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การศึกษากระแสไฟเชือมทีเหมาะสมในการเชือมเหล็กกล้ าคาร์ บอน ASTM A36
ด้ วยกระบวนการเชือมแบบฟลักซ์ คอร์ กึงอัตโนมัติ
วัลลภ พัฒนพงศ์ 1 ตรีเนตร ยิงสัมพันธ์ เจริญ1* และ นครินทร์ ศรีสุวรรณ2

บทคัดย่อ
ในการวิจยั นี มีการใช้มีเหล็กกล้าคาร์ บอน ASTM A36 เป็ นวัสดุเชือม โดยกระบวนการเชือมแบบฟลักซ์
คอร์ ที มี แ ก๊ ส ปกคลุ ม ใช้ล วดเชื อมฟลัก ซ์ ค อร์ ต ามมาตรฐาน AWS A5.20: E71T-1และใช้แ ก๊ ส ปกคลุ ม ชนิ ด
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยปรับกระแสไฟเชือมในช่วง 170, 180, 190, 200 และ 210 แอมแปร์ ตามลําดับ ซึ งใช้
กระแสไฟฟ้ าแบบ Direct Current Electrode Negative(DCEN) ผลการทดสอบจากการภาพถ่ายรั งสี และการวิเคราะห์
โครงสร้างมหภาคเพือตรวจสอบคุณภาพแนวเชือม พบว่าการใช้กระแสเชือมที 170, 180 และ 190 แอมแปร์ แนวเชือม
มีคุณภาพทีเหมาะสมผ่านตามข้อกําหนดของมาตรฐาน AWS D1.1 ในขณะทีการใช้กระแสไฟเชือมสู งจะเพิมโอกาส
การเกิดรู พรุ น (Porosity) ในแนวเชือม ซึ งสอดคล้องกับผลการทดสอบเชิงกล (ความแข็ง การรับแรงกระแทก และการ
ต้านทานแรงดึง) โดยกระแสไฟเชือมทีเหมาะสมสําหรับกระบวนการเชือมแบบฟลักซ์ คอร์ กึงอัตโนมัต คือ 180 และ
190 แอมแปร์ ซึ งช่วงกระแสไฟฟ้ าดังกล่าวทําให้แนวเชือมมีสมบัติเชิงกลทีดีกว่าช่วงกระแสไฟเชือม 170, 200 และ
210 Amp ตามลําดับ

คําสํ าคัญ : การเชือมเชือมแบบฟลักซ์ คอร์ , เหล็กกล้าคาร์ บอน ASTM A36, ลวดเชือมแบบมีแก๊สปกคลุมแนวเชือม,
การทดสอบเชิงกล
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Investigation of the Suitable Weld Current Range for ASTM A36 Carbon
Steel through Semi-Automatic Flux-Cored Arc Welding
Wallop Pattanapong1, Trinet Yingsamphancharoen1* and Nakarin Srisuwan2

Abstract
In this study, ASTM A36 carbon steel was flux core welded using gas-shielded, AWS A5.20:E71T-1
Flux Cored Welding Wire. The shielding gas used with the FCAW-G process was carbon dioxide (CO2), while
welding currents ranged from 170, 189, 190, 200 and 210 amperes respectively, with direct current electrode
negative (DCEN). The Radiographic testing and macro-structure analysis were utilized for weld inspection and
quality assurance. By comparison, the welding at 170, 180 and 190 amperes rendered appropriate welds in
accordance with the requirements of AWS D1.1, whereas higher currents are more likely to cause porosity in the
weld. With respect to the mechanical test (hardness, impact resistance and tensile strength), welding currents of 180
and 190 amperes were found more suitable for the semi-auto flux-cored arc welding process. These currents yielded
better mechanical properties than utilizing the 170, 200 and 210 amp counterparts.

