Martensitic Stainless Steel
4125

4125
 คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics)

สวนผสมทาง
เคมี (%wt.)

C

Cr

Mo

0.95-1.20

16.0-18.0

0.40-0.80

AISI

440C

JIS

SUS 440C

DIN

1.4125 / X105CrMo17

 คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

คุณสมบัติ

สภาพจําหนาย อบออน ความแข็งสูงสุด 270 HB
สภาพหลังชุบ ชุบแข็งและอบคืนตัว ความแข็ง 58-60 HRC

อุณหภูมิทดสอบ

สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความรอน
ระหวาง 20°C ถึง

100°C

200°C

10.5

11.0

Coefficient of thermal expansion
between 20°C (10-6/°C)

300°C

400°C

11.0

12.0

คาการนําความรอน ที่ 20°C

29.0

Thermal Conductivity (W/m⋅K)

โมดูลัสของการยืดหยุน ที่ 20°C

4125

จัดเปนเหล็กกลาไรสนิมกลุมมารเทนซิติกที่สามารถชุบ
แข็งใหไดคาความแข็งสูงที่สุดในกลุม จึงมีความตานทานตอการ
เสียดสีสูงสุด มีความตานทานตอการกัดกรอนดีโดยเฉพาะเมื่อผาน
การชุบแข็งและอบคืนตัว ชุบแข็งไดงาย สามารถใชสารชุบเปนน้ํามัน
หรืออากาศได และสามารถทําการชุบแข็งแบบมารเทมเปอริงได ซึ่ง
จะชวยปองกันชิ้นงานจากปญหาการบิดงอหรือแตกราวภายหลังจาก
การจุมชุบ มีความสามารถในการตัดกลึงและการเชื่อมต่ํามาก เหมาะ
สําหรับงานที่ตองการความแข็ง ความตานทานตอการสึกหรอสูง
รวมกับความตานทานตอการกัดกรอน

230

Modulus of elasticity (103 N/mm2)

ความจุความรอนจําเพาะที่ 20°C

460

Specific heat at 20°C (J/kg⋅K)

ความตานทานไฟฟา ที่ 20°C

0.65

Electric resistance (Ω⋅mm2/m)

ความหนาแนน / Density (g/cm3)
สภาพทางแมเหล็ก / Magnetizability

7.7

ซึมซับ

 คุณสมบัติทางกล (Mechanical Properties)
Working
Condition
Annealed
Hardened

 คุณลักษณะเดน (Significant Characteristics)

• มีความตานทานตอการสึกหรอและการเสียดสีสูงมาก
• มีความตานทานตอการกัดกรอนดีมาก

Temper
(OC)
315

0.2% Y.S.
(MPa)
482
1896

U.T.S.
(MPa)
758
1965

Elongation
(%)
13
2

• ใหความแข็งสูงมากภายหลังการชุบแข็ง



• มีความสามารถในการชุบแข็งสูงมาก ชุบแข็งไดหลายวิธี

ตารางที่ 1 กระบวนการอบชุบทางความรอน
อุณหภูมิ (°C) การเย็นตัว
ความแข็ง
การอบออน
ในเตา
800-850
≤ 270 HB
ขั้นที่ อุณหภูมิ (°C)
เวลา/ความหนา
การเผาอุน
30 วินาที/มม.
1
540
ชิ้นงาน
นานเพียงพอ
2
760-790
อุณหภูมิ (°C)
สารชุบ
ความแข็ง
การชุบแข็ง
น้ํามัน, อากาศ
1000–1050
59 HRC
(เย็นตัวเร็ว)
อุณหภูมิ (°C) การเย็นตัว
ความแข็ง
การอบ
คืนตัว
อากาศ
57-60
100–300°C

• สามารถทําการขัดเงาจนใสคลายกระจกได
• มีความสามารถในการตัดกลึงต่ํา
• มีความสามารถในการเชื่อมประสานต่ํา
• มีสถานะทางแมเหล็กในทุกสภาพ
• สามารถทําไนไตรดิ้งได


