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คาํนํา 

 

 นีเ่ป็นเลม่ที ่2 ของเรือ่งโลหะ ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัทฤษฏขีอง
เหล็ก  การเรยีกชือ่เหล็กตามมาตรฐาน ประเภทของเหล็ก การ
ถลงุเหล็ก ฯลฯ เราจะมาคยุในเรือ่งของเหล็กกนัทัง้เลม่ครับ  

  

 

I have a dream. 

ผูเ้ขยีน และเรยีบเรยีง 

T.M.E 
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เกร ิน่นํา 
 

 กอ่นทีจ่ะเขา้ไปศกึษาเรยีนรูใ้นหนังสอื เลม่ที ่2 นี ้เรามาดู
ภาพรวมของหนังสอืเลม่นี ้ในหนังสอืเลม่นีจ้ะมทีัง้หมด   บท 
ดงันี ้

 

ภาค 3 เหล็ก 

o  เหล็กกลา้ ในเนือ้หาไดอ้ธบิายถงึสว่นประกอบของ
เหล็กกลา้ ความแตกตา่งระหวา่งเหล็ก และเหล็กกลา้ 
ชนดิของเหล็กกลา้ รูจั้กระบบการเรยีกเหล็กแตล่ะชนดิ 
พจิารณาประเภทของเหล็กกลา้คารบ์อน และเหล็กกลา้
ผสม รวมทัง้การกลา่วถงึเหล็กหลอ่ 

 

  

รปูเหล็กกลา้ทีอ่ยูใ่นรปูของเหล็กรปูพรรณพรอ้มจําหน่าย 
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o  การผลติเหล็ก และเหล็กกลา้ แสดงขัน้ตอนการผลติจาก
สนิแร ่ไปจนถงึเป็นเหล็ก รูจั้กกบัเตาหลอมเหล็กแบบ
ตา่ง ๆ 

  

รปูสนิแรท่ีไ่ดจ้ากเหมอืงแรใ่ตพ้ืน้ดนิ 
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ภาค 3 ทฤษฏขีองเหล็ก 

 

บทที ่5 เหล็กกลา้ 

      

      เหล็กเป็นวสัดทุีม่กีารใชง้านกนัมากทีส่ดุในโลก เพราะมนัมี
ความแข็งแกรง่สงู มคีวามสามารถนํามา กลงึ กดั ไส 
(Machinability) เพือ่เปลีย่นรปูรา่งไดง้า่ย และมรีาคาทีไ่มแ่พง
มาก เมือ่เปรยีบเทยีบกบัวสัดปุระเภทอืน่ ๆ ทีม่คีณุสมบตัทิาง
กายภาพเหมอืนกนั 

 

3รปูความสามารถในการนําไปกลงึไดข้องเหล็กกลา้3 

ทีม่า:  http://www.smt.sandvik.com 

  

http://www.smt.sandvik.com/Image.ashx?pageid=33429&name=teaserimage&languageid=en
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5.1 สว่นประกอบของเหล็กกลา้ 

 

 

รปูผลติภัณฑเ์หล็กกลา้ 

 

      เหล็กกลา้ (Steel) เป็นวสัดทุีป่ระกอบไปดว้ยธาตเุหล็ก 
(Iron: Fe (Ferrous)) ทีเ่ป็นสารตัง้ตน้พืน้ฐาน แลว้ก็มกีารนํา
ธาตตุา่ง ๆ มาผสมลงไปในเนือ้เหล็ก โดยทั่วไปแลว้ใน
เหล็กกลา้จะมธีาตเุหล็กอยูม่ากกวา่ 90% ทีเ่หลอืจะเจอืผสมกบั
ธาตอุืน่ ๆ เชน่ โมลบิดนัีม, นเิกลิ, แมงกานสี ฯลฯ  

  

