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การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะผิวเชื่อมพอกแข็งด้ วยลวดเชื่อมแบบแกน Cr-Nb-NiFe based และ Cr-Mo-W-Fe based ที่เตรียมด้วยการเชื่อมแบบ Gas Metal Arc
Welding
แมน ตุย้ แพร่ * และ คารณ แก้วผัด

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ศึกษารอยเชื่อมพอกแข็ง 2 ชนิดคือรอยเชื่อมพอกแข็ง Cr-Nb-Ni- Fe based และรอยเชื่อมพอก
แข็ง Cr-Mo-W-Fe based จากลวดเชื่อมแบบแกน ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบ Gas Metal Arc Welding และเชื่อมบน
เหล็กกล้าคาร์บอนต่า เพื่อประยุกต์ใช้ซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เสี ยหาย การศึกษาพบลักษณะ รู ปร่ างของลวดเชื่อมแบบแกน
ประกอบด้วยเปลือกและผงวัสดุในแกนลวดเชื่ อม เปลือกของลวดเชื่ อม Cr-Nb-Ni-Fe based พบเหล็ก โครเมียม
นิ กเกิ ล เป็ นองค์ป ระกอบทางเคมี เป็ นหลัก ส่ วนวัสดุ ผ งในแกนลวดเชื่ อมพบองค์ป ระกอบทางเคมี คือ ธาตุ เหล็ก
ไนโอเบียม โบรอนและอลูมิเนียม เป็ นหลัก สาหรับเปลือกของลวดเชื่อม Cr-Mo-W-Fe based พบเหล็กและโครเมียม
เป็ นองค์ประกอบทางเคมีหลักและพบโมลิบดินมั ทังสเตนและคาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบทางเคมีหลักในผงแกนลวด
เชื่อม ความแข็งของรอยเชื่อม Cr-Mo-W-Fe based มีค่า 1007 HV300g ซึ่งสูงกว่าค่าความแข็งเฉลี่ยของรอยเชื่อม Cr-NbNi-Fe based เนื่องจากมีองค์ประกอบทางเคมีของโมลิบดินมั และทังสเตนกระจายอยูใ่ นรอยเชื่อมและยังส่งผลให้อตั รา
การสึ กหรอต่าด้วย สาหรับรอยเชื่อมพอกแข็ง Cr-Nb-Ni-Fe based พบองค์ประกอบทางเคมีไนโอเบียมกระจายในรอย
เชื่อม ทาให้รอยเชื่อมมีค่าความแข็งเฉลี่ย 656 HV300g ซึ่งสูงกว่าความแข็งของชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอนประมาณ 3 เท่า
นอกจากนี้ยงั พบว่า มีการเจือจางต่าระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงานจึงทาให้ความแข็งของรอยเชื่อมมีค่าสู งและสม่าเสมอ
ทั้งรอยเชื่อม

คาสาคัญ: การเชื่อมพอกผิวแข็ง, ลวดเชื่อมแบบแกน, การสึ กหรอแบบไถล, การเชื่อมแบบ GMAW
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Characterization Hard Surfacing of Cr-Nb-Ni-Fe based and Cr-Mo-W-Fe
based Cored Wires Fabricated by Gas Metal Arc Welding
Man Tuiprae* Kumron Kaewpad

Abstract
In this research, the weldments of Cr-Nb-Ni-Fe based and Cr-Mo-W-Fe based electrode cored wires
were fabricated onto low carbon steel by gas metal arc welding. The Cr-Nb-Ni-based electrodes cored wire
consisting of iron, chromium and nickel alloy shell and iron, niobium, boron and aluminum alloy as the core
material. Meanwhile, the Cr-Mo-W-Fe based electrode cored wire containing the iron and chromium alloy shell and
a molybdenum, tungsten and carbon alloy as the core component. The measurement of average microhardness on
the weldment Cr-Mo-W-Fe based was 1007 HV300g which was higher than that of the Cr-Nb-Ni-Fe based. This was
due to a well distribution of the molybdenum and tungsten carbide in the Cr-Mo-W-Fe weldment. Whereas the CrNb-Ni-Fe based weldment showed a distribution of niobium providing the average hardness of 656 HV300g which
was about 3 times that of a mild steel substrate. Moreover, it was also found that very low dilutions between the
cored wire and substrate resulting in high hardness and consistently in weldment.
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1. บทนา

การสร้างพื้นผิวใหม่หรื อการซ่อมแซมผิวที่เสี ยหายมี
เทคนิ คและกระบวนการทาผิวเคลือบ (coating) หลาย
รู ปแบบ ได้แก่การทาผิวเคลือบด้วยกระบวนการทางเคมี
และทางกายภาพ (CVD, PVD) โดยมีการพัฒนาวัสดุที่
สามารถทนทานต่อการสึ กหรอบริ เวณผิวของชิ้ นงาน
เช่น วัสดุกลุ่มทังสเตน (W) และทังสเตนคาร์ ไบด์ (WC)
วัสดุกลุ่มไนโอเบี ยม (Nb) และไนโอเบี ยมคาร์ ไบด์
(NbC) เป็ นต้น [4] นอกจากนี้ยงั มีการใช้กระบวนการทา
เคลื อ บผิ วด้ว ยเทคนิ ค ทางเคมี ไ ฟฟ้ า เช่ น การเคลื อ บ
สัง กะสี แ ละเคลื อ บโครเมี ยมเพื่อ การต้านทานการกัด
กร่ อน [5] การพ่นเคลือบด้วยความร้อน เป็ นอีกวิธีการ
หนึ่ งที่ สามารถสร้างและซ่ อมแซมผิวของชิ้ นงานที่ สึก
หรอได้ เ ป็ นอย่ า งดี แ ละไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชิ้ น งาน
เนื่ องจากความร้ อน ซึ่ งจะอาศัยหลักการทาคื อให้ วสั ดุ
เคลื อ บมี ล ั ก ษณะกึ่ งหลอมเหลวและเคลื่ อ นที่ ด้ ว ย
ความเร็ วสู งจากการอัดด้วยแก๊สหรื ออากาศ ทาให้วสั ดุ
เคลือบวิ่งกระทบกับชิ้นงานกลายเป็ นชั้นผิวเคลื อบใน
ที่ สุด โดยชิ้ นงานมี อุณหภูมิค่อนข้างต่ า ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กับ
เทคนิ คการพ่นเคลือบ [6-8] สาหรับการเชื่ อมพอกผิว
แข็ ง (hard surfacing) เป็ นเทคนิ ค การซ่ อ มแซม
ผิ ว ชิ้ น งานที่ สึ ก หรอที่ นิ ย มและใช้กัน มานาน ซึ่ งใน
ปั จจุ บัน มี การพัฒนาลวดเชื่ อมพอกผิวแข็ง ทั้งในด้าน
ลักษณะ รู ปแบบและการพัฒนาวัสดุต่างๆ ได้แก่ลกั ษณะ
วัสดุ เป็ นแบบผง ลักษณะลวดเชื่ อมหุ ้มฟลักซ์ มี ขนาด
เส้นผ่านศู นย์กลาง 0.8 - 2.0 มิ ลลิ เมตร และยังมี ลวด
เชื่ อ มแบบแกน (cored wire) ซึ่ ง ในแกนลวดเชื่ อ มมี
ส่ ว นผสมของเฟสคาร์ ไ บด์ เ ช่ น ทั ง สเตนคาร์ ไ บด์
โครเมี ยมคาร์ ไบด์ ไนโอเบี ยมคาร์ ไบด์และอลูมิเนี ยม
ออกไซด์ เป็ นต้น [9] นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาวิจยั ถึง
พารามิ เ ตอร์ ของการเชื่ อ มด้วยลวดเชื่ อมแบบแกนที่ มี

