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บทคัดย่อ
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็ นวิธีหนึ่งที่สามารถ
นามาใช้คานวณหาค่าความเค้นตกค้างทีเ่ กิดขึน้ ในชิ้นงาน
ได้ บทความนี้ ก ล่ า วถึง กระบวนการเชื่อ มพอลิเ มอร์แ ละ
พลาสติกโดยใช้โลหะแผ่นร้อน และทาการคานวณหาค่าการ
กระจายตัวของความเค้นตกค้างในชิน้ งานโพลีคาร์บอเนตที่
ผ่ า นการเชื่อ มโดยใช้โลหะแผ่น ร้อ นที่อุ ณหภู มิ 230-250
องศาเซลเซีย ส เป็ น เวลา 35-60 วิน าที โดยใช้โปรแกรม
ANSYS 11.0 จากผลการคานวณพบว่าค่าความเค้นตกค้าง
มีขนาดสูงทีบ่ ริเวณใกล้ผวิ สัมผัสโลหะแผ่นร้อนและมีขนาด
แตกต่างกันทีเ่ วลาต่างกันและใช้พารามิเตอร์ในการเชื่อมที่
ต่างกัน
คาสาคัญ: ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์, ความเค้นตกค้าง,
การเชื่อมด้วยโลหะแผ่นร้อน, โพลีคาร์บอเนต, การเชื่อม
พลาสติก
Abstract
Finite element modeling is a popular method
used to calculate residual stress within the material. In
this article, hot plate welding process of polymer and
plastic is discussed. The residual stress distribution
within polycarbonate samples subjected to hot plate
welding at 230-250oC with welding time of 35-60
seconds were calculated using ANSYS 1 1 . 0 finite
element software. The results show increasing residual
stress in the region near the hot plate and the values of
residual stress vary with time and parameters used
during hot plate welding.
Keyword: finite element modeling, residual stress, hot
plate welding, polycarbonate, plastic welding

1. บทนา
การเชื่อมพอลิเมอร์และพลาสติกโดยใช้โลหะแผ่น
ร้อน (hot plate welding) เป็ นวิธที น่ี ิยมสาหรับเชื่อมชิน้ ส่วน
เทอร์โมพลาสติก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์ โดยอาศัยความร้อนจากโลหะแผ่นร้อนที่อุณหภูมิสูง
(สูง กว่ า จุ ด หลอมเหลวของวัส ดุ ป ระมาณ 30-100oC) มา
สัมผัสกับผิวของชิ้นงานที่ต้องการจะเชื่อมเข้าด้วยกันเป็ น
ระยะเวลาหนึ่ ง จนกระทัง่ เกิด ชัน้ การหลอมละลาย (melt
layer) จึงนาโลหะแผ่นร้อนออกก่อนจะกดชิ้นงานที่หลอม
เข้าด้วยกันและให้ช้นิ งานเย็นตัวลง ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่ง
ในทางปฏิบตั ิจะต้องเลือกอุณหภูมขิ องโลหะแผ่นร้ อน และ
เวลาในการสัมผัสให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ชนั ้ หลอมละลายที่
หนาพอเหมาะสาหรับการกดรีด (squeeze out) [1]

รูปที่ 1 การเชือ่ มพอลิเมอร์และพลาสติกโดยใช้โลหะแผ่นร้อน

ความร้อ นและแรงกดในขณะเชื่อ ม ส่ ง ผลให้เ กิด
ค ว า ม เค้ น ตกค้ า ง (residual stress) สะ สม ใ นชิ้ น งาน
โดยเฉพาะบริเ วณใกล้ แ นวเชื่อ ม ซึ่ง อาจจะไม่ ส ามารถ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากจะมีแรงจากภายนอกมา
กระท า หรือ ได้ร ับ ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อ ม ท าให้
ชิ้ น งานหรื อ โครงสร้ า งเกิ ด การช ารุ ด เสี ย หายได้ อั น
เนื่ อ งมาจากอายุ ก ารใช้ง านหรือ ความต้ า นทานความล้า
(fatigue life) ลดลง ความทนต่ อ การแตกหั ก (fracture
toughness) ลดลง ความสามารถในการรับแรงในสภาวะ
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สถิต (static loading) และสภาวะพลวัต (dynamic loading)
ลดลง นอกจากนี้ความเค้นตกค้างยังทาให้เกิดรอยแตกหรือ
ผิวแตก (cracking and crazing) ในชิ้นงานได้ โดยเฉพาะ
เมื่อสัมผัสกับสารละลาย (solvent) [2-5] อย่างไรก็ตามความ
เค้ น ตกค้ า งอาจมี ป ระโยชน์ ใ นการเพิ่ ม ความแข็ง แรง
(strength) ให้กบั โครงสร้างภายใต้แรงดึง (tensile loading)
[6, 7]
เทคนิคทีน่ ิยมใช้ในการวัดหาค่าความเค้นตกค้างใน
ชิ้น งานพลาสติก ได้แ ก่ เทคนิ ค photoelasticity และการ
ทดสอบด้วยสารละลาย (GE solvent test) [8, 9] การวัดค่า
ความเค้นตกค้างที่เกิดขึน้ ในระหว่างการเชื่อมชิ้นงานพอลิ
เมอร์ห รือ พลาสติก โดยใช้โลหะแผ่น ร้อ นจะช่ วยลดความ
เสีย่ งหรือป้ องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ในชิน้ งาน
อย่ า งไรก็ต ามการค านวณหาความสัม พัน ธ์ เ พื่อ
ทานายค่าของความเค้นตกค้างในชิน้ งานทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ใช้พารามิเตอร์ในการเชื่อมยังมีขอ้ จากัดอยู่มาก วิธที น่ี ิยมใช้
ในการคานวณหาค่าความเค้นตกค้างที่เกิดขึน้ คือการใช้
ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ ซึง่ สามารถใช้สร้างแบบจาลอง
ทางวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ขนั ้ สูงได้ แต่ขอ้ จากัด
คือ ข้อ มูลสมบัติท างกลและสมบัติทางความร้อ นของวัสดุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุ ณหภูมิแ ละอัตราการเปลี่ย นแปลง
อุณหภูมิท่สี ูงมาก รวมถึงการกระทาจากแรงภายนอกที่มี
ความซับซ้อน ยังมีไม่เพียงพอสาหรับแต่ ละชนิดของวัสดุ
หรือ กระบวนการ ท าให้ แ บบจ าลองที่ผ่ า นมาอาจยัง ไม่
สามารถทานายค่าความเค้นตกค้างได้แม่นยานัก เนื่องจาก
ต้องอาศัยสมมติฐานจานวนมากในการสร้างโมเดลสาหรับ
วัสดุชนิดต่าง ๆ
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง [10,
11, 12] พบว่า ได้มกี ารศึกษาการกระจายของอุณหภูมิใน
ชิน้ งานโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) ทีเ่ ชื่อมโดยการใช้
โลหะแผ่นร้อน และทาการวัดและคานวณหาค่าของความ
เค้น ตกค้า งในชิ้น งานโดยใช้โ ปรแกรม ABAQUS โดยใช้
สมบัตทิ างความร้อนทีเ่ ป็ นฟั งก์ชนั ของอุณหภูมิ รวมถึงการ
สร้า งความสัม พัน ธ์ข องสมบัติทางกล คือ ความหนื ด หรือ
ความยืดหยุ่น (viscoelastic property) ของโพลีคาร์บอเนต
เพื่ อ จ าลองพฤติ ก รรมการไหลในสภาวะกี่ ง ของแข็ง ที่
อุณหภูมติ ่าง ๆ ผู้วจิ ยั ได้ปรับปรุงแบบจาลองของ Lu [10]
โดยปรับจากค่า Relaxation modulus ของโพลีคาร์บอเนตที่
มีความสัมพันธ์ตาม William-Landell-Ferry Shift Equation
ในแบบจ าลองของ Lu [10] มาใช้ เ ป็ นค่ า Relaxation
modulus ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ต ามสมการในรู ป แบบของ

Arrhenius-type [12] แทน โดยใช้โปรแกรม ANSYS 11.0
เพื่อทาการศึกษาและเปรียบเทียบค่าความเค้นตกค้างใน
ชิน้ งานโพลีคาร์บอเนตทีเ่ ชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมโดยใช้
โลหะแผ่นร้อน [13, 14, 15]
2. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ในงานวิจยั นี้ ได้ใช้ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์บน
โปรแกรม ANSYS 11.0 [15] เพื่อศึกษาค่าการกระจายตัว
ของอุ ณ หภู มิ แ ละค่ า ความเค้ น ตกค้ า งบนชิ้ น งานโพลี
คาร์บอเนต ทีผ่ ่านการเชื่อมโดยใช้โลหะแผ่นร้อนทีอ่ ุณหภูมิ
230-250 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 35-60 วินาที ซึง่ เป็ นช่วง
อุ ณ หภู มิ แ ละช่ ว งเวลาที่ ใ ช้ ใ นการเชื่ อ มชิ้ น งานโพลี
คาร์บ อเนตโดยใช้โ ลหะแผ่ น ร้อ น [1] โดยท าการค านวณ
แบบแยกโมเดลระหว่างการคานวณทางความร้อนก่อนทีจ่ ะ
น าผลการกระจายความร้อ นที่ไ ด้ม าค านวณทางกลเพื่อ
ค านวณหาค่ า ความเค้น ความเครีย ด และค่ า ความเค้น
ตกค้างในชิน้ งานต่อไป โดยเลือกใช้เอลิเมนต์แบบ 8 โหนด
(node) ชนิด PLANE77 สาหรับการคานวณทางความร้อน
(Thermal modeling) และ VISCO88 ส าหรับ การค านวณ
ทางกล (Mechanical modeling) โดยสมมติฐานของโมเดล
ที่ ก าหนดไว้ ได้ แ ก่ การท าโมเดลแบบสองมิ ติ (2-D
modeling) การคานวณโดยแยกโมเดลความร้อนและโมเดล
ทางกล (Uncoupled thermal-mechanical analysis) การใช้
ชิ้ น งานเพี ย ง 1 ใน 4 ส่ ว น เนื่ อ งจากชิ้ น งานสมมาตร
คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ไ ม่ ข้ึ น กั บ ทิ ศ ทาง (isotropic) และ
เปลี่ย นแปลงตามอุ ณ หภู มิ โมเดลไม่ ไ ด้พิจ ารณาความ
ต้านทานทางความร้อน (Thermal contact resistance) แต่
พิ จ า รณา กา รสู ญ เสี ย ค ว า ม ร้ อ นแ บบ แพ ร่ ก ระจาย
(convection) กับบรรยากาศ และ โมเดลนี้ไม่ได้พิจารณา
คุ ณสมบัติท างการไหล (Rheological behavior) ของวัส ดุ
ขณะหลอมละลาย แต่ คานวณแค่ค่าของความเค้นตกค้าง
เนื่องจากอุณหภูมิ (Thermal residual stress) เท่านัน้
ในโมเดลนี้ได้ใช้โมเดลวัสดุของโพลีคาร์บอเนตจาก
ค่าสมบัติท่เี ปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมติ ามงานวิจยั ของ Lu
[10] ได้ แ ก่ ค่ า ความร้ อ นจ าเพาะ (specific heat) ค่ า การ
น าพาความร้ อ น (thermal conductivity) และ ค่ า ความ
หนาแน่ น (density) ดัง แสดงในรู ป ที่ 2, 3, 4 ตามล าดับ
สมบัติทางกลของโพลีคาร์บอเนต ได้ใช้ค่าความเค้นขณะ
ผ่อนคลาย (Stress relaxation) จากงานวิจยั ของ Malik, et
al. [12] โดยวิธีการสร้างโมเดลวัสดุ หรือค่าความสัมพันธ์
ระหว่างค่าของ Relaxation modulus กับอุณหภูมแิ ละเวลา
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ได้มีการอธิบายวิธกี ารและขัน้ ตอนไว้ในงานวิจยั ที่ผ่านมา
[13, 14] และแสดงเป็ นกราฟ Master curve ในรูปที่ 5

รูปที่ 5 Master Curve แสดงความสัมพันธ์แบบลอกการิทมึ ระหว่าง
ค่ า Relaxation modulus ER(t) กั บ เ ว ล า ข อ ง polycarbonate ที่
อุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส โดยคานวณจาก TN-shift function [14]
รู ป ที่ 2 ค่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ความร้ อ นจ าเพาะขอ ง
polycarbonate กับอุณหภูม ิ [10, 11]

รู ป ที่ 3 ค่ า ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งค่ า การน าพาความร้ อ นของ
polycarbonate กับอุณหภูม ิ [10, 11]

รูปที่ 4 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่ นของ polycarbonate
กับอุณหภูม ิ [10, 11]

สาหรับค่า Relaxation modulus ของโพลีคาร์บอเนด
ที่อุณหภูมหิ ้อง ในโปรแกรม ANSYS 11.0 [15] จะต้องใส่
ค่าสมบัตทิ างกลสาหรับเอลิเมนต์ VISCO88 ในรูปแบบของ
ค่า G(t) = E(t)/[2*(1+)] (Shear relaxation modulus) และ
K(t) = E(t)/[3*(1-2*)] (Bulk relaxation modulus) โ ด ย ที่
E(t) คือ ค่ า Relaxation modulus ในรูป ที่ 5 และ  คือ ค่ า
ของ Poisson’s ratio ของโพลีคาร์บอเนต ซึง่ ในการคานวณ
จะระบุ ใ ห้ ค่ า ของ  มีข นาดเท่ า กัน ในทุ ก ทิศ ทาง หรือ
เรียกว่า isotropic
การค านวณทางความร้ อ น หรื อ heat transfer
analysis จะแบ่งการคานวณออกเป็ น 2 ขัน้ ตอนคือ การให้
ความร้อนขณะที่โพลีคาร์บ อเนตสัมผัสกับโลหะแผ่ น ร้อ น
heating และการเย็นตัวลง cooling เพื่อคานวณหาค่าการ
กระจายตัวของอุณหภูมิในชิ้นงาน โดยในวิธีการคานวณ
ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ จะต้องกาหนดให้ขนาดของชิ้นงาน
และเอลิเมนต์ หรือ mesh มีขนาดเท่ากันในการคานวณทาง
ความร้อนและการคานวณทางกล โดยที่ขนาดของ mesh
จะมีขนาดทีเ่ ล็กและละเอียดกว่าทีบ่ ริเวณใกล้กบั แผ่นโลหะ
ร้อน และขนาดใหญ่ขน้ึ ทีบ่ ริเวณทีห่ ่างออกไป เพื่อให้ได้ค่า
การกระจายตัวของอุณหภูมทิ ่แี ม่นยามากขึ้นเนื่องจากค่า
การนาพาความร้อนที่ไม่สูงนักของพอลิเมอร์ ดังแสดงเป็ น
โมเดลแบบสมมาตรสองมิตใิ นรูปที่ 6
หลัง จากได้ ค่ า การกระจายตั ว ของอุ ณ หภู มิข อง
ชิ้น งานแล้ ว ก็ส ามารถค านวณหาค่ า ความเค้ น ตกค้ า ง
(residual stress) ได้จ ากค่ า ของความเค้น จากความร้อ น
หรือ thermal stress ที่เวลาสูงๆได้ หลังจากค่าของความ
เค้นเสถียรแล้ว ซึง่ ขัน้ ตอนอย่างละเอียดของการคานวณได้
ระบุ ไ ว้ ใ นงานวิจ ัย ที่ผ่ า นมา [13, 14] โดยก าหนดให้ ค่ า
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สัมประสิทธิการขยายตั
วทางความร้อนของโพลีคาร์บอเนต
์
thermal expansion coefficient เป็ นค่าคงที่เท่ากับ 6.84 x
10 -5 oC-1 และค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ก ารแผ่ ค วามร้ อ นแบบ
convection เท่ากับ 16 W/m2 oC [10]

รูป ที่ 7 ผลการค านวณการกระจายตัว ของอุ ณ หภู ม ิใ นชิ้น งาน
polycarbonate ที่ผ่ า นการเชื่อ มโดยใช้ โ ลหะแผ่ น ร้ อ นที่อุ ณ หภู ม ิ
230oC เป็ นระยะเวลารวม 60 วินาที [14]

รูปที่ 6 การจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์สองมิตแิ บบสมมาตรโดยใช้เอลิ
เมนต์แบบสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขนาด 0.25 x 1.0 ตารางมิลลิเมตร และ 5.0
x 1.0 ตารางมิลลิเมตร ในชิน้ งานพลาสติกในกระบวนการเชือ่ มโดยใช้
โลหะแผ่นร้อน

3. ผลการดาเนิ นงาน
ผลการคานวณทางความร้อนและการคานวณทางกล
สาหรับการเชื่อมสามารถแสดงในลักษณะ contour plot ของ
การกระจายตัวของอุณหภูมิในชิน้ งานโพลีคาร์บอเนต หรือ
ค่าความเค้นตกค้าง หรือแม้แต่ค่าความเค้น ความเครียด
ต่ า ง ๆ หรือ ค่ า การเปลี่ย นรูป ของชิ้น งานได้ โดยการท า
post-processing โดยใช้โปรแกรม ANSYS 11.0 [15]
รูปที่ 7 แสดงผลการคานวณหาค่าการกระจายตัวใน
ชิน้ งานโพลีคาร์บอเนตทีผ่ ่านการเชื่อมโดยใช้โลหะแผ่นร้อน
ทีอ่ ุณหภูมิ 230oC เป็ นเวลา 60 วินาที พบว่าทีผ่ วิ สัมผัสมีคา่
อุณหภูมสิ งู สุดอยู่ท่ี 230oC และค่าอุณหภูมมิ ขี นาดลดลงไป
ในบริเวณทีห่ ่างออกไปจากผิวสัมผัส นอกจากนี้ยงั พบว่า ค่า
ของอุ ณหภู มิท่สี ูงขึ้น นัน้ อยู่ในบริเ วณที่ค่อ นข้างแคบมาก
เนื่องจากค่าการนาพาความร้อนที่ต่ าของโพลีคาร์บอเนต
ทาให้ความร้อนแผ่ไปได้ไม่ไกลนัก และยังพบว่าที่บริเวณ
ศู น ย์ก ลางของชิ้น งานจะมีอุ ณ หภู มิสูง กว่ า ด้ า นข้า งของ
ชิ้นงานเนื่องจากมีการสูญเสียความร้อนในรูปแบบการพา
ความร้อน (convection heat transfer)

สาหรับการคานวณหาค่าความเค้นตกค้างในชิน้ งาน
โพลี ค าร์ บ อเนต สามารถแสดงผลการค านวณโดยใช้
โปรแกรม ANSYS 11.0 ได้ในลักษณะของ contour plot ดัง
แสดงในรู ป ที่ 8 ค่ า ของความเค้น ตกค้า งมีค่ า สูง สุ ด ใกล้
บริเวณผิวสัมผัสโลหะแผ่นร้อน และจะลดลงไปมากเมื่อห่าง
ออกไปจากบริ เ วณใกล้ ผิ ว สั ม ผัส โลหะแผ่ น ร้ อ นทัง้ ใน
แนวแกน x และในแนวแกน y โดยทีค่ ่าความเค้นตกค้างจะ
ลดลงไวกว่าในแนวแกน y เมื่อเทียบกับในแนวแกน x

รูปที่ 8 ผลการคานวณการกระจายตัวของความเค้นตกค้างในชิน้ งาน
polycarbonate ทีผ่ ่านการเชือ่ มโดยใช้โลหะแผ่นร้อน โดยใช้โปรแกรม
ANSYS 11.0 [14]

รูป ที่ 9 และรูป ที่ 10 แสดงค่ า การกระจายตัว ของ
ความเค้นตกค้างในแนวแกน y ที่ตาแหน่ งศูนย์กลางของ
ชิน้ งานโพลีคาร์บอเนตทีผ่ ่านการเชื่อมโดยใช้โลหะแผ่นร้อน
โดยทาการแสดงผลการเปลีย่ นแปลงค่าความเค้นตกค้างที่
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เวลาต่ า ง ๆ ตั ้ง แต่ เ ริ่ ม ท าการเชื่ อ ม ที่ เ วลาต่ า งกั น
คือ t = 100, 500, 1000 วิน าที หลัง จากเริ่ม เชื่อ มชิ้น งาน
ผลการคานวณ พบว่า ค่าความเค้นตกค้างทีบ่ ริเวณกึง่ กลาง
ของชิน้ งานโพลีคาร์บอเนตมีแนวโน้มสูงขึน้ เมื่อเวลาผ่านไป
และมีค่ า เข้า ใกล้ ค่ า คงที่เ มื่ อ เวลาสู ง ๆ และเมื่อ ท าการ
เปรีย บเทีย บค่ า ความเค้น ตกค้า งที่เ กิด ขึ้น ในชิ้น งานโพลี
คาร์บอเนตหลังจากการเชื่อมด้วยโลหะแผ่นร้อนที่อุณหภูมิ
250oC พบว่ า ค่ า ความเค้นตกค้า งมีข นาดน้ อ ยกว่า ในการ
เชื่อมด้วยเวลา 60 วินาที เมื่อเทียบกับการเชื่อมโดยใช้เวลา
35 วินาที และบริเวณทีม่ คี ่าความเค้นตกค้างสูงจะใหญ่หรือ
กว้างกว่าเมื่อเชื่อมโดยใช้เวลานานกว่า

