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บทคัดยอ 

 บทความนี้มีจุดประสงคหลักในการศึกษาอิทธิพลตัวแปรในงานเชื่อมมิกแบบซ้ําแนวตอสมบัติของโลหะ

เชื่อมเหล็กกลาไรสนิม AISI430 ซึ่งประกอบดวย อัตราสวนผสมของแกสคลุม,กระแสเชื่อม,ความเร็วเดินแนวเชื่อม

ผลการทดลองโดยสรุปมีดังนี้ จากการตรวจสอบโครงสรางมหภาคในทุกกระแสเชื่อมท่ีกระแส 110 A ใหแนวเชื่อมที่

มีความสมบูรณและการซึมลึกดีที่สุดผิวรอยเชื่อมเปนเกร็ดสวยงามที่กระแส 110 A  ลักษณะของโครงสรางจุลภาค

บริเวณรอยเชื่อมเปนแบบเดนไดรททําใหแนวเชื่อมมีความแข็งแรงตัวแปรการเชื่อมท่ีเหมาะสมในการเชื่อมมิกแบบ

ซ้ําแนวเหล็กกลาไรสนิม  AISI 430 ใชแกสปกคลุมAr 80%+CO2 20%  อัตราความเร็วในการเชื่อม 400 มม./นาที

พบวาที่กระแส  110 A เชื่อมซ้ําแนวสามแนวใหคารับแรงดึงสูงสุดที่ 14074.500 MPa 

คําสําคัญ : การเชื่อมมิก  โครงสรางมหภาค  โครงสรางจุลภาค  เหล็กกลาไรสนิม 

 

ABSTRACT 
 This paper aims to study the variable influence in the gas metal arc welding repetition with the 

feature of stainless steel AISI 430. These have the mixture of gas shield welding current and the welding 

speed. The main results are as follows. The conclusions are the macro structure in each welding 

currents at 110 A. The welding is complete as best penetration and beautiful surface. The feature of 

micro structure junction as dendrite and that made the weld strength. The properly weld variable for the 

gas metal arc welding repetition of stainless steel AISI 430 by using gas shield Ar 80%+CO220%. The 

welding speed at 400 mm./min. As the welding currents 110 A let the value of maximum tension as 

14074.500 MPa 
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คํานํา 
ปจจุบันการเชื่อมโลหะแกสคลุม (Gas Metal Arc Welding : GMAW ) เปนเทคโนโลยีการเชื่อมชนิดใหมที่

ถูกนํามาใชแทนกรรมวิธีการเชื่อมดวยลวดเชื่อมหุมฟล๊ักซเนื่องจากเทคนิคของกรรมวิธีการเชื่อม GMAW สามารถ

ทําการเชื่อมไดอยางรวดเร็วและตอเนื่องประหยัดเวลาในการทําความสะอาดเนื่องจากไมมีสแลกปกคลุมแนวเชื่อม

สามารถเชื่อมไดทั้งระบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวของกับงานเชื่อมที่

ตองการคุณภาพสูง (คะเนย, 2534) จากที่ไดศึกษาคนควาในการเชื่อมวัสดุโลหะชนิดตางๆนํามาใชทําการเชื่อม

ดวยกระบวนการเชื่อมมิก (GMAW) สามารถทําการเชื่อมไดทั้งโลหะและอโลหะสะดวกรวดเร็วไมมีสแลกปกคลุม

แนวเชื่อมทําใหปริมาณความรอนเขาสูรอยเชื่อมต่ําจึงมีผลตอโลหะวิทยาการเชื่อมตรงบริเวณรอบแนวเชื่อมโดยเกิด

การเรียงตัวของโมเลกุลและการเปลี่ยนเกรนใหมไมมาก (Grain growth) เนื่องจากมีบริเวณกระทบรอนแคบ  

(มานะศิษฎ, 2542) ดังนั้นจึงมีการศึกษาถึงอิทธิพลตัวแปรและปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอคุณภาพของงานเชื่อม

ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการเชื่อมวัสดุแตละชนิดใหมากที่สุดอยางไรก็ตามการเลือก

ปจจัยและกระบวนการเชื่อมแตละชนิดก็จะมีความแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุที่ตองการนํามาเชื่อม

