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อิทธิพลของกระแสเชื่อมที่มีผลต่ อสมบัตทิ างกลและโครงสร้ างจุลภาคของแนว
แล่นประสานเหล็กชุบสังกะสีจากการแล่นประสานในกระบวนการเชื่อมมิก
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บทคัดย่อ
ในการศึกษานี้ เป็ นผลของอิทธิ พลของกระแสเชื่ อม (ในช่วง 70 75 80 85 90 และ 95 แอมป์ ) ที่ส่งผลต่อ
สมบัติทางกลและโครงสร้างจุ ลภาค ของแนวแล่นประสานเหล็กชุ บสังกะสี ด้วยลวดเติมทองแดงซิ ลิคอน โดยใช้
กระบวนการแล่นประสานด้วยกระบวนการเชื่ อมมิก พบว่าเมื่อใช้กระแสเชื่ อมสู งขึ้นส่ งผลให้ความสามารถในการ
แทรกตัวของลวดเติมไปยังช่องว่างรอยต่อเพิ่มขึ้น โดยโครงสร้างจุลภาคของแนวแล่นประสานถูกตรวจสอบด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบว่าเกิดการตกตะกอนของเฟสสารประกอบกึ่งโลหะ (Fe5Si3(Cu)) กระจายทัว่ ไปในเนื้ อพื้น
และพบว่าขนาดของเฟส Fe5Si3(Cu) เพิ่มขึ้ นเมื่ อกระแสเชื่ อมสู งขึ้ น การเพิ่มขึ้นของเฟส Fe5Si3(Cu) ในแนวแล่น
ประสานเป็ นผลให้ค่าความแข็งของแนวแล่นประสานเพิ่มขึ้น และความแข็งแรงของแนวแล่นประสานในทุกกระแส
เชื่อม มีความแข็งแรงที่สูงกว่าตัวแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ในการทดลอง

คาสาคัญ : เหล็กชุบสังกะสี ลวดเติมทองแดงซิลิคอน แล่นประสาน การเชื่อมมิก สมบัติทางกล
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Effects of MIG welding Current in Brazing Process on Mechanical
Properties and Microstructure of Galvanized Steel Brazing Seam
Titiwat Wattanasrisin1, Trinet Yingsamphancharoen2 and Aphichart Rodchanarowan1*

Abstract
In this study, the effects of welding currents (ranged from 70, 75, 80, 85, 90 and 95 Amp) on mechanical
properties and microstructure of brazing seam from galvanized steel with Copper-Silicon filler by MIG brazing
process were reported. It was found that higher welding currents increased the ability of filler penetration into the
gap. According to the Microstructures of brazing seam using scanning electron microscopy (SEM), there was
precipitation of intermetallic phase (Fe5Si3(Cu)) distributed all over the matrix; while enlargement of Fe5Si3(Cu)
was detected at higher welding currents. The presence of the Fe 5Si3(Cu) in the brazing seam resulted in an increase
in hardness. The strength of brazing seam from every welding current was higher than as-received galvanized steel
coupon.

Keywords : Galvanized Steel, Copper-Silicon filler, Brazing, MIG welding, Mechanical Property
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1. บทนา

ดังที่ ได้กล่าวข้างต้น การเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรใน
กระบวนการแล่นประสานจะส่ งผลต่อคุณภาพของงาน
แล่ น ประสาน และโครงสร้ า งจุ ล ภาคที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ส าหรั บ เหล็ก ชุ บ สั ง กะสี ที่ แ ล่ น ประสานด้ว ยลวดเติ ม
ทองแดงซิ ลิคอน ในการแล่นประสานด้วยการเชื่ อมมิก
ยังไม่ถูกศึ กษา ในแง่ ของสมบัติเชิ งกลและโครงสร้ าง
จุลภาคมากนัก
ดังนั้นงานวิจยั นี้มงุ่ เน้นผลที่เกิดขึ้นจากกระแสเชื่อม
ในระบบลวดเติมทองแดงซิ ลิคอน ที่ แล่นประสานบน
เหล็กชุบสังกะสี ในการแล่นประสานด้วยการเชื่ อมมิก
ต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาค

ในปั จจุบนั เหล็กชุบสังกะสี ถูกใช้งานเป็ นอย่างมาก
ทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่ น ยานยนต์ โครงสร้ าง
เป็ นต้น แต่ ด้ว ยข้อ จ ากัด คื อ ชั้น เคลื อ บสั ง กะสี จ ะเกิ ด
ระเหยออกจากผิ ว วัส ดุ จ ากการเชื่ อ มประกอบ ทาง
อุตสาหกรรมจึงหันมาใช้เทคนิ คการเชื่อมประกอบแบบ
แล่นประสานเหล็กชุบสังกะสี โดยใช้กระบวนการเชื่อม
มิก เพื่อเป็ นการลดปั ญหาดังกล่าว อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่ม
คุณภาพของชิ้ นงานในด้านการต้านทานการกัดกร่ อน
ซึ่ ง การเปลี่ ย นค่ า ตัว แปรต่ า งๆ (กระแสเชื่ อ ม แรงดัน
อาร์ ค ระยะห่ างรอยต่อ แก๊สปกคลุม และอื่นๆ) ในการ
แล่ น ประสานของกระบวนการเชื่ อ มมิ ก จะส่ ง ผลต่ อ
สมบัติต่างๆของแนวแล่นประสาน [1-2] ทั้งด้านความ
แข็งแรงทางดึง ความแข็ง รวมไปถึงระยะการยืดตัวของ
แนวแล่นประสาน
ตัวอย่างเช่น เมื่ อกระแสเชื่ อมในการแล่นประสาน
เพิ่ ม ขึ้ นจะส่ ง ต่ อ ระยะการแทรกตัว ของลวดเติ ม ใน
อะลูมิเนี ยม และเหล็กชุบสังกะสี ด้วยกระบวนการแล่น
ประสานด้วยเลเซอร์ จะทาให้แนวแล่นประสานมีความ
แข็งแรงทางดึงและความแข็งเพิ่มขึ้น [3-5]
โดยเมื่ อ ตัว แปรของกระแสเชื่ อ มในกระบวนการ
เพิ่ ม ขึ้ น จะส่ ง ผลต่ อ ความร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการแล่ น
ประสานและการหลอมเหลวของลวดเติ ม ซึ่ งลวดเติ ม
ประเภทหนึ่ งที่ เ ป็ นที่ นิ ย มในการแล่ น ประสานได้แ ก่
ลวดเติมทองแดงซิลิคอน เนื่ องจากมีการไหลที่ดีและให้
ความแข็งแรงที่สูง [6-7] และแนวแล่นประสานของลวด
เติ ม ชนิ ด นี้ เมื่ อ เย็น ตัว จะเกิ ด การตกตะกอนของเฟส
Fe5Si3(Cu) [3, 8-9] เป็ นสารประกอบกึ่ งโลหะ ซึ่ งจะ
ส่งผลต่อสมบัติทางกลของแนวแล่นประสานอีกด้วย

2. วิธีการทดลอง
2.1 วัสดุ สารเคมี และการเตรียมชิ้นงาน
ส่ วนผสมทางเคมีของเหล็กชุบสังกะสี และลวดเติม
ทองแดงซิลิคอน ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
โดยเหล็กชุบสังกะสี ค่าความแข็งแรงทางดึงที่ 333 MPa
และเปอร์ เซ็นต์การยืดตัวที่ 44 % สาหรับกรดที่ ใช้ใน
การกัดเปิ ดผิว เป็ นกรดไนตริ กความเข้มข้น 20% โดย
ปริ มาตร (ความเข้มข้น 70% โดยปริ มาตร HNO3: J.T.
Baker)
เหล็กชุ บสังกะสี ที่ใช้ในการแล่นประสาน มี ความ
หนา 1.2 มิลลิเมตร ตัดให้ได้ความยาว 160 มิลลิเมตร
และกว้าง 120 มิลลิเมตร โดยมีความหนาของชั้นเคลือบ
สังกะสี 40 ไมโครเมตร หลังจากการตัดทุกชิ้นงานถูกทา
ความสะอาดผิวด้วยอะซิ โตนเพื่อกาจัดสิ่ งสกปรกและ
คราบน้ ามัน และลวดเติมที่ใช้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1.2 มิลลิเมตร
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ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของแผ่นเหล็กชุบสังกะสี (เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก)
Mn (%)
C (%)
P (%)
Si (%)
0.18
0.04
0.019
0.01
ตารางที่ 2 ส่วนผสมทางเคมีของลวดเติมทองแดงซิลิคอน (เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก)
Si (%)
Mn (%)
Zn (%)
Sn (%)
Fe (%)
Pb (%)
2.80-4.00
1.50
1.00
1.00
0.50
0.02

S (%)
0.01

Fe (%)
Bal.