Keywords : Flux-Cored Arc Welding, Carbon steel ASTM A36, Gas shielded Flux cored wire, Mechanical testing
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1. บทนํา

2. ทฤษฎีทีเกียวข้ อง

ในปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยี ด ้า นวิ ศ วกรรมการเชื อมมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาและขยายตัวของอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมโครงสร้าง อุตสาหกรรมต่อเรื อ
อุต สาหกรรมรถยนต์ อุต สาหกรรมปิ โตรเคมี เป็ นต้น
เนืองจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีการสร้ างและประกอบ
เครื องจักรและอุปกรณ์ โดยใช้ก ระบวนการเชือมต่างๆ
ซึ งขึนกับความเหมาะสมในงานแต่ละประเภท
ปัญหาส่ วนใหญ่ในการทํางานของผูป้ ระกอบการที
เกียวข้องกับงานเชือม คือ ขาดความรู ้ความเข้าใจในการ
เลื อ กใช้ก ระบวนการเชือมที เหมาะสม ช่ า งเชื อมไม่
สามารถการควบคุมการเชือมได้อย่างถูกต้อง แนวเชือม
ที ไ ด้ ไ ม่ แ ข็ ง แ ร ง แ ล ะ มี จุ ด บ ก พ ร่ อ ง เ กิ ด ขึ น
ซึ งผูป้ ระกอบการต้องเสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในการวาง
แผนการทํา งาน การทดลองเชือมและการตรวจสอบ
คุณภาพแนวเชือมทีถูกต้องตามหลักวิศวกรรมงานเชือม
ดังนัน คณะผูว้ ิจยั จึงทําการศึกษากระบวนการเชือม
แบบฟลักซ์คอร์ (Flux-Cored Arc Welding) กึงอัตโนมัติ
(Semi-Auto) ของเหล็กกล้าคาร์ บอน ASTM A36 ใช้
ลวดเชือมฟลักซ์ คอร์ AWS A5.20: E71T-1 และใช้แก็ส
CO2 เป็ นแก๊สปกคลุม โดยปรั บเปลียนกระแสไฟเชือม
เพือเป็ นแนวทางในการทํางานเชือมทีเหมาะสม ซึ งใน
งานวิ จัย ได้ท าํ การตรวจสอบรู ป ร่ า ง ระยะความกว้า ง
และความนู น ของแนวเชื อม รวมถึ ง การทดสอบ
ตรวจสอบสมบัติเชิงกลและวิเคราะห์โครงสร้ างจุ ลภาค
ในบริ เวณแนวเชือม โดยจัดทําเป็ นเอกสารข้อกําหนด
และวิธีการปฏิบตั ิการเชือม (WPS) และการบันทึกการ
รั บรองคุ ณภาพกระบวนการเชือม (PQR) ซึ งสามารถ
นํา มาใช้ป ระยุ ก ต์ใ นการวางแผนงานเชือมและการ
ตรวจสอบคุณภาพแนวเชือมของผูป้ ระกอบการได้

