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บทคัดย่ อ
บทความนี ้ มีจดุ ประสงค์หลักในการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงตัวแปรการเชื่อมทิกหมุนวนอิเลกโทรดที่
ประกอบด้ วยความเร็ วในการหมุนวนและความเร็ วเดิน
แนวเชื่อม ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างจุลภาค
ผลการทดลองโดยสรุ ปมี ดังนี ้ การเพิ่ มความเร็ วรอบ
การหมุนอิเลกโทรด ความเร็ วในการเดินแนว และกระแสไฟฟ้าเชื่อม ส่งผลโดยตรงทําให้ ระยะห่างระหว่าง
แขนเดนไดร์ ททุติยภูมิลดลง แต่หากเพิ่มความเร็ วรอบ
การหมุนมากเกินไป ทําให้ นํ ้าโลหะกระเด็นออกจากบ่อ
หลอมละลายและไม่ทําให้ เกิดแนวเชื่ อมขึน้ ค่าความ
เร็ วเดินแนวและกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป ทําให้ ระยะ
ห่างระหว่างแขนเดนไดร์ ททุติยภูมิเพิ่มขึ ้น ตัวแปรการ
เชื่อมที่ มีค่าเหมาะสมที่สุด ที่ทําให้ เกิดโครงสร้ างเดน
ไดร์ ทที่เล็กและละเอียดสุด คือ ความเร็ วรอบ 300 rpm
ความเร็ วเดินแนว 175 mm/min และกระแสไฟฟ้า 70
แอมแปร์ ที่คา่ ประมาณ 5.5104 µm
คํา หลั ก การเชื่ อมทิก; ระยะห่างระหว่างแขนเดน
ไดร์ ท; โครงสร้ างจุลภาค;
Abstract
This paper aims to study an effect of the
rotating electrode TIG welding parameters such
as a rotating speed and a welding speed on a

variation of a welded metal microstructure. The
main results are as follows. Increasing of a
rotating speed, a welding speed and a welding
current affected directly to decrease secondary
dendrite arm spacing (SDAS). However, when
the rotating speed was too high, the molten metal
in the weld was seriously splashed out from the
welded pool and produced an incomplete weld
metal. The too high welding speed and welding
current also increased SDAS. The optimum
condition that could obtained the fine SDAS was
a rotating speed of 300 rpm, a welding speed of
175 mm/min and a welding current of 70A with
SDAS of 5.5104 µm.
Keywords: GTAW; secondary dendrite arm
spacing; microstructure;
1. บทนํา
เหล็กกล้ าไร้ สนิมเกรด 304 เป็ นโลหะสํ าคัญ
ในงานอุตสาหกรรมและชีวิตประจําวัน ที่มีการใช้ งาน
ในประเทศไทยอย่างกว้ างขวาง ตัวอย่างเช่น การทํ า
อุปกรณ์ เครื่ องครั ว อุปกรณ์ เ กี่ ยวกับการผลิตอาหาร
หรื อชิ ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องการวัสดุที่มีความต้ านทานต่อ
การกัดกร่อน ในการนําเหล็กกล้ าไร้ สนิมเกรด 304 มา

