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วิทยานิ พนธ์น้ ี เป็ นการศึกษาสมบัติทางกลของอลูมิเนี ยมซิลิคอน เกรดA356 ที่ผสมกระป๋ องเครื่ องดื่มในอัตราส่ วน 1:101,
5:105 และ 10:110 กรัม และแบ่งกระป๋ องออกเป็ น 3 ส่ วนหลักคือ ตัว
กระป๋ อง, ฝากระป๋ อง และ ตัวผสมฝากระป๋ อง ผสมกันตามปริ มาณที่
กาหนดไว้ขา้ งต้น เพื่อหาปริ มาณส่วนผสมและสมบัติทางกลที่ดีสุด ซึ่ ง
จากการทดลองพบว่าในอัตราส่ วน 10:110 กรัม ของตัวผสมฝาที่
หลอมรวมกับอลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน ให้สมบัติดีที่สุด หลังจากนั้นนา
อลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรดA356 ที่เติมตัวผสมฝากระป๋ องทาการ
สัน่ สะเทือนทางกลในแนวดิ่งที่แอมพลิจูด 17.64, 28.46 และ 90.41
µm ในสภาวะกึ่งของแข็ง จากผลการทดลองการสัน่ สะเทือนทางกลที่
แอมพลิจูด 90.41 µm มีสมบัติทางกลด้านความแข็งสูงสุดคือ 79.50
HV
คาสาคัญ : สภาวะกึ่งของแข็ง / เกรด A356 / การสัน่ สะเทือนทางกล /
สมบัติทางกล

Abstract
This dissertation is to study the mechanical properties of AlSi grade A356 mixed with beverage can in the amount of 1:101,
5:105 and 10:110 Grams. Beverage can consists of 3 parts which are
can body, can lid and mixed can lid and can body. Mixing amount is
as above for determining the best amount and mechanical properties.
From the experiment, the amount of 10:110 Grams of mixed can lid
and can body fused with Al-Si give the best properties. Then,
mechanical vibration property of Al-Si A356 fused with can lid is
tested at amplitude of 17.64, 28.46 and 90.41 µm in semi-solid state.

The result shows the mechanical vibration at amplitude of 90.41 µm
and the hardness is 79.50 HV.
Keywords: Semi-solid state / grade A356 / mechanical vibration /
mechanical properties

1.บทนา
ในปั จจุบนั อลูมิเนียมจัดเป็ นโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่มี
บทบาทในอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และแนวโน้มในการใช้งาน
สูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพราะอลูมิเนี ยมมีสมบัติเด่นหลายด้าน
เช่น ความสามารถในการหล่อ (Castability) ต้านทานการกัดกร่ อน
(Corrosion resistance) ทนต่อการสึ กหรอ (Wear resistance) มีความ
แข็ง และ ความแข็งแรงสูง และ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การขยายตัวทาง
ความร้อนต่า (Low thermal expansion coefficient) เป็ นต้น ซึ่ง
อลูมิเนียมที่นามาศึกษาเป็ นอลูมิเนียมเกรด A356 เป็ นที่รู้จกั และใช้ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์กนั อย่างแพร่ หลาย เช่น ล้อ และชิ้นส่ วน
ประกอบยานพาหนะ เนื่องจากมี ความเหนี ยวและความแข็งแรงต่อ
น้ าหนักสู ง ทาให้มีความต้องการในตลาดอุตสาหกรรมเป็ นจานวนมาก
ในวิธีการปรับปรุ งคุณสมบัติอลูมิเนียมมีหลายวิธี เช่น การ
ปรับปรุ งโดยการเติมธาตุ และการปรับปรุ งโดยการสัน่ สะเทือนทางกล
เป็ นต้น วิธีการเหล่านี้ เป็ นวิธีการที่นิยมใช้กนั ในอุตสาหกรรม โดย
วิธีการเติมธาตุจะเติมในปริ มาณน้อยลงไปเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของอลูมิเนียมให้เป็ นไปตามต้องการ ธาตุที่ผสมลงไปเพื่อทา เป็ นอัล
ลอยสามารถเพิม่ ความแข็งแรง (strength) ความแข็ง (hardness)
ความสามารถในการนา ไฟฟ้ าและความร้อน การต้านทานการกัด
กร่ อน หรื อการเปลี่ยนสี ของโลหะ เช่น แมกนี เซี ยม ช่วยเพิ่มความแข็ง
หรื อ แมกกานี ส ช่วยเพิ่มความแข็งและการขึ้นรู ปเป็ นต้น [1] หรื อ