กระบวนการเชือมแบบฟลักซ์คอร์ (FCAW) นับเป็ น
หนึ งในกระบวนการเชื อมที ได้รั บ ความสนใจจาก
ผูป้ ระกอบการ เนื องจากสามารถประยุก ต์ใ ช้อุป กรณ์
เครื องเชือมแบบ MIG/MAG ได้ โดยมีการเปลียนชนิ ด
ของลวดเชือมจากลวดเชือมตัน (Solid wire) มาเป็ นลวด
เชือมแบบมีแก๊สปกคลุมแนวเชือม (Gas shielded Flux
cored wire) ซึ งสามารถเลื อ กใช้แ ก๊ ส ปกคลุ ม แบบ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) หรื อ แก็ส ผสมระหว่ า ง
อาร์ กอน (Ar) และคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2)
จากความรู ้ทางทฤษฎีได้ระบุไว้ว่ากระบวนการเชือม
แบบฟลักซ์คอร์ (FCAW) จะใช้เวลาเชือมทีรวดเร็ วกว่า
กระบวนการเชื อมไฟฟ้ าที ใช้ล วดเชื อมหุ ้ ม ฟลัก ซ์
(SMAW) อีกทังชินงานเชือมบางชนิ ดสามารถเลือกใช้
ลวดเชือมฟลักซ์ คอร์ ป ระเภทที ไม่ตอ้ งใช้แ ก๊ส ปกคลุ ม
แนวเชือม (Self-shielded Flux cored wire) ซึ งเหมาะกับ
งานกลางแจ้ ง เพราะจากสารเคมี ที อยู่ใ นแกนลวด
เชือมฟลักซ์ ค อร์ จะหลอมละลายแล้วแตกตัวกลายเป็ น
กลุ่มแก๊ สปกคลุมแนวเชือมในขณะทีเกิด การอาร์ กกับ
ชินงานเชือม มีผลให้ความสามารถในการเติมเนื อลวด
เชือมได้สูงกว่าการเชือมด้วยลวดเชือมตัน (Solid wire)
ทีใช้ในกระบวนการเชือมแบบ MIG/MAG โดยกลุ่ ม
แก๊ ส ปกคลุ ม จะป้ องกั น ไม่ ใ ห้ ก๊ า ซอ๊ อ กซิ เจนและ
ไนโตรเจนในอากาศไปทําปฏิกิริย ากับนําโลหะในบ่ อ
หลอม จึ งช่ ว ยลดการเกิ ด จุ ด บกพร่ องของแนวเชื อม
คุณภาพแนวเชือมทีได้จะมีสมบัติทางด้า นโลหะวิ ทยา
และสมบัติ เ ชิงกลที ดี ดังนันกระบวนการเชือมแบบ
ฟลักซ์คอร์ จึงนิยมใช้กบั งานเชือมทีต้องการคุณภาพของ
แนวเชือมสู ง เช่น มาตรฐาน AWS D1.1 มาตรฐาน
ASME Boiler and Pressure Vessel Code เป็ นต้น [1-2]
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3. วิธีการดําเนินงาน
3.1 การเตรียมชินงานสํ าหรับการเชือม
ในกา รวิ จั ย นี ไ ด้ เ ตรี ยมชิ น งาน ทดสอ บตา ม
ข้อ กํา หนดรอยต่อ ตามมาตรฐาน AWS D1.1/D1.1M
โดยนําชินงานเหล็กกล้าคาร์ บ อน ASTM A36 ขนาด
ความหนา 12 mm มาตัด ด้ว ยเลื อยกลให้ ไ ด้ข นาด
ความยาว 300 mm ความกว้าง 150 mm จํานวน 10 ชิน
โดยบากขอบชินงานด้วยเครื องบากมุม 60◦ ตามรู ปที 2

รูปที 3 การเชือมชินงานเหล็กกล้าคาร์ บอน ASTM A36
3.3 การทดสอบความสมบูรณ์ และความแข็งแรงของ
แนวเชือม
เมือเชือมชินงานเรี ยบร้อยแล้ว ต้องทําการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแนวเชือมและความเข้ากันได้ของเนื อ
วัสดุลวดเชือมและวัสดุชินงานทีใช้ในการเชือมรวมถึง
การทดสอบความแข็งแรงของแนวเชือม โดยทํา ตาม
ข้อกํา หนดการตรวจสอบของ AWS D1.1/D1.1M [8]
ซึ งแบ่งการทดสอบเป็ น 5 ส่ วน
1) คื อ การตรวจสอบแนวเชื อมด้ ว ยภาพถ่ า ยรั ง สี
(ASTM E94)
2) การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาค (ASTM E340)
3) การทดสอบความแข็ง (ASTM E18)
4) การทดสอบการรับแรงกระแทก (ASTM E23) และ
5) การทดสอบความต้านทานแรงดึง (ASTM E8)

รูปที 2 ลักษณะการเตรี ยมรอยต่อชินงานเชือม
3.2 วิธีการเชือมด้ วยการเชื อมแบบฟลักซ์ คอร์
ในการวิจัยครั งนี จะใช้เครื องเชือมแบบฟลักซ์ คอร์
(FCAW) กึงอัตโนมัติ (Semi-Auto) โดยเชือมชินงาน
แบบเดินแนวบนชินงาน ในตําแหน่ งการเชือมท่าราบ 4
ระดับ ด้ว ยลวดเชือมฟลัก ซ์ ค อร์ ตามมาตรฐาน AWS
A5.20: E71T-1[6] ขนาดเส้น ผ่า นศู นย์กลาง 1.2 mm
และมีการเชือม 3 แนว ดังรู ปที 3 ซึ งมีการใช้แก๊ส CO2
เป็ นแก๊ ส ปกคลุ ม โดยเปลี ยนค่ า กระแสไฟฟ้ าแบบ
DCEN [7] ขณะเชือมที 170, 180, 190, 200 และ
210 Amp. ตามลําดับ ควบคุมศักย์ไฟฟ้ าที 26 volt และ
ใช้ความเร็ วในการเชือมที 40 cm/min.

4. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ ผล
4.1 ผลการตรวจแนวเชือมด้ วยภาพถ่ ายรังสี
จากการตรวจสอบแนวเชือมด้วยภาพถ่ายรั งสี ตาม
มาตรฐาน ASTM E94 กั บ ชิ นงานทดสอบที ใช้
กระแสไฟเชือมแตกต่างกัน 5 สภาวะ พบว่าแนวเชือมจะ
มีค วามสมบู รณ์ เมือใช้กระแสไฟเชือม 170, 180 และ
190 Amp. แต่เ มือใช้กระแสไฟเชือมสู งที 200 และ
210 Amp. แนวเชือมจะเกิดรู พรุ นขนาดเล็ก (Porosity)
ทีปลายด้านขวาของชินงานเชือม ดังแสดงในตารางที 3
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ตารางที 1 องค์ประกอบทางเคมีของชินงานเชือม ASTM A36 และลวดเชือม AWS A5.20: E71T-1
ร้ อยละขององค์ประกอบของเคมีธาตุ
วัสดุ
C
Mn
Si
P
S
V
Cu
Ni
Cr

Fe

ASTM A36

0.26

-

0.40

0.04

0.05

-

0.20

-

-

Bal.

AWS A5.20: E71T-1

0.18

1.75

0.75

0.03

0.03

0.08

0.35

0.50

0.20

Bal.

ตารางที 2 สมบัติเชิงกลของชินงานเชือม ASTM A36 และลวดเชือม AWS A5.20: E71T-1
สมบัติเชิงกล
วัสดุ
Tensile strength
Yield strength
ASTM A36
58,000 - 79,800 psi
36,300 psi
AWS A5.20: E71T-1
88,600 psi
73,000 psi

Elongation
20 %
25 %

ตารางที 3 การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวเชือมด้วยการถ่ายภาพรังสี (X-ray) [5]
กระแสไฟเชื อม

ภาพถ่ ายรังสี

กระแสไฟเชื อม

170 Amp.

ภาพถ่ ายรังสี

200 Amp.

ไม่พบจุดบกพร่ อง

มีจุดบกพร่ องด้านขวา (แต่ผ่านเกณฑ์ยอมรับ)

180 Amp.

210 Amp.

ไม่พบจุดบกพร่ อง

มีจุดบกพร่ องด้านขวา (แต่ผ่านเกณฑ์ยอมรับ)

190 Amp.

ไม่พบจุดบกพร่ อง

วัสดุ

เหล็กกล้าคาร์บอน ASTM A36

ลวดเชือมฟลักซ์คอร์

AWS A5.20: E71T-1

การต่อชินงาน

Single – V – groove

กระบวนการเชือม

64

ฟลักซ์คอร์ (FCAW)
แบบกึงอัตโนมัติ (Semi-Auto)
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ความกว้างของแนวเชื อม (mm)

4.2 ผลการวิเคราะห์ โครงสร้ างมหภาค
จากการวิเคราะห์โครงสร้ างมหภาค ตามมาตรฐาน
ASTM E340 ได้มีก ารเก็บข้อมูลของขนาดความกว้า ง
ความนู น ของแนวเชือม ความสมบูร ณ์ ข องแนวเชือม
บริ เวณเนือแนวเชือม (Weld) และบริ เวณทีได้ผลกระทบ
ทางความร้ อน (Heat Affected Zone: HAZ) ตลอดจน
จุ ด บกพร่ อ งต่ า งๆ ที เกิ ด ขึ นที แนวเชื อม ตามรู ปที 4
และได้วิ เ คราะห์ ผ ลการทดสอบที ใช้ก ระแสไฟเชือม
แตกต่างกัน 5 สภาวะ ในรู ปที 5 ถึงรู ปที 9 ตามลําดับ

18

17.5
17

16.5
16
170

180

190
200
กระแสเชือม (Amp)

210

รูปที 6 แผนภูมิค่าเฉลียความกว้างของแนวเชือม (W)

ความกว้างแนวซึมลึก (mm)