ใช้ งาน ในงานอุตสาหกรรมการทําเครื่ องครั ว การต่อ
ยึดเหล็กกล้ าไร้ สนิมเข้ าด้ วยกันที่มีความนิยมโดยทัว่ ไป
คือ การเชื่อมทิก (Tungsten Inert Gas: TIG) แต่
ข้ อเสียของการเชื่อมนี ้ คือ โลหะแนวเชื่อมจะเกิดการ
หลอมละลายเนื่องจากความร้ อน และเกิดการแข็งตัว
และก่อตัวของโครงสร้ างเดนไดร์ ท (Dendrite structure) ซึ่งเป็ นโครงสร้ างที่มีความแข็ง และส่งผลเสียทํา
ให้ ชิ ้นงานที่ประกอบยากต่อการขึ ้นรู ป พับ ดัดโค้ งเป็ น
รูปร่ างต่างๆ ดังนันกระบวนการทํ
้
าลายโครงสร้ างเดน
ไดร์ ท เพื่อให้ ได้ โครงสร้ างเกรนที่มีความกลมมนจึงเป็ น
ที่ต้องการเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากเป็ นลักษณะโครงสร้ าง
ที่ความแข็งตํ่า มีความเหนียว สามารถทําการขึ ้นรูปได้
ง่าย
ที่ ผ่า นมา มี ร ายงานผลการวิ จัยที่ ทํ า การลด
ขนาดเม็ดเกรนในโลหะเชื่ อม เช่น Mohandas and
Reddy [1] ศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้ การเชื่อมทิกแบบ
ต่อเนื่องและแบบพลัลซ์ เพื่อการเชื่อมเหล็กกล้ าความ
แข็งแรงสูง พบว่าการเชื่อมทิกแบบกระแสต่อเนื่อง ทํา
ให้ ได้ โครงสร้ างที่มีรูปร่างเกรนที่มีความยาวแบบคอลัม
น่า ขณะที่กระแสแบบพลัลซ์นนั ้ ให้ โครงสร้ างผลึกที่มี
รูปร่างเกรนที่สมมาตร ขนาดเกรนในพื ้นที่การหลอมละ
ลายมีขนาดเล็กกว่า ทําให้ ค่าความแข็งแรงที่แข็งแรง
กว่า กระแสแบบต่อเนื่องไม่แสดงค่าร้ อยละการยืดตัว
ขณะ ที่ กระแสแบบพลัลซ์นนั ้ ให้ ร้อยละการยืดตัวเท่า
กับ 5 และเกิ ดการแยกตัวส่วนผสมทางเคมี (Segre
gation) ตํ่ ากว่า ส่งผลทํ าให้ รอยเชื่ อมมี ค่าความแข็ง
แรงสูง Reynolds et al. [2] ทําการลดขนาดของรอย
ต่อชนเหล็กกล้ าไร้ สนิมเกรด 304L หนา 3.2 มม ด้ วย
การเชื่อมด้ วยการเสียดทานแบบกวน พบค่าความเร็ ว
รอบที่สงู กว่าให้ ความร้ อนต่อแนวเชื่อมที่สงู ความร้ อน

ที่ตํ่ากว่าทําให้ เกิดอุณหภูมิแนวเชื่อมตํ่า เม็ดเกรนใน
รอยเชื่อมมีขนาดที่เล็กละเอียดและมีความแข็งแรงกว่า
ความเค้ นตกค้ างที่เกิดขึ ้นในแนวเชื่อมมีลกั ษณะเดียว
กับที่เกิดในแนวเชื่อมด้ วยการหลอมละลาย และพบ
ขนาดเกรนของแนวเชื่อมมีขนาดลดลงตํ่าสุดประมาณ
7.6 µm Liu et al. [3] ศึกษาการทําให้ เกิดผลึกใหม่ที่
ผิวหน้ าของเหล็กกล้ าไร้ สนิม 316L โดยการใช้ ใช้ เทค
นิคอัลตราโซนิคช๊ อตพีนนิ่ง ในการลดขนาดเกรนของ
พื น้ ผิวความลึกไม่เ กิ น 30 µm ของเหล็กกล้ าไร้ สนิม
316L พบชันของผลึ
้
กระดับนาโนที่ผิวหน้ าประมาณ
ความลึก 5 µm ทําให้ เกิดเม็ดเกรนขนาดประมาณ 10
nm และมีการเรี ยงตัวที่ไม่เป็ นระเบียบที่ความลึกของ
ชันผิ
้ ว 5-30 µm โครง สร้ างประกอบด้ วยเกรนละเอียด
และซับเกรนที่ขนาดประมาณ 10 - 100 µm การเพิ่ม
ค่าการสัน่ สะเทือนไม่สง่ ผลต่อขนาดเกรนที่ผิวหน้ าของ
ชิ ้นงาน แต่ส่งผลต่อความลึกของการเปลี่ยนแปลงเม็ด
เกรนที่ลึกลง การเปลี่ยนแปลงของขนาดเกรนเกิดจาก
ความหนาแน่นสูงของดิสโลเกชัน่ และการก่อแถบการ
เฉือน ประจักษ์ อ่างบุญตา และ สญชัย เข็มเจริ ญ [4]
ออกแบบและสร้ างเครื่ องหมุนวนอิเล็กโทรดการเชื่อม
GTAW เพื่ อ ลดปั ญ หาการแตกร้ าวขณะร้ อนในรอย
เชื่อมอลูมิเนียม 6063 การทดลองทําการศึกษาอิทธิ
พลการหมุนวนอิเลกโทรด เช่น เส้ นผ่านศูนย์กลางการ
หมุนวน 1.0-3.0 มม และความเร็ วในการหมุนของอิ
เล็กโทรด 45-210 รอบต่อนาที เพื่อเปรี ยบเทียบโครง
สร้ างจุลภาคและสมบัติทางกลของรอยเชื่อม ผลการ
ทดลอง พบการหมุน วนอิเ ล็กโทรดในการเชื่ อมอลูมิ
เนียมสามารถทําให้ เดนไดรท์แตกตัวเป็ นตัวก่อให้ เกิด
ผลึกใหม่ ทําให้ เกรนมีขนาดเล็ก มีอิทธิพลต่อการลด
การแตกร้ าวร้ อนได้ การหมุนวนอิเล็กโทรดมีอิทธิ พล