เทคโนโลยีพ้ืนผิวและวิศวกรรมพื้นผิว ได้มีบทบาท
อย่ า งมากต่ อ การซ่ อ มบ ารุ ง ชิ้ น ส่ ว นเครื่ องจัก รกลที่
เสี ยหายจากการใช้ ง าน และจากสิ่ งแวดล้ อ มใน
อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ดั ง ตั ว อย่ า งการสึ กหรอของ
ผิวชิ้นงานในรู ปที่ 1 ซึ่งเกิดกับทั้งอุตสาหกรรมทั้งขนาด
เล็กและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่นอุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็ ก กล้ า อุ ต สาหกรรมยานย นต์ โรงงาน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมซี เมนต์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมน้ าตาล อุตสาหกรรมการ
บิ น โรงผลิตกระแสไฟฟ้ า รวมถึงอุตสาหกรรมนอก
ชายฝั่ ง เป็ นต้น โดยได้มีการนาเทคโนโลยีพ้ืนผิวและ
วิศวกรรมพื้นผิวมาประยุกต์ใช้ซ่อมแซมส่ วนที่เสี ยหาย
และอีกทั้งยังนามาใช้พฒั นาสาหรับการออกแบบพื้นผิว
และออกแบบวัส ดุ พ้ื น ผิ วเพื่ อการป้ องกันการสึ กหรอ
และการยื ด อายุ ก ารใช้ ง าน ของชิ้ นส่ วนต่ า งใ น
อุตสาหกรรม [1-3]

รู ปที่ 1 ตัวอย่างชิ้นงาน Plunger ที่ สึกหรอบริ เวณผิว
หลังจากการใช้งาน
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นิกเกิลเป็ นโลหะพื้นฐานและมีส่วนผสมของทังสเตนใน
แกนลวดเชื่อมเพื่อให้ได้คุณภาพของรอยเชื่ อมที่ดีที่สุด
[10-12] และยัง มี ก ารพบว่า ลวดเชื่ อ มแบบแกนที่ มี
ส่ วนผสมของโครเมียมและโคบอลสู ง ทาให้รอยเชื่ อม
สามารถต้านทานการสึ กหรอแบบขัดถู (abrasive wear)
ได้ดี แ ละมี ค่ า ความแข็ง มากกว่า 2.5 เท่ า ของเหล็ ก
HARDDOC 400 รวมถึ ง ลวดเชื่ อ มแบบแกนที่ มี
ส่วนผสมของไนโอเบียม โมลิบดิ นมั และทังสเตน ที่ ให้
คุ ณสมสมบัติใ นทานองเดี ย วกัน [13-15] ซึ่ งขึ้ นอยู่กับ
การนาไปใช้ให้เหมาะสมกับงานต่างๆ รวมถึงสภาวะ
สิ่ งแวดล้อมและสภาพการใช้งาน ในงานวิจยั นี้ ได้ศึกษา
ลัก ษณะเฉพาะของลวดเชื่ อ มพอกผิ ว แข็ ง แบบแกน
(cored wire) ที่ มีองค์ประกอบทางเคมีต่างกัน 2 ชนิ ด
ได้แก่ลวดเชื่อมแบบแกน Cr-Nb-Ni-Fe based และลวด
เชื่อมแบบแกน Cr-Mo-W-Fe based ใช้กระบวนการ
เชื่อมแบบ Gas Metal Arc Welding: GMAW ในการ
ทดลองครั้งนี้ และทาการศึ กษาคุ ณลักษณะเฉพาะและ
คุณสมบัติต่างๆ ของรอยเชื่ อมพอกแข็ง ทั้งโครงสร้าง
จุลภาค คุณสมบัติทางเคมี ความแข็งและการต้านทาน
การสึ กหรอของรอยเชื่ อมพอกแข็ง เพื่อเป็ นแนวทาง
สาหรั บการนาไปประยุกต์ใช้ในงานอุ ตสาหกรรมได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

ต่า งกัน เพื่ อเป็ นแนวทางการประยุก ต์ใ ช้ง านได้อย่า ง
เหมาะสมในด้านราคา ค่าความแข็งและค่าการต้านทาน
ก า ร สึ ก ห ร อ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า
ลักษณะเฉพาะของลวดเชื่ อมแบบแกนทั้ง 2 ชนิ ด
ประกอบด้วยการวิเคราะห์สณ
ั ฐานวิทยา รู ปร่ าง ลักษณะ
และขนาดของลวด โครงสร้างจุลภาค องค์ประกอบทาง
เคมี เริ่ มจากการศึ กษาข้อมูลของผูผ้ ลิ ต ประกอบด้วย
ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีของลวดเชื่อมดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของลวดเชื่อมแบบแกน
จากบริ ษทั ผูผ้ ลิต (Polymet Corporation: USA)
Cored
wires

Chemical Compositions (wt %)
Cr Nb B Ni Si Mn Al C Mo W Fe

Cr-Nb-Ni13 6 4.2 5.5 1.2 1.3 2 - - - bal.
Fe based
Cr-Mo-W15 - 5 - - - - 5 15 10 bal.
Fe based

