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บทคัดย่อ
ในปัจจุบนั มีการนาเหล็กกล้าไร้สนิมมาใช้งานอย่างกว้างขวาง เนื่ องจากมี
สมบัติตา้ นทานการกัดกร่ อนได้ดี อย่างไรก็ตามลักษณะการใช้งานส่ งผล
ต่อสมบัติเชิงกลต่อเหล็กกล้าไร้สนิม มีการใช้งานที่ซบั ซ้อน และยังต้อง
รับภาระทางกล แต่ยงั ประสบปั ญหาการใช้งานบ่อยครั้ง ซึ่ งเกิดมาจากการ
สึ กหรอของชิ้นงานโดยเฉพาะงานที่ได้รับการเสี ยดสี เช่น งานขึ้นรู ปลึก
และ แม่พิมพ์ เป็ นต้น
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ ทาการศึกษาการปรับปรุ งผิวเหล็กกล้า
AISI304ด้วยการเคลือบชั้นเหล็กบอไรด์โดยกระบวนการบอไรดิงแบบ
แพ็ค โดยทาการเคลือบผิวเหล็กที่ 850, 900 และ 950 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 2, 4 และ 6 ชัว่ โมงโดยใช้ผงEkabor I จากนั้นทาการวัดและวิเคราะห์
ชั้นเคลือบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Image Analyzer), ทดสอบ
ความแข็งของชั้นเคลือบโดยใช้เครื่ องทดสอบความแข็ง (Micro Vickers
Hardness Test) และ การวิเคราะห์ช้ นั บอไรด์บนผิวเหล็กด้วยเครื่ องมือ Xray diffraction

Vickers Hardness Test. The presence of borides by X-ray diffraction
(XRD) analysis technique.
Form the research was found that the effect of boride layer
was increased the surface hardness on stainless steel increase and the
thickness of the boride layer increased as the boronizing time increased.
The thickness of boride layer increased according to the boriding time
and grown up linearly in the function of the thickness square and
boriding time.
The thickness of boride layer on stainless steel AISI304
at temperature 850 ºC for about 2, 4 and 6 h is 12.61, 25.21 and 28.25
micron at temperature 900 ºC for about 2, 4 and 6 h is 32.16, 34.23 and
47.61 micron and at temperature 950 ºC for about 2, 4 and 6 h is
52.85, 56.26 and 62.67 micron. The kinetics of packed boriding process
was analyzed by diffusion and Arrhenius equations. An activation
energy of coating boride on stainless steel AISI 304 is of 83.65 kJ/mol

คาสาคัญ : ชั้นเคลือบบอไรด์, กล้องจุลทรรศน์แบบแสง, งานขึ้นรู ปลึก
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Abstract
Recently, stainless steels are used mainly for
corrosion resistant applications However, wear resistance is much more
required due to complicated and load applications but it still find
problem in using frequently which occur from wearing out of work
piece. Especially, workpiece that has been friction such as deep forming
and die .
Therefore, in this research aimed at studying of packed
boriding process on stainless steel AISI 304 have been investigated
using a packed boriding process at temperature 850, 900 and 950 ºC for
about 2, 4 and 6 h by Ekabor-I Powder. thicknesses of boride layer were
measured using the optical microscopy (OM) with Image Analyzer
program. The microhardness of boride layer was measured by a Micro

1. คานา
ในอุตสาหกรรมปัจจุบนั เหล็กกล้าไร้สนิมจัดเป็ นโลหะจาเป็ น
ในงานก่อสร้างนิ ยมนามาผลิ ตเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่ น แม่พิมพ์
งานร้ อน โดยในประเทศไทยนิ ยมใช้เหล็กกล้าไร้ สนิ มเกรด304 หรื อ
สเตนเลส เป็ นเหล็กกล้าโลหะผสม
อย่างไรก็ตามถึ งจะมี การนาเหล็ก กล้าไร้ ส นิ มไปใช้งานกัน
อย่างแพร่ ห ลาย แต่ก็ ย งั ประสบปั ญ หาการใช้ ง าน ซึ่ งปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
บ่อยครั้ ง คื อการสึ ก หรอของชิ้ นงานโดยเฉพาะงานที่ ได้รับการเสี ยดสี
ด้านแม่พิม พ์ เป็ นต้น จึ งมี ก ารปรั บ ปรุ งผิ วของเหล็ กกล้าไร้ ส นิ ม โดย
กระบวนการบอไรดิ งให้มีสมบัติที่ดีข้ ึน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