1.5
1

0.5
0
170

210

รูปที 7 แผนภูมิค่าเฉลียความกว้างแนวซึ มลึก (P)

2.5
ความกว้างบริเวณ Haz (mm)

ความความนูนของแนวเชื อม (m m)

รูปที 4 ตําแหน่งการตรวจสอบลักษณะแนวเชือม
(R) = ความนูนของแนวเชือม
(W) = ความกว้างของแนวเชือม
(P) = ความกว้างแนวซึ มลึก
(H-1) (H-2) = บริ เวณทีได้รับผลกระทบจากความ
ร้อน (HAZ)
(A) = บริ เวณพืนทีแนวเชือม

180
190
200
กระแสเชือม (Amp)

2

1.5

2

1.5

1
170

1

180
190
200
กระแสเชือม (Amp)

210

0.5
0
170

180
190
กระแสเชือม (Amp.)

200

รู ป ที 8 แผนภู มิค่ า เฉลี ยความกว้า งบริ เวณ ที ได้รั บ
ผลกระทบจากความร้อน (H-1) (H-2)

210

รูปที 5 แผนภูมิค่าเฉลียความนูนของแนวเชือม (R)
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ชินงานเชือม (Base Metal) บริ เวณทีได้รับผลกระทบ
จากความร้ อ น (HAZ) และบริ เ วณแนวเชือม (Weld
Metal) [7] โดยแบ่งเป็ น 2 แนวทดสอบ คือ ด้านบนแนว
เชือม (line 1) และด้านล่างแนวเชือม (line 2) ดังรู ปที 10
โดยผลการทดสอบความแข็งแสดงไว้ ดังรู ปที 11 และ 12

พืนทีแนวเชือม (mm2)

106
104
102
100
170

180

190
200
กระแสเชือม (Amp.)

210

รูปที 9 แผนภูมิค่าเฉลียพืนทีแนวเชือม (A)
ผลการทดสอบพบว่า เมือเพิมกระแสไฟเชือมสู งขึน
ความนูนของแนวเชือมมีแนวโน้มลดลง ในขณะทีความ
กว้า งของแนวเชือมมีแนวโน้มเพิ มขึน โดยความกว้า ง
บริ เวณ HAZ ความกว้างแนวซึ มลึก และบริ เวณพืนที
แนวเชือมมีแนวโน้มเพิมขึนเช่นกัน โดยสาเหตุเกิดจาก
จากค่าพลังงานความร้อนจากการอาร์ ก (Heat input) ทีมี
ค่าแตกต่างกันในแต่ละแนวเชือม โดยเมือใช้กระแสไฟ
เชือมสู ง (ใช้ความเร็ วในการเชือมเท่าเดิม) แนวเชือมนัน
จะมีค่ าพลังงานความร้ อนจากการอาร์ ก สู ง ทําให้แนว
เชือมมีการหลอมละลายได้เพิมขึนและมีเวลาในการเย็น
ตัวเพิมขึน เป็ นผลให้มีการซึ มลึกมากขึน แต่ความกว้าง
ของแนวเชือมและความกว้างบริ เวณ HAZ จะเพิมขึน
ส่ ว นความนู น ของแนวเชือมจะลดลง ซึ งจะส่ งผลให้
คว า มแ ข็ ง แ ร งข อ งแ น วเ ชื อมล ดล ง น อ กจ า ก นี
จุ ด บกพร่ องต่ า งๆ มัก จะเกิ ด กับ ชิ นงานเชื อมที มี ค่ า
พลังงานความร้อนจากการ อาร์ กสู งหรื อตําเกินไป

รู ปที 10 ภาพตัดขวางแสดงตําแหน่ งทดสอบความแข็ง
บนชินงานเชือม
210
ความแข็งสู งสุ ด (Kgf)

190
170
150
130
110
Base (1,2,3)
170

HAZ (4,5,6)
180

Weld (7,8,9) HAZ (10 ,11,12)Base (13,14,15)
190

200

210

รูปที 11 ค่าเฉลียการทดสอบความแข็ง Line 1
210
ความแข็ง สู งสุ ด (Kgf)

190
170
150
130

4.3 ผลการทดสอบความแข็ง (Hardness Test)

