High Speed Steel
3243

3243
 คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics)
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 การใชงาน (Applications)
3243

เปนเหล็กกลาเครื่องมือความเร็วสูงที่สามารถใชทํามีด
กัดไส (milling cutters) ทุกชนิดสําหรับงานหนัก ดอกสวานที่ไดรับ
ความเคนสูง รวมทั้งตาปเกลียว ใบเลื่อยวงเดือน (profile cutting
blades) มีดกลึงวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง เครื่องมือตัดชนิดมีฟน
สําหรับควาน (broaches) และเครื่องมือตัดกลึงวัสดุความแข็งแรง
สูงเกือบทุกชนิด

สภาพจําหนาย อบออน ความแข็งสูงสุด 300 HB
สภาพหลังชุบ ชุบแข็งและอบคืนตัว 64-67 HRC

ตารางที่ 1 ตัวอยางการใชงานตัดกลึงของ 3243
งานตัดกลึง (Machining of)
เหล็กกลา/เหล็กหลอ โลหะนอกกลุมเหล็ก
เครื่องมือ
ระดับความเคน
ระดับความเคน
ต่ํา กลาง สูง ต่ํา กลาง สูง

3243

เปนเหล็กกลาเครื่องมือกลุมงานความเร็วสูง ที่มีความ
ต า นทานต อ การอ อ นตัว ที่ อุ ณ หภู มิ สูง และคงความแข็ ง และความ
แข็งแรงที่อุณหภูมิรอนแดงไดดีกวาเกรด 3343 จากการมีโคบอลต
เปนสวนผสม จึงสามารถรักษาคมตัดและทนทานตอสภาวะการใช
งานไดดีมากกวา เหมาะกับงานตัดกลึงวัสดุที่มีความแข็งและความ
แข็งแรงสูง และมีความเหมาะสมอยางมากตอการใชงานที่มีสภาวะ
ทางความรอนสูงหรือตองทนตอการเสียดสีเปนเวลานาน เชนงานตัด
กลึงอยางตอเนื่อง เปนตน

Twist drills
3343 3343
Taps
3343 3343
Thread-cutting dies 3343 3343
Milling cutters
3343 3243
Reamers

3243
3243
3243
3207

3343 3343 3343 3343 3344
3343 3343 3343 3243 3207

3343 3344 3202 3343 3344 3202

• ชุบแข็งงาย ใหความแข็งสูงมาก

Saws / Saw
segments
Tool bits
Planing tools

3243 3243 3207 3207 3207 3207
3207 3207 3207 3207 3207 3207

• ตานทานการออนตัวที่อุณหภูมิสูงไดดีมาก

Broaching tool

3343 3343 3243 3343 3343

 คุณลักษณะเดน (Significant Characteristics)

• รักษาความแข็งที่อุณหภูมิรอนแดงไดดีมาก
• รักษาคมตัดไดดีมาก และยาวนาน

เครื่องมือ

• ตานทานตอการสึกหรอดีมาก
• มีความเหนียวแกรงต่ํา
• สามารถเคลือบผิวแข็งดวยเทคนิคพีวีดีและซีวีดีได
 คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)
20°C

600°C

700°C

Conductivity (W/m⋅K)

19.0

13.0

12.7

อุณหภูมิทดสอบ

โมดูลัสของการยืดหยุน ที่ 20°C
Modulus of elasticity (103 N/mm2)

ความหนาแนน / Density

(g/cm3)

สภาพทางแมเหล็ก / Magnetizability

ไม
ระดับความเคน
ต่ํา กลาง สูง

Twist drills
3343 3243
Taps
Thread-cutting dies Milling cutters
3343 3344
Reamers
Saws / Saw
3343 3343
segments
Tool bits
3343 3344
Planing tools
3343 3243

• สามารถเพิ่มความแข็งผิวดวยการทําไนไตรดิ้งได

คุณสมบัติ
คาการนําความรอน/Thermal

3343 3343 3243 3343 3343 3243

Broaching tool

-

-

3243
3207
-

-

พลาสติก
ระดับความเคน
ต่ํา กลาง สูง
3343
3343
3343
3343
3343

3243
3343
3343
3243
3344

3243
3344
3207
3202

3343 3343

3207 3207 3207 3207
3207 -

-

-

หมายเหตุ สําหรับเกรด 3343 อาจใชเกรด 3243 แทนได ซึง่ ใหผลทาง
ประสิทธิภาพที่ดีกวาเกรด 3343

217
8.10

ซึมซับ

1

-

-

3243




กระบวนการอบชุบความรอน (Heat Treatments)

