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บทคัดย่ อ

ศึกษาผลของการกระจายความร้อนต่อรู ปร่ างของแนวเชื่อมในชิ้นงานที่ความหนาต่างกัน โดยพิจารณาจาก
ความกว้าง อัตราการหลอมลึก ความนูนแนวเชื่อม และพื้นที่ซ่ ึงได้รับอิทธิพลจากการกระจายความร้อน ทําการเชื่อม
เหล็กกล้าคาร์ บอนมาตรฐาน ASTM A36 ที่มีความหนา 3-9 มิลลิเมตร ด้วยการเชื่อมอาร์ กโลหะแก๊สปกคลุม (Gas
Metal Arc Welding: GMAW) เพื่อดูปริ มาณความร้อนที่ เข้าสู่ ชิ้นงาน โดยเปรี ยบเที ยบอัตราเร็ วป้ อนลวดและ
ความเร็ วในการเชื่ อมที่ 42.33-59.26 กับ 4.23-6.35 มิลลิเมตรต่อวินาที ตามลําดับ ผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่า
รู ปร่ างของแนวเชื่อมมีลกั ษณะแตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นผลมาจากความร้อนที่เข้าสู่ ชิ้นงาน และการกระจายความร้อนใน
พื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานที่มีความหนาต่างกัน โดยความร้อนที่เข้าสู่ชิ้นงานในอัตราที่สูงส่ งผลให้อตั ราการหลอมลึก
แนวเชื่อมสูง ความนูนแนวเชื่อมตํ่า และแนวเชื่อมมีความกว้าง ในขณะที่ความร้อนเข้าสู่ ชิ้นงานในอัตราที่ต่าํ ส่ งผล
ให้อตั ราการหลอมลึกแนวเชื่อมตํ่า และมีความนู นแนวเชื่อมสู ง นอกจากนี้ ชิ้นงานที่บางกว่าส่ งผลให้มีความกว้าง
ของบริ เวณที่ได้รับอิทธิพลจากการกระจายความร้อนมากกว่าชิ้นงานที่หนากว่า
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Abstract

Study on the effect of heat dissipation on weld profile in workpiece at different thickness considering of
width, deep welding rate, swell of welded line, and affected area of heat dissipation. ASTM-A36 carbon steel
workpieces at 3-9 mm were joined via Gas Metal Arc Welding (GMAW) to examine heat input in the workpieces
by comparing wire feed speed and travel speed at 42.33-59.26 and 4.23-6.35 mm/sec, respectively. The results
showed that there were differences in weld profile due to heat input and heat dissipation in cross-sectional areas of
the various thickness workpieces. High welding heat rate gave high deep welding rate, low swell of welded line,
and wide welded line whereas low welding heat rate provided low deep welding rate, and high swell of welded
line. Besides, thinner workpiece conferred wider affected area of heat dissipation than the thicker one.
Keywords: heat dissipation, weld profile, workpiece of different thickness
บทนํา

