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บทคัดย่ อ
งานวิ จยั นี้ เป็ นการศึ ก ษาอิ ท ธิ พลของการบ่ ม แข็ง ต่ อค่ า
ความแข็ ง ของโลหะอลู มิ เ นี ย มผสมทองแดง ชิ้ น งานทดสอบ
ทั้งหมดถู ก ทาให้ เ ป็ นสารละลายของแข็งเฟสเดี ยว โดยการให้
ความร้อนที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง แล้ว
ทาให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ ว และทาการบ่มแข็งที่ อุณหภู มิ 170 กับ
190 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ 5 นาที ถึง 100 ชัว่ โมง
หลังจากนั้นนาชิ้ นงานที่ผ่านการเย็นตัวอย่างรวดเร็ วและการบ่ม
แข็งมาทดสอบด้วยเครื่ องทดสอบความแข็งแบบรอคเวล พบว่าค่า
ความแข็งมีค่าเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ณ อุณหภูมิเดี ยวกัน ซึ่ งค่า
ความแข็งในช่ วง GP Zone จะมากกว่าช่ วงสารละลายของแข็ง
อิ่มตัวยิ่งยวด และหากเกิดเฟส θ” และ θ’ จะสามารถส่ งผลต่อ
สมบัติทางกล เช่ น ค่าความแข็ง ฯลฯ ได้ ในทางกลับกัน ค่าความ
แข็งลดลงในช่ วงเกิ ดเฟส θ (over-aged) ที่ ผ่านการบ่มแข็งเป็ น
เวลานาน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่า ค่าความแข็งนั้นขึ้นกับโครงสร้ าง
จุลภาคของการตกตะกอน

Abstract
This research was to study the effects of aging on the
hardness of aluminum-copper alloy. All specimens were single
phase solid solution. By heating the specimens at 550 ° C for 8
hours and then cooled rapidly. Then ageing at 170 and 190 °C
with various times since 5 minutes to 100 hours. After the
specimen is cooled rapidly and aged are testing with Rockwell
hardness test machine for testing the hardness level. The
hardness increased from time to time, at the same temperature.
The hardness of the GP Zone is greater than the super saturated

solid solution. And the phase θ” and θ’ can affect the
mechanical properties such as hardness, etc. On the-other hand,
the hardness decreases during the phase θ (over-aged) was
aged for long times. It can be concluded that the hardness
depends on the microstructure of the precipitate.

1.บทนา
อุ ต ส าห ก รรมโล หะ ใ น ประ เท ศไทยปั จจุ บ ั น นี้ มี
ความก้าวหน้าและหลากหลาย โดยเฉพาะอย่ายิ่งในอุตสาหกรรม
โลหะอลู มิ เ นี ย ม เช่ น ในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรม
อากาศยาน และอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มบรรจุกระป๋ องแต่ดว้ ยเหตุที่
แหล่งแร่ ที่ใช้ผลิ ตอลูมิเนี ยมในเมื องไทยมีไม่เพียงพอเมืองไทยจึ ง
ไม่เหมาะสมนักในการถลุงแร่ อลูมิเนี ยมเอง ดั้งนั้นในอุตสาหกรรม
ต่างๆ จะใช้การนาเข้ามาจากต่างประเทศซึ่ งหากสามารถนาขยะ
อลู มิ เ นี ยมที่ ใ ช้แ ล้วกลับ มาใช้ใ หม่ได้ จะเป็ นการลดการน าเข้า
อลู มิ เ นี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยได้อี ก มาก ด้ว ยเหตุ น้ ี หากน าเศษขยะ
อลูมิเนียมกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการทางความร้ อนหรื อ
การเติ มโลหะบางชนิ ดเข้าไปเพื่ อปรั บปรุ ง สมบัติ บางประการ
เพื่ อ ให้ ส ามารถน ากลับ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่
ต้อ งการ น่ า จะมี ป ระโยชน์ แ ละเหมาะสมกับ อุ ต สาหกรรม
อลูมิเนียมในประเทศไทย
การบ่มแข็งเป็ นกระบวนการปรับปรุ งสมบัติทางกลอย่าง
หนึ่ งของการเพิ่ ม ความแข็ ง ให้ ก ับ อลู มิ เ นี ย มผสมโดยตกผลึ ก
กระบวนการตกผลึ ก นี้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของ
โครงสร้ า งทางจุ ล ภาคของอลู มิ เ นี ย มผสม และเนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจุลภาคนี้ ส่งผลทาให้สมบัติทางกลของ

