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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

ดานเทคโนโลยกีารเช่ือมและการตรวจสอบ ประจาํป 2560 
The Conference of Thailand Welding and Inspection Technology 2017 (TWIT2017) 

และ 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ดานเทคโนโลยกีารเช่ือมและการตรวจสอบ ประจาํป 2017 

The Conference of International Welding and Inspection Technology 2017 (IWIT2017) 

วันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2560 

ณ โรงแรม แซนด ดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท จังหวัดจันทบุรี 

จัดโดย 

สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
รวมกับ ภาควิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลิขสิทธิ์: สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ดานเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ ประจําป 2560 

The Conference of Thailand Welding and Inspection Technology 2017 (TWIT2017) 

และ 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ดานเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ ประจําป 2017 

The Conference of International Welding and Inspection Technology 2017 (IWIT2017) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

และ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีการเช่ือมเปนสาขาวิชาท่ีมีความสําคัญมากในวงการอุตสาหกรรม โดยเทคโนโลยีการเช่ือม และเทคโนโลยี

ท่ีเก่ียวเน่ือง มีความกาวหนาข้ึนอยางรวดเร็วและมีความแตกตางกันไปในแตละอุตสาหกรรม  

ท้ังในสาขาเทคโนโลยีการผลติ (Process Technology) วัสดุ (Materials) การออกแบบ (Design) และการตรวจสอบแบบไม

ทําลาย (Nondestructive Evaluation) ซึ่งมีความสาํคัญมากตอวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ ภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล ไดเล็งเห็นถึงความสาํคัญในการพัฒนาและการเผยแพร

งานวิจัยและเทคโนโลยีดานงานเช่ือม การทดสอบโดยไมทําลาย และการซอมบํารุงรักษา ท้ังในสวนของภาคการศึกษาและ

ภาคเอกชน ตลอดจนการสรางเครอืขายและความรวมมือระหวางภาคการศึกษา และ ภาคอุตสาหกรรม ดานงานวิจัยและ

เทคโนโลยีงานเช่ือม การทดสอบโดยไมทําลาย และการซอมบํารุงรกัษา จึงไดรวมมือกันจัดการประชุมวิชาการ ดานเทคโนโลยี

การเช่ือมและตรวจสอบตอเน่ืองเปนประจําทุกป โดยใชช่ือวา Thailand welding and Inspection Technology 2017 

(TWIT 2017) และเพ่ือเปนการยกระดับคณุภาพงานวิจัยและองคความรูดานดังกลาว จึงไดริเริ่มการจดัการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติในป 2560 ข้ึน โดยใชช่ือวา The Conference of International Welding and Inspection Technology 

2017 (IWIT 2017) และดําเนินการจัดควบคูไปกับการประชุมวิชาการระดับชาติ  

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีการเช่ือม การซอมบํารุง การตรวจสอบ และการทดสอบในประเทศไทย

2. เพ่ือใหหนวยงานสถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐ และหนวยงานภาคเอกชนรวมแชรความเห็นเพ่ือการพัฒนา

งานดานการซอมบํารุง และการตรวจสอบทดสอบ

3. เพ่ือเพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและองคความรูดานเทคโนโลยดีานการเช่ือมและการตรวจสอบ ของ

ประเทศไทย ใหมีคณุภาพและมีความกาวหนา เทียบเทากับระดับสากล
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กลุมเปาหมายและผูรวมโครงการ 

1. กลุมบริษัทเอกชน

2. กลุมองคกรการศึกษา (คณาจารย นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา)

3. กลุมองคกรภาครัฐ

4. กลุมรัฐวิสาหกิจ

5. บุคคลท่ัวไป

รูปแบบและกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

1. การเสนอผลงานวิชาการ

2. การออกบูธของผูสนับสนุน

ระยะเวลา สถานท่ี และกําหนดการ 

วัน-เวลาจัดงาน :   วันท่ี 11-12  พฤศจิกายน  2560 

สถานท่ีจัดงาน : โรงแรมแซนดดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท จังหวัดจันทบุร ี

กําหนดการสําคัญของการประชมุ

 วันสุดทายของการสงบทความ วันท่ี 30 เมษายน 2560 

 แจงผลการประเมินบทความ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 

 สงบทความ ฉบับแกไขภายใน วันท่ี 15  มิถุนายน 2560 

 แจงผลการประเมิน ฉบับแกไข วันท่ี  31  กรกฏาคม 2560 

 สงบทความฉบับสมบูรณภายใน  วันท่ี 15 ตุลาคม 2560 

 วันประชุมวิชาการ วันท่ี 11-12  พฤศจิกายน  2560 

คาลงทะเบียน 

ประเภท 
อัตราคาลงทะเบียน 

กอนวันท่ี 23 ตุลาคม 2560 หลังวันท่ี 23 ตุลาคม 2560 

นักศึกษา 3,500 บาท 4,000 บาท 

บุคคลท่ัวไป 4,500 บาท 5,000 บาท 

หมายเหตุ  ผูเขาเยี่ยมชมงาน 2,000 บาท  
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คณะกรรมการดําเนินการ 

การประชุมระดับชาติ ดานวิชาการเทคโนโลยีการเช่ือมและการตรวจสอบ (TWIT 2017) และ  

The Conference of International Welding and Inspection Technology 2017 (IWIT 2017) 

คณะท่ีปรึกษา 

1. ผศ.นิธิ  บุรณจันทร  ผูอํานวยการ  สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

2. รศ.วชิระ  มีทอง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

3. อาจารยอาวุธ  สนใจยุทธ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

4. รศ.ดร.ประเวทย  ตุยเต็มวงศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

คณะกรรมการฝายอํานวยการ 

1. รศ.ดร.บวรโชค  ผูพิพัฒน ประธาน 

2. ผศ.ดร.ศภุชัญ  ราษฎรศิริ กรรมการ 

3. อาจารยสิทธิพันธุ  ตัณฑวิรุฬห  กรรมการ

4. รศ.สุวรรณา  สมบุญสุโข กรรมการ 

5. ผศ.ดร.อิศรทัต  พ่ึงอน กรรมการและเลขานุการ 

คณะการการฝายดําเนินงาน 

1. ผศ.ดร.อิศรทัต  พ่ึงอน ประธาน 

2. นางวิยะดา  บุญเพ็ชร กรรมการ 

3. นายธนะศักดิ์  ทวนทอง กรรมการ 

4. นางสาวสราวรรณ  นอยเรืองฤทธ์ิ กรรมการ

5. นางสาวระพีพัฒน  บูสุวรรณ กรรมการ 

6. นางวรารักษ  วิลัย กรรมการ 

7. นายปริวุตม  จงสิริวิไล กรรมการ 

8. นางสาวละออ  เอ้ือจิตตระกูล  กรรมการ

9. นางสาววิภาวดี  กรรณประชา  กรรมการ

10. นางสาวประภัสศร  มณจีันทร  กรรมการ

11. นางสาวสมหญิง  โอฐธนู กรรมการ 

12. นางสาวภัทธีรา  มวนจั่น กรรมการ 

13. นางสาวสุรรีัตน  จันทร กรรมการ 

14. นางสาวอรยา  นามะโส กรรมการและเลขานุการ 
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คณะการการฝายจัดหาทุน 

1. รศ.ดร.บวรโชค  ผูพิพัฒน ประธาน 

2. อาจารยสิทธิพันธ  ตัณฑวิรุฬห  กรรมการ

3. ผศ.ดร.ศุภชัญ  ราษฎรศริิ กรรมการ 

4. นางสาวสมหญิง  โอฐธนู กรรมการ 

5. อาจารยนพกร  ภูระยา กรรมการ 

6. ผศ.ดร.อิศรทัต  พ่ึงอน กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการฝายวิชาการ 

1. ผศ.นิธิ  บุรณจันทร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

2. รศ.ดร.บวรโชค  ผูพัฒน. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

3. ผศ.ดร.อิศรทัต  พ่ึงอน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

4. ผศ.เฉลิมเกียรติ  จริะรุงเสถียร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

5. ผศ.เชิดพงษ  จอมเดช มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

6. ผศ.ดร.ศุภชัญ  ราษฎรศริ ิ  มหาวิทยาลยัมหิดล

7. อาจารยสิทธิพันธุ  ตัณฑวิรุฬห มหาวิทยาลยัมหิดล

8. รศ.ศุภชัย  นาทะพันธ มหาวิทยาลยัมหิดล 

9. รศ.ดร.กอบบุญ  หลอทองคํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10. ผศ.ดร. จิรพงศ  ลิม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

11. ผศ.ดร.กิตติพงษ  กิมะพงศ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

12. ผศ.ประจักษ  อางบุญตา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

13. ดร.ฤทธิชัย  เภาเนียม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

14. ดร.ประภาศ  เมืองจันทรบุร ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร

15. ดร.จงกล  เอ่ียมมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

16. รศ.ดร.ธรณินทร  ใชยเรืองศร ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม

17. ผศ.เสริมสุข  บัวเจรญิ มหาวิทยาลยัแมโจ 

18. ดร.กิตติชัย  โศจิพันธุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

19. Prof.Dr.Manabu Tanaka  JWRI, Japan

20. Prof.Dr.Toshiya Shibayanagi  Toyama University, Japan 

21. Dr.Kasuhiro ITO Osaka University, Japan 

22. Dr.Noritaka Yusa Tohoku University, Japan 

23. Prof.Dr.Zhenmao CHEN  Xi’an Jiaotong University, China

24. Prof.Dr.-Ing-Steffen Keitel Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH

25. Prof.Dr.–Ing.habil.Fritz Hartung  Chulalongkorn University, Thailand

26. Assoc.Prof.Dr.Yong Li School of Aerospace, Xi’an Jiaotong University, China 
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ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

1. เชิงประมาณ  ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 80 คน

2. เชิงคุณภาพ  ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80

การติดตามและประเมินผล 

ติดตามประเมินผลความพึงพอใจจากผูเขารวมประชุม โดยแบบสอบถามเชิงวิชาการ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณเก่ียวกับความกาวหนาของงานวิจัยดานการ

พัฒนาการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ

2. ผูเขารวมประชุมสามารถพัฒนาความสามารถในการนําเสนอขอมลูเก่ียวกับการวิจัยดานการพัฒนาการ

ดําเนินงานทางอุตสาหกรรมและสาขาท่ีเก่ียวของของคณาจารยและนิสิต/นักศึกษา

3. เกิดความรวมมือในการทํางานวิจยั อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการวิจัย การเรียนการสอน การพัฒนา

บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาในดานการพัฒนาการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมและสาขาท่ีเก่ียวของ

4. เกิดทักษะการจดัการประชุมวิชาการในระดบันานาชาติ และแนวทางการเขียนบทความวิชาการเผยแพรใน
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Welding for Transportation in Thailand  

 
Bovornchok Poopat1, a 

 
1Department of Production Engineering, Faculty of Engineering,  

King’s Mongkut University of Technology Thonburi 
Bangkok, Thailand 

abovornchok.poot@kmutt.ac.th 
 

Abstract 

Thai government has been announcing policy for long-term development of public transportation since 2014 . 
Refer to the action plan in 2016; they planned to invest 36 transportation projects totally more than ฿895M ($27M). The 
investing plans were deployed to motorway expansion project, airport and seaport expansion, and the railway projects. 
However, the railway projects are one of the most invested projects. Thai industries and government sectors have to rapidly 
develop themselves to serve these growing industries, especially on technology transfer of the railway technical issues. 
The needs of welding and inspection technology for railway structural components are continuously expanded such as the 
rail traction and the rolling stock. The railway component welding also requires the knowledge of welding processes, 
welding metallurgy, NDT inspection, and quality assurance according to related international standards. To serve these 
purposes, KMUTT’s welding research and consulting center (KINGWELD) plays the important roles as knowledge 
distributor, training center, certification body and testing and inspection laboratory for railway services. 
 
Keywords: welding technology/Inspection technology/railway   
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Aluminum Plates 
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Abstract 

      The present work tries to develop a novel joining technique called “Disc Friction Joining: DFJ” which enables to 
produce similar and dissimilar butt-joints of plates made of metals, resins and ceramics. The DFJ utilizes a rotating disc 
which is sandwiched by two plates to be welded. The frictional heat between the disc and the plates yields softening the 
contacting materials partially and realizes joining under a uniaxial load applied perpendicular to the disc. So far we have 
succeeded in joining some metals such as Sn-Zn alloy, aluminum alloys, CFRP as similar joining, and aluminum and mild 
steel as well as commercially pure aluminum to resins as dissimilar joining.  

Experimental works have been conducted varying rotating speed of disc and the amount of load to produce sound joints 
possessing fully contacted cross section. We have succeeded to produce partially welded joints for mild steel and 
commercially pure aluminum plates because of the lack of the amount of load, which will be improved in the near future. 
EPMA analysis on the microstructure in the vicinity of joint interface revealed both diffusion of constituents and the 
presence of reaction products during joining. 
 DFJ is a friction-based joining method, and also a peculiar material flow should be taken into account to understand 
the joining mechanism and to optimize joining condition. The material flow at the tip of the disc periphery is resulted from 
a complex stress field comprised of compression and shear, which was estimated with optical micrographs on the cross 
section of the joints. 

Keywords: friction, disc, sheet, aluminum, mild steel, interfacial reaction
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Abstract 

Following multiple WWII era ship losses attributed to catastrophic brittle failures of weldments, the U.S. Naval 

Commission contacted Professor Warren “Doc” Savage of Rensselaer Polytechnic Institute in Troy, NY, USA to look 

for solutions. Doc Savage, a world renound welding expert, examined notch toughness in various regions of the weld 

HAZs of actual ships weldments; however, he found the results were influenced by the sloping nature of the weld HAZ. 

It was then that Dr. Savage had the idea to build a simulator which could precisely simulate the temperature profile of 

any given point in the weld HAZ. That simulator, which he nicknamed “The Gleeble” has evolved through the decades 

and applications now include HAZ simulation for metallography, HAZ fracture toughness characterization, nil-strength 

determination, nil-ductility and ductility recovery temperatures, post weld heat treatment, aging characterization and hot 

ductility to name a few. Many end-users have found the Gleeble to be useful for optimizing welding processes, for 

example a member of the IIW in the Netherlands used a Gleeble to evaluate different weld filler materials to determine 

which material offered the best fracture toughness when combined with the base material. Letourneau University used 

the Gleeble to study hydrogen-induced cracking in weld-metal of low carbon, abrasion resistant steels to optimize weld 

parameters. The results indicated very good weldability reduced chance of hydrogen induced cracking when low 

preheats were used. Similarly, The University of Oulu studied how high heat input effected the coarse grains of various 

normalized and thermomechanically processed materials. The results indicated that accelerated cooling generated high 

yield strength bonds which were acceptable for high energy welding. Lastly, researchers at National Chung Cheng 

University in Taiwan found that the microstructures generated by the Gleeble exhibited extremely good correlation with 

the microstructures generated during submerged-arc welding of Thermomechanically Controlled Processed Steels. This 

paper will provide an overview and several case studies of how Gleeble systems are a proven method for optimizing 

welds and materials while saving time and money. 
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Abstract 

During TIG welding process, the arc plasma and the electrode complicatedly interfere with each other and it prevents 
our well understanding of arc phenomena. In this study, numerical simulations were performed for a conventional TIG 
welding and a TIG welding with a constricted nozzle. Here, the TIG welding with a constricted nozzle is one of new 
higher-level welding processes, which produces a constricted arc plasma by the gas flow control using the constricted 
nozzle. The purpose of the simulation is to understand the heat source characteristics of these processes and to analyze the 
consumption behavior of electrode as well as the arc plasma behavior. Thoria is one of the additives of the electrode. In 
the beginning when the arc discharged thorium originated in thoria covered the electrode surface and it makes a thermionic 
emission on the electrode surface easy. However, as time passed, the evaporation rate of thorium became larger than the 
diffusion rate and the mass concentration of thorium decreased. Then the thermionic emission required more high energy 
and as a result the temperature of the tip of electrode exceeded the melting point of tungsten (3653 K). These electrode 
phenomena are strongly affected by the surface temperature of electrode and the temperature gradient. Therefore, a 
comparison of the consumption behavior of electrode was conducted for the conventional TIG welding and the TIG 
welding with a constricted nozzle in order to clarify the influence of the arc plasma properties on the consumption behavior 
of electrode. 
 
Keywords: Numerical simulation, Time-dependent behavior of additive, TIG welding process, Consumption of tungsten 
electrode, Evaporation and diffusion phenomena
 
1. Introduction 

Consumption of tungsten electrode during TIG welding process is one of unavoidable problems and many studies have 
been progressed to improve the consumption resistance. In general, some kinds of oxides (ThO2, La2O3, Ce2O3) are added 
to the tungsten electrode in order to make the thermionic emission easy and control the electrode temperature below the 
melting point of tungsten. However, the lifetime of electrode is still limited within a few hours because the additives 
evaporate and that causes a shortage of additives on the electrode surface. Matsuda et al. [1] measured the arc pressure, 
the electrode temperature and the relationship between current and arc voltage during an arc discharge. They reported that 
the working temperature of the electrode which is related to the melting point of additives influences on the consumption 
mode. Sadek et al. [2] carried out macro observations for a tip of electrode after welding and it was found that the melting 
points and the work functions of additives strongly influence on the consumption of tungsten electrode. Tanaka et al. [3] 
discussed arc plasma characteristics when ThO2, La2O3 and Ce2O3 are contained in tungsten electrode by numerical 
analyses. Casado et al. [4] developed one dimensional diffusion model of additive on electrode axis and investigated the 
influence of Joule heating on the lifetime of electrode in a high welding current condition. These researches enable the 
quantitative evaluation for dynamic behavior of additive on electrode axis. However, they do not take into account the fact 
that the concentration of additive on electrode axis is not the same as that on the electrode side. Therefore, it is difficult to 
mention that the time-dependent behavior of additive has been understood correctly. In this study, two-dimensional model 
which considers evaporation and diffusion of additive not only in the radial direction but also in the axial direction was 
developed. The time-dependent behavior of additive in the whole electrode region was visualized by the numerical 
simulation in order to design an electrode which has an excellent resistance for consumption. 
 
2. Modelling 

The computational domain is the tungsten electrode with the radius of 1.6 mm and the tip angle of 60 degrees as shown 
in Fig. 2. The axial length of the computational domain is set to be 5.0 mm and the radius of chamfered part is 0.20 mm. 
The shielding gas is pure argon and the gas flow rate is 15 L/min. The electrode is tungsten electrode containing 2.0 wt.% 
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thoria. The material properties of additive such as an activation energy, a diffusion constant and a heat of adsorption are 
referred from the papers [5, 6] which focus on the properties of pure thorium because it is assumed that thoria becomes 
thorium due to a deoxidization during an arc discharge [5]. In this study, we assumed that the deoxidization occurs 
uniformly and only elemental thorium diffuses in the tungsten electrode. The computational domain is divided into the 
162 grid points in the radial direction and 579 grid points in the axial direction, uniformly. 

 
2.1. Evaporation and diffusion model 

The computational model developed in this study is a coupled model of an evaporation and diffusion model and a TIG 
welding model. It uses a two-dimensional axisymmetric geometry. Fig. 1 shows the flowchart of calculation for the coupled 
model. The TIG welding model handles the arc plasma phenomena in steady state. The governing and auxiliary equations 
are numerically solved. The convergence test is carried out for the pressure, radial and axial velocities, enthalpy and electric 
potential. When the residual errors of these parameters become smaller than 0.1%, all the governing equations are judged 
to be satisfied and then calculation results are output; otherwise, the governing and auxiliary equations are calculated again 
after estimating the properties and adjusting the pressure. The evaporation and diffusion model deals with the evaporation 
and diffusion phenomena of additive in the electrode. The dynamic change of diffusion coefficient, evaporation rate and 
coverage degree of additive are calculated using the temperature profile obtained in the TIG welding model. The time step 
for the evaporation and diffusion model is 10 s and it is assumed that the temperature distribution does not change in one 
time step. The convergence test is carried out for the number density of additive as with the TIG welding model. The work 
function of the electrode surface is obtained and the calculation of the arc plasma properties is conducted again after 6 time 
steps. These coupled calculations are repeated until the time ends. The bilinear interpolation is used for data transport 
between the two models. The detailed equations, boundary conditions, assumptions and numerical methods for each model 
are given in our previous paper [7]. 

 

 
Fig. 1 Flowchart of calculation for the coupled model         Fig. 2 Schematic illustration of computational domain of 

evaporation and diffusion model 
 
 

The governing equations for the evaporation and diffusion model are described as follows. 
The diffusion equation of additive is 
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Here, r is the radial coordinate, z is the axial coordinate, t is the time, n is the number density of additive, T  is the 
temperature,  )(TD  is the diffusion coefficient of additive and defined by the Arrhenius’s equation of diffusion coefficient. 
The Arrhenius’s equation of diffusion coefficient is 
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0D  is the diffusion constant, Q  is the activation energy and R  is the gas constant.  
 
The conservations of additive on electrode surface are 
(Radial direction) 
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(Axial direction) 
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Here, rϕ , zϕ are the radial and axial components of coverage degree, 0N  is the initial number density of additive per 

unit surface area on the electrode surface, effγ  is the evaporation rate and ∗r , ∗z  are the radial and axial terminal 

coordinates, respectively. In this study, 0N  is 4.2×1018 m-2 [8] and the initial coverage degree 0ϕ  is set to be 0.05. 
The evaporation rate of additive is 
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ε  is the constant which is used for the evaporation considering an adsorption, )(ϕH  is the heat of adsorption, e  is the 

elementary charge and Bk  is the Boltzmann constant. )(0 Tγ  represents the evaporation rate of additive under vacuum 
and is determined by following equation [9]. 
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plankh  is the Plank constant. 
 
2.2. TIG welding model 

The computational domain of the TIG welding model is shown in Fig. 3. The axial and radial lengths of the 
computational domain are 45.0 mm and 25.0 mm, respectively. The computational domain includes a tungsten electrode 
(cathode), an arc plasma and a base metal (anode) regions. The anode is a water-cooled copper. The present simulation 
model calculates all regions not separately but at the same time. The computational domain is divided into a heterogeneous 
control volume of 70 in the radial direction and 95 in the axial direction. 
 

 
Fig. 3 Schematic illustration of computational domain of the TIG welding model 
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The governing equations for the TIG welding model are described as follows. 

The mass conservation equation is 
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The momentum conservation equations are 
(Radial direction) 
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(Axial direction) 
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The energy conservation equation is 
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The current continuity equation is 
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Where r  is the radial coordinate, z is the axial coordinate, ρ is the mass density, rv , zv are the radial and axial 

components of flow velocity, p is the pressure, rj , zj  are the radial and axial components of current density, θB is the 
azimuthal magnetic flux density, η  is the viscosity coefficient, g is the gravity acceleration,  h  is the enthalpy, κ  is the 
thermal conductivity, pc  is the specific heat, σ  is the electrical conductivity,  U  is the radiation emission coefficient 

and V  is the electric potential. 
The current density components rj  and zj  are evaluated from Ohm’s law. It is necessary to drive the azimuthal magnetic 

flux density θB  from Ample’s law to evaluate the θBjr  and θBjz  terms in the momentum equations.  
Ohm’s law is 
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Ample’s law is 
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Calculations at points on the electrode surface need to include the additional processes occurring at the surfaces, namely 

cooling due to the thermionic emission, heating due to ion current and thermal cooling. For the cathode, the additional heat 
flux CF  to the electrode is  
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Cε  is the surface emissivity, α is the Stefan-Boltzmann constant,  ej  is the electron current density, Wφ  is the effective 

work function of the cathode, ij  is the ion current density and iV  is the ionization potential of shielding gas. The electron 

current density ej  is determined by the Richardson equation and the ion current density ij  is assumed to be ejj − . 
The Richardson equation is 
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A  is the thermionic emission constant for the cathode surface. 
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Fig. 5 Concept of the electrical conductivity 
on the electrode surface boundary 

 
For the anode, the additional heat flux AF  to the electrode is 
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Aε  is the surface emissivity and Aφ  is the effective work function of the anode. 
 

The concept of current attachment at thermionic cathode is described as follows.  
(a) Additive below its melting point is scattered on the surface of electrode as shown in Fig. 4. The additive practically 
covers about 5% of the electrode surface.  
(b) Additive above its melting point covers the electrode surface according to the coverage degree of additive obtained 
from the calculation of the evaporation and diffusion model. 
The melting points and evaporating points of pure tungsten and additives which are usually contained in the electrode are 
shown in Table 1. 
 

Table 1 Melting points and evaporating points of elements 
 

 Pure W ThO2 La2O3 Ce2O3 
Melting point 3653 K 3323 K 2490 K 2873 K 

Evaporating point 5973 K 5073 K 3773 K 3673 K 
 

In this study, it is assumed that the role of thermionic emission of electrons by additive is replaced with the electrical 
conductivity of arc plasma on the electrode surface as shown in Fig. 5. If the surface temperature of the electrode is lower 
than the melting point of additive, the electrical conductivity of the arc plasma on the electrode surface is assumed to be 
5% of regular value because additive practically covers about 5% of the electrode surface. If the surface temperature of 
the electrode is higher than the melting point of additive, the electrical conductivity of the arc plasma on the electrode 
surface is determined by the following equation. 

[ ] )17()1( ………−+= 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 aWS R σϕϕσ  

Where aσ  is the regular value of the electrical conductivity [10], ϕ  is the coverage degree of additive and WR  is the ratio 
of the electron current density of tungsten to the electron current density of additive and is calculated by the following 
equation. 

)18(
)(
)(

………= 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　
Adj
Wj

R
e

e
W  

 

 
 
 
 
 
3. Results and discussion 

The calculations with the welding current of 200 A were conducted. Fig. 6 shows the temperature distribution obtained 
from the calculation of the TIG welding model at the time of 300 s. Fig. 7 shows the temperature distribution and mass 
concentration distribution of thorium in the electrode region obtained from the calculation of the evaporation and diffusion 
model. The maximum temperature of the arc plasma is 22460 K at the center and the electrode tip is exposed to a high 
temperature exceeding 10000 K. On the other hand, the electrode temperature is less than the melting point of pure tungsten 

Fig. 4 Schematic illustration of distribution of additive 
on the electrode surface 
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(3653 K) whereas the electrode temperature in the range from the electrode tip to 0.4 mm above the melting point of thoria 
(3323 K). The mass concentration of thorium decreases at the electrode tip in which the temperature exceeds the melting 
point of thoria. It means that the evaporation of thorium is promoted due to the increase of the electrode temperature and 
the evaporation rate exceeds the diffusion rate. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 8 shows the temperature and mass concentration distribution of thorium at the time of 300 s, 600 s, 1800 s and 
3600 s. The mass concentration of thorium decreases as time passes because thorium disappears by evaporation. The value 
of mass concentration at the corner of the electrode tip are 0.5 wt.% and 0.1 wt.% at the time of 1800 s and 3600 s, 
respectively. The area where the mass concentration of thorium is decreasing has expands from the electrode surface to 
the inside of the electrode. On the other hand, the electrode shows a constant temperature distribution without being 
influenced by the decreasing of thorium mass concentration until 1800 s from arc discharge. However, the area where the 
temperature exceeds the melting point of tungsten obviously expands at the time of 3600 s. These results suggest that a 
uniform thermionic emission is maintained until 1800 s from arc discharge because thorium still exists enough in the 
electrode and the surface of the electrode is covered with thorium in liquid state. But after 1800 s from arc discharge, a 
shortage of thorium induces the increasing of the electrode temperature and the electrode tip greatly consumes.  

Fig. 9 shows the schematic illustrations of consumption process of the electrode. When the arc plasma is discharged, 
thorium which evenly presents before the arc discharge are melted and it completely covers the surface of the electrode 
tip. At this time, the evaporation of thorium from the electrode surface and the diffusion of thorium inside the electrode 
simultaneously occur. On the other hand, when the time passes, the evaporation rate becomes larger than the diffusion rate 
and the shortage of thorium is induced at the electrode tip. Then the heating the electrode is promoted due to the increasing 
of the work function at the electrode surface and the electrode temperature exceeds the melting point of tungsten. These 
behaviors of additive predict that the tip of electrode rapidly consumes with shape change and the uniform thermionic 
emission of the electrode is hindered after the electrode temperature exceeds the melting point of tungsten. 
 

Fig. 6 Calculation result of temperature distribution 
(i) Tmeperature         (ii) Mass concentration 
 

Fig. 7 Calculation results of (i) temperature distribution 
and (ii) mass concentration distribution of thorium 
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Fig. 8 Calculation results of temperature distributions (left side) and mass concentration distributions of additive (right 

side) at the time of 300 s, 600 s, 1800 s and 3600 s 
 
 

 
(i) Before arc discharge    (ii) During arc discharge     (iii) After arc discharge 

Fig. 9 Schematic illustrations of consumption process of the electrode 
 
 
4. Conclusions 

The numerical simulations focus on the time-dependent behavior of additive in the whole electrode region were 
conducted for designing an electrode which has an excellent resistance for consumption. The conclusions of this study are 
summarized as follows. 
(1) During arc discharge, the evaporation of thorium from the electrode surface and the diffusion of thorium inside the 

electrode occur simultaneously and the mass concentration of thorium decreases gradually at the electrode tip. 
(2) As time passes, the coverage degree of thorium at the electrode surface decreases because the shortage of thorium is 

caused. 
(3) When the coverage degree of thorium decreases, the work function at the electrode surface increases and the electrode 

temperature exceeds the melting point of tungsten. 
(4) It is predicted that the tip of electrode consumes rapidly with shape change and the uniform thermionic emission of 

the electrode is hindered after the electrode temperature exceeds the melting point of tungsten. 
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Abstract 

To improve fatigue strength of high-tensile-steel welds, friction-stir-processing (FSP), which is based on the principle 
of friction stir welding, is an effective grain-refinement technique for the topmost layer of the welds. In this study, FSP 
has conducted on both bead-on-plate welds and butt-welded joints for 400 MPa, 490 MPa, and 780 MPa grade high-tensile 
steels after removing a part of reinforcement of weld using a flat shoulder with a probe pin at the center. Fatigue life 
exhibited more than 5.0 × 106 cycles to failure, which is more than 2000% increase in comparison with those of the as-
tungsten-inert-gas (TIG) welded specimens, at an applied stress amplitude of 270 MPa for the welds of the 400 MPa grade 
high-tensile steels. Their Charpy absorbed energies exhibited about 110 J in the temperature range between -110°C and 
40°C and ductile fracture was observed at liquid nitrogen temperature for a specific FSP condition. FSP produced 
microstructure consisting of ultrafine eqiaxial ferrite grains beneath the TIG-welded surface. A cross-sectional TEM image 
indicates that about 2 nm-thick cementite thin films were formed at their grain boundary in a certain FSP condition with 
lower heat input. Similar improvement in both fatigue strength and fracture toughness was obtained in other FSP modified 
high-tensile-steel welds. FSP modification of a topmost area of the welds is useful to increase fracture toughness as well 
as fatigue strength/life of the welds. The essential feature of modified microstructure and mechanical properties for each 
grade high-tensile-steel welds would be summarized.  
 
Keywords: Friction stir processing, High-tensile-steel welds, Grain refinement, Fatigue stress, Charpy absorbed energy 
 
1. Introduction 

Hear-affected zone (HAZ) ordinary degrades fatigue strength and toughness of welded joints. Fatigue strength of steels 
increases with increasing their yield stress, but that of their welds does not [1]. To improve fatigue strength of their welds, 
various surface-treatment techniques such as shot peening [2], hammer peening [3, 4], ultrasonic peening [5, 6] and laser 
peening [7] have been studied and some of them were conducted on the welds. The techniques provide compressive 
residual stress beneath the surface of the welds due to compressive plastic deformation at the surface. However, it may not 
contribute to the improvement of their toughness. On the other hand, friction-stir-processing (FSP), which is based on the 
principle of friction-stir-welding, is an effective surface-microstructural modification technique to increase fatigue 
strength/life of weld joints, as are re-melting, hammering, and blasting for aluminum alloys [8, 9]. FSP can also be one of 
techniques to increase fatigue strength/life of steel welds [10]. In this study, FSP has conducted on both bead-on-plate 
welds and butt-welded joints for 400 MPa, 490 MPa, and 780 MPa grade high-tensile steels after removing a part of 
reinforcement of weld using a flat shoulder with a probe pin at the center. FSP produced microstructure consisting of 
ultrafine eqiaxial ferrite grains beneath the weld surface, which leads to increase fatigue strength/life and fracture toughness. 
The increase varied with strength grades, and the essential feature of modified microstructure and mechanical properties 
for each grade high-tensile-steel welds would be summarized. 
 
2. Effects of FSP on Fatigue Strength of the Welds for 400 MPa Grade High-tensile Steels 

2.1. Fatigue strength of welds with FSP modified surfaces 

FSP was performed on TIG-welded beads with small tungsten carbide tools containing a 12-mm-diameter shoulder 
and a 0.8-mm-long and 4-mm-diameter probe. FSP tools were operated in Ar atmosphere in applied-stress control with 
counter-clockwise rotation at 400 rpm and 140 mm/min with 14.7 kN (hereafter FSP(H)) and at 200 rpm and 400 mm/min 
with 24.5 kN (hereafter FSP(L)) in welding direction. The heat input produced by FSP(L) was lower than that by FSP(H). 
Figs. 1(a)-1(f) show surface and cross-sectional optical images of TIG-welded SS400 steel plates without FSP, with 
FSP(H), and with FSP(L). The weld metal depth and width were about 2.5 mm and 6 mm, respectively (Fig.  
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Fig. 1 Surface and cross-sectional optical images of TIG-welded SS400 steel plates (a),(b) without FSP, (c),(d) with 
FSP(H), and (e),(f) with FSP(L). (g) S-N curves (stress amplitude v.s. number of cycles to failure) of three-point bending 
fatigue at RT for the TIG-welded steel plates with and without FSP. 
 

1(b)). HAZ was about 8 mm wide and reached the bottom of the steel plates. The FSP region was about 1 mm deep 
and 9 mm wide, with which the weld metal and HAZ were covered (Fig. 1(d) and 1(f)). Microstructural modification by 
FSP was limited to the topmost of the welds. 

Fig. 1(g) shows results of three-point bending fatigue test at room temperature (RT) for the weld specimens with and 
without FSP. The tests were performed with a sinusoidal waveform at 20 Hz as a function of maximum applied stress 
(σmax) between 600 and 800 MPa with a stress ratio of 0.1. The number of cycles to failure is plotted as a function of 
applied stress amplitude ((σmax - σmin)/2). The number of cycles to failure of TIG specimens exhibited log-linear increase 
with decreasing stress amplitude (broken line). TIG+FSP(H) specimens also exhibited log-linear increase of the number 
of cycles to failure in the stress amplitude range between 270 and 315 MPa (♦, solid blue line), and its increase rate was 
higher than that of the TIG specimens. TIG+FSP(L) specimens exhibited similar feature and its increase rate was much 
higher. The TIG+FSP(H) and TIG+FSP(L) specimens exhibited 5.6 × 105 and more than 5.0 × 106 cycles to failure at an 
applied stress amplitude of 270 MPa, respectively. Those are about 170% and more than 2000% increase in comparison 
with the number of cycles to failure for the TIG specimens. The bending displacements of the TIG+FSP(H) and 
TIG+FSP(L) specimens were remarkably smaller than those of TIG specimens at all cycle numbers and at both the 
minimum and maximum applied stresses. Similarly, the displacement of the TIG+FSP(L) specimens at the maximum 
applied stress was obviously smaller than that of the TIG+FSP(H) specimens. 
 
2.2. FSP modified microstructure related Fatigue of weld 

Microstructures of the specimens before the three-point bending fatigue tests were observed by scanning electron 
microscopy (SEM) equipped with an electron backscattering diffraction (EBSD) pattern detector, and transmission 
electron microscopy (TEM). Figs. 2(a)-2(c) show portions of cross-sectional SEM/EBSD images beneath the surface of 
the TIG, TIG+FSP(H), and TIG+FSP(L) specimens. FSP(H) and FSP(L) provided microstructure consisting of ultrafine 
equiaxial ferrite grains with average grain sizes of about 2.6 μm (Fig. 2(b)) and 1.9 μm (Fig. 2(c)), respectively. The 
microstructure modified by FSP was observed in the region between the surface and about 1 mm below the surface. 

 
Fig. 2 Cross-sectional SEM-EBSD images of (a) TIG, (b) TIG+FSP(H), and (c) TIG+FSP(L) specimens. (d) A TEM 
bright-field image in a stir zone of TIG+FSP(L). (e) A SAD image obtained from the ferrite-grain boundary (a red circle 
in (d)). (f) A dark-field image taken using the diffraction spot of (210) (a white circle in (e)). 
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as-TIG-welded coarse grains were observed in the region below the FSP modified microstructure, which is similar to the 
SEM/EBSD image obtained beneath the surface of the TIG specimen (Fig. 2(a)). Increasing three-point bending fatigue 
resistance of the TIG+FSP(H) and TIG+FSP(L) specimens can be explained mainly by increasing stiffness of a surface 
portion due to microstructure consisting of ultrafine grains produced by FSP. Decreasing FSP heat input promoted further 
refinement of surface microstructure, leading significant increase of their fatigue strength/life. 

Fig. 2(d) shows a portion of transverse-sectional TEM bright-field image beneath the surface of the TIG+FSP(L) 
specimen. Ferrite-grain boundaries were not shown in sharp outline or contrast. The selected area diffraction (SAD) image 
obtained from the grain boundary indicated presence of a single-crystalline cementite phase (Fig. 2(d)). It existed at the 
grain boundary in a leaf shape with thickness of several ten nm as shown in Fig. 2(f). Similar TEM analysis provided that 
ferrite-grain boundaries were fully covered with several cementite leafs. The microstructure consisting of ultrafine ferrite 
grains covered with a cementite layer increased fatigue strength/life. FSP(H) provided similar microstructure consisting of 
ultrafine ferrite grains and cementite phases at ferrite-grain boundaries. Its layer thickness became relatively thicker with 
increasing heat input. In addition, some of them segregated in grain-boundary triple-points into mass. Grain refinement as 
well as such the distribution of a cementite layer contributes increasing fatigue strength/life of TIG welds with FSP, and 
its difference between with FSP(L) and with FSP(H) can be explained by difference of ferrite-grain sizes and cementite 
distribution. 

 
3. Effects of FSP on Charpy Absorbed Energy of the Welds for 400 MPa Grade High-tensile Steels 

The microstructure consisting of ultrafine ferrite grains covered with a cementite layer is not on the Fe-C binary phase 
diagram and related diagrams. This can be a FSP-induced new microstructure, which is not simply explained by dynamic 
recrystallization. Noted that cementite is generally believed to be a brittle phase, and its presence at the grain boundary is 
expected to degrade ferrite-grain-boundary toughness. Even though the microstructure formed at weld surfaces increased 
its stiffness, it is never welcome for the microstructure to degrade its toughness. Thus, to clarify its toughness, the Charpy 
impact tests using specimens with the FSP modified microstructure were conducted. 
 
3.1. Charpy Absorbed Energy of FSP-modified Welds 

The 2.5 mm-thick sub-size Charpy-impact-testing specimens were prepared perpendicular to the weld beads with and 
without FSP, and their bar-type samples had a size of 10 × 55 × 2.5 mm3, which is based on JIS Z2242. The V notch with 
2 mm in depth was produced in the center of the FSP-modified-microstructure region with a size of 10 × about 12 × 2.5 
mm2. The Charpy impact tests were conducted at 196°C and in the temperature range between -110°C and 40°C. Fig. 3(a) 
shows temperature dependence of Charpy absorbed energy of TIG, TIG+FSP(H), and TIG+FSP(L) specimens. The plotted 
values of Charpy absorbed energy were simply four times as much as the values obtained using the 2.5 mm-thick sub-size 
specimens. The values of the TIG-welded specimens with FSP were much larger than those of the TIG specimens in all 
the temperature range. The TIG+FSP(H) and TIG+FSP(L) specimens exhibited about 120 J and 110 J, respectively, in the 
temperature range between -110°C and 40°C, in comparison with about 80 J in the temperature range between -40°C and 
40°C for the TIG specimens. An inset in Fig. 3(a) shows an optical image of the TIG+FSP(L) specimen after a Charpy 
impact test at -110°C. It shows M-shaped fracture surface at the end portion of the V notch at a red square, indicating that 
FSP(L)-modified regions were ductile enough for significant plastic deformation and TIG-welded regions remained partly 
at the center groove were brittle. The value at -196°C of the TIG+FSP(L) specimens exhibited about 50 J, while that of the 
TIG and TIG+FSP(H) specimens exhibited about 0 J. This indicates that a part of  

 
 
Fig. 3 (a) Temperature dependence of Charpy absorbed energy for TIG, TIG+FSP(H), and TIG+FSP(L) specimens and an 
inset image shows an optical image of the TIG+FSP(L) specimen fractured after a Charpy impact test at -110°C. SEM 
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images of a fracture surface after Charpy impact tests at -110°C for (b), (d), (c) TIG+FSP(L) and (c), (f) TIG+FSP(H) 
specimen. 
the FSP(L)-modified microstructure still remained ductile at -196°C. Thus, FSP can be concluded to be a useful technique 
to increase both fatigue strength/life and fracture toughness of the welds. 
 
3.2. Fracture Surface of FSP-modified Welds 

Figs. 3(b)-3(c) show SEM images of a fracture surface after Charpy impact tests at -110°C for the TIG+FSP(L) and 
TIG+FSP(H) specimens, respectively. The M-shaped fracture surfaces were observed at the end portion of the V notch for 
the TIG+FSP(L) specimen, while uniform fracture surface for the TIG+FSP(H) specimen. This is because FSP(L) 
remained TIG-welds at the specimen center, but FSP(H) provided modified regions at any thickness. In enlarged SEM 
images of square areas in Figs. 3(b) and 3(c), dimple fracture was observed in Figs 3(d) and 3(f), while brittle fracture was 
observed beside the dimple fracture in Fig. 3(e). The dimple fracture indicates that FSP(L) and FSP(H) modified 
microstructure remains ductile at -110°C, in contrast the remained TIG-welded microstructure at the center groove in the 
TIG+FSP(L) specimen becomes brittle at -110°C. The dimple sizes in the TIG+ FSP(L) specimens tended to be smaller 
than those in the TIG+FSP(H) specimen due to average-grain-size difference. Although smaller dimples are expected to 
increase their Charpy absorbed energy, the Charpy absorbed energy of the TIG+FSP(L) specimens was lower than those 
of the TIG+FSP(H) specimens above -100°C. This is attributed the remained TIG-welded microstructure at the specimen 
center in the TIG+FSP(L) specimens. A part of fracture surface of the TIG+FSP(L) specimen after Charpy impact tests at 
-196°C shows dimple fracture similar to the case at -110°C. This indicates that FSP(L) modified microstructure remains 
ductile at -196°C. In contrast, uniform brittle fracture surface with river patterns was observed in the TIG+FSP(H) 
specimen after Charpy impact tests at -196°C. Further grain refinement provided by FSP(L) with lower heat input than 
FSP(H) can decrease brittle-ductile transition temperature. A layer of cementite phase at the ultrafine ferrite-grain 
boundaries did not degrade the Charpy absorbed energy. This suggests that FSP-modification for a topmost area of the 
welds is useful to increase fracture toughness as well as fatigue strength/life of the welds. 

 
4. Effects of FSP on Fatigue Strength of Butt-welded Joints for 490 MPa and 780 MPa Grade High-tensile Steels 

4.1. Fatigue strength of welds with FSP modified surfaces 

Fig. 4(a) shows relationship between applied stress amplitude and number of cycles to failure (S-N diagram) obtained 
from tensile fatigue tests of the butt-welded joints with and without FSP for HT490 and HT780 grade high tensile steels. 
Fatigue life of the butt-welded joints with FSP (○, solid line) was longer than without FSP (△, broken line) at all applied 
stress amplitudes for both HT490 and HT780 specimens. The stress amplitude without failure at 107 cycles (arrows) was 
estimated at about 180 MPa and 145 MPa as fatigue limit with and without FSP for the butt-welded joints of HT490 grade 
steels, respectively, and similarly about 195 MPa and 180 MPa for the butt-welded joints of HT780 grade steels. The stress 
amplitude due to FSP increased to about 35 MPa and 15 MPa at the butt-welded joints of HT490 and HT780 specimens, 
respectively. Thus, FSP can be concluded as an effective technique to increase fatigue strength of the butt-welded joints 
for both HT490 and HT780 specimens, although the former increase was larger than the latter.  

Fig. 4 (a) S-N curves (stress amplitude v.s. number of cycles to failure) obtained in tensile fatigue tests at RT for the 
butt-welded joints with and without FSP for HT490 and HT780 high tensile steels. Cross-sectional OM images of a 
corresponding fatigue-failure region of as-welded and FSP-modified joints for both grade steels. 
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OM observation was conducted at a failure region of as-welded and FSP-modified joints for both grade steels, and the 
results are shown in Fig. 4(b)-(f). Fatigue failure occurred at intercritical HAZ (ICHAZ) consisting of ferrite grains and 
spherical pearlites (Fig. 4(b)) or coarse-grained HAZ (CGHAZ) exhibiting upper bainite structure (Fig. 4(c)) in the as-
welded HT780 joints (Fig. 4(e)). In contrast, the fatigue failure occurred at the base metal in the welded HT490 joints with 
FSP (Fig. 4(d)) and at SZ in the welded HT780 joints with FSP (Fig. 4(f)). This indicates that SZ fatigue resistance was 
higher in the HT490 joints than in the base metals. Fatigue crack was initiated at the surfaces in all specimens. Other 
fatigue cracks were hardly observed in the regions near the surface (not shown). Therefore, fatigue life of all joints could 
depend on the crack initiation and their surface microstructures. 

 
4.2. FSP modified microstructure related Fatigue of weld 

In the present study, fatigue failure occurred at CGHAZ with the largest hardness (about 400HV) near the weld metal 
in the HT780 joints without FSP (Fig. 4(e)). This can be explained by non-uniform residual stress distribution due to fusion 
welding, specimen fabrication, and/or embrittlement at the CGHAZ. On the other hand, fatigue failure occurred at the base 
metal in the welded HT490 joints with FSP (Fig. 4(d)). SZ of the HT490 joints exhibited higher hardness than HAZ without 
FSP and base metal, while fatigue failure occurred at SZ in the welded HT780 joints with FSP (Fig. 4(f)). The hardness 
distribution within SZ was more heterogeneous in the welded HT780 joints with FSP than in those of HT490. Some regions 
beneath the SZ surface were observed to have lower hardness than the other regions, resulting in fatigue crack initiation. 
The lowest value was estimated as about 270HV, which is similar to that of the base metal. 

To understand the mechanism behind the heterogeneous hardness distribution in SZ of the HT780 joints with FSP, 
elemental analysis using EPMA was conducted. Figures 5(a) and 5(b) show EPMA mappings of Mn, an element with large 
content difference between the base metal and filler metal, in the regions near the surface of the butt-welded HT490 and 
HT780 joints with FSP. A color change from blue to red indicates increase in Mn content, as indicated in Figs. 5(a) and 
5(b). The filler metal had higher Mn content than the base metal in both grade steels. Consequent upon FSP plastic flow, 
the weld metal region and a certain region of SZ had higher Mn content than the other regions. However, FSP did not mix 
the weld metal and base metal homogeneously, resulting in uneven differences in chemical composition. The initial weld 
metal flowed into the base metal with sharp-pointed shape, resulting in formation of Mn-rich region with the same shape 
near the SZ surface in both cases. EPMA point analyses confirmed the Mn-poor and rich regions in SZ, exhibiting a little 
lower Mn content in the base metal and a little higher content in the weld metal. It is noted that both the Mn-poor and rich 
regions were heterogeneously distributed near the SZ surface, and the Mn-rich regions exhibited lower hardness than the 
Mn-poor regions, resulting in heterogeneous hardness distribution in the SZ surface of the welded HT780 joint with FSP. 

Figures 5(c) and 5(d) show cross-sectional OM images of the regions near the surface of the butt-welded HT490 and 
HT780 joints with FSP. Microstructure at SZ of the butt-welded HT490 joints with FSP was different in the advancing 
side (AS) than in the retreating side (RS). The base metal, seen with bright contrast, flowed into the weld metal, with dark 
contrast, in sharp-pointed shape at AS at the left-hand side of Fig. 5(c), while the weld metal flowed into the base  
 

 
Fig. 5 Cross-sectional EPMA mappings of Mn for the butt-welded joints with FSP for (a) HT490 and (b) HT780 high 
tensile steels. Cross-sectional OM images of the regions beneath the surface of butt-welded joints for (c) HT490 and (d) 
HT780 high tensile steels. 
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metal in sharp-pointed shape at RS at the right-side of Fig. 5(c). Consequently, the heterogeneous hardness and Mn-content 
distributions (Fig. 5(a)) were observed in SZs. Ferrite-pearlite structure and fine structure consisting mainly of acicular 
ferrite grains formed at inclusions as nucleation sites were observed, respectively, in the base and weld metals, while finer 
microstructure than in the base metals was observed at SZ. This suggests that fatigue resistance would be higher at SZ than 
in the base metal in the butt-welded HT490 joints with FSP. On the other hand, the Mn-poor and rich regions at SZ 
possessed significantly different microstructure. Bainitic ferrite grains with lath and polygonal ferrite grains were observed 
in the Mn-poor and rich regions at SZ, respectively. This indicates that hardness of the Mn-poor region would expectedly 
be slightly higher than that of the Mn-rich region. However, the hardness of the Mn-poor region was nevertheless higher 
than that of the base metal, due to grain refinement by FSP. Thus, the FSP microstructure modification prevented fatigue 
failure at the initial HAZ position and increased its fatigue strength, although part of the topmost FSP-modified region was 
occupied by the Mn-rich region. 

Figure 5(d) shows a cross-sectional OM image of the regions beneath the surface of the butt-welded HT780 joints with 
FSP. FSP dispersed the weld metal near the surface in HT780 more extensively than in the butt-welded HT490 joints with 
FSP, due to smaller hardness difference between the weld metal and base metal. The base metal did not flow significantly 
into the weld metal at the left-hand side of Fig. 5(d), and most of the weld metal, except the topmost, remained at AS. The 
topmost surface was fully covered with the Mn-rich regions (dark contrast), mainly originating from the weld metal, while 
the weld metal (slightly dark contrast) flowed into the base metal (bright contrast) in sharp-pointed shape at RS, and 
followed by flowing into AS at the right-hand side of Fig. 5(d). The topmost surface was fully covered by a thin Mn-rich 
region (dark contrast) and lower hardness. The base metal and weld metal exhibited tempered bainite-martensite structure 
and fine structure consisting mainly of acicular ferrite grains formed from inclusions, respectively. On the other hand, SZ 
exhibited finer microstructure than the base metals. The SZ possessed Mn-poor and rich regions, which exhibited full 
martensite structure and martensite structure with several polygonal ferrite grains, respectively, in agreement with the 
hardness difference between the Mn-poor and Mn-rich regions in SZ. Although the Mn-rich region could more easily 
exhibit full martensite structure than the Mn-poor region in terms of carbon equivalent (Ceq), in fact, it exhibited martensite 
structure with several polygonal ferrite grains. This can be attributed to difference in prior austenite grain size. 
Microstructure of the weld metal was finer than in the base metal. This trend remained after transformation to austenite 
during FSP. Therefore, ferrite formation during cooling after FSP could easily occur in small prior austenite grains in the 
Mn-rich region. The presence of ferrite grains in SZ caused a decrease in hardness and the related strength. Fatigue cracks 
were reported to be easily initiated in ferrite grains and at martensite/ferrite interface in duplex ferrite-martensite structure 
[11]. Thus, fatigue failure could occur at SZ in the welded HT780 joints with FSP. The difference of the fatigue-failure 
location and fatigue-strength increase between the welded HT490 and HT780 joints with FSP can be attributed to 
difference in SZ microstructure related to the initial base and weld metals. 
 
5. Conclusions  

Surface-microstructural modification by FSP is effective and practical for increasing fatigue strength and Charpy 
absorbed energy of the TIG-welded SS400 plates. The findings in this study are three-fold: 
(1)  FSP(L) and FSP(H) produced microstructure beneath the TIG-welded surface, consisting of ultrafine ferrite grains 
with average grain sizes of about 1.9 μm and 2.6 μm respectively. Decreasing heat input in FSP provided further grain 
refinement, and the ferrite grains were surrounded with layers of cementite;  
(2)  TIG+FSP(L) and TIG+FSP(H) specimens exhibited more than 5.0 × 106 cycles and 5.6 × 105 cycles to failure at an 
applied stress amplitude of 270 MPa, respectively. Those are more than 2000% and about 170% increase in comparison 
with the number of cycles to failure for the TIG specimens; 
(3)  Charpy absorbed energies for the TIG+FSP(L) and TIG+FSP(H) specimens exhibited about 110 J in the temperature 
range between -110°C and 40°C, in comparison with about 80 J in the temperature range between -40°C and 40°C for the 
TIG specimens. The value at -196°C of the TIG+FSP(L) specimen exhibited about 50 J, in contrast that of the TIG+FSP(H) 
specimen exhibited about 0 J. 

FSP was conducted on the surface of butt-welded HT490 and HT780 joints. Grain refinement due to FSP can be 
concluded to be an effective technique to increase the fatigue strength. Difference in the increase between these steel 
grades can be explained by difference in SZ microstructure related to the initial microstructure of the base and weld 
metals. The important findings are two-fold:  
(4)    Fatigue failure occurred at the base metal and SZ, respectively, in the welded HT490 and HT780 joints with FSP, 
although it occurred at HAZ in both joints without FSP, resulting in about 35 MPa and 15 MPa increase in fatigue strength 
due to FSP. 
(5)    Mn-rich and Mn-poor regions formed in SZ, and they consisted mainly of the weld and base metals, respectively. 
Hardness of the Mn-rich regions was lower than that of the Mn-poor regions. Hardness in the whole SZ of the welded 
HT490 joints was higher than in the base metal, while the minimum hardness in SZ, similar to that of the base metal, was 
obtained in the welded HT780 joints.  
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Differences in hardness and microstructure distribution in SZ depended on differences in the initial microstructure between 
the weld and base metals. Polygonal ferrite grains in the Mn-rich regions and bainitic ferrite grains in the Mn-poor regions 
were observed in SZ of the welded HT490 joints. On the other hand, fine martensite structure with several polygonal ferrite 
grains in the Mn-rich regions and full martensite structure in the Mn-poor regions were observed in SZ in the welded 
HT780 joints. 
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Abstract 

Laser Infrared Thermograph (LIT) is a new NDE method of noncontact and remote sensing features, and has 
advantage on detection of surface and near surface cracks in complicated structures. In addition, LIT may also realize 
quantitative crack evaluation based on numerical simulation and inverse signal analysis. In this presentation, some new 
research results on LIT in NDT group of Xi’an Jiaotong University are introduced. At first, a database type fast 
numerical simulation scheme for efficient simulation of LIT signals, and its applications to detection and sizing of 
delamination defects in multilayer structures are presented. Second, a multiple-spot LIT method and its validation are 
introduced based on numerical simulation and experiments. At last, a prospective of LIT for applications in aerospace 
and nuclear engineering is also discussed. 

Keywords:  Laser Infrared Thermograph
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Abstract 

This research studied the application of the 33 factorial design experiment in optimizes resistance spot welding process. 
The material of study is a galvanized sheet JIS G3313 that is used for resistance spot welding. Resistance spot welding 
parameters examined in this study including welding current, welding time and electrode force. The resulting materials 
were examined using 33 factorial design to determine the resulting material tensile shear test, macro structure test (nugget 
size) observed with optical microscopy (OM) and scanning electron microscopy (SEM). The experimental results showed 
that using resistance spot welding parameters with the optimized was welding current of 9,000 ampere welding time 11 
cycle and electrode force 2.5 kN, at 95% confidence level. This phenomenon could be explained by the fact that pearlite 
can contribute to higher tensile shear. The pearlite had an intensity, which resulted in increased material tensile shear. The 
research could be used as material data on resistance spot welding parameters for galvanized sheets JIS G3313. 
 
Keywords: 33 Factorial Design, Resistance Spot Welding, Galvanized Sheets, Tensile Shear, Nugget Size. 
 
1. Introduction 

The galvanized steel is steel that has been treated with a rust-resistant zinc coating. Galvanized steel can come in the 
form of sheets, tubes or rolls, and is available in a variety of thicknesses and strengths. This material is used in 
manufacturing around the world for products exposed to moisture and adverse weather conditions. Some examples of its 
use include automobiles, building materials, fencing, and household appliances. 

The resistance spot welding (RSW) is a type of welding process in use by automotive, furniture, building construction 
and electrical-electronics industry. There is the most common application because it can weld the work pieces speedily 
with high quality and less thermal effect, strong enough to use and easy method for operating. The operating systems of 
resistance spot welding were: 1) Electrode set-down 2) Squeeze 3) Current Flow 4) Forging 5) Hold Time and 6) Lift-off). 
RSW has three mainly components: 1) Heat 2) Pressure and 3) Time. [1-2] 
     The full factorial design is particularly useful in the early stages of experimental work, when there are likely to be many 
factors to be investigated. It provides the smallest number of runs with which k factors can be studied in a complete factorial 
design. Because there are only two or three levels for each factor, we must assume that the response is approximately linear 
over the range of the factor levels chosen. [3] Jiyoung Yua and Seung Mok Chob [4] studied with metal-cored welding 
(MCW) wire with an optimal chemical composition was developed to minimize the weld porosity and pits in the cold 
metal transfer welding of hot-dip galvannealed steel in a lap-joint configuration. Mohsen Askari-Paykani, Mehrdad Shayan 
and Morteza Shamanian. [5] applied A 23 full factorial experimental design was used to analyze the effect of factors and 
their interactions on ultimate tensile strength of weldments．Hassan Jafari [6] tested a 34 full factorial design to identify 
the significant manufacturing parameters that affect the properties of lost foam casting of an Al−Si−Cu cast alloy.  
     This paper is the application of 33 full factorial designs to find the optimal resistance spot welding parameters and 
mathematical model to predict the tensile shear strength. The research has examined the resistance spot welding parameters 
that affect the welding current, welding time and electrode force in galvanized steel JIS G3310. This research can assist in 
choosing the appropriate resistance spot welding parameters for welding galvanized steel JIS G3310. 
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2. Methodology  

2.1 Materials and Welding Methods 
The welding material used as the test samples was galvanized sheets JIS G3313. The chemical composition of 

galvanized sheets are given in Tables 1  
 
 

Table 1 Chemical Composition (% in weight) of Galvanized sheets JIS G3313. 

  
 

The welding samples were 0.9 mm thick preparation followed JIS Z 3136: 1999 [7] by cutting specimen 30 mm in and 
100 mm in length. The electrode was used truncated radius electrodes (TR) following JIS C 9304:1999 [8] with electrode 
12 mm in diameter. After welding process of experiment, samples were test the strength of a weld by tensile shear testing 
followed JIS Z 3136:1999[7]. In addition, samples were measured on macro structure for the weld nugget size following 
JIS Z 3139:1978 [9] with Coordinate Measurement Machine (CMM). The microstructures in the nugget size and the heat-
affected zone were examined and analyzed with an optical microscope (OM), scanning electron microscopy (SEM), and 
the chemical composition was quantitatively evaluated by using an energy dispersive X-ray spectrometer (EDS). 

 
 

Fig. 1 Welding samples preparation 
 
 
2.2 Factorial experiment design  

 The experiments was studied the interaction of factor and optimization welding conditions that was affected the 
tensile shear. Experimental design was a 33 factorial design in three factors and three levels.  A 33 factorial design was an 
experimental design with a number of levels limited to three. (low medium and high) Each welding condition was randomly 
conducted, where each condition was tested three times is given in Table 2 and Table 3. 
 

Table 2 Factors and levels in the 33factorial design.  
 

Main Factors Level Symbol 
Low (-1) Medium (0) High (1) 

Welding Current (Amp) 7,000 8,000 9,000 X1 

Welding Time (Cycle) 7 9 11 X2 

Electrode Force (kN) 1.5 2.0 2.5 X3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Mn Si Cr Ni Mo P S 
0.140 0.232 0.031 0.028 0.017 0.007 0.005 0.017 
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Table 3 Design matrix and the results of the 33 full factorial design. 

 
Run Order Welding 

Current 
Welding 

Time 
Electrode 

Force 
1 0 -1 0 
2 1 -1 -1 
3 1 0 0 
4 0 1 -1 
5 0 0 -1 
6 -1 0 0 
7 -1 0 1 
8 1 -1 1 
9 0 1 0 
10 -1 0 -1 
11 1 -1 0 
12 -1 -1 1 
13 1 0 1 
14 0 0 0 
15 1 1 0 
16 0 0 1 
17 -1 1 0 
18 -1 -1 -1 
19 0 1 1 
20 1 1 1 
21 -1 1 -1 
22 -1 -1 0 
23 -1 1 1 
24 0 -1 -1 
25 1 1 -1 
26 1 0 -1 
27 0 -1 1 
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3. Result and Discussion 
3.1 33 full factorial Analysis 
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Fig. 2 Normal plot of welding factors for tensile shear 
 

The three welding factors interaction which were represented as a square were significant at α = 0.05 show in Fig.2 
while the effect represented by a circle were not significant (AC Factor).  According to the welding current (A factor) and 
electrode force (B factor), this may have no effect on tensile shear, which may be due to level factors of experimental 
design. However, in factorial design experiments, the factors that affect all three factors are considered. 
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Fig. 3 Pareto chart of welding factors for tensile shear 
 

The pareto chart of the standardized effects at α = 0.05. The value presented an absolute value higher than 2.12(α = 
0.05), which were located at right of the line, were significant. The absolute standardized value of the effect of each 
factors and its interaction appeared at the right of each bar show in Fig. 3. 
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Table 4 Estimated effects and coefficients for Tensile  
Term Effects Coefficients 

Standard Errors 
Coefficients T P-Value 

 
Constant  6.01802 0.01305 461.26 0.000 

X1 0.49519 0.24759 0.01598 15.49 0.000 
X2 0.13519 0.06759 0.01598 4.23 0.000 
X3 0.29037 0.14519 0.01598 9.09 0.000 

X1X2 -0.14556 -0.07278 0.01957 -3.72 0.000 
X1X3 0.06500 0.03250 0.01957 1.66 0.101 
X2X3 0.16833 0.08417 0.01957 4.30 0.000 

X1X2X3 -0.18500 -0.09250 0.02397 -3.86 0.000 

R2 = 84.25%   R2adj = 82.74% 
 

An effects of the RSW process factors on the tensile shear were determined at a confidence level of 95% (P-Value 
<0.05). [10] The results indicated that the data could be predicted using the model. The R2adj of the collected data was 
approximately 82.74%, which could be described by the experimental factors shown in Table 4. Table 5 shown in the 
analysis of variance were linear and the least variable regression of tensile strength significantly affect the modeled equations of 
the P-Value of lack of-fit equal to 0.540 which was larger than α.   
 

Table 5 Analysis of variance (ANOVA) for tensile shear 
                       

Source   Degree of 
freedom 

(DF) 

Sequential 
Sum of 
Squares 
(Seq SS)  

Adjusted 
Sum of 
Squares 
(Adj SS) 

Adjusted 
mean 

squares 
(Adj MS) 

F P-Value 
 

Main Effects 3 4.695 4.695 1.565 113.51 0.000 
2-Way 

Interactions 

3 0.483 0.483 0.161 11.69 0.000 

3-Way 
Interactions 

1 0.205 0.205 0.205 14.89 0.000 
 

Residual 
Error 

73 1.006 1.006 0.013 
 

  

Lack of Fit 19 0.324 0.324 0.017 1.35 0.193 
 

Pure Error 54 0.682 0.682 0.012   
Total 80 6.390     

 
 

Table 6 Estimated coefficients for tensile shear 
 

Term Coefficients 
Constant 16.407 

X1 -0.001 
X2 -1.323 
X3 -7.647 

X1X2 0.000 
X1X3 0.000 
X2X3 0.824 

X1X2X3 -0.000 
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The model is a mathematical model from Table 6. 
32321 8241.0647.7323.1001.0407.16 XXXXyS +−−−=                                                                (1) 
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Fig.4 Residual plot for tensile shear 
 
 

In mathematic model adequacy check was performed and validated by experimental models. The statistic is that the 
pattern of the residuals obtained from the experimental data adheres to the principle εij ~ NID (0, σ2). Residuals were 
assumed independent and normally distributed. The mean 0 and σ2 was near stability to the experimental data accurate 
and reliable monitoring, which was possible by the assumptions stated show in Fig 4. 
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Fig.5 Interaction plot for tensile shear 
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Figure 5 showed interaction plot of tensile shear. The graph showed that the welding current, welding time and electrode 
force interaction tensile shear. The RSW factors showed that tensile shear most welding current was 9,000 amp welding 
time of 11 cycle and electrode force of 2.5 kN at the hardness of 6.42 kN. 
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Fig. 6 Surface plot of tensile shear 
 
Figure 6 showed that the experimental tensile shear increased with welding current. The tensile shear was reduced in 

relation to welding time. Therefore, maximum values for tensile shear was obtained at maximum welding current and 
minimum welding time.  
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Fig. 7 Optimization of tensile shear 
 

All the results can be concluded that the parameters studied are welding current, welding time and electrode force 
interaction response parameter (tensile shear) has significant. The equation for predicting tensile shear strength can be 
accurately predicted. In Figure 7 showed that the parameters of RSW optimization (red word in Fig.7) were welding current 
of 9,000 amp. welding time of 11 cycle and electrode force of 0.25 kN. for tensile shear of 6.42 kN.  
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3.2 Microstructure Analysis  
As observed in the heat affected zone (HAZ), due to this area was less strength resulting in shear in HAZ.  

 
Fig.8 EDS quantitative analysis location image, shown the heat affected zone in maximum tensile shear strength a welding 
current of 9,000 amp welding time of 11 cycle and electrode force of 2.5 kN.  
 

Fig.8 showed the RSW condition with a ferrite and pearlite phases. The perlite phase distribution the parent phase was 
believed to be carbon and manganese, as shown in Fig. 8 spectrum 1, and was analyzed using the EDS technique. The 
microstructure, a ferrite phase matrix comprises the main structural composition as shown in Fig. 8 spectrum 2 and table 7. 

 
Table 7 Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) elements analysed in weight% 

Spectrum C Mn Fe Total 
Spectrum 1 4.29 0.43 95.29 100.00 
Spectrum 2 2.42 0.44 97.14 100.00 
Mean 3.35 0.44 96.21 100.00 
Std. deviation 1.32 0.01 1.31  
Max. 4.29 0.44 97.14  
Min. 2.42 0.43 95.29  

 

 
 

Fig. 9 SEM images of the HAZ microstructure of specimens (A) a welding current of 7,000 amp. welding time of 7 cycle 
and electrode force of 2.5 kN, tensile shear of 5.53 kN (B) a welding current of 9,000 amp. welding time of 11 cycle 
and electrode force of 2.5 kN., tensile shear of 6.42 kN. 
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     The SEM image in Fig.9 compared with the density of pearlite phase in the weld sample. Figure 9(A) also shows the 
microstructure for the samples welded at a welding current of 7,000 amp. welding time of 7 cycle and electrode force of 
2.5 kN. It shows a decrease in the density of the pearlite phase with a predominantly coarse pearlite [11-12], which was 
caused by the insufficient welding current welding time and electrode force. In this case, pearlite formed and contributed 
to the lower tensile shear in HAZ of 5.53 kN. Figure 9(B) shows a sample welded at a welding current of 9,000 amp. welding 
time of 11 cycle and electrode force of 2.5 kN, which also shows the microstructure for the samples with its parent phase in 
ferrite and pearlite and an increase in density of the pearlite and fine pearlite causing maximum tensile shear. Consistent 
with the research of Shravan S. R. et al. [13] and H. C. Lina et al. [14] reported that the tensile shear strength increased 
with the increasing in welding current within the adequate weld range. Also, with an increasing weld time, the rate of 
increased in tensile shear strength with welding current decreases. It was also found that suitable RSW parameters 
improved both tensile shears. 