การปรับปรุ งคุณสมบัติของโลหะอีกวิธี โดยการสัน่ สะเทือนทางกล
เป็ นการให้การแรงสัน่ สะเทือนในทิศขึ้นลงเพื่อให้อนุภาคเกิดการ
สัน่ สะเทือนทาให้โครงสร้างจุลภาคมีขนาดเดนไดร์ ทที่กลมและ
ละเอียดมากขึ้น มีผลช่วยในการปรับปรุ งคุณสมบัติดา้ นความเหนี ยว
[2] ข้อดีของเทคนิ คนี้ คือ ใช้ตน้ ทุนในการผลิตต่า และ สามารถนาไป
ปรับใช้ในกระบวนการผลิต ในปัจจุบนั ได้ทนั ที
ดังนั้นงานวิจยั นี้ ศึกษาถึงการปรับปรุ งสมบัติของอลูมิเนี ยม
เกรด A356 ด้วยวิธีการเติมธาตุและการสัน่ สะเทือนทางกล โดยการ
เติมธาตุ Mg และ Mn ที่ได้จากการนากระป๋ องน้ าอัดลมมารี ไซเคิลซึ่ ง
ในกระป๋ องน้ าอัดลมสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่วนฝาจะมี
ปริ มาณแมกนีเซียมเป็ นหลักซึ่งเป็ นอลูมิเนียม เกรด 5182 และส่ วนตัว
กระป๋ องจะมีปริ มาณแมงกานีสเป็ นหลักซึ่งเป็ นอลูมิเนียม เกรด 3004
[3]โดยมีอตั ราส่ วนของอลูมิเนียมเกรด 3004,5182 ที่ผสมกับอลูมิเนี ยม
เกรด A356 ที่แตกต่างกัน และนาไปสัน่ สะเทือนทางกล โดยน้ าหนัก
ส่วนผสมของอลูมิเนียมเกรด 3004,5182 ที่ผสมและการสัน่ สะเทือน
จะส่งผลต่อโครงสร้างจุลภาค (Microstructure), ลักษณะรู ปร่ าง
(Morphology) และความแข็ง (Hardness) ของอลูมิเนียม A356

2.อุปกรณ์ และวิธีการทาลอง
ชิ้นงานหล่อโลหะผสมอลูมิเนียม-ซิลิคอนผสม เกรด A356
( Al-7%Si-0.4%Mg ) น้ าหนัก 100 กรัม ถูกหลอมในเบ้าซิลิคอนคาร์
ไบด์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มิลลิเมตร ความสูง 95 มิลลิเมตร ที่
อุณหภูมิ 800°C ภายในเตาไฟฟ้ า(Electric furnace) รุ่ นModutemp1200
ดังในรู ปที่1(ก) ภายหลังค้างน้ าอลูมิเนี ยม-ซิลิคอน เกรด A356 เป็ น
เวลา 1 ชัว่ โมง ทาการเติมกระป๋ องเครื่ องดื่มรี ไซเคิลที่ผา่ นการอบที่
อุณหภูมิ 530 °C เป็ นเวลา 30 นาที โดยเติม ตัวกระป๋ อง ฝากระป๋ อง
และฝาผสมตัวกระป๋ องเครื่ องดื่มในอัตราส่ วน 1:101, 5:105 และ
10:110 กรัม ตามลาดับ ทาการคนให้เข้าด้วยกันเป็ นเวลา 1-2 นาที
นาเข้าเตาไฟฟ้ าที่อุณหภูมิ 800 °C เป็ นเวลา 30 นาที นาเบ้า ออกจาก
เตา ทาการวัดอุณหภูมิดว้ ยเทอร์โมคัปเบิล ชนิด K ที่อุณหภูมิ 720 °C
เทลงในเบ้ากราไฟต์ จากนั้นปล่อยให้เย็นตัวจนถึงอุณหภูมิห้อง อีกชุด
การทดลองจะให้ระดับความรุ นแรงการสัน่ สะเทือนทางกลอยูท่ ี่แอม
พลิจูด 17.65, 28.46, และ90.41 ไมครอน โดยมีค่าความถี่คงที่ 50 Hz
ปรับด้วยเครื่ อง (Variac) หลังจากนั้นนาชิ้นงานจากการทดลองข้างต้น
ทาการตัดชิ้นงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างด้วยเครื่ องวิเคราะห์ภาพ
(Image Analyzer) ตรวจส่ วนผสมทางเคมี และทดสอบความแข็ง ชนิด
ไมโครวิกเกอร์ รุ่ น MVK-H1 ยีห่ ้อ MITUTOYO ใช้แรงกดทดสอบ
100 กรัม เป็ นเวลา 15 วินาที