•
•

•
•
•

การใชงาน (Applications)
แมพิมพงานพลาสติกที่ตองทนตอความเคนสูง ๆ และ
ตองทนตอการสึกหรอและไมเปนสนิม
แมพิมพปม รีดกระปอง
ลูกปนและตลับลูกปน (แบริ่ง)
ชิ้นสวนตาง ๆ ของวาลวและปม
หัวฉีด และหัวพน (Nozzles) ในงานตาง ๆ

1

กระบวนการอบชุบความรอน (Heat Treatments)

4125


การปกปองผิวสูญเสียคารบอน

(Protection Against

Decarburization )

เหล็กกลาเครื่องมือ และเหล็กกลาโลหะผสมสูงทุกเกรด
จําเปนตองปองกันการสูญเสียคารบอนที่ผิวในระหวางกระบวนการ
อบชุบทางความรอน โดยเลือกใชสภาวะใน การอบชุบไดดังนี้
• ชุบแข็งในเตาสูญญากาศ
• ชุบแข็งในอางเกลือ
• ชุบแข็งในเตาควบคุมบรรยากาศ
• หอหุมเหล็กกลาเครื่องมือดวย เศษเหล็กหลอ ผงถานโคก
หรือผงถานไม


รูปที่ 1 แผนภาพการอบคืนตัวของ

การอบคืนตัว (Tempering)
การอบคืนตัวเหล็กกลาเครื่องมือที่ผานการชุบแข็งมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยลดระดับความเคนสะสมในชิ้นงาน และเพื่อทํา
ใหเหล็กมีความเหนียวแกรงและมีความแข็งที่เหมาะสมสําหรับการ
นําไปใชงานไดตอไป ชิ้นงานที่ผานการชุบแข็งแลว ตองรีบนําไปทํา
การอบคืนตัวตอไปทันที เพื่อลดความเสี่ยงของปญหาจากการเกิด
รอยแตกราวที่อาจเกิดขึ้นจากการจุมชุบ การอบคืนตัวจะทําโดยการ
เพิ่มอุณหภูมิอยางชา ๆ ไปที่อุณหภูมิการอบคืนตัวที่ไดกําหนดไว
ตามความแข็งที่ตองการใชงาน (ดังรูปที่ 1) การอบคืนตัวใช
ระยะเวลาในการเผาแชประมาณ 1 ชม.ตอความหนา 20 มม. และ
ควรใชระยะเวลาอยางนอยที่สุด 2 ชม. จากนั้นปลอยใหเย็นตัวใน
อากาศ แลวทําการตรวจสอบคาความแข็งที่ได
สําหรับ 4125 ควรอบคืนตัวในชวงอุณหภูมิ 100-300°C
โดยอบคืนตัวที่อุณหภูมิ 165°C หรือสูงกวานี้เล็กนอย ถาตองการ
ความแข็งใชงานอยางนอย 60 HRC และอบคืนตัวที่อุณหภูมิ
190°C ถาตองการความแข็งอยางนอย 58 HRC การอบคืนตัวที่
อุณหภูมิ 357°C ความแข็งที่ไดจะอยูในชวงประมาณ 52-56 HRC
และควรอบคืนตัว 2 ครั้ง เพื่อใหมีปริมาณออสเตนไนตหลงเหลือ
อยูนอยที่สุด ปลอยใหเย็นตัวในอากาศจนถึงอุณหภูมิหองทุกครั้ง
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กอนทําการชุบแข็ง เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดงอของชิ้นงานที่เกิด
จากการมีความเคนตกคางภายใน ภายหลังจากการกลึงหยาบควรทํา
การอบคลายความเครียดที่อุณหภูมิ 600-650°C จากนั้นจึงทํา
การกลึงละเอียด และชุบแข็งตอไป
การชุบแข็ง 4125 จําเปนตองเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอยางชา ๆ และ
ทําการเผาอุนชิ้นงานเปนขั้น ๆ โดยควรทําการเผาอุนชิ้นงานขั้นที่ 1 ที่
อุณหภูมิ 540°C และทําการเผาอุนชิ้นงานขั้นที่ 2 ที่อุณหภูมิ
760-790°C คงไวเปนเวลานานเพียงพอที่ทําใหชิ้นงานมีอุณหภูมิ
เทากันตลอดทั้งพื้นที่หนาตัด และควรปองกันการสูญเสียปริมาณ
คารบอนที่ผิวดวยโดยการควบคุมบรรยากาศ หรืออบชุบในเตา
สูญญากาศ