การเชื่ อมโลหะงานที่ มีความหนาต่างกันนั้น เป็ นสิ่ งที่ วิศวกรผูป้ ฏิ บัติการเชื่ อมต้องคํานึ งถึ งเป็ นสําคัญ
เนื่ องจากวัสดุแต่ละชนิ ด มี ค่าการนําความร้อนและการกระจายตัวของความร้อนที่ ต่างกัน ในการเชื่ อมเป็ นสิ่ งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องเชื่อมชิ้นงานที่มีรูปร่ างสลับซับซ้อน และมีความหนาที่ต่างกัน การเชื่อมต่อชิ้นงานที่ มี
ขนาดความหนาต่างกันจะส่ งผลต่อพฤติกรรมทางความร้อนที่กระทําลงบนชิ้นงาน ทําให้ได้ขนาดและรู ปร่ างของ
แนวเชื่อมแตกต่างกันออกไป ภายใต้พารามิเตอร์ที่ใช้ทาํ การเชื่อมพารามิเตอร์เดียวกัน
Limmaneevichitr (2005) กล่ า วว่ า การนํา ความร้ อ นของโลหะและโลหะผสมโดยทั่ว ไปจะมี ค่ า
ความสามารถในการนําความร้อนได้ดีแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อนําโลหะต่างชนิ ดกันที่มีความแตกต่างกันในส่ วนของ
ค่าความสามารถในการนําความร้อนหรื อสัมประสิ ทธิ์ในการนําความร้อนมาทําการเชื่อมเข้าด้วยกัน ความร้อนจะถูก
ถ่ายเทไปจากบ่อหลอมละลายไปยังชิ้นงานได้รวดเร็ วแตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นผลมาจากสัมประสิ ทธิ์ ในการนําความร้อน
ของโลหะที่เชื่อม และจะมีผลต่อค่าพลังงานความร้อนที่ให้ไปในบ่อหลอมละลายในการเชื่อม ในขณะที่ Kou (2003)
พบว่า องค์ป ระกอบที่ มี อิ ทธิ พ ลต่อ การเปลี่ ยนแปลงอุ ณ หภู มิ ใ นการเชื่ อ ม อัน เป็ นผลสื บ เนื่ องจากอิ ท ธิ พลของ
ความร้ อนมีความสําคัญต่อแนวเชื่ อมและบริ เวณกระทบร้อนของเนวเชื่ อม (heat affected zone: HAZ) โดยมี
องค์ประกอบที่สาํ คัญ ได้แก่ พลังงานความร้อน (energy input) ความหนา (thickness) และคุณสมบัติทางความร้อน
(thermal properties) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (Kou, 2003)
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พลังงานความร้อนเป็ นสิ่ งสําคัญมากที่จะต้องกล่าวถึงเป็ นลําดับแรก โดยปกติแล้วช่างเชื่อมที่ดีจะทราบว่า
กระแสไฟฟ้ าที่ใช้เชื่อมขนาดลวดเชื่อม และการควบคุมการอาร์กจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับปริ มาณความ
ร้อนซึ่ งเกิ ดขึ้น ในขณะที่ทาํ การอาร์ ก ค่าพลังงานความร้อนในการเชื่ อมจะบอกถึงปริ มาณความร้อนหรื อปริ มาณ
พลังงาน ซึ่งใช้ในการเชื่อมงาน โดยหาได้จากสูตรต่อไปนี้
H = 60 xExI
(1)
S