3.ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 ผลการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี ได้แก่ 1) อลูมิเนี ยมซิ ลิคอน เกรด A356 2) ตัว และ 3) ฝากระป๋ องจากเครื่ องดื่ มโค้กซี โร่
ด้วยเครื่ อง Emission Spectrometer รุ่ น ARL 3460 ดังแสดงในตารางที่
1 พบว่าอลู มิเ นี ยม-ซิ ลิ คอน เกรด A356 ที่ ไม่ ผ่านการหล่ อมี ป ริ ม าณ
ซิ ลิ ค อนหลัก ร้ อ ยละ 7.068 โดยน้ า หนัก ภายหลัง การหล่ อ ขึ้ น รู ป
ตรวจสอบส่ วนผสมทางเคมีอีกครั้งพบว่าปริ มาณซิ ลิคอนลดลง เป็ น
ร้อยละ 6.743 โดยน้ าหนัก นอกจากนั้นทาการวิเคราะห์ส่วนผสมของ
ตัวและฝากระป๋ องเครื่ องดื่ ม ซึ่ งมี ส่วนผสมหลัก คื อ แมงกานี ส และ
แมกนี เซี ยม ตามลาดับ เมื่ อทาการหล่อขึ้ นรู ปเพื่อตรวจส่ วนผสมทาง
เคมี ทาให้ทราบว่า แมงกานี ส และแมกนี เซี ยม ของตัวและฝากระป๋ อง
มีปริ มาณร้อยละ 0.863 และ 2.832 โดยน้ าหนัก ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของอลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 ตัว
และฝากระป๋ องเครื่ องดื่ม
Code
A
B
C
D

Alloy
A356(Ingot)
A356(Cast)
Body
Lid

Si
7.068
6.743
0.315
0.171

Mg
0.251
0.056
0.476
2.832

Mn
0.007
0.012
0.863
0.403

3.2 ผลการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของอลูมิเนี ยม-ซิลิคอน
เกรด A356 ที่ผสมรวมกับกระป๋ องเครื่ องดื่มโค้กซี โร่ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 พบว่า อลูมิเนี ยม-ซิลิคอน เกรด A356 หลอมรวมกับตัว
กระป๋ องในอัตราส่ วน 1:101, 5:105 และ 10:110 กรัม ตามลาดับ มี
ปริ มาณแมงกานี สเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 0.016, 0.048 และ0.089
ตามลาดับ และยังพบว่าอลูมิเนี ยม-ซิลิคอน เกรดA356 หลอมรวมฝา
กระป๋ องในอัตราส่ วน 1:101, 5:105 และ 10:110 กรัม มีปริ มาณ
แมกนี เซี ยมเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 0.117, 0.075 และ 0.437 โดยน้ าหนัก
ตามลาดับ นอกจากนี้ เมื่อนา ตัวกับฝากระป๋ องมาผสมรวมเข้าด้วยกัน
ในอัตราส่ วน 1:101, 5:105 และ 10:110 กรัม แล้วนามาผสมรวมกับ
อลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 พบว่าปริ มาณ แมงกานี ส และ
แมกนี เซี ยม เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 0.005, 0.035 และ 0.064 โดยน้ าหนัก
และ 0.075, 0.135 และ 0.287 โดยน้ าหนัก ตามลาดับ

ตารางที่ 2 ส่วนผสมทางเคมีของอลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรดA356ที่ผสม
ตัวกระป๋ อง ฝากระป๋ องและผสมรวมตัวกับฝากระป๋ องตามเงื่อนไง
ต่างๆ
Code
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Alloy
1:100 Body
5:105 Body
10:110Body
1:101 Lid
5:105Lid
10:110 Lid
1:101 (B+L)
5:105 (B+L)
10:110(B+L)

