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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้นาเสนอการผลิตแคปซูลสุ ญญากาศ หรื อ
แคปซูลบรรจุ แก๊สเฉื่ อยที่ ทาจากแก้วโบโรซิ ลิเกท เพื่อใช้เป็ น
ภาชนะในการเผาผนึ ก นิ เ กิล ไทเทเนี ย มหรื อ ไทเทเนี ย มที่
อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซี ยส โดยในงานวิจัยได้ตรวจสอบการ
อ่ อ นตัว ของแก้ว ที่ อุ ณ หภู มิ ดั ง กล่ า วในเตาเผาอุ ณ หภู มิ สู ง
ทดสอบวิธีการปิ ดแก้วแคปซูล และการบรรจุสภาวะอากาศปกติ
สภาวะก๊าซอาร์กอน และสภาวะสุ ญญากาศระดับต่ าในแคปซูล
จากนั้นทดสอบชิ้นงานนิเกิลไทเทเนียมและไทเทเนี ยมที่ เผาใน
แคปซูล ด้วยการชั่งน้ าหนัก ตรวจสอบพฤติ กรรมการเปลี่ ย น
เฟสด้วยเครื่ อ งดิ ฟเฟอเรนเชี ย ลสแกนนิ งแคลอริ มิเ ตอร์ และ
ความแข็งแบบรอกเวลล์ตามลาดับ จากการทดลองพบว่าแก้วโบ
โรซิ ลิเกตที่อุณหภูมิดังกล่ าวคงสภาพได้ดี และสามารถขึ้ นรู ป
เป็ นแคปซูลได้ด้วยหัวตัดแก๊สแบบออกซิ เจน ด้วยเทคนิ คการ
ขึ้นรู ปแบบให้แก้วปิ ดตัวเอง ได้สาเร็ จโดยไม่พบรอยรั่ วซึ มของ
แก๊ส อย่างไรก็ตามในการทดสอบชิ้นงานที่เผาในสภาวะต่างกัน
ไม่พบความแตกต่างของน้ าหนัก พฤติกรรมทางความร้ อน และ
ความแข็ งอย่า งมี นัย สาคัญ จึ งเสนอแนะให้พฒ
ั นาระบบการ
เชื่ อ มต่ อ สุ ญ ญากาศมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และใช้โ ลหะ
ทดสอบชนิ ด อื่ นที่ เ ห็นผลชัดเจนที่ อุ ณหภูมิ ดังกล่ าวต่ อ ไปใน
อนาคต
คาสาคัญ: แคปซูลสุ ญญากาศ, เตาเผาสุ ญญากาศ
Abstract
This research presents an encapsulation method of a
borosilicate glass capsule, filled with vacuum or inert gas, for the
use as a sample container in a sintering process at 650 degree
celcius. The investigation on softening behavior of borosilicate
glass, glass encapsulation processes in air, vacuum and inert gas
conditions was included. Then, titanium and nickel titanium
samples were sintered in the capsules with various conditions and
characterized weight change, phase transformation behavior by