การเผาอุนชิ้นงาน (Preheating)
3243 และเหล็กกลาเครื่องมืองานความเร็วสูงเกรดอื่นมักมีคา
การนําความรอนที่ต่ํามาก
ดังนั้นในการอบชุบทางความรอนจึง
จําเปนตองเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอยางชา ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความ
เคนจากความรอนซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการบิดงอและการแตกราว
และควรทําการเผาอุนชิ้นงานโดยใหความรอนเปนขั้น ๆ ดังในรูปที่ 1
ในการเผาอุนชิ้นงานขั้นที่
จะกระทําในเตาพาความรอน
1
(convention furnace) โดยเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอยางชา ๆ ไปที่
อุณหภูมิประมาณ 400°C ระยะเวลาคงไว 30 วินาทีตอความหนา 1
มม. จากนั้นจะเพิ่มอุณหภูมิเปน 850°C ระยะเวลาคงไว 1 นาทีตอ
ความหนา 1 มม. สําหรับการชุบแข็งดวยเตาเกลือ (Salt Bath) จะ
ทําการเผาอุนชิ้นงาน 3 ขั้น คือที่อุณหภูมิ 400°C, 850°C และ
1050°C ตามลําดับ สําหรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญหรือมีรูปราง
ซับซอนควรเพิ่มการเผาอุนชิ้นงานระหวางขั้นที่ 1 กับขั้นที่ 2 โดยทํา
การเผาอุนที่ 550-650°C เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเคนทางความ
รอนในระหวางที่ทําการเพิ่มอุณหภูมิ

โดยทั่วไป เหล็กกลาเครื่องมือกลุมความเร็วสูงทุกเกรด จะมี
แผนภาพแสดงความสัมพันธ ของการเปลี่ยนแปลงโครงสรา งทาง
(Time-Temperature
จุ ล ภาคกั บ อุ ณ หภู มิ แ ละเวลา
transformation diagram) คลายกัน ดังนั้นจึงสามารถใชแผนภูมิ
แสดงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรวมกันได
สําหรับ 3243 สามารถใชแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงที่
อุณหภูมิคงที่ (Isothermal Transformation diagram) ของ
3343 แทนได
ตารางที่ 2 กระบวนการอบชุบทางความรอน
อุณหภูมิ (°C) การเย็นตัว ความแข็ง
การอบออน
ในเตา
820–860
≤ 300 HB
อุณหภูมิ (°C)
การเย็นตัว
การอบคลาย
ความเคน
ในเตา
600-650
ขั้นที่ อุณหภูมิ (°C)
เวลา/ความหนา
30 วินาที/มม.
1
650
การเผาอุน
ชิ้นงาน
30 วินาที/มม
2
850
60 วินาที/มม.
3
1050
อุณหภูมิ (°C)
สารชุบ
ความแข็ง
น้ํามัน, อากาศ
การชุบแข็ง
64-67
1190–1230
/ อางเกลือ
550°C

µ


 การอบออสเตนไนต (Austenitizing)

การอบออสเตนไนตสําหรับเหล็กกลาเครื่องมือความเร็วสูงมี
วัตถุประสงคเพื่อละลายคารไบดในโครงสรางเหล็กใหมากที่สุดเทาที่
จะเปนไปได ปริมาณของการละลายหรือการสลายตัวของคารไบดจะ
ขึ้นอยูกับอุณหภูมิของการชุบแข็ง และระยะเวลาในการคงไว ซึ่งโดย
ปกติแลวอุณหภูมิการเผาอุนชิ้นงานขั้นสุดทายมักมีความใกลเคียง
กับอุณหภูมิชุบแข็ง และสําหรับเหล็กกลาเครื่องมือความเร็วสูงที่
อุณหภูมิการเผาอุนชิ้นงานขั้นสุดทายจะทําใหเริ่มเกิดการละลายของ
คารไบดบางชนิด ดังนั้นจึงชวยใหเวลาในการคงไวในชวงอุณหภูมิอบ
ออสเตนไนตลดลง
ระยะเวลาของการคงไว (holding time) ของเหล็กกลา
เครื่องมือความเร็วสูง จะขึ้นอยูกับสวนผสมทางเคมี รูปรางของ
ชิ้นงาน และลักษณะความตองการใชงาน ปริมาณการสลายตัวของ
คารไบดที่เพิ่มขึ้นจะชวยให
คุณสมบัติดานการคงความแข็งที่
อุณหภูมิรอนแดง (red hardness) ความตานทานตอการเปราะและ
ออนตัวที่อุณหภูมิสูง (retention of tempering) ใหสูงขึ้นแตก็จะ
ทําใหเหล็กมีความเหนียวแกรง (toughness) ต่ําลง

HRC

ขั้นตอนการชุบแข็ง (Hardening Processes)
การปกปองผิว (Protection Against
Decarburization)
3243 และเหล็กกลาเครื่องมือทุกเกรด