ต่อค่าความแข็งของรอยเชื่อม โดยค่าความแข็งที่รัศมี
ต่างๆ มีคา่ ตํ่ากว่าชิ ้นงานปกติแต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั
รั ศ มี ก ารหมุน วน การวิ เ คราะห์ ค วามกว้ า งของรอย
เชื่อม อิทธิพลของการหมุนวนอิเล็กโทรดที่ มีรัศมีต่าง
กัน ทําให้ ความกว้ างของรอยเชื่อมมีแนวโน้ มที่จะเพิ่ม
ขึน้ เมื่ อรั ศมี ในการหมุนอิ เล็ กโทรดเพิ่ม สูงขึน้ การ
วิเคราะห์การหลอมลึกของรอยเชื่อม อิทธิพลของการ
หมุนวนอิเล็กโทรดที่มีรัศมีต่างกัน ทําให้ การหลอมลึก
ของรอยเชื่อมมีแนวโน้ มที่ลดลง เมื่อรัศมีในการหมุนอิ
เล็กโทรดเพิ่มสูงขึ ้น
จากข้ อมูลเบื ้องต้ น พบว่าการลดขนาดเกรน
ของแนวเชื่อมเหล็กกล้ าไร้ สนิมเกรด 304 อาจเป็ นไป
ได้ โดยเทคนิคการสัน่ สะเทือนโลหะหลอมเหลวในแนว
เชื่ อม ด้ วยเหตุนี ใ้ นงานวิ จัย นี จ้ ึง มี แ นวคิ ดในการลด
และทําลายโครงสร้ างเดนไดร์ ท โดยใช้ เทคนิคการหมุน
วนแท่งทังสเตนการเชื่อมทิก เพื่อทําให้ เกิดการสัน่ สะ
เทือนทางกลและการกวนในแนวเชื่อมและทําให้ เกิดรูป
แบบโครงสร้ างในแนวเชื่อมตามต้ องการต่อไป
2. วิธีการทดลอง
วัสดุที่ใช้ ในการทดลอง คือ เหล็กกล้ าไร้ สนิม
ออสเทนเนติคเกรด AISI304 (0.05%C,18.5%Cr,
8.5% Ni, %โดยนํ ้าหนัก) หนา 1.5 มม ขนาดกว้ าง 40
มม. ยาว 120 มม. ถูกประกบยึดแน่นในอุปกรณ์จบั ยึด
ดังแสดงในรู ปที่ 2 เครื่ องเชื่อมที่ ใช้ ในการทดลองเป็ น
เครื่ องเชื่อมอาร์ คด้ วยแท่งทังสเตนแบบอินเวอร์ ทเตอร์
มีตวั แปรต่างๆ คือ กระแสไฟฟ้า 60-90 แอมแปร์ เส้ น
ผ่านศูนย์กลางอิเลคโทรด 2.4 มม ความเร็ วในการเดิน
แนวเชื่อม 100-325 มม/นาที การไหลของแก๊ สอาร์
กอน 12 ลิตร/นาที เชื่อมท่าราบ ระยะยื่นหัวอิเลคโทรด

3.6 มม ระยะอาร์ ค 1.5 มม ความเร็ วรอบของการหมุน
วนอิเลกโทรด 0-300 รอบต่อนาที การเชื่อมเป็ นแบบ
การเชื่อมเดินแนวบนแผ่นเหล็กกล้ าไร้ สนิม 304 (Bead
on plate) โดยไม่มีการเติมลวดเชื่อม ชิ ้นงานที่เชื่อม
เสร็ จถูกปล่อยให้ เย็นตัวในอุปกรณ์จบั ยึด จากนันถอด
้
ออกมาทําการตรวจสอบโครงสร้ างจุลภาค

