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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 ฿895 Billion 
($27Billion). 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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Disc Friction Joining  
for Dissimilar Joining of Mild Steel and 

Aluminum Plates 

Toshiya Shibayanagi1, a*, Syuhei Hirose2, b Masaru Sato3, c and Satoru Ishihara1, d 

1Department of Materials Science and Engineering, University of Toyama, 3190 Gofuku, Toyama, 30-8555, Japan 
2Graduate student of University of Toyama, Japan 

3 Graduate student of University of Toyama (Present: Toyama Industrial Research Center , Toyama, Japan) 
a*toshiya@eng.u-toyama.ac.jp, dishihara@eng.u-toyama.ac.jp 

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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THE GLEEBLE AND WELDING 
Todd A. Bonesteel, Brian J. Allen 

Dynamic Systems Inc., Poestenkill, NY USA 

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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Numerical Simulation of TIG arcs including  
Tungsten Electrode Phenomena 

M. Tanaka1, a*, K. Konishi1, b, M. Shigeta1,c, T. Takida2,d, S. Nakabayashi2,e and A. Tsuji2, f

1Joining and Welding Research Institute, Osaka University, Osaka, Japan 
2A. L. M. T. Corp., Toyama, Japan 

a*tanaka@jwri.osaka-u.ac.jp, bk.konishi@jwri.osaka-u.ac.jp, cshigeta@jwri.osaka-u.ac.jp, dtomohiro-takida@allied-
material.co.jp, eseiji-nakabayashi@allied-material.co.jp, fayuri-tsuji@allied-material.co.jp 

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
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Application of Friction Stir Processing to 
High-tensile-steel Welds 

K. Ito1, a*, H. Yamamoto1, b, T. Okuda1, H. Izumi1, M. Takahashi 1,c, K. Kohama1,d and H. Fujii1, e

1Joining and Welding Research Institute, Osaka University, Osaka, Japan 
a*ito@jwri.osaka-u.ac.jp, bh.yamamoto@jwri.osaka-u.ac.jp, cmakotot@jwri.osaka-u.ac.jp, dkohama@ jwri.osaka-u.ac.jp, 

efujii@ jwri.osaka-u.ac.jp 

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
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Quantitative Laser Infrared Thermalgraph NDT 
and Applications 

Zhenmao CHEN, Cuixiang PEI, Shejuan XIE, Shejuan XIE 3, C, Jinxin QIU
And Shaaxi ERC 

NDT and Structural Integrity Evaluation,  

State Key Laboratory for Strength and Vibration of Mechanical Structures,  

Xi’an Jiaotong University, Xi’an, 710049, China

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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Laser Hybrid Welding – Metallurgical Developments 

Prof. Dr.-Ing. habil. Fritz Hartung1, a*, Prof. Dr.-Ing. Gobboon Lothongkum2, b 

1Chulalongkorn University Bangkok 
2 Chulalongkorn University Bangkok 

a* f-hartung@hotmail.com, b gobboon.l@chula.ac.th 

Abstract 

In this lecture is given an overview of development and metallurgical applications of the hybrid laser welding 

processes. This is follow by reports about process technologies and metallurgical solutions. 

After a short overview a review of the fundamental news, results taking place when laser and conventional 

source of energy are used for this new technology. 

This overview is followed by a few examples of industrial applications and research of hybrid welding in technology 

and metallurgical applications. 
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Application of 33 Factorial Designs for Optimization of 
Resistance Spot Welding on Galvanized Sheets JIS G3310 

Prachya Peasura1, a*, Sutthipong Sopha2, b 

1,a,b Department of Production Technology Education, Faculty of Industrial Education and Technology,  
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thongkru, Bangkok Thailand 10140 

a* prachya.pea@kmutt.ac.th, b suttipong.sop@kmutt.ac.th 

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. 

8



Relation of Creep Age with Cr Mass Fraction to Fe 
by SEM-EDX Technique in Ferritic Steel HAZ 

Peansukmanee S.1, a*, Chairuangsri T.1, b and Phung-on I.2, c 

1Department of Industrial Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University, Thailand 
2 Maintenance Technology Center, Institute for Scientific and Technology Research and Services, 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand 
a*somporn_pea@cmu.ac.th, b torranin.c@cmu.ac.th, c isaratat.phu@kmutt.ac.th 

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
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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
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Determination of liquid level absorbed in the thermal 
insulation using neutron back scattering technique 

Akara Akaranate, Tosaporn Passadu and Dhanaj Seangchantr 

THAILAND INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY  
(PUBLIC ORGANIZATION) 

9/9 MOO 7 TAMBOL SAIMOON, AMPHUR ONGKHARAK, NAKORNNAYOK 26120 
akaraa@tint.or.th, tosaporn@tint.or.th, dhanaj@tint.or.th  

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 
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Plasma Characteristics of Gas Metal Arc Welding on 
Globular Spray Transition Current  

Titinan Methong1, a*, Masaya Shigeta1, b, Manabu Tanaka1, c,  
Rinsei Ikeda2, d and Muneo Matsushita2, e 

1Joining and Welding Research Institute, Osaka University, Osaka, Japan 
2JFE Steel Corporation, Chiba, Japan 

a*t.methong@jwri.osaka-u.ac.jp, bshigeta@jwri.osaka-u.ac.jp, ctanaka@jwri.osaka-u.ac.jp, 
dri-ikeda@jfe-steel.co.jp , emu-matsushita@jfe-steel.co.jp 

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

12



Computational Analysis of Weld Pool Convection 
Phenomena during Gas Metal Arc Welding  

using Three-dimensional Incompressible SPH Method 

Hisaya Komen1, a*, Masaya Shigeta1, b and Manabu Tanaka1, c 

1Joining and Welding Research Institute, Osaka University, 11-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka 567-0047, JAPAN 
a*h.komen@jwri.osaka-u.ac.jp, bshigeta@jwri.osaka-u.ac.jp, ctanaka@jwri.osaka-u.ac.jp 

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
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Eddy Current Testing for Quantitative Characterization of 
Stress Corrosion Cracks 

Cherdpong Jomdecha1,a, Wenlu Cai1,b, Shejuan Xie1,c and Zhenmao Chen1,d 

1Shaanxi Engineering Research Center for NDT and StructuralIntegrity Evaluation,  
State Key Laboratory for Strength and Vibration of Mechanical Structures,  

Xi’an Jiaotong University, Xi’an, 710049, China 
a*cherdpong.jom@stu.xjtu.edu.cn, bcaiwenlu1987@163.com, cxiesj2014@mail.xjtu.edu.cn, dchenzm@mail.xjtu.edu.cn 

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. 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 reconstruct by simplification of the SCC model with specific uniform
conductivity.

Keywords: Eddy current testing, Stress corrosion cracks, Numerical modelling, Electrical conductivity
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Visualization of Metal Vapor Behavior  
in Helium Plasma during Gas Tungsten Arc Welding 

Keigo TANAKA1, a*, Masaya SHIGETA1, b and Manabu TANAKA1, c 

1Joining and Welding Research Institute, Osaka University, Japan 
a*k.tanaka@jwri.osaka-u.ac.jp, bshigeta@jwri.osaka-u.ac.jp, ctanaka@jwri.osaka-u.ac.jp 

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
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Effect of Surface Tension on Simulation of Weld Pool 
Formation in TIG welding 

Akitoshi Kurokawa1, a*, Kyohei Konishi1, b, Masaya Shigeta1, c and Manabu Tanaka1, d 

1Joining and Welding Research Institute, Osaka University, Japan 
a*a.kurokawa@jwri.osaka-u.ac.jp, b k.konishi@jwri.osaka-u.ac.jp, c shigeta@jwri.osaka-u.ac.jp, 

d tanaka@jwri.osaka-u.ac.jp 

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
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◌ ื

The Effects of Welding Parameters on the TIG Spot 
Welding of Sheet Steel for Lobe Curve Generation 

 

Anupa Pongkong1,a, Isaratat  Phung-on2,b*

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

2Maintenance Technology Center, ISTRS, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand 
aanupa.tukta@gmail.com, b*isa_ceo@yahoo.com 

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 
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Effect of Gas Nozzle on Corrosion Properties of  
Stainless Steel 304 by GTAW 

Picha Panmongkol1,a and Isaratat Phung-on2,b 

1Department of Production Engineering, Faculty of Engineering,  
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, 10140, Thailand. 