using differential scanning calorimeter, and hardness by
Rockwell hardness testing. The result showed that the capsules
can be successfully formed by heating with a gas cutting torch
and using self-closing technique, without a trace of gas leakage.
However, the changes in titanium and nickel titanium properties
before and after sintering were not significant. Development of a
better vacuum connecting unit and a proper selection of
efficiency indicator are recommended for a further study.
Keywords: Vacuum Capsule, Vacuum furnace
บทนา
โลหะบางชนิ ด จะมี ค วามไวต่ อ ออกซิ เ จนมาก ท าให้
เกิดปฏิกริ ิ ย าออกซิ เดชันได้ง่าย ส่ งผลให้เ กิดโลหะออกไซด์ ซึ่ ง ทาให้
โลหะนั้นเกิดความเสี ยหาย สมบัติของโลหะเปลี่ ยนไป จึ งมี ความจาเป็ น
ที่ จ ะได้ รั บ การเผาภายใต้ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละบรรยากาศที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เช่น เตาเผาที่ เป็ นระบบสุ ญญากาศ หรื อเตาเผาที่ สามารถ
ควบคุ ม แก๊ส เฉื่ อ ยได้ โดยภาควิ ช าวิ ศ วกรรมวัส ดุ จ ะมี เ ตาเผาหลาย
อุณหภูมิ ที่เป็ นระบบธรรมดา แต่ในบางงานวิจัยมี ความจาเป็ นที่ จะต้อง
ควบคุ ม บรรยากาศภายในเตา ซึ่ งสามารถน าไปเข้า เตาเผาที่ ส ถาบัน
เทคโนโลยี โ ลหะและวัส ดุ แ ห่ ง ชาติ (MTEC) แต่ ใ นเตาเผาระบบ
สุ ญ ญากาศนั้น จะท าได้ภ ายใต้ บ รรยากาศเดี ย วเท่ า นั้น ไม่ ว่ า จะเป็ น
สุ ญญากาศ หรื อแก๊สเฉื่อย ถ้าต้องการทาทั้ง 2 บรรยากาศก็มีความจาเป็ น
ที่ จะต้องเผา 2 รอบ ท าให้เป็ นการสิ้ นเปลื อ งพลัง งาน ซึ่ งข้อแตกต่ า ง
ระหว่างการเผาโดยแคปซูล คื อความสะดวก รวดเร็ ว สามารถควบคุ ม
บรรยากาศต่ อ การเผาหนึ่ ง ครั้ งได้มากกว่า ใช้พลังงานสาหรั บ การดู ด
สุ ญ ญากาศที่ น้อยกว่ า จึ งท าให้ก ารเผาโดยใช้แคปซู ลมี ก ารประหยัด
พลังงาน
ในงานวิจยั นี้จะทาการผลิตและพัฒนาแคปซูลสุ ญญากาศ
เพื่อบรรจุโลหะที่มีความไวต่อออกซิ เจน ที่ทาให้เป็ นสุ ญญากาศมาก
ที่ สุด หรื อใส่ แก๊สอาร์ กอนก่อนนาไปเผาในเตาเผาระบบธรรมดา
โดยไม่ ต้องมี การเปลี่ ย นแปลง หรื อติ ดตั้งอุ ป กรณ์เพิ่ มเติ ม บริ เวณ
เตาเผา ซึ่ งวัสดุที่นามาทาแคปซูล จะใช้แก้วโบโรซิ ลิเกท เนื่ องจาก

แก้วโบโรซิ ลิเกทมีอุณหภูมิหลอมเหลวและอุณหภูมิอ่อนตัวสูง โดย
การปิ ดแก้วเป็ นแคปซูลได้น้ นั จะใช้ความร้ อนจากแก๊สปิ โตรเลี ยม
เหลวเป็ นแก๊สเชื้อเพลิง และอ็อกซิ เจนเป็ นแก๊สที่ช่วยในการเผาไหม้
โดยใช้เครื่ องปั๊ มสุ ญญากาศในการดูดอากาศออกจากหลอดแก้ว ซึ่ ง
งานวิจัยนี้ จึ งมุ่ งพัฒ นาในการผลิ ตแคปซู ลที่ ส ามารถใช้ในเตาเผา
ระบบธรรมดา เพื่ อให้มี ป ระสิ ทธิ ภาพใกล้เคี ยงกับการใช้เ ตาเผา
ระบบสุ ญญากาศได้มากที่สุด
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อเป็ นต้นแบบในการผลิตแคปซูลที่ใช้สาหรับเตาเผา
อุณหภูมิสูง
2. เพื่อใช้แคปซูลบรรจุชิ้นงานประเภทไทเทเนียมในการ
เผาด้วยเตาอุณหภูมิสูงแบบธรรมดาเทียบกับการเผา
ชิ้นงานในเตาเผาแบบสุ ญญากาศ
วิธีการดาเนินโครงงาน
1. การออกแบบแคปซู ล
1.1. ออกแบบการดูดสุ ญญากาศ โดยใช้ขอ้ ต่อที่มีความ
มิดชิดต่อเข้ากับหลอดแก้วและเครื่ องปั๊ มสุ ญญากาศ
1.2. ออกแบบความยาวและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่
สามารถใส่ ชิ้นงานได้
2. การขึน้ รู ปแคปซู ล
2.1. ทดสอบแก้วโบโรซิ ลิเกทโดยใช้เตาเผาที่อุณหภูมิ
500°C 650°C และ 800°C โดยจะคงความร้อนไว้ที่
อุณหภูมิน้ นั ๆเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
2.2. ตัดแก้วโบโรซิ ลิเกทด้วยเครื่ องตัดใบมีดใหญ่ (High
speed cutter)ให้เป็ นชิ้นงานความยาว 50 เซนติเมตร
2.3. ปิ ดก้นแก้วที่ได้ดว้ ยความร้อนจากเปลวไฟข้าง โดยใช้
ไฟจากแก๊สLPG เป็ นแก๊สเชื้อเพลิงให้ความร้อนและ
ให้อ็อกซิ เจนช่วยในการเผาไหม้ ปรับขนาดเปลวไฟ
ด้วยการใช้อตั ราส่ วนแก๊สLPG ต่ออ็อกซิ เจนเป็ นหนึ่ง
ต่อหนึ่ง ได้เปลวไฟยาวสี นาเงินอมส้ม หรื อเรี ยกว่า
เปลวไฟ Neutral Flame
2.4. ใส่ ชิ้นงานโลหะไทเทเนียม หรื อ นิ เกิลไทเทเนียมลงใน
หลอดแก้วที่ปิดก้นแก้ว
2.5. ทาบรรยากาศภายในแคปซูลเป็ น 3 บรรยากาศ คือ
อากาศ สุ ญญากาศ และอาร์กอน โดยบรรยากาศแบบ
อากาศสามารถปิ ดแก้วเป็ นแคปซูลได้เลย
2.6. บรรยากาศแบบสุ ญญากาศทาได้โดยใช้เครื่ องปั๊ ม
สุ ญญากาศดูดอากาศออกด้วยแรงดัน 350 มิลลิเมตร
ปรอท เป็ นเวลา 10 นาที

