บทที่ 8
กรรมวิธีทางความรอนของเหล็กกลา
(Heat Treatment of steel)
ในบทนี้จะกลาวถึงเรื่อง การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกลาโดยการใชกรรมวิธีทาง
ความรอนไดแก การอบออน(Annealing) การอบปกติ(Normalizing) การชุบแข็ง(Hardening)
การอบคืนตัว(Martempering) และการชุบผิวแข็ง(Surface Hardening)

8.1 กลาวนํา
กรรมวิธีทางความรอน หมายถึง “การนําเอาโลหะหรือโลหะผสมที่เปนของแข็งมาให
ความรอนแลวปลอยใหเย็นตัวในอัตราที่แตกตางกัน เพื่อใหมี Mechanical Properties ตาม
ตองการ” โดยทั่วไป การทํา Heat Treatment ของ Steels เปนการทําให Steels มี Phase เปน
Austenite และให Austenite เปลี่ยนแปลงไปเปน Phases ตาง ๆ ตามตองการ ซึ่ง
ประกอบดวยขบวนการตาง ๆ ดังนี้

รูป 8.1 อุณหภูมิที่ใชสําหรับ Heat Treatment ชนิดตาง ๆ
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8.2 การอบออน (Annealing)
มีความมุงหมายเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กที่ผา นการผลิตตาง ๆ มา เชน การ
ขึ้นรูปรอน (Forging, Hot Rolling) การขึ้นรูปเย็น (Cold Rolling, Drawing) การเชื่อม หรือ
การผานการหลอ (Casting) ซึ่งเหล็กผานขั้นตอนการผลิตดังกลาวนี้ จะมีคุณสมบัติที่ไมมีด
หลายประการ เชน
เหล็กที่ผานการขึ้นรูปรอน จะมีคุณสมบัติไมสม่ําเสมอตามสวนที่มีมมุ แหลม ซึง่ อัตรา
การเย็นตัวสูงจะมีความแข็งมากกวาสวนอื่น ๆ โครงสรางของเหล็กบริเวณผิวจะมีโครงสรางที่
ประกอบดวยเกรนขนาดเล็ก เพราะถูกแรงกระแทก หรืออัดมากกวาเนือ้ เหล็กภายใน ทําให
คุณสมบัติไมสม่ําเสมอถึงภายในเชนเดียวกัน
เหล็กที่ผานการขึ้นรูปเย็น มักจะมีความเครียดที่เกิดจากการถูกแรงอัด หรือบีบเหล็ก
คางอยู มีสวนทําใหมีความแข็งแรงไมสม่ําเสมอ สูญเสียความเหนียว (Ductility)
เหล็กที่ผานงานเชื่อม เชนเดียวกัน การเชื่อมเปนการทําใหเหล็กรอนเปนบางจุด การ
ขยายตัวเมื่อถูกความรอน และการหดตัวเมื่อถูกปลอยใหเย็น ยอมจะเปนการยากทีจ่ ะทําใหได
ทั่วถึง มักจะเกิดความเครียดเหลือคาง และโครงสรางของเนื้อเหล็กบริเวณจุดที่ทาํ การเชื่อมจึง
ตางกับเนื้อเหล็กในสวนอื่น ๆ ที่ไมถูกความรอนจากจุดเชื่อม คุณสมบัติของเหล็กจะขาดความ
ไมสม่ําเสมอ
เหล็กที่ผานงานหลอ ยิ่งมองเห็นไดงา ยวาโครงสราง และคุณสมบัติของเหล็กจะมีสวน
ที่แตกตางกันมาก เพราะอัตราการเย็นตัวของเหล็กในแบบหลอ (ซึ่งสวนมากใชทรายเปนวัสดุ
ในแบบหลอ) จะแตกตางกันทัง้ สวนทีห่ นาและสวนที่บาง ยิ่งสวนที่เปนแงมุม การเย็นตัวจะยิ่ง
เร็วกวาสวนอืน่ จึงมักมีความแข็งสูง
จากที่กลาวมาแลวนี้จะเห็นไดวา การทีจ่ ะนําเอาเหล็กทีผ่ านกรรมวิธีขนึ้ รูปตาง ๆ ไป
ใชงาน หรือนําไปตัด เจาะ กลึง ไส ยอมจะทําใหเกิดอุปสรรคในลักษณะตาง ๆ ทีพ่ อจะ
มองเห็นไดชัดเจน เชน การกลึงหรือไส ถาเหล็กมีความแข็งไมเทากันทุกสวน การปรับมุมของ
มีดกลึง หรือตั้งอัตราความเร็วในการตัดจะเกิดปญหามากมาย และผลงานที่ไดรับก็ไมดี
เทาที่ควร ดังนัน้ เหล็กที่ผา นการขึ้นรูปขึ้นมา กอนจะนําไปใชงานหรือฟอรมรูปรางในขั้นตอ ๆ
ไป จําเปนจะตองผานการอบใหออนตัว ซึง่ ลักษณะของการทํางานมีหลายวิธี ขึ้นอยูก ับ
วัตถุประสงคสดุ ทาย
8.2.1 การอบออนอยางสมบูรณ (Full Annealing)
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มีความมุงหมายเพื่อใหเหล็กมีความออนตัวสูง โดยเปนการทําลาย
Martensite เพื่อชวยในการกลึงหรือไสไดงาย เพื่อทําใหเหล็กมีคุณสมบัติดานไฟฟา และ
แมเหล็กสม่าํ เสมอ
1. Hypo Eutectoid Steels (%C < 0.8) จะเผาไปที่เหนือ Ac3 ประมาณ 30
– 50oC (รูป 9.1) เชน การทํา Refinement Pearlite ที่มีขนาดโต ที่มีสว นผสมของ 0.3% C
เมื่อ Heat ไปเหนือ Ac3 ก็จะเกิดการเปลี่ยน Phases เปน γ ที่ละเอียด +α หยาบ (เดิม) และ
เมื่อให Temp สูงกวา Ac3 ประมาณ 50 oC α ก็จะเปลี่ยนเปน γ ที่ละเอียด แลวจากนั้นจึงลด
Temp ลงชา ๆ ประมาณ 150 o - 200 oC/hr. เมื่อ Temp ลดลงมาที่ Room Temp ก็จะได
Phase ของ Pearlite ที่ละเอียด +Ferrite ที่ละเอียด
2. Hyper Eutectoid Steels Annealing Temp จะอยูเหนือ Ac1 ประมาณ
50 oC แลวลด Temp ลงชา (รูป 9.1) โครงสรางที่ได คือ Fine γ ถูกลอมรอบดวย Coarse
Proeutectoid Cementite ซึง่ จะยังคงมีคณ
ุ สมบัติเชิงกลต่ําอยู แตก็ดกี วาโครงสรางที่เปน
Martensite + Cementite เดิม
8.2.2 การอบออนไมสมบูรณ (Incomplete Annealing)
หมายถึง การอบออนที่กระทําที่อุณหภูมติ ่ํากวาเสน Ac1 หรือบางกรณีอาจจะ
สูงกวาเสน Ac1 เล็กนอย ความมุง หมายก็เพื่อทําลายความเครียดที่เหลืออยู อันเนื่องมาจาก
การขึ้นรูปเย็น หรือเพื่อตองการปรับปรุงคุณสมบัติทางดานการกลึง หรือไส สําหรับเหล็กบาง
ชนิด การอบออนไมสมบูรณที่สําคัญมีอยู 2 ลักษณะ
8.2.2.1 การอบออนเพื่อขจัดความเครียดเหลือคาง (Stress-relief
Annealing)
เปนการอบออนเพื่อมุงทําลายความเครียดในแทงเหล็กทีผ่ านการขึ้น
รูปเย็น เชน เหล็กที่ผานการรีด หรือผานการดึง จะทําใหกลุมอะตอมของเหล็กอยูในสภาพบิด
เบี้ยว (Lattice distortion) ทําใหเหล็กมีความแข็งเพิม่ ขึ้น และสูญเสียความเหนียว ไมเหมาะที่
จะนําไปใชงานหรือไมเหมาะสําหรับที่จะทําการขึ้นรูปในขั้นตอไป จะตองทําการอบออนขจัด
ความเครียดภายในเสียกอน โดยเผาเหล็กไปยังอุณหภูมทิ ี่ต่ํากวา Ac1 50oC นี้สําคัญมาก
ปกติจะใชเวลา 1 ชั่วโมงตอขนาดของชิน้ งาน 1 ลบ.นิ้ว (1 hr/inch3) แตถา Martensite Break
Down เปน α + Fe3C (Sorbite) ถาตองการที่จะใชเวลาในการทํา Stress Relief นาน ก็
จะตองเผาเหล็กไปที่อุณหภูมิไมเกิน 200 oC
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8.2.2.2 การอบออนเพื่อความออนตัวสูง (Spheroidizing (Spheroidize
Annealing))
เปนกรรมวิธีการอบออนที่ใชกับเหล็กที่มีคารบอนสูงประมาณ 0.7 –
12% C ซึ่งโครงสรางของเหล็กจะประกอบไปดวย Pearlite และ Proeutectoid Cementite
ตามขอบเกรน ลักษณะโครงสรางเชนนี้ เหล็กจะมีคุณสมบัติดานความเหนียวลดลง และอีก
ประการหนึ่ง คุณสมบัติทางดานการกลึงหรือไส (Machinability) จะไมดี จะกลึงใหมีผิวเรียบ
ไดยาก เพราะปลายแหลมของมีดกลึง ในขณะตัดจะผานเนื้อเหล็กออน (Ferrite) และผานเนื้อ
เหล็กที่แข็ง (Cementite) ตองทําให Proeutectoids Cementite เกิดลักษณะที่ไมตอเนื่อง และ
Eutectoid Cementite (ใน Pearlite) เกิดลักษณะเปนเม็ดกลมเล็ก ๆ (Spheroid) ไมเปน
ลักษณะแถบบาง ๆ (Lamellar) ซึ่งจะกระทําไดโดยการนําเหล็กไปเผาที่อุณหภูมิเหนือเสน Ac1
เล็กนอย (730 o - 770 oC) สําหรับเหล็กที่มคี ารบอนสูงกวา 0.8% หรือถาเหล็กมีคารบอนอยู
ใกลระหวาง 0.7 – 0.8% จะเผาที่อุณหภูมติ ่ํากวา Ac1 เล็กนอย แลวปลอยใหสูงขึน้ ไปกวา Ac1
ทําสลับกันไปโดยใชเวลาประมาณ 10 – 15 ชั่วโมง จากนั้นจึงปลอยใหเย็นในอากาศ ในขณะ
ที่เหล็กอยูเหนืออุณหภูมิ Ac1 เล็กนอย Cementite ใน Pearlite จะขาดเสถียรภาพเกิดการขาด
เปนชวง ๆ และเมื่ออุณหภูมลิ ดลงต่ํากวา Ac1 Cementite ที่เกิดจากการแตกตัวของ
Austenite จะไปรวมตัวกับ Cementite ที่เหลืออยู ทําใหไมเกิดเปนแถบบาง ๆ และเหล็กถูก
เผาใหอยูในชวงนี้เปนระยะเวลานาน Cementite จะคอย ๆ ปรับตัวในฟอรมที่มีเสถียรภาพ
มากที่สุด คือ คอย ๆ เปลี่ยนเปนเม็ดกลม ทําใหเหล็กมีทงั้ ความออนตัว และความเหนียว การ
กลึง หรือไส จะไดผิวเรียบเพราะในขณะทีม่ ีดกลึงตัดผานจะไมมีโอกาสตัดเม็ดกลมเล็ก ๆ ของ
Cementite โดยเม็ดเล็ก ๆ ของ Cementite จะหลุดออกหรือไมก็เบนหลบไป ทําใหมดี กลึงตัด
ผานเฉพาะเนือ้ เหล็ก (Ferrite) อยางเดียว ไมเกิดการสั่นที่ปลายมีดกลึง ทําใหผิวเหล็กเรียบ