110
Base (1,2,3) HAZ (4,5,6) Weld (7,8,9)

การทดสอบความแข็งของชินงานเชือมทัง 5 สภาวะ
ตามมาตรฐาน ASTM E18 ใช้มาตรวัด แบบ Vickers
hardness test และกําหนดจุ ดการทดสอบ 3 บริ เวณ คือ

170

180

HAZ (10
,11,12)

Base
(13,14,15)
190

รูปที 12 ค่าเฉลียการทดสอบความแข็ง Line 2
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อย่างไรก็ต าม การใช้กระแสไฟเชือมสู งจะทําให้มี
กางอาร์ กทีรุ นแรง ทําให้บริ เวณแนวเชือม (Weld metal)
ทีเกิดจุ ดบกพร่ อง เช่น รู พรุ น (Porosity) สอดคล้องกับ
การตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแนวเชื อมด้ว ยการ
ถ่ายภาพรังสี ทีพบว่าการใช้กระแสไฟเชือมที 200 และ
210 Amp. ทําให้มีจุดบกพร่ องบางส่ วนเกิดขึนทีบริ เวณ
แนวเชือมได้

จากผลการทดสอบความแข็ ง ที แนวเชื อมทั ง
5 สภาวะ ของชินงานเชือมเหล็กกล้าคาร์ บอน ASTM
A36 ทีใช้ลวดเชือมฟลักซ์ คอร์ ไวร์ พบว่าบริ เวณบริ เวณ
แนวเชือม (Weld Metal) ของแนวทดสอบ Line 1 และ
Line 2 จะมีค่าความแข็งสู ง เนื องจากลวดเชือมฟลักซ์
คอร์ ไวร์ ตามมาตรฐาน AWS A5.20 : E71T-1 มีการ
ควบคุมปริ มาณธาตุคาร์ บอน แมงกานี ส ซิ ลิกอน ฟอส
พอรั ส และซั ล เฟอร์ ให้มีค วามเหมาะสมโดยอาศัยการ
คํา นวณทางด้ า นโลหะวิ ท ยางานเชื อม (Welding
metallurgy) และโลหะวิ ท ยากายภาพ (Physical
metallurgy) เพื อควบคุ มการหลอมเหลวของเนื อลวด
เชือมในบ่ อ หลอมละลายและเย็น ตัว ภายใต้ส แลกปก
คลุ มในสภาวะที เหมาะสม ซึ งทํา ให้บ ริ เ วณแนวเชือม
(Weld Metal) มีค วามแข็งและแข็งแรงกว่ า บริ เ วณที
ได้รับผลกระทบจากความร้ อน (HAZ) และคือ ชินงาน
เชือม (Base Metal) ตามลําดับ
เมือพิจารณาผลการทดสอบความแข็ง Line 1 พบว่า
ทีกระแสไฟเชือม 190, 200 และ 210 Amp. ค่าความแข็ง
โดยรวมใกล้เคีย งกัน และมีแนวโน้มสู งกว่า กระแสไฟ
เชือมที 170 และ 180 Amp. ตามลําดับ และเมือพิจารณา
ผลทดสอบความแข็ง Line 2 พบว่า ทีกระแสไฟเชือม
190 Amp. มีค่ าความแข็งโดยรวมสู งที สุ ด จากผลการ
ทดสอบดังกล่ า ว สามารถนํา ความรู ้ เ รื องค่ า พลังงาน
ความร้ อนจากการอาร์ ก (Heat input) มาอธิ บายได้ คือ
เมือใช้กระแสไฟเชือมสู ง ชินงานจะมีค่าพลังงานความ
ร้อนจากการอาร์ ก (Heat input) สู ง และทําให้แนวเชือม
ใช้เวลาในการเย็นนานขึน ลวดเชือมและชินงานเชือม
เกิดการหลอมละลายเข้ากันได้ดี ทํา ให้ความแข็งแรงที
แนวเชือมสู งขึน ค่าความแข็งจึงเพิมขึนด้วยเช่นกัน

