Cold Work Steel
2510

2510
 คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics)

สวนผสมทาง
เคมี (%wt.)

C

Mn

Cr

V

W

0.95

1.1

0.6

0.1

0.6

AISI

O1

JIS

SKS-3

DIN

1.2510 / 100MnCrW4

 การใชงาน (Applications)
2510

นิยมใชทํา แมพิมพแบลงกิ้ง แมพิมพ แสตมปง
แมพิมพเพรส แมพิมพดัดงอโลหะแผน แมพิมพปมเหรียญ ที่มี
ปริมาณการผลิตไมสูงมากนัก สําหรับงานแบลงกิ้งโลหะแผนหนาไม
เกิน 4 มม. นอกจากนี้ยังสามารถใชทําแมพิมพรีดเกลียว
สวนประกอบในแมพิมพที่ตองการความแข็งสูง ดอกสวานเจาะไม
หรือพลาสติก บรอซ (broaches) เครื่องมือวัดละเอียด แมพิมพ
พลาสติก ใบมีดตัดเฉือนพลาสติกและไม ตัวอยางของการนําไปใช
งานดังในตารางที่ 1

สภาพจําหนาย อบออน ความแข็งสูงสุด 230 HB
สภาพหลังชุบ ชุบแข็งและอบคืนตัว 58-64 HRC
2510

เปนเหล็กกลาเครื่องมือกลุมงานเย็นที่สามารถชุบแข็ง
ดวยน้ํา มัน จากการที่ผสมกันระหวางของธาตุ คารบอนและ
แมงกานีสอยางละประมาณ 1.0% โดยน้ํ าหนักทํา ให มี
ความสามารถในการชุบแข็งลึก (Hardenability) ไดดีเยี่ยม
นอกจากนี้ 2510 ยังใหความแข็งที่สูงมากภายหลังการชุบแข็ง
(64 HRC) มีความเหนียวแกรงดีมาก สามารถนําใชในงานทั่วไปที่มี
อุณหภูมิไมเกิน 200°C ไดอยางกวางขวาง จากการใหผิวที่แข็งและ
มีความเหนียวแกรงที่ภายในดีภายหลังการอบคืนตัว

ตารางที่ 1 ตัวอยางการใชงานของ
การใชงาน

• รักษาความแข็งของคมตัดไดดีพอสมควร
• ชุบแข็งไดลึก ใหความแข็งสูงหลังการชุบแข็ง
• ตานทานการสูญเสียคารบอนที่ผิวไดดีระหวางการอบชุบ
• ตัดกลึง ไดงาย
• สามารถชุบฮารดโครมหลังการชุบแข็งได

อุณหภูมิทดสอบ
700°C

Thermal Conductivity
(J/cm⋅s⋅ °C)

0.335

0.320

0.309

สัมประสิทธิ์การยืดตัว

20°C

200°C

400°C

2.0

1.9

1.8

Modulus of elasticity
(105 N/mm2)

โมดูลัสของการยืดหยุน ที่ 20°C
Modulus of elasticity (GPa)

ความหนาแนน
Density (g/cm3)

สภาพทางแมเหล็ก
Magnetizability

58-62

Blanking dies สําหรับ ไม, ยาง, หนัง, ผา และกระดาษ
Pressure part, pressure pad, intermediate plate
Stripper, stripper plate
Spring bolt, punch guide, guide pin, guide
column
Ejector plate
Hold down fixture

58-64

Punches and dies for cold extrusion
Deep drawing tools
Stamping tools
Bending tools
Rim rolling tools

 คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

350°C

(HRC)

Blanking dies and stamping dies
(โลหะแผนหนาไมเกิน 4 มม.)

ใบตัดเฉือน
วัสดุตัดหนาไมเกิน 4 มม.
ใบตัดงานพลาสติก
เครื่องมือสําหรับงานขึ้นรูปเย็น

• มีความเหนียวแกรงดี

20°C

ความแข็ง

แมพิมพแบลงกิ้งและสวนประกอบ

 คุณลักษณะเดน (Significant Characteristics)

คุณสมบัติ
คาการนําความรอน

2510

แมพิมพพลาสติกและสวนประกอบ
แมพิมพขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
Pressure pad, lead pin
Sprue bushing

เครื่องมือวัดละเอียด

56-60
58-60
58-60
56-60
58-62
56-60
56-60
58-62
60-64
58-62
58-62
56-62
54-60
58-62
58-60
56-62

หมายเหตุ คาความแข็งสามารถเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพการนําไปใช

210
7.85

ซึมซับ
1

2510


กระบวนการอบชุบความรอน (Heat Treatments)

