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  เรื่อง หน่วยท่ี4เทคนิคการเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุม เวลา 4 ชั่วโมง 
       
ใบงานที6่      
ค าสั่งให้นักศึกษาเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่อชน ท่าระดับ(2G)   

 แนวทับหน้า(Cover Pass) เชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุม  

      
 เครื่องมือ อุปกรณ์   วัสดุ  
เครื่องมือและอุปกรณ์งานเชื่อม  1. แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนขนาด3X 50 X 200 มิลลิเมตร จ านวน2 

1. เครื่องเชื่อมอาร์คทังสคลุมเตนแก๊  ชิ้น   
2. ชุดปรับแรงดันแก๊สคลุม  2. แก๊สอาร์คอนคลุมแนวเชื่อม  
3. สกัด   3. ลวดเติมØ 2.4 มิลลิเมตร  
4. แปรงลวด      
5. บรรทัดเหล็ก      
6. ค้อนหัวกลม      
7. ตะไบ      
8. เครื่องเจียรมือ      
7. ปากกาขีดเหล็ก      

     
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล     

1. ชุดหนังกันความร้อน     
2. ถุงมือ      
3. หน้ากากเชื่อม      
4. แว่นตาป้องกันสะเก็ด     
5. อุปกรณ์ป้องกันควันเชื่อม     

        
ชื่อ     ผู้ควบคุม   
ระดับชั้น ห้อง  วันที่       
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ล าดับ รายละเอียด   ข้อก าหนดการให้คะแนน 
   

1 ลักษณะจุดเริ่มตนและจุดสุดทายของแนว (ความยาวการตรวจวัดเขามาชิ้นงานไมเกิน 
 เชื่อม 10 มม.) กองนูนผิดปกติ มีรูพรนุ มรีอยแตกราว เว้า 
  ผิดปกติ   
  1)  ไมมีขอบกพรอง ให้ 10 คะแนน 
  2)  จุดบกพรองอยางใดอยางหนึ่ง ให8 คะแนน 
  3)  มีมากกว 1 จุด ให้6 คะแนน 

    
2 รอยขีดอารก 1) ไมมีรอยขีดอาร์ค ให้คะแนน 

  2)  รอยเดียวหรือหลายรอยรวมกัน ยาวรวม 
    ไมเกิน5 มม. ให 8 คะแนน 
  3)  รอยเดียวหรือหลายรอย รอยใดรอยหนึ่ง 
    ยาวเกิน 5 มม. ให6 คะแนน 

    
3 รูพรุน(s = ความหนาชิ้นงาน3 มม.) 1) ไม่มีขอบกพรองของรูพรุน ให คะแนน 

  2)  มีขนาดไมเกิน 0.2s ให คะแนน (ขนาด 0.6 
  มม.)   
  3)  มีขนาดมากกว 0.2s แตไมเกิน 0.3s ให 7 
  คะแนน (ขนาดมากกวา 0.6 มม. แตไม่เกิน 0.9 มม.) 
  4)  มีขนาดมากกว 0.3s ให 6 คะแนน (ขนาดเกิน 
  0.9 มม.)   
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 เรื่องหน่วยท่ี4เทคนิคการเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุม   เวลา 4 ชั่วโมง  
       

ล าดับ รายละเอียด   ข้อก าหนดการให้คะแนน  
    

4 รอยแหว่งขอบแนว 1) ลึกไม่เกิน0.5 มม. ให้10 คะแนน  
  2) ลึกเกิน 0.5 มม. แตไมเกิน 1.0 มม.  
   ให คะแนน     
  3) ลึกเกิน 1.0 มม. แตไมเกิน 1.5 มม.  
   ให 7 คะแนน     
  4) ลึกเกิน 1.5 มม. ให6 คะแนน  

         
5 ความนูนของแนวเชื่อม 

1) ความสูงของแนวเชื่อม 1.0 มม. มเกินแต่ไ 
 

   
   2.0 มม. ให คะแนน    
  2) ความสูงของแนวเชื่อมมากกว2.0 มม.  
   แตไมเกิน 3.0 มม. ให คะแนน  
  3) ความสูงของแนวเชื่อมมากกว3.0 มม.  
   แตไมเกิน4.0 มม. ให คะแนน  
  4) ความสูงของแนวเชื่อมมากกว4.0 มม.  
   ให คะแนน     

    
6 ความกวางของแนวเชื่อม 1) ขนาดของแนวเชื่อม างกว 4, 5, 6 มม.  

   ให คะแนน     
  2) ขนาดของแนวเชื่อม างกว 7 มม.  
   ให คะแนน     
  3) ขนาดของแนวเชื่อม างกว 8 มม.  
   ให 7 คะแนน     
  4) ขนาดของแนวเชื่อม างกว 9 มม.  
   ให คะแนน     
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 เรื่องหน่วยท่ี4เทคนิคการเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุม   เวลา 4 ชั่วโมง  
       

ล าดับ รายละเอียด   ข้อก าหนดการให้คะแนน  
    

7 แนวรากหลอมละลายสมบูรณ์(ที่ความยาว 1) หลอมละลายสมบูรณตลอดทั้งแนว  
 แนวราก 100 %)  ให้ 10 คะแนน     
  2) ไม่หลอมละลาย ความยาว 0.5– 1.5 มม.  
   ให คะแนน     
  3) ไมหลอมละลาย  ความยาวมากกวา  
   1.5 – 2.5 มม. ให คะแนน   
  4) ไมหลอมละลาย ความยาวมากกวา 2.5 มม.  
   ให คะแนน     

         
8 แนวรากยอย        

  1) แนวรากยอ้ยh 1-1.5 มม. ให คะแนน  
  2) แนวรากย้อยมากกว h 1.5 - 2.5 มม.  
   ให คะแนน     
  3) แนวรากย้อยมากกว h 2.5 - .3.5 มม.  
   ให คะแนน     
  4) แนวรากยอ้ยมากกว h 3.5 มม.   
   หรือนอยกวา 1 มม. ให  คะแนน  

         
9 รอยเกย 

1) ไม่มีรอยเกย ให้ 10 คะแนน 
  

    
  2) มีหนึ่งจุด คะแนนให   
  3) มีสองจุด ให คะแนน   
  4) มากกวาสองจุด ให คะแนน   

         