บอไรดิง (Boriding) หรื อ โบรอนไนซิ ง (Boronizing) เป็ นการ
ปรับปรุ งสมบัติของพื้นผิวโลหะ เพื่อเพิ่มความแข็ง (Hardness) ความทน
ต่อการสึ กหรอ และต้านทานการเกิดออกซิ เดชัน่ โดยการให้อะตอมของ
ธาตุโบรอน แพร่ เข้าไปในพื้นผิวของชิ้นงานแล้วรวมตัวกับเหล็กเกิดเป็ น
เหล็กบอไรด์ (FeB และ Fe2B) ขึ้น ซึ่ งความหนาของชั้นเคลือบเหล็กบอ
ไรด์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความเข้มข้นของอะตอมโบรอนภายในเตา อุณหภูมิ
และเวลาที่ใช้ในการเคลือบตามทฤษฏีการแพร่ ของอะตอมในสภาวะ
ของแข็ง
งานวิจยั นี้ จึงมีความสนใจการเคลื อบผิวบอไรด์บนเหล็กกล้า
ไร้สนิม AISI 304 เพื่อปรับปรุ งสมบัติเชิงกลของเหล็ก

3. ผลการทดลอง
3.1ผลการวิเคราะห์ โครงสร้ างจุลทรศน์ ด้วยเครื่อง (OM)

(ก)

(ข)

2. ขั้นตอนการทดลอง
2.1 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน
1)ตัดชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 ซึ่ งมีส่วนผสมดังตาราง
ที่ 3.1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มิลลิเมตร ยาว 130 มิลลิเมตร
2)ขัดผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทราย เบอร์ 120, 240, 400 และ 600 ด้วย
เครื่ องกลึง เพื่อกาจัดสนิ มและกาจัดสิ่ งสกปรกออก
3) ตัดชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7
มิลลิเมตร ยาว 25 มิลลิเมตร
4) ทาความสะอาดผิวหน้าชิ้นงานด้วยแอลกฮอล์
2.2 ขั้นตอนการเคลือบผิว
1) เติมผง Ekabor-I ลงในกล่องบรรจุ
2) นาชิ้นงานที่เตรี ยมไว้ จับเวลาการเคลือบผิวเป็ นระยะเวลา 2, 4 และ 6
ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 850, 900 และ950 ตามลาดับ ลงในเตา
2.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ช้ ันเคลือบ
1) นาชิ้นงานที่ได้มาตัดตามภาคตามขวาง ด้วยเครื่ องตัด (High speed
cutter) หลังจากนั้นนาชิ้นงานมาอัดด้วยวิธีเมาน์ทแบบเย็น (Cold mount)
2) นาไปขัดหยาบด้วยกระดาษทรายตั้งแต่เบอร์ 120 จนถึงเบอร์ 1200
ขัดละเอียดด้วยผงอลูมินา และกัดผิวชิ้นงาน Marble reagent จากนั้น
นาไปวิเคราะห์โดย
3) ถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบแสง
4) วัดความหนาของชั้นเคลือบด้วยเครื่ อง Image Analyzer
5) วัดค่าความแข็งด้วยเครื่ องทดสอบความแข็ง (Hardness Testing
Machine

(ค)
รู ปที่ 1 โครงสร้างจุลภาคของชั้นเคลือบบอไรด์ของเหล็กกล้าไร้สนิ ม
AISI 304 ที่ทาการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส ใน ที่เวลา
(ก) 2 ชัว่ โมง (ข) 4 ชัว่ โมง (ค) 6 ชัว่ โมง
3.1 อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาที่มีผลต่ อความหนาของชั้นเคลือบบอ
ไรด์บนเหล็กกล้ าไร้ สนิมออสเทนนิติก
อิทธิ พลของอุณหภูมิและเวลาที่มีผลต่อความหนาของชั้นเคลื อบบอไรด์
บนเหล็กกล้าไร้สนิ มออสเทนนิ ติก จากการทดลองเคลือบบอไรด์บนผิว
เหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI 304 ด้วยกระบวนการบอไรดิ งแบบแพค ที่
อุณหภูมิการเคลือบผิว 850, 900 และ 950 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 2, 4
และ 6 ชัว่ โมง พบว่าชั้นเคลื อบเหล็กบอไรด์มีความหนาเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
อุณหภูมิเพิ่มเมื่ออุณหภูมิและเวลาในการเคลือบสู งขึ้น ดังรู ปที่ 2