2Maintenance Technology Center, ISTRS, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand. 
apicha.p@windowslive.com, b*isa_ceo@yahoo.com  

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 
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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, 20131 
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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
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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
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13:20 การประเมินความไวในการแตกราวของเหล็กกลาเกรด S50C และ SS400 ภายใตชวงอุณหภูมิการแตกราวขณะแข็งตัว 

โดย ไพศาล อินประสงค /สุธรรม ศิวาวุธ

13:40 การศึกษาการเช่ือมพอกผิวเหล็กกลาคารบอนตํ่าโดยใชหุนยนตเช่ือมอตัโนมัติ 

โดย จงกล ศรีธร 

14:00 พักเบรค 

14:20 Numerical Simulation of TIG arcs including Tungsten Electrode Phenomena 

By Prof. Dr. Manabu Tanaka 

(JWRI, Japan) (หอง : New Port A) 

15:00 Application of friction stir processing to high-tensile-steel welds 

By Dr. Kazuhiro ITO  

(JWRI, Japan) (หอง : New Port A) 

I



เวลา TWIT&IWIT2017 กําหนดการ 

15:40 Quantitative Laser Infrared Thermograph NDT and Applications 

By Prof. Dr. Zhenmao CHEN 

(Xi’an Jiaotong U., China)  (หอง : New Port A) 

16:20 เครื่องทดสอบการสึกหรอแบบกัดเซาะสําหรับการทดสอบพื้นผิววิศวกรรมและเทคโนโลยี 

โดย แมน ตุยแพร 

16:40 การศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสรางจุลภาคในการเช่ือมโลหะตางชนิดในเหล็กกลาโครเมียมโมลิดินัมเกรด T22 ดวย

ลวด ER90S-B9 

โดย สุดารัตน เขตสูงเนิน 

17:00 Participant Network Activities/Free Time  TWIT Network Meeting  (หอง : New Port A) 

18:30 Banquet Dinner   (หอง : New Port B) 

12 พฤศจิกายน 2560 

Time TWIT&IWIT2017 Schedule 

8.20 ลงทะเบียน 

8:40 Laser Hybrid Welding Metallurgical Developments 

By Prof. Dr. –Ing. habil. Fritz Hartung 

(Chulalongkorn U., Thailand)  (หอง : New Port A) 

9:20 สมบัติการเช่ือมของพลาสติก HDPE ผสมกับไทเทเนียมไดออกไซดในกระบวนการเช่ือมแบบไฮบริด 

โดย นพกร ภูระยา 

9:40 ผลกระทบจากองคประกอบของแกสปกปองตอสมบัติการกัดกรอนบริเวณแนวเชื่อมของเหล็กกลาไรสนิม เกรด 304 

ดวยกระบวนการเช่ือมทิก 

โดย ปริภาดา จิตรเอ้ือตระกูล 

10:00 พักเบรค 

10:20 การศึกษาผลกระทบของการส่ันสะเทือนดวยคล่ืนเสียงความถี่สูงตอสมบัติทางกลและโครงสรางทางจุลภาคของ 

แนวเชื่อมพอกผวิแข็ง 

โดย วสุพล มีทอง 

10:40 การศึกษาพฤติกรรมการถายโอนน้ําโลหะในกระบวนการเช่ือมดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซดวยการถายภาพความเร็วสูง 

โดย ศุภวัฒน ผองใส 

11:00 การศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการถายโอนน้ําโลหะในกระบวนการเชื่อม Gas Metal Arc 

Welding 

โดย เพ็ญจันทร เตชนะรุงโรจน 

12:00 Best Paper Award 

12:20 รับประทานอาหารกลางวัน 

II



รายนามคณะกรรมการ 
คณะที่ปรึกษา 
1. ผศ.นิธิ  บุรณจนัทร ผูอํานวยการ สํานักวจิัยและบริการวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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.ศุภชัญ  ราษฎรศิริ กรรมการ 
3. อาจารยสิทธิพนัธุ  ตัณฑวิรุฬห กรรมการ 
4. รศ.สุวรรณา  สมบุญสุโข กรรมการ 
5. ผศ.ดร.อิศรทัต  พึ่งอน กรรมการและเลขานุการ 
คณะการการฝายดําเนินงาน
1. ผศ.ดร.อิศรทัต  พึ่งอน ประธาน 
2. นางวิยะดา  บุญเพ็ชร กรรมการ 
3. นายธนะศักดิ ์ ทวนทอง กรรมการ 
4. นางสาวสราวรรณ  นอยเรืองฤทธิ์ กรรมการ 
5. นางสาวระพพีัฒน  บูสวุรรณ กรรมการ 
6. นางวรารักษ  วิลัย กรรมการ 
7. นายปริวุตม  จงสิริวไิล กรรมการ 
8. นางสาวละออ  เอ้ือจิตตระกูล กรรมการ 
9. นางสาววภิาวดี  กรรณประชา กรรมการ 
10. นางสาวประภัสศร  มณีจันทร กรรมการ 
11. นางสาวสมหญิง  โอฐธน ู กรรมการ 
12. นางสาวภัทธีรา  มวนจัน่ กรรมการ 
13. นางสาวสุรีรัตน  จันทร กรรมการ 
14. นางสาวอรยา  นามะโส กรรมการและเลขานุการ 

คณะการการฝายจัดหาทุน
1. รศ.ดร.บวรโชค  ผูพิพัฒน ประธาน  
2. อาจารยสิทธิพนัธ  ตัณฑวิรุฬห กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ศุภชัญ  ราษฎรศิริ กรรมการ 
4. นางสาวสมหญิง  โอฐธน ู กรรมการ 
5. อาจารยนพกร  ภูระยา กรรมการ 
6. ผศ.ดร.อิศรทัต  พึ่งอน กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการฝายวิชาการ
1. ผศ.นิธิ  บุรณจนัทร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
2. รศ.ดร.บวรโชค  ผูพัฒน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
3. ผศ.ดร.อิศรทัต  พึ่งอน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
4. ผศ.เฉลิมเกียรติ  จิระรุงเสถียร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
5. ผศ.เชิดพงษ  จอมเดช มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
6. ผศ.ดร.ศุภชัญ  ราษฎรศิริ มหาวิทยาลยัมหิดล 
7. อาจารยสิทธิพนัธุ  ตัณฑวิรุฬห มหาวิทยาลยัมหิดล 

III



8. รศ.ศุภชัย  นาทะพันธ
9. รศ.ดร.กอบบุญ  หลอทองคํา
10. ผศ.ดร.จิรพงศ  ลิม
11. ผศ.ดร.กิตติพงษ  กิมะพงศ
12. ผศ.ประจักษ  อางบุญตา
13. ดร.ฤทธิชัย  เภาเนียม
14. ดร.ประภาศ  เมืองจันทรบุรี
15. ดร.จงกล  ศรีธร
16. รศ.ดร.ธรณินทร  ใชยเรืองศรี
17. Prof.Dr. Manabu Tanaka
18. ผศ.เสริมสุข  บัวเจริญ
19. ดร.กิตติชัย  โศจิพันธุ
20. Prof.Dr. Toshiya Shibayanagi
21. Dr .Kasuhiro ITO
22. Dr .Noritaka Yusa
23. Prof.Dr. Zhenmao CHEN
24. Prof. Dr.-Ing-Steffen Keitel

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
JWRI, Japan 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Toyama University, Japan 
Osaka University, Japan 
Tohoku University, Japan 
Xi’an Jiaotong University, China 
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH 

25. Prof. Fritz Hartung Department of Metallurgical Engineering Chulalongkorn University 
26. Assoc.Prof.Dr. Yong Li School of Aerospace,Xi'an Jiaotong University
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บทคัดยอ 

TWIT2017 

Thailand Welding and Inspection Technology 2017 
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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 

บทคัดย่อ (ฉบับแปลไทย) 

 รัฐบาลประเทศไทยไดป้ระกาศนโยบายเพือการพฒันาในระยะยาวของระบบขนส่งมวลชนในปี พ.ศ. 2557 เมือ

กล่าวถึงแผนการปฏิบติัในปี 2559 รัฐบาลไดล้งทุนใน 36 โครงการขนส่ง มูลค่ารวมมากกว่า 8.95 แสนลา้นบาท แผนการ

ลงทุนถูกนําไปใช้ในการขยายถนนมอเตอร์เวย ์ขยายสนามบินและท่าเรือ รวมถึงการขนส่งระบบราง อย่างไรก็ตามการ

ขนส่งระบบรางถือเป็นโครงการทีสําคญัทีสุด ภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลจาํเป็นจะตอ้งพฒันาตนเองอย่างรวดเร็วเพือ

ตอบสนองต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางดา้นการขนส่งระบบราง ความ

ตอ้งการเทคโนโลยีดา้นการเชือมประสานและการตรวจสอบสาํหรับโครงสร้างส่วนประกอบของรางไดข้ยายตวัอย่างมาก 

เช่น ความเสียดทานและการกลิง การเชือมส่วนประกอบของรางจึงมีความตอ้งการความรู้ทางดา้นกระบวนการเชือมโลหะ

วิทยางานเชือม การตรวจสอบโดยไม่ทําลาย และการประกันคุณภาพตามมาตรฐานที เกียวข้อง เพือทีจะบรรลุถึง