จําเปนตองปองกันการ
สูญเสียปริมาณคารบอนที่ผิวในระหวางกระบวนการอบชุบทาง
ความรอน โดยสามารถเลือกใชสภาวะในการอบชุบไดดังนี้
• ชุบแข็งในเตาสูญญากาศ
• ชุบแข็งในอางเกลือ
• ชุบแข็งในเตาควบคุมบรรยากาศ
• หอหุมเหล็กกลาเครื่องมือดวย เศษเหล็กหลอ ผงถานโคก หรือ
ผงถานไม

2

3243

รูปที่ 1 แผนภาพการชุบแข็ง

รูปที่ 2

CCT diagram

3243

ของเหล็กกลาเครื่องมือความเร็วสูง
3

3243
ชวงเวลาในการเผาแช (immersion times) มักหมายถึง
ชวงเวลาทั้งหมดตั้งแตการเริ่มเพิ่มอุณหภูมิเผาอุนชิ้นงานจนกระทั่ง
นําชิ้นงานออกจากเตาเพื่อจุมชุบ ดังนั้นชวงเวลาของการเผาแชจะ
ประกอบดวยชวงเวลา 2 ชวงตอเนื่องกัน คือชวงเวลาที่เริ่มตนจาก
การเผาอุนชิ้นงานในขั้นสุดทายจนถึงอุณหภูมิชุบแข็ง
และชวง
ระยะเวลาคงไวที่อุณหภูมิชุบแข็ง (holding time) จนชิ้นงานออก
จากเตาเพื่อจุมชุบ
ชวงเวลาของการเพิ่มอุณหภูมิจนเขาสูอุณหภูมิชุบแข็งจะขึ้นอยู
กับพื้นที่หนาตัดของชิ้นงาน ดังนั้นชวงเวลาในการเผาแชจึงขึ้นอยูกับ
ขนาดพื้นที่หนาตัดของชิ้นงาน
โดยปกติชวงเวลาในการคงไวที่
อุณหภูมิชุบแข็ง มักจะประมาณ 80 วินาที ดังกราฟเสนทึบในรูปที่ 3
ซึ่งเปนระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อทําการชุบแข็งที่อุณหภูมิเขาใกล
ขีดจํากัดบนสุดของอุณภูมิชุบแข็ง กราฟเสนประในรูปที่ 3 จะมี
ชวงเวลาของการคงไวที่ประมาณ 150 วินาที ซึ่งเปนชวงเวลาที่ทําให
เกิดการสลายตัวของคารไบดไดมากที่สุด ถาหากใชเวลามากเกินกวา
นี้
จะเปนผลใหเหล็กมีเกรนหยาบและไมเหมาะสมตอการใชงาน
ดังนั้นชวงเวลาของการคงไวที่เหมาะสมที่สุดควรจะเปนดังกราฟเสน
ทึบในรูปที่ 3 (80 วินาที) โดยเฉพาะสําหรับชิ้นงานที่มีรูปรางซับซอน
เชน เครื่องมือสําหรับงานกลึงตัดเฉือน และรวมทั้งชิ้นงานที่มีขนาด
ใหญ
 การจุมชุบ (Quenching)
3243

สามารถชุบไดทั้งในอากาศแหง ในน้ํามันและอางเกลือ
(hot bath) สําหรับการชุบในอางเกลือจะเปนวิธีที่นิยมมากเนื่องจาก
สามารถลดความเสี่ยงตอการบิดงอหรือแตกราวไดดี การชุบในอาง
เกลือจะกระทําโดยการจุมชุบชิ้นงานในเตาเกลือที่อุณหภูมิประมาณ
550°C และคงไวจนกวาอุณหภูมิที่ผิวและภายในของชิ้นงานจะ
เทากันตลอดทั้งพื้นที่หนาตัด จากนั้นปลอยใหเย็นตัวลงในอากาศ
สํ า หรั บ การจุ ม ชุ บ ในน้ํ า มั น หรื อ ในอากาศแห ง จะต อ งทํ า การอบ
สม่ําเสมอกอนทําการอบคืนตัว

รูปที่ 3 ชวงเวลาการเผาแชที่เหมาะสมของเหล็กกลาเครื่องมือ
ความเร็วสูง เสนทึบแสดงเวลาคงไวที่อุณหภูมิชุบแข็ง 80 วินาที
เสนประแสดงเวลาคงไวที่อุณหภูมิชุบแข็ง 150 วินาที เมื่อทําการเผา
อุนชิ้นงาน 2 ขั้น (รูปบน) และ 3 ขั้น (รูปลาง)