      สว่นเหล็กกลา้คารบ์อนจะมธีาตเุหล็กอยูส่งูถงึ 99% ที่
เหลอืจะเป็น คารบ์อน (Carbon) และอาจมธีาตอุืน่ ๆ ผสมเจอื
อยูเ่ล็กนอ้ยในเนือ้เหล็กกลา้ เหล็กกลา้คารบ์อนนัน้ธาตทุีเ่ป็น
หลกัก็คอืเหล็ก และคารบ์อน โดยเปอรเ์ซน็ตข์องคารบ์อนทีไ่ป
ผสม จะมคีา่อยูท่ีร่ะหวา่ง 0-2% แตท่ีพ่บโดยสว่นใหญใ่น
ทอ้งตลาดจะมคีารบ์อนทีป่ระมาณ 0.15-1.0% 
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      เหล็กกลา้ทีม่คีารบ์อนผสมอยูน่อ้ยจะมคีวามยดืหยุน่ (ความ
เหนยีว) มากกวา่ เหล็กกลา้ทีม่คีารบ์อนผสมอยูม่าก แตถ่า้มี
คารบ์อนผสมลงไปในเนือ้เหล็กมากเทา่ไหร ่ก็ทําใหเ้หล็กเกดิ
ความเปราะมากยิง่ขึน้ดว้ย ดงันัน้ จะพบวา่เมือ่ผสมคารบ์อนเตมิ
เขา้ไปในเหล็ก ทําใหเ้หล็กมผีลตอ่ความแข็งแกรง่, ความแข็ง 
และความเปราะของเหล็ก 

 

 รปูเหล็กรปูพรรณทําจากเหล็กกลา้ผสมคารบ์อน 

ทีม่า:   http://www.esnstore.cc.cc 

 

      เมือ่มกีารผลติเหล็ก ธาตเุหล็กจะผสมกบัคารบ์อน คารบ์อน
จะแทรกซมึเขา้ไปในธาตเุหล็ก ผลทีไ่ดก้จ็ะเป็นโลหะผสมที่
เรยีกวา่ เหล็กกลา้ คารบ์อนจะผสมอยูใ่นเนือ้ธาตเุหล็ก เป็นสดํีา
เล็ก ๆ มรีปูรา่งตา่ง ๆ ดงัในรปู มคีารบ์อนผสมในธาตเุหล็กมคีา่
มากสดุประมาณ 2% 

  

http://www.esnstore.cc.cc/img/product/2010/201005/20100525/321598_0_Ms_Gi_Steel_Pipe.jpg
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รปูโครงสรา้งทางจลุภาคของเหล็กกลา้ ASTM A36 สดํีาคอืคารบ์อนทีแ่ซมอยูใ่น
เนือ้เหล็ก 

ทีม่า:  http://www.tms.org 

 

  

5.2 ระบบเรยีกชือ่เหล็กกลา้ 

  

      เหล็กกลา้มอียูม่ากมายหลายชนดิ ซึง่ขึน้อยูก่บัการผสม
ธาต ุและกรรมวธิกีารผลติ ดงันัน้เรามคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้ง
จําแนกเหล็กออกเป็นชือ่เรยีกตา่ง ๆ กนั ซึง่ในปัจจบุนัมสีถาบนั
ทีทํ่างานเกีย่วกบัโลหะมากมาย ยกตวัอยา่งเชน่ 

 

http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/9801/Felkins-9801.fig.3.lg.gif
http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/9801/Felkins-9801.fig.3.lg.gif
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•       สถาบนัเหล็ก และเหล็กกลา้ของอเมรกิา (American Iron 
and Steel Institute: AISI) 

 

3เว็บไซตส์ถาบนัเหล็ก และเหล็กกลา้ของอเมรกิา3 

https://www.steel.org/ 

 

•       สมาคมการทดสอบ และวสัดขุองอเมรกิา (American 
Society for Testing and Materials: ASTM) 

 

3เว็บไซต ์สมาคมการทดสอบ และวัสดขุองอเมรกิา3 

http://www.astm.org/ 

 

•       สมาคมวศิวกรยานยนตอ์เมรกิา (Society of Automotive 
Engineers: SAE) 

 

3เว็บไซต ์สมาคมวศิวกรยานยนตอ์เมรกิา3 

http://www.sae.org/ 
 

•       สมาคมวศิวกรเครือ่งกลอเมรกิา (American Society of 
Mechanical Engineers: ASME) 

 

3เว็บไซต ์สมาคมวศิวกรเครือ่งกลอเมรกิา3 

https://www.asme.org/ 
 

 

https://www.steel.org/
https://www.steel.org/
http://www.astm.org/
http://www.astm.org/
http://www.sae.org/
http://www.sae.org/
https://www.asme.org/
https://www.asme.org/
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•       สถาบนัมาตรฐานของเยอรมัน (Deutsches Institut für 
Normung: DIN) 