นั่นเอง (คะเนย, 2534) ที่ผานมามีรายงานผลการวิจัยที่ทําการศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมมิกเชน (อดิศร, 2552)

ศึกษาอิทธิพลของสวนผสมแกสคลุม Ar, CO2 และ O2 ที่มีผลตอกระบวนการเชื่อมมิกตอสมบัติทางกลและ

โครงสรางจุลภาคของเหล็กกลาไรสนิม 304 พบวาผลตอความแข็งของรอยเชื่อมอิทธิพลรวมระหวางกระแสไฟเชื่อม

ความเร็วในการเดินแนวเชื่อมและแกสคลุมสงผลตอความแข็งรอยเชื่อมยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

พารามิเตอรการเชื่อมที่กระแส 90 A ความเร็วในการเดินแนวเชื่อม 400 มม./นาทีและสวนผสมแกสคลุม Ar+5%O2

จะมีคาความแข็งรอยเชื่อมสูงสุดที่ 283.75 HV ผลตอความตานทานแรงดึงสูงสุดที่กระแสเชื่อม 90 A ความเร็วใน

การเดินแนวเชื่อม 400 มม./นาทีและอัตราสวนผสมแกสคลุม Ar+5% CO2ใหคาความตานทานแรงดึงสูงสุดเทากับ 

851.56 N/mm2โครงสรางจุลภาคของชิ้นงานในบริเวณรอยเชื่อมและบริเวณกระทบรอนที่มีคาความแข็งสูงสุด

ลักษณะโครงสรางของเดนไดรท (Dendrite) และการโตของขนาดเม็ดเกรนในบริเวณกระทบรอนมีความแตกตางกัน

มากขนาดของเดนไดรทจะมีขนาดเม็ดเกรนเล็กกวาในบริเวณกระทบรอนโครเมี่ยมคารไบดเกิดขึ้นไดทั้งสองบริเวณ

(ภักดี, 2552) ศึกษาปจจัยในกระบวนการเชื่อมมิกตอโครงสรางจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกลาสเตนเลส 

304 พบวาโครงสรางจุลภาคในบริเวณรอยเชื่อมที่มีคาความแข็งสูงสุดประกอบดวยโครงสรางออสเทนไนทและมี

ผลึกของโครเมี่ยมคารไบดกระจายทั่วบริเวณขอบเกรนและปจจัยที่มีผลตอความแข็งสูงสุดคือกระแสไฟเชื่อมที่ 100 

A ความเร็วในการเดินลวดเชื่อม 400 มม./นาทีและอัตราสวนแกสคลุมที่ Ar85%+CO215% ใหความแข็งสูงสุด

เทากับ 300.55 HV (อรศิริ, 2551) ศึกษาผลกระทบของกาซที่ใชสําหรับกระบวนการเชื่อม MIG กรณีศึกษาการเชือ่ม

เหล็กกลาไรสนิม AISI 304 การทดลองทําการศึกษาคาความแข็งแรงดึงสูงสุดของงานเชื่อมท่ีใชกาซปกคลุมตาง

ชนิดกันและปรับอัตราการไหลของกาซตางกันโดยใชกาซ 3 ชนิดคือกาซอารโกชิล50,กาซอารโกชิล63 และกาซ

อารกอนและอัตราการไหลของกาซที่ 15, 20 และ 25 ลิตร/นาทีผลการทดลองพบวาคาความแข็งแรงดึงจากการที่ใช

กาซคลุม 3 ชนิดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) คาเฉลี่ยความแข็งแรงดึงของกาซอารโกชิล 50 

เทากับ 607.19 MPa กาซอารโกชิล 63 เทากับ 600.03 MPa และกาซอารกอนมีคาต่ําสุดเทากับ 588.51 MPa 

สําหรับอัตราการไหลของกาซทั้ง 3 ชนิดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญดังนั้นจึงควรใชกาซอารโกชิล 50 และปรับ

อัตราการไหลของกาซที่ 15 ลิตร/นาทีใหคาความแข็งแรงดึงสูงสุด 
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จากขอมูลเบื้องตนพบวาอิทธิพลตัวแปรและปจจัยตางๆในการเชื่อมสงผลโดยตรงตอการเปล่ียนแปลง

