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อิทธิพลของปริมาณอนุภาคแกรไฟตที่มีผลตอโครงสรางจุลภาคและสมบัติทางกล
ของเหล็กหลอแกรไฟตกลมในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ศักดิ์สิทธิ์ โรจนฤทธากร1,* และ ประมูล บัวนอย2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณอนุภาคแกรไฟต (Nodule count) ที่มีผลตอปริมาณสัดสวนโครงสรางจุลภาค
เฟอรไรตและเพิรลไลต และสมบัติทางกลของเหล็กหลอแกรไฟตกลม งานวิจัยนี้จึงทําการทดลองผลิตเหล็กหลอแกรไฟตกลม โดย
การหลอมดวยเตาเหนี่ยวนําไฟฟา ทําการปรับปรุงสวนผสมธาตุคารบอนและซิลิกอนใหไดปริมาณคารบอนเทียบเทา ในชวง
3.95-4.45 %CE และควบคุมกระบวนการอินนอคคูเลชั่น (Inoculation) 0.30 - 0.32% โดยน้ําหนัก กระทําพรอมกับการทํา
แมกนีเซียมทรีทเมนท (Nodulization) ในเบาผสมที่อุณหภูมิ 1500 - 1520 องศาเซลเซียส ที่ใชปริมาณแมกนีเซียมแตกตางกัน
ทดสอบหาความตานทานแรงดึง และทําการตรวจสอบโครงสรางจุลภาค ปริมาณอนุภาคแกรไฟตโดยใชโปรแกรมวิเคราะหภาพ
(Image analysis) ผลการวิจัยพบวาปริมาณแมกนีเซียมตกคาง (Residual Mg) ที่เพิ่มขึ้นมากในชวง 0.065 - 0.075% โดยน้ําหนัก
ทําใหปริมาณอนุภาคแกรไฟตลดลงเหลือ 78 อนุภาคตอตารางมิลลิเมตร (Nodules/mm2) เกิดอนุภาคแกรไฟตรูปรางผิดปกติ มีผลตอ
ปริมาณสัดสวนโครงสรางจุลภาคเฟอรไรตเปลี่ยนแปลงลดลงอยางมีนัย สําคัญ จากผลดังกลาวทําใหสมบัติทางกลโดยเฉพาะ
คาเปอรเซ็นตการยืดตัวมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ โดยสรุป จะเห็นวาปริมาณอนุภาคแกรไฟตและปริมาณแมกนีเซียมตกคางมีผลตอ
สัดสวนโครงสรางจุลภาคเฟอรไรตและเพิรลไลต และสมบัติทางกลในเหล็กหลอแกรไฟตกลม
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Effect of Nodule Count on Microstructure and Mechanical Properties
of Spheroidal Graphite Cast Iron in Automotive Parts Manufacturing
Saksit Rojritthakorn 1,* and Pramool Buanoi 2

Abstract
This research aims to study the effect of graphite nodule count on the proportions of ferrite and pearlite, mechanical
properties and microstructure of ductile cast iron. The ductile cast iron casting was produced by induction furnace, adjusting
carbon and silicon content for carbon equivalent of 3.95-4.45 %CE, treated with FeSi 4.8%Mg alloy, and inoculated with FeSi-Ba
alloys 0.30-0.32 % by weight, using the sandwich method and late stream inoculation. The metal was poured at approximately
1500-1520 oC with different residual magnesium contents. The tensile strength, microstructure of ferrite / pearlite, and nodule
count were mainly determined. The results suggested that the residual magnesium range of 0.065-0.075 %Mg reduced the nodule
count to 78 nodules/mm2, with a shape deterioration of spheroidal graphite. This also resulted in reductions in the proportion of
ferrite in the structure and the elongation at break. In summary, it can be concluded that the nodule count and the residual
magnesium greatly affected the relative amount of ferrite and pearlite in the matrix and the mechanical properties of the ductile
cast iron.