Al (%)
0.01

Cu (%)
Bal.

2.2 การแล่ นประสาน
ก่อนจะทาการแล่นประสาน เหล็กชุ บสังกะสี สอง
แ ผ่ น ถู ก น า ม าต่ อ เ ก ย กั น โ ด ย ใ ห้ มี ร ะ ย ะ ต่ อ เ ก ย
10 มิ ล ลิ เมตร (ต่ อเกยทางด้านกว้าง) และระยะห่ า ง
ช่ อ งว่า งรอยต่ อ ถู ก ควบคุ ม ด้ว ยฟิ ลเลอร์ เ กจไว้ที่ 0.5
มิลลิเมตร จากนั้นทาการแล่นประสานด้วยเครื่ องเชื่อมมิ
กแบบอัตโนมัติ (Fronius รุ่ น VR 7000 CMT)
โดยใช้ตวั แปรควบคุมดังนี้ 1. ระยะปลายลวดอิสระ
ก่อนการแล่นประสานอยูท่ ี่ 10 มิลลิเมตร [10] 2. ระยะ
อาร์ ค 1 มิลลิเมตร 3. ตาแหน่งของหัวเชื่อมอยูท่ ี่มุมงาน
45 องศา 4. มุ ม เดิ น ของแนวแล่น ประสานที่ 90 องศา
5. ใช้แก๊สอาร์ กอนเป็ นแก๊สปกคลุมและมีอตั ราการไหล
20 ลิตรต่อนาที [11] 6. หัวเชื่ อมเคลื่อนที่ดว้ ยอัตราเร็ ว
800 มิ ลลิ เมตรต่อนาที และ 7. แรงดันอาร์ คคงที่
2.1 โวลต์
ในงานวิจัยนี้ จะศึ กษาผลของกระแสเชื่ อมต่างๆใน
การแล่นประสานดังนี้ 70 แอมป์ 75 แอมป์ 80 แอมป์ 85
แอมป์ 90 แอมป์ และ 95 แอมป์

นั้นจะถูกขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 120 180 240 320
400 600 800 1000 และ 1200 ตามลาดับ และขัดมันด้วย
ผงอะลูมินาขนาด 0.3 ไมโครเมตร จากนั้นทาการวัดการ
แทรกตัว ของลวดเติ ม ด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบแสง
(Leica รุ่ น DM2700M)

2.3 การวิเคราะห์ การแทรกตัวของลวดเติม
ชิ้ น งานที่ ไ ด้จ ากการแล่ น ประสานจากทุ กกระแส
เชื่อม จะถูกตัดขวางบริ เวณแนวแล่นประสาน หลังจาก

การวัด ระยะการแทรกตัว จะวัดจากขอบของแผ่น
สังกะสี ด้านบน (เส้นประแนวตั้ง) จนถึงขอบของลวด
เติ มที่ แทรกตัว และวัด จานวน 3 จุ ดด้วยกัน คื อ ขอบ

รู ปที่ 1 ภาพตัดขวางของแนวแล่นประสานจากกล้อง
จุลทรรศน์แบบแสง แสดงการวัดระยะการแทรกตัวของ
แนวแล่นประสาน
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ด้า นบนของการแทรกตัว (X1) กึ่ ง กลาง (X2) และ
ด้านล่าง (X3) ดังแสดงในรู ปที่ 1 จากนั้นนามาคานวณ
เป็ นค่าเฉลี่ยของการแทรกตัว ((X1+X2+X3)/3)

240 320 400 600 800 1000 และ 1200 ตามลาดับ และ
ขัดมันด้วยผงอะลูมินาขนาด 0.3 ไมโครเมตร จากนั้นถูก
นาไปกดหาค่าความแข็งบริ เวณกึ่ งกลางของแนวแล่น
ประสาน โดยกดหาค่าความแข็งจานวน 5 จุดในแต่ละ
กระแสเชื่ อ ม แล้วจึ ง ค านวณหาค่ า เฉลี่ ย ในการวัด ค่ า
ความแข็งใช้เครื่ องวัดค่าความแข็งในหน่วยวิกเกอร์ โดย
ใช้น้ าหนักกด 500 กรัม เป็ นเวลา 15 วินาที