ทาการศึ กษาลักษณะเฉพาะของลวดเชื่อมแบบแกน
ทั้ง 2 ชนิ ด ทั้งในส่ วนเปลือกของลวดเชื่อมและในส่ วน
ของวัสดุในแกนลวดเชื่ อม โดยการนาลวดเชื่ อมมาตัด
ตามแนวขวางและวิเคราะห์ ด้วยกล้องจุ ลทรรศน์ แบบ
แสงและกล้องจุลทรรศน์แบบส่ องกราด (JEOL JSM5910) โดยใช้แรงดันไฟฟ้ า 15 kV พร้อมทั้งถ่ายรู ป
ลักษณะรู ปร่ างของเปลือกและแกนลวดเชื่อม ด้วยโหมด
BSE-SEM และโหมด SE-SEM และทาการวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีดว้ ยเทคนิคการกระจายตัวของรังสี
เอ็กซ์ (EDS-SEM) โดยมี รูปแบบการวิเคราะห์ แบบจุ ด
และแบบพื้นที่
การศึกษาผงในแกนลวดเชื่อม โดยการแกะผงวัสดุ
ออกมาจากส่ วนเปลือกของลวดเชื่อม จากนั้นวิเคราะห์

2. วิธีการดาเนินงานวิจัย
2.1 การวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะของลวดเชื่ อมแบบ
แกน
การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้ลวดเชื่ อมแบบแกน 2 ชนิ ดคือ
ลวดเชื่อมแบบแกน Cr-Nb-Ni-Fe based และลวดเชื่อม
แบบแกน Cr-Mo-W-Fe based มี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 1.6 มิลลิเมตรเท่ากัน แต่มีส่วนผสมทางเคมี
4
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ลักษณะสัณฐานวิท ยาผงในแกนลวดเชื่ อ มด้วย SEM
และเทคนิค EDS-SEM เช่นเดียวกับการวิเคราะห์เปลือก
ของลวดเชื่อม

รายละเอียดการตัดดังนี้ คือ ตัดภาคตัดขวางบริ เวณตรง
กลางชิ้นงานเชื่ อมให้ได้ขนาดความกว้างของรอยเชื่ อม
10 มิลลิเมตร เพื่อนาไปทาเรื อนชิ้นงานแบบร้อน (hot
mounting) จากนั้นนาไปขัดภาคตัดขวางของรอยเชื่ อม
ด้วยกระดาษทรายหยาบและกระดาษทรายละเอียด ขัด
มันด้วยผ้าสักหลาด พร้อมกับผงขัดอลูมิเนี ยมออกไซด์
ขนาด 1 ไมครอน และ 0.3 ไมครอนตามลาดับ นา
ชิ้นงานที่ ขดั มันแล้วไปทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์
(ยี่ฮอ้ Wolpert W Group, UK) และวิเคราะห์โครงสร้าง
จุ ล ภาคด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบแสงและกล้ อ ง
จุ ล ทรรศน์ แ บบอิ เ ล็ ก ตรอนส่ ง กราดต่ อ ไป โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) การทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์
หลัง จากขัด มัน เสร็ จ แล้ว น าชิ้ น งานตัว อย่ า งไป
ทดสอบหาค่ า ความแข็ง บริ เ วณภาคตัด ขวางของรอย
เชื่อม โดยเริ่ มทดสอบตั้งแต่ดา้ นบนของรอยเชื่อมลงมา
จนถึงบริ เวณรอยต่อระหว่างชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์ บอน
กับรอยเชื่ อมด้านล่าง โดยทดสอบความแข็ง แต่ละจุ ด
ห่ างกัน 100 ไมครอน ใช้น้ าหนักการทดสอบ 300 กรัม
และ dwell time เท่ากับ 10 วินาที แล้วนาค่าที่ได้จากการ
ทดสอบรอยเชื่อมทั้ง 2 ไปพล๊อตกราฟ ระหว่างค่าความ
แข็ ง กับ ระยะการทดสอบตั้ง แต่ ด้า นบนรอยเชื่ อ มถึ ง
รอยต่อ (interface)
2) การวิเ คราะห์ ล ักษณะโครงสร้ างจุ ล ภาคและ
องค์ประกอบทางเคมี
นาชิ้นงานตัวอย่างที่ ขดั มันเสร็ จแล้วไปเคลือบทอง
ด้วยเครื่ อง sputtering เป็ นเวลา 10 วินาที เพื่อให้นา
ไฟฟ้ าได้ดีก่อนการนาไปวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วย
กล้องจุลทรรศน์แบบส่ องกราด (SEM) ยี่ฮอ้ JEOL รุ่ น
JSM-5910 ใช้แรงดันไฟฟ้ า 15 kV พร้อมทั้งถ่ายรู ป

2.2 การเชื่อมและวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะของรอย
เชื่อมพอกแข็ง
การเตรี ยมชิ้นงานรอยเชื่อมจากลวดเชื่อมแบบแกน
ทั้ง 2 ชนิ ด ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบ Gas Metal Arc
Welding ยี่ฮอ้ Lincoln รุ่ น CV 500-l, USA และใช้แก๊ส
อาร์ กอนซึ่ งเป็ นแก๊สเฉื่ อยเป็ นแก๊สปลุกคลุมในขณะทา
การเชื่ อม โดยใช้พารามิเตอร์ การเชื่ อมดังในตารางที่ 2
ตามพารามิ เ ตอร์ ก ารเชื่ อ มที่ ผู ้ผ ลิ ต ลวดเชื่ อ มแนะน า
ชิ้ น งานสาหรั บ เชื่ อ มพอกผิ ว ใช้เ หล็ก กล้า คาร์ บ อนต่ า
(AISI 1020) ขนาดความกว้าง 50 มิลลิเมตร ความยาว
200 มิลลิเมตร และความหนา 5 มิลลิเมตร ทาการเชื่อม
พอกผิวแข็งจานวน 4 แนวเชื่อมต่อเนื่ องโดยไม่ส่ายลวด
เชื่ อ มและเชื่ อ มทับ แต่ ล ะแนวเท่ า กับ 1/3 ส่ ว น ซึ่ ง มี
ลักษณะและรู ปแบบการเชื่อมดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ไดอะแกรมทดลองการเชื่อม
หลังจากเชื่ อมเสร็ จ แล้ว ทิ้ งให้รอยเชื่ อ มเย็นตัวใน
อากาศปกติจนถึงอุณหภูมิห้อง แล้วนาชิ้นงานเชื่ อมไป
ตัด ด้วยเครื่ อ งตัด ชิ้ น งานโลหะวิท ยาโดยมี ก ารพ่น น้ า
หล่ อ เย็ น ตลอดเวลาเพื่ อ ป้ องกั น การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างจุลภาคในรอยเชื่อม การตัดชิ้นงานทดสอบมี
5
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เมื่อ V คือปริ มาตรที่สูญเสี ยหลังจากทดสอบ (mm3)
rt คือ รัศมีของรอยการทดสอบ (mm)
wt คือ ความกว้างของรอยทดสอบ (mm)
rp คือรัศมีของลูกบอลทดสอบ (mm)
หาอัตราการสึ กหรอจากสมการ (2)