Keywords: Ductile cast iron, Nodule count, Graphite nodule shape, Proportions in matrix, Automotive parts
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ไดคุณภาพเบื้องตนคือตองควบคุมปริมาณอนุภาคแกรไฟตไม
ควรต่ํ า กว า 100 อนุ ภ าคต อ ตารางมิ ล ลิ เ มตร (โดยประเมิ น
ปริมาณอนุภาคแกรไฟต เปรียบเทียบจาก Foundrymen Guide
to Ductile Iron Microstructures) และตองมีการกระจาย
ปริมาณอนุภาคแกรไฟตอยางสม่ําเสมอ เม็ดกลมของอนุภาค
แกรไฟตควรจะเปนชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 (อางอิงตาม
มาตรฐาน ASTM A247-67) มีเปอรเซ็นตความกลมของ
อนุภาคแกรไฟต (% Nodularity) เทากับหรือมากกวา 80
เปอร เ ซ็ น ต ชิ้ น งานหล อ ปราศจากคาร ไ บด ห รื อ ซี เ มนไตต
อิสระ (Cementite, Fe3C) และชิ้นงานหลอตองมีปริมาณ
โครงสร า งเฟอร ไ รท โครงสร า งเพิ ร ล ไลท อยู ใ นกรอบที่
ตองการ [5-7] ดวยลักษณะของอนุภาคแกรไฟตในเหล็กหลอ
อางอิงตามมาตรฐาน ASTM A247-67 ไดแบงรูปรางของ
แกรไฟตเปน 7 ประเภท อาทิ แกรไฟตประเภทที่ 1 และ 2 ให
สมบัติทางกลแตกตางกันเพียงเล็กนอย ประเภทที่ 3 มักพบใน
เหล็กหลออบเหนียวที่ผานการอบออน (Annealing) ประเภทที่
4 แกรไฟตตัวหนอนซึ่งเปนชนิดล าสุดที่ถูกจัดใหอ ยูใน
มาตรฐาน ประเภทที่ 5 และ 6 เกิดจากการเสียรูปของแกรไฟต
กอนกลม ประเภทที่ 7 คือแกรไฟตแผน (Flake graphite)
[2, 8] จากผลกระทบเมื่อปริมาณอนุภาคแกรไฟตมีจํานวนมาก
เกิ น ไป ทํ า ให เ กิ ด ปริ ม าณสั ด ส ว นโครงสร า งเฟอร ไ รต ใ น
เหล็กหลอเพิ่มขึ้น สงผลใหเหล็กหลอมีความแข็งแรงต่ําดวย
แตถาหากปริมาณอนุภาคแกรไฟตมีจํานวนนอยมาก ทําใหมี
โอกาสเกิดปริมาณยู เ ทคติกคารไ บดก็ม ากขึ้นดวย จึงทํา ให
เหล็ ก หล อ มี คุ ณ สมบั ติ ค วามสามารถด า นการกลึ ง ตั ด ไม ดี
สงผลทําใหคาความตานทานแรงดึงของชิ้นงานที่ผลิตมีความ
แข็งแรงต่ํา [7, 9] จากงานวิจัยที่ผานมาพบวาการวัดปริมาณ
อนุภาคแกรไฟตแสดงถึงจํานวนของอนุภาคแกรไฟตกลมบน
หนึ่งหนวยพื้นที่อนุภาคตอตารางมิลลิเมตร การประเมินโดย
ใชโปรแกรมวิเคราะหภาพ (Image Analysis Program)
วิเคราะหโครงสรางจุลภาคในเชิงปริมาณวิเคราะหหรือจํานวน
อนุภาคแกรไฟต (Quantitation metallography) การประเมิน
ลักษณะรูปรางของแกรไฟต (Graphite shape หรือ Shape factor)
ไดจาก Sphericity เปนสําคัญ มักนิยมใชในงานวิจัยที่ใหผล
ถูกตองและแมนยําเพื่อประโยชนในการควบคุมคุณภาพในการ