Si
6.123
6.016
5.941
5.990
5.936
5.756
6.094
5.933
5.710

Mg
0.030
0.102
0.004
0.117
0.075
0.437
0.075
0.135
0.287

Mn
0.016
0.048
0.089
0.009
0.021
0.042
0.005
0.035
0.064

3.3 โครงสร้างจุลภาคของอลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356
และผสมกระป๋ องเครื่ องดื่มโค้กซีโร่ ที่ไม่มีการสัน่ สะเทือนทางกล
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค พบว่าหลอมหลอมรวมตัวกระป๋ อง
กับโลหะผสมอลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 ที่ประกอบด้วยเฟสของ
อลูมิเนียม และเฟสยูเทคติคซิลิคอน (Eutectic Silicon)มีลกั ษณะ เป็ น
เข็มยาวนั้น กลับทาให้ ยูเทคติคซิ ลิคอนมีรูปร่ าง สั้น มนขึ้นน่าจะเกิด
จากการตัวกระป๋ องมีส่วนผสมหลักเป็ นแมงกานี สทาให้ไปขัดขวาง
การโตของยูเทคติคซิลิคอน และยังไปรวมตัวกับ Al, Fe, และ Si
กลายเป็ นเฟส Al13(MnFe)3Si2 (ศิริพลและคณะ, 2549; Shusen Wu,
Lizhi Xie, Junwen Zhao and H. Nakae) อีกประการเกิดจากธาตุ เหล็ก
เนื่องจากอัตราการเย็นตัวช้าทาให้เกิดเฟส Al5FeSi ที่มีลกั ษณะเป็ นเข็ม
แหลม ซึ่งมีความแข็งเปราะ ส่ งผลเสี ยต่อสมบัติทางกล เมื่อเติม
ตัวกระป๋ องส่ งผลให้เกิดเป็ นเฟส Al13(MnFe)3Si2 จะมีลกั ษณะที่โค้ง
มนขึ้น เมื่อทาการหลอมรวมผสมฝา และตัวผสมฝากระป๋ องกับโลหะ
ผสมอลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 กลับพบว่า เฟสยูเทคติคซิลิคอนมี
ขนาดเล็กและมีความละเอียดมากที่สุด เนื่องจากฝากระป๋ องเครื่ องดื่ม
โค้กซีโร่ มีปริ มาณแมกนีเซียมเป็ นหลัก เข้าไป
หลอมรวมตัวกับซิ ลิคอนในอลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 เกิดเป็ น
Mg2Si (Backerud, et al., 1990; Donna, etal., 1993)
3.4 โครงสร้างจุลภาคของอลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356
หลอมรวมกระป๋ องเครื่ องดื่มโค้กซี โร่ ที่ทาการสัน่ สะเทือนทางกล
จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค พบว่าการสัน่ สะเทือนทางกลด้วย
แอมปลิจูดที่ 28.46 และ 90.41ไมครอนสามารถช่วยลดขนาดเดนไดรท์
อลูมิเนียมและซิ ลิคอนยูเทคติคได้และยังช่วยทาให้รูปทรงสัณฐานของ
เดนไดรท์ของเดนไดรท์อลูมิเนียมซิลิคอนยูเทคติคอลูมิเนียมและผลึก
ซิลิคอนยูเทคติคมีลกั ษณะมนมากขึ้นรวมทั้งมีการกระจายตัวสม่าเสมอ

มากขึ้นโดยอยูใ่ นโครงสร้างเนื้ อพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นเดนไดรท์
อลูมิเนียม(alpha) รอบๆผลึกของซิลิคอนยูเทคติค ดังในรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 โครงสร้างจุลภาคของอลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 ที่หลอม
รวมกระป๋ องเครื่ องดื่ม โดยผ่านการสั่นสะเทือนกล (ก) A356 (ข)
10:110 กรัม ตัวกระป๋ อง (ค) 10:110 กรัม ฝากระป๋ อง (ง) 10:110 กรัม
ตัวผสมฝากระป๋ อง

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รู ปที่ 2 โครงสร้างจุลภาคของอลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรดA356 ที่ได้จาก
การเติมตัวและฝากระป๋ อง เทน้ าโลหะที่อุณหภูมิ 720 °C และผ่านการ
สัน่ สะเทือนทางกลที่แอมพลิจูด (ก) แอมพลิจูด 0 µm (ข) แอมพลิจูด
17.65µm (ค) แอมพลิจูด 28.46 µm (ง) แอมพลิจูด 90.41µm
3.5 ผลการวัดค่าความแข็งด้วยวิธีไมโครวิกเกอร์ (MHV) ที่
ผ่านการสัน่ สะเทือนทางกลที่แอมปลิจูด 17.65, 28.46 และ 90.41
ไมครอน เมื่อทาการหลอมตัวผสมฝากระป๋ องเครื่ องดื่ม ลงใน
อลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรดA356 ตามลาดับ พบว่ามีค่าความแข็ง คือ
63.35, 71.45 และ 79.50 HV ตามลาดับ การสัน่ สะเทือนทางกลช่วย
เพิ่มความแข็ง การหลอมตัวผสมฝากระป๋ องเครื่ องดื่มลงในอลูมิเนียมซิลิคอน เกรด A356 จะส่ งผลต่อค่าความแข็งมากที่สุดและยังพบอีกว่า
ค่าความแข็งของโลหะผสมอลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 ที่ไม่ผสม
กระป๋ องเครื่ องดื่มกลับมีความน้อยที่สุดคือ 51.38 HV ดังตารางที่ 3
และ รู ปที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าความแข็งของอลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 ที่เติมและ
ไม่เติมกระป๋ องเครื่ องดื่ม พร้อมสัน่ สะเทือนทาง กล