รูปที่ 1 ชิ ้นงานและการจับยึดในอุปกรณ์จบั ยึด

รูปที่ 2 เครื่ องหมุนวนอิเลกโทรด

3. ผลการทดลองและการวิเคราะห์
3.1 อิทธิพลความเร็วรอบต่ อระยะห่ างแขนเดน
ไดร์ ททุตยิ ภูมิ
รอยต่อชนเหล็กกล้ าไร้ สนิมถูกทําการเชื่อมด้ วย
กระแสไฟฟ้า 70 แอมแปร์ ความเร็ วเดินแนวเชื่อม 200

mm/min และความเร็ วรอบการหมุนวนของหัวอิเ ลก
โทรด 0-350 rpm ผลการทดลองที่ได้ มีดงั นี ้

ความกว้างแนวเชื�อม (µm)

5.0000
4.5000
4.0000
3.5000
3.0000
2.5000

x1

x2

y1

y2

2.0000
0

50

100

150

200

250

300

0.4000
0.3500
0.3000
0.2500
0.2000
0.1500
0.1000
0.0500
0.0000

การซึมลึกของแนวเชื�อม (µm)

รูปที่ 3 โครงสร้ างมหภาคของรอยเชื่อมเหล็กกล้ าไร้ สนิม 304
ด้ วยความเร็ วรอบ 300 rpm
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รูปที่ 4 ความกว้ างของโลหะเชื่อมที่ความเร็ วรอบต่างๆ: (x1=
ความกว้ างผิวหน้ า x2=ความกว้ างด้ านซึมลึก y1=ความเว้ า
ผิวหน้ า และ y2=ระยะซึมลึก)

รู ปที่ 3 แสดงโครงสร้ างมหภาคของแนวเชื่อมตัง้
ฉากกับทิศทางการเดินแนวเชื่อม โดยที่ทิศทางการเดิน
แนวเชื่อมนันพุ
้ ่งออก มาจากหน้ ากระดาษของชิ ้นงาน
เชื่อมด้ วยความเร็ วรอบ 300 rpm โครงสร้ างมหภาค
แสดงความแตกต่างระหว่า งโลหะหลัก เหล็ กกล้ าไร้
สนิมและบริ เวณโลหะเชื่อมอย่างชัดเจน นอกจากนัน้
เมื่ อพิ จ ารณาพื น้ ที่ การเชื่ อมแล้ ว พบรู ปร่ างของแนว
เชื่อมที่แตกต่างกันเมื่อความเร็ วรอบของการเชื่อมเกิด
การเปลี่ยนแปลงดังแสดงในรูปที่ 4 ความกว้ างของผิว
หน้ าแนวเชื่อมแปรผกผันกับความเร็ วรอบการหมุนวน
แต่ผิวหน้ าด้ านการซึมลึกนันแปรผั
้
นตามความเร็ วรอบ