รูป ที่ 9 ผลการค านวณการกระจายตัว ของความเค้น ตกค้า งใน
แนวแกน y ของชิ้นงาน polycarbonate ที่ผ่านการเชื่อมโดยใช้โลหะ
แผ่ น ร้อ นที่อุ ณ หภูม ิ 250oC เป็ น ระยะเวลารวม 32 วิน าที ที่เ วลา
แตกต่างกัน [14]

4. บทสรุป
บทความวิจยั นี้ได้อธิบายวิธกี ารคานวณหาค่าความ
เค้นตกค้างในชิน้ งานโพลีคาร์บอเนตทีผ่ ่านการเชื่อมโดยใช้
โลหะแผ่นร้อนทีอ่ ุณหภูมแิ ละเวลาต่าง ๆ โดยใช้ระเบียบวิธี
ไฟไนต์เ อลิเ มนต์บ นโปรแกรม ANSYS 11.0 จากผลการ
คานวณพบว่าค่าความเค้นตกค้างมีค่าสูงสุดที่บริเวณใกล้
ผิวสัมผัสโลหะแผ่นร้อน โดยที่ค่าความเค้นตกค้างบริเวณ
ใกล้ผวิ สัมผัสทีเ่ กิดการหลอมละลายจะมีค่าสูงขึน้ เมื่อทาการ
เชื่อมโดยใช้เวลาทีส่ นั ้ กว่า และบริเวณทีม่ คี ่าความเค้นสูงจะ
กว้า งกว่า เมื่อเชื่อ มโดยใช้เวลานานขึ้น และค่ า ความเค้น
ตกค้างทีไ่ ด้จะเข้าใกล้ค่าคงทีเ่ มื่อเวลาผ่านไปนานมาก
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ัย นี้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการท าวิท ยานิ พ นธ์
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[1]

[2]

รูปที่ 10 ผลการค านวณการกระจายตัว ของความเค้น ตกค้า งใน
แนวแกน y ของชิ้นงาน polycarbonate ที่ผ่านการเชื่อมโดยใช้โลหะ
แผ่ น ร้อ นที่อุ ณ หภูม ิ 250 oC เป็ น ระยะเวลารวม 60 วิน าที ที่เ วลา
แตกต่างกัน [14]
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การเชื่อมเหล็กกล้าผสมตา่ และเหล็กกล้าผสมสูง
(Black-White Welding)
บรรเลง ศรนิ ล1*, กอบบุญ หล่อทองคา2, Fritz Hartung2*
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร 02 555 2512, E-mail: bsn@kmutnb.ac.th
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร 02 218 6942 E-mail: f-hartung@hotmail.com*, Gobboon.L@chula.ac.th
1. บทนา
การเชื่อ มระหว่ า งเหล็ก กล้า ไม่ผ สมและเหล็ก กล้า
ผสมต่ า เหล็กกล้าไม่ผสมและเหล็กกล้าผสมสูง เหล็กกล้า
ผสมต่ าและเหล็กกล้าผสมสูง จะเรียกว่า การเชื่อมดา-ขาว
(Black-White Welding) เนื่ อ งจากสภาพการเกิ ด การกัด
กร่อน ผู้เชี่ยวชาญจะเรียกเหล็กกล้าทีผ่ สมโลหะอื่นต่ ากว่า
5% ว่าเป็ น “เหล็กดา” (Black Steel) เนื่องจากมีผิวที่ผ่าน
การรีดเป็ นสีคล้าและเป็ นสนิมในระยะต่อมา ส่วนเหล็กกล้า
ผสมสูงจะเรียกว่า “เหล็กขาว” (White Steel) เนื่องจากเหล็ก
ที่ผลิตออกมามีสขี าวหรือสีโลหะและจะคงสภาพผิวโดยไม่
เปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดสนิม การเชื่อมเหล็กทัง้ สองชนิดมี
ขอบข่ายการใช้งานในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เช่น
อุตสาหกรรมเคมี (รูปที่ 1) อุตสาหกรรมอาหาร โรงไฟฟ้ า
หรือโรงกลันน
่ ้ ามัน ที่ต้องการไม่ให้เกิดการกัดกร่อนทัง้ ใน
สภาพอุณหภูมติ ่าและอุณหภูมสิ งู และการใช้งานทีม่ เี งื่อนไข
พิเศษของการใช้เหล็กสองชนิดเชื่อมต่อกัน

รูปที่ 1 โรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ ช้วสั ดุหลายอย่างเชือ่ มต่อกัน [1]

การเชื่อมต่อเหล็กต่างชนิดหรือชัน้ คุณภาพต่ างกัน
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ โลหะเหล็กพืน้ ฐาน (Base Metal)

2 ชนิ ด และแนวเชื่อ ม (Weld Metal) ที่เ ป็ น เหล็ก อีก ชนิ ด
หนึ่ง ทัง้ 3 ส่วนต้องละลายเข้ากันได้ (ดูรปู ที่ 2)
1) โลหะพืน้ ฐาน: โลหะที่ 1
2) โลหะพืน้ ฐาน: โลหะที่ 2
3) เนื้อแนวเชื่อม: โลหะที่ 3

รูปที่ 2 ตัวอย่างการเชือ่ มต่อกันเหล็กต่างชนิดกัน [1]

ในแนวเชื่อมจะมีการผสมกันขึน้ อยู่กบั ความลึกของ
การหลอมละลายของส่วนโลหะพื้นฐาน 1 และ 2 กับโลหะ
เติมแนวเชื่อมโลหะที่ 3 กลายเป็ นเนื้อโลหะแนวเชื่อม โลหะ
ทัง้ 3 จะไม่เหมือนกัน
ช่างเชื่อมชานาญงานส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยเข้า ใจใน
การเลือกเหล็กเพื่อให้ได้แนวเชื่อมที่ผสมผสานกันโดยไม่มี
ข้อบกพร่อง คาถามทีพ่ บบ่อย ๆ จากผูป้ ระกอบกิจการด้าน
งานเชื่อม ชี้ให้ทราบว่า ยังมีความไม่เข้าใจในการเลือกใช้
โลหะผสมผสานทีถ่ ูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ โลหะเติมแนว
เชื่อ มหรือ โลหะตัวประสาน (Filler Metal) เทคโนโลยีการ
เชื่อม และกรรมวิธที างความร้อน
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2. หลักการทางาน
ตามหลักการแล้วในขัน้ แรกจะต้องพิจารณาว่าโลหะ
พืน้ ฐาน สามารถนามาเชื่อมต่อกันได้ เนื่องจากมี 2 หรือ 1
ข้อ พิจ ารณาในการเชื่อ มได้ข องโลหะ ซึ่ง เป็ น สมบัติข อง
โลหะทุ ก ชนิด ขัน้ ต่ อ ไปจึงจะเลือ กโลหะตัว ประสาน และ
เทคโนโลยีทใ่ี ช้ในงานเชื่อม
สาหรับคุณภาพโดยรวมของแนวเชื่อมนอกจากต้อง
มีส่วนผสมทีด่ แี ล้วสมบัตขิ องโลหะพืน้ ฐานทัง้ สองในบริเวณ
ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากความร้อนหรือบริเวณกระทบร้อน (Heat
Affected Zone, HEZ) ยังมีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
สมบัตขิ องโลหะทีไ่ ด้รบั ความร้อนจะเปลีย่ นไป ส่วนบริเวณ
อื่นทีไ่ ม่ได้รบั อิทธิพลจากความร้อนจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ด้านโลหะวิทยาแต่อย่างใด
บริเวณที่ได้รบั อิทธิพลจากความร้อน หรือบริเวณ
กระทบร้อนจะไม่เป็ นเฉพาะการเชื่อมเหล็กกล้าผสมต่ า และ
เหล็กกล้าผสมสูง เท่า นัน้ แต่ จะเกิดขึ้นกับการเชื่อมโลหะ
ชนิ ด เดีย วกัน ด้ ว ย อิท ธิพ ลของการเชื่อ มต่ อ สมบัติข อง
บริ เ วณกระทบร้ อ นคือ บริ เ วณนี้ จ ะมีโ ครงสร้ า งจุ ล ภาค
แตกต่ า งกัน เนื่ อ งจากผลการตัง้ ค่ า ต่ า ง ๆ ในการเชื่อ ม
ความร้ อ นที่ ใ ช้ เ ชื่ อ ม และเงื่ อ นไขในการท าให้ เ ย็ น ตั ว
เราจาเป็ นต้องรูเ้ รื่องเทคโนโลยีและโลหะวิทยาของโลหะทัง้
สองเป็ นอย่างดีก่อนทีจ่ ะทาการเชื่อมเหล็กทีไ่ ม่เหมือนกัน
3. กฎเกณฑ์เบือ้ งต้นของการเชื่อมได้ของโลหะ
3.1 ด้านเหล็กไม่ผสมและเหล็กกล้าผสมต่า (โลหะที่ 1)
จะใช้ห ลัก เกณฑ์แ ละบรรทัด ฐานที่เ ป็ น ที่รู้จกั กันดี
สาหรับวัสดุเหล่านี้โดยไม่ต้องพิจารณาถึงด้านเหล็กผสมสูง
ที่ส าคัญ คือ การรวมทางส่ ว นผสมทางเคมี สภาพของ
กรรมวิธที างความร้อนก่อนนามาใช้ และโครงสร้างจุลภาค
ในบริเ วณกระทบร้อ นที่เกิด ขึ้นหลังจากทาให้เ ย็นตัวหรือ
หลั ง จากเชื่ อ มเสร็ จ (ดู รู ป ที่ 3) แสดงให้ เ ห็ น ลั ก ษณะ
โครงสร้างจุลภาคของบริเวณกระทบร้อนของเหล็กไม่ผสม
และบริเวณโครงสร้างจุลภาคเมื่อทาให้เย็นตัวอย่างช้า ๆ ใน
แผนภูมิ Fe-C ถ้าทาให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ระหว่ า งอุ ณหภู มิ 800oC และ 500oC จะท าให้เ กิด การ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างจุลภาคในบริเวณกระทบร้อนสูง เกิด
โครงสร้างจุลภาคทีแ่ ข็ง และมีแนวโน้มเกิดรอยร้าวขณะเย็น
(Cold Cracking, CC) ปั ญหาสาคัญของการเชื่อมได้ประเด็น
นี้กค็ อื

รูปที่ 3 แผนภูมขิ องบริเวณกระทบร้อนของเหล็กไม่ผสม (C=0.15%)
หลังจากทาให้เย็นตัวอย่างช้า ๆ และตาแหน่งในแผนภูม ิ Fe-C [2]

1) ปริมาณคาร์บอน (C > 0.22% หรือไม่)
2) ปริมาณกามะถันและฟอสฟอรัสในบริเวณกระทบ
ร้อน (S, P > 0.025% หรือไม่)
3) ความแข็งทีต่ อ้ งการในบริเวณกระทบร้อน (HV >
350 หรือไม่)
4) ค่าคาร์บอนเทียบเท่า (Carbon Equivalent, CE
(%C + %(Mn + Mo)/10 + %(Cr + Cu/20 + %Ni/40) >
0.35 หรือไม่)
5) มีแผนภูมกิ ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างจุลภาคตาม
เวลาและอุณหภูมกิ ารเย็นตัว (CCT diagram) หรือไม่
6) ระยะเวลาเย็น ตัว ระหว่ า ง 800oC และ 500oC
t(8/5) หรือไม่
7) อุณหภูมิให้ความร้อนก่อนหน้ าการเชื่อม (Pre
Heat Treatment) และอุ ณ หภู มิร ะหว่ า งการเปลี่ย นเที่ย ว
เชื่อม (Interpass Temperature) มีค่าเท่ากับเท่าไร
8) มีก ารท ากรรมวิธีทางความร้อ นหลังการเชื่อม
(Postweld Heat Treatment) หรือไม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระยะเวลาทาให้เย็นตัวระหว่าง
800oC และ 500oC มีค วามส าคัญ มากส าหรับ สมบัติข อง
เหล็กกล้าผสมและไม่ผสมในบริเวณกระทบร้อน ซึง่ จะหาค่า
ได้จากสูตรทีร่ จู้ กั กันดีตามเงื่อนไขรูปทรงของชิน้ งาน การให้
ความร้อนของกระบวนการเชื่อมทีใ่ ช้ และส่วนประกอบของ
วัสดุ หลังจากนัน้ จะสามารถหาอุณหภูมใิ ห้ความร้อนก่อน
เชื่อ ม (Preheat) เพื่อ ลดการเย็น ตัว อย่ า งรวดเร็ว ซึ่ง จะ
สามารถหาเวลาทาให้เย็นตัว t(8/5) หรือกรรมวิธที างความ
ร้อนได้
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ตารางและแผนภู มิท่ีร วบรวมประสบการณ์ ด้า นนี้
เอาไว้จะมีคาแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์สาหรับการให้ความร้อน
ก่อนเชื่อมและกรรมวิธที างความร้อนหลังการเชื่อม
หน้าที่ของผู้เชีย่ วชาญในงานเชื่อมที่จะต้องควบคุม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเลือกเวลาในการเย็นตัว t(8/5) การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างจุลภาคในบริเวณกระทบร้อ น
ด้วยการควบคุมการให้ความร้อนเพื่อให้ได้สมบัตขิ องวัสดุท่ี
ดี
ถ้ า เวลาในการเย็น ตัว t(8/5) สัน้ เกิน ไปอาจท าให้
เหล็กกล้าสมัยใหม่ท่มี คี วามเค้นคราก (Yield Point) สูงขึน้
เกิ ด การแตกร้ า วเนื่ อ งจากความแข็ง สู ง หรื อ เนื่ อ งจาก
ไฮโดรเจนได้ (การเกิดรอยร้าวขณะเย็น) การทาให้เย็นตัว
เร็วจะจากัดการแปรรูปในบริเวณกระทบร้อนที่มคี วามแข็ง
มากเกินไป
ระยะเวลาเย็นตัว t(8/5) ที่นานเกินไปจะทาให้การ
ทนต่ อ แรงกระแทกและความเค้น ครากในบริเ วณที่ได้รบั
อิทธิพลจากความร้อนลดลงเนื่องด้วยการโตของเกรน
ระยะเวลาเย็น ตัว t(8/5) ที่ถู ก ต้ อ งจริง ๆ ส าหรับ
เหล็กกล้าแต่ละชนิดไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากมีการ
เปลี่ย นแปลงโครงสร้ า งจุ ล ภาคแตกต่ า งกั น มากในช่ ว ง
บริเวณทีว่ เิ คราะห์
ในกรณีน้ีการใช้แผนภูมกิ ารเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
จุลภาคตามเวลาและอุณหภูมกิ ารเย็นตัว (CCT-Diagram)
สาหรับการเชื่อมจะช่วยได้ (ดูรปู ที่ 4)

รูปที่ 4 แผนภูมกิ ารเปลีย่ นโครงสร้างจุลภาคตามเวลาและอุณหภูม ิ
การเย็น ตัว (CCT-Diagram) ของเหล็กกล้า 1.0545 (S 355N), EN
10113 [1]

ในตัวอย่างแผนภูมขิ องเหล็กกล้า 1.0545 (รูปที่ 4)
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างจุลภาคจะต้องอยู่ในช่วง Bainite
(B) เพื่อ ไม่ ใ ห้ค วามแข็ง สูง สุ ด เกิน 350 HV ตามแผนภู มิ
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เวลาการเย็นตัว t(8/5) ประมาณ 7.5 วินาที คือ เวลาทีก่ าร
เย็นตัวสัน้ ทีส่ ดุ ทีค่ วามแข็งไม่เกิน 350 HV ทีค่ ่าความแข็งนี้
ความทนแรงกระแทกของบริเวณกระทบร้อนจะสูงสุด

รูปที่ 5 แผนภูมกิ ารเปลีย่ นโครงสร้างจุลภาคตามเวลาและอุณหภูม ิ
การเย็น ตัว (CCT-Diagram) ของเหล็กกล้า 1.8823 (S 355M), EN
10113 [1]

เหล็ก กล้า ในรูป ที่ 5 ความแข็ง ที่ยอมให้ไ ด้ไ ม่เกิน
350 HV มีความทนต่อการกระแทกสูงกว่า เมื่อใช้ระยะเวลา
เย็นตัว t(8/5) ในช่วง 800oC ถึง 500oC 6 วินาที
รู ป ที่ 2 (โลหะที่ 1 ด้ า นซ้ า ย) แสดงกลุ่ ม ของ
เหล็กกล้าผสมและไม่ผสมทีส่ าคัญ ทีจ่ ะเชื่อมตามคาแนะนา
นี้ได้ ความสามารถในการเชื่อมได้ของเหล็กกล้าแต่ละชนิด
จะขึน้ อยู่กบั ส่วนผสมทางเคมี สภาพของกรรมวิธที างความ
ร้อนก่อนเชื่อม และกรรมวิธที างความร้อนหลังเชื่อม
3.2 ด้านเหล็กกล้าผสมสูง (โลหะที่ 2 ด้านขวา)
ตัวอย่าง: เหล็กกล้าออสเทไนต์ทนการกัดกร่อนหรือ
ส า ร เ ค มี ( Austenitic Corrosion Resistant ChromiumNickel Steels)
กลุ่มทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของเหล็กกล้าผสมสูงก็คอื :
1) เหล็กกล้าออสเทไนต์ทนการกัดกร่อน (Austenitic
Corrosion Resistant Chromium-Nickel Steels)
2) เหล็กกล้าเฟอร์รติ กิ (Ferritic Chromium Steels)
3) เหล็ ก กล้ า ออสเทไนต์ ท นการคื บ หรื อ ยื ด ตั ว
(Creep Resistant Austenitic Chromium-Nickel Steels)
4) เหล็กกล้าทนความร้อน (Heat Resistant Steels)
5) เหล็ ก กล้ า ส าหรั บ ใช้ ง านอุ ณ หภู มิ ต่ า (Low
Temperature Steels)
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เหล็กกล้าออสเทไนต์ทนการกัดกร่อน ส่วนใหญ่จะ
ถูกใช้เชื่อมต่อเหล็กดา-ขาว (Black-White) ด้วยเหตุน้ีจงึ จะ
ขอบรรยายถึงการเชื่อมกลุ่มนี้เป็ นประการแรก
สาหรับเหล็กกล้าออสเทไนต์ทนการกัดกร่อนหรือทน
สารเคมีตามหลักแล้วจะไม่เกิดรอยร้าวขณะเย็น (หรือการ
แตกร้าวเนื่องจากไฮโดรเจน) ด้วยเหตุน้ีจงึ ไม่จาเป็ นต้องให้
ความร้อนก่อนเชื่อม และในหลายกรณีการให้ความร้อนก่อน
เชื่อมจะเกิดผลเสียด้วยซ้า
กรรมวิ ธี ท างความร้ อ นหลั ง การเชื่ อ มก็ ค วรจะ
หลี ก เลี่ ย งเนื่ องจากจะเกิ ด การกั ด กร่ อ นที่ ข อบเกรน
(Intergranular Corrosion, IGC) ขึน้
ในการเชื่อมเหล็กกล้าออสเทไนต์ทนการกัดกร่อน
จะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์พน้ื ฐานต่อไปนี้
1) จาเป็ นหรือไม่จาเป็ นต้องให้ความร้อนก่อนเชื่อม
2) ชนิดของโครงสร้างจุลภาคเป็ นออสเทไนต์ทงั ้ หมด
(Full Austenite) หรือโครงสร้างจุลภาคผสมระหว่างออสเท
ไนต์ ก ั บ เดลต้ า เฟอร์ ไ รต์ (Delta Ferrite หรื อ PrimaryFerrite เป็ น โครงสร้า งจุล ภาคเฟร์ไ รต์ทีแ่ ข็ง ตัว ก่อ น) ใช่
หรือไม่
3 ) ต า แ ห น่ ง ข อง เห ล็ ก ใ นแ ผ นภู มิ เ ช ฟ เลอ ร์
(Schaeffler Diagram) อยู่ตรงไหน
4) การเลือ กวัส ดุต วั ประสาน (เหมือ นกับ ว สั ดุ
ชิน้ งานหรืออาจมีสว่ นผสมสูงขึน้ หรือเป็ นวัสดุทแ่ี ข็งตัวเกิด
โครงสร้างจุลภาคเฟร์ไรต์ก่อน (Primary-Ferrite))
5) กรรมวิธเี ชื่อมและการตัง้ ค่าต่าง ๆ (การให้ความ
ร้อนทีอ่ เิ ล็กโทรด รูปทรงของแนวเชื่อม และการหดตัวของ
ชิน้ ส่วน การผสมผสานของเนื้อโลหะ จานวนแนวเชื่อมที่
ซ้อนกัน) ถูกต้องหรือไม่
6) เนื้อแนวเชื่อมในแผนภูมเิ ชฟเลอร์ อยู่ในบริเวณที่
ชีว้ ่ามีรอยร้าวขณะร้อน (Hot Cracking, HC) หรือบริเวณที่
ชีว้ ่า แข็ง ตัว เกิด โครงสร้า งจุลภาคเฟร์ไ รต์ก่อ น (ไม่ทาให้
เกิด HC) หรือไม่
7) กรรมวิธที างความร้อนหลังการเชื่อม ทาให้เกิด
การกัดกร่อนทีข่ อบเกรน (IGC) หรือทาให้เกิดโครงสร้า ง
ซิกมา (Sigma) หรือไม่
แผนภูมเิ ชฟเลอร์จะสามารถบอกส่วนผสมทางเคมี
ของเหล็ก กล้า ซึ ง่ จะท าให้ท ราบถึง การเกิด โครงสร้า ง
จุลภาคผ่านค่านิกเกิลเทียบเท่า (Nickel Equivalent) หรือ
โครเมีย มเทีย บเท่า (Chromium Equivalent) (ดูร ูป ที ่ 6)
ปริมาณเฟร์ไรต์ทแี่ ข็งตัวก่อน (Primary Ferrite) ซึง่ แสดง