1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในป จ จุ บัน ภาคอุ ต สาหกรรมผลิต ชิ้นส ว นยานยนต เป น
อุตสาหกรรมหลักที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ
เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญทั้งในแงการจาง
งาน การผลิต การสงออกที่สามารถนําเขาเงินตราเขาประเทศ
เปนอันดับตนๆ ของประเทศและเปนฐานการผลิตรายใหญใน
ภูมิภาคเอเชียที่สามารถผลิตรถยนตไดสูงสุดของอาเซียน [1]
ในอุตสาหกรรมงานหลอโลหะเหล็กหลอแกรไฟตกลมหรือ
เหล็กหลอเหนียว (Ductile cast iron, Nodular cast iron, Spheroidal
graphite cast iron) นิยมใชมากในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นสวนยานยนตเนื่องจากเปนเพราะมีลักษณะเดนเปนพิเศษ
ในการผลิตชิ้นสวนที่มีรูปรางสลับซับซอนใหมีสมบัติทางกล
สู ง เป น ที่ ย อมรั บ และที่ สํ า คั ญ คุ ณ สมบั ติ ที่ โ ดดเด น ในเรื่ อ ง
ความเหนียวเปนเลิศ อาทิ ผลิตเพลาขอเหวี่ยง (Crankshaft),
ดุมลอชวยแรง (Flywheel), ดรัมเบรก (Drum brake), จาน
เบรก (Disc-brake) และเสื้อชุดเกียร (Gear box) ปกติ
โดยทั่ ว ไปโครงสร า งจุ ล ภาคเหล็ ก หล อ แกรไฟต ก ลมจะ
ประกอบด ว ยโครงสร า งจุ ล ภาคเป น ส ว นใหญ ที่ เ หลื อ เป น
อนุภาคแกรไฟตกระจายอยูทั่วไปประมาณ 10-15 เปอรเซ็นต
ของโครงสร า งจุ ล ภาค และยู เ ทกติ ก ของอนุ ภ าคแกรไฟต
(Eutectic graphite) มีลักษณะแกรไฟตทรงกลมที่ตกผลึกอยู
ภายในโครงสร า งเหล็ ก หล อ [2,3] จากความรู ท างด า น
วิ ศ วกรรมโลหการป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ โครงสร า ง
เหล็กหลอแกรไฟตกลมมี 3 ประการคือ อิทธิพลของสวนผสม
เคมี อิทธิพลของขนาดความหนาที่มีผลตออัตราการเย็นตัว
(Cooling rate) และอิทธิพลของโครงสรางฐานวิทยาของ
แกรไฟต (Morphology of graphite) [2,4] เนื่องจากปริมาณ
อนุภาคแกรไฟต (Nodule count) เปนพารามิเตอรดัชนีบงชี้ที่
สําคัญในการวั ดคุณภาพเชิ งโลหการของชิ้นงานเหล็กหลอ
แกรไฟตกลม เปนเพราะวาปริมาณอนุภาคแกรไฟตที่เพิ่มขึ้นมี
อิทธิพลตอสมบัติทางกล โดยเฉพาะคาเปอรเช็นตการยืดตัวใน
ชิ้ น งานทดสอบแรงดึ ง และมี อิ ท ธิ พ ลต อ สั ด ส ว นของ
โครงสรางพื้น (Matrix structure) และโครงสรางพื้นเปนแฟค
เตอรที่สําคัญในการกําหนดเกรดของเหล็กหลอแกรไฟตกลม
[4] ในงานควบคุมคุณภาพการผลิตเหล็กหลอแกรไฟตกลมให
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ผลิตเหล็กหลอแกรไฟตกลม [6, 10] ในปจจุบันปญหา
โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตมักพบวาปริมาณอนุภาคแกรไฟต
ที่มีผลตอปริมาณสัดสวนของโครงสรางจุลภาคเพิรลไลตและ
เฟอร ไรต ในชิ้ นงานหล อไม เหมาะสม ส งผลทํ าให ค าความ
ตานทานแรงดึงของชิ้นงานที่ผลิตไมเปนไปตามขอกําหนดของ
การผลิตชิ้นสวนยานยนต
ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณอนุภาค
แกรไฟตที่มีผลกระทบตอปริมาณสัดสวนโครงสรางเฟอรไรต
และเพิรลไลตเปนหลัก เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีการศึกษา
ปริมาณอนุภาคแกรไฟตในการใชปริมาณแมกนีเซียมเปนตัว
ควบคุ ม การผลิ ต และทํ า การตรวจสอบปริ ม าณอนุ ภ าค
แกรไฟตและโครงสรางจุ ลภาค โดยใชโปรแกรมวิเคราะห
ภาพเพื่ อ ลดป ญ หาจากการประเมิ น ที่ ผิ ด พลาดเนื่ อ งมาจาก
ปจจุบันการประเมินคุณภาพชิ้นงานหลอในภาคอุตสาหกรรม
ยั ง ใช ก ารเปรี ย บเที ย บภาพโครงสร า งจุ ล ภาพ (Comparator
charts) มักจะอางอิงจากคูมือการตรวจสอบของมาตรฐาน
โรงงานที่เปนขอตกลงระหวางผูผลิตกับลูกคามากกวา จึงทํา
ใหไมมีประสิทธิภาพตามที่ตองการ ประกอบกับการใช
โปรแกรมวิเคราะหภาพที่ยังไมแพรหลายในเชิงพาณิชยและ
แมแตในวงการวิจัยงานหลอของเหล็กหลอแกรไฟตกลม