 
4. Conclusion 

This study research an approach to use a 33 factorial design in the optimization of resistance spot welding processes. 
The samples were welded with welding current of 7,000 8,000 and 9,000 amp. welding time of 7, 9 and 11cycle electrode 
force of 1.5, 2.0 and 2.5 kN. The mechanical properties (tensile shear) and microstructure (SEM, EDS) were analyzed. 
The results from this study are summarized as follows: 
1) The 33factorial design of welding current, welding time and electrode force resulted in interactions on tensile shear at 

the 95% the confidence level (P value < 0.05). 
2) The optimal RSW factors were a welding current of 9,000 amp, welding time of 11 cycle and electrode force of 2.5 

kN., which resulted in tensile shear of 6.45 kN.  
3) The predicted values of tensile shear obtained using a predicting equation was in agreement with experimental values. 
4) The tensile shear obtained for the weld samples was found to correspond to the formation of pearlite density and fine 

pearlite in the heat affected zone. 
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Abstract 

Ferritic steel with 9% Cr, T91, is one of the most utilized tube grades which is using for high temperature and pressure 
steam transfers. The failure of T91 is creep rupture in type IV crack caused by carbide precipitation located at HAZ (heat-
affected-zone). This research targeted to study the carbide formation behaviour in HAZ of T91 weld. The T91 HAZ 
samples were prepared and conditioned at high temperatures and constant tensile load with various aging times in order to 
simulate the creep conditions using Larson-Miller parameter. The conditioned HAZ’s specimens of T91 were studied by 
SEM-EDX technique to reveal the character of Cr mass fraction to Fe that resulted from carbide formation in 
microstructures. The result showed that there was not significant Cr change in grain interior and along linear grain 
boundaries. However, at the Y-junction grain boundaries, there was the increase and decrease of Cr corresponding to creep 
age which could cause by chromium-carbide formation and transformation preferably on this specific area. 
 
Keywords: Carbide formation behavior, SEM, EDX, T91, Heat affected zone 
 

1. Introduction 

The T91 ferritic steel tube is high-temperature-resisted material which use for power steam transfer. The tube is 
generally exposed to very high temperature and internal pressure from superheated steam during services which is 
subjected to creep damage. For assurance of safety and production performance, the in-service tube must be inspected 
periodically in order to estimate the residual life ages. ECCC, European Creep Collaborative Committee, issued the 
recommendation which describe how residual life of exposed tube material in creep condition can be performed by 
investigation of carbide precipitation stage and estimated by Cr/Fe ratio in M23C6 carbides [1]. However, many cases of 
creep damages are found in HAZ (heat affected zone) as the crack type IV [2] at the tube weldment [3]. To make more 
precise of T91 welded tube inspection, the information of carbide evolution in HAZ is needed. The residual life of T91 
weldment at the HAZ could be used to define residual life of the whole piping system. This paper explains how the creep 
samples are prepared, describes how to investigate the carbide evaluation by SEM-EDX, and reveals the behavior of Cr/Fe 
ratio in ICHAZ (intercritical HAZ) and FGHAZ (fine-grain HAZ) areas of T91 in term of Cr mass fraction to Fe. 
 
2. Specimens preparation and experimental setup 

2.1 Creep samples preparation 

The samples were prepared from the new T91 tube with 3.2 mm wall thickness. The tube was cut in half and flattened. 
Then it was automatically welded on both sides as straight line at the middle without using filler metal. The qualified 
welding parameters [4] which were used show at table 1. The welded samples were wire-cut to be the shape of creep 
specimen as shown in Fig. 1. 
 

The creep exposure, tension stress and temperature, were referred from previous research of T91 HAZ [5]. The static 
tension load was fixed at 165 MPa tension stress (about 90% of T91 high temperature yield strength). The temperature 
was set into 2 levels, 578C and 552C which are already compensated by LPM (Larson-Miller parameters) for expected 
rupture age at 200 hours and 1000 hours respectively. The first specimen of either temperature level was exposed and 
monitor until ruptured. Then the exposed period of the first sample was determine as 100% rupture age. Other samples 
were exposed with same stress and various duration to generate the crept samples in various spent life fraction. Detail of 
exposed time for each specimen shows in table 2
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Table 1: Qualified welding parameters 
 

Weld 
Side 

Process Polarity 
Current Voltage Speed Heat input Preheat temp 

A V 
cm/min 

J/cm C 
min max min max min max min max 

1 GTAW DCEN 90 91 9.5 10.2 12 4275 4641 220 228 
2 GTAW DCEN 90 91 9.7 10.3 12 4365 4687 210 224 

 
 
 

 
 

Figure 1: Creep testing specimen layout and dimension 
 
 

Table 2: Temperature and time exposed condition of creep samples 
 

Controlled 578°C 552°C 
rupture time exposed hours exposed hours 

100% 191.57 1138.18 
80% N/A 910.55 
62% 119.00 N/A 
50% 95.78 569.10 
30% 53.07 341.45 
20% 38.32 227.63 
10% 19.15 113.82 
0% As weld 

 
 
2.2 SEM specimen preparation and setting parameters 

Each crept sample as Fig. 2 was cut to tiny piece which containing whole area of HAZ. It was ground with #180 to 
#2000 sand papers then polished with 6, 3, and 1 m diamond paste. The present study was focused on carbides precipitated 
at prior-austenite grain boundaries, and then the etchant No.82 of ASTM E407 was used as an etching reagent for 20 
seconds to reveal the grain boundaries. 
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Figure 2: FGHAZ and ICHAZ which observed by SEM 

 
 

FE-SEM, Hitachi model SU-70, were set at 15 kV with 15 mm working distance. All investigation area was set at 
10000X magnification, and a typical example of a FE-SEM image of the specimen crept at 552c for 10% in rupture age 
was shown in Fig.3. The EDX (energy dispersive xray spectroscopy) was Oxford instrument system. Analyzer was set to 
analyze only Cr and Fe elements. Investigated areas were manually targeted base on 10000X magnification with 4 
interesting areas which were A: Grain interior, B: Linear grain boundary, C: Y-junction grain boundary, and D: Individual 
particle. Each interesting area was sampling for 5 points therefore 20 points were selected from single image to be analyzed. 
The examples of analyzed points were demonstrated using different four symbols as showed in Fig. 4. 
 

 
 

 
 

Figure 3: The example of SEM 10000X image from ICHAZ at 552c for 10% creep age 
 

Fine grain HAZ 
and intercritical HAZ 
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Figure 4: The example of sampling scheme in specific locations from ICHAZ at 552c for 10% creep age 
 
3. SEM-EDX experimental results 

The experimental results reveal Cr mass fraction to Fe were showed with respect to creep life. The temperature levels 
(578C and 552C) and HAZ locations (ICHAZ and FGHAZ) were separately explained.  Figure 5 – 8 show the result of 
SEM-EDX only fraction of Cr in percentage from totally 100% of Cr and Fe mass. 

 

 
 

Figure 5: Cr mass fraction to Fe respect to the creep rupture age in specific locations 
at FGHAZ with 578C and 165 MPa exposed 
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Figure 6: Cr mass fraction to Fe respect to the creep rupture age in specific locations 
at ICHAZ with 578C and 165 MPa exposed 

 

 
 

Figure 7: Cr mass fraction to Fe respect to the creep rupture age in specific locations 
at FGHAZ with 552C and 165 MPa exposed 
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Figure 8: Cr mass fraction to Fe respect to the creep rupture age in specific locations 

at ICHAZ with 552C and 165 MPa exposed 
 

Figures 5 - 8 showed the result of Cr mass fraction to Fe at specific locations. Location A (grain interior) of all crept 
conditions Cr had small deviates around 10%Cr which was comparable to normal Cr mass fraction to Fe of T91 material. 
The fractions fluctuated without any trends until 100% creep life. 
 

There were different results between FGHAZ and ICHAZ at location B (linear grain boundary). The FGHAZ as shown 
in Fig. 5 the maximum Cr increased from around 10%Cr to 15%Cr at 62% creep age. This trend was also found at Fig. 7 
in which the maximum Cr was around 18%Cr at 80% creep age. In contrast with ICHAZ in Fig. 6, Cr at linear grain 
boundary started at around 13%Cr and decreased to 10%Cr at 100% creep age. The results at location B in Fig. 8 had 2 
peaks of Cr at 20% and 80% creep age, however, there was insufficient information to confirm that they were the response 
from creep damage. If they were neglected, the Cr mass fraction to Fe followed the same trend as location B in Fig. 6. 

 
Location C (Y-junction grain boundary) found that Cr mass fraction to Fe was increasing from initial age along the 

creep period until around 50% to 60% creep age. At this age, the maximum Cr value was found to be around 37%Cr. 
However, after this age, the chromium content decreases all the way to the end of creep rupture. 

 
Location D (individual particle), there were moderate to high values of Cr mass fraction to Fe that more than 10%Cr 

to nearly 40%Cr. However, there was no relationship to the creep life. 
 

The most interesting area was location C, Y-junction grain boundaries, because of there were drastically increase and 
decrease during the creep exposed. Moreover, at the Y-junction location, all of the creep exposed conditions revealed the 
same behavior. The result of Cr mass fraction to Fe of all Y-junction grain boundaries were plotted in same graph without 
consideration of the exposing parameters as shown in Fig. 9. 
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Figure 9: Cr mass fraction to Fe at Y-junction grain boundaries 

 
 

The Fig. 9 showed combination plots of FGHAZ and ICHAZ in Y-junction grain boundaries. The Cr mass fraction to 
Fe showed Cr contented increasing trend from the initial age around 10%Cr to be maximum around 37%Cr at 50% creep 
age. Then Cr decrease to final rupture at around 22%Cr. 
 
4. Discussion 

The grain interior matrix results showed that the chromium fraction was steady around 10% which confirms that the 
grain matrix did not have any chemical composition changes due to creep age. The individual particles that were found in 
the grain matrix had various chromium fraction values without relationship to creep age. 
 

The linear grain boundary results of chromium fraction at FGHAZ showed positive relationship to creep age but 
inversely at ICHAZ. These relations could be implemented as indication for life-remaining determination. However, the 
indication techniques would have to accurately focus at specific location to prevent the misplace indication between 
FGHAZ and ICHAZ. 
 

The chromium fraction at Y-junction grain boundaries showed behavior of increasing at initial stage and decreasing at 
end stage of creep. These may separately explain into two incidents. First, at the chromium increasing stage (0% to 50% 
creep age) this could result from chromium-compound particle evolution which was normally in carbide forms. Referred 
to ECCC recommendations [1], the chromium composition of M23C6 in T91 materials trend to increase respect to the 
Larson-Miller parameter. This means both temperature and creep age have the increasing effect to chromium fraction in 
the M23C6 carbide. To confirm this, the carbides sampling from the Y-junction grain boundaries must be more studied to 
reveal their metallic compositions. 
 

The second incident, chromium decreasing stage (after 50% creep age) this could result from the precipitation particle 
transformation that could be explained by migration mechanism of precipitates. Priester L. [6] describes that the 
precipitation particles could transform at their interface by migration mechanism at the adjacent coherent lattice. So, the 
tension stress may accelerate this mechanism. The evidence of occurrence can be investigated more by lattice arrangement 
at interface area, e.g. TEM and EBSD. 
 
5. Summary 

T91 welded samples were exposed in creep condition. The crept specimens were observed chromium and iron 
compositions at heat affected zone by FE-SEM and analyzed by SEM-EDX. The results showed that the location of linear 
grain boundary and Y-junction grain boundaries had corresponding results with creep age. However, the Cr mass fraction 
to Fe in Y-junction grain boundaries had significant change and may be used for residual life evaluation of T91 HAZ. 
However, the different age-identifying techniques should be developed separately among initial stage and end stage. 
 
6. Acknowledgement 

This Work was performed under the JWRI International Joint Research Collaborator program (Class B) at the Joint 
Usage/Research Center on Joining and Welding, Osaka University. 

The Conference of International Welding and Inspection Technology (IWIT2017) 
การประชุมวชิาการเทคโนโลยีการเช่ือมและการตรวจสอบ (TWIT2017) 

11-12 November 2017, Sand Dunes Chaolao Beach Resort in Chanthaburi, THAILAND

36



 

 

 
7. References 

[1] Concari S. (2005). Residual life assessment and microstructure, ECCC recommendations, Vol. 6, Issue 1, ECCC, pp. 
14-27. 
 
[2] Abson D.J., & Rothwell J.S. (2013). Review of type IV cracking of weldments in 9-12 % Cr creep strength enhanced 
ferritic steels. International Materials Reviews, 58(8), 437-473.  
 
[3] Kazuhiro K., Kota S., Hideaki K., & Yoshiaki T. (2007). Long term creep strength of creep enhanced ferritic steels. 
Challenges of power engineering and environment: Proceedings of the international conference on power engineering 
2007, Vol 1, 1059-1065. 
 
[4] Sae-teaw N., Poopat B., Phung-on I., & Chairuangsri T. (2010). Analysis of Microstructure in Soft Zone and 
Precipitation Zone of Dissimilar Cr-Mo Steels Weldment.  AIJSTPME, Vol. 3, No. 2, pp. 57-64. 
 
[5] Petchsang P.,  Phung-on I.,  & Poopat B. (2016). Life Assessment for Cr-Mo Steel Dissimilar Joints by 
Various Filler Metals Using Accelerated Creep Testing. Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 25, No. 
12, pp. 5424-5439. 
 
[6] Priester L. (2012). Grain Boundaries: From Theory to Engineering, Springer Science & Business Media, pp. 217-240. 

The Conference of International Welding and Inspection Technology (IWIT2017) 
การประชุมวชิาการเทคโนโลยีการเช่ือมและการตรวจสอบ (TWIT2017) 

11-12 November 2017, Sand Dunes Chaolao Beach Resort in Chanthaburi, THAILAND

37



 
The Effect of Ultrasonic Vibration on Microstructural 

Characteristics of SAW Weld Metal 
 

Sarawut  Jiau1,a*   Bovornchok  Poopat2,b 

1,2Department of Production Engineering, Faculty of Engineering, 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 

126 Parcha Uthit Rd., Bang mod, Thung khru, Bangkok, 10140 Thailand  
E-mail : a*s_ jiau@yahoo.com ,  bbpoopat@yahoo.com 

 
Abstract 

     It is well-known that external vibration influences changes in a metal’s microstructure during the solidification process 
in welding.  Furthermore, each welding process is distinctive in its intrinsic nature and details, thus increasing the difficulty 
of a successful welding. This report examines the effect of ultrasonic vibration on microstructural changes of Submerged 
Arc Welding (SAW) weld metal. In order to study structural changes that affect the properties of welding materials, 
ultrasonic vibration was directly applied, perpendicularly, to the length of the welded section of the work-piece during the 
arc welding process. For the purpose of comparison, work-pieces were welded at three different frequencies: 0 kHz, 15 
kHz and 20 kHz . Microstructural examination, a comparison of grains resolution along with a mechanical properties check, 
was made by an optical microscope (OM) and a scanning electron microscope (SEM).  The study found that direct 
application of vibration perpendicular to the length of the welded section simultaneously resulted in a size reduction of 
grains within the microstructure, and an increase in the amount of grains per 1 mm2.  Also, it was shown that mechanical 
properties were improved when a vibration force was applied. Overall, the experiment yielded positive changes in all 
aspects when the frequency was reduced from 20 kHz to 15 kHz . The results can be explained by the fact that vibration 
induces a stirring of the liquid metal in the weld pool, which in turn generates nucleation and grain refinement in the weld 
metal. As the frequency decreases, the amplitude or force of the vibration increases, resulting in a greater amount of 
vibration sent to the weld pool, which in turn, affects and supports the entire process. 
 
Keywords: ultrasonic vibration,  nucleation,  grain refinement, solidification of weld metal
 
1.  Introduction 
     Due to the microstructure of the weld material, the welding process has a direct relationship to the mechanical properties 
of the weld metal.  Metal which is welded by the SAW process has a longer liquidation phase because the weld pool is 
large, leading to a slower cooling rate. The resulting microstructure is coarse, more susceptible to cracking, and exhibits 
low mechanical properties. [1] 
     There have been several attempts to improve the properties of weld metal in different ways; one such example being 
the addition of Ti, B, or Zr  (0.05% Ti + 0.01% B ; 0.05%Ti +0.01% B +0.9% Zr) to the aluminum, and welding with 
Tungsten Inert Gas (TIG).  Experiments show that the resulting microstructure of the weld metal is pulpier, and has a 
higher quality of mechanical properties compared to a pure Al weld. [2] There have also been experiments using a magnetic 
field to cause a deviation of the arc beam.  In order to create the magnetic field, a bar magnet, size 10T, is placed on the 
weld metal piece at the starting point during the welding process.  The experiment was conducted twice with a variation 
in the placement of the bar magnet – longitudinal vs. transversal. Results indicated that a transversal placement of the 
magnet on the weld metal did not produce any significant effect. However, a longitudinal placement of the magnet on the 
weld metal resulted in a shallower, but wider weld pool area. Consequently, there was a higher deposit rate for the weld 
metal in addition to an increase in the hardness of the weld metal. [3] Intrigued by the use of magnetic fields to improve 
weld metal, many researchers have studied the influence of electromagnetic stirring on the shape and freezing point of SS 
310 weld metal using TIG, by applying an external electromagnetic field to the longitudinal axis of the arc beam with 
frequencies ranging from 5 – 40 Hz . The result is that the magnetic field causes an eccentricity in the weld and it is 
unbalanced. The spiral movement of the arc generates a stir in the weld pool which breaks and disperses the end of dendrites 
expanding in the liquid metal. This becomes the starting point of the coagulation that causes grain refinement in the 
microstructure of weld metal, particularly when the frequency is reduced. [4] Other attempts to improve the properties of 
weld metal continue; such as the study of pulse frequency and its effect upon changes in metallurgical structure, along 
with its ability to magnetize the tensile strength of a magnesium alloy weld with TIG. A pulse frequency of 5Hz causes 
grain refinement at the fusion zone resulting in higher tension properties in the weld metal. [5] It has been discovered that 
vibration can be used to improve the quality of the weld metal as well. A group of researchers improved the quality of 
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weld metal by using mechanical vibration on deformed work-pieces during the welding process. The result led to depressed 
residual stress in the weld metal. However, the outcome from tensile testing was not different when compared to weld 
metals not subjected to mechanical vibration. Furthermore, while there were no cracks in the weld metal, there was some 
slight bending. Although it is difficult to explain why, there was progressive indication of impact energy on the weld area. 
However, the impact force at the Heat Effected Zone (HAZ) decreased by 0.9%. [6] Therefore, the use of mechanical 
vibration on weld metal was not very effective after all. For this reason, researchers turned to the use of ultrasonic vibration 
to improve the quality of weld metal through different methods. Some experiments improved the quality of the weld metal 
by direct application of a horn to the work pieces while others transferred vibrations through a wire inserted into the weld 
pool.  Still, other experiments sent vibration into molded copper-filled rods when arc welding with TIG. Most experiments 
used vibration along with the TIG welding process. All experiments consistently showed that the application of ultrasonic 
vibration to the weld pool during welding led to metallic structural changes after the solidification process. The structural 
changes consequently resulted in higher (greater) mechanical strength. [7-9]  
     Strategies to improve the quality of the weld metal by using vibration along with the welding process can be done in 
several ways: direct vibration of the work-piece during welding; weld pool oscillation; molten droplet oscillation; 
oscillation of the welding arc; and electrode vibration.  [10] Researchers suspect that improvement in the mechanical 
properties of weld metals through the use of various vibration assisted welding processes is difficult because each process 
is uniquely and intrinsically detailed. Therefore, it may be necessary to use different techniques along with their appropriate 
methods to achieve the best results.  While most of the experimental designs clearly configured the frequency, they were 
unable to demonstrate the tendency of results when the higher or lower frequency levels were applied. The majority of 
those experimenting used the TIG welding process as the SAW method produced a larger weld pool; a wider freezing area; 
a slower cooling rate; and a rougher grained weldment structure more susceptible to heat cracks. [11] 
     The objective of this research is to discover the best techniques for, and the applications of the ultrasonic vibration 
assisted SAW process. This research also undertakes to study the changes in the microstructure and mechanical properties 
of weld metals exposed to varying frequencies of vibration as compared to those of weld metals unexposed to any 
vibrational frequency. In addition, this paper will discuss the tendency of changes after the increase or decrease of 
frequency forces applied to weld metal. 
 
2.  Experimental Procedures 
     For clarification of procedures used in this research, refer to Figure 1 and Table 1, respectively.  Figure 1 illustrates the 
basic experimental set-up: a Hobart DC-1000 SAW machine; an ultrasonic plastic welding machine (frequency levels at 
15 and 20 kHz); and a horn made of aluminum, known as a ‘cational horn’, which reduces the stress and risk of cracks 
developing. Table 1 lists the welding condition and nominal composition of the electrode wire. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Schematic of the experimental set-up for the ultrasonic vibration assisted SAW process. 
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Table 1:  Welding Condition and Nominal composition of electrode wire (mass%) 

 
    2.1 Welding Procedure 
    Start by preparing the butt joint and U groove. Root opening butt joint at 0 mm as shown in Figure 2 .  Group the work-
pieces based on vibrational frequency (0 kHz, 15 kHz, 20 kHz). All work-pieces will be welded together following the 
given criteria, but the frequencies of vibration applied during welding will vary. After that, the microstructure and 
mechanical properties of each group will be examined. 
 
    2.2 Microstructure Examination and Grain Size Determination 
    Microstructural examination begins with the selection and preparation of a sample from each group. The standard 
process for surface preparation of weld metals is used, followed by the polishing of the specimen with a DP-paste D1 
micron fluid, and 2% etching acid (Nital). Afterwards, microstructural examination is conducted by the use of metallurgical 
photography, an optical microscope (OM), and a scanning electron microscope (SEM) to determine the grain size and 
number of grains per mm in the specimen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Schematic representation of the weld joint preparation for submerged arc welding process. 
 
    The ASTM grain size number per 1 mm2 can be calculated using Equation (1), and the calculation of grain size (ASTM 
grain size number) is accomplished by using Equation (2).  After learning the result from Equation (2),  the result is then 
compared with the standard appearance as shown in Figure 3, which has the indicated ASTM grain size numbers (the 
higher the numbers are, the higher the resolution of grain texture). 
 
                                                        NA           =     𝑓𝑓 �𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

2
�                   (1) 

                                                        NA           =        number of grain per mm2 

                                                        f              =     Jeffries Multiplier 

                                                        Ninside      =     number of grains inside the test circle 

Welding Condition 

Base 
material 

Electrode 
wire 

Flux Preheat 
temperature 

Welding 
current 

Welding 
voltage 

Welding 
speed 

Ultrasonic 
frequency 

SS400 
(Fe-C) 

Lincoln 
L61  

f2.4mm 

Lincoln 
860 SRB 

200 ℃ 450 A 38 V 0.26 
m/min 

0, 15, 20 
kHz 

Nominal composition of electrode wire (mass%) 

C Mn Si S P Cu Fe 

0.05-0.15 0.80-1.25 0.10-0.35 <0.030 <0.030 <0.35 Bal. 
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                                                        Nintercept   =     number of grains that intercept the test circle 
 
                                                               G     = 3.322 (log NA) – 2.95                                                  (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Schematic representation of ASTM Grain size number. 

 

    2.3 Mechanical Property Test 
    2.3.1 Hardness Test 
    The experiment was conducted with reference to ANSI/AWS B4.0-18 Standard Methods for Mechanical Testing of 
Welds. Start by selecting a sample from each group and cut a cross-section from the work-piece. Then prepare the surface 
of the cross-section in order to see the microstructure. Use 2% etching acid (Nital) in order to test the hardness at the fusion 
zone as shown in Figure 4 .  After testing the five points, use Rockwell B Hardness (HRB) to calculate the average value. 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 4 Schematic representation of the position for hardness test. (A1-A5) 

 

    2.3.2 Tensile Test 
    The experiment was conducted with reference to ANSI/AWS B4.0-18 Standard Methods for Mechanical Testing of 
Welds.  Start by randomly selecting samples from each group. A total of five work-pieces from each group will be 
examined, and calculations made, in order to find the average value. Tensile test details and criteria are listed in Figure 5. 
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Figure 5  Schematic representation of specimen preparation and dimension for tensile test (ANSI/AWS B 4.0-98) 

 

3. Results and Discussions 
    3.1 Microstructure of Weld Metal Analysis  
    The microstructure of the weld metal shown in Figure 6 illustrates the results of the changes in structure after the 
application of ultrasonic vibration during the welding process. It is very noticeable that the definition of individual grains 
is much different. Moreover, the amount and size of grains listed in Figure 7 reveals that the structure of weld metal 
unexposed to ultrasonic vibration (Figure 6 a) during welding yielded 33.3 grains/mm2, while the structure of weld metal 
exposed to an ultrasonic frequency of 20 kHz (Figure 6 c) during welding yielded 129.6 grains/mm2. This is a difference 
of 96.3 grains/mm2. The results further indicated that a work-piece exposed to an ultrasonic frequency of 15 kHz. (Figure 
6 b) during welding yielded 304 grains/mm2.  Compared to the structure of the weld metal unexposed to ultrasonic vibration, 
this is a difference of 270.7 grains/mm2, a most significant change. 
 

 

Figure 6 Metallographic images of  weld structure for SAW process.  a)  Without vibration  
b) With 15 kHz Vibration    c) With 20 kHz Vibration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 7 Relationship between the applied vibrational frequencies and their corresponding grain size. 

Nominal Diameter                in  (mm.) 

              0.350  (9) 
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     According to the results, ultrasonic vibration has an effect on the weld metal by causing changes in its microstructure 
which can be explained as follows:  During the welding process, direct application of ultrasonic vibration vertical to the 
weld length of a work-piece induces stirring and swirling in the liquid contained in the weld pool.[11] The stirring and 
swirling of the liquid in the weld pool decreases its temperature . Consequently, the growth of columnar and equiaxed 
crystal grains is inhibited. [7] Likewise, stirring in the weld pool breaks the ends off dendrites (columnar grains) at the 
mushy zone thus forming new crystals. This phenomenon is called ‘dendrite fragmentation’. Stirring or swirling also 
creates the conditions within the weld pool, at the partial melting zone (PMZ), which can lead to nucleation and the 
formation of new crystal. [11] Decreasing the temperature in the weld pool by stirring is an external factor which causes 
an under-cooling reaction leading to an energy reduction referred to as ‘free energy’. A decrease of free energy affects 
changes on the size and quantity of the nuclei. The atomic nuclei unite to form a bigger nucleus which then rolls through 
the critical energy barrier or changes into a solid crystal. (See Figure 8) [12] Whether the nuclei grow into crystalline solids 
or revert to embryos which then decay back into liquid depends on the size of the particle’s radius to that of the nuclei’s 
(r*) (Critical Size), Equation (3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 Schematic representation of energy barrier separating structural states. 

 

                                                    r*    =      
2𝛾𝛾𝑇𝑇𝑚𝑚
∆𝐻𝐻1 ∆𝑇𝑇

                                        (3) 

                                                                              r*     =     The radius of the nucleus 

                                                                       𝛾𝛾      =     Surface free energy 

                                                   Hf     =        Latent heat of fusion  

                                               ∆𝑇𝑇   =      The quantity of undercooling  

                                                                      Tm  =      Freezing point temperature 

 

     If the nuclei are smaller than the radius of the particle, it will decay to a liquid. If it is bigger than the radius than the 
radius of the particle, it will become a nucleus and grow bigger as a crystalline solid. [12] (Figure 9)  The total free energy 
change (GT ) can be calculated from Equation (4). 
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Figure 9  Schematic representation of free  energy change (G)  vs. radius of embryo or nucleus created by the 
solidifying of a pure metal. If the radius of the particle is greater than r* , a stable nucleus will continue to grow. 

 
                                                          ∆𝐺𝐺𝑇𝑇 = 4

3
𝜋𝜋𝑟𝑟3  ∆𝐺𝐺𝜈𝜈 + 4𝜋𝜋𝑟𝑟2  𝛾𝛾                                    (4) 

                                      Where       ∆𝐺𝐺𝑇𝑇    =      total free energy change 

                                                    𝑟𝑟       =    radius of embryo or nucleus 

                                                       ∆𝐺𝐺𝜈𝜈    =    volume free energy 

                                                 𝛾𝛾       =    specific surface free energy 
 
    For all the aforementioned reasons, liquid stirring by means of ultrasonic vibration causes nucleation and grain 
refinement in weld metal. When the microstructures of weld metals are compared, it can be seen that vibration applied 
during the welding process generates a higher quantity of finer grains. Decreasing the frequency of vibration further 
enhances grain refinement and the yield of grains/mm alike. This is because decreasing the frequency enhances the 
amplitude of vibration, and creates a greater mass vibration sent to the weld pool. This means a stronger energy to shake 
or stir the weld pool, thus inducing nucleation and grain refinement in weld metal. The photos below (Figure 10), taken by 
scanning electron microscope photography (SEM) show effect of ultrasonic vibration on the microstructure of weld metal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 Metallurgic photographic of weld structure from Scanning Electron Microscope.(SEM)  

a) Without ultrasonic vibration       b) With 15 kHz ultrasonic vibration 
 
 
 

a b 
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    3.2 Mechanical Property Test results 
    3.2.1 Hardness Test Results 
    Hardness test results of a vertical cross-section from a work-piece not exposed to vibration show that such a weld metal 
has an average hardness value of 74 HRB. The hardness values of weld metals exposed to frequencies of 15 kHz and 20 
kHz is 82 HRB and 80 HRB, respectively. When compared, the differences in the test results clearly indicate that the 
hardness values of weld metals exposed to frequencies of 15 kHz and 20 kHz are more than 8.1% higher than the hardness 
value of the unexposed weld metal.  Furthermore, the weld metal exposed to a frequency of 15 kHz alone, shows a positive 
change of 11% when compared to the sample not exposed to ultrasonic vibration (see Figure 11).  
 

    3.2.2 Tensile Test Results 
    Tensile testing was performed on all three groups of weld metal: weld metal not exposed to vibration; weld metal 
exposed to a frequency of 15 kHz; and weld metal exposed to a frequency of 20 kHz . Results of the tests were 433 kgf/mm2, 
549 kgf/mm2 and 452 kgf/mm2, respectively. A comparison of the unexposed weld metal to that of the weld metal exposed 
to 20 kHz during welding, demonstrates that the latter has 4.5% more tensile strength than the former. When the frequency 
is decreased to 15 kHz, the quality of tensile strength improved 27%, when compared to the weld metal not exposed to 
vibration (see Figure 12).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 Hardness value taken from weld metal prepared at different vibrational frequencies. 

HRB. 

A1            A2             A3            A4            A5 
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With out vibration 
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Figure 12 Engineering stress-strain curves of weld metal taken from tensile test. 

   

    There is a definite correlation between the results of the mechanical properties tests and the microstructural analysis of 
weld metals. It can be debated that the grain size of the metal structure affects the mechanical properties of the metal, 
particularly the strength of the metal. In metal work-pieces with many smaller-sized grains, the grains have more edges 
than those of work-pieces containing larger-sized grains. Grain boundary or sub-grain boundary is responsible for 
impeding dislocation. This requires more impetus on the metal in order to cause continuous dislocation.  Therefore, the 
smaller the grain size of the material, the higher the strength, according to the Hall-Petch equation. [14] This can be 
calculated from Equation (5). 

 

                                                                              𝜎𝜎0 =  𝜎𝜎𝑖𝑖 + 𝑘𝑘
√𝑖𝑖

                                   (5) 

                                                                                    𝜎𝜎𝑖𝑖     =    Friction stress 

                                                         𝜎𝜎0   =    Yield stress 

                                                         k    =    Locking parameter   

                                                         d    =    Grain diameter     
 
4. Conclusion  
     1) The application of ultrasonic vibration perpendicular to the length of the weld metal caused a change in the 
microstructure of the metal; induced a reduction of the grain size; and increased the quantity of grains per 1 mm2 . 
     2) Reduction in frequency level, from 20 kHz to 15 kHz, led to better structural changes because the lower frequency 
increased the vibration power or amplitude. Consequently, the mass of vibration sent into the weld pool was increased. 
     3) A reduction in grain size, along with an increase in the amount of grains per 1 mm2 can create changes in the 
mechanical properties of a weld metal because smaller grains have more edges thus creating greater grain boundary or 

         20 kHz. 
 
         15 kHz. 
 
          Without vibration. 
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sub-grain boundary. Grain boundary and sub-grain boundary impede the process of dislocation. Therefore, weld metals 
containing high amounts of small grains have greater strength. 
     4) A factor that can cause change in the structure of a weld metal is the stirring or swirling of the liquid metal in the 
weld pool.  The stirring of the liquid metal results in a decrease in the temperature of the weld pool. Together, these two 
external factors initiate an under-cooling reaction which causes nucleation and grain refinement in the weld metal. 
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Abstract 

       The corrosion under insulation (CUI) is mostly found a thermal plant such as petroleum and petrochemical industries 
where the pipe lines are installed and normally are covered by thermal insulation with aluminum cladding. In case if 
cladding has not been well complete fabricated, water such as a rain from other sources can leak in and adsorbed in the 
thermal insulation, consequently, corrosion can be initiated. This research aim to determine a liquid level accumulated in 
the thermal insulation using neutron back scattering technique with experimental phantom. The technique is based on a 
qualitative measurement of back scattered neutrons from neutron source (241Am-Be, 1 Ci) which interact with medium and 
back scattered to the neutron detector (He-3)  

The experiment phantom is a horizontal pipe 254 mm (10 in) in diameter, covered by insulation thickness of 60 mm 
and length of 420 mm. The conditions of experiment are as follow; Case 1: dry insulation, varied water level in pipe by 
25%, 50%, 75% and 100%. The result showed the detectability of water level inside the pipe with error less than 5%, Case 
2: poured the water to insulation 4.5 liter and varied the water level in pipe 50% and 100%. The neutron back scattering 
technique showed the detectability of water level inside the pipe with an error less than 5%. Moreover it can identify the 
level of water adsorbed in the insulation as well. It can be concluded that, the neutron back scattering technique is powerful 
to distinguish between water containing inside a pipe and water absorbed in the thermal insulation. 
 
Keywords: Corrosion under insulation, Neutron back scattering, Non-destructive testing 
 
1. Introduction and Objectives 

The corrosion under insulation (CUI) is one type of problem in pipe line system which mostly found in process plant 
such as petroleum and petrochemical industries. Normally, pipe line system has been completed by covering of aluminum 
cladding thermal insulation. In case, if cladding has not been well fabricated, the oxidation between water and steel pipe 
can be induced, such as rain or other sources. The leakage of incomplete fabricated aluminum cladding causes the 
accumulation of water in the thermal insulation, thus, CUI can be initiated. The removal of aluminum cladding is not only 
the hard task, since all thermal insulation in the suspected area of pipe line shall be removed, but also this is the expensive 
task and spend a lot of time to observed corrosion location. The objective on this research aims to determine a liquid level 
or moisture accumulated inside the thermal insulation cover the pipe line using neutron back scattering technique. The 
respond of detection will be shown in terms of neutron count rate which dominantly depend on hydrogen atoms contains 
in the medium.  

 

2. Principle  

A probe contains neutron source (𝐴𝐴𝐴𝐴241,Be) 800 mCi. It generates the high energy neutrons called “fast” neutrons 
whereas the detector is made up of gas filled detector. Inside the detector contains a Helium-3 gas. In principle, the He-3 
neutron detector interacts with thermal (slow) neutron more than fast neutron. Thus, the neutron generated form the source 
shall be slowed down (moderated) by the medium and scattered back to the active area of detector. The interaction between 
He-3 and thermal neutron generates signal which is convertible into electric signal. The response from back scattering 
neutrons are different depends on the medium where neutrons are interacted. The neutron energy before collision is denoted 
by E1 and after collision by E2. The ratio of E2/E1 (1) is illustrated in equation 1 where A is the atomic mass number of 
nucleus atom of medium. Obviously, if the nucleus is hydrogen (A = 1) the energy after collision can be reduced to zero 
(in fact, moving of neutron is not scalar but vector).  
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Where A   is mass number of nucleus 
   1E  is neutron energy before collision 
   2E  is neutron energy after collision  

 
Fig 2a shows, in principle [1], the responses neutron backscattering technique from interaction with the mediums of vapor 
(air), organic, water, sludge. With this hypothesis, the technique has a capability to be applied to the detection of liquid 
accumulated in insulation provided that liquid inside the pipe should be distinguishable. The liquid accumulated inside the 
insulation occurs, in general, in two means: (1) the external water sources passing through the leakage of insulation 
cladding and (2) the moisture surrounded the pipes condense internally and accumulated inside the insulation cladding. 
No matter how the water accumulation is occurring, the oxidation between pipes and accumulated liquid can initiate the 
corrosion at the pipe surface. If the problem cannot be revealed, this corrosion can cause the leak of pipe line and this 
become even worse. 
 

 
        Fig 2a  Typical signal of neutron back scattering with medium [1] and [3] 

 
In this study, the experiment phantom is attached by the neutron probes which held against the side of pipe under inspection 
and move along circumference of pipe (surface) The fast neutron from neutron source will penetrate through the shell of 
pipe and interact with medium inside. The hydrogen atom moderated the fast neutron to slow neutron and partly back 
scatter out from pipe toward the detector. The more count rate detected by the detector implies the more hydrogen atoms 
presented at the medium. 
 
3. Equipment and Method 

3.1 Equipment 
The neutron probe is rectangular shape with dimension of 100 mm x 200 mm as indicates in Fig. 3a. 𝐴𝐴𝐴𝐴241-Be 800 

mCi neutron source and He-3 detector are installed inside the rectangular shape. The detector is connected to the neutron 
counter through the RG-58 a/u cable, where the signal from detector is converted into the count within a certain counting 
time (count rate). In this experiment, counting time of 6 seconds was used for each point and each point, 3 times 
counting were recorded in order to improve the statistic error by means of uncertainty of mean determination as indicates 
in equation (2). The uncertainty of each point is kept as low as acceptable (less than 2%) to ensure that all measured data 
are significantly reflect to the medium where neutron is backscattering to the detector. 
 

xN
SD 100 ty %uncertain ×=  

 
(2) 

 
Where SD  is standard deviation  
   N    is number of data 
   x     is mean of data  
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3.2 Method 

The neutron probe is moving upward or downward direction at the circumference to collect data at each point 
(measuring neutron count rate) from 0o to 180o as indicated in Figure 3b. The response of backscattered neutron count rate 
is plot against the elevation by converting the angles into the distance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3a Neutron backscatter equipment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.3b Moving probe direction 

           
3.2.1 The study case I 

At the beginning, internal pipe was dry and covered by dry insulation. Neutron backscattering probe was place starting 
from the top and mark as 0o. After recorded the neutron count, move the probe counterclockwise 20 mm and record 
neutron count again. Continue moving the neutron probe until the last point was closed to 180o The result is compared to 
the sketch situation and illustrated as 0% water in Fig 3b. At the dry pipe, following cases were studied in order to 
identify the effect of water level inside the pipe toward the neutron count rate as shown in Fig. 4c 

3.2.1.1 Fill water into the pipe 25% 

After recorded data in each point with dry pipe condition. Start to fill water in pipe. detail inlet feed water as show in 
Figure 3d. Pour the water until water level gauge indicated 25% of height and collected data of each point as shown in 
Fig. 4d 

3.2.1.2 Fill water into the pipe 50% 

After recorded data in 25% height water. Pour the water until water level gauge indicated 50% of height and collected 
data of each point as shown in Fig. 4e 

3.2.1.3 Fill water into the pipe 75% 

After recorded data in 50% height water. Increase water until water level gauge indicated 75% of height and collected 
data of each point as shown in Fig. 4f 

3.2.1.4 Fill water into the pipe 100% 

After recorded data in 75% height water. Increase water until water level gauge indicated 100% of height and 
collected data of each point as shown in Fig. 4g 

3.2.2 The study case II 

The study case II were continue from study case I by poured water 4.5 liter into thermal insulation as indicated in 
Fig.4h and recorded data of each point again. 

3.2.2.1 pouring water 4.5 liters in thermal insulation and water in pipe 100% 

After completed in study case I. Pouring water 4.5 liter in thermal insulation and collected data of each point. as 
indicated in Fig. 4i 

3.2.2.2 pouring water 4.5 liters in thermal insulation and water in pipe 50% 

 Change only water level in pipe from 100% decrease to 50% and repeat collected data. as indicated in Fig. 4j 

Probe  
(Source and 
Detector) 

Neutron source 
(Am241, Be) 

Neutron 
rate meter  
(data/point) 
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4. Experiment Result 

4.1 Keep the insulation dry, fill water into the pipe at a height of 25% by observe water levels from the level tube, 
collect data and change the level to 50%, 75% and 100% ( Fig. 4c – 4g)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4a Experiment Phantom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4b Experiment Phantom Drawing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4c result of dry pipe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4d result of dry insulation and fill water 25% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4e result of dry insulation and fill water 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4f result of dry insulation and fill water 75% 
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Fig. 4g result of dry insulation and fill water 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4h Injection point for fill water in insulation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4i result of wet insulation and fill water 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4j result of wet insulation and fill water 100% 
 
4.1.1 Summary Study case I 

The back scattered signal form thermal neutron were following effect from change water level inside the pipe. Dry 
pipe and insulation show count rate approximately 700 count per 6 second. Which increased by fill water in pipe. Where 
the volume of water were increase. neutron count rate changed as a function of volume of water inside the pipe.  
The response neutron backscattering detection represented nearly constant value when operated with single phase (air or 
liquid) as indicated in Fig. 4c and 4g. 
A change of neutron count rate were observed when probe moves passed the interphase of water and air as indicated in 
Fig. 4d, 4e and 4f that can show water level height inside experiment phantom. 
 
4.1.2 Summary study case II 

The response neutron backscattering detection represented higher neutron count rate value. In case of probe moves to 
bottom part of phantom experiment which occur by water accumulated from pouring water 4.5 liter in thermal insulation 
that show and identified water level absorbed in thermal insulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 Detection result of Neutron backscatter system 

Hole for fill water 
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5. Conclusion 

  The neutron back scattering technique result showed the detectability of water level adsorbed in the insulation. The 
interpreted water level compared with the reading from gauge has an error less than 5%. It can be concluded that, the 
neutron back scattering technique is powerful to distinguish between water containing inside a pipe and water adsorbed in 
the thermal insulation.  
This research can lead to the study of corrosion under insulation using neutron backscattering technique. 
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Abstract 

 The transfer mode in Gas Metal Arc Welding (GMAW) has an important effect on welding quality. However, present 
calculation models and experimental measurements of the transition phenomenon of metal transfer mode is not yet fully 
understood. In this study, welding arcs are visualized using the optical emission spectroscopy technique are conducted in 
order to understand the globular–spray transition phenomenon.  The carbon steel wire electrode AWS A5.18 ER70S-G 
(JIS Z3312 YGW11) was used for welding with 80% Ar + 20% CO2 shielding gas in the 270 A – 370 A of welding current. 
The results show that the transition current from globular transfer mode to spray transfer mode with droplet diameter 
smaller than wire electrode was around 330 A. the argon and carbon dioxide as well as Fe are distributed in the arc column. 
In spray transfer mode, the arc column has a two–layer structure. The plasma temperature reached around 10,000 K in 
high–temperature region, whereas it was around 7,000 K in low–temperature region near the arc axis. From these results, 
it was found that the transition phenomena strongly relates to the arc phenomena and the visualization of arc plasma can 
make more understanding of transition current. 
 
Keywords: Gas Metal Arc Welding, Metal transfer, Plasma temperature, Fe vapor concentration, Optical emission 
spectroscopy technique
 
1. Introduction 

 In gas metal arc welding (GMAW) is an arc welding process that uses a plasma arc between a filler-metal electrode 
and the weld pool. The high-temperature plasma arc melts the electrode and forms a droplet at the electrode tip. The droplet 
is detached and transferred in the arc to the workpiece. The transfer of metal from the electrode to the workpiece influences 
penetration, bead morphology, fume generation, process stability and spatter. Shielding gas had significantly effects on 
arc characteristic, heat distribution and metal transfer behaviour [1]. 
 The addition of carbon dioxide in the argon and carbon dioxide gas mixture shielding gas increases the transition current 
and decreases the maximum droplet detachment frequency [2]. Poopat and Warinsiriruk [3] studied the effect of carbon 
dioxide addition in argon and carbon dioxide gas mixture by using high-speed camera. The results showed clear behaviour 
in three regions; short circuit, globular and spray transfer. Haidar and Lowke [4] reported that the transition current from 
globular to spray transfer was around 350A when using 75% Ar+25% CO2. Soonrach and Poopat [5] studied the effect of 
oxygen addition in argon and carbon dioxide gas mixture on metal transfer behaviour in GMAW process. The results 
shows that the mixed mode of globular and spray transfer occurs when welding current above 250A. However, the plasma 
characteristic of globular to spray transition has not yet been studied accurately. 
 According to the literature, it was found that the arc plasma of GMAW with argon-rich shielding gas in the spray 
transfer mode has a two-layer structure. The high-temperature region exists away from the arc axis and low temperature 
exists near the arc axis. This can be explained by the higher metal vapour concentrations near the arc axis will increase the 
radiative emission coefficient for a given temperature [6–9]. 
 There are several methods to diagnose thermal plasma characteristics. The Langmuir probe is a simple and flexible 
tool. However, the interpretation of obtained data is difficult because no simple, comprehensive underlying theory exists 
for high-temperature thermal plasmas [10]. Consequently, optical emission spectroscopy techniques have come to be one 
of the most extensively applied diagnostic methods for study of thermal plasmas. From measured spectroscopic data, the 
plasma temperature can be determined using atomic line intensities, intensity ratios of two or more spectral lines or the 
ratios of line-to-continuum intensities [11]. Among these methods, the Fowler–Milne method [12–15] and two-line relative 
intensity method have been used widely due to their precisions and stabilities. However, only a few studies of GMAW 
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processes by spectroscopic methods were reported [15, 16]. The investigations up to date have not covered in the transition 
current range in terms of the arc plasma behaviours and metal droplet transfer. 
 In this work, experimental measurements of the plasma main parameters, plasma temperature distribution and metal 
vapour concentration, were presented. The optical emission spectroscopy using the Fowler–Milne method and two-line 
relative intensity method were carried out for the GMAW with 80% Ar + 20% CO2. The images of argon and Fe line 
spectra and arc appearances were obtained by high-speed camera system which can provide information of dynamic change 
of the plasma and electrodes. The spectroscopic data were converted to the arc plasma temperature and metal vapour 
concentration by the data processing under the assumption of local thermodynamic equilibrium (LTE). 
 
2. Experimental method 

2.1 Fowler–Milne method for argon plasma temperature measurement 

Fowler–Milne method is based on the relationship between the line spectrum intensity 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 and the temperature of arc 
plasma. The line spectrum intensity 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 is given by 

 

(1) 

 

where 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛 is the transition probability from upper level n to lower level m, ℎ is the Planck’s constant (J s), 𝑐𝑐 is the speed 
of light in vacuum (ms−1), 𝜆𝜆𝑛𝑛𝑛𝑛 is the wavelength of the radiation emitted, 𝑁𝑁𝑛𝑛 is the number density (m−3) of upper level n 
[17], 𝑔𝑔𝑛𝑛 is the statistical weight of upper level n, 𝐸𝐸𝑛𝑛 is the energy of upper level n (eV), 𝑘𝑘 is the Boltzmann’s constant 
(JK−1), T is the temperature (K) and 𝑍𝑍(𝑇𝑇) is the partition function. Equation (1) shows that the line spectrum intensity 
depends on the arc plasma temperature. Therefore, the plasma temperature can be inversely calculated by measuring the 
line spectrum intensity and convert using Equation (1). Fowler–Milne method relies on the facts that, for a plasma in LTE 
and at a constant pressure. The line spectrum intensity 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 has a maximum at the well-defined temperature 𝑇𝑇𝑐𝑐 known as 
the normal temperature. The number density of argon used in this study can be obtained from a calculated values of 
computational modelling [17]. Figure 1 shows the calculated normalised intensity as a function of temperature. 

 In this study, the arc plasma of GMAW by using 80% Ar + 20% CO2 was observed. The Ar I 696.5nm line was selected 
by the monochromator for the temperature measurement of argon plasma. The line spectrum was normalised to its 
maximum value. The normal temperature 𝑇𝑇𝑐𝑐 of Ar I 696.5 nm line was 15,000 K.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Calculated normalised intensity as a function of temperature. 
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2.2 Two-line relative intensity method for Fe plasma temperature measurement 

The two-line relative intensity method obtained the plasma temperature from two-line spectra. The two-line spectra must 
belong to the same atomic or ionic species. The relative line intensity is described using the following equation. 

 

(2) 

 

The temperature can be calculated from the relative intensity using Equation (3) which is obtained by the deformation of 
Equation (2) 

 

(3) 

 

In this study, iron plasma temperature was determined from two iron lines intensity of Fe I 537.1 and Fe I 538.3 nm. Figure 
2 showed the calculation result of the relationship between the two iron line intensity ratios as a function of temperature 
according to Equation (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Relationship between two iron line intensity ratio of Fe I 537.1 and Fe I 538.3 nm as a function of temperature. 

 

2.3 Metal vapor concentration measurement 

The Fe vapour concentration was obtained by the relationship of mole fraction, Fe atoms number density and temperature 
[17]. For calculation of the Fe vapour concentration, liner interpolation was used. The number density of Fe atoms was 
given by the following equation which was obtained by the deformation of Equation (1). 

 

(4) 

 

where 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 is intensity distribution of Fe line spectrum obtained from the experiment, 𝑁𝑁𝑛𝑛 is the number density (m−3), 𝑍𝑍(𝑇𝑇) 
is the partition function. The Fe vapour concentration can be obtained using the relationship between Fe plasma 
temperature and the number density of Fe atoms of each Fe mole fraction in Figure 3 [17]. However, the intensity 
distribution obtained from the experimental measurement was corrected by the apparatus constant. The apparatus constant 
can be obtained by comparing the intensity distribution by Stark broadening technique [11] with that obtained from the 
experimental measurement. 
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Figure 3. Relationship between temperature and Fe atoms number density for each mole fraction. 

 
3. Experimental method 

The optical measurement system has a capable of capturing four intensity images at the same time during welding. 
Figures 4 and 5 showed a schematic illustration of the experimental set-up. It consists of three main sections, including the 
arc plasma source, the optical system and high-speed camera system. These components are described in later paragraphs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Schematic diagram of the experimental set-up for optical emission spectroscopy techniques. 
 

3.1 Arc plasma source and welding condition 
GMAW welding was carried out on a direct current power source and common GMAW torch. The shielding gas was 

80% Ar + 20% CO2 and the gas flow rate was 20 L min−1. The distance between the contact tip and the workpiece was 
20mm. The wire electrode AWS A5.18 ER70S-G (JIS Z3312 YGW11) with 1.2 mm of diameter was used in this 
experiments. The welding was performed in direct current electrode positive mode with welding current of 270–370 A on 
carbon steel ASTM A36 (JIS G 3101 SS400). The travel speed was 60 cm.min−1. These welding conditions can produce 
both globular and spray transfer mode in the welding arcs. 

 
3.2 The spectral system 

The spectral system consists of four monochromators and high-speed cameras that are available for recording intensity 
images of Ar I and Fe I lines at the same time. The Ar I 696.5nm line being the maximum emission coefficient and the 
694.0 nm line being the background spectrum, respectively, were used to measure the plasma temperature by using Fowler–
Milne method. The background spectrum was selected from arc light spectra of GMAW with argon shielding gas and used 
for subtracting the continuum spectra from a discrete spectral line. This technique can improve the accuracy and precision 
of spectral measurements. The Fe I 537.1 and 538.3nm line which were the maximum emission coefficient of Fe atoms 
were used to measure the Fe plasma temperature by two-line relative intensity method. 
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The arc plasma radiation was focused on to a 0.5 mm wide entrance slit of a monochromator (Princeton Instruments, 
Acton Series 2300) by objective lens and mirror system. The monochromator was the Czerny–Turner type and it had 
diffraction grating with wavelength resolution of 0.4 nm. 

 
3.3 High-speed camera system 

The high-speed cameras (NAC, MEMRECAM GX-1) were used to capture the arc plasma radiation. The cameras were 
placed at the back of each monochromator. The 16-bit images were captured with the frame rate of 2000 frames per second 
(fps) and the exposure time of 1000 μs. These camera settings allowed recording plasma radiation at high-temporal 
resolution. The optical emission spectroscopy system and monochromators were illustrated in Figure 4. Moreover, colour 
images of arc plasma were captured by using high-speed digital colour camera (Vision Research, Phantom, New Jersey, 
USA, Miro eX). These camera settings allowed counting droplet frequency and droplet diameter. The optical system for 
high-speed colour images and schematic diagram were presented in Figure 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Schematic diagram of the experimental set-up for high-speed colour images. 
 
 

4. Results and discussion 

4.1 Arc appearance of GMAW with different welding current 
 Figure 6 showed the colour images of the arc plasma and metal droplet transfer at the time after detachment of droplet. 
A white dashed line indicated the ER70S-G wire electrode with 1.2 mm in diameter. The arc plasma images were captured 
from the direction which was perpendicular to travel direction. The metal droplets were formed at the tip of wire electrode 
and then detached to the weld pool. It was seen that the metal droplet size decreased with increase of welding current. 
When the welding current was 270 A, the metal droplet was obviously larger than the diameter of wire electrode. It meant 
that the metal droplet transfer mode was globular transfer. In contrast, the metal droplet was smaller than the diameter of 
wire electrode and the transfer mode became spray transfer mode at the welding current of 350 A. 
 Figure 7 shows the influence of welding current on droplet diameter and droplet frequency. The results showed that the 
droplet diameter decreased as the welding current increased and it was smaller than the diameter of wire electrode when 
the welding current was around 330 A. As shown in Figure 6, the globular to spray transition was observed at the welding 
current range of 330–350 A. 
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Figure 6. Arc appearance of GMAW of different welding currents. 
 

 
Figure 6. Arc appearance of GMAW of different welding currents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7. Influence of welding current on droplet diameter and droplet frequency using 1.2mm ER70S-G wire electrode 

in 80% Ar+20% CO2 shielding gas. 
 
4.2 Arc plasma temperature distribution 
 Figure 8 shows the temperature distribution profile with different welding current of the argon and carbon dioxide 
plasma. These temperatures were calculated from the Ar I 696.5nm line using the Fowler–Milne method. The welding 
current seems to have a little influence on plasma temperature. The maximum temperature is about 11,000 K. It can be 
clearly identified that the profile shapes of temperature change depending on metal transfer mode. At the welding current 
of 310 A, the transfer mode was globular and the high-temperature region still included the arc axis. However, the high 
temperature region moved away from the arc axis when the transfer mode changes from globular to spray transfer. It should 
be noted that the plasma temperature obtained from the Fowler–Milne method is valid only in high-intensity distribution 
of Ar I line spectrum at the region apart from the arc axis. 
 Figure 9 showed the temperature distribution profile with different welding current of Fe plasma. These temperatures 
were calculated from the iron lines intensity ratio of Fe I 537.1 and Fe I 538.3nm using two-line relative intensity method. 
It can be seen that the profile shapes of temperature changed little. In all welding currents ranging from 310 to 370 A, the 
uniform distribution of Fe plasma was found in the arc axis with the average temperature around 7,500 K. These results 
indicated that the temperature of Fe plasma was lower than that of argon and carbon dioxide plasma. 
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Figure 8. Instantaneous distribution of the arc plasma temperature in GMAW with different welding current. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9. Instantaneous distribution of the Fe plasma temperature in GMAW with different welding current. 
 
4.2 Behaviour of metal vapour in plasma 
 Figure 10 showed the metal vapour concentration with different welding current and it was increased gradually with 
increasing welding current. It can be explained that the increase of the welding current leads to the increase of ohmic 
heating and promotes the vaporization of Fe at the surface of wire electrode. It is well known that the presence of metal 
vapour decreases the plasma temperature by increasing the plasma radiation [6–9, 18]. That is the main factor for the 
temperature fall of central region observed in spray transfer mode. This means that the centre of arc column in spray 
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transfer mode had a high-radiative emission coefficient and the temperature of arc become lower due to the radiative 
cooling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10. Instantaneous distribution of the Fe vapour concentration in GMAW with different welding current. 
 
 
5. Conclusions 

The emission spectroscopic study was performed to study plasma characteristics in globular to spray transition for GMAW 
with 80% Ar+20% CO2 shielding gas. Plasma characteristics have been determined utilizing the Fowler–Milne analysis 
and two-line relative intensity analysis. The diagnostics allowed sufficiently high-accurate determination of the plasma 
temperature as well as estimation of the behaviour of metal vapour concentration. The centre of the arc in globular transfer 
mode was composed mainly of argon and carbon dioxide as well as Fe, where the plasma temperature was around 7,500 
K. In this study, the globular to spray transition current was determined by using high-speed camera and found to be in the 
range of 330–350 A. During transition current, argon, carbon dioxide and Fe plasma tended to gradually change from 
localising near the arc axis to a two-layer structure consisting of high-temperature region away from the arc axis and low-
temperature region near the arc axis. Above welding current of 350A, the metal transfer was spray transfer mode which 
the plasma temperature reached over 11,000K away from the arc axis and around 7,000 K of Fe-rich region near the arc 
axis. 
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Abstract 

The weld pool convection and the bead formation in a gas metal arc welding were simulated by a three-dimensional 
incompressible smoothed particle hydrodynamics method. The simulation revealed that as a heat source moves, the 
phenomena that the weld pool was formed near the heat source and a weld bead was formed at the back of a weld pool 
were simulated. The width of a deposit metal obtained by the simulation was wider than an experiment. Meanwhile, the 
bead shape obtained by the computation agreed with the experiment. Moreover, the solid-liquid interface at the end of 
welding in the experiment also showed a good agreement with the present computational result. These results supported 
the validity of the present computational model. Finally, weld pool convection phenomena were discussed from the 
velocity field obtained by this simulation and the ensemble average processing was carried out to remove the numerical 
error in the velocity field of a weld pool. From these results, it was formed that the droplet transfer affected the velocity 
field of the weld pool surface in only small region within about 5 mm in the radial direction from the center of the heat 
source. 

 
Keywords: gas metal arc welding, weld pool convection, particle method, simulation
 
1. Introduction 

GMAW (Gas Metal Arc Welding) is one of the welding process in which an electrode wire is heated and melted. This 
process is widely used in industry because it can be applied to various materials and can be automated easily. In GMAW, 
its characteristics are significantly changed by welding conditions and materials of wires and base metals. Therefore, 
detailed mechanisms in GMAW should be clarified and understood to control its weld pool shape. However, it is difficult 
to investigate the processes in GMAW including molten metal transfers and weld pool convection by experiments. Because 
of experimental difficulties, numerical investigation using simulations have been carried out [1]. So in this study, a three-
dimensional model base on SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) method [2,3] is developed to clarify the weld pool 
convection and mechanisms of bead formation in a GMAW process. 
 
2. Governing equations 

In the SPH method, physical quantities such as mass, energy, and so on are transported by fluid particles. A physical 
quantity 𝐴𝐴𝑎𝑎 at a certain position 𝑎𝑎 is written as [3] 

 

𝐴𝐴𝑎𝑎 = �𝑚𝑚𝑏𝑏
𝐴𝐴𝑏𝑏
𝜌𝜌𝑏𝑏
𝑊𝑊𝑎𝑎𝑏𝑏

𝑏𝑏

                                               (1) 

 
as the interactions with the adjacent particles 𝑏𝑏. Here, 𝑎𝑎 and 𝑏𝑏 are the indices of particles, 𝑚𝑚 is the mass, 𝜌𝜌 is the density, 
𝑊𝑊  is the kernel function. Using Eq. (1) and the Navier-Stokes equation which expresses the motion of fluid, the 
acceleration of a particle is written as 
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where 𝑢𝑢 is the velocity, 𝐷𝐷 is the time, 𝑝𝑝 is the pressure, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚 is the dimension number, 𝜆𝜆 is the parameter of MPS method 
[4], 𝑛𝑛 is the number density, 𝜇𝜇 is the viscosity. In Eq. (2), 𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕 is the temperature gradient of surface tension coefficient, 
which is set to be 1.0×10-4 N/(m･K) [5]. 𝑆𝑆 is the cross-section area of a particle, 𝑛𝑛�⃗  is the unit normal vector, 𝜕𝜕 is the 
temperature. 𝜕𝜕 is the surface tension force coefficient, which is set to be 1.0 N/m. 𝜕𝜕0 is the reference temperature, 𝛽𝛽 is the 
volume expansion. Furthermore, 𝑓𝑓attract is the weighting function calculated from a distance between particles [6].  Each 
term in the right-hand side of Eq. (2) shows the force due to pressure gradient, viscous force, Marangoni effect, shearing 
force, Lorentz force, surface tension force in the normal direction and buoyancy, respectively. Meanwhile, the temperature 
of a particle is calculated by the energy conservation equation, which is given as 
 

 𝐷𝐷𝜕𝜕𝑎𝑎
𝐷𝐷𝐷𝐷

=
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𝑏𝑏

+
𝑄𝑄

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎
                                                                  . (3) 

 
𝐶𝐶 is the specific heat, 𝜅𝜅 is the heat conductivity, and 𝑄𝑄 is the heat flux. In the right-hand side of Eq. (3), the first term 
shows the heat conduction between particles based on the Fourier’s law and the second term is the source term on the weld 
pool surface. This source term includes the heat flux from the shielding gas, the radiation loss, the cooling by the electron 
outflow, the heating by the ion recombination, respectively. 
 
3. Computational conditions 

Figure 1 shows a computational domain. The initial computational domain is a cuboid whose size is 5.0×20.0×65.0 
mm consisting of 52,000 particles. Moreover, it is assumed that the base metal continually spreads in the widthwise and 
depthwise directions as the boundary condition. Therefore, the temperatures of the side and bottom particles are not fixed, 
but they are heated or cooled by heat fluxes which flow out of the computational domain. The z-coordinate of the center 
of a heat source at t = 0.0 s is 5.0 mm from the edge of the computational domain and it moves at 5.0 mm/s for 10.0 s in z-
direction. A molten metal droplet is made of 19 particles which are within a 1.5 mm diameter sphere. Table 1 shows the 
computational conditions including material properties that are given to particles. Table 2 shows welding conditions for 
this simulation.  
 

 
Fig. 1 Computational domain. 

 
 

Table 1 Computational conditions. 
 

Diameter of particle φ 0.5 mm 
Time step 0.1 ms 
Acceleration of gravity -9.8 m/s2 
Density 7850 kg/m3 
Surface tension coefficient 1.0 N/m 
Temperature gradient of surface tension  1.0×10-4 N/(m･K) 
Viscosity coefficient 4.0×10-3 Pa･s 
Thermal conductivity 30.0 ~ 73.0 W/(m･K) 
Specific heat    0.44 ~ 1.04 kJ/(kg･K) 
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Table 2 Welding conditions. 

 
Welding current 300.0 A 
Arc voltage 31.5 V 
Gas flow rate 20 L/min 
Type of shielding gas Pure Ar 
Wire feed rate 7.9 m/min 
Welding speed 5.0 mm/s 

 
 
4. Results and discussion 

Figure 2 shows the weld pool and bead formation processes with time evolution in a bird’s eye view to see the 
whole computational domain. Solid particles whose temperature is lower than the melting point (1750 K) are colored 
in gray. On the other hand, liquid particles whose temperature is higher than that point are shown by the color range 
from blue to red depending on their temperatures. The blue dashed line indicates the center of the heat source. From 
these results, as a heat source moves, reasonable processes in which a weld pool is formed near a heat source and a 
weld bead is formed at the back of a weld pool are simulated. These are observed in an actual GMAW.  

 

 
The present computational result is compared with an experimental result to validate this simulation. In the experiment, a 
mild steel plate (SS400) with the thickness of 9 mm was welded using a pure iron wire under the welding conditions of 
the arc voltage 31.1 V and the welding speed 5 mm/s. Under these conditions, the welding current was 312 A. Figure 3 
shows the image comparison of the bead appearances obtained from the experiment and the present simulation at t = 10.0 
s. The outline of the bead formed on a base metal is depicted by a white line in the computational result. The bead width 
obtained by the simulation was slightly longer than the experiment. However, both of the bead shapes agreed with each 
other. Moreover, these solid-liquid lines at the ending time of welding also agreed well. For the results stated above, it can 
be concluded that the present weld pool convection model obtains a valid results.  
 

 
Fig. 3 Comparison between simulation and experimental results after GMAW 

(down: simulation, up: experiment). 
 

Figure 4 shows the ensemble averaged velocity field of a weld pool surface after a droplet is transferred. In this result, the 
area with temperature higher than the melting point (1750 K) is regarded as a molten metal part and colored from blue to 
red by the magnitudes of the velocity calculated only by the x and z components. Moreover, the area with temperature 

   
(a) t = 1.0 s (b) t = 5.0 s (c) t = 10.0 s 

 
Fig. 2 Temperature distributions on a weld pool surface. 
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lower than the melting point is regarded as the solid state colored in gray. The welding direction is the right direction and 
(x,z)=(0,0) is the center of the heat source. Figure 4 describes that strong flows from the center of the heat source to the 
edge of the weld pool occur because the molten metal is pushed out by the molten metal droplet. The area with these strong 
flows spreads concentrically and its radius becomes up to about 2.5 mm. 
 

 
Fig. 4 Velocity field of the weld pool surface after a droplet is transferred. 

 
5. Summary 

Three-dimensional numerical simulation using an incompressible SPH method was carried out for a base metal in 
GMAW to clarify that the weld pool convection which affects the formation mechanisms of a weld pool and a bead. The 
conclusions of this study are summarized as follows: 
1) As a heat source moves, the phenomena that the weld pool was formed near the heat source and a weld bead was formed 

at the back of a weld pool were simulated, which is observed in an actual GMAW. 
2) The bead width obtained by the simulation was slightly wider than the experiment. However, both of the bead shapes 

agreed with each other. Moreover, these solid-liquid lines at the ending time of welding also agreed well. 
3) From the ensemble average processing, strong flows from the center of the heat source to the edge of the weld pool 

occurred because the molten metal was pushed out by the molten metal droplet. The area with these strong flows spread 
concentrically and its radius became up to about 2.5 mm.  
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Abstract 

An eddy current testing (ECT) is often utilized for detecting surface breaking stress-corrosion-cracks (SCC) of the 
serviced structures and components in nuclear power plants and petrochemical industries etc. However, characteristic of 
SCCs shows as conductive cracks in the ECT viewpoint, which is difficult to evaluate actual SCC profiles. This paper 
deals with the enhancement of the SCC assessment quantitatively by using the forward and inverse ECT strategies. 
Improvements of numerical modelling for electromagnetic problem were approached as the forward scheme to characterize 
the equivalent electrical conductivity in the SCC region. Then, the SCC profiles including length and depth were 
reconstructed by using the inverse scheme. A specific specimen was an austenitic stainless steel grade 304 (SUS 304) with 
the based conductivity of 1.45 MS/m. The computation code based on reduced magnetic vector potential (Ar) method was 
utilized to model the imitative SCC. The distributed conductivities were varying into the constant crack width model in 
the different regions. The simulation established to estimate the ECT signals in an impedance form of the absolute pancake 
coil with diameter of 3.2 mm. The results of distributed conductivity modelling were compared with the experiment results 
of the actual SCC for validation. The comparison showed that the distributed conductivity of the SCC model can be used 
to simulate the ECT signal with good agreement with experiment results. In addition, the accurate shape parameters of the 
SCC were able to be reconstructed by simplification of the SCC model with specific uniform conductivity. 
 
Keywords: Eddy current testing, Stress corrosion cracks, Numerical modelling, Electrical conductivity 
 
1. Introduction 

Stress corrosion cracking (SCC) is one of the significant ageing degradations for major components of nuclear power 
plants (NPPs) in both pressurized water reactors (PWRs) and boiling water reactors (BWRs) [1]. Nondestructive testing 
and Evaluation (NDT&E) of SCC is an essential issue for inspection and maintenance especially for NPPs. By using NDT 
methods as an indirect testing, sizing of SCC is significant parameter to evaluate the testing result. Most of NDT methods 
need to compare the indication responses between the artificial flaw and actual in-serviced flaw [2]. However, SCC has its 
own character which is different than those artificial flaws. Consequently, it may cause the NDT results leading to be non-
relevant indications, and may affect to failure of materials without maintenance. 

