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อิทธิพลของกระแสเชื อมทีมีผลต่ อสมบัติทางกลและโครงสร้ างจุลภาคของแนว
แล่นประสานเหล็กชุ บสั งกะสี จากการแล่นประสานในกระบวนการเชื อมมิก
ธิตวิ ัฒน์ วัฒนศรีสิน1 ตรีเนตร ยิงสัมพันธ์ เจริญ2 และ อภิชาติ โรจนโรวรรณ1*

บทคัดย่อ
ในการศึกษานีเป็ นผลของอิท ธิ พลของกระแสเชื อม (ในช่ ว ง 70 75 80 85 90 และ 95 แอมป์ ) ที ส่ งผลต่ อ
สมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาค ของแนวแล่นประสานเหล็กชุ บ สังกะสี ด้ ว ยลวดเติ มทองแดงซิ ลิค อน โดยใช้
กระบวนการแล่นประสานด้วยกระบวนการเชือมมิก พบว่ าเมือใช้ กระแสเชื อมสู งขึ นส่ งผลให้ค วามสามารถในการ
แทรกตัวของลวดเติมไปยังช่องว่างรอยต่อเพิมขึน โดยโครงสร้างจุลภาคของแนวแล่นประสานถูกตรวจสอบด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบว่าเกิดการตกตะกอนของเฟสสารประกอบกึงโลหะ (Fe5Si3(Cu)) กระจายทั วไปในเนื อพืน
และพบว่ าขนาดของเฟส Fe5Si3(Cu) เพิมขึ นเมือกระแสเชื อมสู งขึ น การเพิมขึ นของเฟส Fe5Si3(Cu) ในแนวแล่ น
ประสานเป็ นผลให้ค่าความแข็งของแนวแล่นประสานเพิมขึน และความแข็งแรงของแนวแล่นประสานในทุ กกระแส
เชือม มีความแข็งแรงทีสูงกว่าตัวแผ่นเหล็กชุบสังกะสีในการทดลอง

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

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

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

1

Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, 50 Ngamwongwan Road, Chatuchak, Bangkok,
Thailand 10900
2
Department of Welding Engineering Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok, 1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800
*
Corresponding Author, E-mail: fengacrw@ku.ac.th Received 23 May 2016, Accepted 28 September 2016

74

บทความวิจยั

วารสารวิ ชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 12 ฉบับที 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
The Journal of Industrial Technology, Vol. 12, No. 3 September – December 2016

1. บทนํา

ดังทีได้กล่าวข้างต้น การเปลียนแปลงค่ าตัว แปรใน
กระบวนการแล่นประสานจะส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพของงาน
แล่ นประสาน และโครงสร้ างจุล ภาคที เปลี ยนแปลง
สําหรับ เหล็ก ชุ บ สั งกะสี ที แล่น ประสานด้ ว ยลวดเติ ม
ทองแดงซิลิคอน ในการแล่นประสานด้ ว ยการเชื อมมิก
ยังไม่ถูกศึกษา ในแง่ข องสมบั ติ เ ชิ ง กลและโครงสร้า ง
จุลภาคมากนัก
ดังนันงานวิจยั นีมุ่งเน้นผลทีเกิดขึนจากกระแสเชื อม
ในระบบลวดเติ มทองแดงซิ ลิค อน ที แล่นประสานบน
เหล็กชุบสังกะสี ในการแล่นประสานด้ ว ยการเชื อมมิก
ต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาค

ในปัจจุบันเหล็กชุบสังกะสี ถูกใช้ งานเป็ นอย่างมาก
ทางด้ านอุต สาหกรรมต่ างๆ เช่ น ยานยนต์ โครงสร้า ง
เป็ นต้น แต่ ด้ ว ยข้อจํากัด คื อ ชั นเคลื อบสัง กะสี จะเกิด
ระเหยออกจากผิว วัส ดุ จ ากการเชื อมประกอบ ทาง
อุตสาหกรรมจึงหันมาใช้เทคนิคการเชือมประกอบแบบ
แล่นประสานเหล็กชุบสังกะสีโดยใช้กระบวนการเชื อม
มิก เพือเป็ นการลดปัญหาดังกล่าว อีกทั งยังเป็ นการเพิม
คุณภาพของชิ นงานในด้ านการต้านทานการกัด กร่ อน
ซึ งการเปลี ยนค่ าตัว แปรต่ างๆ (กระแสเชื อม แรงดั น
อาร์ค ระยะห่างรอยต่ อ แก๊สปกคลุม และอืนๆ) ในการ
แล่น ประสานของกระบวนการเชื อมมิก จะส่ งผลต่ อ
สมบัติต่างๆของแนวแล่นประสาน [1-2] ทั งด้ านความ
แข็งแรงทางดึง ความแข็ง รวมไปถึงระยะการยืด ตัว ของ
แนวแล่นประสาน
ตัวอย่างเช่ น เมือกระแสเชื อมในการแล่นประสาน
เพิ มขึ นจะส่ ง ต่ อ ระยะการแทรกตัว ของลวดเติ ม ใน
อะลูมิเนียม และเหล็กชุบสังกะสี ด้ว ยกระบวนการแล่น
ประสานด้วยเลเซอร์ จะทําให้แนวแล่นประสานมีค วาม
แข็งแรงทางดึงและความแข็งเพิมขึน [3-5]
โดยเมือตัว แปรของกระแสเชื อมในกระบวนการ
เพิ มขึ น จะส่ ง ผลต่ อ ความร้ อ นที เกิด ขึ นในการแล่ น
ประสานและการหลอมเหลวของลวดเติ ม ซึ งลวดเติ ม
ประเภทหนึ งที เป็ นที นิ ยมในการแล่ นประสานได้ แ ก่
ลวดเติมทองแดงซิลิคอน เนืองจากมีการไหลที ดี แ ละให้
ความแข็งแรงทีสูง [6-7] และแนวแล่นประสานของลวด
เติ ม ชนิ ด นี เมื อเย็นตัว จะเกิด การตกตะกอนของเฟส
Fe5Si3(Cu) [3, 8-9] เป็ นสารประกอบกึงโลหะ ซึ งจะ
ส่งผลต่อสมบัติทางกลของแนวแล่นประสานอีกด้วย

2. วิธีการทดลอง
2.1 วัสดุ สารเคมี และการเตรียมชินงาน
ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กชุบสังกะสี และลวดเติ ม
ทองแดงซิลิคอน ดังแสดงในตารางที 1 และ 2 ตามลําดับ
โดยเหล็กชุบสังกะสีค่าความแข็งแรงทางดึ งที 333 MPa
และเปอร์เ ซ็ นต์การยืด ตัว ที 44 % สําหรับ กรดที ใช้ ใน
การกัด เปิ ดผิว เป็ นกรดไนตริ กความเข้มข้น 20% โดย
ปริ มาตร (ความเข้มข้น 70% โดยปริ มาตร HNO3: J.T.
Baker)
เหล็กชุ บ สังกะสี ที ใช้ ในการแล่นประสาน มีค วาม
หนา 1.2 มิลลิเ มตร ตัด ให้ได้ ค วามยาว 160 มิลลิเ มตร
และกว้าง 120 มิลลิเมตร โดยมีความหนาของชั นเคลือบ
สังกะสี 40 ไมโครเมตร หลังจากการตัดทุกชินงานถูกทํา
ความสะอาดผิว ด้ ว ยอะซิ โตนเพือกําจัด สิ งสกปรกและ
คราบนํามัน และลวดเติมทีใช้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1.2 มิลลิเมตร
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ตารางที 1 ส่วนผสมทางเคมีของแผ่นเหล็กชุบสังกะสี (เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก)
Mn (%)
C (%)
P (%)
Si (%)
0.18
0.04
0.019
0.01
ตารางที 2 ส่วนผสมทางเคมีของลวดเติมทองแดงซิลิคอน (เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก)
Si (%)
Mn (%)
Zn (%)
Sn (%)
Fe (%)
Pb (%)
2.80-4.00
1.50
1.00
1.00
0.50
0.02

S (%)
0.01

Fe (%)
Bal.

Al (%)
0.01

Cu (%)
Bal.