โครงสร้างจุลภาคด้วยโหมด BSE-SEM และโหมด SESEM หลั ง จากวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งจุ ล ภาคใน
ภาคตัดขวางรอยเชื่อมด้วยโหมด BSE-SEM แล้วจากนั้น
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีดว้ ยเทคนิ คการกระจาย
ตัวของรั งสี เอกซ์ โดยการวิเคราะห์ แบบจุ ดและแบบ
พื้นที่
3) การทดสอบการสึ กหรอแบบไถล
ตัดชิ้ นงานเชื่ อมทั้ง 2 ให้ได้ขนาดความกว้างและ
ความยาวเท่ากับ 25 X 25 มิลลิ เมตร จากนั้นทาการ
เจี ยระไนบริ เวณผิวด้า นบนรอยเชื่ อมออกให้ไ ด้ความ
เรี ยบสม่ าเสมอดังรู ปที่ 2 และนาชิ้นตัวอย่างไปขัดด้วย
กระดาษทราบหยาบและกระดาษทรายละเอี ยด ให้ได้
ความเรี ยบผิว 0.2 ไมครอนโดยประมาณตามมาตรฐาน
การทดสอบการสึ กหรอแบบไถล ตาม ASTM G99-05
ด้วยเครื่ อง Tribometer โดยใช้พารามิเตอร์ การทดสอบ
ดังนี้ คือ ใช้ลูกบอลทดสอบอลูมิเนี ยมออกไซด์ ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิ ลลิ เมตร น้ าหนักกดทดสอบ
เท่ากับ 500 กรัม รัศมีการทดสอบ 3 และ 5 มิลลิเมตร
ระยะทางการทดสอบ 300 เมตร และความเร็ วเชิงเส้น
เท่ ากับ 7 เซนติ เมตรต่อวินาที จากนั้นวัดขนาดความ
กว้างของรอยสึ กหรอ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสง
และกาลังขยาย 100 เท่า และบันทึ กรู ปไว้ จากนั้นวัด
ความกว้างของรอยสึ กหรอด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ
SCENTIS แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปหาค่าปริ มาตรที่สูญเสี ย
ของเนื้ อวัสดุและอัตราการสึ กหรอจากสมการ (1) และ
สมการ (2) ตามลาดับ [16]
V   (rt) (wt)3/ 6rp

Q = V/L

(2)

เมื่อ Q คือ อัตราการสึ กหรอ (mm3 /m)
V คือปริ มาตรที่สูญเสี ยหลังจากทดสอบ (mm3)
L คือ ระยะทางการทดสอบ (m)
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์การเชื่อม
ชนิดลวดเชื่อมแบบแกน
Cr-Nb-NiFe based

Cr-MoWFe based

แรงดันไฟฟ้ า (Volt)

26

26

กระแสไฟฟ้ า (Amp.)

160

200

แก๊สอาร์ กอนปกคลุม (psi)

15

15

อัตราการป้ อนลวด (m/min)

17

17

ความเร็ วการเชื่อม (cm/min)

20

20

พารามิเตอร์

3. ผลการทดลองและการอธิบายผลการทดลอง
3.1 คุณลักษณะเฉพาะของลวดเชื่อมแบบแกน
ลักษณะรู ปร่ างของลวดเชื่อมแบบแกน Cr-Nb-Ni-Fe
based และลวดเชื่อมแบบแกน Cr-Mo-W-Fe based เป็ น
ลักษณะเส้นลวดกลม ขนาดเส้นผ่านศู นย์กลางเท่ ากับ
1.6 มิลิเมตรโดยประมาณ บรรจุเป็ นม้วนอยูใ่ นล้อเก็บที่

(1)
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พร้ อ มใช้ง านกับ เครื่ อ งเชื่ อ มแบบ Gas Metal Arc
Welding เมื่ อตัดลวดเชื่ อมตามขวางและวิเคราะห์ ด้วย
กล้องจุลทรรศน์แบบส่ องกราด เพื่อหาลักษณะจาเพาะ
ต่ า งๆ ได้แ ก่ รู ป ร่ า ง ขนาด สัณฐานวิท ยา โครงสร้ า ง
จุลภาคและองค์ประกอบทางเคมี พบว่าลวดเชื่ อมแบบ
แกนทั้ง 2 ชนิดประกอบด้วยส่วนเปลือกลวดและผงวัสดุ
ที่ อ ัด อยู่ด้านในแกนลวดเชื่ อ ม ซึ่ ง ส่ ว นเปลื อกมี ค วาม
หนา 200 ไมครอน โดยประมาณ ดังแสดงดังรู ปที่ 3
และรู ปที่ 4 จากภาพภาคตัดขวางของลวดเชื่อมแบบแกน
ทั้ง 2 คล้ายกับเป็ นการผลิตโดยการรี ดขึ้นรู ปส่ วนเปลือก
บางส่วน จากนั้นบรรจุผงวัสดุในแกนลวดเชื่อม และรี ดม้วนส่วนเปลือกอีกครั้งโดยให้ส่วนปลายของเปลือกทั้ง
สองข้างม้วนเข้าหากันและเกยกัน สุ ดท้ายรี ดซ้ าอีกครั้ง
เพื่ออัดให้แน่นทั้งผงในแกนและส่ วนปลายของเปลือก
ลวด ให้มีลกั ษณะผิวเรี ยบและค่อนข้างกลม
การวิเ คราะห์ องค์ประกอบทางเคมี ข องลวดเชื่ อ ม
แบบแกนทั้ง 2 ด้วยเทคนิ คการกระจายตัวของรังสี เอกซ์
(EDS-SEM) พบองค์ประกอบทางเคมีของส่ วนเปลือก
ลวดเชื่ อม Cr-Nb-Ni-Fe based คือธาตุเหล็ก โครเมียม
และนิกเกิลเป็ นองค์ประกอบทางเคมีเป็ นหลัก ส่ วนวัสดุ
ในแกนลวดเชื่อมพบองค์ประกอบทางเคมีคือธาตุเหล็ก
ไนโอเบี ย ม โบรอนและอลู มิ เ นี ย ม เป็ นหลัก สาหรั บ
ส่วนเปลือกของลวดเชื่อมแบบแกน Cr-Mo-W-Fe based
พบธาตุโ ครเมี ย มและเหล็กเป็ นองค์ป ระกอบทางเคมี
หลัก และพบธาตุ เ หล็ ก โมลิ บ ดิ นั ม ทั ง สเตนและ
คาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบทางเคมีหลักของผงในแกน
ลวดเชื่อม จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ
ส่ วนเปลื อกลวดเชื่ อมทั้ง 2 พบเฉพาะธาตุที่เป็ นโลหะ
เพื่อความสามารถในการนากระแสไฟฟ้ าได้ดี ทาให้มี

