Machinery Steel
5919

5919
 คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics)

สวนผสม
ทางเคมี
(%wt.)

C

Si

Mn

0.12-0.17

0.10-0.40

0.60-0.90

Ni

Cr

S

1.20-1.50

0.90-1.20

0.02-0.04



คุณสมบัติทางกลเมื่อชุบผิวแข็ง

Dia.
(mm)
16
16-40
40100

(Case Hardened)

Y.S.
(MPa)
≥ 800
≥ 620

U.T.S
(MPa)
1100-1400
850-1150

Elong.
(%)
≥9
≥ 10

KCU
(J/cm2)
≥ 60
≥ 70

≥ 470

650-950

≥ 11

≥ 70

AISI

3115

JIS

SNC 415

DIN

1.5919 / 15CrNi6



อบออน ความแข็ง ≤ 207 HB
ชุบคารบูไรซิงค 58-62 HRC

ตารางที่ 1 กระบวนการอบชุบทางความรอน
อุณหภูมิ (°C) การเย็นตัว
การอบออน
ชาในเตา
650-700

สภาพจําหนาย
สภาพหลังชุบ
5919

จัดเปนเหล็กกลาโละผสมต่ําที่มีปริมาณคารบอนผสมต่ํา
เหมาะสําหรับการชุบคารบูไรซิงค โดยมีสวนผสมของโครเมียมและ
นิกเกิลเปนสวนผสมสําคัญที่ชวยใหความแข็งผิวอยูในชวง 58-62
HRC และมีความลึกผิวแข็งสูง นอกจากนี้ยังใหความเหนียวแกรง
ภายในไดดีแมที่อุณหภูมิติดลบ และยังสามารถใชงานที่อุณหภูมิสูงได
มีความแข็งแรงสูง ตานทานตอการลาและทนตอแรงบิด และแรง
กระแทกไดดีมาก ใหคาความแข็งของภายในหลังการชุบคารบูไรซิงค
มักอยูในชวงประมาณ 27-38 HRC มีความสามารถในการทุบขึ้นรูปดี
มีความสามารถในการเชื่อมดี

การอบชุบความรอน (Heat Treatments)

การชุบ
คารบูไรซิงค

อุณหภูมิ (°C)

การชุบแข็ง
ทั้งชิ้น

อุณหภูมิ (°C)

การชุบ
แข็งผิว

อุณหภูมิ (°C)

การอบ
คืนตัว

อุณหภูมิ (°C)

เวลา
≥ 4 ชม.
สารชุบ
น้ํามัน
สารชุบ
น้ํามัน
เวลา

150-200

1 ชม.

900-950

840–870

800-830

ความแข็ง
≤ 207 HB

ความแข็งผิว
58-62 HRC

ความแข็งภายใน
27-38 HRC

ความแข็งภายใน
25-40 HRC

ความแข็งผิว
58-61 HRC

 คุณลักษณะเดน (Significant Characteristics)

• มีความเหนียวแกรง (toughness) ดีมาก
• มีคาการยืดตัว (ductility) สูง สามารถดัดงอไดงาย
• ตานทานตอการบิด (torque) ไดดีมาก
• ตานทานตอการลา (fatigue) ไดดีมาก
• ผิวตานทานตอการสึกหรอไดดีเมื่อชุบคารบูไรซิงค
• มีความสามารถในการทุบขึ้นรูป (Forgeability) ดีมาก
• มีความสามารถในการตัดกลึงดีงาย
• ความสามารถในการเชื่อมดี
• สามารถชุบแข็งผิวไดลึก
• มีความสามารถในการชุบแข็งสูง
 การใชงาน (Applications)
5919

นิยมใชทําอุปกรณชิ้นสวนเครื่องจักรที่ตองไดรับภาระ
กรรมความลาและมีการเสียดสีระหวางการใชงานสูง เชน ชุดเฟอง
เครื่องยนต เฟองทาย โดยเฉพาะงานเฟองตนกําลัง เฟองที่มีการ
กระชาก หรือรับแรงบิดสูงในขณะทํางาน เพลาสงกําลัง สลักยึดโซ
และลูกปนทนการเสียดสีและแรงกระแทกตาง ๆ เปนตน

รูปที่ 1 แผนภาพการชุบคารบูไรซิงคและการชุบแข็งของเกรด 5919
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5919
 การชุบคารบูไรซิงค (Carburizing)