ตารางที่ 2 กระบวนการอบชุบทางความรอน
อุณหภูมิ (°C) การเย็นตัว
ความแข็ง
การอบออน
740–770
≤ 230 HB
ในเตา
การอบคลาย
อุณหภูมิ (°C)
การเย็นตัว
ความเคน
อากาศ
650-675
ขั้นที่ อุณหภูมิ (°C)
เวลา/ความหนา
การเผาอุน
30 วินาที/มม.
1
400
ชิ้นงาน
30 วินาที/มม.
2
650
อุณหภูมิ (°C)
สารชุบ
ความแข็ง
การชุบแข็ง
น้ํามัน/อางรอน
780–820

180-220°C

รูปที่ 3 CCT diagram ของ

64 HRC

2510

การอบคืนตัว
T (°C)

100

200

300

400

HRC

64

62

57

53

µ ขั้นตอนการชุบแข็ง (Hardening Processes)

รูปที่ 4 แผนภูมิการอบคืนตัว

2510

 การชุบที่อุณหภูมิต่ํากวาศูนยองศา (Subzero Cooling)

รูปที่ 1 แผนภาพการชุบแข็ง

โดยปกติภายหลังการอบชุบทางความรอนเหล็กเครื่องมือมักมี
ปริมาณของออสเตนไนตหลงเหลือจํานวนหนึ่งเสมอ ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนโครงสรางเปนมารเทนไซตไดในภายหลัง
และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางที่เกิดขึ้นนี้ จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางขนาดอีกเล็กนอย แตในบางลักษณะงานก็อาจไมสามารถ
ยอมรับได เชนในอุปกรณเครื่องมือวัดละเอียดตาง ๆ ซึ่งวิธีการที่
ดีที่สุดในการกําจัดปริมาณของออสเตนไนตหลงเหลือใหหมดไป
คือ การแชแข็งเหล็กเครื่องมือที่อุณหภูมิประมาณ –80°C ภายหลัง
การจุมชุบ และหลังจากนั้นทําการ อบคลายความเคนที่อุณหภูมิ
120-150°C ตอไป วิธีการนี้จะมีความเหมาะสมมากสําหรับ
เครื่องมือวัดละเอียด และวิธีการนี้ควรทําซ้ํากันหลาย ๆ ครั้ง

2510

รูปที่ 2 เวลาการเผาแชกับความหนาของ

2510

2

2510
 การขึ้นรูปและการแปรรูป (Processing)

ตารางที่ 4 แนะนําคาพารามิเตอรสําหรับการกลึงแปรรูป

 การออกแบบ (Design)

การออกแบบมีความสํ า คัญ มากตออายุการใชงานของเหล็ ก
เครื่องมือ ชิ้นงานสวนใหญมักเกิดความเสียหายไดภายในระยะเวลา
อันสั้นถาการออกแบบมีความผิดพลาด โดยทั่วไปมีปจจัยบาง
ประการที่มีสวนสนับสนุนใหเกิดรอยแตกราวหรือความเสียหายแก
ชิ้นงาน ไดแก
• การออกแบบที่มีผนังบางมากเกินไป
• การเปลี่ยนแปลงพื้นที่หนาตัดอยางฉับพลัน
• การมีรอยบากที่มีมุมแหลมคม และการมีริ้วรอยที่เกิด จาก
การขัด การกลึง และการตอกรหัสรวมทั้งหมายเลขตาง ๆ บน
ผิวชิ้นงาน
ในการออกแบบ ควรทําใหชิ้นงานมีรูปรางที่สมมาตรที่สุดเทาที่
จะเปนไปได การทําใหชิ้นงานมีความแข็งแรงสูง มีผิวที่แข็ง สะอาด
เรียบและมันเงา ปราศจากรอยขีดขวน รวมทั้งการกําหนดคามุม
รัศมีในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หนาตัดใหมากที่สุด จะมี
สวนชวยใหชิ้นงานมีอายุการใชงานยาวนานขึ้น

Turning
Boring
Thread-cutting
Reaming
Milling
(Shank type cutter)
Depth of cut 8 mm
depth of cut 1 mm

Carbide
tool

อุณหภูมิ (°C)
การทุบขึ้นรูป

1065–980

0.10-0.30
0.04-0.16

Carbide tools
Cutting S.
Feed
m/min
mm/rev
70-150

0.3-0.1

0.05-0.40
mm/min

12-20
18-30

turning
milling

20-50
35-70

mm/min
35-70
60-100

50-100
100-170

mm/min

mm/min
70-120
100-150

P10-P30
P25-P40

HSS
tool

60-100
180-270

boring
milling
turning

 การกัดสปารค (Electrical Discharge Machining)