นันจะถูกขัด ด้ ว ยกระดาษทรายเบอร์ 120 180 240 320
400 600 800 1000 และ 1200 ตามลําดับ และขัด มันด้ ว ย
ผงอะลูมินาขนาด 0.3 ไมโครเมตร จากนันทําการวัด การ
แทรกตัว ของลวดเติ มด้ ว ยกล้อ งจุ ลทรรศน์ แ บบแสง
(Leica รุ่น DM2700M)

2.2 การแล่นประสาน
ก่อนจะทําการแล่นประสาน เหล็กชุ บ สังกะสี สอง
แ ผ่ น ถู ก นํ ามา ต่ อเ กยกั น โด ยใ ห้ มี ร ะ ยะ ต่ อเ ก ย
10 มิ ล ลิเ มตร (ต่ อเกยทางด้ านกว้าง) และระยะห่ า ง
ช่ อ งว่ า งรอยต่ อ ถู ก ควบคุ มด้ ว ยฟิ ลเลอร์ เ กจไว้ที 0.5
มิลลิเมตร จากนันทําการแล่นประสานด้วยเครื องเชื อมมิ
กแบบอัตโนมัติ (Fronius รุ่น VR 7000 CMT)
โดยใช้ตวั แปรควบคุมดังนี 1. ระยะปลายลวดอิสระ
ก่อนการแล่นประสานอยู่ที 10 มิลลิเ มตร [10] 2. ระยะ
อาร์ค 1 มิลลิเมตร 3. ตําแหน่ งของหัว เชื อมอยู่ที มุมงาน
45 องศา 4. มุม เดิ น ของแนวแล่น ประสานที 90 องศา
5. ใช้แก๊สอาร์กอนเป็ นแก๊สปกคลุมและมีอัต ราการไหล
20 ลิตรต่อนาที [11] 6. หัว เชื อมเคลือนที ด้ ว ยอัต ราเร็ ว
800 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ นาที และ 7. แรงดั น อาร์ ค คงที
2.1 โวลต์
ในงานวิจัยนี จะศึกษาผลของกระแสเชื อมต่ างๆใน
การแล่นประสานดังนี 70 แอมป์ 75 แอมป์ 80 แอมป์ 85
แอมป์ 90 แอมป์ และ 95 แอมป์

รู ปที 1 ภาพตัด ขวางของแนวแล่นประสานจากกล้อ ง
จุลทรรศน์แบบแสง แสดงการวัดระยะการแทรกตัว ของ
แนวแล่นประสาน

2.3 การวิเคราะห์ การแทรกตัวของลวดเติม
ชิ นงานที ได้ จากการแล่นประสานจากทุ ก กระแส
เชือม จะถูกตัดขวางบริเวณแนวแล่นประสาน หลังจาก

การวัด ระยะการแทรกตัว จะวัด จากขอบของแผ่น
สังกะสีด้านบน (เส้นประแนวตัง) จนถึงขอบของลวด
เติ มที แทรกตัว และวัด จํานวน 3 จุด ด้ ว ยกัน คื อ ขอบ
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240 320 400 600 800 1000 และ 1200 ตามลําดั บ และ
ขัดมันด้วยผงอะลูมินาขนาด 0.3 ไมโครเมตร จากนันถูก
นําไปกดหาค่ าความแข็ งบริ เ วณกึงกลางของแนวแล่น
ประสาน โดยกดหาค่ าความแข็ งจํานวน 5 จุด ในแต่ ละ
กระแสเชื อม แล้ว จึง คํานวณหาค่ าเฉลีย ในการวัด ค่ า
ความแข็งใช้เครืองวัดค่าความแข็งในหน่วยวิกเกอร์ โดย
ใช้นาหนั
ํ กกด 500 กรัม เป็ นเวลา 15 วินาที