การอบออน (Annealing)
การอบออน 4125 สามารถอบออนไดหลายวิธี สําหรับการอบ
ออนเต็มที่ (Full annealing) จะทําไดโดยการอบชิ้นงานที่
อุณหภูมิ 845-900°C ภายใตบรรยากาศที่สามารถปองกันการ
สูญเสียปริมาณคารบอนที่ผิวได เชน ในเตาสูญญากาศหรือใน
บรรยากาศของกาซเฉื่อย ระยะเวลาคงไวจะอยูในชวงประมาณ
1-4 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับขนาดของชิ้นงาน หลังจากนั้น ปลอยใหเย็น
ตัวลงดวยอัตราเร็วไมเกิน 17-22°C/hr จนถึงอุณหภูมิ 595°C
จากนั้นสามารถปลอยใหเย็นตัวลงในอากาศได ความแข็งที่ได
ภายหลังการอบออนแบบเต็มที่จะไมเกิน 270 HB
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 การขึ้นรูปและการแปรรูป (Processing)

 การกลึงแปรรูป (Machining)

 การออกแบบ (Design)

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

การออกแบบมีความสําคัญมากตออายุการใชงานของเหล็กกลา
เครื่องมือ ความเสียหายอาจเกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาอันสั้นถาการ
ออกแบบมีความผิดพลาด โดยทั่วไปมีปจจัยบางประการที่มีสวน
สนับสนุนใหเกิดรอยแตกราวหรือความเสียหายแกชิ้นงาน คือ
• การออกแบบที่มีผนังบางมากเกินไป
• การเปลี่ยนแปลงพื้นที่หนาตัดอยางฉับพลัน
• การมีรอยบากที่มีมุมแหลมคม รวมทั้งการมีริ้วรอยที่เกิดจาก
การขัดกลึง การตอกรหัสและหมายเลขบนชิ้นงาน
ในการออกแบบควรทําใหชิ้นงานมีรูปรางที่สมมาตรที่สุดเทาที่
จะเปนไปได และถาหากไมสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดความแตกตาง
ทางอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเปนปริมาณมากระหวางผิวหนากับภายในไดใน
ระหวางกระบวนการอบชุบ จะตองพิจารณาวาจะสามารถแบงสวน
ชิ้นงานออกเปนสวนยอย ๆ ไดหรือไม ซึ่งวิธีการนี้จะเปนประโยชน
เมื่อเกิดความเสียหายกับแมพิมพบริเวณสวนหนึ่งสวนใด จะสามารถ
ทําการสับเปลี่ยนทดแทนไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้การทําใหชิ้นงาน
มีความแข็งแรงสูงก็จะชวยลดปญหาจากการมีรอยบากลงได การมี
ผิวที่แข็ง สะอาด เรียบและมันเงา ปราศจากรอยขีดขวน รวมทั้งการ
กํ า หนดค า มุ ม รั ศ มี ใ ห ม ากที่ สุ ด ในบริ เ วณที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
พื้นที่หนาตัด ก็จะมีสวนชวยใหชิ้นงานมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น

ตารางที่ 4 แนะนําคาพารามิเตอรสําหรับการกลึงแปรรูป
Turning

1175-1040

Depth of

(mm/rev)

cut (mm)

Roughing

10-20

0.2-0.4

2-4

Finishing

20-30

0.1-0.2

0.5-1

Roughing

50-90

0.3-0.6

2-5

Finishing

70-120

0.1-0.3

0.5-1

P25 TiC/TiN

Roughing

115-175

0.4-1.0

3-8

P15 TiC/Al203/TiN

Finishing

235-350

0.1-0.4

0.75-3

3207
3207
HM P25/30
HM P10/P15

Cutting materials

Cutting S.