แนวโน้ม เกิด รอยร้า วขณะร้อ นสามารถประมาณค่า ได้
(ปริม าณเฟร์ไรต์ทแี่ ข็งตัวก่อน หรือ เดลต้าเฟร์ไรต์ในเนื้อ
เชื่อมควรอยู่ระหว่าง 3-12% โดยปริมาตร)
ในรูปที่ 7 แสดงถึงข้อผิดพลาดทัง้ หลายในเทคนิค
การทางานเชื่อมเหล็กผสมสูง (ตาแหน่ ง 2 และตาแหน่ ง 4)
ในกระบวนการเชื่อมก่อนอื่นจะต้องพิจารณาแนวโน้มในการ
เกิดรอยร้าวขณะร้อน (HC) ในเนื้อแนวเชื่อมที่เป็ นออสเท
ไนต์ (Austenite) ล้วน ๆ เป็ นอันดับแรก หรืออาจจะเกิดรอย
ร้าวขณะเย็น (CC) ในส่วนที่เป็ นมาร์เทนไซต์ (Martensite)
ของเหล็กผสมสูงด้วย การรับภาระในสภาพอุณหภูมสิ ูงเป็ น
ระยะเวลานานจะไม่เกิดขึน้ ในการเชื่อม เนื่องจากมีระยะเวลา
ทีไ่ ด้รบั ความร้อนสูงของบริเวณกระทบร้อนเพียงระยะสัน้ ๆ

รูปที่ 6 ตาแหน่ งของกลุ่มเหล็กกล้าผสมสูงในแผนภูมเิ ชฟเลอร์ (AAustenite, F-Ferrite, M-Martensite) [1]

โครงสร้างจุลภาคซิกมา (Sigma-Phase) การเปราะ
เนื่องจากซิกมา (Sigma-Embrittlement-ทีต่ าแหน่ ง 3 ในรูป
ที่ 7) และการโตของเกรนเฟร์ ไ รต์ (Grain-Growth-ที่
ตาแหน่ ง 1 ในรูปที่ 7) เกิดขึน้ เนื่องจากการทากรรมวิธที าง
ความร้อนทีไ่ ม่เหมาะสม

รูปที่ 7 แผนภูมเิ ชฟเลอร์แสดงบริเวณทีม่ ปี ั ญหาในการเชือ่ มและการ
รับภาระทีอ่ ุณหภูมสิ งู ระยะยาว
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โดยปกติแ ล้ว การทางานเชื่อ มโดยใช้แ ผนภู มิเชฟ
เลอร์ เป็ นบรรทัดฐานก็เพียงพอแล้ว สาหรับการหาปริมาณ
โครงสร้างจุลภาคเฟร์ไรต์ทแี่ ข็งตัวก่อน (Primary Ferrite)
จะหาได้ละเอียดมากขึ้น ได้จ ากแผนภูมิเดลองหรือ WRC
(Delong หรือ WRC-Diagram) [2]
3.3 แนวเชื่อม (เนื้อโลหะผสม-โลหะที่ 3)
ตัวอย่าง: เหล็กกล้าออสเทไนต์ทนการกัดกร่อนหรือ
ส า ร เ ค มี ( Austenitic Corrosion Resistant ChromiumNickel Steels)
ส่วนสาคัญสาหรับการเชื่อมขาว-ดา คือ สมบัติและ
ลักษณะของเนื้อแนวเชื่อม ไม่ใช่ สมบัตขิ องโลหะพืน้ ฐานทัง้
สองชนิดและบริเวณกระทบร้อน (HEZ) ทีพ่ จิ ารณากรณีการ
เชื่อมเหล็กชนิดเดียวกัน
เนื้อโลหะแนวเชื่อมเหล็กกล้าออสเทไนต์ทนการกัด
กร่ อ นควรจะแข็ง ตั ว เป็ นออสเทไนต์ แ ละเฟร์ ไ รต์ ก่ อ น
(Primary Ferrite) เพื่อ ป้ อ งกัน การเกิด รอยร้า วขณะร้ อ น
(HC) ควรจะต้อ งมีป ริม าณเฟร์ไ รต์แข็ง ตัวก่ อ น (Primary
Ferrite) หรือเดลต้าเฟร์ไรต์ (Delta Ferrite) น้อยกว่า 12%
เพื่อไม่ให้เกิดโครงข่ายเฟร์ไรต์ (Ferrite Network) ที่จะทา
ให้การทนต่อสารเคมีลดลง
การเกิดรอยร้าวขณะร้อนของเหล็กกล้าโครงสร้าง
ออสเทไนต์ทงั ้ หมด (Full Austenite) จะเกิดขึ้นได้ ถ้าการ
ออกแบบไม่ เ หมาะสมโดยมี ก ารขั ด ขวางการหดตั ว
(Contraction) และมีการรวมตัวสะสมของสารที่ขอบเกรน
(Grain Boundary Segregation) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การ
สะสมเหล็กซัลไฟด์เหลว (FeS – จุดหลอมเหลวประมาณ
960 องศาเซลเซียส) ตรงกลางของแนวเชื่อมหรือการแทรก
อยู่ในบริเวณกระทบร้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ที่อุ ณหภูมิ
ต่ ากว่าอุณหภูมแิ ข็งตัวของเหล็ก เนื่องจากขอบเกรนเป็ น
ฟิ ล์มเหลว เป็ นลักษณะการแยกตัวของสารออกจากผลึก
สาเหตุเกิดจากมีการรวมตัวของกามะถันมากที่ไม่สามารถ
หลอมรวมละลายในผลึกออสเทไนต์ได้
เดลต้ า เฟร์ ไ รต์ (Delta Ferrite) สามารถละลาย
กามะถันได้ 4 เท่าและฟอสฟอรัส 12 เท่า จึงเป็ นการท า
ความสะอาดให้กบั เนื้อโลหะแนวเชื่อมออสเทไนต์ (Foam
Effect)
ถ้ า จะให้ดีต้ อ งเลือ กใช้ส่ ว นผสมทางเคมีใ ต้ เ ส้น ที่
แสดงไว้ใ นแผนภู มิเ ชฟเลอร์ (Schaeffler Diagram) “hot
crack line” (ดูรปู ที่ 8)

รูป ที่ 8 เส้น การเกิด รอยร้า วขณะร้อ น (Hot Crack Line, HR) ใน
โครงสร้างจุลภาคออสเทไนต์ (Austenite) ที่มเี ดลต้าเฟร์ไรต์ (Delta
Ferrite) เล็กน้อย

ส่ ว นผสมของโครงสร้า งจุ ล ภาคในเนื้ อ แนวเชื่อ ม
จะต้องพิจารณาจากความลึกแนวเชื่อมซึ่งขึ้นกับกรรมวิธี
การเชื่อมที่เลือกใช้ (ดูรูปที่ 9) รูปทรงของแนวเชื่อมและ
อัตราส่วนผสม (Dilution) ของโลหะพืน้ ฐานทัง้ สองและโลหะ
ตัวประสาน ซึง่ สามารถคานวณได้

รูปที่ 9 อัตราส่วนผสม (Dilution) ของกรรมวิธกี ารเชือ่ มต่าง ๆ

รูปที่ 10 อัตราส่วนผสมในแนวเชือ่ ม
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รูปทรงแนวเชื่อมในรูปที่ 10 แสดงว่าในกรณีน้ีอาจมี
ส่วนผสมเนื้อแนวเชื่อมประกอบด้วย D1 (โลหะพื้นฐาน 1)
15% D2 (โลหะพืน้ ฐาน 2) 15% โลหะตัวประสานประมาณ
70%
ตัวอย่างที่ 1: เหล็กโครงสร้าง (S235JR) กับเหล็ก
ออสเทไนต์ (X5CrNi18-10)
เพื่อให้เข้าใจในวิธกี ารในรูปที่ 11 จะแสดงตัวอย่าง
อย่างง่ายของการเชื่อมจุดด้วย WIG (Wolfram Inert Gas)
หรือ TIG (Tungsten Inert Gas) แผ่ น เหล็ก ออสเทไนต์จะ
ถู ก เชื่อ มติด กับ เหล็ก โครงสร้า งที่จุ ด หลอมเหลวจุ ด เดีย ว
เหล็กโครงสร้างทีไ่ ม่ผสมจะอยู่ตรงมุมข้างล่างช่วง FerriteMartensite (F-M) ในแผนภูมเิ ชฟเลอร์ และเหล็กแผ่นออส
เทไนต์ทเ่ี ชื่อมปิ ดจะอยู่ในบริเวณออสเทไนต์ (Austenite) ที่
มีเดลต้าเฟร์ไรต์ (Delta Ferrite) เล็กน้อย จากรูปที่ 11 การ
เชื่ อ มจุ ด เดี ย ว ตามแนวขวางเนื้ อ เชื่ อ มจะมี เ นื้ อ เหล็ ก
โครงสร้างผสมประมาณ 15% ทาให้เนื้อโลหะแนวเชื่อมผสม
เมื่อพิจารณาตามเส้นการผสม (Mixing line) ประกอบด้วย
โครงสร้างจุลภาคทีเ่ ป็ นออสเทไนต์มาร์เทนไซต์ (Austenite
Martensite)

รูปที่ 12 การเชื่อมเคลือบผิวเหล็กโครงสร้างด้วยเหล็กออสเทไนต์
โดยใช้เทคนิคการเชือ่ มแบบ “Back up”

รูปที่ 13 การเชือ่ มเคลือบผิวเหล็กโครงสร้างด้วยเหล็กออสเทไนต์ท่มี ี
เดลต้าเฟร์ไรต์ [1]

รูปที่ 11 การเชือ่ มจุดเดียวด้วย WIG หรือ TIG ของแผ่นเหล็กออสเท
ไนต์ (X5CrNi18-10) บนแผ่นเหล็กโครงสร้าง (S235JR) [3]

ตัวอย่างที่ 2: การเชื่อ มพอกเหล็กออสเทไนต์ท่มี ี
เดลต้ า เฟร์ ไ รต์ ( X2CrNi24-12) บนเหล็ ก โครงสร้ า ง
(S355JR)
การเชื่อมพอกเหล็กออสเทไนต์บนเหล็กโครงสร้าง
จะเป็ นการเคลือบผิวเหล็กโครงสร้างให้ทนต่อการกัดกร่อน
และทนต่อการเกิดรอยร้าวขณะร้อน การผสมเข้ากันจะเป็ น
ประมาณ 10 ถึง 15% (ดูรปู ที่ 12)

เนื่องจากคาดว่าการผสมเนื้อเหล็กโครงสร้างในเนื้อ
เชื่อมโดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมแบบ Back-up (ดูรูปที่ 12)
ประมาณ 10-15% จะต้ อ งเลื อ กโลหะเติ ม (RSG) ให้ มี
โครงสร้างจุลภาคเดลต้าเฟร์ไรต์ (Delta Ferrite) ประมาณ
18% เพื่อ ให้ไ ด้เ นื้ อเชื่อ มซึ่งทนทานต่ อ สารเคมี (SG) อยู่
ภายใต้เส้น HR หรือเส้นแสดงการทนต่ อการเกิดรอยร้าว
ขณะร้อน ในตัวอย่างจะเห็นได้ว่าบนเส้นผสม (GW-RSG)
จะมีเนื้อแนวเชื่อมพอกเป็ นโครงสร้างจุลภาคออสเทไนต์ทม่ี ี
เดลต้าเฟร์ไรต์ 10%
ตัวอย่างที่ 3: การเชื่อมโลหะขาว-ดา ด้วยโลหะเติม
ในตัวอย่างนี้จะเป็ นการเชื่อมเหล็กโครงสร้างไม่เจือ
กับเหล็กออสเทไนต์ท่ที นต่ อสารเคมีท่เี นื้อแนวเชื่อมผสม
จะต้องเป็ นออสเทไนต์ทงั ้ หมด (Full Austenite)
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รูปที่ 14 การเชือ่ มโลหะพืน้ ฐานสองชนิดทีใ่ ช้วสั ดุเติม

อัตราส่วนผสมจะเลือกให้เข้าใกล้ลักษณะของเนื้ อ
แนวเชื่อมในรูปที่ 10
โลหะพืน้ ฐานทัง้ สองจะผสมกันในอัตราส่วนทีเ่ ท่ากัน
(50/50) ถ้าไม่ใช้โลหะอื่นเติม เส้นผสมทีโ่ ลหะพืน้ ฐาน GW1
และ GW2 ผสมกันแสดงเนื้อแนวเชื่อมที่เป็ นมาร์เทนไซต์
(Martensite) ในแผนภูมเิ ชฟเลอร์ กรณีน้ีรอยร้าวขณะเย็น
(CC) จะเกิดขึน้ ได้ โดยการนาเอาโลหะเติมทีเ่ นื้อเป็ นออสเท
ไ น ต์ ทั ้ง ห ม ด ( Full Austenite, RSG) ซึ่ ง มี ค่ า นิ ก เ กิ ล โครเมียมเทียบเท่า (Ni-Cr Equivalent) สูง ผสมกับเนื้อแนว
เชื่อมจาก GW1 และGW2 ทีเ่ ป็ นมาร์เทนไซต์ ในอัตราส่วน
70% จะทาให้ได้เนื้อแนวเชื่อม (SG) เป็ นออสเทไนต์ทงั ้ หมด
(Full Austenite) (ดูรปู ที่ 14)
ทัง้ นี้แล้วแต่ความต้องการ มีความเป็ นไปได้ในการ
ใช้โลหะเติมที่มคี ่าโครเมียมเทียบเท่า (Cr-Equivalent) สูง
(25%) และค่านิกเกิลเทียบเท่า (Ni-Equivalent) ต่ า (12%)
ซึง่ มีปริมาณเดลต้าเฟร์ไรต์ประมาณ 20% เชื่อม GW1 และ
GW2 เพื่อให้ได้เนื้อเชื่อมทีท่ นต่อการเกิดรอยร้าวขณะร้อน
การออกแบบการเชื่อมเหล็กที่แตกต่างออกไปจาก
ตัวอย่าง เช่นดังรูปที่ 15 สามารถจะทาได้คล้าย ๆ กันกับ
ตัวอย่างทีผ่ ่านมา

รูป ที่ 15 ตัว อย่ า งการออกแบบส าหรับ การเชื่อ มประสานเหล็ก
โครงสร้างกับเหล็กโครเมียมนิกเกิล (Cr-Ni) ทีท่ นต่อสารเคมี [1]
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4. บทสรุป
การเชื่อมประสานโลหะผสมทีต่ ่างชนิดกันต้องทราบ
ถึงพฤติกรรมการเชื่อมของแต่ละโลหะ
ที่สาคัญ ความสาเร็จของงานเชื่อมก็คือ ส่วนผสม
ของเนื้ อ แนวเชื่อ ม ไม่ ใ ช่ พ ฤติก รรมของโลหะพื้น ฐานกับ
บริเ วณกระทบร้อ นที่พิจ ารณากรณี ก ารเชื่อ มเหล็ก ชนิ ด
เดีย วกัน ความรู้ ใ นเรื่อ งสมบัติ ก ารเชื่อ มของเหล็ก เป็ น
สิง่ จาเป็ นเบื้องต้นก่อนที่จะตัดสินใจทางานเชื่อมเหล็กต่าง
ชนิดกัน
ตามตัวอย่างของเหล็กกล้าออสเทไนต์ทท่ี นทานต่อ
สารเคมีซ่ึง มีก ารใช้ง านกัน มาก สามารถน ามาศึก ษาถึง
วิธีก ารแก้ปั ญหาในการเชื่อ มได้อ ย่ างชัด เจน ด้ว ยการใช้
แผนภูมเิ ชฟเลอร์ช่วย
ในบทความครัง้ ต่ อ ไป (ส่ว นที่ 2) จะน าเสนอกลุ่ม
เหล็ก ผสมสูง อื่น ๆ และพฤติก รรมการเชื่อ มกับ เหล็ก ที่
ต่างกัน
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มาตรฐานการตรวจสอบสาหรับ Inspector ที่เกี่ยวข้องกับงาน In-Service Inspection
ในอุตสาหกรรม Oil & Gas
สมพล เพชรฤทธิ์ 1*
1บริษท
ั เจอร์มนั นิชเชอร์ ลอยด์ อินดัสเตรียล เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน ชัน้ 15 ห้อง 1501-1503 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร 10900
1. บทนา
เป็ น ที่ท ราบกัน ดีว่ า อุ ต สาหกรรม Oil & Gas ของ
ประเทศไทยได้เ กิด ขึ้น มาหลายสิบ ปี แ ล้ว นัน้ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ง การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมดัง กล่ า วได้เ ติบ โตอย่ า ง
รวดเร็ ว เมื่ อ ประเทศไทยได้ มี ก ารค้ น พบและน าก๊ า ซ
ธรรมชาติในอ่าวไทยมาใช้เป็ นวัตถุ ดิบหลักในการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายในประเทศในรูปแบบอุตสาหกรรมหนัก
เช่ น แท่ น ขุด เจาะน้ า มัน และก๊ า ซธรรมชาติ โรงแยกก๊ า ซ
ธรรมชาติ อุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี แ ละเคมี ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง
อุ ต สาหกรรมดัง กล่ า วจะมีรูป แบบเป็ น หน่ ว ยการผลิตที่มี
กระบวนการทางปฏิกริ ยิ าเคมีเข้ามาเกีย่ วข้องเป็ นหลัก
การด ารงไว้ซ่ึง ความปลอดภัย ในการปฏิบ ัติ ง าน
สาหรับหน่ วยการผลิตในอุตสาหกรรม Oil & Gas มีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ในหน่ วยการผลิ ต ให้ มี ค วามมั น่ ใจได้ ว่ า ยั ง สามารถ
ดาเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดย
เป็ นไปตามมาตรฐานทีจ่ ดั วางไว้ในช่วงระยะเวลาการใช้งาน
ที่ ก าหนดและจะต้ อ งมี ก ารก าหนด และวางแผนการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะทางกายรูป ที่
เกิดขึน้ ตามความเป็ นจริงของอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องดังกล่าวไว้
ด้วย
2. มาตรฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ การผลิ ต
ของอุตสาหกรรม Oil & Gas ในช่วงเวลา In-Service
Inspection
การตรวจสอบอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องสาหรับหน่ วยการ
ผลิต ในอุ ต สาหกรรม Oil & Gas ในช่ ว งเวลา In-Service
Inspection คือ การตรวจสอบอุ ปกรณ์ ใ นช่วงเวลาที่หน่ วย
การผลิ ต ดั ง กล่ า วได้ เ ริ่ ม มี ก ารด าเนิ น การใช้ ง านและ
ปฏิบตั กิ ารตามหน้าทีท่ ก่ี าหนดไว้เพื่อให้ได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์
ตามต้องการ เช่น ก๊าซธรรมชาติหรือน้ ามันดิบทีส่ ะอาดขึน้
หรือผลิตภัณฑ์ทางปิ โตรเคมีทต่ี ้องการ เช่นเดียวกันนัน้ การ
ตรวจสอบอุปกรณ์ ในช่วงเวลาของ In-Service Inspection
จะสามารถเกิดขึน้ ได้ในช่วงเวลาที่หน่ วยการผลิตหยุ ดพัก