เมื่อ

H = Energy Input (Joules/mm.)
E = Voltage (Volt)
I = Current (Amp)
S = Speed (mm./min)
ค่าพลังงานความร้ อนที่ หาได้จากการคํานวณ จะเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาเกี่ ยวกับงาน โดย
พิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงความร้อนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงค่าของกระแสไฟ แรงเคลื่อนไฟฟ้ า และ
ความเร็ วในการเชื่ อม ทั้งนี้ ก็เพื่อ นําค่าที่ ห าได้มาพิ จารณาดู ว่าเหมาะสมกับงานเชื่ อมหรื อไม่ หรื อเพื่อ พิจารณา
เปรี ยบเที ยบผลของกระบวนการต่าง ๆ ว่ามีความร้ อนเกิ ดขึ้นมากเพียงใด ผลของความร้ อนจะบอกให้ทราบถึ ง
สถานการณ์ของการรับความร้อนและการเย็นตัวของแนวเชื่อม
การเปลี่ยนแปลงของพลังงานความร้อนและองค์ประกอบร่ วมอื่น ๆ จะมีผลต่อขนาดและลักษณะของแนว
เชื่อม เช่นเดียวกับอัตราการรับความร้อนและการเย็นตัว การที่พลังงานความร้อนมีค่าเพิ่มขึ้น จะทําให้อตั ราความ
ร้อนและการเย็นตัวทุกบริ เวณของชิ้นงานช้าลง ดังนั้นบริ เวณต่าง ๆ ที่ได้รับความร้อนในปริ มาณที่มากขึ้น ส่งผลให้
แนวเชื่อมมีขนาดใหญ่ข้ ึนและช่วง HAZ ก็จะกว้างขึ้น
ในกรณี ที่กาํ หนดให้ค่าพลังงานความร้อนมีค่าเท่ากัน จะพบว่างานเชื่อมชิ้นงานที่มีความหนาจะมี HAZ ที่
แคบกว่าชิ้นงานที่บาง และการเชื่อมชิ้นงานที่หนากว่าจะมีอตั ราการเย็นตัวเร็ วกว่างานเชื่อมชิ้นงานที่บาง ทั้งนี้
เพราะว่าการเชื่อมชิ้นงานที่หนากว่าจะมีมวลมากกว่า ส่งผลให้มีการถ่ายเทความร้อนได้เร็ วกว่าการเชื่อมชิ้นงานที่
บาง
เมื่องานเชื่อมได้รับความร้อนก็จะถ่ายเทความร้อนไปยังส่ วนอื่นที่เย็นกว่า การถ่ายเทความร้อนนี้ จะมีผล
เกี่ยวเนื่ องกับสมบัติทางกายภาพของโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าสภาพการแพร่ ความร้อน (thermal diffusivity) ซึ่ ง
แทนด้วยค่า k โลหะที่มีค่า k สูง เช่น ทองแดงและอลูมิเนียม ส่วนเหล็กนิกเกิล มีค่า k ตํ่า การที่โลหะใด ๆ มีค่า k สู ง
หมายความว่าโลหะนั้นสามารถถ่ายเทความร้อนได้อย่างรวดเร็ ว ดังนั้นจึงต้องใช้พลังงานความร้อนมากเมื่อทําการ
เชื่อม เพราะว่าความร้อนสูญเสี ยไปมาก การที่โลหะมีค่า k สูง แสดงว่าโลหะนั้นเป็ นตัวนําความร้อนที่ดีนนั่ เอง
ถ้ากําหนดค่าพลังงานความร้อนให้เท่ากันสําหรับการเชื่อมโลหะ ซึ่ งมีค่า k สู งและโลหะที่มีค่า k ตํ่า จะ
ปรากฏผลคือ โลหะที่มีค่า k สูง จะมี HAZ แคบกว่าและอัตราการเย็นตัวที่เร็ วกว่า โลหะที่มีค่า k ตํ่า จะมี HAZ กว้าง
กว่าและอัตราการเย็นตัวช้ากว่า
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จากเหตุผลข้างต้นทําให้ผวู ้ จิ ยั มีแนวความคิดที่จะศึกษาอิทธิพลของการกระจายความร้อนในแนวเชื่อมบน
ชิ้นงานทดสอบที่มีความหนาต่างกัน เพื่อจะได้ทราบถึงพฤติกรรมของการกระจายตัวของความร้อนต่อขนาดและ
รู ปร่ างของแนวเชื่ อมที่ ได้ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการเลือกใช้พารามิเตอร์ ในการเชื่ อมให้เหมาะสมกับการเชื่ อมต่อ
ชิ้นงาน
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
ออกแบบการทดลอง โดยการจัดเตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุและ อุปกรณ์ ตลอดจนการตรวจวัดขนาด รู ปร่ างและ
พื้นที่หน้าตัดของแนวเชื่อม ศึกษาปริ มาณความร้อนที่เข้าสู่ ชิ้นงานในบริ เวณแนวเชื่อมที่มีผลต่อโครงสร้างมหภาค
ของเหล็กกล้าคาร์ บอนที่ ความหนาต่างกัน วัสดุที่ใช้ในการทดลอง เป็ นเหล็กกล้าคาร์ บอน ASTM A36 โดย มี
ส่วนผสมทางเคมี ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1. ส่ วนผสมทางเคมีของชิ้นงาน (ASTM A36/A36M-14 Standard Specification for Carbon Structural
Steel) (American Society of Mechanical Engineers, 2007)
Fe
C
P
S
99% 0.26% 0.04% 0.05%

Mn
0.75%

Cu
0.2%

ลวดเชื่อม ที่ใช้ในการทดลองเป็ นลวดเชื่อม มาตรฐาน ANSI / AWS A5.18 ER70S - G ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร โดยมีส่วนผสมทางเคมีซ่ ึงเป็ นค่าที่ได้จากบริ ษทั ผูผ้ ลิตลวดเชื่อม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2. ส่วนผสมทางเคมีของลวดเชื่อม (Kobe Steel, LTD., 2007)
%C
0.04

%Si
0.73

%Mn
1.64

%P
0.010

%S
0.010

%Cu
0.23

%Al
0.01

%Ti+Zr
0.22

เครื่ องเชื่ อมใช้เป็ นเครื่ องเชื่ อมที่ ควบคุมตัวแปรด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ และซอฟแวร์ ของเครื่ องเชื่ อม
เครื่ องหมายการค้า Lincoln รุ่ น POWER WAVE F355i (Lincoln Electric, 2005) โดยสามารถเลือกพารามิเตอร์ ซึ่ ง
สามารถเลือกโหมดในการเชื่อม ชนิดของวัสดุ ชนิดของการถ่ายโอนนํ้า โลหะ ดังแสดงในรู ปที่ 1
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เครื่ องเชื่ อม Lincoln รุ่ น POWER WAVE F355i