โครงสรางและสมบัติทางกลของชิ้นงานซึ่งสะทอนตออายุการใชงานของชิ้นงานเชื่อมดังนั้นกระบวนการทดลองใน

งานวิจัยนี้ทําการศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมมิกแบบซ้ําแนวตอสมบัติของโลหะเชื่อมเหล็กกลาไรสนิม AISI 430 

ซึ่งจะเปนประโยชนตออุตสาหกรรมที่ใชเหล็กกลาไรสนิมชนิดนี้และนําไปสูการพัฒนาใหไดมาตรฐานสากลตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 

 
 

รูปที ่1  แสดงการจับยึดชิ้นงานและการเดินแนวเชื่อมแบบอัตโนมัต ิ

 

วัสดุที่ใชในการทดลองคือเหล็กกลาไรสนิมเฟอรริติก AISI 430 ความหนา 3 มม.โดยตัดชิ้นงานใหไดขนาด 

65 x 80 x 3 มม. ทําการบากหนางานใหไดตามมาตรฐาน AWS D1.1 / D1.1 M:2600 เมื่อบากหนางานเรียบรอย

นําชิ้นงานเชื่อมยึดบริเวณหัวทายของรอยตอดวยแผนยึดที่เปนเหล็กกลาคารบอนต่ํากวาง 20 มม. ยาว 50 มม. 

หนา 3 มม. [3] กระบวนการเชื่อมที่ใชในการทดลองคือการเชื่อมแบบแกสปกคลุม (GMAW : Gas Metal Arc 

Welding) ลวดเชื่อมสําหรับทําการเชื่อมเปนลวดเชื่อมเหล็กกลาไรสนิมชนิดลวดเปลือยตันตามมาตรฐาน AWS  

A 5.9 : ER430 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.2 มม. เครื่องเชื่อมท่ีใชในการทดลองเปนเครื่องเชื่อมมิก (MIG) แรงดัน

คงที่ขนาด 300 แอมแปรวัฏจักรการทํางาน 100% ลักษณะการเชื่อมเปนแบบตอเนื่องโดยประกอบหัวเชื่อมเขากับ

เครื่องตัดแกสแบบเสนตรงเพื่อใหการเชื่อมเปนแบบอัตโนมัติมุมลวดเชื่อมระยะอารคอัตราการเติมลวดตาม

คาพารามิเตอรที่กําหนดตัวแปรในการทดลองคือกระแสไฟ 90 – 110 แอมแปรความเร็วในการเดินแนวเชื่อม 400 

มม./นาทีแกสปกคลุมใชแกสอารกอนผสมกับแกสคารบอนไดออกไซดที่อัตราสวน Ar80%+Co2 20% การไหลของ

แกสคลุม 12 ลิตร/นาทีและใชแกสซิลดานหลังแนวเชื่อมท่ีอัตราการไหล 5 ลิตร/นาทีการวางและจับยึดชิ้นงานเชื่อม

ในตําแหนงทาราบใชแผนทองแดงวางประกบชิ้นงานดานบนเพื่อถายเทความรอนออกจากชิ้นงานและจับยึดใหแนน

ดวยอุปกรณจับยึด แสดงดังรูปที่ 1 การเชื่อมประยุกตใหเปนแบบอัตโนมัติใชเทคนิคการเดินลวดแบบแบคแฮน 

(bank hand) และทําการเชื่อมทีละตัวแปรชิ้นงานที่เชื่อมเสร็จเรียบรอยปลอยใหเย็นตัวในอุปกรณจับยึดจากนั้นนํา

ชิ้นงานไปทําการทดสอบทางโลหะวิทยาโดยการตรวจสอบโครงสรางมหภาคโครงสรางจุลภาคและการทดสอบแรง

ดึงเพื่อนําคาที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหผลการทดลอง 

อุปกรณจับยึด 

แผนทองแดง
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การเตรียมชิ้นงานสําหรับการตรวจสอบโครงสรางจุลภาคหลังจากทําการเชื่อมนําชิ้นงานเชื่อมมาตัดใหได

ตามมาตรฐานแลวนําชิ้นที่จะใชในการตรวจสอบโครงสรางมาทําเมาสติงเพื่อการจับยึดและประคองชิ้นงานโดยการ