8.3 การอบปกติเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ (Normalizing)
มีวัตถุประสงคสําคัญหลายประการคลายคลึงกับการอบออน คือ
- เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลใหดีขึ้น
- เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติดานการกลึง การไส หรือตัด
- เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติดานความเหนียว โดยเฉพาะสําหรับเหล็กที่ผานการขึ้นรูป
รอนและเย็น
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- ปรับปรุงโครงสรางใหสม่าํ เสมอ และเหมาะสมสําหรับทําการชุบแข็งในขั้นตอไป
- เปนการทําลายความเครียดภายในที่เกิดจากการขึ้นรูปเย็น
จะเห็นไดวาการทํา Normalizing เปนกรรมวิธที ี่ใชทาํ กับงานสรางชิ้นสวน
เครื่องจักรกลโดยทั่วไป ไมวา จะเปนงานทีผ่ านการขึ้นรูปรอน เชน การรีด (Hot Rolling) หรือ
การตีขึ้นรูป (Hot Forging) เหล็กจะถูกเผาที่อุณหภูมิคอนขางสูง จะไดเหล็กที่มีเกรนโต
คุณสมบัติเชิงกลที่ดีจะเปลีย่ นไป (ทนแรงดึงแรงกระแทกไดนอยลง) งานที่ผานการหลอมาก็
เชนเดียวกันจะมีขนาดเกรนโต มีลักษณะเปน Dendrite และไมสม่ําเสมอ มีขอเสียทีค่ วร
จะตองปรับปรุงกอนนําไปใชงาน โดยเฉพาะอยางยิง่ งานที่ผานการขึ้นรูปเย็น เชน การรีด
(Cold Rolling) หรือการตีขึ้นรูป ทําใหโครงสรางภายในของเหล็กจะเกิดการบิดเบี้ยวไปตาม
ทิศทางของแรงกระทํา ทําใหเกิดความเครียดภายใน สูญเสียความเหนียว และมีความแข็ง
เพิ่มขึ้นในลักษณะที่ไมสม่าํ เสมอ สิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ไมดีเหลานี้สามารถทําใหหมดไป
และปรับปรงใหดีขึ้นโดยเฉพาะขนาดของเกรนของเนื้อเหล็กทําใหมีขนาดเล็กละเอียด และ
สม่ําเสมอไดดวยการทํา Normalizing ซึ่งจะเนนในเรื่องของการปรับปรุงโครงสรางมากที่สุด
(Grain refinement)

ภาพที่ 8.2 อุณหภูมขิ องการอบปกติ
การทํา Normalizing ใชวิธีเผาเหล็กใหรอนจนมีอุณหภูมิสูงอยูในชวง Austenite ทัง้
เหล็กที่มีคารบอนต่ํากวา 0.8% หรือสูงกวา 0.8% จะเผาอุณหภูมิเนื้อเสน Ac3 สําหรับเหล็ก
Hypo Eutectoid และที่อุณหภูมิเหนือเสน Acm สําหรับเหล็ก Hyper Eutectoid ประมาณ 30o
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– 50oC ทิ้งไวที่อุณหภูมนิ ี้ประมาณ 30 – 60 นาทีตอความหนาเฉลี่ย 25 มม. เชนเดียวกับการ
อบออน จากนัน้ จะนําเหล็กออกจากเตาปลอยใหเย็นในอากาศนิ่ง อัตราการเย็นตัวประมาณ 1
o
- 5 oC ตอวินาที ถาเปนการเปาอากาศ อัตราการเย็นตัวจะเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 10 oC ตอ
วินาที (การอบออน อัตราการเย็นตัวประมาณ 5 o - 10 oC ตอวินาที)
อัตราการเย็นตัวที่เร็วขึน้ จะมีผลตอโครงสรางทีเ่ กิดขึ้น กลาวคือ อัตราการเย็นตัวยิง่
เร็ว การเปลี่ยนแปลงจาก Austenite จะเกิดที่อุณหภูมิยงิ่ ต่ําลง จุด Eurectoid ของเหล็กจะ
เปลี่ยนแปลงมาทางดานคารบอนต่ําลงสําหรับ Hypo Eutectoid และจะยายไปทางดานที่มี
คารบอนมากขึ้นสําหรับเหล็ก Hyper Eutectoid ทําใหปริมาณของ Pearlite เพิ่มมากขึ้น และ
ุ หภูมิต่ํา) ความละเอียดของ
ความละเอียดของ Pearlite จะยิ่งดีขึ้น (เปลี่ยนแปลงที่อณ
Pearlite หมายถึง แถบบาง ๆ ระหวาง Ferrite และ Cementite จะแคบบมา นอกจากนี้
Proeutectoid Ferrite ในเหล็ก Hypo Eutectoid จะมีปริมาณนอยลง และเชนเดียวกัน
Proeutectoid Cementite ในเหล็ก Hyper Eutectoid จะนอยลง และลักษณะการตอเนื่อง
ตามขอบเกรนจะลดนอยลง คุณสมบัติของโครงสรางที่ประกอบดวย Pearlite มีความละเอียด
เชนนี้จะทําใหเหล็กมีความแข็งแรง และความแข็งสูงกวาเหล็กที่ผานการอบออน จากที่กลาว
มาแลววา การทํา Normalizing เปนการปรับปรุงโครงสรางใหสม่าํ เสมอ เพื่อที่จะนําไปทําการ
ชุบแข็งในภายหลังนั้น ทัง้ นี้กเ็ พื่อใหเหล็กภายหลังจากการชุบแข็งมีคุณสมบัติที่ดี หลีกเลี่ยง
ขอเสียที่จะเกิดขึ้น ปกตินนั้ เหล็กยิง่ มีเกรนละเอียดยอมเปนผลดีตอการชุบแข็งมาก เพราะ
เหล็กมีเกรนหยาบและไมสม่ําเสมอ ภายหลังการชุบแข็งเหล็กจะมีความแข็งไมสม่ําเสมอ
เชนเดียวกัน และบางทีอาจจะเกิดการบิดหรือแตกราวได ยิ่งเปนเหล็กทีม่ ีธาตุอื่น ๆ ผสมอยู
และปริมาณของธาตุที่ผสมขาดความสม่าํ เสมอ การชุบแข็งอาจจะไมประสบผลดีตามที่
ตองการ ดังนัน้ ในกรณีที่ตองการคุณภาพของเหล็กจากการชุบแข็งสูง จึงสมควรทําการ
Normalizing เสียขั้นหนึง่ กอนแลวจึงนําไปทําการชุบแข็ง

