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การศึกษาโครงสร้างทางโลหะวิ ทยาและความต้านทานการกัดกร่อนของ
รอยเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิ มต่างชนิ ดเกรด ASTM A790 SAF 2205 และ
ASTM A312 TP 316L โดยกระบวนการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สปกคลุม
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บทคัดย่อ : งานวิจยั นี้ศกึ ษาการเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิดระหว่างเกรด ASTM A790 SAF 2205 และ
ASTM A312 TP 316L ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สปกคลุมทีส่ ่งผลต่อโครงสร้างทางโลหะวิทยาและ
ความต้านการกัดกร่อนของแนวเชื่อม ในการทดลองนี้ใช้ลวดเชื่อม AWS A5.9 ER2209 เชื่อมรอยต่อระหว่างท่อ
เหล็ก กล้ า ไร้ส นิ ม เกรด ASTM A790 SAF 2205 เข้า ด้ว ยกัน ส่ ว นอีก เงื่อ นไขหนึ่ งใช้ลวดเชื่อ ม AWS A5.14
ERNiCrMo-3 เชื่อมรอยต่ อ ระหว่างท่ อ เหล็ก กล้าไร้สนิ ม เกรด ASTM A790 SAF 2205 และ ASTM A312 TP
316L จากนัน้ ตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง และทดสอบความต้านทานการกัด
กร่อนด้วยเทคนิคโพเทนชิโอไดนามิกส์ โพลาไรเซชันรวมถึงเทคนิคแบบจุ่ม (Immersion Test) ผลการวิจยั พบว่า
โครงสร้างพืน้ ฐานของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด ASTM A790 SAF 2205 มีองค์ประกอบเป็ นเฟอร์ไรต์และออสเทน
ไนต์ ส่วนเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด ASTM A312 TP 316L มีโครงสร้างพื้นฐานเป็ นออสเทนไนต์ ส่วนบริเวณแนว
เชื่อมด้วยโลหะเติม AWS A5.9 ER2209 และ AWS A5.14 ERNiCrMo-3 พบโครงสร้างเฟอร์ไรต์-ออสเทนไนต์
และออสเทนไนต์ ตามลาดับ นอกจากนี้การใช้ทงั ้ สองเทคนิคทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนพบว่า อัตราการ
กัดกร่อนสูงสุดเกิดขึน้ กับแนวเชื่อมด้วยลวดเชื่อม AWS A5.14 ERNiCrMo-3 บนรอยต่อระหว่างวัสดุท่อเหล็กกล้า
ไร้สนิมเกรด ASTM A790 SAF 2205 และ ASTM A312 TP 316L
คาสาคัญ: ความต้านทานการกัดกร่อน; เหล็กกล้าไร้สนิม; ASTM A790 SAF 2205; ASTM A312 TP 316L
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Abstract: This research studies dissimilar welding between ASTM A790 SAF 2205 and ASTM A312 TP
316L stainless steel pipe by using gas tungsten arc welding (GTAW) process which affects the
metallurgical structure and corrosion resistance of weldment. The filler metal used in this experiment is
AWS A5.9 ER2209 for joining the ASTM A790 SAF 2205 together and AWS A5.14 ERNiCrMo-3 for
joining the dissimilar material between ASTM A790 SAF 2205 and ASTM A312 TP 316L. The
metallurgical structure was examined by using an optical microscope (OM) and the corrosion resistance
of welded joint was carried out with potentiodynamic polarization and immersion test method. From the
result, it was found that the general microstructure of ASTM A790 SAF 2205 comprises ferrite and
austenite, ASTM A312 TP 316L is austenite. AWS A5.9 ER2209 and AWS A5.14 ERNiCrMo-3 welded
metal found ferrite-austenite and austenite respectively. Moreover, both corrosion resistance test
methods reflect the highest corrosion rate that occurs on the dissimilar welded joint between ASTM
A790 SAF 2205 and ASTM A312 TP 316L which was welded by AWS A5.14 ERNiCrMo-3 filler metal.
Keywords: Corrosion Resistance; Stainless Steel; ASTM A790 SAF 2205; ASTM A312 TP 316L
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1. บทนา

ความร้ อ นเข้าสู่ ช้ิน งานต่ าจะส่ งผลให้ มี สัด ส่ วนของ
เฟอร์ไรต์ต่อออสเทนไนต์สูงกว่ากรณีท่ใี ช้ปริมาณความ
ร้อนเข้าสู่ช้นิ งานสูง รวมถึงกรณีท่ใี ช้ปริมาณความร้อน
เข้าสู่ช้นิ งานสูงจะส่งผลให้เกิดออสเทนไนต์ทุตยิ ภูมมิ าก
ยิง่ ขึ้นทาให้ความต้านทานการกัดกร่อนแบบรูเข็มของ
วัสดุ ต่ าลง ในบรรยากาศแมกนิ เซี ย มคลอไรด์ [1, 3]
อย่างไรก็ตามยังไม่มรี ายงานเกี่ยวกับผลกระทบของการ
เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิ มต่ างชนิ ดระหว่ างเกรด ASTM
A790 SAF 2205 และเกรด ASTM A312 TP 316L ต่ อ
ความต้ านทานการกั ด กร่ อ น ซึ่ งโดยทั ว่ ไปจะมี
ความสัมพันธ์กับโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงของวัสดุ ใน
การบวนการเชื่ อม งานวิจ ัยนี้ จึงมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ศึกษาความต้านทานการกัดกร่อนและโครงสร้างจุลภาค
ของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์เกรด ASTM A790 SAF
2205 และเกรด ASTM A312 TP 316L ด้วยโลหะเติม
AWS A5.14 ERNiCrMo-3 ในกระบวนการเชื่อมอาร์ก
ทังสเตนแก๊สปกคลุม (GTAW)

เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ (Duplex Stainless Steel:
DDS) และเหล็กกล้ าไร้สนิ มออสเทนนิ ติก (Austenitic
Stainless Steel) ถู กน าม าใช้ อย่ างแ พ ร่ ห ลาย ใน
อุ ต สาหกรรมปิ โตรเลี ย มโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในการ
ลาเลียงน้ ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติ ที่ต้องการสมบัติ
ด้านความแข็งแรงทนต่อแรงดันในสภาวะที่มีอุณหภูมิ
สูง รวมถึงความต้านทานการกัดกร่อนในบรรยากาศที่
ปนเปื้ อนด้ ว ยสารเคมี เช่ น คลอไรด์ สารปรอท
คาร์ บ อนไดออกไซด์ และไฮโดรเจนซั ล ไฟต์ [1]
ความแตกต่างระหว่างการเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิมทัง้
2 เกรด ขึ้นอยู่กับอุณหภู มิ และความเค้นที่เกิดขึ้นใน
การใช้งานซึ่งในบริเวณทีต่ ้องรับความเค้นทีอ่ ุณหภูมสิ ูง
จะเลือ กใช้ งานเหล็ ก กล้ าไร้สนิ ม ดู เพล็ ก ซ์ เช่ น เกรด
ASTM A790 SAF 2205 ส่ ว นในบริ เวณ ที่ ต้ อ งการ
สมบัติความต้านทานการกัดกร่อนเป็ นหลักจะเลือกใช้
เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก เช่นเกรด ASTM A312
TP 316L เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ สมบั ติ ข องวั ส ดุ [2]
อย่างไรก็ตามการลาเลียงก๊าซธรรมชาติดงั กล่าวจะต้อง
ล าเลี ย งผ่ านสภาพแวดล้ อ มที่ เปลี่ย นแปลงไปตาม
ธรรมชาติจงึ สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุให้ตรงกับสมบัติท่ี
ต้องการและจาเป็ นดังนัน้ จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิ ด
ของวัสดุ สาหรับท่อลาเลียงที่ทาจากเหล็กกล้าไร้สนิม
โดยทัวไปแล้
่
วจะใช้กระบวนการเชื่อมแบบหลอมละลาย
จากวรรณกรรมวิจยั พบว่าการเชื่อมแบบหลอมละลาย
ระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์และเหล็กกล้าไร้สนิม
ออสเทนนิ ติ ก สามารถกระท าได้ และผ่ านเกณฑ์ ก าร
ยอมรับเช่นการทดสอบรอยเชื่อมแบบทาลายสภาพและ
ไม่ทาลายสภาพตามมาตรฐานสากล ในกรณีทใ่ี ช้ปริมาณ

2. วัสดุและขัน้ ตอนในการวิ จยั
2.1 วัสดุที่ใช้ในการวิ จยั
โลหะงานที่ใช้ในงานวิจยั นี้คือท่ อเหล็กกล้าไร้สนิ ม
ดู เพล็ ก ซ์ เกรด ASTM A790 SAF 2205 และเกรด
ASTM A312 TP 316L ข นาดเส้ น ผ่ าน ศู น ย์ กลาง
88.90 มิ ล ลิ เมตร หนา 5.49 มิ ล ลิ เมตร ความยาว
150 มิ ล ลิ เมตร ส่ ว นโลหะเติ ม ที่ ใ ช้ คื อ AWS A5.9
ER2209 แ ล ะ AWS A5.14 ERNiCrMo-3 ข น า ด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 มิลลิเมตรส่วนผสมทางเคมีของ
โลหะงานแสดงดังตารางที่ 1 และของโลหะเติมแสดงดัง
ตารางที่ 2 ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของโลหะงาน (จากใบรับรองส่วนผสมทางเคมีของผูผ้ ลิต)
ส่วนผสมทางเคมี (Wt.%)
Materials
Cr Ni Nb Ti Al Cu C
N Mo Si Mn Fe
A312 TP 316L
17.0 11.0 - - - 0.02 0.10 2.02 - 1.54 Bal.
A790 SAF 2205
22.0 5.24 - - - 0.15 0.02 0.16 3.12 0.65 0.77 Bal.
ตารางที่ 2 ส่วนผสมทางเคมีของโลหะเติม (จากใบรับรองส่วนผสมทางเคมีของผูผ้ ลิต)
ส่วนผสมทางเคมี (Wt.%)
Materials
Cr
Ni Nb Ti Al Cu C
N Mo Si Mn Fe
ERNiCrMo-3 22.10 64.50 3.40 0.21 0.11 0.01 0.01 - 9.40 0.03 0.01 ER2209
23.20 8.60 - 0.04 0.01 0.17 3.29 0.42 1.45 Bal.
2.2 การเตรียมชิ้ นงานเชื่อม
งานวิจ ัย นี้ ส ร้า งรอยเชื่อ มต่ อ โดยตัด เตรีย มท่ อ
เหล็ก กล้าไร้สนิ มตามรายละเอียดในหัวข้อ 2.1 และ
บากมุมเติมโลหะให้มมี ุมรวมที่ 60 องศา โดยแบ่งเป็ น
2 เงื่อ นไขดัง นี้ คือ (1) การเชื่อ มเหล็ก กล้ าไร้สนิ ม ดู
เพล็กซ์ ASTM A790 SAF 2205 กับเหล็กกล้าไร้สนิม
ออสเทนนิติก ASTM A312 TP 316L ด้วยโลหะเติม
ชนิด AWS A5.14 ERNiCrMo-3 แสดงในรูปที่ 1 และ
ชุดที่ (2) เกิดจากการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์
ASTM A790 SAF 2205 จานวน 2 ชิน้ ด้วยโลหะเติม
ชนิด AWS A5.9 ER2209 แสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1 รอยต่อเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ ASTM
A790 SAF 2205 กับเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิตกิ
A312 TP 316L ด้วยโลหะเติมชนิด AWS A5.14
ERNiCrMo-3

