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บทคัดย่ อ

boride layer was found that double phases (FeB and Fe2B).
However, effects of direct current field and decreasing distance

โครงงานวิจยั นี้ ทาการเคลือบผิวเหล็กกล้าเครื่ องมืองานร้ อน

between anode and cathode could reduce time of boriding and

AISI H13 ด้วยวิธีการบอไรดิงแบบแพค โดยใช้ไฟฟ้ ากระแสตรง

add thickness of boride layer.

ใช้อุณหภูมิ 850-950 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 2-6 ชัว่ โมงและ

Keywords: Pack boriding, Hot work tool steel AISI H13, Direct
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ระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็กโทรด 1.5 3 และ 4.5 เซนติเมตร ความ
หนาของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์ถูกตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสงพร้อมด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ และทดสอบความ
แข็งแบบไมโครวิกเกอร์ ส จากการทดสอบพบว่าชั้นเคลือบเหล็ก
บอไรด์เกิดเฟสคู่ (FeB, Fe2B) มีความแข็งประมาณ 1550 HV
อย่างไรก็ตามพบว่ากระบวนการบอไรดิงโดยใช้ไฟฟ้ ากระแสตรง
และการลดระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็กโทรดเข้ามาช่วยสามารถลด
ระยะเวลา และเกิดชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์มีความหนามากขึ้น
คาสาคัญ: บอไรดิงแบบแพค, เหล็กกล้าเครื่ องมืองานร้อน AISI

บทนา
ปัจจุบนั มีการนาเหล็กกล้าเครื่ องมืองานร้อน (Hot work tool
steel) AISI H13 มาผลิตเป็ นเครื่ องจักรที่ใช้งานในกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งปั ญหาที่พบโดยส่ วนใหญ่
คือ มักมีการใช้งานที่อุณหภูมิสูง และมีอตั ราการผลิตอย่างต่อเนื่ อง
ส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่ องจักรหรื อแม่พิมพ์มีอายุการใช้

H13, ไฟฟ้ ากระแสตรง

งานสั้นลง ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เครื่ องจักร
หรื อแม่พิมพ์ ทาให้มีคา่ ใช้จา่ ยในการซ่ อมบารุ งตามมาภายหลัง

Abstract

ดังนั้นจึงมีวิธีการช่วยลดปั ญหาดังกล่าว โดยการปรับปรุ งสภาพผิว
ให้มีความแข็งและทนต่อการสึ กหรอ ทาให้มีอายุการใช้งาน

In this research, surface of hot work tool steel AISI H13

ยาวนานขึ้น กระบวนการบอไรดิ ง (Boriding) หรื อ บอรอนไนซิ ง

was coated by pack boriding with direct current at temperature

(Boronizing) เป็ นอีกวิธีที่ช่วยปรับปรุ งสภาพผิวและช่วยเพิ่มความ

range of 850-950°C for 2-6 hour and distance between anode and

แข็งให้เหมาะกับสภาวะการใช้งาน ซึ่ งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ

cathode was 1.5 3 and 4.5 cm. The thickness of boride layer

ในการใช้งานมากยิง่ ขึ้น

was examined using an optical microscope and image analysis

กระบวนการบอไรดิง หรื อ บอรอนไนซิงเป็ นกระบวนการ

program. The hardness values of boride layer were measured by

หนึ่ งที่ช่วยในการเพิ่มความแข็งให้กบั เหล็กกล้าเครื่ องมืองานร้อน

Micro vickers hardness Tester. they were about 1550 HV. The

AISI H13 โดยการเคลือบบริ เวณที่ผิวของชิ้นงาน (Surface

coating) ซึ่งอาศัยการแพร่ ของอะตอมโบรอนเข้าไปในผิวชิ้นงาน
ทาให้เกิดการรวมตัวของอะตอมโบรอนและอะตอมของเหล็กเกิด
เป็ นเฟสเหล็กบอไรด์ (FeB, Fe2B ) บริ เวณผิว โดยปั จจัยที่มีผลต่อ
ความหนาชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์ ได้แก่ ความเข้มข้นของอะตอม
โบรอน เวลาและอุณหภูมิ ในทางอุตสาหกรรมการลดปัจจัยใน
การผลิตลงถือเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงเช่นกัน ดังนั้น
เพื่อต้องการลดปัจจัยในการผลิตลง แนวทางที่น่าสนใจ คือ เร่ ง
อัตราการแพร่ ของอะตอมโบรอนสู่ ผิวชิ้นงานโดยใช้ไฟฟ้ า
กระแสตรง ( Direct current, DC) ซึ่งเป็ นอีกวิธีการที่สามารถลด
ระยะเวลาในการแพร่ การนาไฟฟ้ ากระแสตรงเข้ามาช่วยในการเร่ ง
อัตราการแพร่ ของอะตอมโบรอนนั้น ระยะห่ างระหว่างขั้วของ
อิเล็กโทรด (Electrode) เป็ นอีกปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ออัตราการแพร่
ของอะตอมโบรอนเช่นกัน ดังนั้นโครงงานนี้ จึงศึกษาการนาไฟฟ้ า