การปฏิ บ ั ติ ก ารตามหน้ า ที่ เ ป็ นการชั ว่ คราวเพื่ อ การ
บารุงรักษาตามแผนการทีก่ าหนดไว้
การตรวจสอบอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้อ งสาหรับหน่ วยการ
ผลิ ต ในช่ ว งเวลาของ In-Service Inspection จะมี ค วาม
แตกต่างกันกับการตรวจสอบอุปกรณ์ในช่วงการดาเนินการ
ก่อสร้างหน่ วยการผลิตขึน้ มาใหม่ (New Construction) ซึ่ง
ยังไม่มกี ารเริม่ ดาเนินการใช้งานและปฏิบตั ิการของหน่ วย
การผลิต และการตรวจสอบอุ ป กรณ์ ใ นช่ ว งเวลาของ InService Inspection จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการแยกย่อยชนิดของ
อุปกรณ์ในหน่วยการผลิตออกเป็ นจาพวกต่าง ๆ เพื่อให้เป็ น
การง่ า ยแก่ ก ารก าหนดวิธีก ารตรวจสอบปลีก ย่ อ ยอื่น ๆ
รวมถึง การแบ่งแยกรูปแบบการคานวณหาข้อมูล ที่จาเป็ น
ตามลัก ษณะทางกายภาพของชนิด อุ ป กรณ์ ด ั งกล่ าวตาม
ความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาการตรวจสอบนัน้ ๆ
มาตรฐานหรือแนวทางสาหรับการตรวจสอบอุปกรณ์
และโครงสร้างทีเ่ กีย่ วข้องสาหรับหน่วยการผลิตในช่วงเวลา
In-Service Inspection จะมีให้เห็นอย่างเช่น
API (American Petroleum Institute)
1. API Standard 510, Pressure Vessel
Inspection Code
2. API Standard 570, Piping Inspection Code
3. API Standard 653, Storage Tank Inspection
Code
4. API RP 2SIM, Structure Integrity
Management of Fixed Offshore Structure
5. API RP 580, Risk Base Inspection
IIW Guideline for International Inspection
Personnel, PERSONNEL WITH QUALIFICATION FOR
INSPECTION ACTIVITIES including IN-SERVICE
INSPECTION จะกาหนดแนวทางของการตรวจสอบเป็ น 5
ประเภทหลัก คือ
1. In the field of pressure equipment
2. In the field of nuclear equipment
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3. In the field of constructions (Steel
Construction)
4. In the field of Railway components
5. In the field of Transmission Pipeline
Certification Scheme for Personnel, Requirements
for the Certification of Plant Inspector (Plant Integrity
management) จะมี ก าหนดระดั บ ของผู้ ต รวจสอบเป็ น
3 ระดับ คือ
1. Plant Inspector Level 1
2. Plant Inspector Level 2
3. Plant Inspector Level 3
NORSOK Standard, Standards Norway
- NORSOK N-001, Integrity of offshore structures
- NORSOK N-005, Condition Monitoring of load
bearing structures
- NORSOK N-006, Assessment of structure
integrity for existing offshore load-bearing structures
3. ลักษณะความเสียหายที่ สามารถเกิ ดขึน้ สาหรับ
อุปกรณ์ของหน่ วยการผลิ ตในอุตสาหกรรม Oil & Gas
เนื่ อ งจากสภาวะแวดล้อ มที่เ ปลี่ย นแปลงไปตาม
กระบวนการผลิตของหน่ วยการผลิตในอุตสาหกรรม Oil &
Gas โดยเฉพาะลัก ษณะความเสีย หายที่จ ะเกิ ด ขึ้น แก่
อุ ป กรณ์ ท่ีเ กี่ย วข้อ งของแต่ ล ะหน่ ว ยการผลิต ซึ่ง มีค วาม
แตกต่ างกัน ลัก ษณะความเสียหายดังกล่ าวมีโอกาสเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ ตามชนิดของความเสียหายและทวีความ
รุนแรงของความเสียหายในแต่ละชนิดได้มากขึน้ จากช่วง
ระยะเวลาการใช้ง านของอุ ป กรณ์ ท่ยี าวนานขึ้น ลัก ษณะ
ความเสียหายทีเ่ ด่นชัดในอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับหน่ วยการ
ผลิต จะมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น
- Brittle Fracture
- Thermal Fatigue
- Erosion/Erosion Corrosion
- Mechanical Fatigue
- Corrosion
โดยทัวไปแล้
่
วความเสียหายจาก Corrosion จะมีได้
อีก หลากหลายรู ป แบบย่ อ ยลงไป ทัง้ นี้ ข้ึน อยู่ ก ับ สภาวะ
แวดล้ อ มภายนอกและสภาวะแวดล้ อ มภายในของตัว
อุปกรณ์เอง เช่น อุณหภูมกิ ารทางานของอุปกรณ์ทแ่ี ตกต่าง
กัน ในแต่ ละช่ ว งเวลาการท างาน ความดัน ที่เ กิด ขึ้น แรง
กระทาที่เกิดขึน้ แก่ตวั อุปกรณ์ทงั ้ จากแรงภายนอกและแรง

ภายใน สารเคมีหรือชนิดของสารที่อยู่ภ ายในตัวอุ ป กรณ์
ฉนวนทีใ่ ช้หมุ้ ห่ออุปกรณ์ ชนิดของสีหรือสารเคมีทใ่ี ช้ในการ
เคลือบผิวของอุปกรณ์ ทงั ้ ภายนอกและภายใน รวมไปถึง
วัสดุทน่ี ามาใช้ในการผลิตตัวอุปกรณ์เอง ซึง่ สภาวะแวดล้อม
ทีแ่ ตกต่างกันนัน้ ก็สามารถก่อให้เกิดลักษณะความเสียหาย
ในแง่ Corrosion ได้อกี มากมายเช่น
- Galvanic Corrosion
- Corrosion under Insulation
- Soil Corrosion
- Caustic corrosion
- Chloride Stress Corrosion Cracking
- Hydrochloric Acid Corrosion
- Amine Stress Corrosion Cracking
4. พืน้ ฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ของหน่ วยการผลิ ต
โดยการประเมิ นถึงความเสี่ยง (Risk Base Inspection)
จากที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น จะเห็น ได้ว่ า ลัก ษณะความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับหน่วยการผลิตใน
อุ ต สาหกรรม Oil & Gas สามารถเกิด ขึ้น ได้ห ลากหลาย
รูปแบบ จากสาเหตุดงั กล่าวจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ต้องมีก าร
ก าหนดรู ป แบบและวิธีก ารที่เ หมาะสมในการตรวจสอบ
ส าหรับ อุ ป กรณ์ ท่ีเ กี่ย วข้อ งต่ า ง ๆ ทัง้ นี้ จ ะต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ประเภทของการตรวจสอบรวมถึงความถี่ทจ่ี ะกาหนดไว้ใน
แผนงานการตรวจสอบในอนาคต เนื่องจากว่าการตรวจสอบ
อุปกรณ์บางประเภท เช่น ถังรับความดัน (pressure vessel)
ในบางครัง้ มีค วามจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งเปิ ด ช่ อ งทางเข้า ไปสู่
ภายในตัวอุปกรณ์เพื่อเข้าไปทาการตรวจสอบลักษณะทาง
กายภาพภายในโดย Inspector และการกระทาดังกล่าวนัน้
จ าเป็ น จะต้ อ งหยุ ด การท างานของตัว อุ ป กรณ์ ซึ่ง อาจมี
ผลกระทบท าให้ห น่ ว ยกระบวนการผลิต ที่ตัว อุ ป กรณ์ นัน้
ทางานอยู่หรือหน่ วยกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง
จะต้องหยุดการผลิตในช่วงเวลาของการตรวจสอบอุปกรณ์
ดังกล่าว
วิธกี ารตรวจสอบอุปกรณ์ ท่เี กี่ยวข้องของหน่ วยการ
ผลิต ในอุ ต สาหกรรม Oil & Gas ในช่ ว งเวลา In-Service
Inspection ได้มกี ารวิจยั และพัฒนารูปแบบและวิธกี ารของ
การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อลดหรือเพิม่
กระบวนการตรวจสอบหรือการกระทาใด ๆ ให้เหมาะสม
ตามความจาเป็ นในแต่ละช่วงเวลาการทางานของอุปกรณ์
นัน้ ๆ แต่ยงั คงไว้ซง่ึ ความปลอดภัยรวมไปถึงมาตรฐานหรือ
ข้อกาหนดอันเป็ นที่ยอมรับได้ของผู้ประกอบการและผู้ท่มี ี
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ส่ว นเกี่ย วข้อ งในอุ ต สาหกรรมดัง กล่ า ว ทัง้ นี้ ก ารเลือ กใช้
มาตรฐานหรือหลักการในการตรวจสอบอุปกรณ์ ทเ่ี กีย่ วข้อง
ในช่วงเวลา In-Service Inspection ผู้ประกอบการยัง ต้อ ง
ค านึ ง ถึง และปฏิบ ัติต ามกฎหมายของแต่ ละประเทศซึ่งมี
ข้อ ก าหนดที่แ ตกต่ า งกัน ออกไปอย่ า งเคร่ ง ครัด ในกรณีท่ี
ผู้ประกอบการรายเดียวกันนี้ได้ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องใน
อุตสาหกรรม Oil & Gas ในหลายประเทศในเวลาเดียวกัน
การหาจานวนความถี่ในการตรวจสอบที่เหมาะสม การลด
จ านวนครัง้ ในการหยุ ด การท างานของตัว อุ ป กรณ์ ซ่ึง มี
ผลกระทบไปถึงการหยุดการทางานของหน่ วยการผลิตที่
เกีย่ วข้อง การวิเคราะห์และประเมินความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
เพื่อหาวิธกี ารตรวจสอบต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบแบบไม่
ทาลาย (NDT) ให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายรูปทีเ่ กิดขึน้
จริงแก่ตวั อุปกรณ์ รวมทัง้ การใช้วธิ กี ารคานวณทางสถิติ ใน
การกาหนดและวางแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ ต่าง ๆ ใน
อนาคต ซึง่ การกระทาดังกล่าวนัน้ จะช่วยให้ตน้ ทุนในแง่การ
บ ารุ ง รัก ษาตัวอุ ป กรณ์ แต่ ละชนิ ด มีแ นวโน้ มที่ลดลงได้ใน
อนาคตและเป็ นการลดความเสีย่ งทีอ่ ุปกรณ์หรือหน่ วยการ
ผลิตจะมีโอกาสเกิดความบกพร่องหรือเสียหายในช่วงเวลา
การทางานอยู่ได้
รู ป แบบการประเมิน เพื่อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง วิธีก ารและ
แผนการตรวจสอบทีเ่ หมาะสมสาหรับอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
หน่ วยการผลิตในอุตสาหกรรม Oil & Gas ที่เป็ นที่นิยมใช้
ในปั จจุบนั จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ซึง่ หนึ่งในนัน้ คือ
การใช้รู ป แบบการประเมิน โดยค านึ ง ถึง ความเสี่ย งที่จ ะ
เกิดขึน้ เป็ นหลัก
โดยทัวไปรู
่ ปแบบของสมการที่กล่าวถึงความเสีย่ ง
อันเป็ นทีน่ ิยมใช้ในการกาหนดหาแผนการตรวจสอบจะมีดงั
สมการ
Risk = Consequence of failure (CoF) x probability of
failure (PoF)
หรือ จะกล่ า วได้ว่ า ความเสี่ย งที่เ กิด ขึ้น ได้ม าจากผลคู ณ
ระหว่ า งผลกระทบที่เ กิด ขึ้น จากความเสีย หายและความ
น่าจะเป็ นทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ของความเสียหาย
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รูปที่ 1 รูปแบบพื้นฐานการประเมินการตรวจสอบโดยคานึงถึงความ
เสีย่ ง

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ และระดับของ
การตรวจสอบ

หลัก การส าคัญ ที่ต้ อ งค านึ ง ถึง ในการประยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการประเมินการตรวจสอบโดยคานึงถึงความเสีย่ ง
(RBI, Risk Base Inspection) ส าหรับ อุ ป กรณ์ ท่ีเ กี่ย วข้อ ง
กับหน่ วยการผลิตในอุตสาหกรรม Oil & Gas จะมีหลักการ
สาคัญ เช่น
- ระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่
เกีย่ วข้อง เช่น แบบงาน ข้อมูล วิธกี าร และผลการคานวณ
ต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตรวจสอบอุปกรณ์
นัน้ ๆ อย่างละเอียดจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
- การกาหนดวิธ ีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึน
้
จากความเสียหาย
- การกาหนดวิธก
ี ารประเมินความน่ าจะเป็ นที่จะ
เกิดขึน้ ได้จากความเสียหาย
- การกาหนดวิธก
ี ารจัดการบริหารความเสีย่ งโดย
ใช้การตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
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โดยเฉพาะประวัตผิ ลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการตรวจสอบโดย
วิธีก ารต่ า ง ๆ ที่ผ่ า นมาในอดีต ของอุ ป กรณ์ นั น้ ๆ จะมี
ความสาคัญอย่างมาก เช่น ค่าความหนาที่เหลืออยู่ของถัง
รับความดัน (pressure vessel) ตาแหน่งทีใ่ ช้วดั หาค่าความ
หนา รวมถึงลักษณะความเสียหายที่เกิดขึน้ จริง จะต้องมี
ตรวจสอบและประเมินโดยผูต้ รวจสอบ (Inspector) ทีไ่ ด้รบั
การรับ รองตามมาตรฐานสากล และท าการบัน ทึก และ
จัด เก็บ ให้ถู ก ต้อ งเหมาะสมเพื่อ ใช้ในการวิเ คราะห์ข้อมูล
ดังกล่าวในกระบวนการต่อไป

รูปที่ 3 แสดงสัดส่วนความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดความต้องการ
ของข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ลัก ษณะการวิเ คราะห์ข องข้อ มู ล ที่จ ะใช้ใ นกระบวนการ
ประเมินการตรวจสอบโดยคานึงถึงความเสี่ยง (RBI, Risk
Base Inspection) จะเป็ นที่กล่าวถึงโดยทัวไปด้
่ วยกัน สาม
รูปแบบ คือ
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ
- ข้อมูลเชิงปริมาณ
- ข้อมูลเชิงกึง่ ปริมาณ
จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าความต้องการของข้อมูลทีใ่ ช้
ในกระบวนการประเมินการตรวจสอบโดยคานึงถึงความ
เสี่ ย ง (RBI, Risk Base Inspection) จะมี ค วามแตกต่ า ง
อย่างชัดเจนระหว่างการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจะเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามหลักการทางวิศวกรรมและประสบการณ์ของผูว้ เิ คราะห์
โดยทัวไปวิ
่ ธกี ารนี้นิยมทาเป็ นหมู่คณะเพื่อให้ได้มาซึง่ ความ
คิ ด เห็ น จากผู้ มี ป ระสบการณ์ ใ นหลาย ๆ หน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง เช่น งานด้านวิศวกรรม งานด้านกระบวนการผลิต
งานด้านวางแผนการซ่อมบารุง งานด้านการตรวจสอบและ
ซ่อมบารุง งานด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย รวมไป
จนถึ ง หน่ ว ยงานด้า นการประเมิน และคาดการณ์ ร าคา
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต

สาหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณจะเป็ นการวิเคราะห์
ข้อ มูลตามการออกแบบของตัว อุ ป กรณ์ อ้า งอิง ถึง ข้อ มูล
สภาวะแวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ของตัวอุปกรณ์ทงั ้ ในอดีตทีผ่ ่านมา
และปั จ จุ บ ัน ทัง้ ในแง่ ก ารบ ารุ ง รัก ษาและความเสีย หายที่
เกิดขึน้ รวมถึงมูลค่าความเสียหายทีส่ ามารถคานวณหาได้
ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ทไ่ี ม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเช่นกรณี
อุปกรณ์มคี วามเสียหายเกิดขึน้ ระหว่างการทางาน

รูป ที่ 4 แสดงรู ป แบบวัฏ จัก รการท างานของการประเมิน การ
ตรวจสอบโดยคานึงถึงความเสีย่ ง

องค์ประกอบหลักที่สาคัญมากสาหรับการประเมิน
การตรวจสอบโดยค านึ ง ถึ ง ความเสี่ย งคือ การก าหนด
รู ป แบบของ Risk Matrix เพื่ อ ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
ประเมิน หาค่ า ความเสี่ย งที่จ ะเกิด ขึ้น แก่ อุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะ
ประเภท ซึ่งขนาดของ Risk Matrix จะขึ้นอยู่กบั ตัวแปรที่
ทางผูป้ ระเมินและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้มกี ารกาหนดขึน้ และมีการ
ทาข้อตกลงร่วมกันเพื่อทีจ่ ะใช้ Risk Matrix ดังกล่าวในการ
ประเมิน เพื่อ หาความเสี่ย ง เช่ น เดีย วกัน นัน้ การก าหนด
จานวนของสีท่จี ะใช้งานและการกาหนดสีท่แี ตกต่างกันใน
แต่ ละพื้นที่ของช่องตารางใน Risk Matrix ก็จาเป็ นจะต้อง
ได้รบั การยอมรับจากทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง
รูป ที่ 5 จะแสดงให้เ ห็น ขนาดของ Risk Matrix ใน
รูปแบบ 5 x 5 และประกอบไปด้วยจานวนสีท่แี ตกต่างกัน
สามสี คือ แดง เหลือง เขียว ซึ่งเป็ นตัวแทนของค่าความ
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ คือค่าความเสีย่ งสูง (สีแดง) ค่าความเสีย่ ง
ปานกลาง (สีเหลือง) และค่าความเสีย่ งต่า (สีเขียว)
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ตามแผนก าหนดการทุก ๆ 3 หรือ 5 ปี การหาค่าความ
เสีย่ งใหม่ทุก ๆ ครัง้ หลังจากผ่านการซ่อมบารุงโดยมีความ
เสียหายที่ค่อนข้างร้ายแรงเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์ แต่ ไม่ได้
คาดการณ์ดงั กล่าวมาก่อน การหาค่าความเสีย่ งใหม่ของตัว
อุปกรณ์ในกรณีทต่ี วั อุปกรณ์มคี วามเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ซึ่ง
มีผลกระทบต่ อการทางานของตัวอุปกรณ์ เป็ นอันมากเช่น
การเปลีย่ นแปลงสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
การเปลีย่ นแปลงวัสดุหลักทีใ่ ช้ในการผลิตตัวอุปกรณ์

รูปที่ 5 แสดงตัวอย่าง Risk Matrix (ISO 2000)

หลังจากทาการประเมินหาค่าความเสีย่ งของอุปกรณ์
ออกมาได้แล้วนัน้ อุปกรณ์ตวั ใดที่มคี ่าความเสีย่ งสูง จะต้อง
ได้รบั การพิจารณาอย่างละเอียดถีถ่ ว้ นเป็ นอย่างมากในแง่ของ
การก าหนดแผนการตรวจสอบและการเลือ กสรรวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสม องค์ประกอบหลักที่ใช้ในการกาหนด
แผนการตรวจสอบและผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการจะเป็ นไปตามรูปที่ 6

รูปที่ 6 แสดงผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลของการ
ตรวจสอบโดยคานึงถึงความเสีย่ งเพือ่ ใช้ในการกาหนดแผนและวิธกี าร
ตรวจสอบอย่างเหมาะสม

สิง่ หนึ่งที่ต้องระลึกถึงอยู่เสมอสาหรับการประเมิน
ตรวจสอบโดยค านึ ง ถึ ง ความเสี่ ย ง (RBI, Risk Base
Inspection) คือกระบวนการดังกล่าวได้กาหนดรูปแบบการ
ประเมินหาค่าความเสีย่ งของอุปกรณ์ในลักษณะของวัฏจักร
กล่ า วคือ เมื่อ อุ ป กรณ์ นั น้ ๆ ได้ม าซึ่ง ระดับ ความเสี่ย งที่
เกิ ด ขึ้ น จากการประเมิ น รวมถึ ง แผนการตรวจสอบที่
เหมาะสมแล้วนัน้ อุปกรณ์ดงั กล่าวก็ยงั มีความจาเป็ น เป็ น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องทาการประเมินเพื่อหาค่าความเสีย่ งที่อาจ
เกิดขึน้ ใหม่ตามข้อตกลงทีไ่ ด้กาหนดขึน้ อย่างเหมาะสมจาก
ผู้ประเมินและผู้ท่เี กี่ยวข้อง เช่น การหาค่าความเสีย่ งใหม่
ทุก ๆ ครัง้ ของอุปกรณ์ หลังจากที่ผ่านการซ่อมบารุงใหญ่