ชิ้นงานทดสอบ
A356 (0 µm)

ค่าความ
แข็งเฉลี่ย
(HV)
51.38

Standard Deviation
(SD)
2.4473

51.20

1.5684

55.90

0.5477

A356 (90.41µm)
10% B+L (0 µm )
10%B+L(17.65µm)
10%B+L(28.46µm)
10%B+L(90.41µm)

60.50
68.50
63.35
71.45
79.50

0.4690
1.2936
0.3416
0.8888
1.4989

ค่ าความแข็งไมโครวิกเกอร์ (MHV)

A356 (17.65µm)
A356 (28.46µm)

90
80
70
60
50
40
30
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0

สั้นลงและมีการกระจายตัวที่ดีข้ ึนตามอัตราส่ วน 1:101, 5:105 และ
10:110 กรัม ตามลาดับ
4.3 การสัน่ สะเทือนทางกลในแนวดิ่งมีผลต่อโครงสร้ าง
จุลภาค โดยทาให้โครงสร้างจุลภาคมีขนาดแอลฟ่ าอลูมิเนียมเล็กลงมี
ความละเอียดมากขึ้น ตามความแรงของการสัน่ สะเทือนทางกลที่ แอม
พลิจูด 17.65, 28.46 และ 90.41 µm ตามลาดับ
4.4 อลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 ที่หลอมรวม ตัว, ฝา
และ ตัวผสมฝากระป๋ อง มีค่าความแข็งเพิ่มขึ้นโดยการเติมตัว, ฝา และ
ตัวผสมฝากระป๋ องทาให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้นตามอัตราส่ วน 1:101,
5:105 และ 10:110 กรัม ตามลาดับ และอลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356
ที่หลอมรวมฝากระป๋ องให้ค่าความแข็งสู งสุ ดคือ 70.58 HV
4.5 อลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรดA356 ที่ผา่ นการสัน่ สะเทือน
ทางกลที่แอมพลิจูด 17.65, 28.46 และ 90.41µm มีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น
และเมื่อเติมกระป๋ องและสัน่ สะเทือนทางกลจะทาให้ค่าความแข็ง
เพิ่มขึ้นมากกว่าการสัน่ สะเทือนทางกลอย่างเดียว ค่าความแข็งของ
อลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรดA356 ที่หลอมรวมตัวผสมฝากระป๋ องและ
ผ่านกานสัน่ สะเทือนทางกลที่แอมพลิจูด 90.41 µm ให้ค่าความแข็ง
สู งสุดคือ 79.50 HV
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รู ปที่ 3 ค่าความแข็งเปรี ยบเทียบระหว่างอลูมิเนี ยม-ซิลิคอน เกรดA356
ที่ผา่ นการสัน่ สะเทือนทางกลกับอลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรดA356 ที่เติม
ตัวผสมฝากระป๋ องและผ่านการสัน่ สะเทือนทางกล

4,สรุปผลการทดลอง
4.1 อลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรดA356ที่หลอมรวมตัวกระป๋ อง
จะมีปริ มาณ แมงกานี สเพิม่ ขึ้น และอลูมิเนี ยม-ซิลิคอน เกรดA356 ที่
ผสมฝากระป๋ องจะมีปริ มาณ แมกนีเซียมเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นการเติม
ตัวผสมฝากระป๋ องหลอมรวมกับอลูมิเนียม-ซิ ลิคอนจะทาให้ส่วนผสม
ทางเคมี มีปริ มาณแมงกานีสและแมกนีเซี ยมเพิ่มขึ้น
4.2 อลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 ที่หลอมรวม ตัว, ฝา
และ ตัวผสมฝากระป๋ องทาให้โครงสร้างจุลภาคมียเู ทคติคซิลิคอนที่
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