8.4 การชุบแข็ง (Hardening)
คือ การอบชุบความรอนเพื่อตองการใหเหล็กภายหลังจากการชุบมีความแข็งเพิม่ ขึ้น
เพื่อทนตอการเสียดสีในขณะใชงาน การชุบแข็งเปนวิธีจะใหไดโครงสรางของเหล็กสุดทายเปน
Martensite หรือ Bainite ขึ้นอยูกับความแข็งสุดทายทีต่ องการ การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
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จาก Austenite ไปเปน Martensite หรือ Bainite ซึ่งจะไดเหล็กที่มีความแข็งสูงจะตองมี
องคประกอบที่สําคัญอยางนอย 3 ประการคือ
1. ปริมาณคารบอน ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญ เพราะการที่ Austenite จะ
เปลี่ยนไปเปน Martensite ในลักษณะการชุบแข็งธรรมดาดวยน้ํา เหล็กควรจะมีคารบอน
มากกวา 0.3% สวนธาตุทผี่ สมในเหล็กอืน่ ๆ เชน นิเกิล โครเมียม และโมลิบดีนมั่ จะเพียงทํา
หนาที่ชว ยใหการชุบแข็งไดผลดีขึ้นเทานัน้ ความแข็งของ Martensite จะขึ้นอยูก ับปริมาณของ
คารบอน ดังตัวอยางเชน เหล็กคารบอน 0.35% สามารถชุบแข็งไดความแข็งประมาณ 50 HRC
ตรงกันขามกับเหล็ก 0.02%C, 10%Cr ไดความแข็งภายหลังการชุบแข็งเพียง 35 HRC
2. อุณหภูมิกอนการชุบ คือ อุณหภูมิที่เหล็กจะตองเปลีย่ นเปน Austenite กอนการชุบ
น้ําหรือน้ํามัน อุณหภูมิของเหล็กไมสูงพอจนโครงสรางเปลี่ยนเปน Austenite หมด เราจะชุบ
ในน้าํ หรือน้าํ เกลือ น้าํ ดาง ความแข็งที่ไดจะไมสูงเทาที่ควร เพราะ Martensite ที่ไดจะตองมา
จาก Austenite เทานัน้ และเปนการเปลี่ยนโครงสรางโดยปราศจากการกําเนิดนิวเคลียส ไม
เหมือนอยางเชน Ferrite หรือ Cementite
3. อัตราการเย็นตัว เปนองคประกอบที่สาํ คัญอีกประการหนึง่ ที่ Austenite จะ
เปลี่ยนไปเปน Martensite หรือ Bainite จะตองเปนอัตราการเย็นตัวที่สูงพอ ซึง่ จะปรากฏคํา
วา “อัตราการเย็นตัววิกฤติ (Critical cooling rate)” หมายถึง อัตราการเย็นตัวที่ Austenite
เปลี่ยนไปเปน Martensite หรือ Bainite ถาอัตราการเย็นตัวชากวานี้ Austenite จะไมมีโอกาส
เปลี่ยนเปน Martensite หรือ Bainite แตจะได Pearlite หรือ Sorbite แทน
8.4.1 อุณหภูมิสําหรับการชุบแข็ง (Hardening Temperature)
Hardening Temperature แบงออกตามสวนผสมของคารบอนดังนี้
1. Hypo Eutectoid Steels Hardening Temp จะอยูทเี่ หนือ Ac3 ประมาณ
ุ หภูมิต่ํา
50oC ซึ่งอุณหภูมินี้จะไดโครงสรางที่เปน Austenite ทัง้ หมด ถาพิจารณาในกรณีที่อณ
กวานี้ และอยูใ นชวง Ac1 – Ac3 จะปรากฏมี Ferrite เหลืออยูบางสวน ถาทําการชุบที่อุณหภูมิ
นี้ Austenite จะเปลี่ยนเปน Martensite แต Ferrite จะไมมีการเปลีย่ นแปลง ยังคงสภาพอยู
เชนเดิม เหล็กภายหลังจากการชุบแข็งแลวจะไมไดความแข็งสูงเทาทีค่ วร และบริเวณ
โครงสรางที่เปน Ferrite จะเปนบริเวณที่ออ น (Soft spots) ขาดคุณสมบัติตานทานตอการ
เสียดสี
ในกรณีถาเผาที่อุณหภูมิเหนือเสน Ac3 ไปมาก (Overheating) จะได
โครงสรางของ Austenite ทีม่ ีเกรนโต ภายหลังการชุบน้ําจะได Martensite ที่หยาบ (Coarse
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martensite) ซึ่งจะทนแรงกระแทกไดนอยลง อีกประการหนึง่ ชิน้ งานในขณะชุบน้าํ จะเกิดการ
บิดงอหรือแตกราวไดงา ย
2. Hyper Eutectoid Steels
จะใชอุณหภูมเิ หนือเสน Ac1 ประมาณ 30 - 50 oC เทานัน้ จะเห็นวาในชวง
ของอุณหภูมินจี้ ะปรากฏโครงสรางของ Proeutectoid Cementite เหลืออยูบางสวนเทานั้น ที่
กลายหรือสลายตัวไปเปน Austenite และ Cementite เหลืออยูนี้จะกระจัดกระจายอยูท ั่วไปใน
โครงสรางของ Austenite เมือ่ ทําการชุบน้าํ จะไดโครงสรางของ Martensite โดยมี
Proeutectoid Cementite แทรกอยู ซึ่งจะปรากฏเปนผลดีในสวนที่เหล็กจะมีความแข็งสูง และ
ทนการเสียดสีในขณะใชงานไดดี ทั้งนีเ้ พราะ Proeutectoid Cementite มีความแข็งประมาณ
700 – 800 HB ซึ่งแข็งกวา Martensite (650 – 700 HB) ประเด็นที่สาํ คัญคือ จะตองเลือก
อุณหภูมิที่จะไมเกิด Proeutectoid Cementite ในลักษณะตอเนื่องเปนลูกโซตามขอบเกรน
ในกรณีที่เผาอุณหภูมิเหนือเสน Acm จะไมเกิดผลดี นอกจากตองใชพลังงาน
มากขึ้นแลว Austenite จะขยายตัวใหเกรนโตเร็วมาก จะทําใหผลที่ไดภายหลังการชุบไมดี
เพราะจะได Martensite เกรนหยาบ ทนแรงกระแทกไดไมดี และยังอาจจะเกิดการบิดงอและ
แตกราวไดโดยงาย

8.5 การชุบแข็งมารเทมเปอริ่ง (Martempering)
เปนการชุบแข็งลักษณะหนึ่งที่นยิ มใชกับชิน้ งานชุบที่มีรปู รางซับซอนมีความหนาบาง
แตกตางกันมาก ซึง่ ถาเปนการชุบดวยกรรมวิธีปกติ เหล็กอาจเกิดการบิดงอ หรือเกิด
ความเครียดอันเนื่องมาจากการเย็นตัวเร็ว ทําใหแตกราวไดงาย การชุบแข็งแบบ
Martempering จะไดโครงสรางสุดทายเปน Martensite เชนเดียวกับการชุบแข็งดวยวิธีปกติ
อุปกรณที่ตองใชเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกรรมวิธีชุบแข็งทั่วไปแลว จะตองมีอางเกลือหลอมละลาย
(Salt bath) ที่อุณหภูมิต่ําประมาณ 400 oC ซึ่งสวนใหญจะใชเกลือโซเดียมไนเตรด กับโปแต
สเซียมไนเตรด (40 – 50%) เกลือผสมนี้จะหลอมเหลวทีอ่ ุณหภูมิ 145 oC มีชวงการใชงานอยู
ระหวาง 160 - 650 oC นอกจากนี้ยังตองอาศัยแผนภูมิ T.T.T. ของเหล็กที่ตองการชุบแข็ง มา
ประกอบกับการชุบแข็งดวย เพราะแผนภูมิ T.T.T. จะเปนเสมือนแผนที่นาํ ทางใหการชุบแข็ง
ประสบผลตามความมุงหมาย
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การชุบแข็งจะเริ่มโดยการเผาเหล็กจนรอนถึงอุณหภูมิในชวง Austenite คือ เหนือเสน
Ac1 หรือ Ac3 ประมาณ 50 oC ภายหลังทีท่ ิ้งไวจนอุณหภูมิของแทงเหล็กเทากันทัง้ ภายนอก
และภายในแลว จะนําออกมาจากเตา แลวชุบในอางเกลือที่อุณหภูมิเหนือเสน M ที่ปรากฏใน
แผนภูมิ T.T.T จากนัน้ ปลอยทิ้งไวเพื่อใหมกี ารปรับอุณหภูมิระหวางผิว กับภายในใหเทากัน
ระยะเวลาหนึง่ โดยที่เวลาจะไมยาวจนถึงจุดที่เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางไปเปน
Bainite จะตองนําเอาชิน้ เหล็กขึ้นมาจากอางเกลือกอนถึงจุดนัน้ นําไปชุบในอางน้าํ ทันทีเพื่อให
โครงสราง Austenite เปลี่ยนไปเปน Martensite จากนัน้ จะตองนําไปอบคืนตัวในขัน้ ตอไปเพื่อ
ลดความเครียด ลักษณะการทํางานจะเปนไปดังภาพที่ 8.3

ภาพที่ 8.3 Cooling Curve for Martempering

8.6 การชุบแข็งออสเทมเปอริง (Austempering)
การชุบแข็งมีลกั ษณะคลายคลึงกับวิธี Martempering สวนแตกตางจะอยูที่โครงสราง
สุดทายที่ตองการ คือ โครงสรางแบบ Bainite อาจจะเปน Bainite แบบขนนก หรือแบบอซิคูลา
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ขึ้นอยูที่ชว งอุณหภูมิที่จะปลอยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง อุปกรณที่ใชคงมีลักษณะ
เหมือนกัน
ขั้นตอนของการชุบแข็ง Austempering จะเริ่มตั้งแตการเผาเหล็กจนเปลี่ยนเปน
Austenite หมด จากนั้นนําออกจากเตาเผา ชุบชิน้ เหล็กในอางเกลือหลอมละลาย ถาตองการ
Bainite ชนิดขนนก (Upper Bainite) อุณหภูมิอางเกลือหลอมละลายจะอยูที่อุณหภูมิ
ประมาณ 500 - 600 oC ถาตองการ Bainite ชนิดอซิคูลา (Lower Bainite) จะควบคุมอุณหภูมิ
ของอางเกลือใหอยูในชวง 400 - 500 oC เมื่อชุบแทงเหล็กลงในอางเกลือ แลวจะทิ้งไว
ระยะเวลาทีย่ าวจนแนใจวาระยะเวลานานพอที่การเปลีย่ นแปลงของ Austenite ไปเปน
Bainite จะสิ้นสุดอยางสมบูรณ ซึ่งสามารถกําหนดระยะเวลาไดจากแผนภูมิ T.T.T เมื่อเวลา
ผานไปตามกําหนด แลวจึงนําชิ้นเหล็กออกจากอางเกลือ ปลอยใหเย็นในอากาศ ไม
จําเปนตองทําการชุบน้าํ อีก เพราะในชวงทีช่ ิ้นเหล็กถูกนําขึ้นมาจากอางเกลือแลว จะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางแตอยางใด ขัน้ ตอนการทํางานจะปรากฏดังภาพที่ 8.4