บทสรุป
ในการกาหนดแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ เกีย่ วข้อง
สาหรับหน่ วยการผลิตในอุตสาหกรรม Oil & Gas ในช่วง
เวลา In-Service Inspection ส าหรั บ Inspector และผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการทางานนัน้ จะเห็นได้ว่าการกาหนด
วิธกี ารและช่วงเวลาในการทาการตรวจสอบทีเ่ หมาะสมและ
มีมาตรฐานรองรับที่ดี เช่นการประเมินการตรวจสอบโดย
ค านึ ง ถึง ความเสี่ยง จะมีก ารวิเ คราะห์ซ่งึ ความสัมพันธ์ท่ี
เกีย่ วโยงต่อเนื่องกัน ทัง้ ในแง่ผลกระทบทางธุรกิจทีเ่ กิดจาก
การเสียหายของตัวอุปกรณ์และนาไปสู่การหยุดการทางาน
ของหน่วยผลิตนัน้ ๆ ผลกระทบทางด้านความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบตั ิงานรวมไปถึงผูท้ ่อี ยู่ในบริเวณใกล้เคียง และมีการ
คานึงถึงความเสียหายในรูปแบบทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
ที่อ าจเกิด ขึ้น ได้ ใ นบริเ วณใกล้ เ คีย ง ซึ่ ง กล่ า วได้ ว่ า การ
เลือกใช้มาตรฐานการประเมินการตรวจสอบโดยคานึงถึง
ความเสี่ ย ง เป็ นการลดค่ า ใช้ จ่ า ยในระยะยาวในการ
ตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ ได้เป็ นอย่างดีในกรณีท่ี
ผู้ทาการประเมินได้ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุและลักษณะ
ความเสียหายที่เกิดขึน้ ได้อย่างถูกต้องและทาการก าหนด
แผนการตรวจสอบอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
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ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มสาหรับเหล็กกล้าไม่เจือ
(Covered Electrode for Non-Alloy Steels)
ยุคล จุลอุภยั
โทร 081-614-9049
1. วัสดุเชื่อมสิ้ นเปลืองเบือ้ งต้น
(Basic Welding Consumables)
การเชื่อมอาร์กไฟฟ้ าด้วยลวดเชื่อมมีสารพอกหุม้ ที่
ใช้กนั นับมาจนถึงปั จจุบนั ไม่น้อยกว่า 100 ปี อย่างไรก็
ตามกระบวนการเชื่อมที่ถูก บันทึกครัง้ แรกถูก ค้นพบเมื่อ
ประมาณ 5,820 ปี มาแล้ว โดยช่างตีเหล็กชื่อ Tubal-Cain
และถู ก บัน ทึก ไว้ใ นหนั ง สือ Genesis โดยให้ค วามร้อ นที่
ปลายของโลหะ 2 ชิน้ จนกระทังเริ
่ ม่ หลอมแล้วตีดว้ ยค้อนให้
ติ ด กั น เมื่ อ โลหะเย็ น ลง โลหะ 2 ชิ้ น ก็ เ ชื่ อ มติ ด กั น
กระบวนการนี้รู้จกั กัน ดีว่า การเชื่อมทุ บ (Forge Welding)
และใช้กนั มาหลายศตวรรษ
ในปี ค.ศ. 1800 ชาวฝรังเศสชื
่
่อ Volta ใช้แบตเตอรี่
หลายใบ เพื่อผลิตอาร์กไฟฟ้ าทีร่ อ้ นเพียงพอ เพื่อหลอมลวด
(Wire) นี่คอื จุดเริม่ ต้นของการเชื่อมอาร์กไฟฟ้ าแต่หลังจาก
นัน้ มา 60 ปี ชาวอังกฤษชื่อ Wilde เชื่อมเหล็กชิน้ เล็ก ๆ เข้า
ด้วยกันด้วยอาร์กไฟฟ้ า จากการประดิษฐ์ของ Wilde ได้รบั
การจดสิทธิบตั รการเชื่อมอาร์กไฟฟ้ าครัง้ แรกของโลกในปี
ค.ศ. 1865
ในประเทศรัสเซีย ในต้นปี ค.ศ. 1890 อู่ต่อเรือ Baltic
Shipyards ใช้ลวดเชื่อมเปลือยสาหรับการเชื่อม อย่างไรก็
ตามงานเชื่อมก็ยงั ไม่ประสบความสาเร็จและอุปกรณ์ยุ่งยาก
มาก ปั ญ หาใหญ่ ท่ีเ ผชิญ ในเวลานัน้ คือ ไม่ มีก ารป้ อ งกัน
โลหะหลอมเหลวที่ดงึ ออกซิเจนและไนโตรเจนจานวนมาก
จากอากาศรอบ ๆ เข้ารวมตัวในเนื้อเชื่อมทาให้เนื้อโลหะ
เชื่อมไม่แข็งแรง
ในปี ค.ศ. 1902 ช่ างกลเรือชาวสวีเดน ชื่อ ออสก้า
คเจลเบอร์ก (Oscar Kjellberg) ประดิษฐ์วธิ ปี ้ องกันแนวเชื่อม
หลอมเหลวจากแก๊สในอากาศได้สาเร็จโดยใช้วธิ หี มุ้ ลวดเชื่อม
ด้วยฟลักซ์ (ส่วนประกอบเคมี) ซึง่ เมื่อได้รบั ความร้อนโดยการ
เชื่อมอาร์กที่ร้อนและเข้มมากจะไหม้เป็ นควัน หรือเป็ นแก๊ส
ปกป้ อง ป้ องกั น มิ ใ ห้ อ ากาศเข้ า ไปรวมกั บ โลหะเชื่ อ ม
หลอมเหลวได้ ง่ า ยการหุ้ ม ลวดด้ ว ยฟลั ก ซ์ ท่ี พ ั ฒ นาโดย
Kjellberg ในปี ค.ศ. 1902 นี้ ได้ ร ั บ การจดสิ ท ธิ บ ั ต ร

ในปี ค.ศ. 1906 และท าให้เป็ นพื้นฐานของการเชื่อมอาร์ก
โลหะด้วยลวดหุม้ ฟลักซ์ซง่ึ ยังคงใช้กนั จนถึงทุกวันนี้
2. ขอบเขตการใช้งาน (Field of Use)
กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (MMAW) เป็ น
กระบวนการเชื่อมอเนกประสงค์ (Multipurpose Process)
ที่ใช้ได้ง่ายและสะดวกในการปรับตัง้ ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ
และถูกนามาใช้ในทุกระดับ และทุกชนิดของอุตสาหกรรม
เช่น ใช้กบั งานโลหะแผ่น, โรงงานปฏิกรณ์
3. ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม (Covered Electrode)
ลวดเชื่อมที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วย
มือ (MMAW) จะเป็ น ลวดเชื่อ มที่มีส ารพอกหุ้ม (รู ป ที่ 1)
แกนเหล็กอยู่ตรงกลางเป็ นแท่งกลมมีขนาดความโต และ
ความยาวเป็ น ขนาดมาตรฐาน (ตารางที่ 1) มีฟ ลัก ซ์หุ้ม
แกนกลาง โดยทัวไปจะเป็
่
นโลหะชนิดเดียวกับโลหะชิน้ งาน
เช่น เหล็กกล้าไม่เจือ (Unalloyed steel), เหล็กกล้าไร้สนิม
(Stainless steel) แต่กม็ บี างชนิดที่ไม่เหมือนกัน เช่น เป็ น
แกนนิกเกิล (Ni) ทีใ่ ช้สาหรับเชื่อมเหล็กหล่อ (Cast Iron)
ตารางที่ 1 แสดงเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของลวดเชื่อม
L (mm)
 (mm)
350 ถึง 200
1.6
2
2.5
450 ถึง 300
3.2
4
5
6
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รูปที่ 1 แสดงส่วนต่าง ๆ ของลวดเชือ่ มมีสารพอกหุม้ [2]

4.2 สมบัตแิ ละส่วนประกอบของสารพอกหุม้
ในบทความฉบับนี้ขอเสนอ 3 ชนิด คือ ชนิดกรด (A)
ชนิดรูไทล์ (R) และชนิดด่าง (B)
4.2.1 ฟลักซ์ชนิดกรด (A) แสดงในรูปที่ 3
- การหยดของโลหะเหลว: หยดละเอียดถึง
เป็ นฝอย
- การหลอมลึก: มาก
- สแลก: กรอบ, พรุนมาก

รูปที่ 2 ช่วยให้เปลวอาร์กเรียบและทาหน้าที่ป้องกันมิให้ออกซิเจน
และไนโตรเจนจากอากาศเข้าผสมกับเนื้อโลหะเชือ่ ม [5]

- ส่ ว นประกอบของสารพอกหุ้ม (โดยประมาณ)
ได้ แ ก่ แมกนี ไ ทต์ (Magenetite; Fe3O4) 50%, ควอร์ ซ
(Quarz; SiO2) 20%, แ ค ล เ ซี ย ม ค า ร์ บ อ เ น ต
(Calciumcarbonate; CaCO3) 10%, เ ฟ อ ร์ โ ร แ ม ง ก า นี ส
(Ferromaganese; FeMn) 20%, น้ า ประสานหรื อ น้ า แก้ ว
(Sodiumsilicate)

รูปที่ 3 แสดงฟลักซ์ชนิดกรด (A) [1]
ช่วงแข็งตัวของสแลก

ความเหลว

4. สารพอกหุ้มแกนลวด (Flux)
สารพอกหุ้มมีหลายชนิดซึ่งมีความแตกต่ างกัน ไป
วัสดุ ท่ีน ามาใช้ท าฟลัก ซ์มีส่ว นผสมของสารหลายชนิ ด ที่
สามารถช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพของเนื้อโลหะ
เชื่อม ซึ่งถูกกาหนดเป็ นมาตรฐานตาม มอก.49/ISO 2560
ซึ่ง เป็ น ลวดเชื่อ มเหล็ก กล้า ละมุ น หรือ เหล็ก กล้า ไม่ เ จือ
(Unalloyed Steel)
4.1 ภาระหน้าทีข่ องสารพอกหุม้ แกนลวด (รูปที่ 2)
สารพอกหุ้มแกนลวดให้ความสาคัญตามภาระหน้ าที่
ดังนี้
4.1.1 ช่ ว ยให้ เ กิด การสร้ า งระยะเปลวอาร์ ก เรีย บ
สม่าเสมอ
a) จุดประกายอาร์กได้ง่ายขึน้
b) ช่วยให้คุณสมบัตกิ ารเชื่อมดีขน้ึ
4.1.2 ช่วยในการสร้างสแลก (Slag)
a) ช่วยให้หยดน้าโลหะมีขนาดโตขึน้
b) ช่วยป้ องกันมิให้เกิดสารมลทินจากอากาศ
เข้ารวมตัวกับหยดน้าโลหะ และเนื้อโลหะเชื่อม
c) ช่วยให้เกิดเกล็ดรอยเชื่อมเรียบ
d) ช่วยมิให้เนื้อโลหะเชื่อมเย็นตัวเร็วเกิน
4.1.3 ช่วยในการสร้างแก๊สปกป้ อง
a) ได้จากสารออร์แกนิก
b) ได้จากสารคาร์บอเนต (CaCO3)
4.1.4 ช่วยเติมและรักษาสมบัตขิ องธาตุเจือ

7
6
5
4
3
2
1280°
1190°
1
Erstorrungsberei
ช่วงแข็งตัวของสแลก
0
1150
1200
1250 ℃ 1300

กราฟที่ 1 ผลต่างอุณหภูม ิ 90oC

จากกราฟที่ 1 แสดงการหลอมของฟลัก ซ์ ช นิ ด กรดที่
ตาแหน่ งหลอมเหลวสูงสุดทีเ่ ลข 7 ณ อุณหภูมิ 280 oC และ
จะแข็งตัวที่ตาแหน่ งเลข 2 ณ อุณหภูมิ 1190oC จะได้ช่วง
แข็งตัวของสแลกมีผลต่างของอุณหภูมถิ งึ 90oC สามารถทา
ให้เชื่อมได้ง่ายกว่าชนิดรูไทล์และชนิดด่าง
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4.2.2 ฟลักซ์ชนิดรูไทล์ (R) แสดงในรูปที่ 4
- การหยดของโลหะเหลว: ปานกลางถึงหยด
ละเอียด
- การหลอมลึก: น้อยถึงมาก
- สแลก: บางส่วนเป็ นผลึก, พรุน
- ส่วนประกอบของสารพอกหุม้ (โดยประมาณ)
ได้ แ ก่ รู ไ ทล์ (Rutite; TiO2) 45%, แมกนี ไ ทต์ (Magenetite;
Fe3O4) 10%, ค ว อ ร์ ซ (Quarz; SiO2) 20%, แ ค ล เ ซี ย ม
คาร์ บ อเนต (Calciumcarbonate; CaCO3) 10%, เฟอร์ โ ร
แมงกานีส (Ferromaganese; FeMn) 5%, น้ าประสานหรือน้ า
แก้ว (Sodiumsilicate)
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(Quarz; SiO2) 10%, เฟอร์ โ รแมงกานี ส (Ferromaganese;
FeMn) 5%, น้าประสานหรือน้าแก้ว (Sodiumsilicate)

รูปที่ 5 แสดงฟลักซ์ชนิดด่าง (B) [1]
7

ช่วงแข็งตัวของสแลก

6

ความเหลว

5
4
3
2
1
0
1100

รูปที่ 4 แสดงฟลักซ์ชนิดรูไทล์ (R) [1]
7

ความเหลว

5
4
3
1
0
1250

1365°

1330°

ช่Erstorrungsbereich
วงแข็งตัวของสแลก
1300

1350

1170°

Erstorrungsbereich
ช่วงแข็งตัวของสแลก
1150

1200

℃ 1250

กราฟที่ 3 ผลต่างอุณหภูม ิ 20oC

ช่วงแข็งตัวของสแลก

6

2

1150°

℃ 1400

กราฟที่ 2 ผลต่างอุณหภูม ิ 35oC

จากกราฟที่ 2 แสดงการหลอมของฟลัก ซ์ชนิ ด รูไ ทล์ ที่มี
ต าแหน่ งหลอมเหลวที่เลข 7 ณ อุ ณหภู มิ 1365oC และจะ
แข็ง ตัว ของสแลกที่ต าแหน่ ง เลข 2 ณ อุ ณ หภู มิ 1330oC
มีผลต่างของช่วงการแข็งตัวของสแลกอยู่ท่อี ุณหภูมิ 35oC
จะพบว่าช่วงการแข็งตัวของสแลกชนิดรูไทล์น้อยกว่าชนิด
กรด จะเชื่อมได้ยากกว่าชนิดกรด
4.2.3 ฟลักซ์ชนิดด่าง (B) แสดงในรูปที่ 5
- การหยดของโลหะเหลว: ปานกลางถึงขนาดโต
- การหลอมลึก: ต่าถึงปานกลาง
- สแลก: เป็ นผลึก, แน่น
- ส่วนประกอบของสารพอกหุม้ (โดยประมาณ)
ได้ แ ก่ ฟลู โ อร์ ส ปาร์ (Fluorspar; CaF2) 45%, แคลเซี ย ม
คาร์ บ อเนต (Calciumcarbonate; CaCO3) 40%, ควอร์ ซ

จากกราฟที่ 3 แสดงการหลอมของฟลั ก ซ์ ช นิ ด ด่ า ง
มีต าแหน่ ง การหลอมเหลวที่เ ลข 7 ณ อุ ณหภู มิ 1170oC
และจะเกิ ด การแข็ ง ตั ว ของสแลกที่ ต าแหน่ ง เลข 2 ณ
อุ ณ หภู มิ 1150oC จะพบว่ า มีผ ลต่ า งของช่ ว งการแข็ง ตัว
ของสแลกอยู่ท่อี ุณหภูมิ 20oC ซึ่งน้อยที่สุดของฟลักซ์ชนิด
กรดและชนิดรูไทล์ หลักซ์ชนิดนี้จงึ เชื่อมได้ยาก เปลวอาร์ก
สัน้ ปลายลวดจะช๊อตติดชิน้ งานได้ง่าย
สมบัติ ส่วนประกอบ หน้ าที่ของสารพอกหุ้มแกน
ลวด และการนาไปใช้งาน สามารถสรุปได้ดงั ตารางที่ 2 ถึง 4
4.3 การผลิตลวดเชื่อมสาหรับการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
กระบวนการผลิตลวดเชื่อมสาหรับการเชื่อมอาร์ก
โลหะด้วยมือ (รูปที่ 6, 7) แบ่งเป็ นส่วนย่อย 2 ส่วนคือ ส่วน
ของสารพอกหุม้ และส่วนของแกนลวด โดยสารพอกหุม้ เริม่
จากการนาวัตถุดบิ สาหรับทาผงฟลักซ์มาผ่านการบดให้เป็ น
ผงทีย่ ่อย และใช้แม่เหล็กแยกวัสดุละเอียด และกรองโดยใช้
ตะแกรง จากนัน้ ชังน
่ ้ า หนักและน าเข้า ถังเก็บ ก่ อ นน ามา
ผสมจะมีการตรวจสอบอุณหภูมแิ ละชังน
่ ้ าหนักอีกครัง้ เมื่อ
ผสมแล้วผูฝ้ ลิตทาการตรวจสอบและนาไปผสมเปี ยก จึงจะ
ถือว่าเป็ นการสิน้ สุดการผลิตสารพอกหุม้ หรือฟลักซ์หมุ้
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ตารางที่ 2 หน้าทีห่ ลักและหน้าทีร่ องของสารพอกหุม้ แกนลวด
ชนิดของสารพอกหุม้
เซลลูโลส (Cellulose - C)
จากสารอินทรียท์ ต่ี ดิ ไฟได้
รูไทล์ (Rutite - R)
จากไทเทเนียมออกไซด์ –TiO2
กรด (Acid – A)
จากเหล็กออกไซด์ (Fe3O4)
ด่าง (Basic – B)
จากฟลูโอร์สปาร์ (CaF2)
แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCo3)
รูไทล์หนา (Thickness Rutite – RR) สารพอก
หุม้ หนา ≥1.6 เท่าแกนลวด มีรไู ทล์สงู
รูไทล์ - เซลลูโลส (Rutite - Cellulose - RC) มี
ปริมาณเซลลูโลสมากกว่ารูไทล์
รูไทล์ – กรด (Rutite – Acid - RA)
เหล็กออกไซด์ + ไททาเนียมออกไซด์
รูไทล์ – ด่าง (Rutite – Basic – RB)
มีด่างมากกว่า

หน้าทีห่ ลัก
สร้างแก๊สปกคลุม
ให้สแลก และหลุดร่อนได้งา่ ย
ให้สแลกกรอบ
มีรพู รุนมาก
ให้สแลกเป็ นผลึกแน่น
ให้ปริมาณ H2ต่า
<15 ml/100g อบที่ 300oC/1 ชม.
ให้สแลกหนา
หลุดร่อนง่าย
ให้สแลกและแก๊สปกคลุม
ให้สแลกมาก
มีสแลกหนาและแก๊สคลุมมาก

หน้าทีร่ อง
เพิม่ แรงดันอาร์ก
ให้การอาร์กรุนแรง
การอาร์กสม่าเสมอ
ให้แนวเรียบ
ถ่ายโอนโลหะเม็ดละเอียด
ให้แนวแบนเรียบ ,
ให้หยดโลหะเหลว ขนาดปาน
กลางถึงขนาดโต ทนต่อการ
แตกร้าว
เริม่ ต้นอาร์กใหม่ได้ดี เกล็ด
เชือ่ มละเอียด
ให้หยดโลหะขนาดปานกลางถึง
ละเอียด
ให้การอาร์กสม่าเสมอ
ให้สมบัตทิ างกลดี
อาร์กสม่าเสมอ

นิยมใช้
ท่าตัง้ เชือ่ มลง (PG)
ทุกท่าเชือ่ มยกเว้นตาแหน่ง
แนวตัง้ เชือ่ มลง (PJ)
จากัดตาแหน่งท่าเชือ่ ม เกิด
รอยร้าวขณะร้อน
ทุกท่าเชือ่ ม AC/DC+

ทุกท่าเชือ่ ม AC/DC±
เหมาะกับเชือ่ มท่าตัง้ เชือ่ ม
ลง
เชือ่ มได้ทุกตาแหน่ง ยกเว้น
เชือ่ มลง
เชือ่ มได้ทุกตาแหน่ง ยกเว้น
เชือ่ มลง

ตารางที่ 3 สมบัตขิ องสารพอกหุม้ แกนลวดอิเล็กโทรดสาหรับการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
ชนิดของสารพอกหุม้
ชนิดกระแส/ขัวเชื
้ อ่ ม
การถ่ายเทหยดน้าโลหะ
การเสริมร่องรอยต่อ
ตาแหน่งท่าเชือ่ ม
ค่าทนต่อแรงกระทบ
การแตกเย็น
ผิวรอยเชือ่ ม
สแลกออกง่าย
สมรรถนะ

กรด (A)
AC/DCหยดละเอียดสเปร์เป็ นฝอย
ปกติ
ทุกท่าเชือ่ ม
สูง
สูง
ดี
ดีมาก
เกิดรอยแหว่งขอบแนวสูง

ตารางที่ 4 พิจารณาการนาไปใช้งาน
ลวดอิเล็กโทรดสาหรับ
เหล็กไม่เจือ และเหล็กเจือต่า
เหล็กเจือสูง
เหล็กทนความร้อน
เหล็กไม่เป็ นสนิม และเหล็กทนความ
ร้อนสูง
เชื่อมพอกผิว
อะลูมเิ นียม และอะลูมเิ นียมเจือ
ทองแดง และทองแดงเจือ
นิเกิล และนิเกิลเจือ

รูไทล์(R)
AC/DCปานกลางถึงหยดละเอียด
ดี
ทุกท่าเชือ่ มยกเว้นท่าลง
ต่า
ต่า
ดี
ดีมาก
ใช้ได้อเนกประสงค์

DIN ISO
1931 2560
8529
8575
8556
8555
1732
1733
1736

ด่าง (B)
DC+
ปานกลางถึงหยดขนาดโต
ดี
ทุกท่าเชือ่ ม
ต่ามาก
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
รอยแหว่งขอบแนวน้อย
ต้องอบแห้งก่อนใช้งาน

