บทความวิทยุกระจายเสียงรายการสาระยามบาย ครั้งที่ 72
กระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
ประจําเดือน ตุลาคม 2549 เวลา 16.30-17.00 น.
เรื่อง
เหล็กกลาไรสนิม
เรียบเรียงโดย
นางกิตติพร เหลาแสงธรรม 8 ว โครงการเคมี
นายดํารงศักดิ์ เหลาแสงธรรม 8 ว โครงการฟสิกสและวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตรบริการ
----------------------------------------------------------เหล็กกลาไรสนิม (stainless steel) เปนอัลลอยของเหล็ก (iron-base alloys) ที่มีคุณสมบัติตานทานตอ
การกัดกรอนไดสูงกวาเหล็กทั่วไป
จึงทําใหไมเปนสนิม
สามารถนํามาใชประโยชนไดมากมายใน
ชีวิตประจําวัน อาทิวัสดุกอสราง อุปกรณทาํ ครัว อุปกรณทางการแพทย และเครื่องเฟอรนิเจอรตางๆ
เหล็กกลาไรสนิมทํามาจากเหล็ก (Fe) ซึ่งมีสวนประกอบของธาตุอื่นๆ ในปริมาณเล็กนอย ไดแก
คารบอน (C) แมงกานีส (Mn) ฟอสฟอรัส (P) และกํามะถัน (S) เนื่องจากเหล็กสามารถถูกกัดกรอนและเปน
สนิมไดงาย จึงนําเหล็กมาผานกระบวนการเติมโลหะบางชนิด เชน โครเมียม (Cr) นิกเกิล (Ni) หรือ
วานาเดียม (V) ลงไป ทําใหคุณสมบัติของเหล็กดีขึ้น และไมเปนสนิมงาย โลหะที่มักเติมลงไปในปริมาณ
มากเพื่อทําใหเหล็กกลาไรสนิมสามารถตานทานตอการกัดกรอนไดดคี ือโครเมียม โดยเติมลงไปในปริมาณ
รอยละ 10 ถึง 30 เมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ โครเมียมในเหล็กกลาไรสนิมจะเกิดเปนแผนฟลมที่บาง
มากในรูปของโครมิกออกไซด (Cr2O3) ซึ่งเราไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา ถาแผนฟลมนี้ถูกขูดขีดหรือ
ทําลาย ก็จะเกิดชั้นบางๆ ของโครมิกออกไซดขึ้นมาใหมอยางรวดเร็ว ชั้นบางๆ ของฟลมนี้จะกันไมใหน้ํา
หรืออากาศ ซึมผานเขาไปในเนื้อเหล็ก ซึ่งชวยในการปองกันเหล็กจากการเกิดสนิมได อยางไรก็ตาม
เหล็กกลาไรสนิมสามารถถูกกัดกรอนไดเชนกัน โดยเฉพาะสภาวะทีไ่ มมีออกซิเจน ทําใหไมสามารถสราง
แผนฟลมของโครมิกออกไซดท่ชี วยปองกันการเกิดสนิมได
ทํานองเดียวกันถาอยูในสภาวะที่มีคลอไรด
ไอออนในปริมาณมาก จะทําใหเกิดการกัดกรอนเปนจุด (corrosion pit) และจะขยายวงกวางขึ้นไปเรื่อยๆ
การเชื่อมหรือการผานกระบวนการใหความรอนซึ่งทําใหเหล็กกลาไรสนิมมีความแข็งมากขึ้น
สามารถทําใหความตานทานตอการกัดกรอนลดลง เนื่องจากโครเมียมในเหล็กจะทําปฏิกิริยากับคารบอนเกิด
เปนโครเมียมคารไบด (Cr3C2) แทนโครมิกออกไซด การยับยั้งการเกิดโครเมียมคารไบดสามารถทําไดโดย
การจุมในน้ําเย็นหลังจากใหความรอนทันที นอกจากนีก้ ารใชวิธีเติมโลหะบางชนิด เชน แลนทานัม (La)
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ไททาเนียม (Ti) และนีโอเบียม (Nb) ลงไปในเนื้อเหล็ก จะทําใหคารบอนทําปฏิกิริยากับโลหะเหลานี้แทน