แขนกลทําการเชื่ อมชิ้นงาน

รู ปที่ 1. เครื่ องเชื่อมและแขนกลทําการเชื่อมชิ้นงาน
ตารางที่ 3. พารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง

แรงดัน
(โวลต์)

กระแส
(แอมแปร์)

ปริ มาณความร้อน
ที่เข้าสู่ชิ้นงาน
(กิโลจูลต่อมิลลิเมตร)

4.23

23

118.5

0.643

42.33

6.35

23.7

102

0.381

46.56

4.23

23.2

128.2

0.703

46.56

6.35

22.7

134

0.479

50.80

4.23

24.1

136.7

0.778

50.80

6.35

23.9

130.6

0.492

55.03
55.03
59.26
59.26

4.23
6.35
4.23
6.35

23.5
24
24.2
24.3

152.5
144.5
154.1
152.8

0.847
0.546
0.881
0.585

อัตราเร็ วป้ อนลวด

ความเร็ วในการเชื่อม

มิลลิเมตรต่อวินาที

มิลลิเมตรต่อวินาที

42.33

เตรี ยมชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์ บอน ASTM A36 ขนาดความยาว 156 ความกว้าง 120 และความหนา 9
มิลลิเมตร ตามขนาดกําหนด ดังรู ปที่ 2
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รู ปที่ 2. ภาพชิ้นทดสอบ
จากนั้นนําชิ้นงานที่ตดั ได้ขนาดแล้วเข้าเครื่ องไส (รู ปที่ 3) เพื่อเตรี ยมชิ้นงานทดสอบที่มีความหนาต่างกัน
โดยด้านหนึ่ งลดขนาดให้หนา 3 มิลลิเมตร อีกด้านหนึ่ งหนา 9 มิลลิเมตร และตัดเตรี ยมชิ้นงานทดสอบเพื่อทําการ
เชื่อมให้ได้ขนาด กว้าง 50 ยาว 156 และ หนา 9 มิลลิเมตร ดังรู ปที่ 4
นําชิ้นงานไปทําการเชื่อมตามพารามิเตอร์ที่ได้กาํ หนดไว้ ด้วยระบบแขนกล ได้แนวเชื่อมดังรู ปที่ 5 เพื่อให้
กระแสและแรงดันไฟฟ้ าที่ ได้ในการเชื่ อมไม่เปลี่ยนแปลงตามระยะอาร์ กที่ เปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากแขนกลจะ
สามารถคงระยะอาร์ก ความเร็ วในการเชื่อม และอัตราเร็ วป้ อนลวดได้อย่างเที่ยงตรงและสมํ่าเสมอ

รู ปที่ 3. การไสชิ้นงานให้ได้ตามขนาดกําหนด
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รู ปที่ 4. ชิ้นงานทดสอบการเชื่อมที่มีความหนาต่างกัน

รู ปที่ 5. ชิ้นงานที่ผา่ นการเชื่อม
นําชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อมไปตัดด้วยเครื่ องเลื่อยกลซึ่ งมีน้ าํ หล่อเย็นตลอดเวลาเพื่อให้ความร้อนในการตัด
น้อยที่สุด โดยตัดชิ้นทดสอบเป็ นจํานวน 5 ชิ้นต่อชิ้นงานเชื่อม ให้ได้ขนาดยาว 50 และกว้าง 25 มิลลิเมตรต่อชิ้น ดัง
รู ปที่ 6 แล้วนําชิ้นงานไปขัดด้วยกระดาษทรายนํ้าแบบกลมบนเครื่ องขัด ดังรู ปที่ 7 โดยเรี ยงเบอร์ กระดาษทรายจาก
เบอร์ 180, 320, 400, 600, 800 และ 1000 ตามลําดับ ในกระบวนการขัดมีระบบนํ้าช่วยระบายเศษโลหะตลอดเวลา
ตามหลักการตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา จากนั้นนําไปขัดด้วยผ้าสักหลาดที่เรี ยกว่า Polishing
ล้างชิ้นงานตรวจสอบให้สะอาดเพื่อขจัดสิ่ งสกปรก และกัดกรดโดยจะกัดผิวของชิ้นงานตรวจสอบด้วย
ส่วนผสมของสารละลายที่ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างมหภาค ตามมาตรฐาน ASM handbook 2004 (Benscoter &
Bramfitt, 2004) ประกอบด้วย
-กรดไนตริ ค (NHO3) เข้มข้น 5 มิลลิลิตร
-เอทิลแอลกอฮอล์ ( C2H5OH ) 95 มิลลิลิตร
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รู ปที่ 6. ขนาดชิ้นทดสอบ