ภาพที่ 8.4 Cooling Curve for austempering
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8.7 การอบคืนตัว (Tempering)
เหล็กภายหลังจากการชุบแข็งจะมีโครงสรางสวนใหญประกอบดวย Martensite และ
Austenite เหลือคาง (Residual austenite) ถาเปนเหล็กคารบอนสูง จะมี Proeutectoid
Cementite กระจัดกระจายอยูทั่วไป นอกจากนี้เหล็กที่ผา นการชุบแข็งจะเกิดความเครียด
ภายใน อันเนือ่ งมาจากอัตราการเย็นตัวที่เร็วจากอุณหภูมิสูง คุณสมบัติของเหล็กตามลักษณะ
ที่กลาวจะมีความแข็งสูง แตจะขาดคุณสมบัติดานความเหนียวไมทนตอแรงกระแทก (Poor
impact strength) และความเครียดภายในที่เกิดขึ้นจะมีสว นทําใหชนิ้ งานบิดงอ หรืออาจเกิด
การแตกราวในขณะใชงานได ดังนัน้ เหล็กที่ผานการชุบแข็งกอนนําไปใชงานควรจะตองนํามา
ทําการอบคืนตัว เพื่อคลายความเครียดภายในใหหมดไป หรือเหลืออยูนอยที่สุด และใน
ขณะเดียวกันจะทําให Martensite แตกตัวใหโครงสรางกึ่งสมดุลย (Temperd Martensite) ซึ่ง
จะมีผลอยางกวางขวางตอคุณสมบัติของเหล็ก ดังเชน ความแข็งจะลดลง แตความเหนียวจะ
กลับสูงขึ้น ทัง้ นี้ขึ้นอยูก ับชวงอุณหภูมิของการอบคืนตัวและเวลาที่ใช
การอบคืนตัว เปนวิธีการเผาเหล็กที่ผานการชุบแข็งที่อุณหภูมิต่ํากวาเสน A1 ภายหลัง
เมื่อทิ้งไวเปนเวลานานพอสมควรแลว จะปลอยใหเย็นชา ๆ ภายในเตา การเปลี่ยนแปลงของ
Martensite และ Austenite เหลือคางไปสูโ ครงสรางกึง่ สมดุลยจะเกิดขึน้ ในชวงอุณหภูมิตาง ๆ
กันดังนี้
อุณหภูมิชวงแรก (80 - 200 oC) โครงสราง Martensite จะแตกตัวใหโครงสราง
Ferrite ชนิดทีใ่ กลจะเปนระบบลูกบาศก (Pseudo cubic) ซึ่งมีคารบอนละลายอยู 0.25%
การคารไบดชนิดเอฟซีลอน (ε carbide) มีสูตร Fe2C หรือ Fe2C4 และมีคารบอนประมาณ
8.2% ทั้งคารไบด และ Ferrite (0.25%C) จะตกผลึกชนิดละเอียดและกระจัดกระจายอยูทวั่ ไป
ในโครงสราง สามารถศึกษาไดโดยกลองขยายอิเล็กตรอนเทานัน้ การอบคืนตัวในชวงอุณหภูมิ
นี้ความแข็งจะลดลงเล็กนอย แตความเครียดภายในจะถูกทําลายไปเกือบหมด
อุณหภูมิชวงทีส่ อง (200 o - 280 oC) โครงสราง Austenite ที่ไมสามารถเปลี่ยนเปน
Martensite ไดทันในขณะชุบแข็ง (Retained austenite) จะแตกตัวใหโครงสราง Ferrite
(0.025%C) และ Cementite (Fe3C) ที่มคี วามละเอียดและกระจัดกระจายโครงสรางที่ปรากฏ
จะคลายคลึงกับ Gainite ความแข็งแรงจะลดลงมาก แตความเหนียวจะเพิ่มขึน้
อุณหภูมิชวงทีส่ าม (300 o - 500 oC) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดย Ferrite (Pseudo
cubic) จะแตกตัวให Ferrite (Cubic) ที่มคี ารบอน 0.025% และ Cementite สวน ε-carbide
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จะเปลี่ยนเปน Cementite (Fe3C) โครงสรางที่จะไดจะยังอยูในลักษณะละเอียด และกระจัด
กระจายมีลักษณะคลาย Sorbite
อุณหภูมิชวงทีส่ ี่ (สูงกวา 500 oC ขึ้นไปจนถึง A1) โครงสรางทีเ่ กิดขึ้นจะปรับตัวเขากับ
สภาพสมดุลย และมีการขยายตัวเอง Ferrite และ Cementite โตขึ้น ความแข็งจะลดลงมาก
โดยความเหนียวจะเพิ่มขึน้ ในลักษณะคลายคลึงกับเหล็กที่ผานการทําสเฟอรรอยไดซซิง
(Incomplete annealing)
จากการทดลองอบคืนตัวเหล็ก Eutectoid (0.8%C) ที่ชวงอุณหภูมิตาง ๆ ปรากฏได
ความแข็งลดลงจากความแข็งภายหลังการชุบแข็ง (64 Rc) อบคืนตัวอุณหภูมิชวงแรก 1
ชั่วโมง ไดความแข็ง 60 – 64 Rc ชวงที่สองไดความแข็ง 40 – 60 Rc) ชวงที่สามความแข็ง 20 –
40 Rc และชวงที่สีเหลือความแข็ง 5 – 10 Rc
ในทางปฏิบัตแิ บงชวงอุณหภูมิสําหรับการอบคืนตัวออกเปน 3 ชวงคือ
การอบคืนตัวที่อุณหภูมิต่ํา (150 o - 250 oC) มีวัตถุประสงคเพื่อลดความเครียด
ภายใน และปรับปรุงคุณสมบัติทางดานความเหนียว โดยพยายามรักษาระดับความแข็งไวใน
ระดับใกลเคียงกับความแข็งที่ไดภายหลังการชุบแข็ง เวลาที่ใชประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง
โครงสรางของเหล็กจะเปลี่ยนแปลงเล็กนอย
การอบคืนตัวที่อุณหภูมิปานกลาง (350 o - 450 oC) มีวัตถุประสงคเพือ่ ใหเหล็กมี
ความเหนียวสูงและมีคุณสมบัติทางดานยืดหยุนสูง สวนใหญใชสําหรับเหล็กทําแหนบสปริง
โครงสรางของเหล็กจะใกลเคียงกับ Bainite หรือ Troostite
การอบคืนตัวที่อุณหภูมิสงู (500 o - 650 oC) จะกระทําเมื่อตองการทําลาย
ความเครียดภายในใหหมดไป และเพื่อใหเหล็กมีคุณสมบัติทางดานความเหนียวสูง โดยมี
ความแข็งอยูในเกณฑสูงดวย โครงสรางของเหล็กจะมีลกั ษณะเปน Pearlite ละเอียดใกลเคียง
กับโครงสราง Sorbite

8.8 การชุบแข็งเฉพาะผิว (Surface Hardening)
การชุบแข็งพืน้ ผิว เปนการชุบแข็งเพื่อใหไดความแข็งเฉพาะตามบริเวณผิวเทานัน้ สวน
เนื้อเหล็กภายใตผิวแข็งจนถึงใจกลางยังคงเปนเนื้อเหล็กเดิมซึ่งมีความเหนียวสูง ความมุง หมาย
ก็เพื่อตองการใหเหล็กทนตอการสึกหรอในขณะใชงาน ทนตอแรงบิดหรือแรงกระแทกอยาง
รุนแรงไดดีโดยไมแตกหัก นับเปนกรรมวิธชี ุบแข็งเหล็กทีม่ ีสวนดีกวาการชุบแข็งตามที่ไดกลาว
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มาแลว เพราะการชุบแข็งโดยวิธที ี่กลาวมาแลวแมจะไดความแข็งที่ผิวสูงก็ตาม แตจะสูญเสีย
ความเหนียวของเหล็ก การทํา Tempering จะชวยเพิ่มความเหนียวไดบาง แตกลับจะตอง
สูญเสียความแข็งไปบาง ยกเวนเหล็กผสมสูงบางชนิดที่ทาํ ใหไดคุณภาพทัง้ ความแข็งและความ
เหนียว แตเหล็กผสมสูงสวนมากราคาจะแพง ดังนั้นจะเห็นวาการชุบแข็งพื้นผิว จึงนับวาเปน
กรรมวิธีชุบแข็งทีน่ าสนใจมากในดานความประหยัด และไดชิ้นสวนเครื่องจักรกลที่ดมี ีคุณภาพ
พรอมทัง้ ความแข็งผิวและควาเหนียว ตัวอยางชิน้ สวนเครื่องจักรกลทีน่ ิยมทําการชุบแข็งผิว
ไดแก เพลาขอเหวีย่ ง เพลาราวลิน้ เฟองเกียร และอื่น ๆ การชุบแข็งพืน้ ผิวกระทําไดหลาย ๆ วิธี
ดังตอไปนี้
8.8.1 การชุบแข็งพื้นผิวโดยวิธี Carburizing หรือ Case Hardening
เหล็กที่ชุดผิวแข็งพื้นผิวดวยกรรมวิธีนจี้ ะตองเปนเหล็กทีม่ ีคารบอนต่ํา
ประมาณ 0.1 – 0.2% และอาจจะมีธาตุบางตัว เชน นิเกิล โครเมียม วานาเดียม ผสมอยูบาง
ในปริมาณเล็กนอย เพื่อเพิม่ ความเหนียวใหกับเหล็ก ปกติเหล็กที่มีคารบอนต่ําจะไมสามารถ
ทําการชุบแข็งดวยวิธธี รรมดา เพราะมีคารบอนนอย จะไมมีโอกาสไดโครงสราง Martensite
แตเหล็กชนิดนี้จะมีความเหนียวสูง ทนไดดีตอแรงบิดและแรงกระแทก หลักในการชุบดวยวิธีนี้
ใชหลักการเพิม่ ปริมาณคารบอนใหกับบริเวณผิวเหล็กไดสูงประมาณ 0.8% ซึ่งเปนเหล็ก
คารบอนที่มีคณ
ุ สมบัติชุบแข็งดีที่สุด หลังจากนั้นจะนําเหล็กไปทําการชุบ เพื่อใหไดความแข็ง
และความเหนียวตอไป
วิธีการเพิ่มปริมาณคารบอนใหกับบริเวณผิวเหล็กมี 3 ลักษณะดวยกันคือ
8.8.1.1 การเพิ่มโดยใชสารเพิ่มคารบอนในสภาพของแข็ง (Solid
Carburizing)
สารเพิ่มคารบอนที่ใช ไดแก ผงถานไม (Charcoal) ประมาณ 70 –
80% โดยน้ําหนัก ผสมกับสารตัวเรงปฏิกิรยิ า (Energizer) ไดแก ผงแบเรียมคารบอเนต หรือ
โซเดียมคารบอเนต และแคลเซียมคารบอเนต รวมกันอีกประมาณ 20 – 30% ดังตัวอยางเชน
ถานไม
74 – 78%
12 – 15%
BaCO3
1 – 1.5%
Na2CO3
CaCO3
3 – 5%
น้ํามันหรือน้ําเหลือน้าํ ตาล (Molasses) 4.5 – 55% (เพื่อชวยใหอัดตัวไดแนน) นําเอา
แทงเหล็กที่จะชุบผิวแข็งมาบรรจุในหีบเหล็ก หรือภาชนะเคลือบที่ทนความรอนโดยอัดผงสาร
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เพิ่มคารบอนใหรอบแทงเหล็ก และอัดใหแนนถามีแทงเหล็กหลาย ๆ ชิน้ บรรจุในหีบใบเดียวกัน
จะตองวางใหหางกันประมาณ 20 – 25 มม. หรือจะมากกวานีก้ ็ไมมผี ลเสีย เมื่อบรรจุและอัด
ผงสารเพิม่ คารบอนจนแนนดีแลวจะตองมีฝาปดอยางมิดชิด โดยใชดินทนไฟยาตามรอยให
สนิทเพื่อปองกันมิใหอากาศแทรกเขาไปทําการเผาไหมกับคารบอนได
จากนั้นนําเอาหีบเหล็กไปเผาในเตาชา ๆ จนถึงอุณหภูมริ ะหวาง 900 o - 950 oC เวลา
ที่ใชในการเพิม่ ปริมาณคารบอนจะขึ้นอยูก ับน้าํ หนักของเหล็กที่จะชุบแข็งผิว และทีส่ ําคัญก็คือ
ความหนาของผิวแข็งที่ตองการ ตามปกติถอื หลักปฏิบัติงา ย ๆ คือ จะเผานาน 1 ชั่วโมงตอ
ความหนาของผิวแข็ง 0.1 มม. แตปริมาณคารบอนที่ผวิ และใตผิวจนถึงใจกลางจะลดลงโดย
ลําดับ ดังภาพที่ 8.5