2.3 การดาเนิ นการเชื่อม
ด าเนิ น การเชื่ อ มด้ ว ยกระบวนการเชื่ อ มอาร์ ก
ทังสเตนแก๊ สปกคลุ ม (GTAW) ในต าแหน่ งท่ าเชื่อ ม
6G โดยกาหนดพารามิเตอร์ในการเชื่อมดังตารางที่ 3

รูปที่ 2 รอยต่อเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ ASTM
A790 SAF 2205 ด้วยโลหะเติมชนิด
AWS A5.9 ER2209
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ตารางที่ 3 พารามิเตอร์ในการเชื่อม
พารามิ เตอร์
แรงดันอาร์ก
กระแสไฟเชื่อม
ความเร็วในการเชื่อม
อุณหภูมริ ะหว่างแนวเชื่อม
อัตราการไหลแก๊สปกคลุม
อัตราการไหลแก๊สรองหลัง

โลหะเติ ม
ERNiCrMo-3
10-11 V
94-133 A
34.14-73.79 mm/min
<150
10 L/min
20 L/min

สังเกตเห็นได้ว่าในการเชื่อมด้วยโลหะเติมทัง้ 2 ชนิด
พารามิเตอร์บางตัวจะมีความแตกต่างกันได้บ้าง ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั พฤติกรรมและสมบัติของวัสดุโลหะเติมและ
โลหะงานซึ่ ง เป็ นไปตามข้อ ก าหนดตามมาตรฐาน
สมาคมการเชื่อมสหรัฐอเมริกา (AWS)
หลังชิ้นงานผ่านกระบวนการเชื่อมแล้วจะถูกนามา
ตรวจสอบโดยไม่ทาลายสภาพด้วยวิธกี ารตรวจสอบด้วย
สายตา เพื่อให้ ม ัน่ ใจว่ าชิ้นงานเชื่อมผ่ านเกณฑ์ การ
ยอมรับเบื้องต้น ทัง้ นี้เนื่องจากงานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั
ต่อยอดโดยงานวิจยั ก่อนหน้ามีการกาหนดองค์ประกอบ
ในการเชื่อมลัก ษณะเดียวกัน แต่ มุ่ งเน้ น การทดสอบ
สมบัตเิ ชิงกล [1] จึงทาให้งานวิจยั นี้มุ่งเน้นศึกษาสมบัติ
ความต้านทานการกัดกร่อนบริเวณแนวเชื่อม

ER2209
11 V
93.5-137.5 A
58.18-118.34 mm/min
<250
10 L/min
20 L/min

การกั ด กร่ อ นด้ ว ยเทคนิ ค โพเทนชิ โ อไดนามิ ก ส์
โพลาไรเซชัน่ และ 4 ชิ้นงานทดสอบความต้านทาน
การกัดกร่อนด้วยเทคนิคแบบจุ่ม ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ตาแหน่งการตัดเตรียมชิน้ งานทดสอบ

2.4 การเตรียมชิ้ นทดสอบและกาดาเนิ นการวิ จยั
หลังจากผ่านการตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสายตา
แล้ว นาชิ้นงานเชื่อมมาทาการตัดเป็ นชิ้นงานทดสอบ
สอบในต าแหน่ ง ต่ า งๆ ดัง นี้ ต าแหน่ ง ที่ 1 ชิ้น งาน
ตรวจสอบโครงสร้า งจุ ล ภาค 2 ชิ้น งานตรวจสอบ
โครงสร้างมหภาค 3 ชิน้ งานทดสอบความต้านทาน

2.4.1 การทดสอบด้วยเทคนิ คโพเทนชิ โอไดนามิ กส์
โพลาไรเซชั ่น (Potentiodynamic Polarization)
สาหรับการทดสอบการกัดกร่อน ดาเนินการโดยใช้
เทคนิคโพเทนชิโอไดนามิกส์ โพลาไรเซชัน่ ทาโดย
เตรียมชิ้นงานทดสอบโดยการตัด ขวางแนวเชื่อมใน
ตาแหน่ งที่ 3 (6 และ 12 นาฬิกา) ขนาดชิ้น ทดสอบ
กว้าง 15 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร และนาไปผ่าน
กระบวนการตัดปาดผิวให้เรียบเพื่อขจัดความโค้งของ
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ผิวท่อด้านในและด้านนอก หลังจากนัน้ ชิ้นงานจะถูก
นามาบัดกรีเชื่อมต่อสายไฟและขึ้นตัวเรือนด้วยเรซิ่น
เพื่ อ ให้ ข ัด มัน ผิว หน้ า ทดสอบได้ ส ะดวก ซึ่ง การขัด
ผิวหน้าจะขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180, 400, 800,
1200 และ 2000 ตามล าดั บ จากนั ้น ขัด มั น บนผ้ า
สัก หลาดด้ ว ยผงอะลู มิน่ า ท าความสะอาดชิ้ น งาน
พร้ อ มกั บ ตรวจสอบขอบเขตบริเ วณที่ จ ะท าการ
ทดสอบด้ว ยการกัด กรดโดยใช้เทคนิ ค เดีย วกัน กับ
การตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและทาสัญลักษณ์บน
ชิน้ งานจากนัน้ ขัดมันด้วยผงอะลูมนิ ่ าอีกครัง้ และติดตัง้
เข้า กับ เครื่อ งทดสอบความต้ า นทานการกัด กร่ อ น
ด้ ว ยเทคนิ ค โพเทนชิ โ อไดนามิ ก ส์ โพลาไรเซชั น่
(Potentiostat-galvanostat: AUTOLAB Model
PGSTAT302N) โดยลักษณะการติดตัง้ ชิ้นทดสอบดัง
รูปที่ 4 และมีตวั แปรในการทดสอบดังตารางที่ 4
เมื่อได้ค่าความหนาแน่ นกระแสการกัดกร่อนจาก
การทดสอบแล้วจะนามาคานวณหามวลและความหนา
ที่สูญ เสียไปในระหว่างการทดสอบหรืออัตราการกัด
กร่อนทีเ่ กิดขึน้ ดังสมการที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
𝑑𝑚
𝐴𝑊
=𝑖
𝐴𝑑𝑡
𝑛𝐹