2.4 การวิเคราะห์ โครงสร้ างจุลภาค
แนวแล่ น ประสานที่ ไ ด้ใ นแต่ ล ะกระแสเชื่ อ ม ถู ก
นามาตัดขวางและขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 120 180
240 320 400 600 800 1000 และ 1200 ตามลาดับ และ
ขัดมันด้วยผงอะลูมินาขนาด 0.3 ไมโครเมตร แล้วจึงกัด
เปิ ดผิ ว เพื่ อ ให้ เ ห็ น โครงสร้ า งจุ ล ภาคของแนวแล่ น
ประสานด้วยกรดไนตริ ก โดยใช้ความเข้มข้น 20 %โดย
ปริ ม าตร กัด เปิ ดผิ ว ด้ว ยวิธี ก ารจุ่ ม เป็ นเวลา 90 วิน าที
จากนั้ นน าแนวแล่ น ประสานที่ กั ด เปิ ดผิ ว แล้ ว ไป
ตรวจสอบโครงสร้ า งจุ ล ภาคด้ ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์
อิเล็กตรอน (Philips รุ่ น XL30)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 การแทรกตัวของลวดเติม
กราฟแสดงระยะการแทรกตัวของลวดเติมที่ เกิดจาก
จากการแล่ น ประสานด้ว ยกระแสเชื่ อ มต่ า งๆในการ
ทดลอง ดัง แสดงในรู ป ที่ 2 พบว่า ที่ ก ระแสเชื่ อ ม
70 แอมป์ มีการแทรกตัวของลวดเติมที่ 1.08 มิลลิเมตร
และเมื่อกระแสเชื่อมเพิ่มขึ้นเป็ น 95 แอมป์ มีการแทรก
ตัวของลวดเติมเพิม่ ขึ้นเป็ น 2.02 มิลลิเมตร

2.5 การวิเคราะห์ ความแข็งแรงทางดึง
หลังจากการแล่นประสานแล้ว ในการทดสอบความ
แข็งแรงทางดึ ง ชิ้นงานถูกเตรี ยมจากบริ เวณช่วงกลาง
ของแนวแล่นประสานให้มีขนาดตามมาตรฐาน ASTM
D 1002-10 [7, 12] ด้วยเครื่ องไวท์คทั (Wire Cut) และ
ถูกทดสอบด้วยเครื่ องมือทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ
(Instron รุ่ น 5969) โดยให้แ รงดึ ง ตามความยาวของ
ชิ้นงาน กาหนดให้ระยะเกจอยูท่ ี่ 137 มิลลิเมตร และใช้
ความเร็ วในการดึ งที่ 1 มิลลิเมตรต่อนาที โดยในแต่ละ
กระแสเชื่อมถูกทดสอบจานวน 3 ชิ้น
2.6 การวิเคราะห์ ความแข็งแนวแล่ นประสาน
แนวแล่ น ประสานที่ ไ ด้ใ นแต่ ล ะกระแสเชื่ อ ม ถู ก
นามาตัดขวางและขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 120 180