2.7. บรรยากาศแบบอาร์กอนทาได้โดยใช้เครื่ องปั๊ ม
สุ ญญากาศดูดอากาศออกด้วยแรงดันและเวลาเท่ากัน
กับบรรยากาศสุ ญญากาศ จากนั้นใส่ แก๊สอาร์กอนด้วย
แรงดัน 2 LPM เป็ นเวลา 5 นาที
2.8. ปิ ดแก้วเป็ นแคปซูลด้วยความร้อนเดียวกันกับการปิ ด
ก้นแก้ว โดยให้ความยาวของแคปซูลไม่เกิน 15
เซนติเมตรโดยทดลองปิ ดด้วยกัน 3 วิธี
- ปิ ดโดยการหมุนแก้วทั้งสองข้าง
- ปิ ดโดยการหมุนแก้วเพียงด้านเดียว
- ปิ ดด้วยการให้ความร้อนจนแก้วหลอมปิ ดกันเอง
3. การเผา
3.1. นาแคปซูลที่บรรจุชิ้นงานทดสอบทั้ง 3 บรรยากาศเข้า
เตาเผาโดยให้ความร้อนสูงสุ ดที่ 650°C แล้วปล่อยให้
คงไว้ที่อุณหภูมิน้ ีเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
3.2. ให้แคปซูลเย็นตัวภายในเตา เพื่อป้ องกันไม่ให้แคปซูล
เกิดการแตกร้าว
3.3. นาโลหะประเภทไทเทเนียมทั้ง 2 เข้าเตาเผาสุ ญญากาศ
ที่สถาบันเทคนโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
เพื่อเปรี ยบเทียบกับชิ้นงานที่ผ่านการเผาด้วยแคปซูล
4. การตรวจสอบประสิ ทธิภาพแคปซู ล
4.1. นาโลหะนิเกิลไทเทเนียมที่ ผ่านการเผาด้วยแคปซูลทั้ง
3 บรรยากาศมาเปรี ยบเที ยบกับโลหะนิ เกิลไทเทเนี ยม
ด้ว ยเครื่ อ งดิ ฟเฟอเรนเชี ย ลแคลรอริ มิ เ ตอร์ โดยให้
อุ ณ หภู มิเ ริ่ ม ต้น ติ ดลบ 60ºC และให้ค วามร้ อนจนถึ ง
อุณหภูมิ 150ºC ปล่อยให้เย็นตัวลงถึง ติดลบ 60ºC และ
ให้ค วามร้ อ นจนถึ ง 150ºC อี ก ครั้ งหนึ่ ง ท าภายใต้
บรรยากาศไนโตรเจน เพื่อ ตรวจดูอุ ณหภู มิที่โ ลหะนิ
เกิลไทเทเนี ยมที่ ผ่านการเผาทั้ง 4 มี ผลต่ อการเปลี่ ยน
เฟส เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
4.2. เปรี ยบเทียบน้ าหนักของโลหะไทเทเนียมก่อนเผาและ
หลังเผาด้วยเครื่ องชัง่ น้ าหนัก
4.3. ทดสอบค่าความแข็ง (Hardness) ของโลหะไทเทเนียม
ด้วยเครื่ องวัดความแข็งแบบร็อกเวลล์ ใช้หวั กดเพชร
ใช้แรง 150 kgf โดยทดสอบทั้งหมด 5 จุด แล้วนามาหา
ค่าเฉลี่ย
4.4. วิเคราะห์และสรุ ปผล
วิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การผลิตแคปซู ล
แก้วโบโรซิ ลิเกทมีอุณหภูมิการอ่อนตัวที่สูงจึงต้องใช้เปลวไฟ
ที่มีความร้อนสูง โดยการวางหลอดแก้วโบโรซิ ลิเกทจะมี ผลทาให้