Operation

(m/min)

Feed R. =
1) mm/min
2) mm/tooth

Depth of
cut (mm)

3243

Roughing

15-25

1) 20-50

6-10

3243

Finishing

10-15

1) 20-40

0.5-2

3243/TiN

Roughing

25-40

1) 20-60

6-10

3243/TiN

Finishing

40-65

1) 50-120

0.2-2

HM Milling

Roughing

40-80

2) 0.1-0.3

2-6

HM Milling

Finishing

60-100

2) 0.15

1-2

HM Mill/TiN

Roughing

80-160

2) 0.2-0.4

2-6

HM Mill/TiN

Finishing

90-180

2) 0.15

1-2

Drilling
Cutting Speed

Feed

Drill-diameter

(m/min)

(mm/rev)

(mm)

3343 / 3243

6-10

0.04-0.16

8-16

3343 / 3243 / TiN

15-20

0.12-0.20

8-16

HM K10

30-50

0.06-0.20

20-47

Cutting materials

4125

อุณหภูมิ (°C)
การทุบขึ้นรูป

Feed R.

(m/min)

Operation

Milling

 การทุบขึ้นรูป (Forging)

ตารางที่ 3 การทุบขึ้นรูป

Cutting S.

Cutting materials

เย็นตัว
ชา (อบออน)



การเจียระไน (Grinding)
การเจียระไนผิวชิ้นงาน ควรปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้
• ใชลอขัดใหถูกตอง ทั้งดานชนิดขนาดและพันธะของเม็ดขัด
ผิวชิ้นงานที่แข็งควรใชลอขัดที่มีความออนนุม
• ใชแรงกดใหเหมาะสม ผิวที่แข็งควรใชแรงกดลดลง
• ใช ส ารหล อ เย็ น ช ว ยระบายความร อ นให ม ากเพี ย งพอและ
ควบคุมทิศทางการไหลใหถูกตอง

การทุบขึ้นรูป 4125 จะเริ่มทุบในชวงอุณหภูมิ 10401175°C และหามทุบเมื่อมีอุณหภูมิต่ํากวา 955°C ปลอยใหเย็น
ตัวชา ๆ จากอุณหภูมิทุบขั้นสุดทาย และทําการอบออนตอไป
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 การอบคลายความเคนระหวางการใชงาน

การขัดเงา (Polishing)
คุณภาพของผิวขัดเงาจะขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ
λ คุณภาพของเหล็กทําแมพิมพ
ผิว ที่ไดจ ากการขัด เงาจะขึ้นอยูกับการมีสารมลทิน ปนเปอน
ในเนื้อเหล็ก หรือการมีความแข็งที่ไมสม่ําเสมอ เหล็กที่ใชทํา
แมพิมพควรมีความสะอาดและบริสุทธิ์สูง รวมทั้งมีโครงสรางและ
ความแข็งสม่ําเสมอตลอดทั้งชิ้น ซึ่งกระบวนการผลิตเหล็กแบบ
ESR(Electro Slag Remelting) และ VAR (Vacuum Arc
Remelting) จะชวยใหเหล็กมีความบริสุทธิ์สูงและมีโครงสรางที่
สม่ําเสมอไดมากที่สุด
λ สภาวะการอบชุบทางความรอน
ผิวของชิ้นงานที่แข็งกวาจะทําใหขัดเงาไดดีกวา ผิวที่มีความแข็ง
มากกวา 50 HRC จะสามารถขัดเงาจนใสคลายกระจกได และถา
ผิวของชิ้นงานมีความแข็งนอยกวานี้ จะมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดผิว
เปนคลื่น (orange peel)
λ วิธีการขัดเงา
นอกจากนี้ผิวที่ไดจากขัดเงาจะขึ้นอยูกับประสบการณและความ
ชํานาญของผูขัดอยางมาก การเพิ่มความละเอียดของเม็ดขัดที่ละ
นอย จะทําใหไดคุณภาพของผิวขัดเงาดีขึ้น

(Intermediate Stress-Relieving)