การหมุนวน การเกิดลักษณะนี ้คาดว่าเกิดจากการหมุน
วนที่เร็ วขึ ้น ทําให้ ความร้ อนที่เกิดในแนวเชื่อมนันเกิ
้ ด
การแผ่ขยายไปสู่ด้านข้ างของแนวเชื่อมที่ปริ มาณน้ อย
ลง และส่ง ผลทํ าให้ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างของ
แนวเชื่ อมถูกจํ ากัด ในบริ เ วณที่ แ คบลง นอกจากนัน้
ความร้ อนที่ลดลงส่งผลต่อการให้ ความร้ อนในแนวดิ่ง
ของแนวเชื่อมทําให้ ความกว้ างของชิ ้นงานที่ด้านล่าง
ของแนวเชื่อมบริเวณการซึมลึกแคบลงไปด้ วย
รู ปที่ 5 แสดงโครงสร้ างจุลภาคของโลหะเชื่อมที่
ตําแหน่ง I ถึง III ดังแสดงในรู ปที่ 3 ของชิน้ ทดสอบที่
เชื่อมด้ วยความเร็ วรอบ 300 rpm พบว่าที่บริ เวณขอบ
เขตระหว่างโลหะหลักและพืน้ ที่การหลอมละลายนัน้
เกิ ด โครงสร้ างเดนไดร์ ท ต่ อ ออกมาจากโลหะหลัก
ขนาดของเดนไดร์ ทที่พบมีความหยาบและขนาดใหญ่
ดังแสดงในรู ปที่ 5 (ก) ทําการวัดช่องว่างระหว่างแขน
เดนไดร์ ท ทุติย ภูมิ (Secondary Dendrite Arm
Spacing: SDAS) จํานวน 20 จุด พบมีค่าเฉลี่ยประ
มาณ 6.3162 µm ขณะที่บริเวณขอบเขตระหว่างโลหะ
หลักและกึ่งกลางแนวเชื่อมดังแสดงในรูปที่ 5 (ข) และ
กึ่ง กลางของโลหะเชื่ อมนัน้ ดัง แสดงในรู ปที่ 5 (ข) มี
รู ปร่ างของโครงสร้ างเดนไดร์ ทที่ สัน้ ละเอียดกว่า ค่า
SDAS มีค่าเฉลี่ยประ มาณ 6.0417 µm และ 6.0276
µm ตามลําดับ
รู ป ที่ 5 (ง) ทํ า การเปรี ย บเที ย บค่า SDAS ของ
รอยต่อที่ เ ชื่ อ มด้ ว ยความเร็ วรอบจาก 0 – 350 rpm
พบว่าการเพิ่มของความเร็ วรอบทําให้ คา่ SDAS ลดลง
ทัง้ 3 ตําแหน่ง อย่างไรก็ตามเมื่อความเร็ วรอบมีคา่ สูง
คือ 350 rpm นัน้ ไม่สามารถวัดค่าความเร็ วในการ
เชื่ อ มได้ เนื่ อ งจากการหมุน วนมี ค่า สู ง เกิ น ไปทํ า ให้
โลหะหลอมเหลวที่อยูใ่ นบ่อหลอมละลายกระเด็นออก
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รูปที่ 5 โครงสร้ างจุลภาคของแนวเชื่อมที่ความเร็ วรอบ 300rpm: (ก) ตําแหน่งขอบโลหะเชื่อม (ข) ตําแหน่งขอบและกึ่งกลางแนว
เชื่อม (ค) กึ่งกลางแนวเชื่อม และ (ง) ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างแขนเดนไดรท์ (SDAS) ความเร็ วรอบการหมุน และตําแหน่ง
การตรวจสอบ

มา และทําให้ แนวเชื่อมนันเกิ
้ ดเป็ นจุดบกพร่ อง และไม่
สามารถเติมเต็มผิวหน้ าแนวเชื่อมได้ การลด SDAS ลง
นี ้ คาดว่าเกิดจากการกวนและการสัน่ สะเทือนจากการ
อาร์ คของแท่ง ทัง สะเตน ทํ าให้ โลหะหลอมเหลวเกิ ด
การเติบโตเป็ นเดนไดร์ ทที่ยาวและหยาบน้ อยลง
3.2 อิทธิพลความเร็วเดินแนวต่ อระยะห่ างแขน
เดนไดร์ ททุตยิ ภูมิ
ตัวแปรการเชื่อมที่ใช้ ในการศึกษาประกอบไปด้ วย
ความเร็ วรอบ 300 rpm ความเร็ วเดินแนวเชื่อม 75325 mm/min และกระแส ไฟฟ้า 70 A
รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความเร็ วเดิน
แนวเชื่ อม ความกว้ างของแนวเชื่ อม และการซึม ลึก

ของแนวเชื่อม พบว่าความกว้ างของผิวหน้ าแนวเชื่อม
ความกว้ างของระยะการซึมลึก ระยะการเว้ าของผิ ว
หน้ า และการซึมลึกด้ านหลังแนวเชื่อม มีแนวโน้ มที่ มี
ค่าลดลงเมื่อความเร็ วเดินแนวเชื่อมมีคา่ เพิ่มขึ ้นถึงช่วง
175-225 mm/min จากนันค่
้ าต่างๆ ที่ทําการวัดนัน้ มี
ค่าที่ลดลงเล็กน้ อยจนกระทัง่ ค่อนข้ างสมํ่าเสมอ การ
เกิดการลดขนาดในลักษณะนี ้คาดว่าเกิดจากการเดิน
แนวเชื่อมที่มีความเร็ วมากเกินไปทําให้ คา่ ความร้ อนที่
ให้ แก่แนวเชื่อมนัน้ (Heat input) มีคา่ ที่ลดลง [5] และ
ทําให้ ความสามารถในการทําให้ โลหะเกิดการหลอม
ละลายลดตํ่าลง แต่อย่างไรก็ตามการลดลงในลักษณะ
นี ้ดูเหมือนว่าจะทําให้ การทดลองนี ้ได้ ผลการทดลองดัง
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3.3 อิทธิพลกระแสไฟฟ้าการเชื่อมต่ อระยะห่ าง
แขนเดนไดร์ ททุตยิ ภูมิ
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รู ปที่ 6 ความกว้ างของโลหะเชื่ อมที่ความเร็ วเดินแนวต่างๆ:
(x1=ความกว้ างผิวหน้ า x2=ความกว้ างด้ านซึมลึก y1=ความ
เว้ าผิวหน้ า และ y2=ระยะซึมลึก)