An eddy current testing (ECT) is one of NDT method that largely been applied to inspect for near surface SCC 
degradation e.g. the early stage of SCC which depth of crack less than 5mm. To evaluate SCC using the ECT, prepared 
artificial crack is required. It has been reported that the SCC has behavior of local electrical conductivity inside the crack 
region in perspective of the ECT [3, 4]. The inspection of SCC by ECT must concern of miss leading detection and 
evaluation. There are some reports explored the equivalent conductivity inside the SCC regions [5-7]. They found that the 
EDM notch with conductive area gave ECT signal much smaller than the zero-conductivity notch. The SCC evaluation 
was intensively researched for improvement of the ECT with more realistic crack model for equivalent conductive crack 
by numerical simulation and experimental results, and applied the solution to reconstruct the complicated SCCs sizing [8-
10]. However, the relationship between the actual SCCs and equivalent conductivity is still unclear, and the conductivity 
distribution in the SCCs has not been modeled for ECT simulation in forward and inverse problems. 

As expectation of SCC assessment, this study presents the process of SCC characterization and quantitatively shape 
reconstruction by using ECT through numerical methods of forward and inverse strategies. Firstly, the modelling of SCC 
as the specific forward problem was approached to characterize the distribution of electrical conductivity in the SCC region. 
Secondly, the inversion technique was utilized to reconstruct the shape parameter as depth and length of the SCC. The 
impact of this study is valuable to improve the SCC assessment as quantitative non-destructive evaluation by using ECT. 
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2. Numerical Methods 

2.1 Forward scheme  
To model the accurate SCC for the ECT problem, the analytical principle related to the electromagnetic problem is 
introduced. The vector potential (A) is used as opposed to the electric and magnetic fields. Therefore, the magnetic density 
(B) in Maxwell’s equation can be expressed as the curl of the vector potential as following an equation (1). 
 

A×∇=B                      
(1) 

The eddy current problem can be described mathematically in terms of the magnetic vector potential by using the reduced 
magnetic vector potential method (Ar method) as the edge finite elements [11, 12]. The governing equation in the air can 
be written as an equation (2), 
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where  is the permeability of the air and  is the source current density in the excitation coil. In conductor, when 
, governing equation can be written as, 
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where  is the permeability, and  is the conductivity of the conductor respectively. 

Referring to Equations (2) and (3), the area of using Ar method can be divided into two parts as shown in Fig. 1. In the 
conductor (Vt) area, the magnetic vector potential A is A=Ar+AS. The Ar is the reduced magnetic vector potential, which is 
generated only by eddy current in the conductor. The AS is the magnetic vector potential that is generated only by the 
current source. In the air (Vr) and the transition (Vtr) area, the reduced magnetic vector potential Ar is used for analysis.  

 

Fig.1 Analysis region of the Ar method 

The discretization can be derived by employing the Galerkin's method and the edge elements for finite element analysis. 
Equations. (2) and (3) can be derived after discretization as, 
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where HS is the magnetic field intensity generated by the current source located in Vr, N is the shape function of the edge 
element and trΓ  is the Boundary surrounding Vt . To calculate the ECT impedance signal For the absolute coil with the 
excitation current (current in every turn), the applying the Biot-Savart`s law can be approached as an equation (5), 

0µ SJ
0=φ

µ σ
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2.2 Inversion scheme  
The inversion scheme was utilized to predict the shape parameters of the SCC from the ECT experiment signal. The 

discrete objective function of the mean-square residual can be simplified through the following iteration procedure in an 
equation (6).  
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where osb
mz  is the measured ECT signals, ),c(z k
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im σ  is the calculated ECT signal when k

ic  is the SCC shape parameters 
i in the k-th iteration, σ is a conductivity, and M is the number of sampling points. The conjugate gradient (CG) and particle 
swarm optimization (PSO) algorithms [13, 14] were used to predict the crack shape parameters of the SCC. In this case, 
the direct calculation of the gradient vector from the calculated electric fields for ECT probe is described as in an equation 
(7). 
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With the CG and PSO based optimization method, the database of coefficient metric of unflawed field [ 11
~K ] and 

inverse metric [ 11H ] were calculated by using the simulator of FEM-BEM hybrid method and stored as databases. The 
formulation of fast solver based on these databases can be described as an equation (8).  
 

[ ] }]{~][[}{]~][[I u
11111

f
11111 qKHqKH =−                    (8) 

 
where }{ f

1q and }{ u
1q are the vector potentials of the flawed and the unflawed fields, respectively. Then, the equivalent 

conductivity of the SCC determined by forward scheme as represented in the previous section were given as parameters 
to calculate the corresponding ECT signals by assuming the initial shape parameters. Subsequently, the calculated ECT 
signal and the experiment ECT signal were compared by using the discrete objective function of the mean-square residual 
as defined in the equation. (6). To finish the reconstruction process, the length and depth were updated to estimate the ECT 
signals until obtained the convergence result. The flowchart of the SCC shape reconstruction procedure is shown in Fig. 2 
 

 
 

Fig.2 Diagram of the shape-parameter reconstruction process 
 
3. Modelling of forward problem 

To simulate the ECT signal obtained from the actual SCC, the important parameter is the equivalent conductivity in 
SCC region, which is needed to determine. Therefore, modelling of distributed conductivity inside the SCC region was 
established by using the linear distribution of conductivity. Two actual SCC test pieces (in the red circles) were employed 
for modelling as shown in Fig. 3. The properties of material are described in Table 1. 
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Fig. 3 SCC Test pieces, TP9 and TP 10 
 

Table 1 Information of SCC test pieces for simulation and experiment 
 

Information Details 
Material Austenitic Stainless steel 304 
Dimensions (100 x 200 x 10) mm  (W x L x T ) 
Mat. Conductivity  1.45 MS/m 
SCC length Approximately 12 mm measured by optical method 

 
By using Ar method, the SCC test pieces were modelled as a notch dimension of 0.2mm x 12mm x 1mm (WxLxD) in 

the center of the plate. The meshing of specimen is unity of all cases with 52,416 nodes and 47,250 elements including air 
region. Notch Volume was discretized to be small cells to specify distribution conductivity in the region. The modeling of 
forward problem is shown as in Fig. 4. The ECT probe employed in the simulation was an absolute pancake coil with a 
diameter of 3.2 mm and height of 0.8 mm. The turn number of the coil was set to 140 turns. The total excitation current 
was set to 1A, and the probe was discretized to 10×10 elements in its cross-section. The simulation frequencies were 50 
kHz, 100 kHz respectively to consider the skin effects of changing frequency. The simulation signals were acquired by 
scanning ECT probe along the length direction of the flaw (in Y direction referred from Fig. 4). The liftoff of ECT probe 
was set constantly to 0.5 mm with the relative scanning step at the center of the flaw for all of the simulation cases. 

 

 
 

Fig. 4 Modeling of equivalent SCC by Ar method for ECT forward problem 
 
4. Simulation and experiment and results 

4.1 Eddy current testing of stress corrosion cracks 
In order to obtain the ECT signals from SCCs, the ECT instrument namely Ectane model by EDDYfi® (Canada) was 
utilized. An ECT probe with the same specification in the simulation was employed by excitation frequencies at 50 kHz, 
and 100 kHz to compare the signals with the numerical results. The experimental setup is demonstrated as seen in Fig. 
5(a). Before testing the SCC, the experimental signal was calibrated with the standard notch of 0.2mm x 20mm x 1mm 
(WxLxD) to validate the simulation results. After adjusting the gain and phase parameters by using the calibration 
procedure, the calibration signals showed good agreement between the experiment results and the simulation results as 
shown in Fig. 5(b). 
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Fig. 5 (a) Experimental setup of eddy current testing for SCC, (b) Calibration ECT signals between simulation results and 

experiment results 
 

The measured ECT signals of SCC in TP9 and TP10 compared with the numerical results are shown in Fig. 6 by using 
the similar instrument and probe setup as in the calibration process. It can be seen that depth of the SCC in TP10 is deeper 
than the SCC in TP9. After trial simulations with different equivalent depth, the ECT signals of TP9 and TP 10 depth were 
approximated to 0.6 mm and 1.0 mm respectively. However, the ECT signals show different peak amplitude, which is 
affected by the local equivalent conductivity in the SCC regions. 
 
 

 
 
Fig. 6 Eddy current signals obtained from SCCs of TP9 and TP10 compared to the numerical results (a) at test frequency of 50 

kHz, (b) at test frequency of 50 kHz 
 
4.2 Characterization of conductivity in stress corrosion cracks 

To improve the model of SCC for obtaining the accurate ECT signals, the conductivity distributions as a linear pattern 
reconstructed from the direct current potential drop (DCPD) measurement were utilized in this works [15]. Results of the 
conductivity distribution in the SCC regions of TP9 and TP10 can be illustrated in Fig. 7(a). The conductivity distribution 
as a linear function can be indicated that the conductivity value increases along the crack depth direction, and has the 
maximum conductivity in the crack tip area. From the model of distributed conductivity in the SCC region, the ECT 
simulation signals had good agreements with the measured TP9 and TP10 experiment signals as shown in Fig. 7(b). 
Impedance amplitude was the key parameter to estimate the equivalent conductivity. Especially, there was no effect from 
different test frequencies. 
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Fig. 7 (a) Results of estimated distributed conductivity along depth and length in the SCC of TP9 and TP10, (b) comparison 

between simulated ECT signals with distributed conductivity and the experiment ECT signals 
 
Furthermore, the distributed conductivity in the SCC models can also be simplified to a uniform conductivity in the SCC 
region as in the results of Fig. 8. Simulated ECT signals from distributed conductivity were similar to the signals from 
equivalent uniform conductivity as TP9 = 8% and TP10 = 1.3% of the conductivity of base material respectively. 
 

 
 

Fig. 8 Comparison results of ECT signals between distributed conductivity and uniform conductivity 
 

5. Reconstruction of crack shape parameters 

Based on the inversion strategy in section 2, the inversion schemes by means of CG and PSO algorithms were utilized 
to estimate the SCC shape parameters which are length and depth of the SCC. In practice, the measured ECT signals of 
TP9 and TP10 in the experiments were used to reconstruct the SCC shape parameters as the test data. The equivalent 
conductivities determined from the forward ECT problem were also used to be the parameter for reconstruction process 
(TP9 = 8% and TP10 = 1.3%). By using the fast forward simulator of finite element and boundary element (FEM-BEM) 
method, the model of an austenitic stainless steel 304 plate was chosen as the specimen for 3D simulation. The suspected 
crack area was assumed at the center of the plate with a total length of 12 mm (from -6mm to 6mm in Y direction). 
Databases for inversion were also prepared from the ECT probe of 3.2 mm diameter with test frequency of 50 kHz in both 
of un-flaw field and inverse matrix database. The computation of reconstruction process was updated until reaching 
convergence results. Then, the SCC profiles of TP9 and TP10 can be estimated with rectangular shape as shown in Fig. 9. 
The SCC lengths were closed to the true length of the cracks (measured by optical method). The reconstructed crack depths 
also related with the forward simulation results for both of TP9 and TP10. Details of shape reconstruction are presented in 
Table 2. 
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Fig. 9 Reconstruction results of stress corrosion cracking by using inversion strategy (a) SCC shape of TP9, (b) SCC shape 

of TP10 
 

Table 2. Reconstructed parameters and details of eddy current reconstruction process 
 

Parameters  SCC of TP9 SCC of TP10 
Length (mm) 8.8 – 10.4 11.2 – 12.0 
Depth (mm) 0.48 – 0.62 0.78 - 0.95 
Equivalent conductivity (% of base material) 6.5 – 7.5 1.5 - 3.8 
Iteration step < 500 < 500 
Reconstruction time (s) < 120 < 120 

 
6. Conclusions 

 Enhancement of eddy current testing by using the forward and inverse strategies was conducted to characterize the 
equivalent conductivity, and reconstruct the shape parameters of the stress corrosion cracks. In the forward scheme, 
distributed equivalent conductivity in the SCCs were modelled to simulate the eddy current testing signals, which had a 
good agreement with the experiment results. From the signal comparison, it can be indicated that the test frequencies of 
the ECT have no significant effect to the estimated equivalent conductivity in the SCC region. Especially, the impedance 
amplitude of ECT signal is the key parameter to estimate the equivalent conductivity of the SCC in the ECT problems. In 
the inversion scheme, the SCC shape parameters, which are length and depth of the SCC can be reconstructed quantitatively 
from the experimental ECT signals by using the uniform conductivity in the SCC models. The reconstruction results 
showed the accurate length and depth of the SCC when the equivalent conductivity was properly defined. Finally, this 
study gives a good reference for the ECT development of crack assessment as the quantitative non-destructive evaluation. 
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Abstract 

In Gas Tungsten Arc (GTA) welding process, the metal vapor generated on the weld pool surface changes the arc plasma 
state because it is transported into the arc plasma. However, the transport mechanism of metal vapor have not been perfectly 
clarified. In order to improve the quality of welding, the transport mechanism of metal vapor should be correctly understand. 
In this study, the dynamic behaviors of metal vapors were visualized as fundamental investigation. During a stationary 
GTA welding on a stainless steel, spectrum images of helium (He I: 587.6 nm), iron (Fe I: 516.7 nm), chromium (Cr I: 
520.8 nm) and manganese (Mn I: 482.4 nm) were observed using the image spectroscopy technique. As time passed, the 
He I spectrum intensity gradually decreased. In contrast to He I, the Fe I, Cr I and Mn I spectrum intensities increased as 
time passed. In terms of the spectrum intensity distribution, it was observed that Fe I distributed near the center of the weld 
pool surface. On the other hand, Cr I and Ma I widely distributed not only on the weld pool surface but also near the 
electrode tip surface. These results indicated that metal vapors generated on the weld pool were separately transported for 
each element to inside and outside in the arc column. 
 
Keywords: Gas Tungsten Arc welding, Metal vapor, Image spectroscopy 
 
1. Introduction 

In Gas Tungsten Arc (GTA) welding, it is known that the arc plasma state is changed by mixing of metal vapors which 
are generated on the weld pool surface of the base metal [1]. Figure 1 shows photographs of the arc plasma appearances 
using pure helium gas (a) on the water-cooled copper plate and (b) on the stainless steel plate. The arc plasma shows a 
bell-shape and looks like red on the water-cooled copper plate. On the other hand, the arc plasma shows a bowl-shape and 
looks like blue on the stainless steel plate. From these comparison, this blue region indicates the presence of metal vapor. 
Tashiro et al. [2] carried out the numerical simulation to investigate the helium plasma characteristics with the mixture of 
iron vapor and it was clarified that the decreasing of heat efficiency was unfortunately induced by increasing of iron vapor. 
It is also known that the metal vapor affects the consumption of tungsten electrode. Uchida [3] found that the consumption 
of tungsten electrode on the steel plate was lager than that on the water-cooled copper plate. In order to solve these problems 
and improve the quality of welding, the transport mechanism of metal vapor should be clarified.  

Tanaka et al. [4] investigated the dynamic behaviors for several metal vapors using the image spectroscopy technique, 
and they discussed the difference of each metal vapor’s behaviors in terms of diffusion coefficient. In contrast, Yamamoto 
et al. [5] developed a numerical model of stationary GTA welding taking into account the diffusion phenomena of metal 
vapors generated on the weld pool surface. However, the difference of their dynamic behaviors which was reported in 
reference [4] was not obtained. Therefore, it was thought that there were important factors which should be considered for 
understanding the transport mechanism of metal vapor except the diffusion. In this study, in order to correctly understand 
the transport mechanism of metal vapors, dynamic behaviors of metal vapors were observed for each element using the 
image spectroscopy technique as the fundamental investigation. 
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(a) water-cooled copper (b) stainless steel 

Fig. 1 Photographs of the arc plasma appearances using pure helium gas on (a) the water-cooled copper plate and (b) 
the stainless steel plate 

 
2. Experimental method 

2.1 Experimental conditions 
Table 1 shows experimental conditions. Stationary GTA welding was carried out using the SUS304 as the base metal. 

The cathode was tungsten electrode containing 2.0 wt.% lanthanum oxide whose diameter was 3.2 mm and tip angle was 
60 degrees. Table 2 shows chemical composition of the SUS304. Figure 2 shows the measured relative intensity 
distribution during GTA welding. The wavelengths of the observed elements were determined based on the chemical 
composition, the relative intensity distribution and the database of National Institute of Standards and Technology (NIST) 
[6]. In this study, spectrum images of He I: 587.6 nm, Fe I: 516.7 nm, Cr I: 520.8 nm and Mn I: 482.4 nm were observed.  
 

Table 1 Experimental conditions 
 

Base metal (Anode) SUS304 (150 mm×50 mm×t9 mm) 
Welding current 150 A 
Shielding gas Pure helium 
Gas flow rate 25 L/min 
Electrode extension 3.0 mm 
Arc length 3.0 mm 
Welding time 20 s 

 
Table 2 Chemical composition of the SUS304 

 
Elements C Si Mn P S Ni Cr Fe 
Mass % 0.04 0.54 0.91 0.036 0.001 8.06 18.24 bal. 

 

 
Fig. 2 Relative intensity distribution (Range: 460-600 nm) 

3 mm 
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2.2 Image spectroscopy technique 

Dynamic behaviors of metal vapors during welding were observed using the image spectroscopy technique. Figure 3 
shows schematic illustration of the spectroscopy analysis system. Monochromators are the Czerny-Turner type and have 
diffraction grating with dispersion of 2.38 nm/mm. The 0.2 mm wide slit of monochromators select the wavelength with 
the resolution of 0.5 nm. The radiation from the arc plasma was divided into each element specific wavelength (line 
spectrum) by monochromators. This line spectrum image contained the continuous spectrum. Hence, the line spectrum 
image and the continuous spectrum image were simultaneously recorded through high speed cameras. The correct 
spectrum intensity images were obtained by the data processing using ImageJ [7]. 
 

 
Fig. 3 Schematic illustration of the spectroscopy analysis system 

 
2.3 Quantitative analysis of metal elements  

It was assumed that the metal vapors attached on the electrode surface, deposited on the base metal surface or became 
the fume after welding. The black deposit of the base metal surface is called “smut”. The component analysis was 
performed using the energy dispersive x-ray spectroscopy (EDS). 
 
3. Results and discussion  
3.1 Dynamic behavior of metal vapor during welding  

Figure 4 shows temporal changes of the He I spectrum intensity on the water-cooled copper and the SUS304. As time 
passed, the He I spectrum intensity gradually decreased on the SUS304. On the other hand, the He I spectrum intensity on 
the water-cooled copper did not decrease as much as on the SUS304. These results suggest that the metal vapor changes 
the characteristics of the arc plasma because of its properties such as high electrical conductivity and strong radiative 
emission. The metal vapor generated on the weld pool surface plays important roles in GTA welding using pure helium 
shielding gas.  

Figure 5 shows temporal changes of the Fe I, Cr I and Mn I spectrum intensities on the SUS304. In contrast to He I, the 
Fe I, Cr I and Mn I spectrum intensities increased as time passed. It was suggested that these phenomena were induced 
because the metal elements with low excitation energies were transported into the helium plasma.  

In terms of the spectrum intensity distribution, it was observed that Fe I distributed near the center of the weld pool 
surface. On the other hand, Cr I and Mn I widely distributed on the weld pool surface to the electrode tip. Therefore, it was 
indicated that the metal vapors generated on the weld pool surface were separated for each element and transported into 
the helium plasma or to the electrode. 
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Fig. 4 Temporal changes in the He I spectrum intensity on a water-cooled copper and a SUS304 
 

 0.1 s 0.5 s 1 s 5 s 10 s 20 s 

Fe I: 
516.7 nm      

 

Cr I: 
520.8 nm      

 

Mn I: 
482.4 nm      

 

Fig. 5 Temporal changes in the Fe I, Cr I and Mn I spectrum intensities on a SUS304 
 

3.2 Distribution of metal elements after welding  
Figure 6 shows the results of component analysis for (a) the electrode surface, (b) the smut and (c) the fume after welding 

on the SUS304. The analysis of the electrode surface was carried out at the point of 2 mm from the electrode tip. Large 
amount of chromium was detected on the electrode surface. On the other hand, the smut and the fume contained large 
amount of iron and manganese. These results confirmed that the metal vapors generated on the weld pool surface were 
separated for each element and transported to different positions. 

 

   
(a) electrode surface (b) smut (c) fume 

Fig. 6 Results of component analysis of (a) electrode surface, (b) smut and (c) fume 
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4. Conclusions  
In this study, the dynamic behavior and distribution of metal vapors in GTA welding using pure helium gas were 

observed using the image spectroscopy technique and EDS. Conclusions of this study are summarized as follows:  
(1) As time passed, the He I spectrum intensity gradually decreased on the SUS304 because the metal vapor generated 

on the weld pool surface was transported into the arc plasma.  

(2) In contrast to He I, the Fe I, Cr I and Mn I spectrum intensities increased as time passed because the metal elements 
with low excitation energies were transported into the helium plasma. 

(3) The metal vapors were separately transported for each element to inside and outside in the arc column. 
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Abstract 

 In TIG welding, the depth of fusion is one of the most important factor affecting welding quality. It is reported that 
energy transport by convection is larger than thermal conduction in the weld pool. Therefore, in order to predict the 
formation process of the weld pool during welding, an analysis considering the convection phenomenon in the weld pool 
is necessary as well as arc plasma phenomenon. Convection flow of the weld pool is complicated because of interference 
of surface drag force, buoyancy force, electromagnetic force and Marangoni effect caused by difference of surface tension. 
In this study, Marangoni effect was focused because the temperature gradient of the surface tension can be reversed by the 
concentration of the surface active element of the weld pool. Numerical simulations of weld pool formation which take 
account of interaction between the arc plasma and weld pool were performed to investigate the influence of Marangoni 
effect. In addition, the physical property values about surface tension were evaluated. As a result, the temperature 
dependent surface tension gradient strongly dominates the direction of convection flow in the weld pool and greatly affects 
the formation of weld pool. In order to predict the weld pool formation, these results suggest the detail data which cover 
the whole temperature range is needed. 
 
Keywords: Weld pool, Convection flow, Marangoni effect, Surface tension 
 
1. Introduction 

 In TIG welding, the depth of the weld pool is one of the most important factors affecting the welding quality. It is 
indispensable to understand not only arc phenomena but also weld pool formation. The weld pool formation and shape are 
determined by the direction of convection inside the weld pool. The convective flow is driven by four driving forces: the 
surface drag force, the buoyancy, the electromagnetic force, and the Marangoni effect due to temperature-dependency of 
surface tension. 

This paper discusses especially the effect of surface tensions whose data are obtained from two literatures on the flow 
direction and the weld pool geometry. 

For the purpose, numerical simulations were performed for process which includes melting of the anode and a 
convective flow in the weld pool. The time-dependent fields of temperature and flow velocity in the whole region are 
clarified. The whole region of a welding process, namely, a tungsten cathode, arc plasma and an anode is treated by a 
unified two-dimensional model [1].  
 
2. Model description 

2.1. Computational conditions 

 Fig. 1 shows the two-dimensional axisymmetric computational domain. The computational domain is divided into the 
70 grid points in the radial direction and 95 grid points in the axial direction, ununiformly. 
 It is assumed that the flow is laminar and the arc plasma is in local thermodynamic equilibrium (LTE) state. 
Furthermore, the anode surface is assumed to be flat and unperturbed by the arc pressure. The diameter of the tungsten 
cathode is 1.6 mm with a 60 degrees conical tip. Pure helium gas is used as an atmospheric shielding gas in this model. 
The helium shielding gas is supplied from the outside of the cathode on the upper boundary at the flow rate of 10 L/min. 
The arc current is fixed at 150 A. 
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Fig. 1 Schematic illustration of computational domain. 

 
 
2.2. Governing equations 

 The governing equations for the TIG welding model are described as follows. 
The mass continuity equation 
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The axial momentum conservation equation 
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The current continuity equation 
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The Maxwell's equation 
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where t  is time, h  is enthalpy, p  is pressure, rv  and zv  are the radial and axial velocities, rj  and zj  are the radial 
and axial components of the current density, 𝑔𝑔  is acceleration due to gravity, pc  is specific heat, κ  is the thermal 

conductivity, ρ  is the density, η  is the viscosity, σ  is electrical conductivity. U  is the radiation emission coefficient, 

rE  and zE  are respectively the radial and axial components of the electric field defined by  rVE r ∂∂−=  and 
zVE z ∂∂−= where V  is electric potential. 
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2.3. Surface tension data 

  Fig. 2 shows the temperature-dependent data of surface tensions which are used in this study. Figure 2(a) shows the 
data obtained by the theoretical work of McNallan [2], and Fig. 2(b) shows the data obtained by the experiment by 
Matsumoto [3]. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 2 Surface tension data of molten SUS304 from 
(a) McNallan’s calculation and (b) Matsumoto’s experiment. 

 
3. Results and discussion 

Fig. 3 and Fig.4 show the time dependent two-dimensional distributions of temperature and flow velocity for a 
low sulfur stainless steel and high sulfur steel at 20 s after arc ignition, respectively. Note that no modification was made 
to the material functions in vicinity of the electrodes due to the effects of metal vapor or non-equilibrium electrons. 

In the case of low sulfur steel, the weld pools mainly grow in the radial direction, which is caused by the outward 
flow by the drag force and the Marangoni effect with the negative temperature gradients of surface tension. Only the center 
of the weld pools flow in the axial direction, which is caused by the inward electromagnetic force. 

Contrary to the low sulfur cases, the weld pool mainly penetrates in the axial direction because of the inward flow 
by the Marangoni effect with high sulfur and the electromagnetic force. In case of high sulfur steel, Figs. 2 (a) and (b) 
exhibits the change of temperature gradients of surface tension from positive to negative around 2350 K. Because the 
maximum temperature of the anode becomes over 2500 K at the center of the molten anode surface at 20 s after arc ignition, 
an inward flow is generated with a positive temperature gradient of surface tension. 

   Fig. 5 and Fig. 6 show the comparisons between the present calculations and the experimental results. The test 
materials were SUS304 disks, with 50mm in diameter and 10 mm in thickness, mounted on a water-cooled copper plate. 
The sulfur contents of SUS304 anodes were 10 ppm and 250 ppm. The welding conditions such as the arc length, electrode 
diameter and flow rate of shielding gas were the same as the conditions of the calculation. 

For the low sulfur cases in Fig. 5, the calculation with McNallan’s data show better agreement with the experiment. 
On the other hand, for the high sulfur cases in Fig. 6, the calculation with Matsumoto’s data shows better agreement with 
the experiment. 

For the low sulfur cases, the temperature gradient of surface tension with McNallan’s data is larger than that with 
Matsumoto’s data in almost all the weld pool area. The Marangoni effect is caused by the difference of the surface tension 
depending on temperature. When the temperature gradient of surface tension is larger, the Marangoni force is also larger. 
Therefore, the Marangoni effect calculated with McNallan’s data becomes larger and the outward flow, which results in 
the shallower penetration depth. 

For the high sulfur case, the temperature gradient of surface tension with Masumoto’s data remains constant at 
0.49 from 1800 K to 2350 K. However, it has a negative value of -0.12 over the 2350 K. The absolute values of that 
positive temperature gradient of surface tension are larger than that of that negative temperature gradient. This means that 
the Marangoni effect from the edge to the center of the weld pool at lower than 2350 K is larger than that from the center 
to the edge of the weld pool at higher than 2350 K. For the high sulfur case of McNallan’s data, the absolute values of the 
negative and positive temperature gradient of surface tension are almost equal. Consequently, the force caused by the 
negative temperature gradient of surface tension and the force caused by the positive temperature gradient of that are 
balanced. Therefore, for the high sulfur case, the penetration depth obtained with McNallan’s data is predicted to be 
shallower than that with Matsumoto’s data. 

These results have revealed the importance of the data of surface tension. However, there are still lack of data. 
Theoretical data are usually obtained with simplifications. Experimental data cover only a low temperature range. 
Therefore, more accurate and reliable data which cover the whole range of welding temperature are necessary for more 
precise prediction of weld pool formation. 
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Fig. 3 2D distributions of temperature and flow velocity at 20 s after arc ignition in helium arc welding process of 
SUS304 containing low sulfur using the data of (a) Ref. [2] and (b) Ref. [3]. 

 

  
 

Fig. 4 2D distributions of temperature and flow velocity at 20 s after arc ignition in helium arc welding process of 
SUS304 containing high sulfur using the data of (a) Ref. [2] and (b) Ref. [3]. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 5 Comparison of penetrations after 20 s for low sulfur using the data of (a) Ref. [2] and (b) Ref. [3]. 
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(a) 

 
(b) 

Fig. 6 Comparison of penetrations after 20 s for high sulfur using the data of (a) Ref. [2] and (b) Ref. [3]. 
 

4. Conclusion 

The main conclusions are as follows: 
(1) It is important that the weld penetration geometry strongly depends on the data of surface tension. 
(2) For the low sulfur case, the penetration depth obtained with McNallan’s data shows good agreement with the 
experimental results. 
(3) For the high sulfur case, the penetration depth obtained with Matsumoto’s data shows good agreement with the 
experimental results. 
(4) In order to predict the weld pool formation, the detail data which cover the whole temperature range is needed. 
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Abstract 
The purpose of this research focused on the effect of welding parameters: welding time, welding current, and 

vertex angles of tungsten electrode on TIG Spot Welding of carbon steel sheet grade JIS G3141 with 1 mm thickness. A 
single lap joint was performed to estimate the spot weld diameters. The welding was carried out on welding time levels 1–
5 seconds, welding current levels 60 – 180 Amperes and vertex angles of tungsten electrode at 45°, 65°, 90°, and 120°. 
The results showed that the spot weld diameters decreased with increasing the vertex angles of tungsten electrode. Higher 
welding current and welding time resulted in larger spot size. However, both of high parameters could result in burn-
through. The least welding time for spot generation would be 1.0 second for the current between 80 and 150 Amperes. 
Longer welding time for 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, and 3.5 seconds would require less welding current from 70 to 110 Amperes 
respectively. As a result, “Lobe Curve” for the TIG Spot Welding could be created. 
 
Keywords: Vertex angles, Lobe Curve, TIG Spot Welding 
 
1.  Introduction 

Resistance spot welding (RSW) are its high speed and adaptability for automation in the high rate production of 
sheet metal assemblies. Spot welding is also economical in many job shop operations because it is faster than arc welding 
or brazing and requires less skill to perform. Some of the limitations of the process, disassembly for maintenance or repair 
is very difficult, welding a thin outside sheet to two thick sheets becomes difficult and is not recommended where gauge 
ratios exceed 2:1 [1]. Not only shunting in resistance spot welding is affected by the process variables involved and caution 
must be taken when welding with narrow weld spacing [2] but also the limits of two electrodes were used in this process 
is another problem to the physical effects, two surfaces depressed. Therefore, researcher is trying to find another process 
to improve and solve these problems. 

In this study, TIG welding was substituted for RSW. Gas tungsten arc welding also known as tungsten inert 
gas (TIG) welding, offers advantages for an extensive range of applications, widely used in the industry and the high-speed 
autogenous welds required in tube and sheet metal manufacturing to the welds typical of fabricating and repair shops. 
Welds can be made in any position, and applications are almost unlimited. Almost all metals, including dissimilar metals, 
can be welded with the TIG process. The process can be used with or without filler metal, as required by the specific 
application [3]. Moreover, TIG welding could designed to create a weld using single-side for single surface depressed. 

The main objective of the present study to examine the welding parameters: welding time, welding current, and 
vertex angles of tungsten electrode on TIG Spot Welding of carbon steel sheet plate grade JIS G3141 with 1 mm thickness. 
A single lap joint was performed to estimate the spot weld diameters. As a result, “Lobe Curve” for the TIG Spot Welding 
could be created.     

 
2. Experimental Procedure 

The materials used in the experiments were commercially available carbon steel sheet grade JIS G3141 with 1 
mm thickness. During the welding, single lab joint configuration was produced by TIG Spot Welding process. The nominal 
chemical compositions of the base metals are given in Table 1. 
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Table 1. Chemical composition of the base meter metals (wt%) 

 
 

Prior to welding, the JIS G3141 sheets were cut in the dimension of 250x100x1mm according to ASME BPVC. 
IX-2015 [4] and the work piece were cleaned by acetone to eliminate surface impurities. During the welding, a single spot 
weld was performed at the center of the overlapped area, the work piece was positioned on the clamping system in a lap 
joint configuration with an overlap of 25 mm and clamped as shown in Fig. 1. In this study, the welding was conducted by 
1.6 mm diameter electrodes were arranged on base metal standoff distance was 1.5 mm with 90° of torch and varying 
welding time (1-5 seconds), welding current (50-180 Amperes), and vertex angles of tungsten electrode (45°, 65°,90° and 
120°). Argon (purity 99.99%) was used as a shielding gas with a flow rate of 15 l/min. 

After the welding processes, work piece was subject to visual observation to detect presence of undesired features, 
explosion or burn through. The minimum acceptable spot weld diameters, the work piece shall have not burn through and 
the diameter of spot weld were also measured and the results were presented in Figs. 2 and 3.  
 

 

Fig. 1 The configuration and dimension of the work piece and clamping fixture 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Surface of spot weld (a) work piece was unjoined (b) burn through surface and (d) acceptable surface  
 
3. Results and discussion 

A preliminary study was carried out to determine the best texture for TIG Spot Welding in terms of surface contact 
points at both sides of the weld. The actual weld is made at the interface of the parts to be joined. The contact area between 
the work pieces varies with the pattern due to their different welding parameters. Fig 2(a) showed that a point at which 
part of a work pieces were unjoined at lower welding current and welding time. At higher welding current and welding 
time found that the burn through at bottom side of work piece as shown in Fig. 2(b). Fig. 2(c) shown that the best of work 

 C Mn P S Si Cr Mo Al 

JIS G3141 0.048 0.215 0.012 0.005 0.031 0.016 0.006 0.06 

(a)       (b)                        (c) 
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piece was joined without undesired features or burn through. 
Fig. 3 showed spot weld diameters at the vertex angle of tungsten electrode 120° on welding time for 1, 2 and 3 

seconds. It was observed that, the diameter of the spot weld changed significantly. It can be seen that the diameter of the 
spot weld increased as the welding current increased, the spot weld diameters are the minimum (1.9 mm) in welding current 
50 Amperes and increase to 5.5 mm as the welding current 180 Amperes at 1 second of welding time. This result is 
confirmed when considered the obtained diameter value in the spot weld done with welded in different welding time, 2 
and 3 seconds. Tiago Vieira da Cunha et al. [5] experimentally investigated the penetration and molten area of these spot 
weld, increased as the mean welding current increased. Thus, the molten area obtained in these spot weld showed a similar 
behavior to those obtained in previous tests, but in this case in accordance with penetration behavior.  

Based on these results, it was found that the spot weld diameters are minimum (1.9 mm) in welding time 1 second 
at welding current 50 Amperes and increase to 3.1 mm as the welding time increase. Similarly, the spot weld diameter in 
different welding current. W.A. Ayoola et al. [6] reported that the spot weld diameters was proportional to the welding 
time, provided that the interaction time is long enough to allow for sufficient heat conduction. Penetration depth is very 
dependent on the welding time, because there is a minimum time required for the heat to conduct to the inner part of the 
material. Also, the power density has to be high enough to ensure melting of the material. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Spot weld diameters at the vertex angle of tungsten electrode 120° with different welding current. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Spot weld diameters at welding current 100 Amperes with different vertex angle of tungsten electrode. 

Vertex angle, Fig. 4 showed a comparison of vertex angle for welding current 100 Amperes in different welding 
time 1, 2 and 3 seconds. It was found that the spot weld diameter was larger (4.23 mm) in the vertex angle 45° and decrease 
to 3.65 mm as the vertex angle increase. It is because sharper electrodes have hotter tips due to the reduced cross section 
as compared to the blunt tips. Different researchers studied the effect of different vertex angles on arc and weld pool 
properties, the maximum arc temperature near the electrode tip decreases with increase in vertex angles and decrease in 
arc length. The distribution of the arc temperature is found wide with sharp and concentrated with large tip angle. Heat 
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flux due to conduction and convection is found more sensitive to the electrode tip geometry and decreases with increase 
in tip angle. The maximum current density at the electrode tip decreases with increase in tip angle. The distribution of 
current density on the work pieces remains almost the same with tip angles [7].  

 

 

 

 

Fig. 5 Lobe Curve at different vertex angle of tungsten electrode (a) 45°, (b) 65°, (c) 90° and (d)120° 

 
Fig. 5 shows the weld Lobe Curve for TIG Spot Welding of JIS G3141 steel sheet at different vertex angle of 

tungsten electrode. A lobe curve is a graphical representation of ranges of welding variables over which acceptable spot 
welds are formed on a specific material welded. The lobe curve is determined by making spot welds using different welding 
time and welding current combinations. No weld was obtained below a welding current of 60-70 A. Weld made with 
current or time below the lower curve have insufficient size sport weld and are likewise considered unacceptable. With the 
increase of welding current or welding time burning through began appearing. Welds made with current and/or times 
exceeding the upper curve experience burn through on welding and therefore, considered unacceptable [8]. Although 
serious welding defects may have a negative effect on mechanical quality of welded joints, its effect was not being studied 
in this investigation. The welding parameters were all pre-optimized to avoid obvious welding defects. 

 

(c)        (d) 

Burn through 

Smaller Smaller 

Smaller Smaller 

Burn through Burn through 

Burn through 

(a)        (b) 
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4. Conclusions  
The conclusions presented in this paper are based on preliminary tests performed to investigate the effect of welding 

parameters on spot weld diameters and weld pool shape. The study also covers arc lengths of 1.5 mm with 90° of torch. 
The objective was to study the arc and weld pool behavior in stationary TIG process. Following are the conclusions from 
the analysis; 

• TIG Spot Welding is made from one side only. 
• The maximum spot weld diameter increases together with increase the welding time and welding current. 

However, to high of both parameters could result in explosion or burn-through. 
• The maximum spot weld diameter decreases with increase in vertex angles of tungsten electrode. 
• Welds made with current and/or times exceeding the upper curve experience burn through on welding and 

therefore, considered unacceptable. Weld made with current or time below the lower curve have insufficient size 
sport weld and are likewise considered unacceptable. 
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Abstract 

This research studied the effects of gas nozzles on the protection of the molten weld pool in the welding of stainless 
steel grade 304 by GTAW with an autogenous technique using Argon as the shielding gas and Nitrogen as the backing 
gas. The three specimens of stainless steel, with 1.5 mm thickness, were welded with three different types of gas nozzles: 
gas lens No. 10 (a type of gas nozzle), gas lens No. 6 (a type of gas nozzle), and gas nozzle No. 5. The gas nozzles were 
utilized for welding tests to the corrosion properties in the weld metal. General corrosion, using potentiodynamic 
polarization technique, was applied on three weld faces from the different gas nozzles and one face on the root weld. The 
results showed that the weld face had the Corrosion Potential (Ecorr) of -28.5, 44.5, and 48.0 mV, Corrosion Current Density 
(Icorr) of 0.0414, 0.1257 and 0.0741 mA/cm2, Pitting Potential (Epit) of 1320, 1420, and 1430 mV and Passive Current 
Density (Ipass) of 0.2030, 0.8155 and 0.6331 mA/cm2 consecutively. Although the Corrosion Potential (Ecorr) and Pitting 
Potential (Epit) of gas nozzle No.10 had lowest, the Icorr and Ipass of the weld face from the gas lens No. 10 had lowest 
results. This indicates that the gas lens No.10 could be helpful in lower corrosion rates. Additionally, with Nitrogen at the 
root of the weld, the corrosion rate at the passive region of 0.1543 mA/cm2 was lower compared to the Argon, at the weld 
face, with 0.2030 mA/cm2 
 
Keywords: Gas Nozzle, GTAW, Corrosion, Stainless Steel 
 
1. Introduction 

Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) is commonly used for austenitic stainless steel welding in food industry and 
dairy processing plants, welding application storage tank and piping. The process can produce consistent autogenous welds 
of superior quality at high speeds, and generally with few defects. The process can be used with or without filler metal. In 
GTAW the principal variables are the welding parameters (volt, current and travel speed) and the shielding gas. Other 
variables may include shielding gas type, gas flow rates, nozzle diameter and the electrode extension [1] effect on the 
properties of weldment such as mechanical properties and corrosion properties. 

The properties of the welds are affected by the weld metal; the filler metal is composition adjusted to match the 
properties of the base metal which improves the properties of weld metal. Shielding gas protects the weld pool from the 
atmosphere and the backing gas protects the weld root and prevents oxidation, the addition of nitrogen in shielding gas 
and backing gas can help improve the pitting corrosion resistance of the weldment [3] and increases the ductility and tensile 
strength of the weld [4] and the heat tinted stainless steel weld influences the corrosion properties [2]. 

In GTAW autogenous welding process (without filler metal) there is a risk of pitting corrosion [5] because a filler 
metal, improving properties of the weld metal and corrosion resistance are not used. The object of this paper is the 
improvement of the corrosion properties of stainless steel grade 304 by GTAW with an autogenous technique (without 
filler metal). The present work was welded with three types of gas nozzles. The corrosion properties of the weld were 
further investigated by the potentiodynamic polarization test. 
 
2. Experimental 

2.1 Specimen Preparation 
Material used was austenitic stainless steel grade 304 with 1.5 mm thickness. Its composition is shown in Table 

1. The welding process implemented was Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) by the welding machine “FRONIUS 
Magicwave 2000” with welding parameters set as shown in Table 2, The three types of Gas Nozzle are shown in Table 3 
and Figure 1. The joint design is a closed square butt joint. Welding was performed in 1 pass. The first pass was done with  
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an autogenous welding (without filler metal) with argon shielding. The nitrogen backing was introduced to the 

root of the weld through the fixture as shown in Figure 2. 
 

Table 1 Chemical composition of Grade 304 [6] 
 

TP304 %Wt 
Carbon 0.08 Max 

Manganese 2.00 Max 
Phosphorus 0.045 Max 

Sulfur 0.030 Max 
Silicon 0.75 Max 

Chromium 18.0-20.0 
Nickel 8.0-10.5 

 
Table 2 Welding Parameters [7] 

 
Parameter Type 

Process GTAW 
Current & Polarity DCEN 

Current (A) 60 
Volt (V) 10.5-12.4 

Shielding Gas Argon (Ar) 
Shielding Gas Flow Rate (l/min) 10 

Backing Gas Nitrogen (N2) 
Backing Gas Flow Rate (l/min) 5 

Travel Speed (cm/min) 23 
Electrode Type EWTh-2 

Electrode diameter Ø2.4 mm 
Electrode Angle 45o 

 
Table 3 Type of Gas Nozzle 

 

Type Inside 
Diameter (mm) 

1. Gas Lens No.10 15.9 
2. Gas Lens No.6 9.8 
3. Gas Nozzle No.5 8.0 
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Figure 1 Type of Gas Lens and Gas Nozzle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 2 Experimental apparatus 
 
2.2 Visual Inspection of the Weld Bead Profile 

The specimens welded by GTAW with a gas nozzle and gas lens are inspected visually to determine the completion 
or the weld soundness at the weld face and weld root. 

The visual comparison, specifying surface discoloration (heat tint) shows that oxygen content criteria for sanitary 
weld face, is determined according to AWS D18.2:2009 [8] as shown in Figure 3. Specimens are inspected through visual 
comparison as per the standards. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 Weld discoloration levels on inside of Austenitic Stainless Steel [8] 
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2.3 Potentiodynamic Polarization Test 

General corrosion using the potentiodynamic polarization test shown in Figure 4(a). was applied on three weld 
faces from the different gas nozzles and one face on the weld root. Experimental electrode apparatus parts shown and 
labeled in Figure 4(b) (1) The reference Electrode is Saturated Calomel Electrode (SCE), (2) Counter Electrode (Platinum 
Wire) and (3) Working Electrode using DY2300 Potentiostat program DY2322Potentiostat. The opening area 0.07917 cm2 
is at the weld for the polarization test as shown in Figure 4(b). A masking technique was implemented to control the test 
corrosion area. Test solution reagent is 1 L of water of 0.5 M H2SO4 +0.01 M KSCN tested at room temperature. 
 

 
 

Figure 4 Potentiodynamic Polarization Test; (a) DY2300 Potentiostat program DY2322Potentiostat, 
(b) Experimental electrode apparatus parts 

 
3. Results and discussion 

3.1 Visual Inspection 
The visual inspection on weld face show in Figure 5 and weld root shown in Figure 6 for the three types of gas 

nozzles inspected by visual inspection on the weld bead profile, weld face, and weld root. Results from visual inspection 
for the three types of gas nozzles; gas lens no.10, gas lens no.6 and gas nozzle no.5 show complete weld bead profile at 
weld face and weld root. The type of gas nozzle had no effect to weld soundness. 

In Figure 5, evaluation shows surface discoloration (heat tint) visual inspection comparison as per the standards 
AWS D18.2 as shown in Figure 3 at the weld faces of the gas lens no.10 shows oxygen content in sample #4 (100 ppm), 
gas lens no.6 and gas nozzle no.5 show oxygen content in sample #9 (12,500 ppm). In Figure 6, evaluation shows surface 
discoloration (heat tint) visual inspection comparison as per the standards AWS D18.2 as shown in Figure 3 backing gas 
nitrogen at the weld root of gas lens no.10, gas lens no.6 and gas nozzle no.5 shows oxygen content in sample #3 (50 
ppm.), The surface discoloration (heat tint) at the weld root was not significantly different. 

 
Figure 5 Visual Inspection at weld face; (a) Gas Lens No.10, (b) Gas Lens No.6, (c) Gas Nozzle No.5 

(a) (b) 
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Figure 6 Visual Inspection at weld root; (a) Gas Lens No.10, (b) Gas Lens No.6, (c) Gas Nozzle No.5 

The results of surface discoloration (heat tint) show the oxygen content on the weld face of the three types of gas 
nozzles. The gas lens no.10 showed oxygen content lower than gas lens no.6 and gas nozzle no.5 because gas lens no.10 
has a bigger inside diameter, it can cover a wide area of the weld face during welding and protect the atmosphere at the 
weld face. However, gas lens no.6 and gas nozzle no.5 showed higher oxygen content oxidation at the weld face. When 
comparing gas lens no.6 and gas nozzle 5, gas lens no.6 has a bigger inside diameter than gas nozzle no.5, but the oxygen 
content is the same for both gas nozzles. The reason is that gas lens no.6 has a constricted flow of shielding gas which 
causes high velocity. When shielding gas is exposed to the weld face, it causes a gas turbulent effect to induce oxygen to 
mix with the shielding gas increasing the oxygen content higher than gas lens no.10. 

 
3.2 Potentiodynamic Polarization Technique  

Polarization curve at the weld face three types of gas nozzle using argon shielding gas and weld root nitrogen 
backing gas shown in Figure 7. 

 

Figure 7 Polarization curves at the weld face three types of gas nozzle and weld root N2 backing 
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In figure 8(a) corrosion potential (Ecorr) in the weld face for three types of gas lens no.10, gas lens no.6 and gas nozzle 

no.5, The results show that the face of weld metal had corrosion potential (Ecorr) at -28.5, 44.5, and 48.0 mV respectively. 
In figure 8(b) is shown the corrosion current density (Icorr) or corrosion rate in weld face for 3 types of gas; gas lens no.10, 
gas lens no.6 and gas nozzle no.5, The results show that the face of weld metal had corrosion current density (Icorr) of 
0.0414, 0.1257 and 0.0741 mA/cm2 respectively.  

  

Figure 8 The result of; (a) Corrosion Potential (Ecorr) and (b) Corrosion Current Density (Icorr) at the weld face 

In figure 9(a) is the pitting potential (Epit) in the weld face for three types of gas; gas lens no.10, gas lens no.6 and 
gas nozzle no.5, The results show that the face of weld metal had Epit of 1320, 1420, and 1430 mV respectively. In figure 
9(b) is shown passive current density (Ipass) in the weld face for 3 types of gas nozzle; gas lens no.10, gas lens no.6 and gas 
nozzle no.5. The results showed passive current density (Ipass) of 0.2030, 0.8155 and 0.6331 mA/cm2 respectively. 

  
 

Figure 9 The result of; (a) Pitting Potential (Epit) and (b) Passive Current Density (Ipass) at the weld face 
 
 
 
 
 
 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Results of corrosion test using potentiodynamic polarization test on the weld face of three types of gas nozzles 

showed that the gas lens no.10 has Ecorr and Epit lower than gas lens no.6 and gas nozzle no.5, which can lead to higher 
chance of pitting corrosion. The passive range of gas lens no.10 was not significantly different from gas lens no.6 and gas 
nozzle no.5. However, gas lens no.10 has lower Ipass and lower Icorr affect which is helpful to passive films and lower the 
corrosion rate. We can use Icorr to calculate the corrosion rate according to ASTM G102 [10]. The results show that the gas 
nozzle no.5 has Icorr and Ipass higher than gas lens no.10 but lower than gas lens no.6. Therefore, gas nozzle no.5 provides 
the lowest corrosion rate and higher corrosion resistance compared to gas lens no.6. The effect on gas lens no.6 is that it 
has a high Icorr and Ipass. According to the results of heat tint to high oxygen content is the effect on oxidation and reducing 
corrosion resistance at the weld face. However, the use of gas lens no.10 is helpful in lowest oxygen content and lowest 
the corrosion rate at the weld face. 

Figure 10 is shows the passive current density (Ipass) using nitrogen backing at the root of a weld with 0.1543 
mA/cm2 and argon shielding by gas lens no.10 at the face of a weld with 0.2030 mA/cm2. The results show that using 
nitrogen backing at the root of the weld has lowest Ipass, indicating the lowest corrosion rate compared to the argon shielding 
at the face. The effect of nitrogen stabilizes the austenitic phase and nitrogen element have improves the corrosion 
resistance [11].  

 

Figure 10 The result of Ipass at the weld root N2 backing and weld face by gas lens no.10 Ar shielding 
 
4. Conclusions 

The autogenous welding process (without filler metal) in the GTAW process used three types of gas nozzles; gas 
lens no.10, gas lens no.6 and gas nozzle no.5. It was found that all gas nozzle types were unaffected by the weld soundness 
at the weld face and weld root. The gas lens no.10 is helpful in shielding the weld face from the atmosphere, and is helpful 
for the heat tint weld face effect on corrosion resistance. It was also found that gas lens no.10 has a lower passive current 
density (Ipass) and a lower corrosion current density (Icorr) effect which is helpful to passive films and lower the corrosion 
rate to help improve the corrosion resistance of the weld face. 

 
5. Acknowledgement 

The authors acknowledge Research and Researchers for Industries project (RRI) - Thailand Research Fund (TRF) 
and M.P.PHAN (1987) LTD.,PART. for financial support and WELLab at KMUTT for supports and equipments in this 
research. 
 
6. References 
[1] American Welding Society, 2004, Welding Hand Book, Volume 2, 9th ed., United States of America, p. 106. 
[2] L.H. Boulton., 2004. “Heat tinted stainless steel welds guidelines for acceptance”, Stainless Steel World, pp. 42-49. 
[3] Chuaiphan W., 2012. “The behavior of Nitrogen on the Welding Parameters of the Dissimilar Weld joints between 
AISI 304 and AISI 316L Austenitic Stainless Steels Produced by Gas Tungsten Arc Welding”, Key Engineering Materials, 
Vol.248, pp. 395-401.  
[4] P. Kah, J. Martikainen, 2013. “Influence of shielding gases in the welding of metals”, The International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology, 64, pp. 1411-1421. 
[5] American Welding Society, 2006, Corrosion of Weldments, United States of America, p. 53 

The Conference of International Welding and Inspection Technology (IWIT2017) 
การประชุมวชิาการเทคโนโลยีการเช่ือมและการตรวจสอบ (TWIT2017) 

11-12 November 2017, Sand Dunes Chaolao Beach Resort in Chanthaburi, THAILAND

96



 

 

 

 
[6] American Society for Testing and Materials, 1999, A 240/A 240M – 99a, United States of America, p. 3. 
[7] American Welding Society, 1980, Recommended Practices for Gas Tungsten Arc Welding, United States of America, 
p. 19. 
[8] American Welding Society, 2009, D18.2:2009, United States of America, p. 1. 
[9] American Welding Society, 2004, Welding Hand Book, Volume 2, 9th ed., United States of America, p. 115. 
[10] ASTM Designation: G102-89(Reapproved 1999), 1999, Standard Practice for Calculation of Corrosion Rates and 
Related Information from Electrochemical Measurements, American Society for Testing Material, pp. 1-7. 
[11] G.S. Frankel, Pitting Corrosion, Corrosion: Fundamentals, Testing, and Protection, Vol 13A, ASM Handbook, ASM 
International, 2003, pp 236–241 
 

 

The Conference of International Welding and Inspection Technology (IWIT2017) 
การประชุมวชิาการเทคโนโลยีการเช่ือมและการตรวจสอบ (TWIT2017) 

11-12 November 2017, Sand Dunes Chaolao Beach Resort in Chanthaburi, THAILAND

97



 
Effect of Post-Weld Heat Treatment on Changes in the 

Heat Affected Zone Grain Size and Hardness in Dissimilar 
Welds of Power Plant Boiler Tubes Grade ASTM SA213-

TP347H and Grade ASTM SA213-T22 
 

Kittichai Sojiphan1, a*, Pitiwat Jitruktham1, Ruttanakorn Theachawannasest1 and Apisit Nakornfang1 
 

1Department of Welding Engineering Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok, 1518 Pracharat 1 Road, Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand 

a*kittichai.s@cit.kmutnb.ac.th 
 

Abstract 

Mae Moh Power Plant uses lignite as fuel for generating the electricity. The boiler tubes are made of different grades 
of steels that can withstand different levels of temperatures and pressures, i.e. creep resistant steels. In this study, boiler 
tube sections of ASTM SA213-T22 chromium molybdenum steel (T22) and ASTM SA213-TP347H austenitic stainless 
steel (347H) were welded together by gas tungsten arc welding using ERNiCr-3 filler metal. The objective of this research 
is to investigate the effects of post-weld heat treatment on the grain size and hardness of dissimilar welds between 347H 
stainless steel and T22 steel in the heat affected zone regions. The dissimilar welded specimen was cut into five pieces 
along the pipe length and were post-weld heat treated and cooled in furnaces using different conditions: 550oC for 2 hours, 
550oC for 24 hours, 650oC for 2 hours, and 650oC for 24 hours and compared to the reference as-welded sample. The 
microstructure of the heat-affected zone regions was obtained using light optical microscope and the microhardness were 
measured using Vicker microhardness tester. The results showed that different temperatures and durations of post-weld 
heat treatment of the dissimilar weld resulted in changes in grain size and hardness in T22 heat affected zone, whereas 
very little changes were found in 347H heat affected zone regions. 
 
Keywords: Microstructure, Hardness, Power Plant Steel, Post-Weld Heat Treatment, Dissimilar Welds 
 
1. Introduction  

In coal-fired or fossil power plants, the constructed water wall panels are made of different grades of steels depending 
on the operating conditions such as pressures and temperatures. In order to improve the capacity and the efficiency of the 
steam power plant, it is necessary for the materials of boiler tubes to be able to withstand high operating temperature and 
high pressure. Depending on operating conditions in the different sections of water wall panels and other steam equipment, 
different grades of steels with different microstructures and mechanical properties can be used to save the construction 
cost of the power plant. Previous researchers have studied dissimilar welding of these steel tubes made of different grades 
of steels in terms of what happens within the microstructure and the changes in mechanical properties within the weld 
regions, i.e. the heat affected zone of dissimilar welds [1-3]. Accelerated creep tests were also performed to estimate and 
assess the life cycle of the tubes before they are required to be repaired [4, 5]. In addition, in-depth study of post weld heat 
treatment of selected grades of power plant steels and the results of microstructure response were performed to better 
understand the different phase transformation, carbon diffusion, and other elements solid-solution strengthening that 
occurred in the weld and the heat-affected zone regions [6, 7]. Such studies would facilitate the application of the material 
selection with suitable microstructure, hardness, and creep properties for high temperature and pressure service conditions. 
Petchsang evaluated the lifetime and fracture locations of dissimilar welds of chromium molybdenum steel Grade 2.25Cr-
1Mo and P91 or 9Cr1-Mo-V steel using different types of filler metals as well as the response of post-weld heat treatment 
at 760oC for 30 minutes and high temperature tensile testing at 550oC, 650oC, and 750oC [8]. The objective of this study 
is to investigate the changes in microstructure, i.e. grain size and hardness at the heat affected zone of the dissimilar welds 
between ASTM SA213-TP347H and ASTM SA213-T22 steels during post-weld heat treatment at 550oC and 650oC for 2 
hours and 24 hours [9]. The ranges of time and temperature were selected for possible comparison with other previous 
researchers in similar post weld heat treatment conditions [6-8]. It is noted that the values of 550oC and 650oC could 
represent possible operating temperature whereas 2 hours and 24 hours could represent initial response and short response 
of what could happen in the microstructure and hardness change in the heat affected zone regions of this dissimilar weld. 
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2. Experimental 

In this research [11], the dissimilar weld between ASTM SA213-T22 chromium molybdenum steel (T22) and ASTM 
SA213-TP347H (347H) austenitic stainless steel was performed by Mae Moh power plant using manual gas tungsten arc 
welding process with ERNiCr-3 filler metal of 2.4 and 3.2 mm diameters. It is noted that the actual layout of weld bead 
placement was not provided in this work as the initial condition is the as-received and as-welded tube, which will be 
analyzed for the variation in hardness and grain size in the heat-affected zone. For general reference, the information from 
the WPS document used in the power plant is provided as followed: the boiler tubes of both steels are of 55 mm outside 
diameter and 4.5 mm thickness. The welding parameters were controlled by the welding procedure specification using 
EWTh-2 tungsten electrode of 2.4 mm diameter, welding current of 70-140 A, voltage of 15-20 V, welding speed of 4-8 
inch per minute, preheat temperature of 175oC, inter-pass temperature of 400oC, 99.99% Argon shielding gas and backing 
gas with gas flow rate of 10-20 ft3/hr for shielding and 5-10 ft3/hr for backing. Fig. 1 shows the welded specimen obtained 
after welding for this research. The chemical compositions for base materials and filler metal are provided in Table 1. It is 
noted again here that this work does not consider the effect of welding parameter but the effects of post-welded heat-
treatment at selected temperatures on the changes in hardness and grain sizes in the heat-affected zone regions.  

 

 
 

Fig. 1: As-welded specimen used in this study [9]. 
 
 

Table 1: Chemical composition of base metals and filler metal (wt.%) [10-12]. 
 

Type C Mn Si Cr Ni Mo Ti Fe Nb+Ta Cu P S 
TP347H 0.04-0.10 2.00 0.75 17.0-20.0 9.0-13.0 - - Bal - - - 0.03 

T22 0.05-0.15 0.3-0.6 0.50 1.9-2.6 - 0.87-1.13 - Bal - - 0.025 0.025 
ERNiCr-3 0.03 2.9 0.20 20.1 72.9 - 0.30 1.4 2.6 <0.01 0.001 0.002 

 
The as-welded specimen was sectioned carefully lengthwise using CNC wire cut machine to minimize the effect of 

cutting process on the heat and deformation generated in the specimen. Fig. 2 shows the specimens after cutting before 
performing post weld heat-treatment. Table 2 displays the holding temperature and holding time for the heat treatment in 
furnace. Each specimen was placed in the furnace before increasing the temperature and left in the furnace during cooling 
until the temperature was below 200oC before removing. It is noted that the first specimen was not heat-treated for 
comparison of changes in grain size and hardness before and after post-weld heat-treatment.   

 
 

 
 

Fig. 2: Specimen prepared using wire cut machine before heat-treatment [9]. 
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Table 2: Post weld heat treatment conditions for five specimens cut from the same welded tube showed in Fig. 2. 

 
Specimen No. PWHT temperature (oC) Heat treatment time (hr) 

1.  None None 
2.  550 2 
3.  550 24 
4.  650 2 
5.  650 24 

 
 

After heat-treatment, the specimens were carefully sectioned into smaller pieces and mounted using phenolic powder 
before grinding and polishing using sand papers number 120 up to number 1200 with water and polishing cloth with 
alumina of 1 µm size. The polished specimens were etched with solution of HCl:HNO3:H2O in the ratio of 3:2:1 for 60 
seconds on the 347H side and solution of HNO3 6 mol.% and C2H5OH 94 mol.% for 13 seconds on the T22 side to reveal 
grain structure in the heat affected zone of the dissimilar welds. The microstructure images were obtained using the light 
optical microscope and the microhardness was performed using Vicker microhardness testing machine with 500  g force 
and indentation time of 10 seconds. For microhardness test, the indents were made at the middle of the weld along the 
length across base metal, heat-affected zone, and weld metal on both side with indent spacing of 0.5 mm. For evaluating 
the effect of carbon diffusion at the fusion line, smaller spacing of 0.15 mm for indentation were performed again separately 
for all five specimens. 
 
3. Results and Discussion 

The macrographs of weld cross-sections obtained from optical microscope are illustrated in Fig. 3. From the figure, it 
can be seen that the weld bead sizes vary from section to section within the same welded tube. This is due to the manual 
process of this welding and thus it is possible that the amount of heat input could vary throughout the section. However, 
this work will neglect the effect of heat input variation but instead discuss the actual finding of grain size and hardness 
only even though grain size and hardness are also affected by heat input. To demonstrate this variation of welded metal 
deposited, the images in Fig. 3 were analyzed using ImageJ software to calculate the actual welded area for each cross 
section of the as-welded and four heat-treated specimens. This weld area or the size of the deposited weld metal along the 
joint of the welded tube cross section could provide some information regarding the inconsistence of the actual 
instantaneous heat input during manual welding of the tube. These results are displayed in Fig. 4 indicating the weld size 
vary from 30.19 mm2 to 63.01 mm2, which means the amount of molten filler metal varies throughout the circumference 
of the welded joint. Thus, to have a better correlation of heat input and the hardness as well as the grain size in the heat-
affected zone, it is important to control the actual size of the weld bead in the specimens. In this work, we only discuss the 
results of the possible grain size and hardness changes as the result of post-weld heat-treatment of the tubes fabricated 
using the WPS of the power plant and not focused on the effect of the welding parameters. 

 

 
Specimen No.1 Specimen No.2 Specimen No.3 Specimen No.4 Specimen No.5 

 
Fig. 3: Macrographs of the cross section of Specimen No.1-5 (from left to right). 

 

 
Specimen No.1 

Welded area = 30.19 mm2 
Specimen No.2 

Welded area = 41.55 mm2 
Specimen No.3 

Welded area = 63.01 mm2 
Specimen No.4 

Welded area = 45.45 mm2 
Specimen No.5 

Welded area = 37.40 mm2 
 

Fig. 4: Macrographs of the cross section of Specimen No.1-5 (from left to right). 
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The base metal microstructure of TP347H and T22 are showed in Fig. 5. For TP347H, the microstructure contains 

austenite structure of coarser grains as compared to finer ferrite grains in the T22 steel. Fig. 6 and Fig. 7 illustrate the 
micrographs of the heat affected zones near the fusion line in the TP347H side and T22 side respectively. Both figures 
display the heat affected zone microstructure before and after post-weld heat-treatment at different conditions. It can be 
seen that on the TP347H side, the microstructure seems to be resistant to grain growth during heat treatment at both 550oC 
and 650oC as the grain sizes in the heat affected zone for all five samples are very similar. It is noted that the measurement 
of grain size on the TP347H side was not performed in this work. However, the result is opposite in the T22 heat-affected 
zone microstructure. It can be seen that in the T22 microstructure, the tempered microstructure was observed as the amount 
and size of martensite structures within the prior austenite grains look different. This could be referred as tempered 
martensitic microstructure within the heat-affected zone regions. The prior austenite grain sizes before and after heat-
treatment were calculated using point count method and the results are displayed in Fig. 8. The final results of prior 
austenite grain size are relatively hard to interpret due to the inconsistent increasing and decreasing trends after the heat 
treatment compared to the reference as-welded sample. As stated earlier, the inequivalent amount of heat input varies 
during manual welding which causes the prior austenite grains to vary from section to sections along the same dissimilar 
boiler tubes. It is also noted that the different prior austenite grain size results could also be affected by inconsistent heat 
input during manual welding of the tube. 

 

 
 

Fig. 5: Base material microstructure of TP347H (left) and T22 (right). 
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Fig. 6: Microstructure of heat-affected zone near the fusion line on the TP347H side of dissimilar welds. 
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Fig. 7: Microstructure of heat-affected zone near the fusion line on the T22 side of dissimilar welds 
 

 

 
Specimen No.1 

Prior γ G.S = 34.27 µm2 

 

Specimen No.2 
Prior γ G.S = 38.57 µm2 

Specimen No.3 
Prior γ G.S = 26.32 µm2 

Specimen No.4 
Prior γ G.S = 26.48 µm2 

Specimen No.5 
Prior γ G.S = 36.76 µm2 

 
Fig. 8: Measurement and calculation of prior austenite grain size in the heat-affected zone of T22 side of the dissimilar 

welds of five specimens from Fig. 7. 
 
 

The results of microhardness measurement in all five specimens are plotted in Fig. 9. The hardness of base metal for 
TP347H is 160-169 HV and for the hardness of base metal for T22 is 139-154 HV found in the as-welded specimen. The 
weld metal hardness is not so much different from the TP347H base metal and is within 143-151 HV found in the as-
welded specimen. After heat treatment at 550oC and 650oC for 2 hours and 24 hours, the hardness in the TP347H and weld 
metal are almost equivalent to before heat treatment and will be considered negligible or minimal effect in this finding. In 
the T22 side, totally different results were found for different tempering temperature. For 550oC, the hardness seems to 
keep increasing with longer heat treatment time as showed in Fig. 9. After 2 hours, the hardness is slightly increase from 
the as-welded condition and increased even higher after 24 hours heat treatment at 550oC. For 650oC heat treatment, the 
hardness continues to decrease with longer heat treatment time, as the peak hardness in the heat affected zone drops to 232 
HV after 2 hours and 211 HV after 24 hours heat treatment at 650oC. The different in hardness increase and decrease at 
different operating temperature shall be studied more in the future of what mechanism caused the increase and decrease in 
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hardness. Finally, the hardness across the fusion line is displayed in Fig. 10 for both TP347H side and T22 side. The results 
show that tempering at 550oC and 650oC has minimal or negligible effect on the TP347H side, whereas in the T22 side, 
the hardness across the fusion line decreases significantly when heat treatment was performed at 650oC. 

 
 

 
 

Fig. 9: Vicker microhardness distribution of the five specimens. 
 

 

 
 

Fig. 10: Vicker microhardness within the fusion line regions with smaller spacing distance of 0.15 mm. 
 

 
4. Conclusions 

 This research article discusses the effects of post-weld heat treatment at different operating temperatures at 550oC and 
650oC for 2 hours and 24 hours on the changes in the grain sizes and hardness of the heat-affected zone region of dissimilar 
welds between ASTM SA213-TP347H and ASTM SA-213-T22 using ERNiCr-3 filler metal. The results showed that the 
microstructure in the TP347H seems to be relatively resistant to changes in both grain size and hardness at high operating 
temperature, whereas the T22 side has the significant changes in prior austenite grain size and martensite structure within 
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the prior austenite grains as well as the different hardness changes. The hardness was found to be higher when operating 
at 550oC but lower when operating at 650oC. Additional works are necessary to evaluate these effects on the creep 
properties of this dissimilar joint. 
 
5. Acknowledgements 

 The authors would like to thank Mae Moh Power Plant, the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) for 
their support of the welded boiler tube used in this study. The authors also thank Mr. Chaiwat Nakvaree from EGAT for 
his support during this work. The authors also thank Department of Welding Engineering Technology, College of Industrial 
Technology, KMUTNB and Department of Production Engineering, KMUTNB for their support of the testing facilities. 
The authors also thank Ms. Nuengruetai Kumsri and Mr. Anupong Areerak for their help and assistance during the 
specimen preparation and data measurement during this project.  
 