เซลลูโลส (C)
AC/DC+
ปานกลางถึงหยดขนาดโต
ดีมาก
เฉพาะท่าเชือ่ มลง
ต่า
ธรรมดา
ดี
ดี
เป็ นฝอย เกิดสแลกน้อย
ให้ผวิ รอยเชือ่ มหยาบ

การเตรียมแกนลวดเชื่อมเริม่ จากการดึงลวดเชื่อมให้
ตรง นามาผ่านกระบวนการรีดให้เล็กลงตามขนาดทีต่ อ้ งการ
นาไปใช้งาน จากนัน้ นามาตัดเป็ ฯท่อนสัน้ ๆ และตรวจสอบ
ก่ อ นจะส่ ง ไปยัง หัว อัด ฟลัก ซ์หุ้ม แกนลวดของเครื่อ งอัด
ผู้ผลิตทาการตรวจสอบ และนาเข้าเตาอบแห้ง และทาการ
ตรวจสอบ บรรจุหบี ห่อ ตรวจสอบ และส่งจาหน่าย
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รูปที่ 6 ขันตอนการผลิ
้
ตผงฟลักซ์และการเตรียมแกนลวดเชือ่ ม

รูปที่ 7 การผลิตลวดเชือ่ มแบบมีสารพอกหุม้

5. ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม
ตาม AWS A 5.1 แบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
5.1 ลวดเชื่อมเย็นเร็ว (Fast Freeze Electrode)
ลวดเชื่อมเย็นเร็วมีสว่ นประกอบเพื่อให้เนื้อโลหะ

เชื่อมแข็งตัวอย่างรวดเร็วหลังจากหลอมโดยการอาร์ก และ
โดยเหตุน้มี แี นวโน้มพิเศษสาหรับการเชื่อมในท่าตัง้ เชื่อมลง
และท่าเหนือศีรษะ แม้ว่าอัตราการฝากเนื้อเชื่อมไม่สูงเท่า
ลวดเชื่อมชนิดอื่น ลวดเชื่อมชนิดเย็นเร็วจะใช้สาหรับการ
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เชื่อมท่าราบ และใช้เป็ นลวดเชื่อมอเนกประสงค์ท่สี ามารถ
จะใช้สาหรับการเชื่อมเหล็กกล้าละมุนทุกอย่าง อย่างไรก็
ตาม การเชื่อ มที่ท าด้วยลวดนี้ ท าได้ช้า และต้อ งการช่าง
เชื่อมทีม่ ที กั ษะสูง
ลวดเชื่อมเย็นเร็วให้การหลอมลึก และมีสารเจือสูง
ให้ส แลกบางและควบคุม อาร์ก ง่า ย มีส ารเซลลูโ ลสผสม
เป็ นหลัก
5.1.1 การใช้งาน (Application)
- อเนกประสงค์สาหรับงานสร้างประกอบ และ
งานซ่อมบารุง มีสะเก็ดเชื่อมขนาดเล็ก ๆ จานวนมาก
- ทุกตาแหน่ งโดยเฉพาะการเชื่อมท่าตัง้ เชื่อม
ลง และท่าเหนือศีรษะ แผ่นงานที่ต้องการคุณภาพโดย
ถ่ายภาพรังสี
- การเชื่ อ มท่ อ อาทิ ท่ อ ผ่ า นเมื อ ง ท่ อ ใน
โรงงาน และท่อทัวไป
่
- การเชื่อมเหล็กอาบสังกะสี เหล็กทาสี หรือ
พืน้ ผิวทีไ่ ม่สะอาด
- รอยต่ อ ที่ ต้ อ งการหลอมลึ ก มาก (Deep
Penetration) เช่น ต่อชนหน้าฉาก
- การเชื่อ มโลหะแผ่ น เช่ น ต่ อ ขอบ ต่ อ มุ ม
และต่อชน
5.1.2 คุณสมบัติ (Characteristic)
- เชื่อมได้ทุกตาแหน่งท่าเชื่อม โดยเฉพาะ PJ,
PD และ PE
- ให้การหลอมลึก
- ให้เ ม็ด โลหะกระเด็น ขนาดเล็ก ๆ จ านวน
มาก
- ให้แนวเชื่อมแบนราบ เกล็ดหยาบ
- มีสแลกบาง เคาะออกได้ยาก
- เชื่อมได้ดกี บั ตาแหน่ง PJ, PD และ PE
ลวดเชื่อ มเย็น เร็ว ได้ แ ก่ E6010, E6011, E6022,
E7010-A1, E7010-G
5.2 ลวดเชื่อมเติมเร็ว (Fast Fill Electrodes)
ลวดเชื่อมเติมเร็วมีสว่ นประกอบช่วยให้เติมเนื้อเชื่อมเร็ว
ในความร้อ นของอาร์ก ดัง นัน้ จึง เหมาะสาหรับ การเชื่อม
ความเร็วสูงบนพืน้ ผิวแนวระดับ โลหะเชื่อมแข็งตัวค่อนข้าง
จะช้า โดยเหตุน้ีลวดเชื่อมชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะเชื่อมในท่า
นอกท่าเชื่อม (Out of Position) อย่างไรก็ตาม ในท่าเชื่อม
ลาดลงเล็กน้อยพอรับได้ ปกติรอยต่อส่วนมากของลวดเติม
เร็วประกอบด้วยต่ อชน ฟิ ลเล็ท เกย และการเชื่อมมุม ใน
แผ่ น หนา 5 มม. หรือ หนากว่ า รอยต่ อ เหล่ า นี้ ส ามารถ

ประคองบ่อหลอมขนาดใหญ่ ของโลหะเชื่อมจนเย็นตัว ให้
การหลอมลึกโลหะอาร์กตื้น แนวเชื่อมเรียบ ไม่มเี กล็ด และ
แบนหรือ นู น เล็ก น้ อ ย เม็ด โลหะกระเด็น น้ อ ย สแลกก่ อ
ตัวหนา และสแลกเคาะออกง่าย
5.2.1 การใช้งาน (Application)
- ผลิต แนวเชื่อ มบนแผ่ น ที่มีค วามหนา 5
มม. หรือมากกว่า
- การเชื่อมท่าราบและท่าระดับ ฟิ ลเล็ท เกย
และต่อชนบากร่อง
- เชื่ อม เห ล็ ก กล้ า คา ร์ บ อนป านกลาง
ประเภทไวต่อการแตกร้าวพอได้ ถ้าไม่สามารถจัดลวดเชื่อม
ไฮโดรเจนต่าได้ (การอุ่นงานก่อนเชื่อมอาจต้องการ)
5.2.2 คุณสมบัติ (Characteristic)
- มีผงเหล็ก (Iron Powder) ให้อตั ราการเติม
เนื้อลวดเชื่อมได้สงู
- เชื่อมได้ใน PA และ PB ฟิ ลเล็ท
- การหลอมลึกตืน้ (Shallow Penetration)
- ผิวหน้าและเกล็ดเชื่อมดีเยีย่ ม
- มีเม็ดโลหะกระเด็นน้อย
- ให้สแลกหนา เคาะออกได้ง่าย
ลวดเชื่อมเย็นเร็ว ได้แก่ E7024, E7024-1, E6027,
E7020-A1
5.3 ลวดเชื่อมเติมเย็น (Fill Freeze Electrodes)
ลวดเชื่อมเติมเย็นมีส่วนประกอบจัดให้อยู่ก่งึ กลาง
ระหว่างลักษณะเด่นของลวดเชื่อมเย็นเร็วและเติมเร็ว และ
จัดให้อตั ราการเติมเนื้อ เชื่อมปานกลางและการหลอมลึก
ปานกลาง โดยเหตุทใ่ี ห้การเชื่อมเร็วแบบก้าวกระโดด การ
สูญเสียเม็ดโลหะกระเด็นน้ อย การกัดแหว่งขอบแนวน้อย
ให้สแลกบาง ลวดเชื่อมนี้มลี กั ษณะเด่นโดยเฉพาะทีท่ าการ
เชื่อมโลหะแผ่น (Sheet Metal) ดังนัน้ บ่อยครัง้ ที่ลวดเชื่อม
เติมเย็น เรียกกันว่า “ลวดเชื่อมโลหะแผ่น ” (Sheet Metal
Electrodes) แนวเชื่อมทีป่ รากฏของลวดเชื่อมกลุ่มนี้เปลีย่ น
จากเรียบและไม่มเี กล็ดไปจนมีเกล็ดทีเ่ ด่นชัด ลวดเชื่อมเติม
เย็นสามารถจะใช้ในการเชื่อมทุกท่า แต่สว่ นมากใช้กนั ในท่า
ระดับหรือตาแหน่งลาดลง
5.3.1 การใช้งาน (Application)
- เดินแนวฟิ ลเลทและแนวเกย
- แนวเชื่อมไม่สม่ าเสมอหรือแนวเชื่อมสัน้ ๆ
ทีเ่ ปลีย่ นทิศทางหรือตาแหน่ง
- การเชื่อมโลหะแผ่นแนวเกยและฟิ ลเลท
- แนวต่อทีป่ ระกอบไม่ดี
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- การเชื่อมอเนกประสงค์ในทุกท่าเชื่อม
5.3.2 คุณสมบัติ (Characteristic)
- เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม นิยมใช้เชื่อมท่า PA
- ให้อ ัต ราการหลอมลวดปานกลาง ให้ก าร
หลอมลึกปานกลาง เหมาะกับการเชื่อมโลหะแผ่น (Sheet
Metal)
- ผิว หน้ า และเกล็ด เชื่อ มเรีย บสม่ า เสมอถึง
เกล็ดหยาบ
- มีสแลกปกคลุมหนาปานกลาง เคาะออกได้
ง่าย
5.4 ลวดเชื่อมไฮโดรเจนต่า (Low Hydrogen Electrodes)
ลวดเชื่ อ มธรรมดาอาจไม่ เ หมาะสมที่ ต้ อ งการ
คุณภาพระดับ X-Ray ที่มแี นวโน้มต่อการแตกร้าว และใน
การเชื่อมชิน้ งานหนา หรือโลหะชิน้ งานทีม่ สี ารเจืออยู่สงู กว่า
เหล็กกล้าละมุน จึงนิยมเลือกใช้ลวดเชื่อมไฮโดรเจนต่า
ลวดเชื่อมไฮโดรเจนต่ า จัดหาได้ทงั ้ ลักษณะเติมเร็ว
หรือ เติ ม เย็น มีส่ ว นประกอบเพื่อ ให้ ก ารเชื่อ มสมบู ร ณ์
คุ ณ ภาพเอ็ ก ซ์ เ รย์ แ ละให้ ค วามเหนี ย วหนึ บ ( Notch
Toughness) ดีเยีย่ ม และมีความสามารถดัดงอดีเยีย่ ม ลวด
เชื่อมไฮโดรเจนต่ ายังลดอันตรายของการร้าวในแนว และ
การร้าวเล็ก ๆ (Micro Cracking) บนชิ้นงานหนา และบน
เหล็กกล้าเจือต่ า ต้องการอุ่นงานก่ อนเชื่อมน้ อยกว่ า ลวด
เชื่อมชนิดอื่น
ลวดเชื่อมไฮโดรเจนต่ าทัง้ หมดบรรจุอยู่ในภาชนะที่
ผนึกแน่น ซึง่ ปกติสามารถเก็บไว้ไม่มกี าหนด โดยปราศจาก
อันตรายของการดูดซับความชืน้ แต่เมื่อใดทีภ่ าชนะถูกเปิ ด
จะต้องใช้ลวดเชื่อมโดยฉับพลัน หรือเก็บในตูอ้ บ
รหัส “R” สาหรับลวดเชื่อม เช่น E7018R บ่งชีถ้ งึ สาร
พอกหุม้ ดูดซับความชืน้ น้อย เพื่อคุณภาพสาหรับลวดเชื่อม
ที่มรี หัส “R” ถ้านาออกจากหีบห่อที่เปิ ดใหม่ หรือที่เปิ ดให้
กระทบความชืน้ สัมพัทธ์ 80% และอุณหภูมิ 21oC เป็ นเวลา
9 ชัว่ โมง ความชื้น หลังจากการเปิ ด นี้จะแพร่ ซึมมากกว่า
0.4% ของน้าหนัก
5.4.1 การใช้งาน (Application)
- แนวเชื่อมคุณภาพ X-Ray หรือแนวเชื่อมที่
ต้องการสมบัตทิ างกลสูง
- แ นว เชื่ อมที่ ต้ า นทานกา รแตกร้ า วใน
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางถึงเหล็กกล้าคาร์บอนสูง แนว
เชื่อมทีต่ อ้ งการการต้านทานการแตกร้อนในเหล็กกล้า เชื่อม
ทีต่ ้องการการต้านทานการแตกร้อนในเหล็กกล้าฟอสฟอรัส
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และแนวเชื่อมที่เกิดรูพรุ นน้ อยที่สุดในเหล็กกล้าซัล เฟอร์
(Sulphur steel)
- แนวเชื่อ มในชิ้น งานหนาหรือ ในรอยต่ อ ที่
จากัดในเหล็กกล้าละมุนและเหล็กกล้าเจือ ความเค้นจาก
การหดตัวอาจส่งผลให้เกิดแนวเชื่อมแตกร้าว
- แนวเชื่ อ มเหล็ ก กล้ า เจื อ ต้ อ งการความ
แข็งแรง 70,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว หรือมากกว่า
- แนวเชื่ อ มท่ า ตั ง้ และท่ า เหนื อ ศี ร ษะใน
เหล็กกล้าละมุนสามารถเชื่อมได้หลายเทีย่ วเชื่อม
5.4.2 คุณสมบัติ (Characteristic)
- เหมาะกับ การเชื่อ มกับเหล็ก กล้า ซัลเฟอร์
ฟอสฟอรัสสูงและเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางถึงสูง ช่วย
ยับยัง้ การเกิดรูพรุน และแตกร้าวใต้แนวเชื่อม
- ใช้ได้ดเี ช่นเดียวกับลวดเชื่อมเติมเร็ว (Fast
Fill Electrode) แ ล ะ ล ว ด เ ชื่ อ ม เ ติ ม เ ย็ น ( Fill Freeze
Electrode)
- ให้ คุ ณ ภาพระดับ X-Ray และสามารถให้
ค ว า ม เ ห นี ย ว ห นึ บ ( Toughness) แ ล ะ ค ว า ม เห นี ย ว
(Ductility)
ลวดเชื่อ มไฮโดรเจนต่ า ได้ แ ก่ E7016, E7018,
E7018-1, E7028
6. การจัดเก็บรักษาลวดเชื่อม
ผู้ ป ฏิบ ัติ ง านเชื่อ มควรปฏิบ ัติต ามค าแนะน าของ
ผู้ผ ลิต ควรเก็บ ลวดเชื่อ มไว้ใ นที่แ ห้ง ไม่ ค วรเก็บ ไว้ใ นที่
เปี ย กชื้น ก่ อ นใช้ค วรน ามาอบแห้ง ด้ว ยอุ ณหภู มิท่ีผู้ผ ลิต
กาหนด (ตารางที่ 5) หรือในอุณหภูมิ 250oF (120oC) การ
เก็บต้องแบ่งกลุ่มลวด เช่น แบ่งตามชนิดของลวดเชื่อม ไม่
ควรเก็บรวมกัน และทาเครื่องหมายเป็ นพวก ๆ ไว้

รูป ที่ 8 เตาอบร้อ น (250oC – 350oC) และกล่ อ งอุ่ น (100oC –
150oC)
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ตารางที่ 5 อุณหภูมใิ นการเก็บรักษาลวดเชื่อม
ชนิดลวดเชือ่ ม
AWSA 5.1

ห้องเก็บปรับอากาศก่อนเปิ ดกล่อง RH อบแห้งในเตา เวลาและอุณหภูมกิ ารอบไล่ความชืน้ มีผลต่อคุณภาพ
ความชืน้
หลังจากเปิ ดกล่อง
ของการเชือ่ ม
oC
(Relative Humidity)
ชัน้ แรก
ชัน้ ที่ 2

ผงเหล็กไฮโดรเจนต่า
E XX 18
E XX 28
ฟลักซ์ประเภทไฮโดรเจน
E XX 15
E XX 16
แรงดึงต่า แรงดึงสูง
E XX 15
E XX 16

32oC
± 20o)
ความชืน้ (RH) 50% สูงสุด
(90oF

32oC
(90oF ± 20o)
ความชืน้ (RH) 50% สูงสุด

7. เสนอแนะการเลือกใช้ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม
(Guide to Common filler metal selection)
การเลื อ กใช้ ล วดเชื่ อ มมี ส ารพอกหุ้ ม โดยทั ว่ ไป
สาหรับกระบวนการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้า
เจือทีน่ ิยมใช้กนั ส่วนใหญ่ซง่ึ แสดงในตารางที่ 6

9% Nickel Steel

2¼Cr-1 Mo Steel
5Cr-½ Mo Steel
9Cr-1 Mo Steel
2¼ Nickel Steel
3½ Nickel Steel

Carbon Steel
Carbon-Molybdenum
Steel
1&1¼Cr-½ Mo Steel

ตารางที่ 6 การเลือกใช้ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มโดยทัวไป
่
สาหรับกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (MMAW) กับโลหะ
ชิน้ งานทีเ่ ป็ นกลุ่มเหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าเจือต่า

Base Material

150oC
± 50oF)

260o - 315oC
370oC
o
o
(500 - 600 F)
(700oF ± 50o)
1 ชัวโมง
่
1.5 ชัวโมง
่
1 – 1.5 ชัวโมง
่

120o - 230oC
(250o - 450oF)

260o - 315oC
340oC
(500o - 600oF)
(650oF ± 50o)
1 ชัวโมง
่
1.5 ชัวโมง
่
1 – 1.5 ชัวโมง
่

(300oF+

Carbon Steel
AB AC AD AE AF AG AJ AK *
CarbonC CD CE CF CH * * *
Molybdenum
Steel
1&1¼Cr-½ Mo
D DE DF DH * * *
Steel
2¼Cr-1 Mo Steel
E EF EH * * *
5Cr-½ Mo Steel
F FH * * *
9Cr-1 Mo Steel
H * * *
2¼ Nickel Steel
J JK LM
3½ Nickel Steel
K LM
9% Nickel Steel
LM

คาอธิบาย (Legend)
A – AWS A5.1 Classification E 70XX Low hydrogen5
B – AWS A5.1 Classification E 6010 for root pass5
C – AWS A5.5 Classification E 70XX-A1 Low
hydrogen
D – AWS A5.5 Classification E 70XX-B2L or E
80XX-B2 Low hydrogen
E – AWS A5.5 Classification E 80XX-B6 or E 90XXB3 Low hydrogen
F – AWS A5.5 Classification E 80XX-B6 or E 80XXB6L Low hydrogen
G – AWS A5.5 Classification E 80XX-B7 or E 80XXB7L Low hydrogen
H – AWS A5.5 Classification E 80XX-B8 or E 80XXB8L Low hydrogen
I – AWS A5.5 Classification E 80XX-C1 or E 80XXC1L Low hydrogen
K – AWS A5.5 Classification E 80XX-C2 or E 80XXC2L Low hydrogen
L – AWS A5.11 Classification ENiCrMo-3
M – AWS A5.11 Classification ENiCrMo-6
* An unlikely or unsuitable combination. Consult the
purchaser if this combination is needed.
หมายเหตุ (Note):
- ตารางนี้ไม่ครอบคลุมโลหะะเจือโครเมียมโมลิดนิ มั (Cr-Mo Alloy)
- 5ดู API RP 582 Section 6.1.3
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8. บทสรุป
สถานประกอบการ หรืออุตสาหกรรมที่มีการผลิต
การซ่อมบารุงชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นโลหะจึงจาเป็ นต้องมีงานเชื่อม
เข้ า มาใช้ ซึ่ ง ในปั จจุ บ ั น ภายในประเทศยั ง นิ ย มใช้
กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (Manual Metal Arc
Welding) และต้ อ งใช้ ล วดเชื่ อ มมี ส ารพอกหุ้ ม เป็ นหลัก
จุ ด ส าคัญ ก็คือ ประวัติและความเป็ น มาของกระบวนการ
เชื่อมนี้และโยงไปถึงลวดเชื่อมนี้มสี ารพอกหุม้ ก็สามารถทีจ่ ะ
ตั ้ง ค าถามได้ ว่ า สารพอกหุ้ ม (Flux) มี ห น้ าที่ แ ละมี
ความสาคัญอย่างไร มีก่ชี นิด มีสารอะไรบ้างที่มาผสมกัน
และให้คุณสมบัติท่แี ตกต่ างกันอย่างไรการผลิตลวดเชื่อม
หุ้ม ฟลัก ซ์ท าอย่ า งไรก็ไ ด้ถู ก น าเสนอไว้ ผู้เ ขีย นหวัง ว่ า
บทความนี้จะเป็ นประโยชน์กบั ผูอ้ ่านและผูป้ ฏิบตั งิ านเชื่อม
จึง ได้ น าเสนอเนื้ อ หาเรื่อ งนี้ เ พื่อ เป็ นความรู้ แ ละเพื่อ ให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง หากท่านมีขอ้
สงสัยหรือมีขอ้ เสนอแนะ โปรดติดต่อได้ทนั ที

