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1.บทคัดย่ อ

2.บทนา

วิทยานิ พนธ์น้ ี เป็ นการศึกษาสมบัติทางกลของอลูมิเนี ยมซิลิกอนเกรดA356ที่ผสมฝากระป๋ องเครื่ องดื่มในอัตตราส่วน 100:25
กรัม (อลูมิเนียม 100 กรัม ใส่ ฝากระป๋ องเครื่ องดื่มไป 25 กรัม) โดย
ต้องผ่านกระบวนการทางความร้อน T6 โดยอุณหภูมิที่ใช้ในการอบ
บ่มมี 3 อุณหภูมิ แต่ละอุณหภูมิมีการตรวจสอบที่ 5 ช่วงเวลาที่ต่างกัน
แล้วนามาเปรี ยบเทียบกับอลูมิเนียม-ซิ ลิกอนที่ไม่ได้ผสมฝากระป๋ อง
เครื่ องดื่มที่ผา่ นกระบวนการความร้อนเดียวกัน จากการทดลองพบว่า
ฝากระป๋ องเครื่ องดื่มที่เติมเข้าไปมีผลทาให้ความแข็งของอลูมิเนียม
ผสม เกรด A356 เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั และการบ่มแข็งของ
อลูมิเนียมผสม เกรด A356 ที่ผสมฝากระป๋ องเครื่ องดื่มลงไปนั้น
ได้ผลดีข้ ึน

อลูมิเนี ยมเป็ นโลหะที่ มีน้ าหนักเบาเมื่อเทียบกับโลหะอื่ น
มีความต้านทานต่อการเกิดสนิ ม ความแข็งแรงที่อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
แต่ความเหนี ยวนั้นอยูใ่ นขั้นที่สูงที่สามารถนาไปใช้งานได้แทนเหล็ก
ซึ่ งนิ ยมใช้กนั อย่างกว้างขวาง อลูมิเนี ยมมีสมบัติทางด้านการหล่อที่ ดี
โดยอุณหภูมิหลอมเหลวของอลู มิเนี ยมนั้นต่าและสามารถรวมตัวกับ
โลหะอื่นเป็ นโลหะผสมได้ง่าย
เช่น โลหะผสมอลูมิเนี ยมซิ ลิ-กอน อลูมิเนี ยม-แมกนี เซี ยม อลูมิเนี ยม-ทองแดง หรื ออาจจะเป็ นโลหะผสมที่ มี่หลายโธาตุ เช่ น อลู มิเนี ยม
ซิลิกอนซิลิ-แมกนิเซียม อลูมิเนียม-กอนทองแดง เป็ นต้น ซึ่งโล-หะแต่
ละประเภทก็มีสมบัติที่ต่างกันไปตามส่ วนผสมและเหมาะแก่ การใช้
งานที่ต่างกันไป

คาสาคัญ : เกรด A356 / T6 / สมบัติทางกล

ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมทางด้านยานยนต์ท้ งั ในประเทศ
และต่ า งประเทศเองให้ ค วามส าคัญ ในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและการ
ประหยัดพลังงานเป็ นอย่างมากดังนั้นอลูมิเนี ยมอัลลอยด์หรื อที่เรารู ้ จกั
กันในชื่ อ โลหะเบา จึงถูกนามาเป็ นหัวข้อในการวิจยั และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อลดน้ าหนักของชิ้นส่ วนที่จะผลิ ตและจะเป็ นผลให้รถยนต์
มี น้ า หนัก เบาขึ้ น สามารถช่ ว ยลดมลพิ ษ ในอากาศรวมทั้ง เป็ นการ
ประหยัดพลังงานด้วย อลูมิเนี ยมอัลลอยด์เป็ นโลหะที่อยูใ่ นกลุ่มนอก
กลุ่มเหล็กที่ถูกนามาใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมยานยนต์
เนื่ องจากโลหะกลุ่มนี้ มีสมบัติที่ดีอยูห่ ลายอย่าง เช่ น น้ าหนักเบา ราคา
ไม่สูงมากนัก ทนการกัดกร่ อนได้ดี มีผิวที่สวยและมีความสามารถนา
กลับมาใช้ใหม่ได้ดี ในการใช้ชิ้นส่ วนอลูมิเนี ยมในปั จจุบนั นั้นมีความ
ซับซ้อนในการใช้งานที่ อุณหภูมิสูง มากขึ้ น เรื่ อยโ ซึ่ งการใช้งานที่
อุ ณ หภู มิ สู ง นั้ นก็ จ ะส่ งผลให้ ต ั ว ชิ้ น งานนั้ นมี ก ารอ่ อ นตั ว หรื อ
โครงสร้างภายในมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็ นผลให้สมบัติทางกลของ
อลูมิเนี ยมเปลี่ ยนแปลงไปในทางลบ แต่ถา้ มีการนามาปรั บส่ วนผสม
หรื อเพิ่มส่ วนผสมให้เหมาะกับการนาไปใช้งานตามที่ตอ้ งการนั้นก็จะ
ส่ งผลให้เพิ่มสมบัติทางกลหรื ออื่นโได้ และถ้าได้ผ่านกระบวนการ
ทางความร้อนที่เหมาะสมน่าจะส่ งผลต่อโครงสร้างของอลูมิเนี ยมให้ดี
ขึ้นและสมบัติน่าจะดีข้ ึนได้ดว้ ย