2.1. ทาความสะอาดกล่องบรรจุชิ้นงานและผิวหน้าชิ้นงาน
หลังจากที่ผา่ นการขัดกระดาษทรายมาแล้วให้สะอาด
2.2. ผูกชิ้นงานเข้ากับลวดแล้ววางลงในกล่องใส่ ชิ้นงานตาม
ระยะห่ างที่กาหนด ดังรู ปที่ 1
2.3. เติมผง Ekabor-I ลงในกล่อง ใส่ ชิ้นงานแล้วอัดให้แน่น
พร้อมกับติดตั้งตัววัดอุณหภูมิเข้ากับตัวชิ้นงาน ต่ออุปกรณ์จ่าย
ไฟฟ้ ากระแสตรงเข้ากับขั้วอิเล็กโทรดทั้งสอง โดยกาหนดให้
ชิ้นงานที่ตอ้ งการให้เกิดความหนาของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์ต่อ
กับขั้วแคโธด พร้อมทั้งติดตั้งเครื่ องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ
2.4. ปิ ดฝากล่องบรรจุชิ้นงาน และปิ ดรอยต่อของกล่องที่เกิด
ช่องว่างด้วยซี เมนต์ให้สนิ ท รอซี เมนต์แข็งตัวแล้วนาเข้าเตาไฟฟ้ า
2.5. เปิ ดเตาให้อุณหภูมิความร้อน กระแสไฟฟ้ า และเวลาการ
เคลือบผิวตามเงื่อนไขการทดลองแต่ละครั้ง เมื่อครบกาหนดเวลา
ตามเงื่อนไขแล้วนากล่องบรรจุชิ้นงานออกมาเย็นตัวในอากาศ
2.6. นาชิ้นงานที่ได้มาตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการทดลอง

กระแสตรงและระยะห่ างระหว่างขั้วแอโนดกับแคโธดเข้ามาช่วย
ในการเร่ งอัตราการแพร่ ของอะตอมโบรอนในกระบวนการบอไร
ดิงแบบแพค เพื่อให้ช้ นั เคลือบเหล็กบอไรด์มีความหนาและเป็ น
การเพิ่มประสิ ทธิภาพให้แก่กระบวนการมากขึ้น

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
รู ปที่ 1
1. ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ เวลาและระยะห่ างระหว่าง
ขั้วแอโนดกับแคโธด ที่ส่งผลต่อความหนาของชั้นเคลือบและ
สมบัติทางกลของเหล็กบอไรด์
2. ศึกษาอิทธิพลของไฟฟ้ ากระแสตรงที่ใช้ในกระบวนการทา
บอไรดิงแบบแพค (Pack boriding) ที่ส่งผลต่อความหนาของชั้น
เคลือบและสมบัติทางกลของเหล็กบอไรด์

วิธีการดาเนินโครงงาน
1. ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน
1.1. นาเหล็กกล้าเครื่ องมืองานร้อน AISI H13 มาตัดให้ได้
ขนาด 1.4 mm. X 2.5 mm. X 0.8 mm. นาไปเจาะรู สาหรับร้อย
ลวดสแตนเลสเพื่อให้กระแสไฟฟ้ าแก่ชิ้นงานในการทาบอไรดิง
แบบแพค
1.2. ขัดผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 120 240 320 400
และ 600 เพื่อกาจัดสนิมหรื อสิ่ งสกปรกออกและล้างทาความ
สะอาดด้วยน้ าสะอาด
2. ขั้นตอนการเคลือบผิว

แสดงการจัดเรี ยงชิ้นงานเพื่อทาการบอไรดิง

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ ช้ ันเคลือบ
3.1. ตัดชิ้นงานตามขวาง (Cross section) ด้วยเครื่ องตัด
ความเร็ วสู ง หลังจากนั้นนาชิ้นงานมาอัดด้วยวิธีเมาท์แบบเย็น
นาไปขัดหยาบด้วยกระดาษทรายจนถึงเบอร์ 1200 ขัดละเอียดด้วย
ผงอะลูมินา และกัดผิวชิ้นงานด้วยกรดไนตริ กแล้วเป่ าให้แห้ง
3.2. ถ่ายภาพโครงสร้ างจุลภาคของชิ้นงานด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบแสงและวัดความหนาของชั้นเคลือบ
บอไรด์ดว้ ยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ
3.3.วัดความแข็งของชิ้นงานด้วยเครื่ องทดสอบความแข็งแบบ
ไมโครวิกเกอร์ส โดยใช้แรงในการกด 100 กรัม และกดทิ้งไว้เป็ น
เวลานาน 10 วินาที
3.4.วิเคราะห์และสรุ ปผลการทดลอง