รู ปที่ 7. เครื่ องขัดเตรี ยมผิวงาน
การวัดพืน้ ทีห่ น้ าตัดแนวเชื่อม
นําชิ้นงานที่ได้ผา่ นการกัดกรด ที่สามารถเห็นโครงสร้างมหภาค (แนวเชื่อม) มากําหนดตําแหน่งที่ตอ้ งการ
วัดบนแนวแนวเชื่อมดังรู ปที่ 8 มีตาํ แหน่งการวัดคือ ความกว้างของแนวเชื่อม ความนูนของแนวเชื่อม ความหลอม
ลึ ก ของแนวเชื่ อ ม ความกว้า ง HAZ ของแนวเชื่ อ ม ด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ แล้ว ทํา การบัน ทึ ก ภาพพร้ อ มกับ วัด
พื้นที่หน้าตัดของแนวเชื่อมด้วยโปรแกรม AutoCAD ดังแสดงในรู ปที่ 9

รู ปที่ 8. ตําแหน่งในการวัดขนาดแนวเชื่อม
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รู ปที่ 9. การวัดขนาดแนวเชื่อมด้วยโปรแกรม
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของปริมาณความร้ อนเข้ าสู่ ชิ้นงาน
ที่ความเร็ วในการเชื่อม 4.23 และ 6.35 มิลลิเมตรต่อวินาที ความร้อนที่เข้าสู่ ชิ้นงานมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ วป้ อนลวดในทุกค่า ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากเครื่ องเชื่ อมจะจ่ายกระแสและแรงดันในการ
เชื่อมให้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้ทนั ต่อการหลอมละลายลวดเชื่อมที่มีอตั ราเร็ วป้ อนลวดที่เพิ่มสู งขึ้นทําให้ความร้อนที่เข้าสู่
ชิ้นงานเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังแสดงในรู ปที่ 10