อลูมิเนี ยมผสมโดยเฉพาะค่าความแข็งมีค่าสู งยิ่งขึ้นมี ด้วยเหตุน้ ี
งานวิจยั นี้จึงได้ศึกษาอิทธิ พลในการเพิ่มความแข็งด้วยทองแดงใน
เศษโลหะอลูมิเนี ยมผสมเกรด 3xxx (เศษกระป๋ องอลูมิเนี ยม) โดย
ผ่ า นกระบวนการบ่ ม แข็ ง ในอุ ณ หภู มิ แ ละเวลาที่ แ ตกต่ า งกั น
เนื่ องจากการเติมทองแดงทาให้สามารถปรับปรุ งโครงสร้ า งทาง
จุลภาคได้ดว้ ยการตกผลึ กและยังเป็ นการรี ไซเคิลวัสดุเหลือใช้ได้
อีกทางหนึ่ง

4. ทาการอบชุบ โดยนาชิ้นงานออกมาจากเตาอบที่ 1
แล้วนามาจุ่มลงในน้ าที่มีอุณหภูมิ 25 ± 5°C
5. ทาชิ้นงานให้แห้ง โดยต้องใช้เวลาไม่เกิน 40 วินาที
6. น าชิ้ น งานที่ ได้จ ากเตาอบที่ 1 ใส่ ใ นเตาอบที่ 2 เป็ น
เวลา 8, 10, 12 และ 16 ชัว่ โมง ตามลาดับ
7. นาออกจากเตา ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
8. ทาซ้ าในข้อ 3-7 โดยที่เปลี่ยนอุณหภูมิเป็ น 190 ± 5°C

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน

3. วิธีทดสอบค่าความแข็ง
ในการตรวจสอบค่ า ความแข็ ง ของชิ้ น งานทดสอบ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวัดค่าความแข็งแบบรอคเวล สเกล B และใช้โหลด
สาหรับกดชิ้ นงาน 100 kgf. หัวกดแบบลูกบอลเหล็กขนาด 1/16
นิ้ว รายละเอียดขั้นตอนการทดสอบมีดงั นี้
1. ทาการตรวจสอบความแม่นยาของเครื่ องด้วยชิ้ นงาน
มาตรฐาน ซึ่งมีค่าความแข็ง 92.16 ±3 HRB
2. วางชิ้นงานทดสอบบนแท่น หมุนแท่นทดสอบจนมี
เสี ยงสัญญาณ
3. อ่านค่าความแข็งที่ได้บนจอแสดงผลและบันทึก ค่า
ความแข็ง
4. โดยมีการทดสอบความแข็งของชิ้ นงาน ชิ้ นงานละ
3 ครั้ง
5. ทาซ้ าในข้อ 2 – 4 ตามลาดับ จนครบตามจานวน
ชิ้นงานทดสอบ

1. ปรับปรุ งสมบัติทางกลของตัวกระป๋ องอลูมิเนี ยม ด้วย
การเติมทองแดงผ่านกระบวนการอบชุบแข็งและกระบวนการตก
ผลึกตกผลึก
2. ศึกษาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและเวลาที่มีผลต่อค่า
ความแข็งของอลูมิเนียมผสม Al-5% wt Cu

