํ หนดเพืOอแสดงรายละเอียดของเกรนและเฟสในพืLนทีO การตรวจสอบ พืLนผิวชิLนงานทีOผ่าน
การขัดถูกนํามาทําการตรวจสอบด้วยกล้องขยายเพืOอวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการเชืOอม สมบัติทางกล
และโครงสร้างมหภาค
การทดสอบความแข็งในการทดลองนีL ใช้การทดสอบความแข็งไมโครวิกเกอรส์ ทีOใช้นL ําหนักทดสอบ
200 gf เวลากดแช่ 10 s ลงบนพืL นผิวทีO ผ่านการตรวจสอบโครงสร้ างโครงสร้ างมหภาค กําหนดให้ระยะห่ าง
ระหว่างจุดทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.25 mm
3. ผลการทดลองและการวิจารณ์

รู ปทีO 3 โครงสร้างมหภาครอยต่อเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 และ AISI316L ทีOผา่ นการเชืOอมซํLาแนว
รู ปทีO 3 ก. แสดงโครงสร้างมหภาคของรอยต่อชนท่ อเหล็กกล้าไร้สนิ มต่างชนิ ดระหว่าง AISI304 และ
AISI316L แบบทีO 1 (รอยต่อ I) ผลการตรวจสอบพบว่าทีO ตวั แปรการเชืO อมทีO กาํ หนดทําให้เกิ ดรอยต่อสมบูรณ์
(Sound joint) ทีOโลหะเชืOอมไม่ปรากฏจุดบกพร่ องใดๆ โลหะเชืOอมทีOได้ถกู เติมเต็มความหนาของผนังท่อ เมืOอทําการ
วัดความนูนของแนวเชืO อมและความนูนของแนวรากแนวเชืO อม พบว่าค่าความนูนของผิวหน้าแนวเชืO อมและแนว
รากมีค่าใกล้เคียงพืLนผิวเดิมดังรู ปทีO 4
รอยต่อทีOได้เมืOอถูกนําไปทําการเชืO อมซํLาด้วยวิธีการดังรู ปทีO 1 ข. และ ค. ทําให้ได้โครงสร้ างมหภาคของ
รอยต่อ II และ III ดังรู ปทีO 3 ข. และ ค. จุดบกพร่ อง เช่น รู พรุ น (Porosity) โพรงอากาศ (Blow hole) หรื อการ
หลอมละลายไม่สมบูรณ์ (Lack of fusion) ไม่สามารถตรวจพบได้ในโครงสร้างมหภาคของรอยต่ อเชืO อมซํLา
อย่างไรก็ตามเมืOอทําการตรวจสอบรู ปร่ างของโลหะเชืOอมซํLาแนวทีO 2 (WM2) เปรี ยบเที ยบกับโลหะเชืO อมแนวทีO 1
(WM1) ทีO ไม่ผ่านการเชืOอมซํLา พบว่ารู ปร่ างของแนวเชืOอมเกิดการเปลีOยนแปลงดังรู ปทีO 4 ความเว้าของแนวเชืO อม
และความนูนของแนวรากมีค่าเพิOมสู งขึLน แต่ขณะเดียวกันค่าความกว้างของแนวเชืO อมมีค่าลดลง ผลการทดลองทีO
ได้พบว่า โลหะเชืOอมทีOผ่านการเชืOอมแล้ว 1 ครัLงซึO งมีโครงสร้างการหล่อซํLา (Recast structure) มีความสามารถใน
การเปลีO ย นแปลงสถานะจากของแข็งเป็ นของเหลวได้ดีกว่า ความร้ อนขาเข้า (Heat input) ทีO มีค่า เท่ าเดิ มมี
ความสามารถในการทําให้โลหะเชืOอมเกิดการหลอมละลายได้ดีกว่าท่อเหล็กกล้าทีO ไม่ได้ผ่านการให้ความร้อนหรื อ
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การเชืOอม โลหะหลอมละลายในพืLนทีO แคบเกิดการกดตัวลงตํOาทําให้เกิ ดการเพิOมความเว้าแนวเชืO อม (0.4 และ 0.5
mm สําหรับรอยต่อ II และ รอยต่อ III) และการเพิOมความนูนของแนวราก (1.3 และ 1.2 mm สําหรับรอยต่อ II และ
รอยต่อ III) ภายในท่อเหล็กกล้าไร้สนิ มต่างชนิ ดได้