ด้ า นบนของการแทรกตั ว (X1) กึงกลาง (X2) และ
ด้านล่าง (X3) ดั งแสดงในรู ป ที 1 จากนันนํามาคํานวณ
เป็ นค่าเฉลียของการแทรกตัว ((X1+X2+X3)/3)
2.4 การวิเคราะห์ โครงสร้ างจุลภาค
แนวแล่ นประสานที ได้ ในแต่ ล ะกระแสเชื อม ถู ก
นํามาตัดขวางและขัด ด้ ว ยกระดาษทรายเบอร์ 120 180
240 320 400 600 800 1000 และ 1200 ตามลําดั บ และ
ขัดมันด้วยผงอะลูมินาขนาด 0.3 ไมโครเมตร แล้ว จึงกัด
เปิ ดผิว เพื อให้ เ ห็ นโครงสร้ า งจุ ล ภาคของแนวแล่ น
ประสานด้วยกรดไนตริก โดยใช้ ค วามเข้มข้น 20%โดย
ปริ มาตร กัด เปิ ดผิว ด้ ว ยวิ ธี ก ารจุ่ มเป็ นเวลา 90 วิ นาที
จากนั นนํ า แนวแล่ น ประสานที กัด เปิ ดผิ ว แล้ ว ไป
ตรวจสอบโครงสร้ า งจุ ล ภาคด้ ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์
อิเล็กตรอน (Philips รุ่น XL30)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 การแทรกตัวของลวดเติม
กราฟแสดงระยะการแทรกตัวของลวดเติมที เกิด จาก
จากการแล่ นประสานด้ ว ยกระแสเชื อมต่ า งๆในการ
ทดลอง ดั ง แสดงในรู ป ที 2 พบว่ าที กระแสเชื อม 70
แอมป์ มีการแทรกตัวของลวดเติมที 1.08 มิลลิเมตร และ
เมือกระแสเชื อมเพิมขึ นเป็ น 95 แอมป์ มีการแทรกตัว
ของลวดเติมเพิมขึนเป็ น 2.02 มิลลิเมตร

2.5 การวิเคราะห์ ความแข็งแรงทางดึง
หลังจากการแล่นประสานแล้ว ในการทดสอบความ
แข็งแรงทางดึ ง ชิ นงานถูกเตรี ยมจากบริ เ วณช่ ว งกลาง
ของแนวแล่นประสานให้มีขนาดตามมาตรฐาน ASTM
D 1002-10 [7, 12] ด้ ว ยเครื องไวท์ ค ัท (Wire Cut) และ
ถูกทดสอบด้วยเครืองมือทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ
(Instron รุ่ น 5969) โดยให้ แ รงดึ ง ตามความยาวของ
ชินงาน กําหนดให้ระยะเกจอยู่ที 137 มิลลิเ มตร และใช้
ความเร็วในการดึ งที 1 มิลลิเ มตรต่ อนาที โดยในแต่ ละ
กระแสเชือมถูกทดสอบจํานวน 3 ชิน
2.6 การวิเคราะห์ ความแข็งแนวแล่นประสาน
แนวแล่ นประสานที ได้ ในแต่ ล ะกระแสเชื อม ถู ก
นํามาตัดขวางและขัด ด้ ว ยกระดาษทรายเบอร์ 120 180

รู ปที 2 กราฟแสดงระยะการแทรกตัว ของลวดเติ มที แต่
ละกระแสเชือม
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จากรูปที 2 จะพบว่าแนวโน้มระยะการแทรกตัว ของ
ลวดเติ มมี ค่ าเพิ มขึ นเมื อใช้ ก ระแสเชื อมในการแล่ น
ประสานสูงขึน เนืองมาจากกระแสเชือมทําให้ความร้อน
ของการแล่นประสาน (Heat input) เกิด มากขึ น [4, 13]
เมือความร้อ นของการแล่ นประสานมากขึ น จะทําให้
ลวดเติมเกิดการหลอมละลายที ดี ขึ น จึงทําให้แ รงตึ งผิว
ของลวดเติมลดลง และเกิด การไหลที ดี ขึ น [10-11, 14]
จึงทําให้ระยะการแทรกตัวของลวดเติมมีค่ามากขึน [15]
3.2 โครงสร้ างจุลภาคของแนวแล่นประสาน
ภาพโค รงสร้ า งจุ ลภาคจ ากกล้ อ งจุ ล ท รรศน์
อิเล็กตรอนของแนวแล่นประสาน ทีเกิดขึนจากการแล่น
ประสานด้วยกระแสเชือมต่างๆ มีโครงสร้างดังแสดงใน
รูปที 3 พบว่าโครงสร้างจุลภาคของแนวแล่นประสานที
กระแสเชื อม 70 แอมป์ มี อ นุ ภาคใหม่ ที มีข นาดเล็ ก
เกิดขึนลักษณะคล้ายการตกตะกอน (Precipitation) และ
กระจายอยูท่ ัวในเนือพืนของแนวแล่นประสาน แต่ เ มือ
กระแสเชื อมสู งขึ นเป็ น 95 แอมป์ อนุ ภาคที เกิด ขึ นนี มี
ลักษณะที มีข นาดใหญ่ขึ นและมีการกระจายอยู่ในเนื อ
พื นของแนวแล่ น ประสานที เพิ มขึ น เห็ น ได้ ว่ า เมื อ
กระแสเชือมเพิมขึ นทําให้เ กิด การตกตะกอนที เพิมขึ น
ซึงในช่วงของกระแสเชือม 70 แอมป์ ถึง 80 แอมป์ (รู ป
ที 3a-3c) มีการเพิมขึนของอนุ ภาคตกตะกอนอย่างเห็ น
ได้ ชั ด แต่ ในช่ ว งกระแสเชื อม 85 แอมป์ ถึง 95 แอมป์
(รูปที 3d-3f) อัตราการเพิมขึนของอนุภาคตกตะกอนนี มี
แนวโน้มลดลง