4.4 ผลการทดสอบการรับแรงกระแทก (Impact Test)
จากการทดสอบการรั บ แรงกระแทกของชินงาน
เชือมทัง 5 สภาวะ (ทดสอบซํา 3 ครั ง) ตามมาตรฐาน
ASTM E23 เพือตรวจสอบความสามารถในการรั บแรง
กระแทกของแนวเชือม (Weld Metal) ดังแสดงผลใน
รู ป ที 13 พบว่ า ที กระแสไฟเชือม 190 Amp.ชิ นงาน
ทดสอบมีความสามารถในการรับแรงกระแทกได้สูงสุ ด
ที 244 J. โดยมีค่ามากกว่ากระแสไฟเชือมที 170, 180,
210 และ 200 Amp. ตามลํา ดับ ซึ งผลการทดสอบ
สามารถตีความได้ว่า การใช้กระแสไฟเชือมทีเหมาะสม
(190 Amp.) สามารถทําให้แนวเชือมมีสมบัติเชิงกลทีดี
สอดคล้องกับการตรวจสอบความแข็งของแนวเชือมใน
หัวข้อ 4.3

รูปที 13 แผนภูมิค่าการรับแรงกระแทกของแนวเชือม
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4.5 ผลการทดสอบความต้ านทานแรงดึง (Tensile Test)
จากการทดสอบค่าความต้านทายแรงดึงของชินงาน
เชือมทัง 5 สภาวะ (ทดสอบอย่า งละ 2 ครั ง) ตาม
มาตรฐาน ASTM E8 พบว่ า ชิ นงานทดสอบที ใช้
กระแสไฟเชื อมที 170 และ 180 Amp. มี ค่ า ความ
ต้านทานแรงดึงสู งสุ ด (Ultimate tensile stress) เฉลียที
441 และ 446 Mpa. ตามลําดับ แต่เมือใช้กระแสไฟเชือมเพิม
สู งขึน ค่าความต้านทานแรงดึงสู งสุ ด (Ultimate tensile
stress) ของชินงานเชือมมีแนวโน้มปรับลดลงตํากว่า 430
Mpa. (ทีกระแสไฟเชือมที 190, 200 และ 210 Amp.)
โดยผลการทดสอบนีสอดคล้องกับการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแนวเชือมด้วยการถ่ายภาพรั งสี ทีพบว่าการ
ใช้ก ระแสไฟเชือมที 200 และ 210 Amp. จะทํา ให้มี
จุ ดบกพร่ อ งบางส่ วนเกิ ดขึ นทีบริ เ วณแนวเชือม ทําให้
ความแข็งแรงของแนวเชือมลดลง ดังแสดงในรู ปที 14

5.1 ความสมบูรณ์ ของแนวเชือม
จากข้อมูลของภาพถ่ายรั งสี (X-ray) และตรวจสอบ
โครงสร้างมหภาค พบว่าแนวเชือมมีความสมบูรณ์ ของ
ความนูน ความกว้างของแนวเชือม และความกว้างแนว
ซึ มลึ กทีเหมาะสมตามมาตรฐาน AWS D1.1 เมือให้
กระแสไฟเชือมที 170, 180 และ 190 Amp. ซึ งไม่พบ
จุ ด บกพร่ องในบริ เวณแนวเชื อม ในขณะที การใช้
กระแสไฟเชือมสู ง (200 และ 210 Amp.) จะทํา ให้
บริ เวณแนวเชือมบางส่ ว นเกิ ดจุ ด บกพร่ อ งแบบรู พ รุ น
(Porosity)
5.2 ความแข็งแรงของแนวเชือม
จากข้ อ มู ล การทดสอบความแข็ ง การรั บ แรง
กระแทก และการต้านทานแรงดึง พบว่า ชินงานเชือมจะ
มีค วามแข็ง แรงสู งเมือใช้ก ระแสไฟเชื อม 180 และ
190 Amp. เป็ นกระแสไฟเชือมทีเหมาะสม เนื องจาก
แนวเชือมทีได้มีสมบัติเชิงกลทีดี
คณะผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทําเอกสารข้อกําหนดและวิธีการ
ปฏิบตั ิการเชือม (WPS) เพือใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผน
งานเชื อมและการตรวจสอบคุ ณ ภาพแนวเชื อมของ
ผูป้ ระกอบการต่อไป

450
ความแข็งแรงดึงสู งสุ ด ( Mpa)

440
430
420
410
400
170

180

190
200
กระแสเชื อม (Amp)

210

รูปที 14 แผนภูมิค่าทดสอบความต้านทานแรงดึง
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