6. References  

[1] Mittal, R., & Singh Sindhu, B. (2015). Microstructure and mechanical properties of dissimilar T91/347H steel 
weldments. Journal of Materials Processing Technology, 220, 76-86. 
[2] Sudha, C., Thomas Paul, V., Terrance, A.L.E., Saroja, S., & Vijayalakshmi, M. (2006). Microstructure and 
microchemistry of hard zone in dissimilar weldments of Cr-Mo steels. Welding Journal, April 2006, 71-s-80-s.  
[3] Sae-taew, N., Poopat, B., Phung-on, I., and Chairuangsri, T. (2010). Analysis of microstructure in soft zone and 
precipitation zone of dissimilar Cr-Mo steels weldment, AIJSTPME, 3(2), 57-64. 
[4] Phung-on, I., & Petchsang, S. (2015). Accelerated creep rupture test on dissimilar joining of T22 and P91 steel. JWRI 
Osaka University, International Symposium. 
[5] Petchsang, S., Phung-on, I., & Poopat, B. (2016). Life assessment for Cr-Mo steel dissimilar joints by various filler 
metals using accelerated creep testing. JMEPEG, 25, 5424-5439. 
[6] Hodgson, D.K. (2013). The Post Weld Heat Treatment Response in the Heat Affected Zone of 2.25Cr-1Mo Steel. 
Master Thesis, Graduate Program in Welding Engineering, The Ohio State University, U.S.A. 
[7] Strader, K.C. (2014). Phase Transformation Behavior and Stress Relief Cracking Susceptibility in Creep Resistant 
Steels. Master Thesis, Graduate Program in Welding Engineering, The Ohio State University, U.S.A. 
[8] Petchsang, S. (2016). Study of life assessment for Cr-Mo steels Grade 2.25Cr-1Mo and Grade 9Cr-1Mo-V. Ph.D. 
Dissertation, Industrial and Manufacturing Systems Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi. 
[9] Jitruktham, P., Theachawannasest, R., & Nakornfang, A. (2017). Effect of post-weld heat treatment on changes in the 
heat affected zone grain size and hardness in dissimilar welds of power plant boiler tubes Grade ASTM SA213-TP347H 
and Grade ASTM SA213-T22. Undergraduate Senior Project Report, Department of Welding Engineering Technology, 
College of Industrial Technology, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 
[10] Multi Metals (India). (2014) ASME SA213 T22H Alloy Steel Tube. USA. 
[11] Multi Metals (India). (2014) ASME SA213 T347H Alloy Steel Tube. USA. 
[12] Kobe Steel, Ltd. (2016) Kobelco Welding Handbook, Tokyo. 
 

The Conference of International Welding and Inspection Technology (IWIT2017) 
การประชุมวชิาการเทคโนโลยีการเช่ือมและการตรวจสอบ (TWIT2017) 

11-12 November 2017, Sand Dunes Chaolao Beach Resort in Chanthaburi, THAILAND

105



 

 
Characterization of HDPE Weldment  

Prepared by a Hybrid Welding Process 
 

Noppakorn Phuraya1, a, Pattamaporn Jaihao2, Rujires Nithetphattaraphong3, Isaratat Phung-on4,      
Pornpen Atorngitjawat5  and Supphachan Rajsiri6, b* 

 
1,2,3,6 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University, Salaya, 

Nakhon Pathom, Thailand, 73170 
4 ISTRS, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thungkru, Bangkok, Thailand, 10140 

5 Department of Chemistry, Faculty of Science, Burapa University, Mueang, 
Chonburi, Thailand, 20131anoppakorn.phu@mahidol.ac.th, b*supphachan.raj@mahidol.ac.th 

 

Abstract 

This research investigates high-density polyethylene (HDPE) weldments prepared by the hybrid welding process 
incorporating two typical welding processes, hot-air welding for plastics and friction-stir welding for metals. The current 
interest is on thermal and physical properties of the weldment to explore the structure and property relationship.  Our 
previous study on tensile properties of HDPE weldment was used as a guideline for the proper welding parameters as the 
scope of this study. Straight and tapered cylindrical pins with the utilization of 340 ºC hot-air temperature and 31.5 
millimeters per minute traveling speed were used to prepare weldments at the rotational speed of 900 and 1120 revolutions 
per minute (rpm). Macrostructures of the weldments were evaluated with their physical and thermal information. It was 
found that the welding condition contributing to better mechanical properties, higher tensile strength and greater percentage 
of elongation, was the application of tapered pin. No significant change of thermal degradation for all weldments and the 
base, obtained from thermogravimetric analysis. The weldments prepared from straight pin provided higher percentage of 
crystallinity than others, observed from differential scanning calorimetry.   
 
Keywords: Friction-stir welding, high-density polyethylene (HDPE), Hot-air welding, Hybrid welding, mechanical 
properties
 

1. Introduction 

Various welding processes and techniques have been developed to solve problems in joining of engineering materials. 
This research is a preliminary study for the welding problems of high-density polyethylene (HDPE) , one of the popular 
thermoplastics for industrial applications.  In previous research, hot plate welding can fuse and join thermoplastics, but 
may have limitation for further applications to thermoplastic materials, due to weak bonding between the thermoplastics. 
This problem is possibly owing to the distribution of particles along the joining interface [1]. The linear chain structure of 
HDPE provides a relatively high intermolecular force, percentage of crystallinity, and strength, compared to a low-density 
polyethylene (LDPE). The welding processes of thermoplastics are generally classified into three approaches [2] including 
thermal welding (Heat conduction), electromagnetic welding (Collision), and friction stir welding (Mechanical friction).  
During the processing, the plastics undergo three stages [3]: (1) surface-layer melting, (2) pressure-assisted bonding and 
(3)  melt cooling.  Typical friction-stir welding has an advantage on facilitating the mix [4]  with limited heat supplies to 
fuse thermoplastics [5].  However, the usage of friction-stir welding alone is improbably well-grounded the weldment to 
thermoplastics and their composites [6, 7]. Previous experimentations on thermoplastic welding were reported that friction-
stir welding with either additional welding tool, e.g., hot shoe [8, 9] and infrared source [10], or extra-preheating step on 
welding pin and edges to be butt- welded [ 11, 12]  could improve the joining quality, but still unable to ease the 
manufacturing processes.  Therefore, our current research proposes to use the hybrid heating unit developed from two 
fusion- joining processes, friction heating from friction-stir welding and thermal heating from hot-air welding.  This will 
help to overcome the limitation of single heating source welding process for further industrial fabrications of particulate-
reinforced thermoplastics.  Only HDPE welding is conducted in this study.  In order to explore the structure and property 
relationship, thermal and physical properties of the weldment are focused.  Our previous study [13] on tensile properties 
of HDPE weldment was used as a guideline for the proper welding parameters of this study.  The macrostructures of the 
specimen were evaluated with their physical, thermal and tensile properties. 
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2. Experimentation (Materials and methods) 

HDPE plastic used in this research was in form of 8inx8in plate with 6-mm thickness.Butt- joint weldments were 
prepared on a pair of 150x400x5 millimeter3 HDPE plates with utilization of friction-stir welding as schematically shown 
in Figure 1 [14] together with the input of hot-air using hot-air gun. The welding parameters are summarized in Table 1. 
Two types of cylindrical pins, straight and tapered, were used with the utilization of 340 ºC hot-air temperature, 31.5 
mm/min traveling speed and the rotational speed of 900 and 1120 rpm. The straight and tapered cylindrical pins are referred 
to as straight and tapered pins, respectively, in this article.   The overview of the experimental setup for hybrid welding 
installed on TOS Olomouc FGS 25/32 milling machine is shown in Figure 2.  An extensive study on welding parameters 
with this material and welding process can be found in the previous study [13] .  Various techniques were applied to 
characterize the performance of the weldment.  Tensile tests according to ASTM D638-08 (Type I)  were conducted to 
assess mechanical properties of the weldment.  The melting temperature and percentage of crystallinity were determined 
using a TA Instruments Q200 Differential Scanning Calorimeter (DSC). The temperature was calibrated using an indium 
standard.  The specimen was cut and weighed from 7-10  mg and were heated from 25 to 210  oC at a heating rate of 10 
oC/min under nitrogen atmosphere.  The percentage of crystallinity was confirmed by the evaluation of 15-60 o two-theta 
scan through Bruker D8 Discover Wide Angle X-Ray scattering (WAXS)  using copper radiation (λ =  0. 15406 nm) 
operating under 40 kV and 40 mA.  The measurement was conducted with steps of 0. 02 o and 2-sec measuring time for 
each step.  The thermal degradation of the weldment under nitrogen atmosphere was examined by thermogravimetric 
analyzer (NETZSCH model:  TG 209 F1 Libra®)  with heating rate of 20 ºC/minute between the 30-800 ºC temperature 
range.  Macrostructures of the specimen were observed and evaluated to establish a relationship between the welding 
parameters and weldment properties. The specimen sampling for the tests was summarized as schematic shown in Figure 
3. 
 

Table 1. Welding parameters for hybrid welding 
 

Parameters Set values 
Pin Option 1: Straight cylindrical pin 

   (Straight pin) 
Option 2: Tapered cylindrical pin 
   (Tapered pin) 

Angle of incline of pin from vertical axis 3 o 
Hot-air temperature 340 oC 
Traveling speed 31.5 mm/min 
Rotational speed Option 1: 900 rpm 

Option 2: 120 rpm 
 

 
 
 

Figure 1. Friction-stir welding adopted from [14]. 
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Figure 2. Overview of experimental setup for the hybrid welding. 
 

 
 

Figure 3. Specimen sampling layout. 
 
3. Results and discussions  
 Various properties of the weldments prepared the experimental conditions (see Table 2) were characterized.  Advancing 
and retreating sides are marked AS and RS, respectively.  Advancing side is formed due to the consistency between the 
welding and rotational directions ( see Figure 1) , while retreating side is contrarily developed.  Tensile test provides the 
guideline for the application of this hybrid welding process to HDPE plastics.  Tensile properties of specimens were 
summarized in Table 3.   While keeping other parameters equivalent, the tapered pin contributes to better appearance of 
the weldments as observed from top surfaces than the straight pin does. Tensile strength of specimens using a tapered pin 
was higher than the using a straight pin. Using tapered pin with rotational speed of 900 and 1120 rpm provides a suspected 
laminar flow of materials during the process as observed the uniform top surface ( see Table 2) , and likely causes the 
relatively high tensile strength and percentage of elongation [15] .  Smooth edges are found along advancing sides of 
weldment due to relatively high stirring actions and heating in rotational zone around the pin [ 9] .   Controversially, 
unsmooth edges located along retreating sides [16]  was possibly developed by poor heat conduction of the plastics from 
the advancing to the retreating side [17]. Figure 4 displays the tensile specimens fractured in tensile tests. The specimens 
using the tapered pin deformed plastically and fractured in the middle of their weldments. On the other hand, brittle fracture 
taking place along the heat affected zone (HAZ)  located between the weldment and the base material.  Moreover, an 
advantage of this current hybrid welding is making the welded HDPE relatively less deterioration on the tensile specimen 
and reduction in tensile strength,compared to the friction stir welding polypropylene sheets (50-70% of reduction from the 
base polypropylene) [6, 7].  Changes in the crystallinity of weldment due to different instrumentation setup likely played 
an important role, which would be further discussed. 
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Table 2. Summary of weldment prepared according to the experimental conditions [13] 
 

Rotational speed (rpm) Weldment prepared by a straight pin Weldment prepared by a tapered pin 

900 

 

 

 
 

1120 

 

 

 

 
 

 
Table 3.  Summary of weldment properties developed from welding parameters in this study in comparison with the base 
material 
 

Properties 

                    Materials 

Base 
material 
(HDPE) 

Weldment 
900-rpm-Rotational speed 1120-rpm-Rotational speed 

Straight pin 
(SP900) 

Tapered pin 
(TP900) 

Straight pin 
(SP1120) 

Tapered pin 
(TP1120) 

Tensile strength          
at yield 
(MPa) 

22.02 18.46 20.76 11.82 21.55 

Percentage of 
elongation (%) 0.204 0.092 0.119 0.041 0.115 

Melting temperature 
(ºC) by DSC 133.95 132.31 131.67 130.74 132.49 

Enthalpy of mixing 
(J/g)* by DSC 180.7 196.6 187.5 199.2 177.1 

Percentage of 
crystallinity 
(%) by DSC 

61.67 67.10 63.99 67.99 60.44 

Percentage of 
crystallinity 
(%) by XRD 

70.24 79.24 71.52 77.82 71.31 

Degradation 
temperature 
(ºC) by TGA 

491.40 491.00 489.10 491.60 491.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS 

RS 

AS 

RS 

AS 

RS 

AS 

RS 
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Figure 4. Fracture of tensile specimens prepared from hybrid weldments using (a) straight pin with rotational speed of 900 
rpm, (b) straight pin with rotational speed of 1120 rpm, (c) tapered pin with rotational speed of 900 rpm and (d) tapered 
pin with rotational speed of 1120 rpm. 
 
 DSC and XRD techniques were utilized to characterize the properties and structure of the weldments fabricated under 
four different welding conditions and the base material. As shown in Figure 5, the melting temperature (TM) was observed 
from DSC thermograms.  The observed melting points of the weldments and the base material were varied at relatively 
small range between 130.74 ºC and 133.95 ºC (see table 3).To evaluate percentage of crystallinity (% Cryst) the change in 
enthalpy of mixing (HM) of samples were taken from the area under TM. As seen in Table 3, the interpreted HM of the 
weldments and the base material were distributed between 177. 1 J/ g and 199. 2 J/ g.  This information was used to 
calculated % Cryst according to Equation 1, in which the standard enthalpy of mixing (HoM) was assumed 293 J/g [18]. 
It was found that the welding condition contributing to higher high enthalpy and % Cryst is the application of straight pin. 
The finding is in good agreement with the experimental results obtained from XRD measurements, in which the % Cryst 
is calculated on the proportional basis of area under curve between the crystalline and the total (crystalline and amorphous) 
reflections excluding the noise from background [19]. X-Ray patterns were shown in Figure 6 and the % Cryst analyzed 
from the X-Ray measurement is summarized in Table 3.  The % Cryst changed significantly for all weldments compared 
to the base material. This is due to the reorder of HDPE backbone chains and the homogeneity between the weldment and 
base. It is also suspected that the use of straight pin for the rotational speed of either 900 rpm or 1120 rpm could contribute 
to the greater residual stress as the observation of change in % Cryst. 

Similarly, the homogeneity between weldment and base material could lead to the optimal mechanical properties [20].  
Moreover, the reduction in enthalpy of the welding samples using tapered pin indicated that the stability of the material 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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system could be a result of minimization in Gibbs free energy (G). This is consistent with the relationship that 
minimizing the change in enthalpy of mixing contributes to the minimum change in the Gibbs free energy of the system 
as shown in Equation 2  

 
%Crst=(∆HM × 100)/(∆H°M )                                                                         (1) 

 
               G = ∆HM - TM ∆SM                                                           (2) 
 
 TGA study explored the thermal stability of the weldment. The interpretation of degradation temperatures from TGA 
measurements (Figure 7) are summarized in Table 3. This suggests that this hybrid welding process produces weldment 
with less effect to the variation of the degradation temperature as observed a narrow range distribution, between 489.10 
ºC and 491.60 ºC, in comparison to that of base material, 491.40 ºC. 

 

 
 

Figure 5. DSC thermograms of the weldments and the base. 
 

 
 

Figure 6. XRD pattern of the weldments and the base. (Major HDPE reflections are indexed.) 
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Figure 7. Experimental measurements of TGA study. 
 

4. Summary 
The processing-structure-property relationship in the application of hybrid welding to HDPE plastics was studied.  The 

properties of HDPE and its weldment fabricated under our experimental conditions have been analyzed.  The proposed 
hybrid heating unit, developed from friction heating of friction-stir welding and thermal heating of hot-air welding, shows 
a positive outcome for further industrial fabrications of particulate-reinforced thermoplastics as on significant deviation in 
degradation temperatures of all weldments. It is suggested that the application of straight cylindrical pin contributes to the 
chain order of HDPE welding in term of %Cryst regardless of the pin rotational speed utilized during the course of this 
study. Additionally, the homogeneity with less change in structure between the weldment and base material as obtained 
from tapered cylindrical pin is likely the key to the overall tensile performance. The results can be used as a guideline for 
further applications of similar welding processes in thermoplastic composites. 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ี กาํหนดปัจจยัการทดลอง คือ กระแสไฟฟ้า (50, 60, 70 แอมแปร์) ความเร็วในการเดินแนวเช่ือม (80, 

100, 120 มิลลิเมตรต่อนาที) กบั องศาในการเช่ือม (30, 45, 60 องศา) จากนั้น นาํรอยเช่ือมมาศึกษาทั้งโครงสร้างมหภาค 

โครงสร้างจุลภาค และทดสอบค่าความแขง็ จากภาพถ่ายบริเวณผวิหนา้รอยเช่ือม และ ภาพตดัขวางตรงรอยเช่ือม แสดงให้

เห็นวา่ กระแสไฟฟ้า เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลวในการเช่ือม  โดย  ความเร็วการเดินแนวเช่ือม 

และ องศาในการเดินหวัลวดเช่ือมทาํมุมกบัช้ินงาน มีอิทธิพลรองลงมา  จากผลของการทดสอบค่าความแขง็ จะเห็นวา่  ค่า

ความแขง็บริเวณรอยเช่ือม มีค่ามากท่ีสุด   บริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบทางความร้อน มีค่ารองลงมา เน้ือวสัดุโลหะเดิม (ซ่ึง

ไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเช่ือม) มีค่าความแขง็นอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั ตามค่าเฉล่ียของค่าความแขง็แบบวกิเกอร์ในส่วนต่างๆ

ของภาคตดัขวางในรอยเช่ือม 

คาํสําคญั : การเช่ือม, มิก, AISI304L, SS400 

Abstract 

This research studies three welding factors affecting MIG welding for stainless steel AISI304L and carbon steel 

SS400. Those welding variables are electrical current (50, 60, 70 amperes), welding speed (80, 100, 120 mm / min), and 

welding angle (30, 45, 60 degrees). Then macrostructure, microstructure including hardness of the welded seams are 

investigated. From the photos of weld surfaces and weld cross-sections it appears that electrical current is the major 

influential factor to the success or failure of welding. Either welding speed or welding angle is the minor influential factor. 

From the results of Vickers hardness test at weld cross-sections it shows that welded hardness at the welded seam has the 

highest value. The hardness of heat affect zone area has the higher value while the hardness of original base metal has the 

least value. 

Keywords : Welding, MIG, AISI304L, SS400 
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1. บทนํา 

     ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ์นิยมใช ้เหลก็ สแตนเลส อลูมิเนียม เขา้มาเป็นส่วนประกอบ เน่ืองจาก ตอ้งการใหโ้ครงสร้างท่ีมีความยดืหยุน่

สามารถรับแรงกระทาํท่ีอยูใ่นช่วงท่ียอมรับได ้ และ เป็นการนาํขอ้ดีของโลหะแต่ละชนิดมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงในการศึกษาน้ีใช ้

เหลก็กลา้คาร์บอน SS400 นิยมใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ์ มีคุณสมบติัในการเช่ือมท่ีดี สามารถเช่ือมต่อโครงสร้างต่าง ๆ ไดง่้าย  และ 

สแตนเลส AISI304L ท่ีนิยมใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตใ์นส่วนของขอ้ต่อลม (Decoupler) ถงันํ้ามนั (Fuel Tank) กลุ่มประดบัยนต ์

(Decorative) เป็นตน้ มีคุณสมบติัไม่เป็นสนิม ทนต่อการกดักร่อนสูง สามารถข้ึนรูปเยน็ และเช่ือมไดดี้ มาต่อประสานเขา้ดว้ยกนั 

 ในปัจจุบนัมีการใชหุ่้นยนตใ์นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตอ์ยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจาก มีประสิทธิภาพ และ ความแม่นยาํในการทาํงานสูง

สามารถลดตน้ทุนไดเ้ป็นอยา่งมาก ความสามารถของหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมมีหลากหลายข้ึนอยูก่บัเคร่ืองมือ (Tool) ท่ีติดตั้งท่ีปลายแขนของ

หุ่นยนต ์นาํมาใชง้าน เช่น งานขนถ่ายวสัดุ งานเช่ือม งานประกอบ งานพน่สี เป็นตน้ 

 การต่อประสานโลหะต่างชนิดกนัสามารถทาํไดด้ว้ยวธีิการท่ีหลายรูปแบบ เช่น การต่อเช่ือมดว้ยวธีิทางกล (Mechanical Joining) การยดึติด

ดว้ยสารยดึเหน่ียว (Adhesive) หรือ การเช่ือม (Welding) เป็นตน้ แต่ทัว่ไปในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ์พบวา่ การ

เช่ือมเป็นวธีิการท่ีไดรั้บความนิยมนาํมาใชใ้นการต่อประสานวสัดุต่างชนิดกนัมากท่ีสุด โดยวธีิท่ีนิยมใช ้ มี การเช่ือมความตา้นทานแบบจุด 

(Resistance Spot Welding) การเช่ือมทิก (Tungsten Inert Gas Welding) กบั การเช่ือมมิก (Metal Inert Gas Welding) เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม การ

เช่ือมความตา้นทานแบบจุด และ การเช่ือมทิก จะมีวธีิการท่ียุง่ยากกวา่การเช่ือมมิก ซ่ึงการเช่ือมมิก สามารถทาํการเช่ือมไดอ้ยา่งรวดเร็วและ

ต่อเน่ือง แนวเช่ือมมีความแขง็แรง เกิดขอ้บกพร่องในแนวเช่ือมนอ้ย เม่ือใชก้ระบวนการเช่ือมน้ีแลว้มีผลต่อสมบติัของช้ินงาน รอยต่อ และ

โครงสร้างของแนวเช่ือม  

 ในการศึกษางานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ือมสแตนเลสและเหลก็กลา้คาร์บอน มกัจะพบขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของแนวเช่ือมและช้ินงาน

เช่ือม อาทิเช่น รอยกดัขอบ รอยเกย โพรงอากาศ รูพรุน และการเสียรูปทรงของช้ินงานเช่ือมจากการแตกร้าว  ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงสนใจศึกษาผลต่อ

ขนาดของรอยเช่ือม บริเวณกระทบทางความร้อน (HAZ) และ ความแขง็ของแนวเช่ือม สแตนเลส AISI304L กบั เหลก็กลา้คาร์บอน SS400  โดย

พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความสมบูรณ์ของงานเช่ือมมิก เช่น แรงเคล่ือนไฟฟ้า ความเร็วในการเดินแนวเช่ือม องศาขณะทาํการเช่ือม (องศา

ในการเดินหวัลวดเช่ือมทาํมุมกบัช้ินงาน) และ ก๊าซปกคลุม (ซ่ึงในการศึกษาน้ีเลือกใชก๊้าซอาร์กอน เป็นก๊าซปกคลุม)  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

ผูเ้ก่ียวขอ้งในงานเช่ือม นาํไปใชแ้กไ้ขปัญหาในการเช่ือมวสัดุช้ินงานประเภทดงักล่าว  

 

2. วรรณกรรมปริทัศน์  

 ภกัดี ดาํเนินผล และคณะ  [2] ไดจ้ดัทาํงานวิจยัเพื่อหาอิทธิพลของปัจจยัในกระบวนการเช่ือมมิก ต่อ สมบติัทางกลดา้นความแข็งของ

เหลก็กลา้ สแตนเลสออสเตนนิติค  (เกรด AISI304)  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัร่วม (Interaction Effect) ระหวา่ง กระแสไฟในการเช่ือม  ความเร็ว

ในการเช่ือม และ แก๊สท่ีใชใ้นการปกคลุม ส่งผลต่อความแข็งรอยเช่ือม ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 โดย ความเร็วในการเช่ือมท่ี

ระดบั 400 mm/min กระแสไฟในการเช่ือมท่ี 100 แอมแปร์ และ ใชแ้ก๊สปกคลุมเป็น85% Ar กบั 15% CO2  ใหค่้าความแขง็ของรอยเช่ือมสูงสุดท่ี 

300.55 HV 

 ไพบูลย ์หาญมนต ์[3] ไดศึ้กษาอิทธิพลความร้อนในงานเช่ือมท่ีมีผลต่อ การหลอมลึก  ความกวา้ง  ความสูง  และบริเวณกระทบทางความ

ร้อน ของแนวเช่ือมเหล็กกลา้ไร้สนิม (SUS304) โดยกระบวนการเช่ือมมิก พบว่า แนวเช่ือมท่ีใชค่้าความร้อนในงานเช่ือมสูงข้ึนจะให้ค่าการ

หลอมลึกเพิ่มมากข้ึน ใหค่้าความกวา้งของแนวเช่ือมกวา้งมากข้ึน ใหค่้าความสูงของแนวเช่ือมลดตํ่าลง และท่ีบริเวณกระทบทางความร้อน จะมี

ความกวา้งและค่าความแขง็เพิ่มมากข้ึน   สรุปไดว้า่ อิทธิพลความร้อนในงานเช่ือมมีผลต่อการหลอมลึก ความกวา้ง ความสูง และบริเวณกระทบ

ทางความร้อนของแนวเช่ือมเหลก็กลา้ไร้สนิม 

 

3. การดาํเนินงานวจิัย 

ในการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการหลอมลึก  ความกวา้ง ความสูง และบริเวณกระทบทางความร้อนของแนวเช่ือม สแตนเลส 

AISI304L กบั เหลก็กลา้คาร์บอน SS400  เป็นการศึกษาโครงสร้างทางโลหะวทิยา และสมบติัทางกล ท่ีเกิดจากตวัแปรในการเช่ือม โดย การ

ดาํเนินการวจิยัมีการวางแผนและการเตรียมการการศึกษา ดงัแสดงรายละเอียดตามขั้นตอนการดาํเนินงาน ต่อไปน้ี 

3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานเช่ือม และ ช้ินงานทดสอบ 
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รูปที ่1  หุ่นยนต ์ABB รุ่น IRB 1520ID  และเคร่ืองเช่ือม MIG รุ่นTransSteel3500 

50 50

50 SS400 AISI304L 50

2
V-shape joint 60 degrees

unit: mm
 

รูปที ่2 ลกัษณะของช้ินงานทดสอบท่ีนาํมาเช่ือมแนวเช่ือม 

 

3.2 การทดลอง และ ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องในการทดลอง 

3.2.1 แก๊สปกคลุม 

 แก๊สปกคลุมท่ีใชใ้นการปกคลุมแนวเช่ือม เป็น แก๊สผสมระหว่าง แก๊สอาร์กอน และ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดย มีส่วนประกอบ คือ 

อาร์กอน 97.5% และ คาร์บอนไดออกไซด ์2.5%   

3.2.2 ลวดเช่ือม 

 ใชล้วดเช่ือมสแตนเลส เกรด308L แบบเปลือยตนั (Solid Wire) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.8 มิลลิเมตร 

3.2.3 ตัวแปรการเช่ือม 

  ก. กระแสไฟฟ้า โดยใชค่้า 3 ระดบั คือ 50 A,  60 A,  70 A  

  ข. ความเร็วในการเดินแนวเช่ือม โดยใชค่้า 3 ระดบั คือ 80, 100 120 mm/min 

  ค. องศาในการเช่ือม (องศาในการเดินหวัลวดเช่ือมทาํมุมกบัช้ินงาน) ใชค่้า 3 ระดบั  คือ 30, 45, 60 องศา 

 

  
รูปที ่3 องศาในการเช่ือม (ค่า 30, 45, 60 องศา เรียงจากซา้ยไปขวา) 
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3.2.4 แผนการทดลอง 

 ตารางการออกแบบการทดลอง องศาการเช่ือม กระแสไฟฟ้าท่ีใชใ้นการเช่ือมและความเร็วในการเช่ือม พิจารณาจากค่าท่ี

เคร่ืองเช่ือมสามารถปรับได ้ดงัแสดงใน ตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ตารางการออกแบบการทดลอง 

องศาในการเช่ือม กระแสไฟฟ้า 

(แอมป์) 

ความเร็วในการเดินแนวเช่ือม mm/min 

80 100 120 

30 องศา 50 A1 A4 A7 

60 A2 A5 A8 

70 A3 A6 A9 

45 องศา 50 B1 B4 B7 

60 B2 B5 B8 

70 B3 B6 B9 

60 องศา 50 C1 C4 C7 

60 C2 C5 C8 

70 C3 C6 C9 

 

3.2.5 ขั้นตอนในการเช่ือม 

 ก) กาํหนดใหช้ิ้นงานในแต่ละวสัดุ มีขนาดรูปจตุัรัส กวา้งและยาวเท่ากบั 50 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร นาํมาบากร่องตวัว ีตามแนวเช่ือมให้

ไดมุ้มรวม 60 องศา ดงัแสดงในรูปท่ี2 

 ข) ทาํการเช่ือมช้ินงาน ตามค่าพารามิเตอร์ในตารางการออกแบบการทดลอง (ตารางท่ี 1) ดว้ย หุ่นยนต ์ABB รุ่น IRB 1520ID (รูปท่ี 1) 

 ค) ตดัช้ินงาน เพื่อนาํไปตรวจสอบและทดสอบ โดย นาํช้ินงานไปวเิคราะห์ทั้งโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาคดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 

กบั นาํช้ินงานท่ีมีรอยเช่ือมสมบูรณ์ท่ีสุดไปวเิคราะห์ความแขง็แบบวกิเกอร์ 

3.2.6 การตรวจสอบและทดสอบโครงสร้าง 

 3.2.6.1 การทดสอบทางกล 

 เป็นการทดสอบหาค่าความแขง็ โดยใชเ้คร่ืองทดสอบความแขง็แบบ Vickers ซ่ึงอ่านค่าผลการทดลองไดโ้ดยตรงผา่นจอแสดงผล หวักดท่ีใช้

เป็นหวักดเพชร แรงกดท่ีใช ้500 กรัม  กดเป็นเวลา 10 วนิาที 

 3.2.6.2 การตรวจสอบผวิด้านบนของรอยเช่ือมด้วยสายตา 

 ตรวจสอบผวิดา้นบนของรอยเช่ือมจากภาพถ่ายดว้ยกลอ้งดิจิตอลกาํลงัขยาย 5-10 เท่า ในแต่ละปัจจยัและทุกระดบั เพื่อตรวจสอบลกัษณะ

ทางกายภาพ และความสมบูรณ์ของรอยเช่ือม 

 3.2.6.3 การทดสอบทางโลหะวทิยาแบบมหภาค 

 ใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง เพื่อใชต้รวจสอบโครงสร้างมหภาค ดว้ยกาํลงัขยาย 5-10 เท่า โดย ทาํการขดัช้ินงานทดสอบดว้ยกระดาษ

ทราย กดัผวิหนา้ดว้ยสารละลาย HNO3 สาํหรับกดัเหลก็กลา้คาร์บอน SS400 และ กดัผวิหนา้ดว้ยสารละลาย C2H5OH ท่ีมีส่วนผสม HNO3 10% 

ผสม HCL 15% Acetic 10% Methanol 65% สาํหรับกดัสแตนเลส AISI304L    

 3.2.6.4 การทดสอบทางโลหะวทิยาแบบจุลภาค      

 ใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง เพื่อใชต้รวจสอบโครงสร้างจุลภาค ดว้ยกาํลงัขยาย 50 เท่า เพื่อศึกษาการจาํแนกชนิดของเฟส (Phase) 

โครงสร้างจุลภาค (Microstructure) ท่ีปรากฏอยู ่รวมถึง ลกัษณะรูปร่าง และขนาดของเฟส และ defect ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในรอยเช่ือม  โดยทาํ

การขดัช้ินงานทดสอบดว้ยกระดาษทราย เรียงลาํดบัตั้งแต่ระดบัความหยาบไปจนถึงละเอียด (เบอร์ 320, 400, 600, 1000 และ1200 ตามลาํดบั) 

หลงัจากนั้นจึงนาํไปขดัเงา/มนั (Polishing) ดว้ยผงอะลูมินา (Al2O3) กดัผวิหนา้ดว้ยสารละลาย HNO3 สาํหรับกดัเหลก็กลา้คาร์บอน SS400 และกดั

ผวิหนา้ดว้ยสารละลายC2H5OH ท่ีมีส่วนผสม HNO3 10% ผสม HCL 15% Acetic 10% Methanol 65% สาํหรับกดัสแตนเลส AISI304L   
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4. ผลการวจิัย และ การวเิคราะห์ 

    4.1 ผลจากตัวแปรในการเช่ือมต่อรอยเช่ือมทีเ่ป็นผลลพัธ์ 

ตารางที ่2  ตารางแสดงผวิบริเวณดา้นหนา้รอยเช่ือม  [1] 

 

 

 

ผวิบริเวณดา้นหนา้รอยเช่ือม  กบั  บริเวณภาคตดัขวางตรงรอยเช่ือม ของผลการทดลองตามตารางการออกแบบการทดลอง ท่ีกล่าวขา้งตน้แสดง

ดงัภาพถ่าย ปรากฏใน ตารางท่ี 2  และ 3 ตามลาํดบั   สาํหรับขนาดความกวา้งและความสูงของรอยเช่ือม แสดงใน ตารางท่ี 4 
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ตารางที ่3  ตารางแสดงบริเวณภาคตดัขวางตรงรอยเช่ือม 
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ตารางที ่4  ตารางแสดงขนาดความกวา้งและความสูงของรอยเช่ือม 

 องศาในการเช่ือม กระแสไฟฟ้า          ความเร็วในการเดินแนวเช่ือม (mm/min) 

 (degrees) (amperes) 80 100 120 

  50 8; 4 6; 3.5 7; 4 

 30 60 7; 3 7; 3 7; 4 

  70 6*; 2.5 6; 2.5 7; 2.5 

  50 6; 4 8; 3 7; 3 

 45 60 7*; 2.5 6; 3.5 6#; 3 

  70 7; 2.5 6; 2.5 6*; 2.5 

  50 8; 3.5 7; 4 8; 4 

 60 60 6; 3 6; 4 7; 3 

  70 7; 3 7*; 2.5 6*; 2.5 

                 หมายเหตุ   ตวัเลขทึบ (ลาํดบัแรก) เป็น ขนาดความกวา้งของรอยเช่ือม (หน่วย: mm) 

    *ตามหลงัตวัเลขทึบ แสดงวา่ มีการทะลุเกิดข้ึนกบัรอยเช่ือม 

    #ตามหลงัตวัเลขทึบ แสดงวา่ ความกวา้งของรอยเช่ือมไม่สมํ่าเสมอ 

    ตวัเลขทึบกบัเอียง (ลาํดบัท่ี๒) เป็น ขนาดความสูงของรอยเช่ือม (หน่วย: mm) 

            4.2 บริเวณทีไ่ด้รับผลกระทบทางความร้อน 

ตารางที ่5 โครงสร้างจุลภาคของบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบทางความร้อนของ SS400 และ AISI304L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสร้างจุลภาคบริเวณภาคตดัขวางตรงรอยเช่ือมของบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบทางความร้อน (Heat Affect Zone) ของ

เหลก็กลา้คาร์บอน SS400 และ สแตนเลส AISI304L ณ ความเร็วในการเดินลวดเช่ือมตามแนวเช่ือม ท่ี 100 mm/min ดว้ย 

กระแสไฟฟ้า 50, 60, 70 amperes ดว้ยองศาในการเช่ือม 30 องศา ปรากฏดงัตารางท่ี 5 (มีกาํลงัขยาย 50 เท่า)  [1] 
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รูปที ่4  โครงสร้างทางจุลภาคภายในภาคตดัขวางของรอยเช่ือม (กาํลงัขยาย 50 เท่า) 

 

 สาํหรับการกาํหนดตาํแหน่งในการวดัค่าความแขง็บนภาคตดัขวางในรอยเช่ือม ตามรูปท่ี 4 จะใหต้าํแหน่งก่ึงกลางของแนวเช่ือมสมมาตรทั้ง

สองขา้งเป็นตาํแหน่งแรก (Weld Line) จากนั้น วดัระยะทั้งสองขา้งห่างจากตาํแหน่งแรก 10 mm จะไดต้าํแหน่งท่ีสอง (HAZ SS400) และ 

ตาํแหน่งท่ีสาม (HAZ AISI304L)  จากตาํแหน่งท่ีสองและสาม วดัระยะมาทั้งสองขา้งห่างออกไปอีก 10 mm จะไดต้าํแหน่งท่ีส่ี (Base Metal 

SS400) และ ตาํแหน่งท่ีหา้ (Base Metal AISI304L) โดย แนวจุดตดัของตาํแหน่งในแนวด่ิงดงักล่าว จะตดักบั แนวนอนตามระนาบท่ีแบ่งคร่ึง

ความหนาของแผน่โลหะ (2 mm) เป็นส่วนบนและส่วนล่าง 

 ในรูปท่ี 4 บริเวณรอยเช่ือม บริเวณท่ีเป็นออสเทนไนต ์ (Austenite) จะมีค่าความแขง็มากกวา่ บริเวณท่ีเป็นเฟอร์ไรท ์ (Ferrite)  จากผลการ

ทดลอง ความร้อนจากการเช่ือมงานทาํใหเ้น้ือโลหะไดรั้บความร้อนและเยน็ตวัลง ประกอบกบั ขนาดเกรนของวสัดุ มีการจดัเรียงตวัของผลึกมี

ขนาดเลก็ลงตามโครงสร้างจุลภาคท่ีแสดง จึงเป็นผลใหค้วามแขง็ของเน้ือวสัดุบริเวณรอยเช่ือมมีค่าเพิ่มมากข้ึน 

 ท่ีกระแสไฟฟ้า 50 amperes ความเร็วในการเดินลวดเช่ือมตามแนวเช่ือม 100 mm/min โดยหวัลวดเช่ือมทาํมุม 30 องศากบัช้ินงานในการเช่ือม 

ทาํใหไ้ดร้อยเช่ือมท่ีมีความสมบูรณ์ มีค่าความแขง็ท่ีสูง เม่ือ ตรวจสอบโครงสร้างทางมหภาค ไม่พบรูพรุนตามแนวรอยเช่ือม ในโครงสร้างทาง

จุลภาคตรงบริเวณรอยเช่ือม มี อนุภาคคาร์ไบด ์ และ เฟสของออสเทนไนต ์ ไม่ปรากฎโครงสร้างมาร์เทนไซตใ์นบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบทาง

ความร้อน 

 4.3  ผลการทดสอบค่าความแขง็แบบวกิเกอร์ 

        ผลการทดสอบค่าความแขง็แบบวกิเกอร์ตามตารางการออกแบบการทดลอง (ตารางท่ี1) ในหวัขอ้ 3.2.4 แผนการทดลอง ไดผ้ลลพัธ์ตาม

ตารางท่ี 6  
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ตารางที ่6  ผลการทดสอบค่าความแขง็แบบวกิเกอร์ 

องศา 

ในการ

เช่ือม 

กระแสไฟฟ้า 

(แอมป์) 

ความเร็วในการเดิน

แนวเช่ือม mm/min 

ค่าความแขง็ HV 

บริเวณรอย

เช่ือม 
HAZ เหลก็ 

HAZ สแตน

เลส 
เหลก็ สแตนเลส 

30 องศา 

50 

80 331.6 272.2 302.8 192.9 259.2 

100 296.8 327.9 318.7 175.0 259.5 

120 396.7 207.5 313.8 172.0 263.1 

60 

80 264.2 188.8 253.8 169.1 251.6 

100 304.7 208.3 326.7 228.5 235.8 

120 325.2 243.7 340.7 206.8 343.0 

70 

80 314.23 233.12 276.65 188.57 261.5 

100 400.24 314.23 331.25 198.21 254.9 

120 429.7 214.9 313.0 188.3 347.3 

45 องศา 

50 

80 426.6 191.0 341.9 119.3 257.8 

100 303.9 176 284.5 208.4 281.3 

120 323.4 279.6 309.1 226.7 250.3 

60 

80 378.31 203.3 304.21 199.2 258.64 

100 362.9 199.2 328.3 194.7 320.0 

120 293.1 199.1 250.9 210.9 283.7 

70 

80 324.95 265 354.5 198.54 233.3 

100 305.5 278.0 378.4 223.4 334.6 

120 299.7 242.1 261.9 186.8 264.6 

60 องศา 

50 

80 435.8 240.6 324.1 185.3 249.2 

100 285.5 197.0 287.7 185.3 249.2 

120 497.9 225.0 274.6 194.7 228.9 

60 

264.2 334.1 199.34 267.4 202.21 234.5 

304.7 303.5 207.4 319.3 204.7 238.3 

325.2 448.4 217.4 246.7 209.6 353.7 

70 

314.23 225.7 224.1 254.2 143.5 259.1 

400.24 354.54 201.3 254.32 165.4 254 

429.7 436.7 217.5 279.8 155.6 270.5 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

 จากภาพถ่ายบริเวณผวิหนา้รอยเช่ือม (ตารางท่ี 2) และ ภาพตดัขวางตรงรอยเช่ือม (ตารางท่ี 3) ในผลการทดลอง แสดงใหเ้ห็นวา่ กระแสไฟฟ้า 

เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จและลม้เหลวในการเช่ือม โดย  ความเร็วการเดินแนวเช่ือม และ องศาในการเดินหวัลวดเช่ือมทาํมุมกบั

ช้ินงาน มีอิทธิพลรองลงมา กล่าวคือ  ท่ีค่า 50 amperes จะใหค่้าความแขง็ ความกวา้ง และ ความนูนของรอยเช่ือมมากท่ีสุด สาํหรับ ค่า 60 amperes 

ใหร้อยเช่ือมท่ีสวยงามสมบูรณ์ท่ีสุด ผวิหนา้รอยเช่ือมนูนเรียบสมํ่าเสมอ ไม่พบขอ้บกพร่องของรอยเช่ือม มีช้ินงานเสียหายนอ้ยท่ีสุด ส่วน ท่ีค่า 70 

amperes เกิดผลเสียหายต่อช้ินงานมากท่ีสุด มีขอ้บกพร่องท่ีผวิหนา้รอยเช่ือมชดัเจน ปรากฏความไม่สมํ่าเสมอของรอยเช่ือม อาทิเช่น รอยเช่ือมไม่

เติมเตม็ (under fill) ความหนากบัความกวา้งของรอยเช่ือมมากเกิน บางช้ินงานมีการทะลุของรอยเช่ือมจากการอารคอ์ยา่งรุนแรงขณะทาํการเช่ือม   
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รูปที ่5  ตวัอยา่งค่าเฉล่ียของค่าความแขง็แบบวกิเกอร์ในส่วนต่างๆของภาคตดัขวางในรอยเช่ือม 

(45 องศา 60 แอมป์ 100 มิลิเมตรต่อนาที) 

 

 ในช้ินงานท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุดของรอยเช่ือม (ตารางท่ี 5 และ รูปท่ี 4) เม่ือนาํมาวเิคราะห์โครงสร้างจุลภาค พบวา่ ความแขง็ของรอยเช่ือม

เพิ่มข้ึน เน่ืองจากขนาดเกรนของเน้ือวสัดุท่ีถูกเช่ือมมีขนาดเลก็ลง ทาํใหเ้พิ่มค่าความแขง็ข้ึน โดยมีโครงสร้างจุลภาคตรงบริเวณรอยเช่ือม

ประกอบดว้ยอนุภาคคาร์ไบด ์และ เฟสของออสเทนไนต ์ไม่ปรากฏโครงสร้างมาร์เทนไซตใ์นบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบทางความร้อน  

 จากผลของการทดสอบค่าความแขง็ จะเห็นวา่  ค่าความแขง็บริเวณรอยเช่ือม มีค่ามากท่ีสุด   บริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบทางความร้อน จะมีค่า

รองลงมา โดย เน้ือวสัดุโลหะเดิม (ซ่ึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเช่ือม) จะมีค่าความแขง็นอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั ตามค่าเฉล่ียของค่าความแขง็แบบ

วกิเกอร์ในส่วนต่างๆของภาคตดัขวางในรอยเช่ือม ดงัแสดงในรูปท่ี 5  

 

6. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีสนบัสนุนให้ความอนุเคราะห์งบประมาณ 

เคร่ืองมือ และสถานท่ีในการวจิยั ตลอดจนงบประมาณในการเขา้ร่วมสมันา 
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ผลกระทบของรูปแบบการวางแนวเช่ือมและชนิดของอนุภาคต่อการสึกหรอแบบขดัถู 

Effect of Welding Patterns and Particle Types on Abrasive Wear 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือเป็นทางเลือกในการซ่อมบํารุงและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์การเกษตร ด้วย

กระบวนการเช่ือมพอกผิวแข็งออกซีอะเซทิลีน (Oxy  Acetylene Welding; OAW) กบัลวดป้อนเติมชนิดทงัสเตนคาร์ไบด์ 

(Fused Tungsten Carbide; FTC) โดยทาํการเช่ือมช้ินงานตวัอยา่งท่ีวางรูปแบบแนวเช่ือมแตกต่างกนัจาํนวน 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

แบบช่องตาราง (Waffle Pattern) และแบบจุด (Dot Pattern)  แนวขนานกบัทิศทางไหลของวสัดุ แนวตั้งฉากกบัทิศทางไหล

ของวสัดุ แลว้นาํไปทาํการทดสอบการสึกหรอแบบขดัถู (Abrasive Wear) กบัอนุภาคขดัถู 4 ประเภท ไดแ้ก่ ดินดาํไม่มีหิน

ร่วน ดินทราย ดินดาํปนกรวดเล็ก และดินแดง เพ่ือเปรียบเทียบอตัราการสึกหรอท่ีเกิดข้ึนจากรูปแบบการวางแนวเช่ือมและ

อนุภาคขดัถูต่างชนิดกนั จากผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการวางแนวท่ีสามารถตา้นทานการสึกหรอไดดี้ท่ีสุดคือ แบบ

ตารางท่ีมีอตัราการสึกหรอเฉล่ียอยูท่ี่ 37.56×10-6 กรัม/เมตร รองลงมาคือแนวขนานกบัทิศทางไหลของวสัดุ แนวตั้งฉากกบั

ทิศทางไหลของวสัดุ และแบบจุดท่ีมีอตัราการสึกหรอเฉล่ียมากท่ีสุดอยูท่ี่ 49.01×10-6 กรัม/เมตร เน่ืองรูปแบบการวางแนว

เช่ือมต่างชนิดกนัส่งผลต่อปริมาณของอนุภาคขดัถูท่ีเขา้มาเกาะบริเวณผิวหนา้ช้ินงาน โดยอนุภาคขดัถูท่ีเขา้มาเกาะบริเวณท่ี

ผิวหนา้มีส่วนช่วยในการขดัขวางอนุภาคใหม่ท่ีเขา้มาปะทะบริเวณผิวหนา้แนวเช่ือมส่งผลใหมี้อตัราการสึกหรอท่ีตํ่าลง และ

อนุภาคขดัถูท่ีมีอตัราการสึกหรอสูงสุดไดแ้ก่ ดินดาํปนกรวดเล็ก ดินทราย ดินดาํร่วนไม่มีหิน และดินแดง ตามลาํดบั  โดย

ลกัษณะของดินท่ีมีค่าความกลมนอ้ยหรือมีเหล่ียมคมจะส่งผลใหเ้กิดอตัราการสึกหรอท่ีสูง 

คาํสําคญั : การสึกหรอแบบขดัถู กระบวนการเช่ือมพอกผิวแขง็ อนุภาคขดัถู รูปแบบการวางแนวเช่ือม 
 

Abstract 

 This research was to study an alternative for repair and life extending of the agricultural equipment by using Oxy 

Acetylene Welding (OAW) hardfacing processe with Fused Tungsten Carbide (FTC) filler material. The welding 

specimens were 4 different types of weld bead patterns:  waffle, dot, herringbone and stringer pattern with abrasive test 

performed using 4 types of particles: loam, sand, sandy loam and red soil to compare the wear rate caused by welding 

patterns and wear particles. The results showed that the best weld bead pattern for wear resistance was the waffle with 

average wear rate 37.56×10-6 g/m followed by stringer, herringbone and dot with highest average wear rate 49.01×10-6 g/m. 

These were because of different patterns could allow various quantity of abrasive particles adhered on the surface of weld 

beads resulting decrease of the wear rate. The highest wear rates from particles were sandy loam, sand, loam and red soil 

respectively. According to the characteristics of the soil, the roundness or sharp edge resuted in higher wear rate. 
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1. บทนํา 

ในปัจจุบนังานทางด้านการเกษตรไดมี้การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรมาช่วยเขา้มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน และลดระยะเวลาในการ

ทาํงานลง โดยเฉพาะอุปกรณ์ท่ีใช้งานเก่ียวกบัดิน หิน ท่ีถูกขดัถู ขูดขีดและกระแทกบ่อยคร้ัง ทาํให้ผิวหน้าของช้ินส่วนอุปกรณ์ได้รับความ

เสียหายซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการสึกหรอแบบขดัถู (Abrasive wear) โดยลกัษณะของดินแต่ละประเภทอาจจะส่งผลต่ออตัราการสึกหรอท่ีแตกต่าง

กนัออกไป จึงมีความจาํเป็นจะตอ้งศึกษาวิธีการแกไ้ขเพ่ือเพ่ิมอายกุารใช้งานของอุปกรณ์ ดว้ยกระบวนการเช่ือมพอกผิวแข็งท่ีผิวหน้าบริเวณท่ี

เกิดการสึกหรอดว้ยกระบวนการเช่ือมแก๊สออกซีอะเซทิลีน ท่ีมีส่วนท่ีทาํให้เกิดการกระจายตวัของคาร์ไบด์บริเวณผิวหน้าของแนวเช่ือม โดยท่ี

คุณสมบติัในการตา้นทานการเสียดสีข้ึนกบัปัจจยัหลายปัจจยัเช่น ชนิดของคาร์ไบด ์รูปร่างและการกระจายตวัของเฟสของแข็ง ความเหนียว [1] 

ลกัษณะของเมทริกซ์ท่ีเกิดข้ึน [2] กระบวนการเช่ือม จาํนวนแนวเช่ือมซอ้นทบั [3] รวมถึงรูปแบบการวางแนวเช่ือมท่ีแตกต่างกนั  

ในงานวิจยัน้ีเป็นการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบการตา้นทานการขดัถูของช้ินงานตวัอยา่งท่ีเช่ือมดว้ยกระบวนการเช่ือมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

(Oxy  Acetylene Welding; OAW) รวมทั้งการรูปแบบการวางแนวเช่ือมพอกผิวแขง็ท่ีแตกต่างกนัจาํนวน 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่  แนวขนานกบัทิศทาง

ไหลของวสัดุ แนวตั้งฉากกบัทิศทางไหลของวสัดุ แบบช่องตาราง (Waffle Pattern) และแบบจุด (Dot Pattern) โดยอนุภาคขดัถูท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี

เป็นดินประเภทต่างๆ จาํนวน 4  ประเภท ไดแ้ก่ ดินดาํร่วนไม่มีหิน ดินดาํปนกรวดเล็ก ดินแดง และดินทราย ซ่ึงดินแต่ละประเภทอาจะทาํให้เกิด

การสึกหรอท่ีต่างกนัจากลกัษณะของดินแต่ละชนิด เช่น ค่าความกลมของเมด็ดิน เป็นตน้ รวมถึงการวางรูปแบบแนวเช่ือมต่างชนิดกนัอาจจะ

ส่งผลต่ออตัราการสึกหรอท่ีแตกต่างกนัออกไป จึงตอ้งทาํการทดสอบเพ่ือท่ีจะสามารถเลือกนาํไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2. อุปกรณ์และวธีิการทดลอง 

2.1 การเตรียมช้ินงานตัวอย่าง 

       ช้ินงานตวัอยา่งท่ีใช้ทดสอบ เป็นวสัดุเหล็กกลา้คาร์บอน เกรด A36 ซ่ึงมีส่วนผสมทางเคมีดงัแสดงในตารางท่ี 1 และเตรียมผิวดา้นท่ีจะทาํ

การเช่ือมให้สะอาดปราศจากคราบสกปรกและปรับผิวหนา้ให้เรียบก่อนทาํการเช่ือม โดยทาํการเช่ือมพอกผิวแข็งดว้ยลวดเช่ือมทงัสเตนคาร์ไบด์ 

(Fused Tungsten Carbide; FTC)  ช่ือทางการคา้ DURMAT-A ขนาด 3.5 มิลลิเมตร บนช้ินงานตวัอย่างด้วยกระบวนการเช่ือมด้วยแก๊สออกซี

อะเซทิลีน (Oxy Acetylene Welding; OAW) โดยการวางแนวเช่ือมจาํนวน 4 ลกัษณะ เพ่ือนาํมาใชเ้ปรียบเทียบความสามารถในการตา้นทานการ

สึกหรอแบบขดัถูของลกัษณะรูปแบบการวางแนวเช่ือมต่อดินแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนั โดยขั้นตอนการเช่ือมพอกผิวแข็งมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

1. เตรียมช้ินงานเป็นเหล็กกลา้คาร์บอนเกรด A36 ตามมาตรฐาน ASTM G65-04 [4] คือ ขนาดกวา้ง 25.4 มิลลิเมตร ยาว 76.2 มิลลิเมตร โดย

แผน่เหล็กกลา้คาร์บอนมีความหนา 3 มิลลิเมตร  

2. ทาํการให้ความร้อนช้ินงานก่อนการเช่ือมท่ีอุณหภูมิ 350 ºC 

3. ทาํการเช่ือมพอกผิวแขง็ (Hardfacing) ดว้ยกระบวนการเช่ือมแก๊สออกซีอะเซทิลีน สาํหรับชนิดของเปลวไฟท่ีใช้เป็นชนิดเปลวไฟคาร์บู

ไรซิงอ่อน (slightly carburizing flame) โดยตั้งค่าแรงดนัของแก๊สอะเซทิลินมีค่า 0.5 บาร์ และแรงดนัของแก๊สออกซิเจน 1 บาร์ ใช้ทอร์ชเช่ือม 

(Welding Torch) ชนิดทอร์ชเช่ือมแบบหัวฉีด (Injector-Type) และหัวทิพ (Tip) เบอร์ 12 ซ่ึงมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางรู 1.75 มิลลิเมตร และมี

ความเร็วในการเช่ือม (Travel speed) 5-7 เซนติเมตร/นาที 

 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีโดยทัว่ไปของวสัดุและลวดเช่ือมใช ้

 

วสัดุ 
ส่วนผสมทางเคมี (wt-%) 

C P S Si Cu WSC Fe 

A36 [5] 0.25 0.04 0.05 0.40 0.20 - - 

DURMAT-A [6] - - - - - 58 balance 

 

การเตรียมช้ินงานของรูปแบบการวางแนวเช่ือมแต่ละชนิด โดยการเช่ือมการวางแนวเช่ือมแนวขนานและตั้งฉากกบัทิศทางไหลของวสัดุนั้นเป็น

การเช่ือมแบบแนวเช่ือมไม่เกยกนั ทาํการเช่ือมให้เตม็บริเวณผิวหน้าของช้ินงาน โดยแนวเช่ือมมีขนาด 7-9 มิลลิเมตร ดงัแสดงในรูปท่ี 1 สาํหรับ
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6-8 mm 

7-9 mm 

7-9 mm 

7-9 mm 

7-9 mm 

1-2 mm 2-3 mm 

การเช่ือมช้ินงานแนวเช่ือมแบบจุด โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6-8 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างแต่ละจุด 1-2 มิลลิเมตร และการวางแนวเช่ือม

แบบช่องตาราง มีขนาดแนวเช่ือม 7-9 มิลลิเมตร ระยะเวน้ระหว่างแนวเช่ือม 2-3 มิลลิเมตร โดยทาํการเช่ือมแนวตั้งฉากก่อนและทาํการเช่ือม

แนวขนานซอ้นทบั ดงัแสดงดงัรูปท่ี 2โดยทิศทางของแนวเช่ือมใชเ้ทคนิคการเช่ือมแบบเดินหนา้ (Forehand technique)  

 

 
 

รูปที่ 1 การวางแนวเช่ือมแนวขนานกบัทิศทางไหลของวสัดุและตั้งฉากกบัทิศทางไหลของวสัดุ 

 

 
 

รูปที่ 2 การวางรูปแนวเช่ือมแบบจุดและแบบตาราง 

 

2.2 การทดสอบความต้านทานการสึกหรอแบบขัดถู (Abrasive Wear) 

ขนาดของช้ินงานและระยะทางในการขดัถูประยกุตใ์ชจ้ากมาตรฐาน ASTM G65-04 อยา่งไรก็ตามผิวหนา้ช้ินงานท่ีใชใ้นการทดสอบเป็นผิว

ดิบท่ีไม่ผ่านการเจียระไนและลกัษณะของเคร่ืองท่ีใช้ในการทดสอบเป็นเคร่ืองคนละชนิดจากมาตรฐาน เน่ืองจากการออกแบบบการทดลอง

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะในหน้างานจริง โดยเคร่ืองท่ีใช้ในการทดสอบเป็นจาํลองลกัษณะของใบพรวนแสดงดงัรูปท่ี 3 มีลกัษณะเป็นแกน

สองขา้งสาํหรับใส่ช้ินงานตวัอยา่ง และมีใบเหล็กสองขา้งเพ่ือยกดินท่ีอยูข่า้งล่างข้ึนมาทาํให้เกิดการไหลเวียนของดินท่ีอยูภ่ายในเคร่ือง ทดสอบ

โดยการหมุนวนรอบจนครบระยะทาง สาํหรับระยะทางท่ีใช้ในการทดสอบคาํนวณจากเส้นผ่าศูนยก์ลางของวงลอ้ตามมาตรฐาน ASTM G65 

และความเร็วรอบต่อนาที (rpm) เทียบกบัเคร่ืองท่ีใช้ในการทดสอบของงานวิจยัน้ี จะไดจ้าํนวนชัว่โมงท่ีใช้ในการทดสอบประมาณ 2 ชัว่โมง 

โดยการทาํการเปล่ียนดินท่ีใชใ้นการทดสอบทุกคร้ังเพ่ือลดความคลาดเคล่ือนของผลการทดสอบ [7] 

 

      
 

รูปที่ 3 เคร่ืองทดสอบการตา้นทานการสึกหรอแบบขดัถู 

 

การเตรียมช้ินงานสาํหรับทดสอบความตา้นทานการสึกหรอแบบขดัถูทาํโดยนาํช้ินงานท่ีผ่านกระบวนเช่ือมพอกผิว ดงัแสดงในรูปท่ี 4 โดย

ในการทดสอบการตา้นทานการสึกหรอแบบขดัถู ค่าพารามิเตอร์ท่ีใชส้าํหรับการทดสอบของเคร่ือง แสดงในตารางท่ี 2 

 

    
 

รูปที่ 4 (A) ช้ินงานวางแนวเช่ือมแนวขนานกบัทิศการไหลของวสัดุ (B) แนวตั้งฉากกบัทิศการไหลของวสัดุ (C) รูปแบบตาราง (D) แบบจุด 

ทิศทางการ

เดินแนวเช่ือม 

ทิศทางการ

เดินแนวเช่ือม 

ท่ีจบัยดึช้ินงาน 

A B C D 
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ตารางที่ 2 ตวัแปรกาํหนดในการทดสอบการสึกหรอแบบขดัถู 

 

จาํนวนคร้ังในการทดสอบ (คร้ัง/ช้ิน) 3 

มุมใบกวน (องศา) 45 

ความเร็วรอบของการกวนช้ินงาน (รอบ/นาที) 30 

เวลาในการทดสอบ (ชัว่โมง/คร้ัง) 2 

ระยะทางในการทดสอบ (เมตร) 4309 

 

2.2.1 การวดัผลช้ินงานทดสอบความต้านทานการสึกหรอแบบขัดถู  

สาํหรับการวดัผลการทดสอบความตา้นทานการสึกหรอแบบขดัถูในงานวิจยัน้ี ทาํโดยการนาํช้ินงานก่อนท่ีจะนาํไปทดสอบมาทาํการชั่ง

นํ้ าหนกัดว้ยเคร่ืองชัง่นํ้ าหนกัทศนิยมส่ีตาํแหน่งตามมาตรฐาน ASTM G65 แลว้จึงนาํไปทาํการทดสอบ ภายหลงัจากการทดสอบนาํช้ินงานเดิม

มาทาํการชัง่นํ้าหนกั เพ่ือดูการเปล่ียนแปลงของนํ้าหนกั ซ่ึงนํ้าหนกัท่ีลดลงภายหลงัจากการทดสอบคือ มวลท่ีหายไป (Mass Loss) แลว้นาํค่ามวล

ท่ีหายไปเทียบกบัระยะทางท่ีใช้ในการทดสอบ (Distance) ตามมาตรฐาน ASTM G65 เพ่ือหาค่าอตัราการสึกหรอ (Wear Rate) ดงัแสดงใน

สมการท่ี 1 แลว้นาํผลท่ีไดม้าทาํการเปรียบเทียบกนั 

 

Wear Rate = 
Mass loss (g)
Distance (m)

                (1) 

 

2.2.2 อนุภาคขัดถู 

2.2.2.1 ชนิดของอนุภาคขัดถู 

 ชนิดของอนุภาคขดัถูท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีประกอบไปดว้ยดินท่ีใช้ในหน้างานจริงจาํนวน 4 ชนิดได้แก่ ได้แก่ ดินดาํไม่มีหินร่วน ดินดาํปน

กรวดเล็ก ดินทราย และดินแดงไม่มีหิน ดงัแสดงในรูปท่ี 5 โดยลกัษณะของดินดาํไม่มีหินร่วนจะมีเน้ือดินค่อนขา้งละเอียดและไม่มีหินปน ดิน

ดาํปนกรวดเล็กจะมีลกัษณะคล้ายดินดาํไม่มีหินรวนแต่จะแตกต่างตรงมีก้อนกรวดขนาดเล็กเขา้มาปน ดินแดงมีลกัษณะเน้ือดินท่ีค่อนข้าง

ละเอียดกวา่ดินดาํร่วนไม่มีหิน และดินทรายมีลกัษณะคลา้ยเมด็ทรายขนาดเล็ก 

2.2.2.2 การวดัค่าความกลมของอนุภาคขัดถู 

สาํหรับการตรวจสอบลกัษณะของอนุภาคขดัถูในงานวิจยัน้ี อาศยัการวดัความกลมมาทาํการประยกุตใ์ช้ในตรวจสอบลกัษณะของดิน โดย

นาํขอ้มูลความกลมของเม็ดดินมาทาํการวิเคราะห์ เพ่ือนาํมาสนับสนุนขั้นตอนการทดสอบความตา้นทานการสึกหรอแบบขดัถู โดยการเก็บ

ตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่ม ค่าผลต่างของรัศมีนอก (R) และรัศมีใน (r) ของเม็ดดินแสดงถึงลกัษณะความกลมของดิน ถา้ค่าผลต่างของรัศมีนอกและ

รัศมีในของเม็ดดินมีค่าน้อย แสดงวา่ดินท่ีทาํการตรวจสอบมีลกัษณะค่อนขา้งกลม ในทางตรงกนัขา้มถา้ค่าผลต่างของรัศมีนอกและรัศมีในของ

เมด็ดินมีค่ามาก แสดงวา่เมด็ดินท่ีทาํการตรวจสอบมีลกัษณะไม่กลม [8] ซ่ึงลกัษณะของเมด็ดินจะส่งผลโดยตรงต่อการเกิดการสึกหรอแบบขดัถู

บนผิวหนา้ช้ินงาน โดยการคาํนวณเป็นไปตามสมการท่ี 2 

           

                                                           คา่ความกลมของอนุภาค = (R – r)               (2) 
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3. ผลและการวจิารณ์ผล 

 3.1 การวดัขนาดของอนุภาคขัดถู 

 ทาํการหาค่าผลต่างของรัศมีนอกและรัศมีในของดินแต่ละเม็ดดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ “Scentis” เพ่ือทาํการหาค่าเฉล่ียของผลต่างของ

รัศมีนอกและรัศมีในของเมด็ดินดงัแสดงในตารางท่ี 3 จากการวดัค่าผลต่างจะเห็นไดว้่าดินดาํปนกรวดเล็กมีค่าความกลมน้อยสุด โดยค่าผลต่าง

ของรัศมีภายนอก และรัศมีภายในของดินมีค่าเฉล่ียมากกว่าดินประเภทอ่ืนๆท่ีใช้ในการทดสอบ รองลงมาคือดินทราย ดินดาํร่วนและดินแดง

ตามลาํดบั  

 

      
           

รูปที่ 5 ชนิดของอนุภาคขดัถูท่ีใชใ้นการทดสอบ 

 

ตารางที่ 3 ค่าความกลมของอนุภาคขดัถู 

 

อนุภาคขดัถู 

ผลต่างระหวา่งรัศมีภายนอกและรัศมีภายใน (mm) 

ความเปล่ียนแปลง 
ก่อนทดสอบ 

% Relative 

Accuracy 
หลงัทดสอบ 

% Relative 

Accuracy 

ดินดาํปนกรวดเล็ก 1.2534 7.73 1.0241 8.50 18.29% 

ดินทราย 0.9512 6.85 0.7891 5.94 17.04% 

ดินดาํร่วนไม่มีหิน 0.6322 3.93 0.5278 6.71 16.51% 

ดินแดง 0.5211 5.99 0.4353 6.73 16.46% 

 

 ภายหลงัการทดสอบไดน้าํเม็ดดินมาทาํการวดัค่าผลต่างของรัศมีนอกและรัศมีในเพ่ือเปรียบเทียบค่าความกลมก่อนและหลงัทาํการทดสอบ 

จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าดินท่ีมีค่าความกลมน้อยเม่ือถูกนาํไปใช ้จะโดนแรงเสียดสีทาํให้มีค่าความกลมเพ่ิมข้ึนมากกว่าดินชนิดอ่ืนท่ีมี

ค่าความกลมมากกว่า โดยดินท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าความกลมมากสุดได้แก่ ดินดาํปนกรวดเล็ก ดินทราย  ดินดาํร่วนไม่มีหิน และดินแดง

ตามลาํดบั โดยค่าความกลมยิง่มีค่านอ้ยจะส่งผลต่ออตัราการสึกหรอท่ีสูงข้ึน 

 3.2 ผลทดสอบความต้านทานการสึกหรอแบบขัดถูของรูปแบบการวางแนวเช่ือมพอกผวิแข็ง (Hardfacing Patterns) 

 ทดสอบโดยการนาํช้ินงานตวัอยา่งท่ีผา่นกระบวนการเช่ือม OAW จาํนวน 4 รูปแบบการวางแนวเช่ือม ไดแ้ก่ แนวขนานกบัทิศทางไหลของ

วสัดุ (Stringer Patterns) แนวตั้งฉากกบัทิศทางไหลของวสัดุ (Herringbone Pattern) แบบช่องตาราง (Waffle Pattern) และแบบจุด (Dot Pattern) 

โดยเปรียบเทียบความสามารถในการตา้นทานการสึกหรอกบัดินจาํนวน 4 ชนิด เพ่ือหารูปแบบการวางแนวเช่ือมท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านของ

ลกัษณะดินแต่ละประเภท 

 

ดินดาํไม่มีหินร่วน ดินดาํปนกรวดเล็ก ดินแดง ดินทราย 
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รูปที่ 6 อตัราการสึกหรอของรูปแบบการวางแนวเช่ือมต่อชนิดของอนุภาคขดัถู 

 

 จากกราฟในรูปท่ี 6 เม่ือนาํอตัราการสึกหรอจากการทดสอบมาเปรียบเทียบกนั พบวา่รูปแบบการวางแนวเช่ือมแบบจุดมีอตัราการสึกหรอ

ท่ีมากท่ีสุด ในทุกๆประเภทของอนุภาคขดัถูท่ีนาํมาใชใ้นการทดสอบ รองลงมาคือรูปแบบการวางแนวเช่ือมแนวตั้งฉากกบัทิศการไหลของวสัดุ 

แนวขนานกบัทิศการไหลของวสัดุ ตามลาํดบั และรูปแบบการวางแนวเช่ือมท่ีสามารถตา้นทานการสึกหรอไดดี้ท่ีสุดคือ รูปแบบการวางแนว

เช่ือมแบบตาราง โดยผลการทดสอบยงัพบอีกว่าดินดาํปนกรวดเล็ก เป็นอนุภาคขดัถูท่ีทาํให้เกิดการสึกหรอมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดินทราย ดิน

ดาํร่วนไม่มีหิน และดินแดง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวดัค่าความกลมของเมด็ดิน จากผลการทดสอบรูปแบบแนวเช่ือมแบบตารางมีความสามารถ

ตา้นทานการสึกหรอไดดี้ท่ีสุด โดยสาเหตุอาจเกิดจากพ้ืนท่ีบริเวณช่องระหว่างแนวเช่ือมมีอนุภาคขดัถูเขา้มาเกาะในปริมาณมาก ทาํให้อนุภาค

นั้นเขา้มาขดัขวางระหว่างอนุภาคขดัถูกบับริเวณผิวหน้าช้ินงาน ส่งผลให้เกิดการสึกหรอบริเวณผิวหนา้ของช้ินงานน้อยลง เพ่ือเป็นการยนืยนัจึง

ทาํการถ่ายภาพช้ินงานแต่ละรูปแบบการวางแนวเช่ือม ภายหลงัการทดสอบโดยยงัไม่ไดน้าํช้ินงานไปทาํความสะอาด 