วตัถุประสงคด์งักล่าว ศูนยว์จิยัและบริการวิศวกรรมการเชือม มจธ. (KINGWELD) จึงมีส่วนสําคญัในการเป็นผูก้ระจายองค์

ความรู้ เป็นศนูยฝึ์กอบรม เป็นผูใ้หก้ารรับรองและทดสอบ รวมถึงห้องปฏิบติัการในการตรวจสอบทางการบริการระบบราง 

คาํสําคญั: เทคโนโลยกีารเชือม เทคโนโลยกีารตรวจสอบ ระบบราง 

1
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Disc Friction Joining for  
Dissimilar Joining of Mild Steel and 

Aluminum Plates 

Toshiya Shibayanagi1, a*, Syuhei Hirose2, b Masaru Sato3, c and Satoru Ishihara1, d 

1Department of Materials Science and Engineering, University of Toyama, 3190 Gofuku, Toyama, 
30-8555, Japan 

2Graduate student of University of Toyama, Japan 
3 Graduate student of University of Toyama (Present: Toyama Industrial Research Center , Toyama, Japan) 

a*toshiya@eng.u-toyama.ac.jp, dishihara@eng.u-toyama.ac.jp 

บทคัดย่อ (ฉบับแปลไทย) 

 งานวิจัยนีพยายามทีจะพัฒนาเทคนิคการเชือมแบบใหม่  เรียกว่า “Disc Friction Joining: DFJ” ซึงว ัสดุแบบ

เหมือนกนัและต่างชนิด สามารถต่อชนกนัไดร้ะหว่างแผ่นโลหะ เรซิน และเซรามิก DFJ ใชแ้ผ่นวงกลมหมุนอยู่ตรงกลาง

ระหว่าง 2 แผ่นทีจะทาํการเชือมต่อ ความร้อนจากแรงเสียดทานระหว่างแผ่นวงกลมและแผ่นชินงานทาํให้วสัดุบริเวณ

รอยต่อนิมลงบางส่วนและกลายเป็นรอยต่อภายใตก้ารใหแ้รงกดในทิศตงัฉากกบัแผ่นวงกลม ในขณะนีประสบความสําเร็จ

ในการต่อสําหรับบางโลหะ เช่น  Sn-Zn อลัลอย อะลูมินัมอลัลอย CFRP (ต่อวัสดุเหมือนกัน) และอะลูมิเนียมต่อกับ

เหลก็กลา้เจือตาํ รวมถึงการต่ออะลูมิเนียมบริสุทธิกบัเรซิน (ต่อวสัดุต่างชนิด) 

 การทดลองดาํเนินการโดยการเปลียนความเร็วการหมุนของแผน่วงกลมและแรงกดเพือสร้างรอยต่อทีสมบูรณ์ตอ่กนั

สนิทในแนวภาคตดัขวาง ในการต่อเหล็กกลา้เจือตาํกบัอะลูมิเนียมบริสุทธิสมบูรณ์บางส่วนเนืองจากแรงกดทีไม่เพียงพอ 

ซึงจะไดรั้บการปรับปรุงต่อไปในอนาคต การวิเคราะห์โครงสร้างดว้ย EPMA ในบริเวณรอบรอยต่อแสดงให้เห็นนถึงการ

แพร่ขององคป์ระกอบวสัดุและการเกิดปฏิกิริยาระหว่างการต่อ 

 DFJ เป็นวิธีการทีอยู่บนพืนฐานของแรงเสียดทาน และการไหลจาํเพาะของวสัดุจาํเป็นทีจะต้องนํามาใช้ในการ

พิจารณาเพือทีจะเขา้ใจถึงกลไกการต่อและเพือหาตวัแปรทีเหมาะสม วสัดุทีไหลบริเวณปลายโดยรอบของแผน่วงกลมเป็น

ผลมาจากบริเวณความเค้นทีซับซ้อนจากแรงกดและแรงเฉือน ซึงสามารถประมาณไดจ้ากภาพโครงสร้างจุลภาพบริเวณ

ภาคตดัขวางของรอยต่อ  

คาํสําคญั: แรงเสียดทาน แผน่วงกลม แผน่ชินงาน อะลูมิเนียม เหลก็กลา้เจือตํา ปฏิกิริยาบริเวณรอยต่อ 
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THE GLEEBLE AND WELDING 
Todd A. Bonesteel, Brian J. Allen 

Dynamic Systems Inc., Poestenkill, NY USA 

บทคัดย่อ (ฉบับแปลไทย) 

ภายหลงัยุคสงครามโลกครังที 2 แลว้นัน การสูญเสียเรือมีสาเหตุมาจากการแตกเปราะอย่างรุนแรงในแนวเชือม 

ทางกองทพัเรือสหรัฐอเมริกาไดติ้ดต่อ Professor Warren “Doc” Savage แห่ง Rensselaer Polytechnic Institute ทีเมือง Troy 

รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแกปั้ญหา ทาง Prof. Savage ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญทางดา้นงานเชือมทีมีชือเสียงระดบั

โลก ไดท้าํการวิเคราะห์ความแกร่งรอยบาก (Notch Toughness) ในหลายๆ บริเวณกระทบร้อนของงานเชือม (HAZs) จาก

การรอยเชือมของเรือ อย่างไรก็ตามเขาพบว่าผลการวิเคราะห์เป็นผลกระทบทางลบจากการธรรมชาติของบริเวณกระทบ

ร้อน ดงันัน Prof. Savage จึงเกิดแนวคิดทีจะสร้างเครืองจาํลองทีสามารถจาํลองรูปแบบอุณหภูมิอย่างแม่นยาํในบริเวณ

กระทบร้อน เครืองจาํลองดงักล่าว (ชือเล่น “Gleeble”) จึงไดถ้ือกาํเนิดขึนมานับแต่นัน และนําไปใชใ้นการจาํลองบริเวณ

กระทบร้อนสําหรับการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค ความแกร่งของบริเวณกระทบร้อน การหา Nil-Strength Nil-Ductility 

และ อุณหภูมิ Ductility Recovery การให้ความร้อนหลงัการเชือม คุณลกัษณะการ Aging และ Hot Ductility ซึงมิไดจ้าํกดัอยู่

เพียงเท่านี ผูใ้ชง้านหลายรายพบว่า Gleeble มีประโยชน์อยา่งยิงในการหาจุดเหมาะสมสาํหรับกระบวนการเชือม ตวัอย่างใน

การใชง้านของ IIW ในเนเธอแลนดน์นั ไดใ้ช ้Gleeble ในการประเมินลวดเติม (Filler Metals) ทใีหค้วามแกร่งดีทีสุดเมือถูก

ใช้ร่วมกบัโลหะชินงาน ทาง  Letourneau University ใช ้Gleeble ในการศึกษา Hydrogen-induced cracking ในโลหะเชือม

ของเหล็กกลา้คาร์บอนตาํสําหรับเหลก็ทนการเสียดสีเพือหาตวัแปรกาํหนดในการเชือมทีเหมาะสม ผลการศึกษาบ่งชีถึง

ความสามารถในการเชือมทีดี ลดโอกาสในการเกิด Hydrogen-induced cracking เมือมีการใชก้ารใหค้วามร้อนก่อนการเชือม 

(Preheat) ตาํ ในทํานองเดียวกัน University of Oulu ศึกษาความร้อนเข้า (Heat Input) สูงสุดทีส่งผลต่อเกรนหยาบใน

กระบวนการ Normalized และ Thermal-Mechanical ของวสัดุต่าง ๆ ผลการศึกษาบ่งชีว่าอตัราการเย็นตวัทีเร็วทาํให้ความ

แข็งแรงจุดครากสูงซึงยอมรับได้ในการเชือมแบบความร้อนสูง ท้ายสุด National Chung Cheng University ในประเทศ

ไตห้วนั พบว่าโครงสร้างจุลภาคทีสร้างมาจาก Gleeble ให้ผลทีสอดคลอ้งอย่างยิงกบัโครงสร้างจุลภาค ทีเกิดขึนจริงจากการ

เชือมอาร์กใตฟ้ลกัซ์ (SAW) สาํหรับการเชือมเหล็ก Thermomechanically Controlled Processed บทความนีจะเป็นการเสนอ

ภาพกวา้งของกรณีตวัอยา่งในการใช ้Gleeble ซึงเป็นกระบวนการทีพิสูจน์แลว้สาํหรับการหาจุดทีเหมาะสมในการเชือมและ

วัสดุ ในขณะทีลดเวลาและค่าใชจ่้าย 
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Numerical Simulation of TIG arcs including 
Tungsten Electrode Phenomena 