Abstract
This dissertation is to study the mechanical properties of
Al-Si grades A356 mixed with beverage cans lid in the amount of
25:100 Grams (100 g of aluminum beverage cans lid to cover the 25
grams). Through the T6 heat treatment temperature in Aging oven at
a temperature of 3 range is checked at different times at 5 range.
Then be compared to the aluminum – silicon is mixed beverage cans
lid and not mixed beverage cans lid at the same temperature. Of
beverage cans lid were added made of hardness aluminum alloy
A356 grade increased significantly. Aging and hardening of the
aluminum alloy A356 grade mixed beverage cans lid to the end
result better.

Keywords: grades A356 / T6 / mechanical properties

3.อุปกรณ์ และวิธีการทกลอง
ชิ้นงานหล่อโลหะผสมอลูมิเนียม-ซิลิคอนผสม เกรด A356
(Al-7%Si-0.4%Mg) น้ าหนัก 100 กรัม ถูกหลอมในเบ้าซิ ลิ คอนคาร์
ไบด์ ที่อุณหภูมิ 800 C ภายในเตาเหนี่ ยวนาทางไฟฟ้ าภายหลังค้างน้ า
อลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน เกรด A356 เป็ นเวลา 15 นาที ทาการเติมฝา
กระป๋ องเครื่ องดื่มรี ไซเคิลที่ผา่ นการอบที่อุณหภูมิ 530 C เป็ นเวลา 30
นาที โดยเติมฝากระป๋ องเครื่ องดื่ มในอัตราส่ วน 100:25 กรัม ทาการ
คนให้เ ข้าด้วยกันเป็ นเวลา 1-2 นาที ทาการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์
โมคัปเบิลชนิ ด K ที่ อุณหภูมิ 720 C เทลงในเบ้ากราไฟต์ จากนั้น
ปล่อยให้ เย็นตัวจนถึงอุณหภูมิห้อง แล้วนาชิ้นงานที่ได้อบละลายเฟส
ที่ 540 C เป็ นเวาลา 4 ชัว่ โมงแล้วทาการอบบ่มที่ 150, 170, 190 C
ตามลาดับ ที่ระยะวเลา 2, 5, 8, 11, 18, 100 ชัว่ โมง ตามลาดับ ทาการ
ตัดชิ้ นงานเพื่ อตรวจสอบโครงสร้ างด้วยเครื่ องวิเ คราะห์ ภาพ(Image
Analyzer) ตรวจส่ วนผสมทางเคมี แ ละทดสอบความแข็ง ชนิ ดไม
โครวิกเกอร์ รุ่ น MVK-H1 ยีห่ ้อ MITUTOYO ใช้แรงกดทดสอบ100
กรัม เป็ นเวลา 15 วินาที