วิธีการดาเนินโครงงาน
1. การหล่อชิ้นงานทดสอบ
1.1. อุ่นเตาหลอม โดยค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิข้ ึ นทีละน้อย
และนาแบบหล่อกราไฟต์มาวางบริ เวณข้างเบ้าหลอม เพื่อทาการ
ไล่ความชื้นและป้ องกันการขยายตัวโดยฉับพลัน
1.2. นาทองแดงที่เตรี ยมไว้เป็ นชิ้นเล็กๆ ใส่ ลงไปในเตา
หลอมและทาการหลอมละลายจนทองแดงทั้งหมดละลาย จากนั้น
ลดอุณหภูมิให้ได้ประมาณ 780 ± 20°C
1.3. ใส่เศษของตัวกระป๋ องอลูมิเนี ยมที่จดั เตรี ยมไว้ลงใน
เตาหลอม ทาการกวนและตักสแลกพวกแลกเกอร์ ที่ลอยอยูบ่ น
ผิวหน้าของโลหะหลอมเหลวออก
4. ทาการโรยและกวนฟลักซ์ โดยใช้ปริ มาณ 0.2-0.3
เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยน้ า หนั ก ของโลหะหลอมเหลวปล่ อ ยทิ้ ง ไว้
ประมาณ 20 วินาที กวาดฟลักซ์ทิ้ง
5. เป่ ากวนไล่แก๊สไฮโดรเจนด้วยแก๊สอาร์ กอน
6. เทอลูมิเนี ยมหลอมเหลวลงในแบบหล่อกราไฟต์ โดย
ให้ได้อุณหภูมิเทที่ 720 ± 10°C
7. ทิ้งอลู มิเนี ยมหลอมเหลวไว้ในแบบ 90 – 120 วินาที
แล้วจึงเทชิ้นงานออกจากแบบและทิ้งให้เย็นตัวที่อุณหภูมิห้อง
2. การทดลองปรบปรุ งสมบัติด้วยกรรมวิธีทางความร้ อน
1. ตั้งอุณหภูมิเตาอบที่ 1 (MODUTEMP) ไว้ที่ 550°C ทิ้ง
ไว้จนกระทัง่ อุณหภูมิของเตาเป็ น 550 ± 10°C
2. นาชิ้นงานทั้งหมดใส่ ลงในเตาอบ และทาการอบเป็ น
เวลา 8 ชัว่ โมง
3. ตั้งอุณหภูมิเตาอบที่ 2 (WTB BINDER) ไว้ที่ 170°C
ทิ้งไว้จนกระทัง่ อุณหภูมิของเตาเป็ น 170 ± 5°C

4. การเตรี ยมชิ้นงานสาหรับการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค
1.1. ขัดชิ้ นงานทดสอบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180,
240, 400, 600, 800, 1000 และ 1200 ตามลาดับ โดยทิศทางในการ
ขัดชิ้นงานในแต่ละเบอร์ กระดาษทรายจะขัดตั้งฉากกัน
1.2. ขัดละเอียดด้วยผงอลูมิน่าขนาด 1 ไมครอน
1.3. นาชิ้นงานมาย้อมสี ดว้ ยสารละลายเคมีที่เตรี ยมไว้
1.4. ล้างด้วยน้ าแล้วเป่ าด้วยลมร้ อนให้แห้ง ชิ้ นงาน
พร้ อ มส าหรั บ น าไปวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งจุ ล ภาคด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์
5. การเตรี ยมสาละลายสาหรับกัดผิวหน้างานทดสอบ (Etching)
1.1. เตรี ยมน้ าปริ มาตร 100 มิลลิลิตร ในบีกเกอร์
1.2. เตรี ยมโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 กรัม
1.3. เตรี ยมโปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต 4 กรัม
1.4. ใส่ สารทั้งหมดลงในบีกเกอร์
1.5. ใช้แท่งแก้วคนสารละลายจนสารทั้งหมดละลาย