กา ร อ า ร์ ค สม่ า เ ส มอ ข ณะ ท า ก าร เ ชื่ อ ม พ อ ก ผิ ว
ขณะเดี ย วกันจะเกิ ดความร้ อนสู งท าให้เกิ ด การหลอม
ละลายของส่ วนเปลือกและผงในลวดเชื่ อมไปพร้ อมๆ
กัน
ลัก ษณะ รู ป ร่ า งของเม็ ด ผงในแกนลวดเชื่ อ มทั้ง
2 ชนิ ดมีลกั ษณะคล้ายเป็ นเม็ดหลายเหลี่ยม มีขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ ปนกันและลักษณะรู ปร่ างของเม็ดผง
ขนาดใหญ่คล้ายกับการผ่านกระบวนการทาให้เกิ ดการ
รวมเป็ นกลุ่มก้อน (agglomerate) องค์ประกอบทางเคมี
ของผงในแกนลวดเชื่ อมทั้ง 2 พบว่ามี ธาตุเหล็กเป็ น
องค์ ป ระกอบหลัก และพบองค์ ป ระกอบทางเคมี ที่
แตกต่างกันคือ ในลวดเชื่ อม Cr-Nb-Ni- Fe based พบ
ธาตุ ไนโอเบียมและนิ กเกิล เป็ นหลัก และในลวดเชื่อม
Cr-Mo-W-Fe based พบทังสเตนและโมลิบดิ นัมเป็ น
หลัก ดังแสดงดังรู ปที่ 3 ข) และ ค) และรู ปที่ 4 ข) และ
ค) ซึ่ งธาตุที่พบจากผงในแกนลวดเชื่อมจะมีอิทธิ พลต่อ
คุ ณสมบัติต่ างๆ ของรอยเชื่ อม [8] ซึ่ ง ธาตุ นิกเกิ ลและ
ไนโอเบี ยมให้คุณสมบัติดา้ นการต้านทานการสึ กกร่ อน
และการกัดกร่ อนได้ดี อีกทั้งไนโอเบียมยังมีผลให้โลหะ
หลอมเหลวของบ่อหลอมละลายของรอยเชื่ อมเกิ ดการ
เย็นตัวได้รวดเร็ ว (supper cooling) ทาให้มีโอกาสเกิ ด
โครงสร้ า งผลึ ก ขนาดเล็ ก ในระดับ นาโนเมตร หรื อ
อาจจะเกิ ด โครงสร้ า งแบบอสัณ ฐานได้ (amorphous)
และสามารถส่ ง ผลให้ ร อยเชื่ อ มมี ค วามแข็ ง สู ง และ
สามารถต้ า นทานการสึ กหรอได้ ดี [17] ส่ ว นธาตุ
ทังสเตนและโมลิ บดิ นัมที่ พบในผงแกนลวดเชื่ อม CrMo-W-Fe based จะให้คุณสมบัติดา้ นความแข็งสู งและ
ความแข็งที่อุณหภูมิสูง มีความสามารถการต้านทานการ
สึ กหรอสูงเช่นกัน [8-9]
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รู ปที่ 3 ภาพ SEM ภาคตัดขวางของลวดเชื่อม Cr-Nb-Ni- Fe based ก) ลักษณะและรู ปร่ างของส่ วนเปลือกและผงใน
แกนลวด ข) สเปคตรัมของการวิเคราะห์ดว้ ย EDS ของส่วนเปลือก และ ค) สเปคตรัมของการวิเคราะห์ดว้ ย EDS ของ
ผงในแกนลวด

รู ปที่ 4 ภาพ SEM ภาคตัดขวางของลวดเชื่อม Cr-Mo-W-Fe based ก) ลักษณะและรู ปร่ างของส่ วนเปลือกและผงใน
แกนลวด ข) สเปคตรัมของการวิเคราะห์ดว้ ย EDS ของส่วนเปลือก และ ค) สเปคตรัมของการวิเคราะห์ดว้ ย EDS ของ
ผงในแกนลวด
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เฟส อย่า งชัด เจนดัง ลัก ษณะเหมื อ นกับ บทความของ
Patricio F. Mendez. [11] ซึ่ งชั้นของรอยเชื่อมเกิดจาก
การหลอมละลายของเปลือกลวดเชื่ อม ผงในแกนลวด
เชื่อมและชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอนบางส่วน จากนั้นเกิด
การเย็นตัวและแข็งตัวในที่สุด ซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎีของ
การแข็งตัวคื อเริ่ มจากการเกิ ดนิ วเคลียสเล็กๆ และการ
เติ บ โตของนิ ว เคลี ย สในทิ ศ ทางสวนทางกับ การคาย
ความร้อน (heat transfer) และกลายเป็ นโครงสร้างแบบ
กิ่งไม้ดงั กล่าวและมีลกั ษณะและขนาดแตกต่างกันของ
แต่เกรน [18] ยังพบว่าแต่ละเกรนอาจจะมีองค์ประกอบ
ทางเคมี สังเกตจากลักษณะความเข้มของเฉดสี จากภาพ
BSE-SEM ซึ่ งในบริ เวณชั้น ของรอยเชื่ อ มแสดงความ
เข้มของเฉดสี หลักที่แตกต่างกันคือ เฉดสี สว่าง เฉดสี เทา
และเฉดสี เทาเข้ม ดังแสดงในรู ปที่ 5