(1)

𝑑𝑙
𝐴𝑊
=𝑖
𝑑𝑡
𝑛𝐹𝜌

(2)

รูปที่ 4 การติดตัง้ ชิน้ ทดสอบการกัดกร่อน
ตารางที่ 4 ตัว แปรการทดสอบความต้า นทานการ
กั ด ก ร่ อ น ด้ ว ย เท ค นิ ค โพ เท น ชิ โอ ได น า มิ ก ส์
โพลาไรเซชัน่
ตัวแปร
ศักย์ไฟฟ้ าเริม่ ต้น
ศักย์ไฟฟ้ าสิน้ สุด
อัตราการสแกน
อิเล็กโทรดวัดกระแส
อิเล็กโทรดอ้างอิง

ค่าที่ใช้ทดสอบ
-1.5 โวลต์
1.5 โวลต์
0.00166 โวลต์ต่อวินาที
Pt
Ag/AgCl

2.4.2 การทดสอบด้วยเทคนิ คแบบจุ่ม (Immersion)
การทดสอบนี้ ด าเนิ น การตามกรอบมาตรฐาน
ASTM G31 โดยตัดเตรียมชิน้ ทดสอบให้มขี นาด กว้าง
20 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร มีความหนาตามวัสดุ
ท่ อ เดิม พื้น ผิว ชิ้น งานจะท าความสะอาดด้วยแปลง
ลวดเหล็ ก กล้ า ไร้ ส นิ ม ล้ า งด้ ว ยอะซิ โ ตนในเครื่อ ง
ล้ า งอัล ตราโซนิ ค การเตรีย มสารละลายใช้ น้ า กลัน่
ปริม าตร 600 มิ ล ลิลิต ร ผสมกับ เฟอร์ ริก คลอไรด์

𝑑𝑚
𝑑𝑙
โดยที่ 𝐴𝑑𝑡
คือ มวลที่สูญ เสีย ไป (g/s•cm2) 𝑑𝑡
คือ
ความหนาที่สูญ เสีย ไป (cm/s) 𝑖 คือความหนาแน่ น
กระแสกัดกร่อน (A/cm2) 𝐴𝑊 คือน้าหนักอะตอมของ
วัส ดุ 𝑛 คื อ จ านวนอิ เ ล็ ก ตรอนแลกเปลี่ ย น 𝐹 คื อ
ค่ า คงที่ฟ าราเดย์ (96,485 C/mol) และ 𝜌 คือ ความ
หนาแน่นของวัสดุ (g/cm3) [4]
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68.72 กรัม และกรดไฮโดรคลอริก 16 มิลลิลิต ร ท า
การชังน
่ ้ าหนักชิ้นทดสอบด้วยเครื่องชังน
่ ้ าหนักความ
ละเอี ย ด 0.0001 กรัม จากนั ้น น าชิ้ น ทดสอบที่ ไ ด้
เตรี ย มไว้ จุ่ ม ลงในสารละลายดั ง กล่ า วเป็ นเวลา
72 ชัวโมง
่
อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบคือ 22±2 องศาเซลเซียส ทัง้ นี้จะดาเนินการตรวจสอบน้าหนักของวัสดุ
ทุกๆ 24 ชัวโมง
่

ด้วยกล้องสเตอริโอ เพื่อดูความสมบูรณ์ของแนวเชื่อม
และตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบแสงเพื่อวิเคราะห์ผลร่วมกับผลการทดสอบความ
ต้านทานการกัดกร่อน
3. ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
3.1 ผลการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Test)
จากการตรวจสอบด้วยสายตาโดยใช้เกณฑ์ต าม
มาตรฐาน ASME B31.1 พบว่ า ชิ้ น งานเชื่ อ มทั ง้
รอยต่ อ บริ เ วณ ผิ ว หน้ า ของรอยเชื่ อ มมี ค วามสู ง
สม่าเสมอเท่ากัน และมีการหลอมละลายระหว่างโลหะ
เติม ทัง้ 2 ชนิ ดและวัสดุฐานอย่างสมบูรณ์ ตลอดแนว
เส้ น รอบวงท่ อ ไม่ พ บรอยกั ด แหว่ ง ข้ า งแนวเชื่อ ม
การวัดความสูงของแนวเชื่อมอยู่ในเกณฑ์ทก่ี าหนดคือ
ไม่เกิน 4 มิลลิเมตร

2.4.3 การตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิ ทยา
ชิ้นงานถูกตัดให้มขี นาดกว้าง 10 มิลลิเมตร ยาว
40 มิล ลิเมตร จ านวน 2 ชิ้น ส าหรับ การตรวจสอบ
โครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาค โดยการขัด
ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180, 400, 800, 1200 และ
2000 ตามลาดับ จากนัน้ ขัดมันบนผ้าสักหลาดด้วยผง
อะลู มิ น่ า ท าความสะอาดและเป่ าแห้ ง ด้ ว ยลมที่
อุณหภูมหิ อ้ ง การกัดผิวหน้าชิ้นงาน สาหรับชิ้นงานที่
เชื่ อ มด้ ว ยโลหะเติ ม ชนิ ด AWS A5.9 ER2209 ใช้
โซเดีย มไฮดรอกไซด์ (NaOH) 20 กรัม ผสมกับ น้ า
กลัน่ 100 มิลลิลติ ร ในการกัดผิวหน้าชิ้นงาน สาหรับ
ชิ้ น งานที่ เ ชื่ อ ม ด้ ว ยโลห ะเติ ม ชนิ ด AWS A5.14
ERNiCrMo-3 จะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 20
กรัม กับน้ ากลัน่ 100 มิลลิลติ ร ในการกัดกรดชิ้นงาน
ทางด้านทีเ่ ป็ นเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ ใช้คอปเปอร์
ซัลเฟต (CuSO4) 10 กรัม สารละลายกรดไฮโดรคลอ
ริก (HCl) 50 มิ ล ลิ ลิต ร และน้ า กลัน่ 50 มิ ล ลิลิ ต ร
ส าหรับ กัด กรดชิ้น งานด้ า นที่เป็ น เหล็ก กล้ า ไร้ส นิ ม
ออสเทนนิติก ASTM A790 TP 316L สาหรับบริเวณ
แนวเชื่อ มจะใช้ ก รดออกซาลิก 10 กรัม กับ น้ า กลัน่
100 มิลลิลติ ร ทุกสารละลายที่ใช้ในการกัดผิวหน้าจะ
ใช้เทคนิคเคมีไฟฟ้ าด้วยแรงดันไฟฟ้ า 6 โวลต์ กระแส
0.3 มิลลิแอมแปร์ จากนัน้ ตรวจสอบโครงสร้างมหภาค