 

    
รูปที่ 7 ภาพถ่ายช้ินงานก่อนทาํการทดสอบ (A)  แบบตาราง (B) แนวขนานกบัทิศการไหลของวสัดุ  

(C) แนวตั้งกบัทิศการไหลของวสัดุ (D) แบบจุด 

 

   
รูปที่ 8 ภาพถ่ายช้ินงานหลงัการทดสอบโดยยงัไม่ไดท้าํความสะอาด (A)  แบบตาราง  

(B) แนวขนานกบัทิศการไหลของวสัดุ (C) แนวตั้งกบัทิศการไหลของวสัดุ (D) แบบจุด 

 

 จากภาพถ่ายของช้ินงานในรูปท่ี 8 แสดงให้เห็นบริเวณของแนวเช่ือมท่ีมีอนุภาคขดัถูเขา้มาเกาะบริเวณผิวหน้า โดยพบวา่ รูปแบบการวาง

แนวเช่ือมแต่ละชนิดส่งผลต่อปริมาณของอนุถาคขดัถูท่ีเขา้มาเกาะติดบริเวณผิวหน้าของช้ินงาน โดยจากรูปท่ี 8 (A) จะเห็นไดว้่ามีอนุภาคขดัถู

เขา้มาเกาะบริเวณช่องระหว่างแนวเช่ือมของรูปแบบการวางแนวเช่ือมแบบตารางในปริมาณมากส่งผลให้ บริเวณผิวหน้าช้ินงานท่ีมีอนุภาคดิน

A B C D อนุภาคขดัถู อนุภาคขดัถู อนุภาคขดัถู อนุภาคขดัถู 

A B C D 
แนวเช่ือม แนวเช่ือม แนวเช่ือม แนวเช่ือม 
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เขา้มาเกาะสามารถช่วยในการป้องกนัการสึกหรอของช้ินงาน ในทาํนองเดียวกนัรูปแบบการวางแนวเช่ือมแนวขนานกบัทิศการไหลของวสัดุ รูป

ท่ี 8 (B) และแนวตั้งฉากกบัทิศการไหลของวสัดุรูปท่ี 8 (C) ก็มีอนุภาคขดัถูเขา้มาเกาะบริเวณระหว่างแนวเช่ือม แต่มีปริมาณท่ีน้อยกว่ารูปแบบ

การวางแนวเช่ือมแบบตาราง ทาํให้มีอนุภาคขดัถูท่ีเขา้มาขวางการเกิดการสึกหรอบริเวณผิวหนา้ช้ินงานนอ้ยกวา่ ส่งผลให้มีอตัราการสึกหรอมาก 

และการวางแนวเช่ือมแบบจุดในรูปท่ี 8 (D) พบว่าเน่ืองจากการเช่ือมแบบจุดทาํให้มีบริเวณของผิวหน้าช้ินงานท่ีไม่มีแนวเช่ือมพอกผิวแข็งปก

คลุมเป็นบริเวณมาก ทาํให้เกิดการสึกหรอท่ีมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัรูปแบบการวางแนวเช่ือมแบบอ่ืนๆ นอกจากน้ีการวางแนวเช่ือมแบบจุด

ส่งผลให้มีปริมาณของอนุภาคขดัถูท่ีเขา้มาเกาะนอ้ย จึงไม่มีอนุภาคขดัถูมาช่วยป้องกนัการเกิดการสึกหรอบริเวณผิวหนา้ของช้ินงาน 

 เพ่ือเป็นการยนืยนัความแตกต่างของอตัราการสึกหรอท่ีเกิดข้ึนจากการวางรูปแบบแนวเช่ือมต่างชนิดกนั และจดักลุ่มของอตัราการสึกหรอท่ี

เกิดข้ึน จึงไดน้าํเคร่ืองมือทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ ซ่ึงอาศยัการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Analysis of Variance; Two-way 

ANOVA) และการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison Procedures; MCP) ดว้ยการทดสอบของทูก้ี (Tukey’s Test)  [9, 10] โดยก่อนทาํการ

วิเคราะห์จะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบการทดลอง ซ่ึงการตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ 

ทดสอบนั้น รูปแบบของส่วนตกคา้ง (Residuals) ท่ีไดจ้ากการทดสอบจะตอ้งมีการแจกแจงแบบปกติและเป็นอิสระ รวมทั้งค่าความแปรปรวน

จะตอ้งมีค่าคงท่ี จึงจะสามารถสรุปไดว้า่ผลการทดลองมีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีช่ือวา่ “JMP”  

 ภายหลงัจากการตรวจสอบคุณสมบติัของขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวนจะตอ้งทาํการตรวจสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรตาม (อตัราการสึกหรอ) กบัตวัแปรอิสระ (รูปแบบการวางแนวเช่ือมและอนุภาคขดัถู) ก่อน โดยพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการ

ตดัสินใจ (Coefficient of Determination; R Square) เพ่ือพิจารณาว่าตวัแปรตามสามารถอธิบายโดยตวัแปรอิสระไดม้ากน้อยเพียงใด จากผลการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองปัจจยั (Two-way ANOVA) ท่ีไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4 พบวา่ สมัประสิทธ์ิ

การตดัสินใจมีค่าเท่ากบั 84.99% ซ่ึงมีค่าสูงพอท่ีจะนาํมาทาํการวิเคราะห์ความแปรปรวน  

 จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ค่า P-value ในตารางท่ี 4 พบว่าค่า P-value ของรูปแบบการวางแนวเช่ือมเท่ากบั 0.0025 และ

อนุภาคขดัถูมีค่านอ้ยกวา่ 0.0001 ซ่ึงค่า P-value มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 จึงสรุปไดว้า่ รูปแบบการวางแนวเช่ือมและชนิดของดินท่ีใชท้ดสอบท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่ออตัราการสึกหรอท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ารทดสอบ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยท่ีปัจจยัร่วมระหว่างรูปแบบการ

วางแนวเช่ือมและอนุภาคขดัถูไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติต่อกนั เพ่ือให้ทราบแน่ชดัจึงตอ้งทาํการทดสอบต่อไปว่าอตัราการสึกหรอของรูปแบบการ

วางแนวเช่ือมใดท่ีแตกต่างกนั โดยอาศยัการเปรียบเทียบพหุคูณตามวิธีของการทดสอบของทูก้ี ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 เพ่ือทาํการจดักลุ่ม  

 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

Source DF SS F P 

รูปแบบวางแนวการเช่ือม 3 9.9067×1014 5.6522 0.0025 

อนุภาคขดัถู 3 1.258×1012 71.7743 < .0001 

 R-Square = 82.80%       R-Square (adj) = 84.99% 

 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบพหุคูณตามวิธี Tukey’s Test ท่ีช่วงความเช่ือมัน่ 95% (รูปแบบการวาง แนวเช่ือม) 

Level Grouping Least Sq Mean 

Dot Pattern A - 4.90000×10-7 

Herringbone Pattern A B 4.71585×10-7 

Stringer Patterns A B 4.14479×10-7 

Waffle Pattern - B 3.75793×10-7 

 

จากผลการแบ่งกลุ่มท่ีอาศยัการเปรียบเทียบพหุคูณตามวิธีของ Tukey’s Test ในตางรางท่ี 5 โดยเรียงจากกลุ่มท่ีมีอตัราการสึกหรอของ

ช้ินงานท่ีมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดทาํให้สามารถเรียงลาํดบัการสึกหรอแบบขดัถูของช้ินงานต่อรูปแบบการวางแนวเช่ือมประกอบดว้ย แบบจุด  

แนวตั้งฉากกบัทิศทางไหลของวสัดุ  แนวขนานกบัทิศทางไหลของวสัดุ และแบบช่องตาราง ตามลาํดบั โดยสามารถแบ่งอตัราการสึกหรอของ
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รูปแบบการวางแนวเช่ือมแต่ละประเภทออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม A ซ่ึงมีการสึกหรอแบบขดัถูมากท่ีสุด รองลงมาคือค่าเฉล่ียอตัราการสึกหรอท่ี

อยูไ่ดท้ ั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B และสุดทา้ยกลุ่ม B ท่ีมีการสึกหรอแบบขดัถูนอ้ยท่ีสุด 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

การทดสอบรูปแบบการวางแนวเช่ือมพอกผิวแข็งเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการตา้นทานการสึกหรอแบบขดักบัดินจาํนวน 4 ชนิด พบว่า 
ดินท่ีส่งผลให้มีอตัราการสึกหรอสูงสุดคือดิน ชนิดดินดาํปนกรวดเล็ก ดินทราย ดินดาํร่วนไม่มีหิน และดินแดง ตามลาํดบั โดยลกัษณะของดินท่ี

มีค่าความกลมนอ้ยหรือมีเหล่ียมคมจะส่งผลให้เกิดอตัราการสึกหรอท่ีสูง และรูปแบบการวางแนวเช่ือมพอกผิวแข็งแบบตารางสามารถตา้นทาน

การสึกหรอไดดี้ท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแบบการวางแนวเช่ือมแนวขนานกบัทิศทางไหลของวสัดุ รูปแบบการวางแนวเช่ือมแนวตั้งฉากกบัทิศทาง

ไหลของวสัดุ และแบบจุด ตามลาํดบั เน่ืองจากรูปแบบการวางแนวเช่ือมต่างชนิดกนัส่งผลต่อปริมาณของอนุภาคขดัถูท่ีเขา้มาเกาะบริเวณผิวหน้า

ช้ินงาน โดยอนุภาคขดัถูท่ีเขา้มาเกาะบริเวณท่ีผิวหน้ามีส่วนช่วยในการขดัขวางอนุภาคท่ีเขา้มาปะทะบริเวณผิวหน้าช้ินงาน ส่งผลให้มีอตัราการ

สึกหรอท่ีตํ่าลง โดยจากการทดสอบพบว่า รูปแบบการวางแนวเช่ือมแบบตารางมีอนุภาคขดัถูเขา้มาเกาะบริเวณช่องว่างระหว่างแนวเช่ือมใน

ปริมาณท่ีมากกวา่รูปแบบการวางแนวเช่ือมแบบอ่ืน ส่งผลให้มีอตัราการสึกหรอท่ีนอ้ย แต่ในขณะท่ีรูปแบบการวางแนวเช่ือมแบบจุดท่ีมีปริมาณ

อนุภาคขดัถูเขา้มาเกาะในปริมาณท่ีน้อยและมีบริเวณของผิวหน้าช้ินงานท่ีไม่มีแนวเช่ือมพอกผิวแขง็ปกคลุมเป็นบริเวณท่ีกวา้งกว่า ส่งผลให้มี

อตัราการสึกหรอท่ีสูง จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการเลือกรูปแบบแนวเช่ือมแบบตารางเหมาะสมนาํไปใชใ้นการเช่ือมพอกผิวแขง็ของ

อุปกรณ์ท่ีใชง้านเก่ียวกบัดิน เน่ืองจากสามารถตา้นทานการสึกหรอบริเวณผิวหน้าของอุปกรณ์ไดดี้ทาํให้อุปกรณ์มีอายกุารใช้งานท่ีนานข้ึน โดย

ท่ีการสึกหรอของแนวเช่ือมจะข้ึนอยูก่บัชนิดของดินในบริเวณท่ีใชง้านดว้ย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาความไวในการแตกร้าวของเหล็กกลา้เกรด S50C เปรียบเทียบกบั SS400 
โดยประเมินผ่านตวัแปรช่วงอุณหภูมิของการแตกร้าวขณะแขง็ตวั (Solidification Cracking Temperature Range, SCTR) ท่ี
ระดบัความเครียดวิกฤตต่างๆ การทดลองประกอบดว้ยเหล็กกลา้ 2 ชนิด คือ เหล็กเกรด JIS G 4051-S50C และเหลก็เกรด 
JIS G 310-SS400 ช้ินงานถูกทดสอบวิธี Trans -Varestraint กล่าวคือทาํให้เกิดการแตกร้าวจากการดดัโคง้ขณะเช่ือมอาร์
กดว้ยทงัสเตนภายใตแ้ก๊สเฉ่ือยปกคลุม (GTAW) ณ ระดบัความเครียด 0.74% - 4.2% ขณะท่ีอุณหภูมิการเยน็ตวั ณ ก่ึงกลาง
แนวเช่ือม บริเวณรอยแตกร้าวถูกประมาณค่าแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของ Rosenthal ดงันั้นจากความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความยาวรอยแตกในแต่ละระดบัความเครียดต่างๆ และอตัราการเยน็ตวัของแนวเช่ือม จะสามารถประเมิน SCTR ของ
เหล็กกลา้แต่ละชนิดได ้โดยค่าขอบเขต SCTR ในแต่ละระดบัความเครียดน้ี ถูกเรียกวา่ เส้นโคง้ความเหนียว ณ อุณหภูมิสูง 
(High Temperature Ductility Curve) ผลการทดลองสรุปวา่ ความไวในการแตกร้าวขณะแข็งตวัเม่ือพิจารณาภายใต ้SCTR 
ของเหล็กเกรด S50C มีค่ามากกว่าเหล็กเกรด SS400 โดยเฉพาะเม่ือระดบัความเครียดเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีค่าอตัราความเครียด
วิกฤตเม่ืออุณหภูมิลดลง (Critical strain for temperature drop, CST) ของเหล็กเกรด S50C มีค่าน้อยกว่าเหล็กเกรด SS400 
ซ่ึงบ่งช้ีให้เห็นวา่การแตกร้าวขณะแขง็ตวัของเหลก็เกรด S50C เกิดข้ึนไดง่้ายกวา่เหล็กเกรด SS400 ซ่ึงขอ้มูลการวิจยัน้ีจะมี
ประโยชน์ในการนาํไปทาํนายการแตกร้าวขณะแขง็ตวัร่วมกบัแบบจาํลองทางคอมพิวเตอร์ในงานเช่ือมอ่ืนๆต่อไป 
คาํสําคญั : อตัราการเยน็ตวั, ช่วงอุณหภูมิการแตกร้าวขณะแขง็ตวั, เสน้โคง้ความเหนียว ณ อุณหภูมิสูง 
 

Abstract 

This research aims to study solidification cracking susceptibility compared between S50C and SS400 carbon 
steels. Cracking susceptibility was evaluated through solidification cracking temperature range (SCTR) in each critical 
strain level.  The experiment setup used a carbon steel of 2 types as JIS G 4051-S50C and JIS G 3101-SS400. As for the 
occurrence of solidification cracking, specimen was bent and re-melted GTAW process simultaneously with the Trans-
Varestraint tester. Augmented strain from bending block radiuses of 0.7-4.2% was employed. Rosenthal’s equation was 
calculated in order to estimating cooling temperature during welding. Therefore, the relationships between the crack length 
and cooling rate in distinctly augmented strain levels could be developed to be the temperature range of the SCTR in each 
carbon steels. In the SCTR region in each critical strain level is usually called high temperature ductility curve. As the 
results, it was found that the SCTR of S50C steel was wider than SS400 steel, especially increasing augmented strain. 
Meanwhile, S50C steel exhibited the critical strain rate for temperature drop (CST) lower slope than SS400 steel. 
Consequently, it obviously indicated that S50C steel has more solidification cracking susceptibility than SS400 steel.  Such 
the results of SCTR or high temperature ductility curve are benefit of a reference database in order to predict solidification 
cracking with computational strain simulation during welding in the future. 

Keywords: Cooling rate, Solidification cracking temperature range, High temperature ductility curve
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1. บทนํา 

การแตกร้าวขณะแข็งตวัในงานเช่ือม (Weld Solidification Cracking) เป็นปัญหาสําคญั ณ ปัจจุบนั ส่งผลต่อความสามารถในการ

เช่ือม [1, 2] ซ่ึงนักวิจยั วิศวกรทั้งหลายมุ่งความสนใจท่ีจะพยายามแก้ไขหรือคาดการณ์ก่อนการปฎิบติังานจริง การแตกร้าวขณะแข็งตวัจะ

เกิดข้ึนตามขอบเกรน (Intergranular Cracking) หรือ ตามขอบเดนไดรต ์(Interdendritic) ท่ีผา่นมานั้นมีหลายทฤษฏีอธิบายสาเหตุเก่ียวกบัการเกิด

การแตกร้าวขณะแข็งตวัของโลหะเช่ือมซ่ึงจะเกิดข้ึนระหว่างช่วงสุดทา้ยของการแข็งตวั (Final Stages of Solidification) โดยมีปัจจยักระตุน้

สาํคญัคือการสะสมพลงังานความเครียดและการเกิดฟิลม์ของเหลวอยูต่ามขอบเกรน [3, 4] ขณะท่ีทฤษฏีของ Proknorov และ Matsuda [4, 5] ซ่ึง

มีประโยชน์อยา่งยิ่งในการทาํนายการแตกร้าวขณะเช่ือมในทางปฏิบติั โดยไดอ้ธิบายถึงช่วงอุณหภูมิการแตกร้าวขณะแข็งตวั (Solidification 

Cracking Temperature Range, SCTR) ท่ีระดบัความเครียดวิกฤตต่างๆ ซ่ึงประกอบข้ึนเป็นขอบเขตการตา้นทานการแตกร้าวท่ีอุณหภูมิสูง หรือ 

เส้นโคง้ความเหนียว ณ อุณหภูมิสูง (High Temperature Ductility Curve) ของโลหะเช่ือม โดยถ้ามีการสะสมพลงังานความเครียดขณะเช่ือม 

(Critical strain for temperature drop, CST) มากกว่าขอบเขตเส้นโคง้ความเหนียว ณ อุณหภูมิสูงน้ีก็จะทาํให้เกิดการแตกร้าวขณะแข็งตวัข้ึน

นั้นเอง  

จากรายงานการวิจยัท่ีผ่านมา [6] มีการศึกษาและคิดคน้การทดสอบความไวในการแตกร้าวขณะแข็งตวัดว้ยวิธีการทดสอบ Trans-Varestraint ใน

เหล็กกลา้ไร้สนิมเกรด 304 310 และ 316 รวมทั้งเหล็กกลา้คาร์บอนบางเกรด เป็นตน้ โดยไดน้าํเทคนิคของ Matsuda ท่ีเรียกวา่ “Means of In-Situ 

Observation, MISO” มาวิเคราะห์สงัเกตรูปถ่ายหรือวิดีโอของการแตกร้าวของโลหะเช่ือมขณะแข็งตวั ซ่ึงทาํให้สามารถหาค่าความเครียดวิกฤต

เฉพาะท่ี (Local Strain) และวดัอุณหภูมิ ณ ตาํแหน่งเร่ิมการแตกร้าวได ้จึงส่งผลให้การประมาณเส้นโคง้ความเหนียว ณ อุณหภูมิสูงไดอ้ย่าง

แม่นยาํข้ึน อยา่งไรก็ตามวิธีการดงักล่าวน้ีตอ้งใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีราคาแพง เช่น กลอ้งบนัทึกความเร็วสูง (High Speed Camera) เคร่ืองเช่ือม

เลเซอร์ ซอฟตแ์วร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหว เป็นตน้ ซ่ึงทาํให้การศึกษาความไวในการแตกร้าวขณะแข็งตวัภายใต ้SCTR ในวสัดุอ่ืนๆเป็นไป

อยา่งจาํกดั  จากปัญหาน้ีทาํให้คณะผูวิ้จยัมีแนวคิดในการประยกุต์วิธีการทดสอบ Trans -Varestraint Test ร่วมกบัแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์

ทางความร้อนขณะเช่ือมเพ่ือประเมินความไวในการแตกร้าวขณะแขง็ตวัภายใตข้อบเขตช่วงอุณหภูมิของ SCTR อยา่งง่ายข้ึน 

ดงันั้นในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาความไวในการแตกร้าวขณะแขง็ตวัของเหล็กกลา้เกรด S50C เปรียบเทียบกบั SS400 โดยประเมิน

ผา่นการพิจารณาช่วงอุณหภูมิการแตกร้าวขณะแข็งตวั ณ ระดบัความเครียดวิกฤตต่างๆซ่ึงขอ้มูลการวิจยัน้ีจะมีประโยชน์ในการนาํไปคาดการณ์

การแตกร้าวขณะแขง็ตวัต่อไป 

 

2. อุปกรณ์และวธีิการทดลอง 

2.1 วสัดุที่ใช้ในการทดลอง 

วสัดุท่ีใชใ้นการทดลองน้ีประกอบดว้ยเหล็กกลา้ 2 ชนิด ไดแ้ก่ เหล็กกลา้ JIS G 4051-S50C และเหล็กกลา้ JIS G 310-SS400 ช้ินงาน

ทดสอบมีขนาดความกวา้ง 75 mm x 350 mm x 6 mm โดยมีส่วนผสมทางเคมีซ่ึงได้จากการตรวจสอบดว้ยวิธี Optical Emission Spectroscopy 

(OES) ดงัตารางท่ี 1 โดยช้ินงานทดสอบก่อนเช่ือมจะถูกทาํการเจียระไนผิวเรียบดว้ยเคร่ืองเจียระไน ยีห่้อ Chevalier FSG-3A818 หลงัจากนั้นทาํ

การกาํหนดขอบเขตและตาํแหน่งการเช่ือมลงบนช้ินงานทดสอบ โดยมีจุดเร่ิมตน้ (Start Point) ของการเช่ือมห่างจากขอบช้ินงาน 10 mm และ

ตาํแหน่งจุดส้ินสุด (Stopping and Bending Point) ของการเช่ือมเลยเส้นก่ึงกลางของช้ินงาน 10 mm และมีทิศทางการเช่ือมเดินตามขวาง 
(Transverse Welding) กบัช้ินงานทดสอบ แนวเช่ือมมีความยาวเท่ากบั 37.5 mm แสดงดงัรูปท่ี 1 (ก) 

 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของช้ินงานทดสอบ 

 

Material 
ส่วนผสมทางเคมี (wt-%) 

C Mn P S Si 

S50C 0.47 0.76 0.01 0.005 0.24 

SS400 0.18 0.47 0.02 0.019 0.14 
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รูปที่ 1 ขนาดช้ินงานทดสอบดว้ยวิธีการทดสอบ Trans -Varestraint และขอบเขตของการเช่ือม หน่วย : mm 

 

2.2 วธีิการ Trans -Varestraint Test  

 วิธี Trans-Varestraint เป็นการประเมินความไวในการแตกร้าวขณะแข็งตวัในงานเช่ือม กล่าวคือช้ินงานทดสอบถูกทาํให้เกิดการแตกร้าว

โดยการดดัโคง้อย่างทนัทีทนัใดขณะทาํการเช่ือมอาร์กแบบไม่เติมลวด (Autogenous GTAW) ดงัแสดงในรูปท่ี 1(ข) สามารถคาํนวณค่า

ความเครียดจากแท่งรัศมีดดัโคง้ (Bending Block) ไดด้งัสมการท่ี 1 จากนั้นทาํการประเมินรอยแตกร้าวหลงัการทดสอบ Trans-Varestraint เช่น 

วดัความยาวรอยแตก (Crack Length) ความยาวรอยแตกร้าวสูงสุด (Maximum Crack Length : MCL) และผลรวมของจาํนวนรอยแตกร้าวท่ีเกิด

ทั้งหมด (Total Number of Crack) เป็นตน้ รอยแตกร้าวจะพิจารณาเฉพาะบริเวณขอบหลงัของบ่อหลอม (Weld Pool) ภายหลงัจากการดดัโคง้ 

การคาํนวณค่าเปอร์เซ็นตค์วามเครียด (ε%) จากแท่งรัศมีดดัโคง้ดงัสมการท่ี 1 ต่อไปน้ี 

 

                                                                                  ε
+

=% 100
2

X
t

R t
                                                           (1) 

 

t คือ ความหนาของช้ินงาน (mm) 

R คือ รัศมีการดดัโคง้ (mm) 

 

 

 

 

 

Stopping and Bending Point 
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รูปที่ 2 วิธีการ Trans –Varestraint Test: TVT 

 

 จากรูปท่ี 2 แสดงขั้นตอนวิธีการทดสอบ Trans-Varestraint โดยนาํช้ินงานท่ีไดท้าํเคร่ืองหมายและกาํหนดตาํแหน่งการเช่ือมแลว้มาวางบน

แท่งรัศมีดดัโคง้ (Bending Block) ตามขวาง รัศมีดดัโคง้ท่ีใช้ทดสอบไดแ้ก่ ขนาด 70, 125, 200, 300 และ 400 mm จากนั้นทาํการจบัยึดช้ินงาน

หวัทา้ย ตวัแปรควบคุมของเคร่ืองทดสอบในตารางท่ี 2 แสดงการปรับตั้งค่าเคร่ืองทดสอบ Trans -Varestraint และใชก้ระบวนการการเช่ือมอาร์ก

ทงัสเตนภายใตแ้ก๊สเฉ่ือยปกคลุมแบบไม่เติมลวดเช่ือม กาํหนดกระแสเช่ือม 150 A แบบไฟฟ้ากระแสตรง DCEN มีความเร็วเดินเช่ือม 0.7 mm/s 

โดยใชแ้ก๊สปกคลุมอาร์กอน 99.9 % และอตัราการไหลของแก๊สปกคลุม 10 L/mm หลงัจากนั้นช้ินงานทดสอบถูกทาํให้เกิดการแตกร้าวจากการ

ดดัโคง้อยา่งรวดเร็ว ขณะทาํการเช่ือมอาร์กในระดบัความเครียด (Augment Strain) ตั้งแต่ 0.74% - 4.2% ซ่ึงข้ึนอยูก่บัรัศมีของการดดัโคง้ โดยใช้

แรงกด 9 Bar ของกระบอกนิวเมติก (Pneumatic Cylinder) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 25.4 mm ต่อมาทาํการวดัความยาวรอยแตก ความยาวรอย

แตกร้าวสูงสุดและจาํนวนรอยแตกร้าวทั้งหมดบริเวณหลงับ่อหลอมตามมาตรฐาน DIN EN ISO 17641-3 [7] 

 

ตารางที่ 2 ตวัแปรการเช่ือมและการปรับตั้งค่าวิธีการทดสอบ Trans –Varestraint 

 

ตัวแปรควบคุม  ค่าปรับตั้ง  

 กระแสเช่ือม (Current) 150 amps, DCEN 

แท่งอิเลคโทรด (Electrode) W-2ThO2, 2.4 mm diameter 

แก๊สปกคลุม (Shielding) 99.9% argon 

อตัราการไหลของแก๊สปกคลุม  10 L/min 

ความเร็วเดินเช่ือม (Travel Speed) 0.7 mm/s 

ความยาวแนวเช่ือม (Weld Length) 37.5 mm 

ทิศทางการดดั (Bend Orientation) Transverse 

เวลาการกด (Bend Hold Time) 5-10 (s) after arc shut off 

ความดนัแรงกด (Pressure) 9 Bar 

 

2.3 วธีิการหาช่วงอุณหภูมิของการแตกร้าวขณะแข็งตัว (Solidification Cracking Temperature Range, SCTR) 

 การประมาณค่า SCTR มีองคป์ระกอบสาํคญัดงัต่อไปน้ีคือ 1. ความยาวรอยแตกสูงสุดจากการทดสอบ Trans –Varestraint ในแต่ละระดบั

ความเครียด  และ 2. อุณหภูมิจุดหลอมละลาย (Fusion Boundary) ซ่ึงประมาณค่าไดจ้ากสมการท่ี 2 [8] ขณะท่ี 3. เป็นอุณหภูมิการเยน็ตวัของบ่อ

หลอมเช่ือมหรือเส้นโค้งการเยน็ตวั (Cooling Curve) คาํนวณได้จากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ทางความร้อนสาํหรับโลหะแผ่นบางของ 

Rosenthal [9] ดงัสมการท่ี 3 และตารางท่ี 3 แสดงค่าพารามิเตอร์ใน Rosenthal’s equation พร้อมทั้งสมบติัทางความร้อน 
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 จะได ้จากนั้นทาํการคาํนวณค่าอุณหภูมิจุดหลอมละลาย (Fusion Boundary) ดงัสมการท่ี 2 [8] ขณะท่ีอุณหภูมิการเยน็ตวัของบ่อหลอมเช่ือมหรือ

เส้นโคง้การเยน็ตวั (Cooling Curve) ไดจ้ากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ทางความร้อนสําหรับโลหะแผ่นบางของ Rosenthal [9] ดงัสมการท่ี 3 

และตารางท่ี 3 แสดงค่าพารามิเตอร์ใน Rosenthal’s equation พร้อมทั้งสมบติัทางความร้อนสาํหรับงานวิจยัน้ี จากองค์ประกอบดงัท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้จะสามารถประมาณค่า SCTR จากความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวรอยแตกสูงสุด (MCL) ของแต่ละรัศมีดดัโคง้ อตัราการเยน็การเยน็ตวั 

(Cooling Rate) จากขอบบ่อหลอมจนถึงปลายรอยแตก และความเร็วเช่ือม (V) ดงัแสดงในรูปท่ี3 โดยSCTRซ่ึงสามารถคาํนวณไดจ้ากสมการท่ี4 

 

อุณหภูมิจุดหลอมละลาย (TL) สามารถประมาณค่าจากสมการท่ี 2 ดงัน้ี  

 

                                      TL (oC) = 1535.6 – 88(%C) – 8(%Si) – 5(%Cu) – 1.5(%Cr) – 4(%Ni) – 2(%Mo) – 18(%Ti)                                         (2) 

 

อุณหภูมิการเยน็ตวัของบ่อหลอมเช่ือม (T) สามารถประมาณค่าจากสมการท่ี 3 ดงัน้ี  

 

                                                           
2𝜋𝜋(𝑇𝑇−𝑇𝑇𝑇𝑇)𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑄𝑄
= exp (𝑉𝑉𝑉𝑉

2α
)𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑉𝑉𝑉𝑉

2α
)                                                                              (3) 

 

ตารางที่ 3 ค่าพารามิเตอร์ใน Rosenthal’s equation และสมบติัทางความร้อน [9, 10] 

 

สัญลกัษณ์ ความหมาย เหลก็ S50C เหลก็ SS400 

T อุณหภูมิขณะเช่ือม (oC) 

To อุณหภูมิก่อนการเช่ือม (oC) 25 

k ค่าการนาํความร้อนในช้ินงาน (W/m oC) 54 80 

α สมัประสิทธิการแพร่ความร้อน  

(Thermal  Diffusivity, 10-5m2/s) 
1.47 2.26 

Ko Modified bessel function of second kind และ 

zero order 

𝑉𝑉𝑉𝑉
2α

 

g ความหนาช้ินงาน (m) 0.006 

r ระยะเชิงรัศมีทางจากจุดอาร์ก (m) 𝑉𝑉 =  �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 

x, y ระยะทางจากจุดอาร์กในแนวขนานและขวางรอยเช่ือมใดๆ 

Q ค่าความร้อนเขา้สู่ช้ินงานขณะเช่ือม (W) 

 (η x E x I = 0.7 * 150 A *23 V)  

ประสิทธิภาพการอาร์ก(η)ใน GTAW = 0.7  

2415 

V ความเร็วเช่ือม (m/s) 0.0007 

 

การคาํควณหาช่วงอุณหภูมิของการแตกร้าวขณะแขง็ตวัสามารถประมาณค่าจากสมการท่ี 4 ดงัน้ี 
 

                                                                                 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ∗ (𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀/𝑉𝑉)                                           (4) 
 

Cooling Rate คือ ช่วงอุณหภูมิท่ีผา่นการแตกร้าวขณะแขง็ตวั (oC/s) 

MCL คือ ความยาวรอยแตกร้าวสูงสุด (mm) 

V คือ ความเร็วเดินเช่ือม (mm/s) 
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รูปที่ 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวรอยแตกสูงสุดกบัอุณหภูมิการเยน็ตวั 

 

3. ผลการทดลองและการวจิารณ์ผล 

3.1 ผลการตรวจสอบความไวของการรอยแตกร้าวแบบมหาภาค 

 รูปท่ี 4 ผลการตรวจสอบลกัษณะการกระจายตวัของรอยแตกร้าวบนผิวแนวเช่ือมแบบมหาภาคหลงัจากการทดสอบดดัโคง้ด้วยวิธีการ

ทดสอบแบบ Trans -Varestraint ของเหล็กกลา้เกรด S50C และเหล็กกลา้เกรด SS400 ท่ีระดบัความเครียด 0.74%-4.2% พบวา่ การแตกร้าวขณะ

แข็งตวัเกิดข้ึนท่ีด้านหลงัของบ่อหลอมเหลว (Molten Pool) ทั้งสองวสัดุทุกระดบัความเครียดแสดงดงัลูกศรช้ีในรูปท่ี 4 แต่เม่ือเปรียบเทียบ

ลกัษณะการกระจายตวัของการแตกร้าวขณะแข็งตวัระหว่างเหล็กกลา้เกรด S50C และ SS400 พบว่าเหล็กกลา้เกรด S50C มีการกระจายตวัของ

รอยแตกร้าวมากกวา่เหล็กกลา้เกรด SS400 ท่ีระดบัความเครียดต่างๆ  

 

 
 

รูปที่ 4 การกระจายตวัของรอยแตกร้าวระหวา่งเหล็กกลา้เกรด S50C และเหลก็กลา้เกรด SS400 ท่ีระดบัความเครียด 0.74% - 4.2% 

 

3.2 ผลการตรวจสอบความไวของรอยแตกร้าวเชิงปริมาณ 

 รูปท่ี 5 แสดงการตรวจสอบรอยแตกร้าวของวสัดุเหล็กกลา้เกรด S50C ท่ีความเครียด 4.20% หลงัการทดสอบวิธี Trans-Varestraint   

ดว้ยโปรแกรม Image J โดยแสดงวิธีการนบัจาํนวน ความยาวของรอยแตกร้าวและความยาวรอยแตกร้าวสูงสุด  

 

 

 

Fusion 
Boundary 
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รูปที่ 5 วิธีการวดัจาํนวนและความยาวของรอยแตกร้าว 

 

 รูปท่ี 6 (ก) แสดงจาํนวนของรอยแตกร้าวและความยาวรอยแตกของการเช่ือมอาร์กดว้ยทงัสเตนภายใตแ้ก๊สเฉ่ือยปกคลุมของเหล็กกลา้เกรด 

S50C ท่ีทดสอบดว้ยวิธีการแบบ Trans -Varestraint ในระดบัความเครียด 0.74-4.2% พบวา่ ท่ีระดบัความเครียดเร่ิมตน้ 0.75 % มีจาํนวนของรอย

แตกร้าว 4 รอยแตก และมีความยาวรอยแตกร้าวสูงสุด 1.4 mm และเม่ือตรวจสอบจาํนวนของรอยแตกร้าวท่ีเพ่ิมระดบัความเครียด 1.00 -1.50% 

พบวา่จาํนวนของรอยแตกร้าวยงัคงมี 4 รอยแตก แต่มีแนวโนม้ความยาวของรอยแตกร้าวท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ขณะท่ีเพ่ิมระดบัความเครียด 2.30 -4.20% 

พบว่ามีจาํนวนของรอยแตกร้าวมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนและมีความยาวรอยแตกร้าวสูงสุดเพ่ิมสูงข้ึนตามลาํดบั แต่มีรอยแตกร้าวสูงสุดท่ีระดบั

ความเครียด 4.20% มีความยาวรอยแตกร้าวสูงสุดประมาณ 2.27 mm อยา่งไรก็ตามเม่ือทาํการเปรียบเทียบจาํนวนรอยแตกร้าวกบัเหล็กกลา้เกรด 

SS400 ในระดบัความเครียด 0.74-4.2% แสดงดงัรูปท่ี 6 (ข) พบว่าท่ีระดบัความเครียด 0.74-1.5% มีจาํนวนของรอยแตกร้าวมีปริมาณน้อยกว่า

เหล็กกลา้เกรดS50C และเม่ือเปรียบเทียบในระดบัความเครียด 2.30-4.2% พบวา่มีจาํนวนของรอยแตกร้าวมีปริมาณมากกว่าเหล็กกลา้เกรด S50C 

แต่ในขณะความยาวของรอยแตกร้าวของเหล็กกลา้เกรดSS400 มีแนวโนม้สั้นกวา่เหล็กกลา้เกรด S50C  

รูปท่ี 7 ก) แสดงการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนปริมาณรอยแตกร้าวกบัระดบัความเครียดต่างๆ ของเหล็กกลา้เกรด S50C กบั

เหล็กกลา้เกรดSS 400 ท่ีระดบัความเครียด 0.74 -1.50% พบวา่จาํนวนรอยแตกร้าวของเหล็กกลา้เกรด S50C มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนขณะท่ีจาํนวน

รอยแตกร้าวของเหล็กกลา้เกรดSS400 ในระดบัความเครียด 0.74 -1.50% มีจาํนวนของรอยแตกร้าวใกลเ้คียงกนัแต่เม่ือเปรียบเทียบกบัเหล็กกลา้

เกรดS50C ท่ีระดบัความเครียดเท่ากนัพบว่า มีจาํนวนของรอยแตกร้าวน้อยกว่าเหล็กกลา้เกรด S50C ขณะท่ีในระดบัความเครียด 2.30 -4.20% 

ทั้งสองวสัดุ พบว่าเหล็กกลา้เกรด S50C มีจาํนวนของรอยแตกร้าวมีแนวโน้มลดตํ่าลงแต่เม่ือเปรียบกบัเหล็กกลา้เกรด SS400 จาํนวนของรอย

แตกร้าวมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน อยา่งไรก็ตามเม่ือนาํผลรวมจาํนวนของรอยแตกร้าวทั้งหมดทุกระดบัความเครียด 

จากผลการทดลองสรุปไดว้า่ เม่ือความเครียดเพ่ิมข้ึนจะทาํให้ความเส่ียงในการแตกร้าวมากข้ึน อยา่งไรก็ตามท่ีความเครียดสูง (4.20%) เหล็กกลา้

เกรด S50C จะมีความยาวรอยแตกสูงสุด แต่ในทางกลบักนัเหลก็กลา้เกรด SS400 มีปริมาณจาํนวนรอยแตกร้าวท่ีมากกวา่ซ่ึงในการประเมิน

ความไวในการแตกร้าวขณะแขง็ตวัเชิงปริมาณวิธีดงักล่าวยงัไม่ชดัเจน ดงันั้นผูวิ้จยัจงัไดน้าํเสนอวิธีการประเมินการแตกร้าวภายใตช่้วงอุณหภูมิ

การแขง็ตวั SCTR ในเน้ือหาต่อไปน้ี 
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รูปที่ 6 ความสมัพนัธ์ของความยาวรอยแตกร้าวกบัอตัราความเครียด 0.74-4.2% ของ (ก) เหลก็กลา้เกรด S50C และ(ข)เหลก็กลา้เกรด SS400 

 

 
รูปที่ 7 เปรียบเทียบจาํนวนปริมาณรอยแตกร้าวระหวา่งเหล็กกลา้เกรด S50C กบัเหลก็กลา้เกรด SS400 

ก) จาํนวนรอยแตกร้าว และ ข)จาํนวนรอยแตกร้าวทั้งหมด 
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3.3 การประเมินความไวในการแตกร้าวของเหลก็กล้าเกรด S50C และSS400 ภายใต้ช่วงอุณหภูมิการแตกร้าวขณะแข็งตัว (SCTR) 

3.3.1 ความยาวรอยแตกสูงสุดในแต่ละระดบัความเครียดของเหล็กกลา้เกรด S50C และSS400  

รูปท่ี 8 แสดงการประเมินความยาวรอยแตกร้าวขณะแข็งตวัของเหล็กกลา้เกรด S50C และSS400 พบว่าความยาวรอยแตกร้าวขณะแข็งตวัของ

เหล็กกลา้เกรด S50C มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนตามความเครียดท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีความยาวรอยแตกสูงสุดจากค่าเฉล่ีย 3 ช้ินงานทดสอบคือ 1.99 mm 

ภายใตค้วามเครียดท่ี 4.20 % ขณะท่ีเหล็กกลา้เกรด SS400 ความยาวรอยแตกมีแนวโนม้คงทีเม่ือความเครียดเพ่ิมข้ึน   

 

 
 

รูปที่ 8 ความยาวรอยแตกร้าวสูงสุดขอช้ินงานทดสอบท่ีระดบัความเครียดต่าง  

ก) เหล็กกลา้เกรด S50C  และ ข)เหล็กกลา้เกรด SS400 

 

3.3.2 ผลอุณหภูมิจุดหลอมละหลายและอตัราการเยน็ตวั (CR) ของเหล็กกลา้เกรด S50C และ SS400 

 ผลการคาํนวณอุณหภูมิจุดหลอมละหลายจากส่วนผสมทางเคมีและแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ทางความร้อนสําหรับโลหะแผ่นบางของ 

Rosenthal แสดงดงัรูปท่ี 9 แสดงกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิต่อเวลาของการเยน็ตวัในบ่อหลอมเช่ือม พบว่าเหล็กกลา้เกรด S50C มีค่า

อุณหภูมิจุดหลอมละหลายอยูท่ี่ 1491 ºC และค่าอตัราการเยน็ตวัประมาณ 94 oC/s ในขณะท่ีเหล็กกลา้เกรด SS400 มีค่าอุณหภูมิจุดหลอมละหลาย

อยูท่ี่ 1518 ºC โดยมีค่าค่าอตัราการเยน็ตวัประมาณ 58 oC/s  

 

 
รูปที่ 9 อุณหภูมิจุดหลอมละหลายและอตัราการเยน็ตวั 

 

 

3.3.3 ช่วงอุณหภูมิของการแตกร้าวขณะแขง็ตวั (Solidification Cracking Temperature Range, SCTR) ในแต่ละระดบัความเครียด 
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รูปที่ 10 ช่วงอุณหภูมิของการแตกร้าวขณะแขง็ตวัในแต่ละระดบัความเครียด 

 

 จากความสมัพนัธ์ระหวา่ง MCL ดงัรูปท่ี 8 และ CR ดงัรูปท่ี 9 จะถูกนาํมาอธิบายภายใต ้SCTR เพ่ือประเมินความไวภายใตช่้วงอุณหภูมิการ

แตกร้าวขณะแขง็ตวัดงัแสดงดงัรูปท่ี 10 

3.4 การประเมินความไวการแตกร้าวภายใตค้่าขอบเขต SCTR ท่ีระดบัความความเครียดวิกฤต ณ อุณหภูมิสูง 

 

 
 

รูปที่11 เส้นโคง้ความเหนียว ณ อุณหภูมิสูง 

 

 จากรูปท่ี 11 แสดงการเส้นประมาณค่าขอบเขต SCTR ท่ีระดบัความเครียดวิกฤตท่ีอุณหภูมิสูง หรือเส้นโคง้ความเหนียวท่ี อุณหภูมิสูง พบวา่ 

เส้นค่าขอบเขต SCTR ของเหล็กกลา้เกรด S50C กวา้งกวา่ เหล็กกลา้เกรด SS400 ซ่ึงบ่งช้ีวา่ S50C มีโอกาสเกิดการแตกร้าวขณะแขง็ตวั มากกว่า 

SS400 เน่ืองจากการแตกร้าวการแตกร้าวขณะแขง็ตวัจะมีแนวโนม้เกิดข้ึนสูงบริเวณก่ึงแขง็ก่ึงเหลว (Mushy Zone) [7] ขณะท่ีอตัราความเครียด

วิกฤติตํ่าสุดท่ีจะเกิดการแตกร้าวหรือ CST บ่งช้ีวา่ S50C ใชอ้ตัราความเครียดนอ้ยกวา่ SS400 ถึงจะเกิดการแตกร้าวขณะแขง็ตวัซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ค่าขอบเขต SCTR น้ี 
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4. สรุปผลการทดลอง 

 จากผลการวิจยัการประเมินความไวในการแตกร้าวของเหล็กกล้าเกรด S50C และSS400 ภายใตช่้วงอุณหภูมิการแตกร้าวขณะแข็งตัว 

สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

4.1 การประเมินความไวในการแตกร้าวของเหล็กกลา้เกรด S50C และSS400 เชิงปริมาณ บ่งช้ีว่า S50C แสดงความยาวรอยแตกร้าวสูดสุด แต่

ในทางกลบักนั SS400 ณ ระดบัท่ีความเครียด 4.2 % พบวา่มีจาํนวนรอยแตกร้าวท่ีกระจายมากกวา่อยา่งชดัเจน  

4.2 ในกรณีการประเมินความไวในการแตกร้าวของเหล็กกลา้เกรด S50C และSS400 ภายใตช่้วงอุณหภูมิการแตกร้าวขณะแขง็ตวั (SCTR) และ

ความเครียดวิกฤตขณะเช่ือม(CST) บ่งช้ีชดัเจนวา่เหล็กกลา้เกรด S50C มีความไวในการแตกร้าวขณะแข็งตวัท่ีมากกวา่ SS400 เม่ือพิจารณาความ

กวา้งของช่วงอุณหภูมิ SCTR ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่าอตัราความเครียดวิกฤตในการแตกร้าว CST ท่ีนอ้ยกวา่ดว้ย  

ซ่ึงขอ้มูลการวิจยัน้ีจะมีประโยชน์ในการนาํไปทาํนายการแตกร้าวขณะแข็งตวั เม่ือทราบค่าอตัราความเครียดขณะเช่ือม เช่น จากแบบจาํลองทาง

คอมพิวเตอร์( Computational Simulation) ในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบนัหุ่นยนต์เช่ือมเขา้มามีบทบาทในอุตสาหกรรมการเช่ือมมากข้ึน เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนช่างเช่ือม 

และปัญหาเร่ืองความเม่ือยลา้ของช่างเช่ือม ช่วยใหแ้นวเช่ือมท่ีไดมี้คุณภาพและมีความสมํ่าเสมอมากข้ึนโดยเฉพาะงานเช่ือม

พอกผิว งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการเช่ือมพอกผิวช้ินงานเหล็กกล้าคาร์บอนตํ่ าโดยใช้หุ่นยนต์เช่ือมอัตโนมัติ โดย

กระบวนการการเช่ือมแก๊สคลุม (GMAW) ทําการเช่ือมพอกผิว 1 2 3 และ5 ชั้น พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการเช่ือมจะใช้

กระแสไฟฟ้าในการเช่ือม 100 แอมป์ ความเร็วในการเช่ือม 2.5 มิลลิเมตรต่อวินาที อตัราป้อนลวด 10.3 มิลลิเมตรต่อวินาที 

ระยะอาร์ค 1 มิลลิเมตร มุมของหัวเช่ือม 45 องศา จากผลการศึกษาโครงสร้างมหภาคของช้ินงานเช่ือมดว้ยหุ่นยนต์เช่ือม

อตัโนมติั พบวา่รอยเช่ือมมีความสมํ่าเสมอ แนวเช่ือมมีการซึมลึกดี ความกวา้งของแนวเช่ือมเพ่ิมข้ึนเม่ือจาํนวนชั้นของการ

เช่ือมมากกวา่ 3 ชั้น เน่ืองจากการเกิดความร้อนสะสมในแนวเช่ือม 

คาํสําคญั : เช่ือมพอกผิว, หุ่นยนตเ์ช่ือมอตัโนมติั, จาํนวนชั้นของการเช่ือม 

Abstract 

 Robot welding is widely used in welding industry due to the lack of skillful welder and the fatigue of them. Using 

of robot welding can provide a suitable welding quality especially in overlay welding. The objective of this research is to 

study the welding deposition of low carbon steel using robot welding. Gas metal are welding (GMAW) was carried out with 

various welding current and welding speed. The welding layer was one, two, three and five layers. The wire feed rate was 

10.3 mm/sec and 1mm. are distance was used with 45 degree of welding torch. The result of macro structure analyzed 

showed that the welding bead was consistency with good dilution ratio. The weld width was increasing when number of 

welding layers up to three layers due to the higher heat input between interpass welding.  

Keywords : deposit welding, robot welding, welding layers 
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1. บทนํา 

 มนุษยมี์ขีดจาํกดัในการทาํงานซํ้ าๆ กนัให้ไดผ้ลดีสมํ่าเสมออยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลานาน งานเช่ือมมีลกัษณะเฉพาะของงาน ซ่ึงเม่ือช่างเช่ือม

ดาํเนินการไปเป็นระยะเวลานาน ช่างเช่ือมจะเกิดความเม่ือยลา้ทางกาย และความเครียด ซ่ึงจะเป็นการบัน่ทอนความชาํนาญของช่างเช่ือม ดว้ยเหตุ

น้ีเองกระบวนการเช่ือมจึงมีวิวฒันาการเป็นแบบอตัโนมติั เพ่ือให้การควบคุมรอยเช่ือมของช่างเช่ือมง่ายข้ึนและเกิดรอยเช่ือมซ่ึงมีคุณสมบติัตาม

ความตอ้งการ  

 หุ่นยนตเ์ช่ือมเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีการควบคุมแบบอตัโนมติั สามารถป้อนโปรแกรมกาํหนดค่าตามความตอ้งการได ้ ใชง้านไดเ้อนกประสงค์

และมีความอิสระในการเคล่ือนท่ีหลายๆแกน และยงัสามารถควบคุมการเช่ือมไดใ้นระยะไกล ซ่ึงเป็นผลดีต่อช่างเช่ือมท่ีควบคุมงาน การเช่ือม

พอกผิวแบบเติมเน้ือโลหะจึงเป็นอีกวิธีสาํหรับการซ่อมบาํรุงส่วนท่ีสึกหรอให้มีประสิทธิภาพเทียบของใหม่[1-4] เพ่ือลดตน้ทุนสาํหรับการซ้ือ

อุปกรณ์ใหม่ และช่วยเสริมความแขง็แรงให้กบัส่วนท่ีสึกหรอ รวมไปถึงการสร้างงานข้ึนจากการเช่ือมเพ่ือให้ไดคุ้ณสมบติัตามท่ีเราตอ้งการ  

 ในการเช่ือมพอกผิวสามารถใชเ้ทคนิคในการเช่ือมไดห้ลายเทคนิค เช่น กระบวนการเช่ือมโลหะแก๊สคลุม กระบวนการอาร์คทงัสเตนแก๊ส

คลุม (Gas Tungsten Arc Welding : GTAW) การเช่ือมแก๊สออกซิอเซทิลีน (Oxy-Acetylene Welding : OAW) และการเช่ือมพลาสม่า (Plasma Arc 

Welding) เป็นตน้[5] ในการเลือกใชวิ้ธีการเช่ือมท่ีแตกต่างกนัจะใหป้ระสิทธิภาพในการเช่ือม (Welding efficiency) การหลอมลึก (Penetration) 

และตน้ทุนในการเช่ือม (Welding cost) แตกต่างกนั จึงตอ้งมีการเลือกใชวิ้ธีการเช่ือมให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน[6] 

 ในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํการเช่ือมพอกผิวโลหะบนเหล็กกลา้คาร์บอนตํ่า โดยกระบวนการเช่ือมโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc 

Welding: GMAW) ดว้ยหุ่นยนตเ์ช่ือมอตัโนมติั และทาํการศึกษาหาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมสาํหรับการเช่ือม วิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา 

และคุณสมบติัทางกลของช้ินงานเช่ือม  

 

2. วสัดุอุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

2.1 วสัดุอุปกรณ์และกระบวนการเช่ือม 

 ช้ินงานท่ีใชใ้นการทดลองคือเหล็กกลา้คาร์บอนตํ่าเกรดSS400 ขนาด 100x195x6 มิลลิเมตร กาํหนดกระแสไฟฟ้าในการเช่ือม 80-120 แอมป์ 

ความเร็วในการเดินแนวเช่ือม 4 ค่า คือ 1.67 มิลลิเมตรต่อวินาที, 2.50 มิลลิเมตรต่อวินาที, 3.33 มิลลิเมตรต่อวินาที และ 4.17 มิลลิเมตรต่อวินาที 

ระยะอาร์ก 1 มิลลิเมตร มุมของหวัเช่ือม 45 องศา และลวดเช่ือม E70S-6 ขนาดเส้นผา่นศูนยล์วดเช่ือม 0.8 มิลลิเมตร ดว้ยกระบวนการการเช่ือม

โลหะแก๊สคลุม (GMAW) ซ่ึงใชแ้ก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นแก๊สปกคลุม โดยหุ่นยนตเ์ช่ือมอตัโนมติัยีห่้อABB ARC WELDING ROBOT รุ่น 

IRB 1520 ID เม่ือไดแ้นวเช่ือมตามท่ีกาํหนดแลว้ วดัขนาดความกวา้งของแนวเช่ือมดว้ยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ แลว้บนัทึกผลก่อนนาํช้ินงานไปตดั

ดว้ยเคร่ืองตดัเล่ือยแบบสายพาน นาํแนวเช่ือมไปตดัก่ีงกลางของแนวเช่ือมดว้ยเคร่ืองตดัเล่ือยแบบสายพาน เพ่ือนาํตวัอยา่งช้ินงานไปทาํการ

ทดสอบ และส่องดูโครงสร้างดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 

 หลงัจากทาํการทดลองหาแนวเช่ือมท่ีเหมาะสมแลว้ นาํค่าพารามิเตอร์ท่ีไดไ้ปใชใ้นการเช่ือมพอกผิวโลหะ ซ่ึงในการเช่ือมพอกช้ินงานจะใช้

กระแสไฟฟ้าท่ี 100 แอมแปร์ แรงดนัไฟฟ้า 22.2 โวลต ์ความเร็วในการเดินแนวเช่ือม 2.5 มิลลิเมตรต่อวินาที ความเร็วในการป้อนลวดเช่ือม 10.3 

มิลลิเมตรต่อวินาที โดยทาํการเช่ือมพอกผิวจาํนวน 1 2 3 และ 5 ชั้น ซ่ึงวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง แสดงไดด้งัรูปท่ี 1 

 

    
     (ก) เหล็กกลา้คาร์บอนตํ่า  (ข) หุ่นยนตเ์ช่ือมอตัโนมติั 
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         (ค) เคร่ืองตดัเล่ือยแบบสายพาน               (ง)  กลอ้งจุลทรรศน์แบบมีโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ 

รูปท่ี 1 วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง  

 

2.2 วธีิการทดสอบ 

 ทาํการเตรียมช้ินงานทดสอบท่ีจะใชดู้โครงสร้างมหภาค โดยนาํช้ินงานท่ีผ่านการตดัก่ึงกลางของแนวเช่ือมดว้ยเคร่ืองตดัเล่ือยแบบสายพาน 

มาทาํการข้ึนเรือนช้ินงานดว้ยเคร่ืองอดัเรซ่ิน ทาํการขดัหยาบดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 100 320 400 600 800 และ 1000 ตามลาํดบั ขดัละเอียดดว้ยผง

อะลูมินา 0.05 µm ดว้ยเคร่ืองขดัผงอะลูมินา บนจานหมุนหุ้มดว้ยผา้สกัหลาด จากนั้นทาํการกดักรดช้ินงานดว้ยกรด Nital 2.5% จบัเวลา 5 วินาที 

ลา้งช้ินงานดว้ยแอลกอฮอล ์แลว้เป่าใหแ้ห้ง[7] (รูปท่ี 2) 

 
รูปท่ี 2 ตวัอยา่งช้ินงานเช่ือมแบบ 1 ชั้น ท่ีกระแสไฟ 100 แอมป์ 

 หลงัจากไดพ้ารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมแลว้ ทาํการเช่ือมพอกผิวโลหะแบบเติมเน้ือโลหะ โดยทาํการเช่ือมพอกผิวจาํนวน 1 2 3 และ 5 ชั้น จากนั้น

นาํช้ินงานไปตดัก่ึงกลางของแนวเช่ือมดว้ยเคร่ืองตดัเล่ือยแบบสายพาน แลว้ทาํการข้ึนเรือนช้ินงานดว้ยเคร่ืองอดัเรซ่ิน และทาํการขดัหยาบดว้ย

กระดาษทรายเบอร์ 100 320 400 600 800 และ 1000 ตามลาํดบั ขดัละเอียดดว้ยผงอะลูมินา 0.05 µm ดว้ยเคร่ืองขดัผงอะลูมินา บนจานหมุนหุ้มดว้ย

ผา้สกัหลาด จากนั้นทาํการกดักรดช้ินงานดว้ยกรด Nital 2.5% จบัเวลา 5 วินาที ลา้งช้ินงานดว้ยแอลกอฮอล ์แลว้เป่าให้แห้ง ดงัรูปท่ี 3 

 

 
รูปท่ี 3 ตวัอยา่งช้ินงานเช่ือมพอกผิวโลหะจาํนวน 3 ชั้น 

 เม่ือไดช้ิ้นงานตามรูปท่ี 3 นาํช้ินงานไปส่องดูโครงสร้างมหภาคโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ และวดัขนาดต่างๆ ไดแ้ก่ ความกวา้งแนวเช่ือม ความ

กวา้งแนวกระทบร้อน ความกวา้งแนวซึมลึก และความลึกบ่อหลอม เป็นตน้ ดงัรูปท่ี 4  

 

 
รูปท่ี 4 แสดงขนาดต่างๆ ของช้ินงาน[8] 
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3. ผลการทดลองและวเิคราะห์ผลการทดลอง 

3.1 ผลทดสอบการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมโดยพจิารณาจากโครงสร้างมหภาค 

 การทดสอบเพ่ือหาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสม ดว้ยการทดสอบดูโครงสร้างมหภาคของช้ินงาน เช่น การหลอมละลาย การซึมลึก และรูพรุนพบวา่

ช้ินงานหลอมละลายเป็นเน้ือเดียวกนั ท่ีกระแสไฟฟ้าในการเช่ือม 100-120 แอมป์ ความเร็วในการเดินแนวเช่ือม 1.67-4.17 มิลลิเมตรต่อวินาที เม่ือ

ความเร็วในการเดินแนวเช่ือมสูงข้ึนความกวา้งของช้ินงานทดสอบจะเล็กและแคบลง 

3.2 ผลทดสอบการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมโดยพจิารณาจากความกว้างของช้ินงานทดสอบ 

 การทดสอบเพ่ือหาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสม ดว้ยการวดัขนาดช้ินงานทดสอบโดยใชเ้วอร์เนียร์คาลิปเปอร์ในการวดั เพ่ือวิเคราะห์ขนาดช้ินงาน 

จากกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งค่ากระแสไฟฟ้าในการเช่ือมกบัความกวา้งรอยเช่ือมท่ีความเร็วในการเดินแนวเช่ือมต่างกนั ดงัรูปท่ี 5 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งค่ากระแสไฟฟ้าในการเช่ือมกบัความกวา้งรอยเช่ือมท่ีความเร็วในการเดินแนวเช่ือมต่างกนั 

 

 จากรูปท่ี 5 จะเห็นวา่ เม่ือใหค้วามเร็วของการเดินแนวเช่ือมคงท่ี ปรับกระแสไฟฟ้าในการเช่ือมเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ความกวา้งของรอยเช่ือม

เพ่ิมข้ึน และเม่ือให้กระแสไฟฟ้าในการเช่ือมคงท่ี ปรับความเร็วในการเดินแนวเช่ือมเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ความกวา้งของรอยเช่ือมลดลง 

3.3 ผลทดสอบการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะโดยวดัขนาดต่างๆของช้ินงานทดสอบ 

 จากการวดัค่าขนาดต่างๆ ของช้ินงานทดสอบ และไดท้าํการวิเคราะห์ กราฟแสดงค่าความกวา้งแนวกระทบร้อน และค่าความลึกบ่อ

หลอมเหลว ท่ีค่ากระแสไฟฟ้าในการเช่ือม 80-120 แอมป์ ค่าความเร็วในการเดินแนวเช่ือม 1.67-4.17 มิลลิเมตรต่อวินาที ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 แสดงขนาดต่างๆ ของช้ินงานทดสอบ 

 จากการตรวจสอบโครงสร้างแบบมหภาค พบวา่กระแสเช่ือม และความเร็วในการเดินแนวเช่ือมท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อลกัษณะของแนวเช่ือม 

ทั้งขนาดความกวา้ง ความนูน ระยะการซึมลึก และความสมบูรณ์ของรอยเช่ือม โดยท่ีกระแสไฟ 80 แอมป์ และ 90 แอมป์ แนวเช่ือมเล็กนูน การ

หลอมละลายตํ่า มีการซึมลึกไม่สมบูรณ์ลกัษณะการซึมลึกนอ้ย รอยซึมลึกแคบ เพราะกระแสไฟตํ่า ซ่ึงแตกต่างจากรอยซึมลึกของแนวเช่ือมดว้ย

กระไฟขนาดอ่ืนๆ ท่ีกระแสไฟ 100 แอมป์ มีความลึกของบ่อหลอมเหลวมากท่ีสุดท่ีความเร็วในการเดินแนวเช่ือมท่ี 2.50 มิลลิเมตรต่อวินาที 

ลกัษณะรอยเช่ือมและการซึมลึกสมบูรณ์ การหลอมละลายเป็นไปอยา่งสมบูรณ์ อตัราการเติมลวดดี การหลอมละลายท่ีขอบงานเป็นไปในลกัษณะ

ท่ีสวยงามไม่มีรอยกดัแหวง่ท่ีขอบรอยเช่ือม ท่ีกระแสไฟ 110 แอมป์ มีความลึกของบ่อหลอมเหลวมากท่ีสุดท่ีความเร็วในการเดินแนวเช่ือมท่ี 1.67 

มิลลิเมตรต่อวินาที ลกัษณะการซึมลึกสมบูรณ์ ความนูนของแนวเช่ือมและความกวา้งของแนวเช่ือมมีลกัษณะท่ีสมบูรณ์ อตัราการเติมลวดดี ไม่มี

รอยกดัแหวง่ท่ีขอบรอยเช่ือม และเม่ือเปรียบเทียบกบักระแสไฟ 100 แอมป์ มีความใกลเ้คียงกนัของแนวเช่ือม ท่ีกระแสไฟ 120 แอมป์ มีความลึก

ของบ่อหลอมเหลวมากท่ีสุดท่ีความเร็วในการเดินเช่ือม 3.33มิลลิเมตรต่อวินาที การซึมลึกของแนวเช่ือมมีลกัษณะรอยซึมลึกมาก เกิดการกองรวม

ของลวดเช่ือม ทาํให้แนวเช่ือมกวา้งและรอยซึมลึกมากเกินไป ซ่ึงเกิดมาจากปริมาณความร้อนของกระแสไฟท่ีสูงเกินไป  

 เม่ือเปรียบเทียบลกัษณะของแนวเช่ือมและการการซึมลึก กระแสไฟท่ี 100 แอมป์ และ 110 แอมป์ พบวา่ มีลกัษณะเหมาะสม และมีความ

ใกลเ้คียงกนัของแนวเช่ือม ส่วนกระไฟท่ี 80 แอมป์ 90 แอมป์ และ 120 แอมป์ จะเห็นวา่แนวเช่ือมหลอมละลายไม่สมบูรณ์ เพราะกระแสไฟตํ่า

เกินไป และกระแสไฟสูงเกินไป จากลกัษณะรอยซึมลึกของแนวเช่ือมตลอดแนวทุกกระแสไฟ พบวา่ ลกัษณะผิวและการซึมลึกท่ีกระแส 100 

แอมป์ มีความสมบูรณ์ท่ีสุด และเหมาะสมในการเช่ือมพอกผิว 

 

 

 

กระแสไฟฟ้าใน

การเช่ือม (แอมป์) 

ความเร็วการเดินแนว

เช่ือม (มิลลิเมตรต่อ

วินาที) 

ความกวา้งของ

แนวเช่ือม (µm) 

ความลึกของบ่อ

หลอมเหลว (µm) 

ความกวา้งแนวซึม

ลึก (µm) 

ความกวา้งแนว

กระทบร้อน (µm) 

80 

1.67 6943.28 1217.82 9675.24 11041.63 

2.50 6085.18 1455.57 7813.61 8895.33 

3.33 5218.67 1298.37 6517.84 7486.59 

4.17 4307.12 1068.59 5530.65 6455.04 

90 

1.67 8060.67 1353.78 10268.73 11373.12 

2.50 6018.43 1590.67 - - 

3.33 5080.45 1357.23 6755.84 7573.01 

4.17 4526.65 1101.85 6074.39 6544.36 

100 

1.67 7353.31 1152.42 10361.39 - 

2.50 6024.45 1376.05 8345.48 9478.42 

3.33 5080.99 1226.28 7104.68 7941.53 

4.17 4984.47 1034.45 6083.00 7143.64 

110 

1.67 9940.66 2515.39 - - 

2.50 6729.68 1930.55 9603.41 - 

3.33 5815.56 1736.24 8342.47 9605.23 

4.17 5476.79 1673.43 7067.46 7778.59 

120 

1.67 9798.34 1841.04 12234.28 13705.92 

2.50 8807.98 2354.60 12747.66 - 

3.33 6768.69 2486.46 10182.12 - 

4.17 6214.14 2067.24 9858.87 - 
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3.4 วเิคราะห์ความสูงที่ได้ของแนวเช่ือมแต่ละช้ัน 

 

 
รูปท่ี 6 ความสูงท่ีวดัไดจ้ากแนวเช่ือมแต่ละชั้น 

 

 จากรูปท่ี 6 กราฟแสดงค่าความสูงท่ีวดัไดจ้ากแนวเช่ือมแต่ละชั้น ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ความสูงท่ีวดัไดใ้นชั้นเดียวกนั มีความสูงท่ีไม่เท่ากนั และใน

บางช่วงมีความสูงท่ีห่างกนัมาก สงัเกตุจากความสูงชั้นท่ี 1 ของแนวเช่ือมพอกผิว 1 2 3 และ 5 ชั้น พบวา่ชั้นท่ี 1 ของแนวเช่ือม 1 ชั้น มีความสูงท่ี

มากกวา่ความสูงของชั้นท่ี 1 ของแนวเช่ือมพอกผิวอ่ืนๆ เช่นเดียวกบั ชั้นท่ี 1 ของแนวเช่ือมพอกผิว 2 ชั้น จะมีความสูงมากกวา่ความสูงของแนว

เช่ือมพอกผิว 3 และ 5 ชั้น เน่ืองจากไม่เกิดการหลอมจากชั้นอ่ืน และเม่ือเปรียบเทียบความสูงของชั้นท่ี 1 กบัชั้นท่ี 2 ของแนวเช่ือมพอกผิว 3 และ 5 

ชั้น มีความสูงท่ีใกลเ้คียงกนั  แสดงให้เห็นวา่ความสูงของแนวเช่ือมท่ีไดจ้ากการใชหุ่้นยนตเ์ช่ือมอตัโนมติัมีค่าท่ีสมํ่าเสมอเม่ือเช่ือมพอกผิวแบบ

เติมเน้ือโลหะ 3 ชั้นข้ึนไป 

3.5 วเิคราะห์ความกว้างที่ได้ของแนวเช่ือมแต่ละช้ัน 

 

 
รูปท่ี 7 ความกวา้งท่ีวดัไดจ้ากแนวเช่ือมแต่ละชั้น 

 

 จากรูปท่ี 7 แสดงความกวา้งของแนวเช่ือมแต่ละชั้น จะเห็นไดว้า่ความกวา้งของชั้นท่ี 1 ของแนวเช่ือม 1 2 3 และ 5 ขนาดท่ีใกลเ้คียงกนั แต่

ความกวา้งชั้นท่ี 2 จะมีความกวา้งท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากหลายๆ ปัจจยั เช่น ความร้อนสะสมของชั้นท่ีถูกเช่ือมก่อน โครงสร้างท่ีเปล่ียนไปจากชั้นท่ี 1 

เช่ือมกบัโลหะพ้ืน แต่ชั้นท่ี 2 ข้ึนไปจะถูกเช่ือมกบัลวดเช่ือมท่ีถูกหลอมในชั้นก่อนหนา้  

3.6 โครงสร้างมหภาคที่ได้จากการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ของการเช่ือมพอกแบบเติมเนื้อโลหะ 5 ช้ัน 

    
    (ก) โครงสร้างทั้งหมดของแนวเช่ือม    (ข) โครงสร้างบริเวณแนวซึมลึก  รูปท่ี 8 โครงสร้างของแนวเช่ือม 5 ชั้น 

Fusion Zone 

HAZ 
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 จากรูปท่ี 8 (ก) แสดงความสามารถการเช่ือมพอกผิวแบบเติมเน้ือโลหะในลกัษณะการเช่ือม 5 ชั้นและสามารถตั้งเป็นแนวตรงได ้แนวเช่ือมแต่

ละชั้นมีความสูงท่ีสมํ่าเสมอทั้ง 2 ดา้น และมีความกวา้งท่ีใกลเ้คียงกนัในแต่ละชั้น  มีการซึมลึกดี 

 จากรูปท่ี 8 (ข) แสดงบริเวณท่ีลวดเช่ือมหลอมเหลวเช่ือมไดดี้กบัเหล็กกลา้คาร์บอนตํ่า SS400 (Fusion Zone) และเกิดบริเวณกระทบร้อน

รอบๆแนวซึมลึก (HAZ) แคบ และแนวซึมลึกมีการหลอมละลายท่ีดี 

3.7 วเิคราะห์แนวซึมลกึที่ได้กบัการเช่ือมเพิม่จํานวนช้ัน 

 

 
รูปท่ี 9 ค่าความกวา้งและความลึกของแนวซึมลึก 

 จากรูปท่ี 9 แสดงให้เห็นวา่จาํนวนชั้นของแนวเช่ือมไม่มีผลต่อความลึกของแนวซึมลึกของแนวเชีอม เน่ืองจากแนวซึมลึกจะไดรั้บผลกระทบ

คือแนวเช่ือมแรกท่ีถูกเช่ือมหลอมรวมกบัโลหะพ้ืน และแนวเช่ือมท่ีมี 3 ชั้นข้ึนไปจะมีความกวา้งท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเกิดจากความร้อนสะสมของชั้น

ก่อนๆ ทาํให้เกิดการหลอมให้แนวเช่ือมมีความกวา้งเพ่ิมข้ึน 

3.8 วเิคราะห์ค่าความแข็งที่ได้ของแนวเช่ือมพอกผวิจํานวน 5 ช้ัน 

 

 
รูปท่ี 10 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะห่างระหวา่งรอยกดและค่าความแขง็ 

 จากรูปท่ี 10 เป็นการทดสอบความแขง็แบบไมโครวิกเกอร์[9] กดท่ีบริเวณก่ึงกลางช้ินงานในลกัษณะแนวตั้งของรอยเช่ือมและช้ินงาน ท่ี

กระแสไฟ 100 แอมป์ ความเร็วในการเดินแนวเช่ือม 2.50 มิลลิเมตรต่อวินาที จะเห็นไดค้่าความแขง็ของโลหะเช่ือมแสดงค่าความแขง็ตํ่าสุด 140.5 

HV ท่ีโลหะฐาน และบริเวณชั้นแนวเช่ือมพอกผิวชั้นท่ี 1 2 3 4 และ 5 มีค่าความแขง็ของท่ีใกลเ้คียงกนั โดยค่าความแขง็สูงสุดอยูท่ี่ผิวบนของของ

แนวเช่ือมพอกชั้นท่ี 5 มีค่าความแขง็ 206.6 HV ซ่ึงค่าความแขง็ของแนวเช่ือมท่ีแตกต่างกนัเกิดจากการเจือจางของส่วนผสมทางเคมี  

 

4. สรุป 

 จากการศึกษาการเช่ือมพอกผิวแบบเติมเน้ือโลหะโดยใชหุ่้นยนตเ์ช่ือมอตัโนมติั พบวา่ การเช่ือมช้ินงานดว้ยกระแสไฟท่ี 100 แอมป์ และ

ความเร็วในการเดินลวดเช่ือม 2.50 มิลลิเมตรต่อวินาที ให้แนวเช่ือมท่ีมีลกัษณะการซึมลึกดี แนวเช่ือมสมบูรณ์และมีค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมทั้ง

ความสูงและความกวา้งของแนวเช่ือม ส่วนค่ากระไฟตํ่าและสูงเกินไปจะส่งผลต่อขนาดและการซึมลึกของแนวเช่ือม จากการศึกษาโครงสร้างมห

ภาคของการเช่ือมพอกเติมเน้ือพบวา่ ความสูงของของแนวเช่ือมแต่ละชั้นมีความสมํ่าเสมอและใกลเ้คียงกนั จาํนวนชั้นท่ีเพ่ิมข้ึนไม่มีผลต่อความ

ลึกของแนวซึมลึก แต่มีผลมีต่อความกวา้งของแนวซึมลึก ความกวา้งของแนวเช่ือมเพ่ิมข้ึนเม่ือจาํนวนชั้นของการเช่ือมมากกวา่ 3 ชั้น เน่ืองจากการ
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เกิดความร้อนสะสมในแนวเช่ือม และการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนชั้นส่งผลต่อค่าความแขง็ท่ีเพ่ิมข้ึน ค่าความแขง็ของโลหะเช่ือมแสดงความแขง็ตํ่าสุด 

140.5 HV ท่ีโลหะฐาน และแสดงความแขง็สูงสุด 206.6 HV ท่ีผิวบนของของแนวเช่ือมพอกชั้นท่ี 5  

 

5. ข้อเสนอแนะ 

 5.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทดลองควรมีการตรวจสอบก่อนเสมอ เช่น การความบริสุทธ์ิของแก๊สท่ีใชใ้นการทดลอง และความ

เท่ียงตรงของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบ เป็นตน้ 

 5.2 ในระหวา่งการเช่ือมช้ินงานเกิดกระแสไฟท่ีไม่คงท่ี เน่ืองจากการใชก้ระแสไฟภายในอาคาร เคร่ืองมือไม่เสถียรจึงให้การอาร์คของ

เคร่ืองเช่ือมเกิดการขดัขอ้งของกระแสไฟ ส่งผลต่อการหลอมละลายในระหวา่งการอาร์คในการเช่ือม 

 

6. กติตกิรรมประกาศ 

 งานวิจยัน้ีสําเร็จและคาดว่าจะอาํนวยประโยชน์ให้กบัผูท่ี้สนใจและภาคอุตสาหกรรมตามสมควร การจดัทาํงานวิจยัฉบบัน้ีสามารถลุล่วง

ดว้ยดีจากความช่วยเหลือละความร่วมมือในเร่ืองต่างๆจากจากคุณนครินทร์ บุญครอง คุณนนัทรัตน์ พรหมโชติ คุณวิชุดา ดาํริห์ คุณธญัชนก พงษ์

จาํนงค์ คุณชนินทร์พร ตลอดพบ และคุณกิตติพฒัน์ ภูวงษ์ไกร รวมถึง สํานักวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนยอ์าคาร

เคร่ืองมือ 6 และศูนยอ์าคารเคร่ืองมือ 11 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ท่ีอาํนวยความสะดวกเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทาํงานวิจยั 
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บทคัดย่อ 

 โครงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบและสร้างเคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะสําหรับใชท้ดสอบ

การสึกหรอในโรงงานอุตสาหกรรม โดยอา้งอิงหลกัการทาํงานและการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM G76-13 คือการใช้

อนุภาคของแขง็ไปตกกระทบบนผิวช้ินงานจนเกิดการสึกหรอและหานํ้ าหนกัหรือปริมาตรท่ีหายไป โดยใชค้วามดนัอากาศ

เป็นตวัพาอนุภาคของแขง็และสามารถทาํการทดสอบท่ีมุมตกกระทบต่างๆ จากการทดสอบอตัราป้อนของอนุภาคของแขง็

ดว้ยจานหมุนแบบหลุมคร่ึงวงกลมพบวา่มีความสมํ่าเสมอ ดว้ยความเช่ือมัน่การทดสอบท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์จากการทดสอบ

หลกัการทาํงานของเคร่ืองทดสอบกบัช้ินงานเหล็ก AISI1020 ท่ีมุมกระทบ 45 60 และ 90 องศา พบว่ามีอตัราการสึกหรอ

เฉล่ียเท่ากบั 0.743±0.04, 0.639±0.02 และ 0.428±0.04 มิลลิกรัมต่อนาที ตามลาํดบั จะเห็นไดว้่าอตัราการสึกหรอแบบกดั

เซาะมีค่าลดลงตามมุมกระทบท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการสึกหรอของวสัดุเหนียว จากการทดสอบกบัวสัดุอลูมิเนียม 

เหล็ก AISI1045 และผิวเคลือบแขง็โครเมียมคาร์ไบต ์ซ่ึงมีคุณสมบติัความแขง็ต่างกนั พบวา่อตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะ

ของอลูมิเนียมและเหลก็ AISI1045 มีค่าเพ่ิมข้ึนตามมุมกระทบท่ีลดลง ในส่วนของผิวเคลือบแขง็โครเมียมคาร์ไบตมี์ค่าอตัรา

การสึกหรอแบบกดัเซาะเพ่ิมข้ึนตามค่ามุมตกกระทบท่ีเพ่ิมข้ึน ดว้ยความเช่ือมัน่การทดสอบท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์นอกจากนั้นยงั

พบวา่การใชผ้งอนุภาคอลูมิเนียมออกไซด์ให้อตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะมากกว่าการใชผ้งอนุภาคซิลิกอนไดออกไซด์

เน่ืองจากมีลกัษณะรูปร่างท่ีมีความแหลมและคมกวา่  

คาํสําคญั : การสึกหรอแบบกดัเซาะ, การพอกผิวแขง็, พ้ืนผิววศิวกรรมและเทคโนโลย ี

Abstract 

This research objectives to design and fabricated a dry sand erosion wear tester for using in factories industry. 