ระยะเวลาในการปิ ดแก้วนั้นแตกต่ างกัน ซึ่ งการวางหลอดแก้วใน
แนวนอนจะทาให้เวลาในการปิ ดแก้วสั้นกว่าการวางหลอดแก้ว
แนวตั้ง เพราะในการวางแนวตั้ง นั้น เมื่ อ ให้ค วามร้ อ นจนแก้ว
หลอมละลายหลอดแก้วจะหดตัวได้ช้า และแยกออกจากกันได้ช้า
ดังนั้นการใช้วิธีการปิ ดแก้วที่ ดีที่ สุด ในการทดลองนี้ คือการ
ปิ ดแก้ว โดยให้ค วามร้ อ นจนแก้ว หลอมแก้ว ปิ ดกัน เอง ซึ่ งวาง
หลอดแก้วในแนวนอน
2. ผลการเผา
การเผาที่ภายในแคปซูลไม่ทาการดูดสุ ญญากาศจะพบว่า แก้ว
ไม่เกิดอาการบวมพอง

รู ปที่ 4 แคปซูลอาร์กอนชิ้นที่สองที่ผ่านการเผา
3. ผลการตรวจสอบประสิ ทธิภาพ
3.1 การตรวจสอบโลหะนิเกิลไทเทเนียมด้วยเครื่ องดิฟเฟอ
เรนเชียลแคลรอริ มิเตอร์ท้ งั 3 ตัวอย่าง
บรรยากาศของ
ชิ ้นงานนิเกิล
ไทเทเนียม

รู ปที่ 1 แคปซูลบรรยากาศปกติที่ผ่านการเผา
การเผาแคปซูลภายในเป็ นสุ ญญากาศจะพบว่าเกิดอาการบวม
พอง

การเปลีย่ นเฟสมาร์ เทนไซต์
เป็ นเฟสออสเทนไนต์
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
เริ่ มต้ น(°C)
สิ ้นสุด(°C)
43.58
54.75
44.14
54.91
43.41
53.91

บรรยากาศปกติ
สุญญากาศ
MTEC

การเปลีย่ นเฟสออสเทนไนต์เป็ น
เฟสมาร์ เทนไซต์
อุณหภูมิ
อุณหภูมิสิ ้นสุด
เริ่ มต้ น(°C)
(°C)
25.93
18.98
25.44
18.79
24.59
18.11

3.2 การทดสอบความแข็
กเวลล์สเกล
C
ตาราง
1 ผลทดสอบด้วยเครืงแบบร็
่ องดิฟอเฟอเรนเชี
ยลแคลรอริ
มิเตอร์

โลหะไทเทเนียมที่ผ่านการเผาภายในเตาเผาใต้สภาวะอากาศ
ปกติโดยไม่ใส่ ภาชนะใดๆ พบว่ามีน้ าหนักหลังการเผาที่เพิม่ ขึ้นมากกว่า
โลหะไทเทเนียมภายใต้สุญญากาศหรื ออาร์กอน แต่ในทุกสภาวะหลังจาก
การเผาแม้น้ าหนักจะเพิม่ ขึ้นแต่เป็ นการเพิม่ ขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
3.2 การตรวจสอบความแข็งของไทเทเนียมด้วยเครื่ องวัดความ
แข็งแบบร็ อกเวลล์ หัวกดเพช
รู ปที่ 2 แคปซูลสุ ญญากาศที่ผ่านการเผา

การเผาแคปซูลภายในเป็ นอาร์กอน ในชิ้นที่หนึ่ งนั้นใช้การใส่
อาร์กอนที่มากกว่าการดูดสุ ญญากาศพบว่าแคปซูลไม่ เกิดการบวม
พอง แต่ เ มื่ อ ใช้ก ารดู ดสุ ญ ญากาศมากกว่ า การใส่ แ ก๊สอาร์ ก อน
แคปซูลที่ได้จะมีลกั ษณะบวมพอง

บรรยากาศ
ของ
ไทเทเนียม

ความแข็ง
(HRC)

สุ ญญากาศ

ครั้ง
ที่ 1
25.9

ครั้ง
ที่ 2
29.6

ครั้ง ครั้ง ครั้ง เฉลี่ย
ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5
24.1 29.4 25.0 26.80