วิจารณ์ ผลการทดลอง
1. ลักษณะของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์
อะตอมโบรอนแตกตัวจากผงเอเจนต์และแพร่ เข้าสู่ ชิ้นงาน
จับกับอะตอมของเหล็กเป็ นเฟส Fe2B ที่ชิ้นงานจึงมีความเข้มข้น

ของอะตอมโบรอนเพิ่มขึ้น และเมื่อความเข้มข้นของอะตอม
โบรอนบริ เวณรอยต่อระหว่าง Fe2B กับผงเอเจนต์มีค่าสู งเกิน
16.23 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักแล้วจึงเกิดเฟส FeB ขึ้นที่ผิวนอกสุด

3. อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาต่ อความหนาของชั้นเคลือบเหล็ก
บอไรด์
ชิ้นงานซึ่ งเป็ นขั้วอิเล็กโทรด (ชิ้นงานแคโธด) ความหนา

ของชิ้นงาน โดยหลังจากนี้ก็ยงั เกิดการแพร่ ของอะตอมโบรอนจาก

ของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์มีค่ามากขึ้นเมื่ออุณหภูมิและเวลาเพิ่ม

บริ เวณรอบชิ้นงานที่มีความเข้มข้นสูงไปยังชิ้นงานที่มีความ

มากขึ้น

เข้มข้นต่าอยู่ จึงทาให้ช้ นั ของเฟสคู่ (FeB, Fe2B) แต่ละชั้นมีการ
เติบโต และจะเกิดลักษณะเช่นนี้ ไปเรื่ อยๆ จนความเข้มข้นของ

ก)

ข)

อะตอมโบรอนบริ เวณรอบชิ้นงานลดต่าลงมากจนไม่สามารถเกิด
การแพร่ ของอะตอมโบรอนจากบริ เวณรอบชิ้นงานเข้าสู่ ชิ้นงานได้
อีก จากนั้นอะตอมโบรอนในชิ้นงานจะเกิดการแพร่ จากเฟส FeB
ที่มีความเข้มข้นสูงไปยังเฟส Fe2B ที่มีความเข้มข้นต่า และอะตอม
โบรอนที่เฟส Fe2B สามารถแพร่ เข้าไปในเนื้ อพื้นชิ้นงานได้ ซึ่ ง
เป็ นผลให้ช้ นั เฟส FeB มีความหนาลดลง แต่ความหนารวมของชั้น
เคลือบเหล็กบอไรด์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และถ้ากระบวนการยังดาเนิ น

รู ปที่ 3 ความแตกต่างชั้นความหนาที่อุณหภูมิ เวลา และระยะห่ าง
ระหว่าขั้วอิเล็กโทรดต่างกัน ก) 850 °C/ 2 ชัว่ โมง/ระยะห่ าง
4.5 เซนติเมตร ข) 950 °C/6 ชัว่ โมง/ 1.5 เซนติเมตร

ต่อไปเฟสของ FeB ก็จะหมดไปเหลือเพียงเฟส Fe2B ซึ่งเป็ นเฟส
เดี่ยว
2.อิทธิพลของไฟฟ้ากระแสตรงและระยะห่ างระหว่ างขั้ว
อิเล็กโทรดต่ อความหนาของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์
ที่ระยะ 1.5 เซนติเมตร มีความหนาชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์
มากกว่าที่ระยะ 3 และ 4.5 เซนติเมตร ตามลาดับ เนื่ องจากว่าการ
ใส่ไฟฟ้ ากระแสตรงทาให้มีผลต่อการเกิดชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์

ดังนั้นหากในกระบวนการใช้อุณหภูมิที่สูงก็จะสามารถเกิด
ชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์ข้ ึนได้เร็ วกว่าการใช้อุณหภูมิต่า ทาให้ได้
ความหนาชั้นเคลือบที่มากกว่าเมื่อใช้เวลาเท่ากัน และจากทฤษฎี
ของการแพร่ กล่าวไว้ว่าที่อุณหภูมิสูงอะตอมสามารถแพร่ ได้ดีกว่า
ที่อุณหภูมิต่าเพราะมีพลังงานในการเคลื่อนที่มากขึ้นทาให้สามารถ
แพร่ ได้เร็ วขึ้น