Base on principle design and wear testing in accordance with ASTM G76-13 standard. It is using of hard particles to 

impingement the surface of the specimens until it is worn appear and measured of weight or volume loss, with using air 

pressure as a hard particles carrier for testing at difference impact angles. Using a half circular disk as a hard particles 

feeder it was found feed rate consistent with a 95% confident of test. The test results with AISI1020 specimens at the 

impingement angle of 45 60 and 90 degrees shown wear rate of 0.743±0.04, 0.639±0.02 and 0.428±0.04 mg/min. 

respectively. The erosion wear rate decreases as an impingement angle increased, which was in accordance with the wear 

theory of ductile materials. The result testing on the aluminum alloy, AISI1045 steel and hard surface of chromium carbide 

coating, which have a different of the hardness properties, it was found that the erosion rate of the aluminum alloy and 
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AISI1045 carbon steel increasing with the decreases as an impingement angle. Chromium carbide coating has an erosion 

wear rate that increases as an impingement increasing, because of it is brittle materials, with the 95% confidence of test. It 

was also found that using the alumina (Al2O3) particles would provide a higher erosion wear rate than use of silicon dioxide 

(SiO2)  particles, because of its sharper and spike shape. 

Keywords : Dry sand Erosion, Hard surfacing, Surface engineer and technology 
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1. บทนํา 

 ปัญหาการสึกหรอแบบกดัเซาะของเคร่ืองจกัรและช้ินส่วนประกอบ ถือเป็นปัญหาท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เน่ืองจาก

การซ่อมบาํรุงมกัตอ้งใชวิ้ธีการเปล่ียนช้ินส่วนมากกวา่การนาํช้ินส่วนมาซ่อมแซมแลว้นาํกลบัมาใชใ้หม ่ ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการทาํงาน

เน่ืองจากการรอคอยวสัดุและส้ินเปลืองค่าช้ินส่วนและอุปกรณ์เป็นอยา่งมาก หากสามารถทราบไดว้่าวสัดุท่ีใชส้ร้างช้ินส่วนประกอบนั้นมี

คุณสมบติัทนต่อการสึกหรอมากนอ้ยเพียงใดก็จะทาํให้สามารถเลือกใชว้สัดุท่ีเหมาะกบัสภาพการใชง้านนั้นๆ ไดดี้ เพ่ือยดือายกุารใชง้านของ

ช้ินส่วนตลอดจนเพ่ือการบริหารจดัการเวลาและตน้ทุนในแผนการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ปัจจุบนัจึงไดมี้การศึกษาหา

วสัดุวิศวกรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพการใชง้านท่ีหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและยดือายกุารใชง้านให้มากข้ึน โดยการเลือกใชเ้ทคโนโลยี

การพน่เคลือบดว้ยความร้อนซ่ึงสามารถเลือกวสัดุสาํหรับการซ่อมแซมหลากหลาย เช่นการใชผิ้วเคลือบเป็นฉนวนหรือตวันาํไฟฟ้า เพ่ือป้องกนั

การสึกหรอแบบกดัเซาะหรือเพ่ือป้องกนัการกดักร่อน [1-2] จึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการยดือายแุละสามารถช่วยตา้นทานการสึกหรอของวสัดุ

แบบต่างๆ ได ้ 

 

2. การดาํเนินงานและวธีิการออกแบบการทดลอง 

 2.1 การออกแบบเคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะ 

       การออกแบบเคร่ืองทดสอบน้ีเป็นไปตามหลกัทฤษฎีของการออกแบบเคร่ืองจกัรกล โดยคาํนึงถึงความแขง็แรงและความแกร่งของ

เคร่ืองทดสอบ การรับแรงสัน่สะเทือนขณะใชง้าน รวมถึงการสึกหรอของช้ินส่วนท่ีตอ้งมีการขดัถูและเสียดสีขณะทาํงาน ความสะดวกและง่าย

ต่อการทาํงานดว้ยและท่ีสาํคญัท่ีสุดคือหลกัการทาํงานของเคร่ืองทดสอบท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล [3,5-6] ซ่ึงเคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบ

กดัเซาะน้ีไดถู้กออกแบบโดยอา้งอิงหลกัการทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐาน ASTM G76-13 คือเป็นการพน่อนุภาคของแขง็ขนาดเล็กโดยใช้

ลมเป็นตวัพาอนุภาควสัดุแขง็นั้นไปตกกระทบกบัผิวหนา้ของช้ินงานทดสอบ จนผิวหนา้ของช้ินงานทดสอบเกิดความเสียหายและเกิดการหลุด

ร่อนออกทีละนอ้ยๆ จากนั้นนาํไปหานํ้ าหนกัท่ีหายไปหรือปริมาตรท่ีหายไปของช้ินงานทดสอบ [3] ซ่ึงคืออตัราการสึกหรอของช้ินงานทดสอบ

นัน่เอง โดยเร่ิมจากการออกแบบช้ินส่วนท่ีสาํคญัๆ ดงัรูปท่ี 1 และมีรายละเอียดดงัน้ีคือ  

1. กรวยบรรจุอนุภาคของแขง็ มีหนา้ท่ีเก็บและปล่อยอนุภาคของแขง็ ตอ้งสามารถปล่อยอนุภาคไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามแรงโนม้ถ่วง มี

ขนาดบรรจุ 500 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ขนาดรูปล่อยอนุภาคของแขง็เท่ากบั 5 มิลลิเมตร และท่ีสาํคญัมีความเอียงของกรวยเท่า 60 

องศาเพ่ือให้เกิดการปล่อยอนุภาคของแขง็ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

2. จานควบคุมการปริมาณอนุภาคของแข็งให้มีการความสมํ่าเสมอตลอดการทดสอบ ดว้ยร่องคร่ึงวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
5มิลลิเมตร ทาํงานโดยการหมุนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยมอเตอร์และสามารถปรับความเร็วรอบได ้ เพ่ือปรับใชป้ริมาณอนุภาคของแขง็

ตามความตอ้งหรือการออกแบบการทดลองได ้

3. ระบบดูดอนุภาคของแขง็เป็นระบบการดูดและพน่ (suction) ดว้ยอากาศปกติ ใชท่้อดูดขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 5 มิลลิเมตร ซ่ึง

ดูดอนุภาคของแขง็จากจานควบคุมไปยงัหวัพน่ (nozzle) 

4. หวัพน่ เป็นท่อเหล็กชุบแขง็ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของรูพน่เท่ากบั 2 มิลลิเมตร สามารถต่อเขา้กบัชุด suction และสามารถถอด

เปล่ียนไดเ้ม่ือมีการสึกหรอของรูพน่ 

5. ชุดจบัยดึช้ินงานทดสอบ มีหนา้ท่ีจบัยดึช้ินงานทดสอบให้แน่น และไม่สัน่คอน  สามารถจบัยดึช้ินงานทดสอบตามมุมเอียงต่างๆ 

ตามความตอ้งการของการทดสอบ 
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6. ชุดควบคุมการทาํงานโดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์และโซลินอยดว์าลว์ เป็นชุดควบคุมการเปิด-ปิดแบบอตัโนมติัตามการ

ทดลอง 

 2.2 การทดสอบหลกัการ ความเสถียรและประสิทธิผลของเคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะ 

       การทดสอบหลกัการทาํงานของเคร่ืองทดสอบ ความสมํ่าเสมอและประสิทธิผลของการทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ASTM G76-13 โดยการออกแบบการทดสอบดงัน้ีคือ 

1. การทดสอบความสมํ่าเสมอของการป้อนอนุภาคของแขง็ ซ่ึงมีผลต่ออตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะค่อนขา้งมาก โดยใชอ้นุภาค

ของแขง็ 2 ชนิดคือผงอลูมิเนียมออกไซด ์(Al2O3) และซิลิคอนไดออกไซด ์() มีขนาดตามขอ้มูลผูจ้าํหน่ายเท่ากบั 250 ไมครอน ใช้

ความดนัลมสาํหรับการดูดและพน่ (suction) เท่ากบั 4 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และ ใชเ้วลาการทดสอบแต่ละคร้ัง 10 นาที 

ดงัตารางท่ี 1  จากนั้นนาํอนุภาคของแขง็มาชัง่นํ้าหนกั ทดสอบซํ้า 15 คร้ัง 

2. การทดสอบหลกัการทาํงานเคร่ืองทดสอบโดยใชอ้นุภาคของแขง็ผงอลูมิเนียมออกไซด ์ (Al2O3) และซิลิคอนไดออกไซด ์ () 

ทดสอบกบัช้ินงานทดสอบเหล็กกลา้คาร์บอน AISI1020 และทดสอบท่ีมุมตกกระทบ 45˚ 60˚ และ 90˚ ทาํการทดสอบซํ้าจาํนวน 

15 คร้ัง และใชพ้ารามิเตอร์การทดสอบตามตารางท่ี 1 โดยนาํช้ินงานทดสอบไปขดัผิวหนา้ดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 600 800 และ 

1000 ก่อนนาํไปทดสอบ  

3. การทดสอบประสิทธิผลเคร่ืองทดสอบโดยการทดสอบหาอตัราการสึกหรอจากวสัดุท่ีมีคุณสมบติัต่างกนั ดว้ยการใชช้ิ้นงาน

ทดสอบดงัน้ีคืออลูมิเนียม เหล็กกลา้คาร์บอน AISI1045 และผิวเคลือบแขง็โครมียมคาร์ไบต ์และทดสอบท่ีมุมตกกระทบ 45˚ 60˚ 

และ 90˚ โดยนาํช้ินงานทดสอบไปขดัผิวหนา้ดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 600 800 และ 1000 ก่อนนาํไปทดสอบเช่นกนั 

 

 
รูปที่ 1 แสดงหลกัการทาํงานและส่วนประกอบสาํคญัเคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะ 

 

ตารางที่  1 พารามิเตอร์การทดสอบ 

พารามิเตอร์ 

ความดนัลม (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 4 

อตัราการป้อนวสัดุพน่ (กรัมต่อนาที) 7.14±0.48 

ขนาดของอนุภาคพน่ทดสอบ (ไมโครเมตร) 250 

ระยะห่างช้ินงานทดสอบกบัหวัพน่ (มิลลิเมตร) 10 

เวลาการทดสอบต่อคร้ัง (นาที) 10 

 

 

 

3. ผลการดาํเนินงานและผลการทดลอง 

 3.1 เคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะตาม ASTM G76-13 

  3.1.1 ส่วนประกอบเคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะ 
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           รูปท่ี 2 แสดงเคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะซ่ึงมีขนาดเล็ก กะทดัรัด เคล่ือนยา้ยสะดวก มีขนาดความกวา้ง 60 

เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตรและความสูง 80 เซนติเมตร ประกอบดว้ยโครงสร้างทาํดว้ยเหล็กฉากขนาด 50 x 50 มิลลิเมตรมีความหนา 5 

มิลลิเมตร เป็นหลกัและมีแผน่เหลก็กลา้ไร้สนิมเป็นชุดหุ้มโครงสร้างไว ้ ชุดควบคุมการทาํงานสามารถปรับความเร็วรอบจานควบคุมอนุภาค

ของแขง็ไดต้ั้งแต่ 0-3 รอบต่อนาที ซ่ึงสามารถควบคุมปริมาณอนุภาคของแขง็ไดจ้ากการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ DC ขนาด 600 วตัต ์อีก

ทั้งยงัสามารถตั้งเวลาการทดสอบแบบอตัโนมติัได ้  ชุดปรับความดนัลมสามารถปรับความดนัตั้งแต่ 0-6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร พร้อม

อุปกรณ์มาตรฐานและควบคุมการเปิด-ปิดดว้ยโซลินอยด์วาลว์ [7]  ชุดป้อนอนุภาคของแขง็ทาํจากแผน่เหลก็กลา้ไร้สนิมเป็นรูปกรวยท่ีมีความ

ชนั 60˚ เพ่ือให้ผงอนุภาคของแขง็ปล่อยลงดว้ยแรงโนม้ถ่วงไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอและมีรูปล่อยอนุภาคขนาด 5 มิลลิเมตรลงมาท่ีร่องของจานควบคุม

ปริมาณอนุภาค ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรูปคร่ึงวงกลม มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 5 มิลลิเมตรเช่นกนั ชุดดูดอนุภาคของแขง็แบบ suction มีขนาดรูของ

หวัพน่ 2 มิลลิเมตรและมีความยาว 50 มิลลิเมตร ชุดจบัยดึช้ินงานทดสอบสามารถติดตั้งช้ินงานทดสอบไดอ้ยา่งแขง็แรงและสะดวกสาํหรับการ

ทดสอบ มีมุมติดตั้งช้ินงานทดสอบคือ 45˚ 60˚ และ 90˚ และชุดเก็บอนุภาคของแขง็และเศษวสัดุจากการทดสอบ ทาํจากผา้ดิบทาํเป็นลกัษณะถุง

เพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายของเศษฝุ่ นจากการทดสอบและติดตั้งอยูใ่นโครงเคร่ืองทดสอบ     

 

 
 

รูปที่ 2 เคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะ ตามมาตรฐาน ASTM G76-13 [3] 

      

  3.1.2 หลกัการทาํงานและวิธีการทดสอบเคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะ 

           การทาํงานของเคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะ เร่ิมจากการเซตพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการตามการออกแบบการทดลอง 

ไดแ้ก่ เวลาท่ีใชส้าํหรับการกดัเซาะ ปริมาณอนุภาคของแขง็ (โดยการปรับความเร็วรอบของจานควบคุมปริมาณอนุภาคของแขง็) ความดนัลม 

(ปรับท่ีเก็จปรับดนั) เลือกมุมตกกระทบจากชุดจบัยดึช้ินงานทดสอบพร้อมกบัขนัน๊อตยดึช้ินงานทดสอบ ปรับระยะห่างระหวา่งหวัพน่อนุภาค

กบัผิวหนา้ช้ินงาน และเติมอนุภาคของแขง็ในกรวยป้อน  ทาํการเปิดสวิตช์ท่ีชุดควบคุมการทาํงาน จานควบคุมปริมาณอนุภาคของแขง็หมุนและ

รับอนุภาคของแขง็ท่ีปล่อยลงมายงัร่องของจานควบคุม อนุภาคของแขง็ถูกชุดดูดไปยงัหวัพน่และตกกระทบกบัผิวหนา้ช้ินงานทดสอบตามเวลา

ท่ีกาํหนดไว ้ เม่ือครบเวลาท่ีกาํหนดไวเ้คร่ืองทดสอบจะหยดุการทาํงานแบบอตัโนมติั นาํช้ินงานทดสอบมาทาํความสะอาดและชัง่นํ้าหนกัท่ี

หายไปของแต่ละช่วงเวลาตามการออกแบบการทดลองไว ้และพล๊อตกราฟค่านํ้าหนกัท่ีหายไปสะสมกบัช่วงเวลา จากนั้นหาค่าอตัราการสึกหรอ

จากค่าความชนัของกราฟ   นอกจากน้ียงันาํขอ้มูลการสึกหรอไปวิเคราะห์การกระจายของขอ้มูล ความเก่ียวขอ้งกนัของขอ้มูลในทางสถิติ ดว้ย

โปรแกรม มินิแทป และเลือกใชค้วามเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์  

 3.2 ผลการทดสอบความสมํ่าเสมอของการป้อนอนุภาคของแข็ง  

      การทดสอบความความสมํ่าเสมอของการป้อนอนุภาคของแขง็ โดยใชจ้านควบคุมปริมาณท่ีมีร่องคร่ึงวงกลมรอบจานและหมุนปรับ

ปริมาณการป้อนอนุภาคของแขง็ใหมี้ปริมาณหรือนํ้ าหนกัตามท่ีตอ้งการ ในการทดลองน้ีใชผ้งซิลิกอนไดออกไซดแ์ละใชค้่าพารามิเตอร์การ
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ทดสอบตามตารางท่ี 1 และชัง่นํ้าหนกัซํ้า 15 คร้ัง ทาํการสร้างแผนภูมิควบคุมปริมาณอนุภาคของแขง็ข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียของนํ้าหนกัอนุภาค

ของแขง็ท่ีไดมี้ค่าเท่า 1.98±0.48 กรัมต่อนาที จากการทดสอบพบวา่นํ้ าหนกัของซิลิกอนไดออกไซดมี์ความเสถียรในเชิงสถิติ โดยใชห้ลกัการ

ทดสอบทางสมมติฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูลท่ีระดบัความเช่ือมัน่ของขอ้มูลร้อยละ 95 พบวา่ขอ้มูลมีการกระจายตวัแบบ

ปกติและไม่มีแนวโนม้ไปในทางใดทางหน่ึง และไม่มีขอ้มูลใดออกนอกเส้นควบคุมท่ีกาํหนด โดยค่าเฉล่ียของขอ้มูลมีค่าเท่ากบั 2.028±0.30 

กรัมต่อนาที ดงัรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 3 แผนภูมิควบคุมปริมาณอนุภาคของแขง็ซิลิกอนไดออกไซด ์

  

 3.3 ผลการทดสอบหลกัการทํางานเคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะ 

  การทดสอบความถูกตอ้งและหลกัการทาํงานของเคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะ โดยทดสอบกบัช้ินงานเหล็กกลา้คาร์บอน 

AISI 1020 ใชพ้ารามิเตอร์การทดสอบตามตารางท่ี 1 และใชอ้นุภาคของแขง็อลูมิเนียมออกไซดแ์ละซิลิกอนไดออกไซดข์นาด 250 ไมครอน 

ทดลองท่ีมุมตกกระทบ 45˚ 60˚ และ 90˚  จาํนวน 15 คร้ัง ตามวิธีการทดสอบดงัหวัขอ้ท่ี 3.1.2 นาํผลการทดสอบแต่ละคร้ังมาวิเคราะห์โดยใช้

แผนภูมิควบคุมเชิงเด่ียว (X-Chart) ซ่ึงใชส้าํหรับขอ้มูลท่ีเป็นค่าวดัตวัแปรเชิงปริมาณซ่ึงเก็บขอ้มูลในลกัษณะเชิงเด่ียวคือนํ้าหนกัท่ีหายไปของ

ช้ินงานทดสอบ โดยเก็บขอ้มูลแบบต่อเน่ืองในช่วงเวลาท่ีห่างกนัคงท่ี แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาการแจกแจงของขอ้มูลมีแบบปกติหรือไม่ 

จากนั้นก็สร้างขอบเขตควบคุมคุณภาพตามหลกัความเช่ือมัน่ของการแจกแจงปกติ โดยให้เส้นควบคุมทั้งบนและล่างห่างจากเส้นค่าเฉล่ีย 3σ 

หากขอ้มูลอยูภ่ายในเส้นควบคุมทั้งหมดและขอ้มูลไม่แสดงแนวโนม้ไปในทางใดทางหน่ึงถือวา่กระบวนการทดสอบอยูภ่ายใตก้ารควบคุมทาง

สถิติ 

 

รูปที่ 4 การกระจายตวัแบบปกติของอตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะเหล็กกลา้คาร์บอน AISI 1020 
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 รูปท่ี 4 แสดงการกระจายตวัของขอ้มูลอตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะของช้ินงานเหล็กกลา้คาร์บอน AISI 1020 ท่ีมุมตกกระทบ 45˚ 60˚ และ 

90˚ พบวา่ขอ้มูลทุกชุดมีการแจกแจงความน่าจะเป็นของขอ้มูลแบบปกติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คือขอ้มูลทั้งหมดกระจายตวัอยูภ่ายใน

เส้นควบคุม จึงไดท้าํการสร้างแผนภูมิควบคุมค่าวดัเชิงเด่ียว (X Chart) ตามหลกัความเช่ือมัน่ของการแจกแจงปกติของขอ้มูลอตัราการสึกหรอ

แบบกดัเซาะแต่ละชุดและพบวา่ขอ้มูลทั้งหมดทุกชุดอยูภ่ายในเส้นขอบเขตควบคุมทั้งบนและล่าง ไม่มีขอ้มูลใดออกนอกเขตการควบคุมและ

เส้นขอ้มูลไม่แสดงแนวโนม้หรือรูปแบบใดๆ ไปในทางใดทางหน่ึง แสดงว่าอตัราการสึกหรอของช้ินงานเหล็กกลา้คาร์บอน AISI 1020 ท่ีมุมตก

กระทบทั้งสามมุมอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเชิงสถิติ และมีค่าอตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะท่ีมุมตกกระทบ 45˚ 60˚ และ 90˚ เท่ากบั 0.743±0.039, 

0.639±0.019 และ 0.428±0.043 มิลลิกรัมต่อนาทีตามลาํดบั มีพฤติกรรมการสึกหรอแบบวสัดุเหนียว คือมีอตัราการสึกหรอลดลงตามมุมตก

กระทบเพ่ิมท่ีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสึกหรอแบบกดัเซาะของวสัดุเหนียว [8] จากการทดลองใชอ้นุภาคของแขง็อลูมิเนียมออกไซด์

ทดสอบกบัช้ินงานเหล็กกลา้คาร์บอน AISI1020 พบวา่ค่าอตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะมีค่าสูงกวา่การใชอ้นุภาคของแขง็ซิลิกอนไดออกไซด ์ดงั

ผลการทดลองรูปท่ี 5 ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่อนุภาคของแขง็อลูมิเนียมออกไซดมี์รูปร่างแหลมและคมกวา่ดงัแสดงในรูปท่ี 6  

 

 

รูปที่ 5 แสดงค่าอตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะของวสัดุช้ินงานเหล็กกลา้คาร์บอน AISI 1020 

 

 
                     (ก)          (ข) 

รูปที่ 6 ภาพถ่าย SEM แสดงลกัษณะรูปร่างของอนุภาคของแขง็ (ก) ซิลิกอนไดออกไซด ์และ (ข) อลูมิเนียมออกไซด ์

  

 3.4 ผลการทดสอบประสิทธิผลของเคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะ 

      การทดสอบประสิทธิผลของเคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะ โดยใชว้สัดุช้ินงานทดสอบท่ีมีคุณสมบติัต่างกนั โดยเฉพาะ

คุณสมบติัดา้นความแขง็ สาํหรับการทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะคร้ังน้ีใชว้สัดุช้ินงานคือ อลูมิเนียม เหลก็กลา้คาร์บอน AISI 1045 และผิว

เคลือบแขง็ ซ่ึงมีความแขง็ดงัน้ีคือ 60.64 HV300g, 255.38 HV300g และ 1033.50 HV300g ตามลาํดบั โดยใชพ้ารามิเตอร์การทดลองตามตารางท่ี 1 ใช้

C4

อลูมิเนียมออกไซด์ซิลิกอนไดออกไซด์
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ซิลิกอนไดออกไซดเ์ป็นอนุภาคของแขง็ ไดผ้ลการสึกหรอแบบกดัเซาะของวสัดุช้ินงานทั้ง  3 ชนิด ดงัตารางท่ี 2 ซ่ึงพบวา่เคร่ืองทดสอบการสึก

หรอแบบกดัเซาะน้ีมีประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กล่าวคือวสัดุท่ีมีความแขง็ตํ่า (วสัดุเหนียว) มีอตัราการสึก

หรอแบบกดัเซาะลดลงตามมุมตกกระทบของอนุภาคของแขง็ดงัเช่นวสัดุอลูมิเนียมมีอตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะเท่ากบั 0.397, 0.286 และ 

0.163 มิลลิกรัมต่อนาที ท่ีมุมตกระทบ 45˚, 60˚ และ 90˚ ตามลาํดบั และวสัดุท่ีมีความแขง็สูง (วสัดุเปราะ) มีอตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะเพ่ิมข้ึน

ตามมุมตกกระทบท่ีมากข้ึนดงัเช่นวสัดุผิวเคลือบแขง็โครเมียมคาร์ไบตมี์อตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะเท่ากบั 0.132, 0.150 และ 0.189 มิลลิกรัม

ต่อนาที ท่ีมุมตกกระทบ 45˚, 60˚ และ 90˚ ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสึกหรอแบบกดัเซาะ [4,8] 

ตารางที่ 2 อตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะของช้ินงานทดสอบ 

ช้ินงาน 
อตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะ (มิลลิกรัมต่อนาที)/มุมตกระทบ 

45˚ 60˚ 90˚ 

อลูมิเนียม 0.397±0.008 0.286±0.014 0.163±0.007 

เหล็กกลา้คาร์บอน AISI 1045 0.664±0.011 0.542±0.013 0.320±0.011 

ผิวเคลือบแขง็โครเมียมคาร์ไบต ์ 0.132±0.004 0.150±0.009 0.189±0.009 

 

4. สรุปผลการดาํเนินงาน 

 เคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะท่ีสร้างข้ึนตามมาตรฐาน ASTM G76-13 มีประสิทธิผลสาํหรับการทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะ

เป็นไปตามจุดประสงคแ์ละมุ่งหมายและเป็นไปตามทฤษฏีการสึกหรอแบบกดัเซาะ เม่ือทดสอบกบัวสัดุเหนียวอตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะจะ

ลดลงตามมุมตกกระทบของอนุภาคของแข็ง และเม่ือทดสอบกบัวสัดุเปราะอตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะเพ่ิมข้ึนตามมุมท่ีตกกระทบ สามารถ

ใช้ไดก้บัอนุภาคของแข็งผงอลูมิเนียมออกไซด์และซิลิกอนไดออกไซด์ ขนาด 250 ไมครอน และมีอตัราการป้อนอนุภาคของแข็งท่ีสมํ่าเสมอ 

สามารถเซทการทาํงานให้เปิดและปิดการทาํงานแบบอตัโนมติัดว้ยวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์และโซลินอยดว์าลว์  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีไดท้าํการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของเหล็กกลา้โครเมียม-โมลิดินมัเกรดT22 หลงัไดรั้บความร้อน

หลงัการเช่ือม เพ่ือสังเกตแนวโนม้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของเฟอร์ไรท์ (Ferrite) และเพิร์ลไลท(์Pearlite) ในแต่ละจุด

เทียบกบัเวลา  รวมถึงวเิคราะห์หาปริมาณธาตุและผลึกคาร์ไบตต์่อพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาแนวโนม้การเคล่ือนท่ีธาตุคาร์บอน ในการ

เช่ือมเหลก็กลา้โครเมียม-โมลิดินมัเกรด 2.25Cr-1Mo ดว้ยกระบวนการเช่ือมTIG โดยใชล้วดเช่ือม ER90S-B9 โดยอุณหภูมิ

ในการให้ความร้อนหลงัการเช่ือม (PWHT) แก่ช้ินงานทดสอบเท่ากบั 760 ºc เป็นระยะเวลา 0.5, 1, 2, 3 และ 4 ชัว่โมง ผล

การศึกษาพบวา่ เม่ือใหค้วามร้อนในเวลามากข้ึน บริเวณโลหะเช่ือมท่ีมีการเกิด Hard zone มีแนวโนม้ของการเกิดเฟอร์ไรท์

เพ่ิมข้ึนถึง 17.06 เปอร์เซนต ์และเพิร์ลไลท์มีค่าลดลงถึง 82.94 เปอร์เซนต ์ค่าเปอร์เซ็นตข์องผลึกคาร์ไบตใ์นบริเวณ Hard 

zone มีค่าเพ่ิมข้ึน 6.24 เปอร์เซนต ์ ในขณะท่ีบริเวณเน้ือโลหะท่ีเกิด Soft zone พบการเกิดเฟอร์ไรทเ์พ่ิมข้ึน 30.15 เปอร์เซนต์

และเพิร์ลไลท์มีค่าลดลงถึง 69.85 เปอร์เซนต์ พบผลึกคาร์ไบตล์ดลงถึง 1.43 เปอร์เซนต์ เน่ืองจากบริเวณ Soft zone มี

โครเมียมนอ้ยกวา่บริเวณ Hard zone ทาํให้คาร์บอนเคล่ือนท่ีจากเน้ือโลหะ(Soft zone) ไปจบักบัโครเมียมดา้นโลหะเช่ือม

(Hard zone) จึงเกิดเป็นผลึกของคาร์ไบต์ในระหว่างเวลาให้ความร้อนหลงัการเช่ือม และจากการศึกษาการเคล่ือนท่ีของ

คาร์บอนผ่านการวิเคราะห์ดว้ย EDS พบจาํนวนปริมาณธาตุคาร์บอนบริเวณรอยต่อของรอยเช่ือมมีปริมาณสูงข้ึนแปรผนั

ตามเวลาให้ความร้อนหลงัการเช่ือมท่ีมากข้ึน เน่ืองจากเกิดการเคล่ือนท่ีของธาตุคาร์บอนจากตวัเน้ือโลหะเดิมท่ีมีปริมาณ

โครเมียมตํ่ากวา่เน้ือโลหะเช่ือม   

คาํสําคญั : การใหค้วามร้อนหลงัการเช่ือม, การเคล่ือนท่ีของคาร์บอน,  ตะกอนคาร์ไบต ์

Abstract 

This research was to study the microstructure of Chromium-Molybdenum steel grade T22 at various post weld 

heat treatment periods. Cr-Mo steel grade T22 welds were performed using GTAW process and ER90S-B9 was used as a 

filler metal. Post weld treatment temperature was carried out at 760 ºc at various periods of 0.5, 1, 2, 3 and 4 hours. SEM 

and EDS analysis was using to observe the phase transformation at hard zone and soft zone. The results showed that at 
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hard zone, the percentage of ferrite was increased to 17.06 % and pearlite was decreased to 82.94% with the carbide 

precipitate 6.24%. At the soft zone, the percentage of ferrite was 30.15% and pearlite was 69.85% with the decreasing of 

carbide precipitate up to 1.43%. The different of percentage of ferrite, pearlite and carbide precipitate occurred the carbon 

migration from the low-Cr side(T22 HAZ) into the high-Cr side(ER90S-B9) during PWHT due to the carbon activity 

gradient. Microstructure observation revealed that at the fusion line the amount of carbon has increased with increase of 

PWHT periods due to the carbon migration from soft zone to hard zone. 

Keywords : PWTH ,Carbon migration, Carbide precipitate 

 

1. บทนํา 

ท่อไอนํ้ าแรงดนัสูง (Steam Piping) ถือว่าเป็นอุปกรณ์หน่ึงท่ีมีความสาํคญัสาํหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ผลิตมาจากวสัดุของกลุ่มเหล็กกล้าโครเมียม-โมลิบดินัม (Cr-Mo steels) ซ่ึงวสัดุประเภทน้ีมกัถูกใช้อย่างกวา้งขวางใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า มีความสามารถตา้นทานการเป็นสนิมได ้มีความแขง็แรง และคงทนต่อการกดักร่อน ทนความร้อนสูง คง

ความแข็งท่ีอุณหภูมิสูง[1-7] ซ่ึงวสัดุเหลก็กลา้โครเมียม-โมลิบดินมั เกรด 9Cr-1Mo (SA213 grade T91) ไดถู้กนาํมาพฒันาข้ึน เพ่ือทดแทนวสัดุ

เหล็กกลา้โครเมียม-โมลิบดินมั เกรด 2.25 Cr-1Mo (SA213 grade T22) เน่ืองจากวสัดุเหล็กกลา้โครเมียม-โมลิบดินมั เกรด 9Cr-1Mo มีค่าความ

แข็งแรงท่ีอุณหภูมิสูง(Creep Strength) ไดม้ากกว่า  ดงันั้นการเช่ือมต่อของวสัดุต่างชนิดกนั (Dissimilar Joining) จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดใ้น

ปัจจุบนั เม่ือวสัดุเหล่าน้ีมีการใชง้านไปในระยะหน่ึงภายใตอุ้ณหภูมิท่ีสูงเป็นเวลานาน จะทาํให้คุณสมบติัทางกลของวสัดุลดลง ปัญหาหน่ึงท่ีพบ

ในการเช่ือมต่อวสัดุต่างชนิดกนัของวสัดุเหล็กกลา้โครเมียม-โมลิบดินมัคือ การเคล่ือนท่ีของธาตุคาร์บอน (Carbon Migration) ในระหว่างการ

ให้ความร้อนหลงัการเช่ือม(Post Weld Heat Treatment: PWHT) ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีคาร์บอนแอคติวิต้ี (Carbon Activity) ท่ีแตกต่างกนั จึง

เกิดเป็นแรงขบั (Driving Force) ให้ดึงธาตุคาร์บอน จากวสัดุท่ีมีอลัลอยดต์ ํ่ากวา่เขา้สู่วสัดุท่ีมีอลัลอยดสู์งกวา่ ทาํให้ดา้นท่ีมีอลัลอยดต์ ํ่ากลายเป็น

บริเวณท่ีมีความแข็งแรงตํ่ากว่าบริเวณอ่ืนหรือเรียกว่าบริเวณอ่อน (Soft Zone) และส่งผลให้ตอ้งสูญเสียความแข็งแรง ส่วนดา้นท่ีมีอลัลอยดสู์ง

กวา่จะมีการตกผลึกของธาตุ (Precipitation) เกิดข้ึนกลายเป็นบริเวณท่ีมีความแขง็และเปราะ (Hard Zone หรือ Carburized Zone) [8] 

ด้วยเหตุน้ีทางคณะผูวิ้จยัจึงได้ศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าโครเมียม-โมลิดินัม เกรด2.25Cr-1Mo เพ่ือศึกษาดูโครงสร้างท่ี

เปล่ียนแปลงไปในบริเวณท่ีเกิด Soft Zone และ Hard Zone ในระยะเวลาการให้ความร้อนหลงัการเช่ือมท่ีแตกต่างกนั โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ ซ่ึง

คาดวา่จะช่วยในการคาดการณ์อายกุารใชง้านของเหล็ก เพ่ือเปล่ียนแปลงและซ่อมบาํรุงก่อนเกิดการเสียหายได ้

 

2. วสัดุอุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

2.1 วสัดุและกระบวนการเช่ือม 

วสัดุท่ีใช้ในการศึกษา คือ ท่อเหล็กกล้าโครเมียม-โมลิดินัมเกรด 2.25Cr-1Mo ท่ีผ่านกระบวนการเช่ือมทิก (Gas Tungsten Arc Welding) 

โดยใชล้วดเช่ือมต่างชนิดกนั คือ ER90S-B9 จากนั้นทาํการตดัช้ินงานทดสอบให้มีความยาวเท่ากบั 15 มิลลิเมตร และความหนา 3 มิลลิเมตร เป็น

จาํนวน 5 ช้ิน 

หลงัจากนั้นนาํช้ินงานทดสอบท่ีทาํการตดั เขา้เตาอบเพ่ือทาํการให้ความร้อนหลงัการเช่ือม โดยอุณหภูมิการให้ความร้อนหลงัการเช่ือม

เท่ากบั 760 ºc เป็นระยะเวลา 0.5, 1, 2, 3 และ 4 ชัว่โมง ตามลาํดบั 

2.2 วธีิการทดสอบ 

ทาํการเตรียมผิวหนา้ช้ินงานทดสอบท่ีจะใชส้าํหรับการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาค โดยนาํช้ินงานท่ีผา่นการให้ความร้อนหลงัการเช่ือม 

มาหล่อเรซ่ิน (Mounting) แล้วขดัหยาบดว้ยกระดาษทรายตั้งแต่เบอร์ 100 200 320 400 600 800 1,000 และ 1,200 และทาํการขดัละเอียดด้วย

ผงอลูมินา 0.3 µm ดว้ยเคร่ืองขดัผงอลูมินาจานหมุน หลงัจากนั้นทาํการกดัผิวหน้าช้ินงานทดสอบดว้ยกรด 10 ml HNO3 + 20 ml HCl + 30 ml 

water[8] เม่ือกดักรดเสร็จแลว้นาํช้ินงานลา้งดว้ยแอลกอฮอล ์และเป่าให้แห้ง 

จากนั้นนาํช้ินงานมาตรวจสอบและส่องกลอ้งเพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคด้วยกลอ้งจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Optical Microscopy : 

OM) ดว้ยกาํลงัขยาย 200 เท่า   และ ใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) ท่ีกาํลงัขยาย 3000 เท่า 

โดยสังเกตความแตกต่างของโครงสร้างจุลภาคในแต่ละตาํแหน่งและทาํการวิเคราะห์ EDS (Energy Dispersive X-ray Spectrometer) เพ่ือ
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วิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่อพ้ืนท่ีและศึกษาแนวโน้มของการเคล่ือนท่ีของธาตุคาร์บอน  โดยเร่ิมจากการกาํหนดพ้ืนท่ีในการวิเคราะห์ดว้ย EDS 

พร้อมถ่ายโครงสร้างจุลภาคเพ่ือนาํมาวิเคราะห์ต่อดว้ยโปรแกรม Image J  เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณผลึกคาร์ไบต ์ 

 

3. ผลการทดลองและการวเิคราะห์ผลการทดลอง 

3.1 แนวโน้มการเปลีย่นโครงสร้างในแต่ละจุดเทียบเวลา 

3.1.1 เปอร์เซ็นของเฟอร์ไรท์และเพร์ิลไลท์เม่ือเทียบกบัเวลา 

โครงสร้างแรกเร่ิมของบริเวณโลหะเช่ือม(Weld metal)ท่ีพบเป็นเกรนของเทมเปอร์มาร์เทนไซต ์ หลงัจากให้ความร้อนหลงัการเช่ือม พบว่า

เร่ิมมีโครงสร้างของเฟอร์ไรทแ์ละเพิร์ลไลท ์ส่วนบริเวณเน้ือโลหะ(Base metal) ประกอบไปดว้ยโครงสร้างของเฟอร์ไรท,์เพิร์ลไลทแ์ละผลึก

ของคาร์ไบต ์ ซ่ึงสามารถวดัเปอร์เซ็นตข์องเฟอร์ไรทแ์ละเพิร์ลไลทท่ี์เปล่ียนไปในแต่ละจุดบนช้ินงานได ้ โดยใช้กลอ้งจุลทรรศน์แบบแสง ใน

การถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาคท่ีกาํลงัขยาย 200 เท่า จากนั้นนาํภาพถ่ายไปประมวลผลโดยโปรแกรม Image J ในการวดัค่าเปอร์เซ็นตข์องเฟอร์

ไรทแ์ละเพิร์ลไลท ์

 

ตารางท่ี 3.1 เปอร์เซ็นตข์องเฟอร์ไรทแ์ละเพิร์ลไลท ์เม่ือเทียบกบัเวลาของบริเวณเน้ือลวดเช่ือมชั้นท่ี 2 
และบริเวณเส้นแบ่งระหวา่งเน้ือลวดเช่ือมชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 

บริเวณเน้ือลวดเช่ือมชั้นท่ี 2 
บริเวณเส้นแบ่งระหวา่งเน้ือลวดเช่ือม 

ชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 

เวลาท่ีให้ความร้อนแก่

ช้ินงาน 

โครงสร้าง 
เวลาท่ีให้ความร้อนแก่

ช้ินงาน 

โครงสร้าง 
Ferrite 

(%) 

Pearlite 

(%) 

Ferrite 

(%) 

Pearlite 

(%) 

0.5 ชัว่โมง 8.87 91.14 0.5 ชัว่โมง 5.98 94.02 

1 ชัว่โมง 10.74 89.26 1 ชัว่โมง 11.62 88.38 

2 ชัว่โมง 12.23 87.77 2 ชัว่โมง 10.00 90.00 

3 ชัว่โมง 13.33 86.67 3 ชัว่โมง 15.69 84.31 

4 ชัว่โมง 23.44 76.56 4 ชัว่โมง 17.50 82.50 

 

จากตารางท่ี 3.1 เม่ือให้ความร้อนแก่ช้ินงานหลงัการเช่ือมในเวลาท่ีมากข้ึน พบวา่แนวโนม้ของการเกิดเฟอร์ไรทมี์ค่าเพ่ิมข้ึนและเพิร์ลไลทมี์

ค่าลดลง เน่ืองจากบริเวณเส้นแบ่งระหวา่งเน้ือลวดเช่ือมชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 ไดรั้บผลกระทบจากการทาํ  PWHT ท่ีนานข้ึน เกรนยิง่โตข้ึน เกิดเป็น

โครงสร้างเฟอร์ไรทม์ากข้ึน และอตัราการเยน็ตวัชา้ทาํให้เกิดเฟอร์ไรทม์ากข้ึน  

 

ตารางท่ี 3.2 เปอร์เซ็นตข์องเฟอร์ไรทแ์ละเพิร์ลไลทเ์ม่ือเทียบกบัเวลาของบริเวณเน้ือลวดเช่ือมชั้นท่ี 1  

และบริเวณเส้นแบ่งระหวา่งเน้ือลวดเช่ือมชั้นท่ี 1 กบัเน้ือโลหะ(Base metal) 

บริเวณเน้ือลวดเช่ือมชั้นท่ี 1 
บริเวณเส้นแบ่งระหวา่งเน้ือลวดเช่ือมชั้นท่ี 1 

กบัเน้ือโลหะ(Base metal) 

เวลาท่ีให้ความร้อนแก่

ช้ินงาน 

โครงสร้าง 
เวลาท่ีให้ความร้อนแก่

ช้ินงาน 

โครงสร้าง 
Ferrite 

(%) 

Pearlite 

(%) 

Ferrite 

(%) 

Pearlite 

(%) 

0.5 ชัว่โมง 13.09 86.91 0.5 ชัว่โมง 12.19 87.81 

1 ชัว่โมง 14.05 85.95 1 ชัว่โมง 12.92 87.08 

2 ชัว่โมง 46.56 53.44 2 ชัว่โมง 11.55 88.46 

3 ชัว่โมง 34.36 65.64 3 ชัว่โมง 21.17 78.83 

4 ชัว่โมง 33.94 66.06 4 ชัว่โมง 17.06 82.94 
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จากตารางท่ี 3.2 เม่ือให้ความร้อนแก่ช้ินงานหลงัการเช่ือมในเวลาท่ีมากข้ึน พบวา่แนวโนม้ของการเกิดเฟอร์ไรทมี์ค่าเพ่ิมข้ึนและเพิร์ลไลทมี์

ค่าลดลง  เน่ืองจากบริเวณรอยต่อของรอยเช่ือมทางดา้นโลหะเช่ือม เป็นบริเวณท่ีเกิด Hard zone ท่ีเกิดการเคล่ือนท่ีของคาร์บอน ทาํให้บริเวณน้ีมี

ค่าความแข็งมากแต่เปราะ ไม่มีเฟอร์ไรทม์ากนกั แต่บริเวณรอยต่อของรอยเช่ือมทางดา้นเน้ือโลหะเดิม เม่ือไดรั้บความร้อนหลงัการเช่ือมดว้ย

ระยะเวลามากข้ึน พบเกรนโตมากข้ึน เกิดเป็นโครงสร้างเฟอร์ไรทม์ากข้ึน และอตัราการเยน็ตวัชา้ทาํให้เกิดเฟอร์ไรทม์ากข้ึน เช่นเดียวกบับริเวณ

เส้นแบ่งระหว่างโลหะเช่ือมชั้นท่ี  1  กบัเน้ือโลหะเป็นบริเวณท่ีเกิด  Hard  zone  และ  Soft  zone  เม่ือช้ินงานท่ีผ่านการ  PWHT เป็นเวลานาน  

ทาํให้บริเวณ  Soft zone เกิดโครงสร้างของเฟอร์ไรทม์ากข้ึน ซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ีมีค่าความแขง็ตํ่าลง 

 

ตารางท่ี  3.3  เปอร์เซ็นตข์องเฟอร์ไรทแ์ละเพิร์ลไลท ์ เม่ือเทียบกบัเวลาของบริเวณเน้ือโลหะ(Base metal) 

บริเวณเน้ือโลหะ(Base metal) 

เวลาท่ีให้ความร้อนแก่

ช้ินงาน 

โครงสร้าง 

Ferrite 

(%) 

Pearlite 

(%) 

0.5 ชัว่โมง 14.82 85.18 

1 ชัว่โมง 11.79 88.21 

2 ชัว่โมง 33.79 66.24 

3 ชัว่โมง 46.67 53.33 

4 ชัว่โมง 30.15 69.85 

 

จากตารางท่ี 3.3 เม่ือให้ความร้อนแก่ช้ินงานหลงัการเช่ือมในเวลาท่ีมากข้ึน พบวา่แนวโนม้ของการเกิดเฟอร์ไรทมี์ค่าเพ่ิมข้ึน และเพิร์ลไลทมี์

ค่าลดลง เน่ืองจากบริเวณเน้ือโลหะ เป็นบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเกิด Soft zone คือ ในระหวา่งการ PWHT โครงสร้างภายในของเน้ือ

โลหะ ธาตุคาร์บอนจะมีการเคล่ือนท่ีจากเน้ือโลหะเดิมเขา้สู่เน้ือโลหะเช่ือม  ทาํให้บริเวณน้ีเกิดการสูญเสียความแขง็  

3.2 ปริมาณผลึกคาร์ไบต์ 

ปริมาณผลึกคาร์ไบตวิ์เคราะห์จากรูปถ่ายโครงสร้างจุลภาคท่ีถ่ายจาก SEM สามารถแสดงดงัตารางท่ี 3.4 และรูปท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.4 ปริมาณผลึกคาร์ไบตใ์นบริเวณ Soft Zone และ Hard Zone 

เวลาท่ีให้ความร้อนแก่ช้ินงาน 
เปอร์เซนตผ์ลึกของคาร์ไบต ์(%) 

Hard zone Soft zone 

0.5 ชัว่โมง 2.085 3.031 

1 ชัว่โมง 5.163 2.452 

2 ชัว่โมง 5.646 4.016 

3 ชัว่โมง 5.766 0.918 

4 ชัว่โมง 6.248 1.434 
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รูปท่ี 3.1 การวิเคราะห์โครงสร้างผ่านโปรแกรม  Image J ในบริเวณ Soft Zone และ Hard Zone 

 

หลงัจากท่ีนาํช้ินงานไปให้ความร้อนหลงัการเช่ือมในเวลาท่ีแตกต่างกนั พบวา่เม่ือเวลาผา่นไป ค่าเปอร์เซ็นของผลึกคาร์ไบตใ์นบริเวณ Hard 

Zone มีค่าเพ่ิมข้ึน และในบริเวณ Soft Zone มีค่าเปอร์เซ็นของผลึกคาร์ไบตล์ดลง เน่ืองจากทางบริเวณ Soft Zone มีปริมาณโครเมียมนอ้ยกวา่ทาง

บริเวณ Hard Zone ทาํให้คาร์บอนเคล่ือนท่ีจากเน้ือโลหะ (Soft Zone) ไปจบักบัโครเมียมดา้นโลหะเช่ือม (Hard Zone) เกิดเป็นผลึกของคาร์ไบต ์

3.3 การเคล่ือนที่ของธาตุคาร์บอน 

การเคล่ือนท่ีของคาร์บอนวิเคราะห์ไดจ้ากการนาํช้ินงานไปส่องดว้ยกลอ้ง SEM และวิเคราะห์ดว้ย EDS โดยผลท่ีไดแ้สดงดงัรูปท่ี 3.2 – 3.4 

เม่ือช้ินงานท่ีผา่นกระบวนการเช่ือมดว้ยวสัดุท่ีต่างชนิดกนัไดรั้บความร้อนหลงัการเช่ือม จะเกิดการเคล่ือนท่ีของธาตุคาร์บอน ภายในช้ินงาน อนั

เป็นผลมาจากความต่างของธาตุทาํให้เกิดการเคล่ือนท่ีของธาตุคาร์บอน จากทางดา้นท่ีมีธาตุโครเมียมตํ่า(Base Metal)ไปสู่ดา้นท่ีมีธาตุโครเมียม

สูง(Weld Metal) บริเวณท่ีธาตุคาร์บอนเคล่ือนท่ีไป เกิดเป็นบริเวณท่ีเรียกว่า Hard Zone ส่วนดา้นท่ีสูญเสียธาตุคาร์บอนเรียกว่า Soft Zone มีเส้น

รอยเช่ือม(Fusion Line)คัน่กลาง โดยพบวา่ปริมาณคาร์บอนจะมีแนวโนม้สูงข้ึนตามเวลาการให้ความร้อนท่ีมากข้ึน 

 
รูปท่ี 3.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างจุลภาคบริเวณ Fusion line กบักราฟแสดงปริมาณของธาตุคาร์บอนและธาตุโครเมียมต่อพ้ืนท่ีของ

ช้ินงานท่ีผา่นการให้ความร้อนหลงัการเช่ือม 0.5 และ 1 ชัว่โมง ตามลาํดบั 
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รูปท่ี 3.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างจุลภาคบริเวณ Fusion line กบักราฟแสดงปริมาณของธาตุคาร์บอนและธาตุโครเมียมต่อพ้ืนท่ีของ

ช้ินงานท่ีผา่นการให้ความร้อนหลงัการเช่ือม 2 และ 3 ชัว่โมง 

 

 

รูปท่ี 3.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างจุลภาคบริเวณ Fusion line กบักราฟแสดงปริมาณของธาตุคาร์บอนและธาตุโครเมียมต่อพ้ืนท่ีของ

ช้ินงานท่ีผา่นการให้ความร้อนหลงัการเช่ือม 4 ชัว่โมง 

 

4. สรุปและเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเหล็กกลา้โครเมียม-โมลิดินมัเกรด 2.25Cr-1Mo หลงัผ่านความร้อนหลงัการเช่ือม พบว่าบริเวณรอยต่อระหว่างเน้ือลวด

เช่ือมและเน้ือโลหะเกิด Hard Zone และ Soft Zone ข้ึน จากทฤษฎีความแตกต่างของธาตุทาํให้เกิดการเคล่ือนท่ีของธาตุคาร์บอนจากทางด้าน

วสัดุท่ีมีอลัลอยดต์ ํ่าไปสู่ดา้นท่ีมีอลัลอยดสู์งกว่า[8] ซ่ึงเหล็กกลา้โครเมียม-โมลิดินมั เกรด 2.25Cr-1Mo มีปริมาณธาตุโครเมียมตํ่ากว่าเน้ือโลหะ

เช่ือม ทาํให้ธาตุคาร์บอนเกิดการเคล่ือนตวัจากเน้ือโลหะไปสู่เน้ือโลหะเช่ือม บริเวณท่ีธาตุคาร์บอนเคล่ือนท่ีไปคือบริเวณท่ีเรียกว่า Hard Zone 

เกิดโครงสร้างเพิร์ลไลทม์ากกว่าเฟอร์ไรท ์ทาํให้โครงสร้างในบริเวณ Hard Zone มีค่าความแขง็สูงกว่าบริเวณ Soft Zone เพราะโครงสร้างส่วน

ใหญ่เป็นเฟอร์ไรท ์ท่ีมีขนาดใหญ่และหยาบ อนัเป็นผลมาจากการสูญเสียธาตุคาร์บอน และจากการศึกษาผลของเวลาท่ีให้ความร้อนหลงัการ

เช่ือม พบวา่ปริมาณของผลึกคาร์ไบตท์างบริเวณ Hard Zone มีมากกวา่บริเวณ Soft Zone เพราะผลึกคาร์ไบตเ์กิดจากการท่ีธาตุคาร์บอนเคล่ือนตวั

ออกจากเน้ือโลหะ (Soft Zone) ไปจบักบัโครเมียมทางดา้นลวดเช่ือม (Hard Zone)  
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สมบัตกิารเช่ือมของพลาสตกิ HDPE ผสมกบัไทเทเนียมไดออกไซด์ 

ในกระบวนการเช่ือมแบบไฮบริด 
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บทคัดย่อ 

 กระบวนการเช่ือมแบบไฮบริดใชศึ้กษาพารามิเตอร์การเช่ือมและผลกระทบต่อการเช่ือมพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิด

ความหนาแน่นสูง (HDPE) ท่ีเสริมดว้ยไททาเนียมไดออกไซด์ (TD) ในวสัดุผสม HDPE/TD โดยทัว่ไปแลว้อนุภาค TD 

มกัจะกระจุกตวัตามแนวเช่ือมช้ินงานเช่ือมแบบต่อชนซ่ึงป้องกนัการเช่ือมประสานดว้ยการเช่ือมดว้ยโลหะแผน่ร้อนในวสัดุ

ผสม HDPE/TD ส่งผลใหช้ิ้นงานไม่แขง็แรง กระบวนการเช่ือมแบบไฮบริดใชก้ารเช่ือมดว้ยอากาศร้อนเพ่ือใหค้วามร้อนแก่

แนวเช่ือมและการเช่ือมเสียดทานแบบกวนเพ่ือขจดัปัญหาการกระจุกตวัของอนุภาค TD ระหว่างการเช่ือม กระบวนการ

เช่ือมแบบไฮบริดแบ่งการทดลองเป็นสามขั้นตอนเพ่ือสร้างรอยเช่ือมแบบต่อชนในวสัดุ HDPE/TD และเปรียบเทียบกบั

กระบวนการเช่ือมแบบโลหะแผน่ร้อน การตรวจสอบโครงสร้างงานเช่ือมโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด 

(SEM) ร่วมกับการตรวจสอบส่วนผสมของธาตุด้วยเทคนิค Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) การทดสอบแรงดึง

ดาํเนินการเพ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์ของโครงสร้างจุลภาคกบัสมบติัเชิงกล พารามิเตอร์การเช่ือมท่ีเหมาะสมในการ

เช่ือมต่อชนโดยการใชมุ้มหวักวน 3 องศา ความเร็วในการเดินแนวเช่ือม 31.5 มิลลิเมตร ความเร็วหัวกวน 900 รอบต่อนาที 

ซ่ึงใหส้มบติัแรงดึงท่ีดีท่ีสุดภายในขอบเขตของงานวจิยัน้ี   

คาํสําคญั : กระบวนการเช่ือมแบบไฮบริด, กระบวนการเช่ือมเสียดทานแบบกวน, การเช่ือมดว้ยโลหะแผน่ร้อน, พลาสติกพอ

ลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง, พารามิเตอร์การเช่ือม   

Abstract 

 A hybrid welding process was studied to examine the welding parameters and their effects on joining high-density 

polyethylene (HDPE) reinforced with titanium dioxide (TD), HDPE/TD composites. TD particles typically form clusters 

and/or segregate along the weldment of butt-jointed workpieces to prevent bonding in hot-plate welding of HDPE/TD 

composites causing a weak assembly. A hybrid welding process, utilizing hot-air welding to supply heat to the welding 

volume and friction-stir welding to destroy the clustering problem of TD particles during welding, was introduced to solve 
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the problem. Three experimental conditions of the hybrid welding process were setup to fabricate butt-jointed HDPE/TD 

weldment, and compared with that produced from the more conventional hot-plate welding process. Scanning Electron 

Microscope (SEM) study was used to explore the weldment microstructures in conjunction with the elemental mapping 

using Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) and tensile test conducted to investigate the microstructures-mechanical-

property relationship of the weldments. A set of welding parameters including welding pin with 3o of shoulder and incline 

angles, 31.5 millimeters per minute (mm/min) traveling speed, 900 revolutions per minute (RPM) of welding pin was 

suggested in order to produce a butt-jointed assembly with optimal tensile properties within the scope of this research. 