 

3เว็บไซต ์สถาบนัมาตรฐานของเยอรมัน3 

https://www.din.de/de 

•       คณะกรรมการมาตรฐานอตุสาหกรรมของญีปุ่่ น (Japanese 
Industrial Standards Committee: JISC) หรอื JIS เดมิ 

 

3เว็บไซต ์คณะกรรมการมาตรฐานอตุสาหกรรมของญีปุ่่ น3 

https://www.jisc.go.jp/eng/ 

•       สว่นของไทยก็มคีอื สํานักมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม หรอื สมอ. (20Thai Industrial 
Standards Institute: TISI) 

 

3เว็บไซต ์สํานักมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม3 

http://www.tisi.go.th/  

 

•       ฯลฯ 

 

องคก์รเหลา่นีกํ้าหนดรายละเอยีดของเหล็กกลา้เอาไว ้แตกตา่ง
กนัไป  

 

https://www.din.de/de
https://www.din.de/de
https://www.jisc.go.jp/eng/
https://www.jisc.go.jp/eng/
http://www.tisi.go.th/
http://www.tisi.go.th/
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 การจําแนกเหล็กออกเป็นประเภทเราเรยีกวา่ ระบบเรยีกชือ่
เหล็กกลา้ (Steel number system) คอืระบบการแบง่เหล็กกลา้
ออกเป็นประเภทตา่ง ๆ โดยเหล็กกลา้จะถกูเรยีกเป็นตวัเลข ใน
หนังสอืเลม่นีจ้ะกลา่วถงึระบบเรยีกชือ่เหล็กกลา้เป็น
แบบ AISI และ SAE เป็นหลกั ยกตวัอยา่งเชน่ 

 

AISI/SAE 1121 

 

อธบิาย 

ตวัอกัษรดา้นหนา้เป็นการเรยีกชือ่เหล็กตามมาตรฐานในทีน่ีก้็คอื 
สถาบนัเหล็ก และเหล็กกลา้ของอเมรกิา และสมาคมวศิวกรยาน
ยนตอ์เมรกิา สว่นตวัเลขปกตแิลว้จะมตีวัเลขอยูส่ ีต่วั โดยตวัเลข
สองอนัดบัแรกแสดงถงึสารทีนํ่ามาเจอืปน และตวัเลขอกีสองตวั
หลงัดา้นทา้ย (มอียูบ่างประเภทจะมอียูส่ามตวัเลข) แสดงถงึเปอรเ์ซน็ต์
ของคารบ์อนภายในเนือ้เหล็กกลา้ 

  

ยกตวัอยา่งเชน่ AISI/SAE 1020 

 

o  เป็นไปตามมาตรฐานของ AISI หรอื SAE 

 

o  ตวัเลขแรก (1) บอกถงึมคีารบ์อนผสมอยู ่
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o  ตวัเลขลําดบัทีส่อง (0) กค็อืไมม่ธีาตอุืน่ผสมอยูม่เีพยีง
คารบ์อนเทา่นัน้ 

 

o  ตวัเลขสองตวัสดุทา้ย (20) เหล็กกลา้ทีม่คีารบ์อนผสมอยู่
ประมาณ 0.20% 

  

 

ตวัอยา่ง   AISI/SAE 4340 

 

o  เป็นไปตามมาตรฐานของ AISI หรอื SAE 

 

o  ตวัเลขสองตวัแรก (43) ก็คอื เหล็กกลา้มกีารผสม นกิเกลิ-
โครเมยีม-โมลบิดนัีม 

 

o  ตวัเลขสองตวัหลงั (40) มคีารบ์อนเป็นสว่นผสมมี
คา่ประมาณ 0.4% 
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ระบบเรยีกชือ่เหล็กกลา้ทีแ่สดงในตารางที ่5.1 

 

ระบบเรยีกชือ่เหล็กกลา้ 

ตวัเลขที่
แสดงตาม
มาตรฐาน

ตาม 

AISI-
SAE 

ชือ่เรยีกเหล็กกลา้ 

และ 

จํานวนธาตทุีผ่สมเจอืในเหล็กกลา้ (%) 