สําหรับเครื่องมือที่ตองไดรับความเคนสูง ๆ มาก ในระหวางการ
ใชงาน การอบคืนตัวในชวงอุณหภูมิที่ต่ํากวาอุณหภูมิการอบคืนตัว
ครั้งสุดทาย 30°C ในแตละครั้ง ในขณะที่มีการหยุดพักงานของ
เครื่องมือ จะชวยลดความเคนที่เกิดขึ้นลงได ซึ่งจะชวยใหเหล็กมี
อายุการใชงานยาวนานขึ้น
 การทําไนไตรดิ้ง (Nitriding)

เนื่องจาก 4125 มีคุณสมบัติของการตานทานตอการออน
ตัวที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงสามารถทําไนไตรดิ้งได
กอนทําไนไตรดิ้ง 4125 จะตองผานการชุบแข็งและอบคืนตัว
ในชวงอุณหภูมิที่สูงกวาอุณหภูมิการทําไนไตรดิ้งกอน และชิ้นงาน
จะตอ งถูกลา งทํา ความสะอาดและกํา จัด คราบไขมัน ออกใหห มด
จากนั้นทําการเผาอุนชิ้นงานที่อุณหภูมิ 350-400°C และจึง
สามารถทําไนไตรดิ้งไดดวยวิธีการตาง 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
การทําไนไตรดิ้งในอางเกลือ หรือทัฟฟไทรดิ้ง จะเปนวิธีที่นิยม
ใชมากที่สุด ซึ่งเมื่อนําชิ้นงานออกจากอางเกลือแลว ชิ้นงานจะถูกจุม
ชุบลงในน้ํามันทันทีและแชไว จนมีอุณหภูมิลดลงเหลือ 200250°C จากนั้นปลอยใหเย็นตัวในอากาศ
สําหรับชิ้นงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการบิดงอหรือแตกราวใน
ระหวางการเย็นตัว การจุมชุบในตอนแรกควรปลอยใหเย็นตัวลงใน
อากาศจนมีอุณหภูมิ 300°C จากนั้นจึงนําไปจุมลงในน้ํามัน ความ
แข็งของผิวเหล็กไนไตรดิ้งที่ไดจะอยูในชวงประมาณ 1100 HV
(~70 HRC) และไมควรทําการเจียระไนผิวชิ้นงานแตสามารถทําการ
ขัดเงาเพียงบาง ๆ ได

 การเชื่อม (Welding)

การเชื่อม 4125 แนะนําใหใชลวดเชื่อมที่หุมฟลักซเบสิคและ
มีสวนผสมทางเคมีใกลเคียงกับ 4125 ใหมากที่สุด ถาเปนไปได
สําหรับชิ้นงานไดผานกระบวนการอบออน : ทําการเผาอุน
ชิ้นงานที่อุณหภูมิ 350-500°C ทําการเชื่อมที่อุณหภูมินี้ อบคลาย
ความเครียดทันทีภายหลังจากการเชื่อมเสร็จสิ้นลงที่อุณหภูมิ 650750°C คงไวเปนเวลา 2 ชม.
สําหรับชิ้นงานไดผานกระบวนการชุบแข็งแลว : ทําการเผาอุน
ชิ้นงานที่อุณหภูมิอบคืนตัวแตตองไมต่ํากวา 250°C ทําการเชื่อมที่
อุณหภูมินี้ ใหความรอนซ้ําอีกครั้งที่อุณหภูมิ 300°C คงไวเปนเวลา
2-3 ชม. ปลอยใหเย็นตัวในอากาศจนอุณหภูมิลดลงเหลือ 80100°C ทําการอบคืนตัวครั้งที่ 2 ที่ 300°C ปลอยใหเย็นตัวใน
อากาศ

 การเคลือบผิวแข็งโครเมียม (Hard Chromium Plating)
4125

ที่เคลือบผิวแข็งโครเมียม ควรอบคืนตัวที่อุณหภูมิ
180-260°C ระยะเวลา 4-6 ชม. เพื่อหลีกเลี่ยงการเปราะจาก
อิทธิพลของไฮโดรเจน
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