3.2 ผ ล ก ารท ด ส อ บ ด้ วย เท ค นิ ค โพ เท น ชิ โอ
ได น ามิ ก ส์ โพ ล าไรเซ ชั น่ (Potentiodynamic
Polarization)
จากหัวข้อที่ 2.4.1 จะเห็นว่าทาการทดสอบความ
ต้านการกัด กร่อนด้วยเทคนิ ค โพเทนชิโอไดนามิก ส์
โพลาไรเซชันใน
่ ตาแหน่ ง 12 นาฬิกา และตาแหน่ ง
6 นาฬิกา รวมเป็ น 2 ชิ้นทดสอบ ผลจากการทดสอบ
แ ส ด งค่ า Ecorr (ศั ก ย์ ไฟ ฟ้ า ก ารกั ด ก ร่ อ น ) Icorr
(กระแสไฟฟ้ า การกัด กร่ อ น) และ Epit (ศัก ย์ไฟฟ้ า ที่
ก่อให้เกิดการกัดกร่อนแบบรูเข็ม) ดังตารางที่ 5 โดย
พบว่าค่าศักย์ไฟฟ้ าการกัดกร่อนเฉลี่ยของวัสดุโลหะ
งานเหล็ก กล้า ไร้ส นิ ม ดู เพล็ก ซ์ ASTM A790 SAF
2205 มีค่าสูงสุดที่ -0.227 โวลต์ ตามด้วยวัสดุโลหะงาน
เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิตกิ ASTM A312 TP 316L
ที่ -0.285 โวลต์ แนวเชื่ อ มด้ ว ยวั ส ดุ AW S A5.9
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ตารางที่ 5 ศักย์ไฟฟ้ าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้ าการกัดกร่อน และศักย์ไฟฟ้ าทีก่ ่อให้เกิดการกัดกร่อนแบบรูเข็ม
ชิ้ นงาน / ตาแหน่ ง
Base 316L
Base 2205
แนวเชื่อม (ER2209)
แนวเชื่อม (ERNiCrMo-3)

Ecorr (V)
12 นาฬิ กา 6 นาฬิ กา
-0.286
-0.283
-0.286
-0.167
-0.313
-0.275
-0.391
-0.214

เฉลี่ย
-0.285
-0.227
-0.294
-0.303

12 นาฬิ กา
1.825 x 10-7
0.797 x 10-7
1.672 x 10-7
7.583 x 10-7

ER2209 ที่ -0.294 โวลต์ และค่าต่ าสุดคือแนวเชื่อม
ด้วยวัสดุ AWS A5.14 ERNiCrMo-3 ที่ -0.303 โวลต์
ส่ ว นกระแสการกั ด กร่ อ นเฉลี่ ย พบว่ า แนวเชื่ อ ม
ด้ว ยวัส ดุ AWS A5.14 ERNiCrMo-3 มีค่ า สู ง สุ ด ที่
7.245 x 10-7 แอมแปร์ แสดงถึงการกัดกร่อนเกิดขึ้น
มากที่สุ ด และค่ า ต่ า สุ ด คือ โลหะงาน ASTM A790
SAF 2205 ที่ 8.283 x 10-8 แอมแปร์ เกิ ด การกั ด
กร่ อ นต่ า ที่ สุ ด ทั ง้ นี้ จ ะพบว่ า ค่ า Ecorr ในต าแหน่ ง
6 นาฬิกามีค่าต่ากว่าทีต่ าแหน่ง 12 นาฬิกา เนื่องจาก
ในการเชื่อมใช้ตาแหน่งท่าเชื่อม 6G โดยเริม่ เชื่อมจาก
ตาแหน่ง 6 นาฬิกา ขึน้ ไปทีต่ าแหน่ง 12 นาฬิกา หาก
พิ จ ารณ าถึ ง ปริ ม าณ ความร้ อ นที่ ส ะสมในแต่ ล ะ
ตาแหน่งจะพบว่าตาแหน่ง 12 นาฬิกา มีความร้อน