Keywords : Friction-stir welding, HDPE, Hot-air welding, Hybrid welding, welding parameter 

 

1. บทนํา 

 พลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) เป็นพลาสติกท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น 

ท่ออุตสาหกรรม ซ่ึงมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นสายตรง ค่อนขา้งแขง็ ไม่แตกง่าย มีความตา้นทานต่อสภาพแวดลอ้มไดดี้ [1] สามารถอดัข้ึนรูปได้

โดยใชค้วามร้อน สาํหรับอนุภาคไททาเนียมไดออกไซด ์ (Titanium Dioxide: TD) เป็นสารท่ีมีสมบติัเป็นตวัออกซิไดซ์ท่ีเสถียร เม่ือพฒันาเป็น

วสัดุผสม (Composite materials) รวมกบัพลาสติก HDPE จะทาํให้วสัดุมีความแขง็แรง ยดือายกุารใชง้าน [2] สาํหรับการนาํไปใชง้านดว้ยการ

ประกอบวสัดุเขา้ติดกนั จะใชก้ระบวนการเช่ือมแบบดั้งเดิม คือ กระบวนการเช่ือมโดยใชโ้ลหะแผน่ร้อน (Hot plate welding) ตลอดจน

กระบวนการเช่ือมแบบไฮบริด (Hybrid welding) ท่ีผสมผสานกระบวนการเช่ือมเสียดทานแบบกวน (Friction stir welding) และการใหค้วามร้อน

ดว้ยเคร่ืองเป่าลมร้อน (Hot air) [1] 

 การหาแนวทางในการเช่ือมวสัดุผสมของพลาสติกท่ีมีการเติมสารเสริมแรงดว้ยการประยกุตก์ระบวนการเช่ือมโลหะแผน่ร้อนและ

กระบวนการเช่ือมแบบไฮบริดดว้ยกระบวนการเช่ือมเสียดทานแบบกวนร่วมกบัการให้ความร้อน อาจส่งผลให้การเช่ือมติดกนัไม่สมบูรณ์ จาก

การศึกษาท่ีผา่นมาพบว่าการเช่ือมแบบไฮบริดสาํหรับพลาสติก HDPEท่ีอุณหภูมิ 110 °C ความเร็วในการเช่ือมท่ี 1.25 mm/min ทาํให้แนวเช่ือมท่ี

ติดกนัไดส้มบูรณ์ [1] ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเช่ือมไดแ้ก่ อตัราการหมุนของหวักวน ระยะลึกท่ีหวักวนสอดเขา้เน้ือวสัดุ [2] และรูปแบบของหวั

กวนแบบทรงกระบอกเรียว [3] โดยปัจจยัดงักล่าวจะใกลเ้คียงกบัการเช่ือมเสียดทานแบบกวนสาํหรับการเช่ือมวสัดุผสม เช่น โลหะผสมของ

อลูมิเนียมกบัซิลิกอน [5] หรือการเติมอนุภาคอะลูมิน่า (Al2O3: Alumina particle) เพ่ือเสริมแรงบริเวณผิวของวสัดุประเภททองแดง [6] แมก้ระทัง่

การประยกุตห์ลกัการเช่ือมเสียดทานแบบกวนในการปรับปรุงสภาพผิวของพลาสติกประเภท HDPE ดว้ยการเติมอนุภาคทองแดง เพ่ือเสริม

สมบติัทางกล ทางไฟฟ้า และทางความร้อน [7] 

 งานวิจยัน้ีไดมี้การประยกุตใ์ชห้ลกัการเช่ือมเสียดทานแบบกวนร่วมกบัการให้ความร้อนดว้ยเคร่ืองเป่าลมร้อน (Hot air) ในการเช่ือมวสัดุ

ผสมท่ีมีวสัดุพ้ืนเป็นพลาสติก คือ พลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงและมีสารเสริมแรงประเภทเซรามิกส์ คือ อนุภาคไททาเนียมได

ออกไซด์ 

 

2. วธีิการดาํเนินงาน 

2.1 การเตรียมวสัดุและรายละเอยีดสภาวะการเช่ือม 

 การศึกษาสมบติัแนวเช่ือมของกระบวนการเช่ือมพลาสติกท่ีเป็นวสัดุพิเศษระหวา่ง HDPE/TD ดว้ยกระบวนการอดัข้ึนรูป โดยใชอ้นุภาค TD 

ท่ีปริมาณ 15% โดยนํ้ าหนกัของ HDPE และผสม ไกลซิดอกซีโพรพิลไตรเมทอกซีไซเลนท่ีปริมาณ 1.5% โดยนํ้าหนกัของ TD ซ่ึงจะช่วยให้TD 

สามารถกระจายตวัในเมด็พลาสติก HDPE ไดดี้ ทาํการเช่ือมแบบต่อชนแผน่พลาสติก HDPE/TD ขนาด 150*190*5 mm ดว้ยกระบวนการเช่ือม

โดยใชโ้ลหะแผน่ร้อน และกระบวนการเช่ือมแบบไฮบริด ตวัแปรในกระบวนการเช่ือมไฮบริด ใชห้วักวนทรงกระบอกเรียว ท่ีเวา้บ่าหวักวน 3 

องศา ความเร็วเดินเช่ือม 31.5 mm/min  และมุมในการเช่ือมของหวักวนเอียง 3 องศา แสดงดงัรูปท่ี 2.1 โดยมีการเช่ือมวสัดุพลาสติก 3 รูปแบบ 

โดยนาํมาเปรียบเทียบกบักระบวนการเช่ือมโดยใชโ้ลหะแผน่ร้อนเช่ือมระหวา่ง HDPE/TD  แสดงดงัตารางท่ี 2.1 
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รูปที่ 1 ตวัแปรในกระบวนการเช่ือมไฮบริด 

2.2 การตรวจสอบโครงสร้างและสมบัติทางกล 

 การตรวจสอบโครงสร้างมหภาค จะประเมินความสมบูรณ์ของรอยเช่ือมดว้ยสายตา จะคาํนึงถึงความเรียบสมํ่าเสมอบนรอยเช่ือม ครีบท่ีเกิด

จากการเช่ือม และช่องวา่งภายในช้ินงานทางดา้นลกัษณะภายนอกของรอยเช่ือม 

 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค เป็นการตรวจสอบการกระจายตวัของอนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ของช้ินทดสอบเพ่ือใช้ประกอบการ

อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการเช่ือมท่ีใช้ และสมบติัทางกลท่ีได้รับ โดยการตรวจสอบการกระจายตวัของอนุภาคไททาเนียมได

ออกไซด์จากกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด เพ่ือระบุตาํแหน่งของอนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ระหว่างการตรวจสอบโครงสร้าง

จุลภาคจากสภาวะการเช่ือมต่างๆ 

 การทดสอบสมบติัทางกล ศึกษาสมบติัทางกลดว้ยการทดสอบแรงดึงตามมาตรฐานการเตรียมช้ินทดสอบ AWS B 2.4 [8] โดยเตรียมช้ินงาน

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D638-08 ประเภทท่ี 2 [9] อบไล่ความช้ืนท่ีอุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 20 ชัว่โมง ก่อนการทดสอบแรงดึง  

 

ตารางที่ 1 ตวัแปรท่ีใชใ้นการทดลองการเช่ือม 

การเช่ือม การเช่ือมวสัดุพลาสติก 

(คู่) 

อุณหภูมิเคร่ืองเป่าลมร้อน 

(องศาเซลเซียส) 

ความเร็วรอบหวักวน 

(รอบต่อนาที) 

ไฮบริด 

- HDPE/TD 390 
900 

1120 

- HDPE + HDPE/TD 390 
900 

1120 

- HDPE + HDPE 390 
900 

1120 

โลหะแผน่ร้อน - HDPE/TD 310 - 

 

3. ผลการทดลองและวเิคราะห์ 

3.1 ผลการตรวจสอบโครงสร้างมหภาค 

 ผลการทดลองของกระบวนการเช่ือมไฮบริด จากการเช่ือมวสัดุพลาสติก 3 รูปแบบ และกระบวนการเช่ือมโดยใชโ้ลหะแผ่นร้อน ท่ีทาํการ

เช่ือมระหวา่ง HDPE/TD แสดงดงัรูปท่ี 2 ถึง 5 ตามลาํดบั 
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รูปที่ 2 ผิวหนา้แนวเช่ือมระหวา่ง HDPE/TD  ทั้งคู่ จากกระบวนการเช่ือมไฮบริด ท่ีความเร็วรอบ (a) 900 รอบต่อนาที และ (b) 1120 รอบต่อนาที 

 

 
รูปที่ 3 ผิวหนา้แนวเช่ือมระหวา่ง HDPE และ HDPE/TD  จากกระบวนการเช่ือมไฮบริด ท่ีความเร็วรอบ (a) 900 รอบต่อนาที 

 และ (b) 1120 รอบต่อนาที 

 

 
รูปที่ 4 ผิวหนา้แนวเช่ือมระหวา่ง HDPE จากกระบวนการเช่ือมไฮบริด ท่ีความเร็วรอบ (a) 900 รอบต่อนาที และ (b) 1120 รอบต่อนาที 

 

 
รูปที่ 5 ผิวหนา้แนวเช่ือมระหวา่ง HDPE/TD จากกระบวนการเช่ือมโดยใชโ้ลหะแผน่ร้อน 

 

a b 

HDPE/TD 

HDPE/TD 

HDPE/TD 

HDPE/TD 

แนวเช่ือม แนวเช่ือม 

a b 

แนวเช่ือม แนวเช่ือม 

a b 

HDPE 

HDPE 

HDPE 

HDPE 

W
el

dm
en

t  
W
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t  
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 ผลการทดลองพบว่ากระบวนการเช่ือมไฮบริด ทั้ง 3 รูปแบบ ไดช้ิ้นงานมีผิวหน้าแนวเช่ือมท่ีเรียบ เช่ือมติดกนัไดส้มบูรณ์ เกิดครีบ บริเวณ

ดา้นช้ินงานท่ีถูกกวนให้เน้ือเขา้มาเติมเต็ม (Retreating Side) เพราะเป็นดา้นท่ีทิศทางการหมุนของหัวกวนสวนทางกบัทิศทางการเดินแนวเช่ือม 

และกระบวนการเช่ือมโดยใช้โลหะแผ่นร้อน ได้ช้ินงานแนวเช่ือมติดกนั เกิดครีบทั้งด้านบนและดา้นล่าง เกิดจากการต่อชนกนัของช้ินงาน

พลาสติกทั้งคู่ 

 ผลการตรวจสอบอุณหภูมิของแนวเช่ือมในกระบวนการเช่ือมไฮบริด จากกลอ้งถ่ายภาพอินฟาเรดในสภาวะการทดลองแสดงดงัตารางท่ี 2 

พบวา่เม่ือเปล่ียนความเร็วรอบของหวักวนชนิดของ HDPE/TD ท่ีเช่ือมต่อกนัในกระบวนการเช่ือมไฮบริด ส่งผลให้เม่ือปรับความเร็วรอบของหัว

กวนเพ่ิมข้ึนทาํให้ค่าอุณหภูมิสูงข้ึน แปรผนัตามความเร็วรอบของหัวกวนท่ีเพ่ิมข้ึนต่างกบัวสัดุ HDPE ท่ีไม่ผสม พบวา่ เม่ือเปล่ียนความเร็วรอบ

ของหัวกวนอุณหภูมิจะแตกต่างกนัเล็กน้อย ทั้งน้ีอุณหภูมิท่ีส่งผ่านขดลวดความร้อนท่ีเป็นตน้กาํเนิดจากเคร่ืองเป่าลมร้อนมายงัช้ินงานเกิดการ

สูญเสียความร้อนระหวา่งการส่งผา่นเคร่ืองเป่าลมร้อนมาสู่แนวเช่ือมท่ีช้ินงาน 

 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบอุณหภูมิแนวเช่ือมในสภาวะการทดลองเช่ือมแบบไฮบริด โดยวดัจากอุณหภูมิท่ีคงท่ีเม่ือเช่ือมแลว้ แนวเช่ือมสมบูรณ์

สามารถยอมรับได ้อุณหภูมิจากเคร่ืองเป่าลมร้อน 390 องศาเซลเซียส 

ภาพถ่ายอินฟาเรด 

 

การเช่ือมวสัดุพลาสติก 

(คู่) 

ความเร็วหวักวน 

(รอบต่อนาที) 

อุณหภูมิแนวเช่ือม 

(°C) 

- HDPE/TD 
900 159.6 

1120 166.4 

- HDPE + HDPE/TD    
900 139.2 

1120 142.5 

- HDPE + HDPE 
900 137.0 

1120 141.2 

 

3.2 ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของพลาสติก 

 ภาพถ่ายจากกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด ดว้ยการวิเคราะห์แผนท่ีธาตุ (Mapping) ซ่ึงใช้ตรวจสอบการกระจายตวัของธาตุไท

ทาเนียมในบริเวณแนวเช่ือมของการเช่ือมไฮบริดและกระบวนการเช่ือมโดยใช้โลหะแผ่นร้อน ช้ินงาน HDPE/TD   พบว่าอนุภาค TD มีการ

กระจายตวัอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงมีปริมาณใกลเ้คียงกบัสดัส่วนท่ีเติมลงใน  HDPE แสดงดงัรูปท่ี 6 

 

 
 

รูปที่ 6 ภาพถ่ายจากกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดดว้ยเทคนิควิเคราะห์แผนท่ีธาตุ (Mapping) (a) กระบวนการเช่ือมไฮบริด (b) 

กระบวนการเช่ือมโดยใชโ้ลหะแผน่ร้อน 
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3.3 ผลการทดสอบสมบัติทางกล 

 ผลการทดสอบสมบติัทางกลของช้ินทดสอบ ณ ความคลาดเคล่ือนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบวา่ช้ินงาน Base material (HDPE/TD) ให้ค่า

อีลาสติกมอดูลสัเฉล่ีย 738±9 MPa ค่าความตา้นแรงดึงท่ีจุดครากเฉล่ีย 26±1 MPa และค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตวัเฉล่ีย 11.7±0.6 % หากทาํการ

เปรียบเทียบผลการทดสอบกบัช้ินงาน HDPE พบว่า ค่าอีลาสติกมอดูลสัเฉล่ียและค่าความตา้นแรงดึงท่ีจุดครากเฉล่ีย มีค่าน้อยกว่า สาํหรับค่า

เปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัเฉล่ียมีค่าใกลเ้คียงกนั การลดลงของสมบติัทางกลดงักล่าวอาจมีผลมาอนุภาค TD ท่ีเติมลงใน HPDE เกิดการเกาะตวัรวมกนั

เป็นแผน่ [10, 11] (แสดงดงัรูปท่ี 6 (a)) จึงส่งผลทาํให้สมบติัทางลดลง  

 ผลการเปรียบเทียบสมบติัทางกลของการเช่ือมไฮบริดในช้ินงาน HDPE/TD ท่ีความเร็วรอบของหวักวน 900 และ 1120 รอบต่อนาที พบวา่ท่ี

ความเร็วรอบ 900 รอบต่อนาที ให้ค่าอีลาสติกมอดูลสัเฉล่ีย ค่าความตา้นแรงดึงท่ีจุดครากเฉล่ีย และค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตวัเฉล่ีย สูงกว่าท่ี

ความเร็วรอบ 1120 รอบต่อนาที สมบติัทางกลของช้ินงานเช่ือม HDPE/TD มีอิทธิพลมาจากการเติมอนุภาค TD ท่ีมีการกระจายตวัท่ีดีและไม่จบั

กนัเป็นแผ่นขนาดใหญ่ [12, 13]  อีกทั้งการเติมอนุภาค TD ยงัส่งผลต่อการเกิดแรงเสียดทานระหว่างเน้ือวสัดุและบ่าหัวกวน การหมุนของหัว

กวนน้ีส่งผลให้เกิดการกวนอนุภาค TD ให้เขา้กนักบั HDPE 

 ผลการเปรียบเทียบสมบติัทางกลของการเช่ือมไฮบริดท่ีความเร็วรอบ 900 รอบต่อนาที กบัการเช่ือมดว้ยโลหะแผน่ร้อนพบวา่ ค่าอีลาสติกมอ

ดูลสัเฉล่ียมีค่าสูงกว่าเน่ืองมาจากเกิดการกวนของอนุภาค TD ให้เขา้กบั HDPE จึงทาํให้ค่าอีลาสติกมอดูลสัเฉล่ียมีค่าสูงกว่านัน่เอง ดว้ยเหตุผล

ดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงสามารถประยกุตใ์ชก้บัการเช่ือมช้ินงาน HDPE/TD สาํหรับค่าความตา้นแรงดึงท่ีจุดครากเฉล่ียและค่าเปอร์เซ็นตก์ารยดื

ตวัเฉล่ีย มีค่าใกลเ้คียงกนั 

 

ตารางที่ 3 สมบติัทางกลของช้ินทดสอบ ณ ความคลาดเคล่ือนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

Factors Mechanical properties 
Specimens 

HDPE/TD HDPE 

Base material 

Young's modulus (MPa) 738±9 836±14 

YS (MPa) 26±1 31±1 

Elongation (%) 11.7±0.6 11.8±0.4 

Hybrid 

Rotational speed  

900 rpm 

Young's modulus (MPa) 738±15 770±27 

YS (MPa) 26±1 28±1 

Elongation (%) 10±1 13±1 

Rotational speed  

1120 rpm 

Young's modulus (MPa) 717±8 808±21 

YS (MPa) 25±1 29±1 

Elongation (%) 7.6±0.6 12±1 

Hot plate 

Young's modulus (MPa) 722±8 754±14 

YS (MPa) 25±1 27±1 

Elongation (%) 12±2 11.9±0.9 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

1. พารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมในการเช่ือมแบบไฮบริด คือ ความเร็วเดินเช่ือม 31.5 mm/min มุมของหวักวนเอียง 3 องศา ท่ีอุณหภูมิเคร่ืองเป่า

ลมร้อน 390 °C ความเร็วรอบของหวักวน 900 รอบต่อนาที  

2. การเช่ือมแบบไฮบริดให้สมบติัทางกลท่ีใกลเ้คียงกบัช้ินงาน Base material 

3. การเช่ือมแบบไฮบริดสามารถประยกุตใ์ชก้บัการเช่ือมพลาสติก HDPE/TD ได ้
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาสมบติัการกดักร่อนสําหรับการเช่ือมเหลก็กลา้ไร้สนิม ดว้ยกระบวนการเช่ือมทิกโดยไม่มีการ

เติมลวด โดยอาศยัองคป์ระกอบของแก๊สอาร์กอนและไนโตรเจนทั้งในส่วนของแก๊สปกคลุม แก๊สรองหลงั และแก๊สตาม

ทา้ย เพ่ือช่วยปกป้องและปรับปรุงสมบติัแนวเช่ือมในดา้นการกดักร่อน การทดสอบดว้ยเทคนิคโพเทนซิโอไดนามิคทั้ง 3 

บริเวณ คือ บริเวณรากของแนวเช่ือม บริเวณผิวหน้าของแนวเช่ือม และวสัดุพ้ืน จากเส้นโคง้ความสัมพนัธ์ระหว่างค่า

ศกัยไ์ฟฟ้าและค่าความหนาแน่นของกระแส พบว่า การใชอ้าร์กอนเป็นแก๊สรองหลงัโดยไม่มีแก๊สตามท้ายแนวเช่ือมท่ี

บริเวณผิวหนา้ของแนวเช่ือมก่อใหเ้กิดอตัราการกดักร่อนสูงสุด 0.44815 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร เม่ือเปรียบเทียบ

กบัตวัแปรการเช่ือมอ่ืนๆ ในช่วง 0.15539 ถึง 0.17435 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร นอกจากน้ี การเช่ือมแบบมีแก๊ส

ตามท้ายแนวเช่ือมสามารถให้ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนแบบรูเข็มท่ีสูงกว่าแบบไม่มีแก๊สตามท้ายแนวเช่ือมท่ี 1320 

มิลลิโวลต ์และ 1020 มิลลิโวลต ์ตามลาํดบั 

คาํสําคญั : เหลก็กลา้ไร้สนิม, การกดักร่อน, กระบวนการเช่ือมทิก, แก๊สปกป้อง 

Abstract 

This research studied the corrosion properties of the stainless steel weldment by autogenous Gas Tungsten Arc 

Welding using combinations of Argon and Nitrogen for shielding, backing, and trailing in order to protect and improve 

corrosion properties. The potential dynamic technique was applied for 3 locations which were root and face of weldments 

as well as base material. From polarization curves, the results showed that the Ar backing without trailing resulted in high 

corrosion rate with 0.44815 mA/cm2 compared to other types of gas protection combinations around 0.15539 to 0.17435 

mA/cm2. In addition, welding with trailing gas could help in improvement of corrosion properties better than welding 

without trailing gas at 1320 mV and 1020 mV consecutively. 
Keywords : Stainless steel, Corrosion, GTAW, Gas protection 
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1. บทนํา 

การเกิดการกดักร่อนแบบรูเข็ม (Pitting Corrosion) อาจเร่ิมตน้จากการเกิดรอยขีดข่วนหรือการเกิดความแตกต่างในส่วนผสมทางเคมีเพียง

เล็กนอ้ยท่ีผิวโลหะ การกดักร่อนลกัษณะน้ีจะพบมากในช้ินงานท่ีทาํจากเหล็กกลา้ไร้สนิม เน่ืองจากมีธาตุผสมหลกัท่ีทาํให้เหล็กทนการกดักร่อน 

คือ โครเมียม ส่งผลให้เกิดการสร้างชั้นฟิลม์โครเมียมออกไซด์ (passive film) ท่ีมองไม่เห็นเกาะอยูท่ี่บริเวณผิวหนา้ของเหล็กกลา้ ทาํให้มีความ

ตา้นทานการกดักร่อน แต่เม่ือชั้นฟิล์มถูกทาํลายก็จะเกิดการกดักร่อนแบบรูเข็มท่ีทาํให้เกิดรูหรือหลุมขนาดเล็กและลุกลามเขา้ไปในเน้ือโลหะ 

เช่น เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ถงับรรจุ หรือระบบท่อลาํเลียงสารในอุตสาหกรรม เม่ือเกิดการกดักร่อนแบบรูเขม็จะมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว โดย

บริเวณใกลเ้คียงมกัจะไม่พบร่องรอยการกดักร่อนใดๆ การป้องกนัการเกิดการกดักร่อนแบบรูเขม็สามารถทาํไดห้ลายวิธี โลหะท่ีผา่นการขดัเงาท่ี

ผิวจะมีความตา้นทานการกดักร่อนแบบรูเขม็มากกว่าผิวดา้นและไม่มีการตกแต่งผิว และการเติมธาตุไนโตรเจนในเหล็กกลา้ไร้สนิมสามารถช่วย

เพ่ิมความตา้นทานการเกิดการกดักร่อนแบบรูเข็มได้ [1] ในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการเช่ือมทิก (Gas Tungsten Arc Welding; 

GTAW, TIG) ซ่ึงเป็นกระบวนการเช่ือมท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในงานอุตสาหกรรมทัว่ไป เหมาะสาํหรับการเช่ือมวสัดุท่ีมีความบาง ใชเ้ช่ือมงาน

ประกอบโครงสร้างท่ีตอ้งการความเท่ียงตรง และการเช่ือมแบบไม่มีการเติมลวด (Autogenous Welding Process) จะส่งผลให้บริเวณแนวเช่ือมมี

ความเส่ียงต่อการเกิดการกัดกร่อนได้ง่าย จึงจาํเป็นต้องอาศยัองค์ประกอบของแก๊สอาร์กอนและไนโตรเจนทั้งในส่วนของแก๊สปกคลุม 

(Shielding gas) แก๊สรองหลงั (Backing gas) และแก๊สตามทา้ย (Trailing gas) ซ่ึงทาํหน้าท่ีช่วยปกป้องบริเวณแนวเช่ือมและบ่อหลอมละลาย

ไม่ให้บรรยากาศภายนอกเขา้ไปทาํปฏิกิริยาในขณะท่ีเช่ือม โดย R. Sudhakaran และคณะ [2] ไดศึ้กษาผลกระทบของตวัแปรในกระบวนการ

เช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สปกคลุมต่อการเกิดการกดักร่อน และโครงสร้างจุลภาคของโครเมียม-แมงกานีสของเหล็กกลา้ไร้สนิม ดว้ยการอาศยัค่า

คุณสมบติัการทนต่อการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (Pitting Resistance Equivalent Number; PREN) กับตวัแปรในการเช่ือม ได้แก่ กระแสไฟฟ้า 

ความเร็วในการเดินเช่ือม มุมในการเช่ือม และการไหลของแก๊ส โดยในการจาํลองทางสถิติเพ่ือทาํนายค่าคุณสมบติัการทนต่อการกดักร่อนแบบรู

เขม็ในการเลือกตวัแปรในการเช่ือม จากค่าประมาณสมบติัการตา้นทานการกดักร่อนแบบรูเขม็ พบวา่ ค่าความร้อนมีผลกระทบอยา่งมากต่อการ

เกิดการกดักร่อนแบบรูเขม็ จากการเพ่ิมข้ึนของกระแสไฟฟ้าและมุมในการเช่ือมจะส่งผลกระทบให้ความตา้นทานการเกิดกดักร่อนแบบรูเข็ม

ลดลง และการเพ่ิมข้ึนของความเร็วเดินเช่ือมและอตัราการไหลของแก๊สปกคลุมจะช่วยส่งเสริมให้ค่าความตา้นทานการเกิดการกดักร่อนแบบรู

เข็มดีข้ึน Zhiqiang Zhang และคณะ [3] ได้ศึกษาผลกระทบของไนโตรเจนในแก๊สปกคลุมต่อโครงสร้างจุลภาคและพฤติกรรมการกดักร่อน

เฉพาะท่ีบริเวณแนวเช่ือมของเหล็กกลา้ไร้สนิมกลุ่มดูเพล็กซ์ พบว่า แก๊สปกคลุมท่ีผสมดว้ยไนโตรเจนมีบทบาทสาํคญัต่อการตา้นทานการเกิด

การกดักร่อนแบบรูเข็ม เน่ืองจากช่วยชดเชยการสูญเสียไนโตรเจนและช่วยส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างออสเทนไนตท่ี์บริเวณโลหะเช่ือมและ

บริเวณกระทบร้อน นอกจากน้ี P. Kah และJ. Martikainen [4] ไดศึ้กษาอิทธิพลของแก๊สปกคลุมในการเช่ือมโลหะ พบวา่ ไนโตรเจนเป็นหน่ึงใน

องคป์ระกอบท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งมาก ในการเช่ือมเหล็กกลา้ไร้สนิมกลุ่มออสเทนนิติกการผสมไนโตรเจนในแก๊สปกคลุม จะช่วยเพ่ิมแรงดนั

ในการอาร์กทาํให้เน้ือเช่ือมมีความร้อนสูงข้ึน ส่งผลให้อตัราการเยน็ตวัลดลงและทาํให้มีปริมาณไนโตรเจนในแนวเช่ือมเพ่ิมข้ึน อีกทั้งยงั

สามารถช่วยปรับปรุงสมบติัทางกลและช่วยตา้นทานการกดักร่อนแบบรูเขม็ของเหล็กกลา้ไร้สนิมกลุ่มออสเทนนิติก รวมถึงสามารถลดการเกิด

การแตกร้าวขณะร้อนไดอี้กดว้ย งานวิจยัน้ีจึงเป็นการศึกษารูปแบบองคป์ระกอบของแก๊สปกป้องท่ีเหมาะสมในกระบวนการเช่ือมทิกท่ีหลอม

เพียงเน้ือโลหะต่อสมบติัการกดักร่อนบริเวณแนวเช่ือมของเหล็กกลา้ไร้สนิม เกรด 304 เพ่ือช่วยปกป้องและปรับปรุงสมบติัแนวเช่ือมในดา้นการ

กดักร่อน 

 

2. วธีิการดาํเนินงาน 

2.1 การเตรียมวสัดุและรายละเอยีดการเช่ือม 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการเช่ือมท่าราบแบบต่อชนของแผ่นเหล็กกลา้ไร้สนิม เกรด 304 ความหนา 1.5 มิลลิเมตร กวา้ง 150 มิลลิเมตร 

ยาว 250 มิลลิเมตร โดยใช้กระแสตรงขั้วตรง (DCEN) ท่ี 60 แอมแปร์ เวลาต่อเท่ียวเช่ือม 230 มิลลิเมตรต่อนาที อตัราการไหลแก๊สปกคลุม 10 

ลิตรต่อนาที อตัราการไหลแก๊สรองหลงั 5 ลิตรต่อนาที อตัราการไหลแก๊สตามทา้ย 15 ลิตรต่อนาที ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีแนะนาํ

สาํหรับกระบวนการเช่ือมทิก AWS C5.5-80 [5] ดงัรูปท่ี 2.1 รวมถึงองคป์ระกอบของแก๊สปกป้องในการเช่ือม 6 รูปแบบ ดงัตารางท่ี 2.1 
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รูปท่ี 2.1 ตวัแปรในกระบวนการเช่ือมทิก 

 

ตารางท่ี 2.1 รูปแบบองคป์ระกอบของแก๊สปกป้องในการทดลอง 

รูปแบบของแก๊สปกป้อง 
แก๊สปกป้อง 

แก๊สปกคลุม แก๊สรองหลงั แก๊สตามทา้ย 

1. อาร์กอน-อาร์กอน (Ar-Ar) Ar Ar  - 

2. อาร์กอน-ไนโตรเจน (Ar-N2) Ar N2 - 

3. อาร์กอน-อาร์กอน-อาร์กอน (Ar-Ar-Ar) Ar Ar Ar 

4. อาร์กอน-ไนโตรเจน-อาร์กอน (Ar- N2-Ar) Ar N2 Ar 

5. อาร์กอน-อาร์กอน-ไนโตรเจน (Ar-Ar-N2) Ar Ar N2 

6. อาร์กอน-ไนโตรเจน-ไนโตรเจน (Ar-N2-N2) Ar N2 N2 

 

2.2 การตรวจสอบการกดักร่อนแบบเคมีไฟฟ้า (Electrochemical Test) ด้วยเทคนิคโพเทนซิโอไดนามิค (Potentiodynamic) 

การตรวจสอบการกดักร่อนแบบเคมีไฟฟ้าดว้ยเทคนิคโพเทนซิโอไดนามิค โดยอา้งอิงวิธีตามมาตรฐาน ASTM G5-14 [6] ทั้ง 3 บริเวณ 

คือ บริเวณรากของแนวเช่ือม บริเวณผิวหน้าของแนวเช่ือม และวสัดุพ้ืน เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการกดักร่อนของช้ินงาน โดยการจดัเซลล์

เคมีไฟฟ้าของการกดักร่อนให้อยูใ่นสารละลายอิเล็กโทรไลต ์ซ่ึงถูกออกแบบให้กระแสท่ีเกิดข้ึนในวงจรไหลผา่นได ้โดยป้อนพลงังานไฟฟ้าเพ่ือ

เร่งการกดักร่อน และติดตามกระแสไฟฟ้าท่ีเปล่ียนไปท่ีค่าศกัยไ์ฟฟ้าต่างๆ ทาํให้ได้เส้นโคง้ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าศกัยไ์ฟฟ้าและค่าความ

หนาแน่นของกระแส (Polarization curve) ซ่ึงแสดงพฤติกรรมการกดักร่อนของโลหะ ทั้งการกดักร่อน การเกิดข้ึนของฟิล์มการคงอยูข่องฟิลม์ 

และการแตกของฟิลม์ 

2.3 การวดัปริมาณเฟอร์ไรท์จากภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วยโปรแกรม Scentis 

การวดัปริมาณเฟอร์ไรทจ์ากภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของช้ินงาน โปรแกรมจะใชค้วามต่างของเฉดสีในการวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีปริมาณ

เฟอร์ไรทใ์นโครงสร้างออสเทนไนต ์ ซ่ึงสีดาํ คือ ปริมาณเฟอร์ไรท ์และสีเทา คือ โครงสร้างออสเทนไนต ์ เม่ือใชค้าํสั่ง Luminance Threshold 

ปริมาณเฟอร์ไรทจ์ะเปล่ียนเป็นสีแดงและโครงสร้างออสเทนไนตไ์ม่มีการเปล่ียนแปลงของสี ดงัรูปท่ี 2.2 

 

  
 

รูปท่ี 2.2 ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของช้ินงานบริเวณรากของแนวเช่ือมจาก  

(ก) รูปแบบของแก๊สปกป้อง Ar-Ar และ (ข) การวดัปริมาณเฟอร์ไรทจ์ากภาพถ่าย 

 

แก๊สตามทา้ย 

แก๊สรองหลงั 

(ก) (ข) 
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3. ผลการทดลองและการวเิคราะห์ผล 

3.1 ผลการตรวจสอบการกดักร่อนแบบเคมีไฟฟ้าด้วยเทคนิคโพเทนซิโอไดนามิค 

เส้นโคง้ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าศกัยไ์ฟฟ้าและค่าความหนาแน่นของกระแสจากการตรวจสอบการกดักร่อนท่ีบริเวณรากและบริเวณ

ผิวหน้าของแนวเช่ือมเพ่ือเปรียบเทียบกับวสัดุพ้ืน อีกทั้งยงัสามารถทราบอตัราการกดักร่อน และค่าศกัยไ์ฟฟ้าการกัดกร่อนแบบรูเข็มจาก

องคป์ระกอบของแก๊สปกป้อง ดงัรูปท่ี 3.1 และ 3.2 ตามลาํดบั 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 เส้นโคง้ความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าศกัยไ์ฟฟ้าและค่าความหนาแน่นของกระแส อตัราการกดักร่อน 

และค่าศกัยไ์ฟฟ้าการกดักร่อนแบบรูเข็มท่ีบริเวณรากของแนวเช่ือม 

 

ผลการตรวจสอบการกดักร่อนท่ีบริเวณรากของแนวเช่ือมจากรูปแบบ Ar-Ar และ Ar-N2 พบว่า การเช่ือมดว้ยรูปแบบ Ar-Ar เกิดอตัรา

การกดักร่อนสูงสุด รวมถึงมีค่าศกัยไ์ฟฟ้าการกดักร่อนแบบรูเขม็ท่ีดอ้ยกว่า Ar-N2 การเปรียบเทียบสมบติัการกดักร่อนจากองคป์ระกอบของแก๊ส

ปกป้องท่ีบริเวณรากของแนวเช่ือมจากการเช่ือมโดยใช้อาร์กอนเป็นแก๊สรองหลงัก่อให้เกิดอตัราการกดักร่อนท่ีมากกว่าการใช้ไนโตรเจน 

เน่ืองจากไนโตรเจนช่วยส่งเสริมให้โครงสร้างออสเทนไนตท่ี์บริเวณโลหะเช่ือมมีความเสถียรรวมถึงช่วยปรับปรุงสมบติัการตา้นทานการกดั

กร่อนแบบรูเขม็ไดอี้กดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ S. Homhuan และคณะ [7] 
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รูปท่ี 3.2 เส้นโคง้ความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าศกัยไ์ฟฟ้าและค่าความหนาแน่นของกระแส อตัราการกดักร่อน 

และค่าศกัยไ์ฟฟ้าการกดักร่อนแบบรูเข็มท่ีบริเวณผิวหน้าของแนวเช่ือม 

 

ผลการตรวจสอบการกดักร่อนท่ีบริเวณผิวหนา้ของแนวเช่ือมจากการเช่ือมทั้ง 6 รูปแบบ พบว่า การเช่ือมดว้ยรูปแบบ Ar-Ar ทาํให้เกิด

อตัราการกดักร่อนสูงสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัรูปแบบการเช่ือมอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม การเช่ือมแบบมีแก๊สตามทา้ยแนวเช่ือมสามารถให้ค่าศกัยไ์ฟฟ้า

การกดักร่อนแบบรูเขม็ท่ีสูงกวา่วสัดุพ้ืนและแบบไม่มีแก๊สตามทา้ยแนวเช่ือม โดยแก๊สตามทา้ยจะช่วยลดระยะเวลาการเยน็ตวัและยงัช่วยปกป้อง

ไม่ให้บรรยากาศภายนอกเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัแนวเช่ือม 

3.3 ผลการวดัปริมาณเฟอร์ไรท์จากภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาค 

ปริมาณเฟอร์ไรทจ์ากภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคท่ีบริเวณรากและบริเวณผิวหน้าของแนวเช่ือม ดงัรูปท่ี 3.3 และ 3.4 ตามลาํดบั โดยทาํ

การวดัปริมาณเฟอร์ไรท์ 5 คร้ังต่อแต่ละรูปแบบของแก๊สปกป้อง เพ่ือให้ได้ค่าความถูกต้องสัมพทัธ์ (Relative Accuracy: RA) ต ํ่ากว่า 10 

เปอร์เซ็นต ์ท่ีความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์โดยอา้งอิงวิธีตามมาตรฐาน ASTM E562-11 [8] ดงัตารางท่ี 3.1 และ 3.2 ตามลาํดบั 

 

  
รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่งภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของช้ินงานบริเวณรากของแนวเช่ือมจาก (ก) รูปแบบ Ar-Ar และ (ข) รูปแบบ Ar-N2 

ตารางท่ี 3.1 ผลการวดัปริมาณเฟอร์ไรทท่ี์บริเวณรากของแนวเช่ือมจากรูปแบบองคป์ระกอบของแก๊สปกป้องในการทดลอง 

รูปแบบของแก๊สปกป้อง 

ปริมาณเฟอร์ไรท ์

(เปอร์เซ็นตต่์อพ้ืนท่ีของ

โครงสร้างออสเทนไนต)์ 

ความถูกตอ้งสมัพทัธ์ 

(เปอร์เซ็นต)์ 

Ar-Ar 14.32 ± 0.30 2.08 

Ar-N2 11.00 ± 0.39 3.50 

(ก) (ข) 
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การตรวจสอบปริมาณเฟอร์ไรทท่ี์บริเวณรากของแนวเช่ือม พบว่า การเช่ือมดว้ยรูปแบบ Ar-N2 มีปริมาณเฟอร์ไรทท่ี์น้อยกว่า Ar-Ar 

โดยโครงสร้างออสเทนไนตท่ี์บริเวณโลหะเช่ือมมีความเสถียรมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัราการกดักร่อนและค่าศกัยไ์ฟฟ้าการกดักร่อนแบบรู

เข็มท่ีบริเวณรากของแนวเช่ือมจากรูปท่ี 3.1 ท่ีช่วยปรับปรุงสมบติัการตา้นทานการกดักร่อนแบบรูเข็มได ้เน่ืองจากไนโตรเจนช่วยลดปริมาณ

เฟอร์ไรทใ์นบริเวณโลหะเช่ือม [9] 

 

   
 

   
 

รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่งภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของช้ินงานบริเวณผิวหนา้ของแนวเช่ือมจาก (ก) รูปแบบ Ar-Ar (ข) รูปแบบ Ar-N2 

(ค) รูปแบบ Ar-Ar-Ar (ง) รูปแบบ Ar- N2-Ar (จ) รูปแบบ Ar-Ar-N2 และ (ฉ) รูปแบบ Ar-N2-N2 

 

ตารางท่ี 3.2 ผลการวดัปริมาณเฟอร์ไรทท่ี์บริเวณผิวหน้าของแนวเช่ือมจากรูปแบบองคป์ระกอบของแก๊สปกป้องในการทดลอง 

รูปแบบของแก๊สปกป้อง 

ปริมาณเฟอร์ไรท ์

(เปอร์เซ็นตต่์อพ้ืนท่ีของ

โครงสร้างออสเทนไนต)์ 

ความถูกตอ้งสมัพทัธ์ 

(เปอร์เซ็นต)์ 

Ar-Ar 16.44 ± 0.75 4.57 

Ar-N2 17.15 ± 0.93 5.41 

Ar-Ar-Ar 25.44 ± 0.90 3.53 

Ar-N2-Ar  25.28 ± 0.96 3.78 

Ar-Ar-N2 26.06 ± 1.05 4.04 

Ar-N2-N2 25.96 ± 0.26 1.01 

 

การตรวจสอบปริมาณเฟอร์ไรทท่ี์บริเวณผิวหน้าของแนวเช่ือมทั้ง 6 รูปแบบ พบว่า การเช่ือมแบบมีแก๊สตามทา้ยแนวเช่ือมมีปริมาณ

เฟอร์ไรทท่ี์มากกวา่การเช่ือมแบบไม่มีแก๊สตามทา้ยแนวเช่ือม เน่ืองจากแก๊สตามทา้ยช่วยเพ่ิมอตัราการเยน็ตวัของแนวเช่ือม จึงทาํให้แนวเช่ือมมี

เวลาในการเปล่ียนโครงสร้างในสภาวะของแข็งจากเฟอร์ไรทม์าเป็นออสเทนไนตไ์ดน้้อยลง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ J.C Lippold และ W.F. 

Savage [10] และ H. Inoue และ T. Koseki [11] อีกทั้งการมีปริมาณเฟอร์ไรทท่ี์มากจะส่งผลให้ค่าอตัราการกดักร่อนบริเวณผิวหนา้ของแนวเช่ือม

เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสมัพนัธ์กบัผลอตัราการกดักร่อนแบบรูเขม็ท่ีบริเวณผิวหนา้ของแนวเช่ือมจากรูปท่ี 3.2 

 

 

 

(ก) (ข) (ค) 

(ง) (จ) (ฉ) 
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4. สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษารูปแบบองค์ประกอบของแก๊สปกป้องท่ีเหมาะสมในกระบวนการเช่ือมทิกท่ีหลอมเพียงเน้ือโลหะต่อสมบติัการกดักร่อน

บริเวณแนวเช่ือมของเหล็กกลา้ไร้สนิม เกรด 304 เพ่ือช่วยปกป้องและปรับปรุงสมบติัแนวเช่ือมในด้านการกดักร่อน พบว่า การเช่ือมโดยใช้

ไนโตรเจนเป็นแก๊สรองหลงัสามารถช่วยลดอตัราการกดักร่อนแบบรูเขม็และลดปริมาณเฟอร์ไรทบ์ริเวณแนวเช่ือมได ้เน่ืองจากไนโตรเจนช่วย

ส่งเสริมให้โครงสร้างออสเทนไนตมี์ความเสถียรมากข้ึนและยงัช่วยปรับปรุงสมบติัการตา้นทานการกดักร่อนแบบรูเขม็ไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี 

การเช่ือมแบบมีแก๊สตามทา้ยแนวเช่ือมสามารถให้ค่าศกัยไ์ฟฟ้าการกดักร่อนแบบรูเขม็ท่ีสูงกวา่แบบไม่มีแก๊สตามทา้ยแนวเช่ือมได ้

 

5. ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจยัน้ีสามารถประยกุตใ์ชส้าํหรับการเช่ือมสร้างอุปกรณ์ในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิด

การกดักร่อนแบบรูเขม็ อนัเป็นการลดการตกคา้งของผลิตภณัฑเ์พ่ือป้องกนัการสะสมและปนเป้ือนของเช้ือต่างๆ ท่ีสะสมอยูใ่นรูเขม็บริเวณรอย

เช่ือมภายในระบบได ้อีกทั้งยงัสามารถช่วยยืดอายใุนการการเก็บรักษาผลิตภณัฑใ์ห้นานมากข้ึน จากการอาศยัรูปแบบองคป์ระกอบของแก๊ส

ปกป้องท่ีเหมาะสมสาํหรับกระบวนการเช่ือมทิกของเหล็กกลา้ไร้สนิม ควรมีการใชแ้ก๊สรองหลงัและแก๊สตามทา้ยแนวเช่ือมเพ่ือช่วยปกป้องแนว

เช่ือมไม่ให้บรรยากาศภายนอกเขา้ไปทาํปฏิกิริยาขณะเช่ือม ดงันั้น การใชไ้นโตรเจนเป็นแก๊สรองหลงัน่าจะช่วยส่งเสริมสมบติัการตา้นทานการ

กดักร่อนแบบรูเขม็ไดดี้กวา่การใชอ้าร์กอนท่ีในอุตสาหกรรมใชก้นัในปัจจุบนั 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีศึกษาถึงผลกระทบของค่าแอมพลิจูดของการสัน่สะเทือนดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงท่ีมีผลต่อสมบติัทางกล

ทั้งการตา้นทานการสึกหรอจากการเสียดสี การตา้นทานการสึกหรอจากการกระแทกอยา่งต่อเน่ืองและโครงสร้างทางจุลภาค

ของแนวเช่ือมพอกผิวแข็งโดยในการเช่ือมนั้นไดใ้ชโ้ลหะฐานคือ ASTM A36 และกระบวนการเช่ือมอิเล็คโทรดหุ้มฟลกัซ์ 

ซ่ึงลวดเช่ือมท่ีใชใ้นการศึกษามีทั้งหมด 3 ชนิด คือ Durmat E, Carbodur 59 และ Carbodur 600AC สาํหรับฮอร์นจะมีอยู ่  3 

ขนาด ดงัน้ี โดยความกวา้งของพ้ืนท่ีผิวสัมผสักบัฐานฮอร์นจะมีสัดส่วนพ้ืนท่ี ฮอร์นท่ี1 เป็น 1 ต่อ 4, ฮอร์นท่ี 2 เป็น 1 ต่อ 3, 

ฮอร์นท่ี 3 เป็น 1 ต่อ 2 ซ่ึงในลวดเช่ือมแต่ละชนิดจะใหผ้ลการทดสอบท่ีแตกต่างกนั โดยรอยเช่ือม Durmat E และ Carbodur 

600AC มีความสามารถในการต้านทานการสึกหรอแบบเสียดสีได้ดีข้ึนสําหรับฮอร์นทั้ ง 3 ขนาด โดยรอยเช่ือมท่ีมี

ความสามารถในการตา้นทานการสึกหรอแบบเสียดสีดีท่ีสุดคือ ฮอร์นท่ี 3 แต่สาํหรับรอยเช่ือม Carbodur 59 มีความสามารถ

ในการต้านทานการสึกหรอแบบเสียดสีได้ดีข้ึนเม่ือใช้ร่วมกับการฮอร์นท่ี 1 เท่านั้ น รอยเช่ือม Carbodur 600AC และ 

Carbodur 59 มีความสามารถในการตา้นทานการกระแทกอย่างต่อเน่ืองดีข้ึนสําหรับฮอร์นทั้ง 3 ขนาด โดยรอยเช่ือมท่ีมี

ความสามารถในการตา้นทานการกระแทกอย่างต่อเน่ืองดีท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัฮอร์นทั้ง 3 ขนาดคือฮอร์นท่ี 3 (สาํหรับ 

Carbodur 59) และฮอร์นท่ี 1 (สําหรับ Carbodur 600AC) จากค่าความแข็งและโครงสร้างทางจุลภาค ปรากฏว่า ผลท่ีไดมี้

ความสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมบติัทางกลท่ีกล่าวมาขา้งตน้และอิทธิพลของการสั่นสะเทือนจะส่งผลใหแ้นวโนม้ของ

การเกิดการแตกร้าวแบบกะเทาะลดลงในทางกลบักนัลวดเช่ือมชนิด Durmat E มีความสามารถในการตา้นทานการกระแทก

อยา่งต่อเน่ืองลดลงเม่ือใชร่้วมกบัฮอร์นทั้ง 3 ขนาด  

คําสําคัญ :  ฮอร์น / การเช่ือมพอกผิวแข็ง / กระบวนการเช่ือมอิเล็คโทรดหุ้มฟลกัซ์ / การสั่นสะเทือนดว้ยคล่ืนความถ่ีสูง / 

คุณสมบติัทางกล 

Abstract 

The objective of this work is to study the effect of ultrasonic vibration amplitude on mechanical properties which 

were abrasive wear and continuously impact wear as well as metallurgical evaluation of hardfacing layers. Deposited welds 

were applied onto ASTM A36 substrate by shielded metal arc welding. Three types hardfacing electrodes, designed for each 

application, were used in this study, Durmat E, Carbodur 59 and Carbodur 600AC. There were three sizes of horn with 

different ratio between surface and base area as 1:4, 1:3, and 1:2 for Horn 1, Horn 2 and Horn 3 respectively. Each type of 
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electrode results in different properties.  Hardfacing with Durmat E, Carbodur 600AC provided improved abrasive wear 

resistance for all 3 sizes of horns. The best abrasive wears resistance was from the Horn 3. However, for Carbodur 59, the 

abrasive wear resistance was improved only when using with Horn 1. For Carbodur 600AC and Carbodur 59, the 

continuously impact wear were improved for all 3 sizes of horns in which the best continuously impact wear from all 3 sizes 

horns was the Horn 3 (for Carbodur 59) and Horn 1 (for Carbodure 600AC). From hardness and microstructure, the results 

were complementary with the mechanical properties as informed earlier. In addition, the effect of vibration affected the 

tendency on chipping crack to reduce which was in contrast with Durmat E that had lower continuously impact wear 

resistance for all 3 sizes of horns.  

Keywords :   Horn / Hardfacing / Shielded metal arc welding / Ultrasonic vibration / Mechanical properties 

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต ์โรงงานประกอบช้ินส่วน ต่างตอ้งการนํา

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตและการทาํงาน ดงันั้นส่ิงหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงคือ  อายุการใช้งานของ

เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ เพ่ือให้มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน และสามารถช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ช้ินใหม่มาทดแทน หากเกิด

การชาํรุดเสียหาย ดงันั้นเม่ือตอ้งการให้เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์มีอายกุารใชง้านท่ียาวนานมากข้ึนแสดงวา่เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์นั้นๆ ตอ้งมีความ

แขง็แรงทนทาน และเม่ือตอ้งการให้เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์นั้นมีความแขง็แรงทนทานเพ่ิมข้ึนหรือดีข้ึนก็ตอ้งทราบวา่เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์นั้นๆ 

ทาํมาจากวสัดุอะไร มีโครงสร้างทางจุลภาคเป็นอย่างไร หรือมีการผ่านกรรมวิธีเพ่ิมความแข็งแรงอยา่งไรบา้ง เพ่ือท่ีจะสามารถช่วยซ่อมแซม

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเกิดความชาํรุดเสียหายให้ถูกตอ้งและเหมาะสมเพ่ือให้สามารถใช้งานเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ไดย้าวนานข้ึน กล่าวคือ ถา้

สามารถเพ่ิมความแขง็แรงทนทานให้กบัเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ไดก้็จะสามารถช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ช้ินใหม่มาทดแทน

ได ้ 

การซ่อมบาํรุงในปัจจุบนัมีดว้ยกนัหลายวิธี แต่วิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือ การเช่ือมพอกผิวแขง็[1]เป็นการเช่ือมพอกผิวในบริเวณท่ีตอ้งการเพ่ิม

ความแข็งแรงทนทาน เป็นการเติมวสัดุท่ีมีความแข็งแรงทนต่อการกระแทก หรือการขดัสีให้กบัผิววสัดุท่ีอ่อนกว่า ถึงแมว้่าจะสามารถช่วยเพ่ิม

สมบติัทางกล แต่ยงัพบปัญหาของการเช่ือมพอกผิวแขง็อยู ่จากการควบคุมกระบวนการเช่ือม การเกิดการแตกร้าวท่ีผิวช้ินงานและการควบคุมการ

กระจายตวัของคาร์ไบด ์ซ่ึงทาํให้ส่งผลกระทบต่ออายกุารใชง้านท่ีลดลงของเคร่ืองจกัรหรือวสัดุ 

งานวิจยัในปัจจุบนัได้มีการนาํเทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาช่วย โดยมีการนาํการสั่นสะเทือนด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง[2,3] มาใช้

ร่วมกบัการเช่ือมจากงานวิจยัเม่ือมีการนาํการสั่นสะเทือนดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงมาใชพ้บว่าช่วยเพ่ิมสมบติัทางกลของรอยเช่ือม[4,5] เช่น ความ

แข็งและความแข็งแรง เป็นตน้ แต่ยงัไม่ไดท้าํการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงค่ากวา้งของพ้ืนท่ีผิวสัมผสักบัฐานฮอร์นท่ีจะส่งผลต่อสมบติัทางกล

ของรอยเช่ือมพอกผิวแขง็ จึงเป็นท่ีมาของโครงการน้ี 

ในงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาถึงผลกระทบของการสั่นสะเทือนด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงต่อสมบติัทางกลและโครงสร้างทางจุลภาคของรอย

เช่ือมพอกผิวแข็ง โดยมีการเปล่ียนแปลงค่ากวา้งของพ้ืนท่ีผิวสัมผสักบัฐานฮอร์นกบัช้ินงาน ซ่ึงทาํการเช่ือมดว้ยกระบวนการเช่ือมอิเล็กโทรด

หุ้มฟลกัซ์ โดยศึกษาสมบติัทางกลและโครงสร้างทางจุลภาคของรอยเช่ือมบนวสัดุเหล็กกลา้ ASTM A36 เพ่ือเป็นขอ้มูลและแนวทางในการ

ปฏิบติังานและพฒันางานเช่ือมต่อไป 

 

2. การดาํเนินงาน 

2.1 วสัดุท่ีใชใ้นการทดลอง 

2.1.1 โลหะฐาน  

โลหะฐานท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี คือ เหล็กกลา้คาร์บอนชั้นคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM A36 ในรูปของเหล็กแผน่ ท่ีมีความหนา 9.52 

มิลลิเมตร โดยมีส่วนผสมทางเคมีตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกลา้คาร์บอน ASTM A36 [6] 

 ส่วนผสมทางเคมี (%wt) 

ASTM A36 C Cu Si P S Fe 

  0.26 max 0.20 min 0.40 max 0.04 max 0.05 max balance 

2.1.2 ลวดเช่ือม [7]  

ซ่ึงมีส่วนผสมทางเคมีดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ส่วนผสมทางเคมี(wt.%)ของลวดเช่ือมชนิดต่างๆ ท่ีใชใ้นการทดลอง 

(ลวดเช่ือมท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ีจะใชต้ามมาตรฐาน DIN 8555) 

ชนิดของลวด Diameter (mm) C Si Mn Ni Cr Other 

Durmat-E DIN : 8555 3.5 Manufacturer’s trade secret 

Carbodur 600AC DIN : 8555 3.2 0.6 1.7 0.4 - 9 - 

Carbodur 59 DIN : 8555 4.0 3.8 0.9 - - 33 2 

 

ตาราง 3 แสดงลวดเช่ือมและการใชง้านสาํหรับการประยกุตใ์ชง้านในสภาวะปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลท่ีนาํลวดทั้งสามมาทาํการทดลองเน่ืองจากลวดทั้งสามมีคุณสมบติัทางกลท่ีเด่นในดา้นต่างกนั ดงัตารางท่ี 3 

2.1.3  ตวัแปรท่ีใชใ้นการเช่ือม 

ตาราง 4 แสดงตวัแปรท่ีใชใ้นการเช่ือม 

 

 

                     

 

  

 

 

 

 

    

           รูปท่ี 1 ลกัษณะของฮอร์น ท่ีใชใ้นการทดลอง                                        ตาราง 5 แสดงขนาดของฮอร์นท่ีใชใ้นการทดลอง

ชนิดของลวดเช่ือม การประยุกต์ใช้งาน 

Durmat E เหมาะกบัการใชง้านในสภาวะท่ีมีเฉพาะการเสียดสีเท่านั้น 

Carbodur 59 เหมาะกบัการใชง้านในสภาวะท่ีการเสียดสีเป็นหลกั และ สภาวะท่ีมีการกระแทก

ปานกลาง 

Carbodur 600 เหมาะกบัการใชง้านในสภาวะท่ีการเสียดสีเป็นปานกลางและ สภาวะท่ีมีการ

กระแทกเป็นหลกั 

กระบวนการท่ีใช ้ กระแสไฟฟ้า(Amps) แรงดนัไฟฟ้า (Volts) Travel speed (m/min) 

SMAW 110 32 12 

A (มิลลเิมตร) B (มิลลเิมตร) C (มิลลเิมตร) 

ฮอร์น ซ้าย 40 10 100 

ฮอร์น กลาง 50 15 100 

ฮอร์น ขวา 40 20 90 
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รูปท่ี 2 ตวัเคร่ืองและส่วนประกอบของเคร่ืองให้การสัน่ 

            จากรูปท่ี 2 ลกัษณะการทาํงานของเคร่ืองประกอบดว้ย Power Supply ทาํหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าท่ีมีความถ่ี 50 - 60 Hz ให้มีความถ่ีท่ี

สูงข้ึนซ่ึงอยูใ่นยา่นความถ่ีอลัตราโซนิคตั้งแต่ 20 kHz ข้ึนไป แลว้ส่งให้ตวั Transducer เปล่ียนพลงังานไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีสูงจากตวั Power Supply 

ให้กลายเป็นพลงังานกลท่ีอยูใ่นรูปแบบของการสั่นสะเทือน แลว้ส่งไปยงัตวั Booster ในการปรับขยายหรือลดแอมพลิจูดท่ีไดรั้บจากตวัแปลง

สัญญาณ เพ่ือท่ีจะส่งคล่ืนเสียงในรูปแบบของการสั่นสะเทือนไปยงั Horn ทาํหน้าท่ีส่งถ่ายพลงังานกลในรูปแบบการสั่นสะเทือนท่ีได้จาก  

Booster ไปสู่ช้ินงาน(ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะทาํการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงค่ากวา้งของพ้ืนท่ีผิวสมัผสักบัฐาน Horn เป็น 3 ขนาด ดงัรูปท่ี 1 ) 

 

3. ผลการทดลอง 

3.1 ผลการทดลองการสูญเสียนํ้าหนกัของการเสียดสีของรอยเช่ือม(การทดสอบการสึกหรอจากการเสียดสี) จากการเช่ือมดว้ยลวดเช่ือม 

Durmat E, Carbodur 59และ Carbodur 600AC [8] 

ตารางท่ี 6 ค่า การสูญเสียนํ้าหนกัของการเสียดสีของลวดเช่ือม Durmat E  

Durmat E Weight loss (g) ร้อยละค่าสูญเสียนํ้าหนัก 

Base line 0.33821 - 

Horn 1 0.275 -18.68957 

Horn 2 0.25257 -25.32155 

Horn 3 0.1928 -42.99400 

ตารางท่ี 7  ค่า weight loss ของการเสียดสีของลวดเช่ือม Carbodur 59 

Carbodur 59 Weight loss (g) ร้อยละค่าสูญเสียนํ้าหนัก 

Base line 0.16671 - 

Horn 1 0.1628 -2.34539 

Horn 2 0.20749 24.46164 (นํ้าหนกัเพ่ิมข้ึน) 

Horn 3 0.21138 26.79503 (นํ้าหนกัเพ่ิมข้ึน) 

ตารางท่ี 8 ค่า weight loss  ของการเสียดของลวดเช่ือม Carbodur 600AC 

Carbodur 600AC Weight loss (g) ร้อยละค่าสูญเสียนํ้าหนักที่ลดลง 

Base line 0.33549 - 

Horn 1 0.3117 -7.09112 

Horn 2 0.30490 -9.118006 

Horn 3 0.27396 -18.34034 

Base Metal 
Horn 

Booster 

Transducer 

Power Supply 
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จากตารางผลการทดลอง พบว่า เม่ือมีการสั่นสะเทือนร่วมกบัการเช่ือมโดยใช้ลวด Durmat E และลวด Carbodur 600AC  พบว่า

ฮอร์นทั้ง 3 ขนาด ส่งผลให้ค่าสูญเสียนํ้ าหนกัของรอยเช่ือมมีค่าลดลงทั้ง 3 หัวเช่ือม โดยฮอร์นท่ี 3 พบว่าค่าสูญเสียนํ้ าหนกัของรอยเช่ือมมีค่า

ลดลงมากสูงสุดคิดเป็น 42.99 % และ 18.34 % ตามลาํดบั ฮอร์นท่ี 2 พบว่าค่าสูญเสียนํ้ าหนกัของรอยเช่ือมมีค่าลดลงรองลงมาคิดเป็น 25.32 % 

และ 9.12 % ตามลาํดบั และสาํหรับฮอร์นท่ี 1 ก็พบวา่ค่าสูญเสียนํ้าหนกัของรอยเช่ือมตํ่าสุดซ่ึงมีค่าลดลงคิดเป็น 18.68 % และ 7.09 % ตามลาํดบั

เม่ือมีการสัน่สะเทือนร่วมกบัการเช่ือมโดยใชล้วด Carbodur 59 ฮอร์นท่ี 1 พบวา่ค่าสูญเสียนํ้าหนกัของรอยเช่ือมมีค่าลดลงนอ้ยท่ีสุดคิดเป็น 2.35 

% เม่ือเทียบกบัการเช่ือมโดยไม่มีการสัน่สะเทือน แต่เม่ือมีการเช่ือมท่ีฮอร์นท่ี 2 พบวา่ค่าสูญเสียนํ้ าหนกัของรอยเช่ือมมีค่าเพ่ิมข้ึนคิดเป็น 24.46 

% และฮอร์นท่ี 3 ก็พบว่าค่าสูญเสียนํ้ าหนกัของรอยเช่ือมมีค่าเพ่ิมข้ึนคิดเป็น 26.79 % สาเหตุท่ีทาํให้นํ้ าหนกัของ ลวด Carbodur 59 เพ่ิมข้ึนมา

จากทรายท่ีใชใ้นการทดลองท่ีใชใ้นเสียดสีเขา้ไปฝังขา้งในช้ินงานเพราะช้ินงานท่ีเช่ือมจะมีรูพรุนในช้ินงาน ดงัรูปท่ี 

 
รูปท่ี 3 ตวัอยา่งช้ินงานท่ีผ่านการทดสอบทดลองการสูญเสียนํ้าหนกัของการเสียดสี 

 

           3.2 ผลการทดลองโครงสร้างทางจุลภาคจากการเช่ือมดว้ยลวดเช่ือม Durmat E, Carbodur 59และ Carbodur 600AC 

ตารางท่ี 9 รูปโครงสร้างทางจุลภาคของลวดเช่ือม Durmat E, Carbodur 59และ Carbodur 600AC 

       ชนิดของ ฮอร์น 

ชนิดลวดเช่ือม 
ฮอร์น 1 ฮอร์น 2 ฮอร์น 3 

Durmat E 

   

Carbodur 59 

   

Carbodur 600AC 

   

จากตารางท่ี 6 ผลการทดลอง พบว่า เม่ือมีการสั่นสะเทือนร่วมกบัการเช่ือมโดยใช้ลวด Durmat E พบลกัษณะโครงสร้าง Fused 

tungsten carbide ท่ีเกิดข้ึนจากการเยน็ตวัแบบยเูทคติก รูปแบบของการเกิดโครงสร้างเป็นแบบ irregular ในส่วนของการเสริมแรงบนพ้ืนเมท

ริกซ์ iron – tungsten carbide ท่ีเกิดข้ึนมีขนาดเล็กและกระจายอยูใ่นบริเวณของเมทริกซ์ ส่วนลวด Carbodur 600AC  พบลกัษณะโครงสร้างออ

สเทนไนทแ์ละมาเทนไซร์ โดยโครงสร้างออสเทนไนทแ์ละมาเทนไซร์เกิดจากลวดเช่ือม Carbodur 600 AC ท่ีอยูใ่นกลุ่มของ semi austenitic 

และ ลวด Carbodur 59 พบลกัษณะโครงสร้างโครเมียมคาร์ไบด์ โดยโครงสร้างโครเมียมคาร์ไบด์เกิดจากลวดเช่ือม Carbodur 59 ท่ีมีส่วนผสม
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ทางเคมีของ โครเมียมและคาร์บอนในปริมาณท่ีสูงมาก ลกัษณะการเกิดของโครงสร้างโครเมียมคาร์ไบดเ์กิดเป็นแบบสุ่ม ไม่เป็นทิศทางเดียวกนั 

เม่ือเทียบกบัโครงสร้างทางจุลภาคพบวา่ เม่ือไม่มีการสัน่สะเทือนร่วมกบัการเช่ือม[5] จะพบวา่โครงสร้างทางจุลภาคมีความละเอียดนอ้ยกว่า 

3.3 ผลการทดลองแสดงค่าความแขง็จากการทดสอบลวดเช่ือม Durmat E, Carbodur 59และ Carbodur 600AC  

  

 

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี 4 ค่าความแขง็จากการทดสอบลวดเช่ือม Durmat E                                             รูปท่ี 5 ค่าความแขง็จากการทดสอบลวดเช่ือม Carbodur 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 ค่าความแขง็จากการทดสอบลวดเช่ือม Carbodur 600 AC                                                  รูปท่ี 7 แสดงตาํแหน่งในการทดสอบความแขง็ 

 
 

                    จากผลการทดลองค่าความแข็ง พบวา่เม่ือมีการสัน่สะเทือนร่วมกบัการเช่ือมโดยใชล้วด Durmat E จะพบช้ินงานท่ีเช่ือมกบัฮอร์นท่ี 

3 ท่ีมีการสั่นดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงจะมีค่าความแข็งท่ีแนวเช่ือมสูงท่ีสุดเท่ากบั 1,449  HV รองลงมาคือช้ินงานท่ีเช่ือมกบัฮอร์นท่ี 2 มีความแข็งท่ี

แนวเช่ือมเท่ากบั 1,379  HV และช้ินงานท่ีเช่ือมกบัฮอร์นท่ี 1 จะมีความแขง็ท่ีแนวเช่ือมเป็นลาํดบั 3 เท่ากบั 1,346 HV ส่วนการเช่ือมกบัช้ินงานท่ี

ไม่มีการสั่นสะเทือนดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงพบว่ามีความแขง็ท่ีแนวเช่ือมตํ่าสุดเท่ากบั 1,197 HV ส่วนลวด Carbodur 600AC  พบช้ินงานท่ีเช่ือมกบั

ฮอร์นท่ี 3 ท่ีมีการสั่นดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงจะมีค่าความแข็งท่ีแนวเช่ือมสูงสุดเท่ากบั 1,006  HV รองลงมาคือช้ินงานท่ีเช่ือมกบัฮอร์นท่ี 2 มีความ

แขง็เท่ากบั 966  HV และช้ินงานท่ีเช่ือมกบัฮอร์นท่ี 1 จะมีความแขง็เป็นลาํดบั 3 เท่ากบั 946 HV ส่วนการเช่ือมกบัช้ินงานท่ีไม่มีการสั่นสะเทือน

ด้วยคล่ืนความถ่ีสูงพบว่ามีความแข็งตํ่าสุดเท่ากับ 857 HV และลวดเช่ือม Carbodur 59 พบช้ินงานท่ีเช่ือมกบัฮอร์น ทั้ง 3 ขนาด และมีการ

สัน่สะเทือนดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงจะมีค่าความแขง็ท่ีแนวเช่ือมตํ่ากว่าช้ินงานท่ีเช่ือมโดยไม่มีการสัน่สะเทือนดว้ยคล่ืนความถ่ีสูง ซ่ึงมีค่าความแขง็ท่ี

แนวเช่ือมเท่ากบั 899 HV  และท่ีแต่ละฮอร์น มีค่าความแขง็ท่ีแนวเช่ือมเป็น 891 HV, 825 HV  และ 841 HV ตามลาํดบั   
 

3.4 ผลการทดลองความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาและนํ้าหนกัท่ีหายไปของการทดสอบ CIAT [9] (การตา้นทานการสึกหรอจากการ

กระแทกอยา่งต่อเน่ือง) จากการเช่ือมดว้ยลวดเช่ือม Durmat E, Carbodur 59และ Carbodur 600AC  
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      รูปท่ี 8 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาและนํ้าหนกั                                                       รูปท่ี 9 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาและนํ้าหนกั    

ท่ีหายไปของการทดสอบ CIAT ของลวดเช่ือม Durmat E                                          ท่ีหายไปของการทดสอบ CIAT ของลวดเช่ือม Carbodur 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          รูปท่ี 10 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาและนํ้าหนกั 

           ท่ีหายไปของการทดสอบ CIAT ของลวดเช่ือม Carbodur 600AC 
 

 จากการทดลองความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาและนํ้ าหนกัท่ีหายไปของการทดสอบ CIAT พบว่าช้ินงานท่ีเช่ือมดว้ยลวดเช่ือม 

Durmat E  ท่ีมีการสั่นสะเทือนดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงร่วมกบัการเช่ือมโดยใชฮ้อร์นท่ีขนาดแตกต่างกนั โดยการเกิดการกะเทาะทาํให้เกิดสูญเสีย

นํ้าหนกัและเม่ือนาํค่าสูญเสียนํ้ าหนกัมาเฉล่ียพบว่า ช้ินงานท่ีมีการสัน่สะเทือนดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงร่วมกบัการเช่ือมโดยใช้ฮอร์นท่ีขนาดแตกต่าง

กนั มีค่าใกลเ้คียงกนั โดยช้ินงานท่ีมีค่าสูญเสียนํ้าหนกัเฉล่ียมากท่ีสุด คือช้ินงานท่ีถูกสั่นสะเทือนดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงร่วมกบัการเช่ือมโดยใชห้วั

เช่ือมฮอร์นท่ี 2 และช้ินงานท่ีไม่ไดรั้บการสั่นสะเทือนดว้ยคล่ืนความถ่ีสูง มีค่าสูญเสียนํ้ าหนกัท่ีเฉล่ียน้อยท่ีสุด ส่วนของลวดเช่ือม Carbodur 

600AC  จะพบว่าช้ินงานท่ีมีการสั่นสะเทือนด้วยคล่ืนความถ่ีสูงร่วมกบัการเช่ือมโดยใชฮ้อร์น ท่ีแตกต่างกนั โดยการเกิดการกะเทาะทาํให้ค่า

สูญเสียนํ้ าหนักท่ีเฉล่ีย ช้ินงานท่ีมีค่าสูญเสียนํ้ าหนักท่ีเฉล่ียมากท่ีสุด คือช้ินงานท่ีไม่มีสั่นสะเทือนด้วยคล่ืนความถ่ีสูงร่วมกบัการเช่ือม และ

ช้ินงานท่ีมีค่าสูญเสียนํ้ าหนกัท่ีเฉล่ีย นอ้ยท่ีสุดนั้นคือช้ินงานท่ีมีสั่นสะเทือนดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงร่วมกบัการเช่ือมโดยใชฮ้อร์นท่ี  1 และลวดเช่ือม 

Carbodur 59 พบช้ินงานท่ีมีการสัน่สะเทือนดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงร่วมกบัการเช่ือมโดยใชฮ้อร์นท่ี ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั โดยการเกิดการกะเทาะทาํ

ให้ค่าสูญเสียนํ้ าหนกัท่ีเฉล่ีย ช้ินงานท่ีมีค่าสูญเสียนํ้ าหนกัท่ีเฉล่ีย มากท่ีสุด คือช้ินงานท่ีไม่มีสั่นสะเทือนดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงร่วมกบัการเช่ือม  

และช้ินงานท่ีมีค่าสูญเสียนํ้าหนกัท่ีเฉล่ีย นอ้ยท่ีสุด คือช้ินงานท่ีมีสัน่สะเทือนดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงร่วมกบัการเช่ือมโดยใชฮ้อร์นท่ี 3 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

           จากการศึกษางานวิจยัพบว่าการสั่นสะเทือนดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงท่ีฮอร์น ท่ีมีขนาดของพ้ืนท่ีหน้าตดัท่ีแตกต่างกนันั้นจะมีอิทธิพลต่อ

การเช่ือมพอกผิวแข็ง ซ่ึงในลวดเช่ือมแต่ละชนิดจะได้รับผลกระทบท่ีแตกต่างกัน โดยลวดเช่ือม Durmat E และ Carbodur 600AC  

มีความ สามารถในการตา้นทานการสึกหรอแบบเสียดสีไดดี้ข้ึนสาํหรับฮอร์น ทั้ง  3 ขนาด  แต่สาํหรับลวดเช่ือม Carbodur 59 มีความสามารถใน
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การตา้นทานการสึกหรอแบบเสียดสีไดดี้ข้ึนเม่ือใชร่้วมกบัการฮอร์นท่ี 1 เท่านั้น ลวดเช่ือม Carbodur 59  และ Carbodur 600AC มีความสามารถ

ในการต้านทานการกระแทกอย่างต่อเน่ืองดีข้ึนสําหรับฮอร์นทั้ง 3 ขนาด  ค่าความแข็งจุลภาคและโครงสร้างทางจุลภาค ผลท่ีได้มีความ

สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมบติัทางกลท่ีกล่าวมาขา้งตน้และอิทธิพลของการสั่นสะเทือนจะส่งผลให้แนวโน้มของการเกิดการแตกร้าวแบบ

กะแทกลดลง ในทางกลบักนัลวดเช่ือมชนิด Durmat E มีความสามารถในการตา้นทานการกระแทกอยา่งต่อเน่ืองลดลงเม่ือใชร่้วมกบัฮอร์นทั้ง  3 

ขนาด จากการเปรียบเทียบ เม่ือเปล่ียนความกวา้งของพ้ืนท่ีผิวสมัผสักบัฐานฮอร์นจะมีสดัส่วนพ้ืนท่ี ให้มีขนาดใหญ่ข้ึนกบัลวดเช่ือมท่ีรองรับการ

สึกหรอจากการเสียดสีไดดี้แลว้นั้น จะทาํให้คุณสมบติัในดา้นการเสียดสีนั้นดีเพ่ิมข้ึนไปอีก เน่ืองจากโครงสร้างของตวัลวดเช่ือมนั้นมีเกรนท่ี

ละเอียดมากข้ึน แต่ทั้งน้ีมนัจะส่งผลต่อการรับการสึกหรอจากการกระแทกท่ีจะทาํให้เน้ือโลหะเช่ือมแตกไดโ้ดยง่าย 

 

5. กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีสามารถสาํเร็จลุล่วงผลไปไดด้ว้ยดี คณะผูจ้ดัทาํขอกราบขอบพระคุณรศ.ดร.บวรโชค ผูพ้ฒัน์ อาจารยผ์ู ้

ควบคุมงานวิจยัเป็นอยา่งยิ่งท่ีคอยให้คาํปรึกษา อาจารยอ์าวธุ สนใจยทุธ ท่ีให้คาํปรึกษาและแนะนาํหนงัสือท่ีเก่ียวกบังานวิจยัน้ี อาจารยฐิ์ตินนัท ์ 

มีทอง ท่ีคอยให้คาํปรึกษาในส่วนของการติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในโครงงาน ดร.อิศรทตั พ่ึงอน้ ท่ีแนะนาํขอ้คิดเห็นและเอ้ือเฟ้ืออุปกรณ์ใน

การใช้งานของห้อง    Weld labสุดทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัทาํหวงัว่าโครงงานงวิจยัเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและงานในดา้นอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะในกระบวนการเช่ือมดว้ยลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์นบัไดว้่าเป็นหัวขอ้วิจยัท่ียงัมี

การศึกษากนัไม่แพร่หลายนกั จึงเกิดเป็นวตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีคือ ศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะดว้ยลวดเช่ือม

หุม้ฟลกัซ์ท่ีต่างชนิดกนั จากงานวจิยัท่ีผา่นมานั้นไดท้าํการเก็บขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพ ซ่ึงจะสามารถทราบไดเ้พียง

ขนาดของหยดนํ้ าโลหะ แต่ในรายละเอียดอ่ืนๆนั้นจะไม่สามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ในขณะท่ีการใชก้ลอ้งถ่ายภาพ

ความเร็วสูงนั้นสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมของการถ่ายโอนนํ้ าโลหะไดอ้ยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง ในการทดลองน้ีใชล้วด

เช่ือมหุ้มฟลกัซ์สามชนิด ไดแ้ก่ E6010, E6013, E7016 ดว้ยความแตกต่างของสารพอกหุ้มทั้งสามชนิดน้ีเองส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะท่ีแตกต่างกนั นอกจากอิทธิพลเน่ืองจากสารพอกหุม้แลว้ ยงัพบวา่พารามิเตอร์อ่ืนๆยงัส่งผล

กบัพฤติกรรมการหลอมละลายของนํ้ าโลหะอีกดว้ย ไดแ้ก่ กระแสเช่ือมและขั้วไฟฟ้าท่ีใชใ้นการเช่ือม 

คาํสําคญั : ชนิดของสารพอกหุม้, การถ่ายโอนนํ้ าโลหะ, กลอ้งถ่ายภาพความเร็วสูง 

Abstract 

An important knowledge to control the quality of welding process is a behavior of metal transfer, however the behavior 

of metal transfer in SMAW has not been well studied. The objective of this project is to study a behavior of metal transfer 

in the welding process with various coated electrode. In a previous research, data has collected by imaging photograph 

technique, this technique will only be able to know the size of the droplet of the metal while the other details cannot be 

clearly observed. By using a high-speed camera, metal transfer behavior can be clearly observed. This experiment will use 

three types of coated electrodes which are E6010, E6013 and E7016. The results show that types of flux coatings affect 

metal transfer behavior. Moreover, it was found that welding current and electrode polarity.  