ผลการวิเ คราะห์ ส่ วนผสมทางเคมี โลหะผสมอะลู มิ เ นี ยมซิ ลิกอน เกรด A356 ที่ผสมรวมกับฝากระป๋ องเครื่ องดื่ มโค้กซี โร่ ดัง
แสดงในตารางที่ พบว่า อลูมิเนี ยม 5.8-ซิ ลิกอน เกรด A356 หลอมกับ
ฝากระป๋ อง 0.324 กรั ม มีปริ มาณแมกนี เซี ยมเพิ่มขึ้ นเป็ นร้ อยละ 85
โดยน้ าหนัก แต่อาจจะทาให้ 0.4 โดยน้ าหนัก หรื อประมาณ ร้ อยละ
ปริ มาณของซิลิกอนลดลงไปร้อยละ โดยน้ าหนัก 5.628
ตารางที่ 4.1 ส่ วนผสมทางเคมีของอลูมิเนี ยม-ซิ ลิกอน เกรด A356 ฝา
และตัวกระป๋ องเครื่ องดื่ม
Alloy

Si

Mg

A356(Ingot) 7.868 0.251

Mn

Cu

Fe

Zn

Ni

Ti

0.007

0.004

0.130

0.011

0.009

0.022

A356(Cast)

7.122

0.119

0.009

0.110

0.0.09

0.011

0.011

0.142

Lid

0.126

4.894

0.361

0.081

0.326

0.037

0.003

0.010

ตารางที่ 4.8 ส่วนผสมทางเคมีของปริ มาณอลูมิเนียม เกรด A356 ที่มี
ประมาณแมกนีเซียมร้อยละ 0.4 โดยน้ าหนัก จากการเติมฝากระป๋ อง
เครื่ องดื่ม

4.ผลการทดลองและวิจารณ์
Alloy

4.1ผลการวิเคราะห์ ส่วนผสมทางเคมีของอะลูมเิ นียมิิลกิ อน เกรด A356 และฝากระป๋ องเครื่องดืม่
4.1.1ผลของการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะผสม
อะลูมิเนียม-ซิลิกอน เกรด A356 ที่ไม่ผ่านการเติมฝากระป๋ องเครื่ องดื่ม
ผลการวิ เ คราะห์ ส่ ว นผสมทางเคมี ประกอบด้ว ย (1
อลูมิเนี ยม-ซิ ลิกอน เกรด A356 2( ฝากระป๋ องจากเครื่ องดื่มโค้กซี โร่
และทาการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง Emission Spectrometer รุ่ น ARL 3460
ดังแสดงในตารางที่ พบ 5.1ผลข้อมูลที่ได้ว่า 1) อลูมิเนี ยมซิ ลิ-กอน
เกรด A356 ที่ไม่ผา่ นการหล่อมีปริ มาณซิลิกอนหลักร้อยละ โดย 7.862
น้ าหนัก และมีแมกนี เซี ยมร้อยละ โดยน้ าหนัก 0.85และภายหลังการ
หล่อขึ้นรู ปทาการตรวจสอบส่ วนผสมทางเคมี อีกครั้ งพบว่าปริ มาณ
ซิลิกอนลดลง เป็ นร้อยละ โดยน้ าหนัก 7.122 และมีแมกนีเซียมร้อยละ
0.119 โดยน้ าหนัก (8สาหรับฝากระป๋ องเครื่ องดื่ ม นามาหลอมเพื่อ
วิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี ซึ่ งมีส่วนผสมหลักคือ แมกนี เซี ยม พบว่า
มีปริ มาณร้อยละ โดยน้ าหนัก 4.294
4.1.8ผลการวิ เ คราะห์ ส่ ว นผสมทางเคมี ข องอลู มิ เ นี ย มซิลิกอน เกรดA356 ที่ผสมรวมกับ ฝากระป๋ องเครื่ องดื่ม
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4.2 ความแข็งของโลหะผสมอลูมเิ นียม เกรด A356 ทีผ่ สม
ฝากระป๋ อง ในกระบวนการทางความร้ อน
4.8.1 ผลการวัดค่าความแข็งของอลูมิเนี ยมเกรดA356 และ
อลูมิเนียม เกรดA356ผสมฝากระป๋ อง (0.4%MG) ที่ไม่ผา่ นการบ่มแข็ง