ภาพที่ 8.5 แสดงลักษณะการแพรซึมของคารบอนเขาสูผวิ ของแทงเหล็ก
ระหวางการทํา Carburizing
ความหนาผิวแข็ง (Case depth) คือ ความหนา หรือความลึกของผิวแข็ง ทีม่ ีความ
แข็งสูงกวา 500 HV หรือประมาณ 500 HB การวัดความหนาผิวนี้จะวัดจากแทงเหล็กตัวอยาง
หลังจากทําการชุบแข็งผิวแลวจะตัดหรือตีหัก แลวขัดใหเรียบเพื่อสะดวกตอการวัดความแข็ง
จากผิวลึกเขามาภายใน จากนัน้ นําไปเขียนกราฟระหวางความแข็งกับระยะทีห่ างจากผิว
ระยะจากผิวลึกเขามาจนถึงระดับความแข็ง 550 HV คือ คาความหนาผิวแข็ง ซึง่ คาความหนา
ผิวแข็งนี้จะขึ้นอยูกับอุณหภูมิ และเวลาที่ใชในการทํา Carburizing ดังรูปที่ 8.6 และ 8.7
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในขณะทํา Carburizing
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ในขณะทีห่ ีบบรรจุผงสารเพิม่ คารบอนกับแทงเหล็กถูกเผาที่อุณหภูมิสูง อากาศหรือ
ออกซิเจนที่แทรกอยูระหวางผงสารเพิม่ คารบอนจะรวมตัวกับผงถานทําใหเกิดกาซ
คารบอนไดออกไซดและคารบอนมอนอกไซด ดังปฏิกิริยา
C + O2 = CO2
2C + O2 = 2CO
และกาซ CO2 เมื่อสัมผัสกับผงถานก็จะใหกาซคารบอนมอนอกไซด ดังปฏิกิริยา
CO2 + C = 2CO
เมื่อกาซ CO สัมผัสกับผิวของเหล็กจะทําใหเกิดอะตอมของคารบอนแรกเกิด (2CO =
CO2 + Cat) ซึ่งจะแพรซึม (Diffuse) เขาสูผ ิวเหล็กโดยปฏิกิริยา 3Fe(γ) + Cat = Fe3C

\
ภาพที่ 8.6 แผนภูมิแสดงระดับความแข็ง
จากผิวถึงภายใน และการหาคา
ความหนาของผิวแข็ง

ภาพที่ 8.7 ความหนาของผิวแข็งสัมพันธ
กับเวลาและอุณหภูมิ

สําหรับสารตัวเรงปฏิกิริยาซึง่ ไดแก BaCO3, Na2CO3 หรือ CaCO3 เมื่อถูกเผาที่
อุณหภูมิสูงจะตกตัวใหกา ซ CO2 ดังปฏิกิรยิ า
BaCO = BaO + CO2
= Na2O + CO2
Na2CO3

124

CaCO3 = CaO + CO2
ซึ่งกาซ CO2 จะรวมกับผงถานกลายเปนกาซ CO และเมื่อสัมผัสกับผิวเหล็กก็จะแตก
ตัวใหอะตอมของคารบอนแรกเกิดกับกาซ CO2 และกาซ CO2 ก็จะรวมตัวกับคารบอนใหกา ซ
CO วนเวียนไปดังนี้จนกวาจะไดปริมาณคารบอนที่ผวิ สูงตามที่ตองการ ซึง่ จะขึ้นอยูกับ
อุณหภูมิและเวลา ดังทีก่ ลาวมาแลว
จะเห็นไดวาสารตัวเรงปฏิกิรยิ า จะเปนตัวเพิ่มปริมาณกาซ CO2 ใหเกิดขึ้นภายในหีบ
ที่ปดสนิท ซึง่ จะชวยทําใหเกิดกาซ CO และแตกตัวใหอะตอมของคารบอนแรกเกิดเพิ่มมากขึ้น
อันเปนการชวยทําใหเวลาทีใ่ ชในการชุบแข็งผิวสั้นลง แตจากผลการทดลองพบวาถาใชสารเรง
ปฏิกิริยามากเกินกวา 10% ความหนาของผิวแข็งที่ไดจะไมเพิ่มขึ้นมากและมีแนวโนมใหคา
ความหนาผิวแข็งคงที่
8.8.1.2 การชุบแข็งผิวโดยใชกาซ (Gas Carburizing)
การชุบแข็งผิวโดยการเพิ่มคารบอน ดวยวิธีใชกาซมีขอทีด่ ีกวาการใช
ของแข็งอยูหลายประการ เชน เวลาที่ใชในการชุบแข็งผิวจะสั้นกวา เพราะไมตองเสียเวลาไป
เผาหีบ (case) และสารตัวเพิ่มคารบอนทีเ่ ปนของแข็งซึงเปนฉนวนความรอน สามารถใชเตาที่
มีเนื้อที่เล็กกวา การควบคุมปริมาณคารบอน และความหนาของผิวแข็งทําไดแนนอนกวา
ประการสุดทายก็คือ ลดแรงงานในการบรรจุเหล็กลงหีบ และรื้อออกเมื่อสําเร็จ
กาซที่ใชเปนตัวเพิ่มคารบอนจะใชกาซไฮโดรคารบอน ที่สาํ คัญไดแก
กาซธรรมชาติ (กาซมีเทน CH4) ซึ่งกาซชนิดนี้จะตองมีความบริสทุ ธิ์มาก เพราะถามีน้ํามันติด
เขามาจะทําใหเกิดเขมาของน้าํ มันที่เผาไหมและไปจับตามบริเวณผิวของแทงเหล็ก อันเปน
สาเหตุหนึง่ ทีท่ าํ ใหอะตอมคารบอนที่เกิดจากปฏิกิริยาไมสามารถแพรซึมผานผิวเหล็กได การ
ชุบแข็งผิวจะไดผลไมดี
หลักในการชุบแข็งผิวแบบกาซนี้ จะใชเตาทีป่ ดมิดชิด อาจจะเปน
ชนิดบรรจุเหล็กทีละครั้ง หรือแบบตอเนื่อง โดยสายพานเหล็กทนความรอน เปนตัวพาแทง
เหล็กใหเคลื่อนผานเตาในอัตราชา ๆ อุณหภูมิที่ใชประมาณ 900o – 950oC ภายในเตาจะ
ปลอยใหกา ซไฮโดรคารบอนใหไหลผานในอัตราที่พอเหมาะเพื่อใหไดปริมาณคารบอนที่ผวิ
เหล็กตามทีก่ ําหนด คือ ควรจะไดปริมาณคารบอนที่ผวิ ประมาณ 0.8%
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเปนดังนี้คอื
2CO → Cat + CO2
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CH4 → Cat + 2H2
CnH2n → Cat + nH2
นอกจากปฏิกริ ิยาที่เกิดดังกลาวแลว จะเกิดปฏิกิริยารวมตัวระหวาง
CO กับ H2 ใหไอน้ําและคารบอนอะตอม
CO + H2 → C + H2O
เมื่อเราทราบปริมาณของคารบอนที่ผวิ ของแทงเหล็ก ทราบอุณหภูมิ
ของการชุบแข็งผิว เราสามารถควบคุมปริมาณของ CO และ H2 ของกาซที่เปนตัวเพิม่ ปริมาณ
คารบอนไดโดยทางปฏิบัติ ในตอนแรกจะผสมกาซตัวเพิม่ ปริมาณคารบอนในปริมาณที่สูง
และจะคอย ๆ ลดลง จนถึงชวงสุดทายจะไมมาผสมกาซตัวเพิ่มปริมาณคารบอนเลย ทัง้ นี้เพื่อ
ไมใหปริมาณคารบอนที่ผวิ สูงจนเกินไป เพราะจะทําใหเกิด Cementite ตามบริเวณขอบเกรน
(Proeutectoid Cementite) จะทําใหเหล็กแตกงายในขณะชุบแข็ง ปกติเวลาที่ใชในการชุบ
แข็งผิวดวยกาซนี้จะสัน้ กวาการใชของแข็งเล็กนอย ทําใหเหล็กที่ไดมีเกรนเล็ก
มีวิธที ี่พัฒนาขึ้นมาในระยะเวลาไมนาน โดยการเผาเหล็กดวยวิธีการ
เหนีย่ วนํา (Induction) ที่อณ
ุ หภูมิสูงประมาณ 1000 oC ใหรอนแตบริเวณผิว ทั้งเหล็กและขด
ลวดทองแดงเหนีย่ วนําจะอยูในเตาปดมิดชิด โดยมีทอปลอยใหกา ซเพิม่ คารบอนผานเขาดาน
หนึง่ และผานออกอีกดานหนึ่ง วิธนี ี้สามารถทําการชุบแข็งผิว ไดความหนาของผิวแข็ง 0.8 – 1
มม. ใชเวลาเพียง 30 – 40 นาที