หลังจากการทํา EDM ควรทําการอบคลายความเคนที่
อุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิการอบคืนตัวครั้งสุดทาย 30°C เพื่อลด
ปญหาที่อาจเกิดจากผิวที่ไดผานการทํา EDM
การเจียระไน (Grinding)
การเจียระไนผิวชิ้นงาน ควรปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้
• ใชลอขัดใหถูกตอง ทั้งดานชนิด ขนาดและพันธะของเม็ดขัด
ผิวชิ้นงานที่แข็งควรใชลอขัดที่มีความออนนุม
• ใชแรงกดใหเหมาะสม ผิวที่แข็งควรใชแรงกดต่ําลง
• ใชสารหลอเย็นชวยระบายความรอนใหมากเพียงพอและ
ควบคุมทิศทางการไหลใหถูกตอง

 การขึ้นรูปรอน (Hot Forming)

1050–850

15-30
10-18
4-6
4-6

Milling
(Blade cutters)
Depth of cut 6 mm
Depth of cut 1 mm



ตารางที่ 3 แนะนําการขึ้นรูปรอน 2510
อุณหภูมิ (°C)
การขึ้นรูปรอน

High speed tools
Cutting S.
Feed
m/min
mm/rev

Machining

เย็นตัว
ชา (ในเตา)
เย็นตัว
ชา (ในเตา)

การทุบขึ้นรูป 2510 ควรเริ่มทุบในชวงอุณหภูมิ 1065980°C และไมควรทุบเมื่อชิ้นงานอุณหภูมิต่ํากวา 845°C เมื่อการ
ทุบเสร็จสิ้น ควรปลอยใหเย็นตัวลงอยางชา ๆ ในเตา
 การกลึงแปรรูป (Machining)

ภายหลังการกลึงหยาบชิ้นงาน ควรทําการอบคลายความเคนที่
อุณหภูมิ 600-650°C และทําการชุบแข็งและอบคืนตัว กอนทํา
การกลึงละเอียด (finish machining)
3

3343
3243
3207

2510


 การเชื่อม (Welding)

การขัดเงา (Polishing)
คุณภาพของผิวขัดเงาจะขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ
λ คุณภาพของเหล็กทําแมพิมพ
ผิวที่ไดจากการขัดเงาจะขึ้นอยูกับการมีสารมลทินปนเปอน
ในเนื้อเหล็ก หรือการมีความแข็งที่ไมสม่ําเสมอ เหล็กที่ใชทํา
แมพิมพควรมีความสะอาดและบริสุทธิ์สูง รวมทั้งมีโครงสรางและ
ความแข็งสม่ําเสมอตลอดทั้งชิ้น ซึ่งกระบวนการผลิตเหล็กแบบ
ESR (Electro Slag Remelting) และ VAR (Vacuum Arc
Remelting) จะชวยใหเหล็กมีความบริสุทธิ์สูงและมีโครงสรางที่
สม่ําเสมอไดมากที่สุด

การเชื่อม 2510 และเหล็กเครื่องมือทั่วไป มีโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดแตกราวไดอยางมาก ดังนั้นควรทําการเชื่อมในกรณีที่ไม
สามารถหลีกเลี่ยงไดเทานั้น
การเชื่อม 2510 แนะนําใหใชลวดเชื่อมที่หุมดวยฟลักซเบสิก
และสําหรับชิ้นงานไดผานกระบวนการชุบแข็งมาแลว ควรใชลวด
เชื่อมที่มีสวนผสมของโครเมียมและนิกเกิลเปนปริมาณมาก เชน
AWS : E 312-16 เปนตน นอกจากนี้ควรทําการเผาอุนชิ้นงานที่
อุณหภูมิอบคืนตัวแตตองไมต่ํากวา 200°C ทําการเชื่อมที่อุณหภูมิ
นี้ อบจนถึงอุณหภูมิการอบคืนตัวทันทีคงไวเปนเวลา 2 ชั่วโมง ทํา
ใหเย็นตัวในอากาศจนถึง 80°C และอบจนถึงอุณหภูมิการอบคืน
ตัวอีกครั้ง คงไวเปนเวลา 2 ชั่วโมง

λ สภาวะการอบชุบทางความรอน

ผิวของชิ้นงานที่แข็งกวาจะทําใหขัดเงาไดดีกวา ผิวที่มีความ
แข็งมากกวา 50 HRC จะสามารถขัดเงาจนใสคลายกระจกได
และถาผิวของชิ้นงานมีความแข็งนอยกวานี้ จะมีโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดผิวเปนคลื่น (orange peel)

 การเคลือบผิวแข็งโครเมียม (Hard Chromium Plating)
2510

ที่เคลือบผิวแข็งโครเมียม (ชุบฮารดโครม) ควรอบคืน
ตัวที่อุณหภูมิ 180°C ระยะเวลา 4 ชม.