เหล็กกลา้ผสมคารบ์อน(Carbon steels) 

10xx 
คารบ์อนธรรมดา (Plain Carbon), ผสมแมงกานสี (Mn) 
สงูสดุ 1 % 

11xx 
เตมิกํามะถันอสิระเพือ่นําไปใชใ้นงาน
เครือ่งกล (Resulfurized) 

12xx 
เตมิกํามะถัน/ ฟอสฟอรัสอสิระเพือ่นําไปใชใ้นงาน
เครือ่งกล (Resulfurized and rephosphorized) 

15xx คารบ์อนธรรมดา, แมงกานสี 1.00-1.65% 

เหล็กกลา้ผสมแมงกานสี (Manganese steel) 

13xx แมงกานสี 1.75% 

เหล็กกลา้ผสมนเิกลิ (Nickel steels) 

23xx นกิเกลิ (Ni) 3.50% 

25xx นกิเกลิ  5.00% 

เหล็กกลา้ผสมนเิกลิ-โครเมยีม (Nickel-chromium 
steel) 



ห น ้ า  | 18 

 

31xx นกิเกลิ  1.25%, โครเมยีม (Cr) 0.65-0.80% 

32xx นกิเกลิ  1.75%, โครเมยีม 1.07% 

33xx นกิเกลิ  3.50%, โครเมยีม 1.50-1.57% 

34xx นกิเกลิ  3.00%, โครเมยีม 0.77% 

เหล็กกลา้ผสมโมลบิดนีมั (Molybdenum steels) 

40xx โมลบิดนัีม (Mo) 0.20-0.25% 

44xx โมลบิดนัีม (Mo) 0.40-0.52% 

เหล็กกลา้ผสมโครเมยีม-โมลบิดนีมั (Chromium-
molybdenum steels) 

41xx โครเมยีม 0.50-0.95%, โมลบิดนัีม 0.12-0.30% 

เหล็กกลา้ผสมนเิกลิ-โครเมยีม-โมลบิดนีมั (Nickel-
chromium-molybdenum steels) 

43xx 
นกิเกลิ  1.82%, โครเมยีม 0.50-0.80%, โมลบิดนัีม 
0.25% 

43BVxx 
นกิเกลิ 1.82%; โครเมยีม 0.50%; โมลบิดนัีม 0.12%, 
0.25%; วาเนเดยีม (Vanadium: V) ตํา่สดุ 0.03% 

47xx 
นกิเกลิ  1.05%, โครเมยีม 0.45%, โมลบิดนัีม 0.20-
0.35% 

81xx นกิเกลิ 0.30%, โครเมยีม 0.40%, โมลบิดนัีม 0.12% 

86xx นกิเกลิ 0.55%, โครเมยีม 0.50%, โมลบิดนัีม 0.20% 

87xx นกิเกลิ 0.55%, โครเมยีม 0.50%, โมลบิดนัีม 0.25% 

88xx นกิเกลิ 0.55%, โครเมยีม 0.50%, โมลบิดนัีม 0.35% 

93xx นกิเกลิ 3.25%, โครเมยีม 1.20%, โมลบิดนัีม 0.12% 

94xx นกิเกลิ 0.45%, โครเมยีม 0.40%, โมลบิดนัีม 0.12% 

97xx นกิเกลิ 1%, โครเมยีม 0.20%, โมลบิดนัีม 0.20% 
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98xx นกิเกลิ 1.00%, โครเมยีม 0.80%, โมลบิดนัีม 0.25% 

เหล็กกลา้ผสมนกิเกลิ-โมลบิดนีมั (Nickel -
molybdenum steels) 

46xx นกิเกลิ  0.85-1.82%, โมลบิดนัีม 0.20-0.25% 

48xx นกิเกลิ  0.35%, โมลบิดนัีม 0.25% 

เหล็กกลา้ผสมโครเมยีม (Chromium steels) 

50xx โครเมยีม 0.27, 0.40, 0.50, 0.65% 

51xx โครเมยีม 0.80, 0.87, 0.92, 0.95, 1.00, 1.05% 

50xxx โครเมยีม 0.50%, คารบ์อน (C) ตํา่สดุ 1.00% 

51xxx โครเมยีม 1.02%, คารบ์อน ตํา่สดุ1.00% 

52xxx โครเมยีม 1.45%, คารบ์อน ตํา่สดุ 1.00% 

เหล็กกลา้ผสมโครเมยีม-วาเนเดยีม (Chromium-
vanadium steels) 