อาร์กอน

28.2

27.3

31.1 31.2 30.6 29.68

อากาศ

28.9

29.9

31.5 32.9 32.5 31.14

ปกติ

39.6

41.2

40.7 31.1 39.8 40.48

ตาราง 2 ความแข็งของไทเทเนียมบรรยากาศต่างๆ

รู ปที่ 3 แคปซูลอาร์กอนชิ้นที่หนึ่งที่ผ่านการเผา

บรรยากาศ
ของ
ไทเทเนียม

ความแข็ง
(HRC)

ครั้ง ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ เฉลี่ย
ที่ 1
2
3
4
5
650°C ชิ้นที่ 30.6 32.6 27.2
30.7 31.2
30.46
1
650°C ชิ้นที่ 29.6 32.2 29.5
31.4 31.0
30.74
2
1190°Cชิ้น 50.9 55.9 54.7
57.1 57.2
55.16
ที่ 1
1190°Cชิ้น 49.3 57.3 58.3
57.1 59.6
56.32
ที่ 2
ตาราง 3 ความแข็งของไทเทเนียมที่ผ่านการเผาด้วยเตาเผาสุ ญญากาศ
เมื่อวัดความแข็งไทเทเนียมที่เย็นตัวภายในเตาทันที น้ นั
พบว่าค่าความแข็งที่ได้จะลดต่าลง สาเหตเกิดจากการปล่อยชิ้ นงาน
ให้เย็นตัวภายในเตา เสมือนเป็ นการอบอ่อน
ความแข็ ง ของไทเทเนี ย มที่ ผ่ า นการเผาด้ว ยเตาเผา
สุ ญญากาศสถาบันเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ แห่ งชาติ (MTEC) ที่
อุ ณหภู มิ 650°C นั้นมี ค่ าความแข็ งที่ ใ กล้เ คี ยงกับการเผาโดยใช้
แคปซูลที่อุณหภูมิเดียวกัน แต่เมื่อวัดความแข็งของไทเทเนียมที่เผา
อุณหภูมิ 1190°C จะพบว่ามี ค่าความแข็งที่ เพิ่มขึ้ นจากไทเทเนี ยม
ปกติ
สรุปผลการทดลอง
ผลการทดสอบแก้ว โบโรซิ ลิ เ กทมี ค วามสามารถในการทน
ความร้อนด้วยการนาเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ 500°C 650°C และ 800°C
ตามลาดับ พบว่าที่ อุณหภูมิ 800ºC แก้วโบโรซิ ลิเกทจะอ่ อนตัวจน
หลอมติดกัน จึงทาให้ไม่สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิสูงเกิน 800°C
ในการทาสุ ญญากาศจะพบว่าที่ เกจ์วดั สุ ญญากาศเข็มไม่ ช้ ี เต็ม
สเกล ซึ่ งไม่ถึงตามความต้องการที่จะทาให้เป็ นสุ ญญากาศระดับสู ง
ได้ มี ส าเหตุ ไ ด้จ าก จุ ก ยางมี ร อยรั่ ว และเครื่ องปั๊ ม ที่ มี ก าลัง ดู ด
สุ ญญากาศที่นอ้ ย
เมื่ อท าการเผาแคปซูลที่ อุณหภูมิ 650°C แคปซูลจะเกิดการ
บวมพอง คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากภายในแคปซูลมี ความดันที่ ต่ า
กว่ าภายนอก ซึ่ งเมื่ อให้ค วามร้ อ นที่ อุ ณหภูมิ สู ง แก้วจะเกิดการ
ขยายตัว แต่ในขณะที่แคปซูลบรรจุแก๊สอาร์ กอนและแคปซูลที่ ไม่
ผ่านกระบวนการสุ ญญากาศ เมื่ อเผาที่ อุณหภูมิเดี ยวกับข้างต้น จะ
พบว่าแคปซูลไม่เกิดปฏิกริ ิ ยาใดๆ
เมื่อทาการเผาโลหะไทเทเนี ยมและปล่ อยให้เย็นตัวภายในเตา
ถ้านาชิ้นชิ้นงานที่เย็นตัวแล้วมาทดสอบความแข็งเลยจะพบว่าได้
ค่าที่มากกว่า ชิ้นงานที่เย็นตัวแล้วเก็บไว้

ในการวางหลอดแก้ว เพื่ อ ปิ ดเป็ นแคปซู ล สามารถวาง
หลอดแก้วได้ท้ งั แนวนอนและแนวตั้ง แต่ ในการวางแนวตั้งจะใช้
เวลาในการปิ ดที่นานกว่าแนวนอน
การทดสอบด้วยเครื่ องดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริ
มิเตอร์ ทั้ง 3 บรรยากาศให้ค่าที่ใกล้เคียงกัน
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