รู ปที่ 10. ผลของอัตราเร็ วป้ อนลวด (wire feed speed) กับค่าปริ มาณความร้อนที่เข้าสู่ ชิ้นงาน (heat input) ที่ความเร็ ว
ในการเชื่อม (travel speed) 4.23 และ 6.35 มิลลิเมตรต่อวินาที
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ปริมาณความร้ อนเข้ าสู่ ชิ้นงานต่ อรู ปร่ างแนวเชื่อม
การเพิ่มหรื อลดอัตราเร็ วป้ อนลวดและความเร็ วในการเชื่อม ส่ งผลให้รูปร่ างของแนวเชื่อมมีความสัมพันธ์
กับปริ มาณพลังงานความร้ อนที่ ป้อนเข้าสู่ ชิ้นงาน กระแสและแรงดันในการเชื่ อมจะมี ค่าเปลี่ยนไปจากการปรั บ
อัตราเร็ วป้ อนลวดและความเร็ วในการเชื่อม เป็ นผลให้แนวเชื่อมมีลกั ษณะรู ปร่ างที่ต่างกันออกไปตามพลังงานความ
ร้อนจากอัตราเร็ วป้ อนลวดที่ป้อนเข้าสู่ชิ้นงาน ซึ่งมีผลต่อรู ปร่ างของแนวเชื่อมดังต่อไปนี้
ผลของปริมาณความร้ อนต่ อความกว้ างของแนวเชื่อม
พลังงานความร้อนจากอัตราเร็ วในการป้ อนลวดที่เข้าสู่ชิ้นงานในปริ มาณที่ต่างกันเป็ นผลทําให้ได้ปริ มาณ
เนื้อเชื่อมมีความต่างกันตามการเลือกใช้อตั ราเร็ วป้ อนลวด การใช้อตั ราเร็ วป้ อนลวดที่มีความเร็ วตํ่า ส่งผลทําให้อตั รา
การเติมเนื้อโลหะตํ่าและความกว้างของแนวเชื่อมมีความกว้างน้อย เนื่องจากบริ เวณแนวเชื่อมมีอตั ราการเย็นตัวอย่าง
รวดเร็ วมีการสะสมความร้อนน้อย เมื่อเพิ่มพลังงานความร้อนจากการเพิ่มความอัตราเร็ วป้ อนลวดให้มีค่าสู งขึ้น
อัตราการเติมเนื้อโลหะจะมีปริ มาณที่เพิ่มขึ้น ความกว้างของแนวเชื่อมก็จะมีความกว้างเพิ่มขึ้นด้วย
จากรู ปที่ 11 ความเร็ วในการเชื่อม 4.23 มิลลิเมตรต่อวินาที ความร้อนที่ป้อนเข้าสู่ชิ้นงานมีความต่างกันจาก
อัตราเร็ วป้ อนลวดที่เลือกใช้ อัตราเร็ วป้ อนลวดตํ่าให้พลังงานความร้อนที่เข้าสู่ ชิ้นงานในปริ มาณที่นอ้ ย ความกว้าง
ของแนวเชื่อมที่ ได้จึงมีขนาดที่ แคบกว่า เมื่อเที ยบกับการใช้อตั ราเร็ วเร็ วป้ อนลวดที่ สูงขึ้น ทําให้พลังงานปริ มาณ
ความร้อนเข้าสู่ ชิ้นงานสู ง การสะสมความร้อนในชิ้นงานมีสูง การเย็นตัวบริ เวณแนวเชื่อมเย็นตัวได้ชา้ ความกว้าง
ของแนวเชื่ อ มจึ งมี ข นาดความกว้า งมากว่า ในกรณี ที่ ใ ช้อ ัต ราเร็ วป้ อนลวดตํ่า ซึ่ งที่ ค วามเร็ ว ในการเชื่ อ ม 6.35
มิลลิเมตรต่อวินาทีให้ผลเช่นเดียวกันในทุกอัตราเร็ วป้ อนลวด

ตําแหน่งในการวัด
รู ปที่ 11. ความกว้างของแนวเชื่อมที่ความเร็ ว 4.23 มิลลิเมตรต่อวินาที
(จากจุดในการวัด จุดที่ 1 ความหนา 3 มิลลิเมตร ไปจนถึงจุดที่ 10 ความหนา 9 มิลลิเมตร)
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ผลของปริมาณความร้ อนต่ อการหลอมลึกของแนวเชื่อม
จากรู ปที่ 12 แสดงปริ มาณความร้อนที่เข้าสู่ ชิ้นงาน อัตราเร็ วป้ อนลวดที่มีความเร็ วตํ่าให้อตั ราการหลอม
ลึกของชิ้นงานอยูใ่ นอัตราที่ต่าํ เพราะปริ มาณความร้อนมีค่าน้อยไม่เพียงพอที่จะหลอมละลายโลหะชิ้นงาน การเย็น
ตัวแนวเชื่อมจึงมีการเย็นตัวที่รวดเร็ ว มีการสะสมความร้อนตํ่า เมื่อเพิ่มอัตราเร็ วป้ อนลวด ปริ มาณความร้อนสู งขึ้น
เป็ นผลให้มีความร้อนที่จะหลอมละลายได้ดีมากขึ้น อัตราการหลอมลึกของชิ้นงานจึงมีค่าสู งตามการเพิ่มอัตราเร็ ว
ป้ อนลวด อัตราการหลอมลึกของแนวเชื่อมสู งหรื อตํ่านั้นขึ้นอยู่กบั ความหนาของชิ้นงาน และพื้นที่ กระจายความ
ร้อน ความหนาของชิ้นงานที่บางกว่า อัตราการหลอมลึกของแนวเชื่อมจะสู ง ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Bai et
al. (2017) ที่พบว่า เมื่อค่ากระแสสู งสุ ดเพิ่มขึ้น เป็ นผลให้แรงดันอาร์ กเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากระยะยื่นของ
ลวดเชื่ อมเพิ่มขึ้ น ส่ งผลต่อการหลอมลึ กของบ่อหลอมละลายที่ เพิ่มขึ้ น ทําให้ความลึ กของแนวเชื่ อมเพิ่มสู งขึ้ น
เช่นเดี ยวกันกับการศึ กษาของ Ibrahim et al. (2012) ที่พบว่าเมื่อเชื่ อมด้วยความเร็ วคงที่ แต่เพิ่มกระแสไฟฟ้ าและ
แรงดันไฟฟ้ า ส่ งผลให้อตั ราการหลอมละลายเพิ่มสู งขึ้น การกระจายความร้ อนในชิ้ นงานตํ่า พื้นที่ หน้าตัดการ
กระจายความร้อนมีนอ้ ย พลังงานความร้อนจึงสะสมในชิ้นงานได้สูง เมื่อชิ้นงานมีความหนาเพิ่มขึ้น การกระจาย
ความร้อนในชิ้นงานมีการกระทําได้สูงกว่าชิ้นงานบาง อัตราการหลอมลึกของแนวเชื่อมจึงตํ่าลง