คือ ไฟฟ้ ากระแสตรงช่วยให้อะตอมโบรอนแพร่ ไปยังชิ้นงานได้
มากขึ้น เนื่องจากเมื่อเราให้กระแสไฟฟ้ าครบวงจร ทิศทางของ
กระแสไฟฟ้ าจะไหลออกจากขั้วแอโนดไปยังขั้วแคโธด ทาให้เกิด
สนามไฟฟ้ าขึ้นภายใต้ข้ วั อิเล็กโทรดทั้งสอง ส่ งผลให้อะตอมของ
โบรอนภายใต้สนามไฟฟ้ าถูกควบคุมให้แพร่ ไปในทิศทางเดียวกัน
กับสนามไฟฟ้ า ทาให้มีอะตอมโบรอนเป็ นจานวนมากบริ เวณขั้ว
แคโธด

รู ปที่ 4

ความหนาของชั้นเคลือบกับระยะเวลาในการทา
กระบวนการที่อุณหภูมิ 850-950 องศาเซลเซียสของ
ชิ้นงานที่ข้ วั แคโธด ระยะห่ าง 1.5 ซม.

4.อิทธิพลของธาตุประกอบในเนือ้ พืน้ วัสดุที่มีผลต่ อลักษณะของ
ชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์
รู ปร่ างและลักษณะของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการบอไรดิงในโลหะกลุ่มเหล็กแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั
รู ปที่ 2

ความหนาของชั้นเคลือบกับระยะห่ างระหว่างขั้ว
อิเล็กโทรดที่ระยะต่างๆของ 2 4 และ 5.5 แอมแปร์

ส่วนผสมทางเคมีของวัสดุน้ นั ๆและสามารถปรับปรุ งสมบัติ
ของเนื่ อพื้นให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ซึ่งธาตุผสมแต่ละ
ชนิ ดมีผลต่อโครงสร้างและสมบัติของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์
แตกต่างกัน

ชิ้นงานที่ผา่ นกระบวนการทาบอไรดิงแบบแพค โดยใช้

ความร่ วมมือในการทาโครงงานวิจยั ครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณ คุณ

อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 6 ชัว่ โมง และมี

ธีราภา สุพรรณโรจน์ และคุณยศพงษ์ บุญปลูก นิสิตปริ ญญาโท

ระยะห่างระหว่างขั้วแอโนดกับแคโธด 1.5 เซนติเมตร ของ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ให้คาปรึ กษา ดูแลและตรวจสอบเกี่ยวกับ

เหล็กกล้าเครื่ องมืองานร้อน AISI H13 มีค่าความหนาของชั้น

การจัดทาเล่มเสนอโครงงานวิจยั จนเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์

เคลือบเหล็กบอไรด์ 75.91 ไมโครเมตร ซึ่งมีธาตุประกอบใน

คณะผูจ้ ดั ทาจักต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการ

ปริ มาณที่นอ้ ยกว่าเหล็กกล้าเครื่ องมือทางาน AISI D2 ที่มีความ

ทาโครงงานวิจยั ครั้งนี้ ที่ผ่านไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกคาปรึ กษา

หนาของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์ 51.79 ไมโครเมตร จากการ
ทดลองที่เงื่อนไขเดียวกัน กล่าวได้วา่ ปริ มาณและชนิ ดของธาตุ

และข้อมูลที่มีส่วนทาให้โครงงานเล่มนี้ เสร็ จสมบูรณ์ ตลอดจน

ประกอบที่มีอยูใ่ นเนื้ อของชิ้นงาน ส่ งผลให้ความหนาและ

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี

ประสบการณ์ที่ไม่ได้หาได้จากห้องเรี ยนโดยตรง จักต้อง

ลักษณะของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์มีความแตกต่างกัน

เอกสารอ้ างอิง
สรุป
1.เคลือบเหล็กบอไรด์ที่เกิดขึ้นบนผิวชิ้นงานเหล็กกล้า
เครื่ องมืองานร้อน AISI H13 มีลกั ษณะเป็ นเฟสคู่ (FeB และ Fe2B)
2. ปริ มาณไฟฟ้ ากระแสตรงที่ใช้ในกระบวนการบอไรดิงแบบ
แพคและทาให้เกิดความหนาชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์มากที่สุด คือ
5.5 แอมแปร์
3. จากการทาบอไรดิงแบบแพคที่เกิดความหนาของชั้นเคลือบ
เหล็กบอไรด์มากที่สุด คือที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส ระยะเวลา
6 ชัว่ โมง และระยะห่ างระหว่างขั้วแอโนดกับแคโธด 1.5
เซนติเมตร โดยความหนาของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์ที่วดั ได้คือ
84.67 ไมโครเมตร
4. ความแข็งของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์ที่มีค่าความแข็งมาก
ที่สุด คือ 1548 HV จาการทดลองที่ อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง โดยระยะห่ างระหว่างขั้วแอโนดกับแคโธด 1.5
เซนติเมตร และค่าความแข็งลดลงเมื่อระยะห่ างลึกลงไปจากผิว
มากขึ้น
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