M. Tanaka1, a*, K. Konishi1, b, M. Shigeta1,c, T. Takida2,d, S. Nakabayashi2,e and A. Tsuji2, f

1Joining and Welding Research Institute, Osaka University, Osaka, Japan 
2A. L. M. T. Corp., Toyama, Japan 

a*tanaka@jwri.osaka-u.ac.jp, bk.konishi@jwri.osaka-u.ac.jp, cshigeta@jwri.osaka-u.ac.jp, dtomohiro-
takida@allied-material.co.jp, eseiji-nakabayashi@allied-material.co.jp, fayuri-tsuji@allied-material.co.jp 

บทคัดย่อ (ฉบับแปลไทย) 

 ในระหว่างกระบวนการเชือม TIG อาร์กพลาสม่าและอิเลก็โตรดรบกวนซึงกนัและกนัทาํให้เขา้ใจถึงปรากฏการณ์ที 

เกิดขึนไดย้าก ในการศึกษานี แบบจาํลองทางตวัเลข (Numerical Simulation) ถูกนาํมาใชใ้นการเชือม TIG แบบทวัไป และ 

การเชือม TIG แบบหวัฉีดแคบ (TIG with Constricted Nozzle) โดยการเชือม TIG แบบหวัฉีดแคบเป็ นกระบวนการเชือม 

ระดบัสูงแบบใหม่ ซึงสามารถสร้างอาร์กพลาสม่าแบบแคบโดยแก๊สไหลผ่านหวัฉีดแบบแคบ วตัถุประสงคข์องแบบจาํลอง 

คือ เพอืเขา้ใจคุณลกัษณะของแหล่งกาํเนิดความร้อนของทงัสองกระบวนการเชือมและเพือวิเคราะห์อตัราการสินเปลืองของ 

อิเลก็โตรด รวมถึงพฤติกรรมของอาร์กพลาสม่า Thoria เป็ นธาตุทีเพิมเขา้ไปในอิเลก็โตรด ในช่วงเริมตน้ของการอาร์ก 

Thorium (เกิดจาก Thoria) จะอยูบ่นผวิของอิเลก็โตรด และเกิดการแตกตวัดว้ยความร้อน (Thermionic Emission) บนผวิ 

ของอิเลก็โตรดไดง่้าย อย่างไรก็ตามเมือเวลาผ่านไป อตัราการระเหยของ Thoriumเพิมมากกว่าอตัราการแพร่ และความ 

เขม้ขน้ทางมวลของ Thorium ลดลง ดงันนัการแตกตวัดว้ยความร้อนจึงตอ้งการพลงังานมากขึนและส่งผลให้อณุหภูมิที 

บริเวณปลายของอเิลก็โตรดสูงกว่าจุดหลอมเหลวของทงัสเตน (3653K) ปรากฏการณข์องอเิลก็โตรดดงักล่าวไดรั้บ 

ผลกระทบอย่างรุนแรงจากอณุหภมูิทีผวิของอเิลก็โตรดและการกระจายอุณหภูมิ (Temperature Gradient) ดงันนัจึง 

ดาํเนินการเปรียบเทยีบพฤติกรรมการสินเปลืองของอิเลก็โตรดในการเชือม TIG แบบทวัไป และการเชือม TIG แบบหัวฉีด 

แคบ เพือความชดัเจนถึงผลกระทบของคุณสมบติัของอาร์กพลาสม่าต่อพฤติกรรมการสินเปลืองของอิเลก็โตรด 

คาํสําคญั: แบบจาํลองทางตวัเลข พฤติกรรมตามเวลาของสารเพิม กระบวนการเชือมทิก การสินเปลืองของทงัสเตน 

อิเลก็โตรด การระเหยและการแพร่ 
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Application of friction stir processing to 
high-tensile-steel Welds

K. Ito1, a*, H. Yamamoto1, b, T. Okuda1, H. Izumi1, M. Takahashi 1,c, K. Kohama1,d and H. Fujii1, e

1Joining and Welding Research Institute, Osaka University, Osaka, Japan 
a*ito@jwri.osaka-u.ac.jp, bh.yamamoto@jwri.osaka-u.ac.jp, cmakotot@jwri.osaka-u.ac.jp, dkohama@ 

jwri.osaka-u.ac.jp, efujii@ jwri.osaka-u.ac.jp 

บทคัดย่อ (ฉบับแปลไทย) 

 เพือเพิมความแข็งแรงทางการลา้ (Fatigue Strength) ของเหล็กกลา้แรงดึงสูง การเชือมดว้ยแรงเสียดทานแบบกวน 

(Friction Stir Processing; FSP) เป็ นเทคนิคทีมีประสิทธิภาพในการทาํให้เกรนละเอียด (Grain Refinement) ของแนวเชือม 

ดา้นบนสุด ในการศึกษานี FSP ถูกนาํไปใชท้งัการเชือมแบบบนชินงาน (Bead-on-Plate) และการเชือมต่อชน (Butt-Joint) 

ในเหลก็กลา้แรงดึงสูงเกรด 400 MPa 490 MPa และ 780 MPa ภายหลงัการนาํส่วนเสริมแรง (Reinforcement) บางส่วนออก 

โดยการใชห้ัวกวนแบบบ่าเรียบ (Flat Shoulder Pin) ทีตรงกลางแนวเชือม ความแข็งแรงทางการลา้อยู่ที 5.0 × 106  รอบจึง 

เสียหาย ซึงเพิมขึนมากกว่า 2,000% เมือเทียบกบัชินงานทีผ่านการเชือมดว้ยกระบวนการ TIG ทีความเคน้สูงสุด 270 MPa 

สําหรับแนวเชือมในเหล็กเกรด 400 MPa ความสามารถรับแรงกระแทก (Charpy Absorbed Energy) ที 110 จูล ทีอุณหภูมิ 

ระหวา่ง 110°C ถึง 40°C และมีรอยแตกแบบเหนียวเมือตรวจสอบทีอุณหภูมิไนโตรเจนเหลวในบางสภาวะของ FSP ความ 

แข็งแรงทางการลา้และความสามารถในการรับแรงกระแทกเป็ นใปในลกัษณะเดียวกนัสาํหรับการประยกุตใ์ช้ FSP ในแนว 

เชือมสภาวะอืน ๆ ลกัษณะสําคญัของการปรับเปลียนโครงสร้างจุลภาคและสมบติัทางกลในแต่ละเกรดของรอยเชือม 

เหลก็กลา้แรงดึงสูงจะถูกรวบรวมในการนาํเสนอนี 

คําสําคัญ: การเชือมด้วยแรงเสียดทานแบบกวน เหล็กกล้าแรงดึงสูง การทาํให้เกรนละเอียด ความแข็งแรงทางการล้า 

ความสามารถรับแรงกระแทก 
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Quantitative Laser Infrared Thermograph NDT 
and Applications 

Zhenmao CHEN, Cuixiang PEI, Shejuan XIE, Haochen LIU, Jinxin QIU 
Shaaxi ERC of NDT and Structural Integrity Evaluation, 

State Key Laboratory for Strength and Vibration of Mechanical Structures, 
Xi’an Jiaotong University, Xi’an, 710049, China 

บทคัดย่อ (ฉบับแปลไทย) 

Laser Infrared Thermograph (LIT) เป็นเทคนิคการตรวจสอบโดยไม่ทาํลายแบบใหม่ทีไม่มีการสัมผสัและใชเ้ซ็นเซอร์

ระยะไกล มีข้อดีในการตรวจจบับนรอยแตกร้าวพืนผิวและใต้พืนผิวของโครงสร้างทีซับซ้อน นอกจากนี LIT ยงัอาจ

สามารถใช้ในการประเมินปริมาณรอยแตกร้าวได้โดยอาศัยแบบจาํลองทางตัวเลข (Numerical Simulation) และการ

วิเคราะห์สัญญาณแบบยอ้นกลบั (Inverse Signal Analysis) ในการนาํเสนอนี ผลการวิจยัใหม่ๆ เกียวกบั LIT สําหรับกลุ่ม

ตรวจสอบโดยไม่ทําลายของ Xi’an Jiaotong University ส่วน แรก คือ กรอบฐานข้อมูลแบบจําลองทางตัว เลขที มี

ประสิทธิภาพสําหรับการจาํลองข้อมูล LIT และแนวทางประยุกตใ์ชเ้พือการตรวจจบัและประเมินขนาดของขอ้บกพร่อง

แบบแยกชนั (Delamination Defects) ในโครงสร้างแบบหลายชนั ส่วนทีสอง คือ การใชวิ้ธีการ LIT แบบหลายจุด และการ

ประเมินความถูกตอ้ง โดยอาศยัพืนฐานทางการจาํลองทางตวัเลขและผลการทดลอง สุดทา้ย คือ แนวทางในการประยุกตใ์ช ้

LIT ในงานอากาศยานและวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
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Laser Hybrid Welding – Metallurgical Developments 