ตําแหน่งในการวัด
รู ปที่ 12. ระดับอัตราการหลอมลึกแนวเชื่อมที่ความเร็ ว 4.23 มิลลิเมตรต่อวินาที
ผลของปริมาณความร้ อนต่อความนูนของแนวเชื่อม
จากรู ปที่ 13 แสดงความนู นของแนวเชื่อมที่เกิ ดขึ้นในบริ เวณแนวเชื่อมเป็ นผลมาจากอัตราเร็ วป้ อนลวด
และความหนาของชิ้นงาน ในบริ เวณที่มีอตั ราการหลอมลึกของแนวเชื่อมที่มีค่ามาก ความนูนของแนวเชื่อมจะมีค่า
น้อย พบได้ในบริ เวณที่มีความหนาชิ้นงานตํ่า ความนูนแนวเชื่อมจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความหนาเพิ่มขึ้น เพราะมีพ้ืนที่
ในการกระจายความร้อนในชิ้นงานได้มากขึ้น การสะสมความร้อนในชิ้นงานตํ่า อัตราการหลอมลึกของชิ้นงานจึงมี
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ค่าตํ่า ความนูนของแนวเชื่อมจึงมีค่าเพิ่มขึ้น การใช้ความเร็ วในการเชื่อมที่สูง ส่ งผลให้พลังงานปริ มาณความร้อนที่
เข้าสู่ ชิ้นงานไม่เพียงพอที่จะหลอมละลายเข้าไปในโลหะชิ้นงาน การหลอมละลายจึงตํ่า การหลอมลึกตํ่า ความนู น
ของแนวของเชื่อมจึงมีค่ามาก โดยในการศึกษาที่ผา่ นมาของ Ganjigatti et al. (2007) ได้วเิ คราะห์ผลของกลุ่มตัวแปร
ในกระบวนการเชื่อมอาร์ กโลหะแก๊สปกคลุมโดยใช้แก๊สเฉื่ อยในการปกคลุมที่ ส่งผลต่อขนาดและรู ปร่ างของแนว
เชื่อม พบว่า ความนูนของแนวเชื่อม เป็ นผลมาจากปั จจัยหลัก อันได้แก่ ความเร็ วในการเชื่อม แรงดันอาร์ ก และมุม
ในการเชื่อม โดยความนูนของแนวเชื่อมจะลดลงเมื่อตัวแปรดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น ผลต่อความกว้างของแนวเชื่อม ความ
กว้างของแนวเชื่อมจะเพิ่มขึ้นเมื่อแรงดันอาร์ กลดลงในขณะที่เพิ่มความเร็ วในการเชื่อม มุมในการเชื่อมมีผลต่อการ
หลอมลึกเมื่อหัวเชื่อมเข้าไกล้มุมฉาก และการหลอมลึกจะเพิ่มสู งขึ้นเมื่อแรงดันอาร์ กเพิ่มสู งขึ้นแต่ใช้ความเร็ วใน
การเชื่อมลดลง