การอบสม่ําเสมอ (Equalization)
การอบสม่ําเสมอ เปนการลดความเสี่ยงจากการเกิดรอย
แตกราวเมื่อทําการจุมชุบชิ้นงานจนเย็นตัวถึงอุณหภูมิหอง ซึ่งจะทํา
โดยขณะที่จุมชิ้นงานลงในสารชุบ เมื่ออุณหภูมิของชิ้นงานลดลงมา
จนมีอุณหภูมิเหลือประมาณ 80°C (ไมควรต่ํากวานี้) ใหรีบนําชิ้นงาน
4

3243
 การขึ้นรูปและการแปรรูป (Processing)

เขาเตาอบที่มีอุณหภูมิ 100-150°C แลวคงไวจนกวาชิ้นงานจะมี
อุณหภูมิเทากันตลอดทั้งพื้นที่หนาตัด หลังจากนั้นใหทําการอบคืน
ตัวตอไปโดยทันที

 การออกแบบ (Design)

การออกแบบมีความสําคัญมากตออายุการใชงานของเครื่องมือ
แมวากระบวนการตัดกลึงและการอบชุบทางความรอนจะกระทําอยาง
ถูกตองและดีที่สุดก็ตาม เครื่องมือก็อาจเกิดความเสียหายไดภายใน
ระยะเวลาอันสั้น ถาการออกแบบมีความผิดพลาด โดยทั่วไปมีปจจัย
บางประการที่มีสวนสนับสนุนใหเกิดรอยแตกราวหรือความเสียหาย
ไดแก
• การออกแบบที่มีผนังบางมากเกินไป
• การเปลี่ยนแปลงพื้นที่หนาตัดอยางฉับพลัน
• การมีรอยบากที่มีมุมแหลมคม รวมทั้งริ้วรอยที่เกิดจากการขัด
กลึง การตอกรหัส และหมายเลข
ซึ่งถาแมพิมพมีความแข็งแรงสูงมากก็จะลดความเสี่ยงจากการ
มีรอยบากลงไดบาง การทําใหแมพิมพมีความแข็งสูง มีผิวที่เรียบมัน
เงาปราศจากรอยขีดขวนตาง ๆ รวมทั้งการกําหนดคามุมรัศมีใหมีคา
มากที่สุดเทาที่เปนไปได จะมีสวนชวยใหแมพิมพมีอายุการใชงาน
ยาวนานขึ้น
นอกจากนี้ในการออกแบบชิ้นงานยังตองคํานึงถึงผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นจากกระบวนการอบชุบทางความรอนอีกดวย
การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางจุลภาค และความแตกตางทางอุณหภูมิที่
เกิดขึ้นระหวางผิวหนากับภายในชิ้นงาน ในระหวางที่ทําการการอบ
ชุบทางความรอนจะเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได
ซึ่งเปนผลให
ชิ้นงานมีความเคนเกิดขึ้น และปริมาณความเคนนี้จะขึ้นอยูกับขนาด
และรูปรางของชิ้นงาน ในการออกแบบควรทําใหชิ้นงานมีรูปรางที่
สมมาตรที่สุดเทาที่จะเปนไปได และถาหากไมสามารถหลีกเลี่ยง
ความแตกตางทางอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเปนปริมาณมากได
จะตอง
พิจารณาวาจะสามารถแบงแมพิมพออกเปนสวนยอยไดหรือไม ซึ่ง
วิธีการนี้จะมีประโยชนอยางมาก เพราะวาเมื่อเกิดความเสียหายกับ
ชิ้นงานสวนหนึ่งสวนใด
จะสามารถทําการสับเปลี่ยนทดแทนได
อยางรวดเร็ว สําหรับสวนที่เปนผนังบางในชิ้นงาน เมื่อทําการ อบชุบ
จะเปนสวนที่เย็นตัวลงอยางรวดเร็วมากกวาบริเวณอื่น
เฟสของ
ออสเตนไนตจะเปลี่ยนเปนมารเทนไซตไดอยางรวดเร็ว และเกิด
ความเคนขึ้นอยางรุนแรง
ในกรณีเชนนี้ควรทําการแบงชิ้นงาน
ออกเปนหลายสวน