61xx 
โครเมยีม 0.60, 0.80, 0.95%, วาเนเดยีม (V) 0.10-
0.15% 

เหล็กกลา้ผสมทงัสเตนโครเมยีม (Tungsten-
chromium steels) 

72xx วลุแฟรม (W) 1.75%, โครเมยีม 0.75% 

เหล็กกลา้ผสมซลิกิอนแมงกานสี (Silicon-
manganese steels) 

92xx 
ซลิกิอน (Si) 1.40-2.00%, แมงกานสี 0.65, 0.82, 
0.85%, โครเมยีม 0-0.65% 

เหล็กกลา้ผสมตํา่ แข็งแกรง่สงู 

9xx เกรด SAE ตา่ง ๆ 

เหล็กกลา้ผสมโบรอน 
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xxBxx B หมายถงึเหล็กกลา้ผสมโบรอน (Boron) 

เหล็กกลา้ผสมตะก ัว่ 

xxLxx L หมายถงึเหล็กกลา้ผสมตะกัว่ (Lead) 

ตารางที ่5.1 แสดงสว่นเจอืผสมในเหล็กกลา้กําหนดเป็นตวัเลขสองอนัดบัแรก 

  

 

 

 

5.3 ธาตทุีนํ่ามาผสม 

  

      เหล็กกลา้ทัง้หมดจะมวีสัดธุาตอุืน่ผสมอยูใ่นเนือ้เหล็กทีม่ี
คารบ์อน สว่นผสมโดยทัว่ไปทีผ่สมเราเรยีก ธาตทุีม่าผสม 
(Alloying element) ธาตทุีนํ่ามาผสมอาจมเีล็กนอ้ย แตส่ง่ผลที่
ยิง่ใหญใ่นดา้นคณุสมบตัขิองเหล็กกลา้ มาดธูาตทุีนํ่ามาผสมใน
เนือ้เหล็ก และคณุสมบตัขิองธาตนัุน้ในตารางที ่5.2 

  

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | 21 

 

 

ธาตตุา่ง ๆ ทีนํ่ามาผสมในเหล็กกลา้ 

ธาต ุ ผลตอ่เหล็ก 

กาํมะถนั (Sulfer: 
S) 

ความสามารถในการกลงึไส 
(Machineability) 

คารบ์อน (C) เพิม่ความแข็ง, ความแข็งแกรง่, 
ทนทานตอ่การสกึหรอ 

โคบอลต ์
(Cobalt: Co) 

ความแข็ง, ทนสกึหรอ 

โครเมยีม (Cr) ทนทานตอ่การกดักรอ่น, ชบุแข็ง 

โคลมัเบยีม 
(Columbium) 

การขจัดคารไ์บน ์

ซลิกิอน (Silicon: 
Si) 

ป้องกนัเหล็กรวมตวักนักบัออกซเิจน, 
ชบุแข็ง 

ตะก ัว่ (lb) ความสามารถในการกลงึไส 

ทงัสเตน (W) คงความแข็งแกรง่ทีอ่ณุหภมูสิงู, ทน
ตอ่การสกึหรอ 

เทลลเูรยีม 
(Tellurium: Te) 

ความสามารถในการกลงึไส 

ไทเทเนยีม 
(Tianium: Ti) 

ทนทานตอ่การกดักรอ่น, ความ
แข็งแกรง่ 

นกิเกลิ (Ni) ความเหนยีว (Toughness), ความ
แข็งแกรง่ 

ฟอสฟอรสั 
(Phosphorasrus 

P) 

ความแข็งแกรง่ 

แมงกานสี (Mn) ความแข็งแกรง่, ความสามารถในการ
แข็งตวั, ตอบสนองตอ่การปรับสภาพ
ทางความรอ้นไดม้ากกวา่ 

โมลบิดนีมั (Mo) คงความแข็งแกรง่ทีอ่ณุหภมูสิงู, 
ความสามารถในการแข็งตวั 

วาเนเดยีม 
(Vanadium) 