จากการทดสอบค่าความแข็งของชิ้นงานที่ไม่ผา่ น
การบ่มแข็ง ซึ่งเป็ นการทดสอบอลูมิเนียม เกรด A356 และ
อลูมิเนียม เกรด A356 ผสมฝากระป๋ อง (0.4%MG) ได้ค่า
ความแข็งเฉลี่ยคือ 71.2 และ 79.63 HV และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ดังที่แสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 การเปรี ยบเทียบผลค่าความแข็งของอลูมิเนี ยม เกรด A356
และอลูมิเนียม เกรด A356 ผสมฝากระป๋ อง (0.4%MG) ที่ไม่ผ่านการ
บ่มแข็ง
Co
de

ปริ มาณ

A

B

ค่าความแข็ง (HV)
1

2

3

ค่าเฉ
ลี่ย

SD

A356
(0.1%Mg)

70.5

73.2

71.7

71.8

1.35

A356+0.4%
Mg

84.9

75.6

78.4

79.6
3

4.77

4.8.8 ผลของค่าความแข็งของอลูมิเนี ยมเกรด A356 และ
อลูมิเนียมเกรด A356 ผสมฝากระป๋ องเครื่ องดื่ม (0.4%Mg) ที่ผ่านการ
อบละลายเฟส (Solution Treatment) ที่ไม่ผา่ นการบ่มแข็ง

5.8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งและเวลาที่ ใช้บ่มแข็งตาม
เงื่อนไขต่างโ

รู ปที่ 4.4 กราฟค่าความแข็งของชิ้นงานหล่อ A356 ที่ผา่ นการบ่มแข็งที่
สภาวะต่างโ

จากการวัดความแข็งของโลหะผสมอลูมิเนี ยม เกรด A356
ที่ผสมฝากระป๋ องเครื่ องดื่ ม และไม่ผสมฝากระป๋ อง ที่ ที่ผ่านการอบ
ละลายเฟส (Solution Treatment) และไม่ผ่านการบ่มแข็ง พบว่าได้ค่า
ความแข็งเฉลี่ ยคือ 81.33 และ 99.9 HV ตามลาดับ และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (SD) คือ 024 และ 3.12 ตามลาดับ ดังที่แสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ค่าความแข็งของอลูมิเนี ยม เกรด A356 และอลูมิเนี ยม
เกรด A356 ผสมฝากระป๋ อง (0.4%Mg )ผ่านกระบวนการอบละลาย
เฟส(Solution Treatment) ที่ไม่ผา่ นการบ่มแข็ง

Code
C

D

ปริ มา
ณ
A356
0.1%
Mg
A356
+0.4
%Mg

ค่าความแข็ง (HV)
1
2
3
82.3 80.8 80.9

ค่าเฉลี่ย
81.33

SD

รู ปที่ 4.5 กราฟค่าความแข็งของชิ้นงานหล่อ A356ผสมฝากระป๋ อง
เครื่ องดื่ม (0.4%Mg) ที่ผา่ นการบ่มแข็งที่สภาวะต่างโ

0.84
สรุป

100.
4

96.5

102.
8

99.9

3.18

1)การเพิ่มปริ มาณของแมกนี เซียมที่ได้จากฝากระป๋ อง
เครื่ องดื่มลงไปในอลูมิเนียมผสม เกรด A356 และผ่านกระบวนการ
ทางความร้อนช่วยเพิ่มความแข็งได้ 2)เวลามีในการบ่มแข็งมีผลต่อ
ความแข็งของชิ้นงาน 3)อุณหภูมิในการบ่มแข็งส่ งผลให้โครงสร้าง
ทางจุลภาคของอลูมิเนียมผสมเกรด A356 เปลี่ยนไป 4)กระป๋ อง
เครื่ องดื่มสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ในการเพิ่มความแข็งให้กบั
อลูมิเนียมผสมเกรด A356 ได้ 5)อลูมิเนี ยมผสมทั้ง 2 ชนิ ดที่ผา่ น
กระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิและเวลาที่ต่างกันเมื่อนา
ทดสอบความแข็งพบว่าความแข็งขึ้นกับอุณหภูมิและเวลานั้นโ
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