2.2 การเตรียมวัตถุดิบ
กลุมที่หนึ่ง : วัตถุดิบหลัก (Main materials) ที่สําคัญ อาทิ
1) เศษเหล็กเหนียว (Steel scrap) ใชปริมาณ 70% โดยน้ําหนัก
2) เหล็กหลอใชซ้ําใชปริมาณ
30% โดยน้ําหนัก ทําการ
ปรับปรุง โดยกําหนดควบคุมสวนผสมทางเคมีขั้นสุดทายที่
3.48±0.02 %C, 2.52±0.02 %Si, <0.11 %Mn, <0.010 %S,
<0.015 %P, และ 3.95-4.45 %CE และทําการตรวจสวนผสม
ทางเคมีโดยเครื่อง Emission Spectrometer
กลุมที่สอง : วัตถุดิบที่ใชปรับสวนผสม (Control materials)
ไดแก 1) Fe-Si alloy 2) Carbon powder
กลุม ที่ ส าม : วัตถุ ดิบ ที่ ใชป รับ โครงสรา ง (Nodularising
treatment) เปนสารเกิดแกรไฟตกลมไดแก FeSi 4.8%Mg
alloy โดยใชวิธี Sandwich Opened Laddle นิยมใชกันมากใน
ภาคอุตสาหกรรม เปนเทคนิคที่งาย ตนทุนต่ําที่สุด การเตรียม
เบ า ผสมโดยใช วั ส ดุ ก รุ เ บ า เป น ปู น ทนความร อ นแล ว เผา
ใหแหง และใชตะปูเหล็กเหนียวทับ FeSi 4.8%Mg alloy
ดังรูปที่ 2 กําหนดชวงอุณหภูมิ Superheat 1535-1550°C,
Tapping temperature 1500-1520°C, เทลงแบบหลอ Pouring
temperature 1420-1430°C ตามลําดับ
กลุมที่สี่ : วัตถุดิบที่ใชทํา Inoculated ชนิด FeSi–Ba เปน
สาร Inoculant ปริมาณ 0.30-0.32% โดยน้ําหนัก โดยกระทํา
พรอมกับการทรีทเมนทแมกนีเซียมเปนวิธีที่ใหประสิทธิภาพ
ที่ดีสําหรับการผลิตเหล็กหลอเหนียวซึ่งจะทําใหการกระจาย
ตัวของสารอินนอคคูแลนทในน้ําเหล็กไดอยางทั่วถึง