วิจารณ์ ผลการทดลอง
1. ผลของค่ า ความแข็ ง ของอลู มิ เ นี ย มผสมทองแดงที่ ผ่ า น
กระบวนการบ่ มแข็ง
เมื่ อได้ท าการทดลองน าชิ้ นงานตัว อย่างมาปรั บ ปรุ ง
คุ ณ สมบั ติ ด้ ว ยกรรมวิ ธี ทางความร้ อนของชิ้ นงาน โดย
เปลี่ ยนแปลงอุ ณหภูมิ ที่ ใ ช้ใ นการบ่ ม แข็ง 2 อุณหภูมิ คื อ ที่ ช่ ว ง
อุณหภูมิ 170°C กับ 190°C และเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบ่ม
แข็งหลังจากอบชุบไว้ 4 รู ปแบบ คือ ที่ช่วงระยะเวลา 8, 10, 12
และ 16 ชัว่ โมง เมื่อนาชิ้นงานมาวัดค่าความแข็งแบบ Rockwell
Hardness Test และเมื่อนาข้อมูลค่าความแข็งที่ได้มาทากราฟเส้น
จะได้ผลการทดลองดังรู ปที่ 1 และรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 กราฟค่าความแข็งของอลูมิเนียมผสมทองแดงที่ผ่าน
กระบวนการบ่มแข็งที่อุณหภูมิ 170°C

รู ปที่ 3 กราฟเปรี ยบเทียบค่าความแข็งของชิ้นงานต่างๆ
อลูมิเนียมผสมทองแดงที่ผ่านกระบวนการปรับปรุ ง
สมบัติดว้ ยกรรมวิธีการเพิ่มความแข็งด้วยวิธีการตกตะกอนจะมีค่า
ความแข็งสู งกว่าอลูมิเนียมผสมที่ไม่ได้ผา่ นกรรมวิธีการเพิ่มความ
แข็งด้วยวิธีการตกตะกอน ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับทฤษฎี
การเพิ่มความแข็งด้วยวิธีการตกตะกอน ที่กล่าวว่า กระบวนการ
การเพิ่มความแข็งด้วยวิธีการตกตะกอนจะเพิ่มความแข็งได้ โดย
อาศัยการเปลี่ยนแปลงเฟสที่เกิดในสภาวะของแข็ง โดยมีการเกิด
เฟสของแข็งที่เป็ นอนุภาคขนาดเล็กจากการตกตะกอน และมีแรง
ยึดเหนี่ยวกับแมทริ กซ์ (J.W. Martin, 1968)
2. ผลของระยะเวลาที่ใช้ ในการบ่ มแข็งต่ อโครงสร้ างจุลภาคของ
อลูมิเนียมผสมทองแดง
หลัง จากอบชุ บ ไว้ที่ อุ ณ หภู มิ 2 อุ ณ หภู มิ คื อ ที่ ช่ ว ง
อุณหภูมิ 170°C กับ 190°C และระยะเวลาการบ่มแข็งหลังจาก
อบชุบไว้ 4 รู ปแบบ คือ ที่ช่วงระยะเวลา 8, 10, 12 และ 16 ชัว่ โมง
จึงนาชิ้ นงานมาทาการขัดเปิ ดผิวหน้าและย้อมสี เพื่อดูโครงสร้ าง
จุลภาค จากการดูโครงสร้างทางจุลภาคสามารถสรุ ปเปรี ยบเทียบ
โครงสร้างจุลภาคที่ผา่ นกระบวนการบ่มแข็ง ได้ดงั นี้
รู ปที่ 4 แสดงให้เห็นว่าในรู ป (ก) มีการแบ่งแยกแต่ละ
เฟสออกจากกันอย่างชัดเจน แต่เมื่อการอบละลาย (Homogenous)
ทาให้แต่ละเฟสที่กระจายตัวแยกกันอยูแ่ ทบเป็ นเนื้ อเดียวกัน