Prof. Dr.-Ing. habil. Fritz Hartung1, a*, Prof. Dr.-Ing. Gobboon Lothongkum2, b 

1Chulalongkorn University Bangkok 
2 Chulalongkorn University Bangkok 

a* f-hartung@hotmail.com, b gobboon.l@chula.ac.th 

Abstract 

 In this lecture is given an overview of development and metallurgical applications of the hybrid laser 

welding processes. This is follow by reports about process technologies and metallurgical solutions.  After a 

short overview a review of the fundamental news, results taking place when laser and conventional 

source of energy are used for this new technology. This overview is followed by a few examples of 

industrial applications and research of hybrid welding in technology and metallurgical applications. 
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การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อขนาดของรอยเชือมบริเวณกระทบทางความร้อน  

และความแข็งของแนวเชือมสแตนเลส AISI304L 

กบัเหลก็กล้าคาร์บอน SS400 ด้วยการเชือมMIG 

Study of factors affecting welding size, heat affect zone, and hardness of 

MIG weld bead between AISI304L and SS400 

ยุวด ีนิมประเสริฐ ก๊อฟ ชูประเสริฐ  ชัยรัตน์ ตันติไพบูลย์วุฒ ิและสวัสดิ ภาระราช  

Yuwadee Nimsongprasert1  Gloft Chooprasert2 Chairath Tantipaibulvut3 Sawat Pararach4

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
1yuwadee.nims@gmail.com 2armgoff@hotmail.com 3 tchairat@engr.tu.ac.th, and 4psawat@engr.tu.ac.th 

บทคัดย่อ 

งานวจิยันี กาํหนดปัจจยัการทดลอง คือ กระแสไฟฟ้า ( , 60,  แอมแปร์) ความเร็วในการเดินแนวเชือม ( , 

100,  มิลลิเมตรต่อนาที) กบั องศาในการเชือม ( , 45,  องศา) จากนนั นาํรอยเชือมมาศึกษาทงัโครงสร้างมหภาค 

โครงสร้างจุลภาค และทดสอบค่าความแขง็ จากภาพถ่ายบริเวณผวิหน้ารอยเชือม และ ภาพตดัขวางตรงรอยเชือม แสดงให้

เห็นว่า กระแสไฟฟ้า เป็นปัจจยัสาํคญัทีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลวในการเชือม  โดย  ความเร็วการเดินแนวเชือม 

และ องศาในการเดินหวัลวดเชือมทาํมุมกบัชินงาน มีอิทธิพลรองลงมา  จากผลของการทดสอบค่าความแขง็ จะเห็นวา่  ค่า

ความแขง็บริเวณรอยเชือม มีค่ามากทีสุด   บริเวณทีไดรั้บผลกระทบทางความร้อน มีค่ารองลงมา เนือวสัดุโลหะเดิม (ซึง

ไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเชือม) มีค่าความแขง็น้อยทีสุด ตามลาํดบั ตามค่าเฉลยีของค่าความแขง็แบบวกิเกอร์ในส่วนต่างๆ

ของภาคตดัขวางในรอยเชือม 

คาํสําคญั : การเชือม, มิก, AISI304L, SS400 
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ผลกระทบของรูปแบบการวางแนวเชือมและชนิดของอนุภาคต่อการสึกหรอแบบขัดถู 

 Effect of Welding Patterns and Particle Types on Abrasive Wear 

กติตนัินท์ เมธาจติตพินัธ์   อศิรทตั  พงึอ้น  

Kittinun Matajitipun1  Isaratat Phung-on 2 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิศวกรรมการเชือม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ 
1ศูนยเ์ทคโนโลยีซ่อมบาํรุงรักษา สาํนักวิจยัและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ 

1 kittinun_kun@hotmail.com, 2 isaratat.phu@kmutt.ac.th 

บทคัดย่อ 

งานวจิยันีเป็นการศึกษาเพือเป็นทางเลือกในการซ่อมบาํรุงและยืดอายกุารใชง้านอุปกรณก์ารเกษตร ดว้ย

กระบวนการเชือมพอกผิวแขง็ออกซีอะเซทิลีน (Oxy  Acetylene Welding; OAW) กบัลวดป้อนเติมชนิดทงัสเตนคาร์ไบด์ 

(Fused Tungsten Carbide; FTC) โดยทาํการเชือมชินงานตวัอย่างทีวางรูปแบบแนวเชือมแตกต่างกนัจาํนวน  ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

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

ของวสัดุ แลว้นาํไปทาํการทดสอบการสึกหรอแบบขดัถู (Abrasive Wear) กบัอนุภาคขดัถู  ประเภท ไดแ้ก่ ดินดาํไม่มีหิน

ร่วน ดินทราย ดินดาํปนกรวดเลก็ และดินแดง เพือเปรียบเทียบอตัราการสึกหรอทีเกิดขึนจากรูปแบบการวางแนวเชือมและ

อนุภาคขดัถูต่างชนิดกนั จากผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการวางแนวทีสามารถตา้นทานการสึกหรอไดดี้ทีสุดคือ แบบ

ตารางทีมีอตัราการสึกหรอเฉลยีอยูที่ . ×10-  กรัม/เมตร รองลงมาคือแนวขนานกบัทิศทางไหลของวสัดุ แนวตงัฉากกบั

ทิศทางไหลของวสัดุ และแบบจุดทีมีอตัราการสึกหรอเฉลียมากทีสุดอยู่ที . × -  กรัม/เมตร เนืองรูปแบบการวางแนว

เชือมต่างชนิดกนัส่งผลต่อปริมาณของอนุภาคขดัถูทีเขา้มาเกาะบริเวณผวิหนา้ชินงาน โดยอนุภาคขดัถูทเีขา้มาเกาะบริเวณที

ผวิหนา้มีส่วนช่วยในการขดัขวางอนุภาคใหม่ทีเขา้มาปะทะบริเวณผวิหน้าแนวเชือมส่งผลให้มีอตัราการสึกหรอทีตาํลง และ

อนุภาคขดัถูทีมีอตัราการสึกหรอสูงสุดไดแ้ก่ ดินดาํปนกรวดเลก็ ดินทราย ดินดาํร่วนไม่มีหิน และดินแดง ตามลาํดบั  โดย

ลกัษณะของดินทีมีค่าความกลมนอ้ยหรือมีเหลียมคมจะส่งผลให้เกิดอตัราการสึกหรอทีสูง 

คาํสําคญั : การสึกหรอแบบขดัถู กระบวนการเชือมพอกผิวแขง็ อนุภาคขดัถู รูปแบบการวางแนวเชือม 
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การประเมินความไวในการแตกร้าวของเหลก็กล้าเกรด S50C และSS400 

ภายใต้ช่วงอณุหภูมิการแตกร้าวขณะแข็งตัว

Evaluation of Solidification Cracking Susceptibility in S50C  

and SS400 Carbon Steels 

Based on Solidification Cracking Temperature Range

ไพศาล อินประจง, เจษฎา แก้ววิชิตร, สุธรรม ศิวาวธุ, ฤทธิชัย เภาเนียม 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกลและอุตสาหการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

Email; rittichai_pho@yahoo.co.uk 

บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาความไวในการแตกร้าวของเหลก็กลา้เกรด S50C เปรียบเทียบกบั SS  

โดยประเมินผ่านตวัแปรช่วงอุณหภูมิของการแตกร้าวขณะแขง็ตวั (Solidification Cracking Temperature Range, SCTR) ที

ระดบัความเครียดวกิฤตต่างๆ การทดลองประกอบดว้ยเหลก็กลา้  ชนิด คือ เหลก็เกรด JIS G 4051-S50C และเหลก็เกรด JIS 

G 310-SS  ชินงานถูกทดสอบวิธี Trans -Varestraint กล่าวคือทาํใหเ้กิดการแตกร้าวจากการดดัโคง้ขณะเชือมอาร์กดว้ย

ทงัสเตนภายใตแ้ก๊สเฉือยปกคลุม (GTAW) ณ ระดบัความเครียด . % - . % ขณะทีอุณหภูมิการเยน็ตวั ณ กึงกลางแนว

เชือม บริเวณรอยแตกร้าวถูกประมาณค่าแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของ Rosenthal ดงันนัจากความสัมพนัธ์ระหว่างความ

ยาวรอยแตกในแต่ละระดบัความเครียดต่างๆ และอตัราการเยน็ตวัของแนวเชือม จะสามารถประเมิน SCTR ของเหลก็กลา้แต่

ละชนิดได้ โดยค่าขอบเขต SCTR ในแต่ละระดบัความเครียดนี ถูกเรียกว่า เส้นโคง้ความเหนียว ณ อุณหภูมิสูง (High 

Temperature Ductility Curve) ผลการทดลองสรุปว่า ความไวในการแตกร้าวขณะแขง็ตวัเมือพิจารณาภายใต้ SCTR ของ

