Carbon Steel
S55C

S55C
 การใชงาน (Applications)

 คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics)

สวนผสมทาง
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จะมีลักษณะการใชงานสวนใหญจะใกลเคียงกับเกรด
S50C เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกลใกลเคียงกัน แตจะมีความแข็ง
และความแข็งแรงสูงกวาเล็กนอย สามารถใชทําสปริงทนความเคน
ต่ํา ตัวหยุด (stops) ลูกเบี้ยว (cam) ชิ้นสวนเครื่องจักรกล เชน
คลัชซ คับปลิ้ง เฟองสะพาน ตลอดจนชิ้นสวนที่ตองการความ
ทนทานตอการเสียดสี และมีความเหนียวแกรงในระดับปานกลาง
และยังสามารถใชทําแมพิมพฉีดพลาสติกสําหรับจํานวนการผลิตที่
ไมสูงมากนัก หรือทําสวนประกอบในแมพิมพพลาสติก โมลดเบส
แมพิมพปมตัด หรือ แมพิมพปมขึ้นรูปโลหะ แมพิมพขึ้นรูปยาง
รวมทั้งฐานรากของเครื่องจักร เปนตน

0.52-0.58 0.60-0.90 ≤0.40 ≤0.030 ≤0.035

AISI

1055

JIS

S55C

DIN

1.1203 (Ck 55/C 50 E)

สภาพจําหนาย ทุบ และ อบปกติ ความแข็งไมเกิน 255 HB
สภาพหลังชุบ ชุบแข็งดวยน้ํา ความแข็ง 58-64 HRC
S55C

จัดเปนกลุมเหล็กกลาคารบอนปานกลาง โดยอาจจัด
อยูในกลุมเหล็กกลาคารบอนสูงไดในกรณีที่มีปริมาณคารบอนเขา
ใกลขีดจํากัดบนในสวนผสมทางเคมี มีคุณสมบัติเดนในดาน มี
ความแข็งแรงสูง ความเหนียวแกรงดี สามารถชุบแข็งใหความแข็ง
ไดสูงถึง 58-64 HRC (as-quench hardness) กอนการอบคืน
ตัวสามารถชุบผิวแข็งดวยเปลวไฟ (Flame hardening) ได
สามารถชุบผิวแข็งดวยวิธีไนไตรดิ้งหรือคารโบไนไตรดิ้งได เปน
เหล็กที่มีราคาถูกสามารถทุบขึ้นรูปไดดี จึงนิยมใชในงานโครงสราง
พื้นฐานหลายอยาง ทั้งทางดานงานเครื่องจักรกล งานยานพาหนะ
ตลอดจนงานแมพิมพและสวนประกอบแมพิมพ เชนใชทําสปริงทน
ความเคนต่ํา ตัวหยุด (stops) ลูกเบี้ยว (cam) ชิ้นสวน
เครื่องจักรกล เชน คลัตซ คับปลิ้ง เฟองสะพาน ตลอดจนชิ้นสวนที่
ตองการความทนทานตอการเสียดสีและมีความเหนียวแกรงใน
ระดับปานกลาง และยังสามารถใชทําแมพิมพฉีดพลาสติกสําหรับ
จํานวนการผลิตที่ไมสูงมากนัก หรือทําสวนประกอบในแมพิมพ
พลาสติก โมลดเบส แมพิมพปมตัด หรือ แมพิมพปมขึ้นรูปโลหะ
รวมทั้งฐานรากของเครื่องจักร เปนตน
S55C จําหนายในสภาพผานการทุบ (Forged) และอบปกติ
(Normalized) จึงมีโครงสรางที่ละเอียดและใหคุณสมบัติทางกลที่
ดีกวา เหล็กที่จําหนายในสภาพผานการอบออนหรือรีดรอน




คุณสมบัติทางกล

สภาพจําหนาย อบปกติ

∅
(mm)
d ≤ 16
16 < d ≤ 40
40 < d ≤ 100


(Mechanical Properties)
( N o r m a l i z e d )