การทําปฏิกิริยากับโครเมียม ซึ่งเปนวิธียับยัง้ การเกิดโครเมียมคารไบดไดเชนกัน
โครงผลึกของเหล็กกลาไรสนิม
การที่เหล็กกลาไรสนิมมีคุณสมบัติเชิงกล ไดแก ความตานแรงดึง ความแรงคราก การยืด ความแข็ง
และความเหนียวทีแ่ ตกตางกันเนื่องจากมีลักษณะของโครงผลึกที่แตกตางกัน สวนสําคัญที่ทําใหมีลักษณะ
โครงผลึกที่แตกตางกันคือ ลักษณะของแลตทิช เฟสทรานซิชั่น (phase transition) และองคประกอบทางเคมี
ในขบวนการผลิตเหล็กกลาไรสนิม จะตองควบคุมการเติมธาตุตางๆ และการใหความรอน (heat treatment)
เปนอยางดี เพือ่ ควบคุมใหเหล็กกลาไรสนิมที่ผลิตออกมามีโครงผลึกและเฟส ทรานซิชั่นตามที่ตองการ เหล็ก
และอัลลอยของเหล็กมีแลตทิชหลายรูปแบบ ที่รูจักกันทั่วไปเปนแบบ บอดี-เซ็นเตอร-คิวบิก (body-centercubic) เรียกคํายอวาบีซีซี (bcc) และเฟส-เซ็นเตอร-คิวบิก (faced-center-cubic) เรียกคํายอวา เอฟซีซี (fcc)
สําหรับเหล็กที่บริสุทธิ์ แลตทิชแบบเอฟซีซีจะอยูที่อุณหภูมิ 910-1400 องศาเซลเซียส สวนแลตทิชแบบบีซีซี
จะอยูที่อณ
ุ หภูมิต่ํากวา 910 องศาเซลเซียส และที่อุณหภูมิสูงกวา 1400 องศาเซลเซียส จนถึงจุดหลอมเหลวที่
1539 องศาเซลเซียส โลหะที่สําคัญที่ใชในการควบคุมใหไดเฟสทรานซิชั่น (phase transition) ตามตองการ
คือโครเมียม และนิกเกิล โดยที่โครเมียมเปนธาตุที่ทําใหไดโครงผลึกแบบ เฟอรไรต และนิกเกิลเปนธาตุที่ทํา
ใหไดโครงผลึกแบบ ออสติไนท
เหล็กกลาไรสนิมที่ผลิตออกมาขายในทองตลาดมีประมาณ 150 เกรด ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 5
ประเภทคือ
1. เหล็กกลาไรสนิมประเภทออสทินิติก (austenitic stainless steel) เปนประเภททีน่ ิยมใชกันมากถึง
รอยละ 70 ของเหล็กกลาไรสนิมที่ผลิตออกมาขายในทองตลาด เหล็กกลาไรสนิมประเภทนี้มีปริมาณ
คารบอนไมเกินรอยละ 0.15 และมีโครเมียมไมนอยกวารอยละ 16 นอกจากนีย้ งั มีการเติมนิกเกิลหรือโม
ลิบดินัม (Mo) เพื่อใหสามารถคงรูปผลึกแบบออสทินิติกได ตัวอยางเหล็กกลาไรสนิมประเภทนี้คือ เหล็กกลา
ไรสนิมซีรีส 300 ซึ่งนิยมใชในการทําบานพับประตู อางลางมือ เข็มฉีดยา ฯลฯ ตัวอยางเชนเหล็กกลาไรสนิม
เบอร 304, 316, 317, 321, 347 ในบางครั้งจะมีตัวอักษร H อยูดานหลังซึ่งเรียกกันวาเกรดเอช (H Grade)
ตัวอยางเชนเหล็กกลาไรสนิม เบอร304H แสดงวาเปนชนิดมีปริมาณคารบอนสูง ถามีตัวอักษร L อยูดานหลัง
เรียกวาเกรดเอล (L Grades) ตัวอยางเชนเหล็กกลาไรสนิม เบอร 304 L แสดงวาเปนชนิดมีปริมาณคารบอน
ต่ํา ถามีตัวอักษร M ตัวอยาง เชน เหล็กกลาไรสนิม เบอร317 LM แสดงวามีโมลิบดินัมเปนองคประกอบ และ