รู ปทีO 4 ขนาดรู ปร่ างโลหะเชืO อมรอยต่อแบบต่างๆ

รู ปทีO 5 ความแข็งแรงดึงและการยืดตัวของรอยต่อแบบ
ต่างๆ

รอยต่อทัLง 3 แบบถูกนําไปทําการทดสอบความแข็งแรงดึงและแสดงค่าความแข็งแรงดึงดังรู ปทีO 5 พบว่า
รอยต่อเชืOอมซํLาแนว หรื อรอยต่อ II และ III นัLนแสดงความแข็งแรงดึงทีO มีค่าตํOากว่ารอยต่อ I หรื อรอยต่อทีO ผ่านการ
เชืOอมเพียงครัLงเดียวทีOค่าประมาณ 32 และ 21% และแสดงการยืดตัวของรอยต่อทีOมีค่าตํOากว่ารอยต่อ I ทีOค่าประมาณ
34 และ 22% การลดลงของค่ า ความแข็ง แรงของรอยต่ อนัLนเกิ ดขึL น เนืO องจากการสู ญเสี ย ปริ มาณโลหะเชืO อม
เนืOองจากการเกิดการเว้าของผิวหน้าโลหะเชืOอมลงในผนังท่อและการเพิOมค่าความนูนของแนวรากลงไปในผิวด้าน
ในของท่ อเหล็กกล้า เมืOอเปรี ยบเที ยบค่ าความแข็งแรงดึ งและการยื ดตัวของรอยต่ อ II และIII พบว่าค่าความ
แข็งแรงดึ งและการยืดตัวของรอยต่อ II มีค่าตํOากว่ารอยต่อ III และพบว่าความเสี ยหายของรอยต่อเกิดขึLนในพืLนทีO
โลหะเชืOอมซํLาแนว (WM2) ดังแสดงในรู ปทีO 6

รู ปทีO 6 ความเสี ยหายชิLนทดสอบความแข็งแรงของรอยต่อ II และ III
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รู ปทีO 7 ค่าความแข็งของโลหะเชืOอมในรอยต่อต่างๆ
เมืOอพิจารณาตําแหน่ งความเสี ยหายของชิLนทดสอบความแข็งแรงกับผลการทดสอบความแข็งของโลหะ
เชืOอมภายในรอยต่อดังรู ปทีO 7 พบว่าค่าความแข็งของโลหะเชืO อมทีOตาํ แหน่งความเสี ยหายของรอยต่อทัLง 3 แบบมี
ค่าสู งสุ ดภายในพืL นทีOรอยต่อนัLนๆ และเมืOอเปรี ยบเทียบค่าความแข็งเฉลีOยในพืLนทีO ทีOมีความเสี ยหายพบว่าค่าความ
แข็งมีความสัมพันธ์กบั ค่าความแข็งแรงดึง กล่าวคือโลหะเชืO อมของรอยต่อทีOมีค่าความแข็งสู งกว่าแสดงค่าความ
แข็งแรงดึงสู งกว่า ค่าความแข็งเรี ยงลําดับจากสู งไปตํOา คื อ โลหะเชืO อมครัLงทีO 1 (WM1) ของรอยต่อ I โลหะเชืO อม
ครัLงทีO 2 (WM2) ของรอยต่อ III และโลหะเชืOอมครัLงทีO 2 (WM2) ของรอยต่อ II
ผลการทดลองทีO ได้พบว่าการเชืOอมซํLาโลหะเชืO อมเดิมกับเหล็กกล้าไร้สนิ มใหม่ของรอยต่อท่อเหล็กกล้าไร้
สนิ มต่างชนิ ดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 และ AISI316L นัLน การเชืOอมซํLาควรดําเนินการทีOดา้ นเหล็กกล้า
ไร้สนิม AISI304 เนืOองจากรอยต่อทีOได้มีค่าความแข็งแรงดึงและการยืดตัวทีO มีค่าสู งกว่า อย่างไรก็ตามในการเชืOอม
ซ่อมเหล็กกล้าไร้สนิ มต่างชนิดนีL ควรมีการพิจารณาด้วยความระมัดระวัง เนืO องจากการเพิOมความนูนแนวรากอาจทํา
ให้เกิดการขัดขวางของไหลทีOมีการส่ งถ่ายในท่อลําเลียงได้
4. สรุ ปผลการทดลอง
รอยต่อเหล็กกล้าไร้สนิ มต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 และ AISI316L ถูกนํามาทําการเชืO อม
ซ่อมโดยการเชืO อมซ้อนแนวเชืO อมเดิม และทําการศึกษาสมบัติของรอยต่อประกอบด้วยความแข็งแรงดึง ความแข็ง
และโครงสร้างมหภาคของรอยต่อ ผลการทดลองโดยสรุ ปมีดงั นีL
4.1 การเชืOอมทิกแบบไม่ใช้โลหะเติมสามารถทําการเชืO อมซ่ อมรอยต่อท่อไร้ตะเข็บเหล็กกล้าไร้สนิ มต่าง
ชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 และ AISI316L และทําให้เกิดแนวเชืOอมสมบูรณ์ได้ดงั คาดหวัง
4.2 เมืOอองค์ประกอบของเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 มีค่าสู งในโลหะเชืO อมสามารถส่ งผลทําให้เกิดการ
เพิOมความกว้างของแนวเชืO อม การเพิOมความเว้าของแนวเชืO อม และการลดความนูนแนวราก
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4.3 เมืOอทําการเปรี ยบเที ย บความแข็งแรงดึ งของรอยต่อเชืO อม พบว่าความแข็งแรงดึงของรอยต่อเชืO อม
หลายแนวมีค่าตํOากว่าความแข็งแรงของรอยต่อเชืOอมหนึO งแนวประมาณ 20-30%
4.4 รอยต่อการเชืOอมซํLาแนวทีOมีส่วนผสมของเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 มากกว่าให้ค่าความแข็งแรงสู ง
กว่าและโลหะเชืOอมทีOมีพLืนทีOแคบกว่ารอยต่อการเชืO อมซํLาแนวทีOมีส่วนผสมของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304
กิตติกรรมประกาศ
ผูเ้ ขียนบทความขอขอบพระคุณสํานักงานการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี สําหรับทุนวิจยั ประจําปี งบประมาณ 2561
เอกสารอ้ างอิง
[1] N. Kaewsakul and K. Kimapong, “Friction stir welding of 6063 aluminum alloy and 304 stainless steel butt
joint,” Journal of Research and Development, Vol. 20, 2009, pp. 79-86.
[2] M. Song and K. Guan, “Failure analysis of a weld-decayed austenitic stainless steel,” Engineering Failure
Analysis, Vol. 18, 2011, pp. 1613-1618.
[3] A.I. Karayan and H. Castaneda, “Weld decay failure of a UNS S31603 stainless steel storage tank,”
Engineering Failure Analysis, Vol. 44, 2014, pp. 351-362.
[4] D. Deng, S. Kiyoshima, K. Ogawa, N. Yanagida and K. Saito, “Predicting welding residual stresses in a
dissimilar metal girth welded pipe using 3D finite element model with a simplified heat source,” Nuclear
Engineering and Design, Vol. 241, 2011, pp. 46-54.
[5] H.J. Kim, S.H. Jeon, S.T. Kim and Y.S. Park, “Influence of the shielding gas composition on the passive
film and erosion corrosion of tube-to-tube sheet welds of hyper duplex stainless steel,” Corrosion Science,
Vol. 91, 2015, pp. 140-150.
[6] C. Heinze, C. Schwenk and M. Rethmeier, “Numerical calculation of residual stress development of multipass gas metal arc welding under high restraint conditions,” Materials & Design, Vol. 35, 2012,
pp. 201-209.
[7] T. Branza, F. Deschaux-Beaume, V. Velay and P. Lours, “A microstructural and low-cycle fatigue
investigation of weld-repaired heat-resistant cast steels,” Journal of Materials Processing Technology,
Vol. 209, 2009, pp. 944-953.
[8] J. Oñoro, “Weld metal microstructure analysis of 9–12% Cr steels,” International Journal of Pressure
Vessels and Piping, Vol. 83, 2006, pp. 540-545.