การอบคืนตัว (Tempering)
การอบคืนตัวมีวัตถุประสงค เพื่อชวยลดระดับความเคนสะสม
ในชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการชุบแข็ง และชวยปรับความแข็งและความ
เหนียวแกรงใหเหมาะสมสําหรับการนําไปใชงานตอไป เหล็กกลา
เครื่องมือที่ผานการชุบแข็งแลวควรรีบนําไปทําการอบคืนตัวทันที
การอบคืนตัวเหล็กกลาเครื่องมือความเร็วสูงมักมีความแตกตาง
จากการอบคืนตัวเหล็กกลาเครื่องมือทั่วไปเนื่องจากการมีโครงสรางที่
คอนขางแตกตางกัน โครงสรางจุลภาคของเหล็กกลาเครื่องมือ
ความเร็วสูงภายหลังที่ผานการจุมชุบจะประกอบดวยเฟสของมารเทน
ไซต เฟสของออสเตนไนตหลงเหลือ และคารไบด ขณะที่ทําการอบ
คืนตัวในระหวางที่เพิ่มอุณหภูมิจนถึงอุณหภูมิประมาณ 350°C คา
ความแข็งจะลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากเฟสของมารเทนไซตเริ่มมี
ความออนนุมลง (“เทมเปอรมารเทนไซต”) และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ
สูงขึ้นกวานี้ความแข็งจะกลับเพิ่มขึ้นมา เนื่องจากมีการเกิดคารไบด
ขึ้นใหมในโครงสราง ซึ่งมักใหคาความแข็งไดสูงที่สุดขณะที่ยังคงมี
ความเหนียวแกรงดีมาก เรียกปรากฏการณนี้วา “การชุบแข็งทุติย
ภูม”ิ (secondary hardening effect) อุณหภูมิการเกิดมักอยู
ในชวงประมาณ 510-550°C ขึ้นอยูกับเกรดและสภาวะการอบชุบ
เมื่อทําการเพิ่มอุณหภูมิตอไปความแข็งจะลดลงอยางรวดเร็ว
ภายหลังจากการเย็นตัวลงเฟสของออสเตนไนตหลงเหลือจะ
เปลี่ยนเปนมารเทนไซต ดังนั้นสําหรับการอบคืนตัวเหล็กกลาเครือง
มือความเร็วสูงจึงควรทําการอบคืนตัวมากกวา 2 ครั้ง เพื่อใหมี
ปริมาณออสเตนไนตหลงเหลืออยูนอยที่สุด และเพื่อใหเฟสของมาร
เทนไซตที่มีความแข็งแตเปราะ เปลี่ยนเปนเทมเปอรมารเทนไซตที่มี
ความเหนียวแกรงมากขึ้นกวาเดิม
สําหรับการอบคืนตัว 3243 ควรกระทําอยางนอย 3 ครั้ง
ในชวงอุณหภูมิ 540-570°C คาความแข็งที่ไดมักอยูในชวง 64-67
HRC ขึ้นกับขนาดชิ้นงานและอุณหภูมิอบออสเตนไนต
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 การกลึงแปรรูป (Machining)

 การกัดสปารค (Electrical Discharge Machining)

ภายหลังการกลึงหยาบ ควรทําการอบคลายความเคนที่อุณหภูมิ
600-650°C กอนทําการชุบแข็งและอบคืนตัว จากนั้นจึงทําการกลึง
ละเอียด (finish machining) ตอไป

ภายหลังจากการกัดผิวดวย EDM ควรทําการอบคลายความเคนที่
อุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิการอบคืนตัวครั้งสุดทาย 30°C เพื่อชวยลด
ปญหาจากการแตกราว ของชิ้นงานที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังเมื่อถูก
นําไปใชงาน

ตารางที่ 3 แนะนําคาพารามิเตอรสําหรับการกลึงแปรรูป
Machining

HSS tools



การเจียระไน (Grinding)
การเจียระไนผิวเหล็กกลาเครื่องมือความเร็วสูง แนะนําใหใชหิน
เจียรที่ทําจาก ซิลิกอนคารไบด หรือ คอรันดัม ที่มีพันธะแบบ
ceramic bonding ที่มีความแข็งอยูในชวง H–K และมีขนาดเกรน
ประมาณ 34-36 รอยเบลอใด ๆ ที่เกิดจากการเจียรคมตัดสามารถ
แกไขไดโดยการทํา dressing
และในการเจียระไนควรปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้
• ใชลอขัดใหถูกตอง ทั้งดานชนิด ขนาด และพันธะของเม็ดขัด
ผิวชิ้นงานที่แข็งควรใชลอขัดที่มีความออนนุม
• ใชแรงกดใหเหมาะสม ผิวที่แข็งควรใชแรงกดต่ํา
• ใชสารหลอเย็นชวยระบายความรอนใหมากเพียงพอและ
ควบคุมทิศทางการไหลใหถูกตอง

Carbide tools

Cutting S. Feed R. Cutting S. Feed R.
m/min mm/rev
m/min mm/rev
Rough-mach.
10-20
0.2-0.4 115-175 0.4-1.0
Finish-mach.
25-30
0.1-0.2 235-350 0.1-0.4
Milling
m/min mm/min m/min
mm
Rough-mach.
15-25
20-50
80-160 0.2-0.4
Finish-mach.
15-30
20-40
90-180 0.15
Cutting S. Feed rate
Drill dia.
Drilling
m/min
mm/rev
mm
3343, 3243
6-10
0.04-0.16
8-16
3343,
15-20
0.12-0.20
8-16
3243+TiN
HM K 10
30-50
0.06-0.20
20-47
Turning

HSS
Tool

Carbide
Tool

Machining

Rough-mach.