เหลก็เกรด S50C มีค่ามากกว่าเหลก็เกรด SS  โดยเฉพาะเมือระดบัความเครียดเพมิขึน ขณะทีค่าอตัราความเครียดวิกฤต

เมืออุณหภูมิลดลง (Critical strain for temperature drop, CST) ของเหลก็เกรด S50C มีค่านอ้ยกว่าเหลก็เกรด SS  ซึงบ่ง

ชีใหเ้ห็นว่าการแตกร้าวขณะแขง็ตวัของเหลก็เกรด S50C เกิดขึนไดง่้ายกว่าเหลก็เกรด SS  ซึงขอ้มูลการวิจยันีจะมี

ประโยชน์ในการนาํไปทาํนายการแตกร้าวขณะแขง็ตวัร่วมกบัแบบจาํลองทางคอมพวิเตอร์ในงานเชือมอนืๆต่อไป 

คาํสําคญั : อัตราการเยน็ตวั, ช่วงอุณหภูมิการแตกร้าวขณะแขง็ตวั, เสน้โคง้ความเหนียว ณ อุณหภูมิสูง 

10



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

การประชุมวชิาการเทคโนโลยีการเชือมและการตรวจสอบ (TWIT 2017)
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การศึกษาการเชือมพอกผวิเหลก็กล้าคาร์บอนตําโดยใช้หุ่นยนต์เชือมอตัโนมัติ 

Welding deposition of Low Carbon Steel by using Robot Welding 

จงกล ศรีธร   เอกราช ซุ่นสัน 

Jongkol Srithorn1,a*
  Eakkarat Soonsun2,b

1,2 สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ สาํนกัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 
a*jongkol@sut.ac.th, beakkarat_s@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัหุ่นยนตเ์ชือมเขา้มามีบทบาทในอตุสาหกรรมการเชือมมากขึน เนืองจากปัญหาการขาดแคลนช่างเชือม 

และปัญหาเรืองความเมือยลา้ของช่างเชือม ช่วยให้แนวเชือมทีไดมี้คุณภาพและมีความสมาํเสมอมากขึนโดยเฉพาะงานเชือม

พอกผวิ งานวิจยันีเป็นการศึกษาการเชือมพอกผวิชินงานเหลก็กลา้คาร์บอนตาํ โดยใชหุ่้นยนตเ์ชือมอตัโนมติั โดย

กระบวนการการเชือมแก๊สคลุม (GMAW) ทาํการเชือมพอกผวิ    และ  ชนั พารามิเตอร์ทีใชใ้นการเชือมจะใช้

กระแสไฟฟ้าในการเชือม  แอมป์ ความเร็วในการเชือม .  มิลลิเมตรต่อวินาที อตัราป้อนลวด .  มิลลิเมตรต่อวนิาที 

ระยะอาร์ค  มิลลิเมตร มุมของหวัเชือม  องศา จากผลการศึกษาโครงสร้างมหภาคของชินงานเชือมดว้ยหุ่นยนตเ์ชือม

อตัโนมติั พบว่ารอยเชือมมีความสมาํเสมอ แนวเชือมมีการซึมลึกดี ความกวา้งของแนวเชือมเพมิขึนเมอืจาํนวนชนัของการ

เชือมมากกว่า  ชนั เนืองจากการเกิดความร้อนสะสมในแนวเชือม 

คาํสําคญั : เชือมพอกผิว, หุ่นยนตเ์ชือมอตัโนมตัิ, จาํนวนชนัของการเชือม 

11



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

การประชุมวชิาการเทคโนโลยีการเชือมและการตรวจสอบ (TWIT 2017)
11-12 November 2017, Sand Dunes Chaolao Beach Resort, Chanthaburi, THAILAND

เครืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะสําหรับการทดสอบ 

พนืผวิวศิวกรรมและเทคโนโลยี 

Dry Sand Erosion Test for Hard Surface of Engineer and Technology Testing 

แมน ตุ้ยแพร่1*, a เกียรติศักด ิมีขันทอง2, b มนวภิา อาวพินัธ์ุ1, c วรเชษฐ์ หวานเสียง1,d 

Man Tuiprae1*, a, Kiattisak Meekhanthong2, b, Monvipa Ahvipan1, c, Worached Hwanseang1,d 
1สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

2 บริษทั แอดวานซ ์เซอร์เฟส เทคโนโลย ีจาํกดั 
aTmanman@hotmail.com*, bkiattisak.ast@gmail.com, cmonwipa@hotmail.com, dworached19@gmail.com 

บทคัดย่อ 

โครงการวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือออกแบบและสร้างเครืองทดสอบการสึกหรอแบบกดัเซาะสาํหรับใชท้ดสอบ

การสึกหรอในโรงงานอตุสาหกรรม โดยอา้งองิหลกัการทาํงานและการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM G76-  คือการใช้

อนุภาคของแขง็ไปตกกระทบบนผวิชินงานจนเกิดการสึกหรอและหานาํหนกัหรือปริมาตรทีหายไป โดยใชค้วามดนัอากาศ

เป็นตวัพาอนุภาคของแขง็และสามารถทาํการทดสอบทีมุมตกกระทบต่างๆ จากการทดสอบอตัราป้อนของอนุภาคของแขง็

ดว้ยจานหมุนแบบหลุมครึงวงกลมพบว่ามีความสมาํเสมอ ดว้ยความเชือมนัการทดสอบที  เปอร์เซ็นต ์ จากการทดสอบ

หลกัการทาํงานของเครืองทดสอบกบัชินงานเหลก็ AISI  ทีมุมกระทบ   และ  องศา พบว่ามีอตัราการสึกหรอ

เฉลียเท่ากบั 0.743±0.04, 0.639±0.02 และ 0.428±0.04 มิลลิกรัมต่อนาที ตามลาํดบั จะเห็นไดว้่าอตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะ

มีค่าลดลงตามมุมกระทบทีเพมิขึนซึงเป็นไปตามทฤษฎีการสึกหรอของวสัดุเหนียว จากการทดสอบกบัวสัดุอลูมิเนียม เหลก็ 

AISI  และผวิเคลือบแขง็โครเมียมคาร์ไบต ์ ซึงมีคุณสมบติัความแข็งต่างกนั พบว่าอตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะของ

อลูมิเนียมและเหลก็ AISI  มีค่าเพิมขึนตามมุมกระทบทีลดลง ในส่วนของผวิเคลือบแขง็โครเมียมคาร์ไบตมี์ค่าอตัราการ

สึกหรอแบบกดัเซาะเพิมขึนตามค่ามุมตกกระทบทีเพิมขึน ดว้ยความเชือมนัการทดสอบที  เปอร์เซ็นต ์ นอกจากนนัยงั

พบว่าการใชผ้งอนุภาคอลูมิเนียมออกไซดใ์ห้อตัราการสึกหรอแบบกดัเซาะมากกว่าการใชผ้งอนุภาคซิลิกอนไดออกไซด์

เนืองจากมีลกัษณะรูปร่างทีมีความแหลมและคมกว่า  

คาํสําคญั : การสึกหรอแบบกดัเซาะ, การพอกผิวแขง็, พืนผวิวิศวกรรมและเทคโนโลย ี
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การศึกษาการเปลยีนแปลงโครงสร้างจุลภาคในการเชือมโลหะต่างชนิดในเหลก็กล้า

โครเมียม-โมลดิินัมเกรด T  ด้วยลวด ER90S-B9 

Microstructure Evolution Study in T22 Cr-Mo Steel Dissimilar Welding  

with ER90S-B9 

สุดารัตน์ เขตสูงเนิน  จงกล ศรีธร  อศิรทัต  พงึอ้น 

Sudarat Khetsoongnoen1,a  Jongkol Srithorn1,b  Isaratat Phung-on2,c2 
1 สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ สาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 

2 ศูนยเ์ทคโนโลยีซ่อมบาํรุงรักษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
aPeeare_parn@hotmail.com  bJongkol@sut.ac.th   cisaratat.phu@kmutt.ac.th 

บทคัดย่อ 

งานวจิยันีไดท้าํการศกึษาโครงสร้างทางจุลภาคของเหลก็กลา้โครเมียม-โมลิดินมัเกรดT  หลงัไดร้ับความร้อน

หลงัการเชือม เพือสงัเกตแนวโนม้การเปลียนแปลงโครงสร้างของเฟอร์ไรท ์ (Ferrite) และเพิร์ลไลท(์Pearlite) ในแต่ละจุด

เทียบกบัเวลา  รวมถึงวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและผลึกคาร์ไบตต์่อพนืทีเพือศึกษาแนวโนม้การเคลือนทธีาตุคาร์บอน ในการ

เชือมเหลก็กลา้โครเมียม-โมลิดนิมัเกรด . Cr-1Mo ดว้ยกระบวนการเชือมTIG โดยใชล้วดเชือม ER90S-B  โดยอุณหภูมิ