ทําใหเ้ม็ดเกรนละเอยีด, ความเหนยีว 

อลมูเินยีม (Al) ป้องกนัการรวมตวักนักบัออกซเิจน 
(Oxidation),  

ตารางที ่5.2 ผลของธาตทุั่วไปทีนํ่ามาผสม 
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ตวัอยา่งที ่5.1  เหล็กกลา้ AISI/SAE 8622 มคีารบ์อนผสมอยู ่
0.22%, โมลบิดนัีม 0.20%, โครเมยีม 0.50% และนกิเกลิ 
0.55% 

 

รปูเหล็กกลา้ AISI/SAE 8622 

  

      โมลบิดนัีมทําใหเ้หล็กมคีวามแข็งแกรง่ขึน้ทีอ่ณุหภมูสิงู 
โครเมยีมทําใหค้วามตา้นทานตอ่การกดักรอ่นไดด้ขี ึน้ ในขณะที่
นกิเกลิทําใหเ้หล็กมคีวามเหนยีวเพิม่ขึน้ 

  

 

กลา่วโดยรวม 

 

คารบ์อน, แมงกานสี หรอืนกิเกลิ ทีเ่ตมิในเนือ้เหล็กจะทําใหเ้กดิ
ความแข็งแกรง่ และทนทานตอ่การกดักรอ่น หรอืทนทานตอ่
สภาพแวดลอ้มไดเ้พิม่ขึน้ 
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 โครเมยีม หรอืทองแดงทีเ่ตมิเขา้ไปในเหล็กทําใหเ้หล็กเพิม่
ความแข็งแกรง่ 

 

ตะกัว่ หรอืกํามะถนั ทีเ่ตมิลงไปในเนือ้เหล็ก จะทําใหเ้หล็กมี
ความสามารถในการกลงึกดัไสไดง้า่ยขึน้ 

 

ทังสเตน หรอืโมลบิดนัีม ทําใหเ้หล็กยังคงคณุสมบตัทิางฟิสกิส์
อยูไ่ด ้เมือ่เหล็กมอีณุหภมูทิีส่งูขึน้ 

 

  

      การผสมธาตตุา่ง ๆ เขา้ไปในเนือ้เหล็กทีจ่ะใหเ้กดิผลด ีก็
ตอ่เมือ่อตัราสว่นผสมทีเ่ตมิเขา้ไปอยูท่ีช่ว่งคา่คา่หนึง่ โดยปกติ
แลว้คา่ทีเ่ตมิทัว่ไปไมน่่าจะเกนิ 2% ของธาตเุดยีวทีผ่สมใน
เหล็ก ซึง่จะทําใหม้ผีลตอ่เหล็ก  

 

 แตถ่า้เตมิเขา้ไปมากเกนิจะเกดิผลตอ่เหล็ก จะทําใหเ้หล็ก
มคีณุสมบตัทิีผ่ดิปกตไิปซึง่อาจจะสง่ผลทางขอ้ด ีหรอืขอ้เสยี 

  

ยกตวัอยา่งเชน่ ฟอสฟอรัส และกํามะถัน ทีเ่ตมิเขา้ไปในเนือ้
เหล็กกลา้ จํานวนทีเ่ตมิรวมกนัไมค่วรเกนิ 0.05% เปอรเ์ซน็ต์
ของเนือ้เหล็ก สําหรับนําไปใชง้านทั่วไปถา้มากไปกวา่นีจ้ะทํา
ใหเ้หล็กกลา้นัน้ลดความแข็งแกรง่อยา่งมาก ดงันัน้การเตมิธาตุ
ในปรมิาณมากหรอืนอ้ย ก็ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคข์องการ
นําไปใชง้านดว้ย   
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5.4 การเปรยีบเทยีบเหล็กกลา้ และเหล็กเหนยีว 

  

 

รปูตวัอยา่งการใชง้านของเหล็กบรสิทุธิท์ีไ่มม่คีารบ์อนผสมอยู ่

  

รปูเหล็กกลา้จะมคีารบ์อนผสมอยูร่ะหวา่ง 0%-2%   

 

  

