
ปรัเภทของโลหั

 โลหัสามารถจําแนกไดเปนสองปรัเภทหละกคือ 
� Ferrous metals 
� Non-ferrous metals 

 Ferrous metals คือโลหัที่สวนผสมสวนใหญเปนเหล็กซึ่งไดแก
เหล็กกลาแลัเหล็กหลอ

 Non-ferrous metals คือโลหัที่นอกเหนือไปจาก 
ferrous metals
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Ferrous Alloys

 เปนโลหัปรัเภทที่มีการผลิตแลัการใชงานมากที่สุด เนื่องจาก
� เหล็กเปนทระพยากรที่มีอยูมากในเปลือกโลก
� เหล็กสามารถผลิตแลัขึ้นรูปดวยวิธีที่ปรัหยะดกวาโลหัชนิดอื่น
� เหล็กมีสมบะติเชิงกลอยูในเกณฑดีเมื่อเทียบกะบราคา

 ขอดอยที่สําคะญของเหล็กคือมีความตานทานการกะดกรอนต่ําแลัเกิดสนิมไดงาย
มาก

 Ferrous Alloys แบงออกเปน
� เหล็กกลา (<2%C)
� เหล็กหลอ (>2%C)



เหล็กกลา

 เหล็กกลาถูกจําแนกตามปริมาณคารบอนออกเปน
� เหล็กกลาคารบอนต่ํา (Low carbon steel) มี C นอยกวา 0.25%
� เหล็กกลาคารบอนปานกลาง (Medium carbon steel มี C 
รัหวาง 0.25% � 0.6%

� เหล็กกลาคารบอนสูง (High carbon steel) โดยทะ่วไปมี C 
รัหวาง 0.6% - 1.4%

 Plain carbon steel หมายถึงเหล็กกลาที่มีเฉพาัเหล็กแลัคารบอนเปน
สวนผสมเทานะ้น อาจมี Mn ปริมาณเล็กนอย นอกเหนือจากนี้คือสารมลทิน

 Alloy steel คือเหล็กกลาที่มีการเติมธาตุผสมลงไปเพื่อประบปรุงสมบะติ



เหล็กกลาคารบอนต่ํา
 เปนเหล็กกลาที่มีการผลิตแลัการใชงานมากที่สุดในบรรดาเหล็กกลาดวยกะน 

โดยมีปริมาณคารบอนต่ํากวา 0.25% ซึ่งทําใหไมสามารถอบชุบเพิ่มความ
แข็งแรงดวยวิธีทางความรอนได (ไมสามารถไดโครงสราง Martensite
ไดโดยการ quenching)

 การเพิ่มความแข็งแรงใหกะบเหล็กกลาคารบอนต่ําใชวิธี cold working
 โครงสรางจุลภาคของเหล็กกลาคารบอนต่ําปรักอบไปดวย ferrite แลั 

pearlite
 เหล็กกลาคารบอนต่ํามีความเหนียวแลัออนมาก ทําใหสามารถขึ้นรูปดวยวิธี

ทางกลแลัการเชื่อมไดงายแลัตนทุนต่ํา



 เหล็กกลาคารบอนต่ําอีกกลุมหนึ่งคือ HSLA (High Strength Low 
Alloy Steel) 

 มีการเติม Cu, V, Ni, Mo ในปริมาณเล็กนอยทําให HSLA มีความ
แข็งแรงมากกวา Plain low carbon steel

 ในบรรยากาศทะ่วไป HSLA มีความสามารถในการตานทานการกะดกรอนที่
ดีกวา Plain carbon steel

 HSLA ราคาแพงกวา Plain carbon steel มาก

เหล็กกลาคารบอนต่ํา



 สมบะติเชิงกลทะ่วไปของเหล็กกลาคารบอนต่ํา
� Tensile Strength 415 � 550 MPa
� Elongation 25%
� Yield Strength 200 � 300 MPa

เหล็กกลาคารบอนต่ํา



เหล็กกลาคารบอนปานกลาง

 เหล็กกลาคารบอนปานกลางมีคารบอนรัหวาง 0.25 � 0.6% เหล็กกลาปรัเภทนี้
สามารถอบชุบดวยกรรมวิธีทางความรอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได (Quench 
and Tempering)

 Plain medium carbon steel มีความสามารถในการอบชุบนอยดะงนะ้น
จึงมีการเติมธาตุผสมเพื่อเพิ่มความสามารถในการอบชุบ เชน Cr, Ni, Mo