ในการให้ความร้อนหลงัการเชือม (PWHT) แก่ชินงานทดสอบเท่ากบั  ºc เป็นระยะเวลา . , 1, 2,  และ  ชวัโมง ผล

การศึกษาพบว่า เมือใหค้วามร้อนในเวลามากขึน บริเวณโลหะเชือมทีมีการเกิด Hard zone มีแนวโนม้ของการเกิดเฟอร์ไรท์

เพิมขึนถงึ .  เปอร์เซนต ์ และเพร์ิลไลทมี์ค่าลดลงถึง .  เปอร์เซนต ์ ค่าเปอร์เซ็นตข์องผลึกคาร์ไบตใ์นบริเวณ Hard 

zone มีค่าเพิมขึน .  เปอร์เซนต ์ ในขณะทบีริเวณเนือโลหะทีเกิด Soft zone พบการเกิดเฟอร์ไรทเ์พมิขึน .  เปอร์เซนต์

และเพิร์ลไลทมี์ค่าลดลงถึง .  เปอร์เซนต ์ พบผลึกคาร์ไบตล์ดลงถึง .  เปอร์เซนต ์ เนืองจากบริเวณ Soft zone มี

โครเมียมนอ้ยกว่าบริเวณ Hard zone ทาํให้คาร์บอนเคลือนทีจากเนือโลหะ(Soft zone) ไปจบักบัโครเมียมดา้นโลหะเชือม

(Hard zone) จึงเกิดเป็นผลึกของคาร์ไบตใ์นระหว่างเวลาให้ความร้อนหลงัการเชือม และจากการศึกษาการเคลือนทีของ

คาร์บอนผ่านการวิเคราะห์ดว้ย EDS พบจาํนวนปริมาณธาตุคาร์บอนบริเวณรอยต่อของรอยเชือมมีปริมาณสูงขึนแปรผนัตาม

เวลาให้ความร้อนหลงัการเชือมทีมากขึน เนืองจากเกิดการเคลือนทีของธาตุคาร์บอนจากตวัเนือโลหะเดิม ทมีีปริมาณ

โครเมียมตาํกว่าเนือโลหะเชือม   

คาํสําคญั : การให้ความร้อนหลงัการเชือม, การเคลือนทีของคาร์บอน,  ตะกอนคาร์ไบต์ 
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สมบัติการเชือมของพลาสติก HDPE ผสมกบัไทเทเนียมไดออกไซด์ 

ในกระบวนการเชือมแบบไฮบริด 

Weldment Properties of HDPE Plastic Mixed with Titanium Dioxide 

in a Hybrid Welding Process 

นพกร ภู่ระย้า , ปริภาดา จิตรเอือตระกลู , ศุภโชค จิตต์เจริญ ,  

ธีร์สุตา จันทร์ทอง , อิศรทัต พงึอ้น , ศุภชัญ  ราษฎร์ศิริ  

Noppakorn Phuraya1,, Paripada Jituetrakul2,, Suppachok Jitcharoen3,, 

Theesuta Gunthong4,, Isaratat Phung-on5,, Supphachan Rajsiri6,* 
1,2,3,4,6 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

5 ศูนยเ์ทคโนโลยีซ่อมบาํรุงรักษา สาํนกัวิจยัและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
1noppakorn.phu@mahidol.ac.th, 2paripadajituetrakul@gmail.com, 6*supphachan.raj@mahidol.ac.th 

บทคัดย่อ 

กระบวนการเชือมแบบไฮบริดใชศ้ึกษาพารามิเตอร์การเชือมและผลกระทบต่อการเชือมพลาสติกพอลิเอทิลีน

ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ทเีสริมดว้ยไททาเนียมไดออกไซด ์(TD) ในวสัดุผสม HDPE/TD โดยทวัไปแลว้อนุภาค TD 

มกัจะกระจุกตวัตามแนวเชือมชินงานเชือมแบบต่อชนซึงป้องกนัการเชือมประสานดว้ยการเชือมดว้ยโลหะแผน่ร้อนในวสัดุ

ผสม HDPE/TD ส่งผลใหชิ้นงานไม่แขง็แรง กระบวนการเชือมแบบไฮบริดใชก้ารเชือมดว้ยอากาศร้อนเพือให้ความร้อนแก่

แนวเชือมและการเชือมเสียดทานแบบกวนเพือขจดัปัญหาการกระจุกตวัของอนุภาค TD ระหวา่งการเชือม กระบวนการ

เชือมแบบไฮบริดแบ่งการทดลองเป็นสามขนัตอนเพือสร้างรอยเชือมแบบต่อชนในวสัดุ HDPE/TD และเปรียบเทียบกบั

กระบวนการเชือมแบบโลหะแผน่ร้อน การตรวจสอบโครงสร้างงานเชือมโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกวาด 

(SEM) ร่วมกบัการตรวจสอบส่วนผสมของธาตุดว้ยเทคนิค Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) การทดสอบแรงดึง

ดาํเนินการเพือตรวจสอบความสมัพนัธ์ของโครงสร้างจุลภาคกบัสมบติัเชิงกล พารามิเตอร์การเชือมทีเหมาะสมในการ

เชือมต่อชนโดยการใชมุ้มหวักวน  องศา ความเร็วในการเดินแนวเชือม .  มิลลิเมตร ความเร็วหวักวน  รอบต่อนาที 

ซึงใหส้มบตัิแรงดึงทีดีทีสุดภายในขอบเขตของงานวิจยันี   

คาํสําคญั : กระบวนการเชือมแบบไฮบริด, กระบวนการเชือมเสียดทานแบบกวน, การเชือมดว้ยโลหะแผน่ร้อน, พลาสติกพอ

ลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง, พารามิเตอร์การเชือม   
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ผลกระทบจากองค์ประกอบของแก๊สปกป้องต่อสมบัติการกดักร่อนบริเวณแนวเชือม

ของเหลก็กล้าไร้สนิม เกรด  ด้วยกระบวนการเชือมทิก 

Effect of Gas Protection Combinations on Corrosion Properties of SS304 

weldment by GTAW 

ปริภาดา จิตรเอือตระกลู  อศิรทตั พงึอ้น  พิชา พนัธ์ุมงคล  

Paripada Jituetrakul1  Isaratat Phung-on2  Picha Panmongkol3 
1ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ 

2ศูนยเ์ทคโนโลยีซ่อมบาํรุงรักษา สาํนกัวิจยัและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
3ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ 

1paripadajituetrakul@gmail.com 2isa_ceo@yahoo.com 3picha.p@windowslive.com 

บทคัดย่อ 

งานวจิยันีศึกษาสมบติัการกดักร่อนสาํหรับการเชือมเหลก็กลา้ไร้สนิม ดว้ยกระบวนการเชือมทิกโดยไม่มีการ

เติมลวด โดยอาศยัองคป์ระกอบของแก๊สอาร์กอนและไนโตรเจนทงัในส่วนของแก๊สปกคลุม แก๊สรองหลงั และแก๊สตามทา้ย 

เพือช่วยปกป้องและปรับปรุงสมบติัแนวเชือมในดา้นการกดักร่อน การทดสอบดว้ยเทคนิคโพเทนซิโอไดนามิคทงั  บริเวณ 

คือ บริเวณรากของแนวเชือม บริเวณผวิหนา้ของแนวเชือม และวสัดุพนื จากเสน้โคง้ความสัมพนัธร์ะหว่างค่าศกัยไ์ฟฟ้าและ

ค่าความหนาแน่นของกระแส พบว่า การใชอ้าร์กอนเป็นแก๊สรองหลงัโดยไม่มีแก๊สตามทา้ยแนวเชือมทีบริเวณผวิหน้าของ

แนวเชือมก่อใหเ้กิดอตัราการกดักร่อนสูงสุด .  มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร เมือเปรียบเทยีบกบัตวัแปรการเชือม

อนืๆ ในช่วง .  ถงึ .  มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร นอกจากนี การเชือมแบบมีแก๊สตามทา้ยแนวเชือม

สามารถให้ค่าศกัยไ์ฟฟ้าการกดักร่อนแบบรูเข็มทีสูงกว่าแบบไม่มีแก๊สตามทา้ยแนวเชือมท ี  

มิลลิโวลต ์และ  มิลลิโวลต ์ตามลาํดบั 

คาํสําคญั : เหลก็กลา้ไร้สนิม, การกดักร่อน, กระบวนการเชือมทิก, แก๊สปกป้อง 
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การศึกษาผลกระทบของการสันสะเทือนด้วยคลืนเสียงความถสูีงต่อสมบัตทิางกล 