ว่าการเดินแนวที่เร็วขึ ้นทําให้ เกิดการรบกวนการเย็นตัว
ที่ไม่เป็ นรูปแบบ แต่การยืนยันคําพูดนี ้ต้ องมีการศึกษา
รูปแบบการเย็นตัวของแนวเชื่อมต่อไป อย่างไรก็ตามที่
การเพิ่ม ความเร็ วเดิน แนวเชื่ อมนัน้ ค่า SDAS นัน้ มี
แนวโน้ มที่ลดลง นอกจากนันค่
้ า SDAS นี ้มีคา่ เพิ่มขึ ้น
เมื่อความเร็วเดินแนวเชื่อมเพิ่มจาก 225-325 mm/min
ที่การศึกษาอิทธิพลการเดินแนวต่อการลด ค่า SDAS
นี พ้ บ ว่ า ความเร็ ว เดิ น แนว 175 mm/min ทํ า ให้ เ กิ ด
ความละเอียดมากที่สดุ และใช้ เป็ นตัวกําหนดการเชื่อม
ในสภาวะต่อไป
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รู ป ที่ 7 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระยะห่ า งแขนเดนไดรท์
ความเร็ วรอบการหมุน และตําแหน่งการตรวจสอบ

รูปที่ 7 ทําการเปรี ยบเทียบค่า SDAS ของรอยต่อ
ที่เชื่อมด้ วยความเร็ วเดิน 75-325 mm/min พบว่าการ
เพิ่มของความเร็ วเดินทําให้ SDAS ลดลง แต่รูปแบบ
การลดขนาดนันไม่
้ ได้ เรี ยงลําดับเหมือนกับการเกิดใน
การเปลี่ยนแปลงความเร็ วรอบดังแสดงในรู ปที่ 5 (ง)
การเกิ ดการลดขนาดนัน้ ไม่ไ ด้ เ ฉพาะเจาะจงที่ จ ะมี
ขนาดลดลงจากด้ านโลหะหลักเข้ าสู่กึ่งกลางแนวเชื่อม
แต่สามารถเกิดได้ ทกุ ตําแหน่ง การเกิดลักษณะนี ้คาด
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ลดตํ่าลงนัน่ เอง [6]

0.0000
50

60

70
กระแสไฟฟ้า (A)

80

90

รู ปที่ 8 ความกว้ างของโลหะเชื่อมที่กระแสไฟฟ้ าเชื่อมต่างๆ:
(x1=ความกว้ างผิวหน้ า x2=ความกว้ างด้ านซึมลึก y1=ความ
เว้ าผิวหน้ า และ y2=ระยะซึมลึก)

ตัวแปรการเชื่อมที่ใช้ ในการศึกษาประกอบไปด้ วย
ความเร็ วรอบ 300 rpm ความเร็ วเดินแนวเชื่อม 175
mm/min และกระแส ไฟฟ้า 50-90 A
รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าที่
ใช้ ในการเชื่อม ความกว้ างของแนวเชื่อม และการซึม
ลึกของแนวเชื่ อม พบว่าความกว้ างของผิวหน้ าแนว
เชื่อม ความกว้ างของระยะการซึมลึก ระยะการเว้ าของ

ระยะห่างระหว่างแขนเดนไดร์ท (µm)