รปูเหล็กหลอ่จะมคีารบ์อนอยูร่ะหวา่ง 2%-4%  
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    ความสมัพันธก์นัของเหล็กบรสิทุธิ ์หรอืเหล็กดดั 
(Wrought iron), เหล็กกลา้ (Steel) ไปจนถงึเหล็กหลอ่ (Cast 
ion) จะเกดิความแตกตา่งในเนือ้วสัดทุัง้สามประเภท โดยมี
ปรมิาณการผสมคารบ์อนทีแ่ตกตา่งกนั 

  

 เหล็กบรสิทุธิจ์ะไมม่คีารบ์อนผสมอยูเ่ลย เหล็กกลา้นัน้จะมี
คารบ์อนผสมอยูป่ระมาณ 0%-2% เหล็กหลอ่จะมคีารบ์อนอยู่
ประมาณ 2%-4% แตถ่า้มคีารบ์อนผสมอยูใ่นเนือ้เหล็กสงูถงึ
ประมาณ 6% วสัดนัุน้จะกลายเป็นวสัดเุปราะซึง่จะไมส่ามารถ
นํามาใชง้านได ้ 

 

     การเรยีกชือ่เหล็กกลา้ทีม่คีวามแตกตา่งกนัไปนัน้ ตวัเลข
เหลา่นีน้อกจากบอกสว่นผสมแลว้ ยังสามารถบง่บอกไดถ้งึ
ปรมิาณ, ความแข็งแกรง่ และการตา้นทานการกดักรอ่นในเนือ้
เหล็กอกีดว้ย 
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ตวัอยา่งเหล็กกลา้ทีเ่ตมิธาตตุา่ง ๆ เขา้ไปในเนือ้เหล็ก 

 

ชนดิของเหล็กกลา้ทีผ่สมธาตตุา่ง ๆ 

เหล็กกลา้ ชนดิของเหล็กกลา้ ความ
แข็งแกรง่
ทางดงึ 

(× 1000psi) 

C Mn P S Si Ni Cr Mo V 

1025 คารบ์อนธรรมดา(Plain 
carbon) 

60 - 103 0.22-
0.28 

0.30-
0.60 

สงูสดุ
0.04 

สงูสดุ
0.05 

          

1045 คารบ์อนธรรมดา 80 - 182 0.43-
0.50 

0.60-
0.90 

สงูสดุ
0.04 

สงูสดุ
0.05 

          

1095 คารบ์อนธรรมดา 90-213 0.90-
1.03 

0.30-
0.50 

สงูสดุ
0.04 

สงูสดุ
0.05 

          

1112 คารบ์อนตดัอสิระ (Free 
cutting carbon) 

60-100 สงูสดุ
0.13 

0.70-
1.00 

0.07-
0.12 

0.16-
0.23 

          

1330 แมงกานสี 90-162 0.28-
0.33 

1.60-
1.90 

0.035 0.040 0.20-
0.35 

        

2517 นกิเกลิ 88-190 0.15-
0.20 

0.45-
0.60 

0.025 0.025 0.20-
0.35 

4.75-
5.25 

      

3310 นกิเกลิ-โครเมยีม 104-172 0.08-
0.13 

0.45-
0.60 

0.025 0.025 0.20-
0.35 

3.25-
3.75 

1.40-
1.75 

    

4023 โมลบิดนัีม 105-170 0.20-
0.25 

0.70-
0.90 

0.035 0.040 0.20-
0.35 

    0.20-
0.30 

  

52100 โครเมยีม 100-240 0.98-
1.10 

0.25-
0.45 

0.035 0.040 0.20-
0.35 

  1.30-
1.60 

    

6150 โครเมยีม-วาเนเดยีม 96-230 0.48-
0.53 

0.70-
0.90 

0.035 0.040 0.20-
0.35 

  0.80-
1.10 

  ตํา่สดุ
0.15 

9840 นกิเกลิ-โครเมยีม 
โมลบิดนัีม 

120-280 0.38-
0.43 

0.70-
0.90 

0.040 0.040 0.20-
0.35 

0.85-
1.15 

0.70-
0.90 

0.20-
0.30 

  

4140 โครเมยีม-โมลบิดนัีม 95-125 0.38-
0.43 

0.75-
1.00 

0.035 0.040 0.20-
0.35 

  0.80-
1.10 

0.15-
0.25 

  

ตาราง 5.3 ธาตทุีผ่สมเขา้ไปในเหล็กกลา้แตล่ะชนดิ 

  

จบบทที ่5 
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