นําไปหลอดวยเรซินเมื่อไดชิ้นงานทดสอบโครงสรางตามตองการนําไปขัดดวยเครื่องขัดกระดาษทรายเรียงเบอร

ตามที่กําหนดตั้งแตเบอร 240 - 1200 จากนั้นนําชิ้นงานไปกัดกรดแลวลางน้ําทําความสะอาดและนําไปสองดู

โครงสรางจุลภาคดวยกลองจุลทรรศกําลังขยายสูงโดยจุดที่สองดูโครงสรางจะสองทั้งหมด 3 จุดคือบริเวณแนวเชื่อม 

(WM) บริเวณพื้นที่กระทบรอน (HAZ) และบริเวณรอยตอระหวางพื้นที่กระทบรอนและแนวเชื่อมจากนั้นถายภาพ

เพื่อนํารูปภาพเม็ดเกรนของแตละกระแสมาเปรียบเทียบดูความแตกตางของโครงสราง 
 

3. ผลการทดลองและอภปิรายผล 
การตรวจสอบโครงสรางทางโลหะวิทยาไดทําการตรวจสอบสองแบบคือแบบมหภาคและแบบจุลภาคโดย

การตรวจสอบแบบมหภาคพบวากระแสเชื่อมท่ีแตกตางกันสงผลตอลักษณะของแนวเชื่อมทั้งขนาดความโตระยะ

การซึมลึกความสมบูรณของรอยเชื่อมจากการตรวจสอบพบวาที่กระแส 110 A แนวเชื่อมมีลักษณะการเรียงตัวของ

เนื้อเชื่อมสม่ําเสมอมีรอยกัดแหวงที่ขอบแนวเชื่อมเล็กนอยลักษณะรอยเชื่อมเล็กและนูนกลางมีเม็ดโลหะกระเด็น

เล็กนอยแตมีความสมบูรณของแนวเชื่อมมากที่สุดลักษณะการซึมลึกเปนไปอยางสมบูรณทั้งขนาดและความนูน

ของแนวเชื่อม  

 
 

 

 (ก)90 A      (ข) 110 A 

รูปที ่2  แสดงโครงสรางจุลภาคที่กระแสไฟเชื่อม 90 และ 110 A 

การตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของแนวเชื่อม ( Weld Metal )และบริเวณพื้นที่กระทบรอน เมื่อตัดชิ้นงาน

ตามขนาดมาตรฐานในการทดสอบที่ตองการและทําการขัดดวยกระดาษทรายความละเอียดเรียงเบอรตามที่

กําหนดเปนที่เรียบรอยนําไปกัดกรดแลวทําการสองโครงสรางดวยกลองจุลทรรศกําลังขยายสูงเพื่อตรวจสอบ

ลักษณะของโครงสรางบริเวณตางๆเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะหลักษณะของโครงสรางโดยที่กระแส 90 A 

โครงสรางของแนวเชื่อมมีลักษณะเม็ดเกรนที่เรียงตัวขนานกันในลักษณะเกรนยาวเรียวแบบสี่เหลี่ยมผืนผาเรียงตัว

ขนานกันเขาหากึ่งกลางของแนวเชื่อมบริเวณขอบเกรนมีลักษณะเปนเดนไดรทเกาะยึดระหวางเกรนจะเห็นกิ่งกาน

HAZ 

แนวเชื่อม 

HAZ 

แนวเชื่อม 100 μm 100 μm 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  384 

การเกาะยึดของคารบอนเกาะรอบๆเกรน บริเวณแนวเชื่อมและพื้นที่กระทบรอนจะเห็นการแบงโซนอยางชัดเจน

ลักษณะและขนาดของเม็ดเกรนมีความแตกตางกันอยางมากโดยลักษณะของเกรนบริเวณแนวเชื่อมมีขนาดหยาบ

และใหญกวาพื้นที่กระทบรอน ซึ่งมีลักษณะของเกรนเล็กและละเอียดอัดรวมตัวกันแนนลักษณะของโครงสรางแบบ

นี้จะสงผลใหเกิดความแข็งแรงแสดงดังรูปที่ 2 (ก) 

ที่กระแส 100 A บริเวณแนวเชื่อมมีลักษณะใกลเคียงกับกระแส 90 A โดยโครงสรางเปนแบบเดนไดรทเม็ด