ภาพที่ 8.8 แสดงอุปกรณและวิธีการชุบแข็งผิวดวยกาซโดยใชกระแสไฟฟาเหนี่ยวนํา
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8.8.1.3 การชุบแข็งผิว โดยใชสารเพิ่มคารบอนที่เปนของเหลว (Liquid
Carburizing)
การชุบแข็งผิวดวยวิธนี ี้ สารเพิ่มคารบอนจะเปนเกลือระหวาง NaCl
10 – 15% ผสมกับ Na2CO3 75 – 85% หลอมในเบาหลอมใหละลายที่อุณหภูมิ 850 - 900
o
C ผสมซิลิกอนคารไบด (SiC) ประมาณ 6 – 10% ปฏิกิริยาที่เกิดในเบาหลอมจะเปนดังนี้
2Na2CO3 + SiC = Na2SiO3 + Na2O + 2CO + Cat
2CO = CO2 + Cat
จากปฏิกิริยาจะเห็นวา NaCl ไมมีบทบาทอะไร เพียงแตเปนตัวชวย
ทําใหโซเดียมคารบอเนตหลอมละลายไดงา ย NaCl ทําหนาที่เปน Flux สวนโซเดียมซิลิเกต
(Na2SiO3) และโซเดียมออกไซด (Na2O) จะลอยขึ้นที่ผิวกลายเปนแสลก (Slag)
สําหรับกาซ CO ที่เกิดขึ้นจะแตกตัวใหอะตอมของคารบอนแรกเกิด
กับกาซ CO2 จะเห็นไดวาจากปฏิกิริยามีอะตอมคารบอนแรกเกิด ทัง้ จากปฏิกิริยาโดยตรง
และจาก CO ทําใหการชุบแข็งผิวดวยวิธนี ใี้ ชเวลาสัน้ กวาใชกาซในแบบธรรมดา แตจะตองเคย
เติมเกลือโซเดียมคารบอเนต และซิลิกอนคารไบดลงไปในอางเกลือเปนระยะ ๆ
วิธีการชุแข็งดวยวิธีนี้เปนวิธที ี่สะดวก เพียงแตจุมแทงเหล็กลงไปใน
อางเกลือหลอมละลายในเวลาทีพ่ อเหมาะ แลวนําเอาแทงเหล็กไปชุบน้าํ ไดทันที จะเห็นวาการ
ชุบแข็งผิววิธนี มี้ ีผลดีตรงที่แทงเหล็กจะรอนสม่ําเสมอ การบิดตัวของแทงเหล็กมีนอย และ
สามารถชุบแข็งไดทันทีจากอางเกลือ สวนเวลาที่ใชนนั้ เร็วกวาใชกา ซ ดังตัวเลขที่แสดง
ความหนาของผิวแข็ง (มม.)
0.2
0.25
0.35
0.4
0.5
เวลาที่ใช (ช.ม.)
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0

8.9 การชุบแข็งพื้นผิวโดยวิธี Cyaniding
การชุบแข็งพืน้ ผิวโดยวิธี Cyaniding เปนกรรมวิธีเพิ่มทัง้ ปริมาณคารบอนและ
ไนโตรเจนตามบริเวณผิวเหล็กโดยการใชอางเกลือหลอมเหลว (Salt bath) ของโซเดียม
ไซยาไนด (NaCN) หรือโปแตสเซียมไซยาไนด (KCN) หรือบางทีก็อาจจะใชแคลเซียม
ไซยาไนด [Ca(CN)2] ขึ้นอยูกับลักษณะของกรรมวิธี
การชุบแข็งพืน้ ผิวโดยวิธี Cyaniding ใชวิธกี ารหลอมเกลือไซยาไนดผสมกับเกลือที่
เปนกลาง (Neutral salt) ไดแก NaCl และ Na2CO3 ตามสัดสวนตาง ๆ ขึ้นอยูกับอุณหภูมิที่ใช
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เมื่อหลอมเกลือละลายที่อุณหภูมิตาง ๆ ตามตองการแลว จะนําเหล็กที่ตองการชุบแข็งผิวมา
เผาจนรอนที่อณ
ุ หภูมิ 100o – 400oC กอน แลวจึงจุม ลงไปในอางเกลือเพื่อใหอะตอมของ
คารบอนและไนโตรเจนแพรซึมเขาไปจนไดทั้งปริมาณและความหนาพอกับความตองการ
(ขึ้นอยูกับเวลาและอุณหภูมขิ องอางเกลือ) จากนัน้ จึงเอาชิ้นเหล็กขึ้นจากอางเกลือ แลวนําไป
ชุบน้ํา ตอจากนี้อาจจะตองนําชิน้ เหล็กทีม่ ีผิวแข็งไปทําการอบคืนตัว (Temper) อีกครั้งหนึง่
การชุบแข็งผิวโดยวิธี Cyaniding แบงเปนชวงอุณหภูมิของการทํางานออกเปน 3 ชวงคือ
1. การชุบแข็งที่อุณหภูมิต่ํา (Low temperature Cyaniding)
ใชอุณหภูมิในการชอบแข็งอยูระหวาง 550 o - 600 oC เกลือที่ใชมีสวนผสม 30
– 40% NaCN, 20 – 45% Na2CO3 และ 10 – 20% NaCl เนื่องจากเปนการชุบแข็งที่อุณหภูมิ
ต่ําประมาณ 0.2 – 0.04 มม. เวลาที่ใชประมาณ 5 – 30 นาที ความมุง หมายในการทําที่
อุณหภูมิต่ํา เพื่อตองการใหอะตอมไนโตรเจนแพรซึมเขาสูผิวเหล็กไดมากกวาคารบอน เพราะ
ตองการความแข็งที่ผิวสูงและมีประสิทธิ์ความฝดต่ํา เหมาะสําหรับการชุบแข็งผิวเหล็กที่ใชทํา
เครื่องมือตัด ดังเชน เหล็ก Hi-Speed
2. การชุบแข็งที่อุณหภูมิปานกลาง (Medium temperature Cyaniding)
อุณหภูมิที่ใชอยูระหวาง 750 o - 850 oC โดยใชสวนผสมเกลือ 20 – 50%
NaCN ผสมกับเกลือที่เปนกลาง NaCl และ Na2CO3 ความหนาของผิวแข็งจะไดประมาณ
0.075 – 0.25 มม. โดยใชเวลาประมาณ 5 – 9 นาที ปริมาณของคารบอนและไนโตรเจนที่
บริเวณผิวจะอยูระหวาง 0.6 – 0.8%C และ 0.4 – 0.5%N ภายหลังจากการชุบแข็งผิวแลวจะ
ไดความแข็งของผิวเหล็กประมาณ 55 – 60 HRC เหมาะสําหรับการชุบผิวแข็งชิ้นสวน
เครื่องจักรทั่ว ๆ ไป ทีท่ ําดวยเหล็กกลาคารบอนต่ํา และคารบอนปานกลาง เชน พวกเฟองเกียร
สกรูนอต และอื่น ๆ
3. การชุบแข็งผิวที่อุณหภูมิสูง (High temperature Cyaniding)
มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ ตองการความหนาของผิวแข็งสูงประมาณ 0.5 –
1.5 มม. โดยใชเวลาสัน้ เมื่อเทียบกับการทํา Carburizing อุณหภูมิที่ใชประมาณ 900 o - 950
o
C อางเกลือประกอบดวย 6 – 10% NaCN, 80 – 84% BaCl2 และประมาณ 10% NaCl บาง
ทีอาจจะใช Ca(CN)2 แทนก็ได เพราะราคาถูกกวา เวลาที่ใชในการชุบแข็งผิวประมาณ 5
ชั่วโมง (ถาเปนการทํา Carburizing จะใชเวลา 10 ชั่วโมง) ปริมาณของคารบอนและ
ไนโตรเจนที่ผวิ จะไดประมาณ 1.0 – 1.2%C และ 0.2 – 0.3%N ภายหลังจากการชุบแข็งผิว
แลวจะตองทําการอบคืนตัว (Tempering) ที่อุณหภูมิประมาณ 200 oC เนือ่ งจากที่ผวิ มี
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ปริมาณคารบอนสูง อาจจะได Retained Austenite อยูบางภายหลังการชุบน้ําทําใหความ
แข็งที่ไดต่ํากวาผิวที่อยูลึกลงไปเล็กนอย
ปฏิกิริยาของเกลือขณะทํา Cyaniding
ขั้นแรก เกลือกไซยาไนดจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนจากบรรจากาศใหไซยาเนตของ
โซเดียมหรือโปแตสเซียม ปฏิกิริยาจะเกิดบริเวณผิวของเกลือที่สัมผัสกับอากาศ ดังปฏิกิริยา
2NaCN + O2 → 2NaCNO
และไซยาเนตของโซเดียมจะทําปฏิกิริยากับกาซออกซิเจน ซึง่ จะใหอะตอมของ
ไนโตรเจนแรกเกิดกับกาซ CO และโซเดียมคารบอเนต ดังปฏิกิริยา
2NaCNO + O2 → Na2CO3 + CO + 2Nat
เมื่อกาซ CO สัมผัสกับผิวเหล็กที่อยูในอางเกลือ แทงเหล็กจะดึงอะตอมของคารบอน
เขาไปรวมตัวตามบริเวณผิวให Cementite ดังปฏิกิริยา
3Fe + 2CO → Fe3C + CO2
บางทฤษฎีจะกลาวถึงกาซ CO แตกตัวใหอะตอมคารบอนแรกเกิดกอน แลวจึง
แพรซึมเขาสูผวิ เหล็ก ดังปฏิกิริยา
2CO → CO2Cat
การทํา Cyaniding ที่อุณหภูมิสูง ปฏิกิริยาที่เกิดจะแตกตางออกไปจากที่กลาวมาแลว
ตามปกติมักจะเกิด Na2CO3 ถาทําที่อุณหภูมิสูงประมาณ 900 o - 950 oC ปริมาณของ
Na2CO3 ที่เกิดจะรวมตัวกันมีปริมาณมาก ซึ่ง Na2CO3 จะมีผลในการกันไมใหอะตอมของ
คารบอนแพรซึมเขาสูผิวเหล็ก จึงตองผสม BaCl2 ลงไปในอางเกลือเพื่อปองกันไมใหเกิด
Na2CO3 และ BaCl2 จะมีสวนชวยใหเกิดการแตกตัวของคารบอนและไฮโดรเจน โดยจะให
อะตอมคารบอนปริมาณสูงกวาไฮโดรเจน ดังปฏิกิริยา
2NaCN + BaCl2 → 2NaCl + Ba(CN)2
ซึ่งแบเรียมไซยาไนดไมมีเสถียรภาพที่อุณหภูมิสูง จะแตกตัวใหอะตอมคารบอนแรก
เกิดกับแบเรียมไซยาไนด
Ba(CN)2 → BaCN2 + Cat
สําหรับ BaCN2 ที่ไดจากปฏิกิริยาจะรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศใหอะตอม
ไนโตรเจนแรกเกิดกับกาซ CO และแบเรียมออกไซด ดังปฏิกิริยา
BaCN2 + O2 → BaO + CO + 2N
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ซึ่งกาซ CO จะแตกตัวใหอะตอมคารบอนแรกเกิดเปนขัน้ สุดทาย หรือกาซ CO อาจจะ
ทําปฏิกิริยากับเหล็ก ให Cementite ดังทีก่ ลาวมาแลว