λ วิธีการขัดเงา

 การอบคลายความเคนระหวางการใชงาน
(Intermediate Stress-Relieving)

นอกจากนี้ผิวที่ไดจากขัดเงาจะขึ้นอยูกับประสบการณและ
ความชํานาญของผูขัดอยางมาก การเพิ่มความละเอียดของเม็ดขัดที่
ละนอย จะทําใหไดคุณภาพของผิวขัดเงาดีขึ้น ขอแนะนําสําหรับ
วิธีการขัดผิวแมพิมพพลาสติกสามารถดูไดจากตารางที่ 5

สําหรับชิ้นงานที่ตองไดรับความเคนสูงมาก ๆ ในระหวางการ
ทํางานนั้น ในชวงระหวางที่มีการหยุดพักงาน การอบคืนตัวในชวง
อุณหภูมิที่ต่ํากวาอุณหภูมิการอบคืนตัวครั้งสุดทายประมาณ 30°C
ในแตละครั้ง จะสามารถชวยลดความเคนสะสมที่เกิดขึ้นใน
เครื่องมือหรือแมพิมพ ซึ่งจะชวยใหแมพิมพมีอายุการใชงาน
ยาวนานขึ้น

ตารางที่ 5 แนะนําขั้นตอนการขัดเงาแมพิมพพลาสติก
เหล็กที่มีความแข็ง
เหล็กที่มีความแข็ง
ขั้นตอน
ประมาณ 32 HRC
ประมาณ 54 HRC
Milling, Turning,
Milling, Turning,
1. การตัดกลึง
EDM
EDM
เบื้องตน
180 กริต บนกระดาษ
2. การเจียรหยาบ 180 กริต
ทราย หรือผาลินิน
320 กริตบนแทน จนถึง 220 กริต บนแทน
3. การเจียร
500 กริต บนผาลินิน
จนถึง 320 กริต บน
ละเอียด
ผาลินิน
ผงขัดเพชร 15 µm
ผงขัดเพชร 45 µm
บนไม/ทองแดงแข็ง
ผงขัดเพชร 6 µm บนผา ผงขัดเพชร 15 µm
สักหลาดหรือวัสดุที่มีเสน บนวัสดุเสนใยแข็งปาน
4. การขัดเงา
กลาง
ใย
ผงขัดเพชร 6 µm
ผงขัดเพชร 3 µm
และ 1 µm บนผา/
สักหลาดที่นุม



การปรับปรุงคุณภาพผิว (Surface Treatments)

กระบวนการ อุณหภูมิ (°C)
คารบูไรซิงค

860-900

ไนไตรดิ้ง

470-570

โบไรดิ้ง

800-1050

ออกซิไดซิ้ง

300-550

สปารค
>> 1000
ดีโพสิชั่น
เคลือบ TiC
> 900
ดวย CVD
เคลือบ TiC
ประมาณ 500
ดวย PVD
เคลือบ
50-70
ฮารดโครม

4

คุณสมบัติของเหล็ก
ความหนาของ
ที่ตองมี
ชั้นผิว
ปริมาณ C ต่ํา, ไมวองไวตอการเกิดความ
จนถึง 2 มม.
รอนขึ้นสูง
ตานทานตอการออนตัวที่อณ
ุ หภูมิอบคืนตัว,
จนถึง 0.5 มม
ชุบแข็งและอบคืนตัวแลว, กําจัดพาสสีฟฟลมแลว
ไมควรมี Si ผสม,
จนถึง 0.4 มม
ไมวองไวตอการเกิดความรอนขึ้นสูง
ตานทานตอการออนตัวที่อณ
ุ หภูมิอบคืนตัว,
จนถึง 0.01 มม
ผิวสะอาดปราศจากไขมัน

สูงสุด 1100

0.1 มม

ประมาณ 950

6-9 ไมครอน

สูงสุด 4800

2-5 ไมครอน

2000-2500

จนถึง 1 มม

1000-1200

ไมจําเปน
ไมวองไวตอการเกิดความรอนขึ้นสูง,
ผิวโลหะตองสุกสวาง
ตานทานตอการออนตัวที่อณ
ุ หภูมิอบคืนตัว,
ตองมีความแข็งสูงพอ
มีปริมาณ C ต่ําสุด, กําจัดพาสสีฟฟลมออก,
ทนตอการอบชุบในบรรยากาศปกติได

จนถึง

ความแข็ง
(HV)

สูงสุด 900

สูงสุด 2000
ไมมีผลตอ
ความแข็ง

