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บทคัดยอ
งานวิจัยศึก ษาการเกิด ชั้น เคลือบเหล็กบอไรดบนเหล็กกลา
AISI 1050 ดวยกระบวนการบอไรดิงที่อุณหภูมิต่ํา โดยทําการลดอุณหภูมิ
การทําบอไรดิงลงมาที่ 700 องศาเซลเซียส โดยการเติมโซเดียมคลอไรด
15 เปอรเซ็นต เพื่อลดอุณหภูมิหลอมเหลวของเกลือบอแรกซ หลังจากทํา
การวิเคราะหชั้นเคลือบที่เ กิดขึ้นบนเหล็ก AISI 1050 พบการเกิดชั้น
เคลือ บบอไรด FeB และ Fe2B มี ค วามหนาชั้น เคลือ บ 50 – 60
ไมโครเมตร การทดลองตอมาคือ ทําการลดอุณหภูมิการทําบอไรดิงลงมา
ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส โดยการเติมโซเดียมซัลไฟท 30 เปอรเซ็นต
เพื่อลดอุณหภูมิห ลอมเหลวของเกลือบอแรกซในการทดลองครั้งแรก
และเติมกรดบอริก หรือบอรอนไตรออกไซดในการทดลองครั้งที่สอง ซึ่ง
ผลการทดลองทั้งสองครั้งยัง ไมป ระสบผลสําเร็จ ในการทําบอไรดิง ที่
อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส
คําสําคัญ : บอไรดิง / อางเกลือ / เหล็กกลา AISI 1050 / เหล็กบอไรด

Abstract
The study of boride layers on AISI 1050 steel by boriding
process at low temperature. We started to reduce process temperature to
700 degree celcius by added 15% Sodium Chloride. And we hope it
would decrease the melting temperature of Borax. After we
characterized boride layer, we found FeB and Fe2B layers coating on
AISI 1050 steel with 50 -60 micrometers thickness. Next experiment we
reduced the process temperature to 650 degree celcius by added 30%
Sodium sulphite for decreasing Borax’s melt temperature at the first
time. And we added Boric acid or Borontrioxide at the second time. The
results of all experiments are unsuccessful.
Keyword: Boriding / Salt Bath / AISI 1050 Steel / Surface Coating

1. คํานํา
ในงานอุตสาหกรรมและงานโครงสรางในปจจุบัน โลหะถือ
เปนวัสดุหลักที่ถูกนํามาใชงาน โดยเฉพาะโลหะในกลุมเหล็ก ทั้ง
เหล็กกลาคารบอนด หรือเหล็กในกลุมเหล็กกลาไรสนิม รวมถึงเหล็กกลา