3.2 โครงสร้ างจุลภาคและองค์ ประกอบทางเคมีของรอย
เชื่อม
รู ปที่ 5 และรู ปที่ 6 เป็ นภาพ SEM ที่กาลังขยายต่า
และกาลังขยายสู ง ซึ่ งแสดงภาคตัดขวาง ของรอยเชื่ อม
Cr-Nb-Ni-Fe based และรอยเชื่อม Cr-Mo-W-Fe based
ตามลาดับ รู ปที่ 5 ก-ค แสดงภาคตัดขวางของรอยเชื่อม
Cr-Nb-Ni-Fe based บริ เวณรอยต่อระหว่างรอยเชื่อมกับ
ชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอนที่กาลังขยายต่างกัน และแสดง
ชั้น ของรอยเชื่ อ ม ชั้น ของรอยต่ อ และชั้น ของชิ้ น งาน
เหล็ กกล้าคาร์ บ อนอย่า งชัด เจนและพบว่า บริ เ วณชั้น
รอยต่อมีการหลอมละลายระหว่างลวดเชื่ อมกับชิ้นงาน
อย่างสมบู รณ์ ส่ วนบริ เวณของชั้นรอยเชื่ อมมี ลกั ษณะ
โครงสร้างจุลภาคแบบกิ่งไม้ (dendrite) ซึ่งมีลกั ษณะการ
เกิดโครงสร้างแบบ eutectic คือมีการแยกเป็ นของแข็ง 2

รู ปที่ 5 ภาพ BSE-SEM ภาคตัดขวางรอยเชื่อม Cr-Nb-Ni-Fe based ที่กาลังขยายต่าและสูง
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รู ปที่ 6 ภาพ BSE-SEM ภาคตัดขวางรอยเชื่อม Cr-Mo-W-Fe based ที่กาลังขยายต่าและสูง
ชิ้นงานที่ กาลังขยายต่ าและสู ง แสดงชั้นของรอยเชื่ อม
ชั้นรอยต่อและชั้นของชิ้ นงานอย่างชัดเจน ในชั้นของ
รอยเชื่ อมพบโครงสร้างแบบกิ่งไม้และเป็ นลักษณะการ
เกิ ดโครงสร้างแบบ eutectic คือมี การแยกเป็ นของแข็ง
2 เฟส อย่างชัดเจน ซึ่ งมีกลไกลการเกิดโครงสร้างคล้าย
กับรอยเชื่อม Cr-Nb-Ni-Fe based และพบบริ เวณของชั้น
รอยต่อมีการหลอมละลายระหว่างลวดเชื่ อมกับชิ้นงาน
อย่างสมบู รณ์ ดังแสดงในรู ปที่ 6 ก-ค) โดยไม่พบรอย
แยกหรื อรอยแตกขนาดเล็ก ซึ่ งการหลอมละลายเกิดจาก
การอาร์ ค ระหว่ า งเปลื อ กของลวดเชื่ อ มกับ ชิ้ น งาน
เหล็กกล้าคาร์ บอนทาให้เกิดความร้อนที่อุณหภูมิสูงจึ ง
ทาให้เกิ ดการหลอมละลายทั้งเปลื อกลวดเชื่ อม ผงใน
แกนลวดเชื่อมรวมถึงชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอนบริ เวณที่
เกิดการอาร์ค จากนั้นเกิดการเย็นตัวและแข็งตัว โดยเริ่ ม
จากการเกิดนิวเคลียสและการโตตามทิศทางตรงข้ามกับ
การคายความร้ อน และเกิ ด เป็ นโครงสร้ างแบบกิ่ งไม้

จากการวิเคราะห์ ด้วยเทคนิ คการกระจายของรั ง สี
เอ็กซ์ (EDS) เพื่อหาองค์ประกอบทางเคมี ในบริ เวณรอย
เชื่อม พบว่าบริ เวณที่มีเฉดสี สว่างมีองค์ประกอบทางเคมี
ธาตุไนโอเบียม เป็ นหลัก ซึ่ งแสดงว่ามีการกระจายตัว
ขององค์ประกอบทางเคมี ของธาตุ ไนโอเบี ยมทั่วรอย
เชื่อมอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อคุณสมบัติของ
รอยเชื่อม ส่วนบริ เวณที่แสดงเฉดสี เทาเข้มและเฉดสี เทา
พบองค์ประกอบทางเคมีของธาตุ เหล็ก-โครเมียมและ
เหล็ก-โครเมียม-นิกเกิล เป็ นหลัก ส่วนในบริ เวณชิ้นงาน
ซึ่ งถัดจากรอยเชื่ อมพบองค์ประกอบทางเคมีของเหล็ก
และคาร์ บ อน เป็ นหลัก แสดงให้ เ ห็ น ว่า มี ก ารเจื อ จาง
(dilution) ระหว่ า งวัส ดุ ล วดเชื่ อ มกับ วัส ดุ ชิ้ น งาน
เหล็กกล้าคาร์ บอนน้อยมากซึ่ งจะส่ งผลดี ต่อคุณสมบัติ
ของรอยเชื่อมด้วยเช่นกัน
ภาคตัดขวางของรอยเชื่อม Cr-Mo-W-Fe based ใน
รู ปที่ 6 แสดงในส่วนบริ เวณรอยต่อระหว่างรอยเชื่อมกับ
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เนื่ องจากเป็ นโลหะผสมกันหลายชนิ ดเช่นเดียวกับรอย
เชื่อม Cr-Nb-Ni-Fe based [11, 18] นอกจากนี้ ยงั พบว่า
โครงสร้างจุลภาคมีลกั ษณะรู ปร่ างและขนาดแตกต่างกัน
ของแต่เกรน ซึ่ งแต่ละเกรนอาจมีองค์ประกอบทางเคมี
และองค์ประกอบเฟสต่างกัน สังเกตจากภาพ BSE-SEM
ที่มีลกั ษณะความเข้มของเฉดสี ต่างกัน ซึ่ งสามารถแยก
ความเข้มของเฉดสี บริ เ วณรอยเชื่ อ มได้ดังนี้ คือ เฉดสี
สว่าง เฉดสี เทาและเฉดสี เทาเข้ม ดังแสดงในรู ปที่ 6 ง)
การวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คการกระจายของรังสี เอ็กซ์
(EDS) เพื่อหาองค์ประกอบทางเคมีบริ เวณรอยเชื่อม CrMo-W-Fe based พบว่ า บริ เวณที่ มี เ ฉดสี สว่ า งมี
องค์ประกอบทางเคมีธาตุโมลิบดินมั -ทังสเตน เป็ นหลัก
และบริ เวณที่ แ สดงเฉดสี เ ทาเข้ม และเฉดสี เ ทา พบ
องค์ป ระกอบทางเคมี ข องธาตุ เ หล็ ก -โครเมี ย ม และ
เหล็ก-โครเมี ยม-ทัง สเตนเป็ นหลัก ตามล าดับ ส่ ว น
บริ เวณชิ้นงานถัดจากรอยเชื่อม พบองค์ประกอบทางเคมี
ของ เหล็ก-คาร์ บอน เป็ นหลัก แสดงให้เห็นว่ามีการเจือ
จาง (dilution) ระหว่างวัสดุ ลวดเชื่ อมกับวัสดุชิ้นงาน
เหล็กกล้าคาร์ บอนน้อยมากซึ่ งจะส่ งผลดี ต่อคุณสมบัติ
ของรอยเชื่อมพอกแข็ง