2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมแบบหลอ
การทดสอบในแบบหลอชิ้นงานทดสอบ Y-Block ขนาด
หนาตัด 25 มิลลิเมตร อางอิงตามมาตรฐาน ASTM A 536-84:
Standard Specification for Ductile Iron Casting ใชแบบหลอ
ทรายคารบอนไดออกไซค (CO2) แลวทําการทดสอบสมบัติ
ทางกลและโครงสรางจุลภาค อาทิ ปริมาณอนุภาคแกรไฟต
ตามลําดับ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 2 การเตรียมเบาโดยใหความรอนกอนผสมแมกนีเซียม
รูปที่ 1 รูปภาพตัดชิ้นงานทดสอบแทง Y-Block
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[11] โดยสูตรสมการประเมินคา Shape factor (S) ดังสมการ
ที่ 1 และ Nodularity By Count (NBC%) ดังสมการที่ 2 [13]
ผลการใชโปรแกรมวิเคราะหภาพ พบวาอนุภาคแกรไฟตเม็ด
กลม (Nodular) ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 อางอิงตามมาตรฐาน
ASTM A247-67 ดังรูปที่ 3 ลักษณะอนุภาคแกรไฟตเม็ดกลมที่
ใหการยอมรับมีคา Shape factor ตั้งแต 1.00 - 0.65 ดังรูปที่ 4
และ 5 แสดงตัวอยาง Shape factor ทั้งนี้จะเห็นวาสอดคลอง
กับการประเมินคา Shape factor ≥ 0.65 [7, 8] ที่ใหผล
เปอรเซ็นตความกลมของอนุภาคแกรไฟต (% Nodularity By
Count) มากกวา 80 เปอรเซ็นต (มาตรฐานการยอมรับสําหรับ
การผลิตเหล็กหลอแกรไฟตกลม มีคาความกลมของอนุภาค
แกรไฟต ≥ 80 เปอรเซ็นต) [2] ดังรูปที่ 6

2.3 การทดสอบสมบัติทางกล
การทดสอบความแข็งตามมาตรฐาน ASTM E 10-96 วัด
แบบบริเนล หัวกดลูกบอลขนาด 2.5 มม. แรงกด 187.5 กก.ใช
เวลากดประมาณ 15 วินาที และทดสอบความตานทานแรงดึง
ดวยเครื่อง Universal Testing Machine (UTM) ยี่หอ Instron
model 8801 กําหนด Test Speed 3 มม./นาที ทําการทดสอบที่
อุ ณ หภู มิ ห อ ง โดยบั น ทึ ก ความยาวและเส น ผ า นศู น ย ก ลาง
เริ่มตนของชิ้นงานทดสอบ เพื่อนําไปคํานวณหาความตานแรง
ดึง ณ จุดคราก ( σ y ) และความตานทานแรงดึงสูงสุด ( σ u )
จากภาระแรงที่กระทํา (P) และขนาดเสนผานศุนยกลางเริ่มตน
ของชิ้นทดสอบ (A ) สวนความเหนียว (Ductile) ของวัสดุจะ
คํานวณจากคาเปอรเซ็นตการยืดตัว (%Elongation, %EL) หรือ
เปอรเซ็นตการลดลงของพื้นที่หนาตัดในชิ้นทดสอบ โดยการ
กําหนดพิกัดความยาว (Gauge length) เริ่มตนใหชิ้นทดสอบมี
คา Lo และกําหนดพิ กัดความยาวตําแหนงที่ชิ้นทดสอบเกิด
แตกหักมีคา Lf การเตรียมชิ้นงานโดยวิเคราะหชิ้นงานที่
ตําแหนงกลางของหนาตัด Y-Block อางอิงตามมาตรฐาน
ASTM E8M (Small-Size tensile test)
o