คารบอนปานกลาง AISI 1050 ซึ่งถูกนํามาใชอยางแพรหลายทั้งในการใน
การทําวัสดุโครงสราง และอุปกรณ, ชิ้นสวนในเครื่องจักร ซึ่งกอนการ
นําไปใชงานเหล็กเหลาจะถูกนําไปผานกระบวนการเพื่อปรับปรุง
โครงสรางทางจุลภาค เพื่อเพิ่มและลดสมบัติบางประการ การอบชุบเพื่อ
เพิ่มความแข็งถือเปนกระบวนการหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการปรับปรุง
ความแข็งของเหล็ก ทําใหสามารถใชในงานที่ทนตอการขัดสี หรือรับ
แรงกระแทกไดดีขึ้น แตการทําอบชุบมีขอจํากัดคือปริมาณคารบอนดใน
เหล็กตองมีปริมาณที่สูงมากพอ และเมื่อทําการอบชุบโครงสรางจุลภาค
ของเหล็กจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งชิ้นสวน ซึ่งการที่เหล็กมีสมบัติของ
ความแข็งที่เพิ่มขึ้น ยอมลดสมบัติของความเหนียว และความแกรงลง
เชนกัน ยอมเปนสาเหตุของการขยายตัวอยางรวดเร็วของรอยแตก เมื่อเกิด
รอยแตกราวขึ้นในชิ้นงาน
บอไรดิง (Boriding) หรือ บอรอนไนซิง (Boronizing) เปน
กรรมวิธีหนึ่งที่ไดรับความนิยมในอุตสาหกรรมสําหรับการปรับปรุง
สมบัติความแข็งพื้นผิวของเหล็ก โดยยังคงสมบัติความแกรงและความ
เหนียวของเหล็กเอาไวได โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องชนิดของโลหะ ใน
ปจจุบันการทําบอไรดิงจะทําที่อุณหภูมิประมาณ 800°C - 1000°C ซึ่งเปน
อุณหภูมิที่สูงกวาอุณหภูมิยูเทกตอยด (Eutectoid Temperature) เนื่องจาก
ใหเฟสที่เปนเฟสเดี่ยว (Single Phase) คือ เฟสออสเตไนท (Austenite) ทํา
ใหการแพรที่เกิดขึ้นเปนไปอยางสม่ําเสมอ และที่อุณหภูมิสูงยังใหคา
อัตราการแพรที่สูง ทําใหใชเวลาในการทําบอไรดิงที่ระยะเวลาสั้น แตใน
ขณะเดียวกันก็มีกระบวนการในการอยางอื่นที่ตองเพิ่มขึ้น อยางเชน การ
เพิ่มขั้นตอนของการอบกอนเขากระบวนการ (Preheating) ที่อุณหภูมิ 600
– 700 °C เพื่อลดการแตกราว หรือบิดงอ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิ (Thermal Shock) การเกิดความเคนตกคางในชิ้นงานเนื่องจาก
การเย็นตัว ซึ่งทําใหตองเพิ่มกระบวนการการอบเพื่อคลายความเคน ซึ่ง
ทําใหเวลาในกระบวน และตนทุนของกระบวนการเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษานํารองการทําบอไรดิงที่อุณหภูมิต่ํา เพื่อให
กระบวนการบอไรดิงสามารถทําไดงายขึ้น มีกระบวนการประกอบที่
ตามมาเนื่องจากการทําบอไรดิงที่ลดลง มีความเคนตกคางที่เปนสาเหตุ
ของการแตกหัก หรือบิดราวของชิ้นงานที่ลดลง และทําใหตนทุนในการ
ทําบอไรดิงลดลง เนื่องจากการลดขั้นตอนในกระบวนการลง

2. การดําเนินโครงงาน
2.1 เงื่อนไขในการทดลอง
2.1.1 เพื่อศึกษาอุณหภูมิและองคประกอบที่เหมาะสมในการทําบอไรดิงที่
อุณหภูมิต่ํา (ต่ํากวาอุณหภูมิที่ใชในการทําบอไรดิงโดยทั่วๆไป) ในการ
ทดลองจะเริ่มอุณหภูมิที่ทําการศึกษาที่ 700 องศาเซลเซียส
2.1.2 ทําการแปรผันอุณหภูมิและสารประกอบบอรอน เพื่อหาอุณหภูมิที่
เหมาะสมในคงสถานะของเหลวของสารประกอบบอรอนที่อุณหภูมิที่ต่ํา

1. วิเคราะหความหนาของชั้นเคลือบดวยเครื่อง XRD (X-Ray Diffraction
meter)
2. นําชิ้นงานมาตัดตามขวางดวยเครื่องตัดแบบ High Speed และ Low
Speed
3. อัดชิ้นงานดวยวิธี Cold Mount
4. ขัดชิ้นงานดวยกระดาษทราย 120 – 1200 และขัดดวยผงอะลูมินา
5. เปดผิวชิ้นงานดวยกรดไนตริก (HNO3) 4%
6. ถายภาพโครงสรางจุลภาคของชิ้นงานดวยกลองจุลทรรศนแบบแสง
(Optical microscope)
7. วัดความหนาของชั้นเคลือบดวยโปรแกรม Image Analyzer