3.3 ความแข็งของรอยเชื่อม
การทดสอบความแข็งของรอยเชื่ อมพอกแข็ง CrNb-Ni-Fe based และรอยเชื่อมพอกแข็ง Cr-Mo-W-Fe
based โดยใช้การทดสอบแบบไมโครวิกเกอส์บริ เวณ
ภาคตัดขวางรอยเชื่อมพอกแข็งทั้งสอง และการทดสอบ
ความแข็งแต่ละจุดห่ างกัน 100 ไมโครเมตร เริ่ มตั้งแต่
ด้ า น บ น บ ริ เ ว ณผิ วห น้ า ร อ ย เ ชื่ อ ม ผ่ า น บ ริ เ ว ณ
ภาคตัดขวางรอยเชื่ อมและผ่านบริ เวณรอยต่อระหว่าง
รอยเชื่ อ มกับ ชิ้ น งานจนถึ ง บริ เ วณชิ้ น งานที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ
อิ ท ธิ พ ลของความร้ อ นจากการเชื่ อ ม ผลการทดสอบ
ความแข็งของรอยเชื่ อ มทั้ง สองแสดงดัง กราฟรู ป ที่ 7
และพบว่ า ค่ า ความแข็ ง ของรอยเชื่ อ ม Cr-Mo-W-Fe
based มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1007 HV300g (69 HRC) ซึ่ งสู ง
กว่าค่าความแข็งรอยเชื่ อม Cr-Nb-Ni-Fe based ที่ มีค่า
ความแข็งเฉลี่ยเท่ากับ 656 HV300g (58 HRC) ซึ่งค่าความ
แข็งของรอยเชื่ อมทั้ง 2 มากกว่าของชิ้นงานเหล็กกล้า
คาร์ บอนถึง 5 เท่าและ 3 เท่า ตามลาดับ (ค่าความแข็ง
ของชิ้นงานเฉลี่ยเท่ากับ 200 HV300g) ทั้งนี้ เนื่ องจากรอย
เชื่อม Cr-Mo-W-Fe based มีองค์ประกอบทางเคมีของ
ธาตุโมลิบดินมั และทังสเตน เป็ นหลัก กระจายอยูใ่ นรอย
เชื่อมดังกล่าว จึงทาให้มีความแข็งเฉลี่ยสูงกว่า [12]

รู ปที่ 7 ความแข็งของภาคตัดขวางรอยเชื่อมพอกแข็ง Cr-Nb-Ni-Fe based และ Cr-Mo-W-Fe based
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based มีค่าเท่ากับ 0.200 ลูกบาศก์มิลลิเมตร และ 0.666 x
10-3 ลูกบาศก์มิลลิเมตรต่อเมตรตามลาดับ ในขณะที่
ป ริ ม าต ร ที่ สู ญ เ สี ย แ ละ อั ต ร า กา ร สึ ก ห ร อ ข อ ง
รอยเชื่ อมพอกแข็ง Cr-Mo-W-Fe based มี ค่าเท่ ากับ
0.046 ลูกบาศก์มิลลิเมตร และ 0.154 x 10-3 ลูกบาศก์มิ ล ลิ เ มตรต่ อ เมตรตามล าดับ ซึ่ งสาเหตุ ที่ ป ริ ม าตรที่
สู ญ เสี ย และอัต ราการสึ กหรอแบบไถลของรอยเชื่ อ ม
พอกแข็ง Cr-Nb-Ni-Fe based สูงกว่าส่ วนหนึ่ งอาจจะมา
จากมีค่าความแข็งของรอยเชื่ อมต่ ากว่า [14] และพบ
พื้นผิวของการสึ กหรอมีลกั ษณะถูกแรงเฉื อน จนเกิดเป็ น
รอยครู ดและการเสี ยรู ปแบบถาวร (plastic deformation)
ดังแสดงในรู ปที่ 8 ก) และ ข) จนกระทัง่ บริ เวณดังกล่าว
รับแรงกดต่อไปไม่ได้จนทาให้บริ เวณใต้ผิวการสึ กหรอ
เกิดรอยแตกและหลุดล่อนออกมา ดังแสดงในรู ปที่ 8 ค)
และ ง)
รู ปที่ 9 แสดงผิวด้านบนของรอยสึ กหรอหลังจาก
การทดสอบการสึ กหรอแบบไถลของรอยเชื่อม Cr-MoW-Fe based ซึ่ งพบรอยการครู ดและการเสี ยรู ปแบบ
ถาวรเช่นเดี ยวกับรอยเชื่ อม Cr-Nb-Ni-Fe based แต่มี
ลัก ษณะร่ อ งที่ ล ะเอี ย ดกว่า ดัง รู ป ที่ 9 ก) และ ข)
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ร อยสึ ก หรอด้ ว ยโหมดภาพ SEI-SEM
ที่กาลังขยายสู งขึ้น พบรู ปแบบการสึ กหรอโดยการเสี ย
รู ปแบบถาวรเป็ นชั้นบางๆ จนกระทัง่ ไม่สามารถรับแรง
ต่อไปได้จนเกิดการหลุดล่อนออกมาเป็ นแผ่นๆ และไม่
พบรอยแตกในบริ เวณดังกล่าว ดังแสดงในรู ปที่ 9 ค)
และ ง) ซึ่ งคล้ายกับบทความวิจัยของ E. Celik และ
คณะ [2]