32

C. Ruksut, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. 9, No. 26, September - December 2019

[9] P.C. Tung, M.C. Wu and Y.R. Hwang, “An image-guided mobile robotic welding system for SMAW
repair processes,” International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 44, 2004, pp. 1223-1233.
[10] D. Deng, H. Murakawa and W. Liang, “Numerical and experimental investigations on welding residual
stress in multi-pass butt-welded austenitic stainless steel pipe,” Computational Materials Science, Vol. 42,
2008, pp. 234-244.
[11] H.W. Lee, “Weld metal hydrogen-assisted cracking in thick steel plate weldments,” Materials Science and
Engineering: A, Vol. 445-446, 2007, pp. 328-335.
[12] A.F.M. Arif, A.S. Al-Omari, B.S. Yilbas and Y.N. Al-Nassar, “Thermal stress analysis of spiral laserwelded tube,” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 211, 2011, pp. 675-687.
[13] W. Jiang, Y. Luo, B.Y. Wang, S.T. Tu and J.M. Gong, “Residual stress reduction in the penetration nozzle
weld joint by overlay welding,” Materials & Design, Vol. 60, 2011, pp. 443-450.
[14] S. Kou, Welding Metallurgy, 2nd edition, John Wiley & Sons, USA, 2003.
[15] K. Devendranath Ramkumar, G. Thiruvengatam, S.P. Sudharsan, D. Mishra, N. Arivazhagan and
R. Sridhar, “Characterization of weld strength and impact toughness in the multi-pass welding of
super-duplex stainless steel UNS 32750,” Materials & Design, Vol. 60, 2014, pp. 125-135.

33