รู ปที่2 แสดงความหนาชั้นเคลื อบเหล็กบอไรด์บนเหล็กกล้าไร้ สนิ มออ
สเทนนิ ติก AISI 304 ที่ผ่านกระบวนการบอไรดิ แบบแพค ที่อุณหภูมิ
850 900 และ 950 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2, 4 และ 6 ชัว่ โมง
3.2 คานวณค่ าพลังงานก่ อกัมมันต์ การแพร่ ซึม (K) ของโบรอนของชั้น
เคลื อ บเหล็ ก บอไรด์ โดยหาได้ จ ากค่ า ความชั น ของกราฟเส้ นตรง
ความสัมพันธ์ ระหว่าง ln K
ส่วนกลับของอุณหภูมิที่ใช้ในการเคลือบผิว (1/T) ดังแสดงในรู ปที่ 2
สามารถนาไปหาค่ าพลังงานก่ อกัมมันต์ (Activation energy) (Q) ใน
กระบวนการเคลื อบผิวเหล็กบอไรด์บนเหล็กกล้าไร้ สนิ มออสเทนนิ ติก

AISI 304 ที่ผา่ นกระบวนการบอไรดิงแบบแพค ที่อุณหภูมิ 850,900 และ
950 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 2, 4 และ 6 ชัว่ โมง ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 83.65
kJ/mol

3.4 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีของโครงสร้ างผลึกด้วย XRD
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รู ปที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง XRD ของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI
304 ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
Counts

รู ปที่3 แสดงค่าพลังงานก่อกัมมันต์ (Activation energy) (Q) ใน
กระบวนการเคลือบผิวเหล็กบอไรด์บนเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิ ติก
AISI 304 ที่ผา่ นกระบวนการบอไรดิงแบบแพค ที่อุณหภูมิ 850,900 และ
950 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2, 4 และ 6 ชัว่ โมง
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รู ปที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง XRD ของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI
304 ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
Counts
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กราฟที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของค่าความหนาชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์
กาลังสองและเวลาที่ใช้ในการเคลือบผิวบนนิ ติก AISI 304 ที่ผา่ น
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3.3 ลักษณะความแข็งของชั้นเคลือบบอไรด์ (ก)850, (ข) 900 และ (ค)950
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง

รู ปที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องXRD ของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI
304 ที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง

4. สรุป

(ก)

(ข)

(ค)
รู ปที่ 4 แสดงลักษณะรอยกดจากการทดสอบความแข็งชั้นเคลือบเหล็กบอ
ไรด์ของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ที่อุณหภูมิ 850, 900 และ 900 องศา
เซลเซียส มีความแข็งแรงถัดจากผิวเป็ น 1623, 1823 และ 1900HV
ตามลาดับ

การทดลองเคลือบผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 โดย
กระบวนการบอไรดิง ที่อุณหภูมิการเคลือบผิว850,900 และ950 องศา
เซลเซียส ใน เป็ นเวลา 2, 4 และ 6 ชัว่ โมง สามารถสรุ ปผลการทดลองได้
ดังนี้
1.ความหนาของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์ที่เกิดขึ้นมีความหนาเพิ่มขึ้นเมื่อ
ใช้เวลาในการเคลือบผิวนานขึ้น โดยความหนาของชั้นเคลือบเหล็กบอ
ไรด์มีความสัมพันธ์เป็ นส้นตรงกับรากที่สองของเวลาในการเคลือบผิว มี
หน่วยเป็ นชัว่ โมง
2.องค์ประกอบทางเคมีในเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 มีผลต่อความหนา
ของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์ โดยอัลลอยด์ที่มีผลต่อชั้นความหนาของชั้น
บอไรด์มากที่สุดคาดว่าจะเป็ นธาตุโครเมียม เนื่ องจากเหล็กกล้าไร้สนิม
ทั้งสามชนิ ดมีปริ มาณโครเมียมมากกว่าปริ มาณของธาตุอื่นๆจึงส่ งผลต่อ
ความหนาของชั้นเหล็กบอไรด์
3.ค่าพลังงานก่อกัมมันต์ของกระบวนการเคลือบเหล็กบอไรด์บน
เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก AISI 304 มีค่าเท่ากับ 83.65 kJ/mol

6. กิตติกรรมประกาศ
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ขอขอบพระคุณ คุณพยูร เสนทองแก้ว และ คุณสาคร จันทร์
ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ ประจาห้องปฎิ บตั ิการ ที่คอยให้ความช่ วยเหลื อใน
ด้า นทางเทคนิ ค และ การแก้ไ ข้ปัญ หาต่ อวิ ท ยานุ พนธ์ ค รั้ งนี้ และให้
คาปรึ กษาที่ดีจนประสบความสาเร็ จ
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ บิดา และ มารดา ที่คอยให้กาลังใจ
และ สนับสนุนทั้งด้านการเงิน และ ให้คาปรึ กษาที่ดีตลอดมา จนประสบ
ความสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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