ตําแหน่งในการวัด
รู ปที่ 13. ผลความนูนของแนวเชื่อม
ผลของปริมาณความร้ อนต่ อความกว้ างของ HAZ บนแนวเชื่อม
จากรู ปที่ 14 แสดงความกว้างของบริ เวณที่ได้รับอิทธิพลความร้อน (HAZ) ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณความร้อน
ที่ป้อนเข้าสู่ ชิ้นงาน การใช้อตั ราเร็ วป้ อนลวดตํ่าบริ เวณที่ได้รับอิทธิ พลความร้อนมีลกั ษณะแคบ เพราะปริ มาณการ
กระจายความร้อนในชิ้นงานสูง ความร้อนไม่เพียงพอที่จะหลอมละลาย ความกว้างของบริ เวณที่ได้รับอิทธิ พลความ
ร้อนมีขนาดเพิ่มขึ้น พบได้ในการใช้อตั ราเร็ วป้ อนลวดสู ง ส่ งผลให้ปริ มาณความร้อนสู ง การสะสมความร้อนใน
ชิ้นงานจึ งสู ง ความหนาของชิ้ นงานและความเร็ วมีความสัมพันธ์กัน โดยในช่วงของชิ้นงานมีความหนาตํ่า การ
กระจายความร้อนในชิ้นงานกระทําได้ชา้ ความร้อนสะสมในชิ้นงานมาก ขนาดความกว้างบริ เวณที่ได้รับอิทธิ พล
ความร้อนจึงมีค่าสูง เมื่อชิ้นงานมีความหนาที่เพิ่มขึ้น หรื อใช้ความเร็ วในการเชื่อมที่สูงขึ้น การสะสมความร้อนใน
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ชิ้นงานมีค่าลดลง การกระจายความร้อนในชิ้นงานสู ง ทําให้ขนาดความกว้างของบริ เวณที่ได้รับอิทธิ พลทางความ
ร้อนมีค่าลดลง

ตําแหน่งในการวัด
รู ปที่ 14. ความกว้างของ HAZ บนแนวเชื่อม
สรุปผลการทดลอง
ปริ มาณของพลังงานความร้อนที่เข้าสู่ชิ้นงานในอัตราที่ต่างกันส่งผลต่อรู ปร่ างของแนวเชื่อม ตามพลังงาน
ความร้อนที่เข้าสู่ชิ้นงาน การใช้ความเร็ วตํ่าส่งผลให้พลังงานความร้อนที่เข้าสู่ชิ้นงานมีค่าสูงมากกว่าการใช้ความเร็ ว
ในการเชื่ อมสู ง การใช้ความเร็ วในการเชื่ อมตํ่าทําให้อตั ราการเติมเนื้ อโลหะที่ สูง ส่ งผลให้รูปร่ างแนวเชื่ อมกว้าง
อัตราการหลอมลึกดีมากกว่าการใช้ความเร็ วในการเชื่อมสูง จึงกล่าวได้วา่
1. ระดับความกว้างของแนวเชื่ อม ขึ้นอยู่กบั อัตราการเติมเนื้ อโลหะ จากอัตราเร็ วป้ อนลวดที่ ใช้ และ
ความเร็ วในการเชื่อม ที่ เป็ นตัวกําหนดพลังงานความร้อนเข้าสู่ ชิ้นงาน อัตราเร็ วป้ อนลวดสู ง จะให้
อัตราการเติมเนื้ อโลหะสู ง ความกว้างแนวเชื่อมจึงมีค่าสู ง เมื่อใช้อตั ราเร็ วป้ อนลวดตํ่า อัตราการเติม
เนื้อโลหะจะมีค่าลดลง
2. อัตราการหลอมลึกของแนวเชื่ อมที่ ค่าสู ง พบในบริ เวณที่ มีการกระจายความร้อนตํ่า พลังงานความ
ร้อนเข้าสู่ชิ้นงานสูง พื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานที่เพิ่มขึ้น จะส่ งผลให้อตั ราการหลอมลึกมีค่าลดลง จาก
การเย็นตัวที่รวดเร็ วของแนวเชื่อม หรื อพลังงานความร้อนที่ได้รับจากอัตราเร็ วป้ อนลวดมีค่าตํ่า
3. ความนูนของแนวเชื่อมที่มีค่าสูง เป็ นผลมาจากการกระจายความร้อนที่รวดเร็ ว ความร้อนไม่เพียงพอ
จะหลอมละลายชิ้นงาน เมื่อพลังงานความร้อนเข้าสู่ ชิ้นงานในอัตราที่สูง หรื อการกระจายความร้อน
ในชิ้นงานมีพ้นื ที่หน้าตัดตํ่า ความนูนของแนวเชื่อมจะมีค่าน้อย
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