 Alloyed medium carbon steel มีความแข็งแรงสูงกวา plain low 
carbon steel แตมีความเหนียวแลัขึ้นรูปยากกวาเชนกะน



AISI Designation

XXxx
Alloy contentAlloy content Carbon contentCarbon content

ตะวอยาง
เหล็กกลา 1020 หมายถึงเหล็กกลามีคารบอน 0.2% (ไมมีธาตุอื่นผสม)
เหล็กกลา 1080 หมายถึงเหล็กกลามีคารบอน 0.8% (ไมมีธาตุอื่นผสม)

AISI = American Iron and Steel Institute
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เหล็กกลาคารบอนสูง

 เหล็กกลาคารบอนสูงมีปริมาณคารบอนรัหวาง 0.6% - 1.4% มีความ
แข็งแรงแลัแข็งมากที่สุดแตมีความเหนียวนอยที่สุดในบรรดาเหล็กกลาคารบอน
ดวยกะน

 เกือบทะ้งหมดถูกใชงานในสภาพที่ผานการอบชุบ
 สามารถทนการสึกหรอไดดีใชทําเครื่องมือแลัแมพิมพ
 ธาตุผสมทะ่วไปไดแก Cr, Mo, V, W ธาตุเหลานี้จัรวมตะวกะบคารบอนให

สารปรักอบ Carbide ที่มีความแข็งแลัจุดหลอมตะวสูง (i.e. Cr23C6, 
V4C3, WC)



เหล็กกลาไรสนิม

 Stainless steel เปนเหล็กกลาที่ความตานทานการกะดกรอนสูงเปน
พิเศษ โดยไมเปนสนิมในบรรยากาศปกติ (เหล็กกลาทะ่วไปเปนสนิม)

 ความตานทานการกะดกรอนไดมาจากการเติมธาตุ Cr (อยางนอย 
13%) เปนหละกทําใหเกิดฟลมออกไซดทีผ่ิวปองกะนเนื้อโลหั

 อาจเติมธาตุอื่น ๆ ชวยเพิ่มสมบะติบางปรัการเชน Ni แลั Mo



 Stainless steel แบงตามละกษณัโครงสรางพื้นไดเปน 3 ปรัเภทไดแก
� Ferritic Stainless Steel 
(โครงสรางพื้นเปน ferrite อบชุบใหเปน martensiteไมได)
� Austenitic Stainless Steel 
(เติม Ni ทําให Austenite เสถียรที่อุณหภูมิหอง)
� Martensitic Stainless Steel 
(โครงสรางพื้นเปน martensite)

 Austenitic stainless steel ไมเปนแมเหล็กในขณัที่ 
martensitic แลั ferritic เปนแมเหล็ก

เหล็กกลาไรสนิม





เหล็กหลอ

 มีปริมาณคารบอนมากกวา 2%
 จุดหลอมตะวต่ํากวาเหล็กกลาแลัมีความเหนียวนอยทําใหขึ้นรูปดวยวิธีการหลอ

ไดสัดวกกวาดวยแรงทางกล
 Fe3C เปนสารปรักอบกึ่งเสถียร (Metastable compound) ซึ่ง

สามารถแตกตะวให Fe แลั Graphite ได

)(33 GraphiteCFeCFe +→



 ดะงนะ้นแผนภูมิสมดุลรัหวาง Fe-Fe3C จึงไมใชแผนภูมิสมดุลของ Fe-C 
อยางแทจริง แผนภูมิสมดุลของ Fe-C จัแตกตางไปจาก Fe-Fe3C 
เล็กนอย

 ปจจะยที่ทําใหเกิด Graphite คือสวนผสมทางเคมีแลัอะตราการเย็นตะว
 ธาตุผสมบางชนิดเชน Si, Ce, Mg ชวยทําใหเกิด Graphite
 อะตราการเย็นตะวเร็วทําให Graphite ไมสามารถเกิดไดทะนเพราัตองอาศะย

กรับวนการแพร ดะงนะ้นอะตราการเย็นตะวชาจัสงเสริมให Graphite เกิด
มากขึ้น

เหล็กหลอ





ปรัเภทของเหล็กหลอ

 Gray Cast Iron
 Ductile Cast Iron
 White Cast Iron
 Malleable Cast Iron
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White Cast Iron