ถามีอักษร M และ N อยูดว ย ตัวอยางเชน เหล็กกลาไรสนิม เบอร 317 LMN แสดงวามีทั้งโมลิบดีนัม และ
ไนโตรเจน (N) เปนองค ประกอบ
2. เหล็กกลาไรสนิมประเภทมารเทนสิติก (martensitic stainless steel) เปนเหล็กกลาไรสนิมที่มี
ปริมาณคารบอนรอยละ 0.1-1 โครเมียมรอยละ 12 – 14 และโมลิบดีนัมรอยละ 0.2 – 1 แตไมมีนิกเกิลเปน
องคประกอบ จะทนการกัดกรอนไดนอยกวาประเภทออสทินิติก แตมีความแข็งมากกวาเนื่องจากมีปริมาณ
คารบอนมากกวา จึงเหมาะที่จะใชในการทํามีดหรืออุปกรณสําหรับการตัด ตัวอยางเชน เหล็กกลาไรสนิม
เบอร 414, 416, 420, 431, 440
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3. เหล็กกลาไรสนิมประเภทเฟอริติก (ferritic stainless steel) เปนเหล็กกลาไรสนิมที่มีโครเมียมรอย
ละ 10.5-27 มีความตานทานตอการกัดกรอนนอยกวาประเภทออสทินิติก แตสูงกวาประเภทมารเทนสิติก
นิยมใชทําเครื่องประดับ อางลางมือ อุปกรณสําหรับรถยนต โดยเฉพาะทําทอไอเสียรถยนต ตัวอยางเชน
เหล็กกลาไรสนิม เบอร 403, 405, 409, 434. 436, 442, 446
4. เหล็กกลาไรสนิมประเภทพรีซิพิเตตฮารดเดน (precipitate harden stainless steel) เปนการนํา
เหล็กกลาไรสนิมประเภทออสทินติ ิก หรือมารเทนสิติกไปผานกระบวนการใหความรอน และทําใหเย็น แลว
ทิ้งใหตกตะกอน จะทําใหเหล็กกลาไรสนิมที่ไดมีคณ
ุ สมบัติ เหนียว แข็ง ทนการกัดกรอนสูง จึงนิยมนําไปใช
ทําสปริง ตัวอยางเชนเหล็กกลาไรสนิม เบอร 17-7PH ซึ่งประกอบดวยโครเมียมรอยละ 17 และนิกเกิล
รอยละ 7
5. เหล็กกลาไรสนิมประเภทดูเพล็ก (duplex stainless steel) เปนประเภทที่มีโครงผลึกผสมระหวาง
เฟอริติกและออสตินิติกในอัตราสวนที่เทากัน
ทําใหไดเหล็กกลาไรสนิมที่มีคุณสมบัติพิเศษคือมีความ
แข็งแรงตอแรงดึง (tensile strength) ที่สูงกวา และตานทานตอการกัดกรอนไดดกี วาประเภทออสตินิติก จึง
นิยมนําไปใชทําอุปกรณที่ทนตอความดัน รวมทั้งทอ และถังสําหรับยอยเยื่อกระดาษ ตัวอยางเชนเหล็กกลา
ไรสนิม เบอร 2205
ผูเขียนหวังวาบทความนี้จะเปนประโยชนอยางมากตอผูฟ ง
ทําใหทราบถึงสวนชนิดและ
สวนประกอบตางๆ ของเหล็กกลาไรสนิม กลไกในการปองกันสนิม และการเลือกใชใหเหมาะสมกับงานที่
ตองการ หากผูฟงประสงคจะขอรับบริการทดสอบหาองคประกอบของเหล็กกลาไรสนิมชนิดตางๆ สามารถ
สงตัวอยางไปยังกลุมทดสอบโลหะและธาตุปริมาณนอย โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตรบริการไดในวันและ
เวลาราชการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
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หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
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ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