ที่สุด
2.1.3 ประยุกตใชหลักการ TD/TRD

2.2 ขั้นตอนการเคลือบผิว

2.4 ขั้นตอนการทํางานวิจัย
2.4.1 ตามเงื่อนไขที่ 1

2.2.1 ตามเงื่อนไขที่ 1
ในการทดลองเพื่อลดอุณหภูมิการทําบอไรดิงลงมาที่อุณหภูมิ 650
องศาเซลเซียส โดยการเติมกรดบอริก หรือบอรอนไตรออกไซด (H3BO3)
ซึ่งมีอุณหภูมิหลอมเหลวที่ 171 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิหลอมเหลว
นอยกวาเกลือบอแรกซถึง เกือบ 4 เทา โดยทําการแปรผัน สัด สวนของ
เกลือบอแรกซและกรดบอริกตั้งแต 50% - 50% ไปจนถึง 30% - 70%
และดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของความหนืดของสารในเตาอางเกลือ
โดยการทดลองเปนไปตามภาพที่ 2.4.1
2.2.2 ตามเงื่อนไขที่ 2
หลังจากที่ทําการทดลองตามเงื่อนไขที่ 1 ไมประสบผลสําเร็จ จึงทํา
การลดอุณหภูมิบอไรดิงลงมาที่ 650 องศาเซลเซียส โดยใช 30%Na2SO3
อางอิงจากงานวิจัยที่ตีพิมพมาแลว [1.] และใช 15% Fe-Si และ
55%Na2B4O7 หลังจากนั้นเติมชิ้นงานเหล็ก AISI 1050 ลงไปในเตาอาง
เกลือ แลวทิ้งชิ้นงานไวในเตาอางเกลือ 48 ชั่วโมง เมื่อครบ 48 ชั่วโมงจะ
นําชิ้นงานออกจากเตาอางเกลือ แลวนําชิ้นงานมาทําความสะอาดดวยน้ํา
รอน เพื่อกําจัดคราบเกลือบอไรด และเตรียมชิ้นงานเพื่อนําไปวิเคราะห
ทางโครงสรางดวย OM และ XRD ผลจากการทํางานวิจัยการทําบอไรดิง
ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส ไมป ระสบผลสําเร็จ ดังนั้น จึง ทําการ
ทดลองดวยวิธีการเดียวกัน แตเปลี่ยนสารเปน 15%NaCl, 15%Fe-Si และ
70%Na2B4O7 โดยสามารถดูวิธีการทดลองไดในภาพที่ 2.4.2

2.3 ขั้นตอนการวิเคราะห

2.4.2 ตามเงื่อนไขที่ 2

Melt Borax to be a liquid
state at high temperature
Add 15% NaCl

Add 30% Na2SO3
Add 15% Fe-Si

650 C

700 C

Immerse AISI1050 Steels

Immerse AISI1050 Steels

Soak it 48 hrs

Soak it 48 hrs

Analysis

Analysis

XRD

OM

XRD

OM

3. สรุป
1. จากการทดลองพบวาการทําบอไรดิง ที่อุณหภูมิต่ํ า โดยทําการลด
อุณหภูมิลงมาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียสดวยเกลือโซเดียมคลอไรด
ประสบผลสําเร็จ สามารถตรวจพบชั้นเคลือบบอไรดที่มีความหนาของ
ชั้นเคลือบที่ชัดเจน และมีความหนาของชั้นเคลือบที่คอนขางหนา และ
ชนิดของชั้นเคลือบที่เกิดเปนชนิดของชั้นเคลือบที่เปนชนิดเดียวกับที่พบ
ที่อุณหภูมิสูง แตในขณะเดียวกันการทําบอไรดิงที่อุณหภุมิ 650 องศาเซีย
สดวยการเติมเกลือโซเดียมซัลไฟทยังไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากยังไม
สามารถหาองค ป ระกอบและส ว นผสมที่ เ หมาะสมของสารที่ ทํ า ให
สารประกอบบอรอนสามารถหลอมเลว และคงสถานะของไหลไวไดที่
อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส
2. จากการทดลองพบว าสารประกอบพวกเกลือ โซเดีย มที่ช นิด และ
ปริมาณที่เหมาะสม มีผลทําใหอุณหภูมิหลอมเหลวของเกลือบอแรกซ
ลดลง โดยที่ ช นิ ด และปริ ม าณของเกลื อ โซเดี ย มที่ ใ ช มี ผ ลต อ ระดั บ
อุณหภูมิหลอมเหลวของเกลือบอแรกซที่ไมเ หมือนกัน โดยที่ใ หผลที่
ดีกวาการใชสารประกอบบอรอนชนิด อื่ น ที่ส ามารถเกิดโครงสรางบอ
รอนออกไซด ไ ด เนื่ อ งจากจะเป น การเพิ่ ม ความเข ม ข น ของบอรอน
ออกไซดใ นระบบ ทําใหผลคือความหนืดในเตาเพิ่ม ขึ้น โดยจากการ
ทดลองพบวาเกลือโซเดียมคลอไรด 15% ใหผลที่ประสบความสําเร็จใน
การลดอุณหภูมิบอไรดิงลงมาที่ 700 องศาเซลเซียส
3. จากการทดลองลดอุณหภูมิหลอมเหลวของเกลือบอแรกซโดยการเติม
เกลือโซเดียม พบวาอัตราสวนของเกลือโซเดียมที่ใชจะอยูในชวงระหวาง
15% – 30% ขึ้นอยูกับชนิดของเกลือโซเดียม และอุณหภูมิหลอมเหลว