รู ปที่ 2 กราฟแสดงระยะการแทรกตัวของลวดเติมที่ แต่
ละกระแสเชื่อม
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จากรู ปที่ 2 จะพบว่าแนวโน้มระยะการแทรกตัวของ
ลวดเติ ม มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ใช้ก ระแสเชื่ อ มในการแล่ น
ประสานสูงขึ้น เนื่องมาจากกระแสเชื่อมทาให้ความร้อน
ของการแล่นประสาน (Heat input) เกิดมากขึ้น [4, 13]
เมื่ อความร้ อนของการแล่นประสานมากขึ้ น จะทาให้
ลวดเติมเกิดการหลอมละลายที่ดีข้ ึน จึงทาให้แรงตึงผิว
ของลวดเติมลดลง และเกิดการไหลที่ ดีข้ ึน [10-11, 14]
จึงทาให้ระยะการแทรกตัวของลวดเติมมีค่ามากขึ้น [15]
3.2 โครงสร้ างจุลภาคของแนวแล่ นประสาน
ภาพโครงสร้ า งจุ ล ภาคจากกล้ อ งจุ ล ทรรศน์
อิเล็กตรอนของแนวแล่นประสาน ที่เกิดขึ้นจากการแล่น
ประสานด้วยกระแสเชื่อมต่างๆ มีโครงสร้างดังแสดงใน
รู ปที่ 3 พบว่าโครงสร้างจุลภาคของแนวแล่นประสานที่
กระแสเชื่ อ ม 70 แอมป์ มี อ นุ ภาคใหม่ ที่ มีข นาดเล็ก
เกิดขึ้นลักษณะคล้ายการตกตะกอน (Precipitation) และ
กระจายอยู่ทว่ั ในเนื้ อพื้นของแนวแล่นประสาน แต่เมื่อ
กระแสเชื่ อมสู งขึ้นเป็ น 95 แอมป์ อนุ ภาคที่ เกิ ดขึ้นนี้ มี
ลักษณะที่ มีขนาดใหญ่ข้ ึนและมี การกระจายอยู่ในเนื้ อ
พื้ น ของแนวแล่ น ประสานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ
กระแสเชื่ อมเพิ่มขึ้นทาให้เกิ ดการตกตะกอนที่ เพิ่มขึ้ น
ซึ่ งในช่วงของกระแสเชื่ อม 70 แอมป์ ถึ ง 80 แอมป์
(รู ปที่ 3a-3c) มีการเพิ่มขึ้นของอนุ ภาคตกตะกอนอย่าง
เห็ น ได้ชัด แต่ ใ นช่ ว งกระแสเชื่ อ ม 85 แอมป์ ถึ ง
95 แอมป์ (รู ปที่ 3d-3f) อัตราการเพิ่มขึ้นของอนุ ภาค
ตกตะกอนนี้มีแนวโน้มลดลง

รู ป ที่ 3 ภาพจากกล้อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็กตรอนแสดง
โครงสร้างจุลภาคของแนวแล่นประสานที่แต่ละกระแส
เชื่อมคือ (a) 70 แอมป์ (b) 75 แอมป์ (c) 80 แอมป์ (d)
85 แอมป์ (e) 90 แอมป์ และ(f) 95 แอมป์
จากงานวิจยั ของ Kai et al. [3] ซึ่ งเป็ นการทดลองที่
ใช้วสั ดุและลวดเติมชนิ ดเดี ยวกัน คือ เหล็กชุ บสังกะสี
และลวดเติ ม ทองแดงซิ ลิ คอน โดยกระบวนการแล่ น
ประสานโดยใช้เลเซอร์ ได้อธิ บ ายว่าอนุ ภ าคที่ เกิ ดขึ้ น
เป็ นการตกตะกอนของเฟสสารประกอบกึ่งโลหะในรู ป
ของสารประกอบ Fe5Si3(Cu) เนื่ องจากเกิดการจับตัวกัน
ของธาตุประกอบต่างๆที่มาจากลวดเติมทองแดงซิลิคอน
และเหล็กชุ บ สัง กะสี เฟสที่ เ กิ ดขึ้ นใหม่ น้ ี จะส่ ง ผลต่ อ
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สมบัติทางกลของแนวแล่นประสาน [3, 8] แต่อตั ราการ
เพิ่มขึ้นของสารประกอบ Fe5Si3(Cu) มีแนวโน้มลดลง
3.3 ความแข็งแรงของแนวแล่ นประสาน
ค่าความแข็งแรงทางดึงและเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของ
แนวแล่นประสาน ที่ ได้จากการแล่นประสานที่ กระแส
เชื่ อมต่างๆ แสดงในรู ปที่ 4 พบว่าค่าความแข็งแรงทาง
ดึงของชิ้นงานที่ แล่นประสานในรู ปที่ 4a มีค่าใกล้เคียง
กันคืออยูใ่ นช่วง 306 Mpa ถึง 308 Mpa และเปอร์ เซ็นต์
การยืด ตัว ของชิ้ น งานจนกระทั้ง ขาดในรู ป 4b มี ค่ า ที่
ใกล้เคี ยงกันในทุ กกระแสเชื่ อม คื ออยู่ในช่วงระหว่าง
33 % ถึง 36 %
ค่าความแข็งแรงทางดึ งและค่าเปอร์ เซ็นต์ระยะการ
ยืดตัวของชิ้ น งานที่ ผ่า นการแล่ นประสานจากกระแส
เชื่ อ มต่ า งๆ ซึ่ งมี ค่ า ใกล้เ คี ย งกัน เนื่ อ งจากแนวแล่ น
ประสานที่ ได้จากตัวแปรที่ กาหนด ทาให้เกิ ดแนวแล่น
ประสานที่มีความแข็งแรงที่ มากกว่าโลหะชิ้นงาน จึงทา
ให้การขาดเกิดขึ้นที่บริ เวณของตัววัสดุที่มีความแข็งแรง
ต่ากว่า อย่างในงานวิจยั ของ Dharmendra et al. [5] และ
Fujii et al. [16] ที่ใช้การเชื่อมแบบอื่นๆ โดยในงานวิจยั
นี้ บริ เวณที่ ขาด คือบริ เวณที่ เป็ นเหล็กชุบสังกะสี ในทุก
กระแสเชื่อมที่แล่นประสาน ดังนั้นค่าความแข็งแรงทาง
ดึงและเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่ได้ จึงเป็ นค่าใกล้เคียงของ
เหล็กชุบสังกะสี ในทุกเงื่อนไข