2.4 การวิเคราะหโครงสรางจุลภาคและอนุภาคแกรไฟต
การศึกษาโครงสรางจุลภาค (Microstructure) เปนการ
ตรวจสอบโครงสรางของโลหะที่ผานการเตรียมชิ้นงานดวย
การขัดกระดาษทรายตั้งแตเบอร 220 ถึง 1200 ขัดละเอียดดวย
ผาสักหลาด (Polishing) ดวยผงขัดที่ทําจากอลูมินา (Alumina
oxide) ผานการกัดกรด (Etching) แลวลางดวยแอลกฮอลและ
ถายภาพโครงสรางภายในเนื้อโลหะ การวิเคราะหโครงสราง
จุลภาคปริมาณอนุภาคแกรไฟตและโครงสรางพื้น ประเมิน
โดยใชโปรแกรมวิเคราะหภาพเปนซอฟทแวร กําหนดเลือก
พื้นที่ภาพถายโครงสรางจากกลองจุลทรรศนใชรูปภาพขนาด
640 x 480 pixels x 8 bit grey images ที่กําลังขยาย 100 เทา
[11-13] เลื อ กภาพถ า ยโครงสร า งจุ ล ภาคจํ า นวนเฉลี่ ย จาก
จํานวน 5 ภาพ การประเมินยอมรับอนุภาคของแกรไฟต
พิจารณาจากขนาดอนุภาคแกรไฟต (Graphite particle size)
มากกวา 5 μm [13] และลักษณะรูปรางของแกรไฟต (Shape
factor) ประเมินจาก Sphericity มีคาเทากับหรือมากกวา 0.65

รูปที่ 3 ลักษณะอนุภาคแกรไฟตทั้ง 7 ชนิด อางอิงตาม
ASTM A 247-67 [2,8]

รูปที่ 4 ผลการประเมินลักษณะอนุภาคแกรไฟตที่มี Shape
factor ตั้งแต 0.10 - 1.0 (Image Analysis)
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ไปขัดขวาง (Barriers) การเคลื่อนไหวอะตอมของคารบอนทํา
ใหอะตอมของคารบอนไมสามารถเกิดการแพรซึม (Carbon
diffussion) โตไปยังอนุภาคแกรไฟตขางเคียงได [5] จึงทําให
เกิดแกรไฟตแผนมากขึ้น [5,15] ทั้งนี้เปนเพราะจากการ
ประเมิน Shape factor นอยกวา 0.65 ทําใหพบโครงสราง
อนุภาคแกรไฟตที่ผิดปกติ (Deleterious nodule) ลักษณะไม
กลม ชนิดที่ 4, 5 และชนิดที่ 7 ดังรูปที่ 3 มีปริมาณมากขึ้น
อยางเห็นไดชัดเจน (อางอิงตามมาตรฐาน ASTM A247-67)
และเปนผลใหเปอรเซ็นตความกลมของอนุภาคแกรไฟตนอย
กวา 80 เปอรเซ็นต ดังรูปที่ 7 (ค) ดังรูปที่ 9 แสดงอนุภาค
แกรไฟตที่ผิดปกติ

รูปที่ 5 อนุภาคแกรไฟตหลังการทดสอบความตานทาน
แรงดึง ที่มีShape factor มากกวา 0.65 (ภาพถาย SEM)

รูปที่ 6 ผลการประเมินโครงสรางจุลภาคที่มี Shape factor
0.65- 1.0 และ Nodularity By Count >80% (Image Analysis)