Finish-mach.

Turning

3207

3207

Milling

3243

3243

Machining

Rough-mach.

Finish-mach.

Turning

P25 TiC/TiN

P15 TiC/Al/TiN

Milling

HM Milling/TiN

HM Milling/TiN

 การไสระหวางชุบแข็ง (Planishing Hardened Tools)

ภายหลังการจุมชุบขณะที่ไดนําชิ้นงานออกจากอางเกลือหรือ
ขณะที่จุมชุบในอากาศ ในระหวางชวงของการเย็นตัวโดยที่อุณหภูมิ
ของชิ้นงานยังคงสูงกวา 200°C อยูจะสามารถนําชิ้นงานไปทําการไส
หรือปาดผิวเปนระยะเวลาสั้น ๆ ไดโดยไมเกิดความเสี่ยงตอการ
แตกราวเนื่องจากความเคน ทั้งนี้เนื่องจากโครงสรางภายในของ
ชิ้นงานยังคงเปนเฟสของออสเตนไนตที่ไมมีความเคนตกคางอยู
ภายในอยูจึงสามารถทําการปาดหรือไสได ซึ่งโดยทั่วไปเหล็กกลา
เครื่องมือความเร็วสูงมักเริ่มเปลี่ยนเฟสเปนมารเทนไซตเมื่อมี
อุณหภูมิลดต่ําลงกวา 150°C ดังเสน Ms ในรูปที่ 3



การกัดขึ้นรูป (Milling)
สําหรับการกัดขึ้นรูปที่ใชซีเมนตคารไบดเปนมีดกัด ควรทําใน
สภาพแหง (ไมตองใชสารหลอเย็น) ถาหากมีดกัดมีการสึกหรออยาง
รวดเร็ว ควรตรวจสอบหาสาเหตุของการสึกหรอ และทําการปรับตั้ง
คาความเร็วรอบและอัตราการปอนชิ้นงานขอแนะนําสําหรับการกัดขึ้น
รูปมีดังนี้
• ใช stable machine และ clamping condition
• การใชมีดกัดที่ปลายเปนคารไบดไมควรใชสารหลอเย็น
• ในการกลึงหยาบควรทํามุม 0°C และตั้งมีดเปนมุมลบ
• ตั้งคาความเร็วรอบในการตัดที่คาสูงสุดในชวงที่กําหนด
• ถาใชมีดกัดเปนเหล็กกลาเครื่องมือความเร็วสูง ควรใช สารชวย
ระบายความรอนโดยผสมในอัตราสวนสูงสุดของคูมือที่บริษัท
จําหนายกําหนดให

 การบัดกรี (Brazing)

ลวดบัดกรีที่ใชในการบัดกรีเหล็กกลาเครื่องมือความเร็วสูงควร
มีจุดหลอมเหลวอยูในชวงอุณหภูมิการอบคืนตัว พวกลวดบัดกรีที่ทํา
ดวยเงิน มักมีจุดหลอมเหลวสูงกวาเล็กนอย(570-630°C) แต
สามารถหลอมตัวในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นความแข็งของบัดกรี
เหล็กกลาเครื่องมือความเร็วสูงอาจลดลงเพียงเล็กนอยมากหากเชื่อม
ในระยะเวลาอันสั้น
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การเชื่อมตอชน (Butt Welding)
ดอกสวาน(twist drill) ตาปเกลียว (taps) รีมเมอร
(reamers) และอื่น ๆ มักทําการเชื่อมแบบ Butt Welding ผิวหนา
ที่จะเชื่อมกันจะตองขนานกันและมีพื้นที่หนาตัดเทากัน และยังตอง
ทําผิวใหสะอาดและสุกสวาง ภายหลังการเชื่อมชิ้นสวนจะตองถูก
นําเขาเตาอบที่มีอุณหภูมิประมาณอยางนอย 300°C ทันที เพื่อ
หลีกเลี่ยงการแตกราวเนื่องจากความเคน กอนที่จะอบออนที่อุณหภูมิ
ประมาณ 840°C ตามดวยการเย็นตัวอยางชาในเตา


การอบคลายความเคนระหวางการใชงาน
(Intermediate Stress-Relieving)