8.10 การชุบแข็งผิวโดยกรรมวิธี Carbonitriding
Carbonitriding คือ วิธีการชุบแข็งพื้นผิวโดยการเพิ่มปริมาณทัง้ คารบอนและ
ไนโตรเจน บริเวณผิวเหล็กพรอม ๆ กัน คลายคลึงกับการทํา Cyaniding ผิดแตการทํา
Carbonitriding สารที่ทาํ หนาที่เปนตัวเพิ่มคารบอนและไนโตรเจน จะเปนกาซผสมระหวาง
กาซ Carburizing (กาซธรรมชาติ หรือกาซที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม) ประมาณ 70 – 80%
โดยปริมาตร กับกาซแอมโมเนียประมาณ 20 – 30% หรืออาจกลาวไดวา การทํา
Carbonitriding เปนการทํา Carburizing ดวยกาซพรอม ๆ กับการทํา Nitriding
การทํา Carbonitriding แบงชวงอุณหภูมิในการทํางานออกเปน 3 ชวงคือ
1. Carbonitriding ที่อุณหภูมิต่ํา (540 o - 560 oC) เหมาะสําหรับงานทีต่ องการความ
แข็งที่ผิวสูงประมาณ 950 – 1100 Hv แตความหนาของผิวแข็งนอยซึ่งอยูระหวาง 0.02 – 0.04
มม. และใชเวลาในการทํางานประมาณ 30 นาที ถึง 3 ชั่วโมง เหมาะสําหรับชุบแข็งผิวอุปกรณ
เครื่องมือที่ใชในการตัด (Cutting tool) ที่ทาํ ดวยเหล็กกลาความเร็วสูง เชน มีดตัดโลหะชนิด
หมุน (Milling cutter) ดอกสวาน (Twist drills) และอุปกรณสําหรับทําเกลียว เปนตน ซึ่ง
อุปกรณตาง ๆ เหลานี้ตองการความแข็งทีผ่ ิวสูง และสัมประสิทธิ์ความฝดต่ํา การทํา
Carbonitriding ที่อุณหภูมิตา่ํ ไมตองทําการชุบน้ํา เพราะความแข็งที่ไดจะเปนผลจาก
ไนโตรเจน สวนคารบอนมีปริมาณนอย
2. Carbonitriding ที่อุณหภูมิปานกลาง (840 o - 860 oC) เหมาะสําหรับงานที่
ตองการความหนาของผิวแข็งสูง โดยจะตองใชเวลาประมาณไมเกิน 10 ชั่วโมง จะไดความ
หนาของผิวแข็งสูงประมาณ 1 มม. จะใชกาซแอมโมเนียผสมประมาณ 30% ชิ้นงานที่ไดใน
การชุบแข็งผิวในชวงอุณหภูมิสวนใหญจะเปนพวกชิน้ สวนเครื่องจักรกลทั่ว ๆ ไป แมจะเปน
ชิ้นงานที่มีรูปรางซับซอน (Complex shape) สามารถทําการชุบแข็งผิวได ภายหลังจากการ
ชุบในน้าํ แลว จะตองนํามาทําการอบคืนตัวที่อุณหภูมปิ ระมาณ 200 oC เพื่อคลายความเครียด
อันเนื่องมาจากการชุบน้ํา
3. Carbonitriding ที่อุณหภูมิสูง (900 o - 950 oC) เปนวิธีการชุบแข็งผิวที่ตองการ
ความหนาของผิวแข็งสูงและใชเวลาสัน้ เมื่อเทียบกับการทํา Carburizing ดวยกาซเพียงอยาง
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เดียว จะไดความหนาของผิวแข็งในอัตราทีช่ ากวา (ประมาณ 0.1 มม.ตอชั่วโมง) แตเมื่อเพิ่ม
กาซแอมโมเนียประมาณ 15 – 25% ความหนาของผิวแข็งที่ไดจะเปนประมาณ 0.2 มม.ตอ
ชั่วโมง แตอยางไรก็ตาม ความหนาของผิวแข็งที่ไดจะนอยกวาการทํา Cyaniding เมือ่ ใชเวลา
เทากัน ภายหลังการชุบแข็งแลวจะตองทําการอบคืนตัวที่อุณหภูมิประมาณ 200 oC
เชนเดียวกัน
การชุบแข็งดวยวิธี Carbonitriding มีขอดีเมื่อเทียบกับการทํา Gas Carburizing ก็คือ
ใชเวลาในการชุบแข็งผิวสั้นกวา และไดความแข็งที่ผิวสูงกวา และที่สาํ คัญก็คือ สามารถทีจ่ ะ
ใชอุณหภูมิต่ําได เมื่อเปรียบเทียบกับการทํา Cyaniding แลว ขอที่ดีกวามีเพียงไมมีสารพิษเขา
มาเกีย่ วของเทานั้น

8.11 การชุบแข็งพื้นผิวโดยวิธี Nitriding
การชุบพืน้ ผิวโดยวิธี Nitriding เปนการเพิ่มอะตอมของไนโตรเจนในลักษณะทีท่ ําให
อิ่มตัว (Saturating) ตามบริเวณผิวของแทงเหล็ก มีลกั ษณะคลายกับการทํา Carburizing
หรืออาจกลาวไดวาการทํา Carburizing เปนการเพิ่มธาตุคารบอนใหกับเหล็กในสภาพ
Austenite (austenitic thermochemical treatment) แตการทํา Nitriding เปนการเพิ่มธาตุ
ไนโตรเจนใหกบั เหล็กในสภาพ Ferrite เพราะจะกระทําทีอ่ ุณหภูมิต่ํา ประมาณ 500 o - 590 oC
ซึ่งอุณหภูมิชว งนี้ เหล็กยังคงสภาพเปน Ferrite และอุณหภูมิชวงนี้เปนชวงทีเ่ หล็ก Ferrite จะ
ยอมใหอะตอมของไนโตรเจนละลายไดสูงที่สุดประมาณ 0.1% และที่อุณหภูมินี้จะ
เกิดปฏิกิริยา Eutectoid ของ Austenite (2.35%N) แตกตัวให Ferrite (0.1%N) กับไนตราย
ของเหล็ก (Fe4N หรือ γ′) ทีม่ ีไนโตรเจน 5.5 – 5.9%
การทํา Nitriding จะใชกาซไนโตรเจนซึง่ เปนกาซเฉื่อยถาอยูในสภาพสมดุลย (N2)
ดังนัน้ จะตองใชกาซไนโตรเจนในสภาพอะตอมหรือสภาพแรกเกิด จึงจะสามารถแพรซึมเขาสู
ผิวเหล็ก และรวมกับอะตอมของเหล็กใหเหล็กไนตราย (Fe4N และ Fe2N) กาซที่จะให
ไนโตรเจนในสภาพอะตอมไดก็คือ กาซแอมโมเนี (NH3) เมื่อถูกเผาที่อณ
ุ หภูมิ 500 o - 600 oC
จะแตกตัวใหกา ซไฮโดรเจน กับกาซไนโตรเจน ดังปฏิกิริยา
2NH3 → 2N + 3H2
ในการทํา Nitriding ไมมีขอจํากัดชนิดของเหล็กที่จะนํามาใชในการทํา Nitriding สิ่งที่
สําคัญก็คือ ตองหาทางทําใหเนื้อเหล็กภายในมีความแข็งแรง และความเหนียวสูงเทานัน้
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แมแตเหล็กทีม่ ีคารบอนสูงก็สามารถทํา Nitriding ได ถาสามารถทําการชุบใหเหล็กมีความ
เหนียวกอนการทํา Nitriding ได สําหรับความแข็งที่ผวิ นัน้ สามารถเพิ่มใหสูงไดมาก ถา
สามารถเลือกเหล็กที่มีธาตุบางธาตุที่สามารถรวมตัวกับไนโตรเจน และใหไนตรายที่มคี วาม
แข็งสูง เชน อลูมิเนียม โครเมียม และโมลิบดีนัม เปนตน ดังนัน้ เหล็กที่เหมาะสําหรับการทํา
Nitriding เพื่อใหความแข็งสูง ควรมีธาตุเหลานี้ผสมดวย ดังตัวอยางแสดงในตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 : แสดงสวนผสมของเหล็ก Nitriding ตามมาตรฐาน ISO/R 683/X-1970
C%