0.2%Y.S.
(N/mm2)
≥ 370
≥ 330
≥ 300

U.T.S.
(N/mm2)
≥ 680
≥ 640
≥ 620

E.L.
(%)
≥ 11
≥ 12
≥ 12

สภาพชุบแข็งและอบคืนตัว (Hardened and Tempered)

∅
(mm)
d ≤ 16
16 < d ≤ 40
40 < d ≤ 100

0.2%Y.S.
(N/mm2)
≥ 550
≥ 490
≥ 420

U.T.S.
(N/mm2)
800-950
750-900
700-850

E.L.
(%)
≥ 12
≥ 14
≥ 15

KV
(J)
≥ 30
≥ 35
≥ 40

 คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

คุณสมบัติ
การนําความรอน / Thermal

20°C

350°C

700°C

Conductivity (W/m⋅K)

42.5

38.5

34.2

สัมประสิทธิ์การขยายตัวทาง
ความรอนระหวาง 20°C ถึง

 คุณลักษณะเดน (Significant Characteristics)

• มีความแข็งแรงสูงกวาเหล็กโครงสรางทั่วไป

อุณหภูมิทดสอบ

100°C 200°C 300°C 400°C
11.5

11.7

12.5

Coefficient of thermal
500°C 600°C 700°C
expansion between 20°C
13.9 14.3 14.4
(µm/m⋅K )

• มีความเหนียวแกรง (toughness) ดี
• มีความสามารถในการตัดกลึงดีพอใช

โมดูลัสของการยืดหยุน ที่ 20°C

• สามารถชุบแข็งใหไดความแข็งสูงมาก แตใหชั้นผิวแข็งตื้น

Modulus of elasticity (103 N/mm2)

• สามารถชุบแข็งในเตาบรรยากาศได

ความจุความรอนจําเพาะที่ 20°C

• สามารถชุบอินดักชั่นหรือใชเปลวไฟได

Specific heat at 20°C (J/g⋅°C)

• สามารถชุบฮารดโครมได
• สามารถชุบไนไตรดิ้งหรือคารโบไนไตรดิ้งไดได

1

210
0.486

13.3
-

S55C


 การขึ้นรูปและการแปรรูป (Processing)

การอบชุบความรอน (Heat Treatments)

ตารางที่ 1 กระบวนการอบชุบทางความรอน
การอบออน อุณหภูมิ (°C) การเย็นตัว ความแข็ง
(Annealing)
ในเตา
790-830
≤ 217 HB
การอบปกติ อุณหภูมิ (°C) การเย็นตัว ความแข็ง
(Normalizing)
825–865
ในอากาศ 183-255 HB
อุณหภูมิ (°C) สารชุบ
ความแข็ง
การชุบแข็ง
(Hardening)
น้ํา
810–860
58-64 HRC
การอบคืนตัว (Tempering)
550-650°C
ความแข็ง (HB)
229 - 285

 การออกแบบ (Design)

การออกแบบมีความสําคัญมากตออายุการใชงานของชิ้นสวน
เครื่องจักร ชิ้นงานสวนใหญมักเกิดความเสียหายไดภายใน
ระยะเวลาอันสั้นถามีการออกแบบผิดพลาด
โดยทั่ ว ไปมีป จ จัย บางประการที่มี ส ว นสนั บ สนุ น ให เ กิด รอย
แตกราวหรือความเสียหายแกชิ้นงาน ไดแก
• การออกแบบใหมีผนังบางมากเกินไป
• การเปลี่ยนแปลงพื้นที่หนาตัดอยางฉับพลัน
• การมีรอยบากที่มีมุมแหลมคม รวมทั้งการมีริ้วรอยที่เกิดจาก
การขัด การกลึง และการตอกรหัสรวมทั้งหมายเลขตาง ๆ บน
ผิวชิ้นงาน
ในการออกแบบ ควรทําใหชิ้นงานมีรูปรางสมมาตรที่สุดเทาที่
จะเปนไปได การทําใหชิ้นงานมีความแข็งแรงสูง มีผิวที่แข็ง สะอาด
เรียบและมันเงา ปราศจากรอยขีดขวน รวมทั้งการกําหนดคามุม
รัศมีในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หนาตัดใหมากที่สุด จะมี
สวนชวยใหชิ้นงานมีอายุการใชงานยาวนานขึ้น