รู ปที 3 ภาพจากกล้อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแสดง
โครงสร้างจุลภาคของแนวแล่นประสานที แต่ ละกระแส
เชือมคือ (a) 70 แอมป์ (b) 75 แอมป์ (c) 80 แอมป์ (d) 85
แอมป์ (e) 90 แอมป์ และ(f) 95 แอมป์
จากงานวิ จัยของ Kai et al. [3] ซึ งเป็ นการทดลองที
ใช้วสั ดุและลวดเติ มชนิ ด เดี ยวกัน คื อ เหล็กชุ บ สังกะสี
และลวดเติ ม ทองแดงซิ ลิค อน โดยกระบวนการแล่ น
ประสานโดยใช้ เ ลเซอร์ ได้ อธิ บ ายว่ าอนุ ภาคที เกิด ขึ น
เป็ นการตกตะกอนของเฟสสารประกอบกึงโลหะในรู ป
ของสารประกอบ Fe5Si3(Cu) เนืองจากเกิดการจับ ตัว กัน
ของธาตุประกอบต่างๆทีมาจากลวดเติมทองแดงซิลิคอน
และเหล็กชุ บ สังกะสี เฟสที เกิด ขึ นใหม่ นีจะส่ งผลต่ อ
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สมบัติทางกลของแนวแล่นประสาน [3, 8] แต่ อัต ราการ
เพิมขึนของสารประกอบ Fe5Si3(Cu) มีแนวโน้มลดลง
3.3 ความแข็งแรงของแนวแล่นประสาน
ค่าความแข็งแรงทางดึงและเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของ
แนวแล่นประสาน ทีได้จากการแล่นประสานที กระแส
เชือมต่างๆ แสดงในรูปที 4 พบว่ าค่ าความแข็ งแรงทาง
ดึงของชินงานทีแล่นประสานในรู ป ที 4a มีค่ าใกล้เ คี ยง
กันคืออยูใ่ นช่วง 306 Mpa ถึง 308 Mpa และเปอร์เ ซ็ นต์
การยืด ตัว ของชิ นงานจนกระทั งขาดในรู ป 4b มี ค่ า ที
ใกล้เ คี ยงกันในทุ กกระแสเชื อม คื ออยู่ในช่ ว งระหว่ า ง
33% ถึง 36%
ค่าความแข็งแรงทางดึงและค่ าเปอร์เ ซ็ นต์ระยะการ
ยืด ตัว ของชิ นงานที ผ่านการแล่ นประสานจากกระแส
เชื อมต่ า งๆ ซึ งมี ค่ า ใกล้เ คี ย งกัน เนื องจากแนวแล่ น
ประสานทีได้จากตัวแปรที กําหนด ทําให้เ กิด แนวแล่น
ประสานทีมีความแข็งแรงทีมากกว่าโลหะชิ นงาน จึงทํา
ให้การขาดเกิดขึนทีบริเวณของตัววัสดุทีมีความแข็งแรง
ตํากว่า อย่างในงานวิ จัยของ Dharmendra et al. [5] และ
Fujii et al. [16] ทีใช้การเชือมแบบอืนๆ โดยในงานวิ จัย
นีบริเวณทีขาด คือบริเวณที เป็ นเหล็กชุ บ สังกะสี ในทุ ก
กระแสเชือมทีแล่นประสาน ดังนันค่าความแข็ งแรงทาง
ดึงและเปอร์เซ็นต์การยืดตัวทีได้ จึงเป็ นค่าใกล้เ คี ยงของ
เหล็กชุบสังกะสีในทุกเงือนไข