Icorr (A)
6 นาฬิ กา
1.589 x 10-7
0.828 x 10-7
1.429 x 10-7
6.906 x 10-7

เฉลี่ย
1.707 x 10-7
0.812 x 10-7
1.551 x 10-7
7.245 x 10-7

Epit (V)
12 นาฬิ กา 6 นาฬิ กา
0.433
0.417
1.143
1.211
1.118
1.125
1.132
1.000

เฉลี่ย
0.425
1.177
1.122
1.066

สะสมสูง กว่ า ต าแหน่ ง 6 นาฬิ ก า สามารถส่ ง ผลต่ อ
โครงสร้างทางโลหะวิทยาและความต้านทานการกัด
กร่อนที่ลดลงได้ [3] ส่วนการคานวณหาอัตราการกัด
กร่อนในรูปแบบของความหนาของผนังท่อที่หายไป
และน้าหนักของวัสดุทส่ี ญ
ู เสียไปจะสามารถนาเสนอได้
ดังแผนภูมแิ ท่งดังรูปที่ 5
จากรูป ที่ 5 แสดงอัต ราการกัด กร่ อ นในลัก ษณะ
ของความหนาผนังท่อทีบ่ างลง และน้าหนักของวัสดุท่ี
สูญเสียไปในการทดสอบความต้านทานการกัดกร่อน
ซึง่ พบว่าวัสดุโลหะงานเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์เกรด
2205 มีความต้านทานการกัด กร่อนสูงสุด ส่ว นเนื้ อ
แนวเชื่อ มด้ ว ยวัส ดุ AWS A5.14 ERNiCrMo-3 มี
ความต้านทานการกัดกร่อนต่าทีส่ ุด

รูปที่ 5 แผนภูมแิ สดงอัตราการกัดกร่อน
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อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บความ
ต้านทานการกัดกร่อนแบบรูเข็มของวัสดุโลหะงานจะ
พบว่าวัสดุโลหะงานเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ ASTM
A790 SAF 2205 มีค่ า เฉลี่ย สู ง สุ ด ที่ 1.177 โวลต์
ส่วนเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก ASTM A312 TP
316L มีค่าเฉลีย่ ต่าสุดที่ 0.425 โวลต์ ซึง่ สอดคล้องกับ
ปริมาณธาตุเจือโครเมียม โมลิบดินัม และไนโตรเจน
ของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ท่มี สี ูงกว่าเหล็กกล้าไร้
สนิมออสเทนนิติกซึ่งเป็ นปั จจัยหลักในการต้านทาน
การกัด กร่อ นแบบรูเข็ม [5] ส่ ว นแนวเชื่อมด้วยวัสดุ
AWS A5.9 ER2209 มีค่า 1.122 โวลต์ และแนวเชื่อม
ด้วยวัสดุ AWS A5.14 ERNiCrMo-3 มีค่า 1.066 โวลต์
ผลการทดสอบด้วยเทคนิคโพเทนชิโอไดนามิกส์ โพลา
ไรเซชัน โดยการเปรีย บเทีย บความต้านทานการกัด
กร่อนแบบรูเข็มระหว่างวัสดุโลหะงาน และแนวเชื่อม
แสดงดังรูปที่ 6 และ 7 ตามลาดับ

รูปที่ 6 แสดงความต้านทานการกัดกร่อนแบบรูเข็ม
ของวัสดุโลหะงาน

3.3 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย เท ค นิ ค แ บ บ จุ่ ม
(Immersion Test)
จากการทดสอบด้วยเทคนิ คแบบจุ่ มชิ้นงานเชื่อม
ด้วยโลหะเติม AWS A5.9 ER2209 และ AWS A5.14
ERNiCrMo-3 ซึ่งมีน้ าหนักเริม่ ต้นแตกต่างกันเล็กน้ อย
(สามารถเกิดความแปรผันได้) ระยะเวลาการจุ่ม 24, 48
และ 72 ชัวโมง
่ เกิดการกัดกร่อนที่ผวิ ชิ้นงานดังรูปที่ 8
และ 9 ตามลาดับ และพบว่ าน้ าหนั กที่สูญเสียไปของ
ชิน้ งานทัง้ 2 ชนิดสามารถจดบันทึกค่าได้ดงั ตารางที่ 6
จากรูปที่ 8 และ 9 แสดงให้เห็นร่องรอยของการ
กั ด กร่ อ นที่ เ พิ่ ม มากขึ้น ตามเวลาที่ จุ่ ม ทดสอบซึ่ ง
สอดคล้ อ งกับ ค่ า น้ า หนั ก ชิ้น ทดสอบและน้ า หนั ก ที่
สูญเสียไปตามตารางที่ 6 และพบว่าการกัดกร่อนของ

ชิ้นทดสอบทีผ่ ่านการเชื่อมด้วยโลหะเติม AWS A5.9
ER2209สัง เกตเห็ น การกัด กร่ อ นบริเวณรอยเชื่อ ม
มากกว่าบริเวณโลหะงานซึ่งสอดคล้องกับค่ากย์ไฟฟ้ า
การกัดกร่อนของโลหะงาน ทีส่ ูงกว่าบริเวณแนวเชื่อม
นอกจากนี้ พ บว่ า เกิ ด การกั ด กร่ อ นน้ อ ยกว่ า เมื่ อ
เปรียบเทีย บกับ ชิ้น งานที่เชื่อมด้วยโลหะเติม AWS
A5.14 ERNiCrMo-3 ทัง้ นี้ เป็ น เพราะ ชิ้น งานเชื่อ ม
เหล็ ก กล้ า ไร้ ส นิ ม ต่ า งเกรด ประกอบไปด้ ว ยวัส ดุ
เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิตกิ ASTM A312 TP 316L
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2205

2205

2205

2205

2205

2205

2205

2205

2209

2209

2205
2209

2209

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
รูปที่ 8 ชิน้ งานเชื่อมด้วยโลหะเติม AWS A5.9 ER2209 (ก) ไม่ผ่านการจุ่ม และผ่านการจุม่ ทีเ่ วลา (ข) 24 ชัวโมง
่
(ค) 48 ชัวโมง
่ และ (ง) 72 ชัวโมง
่
2205
316L
ERNiCrMo-3