สําหรับเครื่องมือที่ตองไดรับความเคนสูง ๆ มาก การอบคืนตัว
ในชวงอุณหภูมิที่ต่ํากวาอุณหภูมิการอบคืนตัวครั้งสุดทาย 30°C ใน
แตละครั้ง ในระหวางการใชงานของเหล็กเครื่องมือ จะชวยลดความ
เคนที่เกิดขึ้นลงได ซึ่งจะชวยใหเหล็กมีอายุการใชงานยาวนานขึ้น


การทําไนไตรดิ้ง (Nitriding)
กอนทําไนไตรดิ้ง 3243 จําเปนตองผานการชุบแข็งและอบคืน
ตัวในชวงอุณหภูมิที่สูงกวาอุณหภูมิการทําไนไตรดิ้งกอนและจะตอง
ถูกลางทําความสะอาดชิ้นงานและกําจัดคราบไขมันออกใหหมด
จากนั้นสามารถทําไนไตรดิ้งไดดวยวิธีตาง ๆ ดังนี้
• ไนไตรดิ้งในอางเกลือ อุณหภูมิ 520-570°C เวลา 2 ชม.
• แกสไนไตรดิ้ง อุณหภูมิ 450-480°C เวลา 15-30 ชม.
• ผงโลหะไนไตรดิ้ง อุณหภูมิ 500-570°C เวลา 3-5 ชม.
• พลาสมาไนไตรดิ้ง อุณหภูมิ 400°C ถึง 600°C
ความแข็งของผิวไนไตรดที่ไดจะประมาณ 1100 HV (70
HRC) และมีความลึกผิวแข็งประมาณ 0.5 มม.

ชุบแข็งซ้ํา (Rehardening of Treated Tools)

ถาหากคาความแข็งของเหล็กที่ไดผานกระบวนการชุบแข็งและ
อบคืนตัวมาแลวไมเหมาะสมตอสภาวะการใชงาน จะสามารถแกไขได
โดยการชุบแข็งใหมอีกครั้ง ซึ่งในการชุบแข็งใหมนี้ ขั้นแรก
จําเปนตองทําการอบออนชิ้นงานกอน
ซึ่งเหล็กที่ไดผานกระบวนการชุบแข็งและอบคืนตัวแลว มักมี
แนวโนมที่จะเกิดการแตกราวเนื่องจากความเคนสูงมาก ดังนั้นใน
การอบออน จึงควรเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอยางชา ๆ และตองปกปองผิว
เหล็กจากการเกิดผิวสูญเสียคารบอน ซึ่งอาจใชวิธีหุมผิวเหล็กถาน
โคก หรืออบในเตาสูญญากาศก็ได



การอบคืนตัวดวยไอน้ํา (Stream Tempering)
เปนวิธีการสรางผิวออกไซดแข็งที่มีสีน้ําเงินคล้ําใหกับผิวเหล็ก
เครื่องมือ ซึ่งจะชวยลดปญหาการจับติดของเศษกลึง และเพิ่มความ
ตานทานตอการสึกหรอและความตานทานตอการกัดกรอนใหสูงขึ้น
สามารถทําไดโดยการอบชิ้นงานในบรรยากาศที่มีไอน้ําอิ่มตัวยิ่งยวด
(superheated stream) ในชวงอุณหภูมิประมาณ 450-650°C
และตองต่ํากวาอุณหภูมิอบคืนตัวครั้งสุดทาย ความหนาของชั้น
ออกไซดที่ไดมักอยูในชวงประมาณ 1 - 8 ไมครอน วิธีการนี้ควร
กระทําภายหลังจากทําการชุบแข็งและเจียระไนผิวแลว ซึ่งวิธีการนี้จะ
มีประโยชนมากสําหรับการทําดอกสวานขนาดเล็ก ตาปเกลียว รีม
เมอร บรอซ เคานเตอรซิงคและใบเลื่อย นอกจากนี้การทําวิธีการนี้
รวมกับการทําไนไตรดิ้งจะเหมาะกับเครื่องมือที่ตองไดรับความเคน
สูงมาก ๆ