ผิวหน้ า และการซึมลึกด้ านหลังแนวเชื่อม มีแนวโน้ มที่
มีค่าลดลงเพียงเล็กน้ อยเมื่อกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นจาก
50-75A และมีคา่ เพิ่มขึ ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมมีคา่
เพิ่มขึ ้น การเกิดการเปลี่ยนแปลงนี ้เกิดขึ ้นเนื่องจากค่า
ความร้ อนที่ ให้ แก่แนวเชื่อมนันมี
้ ค่าเพิ่มขึ ้น [5] ทําให้
ความร้ อนที่สะสมในแนวเชื่ อมนัน้ เพิ่มขึ ้น การหลอม
ละลายของโลหะเชื่อมดีขึ ้น และเกิดการแผ่ขยายความ
ร้ อนออกไปทําให้ พื ้นที่การหลอมละลายและพื ้นที่ที่ได้
รับอิทธิพลความร้ อนมีคา่ เพิ่มขึ ้น
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ให้ เกิดโครงสร้ างจุลภาคที่มีความละเอียดมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย SDAS ประมาณ 5.5104 µm
3.4 ความแข็งแรงดึงของรอยเชื่อม
ความแข็งแรงดึงของชิ ้นทดสอบการเปลี่ยนแปลง
ความเร็วรอบการหมุนวนอิเลกโทรด คือ ค่าสภาวะการ
เชื่อมที่ 1-8 ในตารางที่ 1 พบว่าการเปลี่ยนแปลงตัว
แปรการหมุนนันส่
้ งผลทําให้ คา่ ความแข็งแรงของแนว
เชื่อมมีค่าที่เพิ่มขึ ้น ดังผลการลดลงของค่า SDAS ที่
แสดงในรูปที่ 5 (ง) นอกจากนันทํ
้ าการศึกษาค่าความ
เหนียว (Toughness) ของวัสดุตามสูตรการคํานวณที่
แสดงไว้ โดย Dieter [8] พบว่าค่าความเหนียวของรอย
ต่อนันมี
้ คา่ ที่เพิ่มขึ ้นเมื่อความเร็วรอบการหมุนเพิ่มขึ ้น
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รู ป ที่ 9 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระยะห่ า งแขนเดนไดรท์
กระแสไฟฟ้ าการเชื่อม และตําแหน่งการตรวจสอบ

รูปที่ 9 แสดงผลการวัด SDAS ของรอยต่อที่เชื่อม
ด้ วยกระแสไฟฟ้า 50-90A พบว่า SDAS มีคา่ ลดลง
เมื่อกระแสไฟฟ้ามีคา่ เพิ่มขึ ้นจน ถึงค่าที่เหมาะสมที่สดุ
ในการทดลองนี ้ คือ 70A อย่างไรก็ ตามเมื่ อค่าความ
ร้ อนที่ให้ เพิ่มขึ ้นหรื อกระแสเพิ่มขึ ้นทําให้ ความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิของโลหะหลอมเหลวและช่วงการแข็ง
ตัวเพิ่มมากขึ ้น จึงส่งผลโดยตรงต่อเวลาการเข็งตัวและ
การเพิ่ม SDAS [7] ที่การศึกษาอิทธิพลกระแสไฟฟ้าที่
เชื่อมต่อการลด SDAS นี ้ พบว่ากระแสไฟฟ้า 70 A ทํา

รูปที่ 10 ชิ ้นทดสอบแรงดึง (หน่วย: มม.)

ตารางที่ 1 แสดงสภาวะการเชื่อมที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงตัวแปรการเชื่อม โดยทําการออกแบบชิ ้น
ทดสอบใหม่ให้ มีรูปร่ างดังแสดงในรู ปที่ 10 ค่าความ
แข็ ง แรงดึง ของแนวเชื่ อมที่ ทํ า การศึกษาการเปลี่ ย น
แปลงความเร็ วเดิน แนวเชื่ อม (สภาวะการเชื่ อมที่ 7
และ 9-14) พบว่าความแข็งแรงดึงของชิ ้นทดสอบนัน้
มีคา่ เพิ่มขึ ้น เมื่อความเร็วเดินแนวเชื่อมเพิ่มขึ ้นจาก 75
-175 mm/min และลดลงเมื่อความเร็ วเดินแนวเชื่ อม
เพิ่ ม ขึน้ จาก 200-325 mm/min การเปลี่ ยนแปลงค่า
ความแข็งแรงดึงเกิดขึ ้นจากการลด SDAS ดังแสดงใน
รูปที่ 7

ตารางที่ 1 ความแข็งแรงดึงของแนวเชื่อมที่สภาวะการเชื่อมต่างๆ
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ความเร็วรอบ
(rpm)
0
50
100
150
200
250
300
350
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
-

ความเร็วเดิน
(mm/min)
225
225
225
225
225
225
225
225
75
125
175
250
275
325
175
175
175
175
-