ส่ วนรอยเชื่อม Cr-Nb-Ni-Fe based มีองค์ประกอบ
ทางเคมีธาตุไนโอเบี ยม เป็ นหลักและกระจายตัวอยู่ใน
รอยเชื่อม ซึ่ งเป็ นธาตุที่สามารถรวมตัวกับคาร์ บอนและ
อาจจะเป็ นสารประกอบไนโอเบียมคาร์ ไบด์ [13-14] อีก
ทั้ง ยัง มี บ ทความวิจัย ที่ ก ล่ า วสนับ สนุ น ว่า ไนโอเบี ย ม
ส่ งเสริ มให้เกิ ดการเย็นตัวอย่างรวดเร็ ว (super cooling)
ของโลหะเหลว ซึ่ งจะทาให้ได้เกรนขนาดเล็ก ละเอียด
จึงส่งผลให้รอยเชื่อมมีความแข็งค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน
[17]
จากการศึ ก ษาและวิเ คราะห์ ค่ า ความแข็ง ของรอย
เชื่ อมตั้งแต่ผิวด้านบนของรอยเชื่ อม ผ่านบริ เวณกลาง
รอยเชื่ อ มจนถึ ง บริ เ วณรอยต่ อ ระหว่า งรอยเชื่ อ มกับ
ชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์ บอน พบว่าค่าความแข็งของรอย
เชื่ อมค่อนข้างคงที่ สม่ าเสมอทั้ง 2 รอยเชื่ อม และค่ า
ความแข็ ง จะลดลงทัน ที จ นเท่ า กับ ค่ า ความแข็ ง ของ
ชิ้ น งานเหล็ก กล้า คาร์ บ อนเมื่ อ ผ่า นบริ เ วณชั้น รอยต่ อ
ระหว่างรอยเชื่อมกับชิ้นงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเจือ
จางระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์ บอนค่อน
ต่ า อาจดูได้จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี ดัง
รู ปที่ 5 ค) และรู ปที่ 6 ค) ซึ่ งพบองค์ประกอบทางเคมี
เฉพาะธาตุ เหล็กและคาร์ บอน เป็ นหลัก ในบริ เ วณชั้น
รอยต่อ
3.4 ความต้ านทานการสึกหรอแบบไถลของรอยเชื่อม
อัตราการสึ กหรอแบบไถลของรอยเชื่ อมพอกแข็ง
ทั้ง 2 ได้จากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM G99-05
(Pin on Disk) ซึ่ งปริ มาตรที่ สูญเสี ยและอัตราการสึ ก
หรอแบบไถลของรอยเชื่ อ มพอกแข็ ง Cr-Nb-Ni-Fe
12
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รู ปที่ 8 ภาพ SEM รอยสึ กหรอของรอยเชื่อม Cr-Nb-Ni-Fe based ก-ค) ภาพโหมด BSE-SEM ง) ภาพโหมด SE-SEM

รู ปที่ 9 ภาพ SEM รอยสึ กหรอของรอยเชื่อม Cr-Mo-W-Fe based ก-ค) ภาพโหมด BSE-SEM ง) ภาพโหมด SE-SEM
ไว้ และพบองค์ ป ระกอบทางเคมี คื อ ธาตุ เ หล็ ก และ
โค ร เ มี ยมเ ป็ น ห ลั ก ซึ่ ง เ ป็ น วั ส ดุ กลุ่ ม โ ลห ะ จึ ง มี
ประสิ ทธิภาพการนาไฟฟ้ าที่ดีและสามารถทาให้เกิดการ
อาร์ ค ได้ อ ย่ า งสม่ า เสมอและต่ อ เนื่ อ งในขณะเชื่ อ ม
ลักษณะ รู ปร่ างของเม็ดผงในแกนลวดเชื่อมทั้ง 2 ชนิ ดมี

4. สรุ ปผล
4.1 ลวดเชื่ อมแบบแกน Cr-Nb-Ni-Fe based และ
ลวดเชื่ อมแบบแกน Cr-Mo-W-Fe based ประกอบด้วย
ส่วนเปลือกและผงในแกนลวด โดยส่ วนเปลือกของลวด
เชื่ อมมีลกั ษณะการรี ดและม้วนห่ อผงในแกนลวดเชื่ อม
13
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ลักษณะคล้ายเป็ นเม็ดหลายเหลี่ยม องค์ประกอบทางเคมี
ของผงในแกนลวดเชื่ อ มทั้ง 2 พบว่ามี ธาตุเหล็กเป็ น
องค์ ป ระกอบหลัก และพบองค์ ป ระกอบทางเคมี ที่
แตกต่างกันคือ ในลวดเชื่ อม Cr-Nb-Ni- Fe based พบ
ธาตุ ไนโอเบียมและนิ กเกิล เป็ นหลัก และในลวดเชื่อม
Cr-Mo-W-Fe based พบทังสเตนและโมลิบดินัม เป็ น
หลัก
4.2 องค์ประกอบทางเคมีของรอยเชื่อมพอกแข็ง CrNb-Ni-Fe based ประกอบด้ว ยธาตุ เ หล็ ก โครเมี ย ม
นิกเกิลเป็ นหลักและมีไนโอเบียมกระจายอยูใ่ นรอยเชื่อม
อย่างสม่ าเสมอ และพบองค์ประกอบทางเคมี ของธาตุ
เหล็ก โครเมี ยม เป็ นหลักและมี โมลิ ดินัมและทังสเตน
กระจายอยูใ่ นรอยเชื่อม Cr-Mo-W-Fe based
4.3 ค่าความแข็งของรอยเชื่อม Cr-Mo-W-Fe based มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1007 HV300g ซึ่งมีค่าสู งกว่าความแข็งรอย
เชื่อม Cr-Nb-Ni-Fe based ซึ่ งมีค่าความแข็งเฉลี่ยเท่ากับ
656 HV300g เนื่ องจากรอยเชื่อม Cr-Mo-W-Fe based มี
องค์ประกอบทางเคมีของธาตุ โมลิบดิ นมั และทังสเตน
เป็ นหลัก กระจายอยู่ในรอยเชื่ อมดังกล่าว จึ งทาให้มี
ความแข็งเฉลี่ยสูงกว่า
4.4 อัตราการสึ กหรอแบบไถลของรอยเชื่ อมพอก
แข็ง Cr-Nb-Ni-Fe based เท่ากับ 0.666 x 10-3 มม3./ม.
และของรอยเชื่อมพอกแข็ง Cr-Mo-W-Fe based เท่ากับ
0.154 x 10-3 มม3./ม.ซึ่ งต่ากว่าอัตราการสึ กหรอของรอย
เชื่ อมพอกแข็ง Cr-Nb-Ni-Fe based ส่ วนหนึ่ งมาจากค่า
ความแข็งที่ สูงกว่า ส่ วนกลไกลการสึ กหรอทั้ง 2 รอย
เชื่อมมีลกั ษณะเหมือนกันคือพบลักษณะพื้นผิวของการ
สึ กหรอแบบถูกแรงเฉื อน เกิดเป็ นรอยครู ดและการเสี ย
แบบรู ปถาวร ก่อนที่จะเกิดการหลุดล่อนออกมา
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