Keywords : Electrode flux coating type, Metal Transfer, High speed camera

 
 

 

The Conference of International Welding and Inspection Technology (IWIT2017) 
การประชุมวชิาการเทคโนโลยีการเช่ือมและการตรวจสอบ (TWIT2017) 

11-12 November 2017, Sand Dunes Chaolao Beach Resort in Chanthaburi, THAILAND

187



1. บทนํา 

 การศึกษาวิจยัการถ่ายโอนนํ้ าโลหะของกระบวนการเช่ือมดว้ยลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซน์บัไดว้่าเป็นหวัขอ้วิจยัท่ียงัศึกษากนัไม่แพร่หลายนกั จาก

งานวิจยัท่ีผ่านมา ไดท้าํการศึกษาการถ่ายโอนนํ้าโลหะของกระบวนการเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์โดยการใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพน่ิง [1] 

ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดอ้ธิบายถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะของลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์แต่ละประเภทโดยดูในเร่ืองของ การต่อขั้ว, 

กระแส, ขนาดของลวดเช่ือม ซ่ึงพารามิเตอร์เหล่าน้ีส่งผลกบัขนาดของหยดนํ้ าโลหะของลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์แต่ละชนิดท่ีหยดลงสู่บ่อหลอม

ละลายและมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  ในทางทฤษฏีในเร่ืองของการศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะอธิบายถึงลกัษณะของการถ่ายโอนนํ้า

โลหะของลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์แต่ละชนิด ไดแ้ก่    ลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ชนิดเซลลูโลสจะเป็นหยดเล็กๆ พุง่ลงสู่บ่อหลอมเหลวดว้ยแรงดนัอาร์กสูง

และรุนแรง ลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ชนิดรูไทลจ์ะเป็นหยดเล็กๆ พุ่งลงสู่บ่อโลหะหลอมเหลว การอาร์กไม่รุนแรงควบคุมการอาร์กไดง่้าย ลวดเช่ือม

หุ้มฟลกัซ์ชนิดไฮโดรเจนตํ่าลกัษณะของการส่งถ่ายนํ้ าโลหะหลอมเหลวเป็นหยดขนาดใหญ่ หรือเป็นสายนํ้ าโลหะพุ่งลงสู่บ่อหลอมเหลวการ

อาร์กควบคุมไดย้าก เป็นตน้ 

 จากงานวิจยัท่ีผ่านมานั้นได้ทาํการเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพน่ิง ซ่ึงจะสามารถทราบได้เพียงขนาดของหยดนํ้ าโลหะ แต่ใน

รายละเอียดอ่ืนๆเช่น ความรุนแรงในการไหลวนของนํ้ าโลหะ รูปแบบพฤติกรรมการถ่ายโอนของนํ้าโลหะ หรือลกัษณะการหลอมละลายของฟ

ลกัซ์นั้น จะไม่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ในขณะท่ีกลอ้งถ่ายภาพความเร็วสูง (High-speed camera) นั้นสามารถมองเห็นพฤติกรรมเหล่าน้ี

ไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีเม่ือเราสามารถสังเกตถึงพฤติกรรมของการถ่ายโอนนํ้ าโลหะไดแ้ลว้นั้นเราจะสามารถนาํพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้าโลหะท่ี

ไดน้ั้นมาอภิปรายถึงผลของแนวเช่ือมจากพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีได ้และนาํไปพฒันาเพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมต่อไป  

 วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะในกระบวนการเช่ือมด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ (SMAW) โดยวิธีการ

ถ่ายภาพดว้ยกลอ้งความเร็วสูง ท่ีเกิดจากการใชล้วดเช่ือมท่ีมีสารพอกหุ้มหรือฟลกัซ์ต่างชนิดกนั ไดแ้ก่ ลวดเช่ือม E6013, E6010 และ E7016 ซ่ึง

ลวดเช่ือมดงักล่าวมีชนิดของสารพอกหุ้มในกลุ่มของรูไทล ์เซลลูโลส และไฮโดรเจนตํ่า ตามลาํดบั 

1.1 การเช่ือมไฟฟ้าด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ (Shielded metal arc welding: SMAW) [2] 

 เป็นกระบวนการเช่ือมอาร์กโดยใชค้วามร้อนท่ีเกิดจากอาร์กดว้ยกระแสไฟฟ้าระหว่างลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์กบัช้ินงานเพ่ือหลอมละลายโลหะ

ให้ติดกนั โดยโลหะแกนลวดเช่ือมทาํหนา้ท่ีเป็นตวันาํกระแสไฟฟ้า  (Electrode) และละลายเป็นเน้ือโลหะเช่ือม ส่วนฟลกัซจ์ะทาํหนา้ท่ีสร้างแก๊ส

ปกคลุมบ่อหลอมละลายและป้องกนัการรวมตวักบับรรยากาศภายนอก (Oxidation) และสร้างสแลก (Slag) ปกคลุมแนวเช่ือมขณะหลอมละลาย

และแขง็ตวั ดงัรูปท่ี 1 แสดงถึงหลกัการของการเช่ือมไฟฟ้าดว้ยลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ ์ 

 

 
 

รูปที่ 1 การเช่ือมไฟฟ้าดว้ยลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ [3] 

 

1.2 ลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ [4] 

 ลวดเช่ือมชนิดน้ีประกอบดว้ยแกนโลหะและสารพอกหุ้มหรือฟลกัซ์ ลวดเช่ือมทาํหนา้ท่ีเป็นตวันาํกระแสไฟฟ้าเพ่ือลงสู่ช้ินงาน โดยมีฟลกัซ์

ทาํหนา้ท่ีในการแตกตวัเป็นแก๊สปกคลุมบ่อหลอมละลาย เพ่ือป้องกนัการรวมตวักบัอากาศในระหว่างการเช่ือม และฟลกัซ์ยงัทาํหนา้ท่ีรวมตวักบั

ส่ิงสกปรกในโลหะท่ีหลอมเหลวและลอยตวัสู่ดา้นบนกลายเป็นชั้นสแลก (Slag) ปกคลุมรอยเช่ือม  
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2.2.1 สารพอกหุ้มลวดเช่ือมหรือฟลกัซ์ [4] 

 หน้าท่ีของสารพอกหุ้มลวดเช่ือม คือในขณะอาร์กสารพอกหุ้มจะถูกความร้อนท่ีเกิดจากอาร์กเปล่ียนสภาพเป็นนิวทรอลแก๊ส (Neutral Gas) 

เช่น คาร์บอนมอนออกไซด์และแก๊สไฮโดรเจน โดยแก๊สเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนโดยรอบอาร์กคอยป้องกนัไม่ให้อากาศเขา้มารวมตวักบัโลหะท่ีกาํลงั

หลอมเหลวและนิวทรอลแก๊สน้ีจะป้องกนัออกซิเจน จากบรรยากาศไม่ให้เขา้มารวมตวักบัโลหะขณะท่ีหลอมเหลวไดเ้ฉพาะบริเวณอาร์กเท่านั้น 

แต่ไม่สามารถป้องกนัออกซิเจนท่ีทาํปฎิกิริยากบัโลหะในบริเวณท่ีไดรั้บความร้อนได ้เพราะฉะนั้นสารพอกหุ้มท่ีใชซ่ึ้งทาํมาจากสารประกอบทาง

เคมี ซ่ึงทาํหนา้ท่ีช่วยให้โลหะหลอมเหลวไดง่้ายและกาํจดัพวกสารท่ีไม่บริสุทธ์ิหรือส่ิงเจือปน (Impurity) ต่างๆออกจากโลหะท่ีกาํลงัหลอมเหลว

ดว้ย  

สารพอกหุ้มลวดเช่ือมจะประกอบดว้ยใยแร่พวกเฟลสปาร์ (Felspar) คือหินชนิดหน่ึงท่ีมีซิลิเคตของอลูมิเนียมใช้ทาํถนน พวกไมกา(Mica) 

พวกสเตียไทล์ (Steatile) คือแร่ชนิดหน่ึง (จาํพวกแป้ง) พวกไททาเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide) พวกแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium 

Carbonate) อลูมิเนียมต่างๆวสัดุท่ีทาํให้เกิดนิวทรอลแก๊สคือคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เช่นกระดาษฝ้าย ข้ีเล้ือย เซลลูโลส (Cellulose) หนา้ท่ี

ของลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ ช่วยในการอาร์กให้สมํ่าเสมอและป้องกนัการเพ่ิมออกซิเจนในโลหะขณะท่ีหลอมเหลว สแลก (Slag) ท่ีเกิดจากการเผา

ไหมข้องวสัดุท่ีใชท้าํ  สารพอกหุ้มจะคลุมอยูบ่นรอยเช่ือมซ่ึงเร่ิมแข็งตวัป้องกนัอากาศไม่ให้เขา้มาสัมผสักบัโลหะขณะท่ียงัร้อนอยูว่สัดุท่ีปกคลุม

รอยเช่ือมน้ีเรียกว่า สแลก (Slag) ถ้าสารพอกหุ้มเปียกหรือสภาวะท่ีลวดไม่ได้ผ่านการอบจะทาํให้คุณสมบติัของสารพอกหุ้มเปล่ียนแปลง

เพราะฉะนั้นควรเก็บลวดเช่ือมไวใ้นท่ีท่ีไม่มีความสภาวะท่ีลวดไม่ไดผ้่านการอบหรือเตาอบลวดเช่ือม และควรใชอ้ยา่งระมดัระวงัอยา่ให้สารพอก

หุ้มแตกร้าว 

2.2.2 ส่วนประกอบของสารพอกหุ้มในลวดเช่ือมชนิดต่างๆ 

 ส่วนประกอบหลกัๆของสารพอกหุ้มในลวดเช่ือมชนิด E6013 คือ Rutile (TiO2) ในลวดเช่ือมชนิด E7016 คือ Limestone and/or Calcium 

Carbonate(CaCO3) และในลวดเช่ือมชนิด E6010 คือ Cellulose  

 

ตารางที่ 1  คุณสมบติับางประการของสารประกอบในสารพอกหุ้ม [5] 

 

 Rutile (TiO2) Limestone (CaCO3) Cellulose 

Molecular Weight (g/mol.) 79.88 100.09 Not available 

Density (g/cm3) 4.23 2.93 - 

Melting Point (°C) 1830-1850 825* 500-518 

*หมายเหตุ : เม่ือ CaCO3 ไดรั้บความร้อนจะทาํปฏิกิริยาเปล่ียนเป็น CaO ซ่ึงมีจุดหลอมเหลวท่ี 2572 °C 

โดยจาก ค่า melting point ท่ีแตกต่างกนัทาํให้ค่าความหนืด (Viscosity) ของฟลกัซ์ท่ีจะถ่ายโอนมาพร้อมกบันํ้ าโลหะนั้นจะเห็นไดว้่าลวด

ชนิด E7016 นั้นสารพอกหุ้มจะมีค่าจุดหลอมเหลว  (Melting point) สูงท่ีสุด และ ลวดเช่ือมชนิด E6013 E6010 มีค่าน้อยกว่าตามลาํดบั โดยค่า

ความหนืด (Viscosity) จะลดลงเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน ดงัรูปท่ี 2 
 

 
 

รูปที่ 2 การลดลงของค่าความหนืดเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ของ Limestone ผสมนํ้า [5] 
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1.3 การถ่ายโอนนํา้โลหะ 

 International Institute of welding (IIW) ไดจ้าํแนกโหมดของพฤติกรรมออกเป็นรูปแบบต่างๆได ้ดงัรูปท่ี 3 ไดแ้ก่  

  1. Free flight transfer  

  2. Bridging transfer  

  3. Slag-protected transfer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 รูปแบบของการถ่ายโอนนํ้าโลหะ [1] 

 

2. การดาํเนินการทดลอง 

 การทดลองน้ีไดท้าํการศึกษารูปแบบการถ่ายโอนของนํ้าโลหะของลวดเช่ือมท่ีมีชนิดของสารพอกหุ้มแตกต่างกนั 3 ชนิด และเปรียบเทียบผล

ของการใช้ชนิดของกระแสไฟฟ้า DCEP และ AC ดว้ยปริมาณกระแสเช่ือมคงท่ี 90 แอมแปร์ โดยการเช่ือมลงบนช้ินงานเหล็กกลา้คาร์บอนท่ีมี

ความหนา 6 มม. โดยใช้เคร่ืองเช่ือม FRONIUS รุ่น MAGIC WAVE ร่วมกบัระบบอตัโนมติัเพ่ือควบคุมระยะอาร์กให้คงท่ีซ่ึงมีระยะ 3 มม. และ

ความเร็วในการเดินแนวเช่ือมคงท่ี 150 มม./นาที บนัทึกภาพในระหวา่งการเช่ือมโดยการตั้งกลอ้งถ่ายภาพความเร็วสูงห่างจากลวดเช่ือมเป็นระยะ 

600 มม. ปรับตั้งโฟกสับริเวณปลายของลวดเช่ือม การจดัวางเคร่ืองมือและอุปกรณ์แสดงดงัรูปท่ี 4 และมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทดลองดงัน้ี 

 

 
 

รูปที่ 4 การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์สาํหรับการเช่ือมและการถ่ายภาพดว้ยกลอ้งถ่ายภาพความเร็วสูง [6] 

 

2.1 ชนิดของลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์  

 ลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซท่ี์ใช้ในการทดลองน้ี เป็นลวดเช่ือมท่ีมีชนิดของสารพอกหุ้มท่ีแตกต่างกนั 3 ชนิด ตามมาตรฐาน AWS A5.1 ไดแ้ก่ ลวด

เช่ือม E6013  E7016 และ E6010 ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 3.2 mm 
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2.2 พารามิเตอร์สําหรับการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง  

 การถ่ายภาพเคล่ือนไหวในระหว่างการเช่ือมดว้ยกลอ้งถ่ายภาพความเร็วสูงดว้ยกลอ้ง Photron FastCam-512PCI 32K ดว้ยอตัรา 2,000 เฟรม

ต่อวินาที ท่ีความละเอียดสูงสุด 512 x 512 พิกเซล เลนส์ Nikon ED AF MICRO NIKKOR 200 mm 1:4D ร่วมกบัฟิลเตอร์ ND เพ่ือลดความเขม้

ของแสงอาร์กและกรองรังสีในช่วงความยาวคล่ืน 940 นาโนเมตรดว้ย Band pass filter ไปใช้ในการประมวลผลภาพดว้ยกลอ้งถ่ายภาพความเร็ว

สูง รายละเอียดของฟิลเตอร์ท่ีใชใ้นการถ่ายภาพมีดงัน้ี 

  - Kenko ND-2, ND-4, ND-8 62 mm 

  - Band pass filter 940 nm 

 

3. ผลการทดลอง 

 การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะดว้ยกลอ้งถ่ายภาพความเร็วสูง ทาํให้สามารถสังเกตรูปแบบการถ่ายโอนนํ้ าโลหะไดอ้ยา่งชดัเจน

และมีความต่อเน่ือง ทาํให้สามารถอธิบายการถ่ายโอนนํ้าโลหะท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองเปล่ียนชนิดของลวดเช่ือมท่ีมีสารพอกหุ้มต่างชนิดกนั และ

อิทธิพลของชนิดกระแสไฟฟ้าไดด้งัน้ี  

3.1 อทิธิพลของสารพอกหุ้มที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการถ่ายโอนนํา้โลหะ  

 

 
รูปที่ 5 ภาพถ่ายเปรียบเทียบการถ่ายโอนนํ้าโลหะในการเช่ือมดว้ยลวดเช่ือมต่างชนิดกนัดว้ยไฟฟ้ากระแสตรง (DCEP) กระแสเช่ือม 90 แอมแปร์ 

 

จากผลการทดลองถ่ายภาพการถ่ายโอนนํ้าโลหะดว้ยกลอ้งถ่ายภาพความเร็วสูงของลวดเช่ือมซ่ึงมีสารพอกหุ้มหรือฟลกัซต่์างชนิดกนัโดยใช้

ไฟฟ้ากระแสตรง (DCEP) ดงัแสดงในรูปท่ี 5 พบว่าพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะมีความแตกต่างกนัดงัน้ี ลวดเช่ือม E6010 ซ่ึงมีฟลกัซ์เป็น

เซลลูโลส จะเกิดการหลอมละลายโดย 

เกิดเป็นหยดเกิดข้ึนโดยรอบปลายลวดเช่ือมและเกิดการถ่ายโอนลงสู่บ่อหลอมละลายเป็นหยดขนาดเล็กๆ เกิดข้ึนตลอดเวลาในรูปแบบ Free flight 

transfer – Explosive เน่ืองจากฟลกัซ์ประเภทน้ีทาํให้เกิดการอาร์กท่ีรุนแรงทาํให้หยดนํ้ าโลหะถูกถ่ายโอนไปยงับ่อหลอมละลายเป็นหยดขนาด
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เล็กๆ ได้อย่างต่อเน่ือง และหยดนํ้ าโลหะท่ีเกิดข้ึนโดยรอบปลายลวดเช่ือมยงัสามารถมารวมกนัเป็นหยดขนาดใหญ่ข้ึนและเกิดการแตกตัว 

(Explosive) เป็นหยดขนาดขนาดเล็กลงสู่ช้ินงานและเป็นสาเหตุให้เกิดสะเก็ดเมด็โลหะ (Spatter) นอกรอยเช่ือม 

ในขณะท่ีการเช่ือมด้วยลวดเช่ือม E6013 ซ่ึงมีฟลกัซ์เป็นรูไทล์ พบว่ามีพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะในรูปแบบ Free flight transfer – 

Explosive ร่วมกบั Slag-protected transfer โดยจะเกิดเป็นหยดนํ้ าโลหะและฟลกัซ์หลอมเหลวรวมตวักนัท่ีตรงปลายลวดเช่ือมและมีความเสถียร 

ก่อนท่ีจะรวมตวักนัเป็นหยดขนาดใหญ่ข้ึนแลว้ถ่ายโอนลงสู่ช้ินงานโดยการสัมผสักบับ่อหลอมละลายในรูปแบบ Slag-protected transfer  โดย

จากการบนัทึกภาพในระหวา่งการทดลองน้ีใชเ้วลาในการถ่ายโอนนํ้าโลหะแบบ Slag-protected transfer  1 คร้ังในช่วงเวลา 88 ms 

ส่วนลวดเช่ือม E7016 ซ่ึงมีฟลกัซ์เป็นไฮโดรเจนตํ่า พบว่ามีพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะในรูปแบบ Slag-protected transfer โดยจะเกิด

เป็นหยดนํ้ าโลหะและฟลกัซ์หลอมเหลวรวมตวักนัท่ีตรงปลายลวดเช่ือม และสามารถถ่ายโอนลงสู่ช้ินงานไปพร้อมกบัฟลกัซ์ท่ีหลอมละลายใน

ช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองและยาวนาน ซ่ึงคาดวา่เป็นผลจากความหนืดหรือเกิดแรงตึงผิวท่ีแตกต่างกนัจากฟลกัซ์ประเภทรูไทล ์

3.2 อทิธิพลของขั้วกระแสไฟฟ้าของลวดเช่ือมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการถ่ายโอนนํา้โลหะ 

  

 
รูปที่ 6 ภาพถ่ายเปรียบเทียบการถ่ายโอนนํ้าโลหะในการเช่ือมดว้ยลวดเช่ือม E6010 ดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบัและกระแสตรง DCEP  

กระแสเช่ือม 90 แอมแปร์ 

 

 จากผลการทดลองถ่ายภาพการถ่ายโอนนํ้ าโลหะดว้ยกลอ้งถ่ายภาพความเร็วสูงเปรียบเทียบการเช่ือมดว้ยไฟฟ้ากระแสตรง (DCEP) และ

ไฟฟ้ากระแสสลบัของลวดเช่ือม E6010 ซ่ึงมีสารพอกหุ้มหรือฟลกัซ์เป็นเซลลูโลส ดงัแสดงในรูปท่ี 6 พบวา่มีพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะใน

รูปแบบ Free flight transfer เช่นเดียวกนั แต่การเช่ือมดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบันั้นจะไม่มีความเสถียรของการอาร์กท่ีระยะ 3 มม. ซ่ึงในการทดลองน้ี

จะสามารถเช่ือมไดท่ี้ระยะอาร์กน้อยกว่า ทาํให้ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าลดลงเป็นผลให้ความรุนแรงของการอาร์กเกิดข้ึนน้อยกว่าการเช่ือมดว้ยไฟฟ้า

กระแสตรง (DCEP) 
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รูปที่ 7 ภาพถ่ายเปรียบเทียบการถ่ายโอนนํ้าโลหะในการเช่ือมดว้ยลวดเช่ือม E6013 ดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบัและกระแสตรง DCEP  

กระแสเช่ือม 90 แอมแปร์ 

 

 จากผลการทดลองถ่ายภาพการถ่ายโอนนํ้ าโลหะดว้ยกลอ้งถ่ายภาพความเร็วสูงเปรียบเทียบการเช่ือมดว้ยไฟฟ้ากระแสตรง (DCEP) และ

ไฟฟ้ากระแสสลบัของลวดเช่ือม E6013 ซ่ึงมีสารพอกหุ้มหรือฟลกัซ์เป็นรูไทล์ ดงัแสดงในรูปท่ี 7 พบว่ามีพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะใน

รูปแบบ Free flight transfer – Explosive ร่วมกบั Slag-protected transfer โดยในการเช่ือมด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DCEP) ทาํให้เกิดความร้อนท่ี

ปลายลวดเช่ือมสูงกวา่การเช่ือมดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั จึงใชเ้วลาในการถ่ายโอนนํ้ าโลหะ 1 คร้ังในช่วงเวลา 88 ms ซ่ึงเร็วกวา่การเช่ือมดว้ยไฟฟ้า

กระแสสลบัท่ีใชเ้วลา 176 ms 

 

 
รูปที่ 8 ภาพถ่ายเปรียบเทียบการถ่ายโอนนํ้าโลหะในการเช่ือมดว้ยลวดเช่ือม E7016 ดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบัและกระแสตรง DCEP  

กระแสเช่ือม 90 แอมแปร์ 

 

 จากผลการทดลองถ่ายภาพการถ่ายโอนนํ้ าโลหะดว้ยกลอ้งถ่ายภาพความเร็วสูงเปรียบเทียบการเช่ือมดว้ยไฟฟ้ากระแสตรง (DCEP) และ

ไฟฟ้ากระแสสลบัของลวดเช่ือม E7016 ซ่ึงมีสารพอกหุ้มหรือฟลกัซ์เป็นกลุมไฮโดรเจนตํ่า ดงัแสดงในรูปท่ี 8 พบว่ามีพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้า

โลหะในรูปแบบ Slag-protected transfer เช่นเดียวกนั แต่พบว่าในการเช่ือมดว้ยไฟฟ้ากระแสตรง (DCEP) นํ้ าโลหะสามารถเกิดการถ่ายโอนได้

ต่อเน่ืองยาวนานกวา่การเช่ือม ดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั  
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4. สรุปผลการทดลอง 

 พฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้าโลหะของลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ไดถู้กอธิบายและสามารถแปรผลไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมาก เน่ืองจากสามารถ

สงัเกตจากเหตุการณ์โดยตรงผา่นการบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งถ่ายภาพความเร็วสูง ซ่ึงสามารถตรวจจบัพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะของลวดเช่ือม

หุ้มฟลกัซ์แต่ละชนิดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน ซ่ึงในงานวิจยัท่ีผ่านมาท่ีใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพนั้นยงัไม่สามารถแสดงการเกิดพฤติกรรมการถ่าย

โอนนํ้าโลหะ วา่ในหน่ึงรอบของการถ่ายโอนนํ้ าโลหะนั้นเกิดรูปแบบการถ่ายโอนนํ้ าโลหะในรูปแบบใดบา้ง แต่การใชก้ลอ้งถ่ายภาพความเร็วสูง

น้ีสามารถแบ่งแยกรูปแบบการถ่ายโอนนํ้าโลหะของลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ทั้งสามชนิดไดอ้ยา่งชดัเจน 

อิทธิพลเน่ืองจากสารพอกหุ้มแต่ละชนิดมีส่วนประกอบท่ีแตกต่างกนัทาํให้จุดหลอมเหลวและความหนืดของฟลกัซ์แต่ละชนิดมีค่าแตกต่าง

กนัดว้ย ซ่ึงจะส่งผล ทาํให้พฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะของลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์แต่ละชนิดมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยในลวดเช่ือมชนิด 

E6010 ซ่ึงมีฟลกัซ์เป็นเซลลูโลสจะมีจุดหลอมเหลวของสารประกอบในฟลกัซ์ต ํ่าท่ีสุด และฟลกัซ์มีส่วนประกอบของสารอินทรียซ่ึ์งทาํให้การ

อาร์กมีความรุนแรงมากกว่าลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ชนิดอ่ืน ส่งผลให้ค่าความหนืดระหว่างการถ่ายโอนนํ้ าโลหะตํ่าท่ีสุด พฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ า

โลหะท่ีพบไดจ้ากการถ่ายภาพความเร็วสูงของลวด E6010 มีการถ่ายโอนนํ้าโลหะแบบ Free flight transfer – Explosive ซ่ึงมีการหลอมละลายโดย

เกิดเป็นหยดเกิดข้ึนโดยรอบปลายลวดเช่ือมหรือมารวมกนัท่ีปลายลวดเช่ือม แลว้เกิดการถ่ายโอนลงสู่บ่อหลอมละลายเป็นหยดขนาดเล็กๆ เกิดข้ึน

ตลอดเวลา และชนิดของกระแสเช่ือมท่ีใชส่้งผลต่อความเสถียรและความรุนแรงของการอาร์กของลวดเช่ือม  

ลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ E6013 ซ่ึงมีฟลกัซ์เป็นรูไทล ์พบวา่มีพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะในรูปแบบ Free flight transfer – Explosive ร่วมกบั 

Slag-protected transfer โดยจะเกิดเป็นหยดนํ้าโลหะและฟลกัซ์หลอมเหลวรวมตวักนัท่ีตรงปลายลวดเช่ือมและมีความเสถียร ก่อนท่ีจะรวมตวักนั

เป็นหยดขนาดใหญ่ข้ึนแลว้ถ่ายโอนลงสู่ช้ินงานโดยการสมัผสักบับ่อหลอมละลายในรูปแบบ Slag-protected transfer และชนิดของกระแสเช่ือมท่ี

ใชส่้งผลต่ออตัราการถ่ายโอนของนํ้าโลหะ 

ลวดเช่ือม E7016 ซ่ึงมีฟลกัซ์เป็นไฮโดรเจนตํ่า พบวา่มีพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะในรูปแบบ Slag-protected transfer โดยจะเกิดหยดนํ้ า

โลหะรวมตวักนัท่ีตรงปลายลวดเช่ือม และถ่ายโอนลงสู่ช้ินงานไปพร้อมกบัฟลกัซ์ท่ีหลอมละลายในรูปแบบ Slag-protected transfer เน่ืองจาก

ลวดเช่ือม E7016 มีฟลกัซ์ท่ีหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิสูงทาํให้ฟลกัซ์หลอมเหลวมีความหนืดสูงทาํให้สามารถถ่ายโอนนํ้ าโลหะในรูปแบบ Slag-

protected transfer ในช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองและยาวนานกว่าลวดเช่ือม E6013 โดยปัจจยัของชนิดของกระแสเช่ือมท่ีใช้ส่งผลต่ออตัราการถ่ายโอน

ของนํ้าโลหะ 
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บทคัดย่อ 

รูปแบบของการถ่ายโอนนํ้ าโลหะสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพในงานเช่ือม จึงควรเลือกใชอ้ยา่งระมดัระวงั

และควบคุมในระหวา่งการผลิต เพ่ือให้สาํเร็จตามคุณภาพของงานเช่ือมท่ีตอ้งการ ในโครงงานน้ีมีจุดประสงคท่ี์จะศึกษา

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบการถ่ายโอนนํ้ าโลหะในกระบวนการเช่ือมอาร์คดว้ยลวดตนัภายใตแ้ก๊สปกคลุม 

โดยมีกระแสเช่ือม, อตัราส่วนผสมระหวา่งแก๊สอาร์กอนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์และระยะปลายท่อนาํกระแสจนถึง

ช้ินงาน เป็นปัจจยัหลกัในการศึกษา โดยท่ีปัจจยัเหล่าน้ีสามารถส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบการถ่ายโอนนํ้ า

โลหะได้ โดยรูปแบบการถ่านโอนแบ่งเป็น 3 รูปแบบคือการถ่ายโอนแบบลดัวงจร (Short Circuit Transfer), แบบหยด 

(Globular Transfer) และแบบพ่น (Spray Transfer) โดยใชว้ธีิการตรวจจบัคล่ืนเสียงแบบหวัตรวจจบัไม่สมัผสัช้ินงาน โดย

นบัจากสัญญาณเสียงการบีบตดัของหยดนํ้ าโลหะในระหวา่งการเช่ือม และใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาความสัมพนัธ์

ของปัจจยัและสามารถบอกช่วงการถ่ายโอนและอตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะได ้จากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ อิทธิพลของ

ปัจจยัหลกัและอิทธิพลร่วมกนัระหวา่งปัจจยัส่งผลต่ออตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะ อยา่งไรก็ตามอิทธิพลร่วมกนัระหวา่งระยะ

ปลายท่อนาํกระแสจนถึงช้ินงานกบัปัจจยัอ่ืนไม่ส่งผลต่ออตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะในรูปแบบการถ่ายโอนแบบลดัวงจร ใน

การศึกษาคร้ังน้ีสามารถหาสมการตวัแบบถดถอยของการถ่ายโอนในรูปแบบลดัวงจรและแบบหยดได ้ส่วนในการถ่ายโอน

แบบพน่ไม่สามารถแสดงไดเ้น่ืองจากขอ้จาํกดัทางเทคนิคของการตรวจจบัคล่ืนเสียง 

คาํสําคญั: อตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะ, กระบวนการเช่ือมอาร์คดว้ยลวดตนัภายใตแ้ก๊สปกคลุม 

1. บทนํา 

 กระบวนการเช่ือมอาร์คดว้ยลวดตนัภายใตแ้ก๊สปกคลุม (Gas Metal Arc Welding) [1] มีการใช้กนัอยา่งแพร่หลายในอุตสาหกรรมปัจจุบนั 

เช่น นาํไปประยกุตใ์ช้กบัหุ่นยนต์งานเช่ือมในอุตสาหกรรมรถยนต ์อุตสาหกรรมการประกอบเป็นตน้ ซ่ึงคุณภาพของรอยเช่ือมจะตอ้งมีการ

ควบคุมตวัแปรท่ีเหมาะสมต่อการนาํไปใชง้าน เน่ืองจากเป็นกระบวนการผลิตท่ีมีความไวสูง จึงตอ้งใชต้วัแปรท่ีมีความเสถียรต่อสภาพต่างๆ ใน

การศึกษารูปแบบการถ่ายโอนนํ้ าโลหะเป็นส่ิงหน่ึงในดชันีช้ีวดัคุณภาพในงานเช่ือมของกระบวนการการเช่ือมอาร์คดว้ยลวดตนัภายใตแ้ก๊สปก

คลุม การทาํการจบัสัญญาณคล่ืนเสียง [2] ของรูปแบบการถ่ายโอนนํ้ าโลหะหลกัๆท่ีเด่นชดั 3 รูปแบบ คือ การถ่ายโอนนํ้ าโลหะแบบลดัวงจร 

(Short Circuit Transfer) , การถ่ายโอนนํ้าโลหะแบบหยด (Globular Transfer) และการถ่ายโอนนํ้าโลหะแบบพน่ (Spray Transfer)โดยพฤติกรรม

ท่ีต่างกนัข้ึนอยู่กบัตวัแปรต่างๆ เช่น กระแสเช่ือม (Current) , ระยะปลายท่อนาํกระแสจนถึงช้ินงาน (CTWD) , เส้นผ่านศูนยก์ลางลวดเช่ือม 

(Electrode Diameter) , ระยะอาร์ค (Arc Volt) , วสัดุการเช่ือม , แก๊สปกคลุม (Shielded Gas) , และองคป์ระกอบอ่ืนๆ โดยการควบคุมคุณภาพท่ี

ข้ึนกบัตวัแปรต่างๆในกระบวนการน้ีดว้ย ดงันั้นในงานวิจยัจึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาช่วงของตวัแปรท่ีจะทาํให้เกิดการถ่ายโอนนํ้าโลหะทั้ง 

3 รูปแบบท่ีเสถียรภาพไดด้ว้ยวิธีการใชเ้คร่ืองมือในการออกแบบการทดลอง [3] 

 E. Warinsiriruk และ B. Poopat [4] ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนนํ้ าโลหะ เทคนิคการตรวจจบัสัญญาณเสียงมีความสามารถจบั

จาํนวนหยดและมีความชดัเจนในการแยกลกัษณะการถ่ายโอนนํ้าโลหะ และเพ่ือให้การทดลองเกิดประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ผลไดสู้งสุด จึง

ไดน้าํวิธีการทางคณิตศาสตร์เขา้มาช่วยในทดลองนัน่ก็คือ การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมจะทาํให้หาขอ้สรุป
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ท่ีสมเหตุสมผลได ้จากงานวิจยัของ Wei Li และคณะ [5] ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์หาช่วงปกติและผิดปกติท่ีสามารถยอมรับได้

ของตวัแปรในงานเช่ือมดว้ยกระบวนการความตา้นทานแบบจุด 

 ดงันั้นในงานวิจยัน้ีได้นําเทคนิคการตรวจจบัคล่ืนเสียงจากการถ่ายโอนนํ้ าโลหะมาทาํการศึกษา และวิเคราะห์เพ่ือดูความเสถียรของ

กระบวนการดว้ยวิธีการใช้เคร่ืองมือในการออกแบบการทดลอง ให้ไดม้าซ่ึงแบบจาํลองการทาํนายการถ่ายโอนนํ้ าโลหะท่ีมีความแม่นยาํเม่ือมี

การเปล่ียนตวัแปรต่างๆท่ีส่งผลกระทบ 

2. การดาํเนินงาน 

วสัดุการทดลอง  

ชนิดของวสัดุท่ีนาํมาใช้ในการทาํการทดลองน้ีเป็นเหล็กกลา้คาร์บอน (Carbon steel A36) ขนาดของช้ินทดสอบ เป็นแผ่นเหล็กขนาด 38 

มิลลิเมตร 200 มิลลิเมตร และหนา 6 มิลลิเมตร และลวดตวันาํขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.2  มิลลิเมตร ตามขอ้กาํหนดเฉพาะของ AWS A5.18 ใน

กลุ่ม ER70S-6 โดยช่ือทางการคา้ของลวดตวันาํท่ีใชใ้นการทดลองน้ีคือ KOBELCO MG-51T  

เคร่ืองเช่ือม 

เคร่ืองเช่ือมหรือแหล่งกาํเนิดพลงังานท่ีใชใ้นการเช่ือมในการทดลองน้ีจะเป็นแหล่งจ่ายแรงดนัคงท่ีในขณะท่ีทาํการเช่ือม (Constant Voltage 

: CV Power Source) เน่ืองจากกระบวนการเช่ือมท่ีใชใ้นการทดลองเป็นกระบวนการท่ีมีการป้อนเติมลวดแบบอตัโนมติั ซ่ึงเคร่ืองเช่ือมท่ีใชใ้น

การทดลองน้ีมีเคร่ืองหมายการคา้คือ FRONIUS VARIO STAR 457-2 

อุปกรณ์การตรวจจับคล่ืนเสียง 

ทรานสดิวเซอร์ในการตรวจจบัคล่ืนเสียงท่ีใชใ้นการตรวจจบัคล่ืนเสียงท่ีเกิดจากการถ่ายโอนนํ้ าโลหะจากเคร่ืองเช่ือมน้ีจะเป็นไมโครโฟน

แบบไดนามิค (Dynamic – Microphone) ซ่ึงมีเคร่ืองหมายการคา้คือ Philips รุ่น SBC MD 150 โดยวางให้มีระยะห่างระหวา่งจุดกาํเนิดเสียงจนถึง

หนา้สมัผสัของไมโครโฟนเป็นระยะคงท่ี 200 มิลลิเมตร  

การออกแบบการทดลอง 

ในการกาํหนดสภาวะของการปรับตั้งตวัแปรในการเช่ือม เพ่ือศึกษาการถ่ายโอนนํ้ าโลหะของแต่ละรูปแบบการถ่ายโอนนั้น จะทาํการ

ปรับตั้งปัจจยัในการเช่ือมสภาวะต่างๆ โดยจากการทดลองช้ินงาน 3 ช้ิน แลว้เก็บขอ้มูลมาช้ินละ 5 ขอ้มูลเพ่ือนาํมาวิเคราะห์อตัราการถ่ายโอนนํ้ า

โลหะ ซ่ึงจะเลือกช่วงวินาทีท่ี 10 ถึงวินาทีท่ี 30 เน่ืองจากเป็นช่วงของระดบัการเปล่ียนแปลงความร้อนในช้ินงานจะเสถียร ในส่วนของตวัแปรท่ี

ตอ้งทาํการกาํหนดให้คงท่ีในทุกสภาวะการเช่ือมเพ่ือควบคุมผลการทดลองในเชิงความสามารถในการทาํซํ้ า (Repeatability) ให้แก่การทดลอง 

อีกทั้งเป็นการลดปริมาณความซบัซ้อนในการทดลองด้วย โดยตวัแปรท่ีจะทาํการควบคุมให้มีค่าคงท่ีจะประกอบดว้ย เส้นผ่านศูนยก์ลางลวด

เช่ือม 1.2 มิลลิเมตร อตัราการไหลของแก๊สท่ี 25 ลิตรต่อนาที และความเร็วในการเดินแนวเช่ือมท่ี 30 เซนติเมตรต่อนาที ตามสภาวะท่ีกาํหนดไว ้

 

 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูลจากการศึกษากระแสเช่ือม 

 

 
ตารางท่ี 2 Power and Sample Size ของการออกแบบเชิง Factorial 
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นาํขอ้มูลประเมินดว้ยโปรแกรม Minitab จะไดค้่า standard deviation เท่ากบั 2.35 ซ่ึงหมายถึง ณ สภาพปกติกระบวนการเช่ือม GMAW ท่ีความ

ผนัแปรทัว่ไปของจาํนวนการถ่ายโอนนํ้ าโลหะประมาณ  2.35 หยด ในรูปแบบการถ่ายโอนนํ้ าโลหะแบบหยดท่ีอตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะ

ประมาณ 13-15 หยด เป็นความแตกต่างของอตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะอนัเน่ืองมาจากกระแสเช่ือมและสามารถจะสรุปไดว้่ากระแสเช่ือมมีผล

ต่ออตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะไดอ้ยา่งถูกตอ้งท่ี  2 ซํ้ า สามารถตอบส่ิงท่ีสนใจหรือปัจจยัร่วมต่ออตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะไดถึ้ง ร้อยละ 86.96  

และในการออกแบบการทดลองรูปทัว่ไปเชิงแฟคทอเรียลนั้นจะนาํระดบัปัจจยัท่ีเหลือมาเฉล่ียออกนั้นคือ 3 ระดบัปัจจยัของระยะปลายท่อ

นํากระแสจนถึงช้ินงานและ 3 ระดับปัจจัยของแก๊สผสมอาร์กอนกับคาร์บอนไดออกไซด์ และสามารถสรุปได้ว่าการทดล อง 

คร้ังน้ีทดลอง 1 ซํ้าต่อ 1 สภาวะการทดลอง แต่ในกระบวนการเช่ือม GMAW ตอ้งการความแม่นยาํท่ีสูงและตน้ทุนการทดลองเพ่ิมข้ึนไม่มาก จึง

ทาํการทดลองท่ี 2 ซํ้าต่อ 1 สภาวะการทดลอง โดยใชโ้ปรแกรม Minitab สุ่มสภาวะในการทดลองเพ่ือให้ขอ้มูลกระจายตวัอยา่งอิสระและลดผล

ของปัจจยัภายนอกท่ีอาจจะปรากฏในการทดลอง ดงัน้ี 

 

 
ตารางท่ี 3 การออกแบบการทดลองของรูปแบบการถ่ายโอนแบบลดัวงจรและลาํดบัการทดลอง 

 
ตารางท่ี 4 การออกแบบการทดลองของรูปแบบการถ่ายโอนแบบหยดและลาํดบัการทดลอง 

 
ตารางท่ี 5 การออกแบบการทดลองของรูปแบบการโอนแบบพน่และลาํดบัการทดลอง 

หลกัการประมวลผลสัญญาณเสียงในการทดลอง  

 การวิเคราะห์ในการแยกแยะรูปแบบการถ่ายโอนนํ้ าโลหะจาํเป็นตอ้งเฉล่ียค่าสญัญาณท่ีไม่ใช่สญัญาณการถ่ายโอนนํ้ าโลหะออกก่อน ซ่ึงใช้

วิธีการของค่ารากท่ีสองมิชฌิมกาํลงัสอง (Acoustic RMS) เป็นตวัแปลงสัญญาณตน้แบบให้เป็นสัญญาณท่ีเหมาะสมต่อการตรวจวดัอตัราการ

ถ่ายโอนนํ้าโลหะ โดยตรวจวดัอตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะต่อหน่ึงหน่วยเวลา (Rate Transfer) โดยโปรแกรมจะทาํการนบัสญัญาณท่ีมีแอมพลิจูด

ท่ีสูงท่ีสุด (Peak Amplitude) ของสญัญาณเสียงท่ีเป็นสัญญาณรูปแบบปกติ (Normalized Signal) โดยนาํสญัญาณเสียงท่ีไดจ้ากการทดลองนั้นมา

ทาํการเฉล่ียโดยใชห้ลกัการของ Acoustic RMS [2] ดงัสมการ  
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เม่ือ   Xi คือ ขนาดของสญัญาณเสียง ณ จุดท่ีเวลา i 
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   N คือ ขนาดของสญัญาณเสียง 

   n คือ จาํนวนจุดของสญัญาณเสียง 

ขั้นตอนในการแยกแยะสญัญาณเสียงจะใชข้นาดของสญัญาณเสียงท่ี 48,000 จุดโดยทาํการยกกาํลงัสองเพ่ือให้มีค่าบวก แลว้ทาํการรวบจาํนวน

จุดของสญัญาณเสียงจาก 48 จุด มาเป็น 1 จุด ซ่ึงเป็นคาบเวลาในการคาํนวณท่ี 1 วินาที การนบัสญัญาณเสียงจะนบัท่ีผ่านระดบัของการตดัสินใจ 

(Threshold line) และนบัท่ีแอมพลิจูดสูงสุด เป็นหน่ึงหยดของการถ่ายโอนนํ้าโลหะ 

 
รูปท่ี 1 ผลของสญัญาณเสียงท่ีเกิดจากการถ่ายโอนนํ้าโลหะท่ีระดบักระแสการเช่ือม 80 แอมแปร์, แก๊สปกคลุมผสมอาร์กอนร้อยละ 95 

 
รูปท่ี 2 ผลของสญัญาณเสียงท่ีเกิดจากการถ่ายโอนนํ้าโลหะท่ีระดบักระแสการเช่ือม 140 แอมแปร์, แก๊สปกคลุมผสมอาร์กอนร้อยละ 95 

 
รูปท่ี 3 ผลของสญัญาณเสียงท่ีเกิดจากการถ่ายโอนนํ้าโลหะท่ีระดบักระแสการเช่ือม 200 แอมแปร์, แก๊สปกคลุมผสมอาร์กอนร้อยละ 95 

 

 
รูปท่ี 4 ผลของสญัญาณเสียงท่ีเกิดจากการถ่ายโอนนํ้าโลหะท่ีระดบักระแสการเช่ือม 260 แอมแปร์, แก๊สปกคลุมผสมอาร์กอนร้อยละ 95 
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รูปท่ี 5 ผลของสญัญาณเสียงท่ีเกิดจากการถ่ายโอนนํ้าโลหะท่ีระดบักระแสการเช่ือม 320 แอมแปร์, แก๊สปกคลุมผสมอาร์กอนร้อยละ 95 

3. ผลการทดลอง 

ผลการทดลองของการถ่ายโอนนํ้ าโลหะทั้ง 3 รูปแบบ ไดวิ้เคราะห์อิทธิพลร่วมของ ปัจจยัทั้งหมดคือ กระแส (Current), แก๊สปกคลุม (Gas) 

และระยะจากปลายท่อนาํกระแสจนถึงช้ินงาน (CTWD) โดยวิเคราะห์ผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง, การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิ

การตดัสินใจ (R2) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ไดผ้ลวา่อิทธิพลร่วมของ 3 ปัจจยัท่ีกล่าวมามีผลกระทบต่ออตัราการถ่ายโอนนํ้าโลหะทั้ง 3 

รูปแบบดงัน้ี 

3.1 การถ่ายโอนแบบลดัวงจร 

ในรูปแบบการถ่ายโอนแบบลดัวงจรน้ี เม่ือทาํการเปล่ียนกระแสจะทาํให้อตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะเปล่ียนอยา่งชดัเจน เกิดจากการเพ่ิมข้ึน

ของอตัราการหลอมของลวดเติมมีค่าสูงข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัทางทฤษฏี [1] ส่วนของแก๊สปกคลุมเม่ือทาํการเปล่ียนในช่วงกระแส 80 – 140 

แอมแปร์ จะทาํให้อตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะเปล่ียนแปลงเช่นกนัแต่เป็นปริมาณท่ีน้อยกว่าผลของกระแส และเม่ือทาํการเปล่ียนระยะ CTWD 

ในรูปแบบการถ่ายโอนน้ีดว้ยระยะท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการถ่ายโอนนํ้าโลหะเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ซ่ึงการเปล่ียนแก๊สปกคลุมและระยะ CTWD 

น้ียงัคงให้การถ่ายโอนเป็นแบบลดัวงจร 

3.2 การถ่ายโอนแบบหยด 

ในรูปแบบการถ่ายโอนแบบหยดน้ี เม่ือทาํการเปล่ียนกระแสจะทาํให้อตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะเปล่ียนอยา่งชดัเจน เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ

อตัราการหลอมของลวดเติมมีค่าสูงข้ึน ส่วนของแก๊สปกคลุมและระยะ CTWD เม่ือทาํการเปล่ียนในช่วงกระแส 200 ถึง 260 แอมแปร์ จะส่งผล

ต่อการถ่ายโอนนํ้าโลหะเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ซ่ึงการเปล่ียนแก๊สปกคลุมและระยะ CTWD น้ียงัคงให้การถ่ายโอนเป็นแบบหยด 

3.3 การถ่ายโอนแบบพ่น 

ในรูปแบบการถ่ายโอนแบบพ่นน้ี เม่ือทาํการเปล่ียนกระแสจะทาํให้อตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะเปล่ียนอยา่งชดัเจน เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ

อตัราการหลอมของลวดเติมมีค่าสูงข้ึน ส่วนของแก๊สปกคลุมเม่ือทาํการเปล่ียนในช่วงกระแส 260 – 320 แอมแปร์    จะทาํให้อตัราการถ่ายโอน

นํ้ าโลหะเปล่ียนแปลงเช่นกนั โดยในส่วนผสมอาร์กอนร้อยละ 75 และ 85 จะให้อตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ในส่วนผสม

อาร์กอนเม่ือเปล่ียนจากร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 95 จะให้อตัราการถ่ายโอนท่ีสูงมาก เน่ืองจากแก๊สอาร์กอนจะส่งผลให้ขนาดของหยดนํ้าโลหะมี

ขนาดเล็กลง และเม่ือทาํการเปล่ียนระยะ CTWD ในรูปแบบการถ่ายโอนน้ีดว้ยระยะท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการถ่ายโอนนํ้ าโลหะเพียงเล็กน้อย

เท่านั้น ซ่ึงการเปล่ียนแก๊สปกคลุมและระยะ CTWD น้ียงัคงให้การถ่ายโอนเป็นแบบพน่ 

3.4 การสร้างตัวแบบความสัมพนัธ์ของตัวแปร 

การคาดการณ์ค่าตวัแปรตอบสนองหรือสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์เป็นการสร้างสมการเพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ตอบสนองกบัปัจจยัต่างๆในรูปการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ ดงัน้ี 

สมการการทํานายรูปแบบการถ่ายโอนนํา้โลหะแบบลดัวงจร 

S* = - 239 + 3.98 I + 2.48 GAS - 0.0372 I*GAS  (2) 

จากสมการ  พบวา่ระยะ CTWD ไม่มีผลต่ออตัราการถ่ายโอนนํ้าโลหะ เน่ืองจากพฤติกรรมของรูปแบบการถ่ายโอนแบบลดัวงจร จะให้อตัราการ

ถ่ายโอนนํ้ าโลหะท่ีใกลเ้คียงกนัสมํ่าเสมอ ไม่ว่าจะทาํการปรับระยะ CTWD ไปท่ีระดบัใดก็ตาม โดยกาํหนดให้อตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะของ

รูปแบบลดัวงจรอยู่ในช่วง 25 – 110 หยดต่อวินาที โดยแก๊สผสมระหว่างแก๊สอาร์กอนกบัแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีร้อยละ 75 - 95 แก๊ส

อาร์กอนและระยะจากปลายท่อนาํกระแสจนถึงช้ินงานท่ี 10 - 20 มิลลิเมตร 

สมการการทํานายรูปแบบการถ่ายโอนนํา้โลหะแบบหยด 

GL* = 3013.01 - 5.6963 I - 57.375 GAS - 57.7292 CTWD + 0.0891667 I*GAS + 0.30375 I*CTWD   (3) 

+ 0.227917 GAS*GAS + 0.689167 GAS*CTWD - 0.00358333 I*GAS*CTWD 
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โดยกาํหนดให้อตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะของรูปแบบหยดอยู่ในช่วง 160 – 270 หยดต่อวินาที โดยแก๊สผสมระหว่างแก๊สอาร์กอนกบัแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซดท่ี์ร้อยละ 75 - 95 แก๊สอาร์กอนและระยะจากปลายท่อนาํกระแสจนถึงช้ินงานท่ี 10 - 20 มิลลิเมตร 

ในการดาํเนินการทดลองและวิเคราะห์น้ีไม่สามารถหาสมการการทาํนายรูปแบบการถ่ายโอนนํ้ าโลหะแบบพ่นเน่ืองจาก การเรียงตวัของ

ขอ้มูลไม่เกาะตามเส้นปกติ กล่าวคือขอ้มูลมีความเบ่ียงเบนไปจากเส้นปกติสูง จึงสรุปไดว้า่ขอ้มูลไม่มีการกระจายตวัแบบปกติ ทาํให้ไม่สามารถ

นาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ต่อได ้แต่เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมีความน่าเช่ือถือ โดยผา่นการทดลองท่ีดีและเหมาะสมแลว้ ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากขอ้จาํกดั

ของเทคนิคท่ีใชน้บัอตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะดว้ยการตรวจจบัสัญญาณคล่ืนเสียง โดยอาศยัการระเบิดของสัญญาณเสียง แต่ในขณะท่ีรูปแบบ

การถ่ายโอนนํ้ าโลหะแบบพ่นมีการระเบิดของสัญญาณเสียงท่ีเบามาก เม่ือทาํการจบัสัญญาณเสียงด้วยไมโครโฟนไดนามิคแลว้ แอมพลิจูดท่ี

ตรวจจบัไดมี้สัญญาณเสียงตํ่ามาก เม่ือทาํการตดัระดบัการตดัสินใจ (Threshold Level) เพ่ือนบัอตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะ จึงทาํไดค้่อนขา้งยาก 

และทาํให้เกิดความไม่แม่นยาํข้ึน โดยความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นผลมาจากเทคนิคท่ีใชใ้นการตรวจจบัคล่ืนเสียงเอง ซ่ึงแตกต่างกบัการนบั

อตัราการถ่ายโอนนํ้าโลหะในรูปแบบลดัวงจร ท่ีมีการระเบิดของสญัญาณเสียงท่ีชดัเจน จึงทาํให้การนบัอตัราการถ่ายโอนนํ้าโลหะทาํไดแ้ม่นยาํ 

 

4. สรุปผลการการทดลอง 

การทดลองในคร้ังน้ีเร่ิมจากการศึกษาสภาพปัญหา โดยพบว่าปัญหาคือการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการถ่ายโอนนํ้ าโลหะท่ีส่งผลให้

คุณภาพของช้ินงานท่ีตอ้งการนั้นเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นจึงได้ทาํการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมสาํหรับการถ่ายโอนนํ้ าโลหะในแต่ละรูปแบบ 

ไดแ้ก่ รูปแบบการถ่ายโอนแบบลดัวงจร (Short Circuit Transfer) แบบหยด (Globular Transfer) และแบบพน่ (Spray Transfer) ดว้ยการตรวจจบั

คล่ืนเสียงท่ีเกิดจากการเช่ือมอาร์ค โดยเร่ิมจากการคดักรองปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีผลต่อการถ่ายโอนของนํ้ าโลหะคือ กระแส (Current), แก๊สผสม

ระหว่างแก๊สอาร์กอนกบัแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Gas) และระยะจากปลายท่อนาํกระแสจนถึงช้ินงาน (CTWD) จากนั้นทาํการดาํเนินการ

ออกแบบการทดลอง (Design Of Experiment) เพ่ือศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างปัจจยั (Interaction Effect) ในการถ่ายโอนนํ้ าโลหะของแต่ละ

รูปแบบ โดยกาํหนดระดบัของปัจจยั เพ่ือทาํการศึกษารูปแบบการถ่ายโอนดงักล่าว ผลจากการสร้างสมการทาํนายการถ่ายโอนนํ้ าโลหะด้วย

วิธีการวิเคราะห์ตวัแบบถดถอยช้ีบ่งถึงอิทธิพลของ CTWD มีผลต่ออตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะอยา่งไม่มีนยัสาํคญั จึงทาํให้ตวัแปรในรูปสมการ

ไม่มี CTWD มาอยูใ่นกลุ่มการคาํนวณอตัราการถ่ายโอนนํ้าโลหะแบบลดัวงจร และไม่สามารถหาสมการในการทาํนายรูปแบบการถ่ายโอนนํ้า

โลหะแบบพน่ได ้โดยจากการทดสอบสมการแลว้พบวา่ สมการท่ีไดไ้ม่มีความสมรูป เป็นเพราะขอ้มูลของอตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะแบบพ่นมี

การกระจายตวัสูง เน่ืองมาจากพฤติกรรมของอตัราการถ่ายโอนในรูปแบบน้ีเอง และขอ้จาํกดับางอยา่งของเทคนิคการตรวจจบัด้วยคล่ืนเสียง

ความถ่ีสูง ดงันั้นสมการการทาํนายรูปแบบการถ่ายโอนแบบพ่นควรศึกษาและเลือกใช้เทคนิคการตรวจวดันํ้ าโลหะท่ีมีความเหมาะสมต่อ

รูปแบบการถ่ายโอนนํ้ าโลหะแบบพ่น เพ่ือให้ไดข้อ้มูลของอตัราการถ่ายโอนนํ้ าโลหะท่ีมีความคลาดเคล่ือนตํ่า และใช้ตวัแบบทางสถิติท่ี
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	1.  Introduction
	Due to the microstructure of the weld material, the welding process has a direct relationship to the mechanical properties of the weld metal.  Metal which is welded by the SAW process has a longer liquidation phase because the weld pool is large,...
	There have been several attempts to improve the properties of weld metal in different ways; one such example being the addition of Ti, B, or Zr  (0.05% Ti + 0.01% B ; 0.05%Ti +0.01% B +0.9% Zr) to the aluminum, and welding with Tungsten Inert Gas...
	Strategies to improve the quality of the weld metal by using vibration along with the welding process can be done in several ways: direct vibration of the work-piece during welding; weld pool oscillation; molten droplet oscillation; oscillation o...
	The objective of this research is to discover the best techniques for, and the applications of the ultrasonic vibration assisted SAW process. This research also undertakes to study the changes in the microstructure and mechanical properties of we...
	2.  Experimental Procedures
	For clarification of procedures used in this research, refer to Figure 1 and Table 1, respectively.  Figure 1 illustrates the basic experimental set-up: a Hobart DC-1000 SAW machine; an ultrasonic plastic welding machine (frequency levels at 15 a...
	Figure 1 Schematic of the experimental set-up for the ultrasonic vibration assisted SAW process.
	Table 1:  Welding Condition and Nominal composition of electrode wire (mass%)
	2.1 Welding Procedure
	Start by preparing the butt joint and U groove. Root opening butt joint at 0 mm as shown in Figure 2 .  Group the work-pieces based on vibrational frequency (0 kHz, 15 kHz, 20 kHz). All work-pieces will be welded together following the given crite...
	2.2 Microstructure Examination and Grain Size Determination
	Microstructural examination begins with the selection and preparation of a sample from each group. The standard process for surface preparation of weld metals is used, followed by the polishing of the specimen with a DP-paste D1 micron fluid, and ...
	Figure 2 Schematic representation of the weld joint preparation for submerged arc welding process.
	The ASTM grain size number per 1 mm2 can be calculated using Equation (1), and the calculation of grain size (ASTM grain size number) is accomplished by using Equation (2).  After learning the result from Equation (2),  the result is then compared...
	NA           =     𝑓,,𝑁-𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒.+,,𝑁-𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡.-2..                   (1)
	NA           =        number of grain per mm2
	f              =     Jeffries Multiplier
	Ninside      =     number of grains inside the test circle
	Nintercept   =     number of grains that intercept the test circle
	G     = 3.322 (log NA) – 2.95                                                  (2)
	Figure 3 Schematic representation of ASTM Grain size number.
	2.3 Mechanical Property Test
	2.3.1 Hardness Test
	The experiment was conducted with reference to ANSI/AWS B4.0-18 Standard Methods for Mechanical Testing of Welds. Start by selecting a sample from each group and cut a cross-section from the work-piece. Then prepare the surface of the cross-sectio...
	Figure 4 Schematic representation of the position for hardness test. (A1-A5)
	2.3.2 Tensile Test
	The experiment was conducted with reference to ANSI/AWS B4.0-18 Standard Methods for Mechanical Testing of Welds.  Start by randomly selecting samples from each group. A total of five work-pieces from each group will be examined, and calculations ...
	Figure 5  Schematic representation of specimen preparation and dimension for tensile test (ANSI/AWS B 4.0-98)
	3. Results and Discussions
	3.1 Microstructure of Weld Metal Analysis
	The microstructure of the weld metal shown in Figure 6 illustrates the results of the changes in structure after the application of ultrasonic vibration during the welding process. It is very noticeable that the definition of individual grains is ...
	Figure 6 Metallographic images of  weld structure for SAW process.  a)  Without vibration
	b) With 15 kHz Vibration    c) With 20 kHz Vibration
	Figure 7 Relationship between the applied vibrational frequencies and their corresponding grain size.
	According to the results, ultrasonic vibration has an effect on the weld metal by causing changes in its microstructure which can be explained as follows:  During the welding process, direct application of ultrasonic vibration vertical to the wel...
	Figure 8 Schematic representation of energy barrier separating structural states.
	r*    =      ,2𝛾,𝑇-𝑚.-,∆𝐻-1 .∆𝑇.                                        (3)
	r*     =     The radius of the nucleus
	𝛾      =     Surface free energy
	Hf     =        Latent heat of fusion
	∆𝑇   =      The quantity of undercooling
	Tm  =      Freezing point temperature
	If the nuclei are smaller than the radius of the particle, it will decay to a liquid. If it is bigger than the radius than the radius of the particle, it will become a nucleus and grow bigger as a crystalline solid. [12] (Figure 9)  The total fre...
	Figure 9  Schematic representation of free  energy change ((G)  vs. radius of embryo or nucleus created by the solidifying of a pure metal. If the radius of the particle is greater than r* , a stable nucleus will continue to grow.
	∆,𝐺-𝑇.=,4-3.𝜋,𝑟-3  .∆,𝐺-𝜈.+4𝜋,𝑟-2  .𝛾                                    (4)
	Where       ∆,𝐺-𝑇.    =      total free energy change
	,𝑟-  .    =    radius of embryo or nucleus
	∆,𝐺-𝜈.    =    volume free energy
	𝛾       =    specific surface free energy
	For all the aforementioned reasons, liquid stirring by means of ultrasonic vibration causes nucleation and grain refinement in weld metal. When the microstructures of weld metals are compared, it can be seen that vibration applied during the weldi...
	Figure 10 Metallurgic photographic of weld structure from Scanning Electron Microscope.(SEM)
	a) Without ultrasonic vibration       b) With 15 kHz ultrasonic vibration
	3.2 Mechanical Property Test results
	3.2.1 Hardness Test Results
	Hardness test results of a vertical cross-section from a work-piece not exposed to vibration show that such a weld metal has an average hardness value of 74 HRB. The hardness values of weld metals exposed to frequencies of 15 kHz and 20 kHz is 82 ...
	3.2.2 Tensile Test Results
	Tensile testing was performed on all three groups of weld metal: weld metal not exposed to vibration; weld metal exposed to a frequency of 15 kHz; and weld metal exposed to a frequency of 20 kHz . Results of the tests were 433 kgf/mm2, 549 kgf/mm2...
	Figure 11 Hardness value taken from weld metal prepared at different vibrational frequencies.
	Figure 12 Engineering stress-strain curves of weld metal taken from tensile test.
	There is a definite correlation between the results of the mechanical properties tests and the microstructural analysis of weld metals. It can be debated that the grain size of the metal structure affects the mechanical properties of the metal, pa...
	,                       𝜎-0 .= ,𝜎-𝑖 .+,𝑘-,𝑑..                                   (5)
	,𝜎-𝑖 .    =    Friction stress
	,𝜎-0 .  =    Yield stress
	k    =    Locking parameter
	d    =    Grain diameter
	4. Conclusion
	1) The application of ultrasonic vibration perpendicular to the length of the weld metal caused a change in the microstructure of the metal; induced a reduction of the grain size; and increased the quantity of grains per 1 mm2 .
	2) Reduction in frequency level, from 20 kHz to 15 kHz, led to better structural changes because the lower frequency increased the vibration power or amplitude. Consequently, the mass of vibration sent into the weld pool was increased.
	3) A reduction in grain size, along with an increase in the amount of grains per 1 mm2 can create changes in the mechanical properties of a weld metal because smaller grains have more edges thus creating greater grain boundary or sub-grain bounda...
	4) A factor that can cause change in the structure of a weld metal is the stirring or swirling of the liquid metal in the weld pool.  The stirring of the liquid metal results in a decrease in the temperature of the weld pool. Together, these two ...
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	Abstract
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	1. Introduction and Objectives
	The corrosion under insulation (CUI) is one type of problem in pipe line system which mostly found in process plant such as petroleum and petrochemical industries. Normally, pipe line system has been completed by covering of aluminum cladding thermal ...
	2. Principle
	3. Equipment and Method
	3.1 Equipment
	The neutron probe is rectangular shape with dimension of 100 mm x 200 mm as indicates in Fig. 3a. 𝐴𝑚241-Be 800 mCi neutron source and He-3 detector are installed inside the rectangular shape. The detector is connected to the neutron counter through ...
	3.2 Method
	3.2.1 The study case I
	At the beginning, internal pipe was dry and covered by dry insulation. Neutron backscattering probe was place starting from the top and mark as 0o. After recorded the neutron count, move the probe counterclockwise 20 mm and record neutron count again....
	3.2.1.1 Fill water into the pipe 25%
	After recorded data in each point with dry pipe condition. Start to fill water in pipe. detail inlet feed water as show in Figure 3d. Pour the water until water level gauge indicated 25% of height and collected data of each point as shown in Fig. 4d
	3.2.1.2 Fill water into the pipe 50%
	After recorded data in 25% height water. Pour the water until water level gauge indicated 50% of height and collected data of each point as shown in Fig. 4e
	3.2.1.3 Fill water into the pipe 75%
	After recorded data in 50% height water. Increase water until water level gauge indicated 75% of height and collected data of each point as shown in Fig. 4f
	3.2.1.4 Fill water into the pipe 100%
	After recorded data in 75% height water. Increase water until water level gauge indicated 100% of height and collected data of each point as shown in Fig. 4g
	3.2.2 The study case II
	The study case II were continue from study case I by poured water 4.5 liter into thermal insulation as indicated in Fig.4h and recorded data of each point again.
	3.2.2.1 pouring water 4.5 liters in thermal insulation and water in pipe 100%
	After completed in study case I. Pouring water 4.5 liter in thermal insulation and collected data of each point. as indicated in Fig. 4i
	3.2.2.2 pouring water 4.5 liters in thermal insulation and water in pipe 50%
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