[1]

[2]

[3]
[4]
[5]

9. เอกสารและสิ่ งอ้างอิ ง
Dr. Günter-Henle-Str. 8. (2012, January25).
EWM Welding Dictionary (version 1) [Online].
Available: https://www.ewm-group.com/en/
component/rokdownloads/downloads/english/br
ochures-handouts-and-manuals/1371-ewmwelding-dictionary.html.
ลวดเชื่อมไฟฟ้ ามีสารพอกหุม้ ใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่
เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วย
มือ , สานัก งานมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุต สาหกรรม
(สมอ.)., กรุงเทพฯ, 2556.
The Processes Handbook of Arc Welding. 2nd
ed., The Lincoln Electric Co., Ohio, USA, 2012.
Guide to Welding Deutcher verlag für Scheißen,
Germany
เอกสารประกอบการฝึก International Fillel welder
ศูน ย์ฝึ ก อบรมงานเชื่อ มมาตรฐานสากล สถาบัน
พั ฒ น า ฝี มื อ แ ร ง ง า น ภ า ค 1 ส มุ ท ร ป ร า กา ร
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กระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์กบั อุตสาหกรรมต่อเรือ
Submerged arc welding process and ship building industry
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บทคัดย่อ
กระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์เป็ นวิธกี ารเชื่อมที่
นิ ย มใช้ ก ั น อย่ า งกว้ า งขวางในอุ ต สาหก รรมต่ อเรื อ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเชื่อมประกอบตัวเรือ อันเนื่องมาจาก
ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมและความสม่ าเสมอทาง
กายภาพของแนวเชื่ อ ม บทความนี้ ก ล่ า วถึ ง ทฤษฎี ท่ี
เกี่ย วข้อ งกับ กระบวนการเชื่อ มแบบใต้ ฟ ลัก ซ์ ปั ญ หาที่
เกิดขึน้ ในกระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ท่พี บเจอได้บ่อย
ในงานประกอบตัวเรือโดยเฉพาะปั ญหาทีเ่ กิดจากการบิดตัว
ของชิ้ น งานที่ เ กิ ด จากการเชื่ อ มแบบใต้ ฟ ลั ก ซ์ และ
ข้อกาหนดต่าง ๆ ของสถาบันจัดชัน้ เรือสากลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบิดตัวของชิน้ งานในการประกอบตัวเรือ
คาสาคัญ: กระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์, อุตสาหกรรม
ต่อเรือ, ตัวเรือ, การบิดตัว
Abstract
Submerged arc welding process has been
used widely in shipbuilding industry especially in hull
welding and fabrication process. Advantages of
submerged arc welding process include its high
productivity rate and its ability to produce uniform and
consistent weld profiles. This article explains the theory
of submerged arc welding process and common
problem regarding the hull distortion produced by
submerged arc welding process. Furthermore, the
requirement of International association classification
society (IACS) as related distortion in hull fabrication is
discussed.
Keyword: Submerged arc welding process, Ship
building industry, Hull, Distortion

1. บทนา
กระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ (Submerged Arc
Welding Process, SAW) เป็ นกระบวนการเชื่อมที่นิยมใช้
กันแพร่หลายในอุ ตสาหกรรมต่ อ เรือ เพราะสามารถเชื่อ ม
ชิ้ น งานที่ มี ค วามหนาและมี ค วามยาวต่ อ เนื่ อ งโดยไม่
จ าเป็ น ต้อ งเปลี่ย นลวดเชื่อ มบ่ อ ย ๆ นอกจากนี้ ย ัง มีก าร
หลอมลึกที่ดี อัตราการหลอมละลายสูง แนวเชื่อมมีความ
สมบูรณ์สม่าเสมอ ไม่มกี ารกระเด็นของเม็ดโลหะ (Spatter)
อันเนื่องมาจากการปกคลุมแนวเชื่อมที่เกิดจากผงฟลัก ซ์
ลวดเชื่อมทีใ่ ช้มขี นาดใหญ่ และควบคุมการเชื่อมโดยระบบ
อัตโนมัติ และเชื่อมได้เฉพาะท่าราบ การนากระบวนการ
เชื่อมใต้ฟลักซ์ไปใช้ในงานต่อเรือ จะใช้ในการเชื่อมประกอบ
แผ่นฝากัน้ (Bulkhead) แผ่นเปลือกเรือ (Shell Plate) และ
แท่ น ฐานของเครื่อ งจัก ร (Machinery Foundation) ต่ า ง ๆ
ภายในเรือ ปั ญ หาที่พ บเจอได้บ่ อ ยในกระบวนการเชื่อม
คือ การบิดงอของชิ้นงาน (Distortion) ซึ่งมีสาเหตุ มาจาก
หลาย ๆ องค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็ นปริมาณความร้อนทีใ่ ช้ใน
การเชื่อม (Heat Input) การกระจายตัวของอุณหภูมทิ ่เี กิด
จากการเชื่อม (Temperature Distribution) รูปร่างของรอย
บากชิ้ น งาน (Groove Shape) และคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ
(Material Properties) ซึ่งปั จจัยต่าง ๆ นี้จะทาให้เกิดความ
เค้น (Stress) ในแนวเชื่อมซึง่ ถ้าเมื่อใดทีค่ วามเค้นมีมากจน
เกินจุดคราก (Yield Point) ของวัสดุกจ็ ะทาให้เกิดการบิดงอ
อย่ า งถาวร (Plastics Deformation) และจะเกิด ความเค้น
ตกค้าง (Residual Stress) ในแนวเชื่อมตามมา ความเค้น
ตกค้างทีเ่ กิดขึน้ จากการเชื่อมในระหว่างการต่อเรือเป็ นสิง่ ที่
ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เพราะความเค้นตกค้างเป็ น สาเหตุ
หลัก ที่ท าให้เ กิด การแตกหัก และท าให้ เ พิ่มการโก่ง เดาะ
(Buckling Strength) ของชิน้ ส่วนโครงสร้างตัวเรือ ซึง่ จะทา
ให้เรือมีความคงทนทะเลทีล่ ดลง
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2. การประกอบตัวเรือ
การประกอบตัว เรือ จะเริ่ม จากการเตรีย มส่ ว น
ชิน้ งานทีจ่ ะประกอบกันเป็ นบล็อก (Block) ซึง่ จะประกอบไป
ด้ว ยการประกอบและเชื่อ มต่ อ Panel ต่ า ง ๆ เช่ น ฝากัน้
ผนึกน้า (Watertight Bulkhead) ฝากัน้ ต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ในส่วนที่
พั ก อาศั ย ของเรื อ (Accommodation Deck) เป็ นต้ น ใน
ปั จ จุ บ ัน การประกอบตัว เรือ โดยใช้วิธีก ารประกอบแบบ
บล็อก (Block) เป็ นวิธกี ารประกอบตัวเรือที่นิยมใช้กนั มาก
ในปั จุ บ ัน อัน เนื่ อ งจากมีค วามรวดเร็ว ลดเวลาในการ
ประกอบตัวเรือ สามารถพลิกหรือเคลื่อนย้ายได้สะดวกและ
สามารถประกอบได้ในโรงงานประกอบตัวเรือ ง่ายต่อการ
เข้าไปทางาน และนอกจากนี้ยงั สามารถติดตัง้ ท่อ (Piping)
และอุปกรณ์อ่นื ๆ (Outfitting) รวมทัง้ งานทาสีบล็อก [1] ซึง่
วิธกี ารประกอบบล็อกจะเริม่ จากการตัดเตรียมส่วนชิน้ งาน
(Part Preparation) ให้ได้ตามรูปร่างทีป่ รากฏในแบบต่อเรือ
จริง หลัง จากนัน้ น าชิ้น ส่วนต่ า ง ๆ ที่ไ ด้จ ากการตัดนาไป
ประกอบเป็ นบล็อ ก (รู ป ที่ 1) ขัน้ ตอนนี้ จ ะท าการเชื่อ ม
ประสานชิน้ ส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ทีท่ างอู่
ต่ อ เรื อ (Shipyard) จะต้ อ งท าการควบคุ ม การเยื้ อ งศู น ย์
(Misalignment) ของชิ้นงานที่ประกอบเข้าด้วยกันให้ได้ตาม
เกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐานหรือข้อกาหนดของการต่อเรือ
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รูปที่ 2 โครงสร้างของกงเรือ (Frame) และกงเรือ ขนาดใหญ่ (Web
Frame) เมือ่ ประกอบเข้ากับแผ่นเปลือกเรือ (Shell Plate) [3]

เมื่อ บล็อ กต่ า ง ๆ ได้ ป ระกอบและเชื่อ มประสาน
ชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง ๆ และรวมไปถึงการติด ตัง้ ท่อ และ
อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบสมบูรณ์แล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือ
การประกอบตัว เรือ (Erection) ขัน้ ตอนนี้ ต้ อ งน าบล็อ ก
ต่าง ๆ มาประกอบและเรียงต่อกันเป็ นลาเรือ ซึ่งขัน้ ตอนนี้
จะอาศัย การเชื่อ มประสานตรงบริเ วณรอยต่ อ ของแต่ ล ะ
บล็อก และจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการควบคุมการเยื้อง
ศูนย์ ให้อยู่ในเกณฑ์การยอมรับของการประกอบตัวเรือ ซึง่
ขัน้ ตอนในการประกอบตัวเรือได้แสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 1 ขันตอนการประกอบบล็
้
อก (Block) ของเรือบรรทุกน้ามัน [1]

ส าหรับ ขัน้ ตอนในการเชื่อ มประสานตัว เรือ ที่มี
ลัก ษณะโค้ ง (Curved) โดยทัว่ ไปแล้ ว จะเริ่ ม การเชื่ อ ม
ประสานจากกงเรือ (Frame) เข้ากับแผ่นเปลือกเรือ (Shell
Plate) หลังจากนัน้ ทาการเชื่อมประสานส่วนล่างสุดของกง
เรือ (รูปที่ 2) ขนาดใหญ่ (Web frame) เข้ากับแผ่นเปลือก
เรือ ไปยังตาแหน่งบนสุด [2]

รูป ที่ 3 การประกอบบล็ อ ก (Block) ต่ า ง ๆ ของเรือ ที่พ ร้ อ มจะ
ประกอบกันเป็ นตัวเรือ (Hull) [2]
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3. แผ่นเหล็กสาหรับต่อเรือ
แผ่ น เหล็ ก ส าหรับ ต่ อ เรื อ ที่ ใ ช้ ก ัน ในปั จจุ บ ัน มี
ปริมาณเปอร์เซ็นต์คาร์บอน (Carbon Content) ตัง้ แต่ 0.15
จนไปถึง 0.23 เปอร์เซ็นต์คาร์บอน และมีปริมาณธาตุมลทิน
(Impurity) ในปริมาณทีค่ ่อนข้างต่ากว่า 0.05 เปอร์เซ็นต์ ซึง่
ถ้าหากมีปริมาณธาตุ มลทินทีส่ ูงจะทาให้เกิดความเสียหาย
ต่อการเชื่อม นอกจากนี้ยงั ส่งผลต่อการเกิดรอยร้าว (Crack)
ในระหว่างกระบวนการรีดเหล็กอีกด้วย
ในปั จจุบนั สถาบันจัดชัน้ เรือ สากล (International
Association Classification Society, IACS) ได้มกี ารแบ่งค่า
ความแข็ง แรงของแผ่ น เหล็ก ต่ อ เรือ ออกเป็ น 2 ค่ า ความ
แข็งแรงคือ ค่าความแข็งแรงแบบปกติ (Normal Strength
Steel) และ ค่ า ความแข็ง แรงแบบสู ง (Higher Strength
Steel) สาหรับ แผ่ น เหล็ก ต่ อ เรือ ที่มีค่ า ความแข็ง แรงแบบ
ปกติ (Normal Strength Steel) จะมีค่ าความแข็ง แรงที่จุด
คราก (Yield Strength) ไม่ ต่ า กว่ า 235 N/mm2 และมีก าร
แบ่ ง เกรดออกเป็ นทัง้ 4 เกรดคือ เกรด A, B, D และ E
ซึง่ แต่ละชนิดจะมีค่าพลังงานการกระแทก (Impact Energy)
ทีแ่ ตกต่างกันออกไปซึง่ ได้แสดงตามตารางที่ 1 สาหรับแผ่น
เหล็กต่อเรือที่มคี ่าความแข็งแรงชนิ ดสูง สถาบันจัดชัน้ เรือ
สากล ได้แ บ่ ง ค่ า ความแข็ง แรงที่จุด คราก ออกเป็ น 3 ค่ า
ความแข็งแรงคือ 315, 355 และ 390 N/mm2 ซึง่ การจาแนก
คุณสมบัติทางกล, เกรดและค่าพลังงานการกระแทก ของ
แผ่นเหล็กต่อเรือนี้สามารถดูได้จากตารางที่ 2
นอกจากนี้ขอ้ กาหนดของสถาบันจัดชัน้ เรือสากล
ได้กาหนดค่าต่าง ๆ ขององค์ประกอบทางเคมีและการกาจัด
ออกซิเจนออกจากเหล็ก (Deoxidation) ทีเ่ กีย่ วกับของแผ่น
เหล็กต่อเรือทัง้ 2 ชนิดคือ ชนิดค่าความแข็งแรงแบบปกติ
และ ชนิดค่าความแข็งแรงแบบสูง ไว้ดงั ปรากฏในตารางที่ 3
และ 4 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิ างกลของแผ่นเหล็กต่อเรือชนิดค่า
ความแข็งแรงแบบปกติ (Normal Strength Steel) [4]
Minimum Minimum
Minimum
Average
Average
Average
Minimum
Impact
Impact
Tensile Elonga Test
Impact
Yield
Energy (J) Energy (J)
Strength tion Temp
Grade
Energy
(J)
Strength
o
50 mm ≤ t ≤ 70 mm ≤ t ≤
(N/mm2) (%)
C
t ≤ 50 mm
(N/mm2)
70 mm
100 mm
Long
Long
Long
A
20
NA
34
41
B
0
27
34
41
235
400/520
22
D
-20
27
34
41
E
-40
27
34
41

ตารางที่ 2 คุณสมบัตทิ างกลของแผ่นเหล็กต่อเรือชนิดค่า
ความแข็งแรงแบบสูง (Higher Strength Steel) [4]
Grade

A32
D32
E32
F32
A36
D36
E36
F36
A40
D40
E40
F40

Minimum Minimum
Minimum
Average
Average
Minimum
Average
Tensile Elonga Test
Impact
Impact
Yield
Impact
Strength tion Temp
Energy (J) Energy (J)
Strength
Energy (J)
o
(N/mm2) (%)
C
50 mm ≤ t ≤ 70 mm ≤ t ≤
(N/mm2)
t ≤ 50 mm
70 mm
100 mm
Long
Long
Long
0
31
38
46
-20
31
38
46
315
400/520
22
-40
31
38
46
-60
31
38
46
0
34
41
50
-20
34
41
50
355
400/520
21
-40
34
41
50
-60
34
41
50
0
39
46
55
-20
39
46
55
390
400/520
20
-40
39
46
55
-60
39
46
55

ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีและการกาจัดออกซิเจน
ออกจากเหล็ก (Deoxidation) ของแผ่นเหล็กต่อเรือชนิดค่า
ความแข็งแรงแบบปกติ (Normal Strength Steel) [4]
Grade

A
B
D
E
For t ≤ 50 mm For t ≤ 50 mm
Any method
Any method For t ≤ 25 mm
except rimmed except rimmed
Killed
Deoxidation
Killed and fine
steel
steel
Practice
grain treated
For t > 50 mm
For t > 50 mm For t > 50 mm
Killed and fine
Killed
Killed
grain treated
Chemical Composition % (C plus 1/6 Mn not to exceed 0.40%)
C max.
0.21
0.21
0.21
0.18
Mn min.
2.5*C
0.8
0.6
0.7
Si max.
0.5
0.35
0.35
0.35
P max.
0.035
0.035
0.035
0.035
S max.
0.035
0.035
0.035
0.035
Al (acid
0.015
0.015
soluble min)

ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีและการกาจัดออกซิเจน
ออกจากเหล็ก (Deoxidation) ของแผ่นเหล็กต่อเรือชนิดค่า
ความแข็งแรงแบบสูง (High strength steel) [4]
Grade

Deoxidation
Practice

A32
A36
A40

D32
D36
D40

E32
E36
E40

F32
F36
F40

Killed and fine grain treated

Chemical Composition % (C plus 1/6 Mn not to exceed 0.40%)
C max.
0.18
0.16
Mn
0.90-1.60
0.90-1.60
Si max.
0.5
0.5
P max.
0.035
0.025
S max.
0.035
0.025
Al (acid
0.015
0.015
soluble min)
Nb
0.02-0.05
0.02-0.05
V
0.05-0.10
0.05-0.10
Ti max.
0.02
0.02
Cu max.
0.35
0.35
Cr max.
0.2
0.2
Ni max.
0.4
0.8
Mo max.
0.08
0.08
N max.
0.009 (0.012 if Al is presented)
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4. การเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ (Submerged Arc Welding)
ในปั จจุปันการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์เป็ นกระบวนการ
การเชื่อมทีใ่ ช้กนั แพร่หลายในอู่ต่อเรือ ซึง่ กรรมวิธกี ารเชื่อม
แบบนี้จะใช้ผงฟลักซ์ปกคลุมบ่อหลอมเหลวของแนวเชื่อม
ซึง่ เมื่อผงฟลักซ์หลอมละลายจะไปทาปฏิกริ ยิ ากับเนื้อโลหะ
ทีห่ ลอมเหลวระหว่างการเชื่อม ทาให้อากาศไม่สามารถเข้า
ไปยังแนวเชื่อม นอกจากนี้ผงฟลักซ์ทป่ี กคลุมแนวเชื่อมยัง
สามารถช่วยลดการสูญเสียความร้อนที่เกิดขึน้ ระหว่างการ
เชื่อมได้อกี ด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ประสิทธิภาพ
ของแหล่ ง ความร้ อ น (Heat Source Efficiency) ของการ
เชื่อมใต้ฟลักซ์มคี ่าทีค่ ่อนข้างสูง ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแหล่งความร้อนของ
กระบวนการเชือ่ มแบบต่าง ๆ [5]

4.1 อิท ธิพ ลของฟลัก ซ์ ท่ีมีผ ลกระทบต่ อ เนื้ อ โลหะของ
แนวเชื่อม (Weld Metal)
Sindo Kou [5] ได้ศกึ ษาผลกระทบของฟลักซ์ทม่ี ตี ่อ
องค์ประกอบของแนวเชื่อม โดยทาการเชื่อมโลหะชนิด AISI
4304 ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ โดยใช้
ฟลักซ์ชนิด Manganese Silicate ซึง่ มี SiO2 คงทีท่ ่ี 40 wt%
และได้เพิม่ ธาตุ CaF2, CaO และ FeO โดยแยก MnO ออก
จากส่วนผสมของ Manganese Silicate พบว่าธาตุ FeO ที่
เพิม่ เข้าไปนัน้ จะทาให้ปริมาณ Oxygen ถ่ายเทไปเนื้อโลหะ
ของแนวเชื่อมทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ มีสาเหตุมาจากความเสถียรของ
FeO ที่น้อยกว่า MnO เป็ นผลให้ FeO เกิดการสลายและ
ผลิต Oxygen ขึ้น มาในระหว่ างการอาร์ก นอกจากนี้ธาตุ
CaO ที่เพิม่ เข้าไปพบว่ามีความเสถียรที่มากกว่า MnO ทา
ให้ลดปริมาณการถ่ายเท Oxygen ไปยังเนื้อโลหะของแนว
เชื่อม สาหรับอิทธิพลของธาตุ CaF2 ที่เพิม่ เข้าไปพบว่าทา
ให้ลดปริมาณการถ่ายเท Oxygen ไปยังเนื้อโลหะของแนว
เชื่อ ม เช่ น เดีย วกับ CaO แต่ มีป ริม าณที่ก ารลดลงของ
Oxygen ที่ม ากกว่ า ซึ่ง ผลกระทบของธาตุ ป ระกอบของ
ฟลักซ์แต่ละชนิดทีม่ ตี ่อเนื้อโลหะของแนวเชื่อม ได้แสดงใน
รูปที่ 4 นอกจากนี้ผงฟลักซ์ทม่ี สี าร CaF2 และ CaO ผสมอยู่
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เป็ นหลั ก จะเป็ นผงฟลั ก ซ์ ช นิ ด ด่ า ง (Basic-B) จะดู ด
ความชื้น ไว้สูง จึง ควรท าการอบร้อ นที่อุ ณ หภู มิ 350 °C
อย่างน้อย 1 ชัวโมง
่
ก่อนทีจ่ ะนาไปใช้งาน

รูปที่ 4 อิท ธิพ ลของธาตุ ผ สมต่ า ง ๆ ใน Manganese Silicate ที่ม ี
ผลกระทบต่ อ ปริมาณ Oxygen ในเนื้อ โลหะของแนวเชื่อ ม ส าหรับ
กระบวนการเชือ่ มแบบใต้ฟลักซ์ [5]