Si%

Mn%

0.280.35
0.350.42
0.300.37
0.380.45

0.150.40
0.150.40
0.200.50
0.200.50

0.4-0.7
0.4-0.7
0.5-0.8
0.5-0.8

P%
Max
0.03
0.03
0.03
0.03

S%
Max
0.035
0.035
0.035
0.035

Al%
0.8-1.2
0.8 – 1.2

Cr%

Mo%

2.3 – 3.3 0.3 – 0.5
3.0 – 3.5 0.8 – 1.1
1.0 – 1.3 0.151.5 – 1.8 0.25
0.25-0.4

V%
0.150.25
-

8.12 การชุบแข็งพื้นผิวดวยกระแสไฟฟาเหนี่ยวนํา (Induction Hardening)
การชุบแข็งพืน้ ผิวดวยกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําความถี่สูง ใชกับเหล็กทีม่ คี ารบอนปาน
กลาง (0.4 – 0.5%C) หรือเหล็กผสม (Alloy Steel) ที่มีปริมาณคารบอนปานกลาง ซึง่ เหล็ก
ประเภทนี้สามารถชุบแข็งดวยวิธีธรรมดาได และจะไดความแข็งประมาณ 50 – 60 HRC บาง
กรณีอาจชุบแข็งผิวดวยวิธนี กี้ ับเหล็กที่มีคารบอนสูง (0.8 – 1.2%C) ได แตตองควบคุมการให
ความรอนที่ดี และควรจะเปนงานขนาดใหญ เชน ลูกรีดเหล็ก
หลักการทํางานของการชุบพื้นผิววิธนี ี้ อาศัยหลักการใหความรอนแกแทงเหล็กดวย
กระแสเหนี่ยวนํา (Induction current) ความถี่สงู ซึง่ จะทําใหเหล็กรอนจัดเฉพาะบริเวณผิว
จนถึงจุดที่จะเปลี่ยนจากโครงสรางเดิม (Pearlite, Ferrite) เปน Austenite สวนเนื้อเหล็กใน
สวนที่อยูลึกลงไปในถึงใจกลางจะไมรอน หรือจะรอนบางก็ยงั ไมถงึ จุดที่จะกลายเปน
Austenite เมื่อนําเหล็กที่เปน Austenite เฉพาะผิวไปชุบน้ําหรือทําใหเย็นโดยเร็ว Austenite
ตามบริเวณผิวจะเปลี่ยนโครงสรางเปน Martensite สวนเนื้อเหล็กตรงกลางจะไมมกี าร
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เปลี่ยนแปลงคงสภาพโครงสรางเดิม ทําใหเหล็กมีความแข็งเฉพาะบริเวณผิว ซึง่ จะทนตอการ
เสียดสี และทนตอความลา (Fatigue) ไดดี ในขณะที่คณ
ุ สมบัติความเหนียวยังคงอยูในเกณฑ
สูง
หลักการทํางานของการชุบแข็งผิวดวยกระแสเหนี่ยวนํา อาศัยหลักการของ
กระแสไฟฟาสลับเมื่อไหลผานขดลวด จะทําใหเกิดสนามแมเหล็กไฟฟา (Electro-magnetic)
ขึ้นรอบ ๆ ขดลวด และสนามแมเหล็กนี้จะกลับขั้วตามจํานวนความถี่ของกระแสไฟฟาสลับ ถา
เรานําเอาแทงเหล็กไปใสไวในขดลวด สนามแมเหล็กไฟฟาจะตัดผานเนื้อเหล็กในลักษณะกลับ
ขั้วไปมา จะทําใหเกิดกระแสไฟฟาขึน้ ในเนื้อเหล็กที่เรียกวา กระแสเหนี่ยวนําไหลวน (Induce
eddy หรือ Foucault current) แตการเกิดกระแสไหลวนในเนื้อเหล็กนีจ้ ะไมเกิดสม่ําเสมอ
ตลอดพื้นที่ตัดขวางของแทงเหล็กจะเกิดมากตามบริเวณผิว ยิง่ ความถีข่ องกระแสไฟฟาสูง
กระแสที่เกิดขึน้ จะเขมขนมากตามบริเวณผิวซึ่งเรียกวา skin effect

ภาพที่ 8.9 แสดงชนิดของขดลวดไฟฟาความถีส่ ูง
เมื่อเกิดกระแสไหลวนตามบริเวณผิว และเหล็กมีความตานทาน พลังงานไฟฟาจะ
เปลี่ยนเปนพลังงานความรอนซึ่งจะเกิดขึ้นในชวงที่สนั้ มากเปนวินาที ทําใหการถายเทความ
รอนจากผิวไปสูใจกลางเปนไปไดยาก ขณะที่บริเวณผิวรอนแดงแลว ภายในบริเวณใจกลาง
อาจจะยังอยูท อี่ ุณหภูมิปกติ
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8.13 การชุบแข็งพื้นผิวโดยเปลวไฟใหความรอน (Flame Hardening)
การชุบแข็งพืน้ ผิวดวยวิธีโดยเปลวไฟใหความรอนนี้ เปนวิธีที่คลายคลึงในหลักการ
เชนเดียวกับการชุบแข็งพืน้ ผิวโดยกระแสเหนีย่ วนําความถี่สูง ผลที่ไดรับใกลเคียงกัน เหล็กที่
จะชุบแข็งพืน้ ผิวไดจะตองมีสวนผสมโดยเฉพาะคารบอนอยูในชวงเดียวกัน (0.4 – 0.8%C)
และอาจจะมีโครเมียมหรือนิเกิลผสมในเหล็ก ผลที่ไดก็จะยิ่งดีขึ้น ทีว่ าหลักการคลายคลึงกันก็
คือ ใชวิธที ําใหผิวเหล็กรอนที่อุณหภูมิสงู จนโครงสรางเดิมเปลี่ยนเปน Austenite ภายใน
ระยะเวลานัน้ เพื่อเนื้อเหล็กทีอ่ ยูลึกลงไปใตผิวไมเปลี่ยนแปลง จากนั้นจะทําใหเหล็กเย็นลง
อยางรวดเร็วโดยการชุบน้ํา น้ํามัน หรือใชอากาศเย็นเปา จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางจาก Austenite ไปเปน Martensite หรือ Bainite ขึ้นอยูกับอัตราการเย็นตัว เมื่อ
หลักการเปนเชนนี้ เปลวไฟที่เหมาะสมทีส่ ุดจะเปนเปลวไฟที่ไดจากการเผาไหมของกาซ
ออกซิเจน กับอะเซทิลนี หรือกาซออกซิเจนกับกาซไฮโดรคารบอนอื่น ๆ เชน บิวเทน หรือโพ
รเพน
เมื่อพิจารณาขอไดเปรียบเมื่อเทียบกับการชุบแข็งพืน้ ผิวโดยกระแสไฟฟาเหนี่ยวนํา
จะเห็นวามีขอดีอยูบาง เชน การลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณตา ง ๆ จะต่ํากวา วิธีการทํางานงายกวา
มาก ยิ่งชิ้นงานมีขนาดโตมาก ๆ สามารถทําการชุบแข็งไดภายนอกโรงงาน เพียงแตมีถังกาซ
และทอฉีดน้ํา สวนขอเสียคือ การควบคุมอุณหภูมิใหสม่าํ เสมอกระทําไดยาก ยิ่งพืน้ ทีท่ ี่จะชุบ
แข็งผิวกวางมาก การทํางานจะมีความยุง ยากมาก จะตองออกแบบหัวเผา ใหการเผามีความ
แนนอน ขอเสียประการที่สําคัญก็คือ อุณหภูมขิ องเหล็กบริเวณผิวนอกสุดมักจะสูงมาก
อาจจะถึง 1000oC ซึ่งจะทําให Austerite มีเกรนโตภายหลัง เมื่อนําเหล็กไปชุบน้ําจะได
Martensite ที่มีลักษณะหยาบ มักจะเปราะแตกงาย

8.14 การชุบแข็งพื้นผิวโดยวิธี Electrolytic
การชุบแข็งดวยวิธี Electrolytic อาศัยหลักการจากปรากฏการณทางฟสิกสที่เรียกวา
Cathode effect โดยมีทฤษฎีที่วาเมื่อกระแสไฟฟาตรง ความตางศักยปานกลาง (200 – 220
โวลท) และมีความเขมขนของกระแสตอพืน้ ที่สงู ประมาณ 3 – 6 แอมแปรตอตารางเซนติเมตร
ไหลผานอางน้าํ ยา Electrolyte ที่เปนโซเดียมคารบอเนต หรือโปแตสเซียมคารบอเนต (5 –
10%) โดยมีแทงคาโทด และแอโนด จะปรากฏวาที่แทงคาโทดจะมีฟองกาซไฮโดรเจนปกคลุม
อยู เนื่องจากกาซไฮโดรเจนมีคุณสมบัติความตานทานไฟฟาสูง กระแสไฟฟาที่ผานจากคาโทด
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ไปยังน้าํ ยา Electrolyte จะตองผานขัน้ ของฟองกาซไฮโดรเจนรอบ ๆ แทงคาโทด จะทําใหเกิด
ความรอนสูงประมาณ 2000oC จากปรากฏการณนี้จึงนํามาใชกับการชุบแข็งผิว โดยการนํา
แทงเหล็กไปตอกับสายไฟที่เปนขั้วลบแชในน้าํ ยา และตัวอางน้าํ ยา Electrolyte ทําหนาทีเ่ ปน
ขั้วบวก จากนัน้ ปลอยกระแสไฟตรงความตางศักย 200 – 220 โวลท ทีค่ วามเขม 3 – 6
แอมแปรตอตารางเซนติเมตรใหไหลผาน ดังภาพแสดง
ความรอนที่เกิดขึ้นที่ผิวของแทงเหล็กจนรอนแดงภายในระยะเวลา 10 – 40 วินาที
หลังจากนั้นจะตองตัดกระแสไฟ และปลอยใหแทงเหล็กเย็นตัวโดยอาศัยน้ํายา Electrolyte ทํา
หนาทีเ่ ปนทั้งเตาเผา และถังชุบเย็น (Cooling tank) ไปในตัว วิธกี ารนีอ้ าจจะมีขอยุง ยากอยู
บางตรงที่จะทําการชุบแข็งผิวติดตอกันหลาย ๆ ชิน้ น้ํายา Electrolyte จะรอนจัด แตแกไขได
ถาจะทําจํานวนมาก จะตองใชน้ํายา Electrolyte ที่สามารถถายเทหรือมีอุปกรณทําใหเย็นชา
ชวยแกปญหา ในปจจุบนั ยังไมเปนทีน่ ิยมมากนัก เพราะราคากระแสไฟฟามีราคาแพง และยัง
ไมสะดวกตรงที่จะตองมีอุปกรณมาแปลงไฟขนาดใหญจากกระแสไฟฟาสลับมาเปน
กระแสตรง นอกจากนี้ยงั ไมเหมาะทีจ่ ะชุบแข็งผิวที่มีความหนามากนัก เพราะจะทําใหผิวดาน
นอกมีความรอนสูงเกินไป (Overheat)
--------------------------๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘--------------------------
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