ของบอแรกซที่ตองการลดอุณหภูมิหลอมเหลวลงมา ซึ่งหากลดลงมาใน
ดีกรีที่สูง เปอรเซ็นตการเติมเกลือโซเดียมจะสูงตามไปดวย และชนิดของ
เกลือโซเดียมที่ใชอาจจะเปนคนละชนิดกับกรณีที่ลดอุณหภูมิลงมาไมสูง
มากนัก ในขณะเดียวกันการเพิ่มอัตราสวนของสารประกอบบอรอน เชน
บอรอนไตรออกไซด ไมมีผลตอการลดอุณหภูมิหลอมเหลวของเกลือบอ
แรกซ และทําใหเกลือบอแรกซมีแนวโนมจะเพิ่มอุณหภูมิหลอมเหลวที่
สูงขึ้น เมื่อเพิ่มอัตราสวนบอรอนไตรออกไซด โดยจากการทดลองพบวา
เกลือ โซเดี ยมคลอไรด 15% ให ผลที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการลด
อุณหภูมิบอไรดิงลงมาที่ 700 องศาเซลเซียส

4. ขอเสนอแนะ
จากการทดลองพบวาการทําบอไรดิง ที่อุณหภูมิต่ํา คือ ที่อุณหภูมิ 700
องศาเซลเซียส โดยการเติม 15% โซเดียมคลอไรด แมจะใหผลที่ดีทั้งใน
ดานความหนาและชนิดของชั้นเคลือบ คือ FeB และ Fe2B ซึ่งเปนชั้น
เคลือบชนิดเดียวกันกับชั้นเคลือบที่พบในการทําบอไรดิงที่อุณหภูมิสูง
แตพบวากลับใชเวลาในการทําบอไรดิงที่ยาวนานถึง 48 ชั่วโมง ซึ่งเปน
การเพิ่ม ตน ทุน ในทางอุ ตสาหกรรม ซึ่ง หากสามารถมีก ารทํางานวิจั ย
ตอเนื่องเพื่อหากรรมวิธีอื่นที่เขามาชวย เพื่อลดระยะเวลาในการทําบอไร
ดิ ง ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า ลงได งานวิ จั ย นี้ จ ะสามารถนํ า ไปต อ ยอดในทาง
อุตสาหกรรมจริงไดเปนอยางดี

แสดงโครงสรางจุลภาคของชั้นเคลือบบอไรดบนโลหะ AISI 1050 หลัง
ทําการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส
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ขอขอบพระคุณอาจารยและคุณครูทุกทานที่ผานมาในชีวิต ที่
ไดใหความรูและอบรมสั่งสอนมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ ซึ่งความรูที่ไดรับ
มา ดิฉันสามารถนํามาแกไขปญหาระหวางการดําเนินงานวิจัย จนกระทั่ง
งานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ขอขอบคุ ณ คุ ณ พยู ร เสนทองแก ว และ คุ ณ สาคร จั น ทร
ขอนแกน สําหรับความชวยเหลือในการดําเนินงานวิจัย และการวิเคราะห
ผลงานวิจัย รวมไปถึงบุคลากรในภาควิช าวิศวกรรมวัส ดุสําหรับความ
อนุเคราะหในการทํางานวิจัย
ขอบพระคุณภาควิช าวิศวกรรมวัส ดุ คณะวิศ วกรรมศาสตร
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใ หความอนุเคราะหสําหรั บ สถานที่แ ละ
อุป กรณ เครื่องมือ ในการทํางานวิจั ย และการวิเ คราะหผลการดําเนิ น
งานวิ จัย และตลอดจนเงิน ทุ น สนั บ สนุน การดํ าเนิน งานวิ จัยจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ศูนยเทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแหงชาติ (MTEC)
ทายที่สุดขอขอบคุณ คุณพอ – คุณแม, ครอบครัว และเพื่อนๆ
สําหรับกําลังใจ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดีๆ และความชวยเหลือ
เสมอมา

5. การอางอิงและเอกสารอางอิง

1
2
3

แสดงภาพสเปคตรัมที่ไดจากการทดสอบดวยเครื่อง XRD ของชั้นเคลือบ
บอไรดบนโลหะ AISI 1050 หลังทํา การเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 700 (ภาพ
บน) และ 650 (ภาพลาง) องศาเซลเซียส ตามลําดับ โดยที่เลข 1 แทนชั้น
เคลือบ Fe2B เลข 2 แทนชั้นเคลือบ FeB และเลข 3 แทนชั้นเหล็ก
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