4.2 ส่ว นประกอบหลัก ของอุ ป กรณ์ สาหรับ กระบวนการ
เชื่อมแบบใต้ฟลักซ์
ส่ ว นประกอบหลั ก ของอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ น
กระ บ ว นกา รเชื่ อม แ บบ ใต้ ฟ ลั ก ซ์ ป ระ กอบไปด้ ว ย
แหล่ ง ก าเนิ ด พลัง งาน (Power Source), หัว เชื่อ ม (Weld
Head) และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Accessories) ดังแสดง
ในรูปที่ 5

รูปที่ 5 ส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับกระบวนการเชื่อม
แบบใต้ฟลักซ์ [5]
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4.2.1 แหล่ ง ก าเนิ ด พลั ง งาน (Power Source) ใน
กระบวนการเชื่ อ มแบบใต้ ฟ ลั ก ซ์ ส าม ารถ เลื อ กใ ช้
แหล่ ง ก าเนิ ด พลัง งานได้ท งั ้ ชนิ ด CC (Constant Current)
และ CV (Constant Voltage) ในบางครั ้ง แหล่ ง ก าเนิ ด
พลังงานของกระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์สามารถมีได้
ทัง้ สองชนิด สาหรับชนิดของขัว้ กระแสไฟฟ้ า (Polarity) ที่
ใช้ในกระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์มดี งั ต่อไปนี้คือ AC,
DCEP แ ล ะ DCEN ซึ่ ง ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ทั ้ง ส า ม ช นิ ด มี
แหล่ ง จ่ า ยไฟที่ ต่ า งกั น กระแสไฟฟ้ า AC ได้ ม าจาก
แหล่งจ่ายไฟแบบ Transformer สาหรับแหล่งจ่ายไฟแบบ
DCEP แ ล ะ DCEN ไ ด้ ม า จ า ก แ ห ล่ ง จ่ า ย ไ ฟ แ บ บ
Transformer- rectifier
Ali Moarrefzadeh [6] ได้เปรียบเทียบความแตกต่าง
ข อ ง ขั ้ว ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ( Polarity) แ ต่ ล ะ ช นิ ด ส า ห รั บ
กระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ กระแสไฟฟ้ าชนิด DCEP
เป็ นกระแสไฟฟ้ าทีด่ ที ่สี ุดต่อการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ อีกทัง้
ยังง่ายต่ อการควบคุมการอาร์ก ที่ดีกว่าขัว้ กระแสไฟชนิด
อื่ น ๆ ส าหรั บ ขัว้ กระแสไฟชนิ ด DCEN จะให้ ผ ลของ
Deposition Rate ที่สู ง แต่ จ ะไปลดคุ ณ สมบัติ ก ารหลอม
ละลาย ซึ่งโดยทัวไปแล้
่
ว ขัว้ กระแสไฟชนิด DCEN เหมาะ
กับ งานเชื่อ มแบบพอกผิว (Surfacing) และขัว้ กระแสไฟ
แบบ AC อาจมีการนาไปใช้งานบ้างแต่การควบคุมการอาร์ก
ยังดีไม่เท่ากับขัว้ กระแสไฟฟ้ าชนิด DCEP
4.2.2 ชุ ด หั ว เชื่ อ ม ( Weld Head) เป็ นอุ ป กรณ์ ท่ี
ประกอบขึน้ จากตัวป้ อนลวด (Wire Feed), หัวเชื่อม (Torch)
และ ท่อนากระแส (Contact Tip), และท่อสาหรับส่งฟลักซ์
(Flux Nozzle) หน้ า ที่ห ลัก ของหัว เชื่อ ม คือ น าลวดเชื่อ ม
(Guide Direction) และฟลัก ซ์มีท่ อ ส่ง ฟลัก ซ์ไ ปยัง ชิ้น งาน
นอกจากนี้ ชุ ด หัว เชื่อ มยัง มีห น้ า ที่ค อยยึด ท่ อ น ากระแส
เพื่อให้กระแสส่งถ่ายเข้าสู่ลวดอิเล็กโทรดเมื่อเกิดการอาร์ก
กับชิน้ งานก็จะเกิดการหลอมละลายขึน้ ในระหว่างการเชื่อม
[6]
4.2.3 อุ ป กรณ์ ป ระกอบอื่น ๆ (Accessories) ได้แก่
อุ ป กรณ์ ข ับ เคลื่ อ น (Travel Equipment) และหน่ ว ยคื น
สภาพฟลักซ์ (Flux Recovery Units)
4.3 ตัวแปรและผลกระทบสาหรับการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์
Mandal [7] ได้เ สนอผลกระทบของตัว แปรต่ า ง ๆ
สาหรับกระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ท่สี ่งผลต่อลักษณะ
รูปร่างของแนวเชื่อมซึง่ ประกอบด้วย ปริมาณกระแสไฟฟ้ า
(Current), ค่าแรงดัน (Volt), ความเร็วในการเชื่อม (Travel

Speed) และส่วนยื่นอิเล็กโทรด (Electrode Extension) ซึ่ง
แต่ ล ะตั ว แปรให้ ผ ลทางกายภาพของแนวเชื่ อ มที่ ไ ม่
เหมือนกัน ซึง่ สามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละตัวแปร
ได้ดงั ต่อไปนี้
4.3.1 ปริมาณกระแสไฟฟ้ า (Current) เป็ นตัวควบคุม
อัตราการหลอมละลาย (Melting Rate) นอกจากนี้การหลอม
ลึกของการเชื่อมก็มผี ลกระทบมาจากปริมาณกระแสไฟฟ้ าที่
ใช้ในการเชื่อมอีกด้วย

รูปที่ 6 อิทธิผลของปริมาณกระแสไฟฟ้ าทีม่ ผี ลกระทบต่อการหลอม
ลึกของแนวเชือ่ ม [8]

4.3.2 ปริ ม าณค่ า แรงดัน เชื่อ ม (Welding Voltage)
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปร่างของบริเวณหลอมละลายของ
แนวเชื่อ ม (Fusion Zone) และความกว้า งของแนวเชื่อ ม
(Bead Width) แต่มผี ลกระทบต่อการหลอมลึกน้อยมากเมื่อ
เทียบกับผลกระทบจากกระแสไฟฟ้ า (Current)

รูปที่ 7 อิทธิผลของปริมาณแรงดันเชื่อมทีม่ ผี ลกระทบต่อรูปร่างของ
แนวเชือ่ ม [8]

4.3.3 ความเร็ ว ในการเชื่ อ ม ( Travel Speed) มี
ผลกระทบต่อปริมาณของรูปร่างและการหลอมลึกของแนว
เชื่อ ม ถ้า หากท าการเชื่อ มโดยใช้ค วามเร็วที่สูง จะท าให้
ปริมาณความร้อนทีใ่ ช้ในการเชื่อม (Heat Input) ต่อหน่วยมี
ปริมาณทีล่ ดลง, รูปร่างของแนวเชื่อม (Weld Bead) มีขนาด
เล็กลง, เกิดความไม่สมบูรณ์ ของแนวเชื่อม เช่น เกิดรอย
แหว่ ง ขบแนว (Undercut) และถ้า หากใช้ค วามเร็ว ในการ
เชื่อมทีต่ ่ าลง จะทาให้ปริมาณความร้อนทีใ่ ช้ในการเชื่อม มี
ปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ จะช่วยเพิม่ การหลอมลึกของแนวเชื่อม
และเพิม่ ความนูนของแนวเชื่อม (Reinforcement)
4.3.4 ส่วนยื่นอิเล็กโทรด (Electrode Extension) หรือ
ระยะจากปลายลวดทีย่ ่นื ถึงปลายท่อนากระแส [9] ช่วยเพิม่
อัตราการหลอมละลาย อันเนื่องมาจากความต้านทาน ก็จะ
เกิด ความร้ อ นขึ้น ที่ อิเ ล็ก โทรด (Electrode) ระหว่ า งท่ อ
น ากระแส กับ ต าแหน่ ง การอาร์ก ดัง นัน้ อัต ราการหลอม
ละลาย จะเพิ่ม ขึ้น 25% - 50% โดยประมาณเมื่อ ใช้ระยะ
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ส่วนยื่นของอิเล็กโทรดที่เพิม่ ขึน้ ซึง่ ไม่มผี ลกระทบใด ๆ ต่อ
ปริมาณกระแสไฟฟ้ าทีใ่ ช้ในการเชื่อม
5. ปัญหาในงานเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์
สาหรับการประกอบตัวเรือ
ปั ญ หาหลัก ที่พ บเจอได้บ่อ ยของการเชื่อมแบบใต้
ฟลักซ์ในงานประกอบตัวเรือคือการบิดตัวของชิน้ งาน ซึง่ มี
สาเหตุ หลักมาจากค่าความเค้น อันเนื่องมาจากความร้อน
(Thermal Stress) ทีเ่ กิดจากการขยายตัว (Expansion) และ
การหดตัว (Contraction) ของแนวเชื่อ ม ซึ่ง พฤติ ก รรม
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในระหว่างการเชื่อมจะส่ง ผลโดยตรงต่อ
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างถาวร (Plastic Deformation)
ผลกระทบดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การบิ ด ตั ว เชิ ง มุ ม
(Angular Distortion) และการหดตัว (Shrinkage) ในแนว
ตามขวางและทิศทางเดียวกับแนวเชื่อม [10]

ส ถ า บั น จั ด ชั ้ น เ รื อ ส า ก ล ( International
Association Classification Society, IACS) ไ ด้ ก า ห น ด
เกณฑ์การยอมรับในกรณีท่ชี ้นิ ส่วนมีการบิดตัวซึ่งได้แบ่ง
ตามพื้น ที่แ ละส่วนต่ าง ๆ ของเรือ ซึ่ง ได้จ าแนกออกเป็ น
รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 5
6. บทสรุป
บทความนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการเชื่อมใต้ฟลัก ซ์ใ น
อุตสาหกรรมต่อเรือ การประกอบตัวเรือ แผ่นเหล็กสาหรับ
ต่อเรือ และปั ญหาที่พบในงานเชื่อมในอุตสาหกรรมต่อเรือ
ซึง่ พบว่าปั ญหาส่วนใหญ่ทพ่ี บในการประกอบโครงสร้าง คือ
การบิดตัวของชิ้นงาน ซึ่งจาเป็ นจะต้องมีการเลือกใช้ และ
ควบคุ ม ตัว แปรในการเชื่อ มที่เ หมาะสม ได้แ ก่ ปริม าณ
กระแสไฟฟ้ า ค่าแรงดันเชื่อม ความเร็วในการเชื่อม และ
ระยะส่วนยื่นอิเล็กโทรด เพื่อควบคุมปริมาณความร้อนทีใ่ ช้
ในการเชื่อม รวมถึงขนาดของแนวเชื่อมให้ผ่านตามเกณฑ์
การยอมรับของสถาบันจัดชัน้ เรือสากลต่อไป

[1]

[2]
รู ป ที่ 8 ดาดฟ้ าเรื อ ( Deck plating) ที่ เ กิ ด การ บิ ด ตั ว ภายใต้
กระบวนการเชือ่ มแบบใต้ฟลักซ์

ตารางที่ 5 เกณฑ์ ก ารยอมรั บ การบิ ด ตั ว (Distortion)
จาแนกตามพืน้ ทีแ่ ละส่วนต่าง ๆ ของเรือ [11]
Item
Shell plate

Parallel part
(side & bottom shell)
Fore and aft part

Tank top plate
Long. Bulkhead
Bulkhead
Trans. Bulkhead
Swash Bulkhead
Parallel part
Strength deck
Fore and aft part
Covered part
Bare part
Second deck
Covered part
Forecastle deck
Bare part
Poop deck
Covered part
Bare part
Super structure deck
Covered part
Outside wall
House wall
Inside wall
Covered part
Interior member (web of girder, etc.)
Floor and girder in double bottom

Standard

Limit

[3]
[4]

4 mm
5 mm
4 mm

8 mm

[5]

6 mm
4 mm
6 mm
7 mm
6 mm
7 mm
4 mm
6 mm
4 mm
7 mm
4 mm
6 mm
7 mm
5 mm
5 mm

8 mm
9 mm
9 mm
8 mm
9 mm
8 mm
9 mm
6 mm
9 mm
6 mm
8 mm
9 mm
7 mm
8 mm
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[6]

[7]
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การแข่งขันฝี มือแรงงานอาเซียน
เรียบเรียงโดย วัชรพงษ์ มุขเชิด

สำนักงำนโครงกำรพัฒนำฝี มอื แรงงำนแห่งภำคพืน้ ที่เอเชียและแปซิฟิก (ILO/APSDEP) ได้จดั ประชุมประเทศสมำชิก
ระหว่ำงวันที่ 7 – 17 กันยำยน 2536 ณ เมืองชิบำ ประเทศญี่ป่ ุน และตกลงที่จะจัดให้มกี ำรแข่งขันฝี มอื แรงงำนระหว่ำงกลุ่ม
ประเทศสมำชิกอำเซียนขึน้ ดังนัน้ กำรแข่งขันฝีมอื แรงงำนอำเซียนเป็ นกิจกรรมหนึ่งของประเทศสมำชิกสมำคมประชำชำติแห่ ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออำเซียน (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) ซึง่ ได้จดั ให้มกี ำรแข่งขันฝีมอื
แรงงำนในสำขำอำชีพต่ำง ๆ ขึน้ 2 ปี ต่อครัง้ โดยมีวตั ถุประสงค์ของกำรแข่งขันประกอบด้วย
1. เพื่อพัฒนำทักษะกำรประกอบอำชีพและค่ำนิยมทีด่ ขี องกำรทำงำนในกลุ่มเยำวชน และแรงงำนฝีมอื
2. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมำชิกร่วมมือกันทัง้ ด้ำนกำรศึกษำและฝึกอบรมด้ำนอำชีพ
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชดิ ระหว่ำงหน่ วยงำนภำครัฐ ภำคอุตสำหกรรม องค์กรนำยจ้ำงและลูกจ้ำง
อีกทัง้ สถำนศึกษำด้ำนวิชำชีพต่ำง ๆ
4. เพื่อเป็ นเวทีทส่ี ร้ำงกำรยอมรับในควำมเป็ นเลิศด้ำนฝีมอื อีกทัง้ ช่วยพัฒนำแรงงำน รุ่นใหม่ให้มฝี ีมอื อยู่ในระดับสูง
กำรแข่งขันฝีมอื แรงงำนอำเซียนเป็ นกิจกรรมหนึ่งของประเทศสมำชิกกลุ่มอำเซียนทีต่ อ้ งกำรควำมร่วมมือกันพัฒนำฝีมอื
แรงงำนในระดับภูมภิ ำคให้ทดั เทียมกับระดับนำนำชำติโดยประเทศสมำชิกได้กำหนดข้อตกลงเบือ้ งต้นของกำรแข่งขัน ดังนี้
1. จัดกำรแข่งขัน 2 ปี ต่อครัง้ โดยประเทศสมำชิกผลัดกันทำหน้ำที่เป็ นเจ้ำภำพผู้จดั กำรแข่งขัน โดยกำรลงมติเลือก
ประเทศทีจ่ ะรับเป็ นเจ้ำภำพ
2. แบบแข่งขัน (Test Projects) ทีใ่ ช้ในกำรแข่งขัน ประเทศสมำชิกอำเซียนตกลงกันที่ จะใช้แบบแข่งขันครัง้ ล่ำสุดของ
องค์กำรแข่งขันฝี มอื แรงงำนนำนำชำติ หรือ WorldSkills (ซึง่ มีสมำชิกทัวโลกประมำณ
่
50 ประเทศและจัดกำรแข่งขันทุก ๆ 2 ปี )
แบบทดสอบ WorldSkills ทุกสำขำ จัดทำขึน้ โดย ผู้เชี่ยวชำญซึ่งส่วนใหญ่มำจำกภำคอุตสำหกรรมชัน้ นำของประเทศสมำชิก
โดยเนื้อหำของแบบทดสอบจะสะท้อนถึงเทคโนโลยีล่ำสุดและควำมต้องกำรทักษะแรงงำนของตลำดโลก โดยมีควำมเชื่อว่ำผู้ท่ี
สำมำรถทำแบบทดสอบในสนำมแข่งขันได้ ก็ย่อมจะสำมำรถทำงำนในสถำนประกอบกำรได้เช่นกัน เนื่องจำกแบบทดสอบของ
WorldSkills มีกำรปรับปรุงแก้ไขทุกครัง้ ทีม่ กี ำรแข่งขันครัง้ ใหม่ กำรจัดกำรแข่งขันฝี มอื แรงงำนอำเซียน ซึง่ ยึดแบบทดสอบของ
WorldSkills ครัง้ ล่ำสุด จึงเป็ นวิธกี ำรทีด่ อี ย่ำงหนึ่งทีช่ ว่ ยให้เยำวชนในกลุ่มประเทศอำเซียนได้ฝึกฝนฝีมอื ให้กำ้ วทันกระแสโลกอยู่
เสมอ
3. ผูแ้ ข่งขันต้องมีอำยุไม่เกิน 22 ปี แต่ละประเทศส่งเข้ำแข่งขันไม่เกินสำขำละ 2 คน โดยกำหนดระยะเวลำแข่งขัน 3 วัน
(ภำยในระยะเวลำ 15 – 18 ชัวโมง)
่
นับจนถึงปั จจุบนั มีกำรจัดกำรแข่งขันฝีมอื แรงงำนอำเซียนจำนวน 10 ครัง้ ดังนี้
ครังที
้ ่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*11

ประเทศเจ้าภาพ
ประเทศมำเลเซีย กรุงกัวลำลัมเปอร์
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ กรุงมะนิลำ
ประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร
ประเทศอินโดนีเซีย กรุงจำกำร์ตำ
ประเทศสำธำรณรัฐเวียดนำม กรุงฮำนอย
ประเทศเนกำรำบรูไนดำรุสซำลำม กรุงบันดำร์เสรี เบกำวัน
ประเทศมำเลเซีย กรุงกัวลำลัมเปอร์
ประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร
ประเทศอินโดนีเซีย กรุงจำกำร์ตำ
ประเทศสำธำรณรัฐเวียดนำม กรุงฮำนอย
ประเทศมำเลเซีย กรุงกัวลำลัมเปอร์

ช่วงเวลา
วันที่ 12 – 23 สิงหำคม 2538
วันที่ 10 – 17 ธันวำคม 2539
วันที่ 16 – 18 มีนำคม 2544
วันที่ 1 – 10 ตุลำคม 2545
วันที่ 21 - 30 กันยำยน 2547
วันที่ 3 - 12 กันยำยน 2549
วันที่ 10 - 19 พฤศจิกำยน 2551
วันที่ 19 - 21 พฤศจิกำยน 2553
วันที่ 11 - 20 พฤศจิกำยน 2555
วันที่ 19 - 29 ตุลำคม 2557
วันที่ 19 – 29 กันยำยน 2559
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ผลงานผู้เข้าแข่งขันสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม ในการแข่งขันฝี มือแรงงานอาเซียน
ครังที
้ ่ 1 มาเลเซีย 2538
ระดับเหรียญทอง
ประกำศนียบัตรฝีมอื ยอดเยีย่ ม

นำยอรุณศักดิ ์ เท่ำสิงห์ (535)
นำยอมรเดช นันทประภำภรณ์ (510)

ครังที
้ ่ 2 ฟิ ลิ ปปิ นส์ 2539
ระดับเหรียญทองแดง
ประกำศนียบัตรฝีมอื ยอดเยีย่ ม

นำยวัชระ เอีย่ มพงษ์ (510)
นำยบัญชำ มั ่นเพ็ง (505)

ครังที
้ ่ 3 ไทย 2544
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญเงิน

นำยสิงห์คำ สุอุดมสินโรจน์ (537)
นำยวสันต์ จันทูล (532)

ครังที
้ ่ 4 อิ นโดนี เซีย 2545
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญเงิน

นำยนันธิชยั วิรยิ ำนุกูล (561)
นำยอนุ พงศ์ เซีย่ งจ๊ง (530)

ครังที
้ ่ 5 สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม 2547
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญเงิน

นำยอักษร โปร่งอำกำศ (555)
นำยสำเริง แก้วสุวรรณ (547)

ครังที
้ ่ 6 เนการาบรูไนดารุสซาลาม 2549
ระดับเหรียญทอง

ครังที
้ ่ 7 มาเลเซีย 2551
ระดับเหรียญทอง
ครังที
้ ่ 8 ไทย 2553
ระดับเหรียญทอง

นำยทวีศกั ดิ ์ เอีย่ มพงษ์ (546)
นำยไตรรัตน์ บัวสุข (545)

นำยสมชำย พรมมี

นำยอัครพล มะพงษ์เพ็ง
นำยอเนก สุนทรำรักษ์

ครังที
้ ่ 9 อิ นโดนี เซีย 2555
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญเงิน

นำยปรีชำ หำญชนะ
นำยประเวศ บุญศรี

ครังที
้ ่ 10 สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม 2557
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญทองแดง

นำยศุภรัตน์ รัตนพันธ์
นำยจักรกริช เนียมนำภำ