ก) 0.035-0.052 %Mg

Shape factor < 0.65

ข) 0.055-0.062 %Mg

Shape factor < 0.65

3. ผลการวิจัย
3.1 ผลกระทบของปริมาณแมกนีเซียมตอปริมาณอนุภาค
แกรไฟต
ผลจากการทดลอง ในรูปที่ 7 และ 8 พบวา เมื่อชวงปริมาณ
แมกนีเซียมมีคาเพิ่มมากขึ้นจากในชวง 0.035-0.052 %, 0.0550.062% และ0.065-0.075% โดยน้ําหนัก ตามลําดับ พบวามี
แนวโนมทําใหปริมาณอนุภาคแกรไฟตลดลงอยางมีนัยสําคัญ
จาก 138 เหลือเพียง 78 อนุภาคตอตารางมิลลิเมตร และ
โครงสร า งเหล็ ก หล อ มี อ นุ ภ าคแกรไฟต ค ล า ยก า มปู (Grab
graphite) และแกรไฟตแผน (Flake graphite) มีลักษณะปลาย
แหลม [6,15] เป น ผลจากปริ ม าณแมกนี เ ซี ย มตกค า ง
(Excessive magnesium) มากเกินความตองการ คาดวาเกิด
Magnesium oxide (MgO) มากเกินความตองการจึงทําให
ความกลมของอนุภาคแกรไฟตลดลง [14,15] และอาจคาดวา
มีธาตุอื่นๆ ที่มีมากเกินความตองการ ถูกขับออกมาที่บริเวณ
ระหวางอนุภาคแกรไฟต (Intercellular graphite segregation)
ระหว า งการแข็ ง ตั ว ในช ว งการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ายู เ ทคตอยด
(Eutectoid reaction) เปนสําคัญ [2,4,5] จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่

ค) 0.065-0.075 %Mg
Shape factor < 0.65
รูปที่ 7 ภาพโครงสรางจุลภาคที่ยังไมกัดกรดที่ใชปริมาณ
แมกนีเซียมแตกตางกัน
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โครงสรางจุลภาคเฟอรไรตลดลง แนวโนมปริม าณอนุภาค
แกรไฟตจะลดลงดวย [2]
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Image analysis
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รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณแมกนีเซียมและ
จํานวนอนุภาคแกรไฟต
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รูปที่ 10 กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณแมกนีเซียมและ
ปริมาณสัดสวนโครงสรางเฟอรไรต

รูปที่ 9 อนุภาคแกรไฟตผิดปกติ ถายภาพพื้นผิวชิ้นงานดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM)
3.2 ผลกระทบของปริมาณแมกนีเซียมตอสัดสวนปริมาณ
โครงสรางเฟอรไรต
ผลจากการทดลองพบวา เมื่อชวงปริมาณแมกนีเซียมมีคา
เพิ่มมากขึ้นจาก 0.035-0.052%, 0.055-0.062% และ 0.0650.075 % โดยน้ําหนัก ตามลําดับ พบวามีแนวโนมทําให
ปริมาณสัดสวนโครงสรางเฟอรไรตเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 90
เหลือเพียง 55 เปอรเซ็นต ดังรูปที่ 10 ทั้งนี้เปนเพราะจากการ
ประเมิน Shape factor เทากับหรือมากกวา 0.65 ทําใหปริมาณ
อนุภาคแกรไฟตเม็ดกลมที่มีสภาพปกติทั้งชนิดที่ 1 และชนิดที่
2 (อางอิงตามมาตรฐาน ASTM A247-67) มีจํานวนลดลงอยาง
เห็นไดชัดเจน ขนาดอนุภาคแกรไฟตมีแนวโนมเล็กลงและ
การกระจายอนุภาคแกรไฟตไมสม่ําเสมอมากขึ้น ดังรูปที่ 11
(ค) ทั้ง นี้จ ะเห็ นว า สอดคล อ งกั บ ทฤษฎี ก ารเกิ ด โครงสร า ง
จุลภาคเหล็กหลอแกรไฟตกลม กลาววาเมื่อปริมาณสัดสวน