รู ปที 4 (a) กราฟแสดงความแข็ งแรงทานแรงดึ งสู งสุ ด
ของชินงานในแต่ละกระแสเชื อม และ (b) กราฟแสดง
เปอร์เซ็นต์การยืดตัวของชินงานในแต่ละกระแสเชือม
3.4 ค่ าความแข็งของแนวแล่นประสาน
ค่ าความแข็ ง ของแนวแล่น ประสาน ที ได้ จากการ
แล่นประสานโดยใช้กระแสเชือมต่างๆ ดังแสดงในรู ป ที
5 ซึงจากการวัดค่าความแข็งของแนวแล่นประสานจาก
กระแส 70 75 80 85 90 และ 95 แอมป์ พบว่ าค่ าความ
แข็ งของแนวแล่นประสานมีค่ าประมาณ 132.8 140.9
142.9 143.7 145.9 และ 146.0 HV ตามลําดั บ ซึ งจะเห็ น
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ว่าเมือใช้กระแสเชือมในการแล่นประสานทีสูงขึนส่ งผล
ให้ค่ าความแข็ งของแนวแล่ นประสานเพิ มขึ นแต่ ใ น
อัตราทีลดลง

ละลายได้ดีขึน จึงทําให้ลวดเติมสามารถแทรกตัวได้ มาก
ขึ น นอกจากนี จากผลของโครงสร้างจุลภาคของแนว
แล่นประสานพบว่ามีการตกตะตอนของเฟสใหม่ที ช่ ว ย
เสริมแรงให้กบั เนื อพืนของแนวแล่นประสาน ซึ งเป็ น
เฟสของสารประกอบกึงโลหะชนิ ด เหล็ ก ซิ ลิ ค อน
ทองแดง (Fe5Si3(Cu)) โดยมีอตั ราการเพิมขึ นของขนาด
และจํานวนของ Fe5Si3(Cu) ทีลดลงเมือกระแสเชื อมใน
การแล่นประสานทีสูงขึน ด้วยเหตุผลนีค่าความแข็ง ของ
แนวแล่น ประสานจึงมี ค่ าเพิมขึ นเมื อใช้ กระแสเชื อม
สูงขึน

5. กิตกิ รรมประกาศ
งาน วิ จั ย นี ได้ รั บ การ สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จ า ก
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มหาวิ ท ยาลัยเกษตรศาสตร์
(KURDI) คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
มหาวิ ท ยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิ ช าเทคโนโลยี
วิ ศวกรรมการเชื อม วิ ท ยาลัยเทคโนโลยีอุต สาหกรรม
มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
สําหรับการสนับสนุนการทําวิจยั

รู ปที 5 กราฟแสดงค่าความแข็งของแนวแล่นประสานที
แต่ละกระแสเชือม
เนืองจากทีกระแสเชื อมในการแล่นประสานสู งขึ น
จะทําให้เ กิด การตกตะกอนของเฟส Fe5Si3(Cu) ที เป็ น
เฟสของสารประกอบกึงโลหะเพิมขึ น [3, 9] ดั งแสดง
จากรูปที 3 สารประกอบกึงโลหะที เพิมขึ นนี เป็ นเฟสที
ช่ ว ยเสริ ม แรงให้ ก บั เนื อพื นของแนวแล่ น ประสาน
[3, 17] จึงส่งผลให้ค่าความแข็งของแนวแล่นประสานมี
ค่าเพิมขึน [8]
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