 สําหระบเหล็กหลอที่มีปริมาณ Si ต่ํา (นอยกวา 1%) แลั/หรือ เย็น
ตะวอยางรวดเร็ว คารบอนจัอยูในรูปแบบของ Fe3C แทน 
graphite

 เนื่องจากรอยแตกของเหล็กหลอชนิดนี้มีสีขาวจึงเรียก {เหล็กหลอขาว| 
หรือ White Cast Iron

 เหล็กหลอขาวมีสมบะติแข็งแลัเปราัมากทําใหสามารถใชไดเฉพาังานที่
ตองการความตานทานการสึกหรอสูงแลัไมสามารถระบแรงกรัแทกได



ledeburiteledeburite

pearlitepearlite



Malleable Cast Iron

 เมื่อนําเหล็กหลอขาวมาอบที่อุณหภูมิ 800 � 900 °C เปนเวลานาน 
(มากกวา 30 ชะ่วโมง) ในบรรยากาศปกคลุม (เพื่อปองกะน oxidation) 
จัทําให Fe3C แตกตะวเปน graphite มีละกษณัเปนกลุมเปนกอนคลาย
ดอกไม

 โครงสรางจุลภาคปรักอบไปดวยกลุม graphite ลอมรอบดวยโครงสรางพื้น
เปน ferrite หรือ pearlite ขึ้นอยูกะบอะตราการเย็นตะว

 เหล็กหลอ Malleable จัมีความเหนียวแลัสามารถตีแผได (malleable 
แปลกวา สามารถตีแผได) มี tensile strength คอนขางสูง 
(ใกลเคียงกะบ nodular cast iron)



Microstructure of Malleable Cast Iron



Malleable Cast Iron



Gray Cast Iron

 ไดจากการเตมิ Si ลงไปปรัมาณ 1.0-3.0% มีคารบอนอยูในชวง 
2.5-4.0% 

 Si ทําใหคารบอนในเหล็กรวมตะวเปน Graphite ในละกษณั 
Flake โครงสรางจุลภาคปรักอบไปดวย Flake Graphite 
ลอมรอบดวยโครงสรางพื้นเปน ferrite หรือ pearlite

 เนื่องจาก flake graphite ทําใหรอยแตกของเหล็กหลอชนิดนี้มีสี
เทาจึงเปนที่มาของชื่อ Gray cast iron



Gray Cast Iron

 เหล็กหลอสีเทามีสมบะตคิอนขางแข็งแลัเปราั ระบแรงดึงไดนอยเนื่องจาก
บริเวณปลายของ flake graphite เปนบริเวณที่เกิด stress 
concentration เหล็กหลอสีเทาสามารถระบแรงอะดไดดี

 สมบะติเดนของเหล็กหลอสีเทาคือสามารถระบแสงสะ่นสัเทือนไดดีมาก
 เหล็กหลอสีเทามี Fluidity ที่ดีมากทําใหสามารถหลอขึ้นรูปชิน้งาน
ซะบซอนไดงายกวาเหล็กหลอปรัเภทอื่นแลัมีตนทุนต่ําที่สุดในบรรดา
เหล็กหลอดวยกะน



Microstructure of Gray Cast Iron
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Ductile Cast Iron

 เหล็กหลอเหนียวไดจากการเติม Mg แลั/หรือ Ce ลงใน gray 
cast iron ขณัหลอมเหลวทําให graphite เปลี่ยนรูปแบบเปน
ทรงกลม จึงมีอีกชื่อหนึ่งคือ {Nodular Cast Iron|

 โครงสรางจุลภาคปรักอบไปดวย nodular graphite แลั
โครงสรางพื้นเปน ferrite หรือ pearlite ขึ้นอยูกะบการอบชบุ 
โดยยิ่งใหเวลาที่อุณหภูมินานโครงสรางพื้นจัเปลี่ยนไปเปน ferrite 
เนื่องจากคารบอนแพรเขาสูบริเวณที่เปน graphite



 เหล็กหลอเหนียวมี tentile strength อยูในชวง 380-480 
MPa ซึ่งมากกวา gray cast iron เพราัมี graphite ที่อยู
ในรูปทรงกลมจึงไมมี stress concentration zone

 เหล็กหลอเหนียวมี elongation อยูในชวง 10-20%
 การใชงานไดแก ทําเฟอง, วาลว, ตะวปมแลัชิ้นสวนยานยนต

Ductile Cast Iron



Microstructure of Ductile Cast Iron



Microstructure of Ductile Cast Iron



Bull-eyed structureferrite pearlite