เกรนมีความหยาบและมีขนาดของเม็ดเกรนใหญการเรียงตัวของเม็ดเกรนจะขนานกันไปตามทิศทางในการเชื่อม

โดยเกรนจะเรียงตัวมาชนกันที่บริเวณกึ่งกลางของแนวเชื่อมและเม็ดเกรนจะคอยๆเล็กลงและละเอียดขึ้นเมื่อเขาใกล

ขอบแนวเชื่อมบริเวณกระทบรอนทําใหลักษณะของเม็ดเกรนใกลเคียงกันและกลมกลืนขึ้นเมื่อเทียบกับบริเวณ

กระทบรอนจะเห็นความแตกตางของบริเวณชัดเจน 

 ที่กระแส 110 A ซึ่งเปนกระแสที่ใหคาการรับแรงดึงสูงสุดความรอนที่สูงขึ้นทําใหโครงสรางมีความ

เปล่ียนแปลงอิทธิพลของความรอนทําใหเม็ดเกรนของแนวเชื่อมมีความกลมมลเพิ่มขึ้นแตลักษณะของความเปน

เดนไดรทบริเวณขอบเกรนยังปรากฎอยูการกระจายตัวของเม็ดเกรนเปนไปอยางอิสระมีความละเอียดและอัดตัวกัน

แนนขึ้นทําใหมีความกลมกลืนของขนาดเมื่อเทียบกับบริเวณกระทบรอนแตก็ยังมองเห็นบริเวณรอยเชื่อมและ

บริเวณกระทบรอนไดอยางชัดเจนแสดงดังรูปท่ี2 (ข) 

 เปรียบเทียบลักษณะของโครงสรางจุลภาคทุกกระแสไฟพบวาลักษณะของโครงสรางบริเวณแนวเชื่อมมี

ลักษณะความเปนเดนไดรททุกระดับกระแสไฟแตจะเห็นการเกาะยึดของเกรนและความเปนเดนไดรทชัดเจนขึ้น

เล่ือยๆเมื่อระดับกระแสไฟเพิ่มมากขึ้นและขนาดของเม็ดเกรนจะมีความกลมมลเพิ่มขึ้นเมื่อกระแสไฟสูงขึ้นความ

หยาบของเม็ดเกรนก็นอยลงซึ่งเปนอิทธิพลมาจากความรอนสงผลตอความเปลี่ยนแปลงของโครงสรางโดยรวมเมื่อ

สังเกตโครงสรางจุลภาคที่คากระแส 110 A ที่มีลักษณะของเกรนที่แตกตางจากกระแส 90 – 100 A แตที่หนาสังเกต

คือบริเวณกระทบรอนทุกระดับของกระแสไฟจะมีความแตกตางกันไมมากเม็ดเกรนมีความละเอียดคลายกันหมด

และมีความละเอียดที่ใกลเคียงกันทุกระดับกระแสไฟดวยลักษณะที่ปรากฏทําใหวิเคราะหไดวาบริเวณกระทบรอนมี

ความแข็งแรงแตกตางกันไมมากแตบริเวณแนวเชื่อมคาความแข็งแรงแตละระดับของกระแสไฟจะมีความแตกตาง

กันแตคาความแข็งของแนวเชื่อมจะแตกตางกันโดยสิ้นเชิงสําหรับที่กระแส 110 A เพราะลักษณะของโครงสรางเปน

เม็ดเกรนกลมมลละเอียดทําใหมีความแข็งกวาเม็ดเกรนที่มีลักษณะเรียวยาวและหยาบใหญกวานั่นเอง 

เมื่อตรวจสอบโครงสรางของแนวเชื่อมพื้นที่กระทบรอนและเนื้อโลหะเชื่อมท่ีกระแส 110 A จะเห็นลักษณะการ

เรียงตัวและการอัดตัวของโครงสรางโลหะชัดเจนโดยบริเวณแนวเชื่อมเม็ดเกรนจะมีความหยาบและใหญกวาบริเวณ

กระทบรอนและบริเวณเนื้อโลหะเชื่อมการเรียงตัวของบริเวณกระทบรอนจะมีความละเอียดและอัดแนนของเม็ด