ความเหนียว
กระแสไฟฟ�า ความแข็งแรงสูงสุด
(Toughness, MN.m/m3)
(MPa)
(A)
1510.875
576.67
70
1531.049
584.37
70
1557.381
592.16
70
1573.388
596.09
70
1574.786
596.51
70
1585.214
600.46
70
1625.217
615.73
70
70
1375.291
570.66
70
1464.725
585.89
70
1576.756
628.15
70
1531.700
612.68
70
151.222
611.38
70
1509.105
608.51
70
1546.200
618.48
50
1567.531
637.21
60
1350.160
608.18
80
1314.995
592.34
90
654.19
1982.196
-

นอกจากนันค่
้ า SDAS ที่ลดลงนัน้ ส่งผลทําให้ คา่
ความเหนี ยวของแนวเชื่ อมที่ เ ชื่ อมด้ วยความเร็ วเดิน
แนวเชื่อม 175 mm/min นันมี
้ คา่ ความเหนียวสูงสุด
การเปลี่ ยนแปลงค่าความแข็ง แรงดึงและความ
เหนียวของแนวเชื่อม ที่เกิดจากการเชื่อมด้ วยกระแส
ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจาก 50-90 A มีลกั ษณะคล้ ายกับ
การเกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความแข็งแรงดึงและความ
เหนียวที่เกิดในการเปลี่ยนแปลงความเร็ วรอบการหมุน
ของอิเลกโทรด และความเร็ วเดินแนวเชื่อม กล่าวคือ
การลดค่า SDAS ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มค่าความ
แข็งแรงดึงและความเหนียวของแนวเชื่อม ดังนัน้ การ
ศึกษาและควบคุม ให้ ค่า SDAS นัน้ ควรมี การศึกษา
ต่อไปเพื่อให้ ได้ แนวเชื่อมที่มีความแข็งแรงและเหนียว

สู ง สุ ด เพื่ อ การนํ า ไปใช้ ง านในภาคอุ ต สาหกรรม ที่
สภาวะการเชื่ อ มต่า งๆ ที่ ทํ า การศึ ก ษา สภาวะการ
เชื่อมที่ดีที่สุดนัน้ คือ ตัวแปรการเชื่อมประกอบไปด้ วย
ความเร็ ว รอบ 300 rpm ความเร็ ว เดิ น แนว 175
mm/min และกระแสไฟฟ้า 70 แอมแปร์ ที่คา่ ประมาณ
5.5104 µm โดยให้ ค่า ความแข็ ง แรงดึง สูง สุด 629
MPa และค่าความเหนียวประมาณ 1.57 GPa เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับเหล็กกล้ าไร้ สนิมที่นํามาทําการเชื่อม
พบว่ามีค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดและค่าความเหนียว
ตํ่ากว่าโลหะหลักประมาณ 4 และ 20% ตามลําดับ

4. สรุ ปผลการทดลอง
งานวิ จัยนี ไ้ ด้ ทํ า การศึกษาการเปลี่ ย นแปลงตัว
แปรการเชื่อมทิกหมุนวนอิเลกโทรด ที่ ประกอบด้ วย
ความเร็ วในการหมุนวน และความเร็ วเดินแนวเชื่อม ที่
มี ผ ลต่อการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างจุล ภาค ผลการ
ทดลองมีดงั นี ้
4.1 การเพิ่มความเร็ วรอบการหมุนอิเลกโทรด ความ
เร็ วในการเดินแนว และกระแสไฟฟ้าเชื่อม ส่งผล
โดยตรงทําให้ ค่า SDAS ลดลงแต่หากเพิ่มความ
เร็วรอบการหมุนมากเกินไปทําให้ นํ ้าโลหะกระเด็น
ออกจากบ่อหลอมละลายและไม่ทําให้ เกิ ดแนว
เชื่อมขึ ้น
4.2 ค่าความเร็ วเดินแนวและกระแสไฟฟ้าที่มากเกิน
ไป ทําให้ คา่ SDAS เพิ่มขึ ้น
4.3 ตัวแปรการเชื่อมที่เหมาะสมในการทําให้ เกิดแนว
เชื่ อ มที่ มี โ ครงสร้ างเดนไดร์ ท ที่ ล ะเอี ย ดสุ ด คื อ
ความเร็ วรอบ 300 rpm ความเร็ วเดินแนว 175
mm/min และกระแสไฟฟ้ า 70 แอมแปร์ ที่ ค่ า
ประมาณ 5.5104 µm
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