ก) 0.035-0.052 %Mg

Shape factor ≥ 0.65

ข) 0.055-0.062 %Mg

Shape factor ≥ 0.65

ค) 0.065-0.075 %Mg
Shape factor ≥ 0.65
รูปที่ 11 ภาพโครงสรางจุลภาคที่กัดกรด Nital 2%ที่ใชปริมาณ
แมกนีเซียมแตกตางกัน
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3.3 ผลกระทบของปริมาณอนุภาคแกรไฟตตอสมบัติทางกล
จากการทดลองพบวาปริมาณอนุภาคแกรไฟตที่เพิ่ม ขึ้น
ทําใหแนวโนมปริมาณสัดสวนโครงสรางจุลภาคเพิรลไลต
ลดลงอยางเห็นไดชัดเจน ดังรูปที่ 12 หรือในทางตรงกันขาม
ทําใหแนวโนมปริ มาณสัดสวนโครงสรางเฟอรไรตเพิ่มขึ้น
อยางเห็นไดชัดเจน ดังรูปที่ 13 นอกจากนี้ ยังพบวา ปริมาณ
อนุ ภ าคแกรไฟต มี ผ ลต อ สมบั ติ ท างกลอย า งมี นั ย สํ า คั ญ
กล า วคื อ เปอร เ ช็ น ต ก ารยื ด ตั ว ในชิ้ น งานทดสอบความ
ตานทานแรงดึงแปรผันโดยตรงกับปริมาณอนุภาคแกรไฟต
ดังรูปที่ 14 แตแปรผกผันกับคาความตานทานแรงดึงดังรูปที่
15 ทั้งนี้ เปนเพราะดวยสมบัติเฉพาะตัวของโครงสรางเฟอร
ไรตที่มีคุณสมบัติเหนียวสูงแตความแข็งแรงต่ํา [2, 7]
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รูปที่ 14 กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณอนุภาคแกรไฟต
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รูปที่ 15 กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณอนุภาคแกรไฟต
และคาความตานทานแรงดึง
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รูปที่ 12 กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณอนุภาคแกรไฟต
และปริมาณสัดสวนโครงสรางเพิรลไลต

4. สรุปผลกการวิจัย
1. ปริ ม าณอนุภ าคแกรไฟต เป น ป จ จั ย ที่มี ค วามสํ าคั ญ ต อ
โครงสรา งเหล็ กหล อ แกรไฟต ก ลม ผลจากการประเมิ น ค า
ยอมรับลักษณะรูปรางของแกรไฟต (Shape factor) ในชวง
ตั้งแต 1.00 - 0.65 พบวามีอนุภาคแกรไฟตเม็ดกลมปกติ
(spherical or near-spherical graphite particles) ทั้งชนิดที่ 1
และชนิดที่ 2 มีผลทําใหยอมรับคาเปอรเซ็นตความกลมของ
อนุภาคแกรไฟต (% Nodularity by count) มากกวา 80
เปอรเซ็นต
2. ปริมาณแมกนีเซียมตกคาง (Residual Mg) ที่เพิ่มขึ้นมาก
เกินความตองการในชวง 0.065-0.075 % โดยน้ําหนัก ทําให
ปริมาณอนุภาคแกรไฟตลดลงเหลือ 78 อนุภาคตอตาราง
มิลลิเมตร พบวาลักษณะรูปรางของอนุภาคแกรไฟตไมกลม
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คลายกามปูและแกรไฟตแผนปลายแหลมเพิ่มมากขึ้น มีผลทํา
ใหคาเปอรเซ็นตความกลมของอนุภาคแกรไฟตต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน
3. ปริ ม าณอนุ ภ าคแกรไฟต ที่ ล ดลง การกระจายอนุ ภ าค
แกรไฟต ไ ม ส ม่ํ า เสมอมากขึ้ น ทํ า ให แ นวโน ม สั ด ส ว น
โครงสรางจุลภาคเฟอรไรตเปลี่ยนแปลงลดลงอยางเห็นได
ชัดเจน เมื่อมีปริมาณแมกนีเซียมเกินความตองการ จากผล
ดังกลาวทําใหสมบัติทางกล เชน คาความตานทานแรงดึงและ
ความแข็งเพิ่มขึ้น แตคาเปอรเซ็นตการยืดตัวมีคาลดลงอยาง
เห็นไดชัดเจน
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