รู ปที่ 4 (a) กราฟแสดงความแข็งแรงทานแรงดึงสู งสุ ด
ของชิ้นงานในแต่ละกระแสเชื่ อม และ (b) กราฟแสดง
เปอร์เซ็นต์การยืดตัวของชิ้นงานในแต่ละกระแสเชื่อม
3.4 ค่ าความแข็งของแนวแล่ นประสาน
ค่ า ความแข็ง ของแนวแล่ น ประสาน ที่ ไ ด้จ ากการ
แล่นประสานโดยใช้กระแสเชื่อมต่างๆ ดังแสดงในรู ปที่
5 ซึ่ งจากการวัดค่าความแข็งของแนวแล่นประสานจาก
กระแส 70 75 80 85 90 และ 95 แอมป์ พบว่าค่าความ
แข็งของแนวแล่ นประสานมี ค่ าประมาณ 132.8 140.9
142.9 143.7 145.9 และ 146.0 HV ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็น
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ว่าเมื่อใช้กระแสเชื่อมในการแล่นประสานที่สูงขึ้นส่ งผล
ให้ ค่ า ความแข็ ง ของแนวแล่ น ประสานเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ใ น
อัตราที่ลดลง

ละลายได้ดีข้ ึน จึงทาให้ลวดเติมสามารถแทรกตัวได้มาก
ขึ้ น นอกจากนี้ จากผลของโครงสร้ างจุ ลภาคของแนว
แล่นประสานพบว่ามีการตกตะตอนของเฟสใหม่ที่ช่วย
เสริ มแรงให้กับเนื้ อพื้นของแนวแล่นประสาน ซึ่ งเป็ น
เฟสของสารประกอบกึ่ งโลหะชนิ ด เหล็ ก ซิ ลิ ค อน
ทองแดง (Fe5Si3(Cu)) โดยมีอตั ราการเพิ่มขึ้นของขนาด
และจานวนของ Fe5Si3(Cu) ที่ลดลงเมื่อกระแสเชื่อมใน
การแล่นประสานที่สูงขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ค่าความแข็งของ
แนวแล่ น ประสานจึ ง มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ใช้ก ระแสเชื่ อ ม
สูงขึ้น

5. กิติกรรมประกาศ
ง าน วิ จั ย นี้ ได้ รั บ การ สนั บ ส นุ น ทุ น วิ จั ย จ า ก
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(KURDI) คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ และภาควิช าเทคโนโลยี
วิศวกรรมการเชื่ อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
สาหรับการสนับสนุนการทาวิจยั

รู ปที่ 5 กราฟแสดงค่าความแข็งของแนวแล่นประสานที่
แต่ละกระแสเชื่อม
เนื่ องจากที่ กระแสเชื่ อมในการแล่นประสานสู งขึ้น
จะทาให้เกิ ดการตกตะกอนของเฟส Fe5Si3(Cu) ที่ เป็ น
เฟสของสารประกอบกึ่ งโลหะเพิ่มขึ้น [3, 9] ดังแสดง
จากรู ปที่ 3 สารประกอบกึ่ งโลหะที่ เพิ่มขึ้นนี้ เป็ นเฟสที่
ช่ ว ยเสริ มแรงให้ กับ เนื้ อ พื้ น ของแนวแล่ น ประสาน
[3, 17] จึงส่งผลให้ค่าความแข็งของแนวแล่นประสานมี
ค่าเพิ่มขึ้น [8]
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