และโครงสร้างทางจุลภาคของแนวเชือมพอกผิวแข็ง 

Study of effect of ultrasonic vibration amplitude on mechanical and 

metallurgical properties in hardfacing weld metal 

วสุพล มทีอง1, a*และ บวรโชค ผู้พฒัน์ , b 
1คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอตุาหการ , มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

a*methong.w@gmail.com, bbpoopat@yahoo.com 

บทคัดย่อ 

งานวจิยันีศึกษาถงึ ผลกระทบของค่าแอมพลิจูดของการสันสะเทือนดว้ยคลืนเสียงความถีสูง ทีมีผลต่อสมบติั

ทางกลทงัการตา้นทานการสึกหรอจากการเสียดสี การตา้นทานการสึกหรอจากการกระแทกอย่างต่อเนือง และโครงสร้าง

ทางจุลภาคของแนวเชือมพอกผวิแขง็โดยในการเชือมนนัไดใ้ชโ้ลหะฐานคือ ASTM A  และกระบวนการเชือมอิเล็คโทรด

หุม้ฟลกัซ์ ซึงลวดเชือมทใีชใ้นการศึกษามีทงัหมด  ชนิด คือ Durmat E, Carbodur  และ Carbodur 600AC สาํหรับฮอร์น

จะมีอยู ่  ขนาด ดงันี โดยความกวา้งของพืนทีผวิสัมผสักบัฐานฮอร์นจะมีสัดส่วนพืนที ฮอร์นที  เป็น  ต่อ , ฮอร์นท ี  เป็น 

 ต่อ , ฮอร์นท ี  เป็น  ต่อ  ซึงในลวดเชือมแต่ละชนิดจะใหผ้ลการทดสอบทีแตกต่างกนั โดยรอยเชือม Durmat E และ 

Carbodur 600AC มีความสามารถในการตา้นทานการสึกหรอแบบเสียดสีไดด้ีขึนสาํหรับฮอร์นทงั  ขนาด โดยรอยเชือมทีมี

ความสามารถในการตา้นทานการสึกหรอแบบเสียดสีดีทีสุดคือ ฮอร์นที  แต่สาํหรับรอยเชือม Carbodur  มีความสามารถ

ในการตา้นทานการสึกหรอแบบเสียดสีไดดี้ขึนเมือใชร่้วมกบัการฮอร์นท ี  เท่านนั รอยเชือม Carbodur 600AC และ 

Carbodur  มีความสามารถในการตา้นทานการกระแทกอย่างต่อเนืองดีขึนสาํหรับฮอร์นทงั  ขนาด โดยรอยเชือมทีมี

ความสามารถในการตา้นทานการกระแทกอยา่งต่อเนืองดีทสุีดเมือเปรียบเทียบกบัฮอร์นทงั  ขนาดคือฮอร์นที  (สาํหรับ 

Carbodur ) และฮอร์นที  (สาํหรับ Carbodur 600AC) จากค่าความแขง็และโครงสร้างทางจุลภาค ปรากฏว่า ผลทีไดมี้

ความสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมบติัทางกลทีกล่าวมาขา้งตน้และอทิธิพลของการสันสะเทือนจะส่งผลให้แนวโน้มของ

การเกิดการแตกร้าวแบบกะเทาะลดลงในทางกลบักนัลวดเชือมชนิด Durmat E มีความสามารถในการตา้นทานการกระแทก

อย่างต่อเนืองลดลงเมือใชร่้วมกบัฮอร์นทงั  ขนาด  

คาํสําคญั :  ฮอร์น / การเชือมพอกผวิแขง็ / กระบวนการเชือมอิเลค็โทรดหุ้มฟลกัซ์ / การสนัสะเทือนดว้ยคลืนความถีสูง / 

คุณสมบติัทางกล 
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การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนนําโลหะในกระบวนการเชือม 

ด้วยลวดเชือมหุ้มฟลักซ์ด้วยการถ่ายภาพความเร็วสูง  

Study of Metal Transfer Behavior in SMAW by Using High Speed Camera

ศุภวฒัน์  ผ่องใส  รัชกร นพเดชโภคากลุ  ทรงพล ทรงนิลรักษ์  บวรโชค  ผู้พฒัน์  นิวัตร คุณาวงค์
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2ศูนยว์ิจยัและบริการวิศวกรรมการเชือม สาํนกัวิจยัและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

niwat.kun@kmutt.ac.th 

บทคัดย่อ 

การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนนาํโลหะในกระบวนการเชือมดว้ยลวดเชือมหุ้มฟลกัซน์บัไดว่้าเป็นหวัขอ้วิจยัที

ยงัมีการศึกษากนัไม่แพร่หลายนกั จึงเกิดเป็นวตัถุประสงคข์องงานวิจยันีคือ ศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนนาํโลหะดว้ยลวด

เชือมหุ้มฟลกัซ์ทต่ีางชนิดกนั จากงานวิจยัทีผา่นมานนัไดท้าํการเก็บขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพ ซึงจะสามารถทราบได้

เพียงขนาดของหยดนาํโลหะ แต่ในรายละเอียดอนืๆนนัจะไม่สามารถสงัเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ในขณะทีการใชก้ลอ้ง

ถ่ายภาพความเร็วสูงนนัสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมของการถ่ายโอนนาํโลหะไดอ้ย่างชดัเจนและต่อเนือง ในการทดลองนี

ใชล้วดเชือมหุม้ฟลกัซ์สามชนิด ไดแ้ก่ E6010, E6013, E  ดว้ยความแตกต่างของสารพอกหุ้มทงัสามชนิดนีเองส่งผลให้

เกิดพฤติกรรมการถ่ายโอนนาํโลหะทีแตกต่างกนั นอกจากอิทธิพลเนืองจากสารพอกหุ้มแลว้ ยงัพบว่าพารามิเตอร์อนืๆยงั

ส่งผลกบัพฤติกรรมการหลอมละลายของนาํโลหะอกีดว้ย ไดแ้ก่ กระแสเชือมและขวัไฟฟ้าทีใชใ้นการเชือม 

คาํสําคญั : ชนิดของสารพอกหุ้ม, การถ่ายโอนนาํโลหะ, กลอ้งถ่ายภาพความเร็วสูง 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยทีส่งผลต่อรูปแบบการถ่ายโอนนําโลหะ 

ในกระบวนการเชือม Gas Metal Arc Welding 
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บทคัดย่อ 

รูปแบบของการถ่ายโอนนาํโลหะสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพในงานเชือม จึงควรเลือกใชอ้ยา่งระมดัระวงั

และควบคุมในระหว่างการผลิต เพือใหส้าํเร็จตามคุณภาพของงานเชือมทีตอ้งการ ในโครงงานนีมีจุดประสงคท์ีจะศึกษา

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีส่งผลต่อรูปแบบการถ่ายโอนนาํโลหะในกระบวนการเชือมอาร์คดว้ยลวดตนัภายใตแ้ก๊สปกคลุม 

โดยมีกระแสเชือม, อตัราส่วนผสมระหว่างแก๊สอาร์กอนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ และระยะปลายท่อนาํกระแสจนถึง

ชินงาน เป็นปัจจยัหลกัในการศึกษา โดยทีปัจจยัเหล่านีสามารถส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงรูปแบบการถ่ายโอนนาํ

โลหะได ้ โดยรูปแบบการถ่านโอนแบ่งเป็น  รูปแบบคือการถ่ายโอนแบบลดัวงจร (Short Circuit Transfer), แบบหยด 

(Globular Transfer) และแบบพ่น (Spray Transfer) โดยใชวิ้ธีการตรวจจบัคลนืเสียงแบบหวัตรวจจบัไม่สัมผสัชินงาน โดย

นบัจากสัญญาณเสียงการบีบตดัของหยดนาํโลหะในระหว่างการเชือม และใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติเพือหาความสัมพนัธ์

ของปัจจยัและสามารถบอกช่วงการถ่ายโอนและอตัราการถ่ายโอนนาํโลหะได ้ จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า อทิธิพลของ

ปัจจยัหลกัและอทิธิพลร่วมกนัระหวา่งปัจจยัส่งผลต่ออตัราการถ่ายโอนนาํโลหะ อย่างไรก็ตามอิทธิพลร่วมกนัระหว่างระยะ

ปลายท่อนาํกระแสจนถงึชินงานกบัปัจจยัอืนไม่ส่งผลต่ออตัราการถ่ายโอนนาํโลหะในรูปแบบการถ่ายโอนแบบลดัวงจร ใน

การศึกษาครังนีสามารถหาสมการตวัแบบถดถอยของการถ่ายโอนในรูปแบบลดัวงจรและแบบหยดได ้ ส่วนในการถ่ายโอน

แบบพ่นไม่สามารถแสดงได ้เนืองจากขอ้จาํกดัทางเทคนิคของการตรวจจบัคลืนเสียง 

คาํสําคญั : อตัราการถ่ายโอนนาํโลหะ, กระบวนการเชือมอาร์คดว้ยลวดตนัภายใตแ้ก๊สปกคลุม 
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