การชุบแข็งผิว (Surface Hardening)
S55C สามารถทําการปรับปรุงความแข็งเฉพาะผิวไดหลายวิธี
ทั้งการชุบแข็งเฉพาะผิวโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสวนผสมทางเคมี
เชน โดยการชุบอินดักชั่น หรือโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงสวนผสมทาง
เคมีที่ผิว เชน การทําไนไตรดิ้ง การทําคารโบไนไตรดิ้ง เปนตน ใน
กรณีที่ตองการให S55C มีความแข็งเฉพาะผิวขณะที่ยังคงรักษา
โครงสรางภายในของเหล็กไมใหมีการเปลี่ยนแปลงไวได สามารถทํา
ไดโดยการเพิ่มความแข็งเฉพาะที่ผิวใหกับเหล็ก โดยใชวิธีการชุบแข็ง
ผิว ซึ่งสามารถทําไดทั้งวิธีการชุบแข็งผิวดวยเปลวไฟ (Flame) และ
วิธีชุบอินดักชั่น (Induction) โดยอาศัยการเหนี่ยวนําไฟฟาเพื่อให
เกิดความรอนขึ้นที่ผิว จากนั้นทําการชุบแข็งเฉพาะผิว ซึ่งจะชวยให
ผิวของเหล็กมีความแข็งขึ้นสามารถตานทานตอการสึกหรอและการ
ลาไดดี สําหรับการชุบแข็งผิวเพื่อเพิ่มความตานทานตอการสึกหรอ
ในกรณีที่มีภาระกรรมเกิดขึ้นไมมากนักอาจชุบใหมีระดับความลึก
ของผิวแข็งประมาณ 0.13-0.64 มม. ก็เพียงพอ แตถามีภาระ
กรรมเกิดขึ้นอยางรุนแรงควรชุบใหมีระดับความลึกของผิวแข็ง
ประมาณ 6.3 มม. หรือมากกวานั้น ในกรณีที่ตองการเพิ่มความ
ตานทานตอการลาควรชุบใหมีระดับความลึกผิวแข็งในชวง 3.212.7 มม. หรือมากกวานั้น

 การขึ้นรูปรอน (Hot Forming)

ตารางที่ 2 แนะนําการขึ้นรูปรอน S 55C
อุณหภูมิ (°C)
การขึ้นรูปรอน

เย็นตัว
(Hot working)
ชา (ในเตา)
1050–850
อุณหภูมิ (°C)
เย็นตัว
การทุบขึ้นรูป
(Forging)
ชา (ในเตา)
1205-815
การทุบขึ้นรูป S55C ควรเริ่มเมื่อทําการอบเหล็กใหมีอุณหภูมิ
1205°C อยางสม่ําเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน จากนั้นจึงเริ่มทําการทุบ
และไมควรทุบเมื่อชิ้นงานมีอุณหภูมิลดลงต่ํากวา 815°C หลังจาก
นั้นปลอยใหเย็นตัวลงอยางชา ๆ ในเตา


การเคลือบผิวแข็งโครเมียม (Hard-Chromium Plating)
S55C สามารถทําการเคลือบผิวแข็งโครเมียม (ชุบฮารด
โครม) ไดในกรณีที่ตองการใหผิวมความตานทานตอการสึกหรอ
และการกัดกรอนดีขึ้น เมื่อทําการเคลือบผิวเสร็จแลวจะตองทําการ
อบคืนตัวที่อุณหภูมิ 180-260°C เปนระยะเวลา 4-6 ชั่วโมง เพื่อ
ลดความเสี่ ย งต อ การเกิ ด ความเปราะเนื่ อ งจากแก ส ไฮโดรเจน
(Hydrogen Embrittlement)

2