เกรนมากกวาบริเวณโลหะเชื่อมเหตุที่เปนเชนนั้นเพราะอิทธิพลของความรอนที่แผกระจายออกมาจากบริเวณแนว

เชื่อมสงผลตอขนาดและรูปรางของเม็ดเกรนดวยลักษณะโครงสรางที่ไดจะทําใหบริเวณกระทบรอนมีความแข็งแรง

ทําใหคาแรงดึงมากกวาบริเวณอื่นแสดงดังรูปท่ี 3 
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รูปที ่3  แสดงความแตกตางของโครงสรางบริเวณแนวเชื่อม ,พื้นที่กระทบรอนและเนื้อโลหะ 

 

การทดสอบคุณสมบัติทางกลในการจัดเตรียมชิ้นงานพิจารณาจากตัวแปรการเชื่อมท่ีระดับของกระแสไฟที่

แตกตางกันโดยชิ้นงานทดสอบมีภาคตัดเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาการเตรียมชิ้นงานใชเครื่องจักรกลในการเตรียม

ชิ้นงานทดสอบไดทําการเชื่อมชิ้นทดสอบแตละตัวแปรจํานวน 9 ชิ้นรวมทั้งหมด 27 ชิ้น เพื่อใหไดชิ้นงานในการ

ทดสอบและคาแรงดึงที่แมนยําแลวเปรียบเทียบคาแรงดึงแตละแนวโดยผลการทดสอบพบวากระแสไฟที่แตกตางกัน

จะสงผลตอคาความแข็งแรงโดยกระแสสูงขึ้นก็จะทําใหชิ้นงานสามารถรับแรงดึงไดมากขึ้นเหตุที่เปนอยางนี้เพราะ

เกิดจากการหลอมตัวกันระหวางแนวเชื่อมกับชิ้นงานมีความสมบูรณมากกวากระแสที่ต่ําเมื่อนําผลการทดสอบแต

ละตัวแปรมาเปรียบเทียบกันพบวาที่กระแสไฟ 90 A เชื่อมหนึ่งครั้งใหคารับแรงดึงต่ําสุดที่ 6213.997 MPa เหตุที่ทํา

ใหการรับแรงดึงต่ําอันเนื่องมาจากขนาดของกระแสไฟที่ต่ําทําใหการหลอมละลายระหวางชิ้นงานกับแนวเชื่อมไม

สมบูรณเมื่อนําไปทดสอบการรับแรงดึงจึงรับแรงดึงไดไมดีที่กระแสไฟ 110 A เชื่อมซ้ําสามแนวจะใหคารับแรงดึง

สูงสุดที่ 14074.500 MPa เมื่อเปรียบเทียบกับทุกกระแสการเชื่อมดวยกระแสนี้จะทําใหการเชื่อมมีความสมบูรณ

และการหลอมละลายรวมตัวของแนวเชื่อมกับชิ้นงานดี มีการซึมลึกที่สมบูรณจึงทําใหแนวเชื่อมมีความแข็งแรง

สามารถรับแรงดึงไดดีที่สุดแสดงดังรูปที่ 4 
 

WM BM 

HAZ 

100 μm 
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รูปที ่4  แสดงความสัมพันธระหวางกระแสไฟเชื่อมกบัแรงดึงสูงสุด 
 

4. สรุปผล 
1. จากการตรวจสอบโครงสรางมหภาคในทุกกระแสเชื่อมท่ีกระแส 110 A ใหแนวเชื่อมท่ีมคีวามสมบูรณและ

การซึมลึกดีที่สุดผิวรอยเชื่อมเปนเกร็ดสวยงาม 

2. ที่กระแส 110 A ลักษณะของโครงสรางจุลภาคบริเวณรอยเชื่อมเปนแบบเดนไดรททําใหแนวเชื่อมมคีวาม

แข็งแรง 

3. ตัวแปรการเชื่อมที่เหมาะสมที่สุดในการเชื่อมมิกแบบซ้ําแนวเหล็กกลาไรสนิม AISI 430 ใชแกสปกคลุม 

Ar80%+CO220% อัตราความเร็วในการเชื่อม 400 มม./นาทีพบวาที่กระแส 110 A เชื่อมซ้ําแนวสามแนวใหคารับ

แรงดึงสูงสุดที่ 14074.500 MPa 
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