การชุบคารบูไรซิงคเปนกระบวนการชุบผิวแข็งเหล็กวิธีหนึ่ง โดย
อาศัยการเพิ่มปริมาณคารบอนที่ผิวในสภาวะที่เหล็กมีโครงสรางเปน
ออสเตนไนต จากนั้นจึงทําการชุบแข็งเพื่อใหผิวหนาของเหล็กมี
โครงสรางเปนมารเท็นไซตซึ่งมีความแข็งสูงมาก ขณะที่โครงสราง
ภายในจะยังคงมีความเหนียวแกรงที่ดีอยูภายหลังการชุบแข็ง จึง
เหมาะกั บ งานที่ ต อ งการคุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ร ว มกั น ระหว า งความแข็ ง ที่
ผิวหนาเพื่อตานทานตอการสึกหรอและการลา รวมกับความเหนียว
แกรงที่ภายใน ตัวอยางเชน เฟองสงกําลัง สลัก ลูกรีดทนการสึกหรอสูง
อุปกรณขุดตักหนาดิน เปนตน
การชุบคารบูไรซิงค จะเริ่มกระทําโดยการอบเหล็กในชวงอุณหภูมิ
850-950°C ในบรรยากาศที่มีคารบอนองคประกอบหลัก เพื่อใหเกิด
การแพรของอะตอมคารบอนเขาไปในผิวเหล็ก โดยปกติมักควบคุมให
มีปริมาณคารบอนที่แพรเขาไปอยูในผิวเหล็กจนถึงชวง 0.8-1.0%C
จากนั้นจึ งทําการชุบแข็ งและอบคืนตัวเพื่อใหไดความแข็งที่ผิวหนา
ตามที่ตองการซึ่งสามารถใหความแข็งไดสูงสุดถึง 62 HRC
สภาวะที่ใชในการชุบคารบูไรซิงคจะมีหลายแบบ โดยอาจกระทํา
ในเตาอบที่มีบรรยากาศของกาซไฮโดรคารบอนปกคลุมอยู เชนใน
บรรยากาศของกาซมีเทน (CH4) หรืออีเทน (C2H6) เปนตน เรียกวา
การชุบแบบแกสคารบูไรซิงค (Gas Carburizing) หรือชุบในอางเกลือ
หลอมเหลวโดยใชเกลือของไซยาไนด หรือสารละลายของเกลือ
คารบอเนต เรียกวา ลิควิดคารบูไรซิงค (Liquid Carburizing) หรือ
ชุบโดยใชถานโคกหอหุมผิว เรียกวา แพ็คคารบูไรซิงค (Pack
Carburizing) ซึ่งวิธีการชุบแบบแกสคารบูไรซิงคจะเปนวิธีที่นิยมมาก
ที่สุด
เหล็กกลาที่ใชในการชุบคารบูไรซิงคมักมีปริมาณคารบอนผสมไม
เกิน 0.2% เพื่อใหมีความเหนียวแกรงดีที่สุด นอกจากนี้สําหรับใน
กรณีที่ตองไดรับภาระกรรมทางดานการลา (Rolling contact
fatigue) อยางรุนแรง ยังตองคํานึงถึงความสะอาด(Cleanliness)
โดยควรใหมีปริมาณสารมลทินประเภทอะลูมิเนต ซิลิเกต และ
ออกไซด อยูในระดับต่ําสุด และควรมีความสามารถในการชุบแข็ง
(Hardenability) สูงสุด เพื่อปองกันปญหาการหลุดรอนของผิวแข็ง
โดยโครงสรางภายในควรเปลี่ยนเปนมารเทนไซตในระหวางการชุบแข็ง

รูปที่ 2 แผนภาพการชุบคารบูไรซิงคของเกรด 5919 โดยการ
อบไอโซเทอรมอลกอนชุบแข็ง

รูปที่ 3 แผนภาพการอบคืนตัวของเกรด 5919
ι การอบไอโซเทอรมอล (Isothermal tranformation)

การอบไอโซเทอรมอลเปนการอบเหล็กที่อุณหภูมิคงที่ในชวงประมาณ 620650°C เปนเวลา 1-2 ชั่วโมง ซึ่งจะกระทําภายหลังจากการเพิ่มปริมาณคารบอนที่ผิว
ในกระบวนการชุบคารบูไรซิงค มีวัตถุประสงคเพื่อใหโครงสรางภายในเกิดการเปลี่ยน
เฟสเปนเพิรลไลทโดยสมบูรณ และมีสวนผสมทางเคมีที่ผิวนอกสม่ําเสมอเทากัน จึงชวย
ปองกันปญหาจากการบิดงอของเหล็กภายหลังจากการชุบแข็งใหมีโอกาสเกิดขึ้นไดนอย
ที่สุด
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