2205

316L

2205

ERNiCrMo-3

316L
ERNiCrMo-3

2205

316L
ERNiCrMo-3

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
รูปที่ 9 ชิน้ งานเชื่อมด้วยโลหะเติม AWS A5.14 ERNiCrMo-3 (ก) ไม่ผ่านการจุ่ม และผ่านการจุ่มทีเ่ วลา (ข) 24 ชัวโมง
่
(ค) 48 ชัวโมง
่ และ (ง) 72 ชัวโมง
่
ตารางที่ 6 ค่าน้าหนักทีส่ ญ
ู เสียไปของชิน้ ทดสอบการกัดกร่อนด้วยเทคนิคแบบจุ่ม
ระยะเวลา
(ชัวโมง)
่
0
24
48
72

น้าหนักชิ้ นทดสอบ (กรัม)
เชื่อมด้วยโลหะเติ ม
เชื่อมด้วยโลหะเติ ม
ER2209
ERNiCrMo-3
37.1863
35.8080
37.0352
35.2687
36.9657
34.8286
36.9120
34.4839

น้าหนักที่สูญเสียไป (กรัม)
เชื่อมด้วยโลหะเติ ม เชื่อมด้วยโลหะเติ ม
ER2209
ERNiCrMo-3
0.0000
0.0000
0.1511
0.5393
0.2206
0.9794
0.2743
1.3241

โลหะเติม AWS A5.14 ERNiCrMo-3 และเหล็กกล้า
ไร้สนิมดูเพล็กซ์ ASTM A790 SAF 2205 จึงมีความ
แตกต่างของศักย์ไฟฟ้ าการกัดกร่อนทีม่ ากกว่าในกรณี
รอยเชื่อมของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ ASTM A790
SAF 2205 และโลหะเติม AWS A5.9 ER2209 ซึ่ง
เป็ นผลมาจากอิทธิพลจากการกัดกร่อนแบบกัลวานิก
(Galvanic Corrosion) ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ โลหะต่ า งชนิ ด
สั ม ผั ส กั น ในสารละลายที่ มี ฤ ทธิ ก์ ั ด กร่ อ น [3, 6]

ด้วยเหตุผลนี้ หากสังเกตจากรูปที่ 9 จะเห็นว่าบริเวณ
ผลกระทบร้อน (HAZ) ของโลหะงานฝั ง่ วัสดุ ASTM
A312 TP 316L ถูกกัดกร่อนได้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้เมื่อ
สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและน้ าหนักของ
ชิ้นทดสอบทีส่ ูญเสียไปดังรูปที่ 10 สาหรับชิ้นทดสอบ
ทั ้ง 2 ชนิ ด พ บว่ า ในช่ ว ง 0-24 ชั ว่ โมงเส้ น กราฟ
ความสัมพันธ์มีความชันที่สูงกว่าช่วง 24-48 ชัวโมง
่
และ 48-72 ชัวโมง
่
ตามลาดับ
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รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการจุม่ ต่อน้าหนักทีส่ ญ
ู เสียไปในการถูกกัดกร่อน
อย่ า งไรก็ต ามความ เข้ม ข้น ของสารละลายกัด
กร่อนที่ใช้ในการทดลองเป็ น ข้อพึงระวังซึ่งเมื่อ เวลา
ผ่านไปจะมีความเข้มข้นลดลงทาให้อตั ราการกัดกร่อน
ลดลงตามไปด้วย

5 mm

รูปที่ 11 โครงสร้างมหภาคของชิน้ งานเชื่อมด้วย
โลหะเติม AWS A5.9 ER2209

3.4 ผลการตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิ ทยา
ผลการตรวจสอบโครงสร้างมหภาคพบว่าแนวเชื่อม
ไม่ปรากฎจุดบกพร่อง โดยผ่านเกณฑ์ การยอมรับตาม
มาตรฐาน โครงสร้างมหภาคของชิ้นงานเชื่อมแสดง
ดั ง รู ป ที่ 11 ส าห รั บ ชิ้ นงานเชื่ อมด้ ว ยโลหะเติ ม
AWS A5.9 ER2209 และรูปที่ 12 สาหรับชิ้นงานเชื่อม
ด้วยโลหะเติม AWS A5.14 ERNiCrMo-3 ตามลาดับ
จากผลการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคพบว่า
สาหรับ วัสดุ โ ลหะงาน ASTM A790 SAF 2205 มี
โครงสร้างที่ป ระกอบไปด้วยเฟอร์ไรต์ และออสเทน
ไนต์ โดยมีการจัดเรียงตัวตามทิศทางการรีดขึ้นรูปใน
กระบวนการผลิต ท่ อ ไร้ต ะเข็บ [7] ดัง รูป ที่ 13 ส่ ว น
วัสดุ ASTM A312 TP 316L มีโครงสร้างพืน้ ฐานเป็ น
ออสเทนไนต์ ดังรูปที่ 14 ตามลาดับ

นอกจากนี้ยงั พบว่าโครงสร้างจุลภาคพื้นฐานของ
แนวเชื่อมด้วยโลหะเติม ชนิ ด AWS A5.9 ER2209
บริเวณแนวเชื่อมทับหน้า ปรากฏโครงสร้างทีป่ ระกอบ
ไปด้วยเฟสเฟอร์ไรต์พและเฟสออสเทนไนต์ โดยเฟส
ออสเทนไนต์ทพ่ี บนัน้ มีดว้ ยกัน 3 รูปแบบ คือ (1) เฟส
ออสเทนไนต์รูปแบบ “Widmänstten” (WidmänsttenType Austenite: WA) (2) เฟสออสเทนไนต์ ท่ีอ ยู่ใ น
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เกรน (Intragranular Austenite: IGA) และ (3) เฟส
ออสเทนไนต์ ท่ีอ ยู่ ต ามขอบเกรน (Grain Boundary
Austenite: GBA) [7, 8] ดังรูป ที่ 15 ส่วนแนวเชื่อมที่
เชื่อ มด้ว ยโลหะเติม AWS A5.14 ERNiCrMo-3 มี
โครงสร้างพืน้ ฐานเป็ นออสเทนไนต์ และมีรูปแบบการ
แ ข็ ง ตั ว แ บ บ ค อ ลั ม น า ร์ เด น ไ ด รต์ (Columnar
Dendritic) [9, 10] ดังรูปที่ 16