การชุบพรีฮารด (Pre-Hardening)
ในกรณีตองการคุณภาพผิวสําเร็จที่ดีมากขึ้นภายหลังจากการ
กลึงหยาบ ควรทําการอบชุบทางความรอนที่เรียกวา “การชุบพรี
ฮารด” (Pre-Hardening) กอนที่จะทําการอบคลายความเคน การ
ชุบพรีฮารดจะชวยเพิ่มความแข็งและหลีกเลี่ยงการเปอนติดที่ผิว
(smearing) ของผิวเหล็กชิ้นงาน ในระหวางการกลึงหยาบ ซึ่งมี
วิธีการปฏิบัติดังนี้
การชุบพรีฮารด
: อบที่อุณหภูมิ 850-900°C ตาม
ดวยการเย็นตัวในอากาศนิ่ง
การอบคลายความเคน : อบที่อุณหภูมิ 630-650°C
ประมาณ 1 ชั่วโมง
ความแข็ง
: 35-40 HRC (330-380 HB)
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 การเคลือบผิวแข็งโครเมียม (Hard Chromium plating)
การเคลือบผิวแข็งโครเมียม (“การชุบฮารดโครม”) มัก
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความตานทานตอการกัดกรอนและการสึก
หรอใหสูงขึ้นรวมทั้งใหผิวมีความลื่นขึ้น กระบวนการนี้จะไมทําใหการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางภายใน แตการเปลี่ยนแปลงขนาดจะขึ้นอยูกับ
ความหนาของผิวเคลือบ ซึ่งปกติมักอยูในชวง 5-200 µm แตใน
บางกรณีอาจหนาถึง 0.5-1 มม. ในการเคลือบผิวแข็งโครเมียม
จําเปนตองเตรียมผิวชิ้นงานโดยการกลึงละเอียดหรือขัดเงา และ
ภายหลังจากการเคลือบผิวแข็งโครเมียมเสร็จสิ้นลง ควรรีบทําการอบ
คืนตัวที่อุณหภูมิ 180-260°C เปนเวลาอยางนอย 4 ชม. เพื่อกําจัด
แกสไฮโดรเจนที่แทรกซึมเขาไปในผิวเคลือบและชิ้นงานระหวางที่ทํา
การเคลือบผิวดวยไฟฟา (Electroplating) ซึ่งมักเปนผลใหชิ้นงาน
แตกเปราะงายในภายหลัง (hydrogen embrittlement)



การปรับปรุงคุณภาพผิว (Surface Treatments)

กระบวนการ

การเคลือบผิวดวยพีวีดีและซีวีดี (PVD/CVD processes)
การเคลือบผิวชิ้นงานดวยไทเทเนียมไนไตรด (TiN) โดยอาศัย
วิธีพีวีดี (Physical Vapour Deposition) จะกระทําที่อุณหภูมิ
ในชวงประมาณ 200-700°C และควรต่ํากวาอุณหภูมิอบคืนตัวครั้ง
สุดทายของชิ้นงานเพื่อหลีกเลี่ยงการลดคาความแข็งของชิ้นงานลง
สําหรับการเคลือบผิวดวยวิธีซีวีดี (Chemical Vapour Deposition)
จะกระทําที่อุณหภูมิประมาณ 1000°C ซึ่งอาจมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงความแข็งและโครงสรางในบริเวณผิวหนาชิ้นงาน

High-Speed Steels, Coated with TiN by PVD-method
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(°C)

คารบูไรซิงค

860-900

ไนไตรดิ้ง

470-570

โบไรดิ้ง

800-1050

ออกซิไดซิ้ง

300-550

สปารค
ดีโพสิชั่น
เคลือบ TiC
ดวย CVD
เคลือบ TiC
ดวย PVD
เคลือบ
ฮารดโครม



อุณหภูมิ

>> 1000

คุณสมบัติของเหล็ก
ความหนา
ความแข็ง
ที่จําเปนตองมี
ของชั้นผิว
(HV)
ปริมาณ C ต่ํา,
จนถึง 2 มม. สูงสุด 900
ไมวองไวตอการเกิดความรอนสูงเกินพิกัด
ตานทานตอการออนตัวทีอ่ ุณหภูมิอบคืนตัว,
จนถึง 0.5 มม สูงสุด 1100
ชุบแข็งและอบคืนตัว, กําจัดพาสสีฟฟลม
ไมควรมี Si ผสม,
จนถึง 0.4 มม สูงสุด 2000
ไมวองไวตอการเกิดความรอนขึ้นสูง
ตานทานตอการออนตัวทีอ่ ุณหภูมิอบคืนตัว,
ไมมีผลตอ
จนถึง 0.01 มม
ผิวสะอาดปราศจากไขมัน
ความแข็ง
ไมจําเปน

ไมวองไวตอการเกิดความรอนสูงเกินพิกัด,
ผิวโลหะตองสุกใสสวาง
ประมาณ ตานทานตอการออนตัวทีอ่ ุณหภูมิอบคืนตัว
ตองมีความแข็งสูงมากพอ
500
มีปริมาณ C ต่ําสุด, กําจัดพาสสีฟฟลมแลว
50-70
ทนตอการ อบชุบในบรรยากาศปกติได
> 900

0.1 มม

ประมาณ 950

6-9 ไมครอน

สูงสุด 4800

2-5 ไมครอน

2000-2500

จนถึง 1 มม

1000-1200

จนถึง