รู ปที่ 2 กราฟค่าความแข็งของอลูมิเนียมผสมทองแดงที่ผ่าน
กระบวนการบ่มแข็งที่อุณหภูมิ 190°C

(ก)
(ข)
รู ปที่ 4 เปรี ยบเทียบโครงสร้างจุลภาคของอลูมิเนียมผสม
ทองแดงที่ผ่านและไม่ผา่ นการเพิ่มความแข็งด้วยการตกตะกอน
(ก) ไม่ผา่ นกระบวนการเพิ่มความแข็งด้วยการตกตะกอน
(ข) ผ่านกระบวนการเพิ่มความแข็งด้วยการตกตะกอน

(ก)

(ข)

3. ที่เวลาในการบ่มแข็งประมาณ 12 ชัว่ โมง ค่าความแข็ง
ของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการบ่มแข็งมีแนวโน้มที่จะต่าลง แต่
หลังจาก 12 ชัว่ โมง ค่าความแข็งจะมีแนวโน้มที่จะสู งเพิม่ ขึ้น
4.การเติมทองแดงลงในชิ้นงานหล่อเศษกระป๋ อง
อลูมิเนียมผสมทาให้ชิ้นงานที่ได้มีค่าความแข็งสู งกว่าชิ้นงานหล่อ
ของเศษกระป๋ องอลูมิเนียมผสมเพียงอย่างเดียว

กิตติกรรมประกาศ

(ค)

(ง)

รู ปที่ 5 การเปรี ยบเทียบโครงสร้างจุลภาคของอลูมิเนียมผสม
ทองแดงที่มีระยะเวลาการบ่มแข็งแตกต่างกันที่อุณหภูมิ 190°C
(ก) 8 ชัว่ โมง (ข) 10 ชัว่ โมง (ค) 12 ชัว่ โมง (ง) 16 ชัว่ โมง
จากรู ปโครงสร้างในรู ปที่ 4 และรู ปที่ 5 แสดงให้เห็นว่า
เมื่อเวลาผ่านไปเกิ ดการแยกตัวของเฟส θ” ขึ้นในเมทริ กซ์ โดย
(ก) เป็ นช่ วงที่เ ฟส θ” เริ่ ม ตกตะกอน และในรู ป (ข) เกิ ดการ
กระจายตัวของอนุภาค θ” ที่ตกตะกอนกระจายไปทัว่ เนื้ อชิ้ นงาน
แต่ในรู ป (ค) และ (ง) เมื่อมี ปริ มาณมากขึ้นจะเกิดการรวมตัวเกิ ด
เป็ นเฟสที่มีขนาดใหญ่ข้ ึนเรื่ อยๆ เมื่อมีขนาดใหญ่ความแข็งแรงก็
จะเริ่ มลดลงเรื่ อยๆ แต่ข้ ึนอยูก่ บั อุณหภูมิที่ใช้ในการบ่มแข็งว่า ณ
เวลาใดที่เฟสของ θ” จะเกิดการรวมตัวกันแล้วทาให้ความแข็งแรง
ลดลง

ผูท้ างานวิจ ัยขอขอบพระคุ ณ ผศ.วิ ศิษฏ์ โล้เ จริ ญ รั ต น์
อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการปริ ญญานิพนธ์ที่ได้ให้ความรู้ คาแนะนา
แนวทางการปฏิ บ ัติ ง าน และค าปรึ ก ษาในเรื่ องต่ า งๆ อัน เป็ น
ประโยชน์ต่องานวิจยั เป็ นผลให้งานวิจยั ดาเนิ นไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ดร.ปฏิ ภ าณ จุ้ย เจิ ม หัว หน้ า
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุทุกท่าน
ที่ ได้ก รุ ณาอบรมสั่งสอนให้ ค วามรู ้ ใ นรายวิ ช าที่ แ ต่ ล ะท่ า นเป็ น
ผูส้ อน ทาให้สามารถนาเอาองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามารวบรวมและ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ที่ศึกษาอยูไ่ ด้
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