ทั ง้ นี้ จ ากผลการตรวจสอบโครงสร้ า งจุ ล ภาค
สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ร่วมกับความต้านทาน
การกั ด กร่ อ นได้ ว่ า กรณี ที่ ข องเหล็ ก กล้ า ไร้ ส นิ ม
ดูเพล็กซ์นัน้ มีสดั ส่วนของโครงสร้างเฟอร์ไรต์สูงกว่า
กรณี ข องรอยเชื่อ มโลหะต่ า งชนิ ด ที่มีโลหะงานและ
โลหะเติม ซึ่งมีโครงสร้างเป็ น ออสเทนไนต์ และจาก
วรรณกรรมวิจยั พบว่าโครงสร้างทีท่ นต่อการกัดกร่อน

Ferrite Matrix
Austenite

รูปที่ 13 แสดงโครงสร้างทางจุลภาควัสดุโลหะงาน
ASTM A790 SAF 2205

รูปที่ 14 แสดงโครงสร้างทางจุลภาควัสดุโลหะงาน
ASTM A312 TP 316L

IGA

GBA

รูปที่ 15 แสดงโครงสร้างจุลภาคแนวเชื่อมด้วย
โลหะเติม AWS A5.9 ER2209

รูปที่ 16 แสดงโครงสร้างจุลภาคแนวเชื่อมด้วย
โลหะเติม AWS A5.14 ERNiCrMo-3
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แบบรูเข็มได้ดกี ว่าคือโครงสร้างเฟอร์ไรต์ สอดคล้องกับ
งานวิจยั นี้ท่พี บว่ารอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์
ASTM A790 SAF 2205 ด้ ว ยโลหะเติ ม ชนิ ด AWS
A5.9 ER2209 ต้านทานการกัดกร่อนแบบรูเข็มได้ดกี ว่า
รอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ ASTM A790 SAF
2205 กับเหล็กกล้าไร้สนิ มออสเทนนิ ติก ASTM A312
TP 316L ด้วยโลหะเติมชนิด AWS A5.14 ERNiCrMo-3
ทัง้ ในการทดสอบด้ วยเทคนิ ค โพเทนชิโอไดนามิก ส์
โพลาไรเซชันและด้
่
วยเทคนิคแบบจุ่ม

4. การทดสอบด้วยเทคนิคแบบจุ่มพบว่าแนวเชื่อม
ด้ ว ยโลหะเติ ม AWS A5.14 ERNiCrMo-3 นั ้น เป็ น
แนวเชื่อมทีป่ ระกอบด้วยโลหะต่างชนิดถึง 3 ชนิด ซึ่ง
เร่งให้เกิดการกัดกร่อนที่สูงกว่าแนวเชื่อมด้วยโลหะ
เติม AWS A5.9 ER2209
5. จากการทดสอบทัง้ การกัดกร่อนด้วยเทคนิค โพ
เทนชิโอไดนามิกส์ โพลาไรเซชันและการทดสอบแบบ
่
จุ่ ม กล่ า วได้ว่ า รอยเชื่อ มเหล็ก กล้ า ไร้ส นิ ม ดู เพล็ก ซ์
ASTM A790 SAF 2205 ด้วยโลหะเติม ชนิ ด AWS
A5.9 ER2209 ต้า นทานการกัด กร่อ นได้ดีก ว่า รอย
เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม ดูเพล็กซ์ ASTM A790 SAF
2205 กับเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิตกิ ASTM A312
T P 3 1 6 L ด้ ว ย โล ห ะเติ ม ช นิ ด A W S A5 .1 4
ERNiCrMo-3 ทัง้ นี้ให้พจิ ารณาถึงระยะเวลาและความ
คุม้ ค่าในการใช้งาน อย่างไรก็ตามต้องคานึงถึงความ
เข้มข้นของสารละลายในสภาวะแวดล้อมจริงด้วย

4. สรุปผลการวิ จยั
1. การเชื่อ มเหล็ก กล้ า ไร้ส นิ ม ดู เพล็ ก ซ์ ASTM
A790 SAF 2205 ด้ ว ยโลหะเติ ม ชนิ ด AWS A5.9
ER2209 และการเชื่อ มเหล็ ก กล้ า ไร้ส นิ ม ดู เพล็ ก ซ์
ASTM A790 SAF 2205 กับ เหล็ก กล้ า ไร้ส นิ ม ออ
สเทนนิตกิ ASTM A312 TP 316L ด้วยโลหะเติมชนิด
AWS A5.14 ERNiCrMo-3 ในกระบวนการเชื่ อ ม
GTAW ไม่ พ บจุ ด บกพร่ อ งของแนวเชื่อ ม โดยผ่ า น
เกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐานการเชื่อมสากล
2. การทดสอบด้วยเทคนิค โพเทนชิโอไดนามิก ส์
โพ ลาไรเซชั น่ สรุ ป ได้ ว่ า โลหะเติ ม AW S A5.14
ERNiCrMo-3 มีศกั ย์ไฟฟ้ าการกัดกร่อนต่ าที่สุด เกิด
กระแสการกัด กร่อนสูงที่สุด ส่วนเหล็ก กล้าไร้สนิ ม ดู
เพล็กซ์ ASTM A790 SAF 2205 ค่าศัก ย์ไฟฟ้ าการ
กัดกร่อนสูงทีส่ ุดและเกิดกระแสการกัดกร่อนต่าทีส่ ุด
3. เหล็ก กล้ า ไร้สนิ ม ออสเทนนิ ติก ASTM A312
TP 316L มี ค่ า ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ ารู เ ข็ ม (Epit) ต่ า สุ ด ส่ ว น
เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ ASTM A790 SAF 2205 มี
ค่าศักย์ไฟฟ้ ารูเข็ม (Epit) สูงสุด
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