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บทคัดย่อ

การศึ กษาผลกระทบของธาตุ ไทเทเนี ยมและสตรอนเที ยมที่ มี ผลต่ อการปรั บ สภาพเฟสยูเทคติ กซิ ลิ ค อนและ
ประสิ ท ธิ ภาพการปรั บ สภาพเกรนละเอี ยดในโลหะผสมหล่ อ Al-Si-Mg โลหะผสมที่ ใช้ส าหรั บ การปรั บ ปรุ งโลหะ
หลอมเหลวประกอบด้วย Al-5%Ti, Al-0.5%C และ Al-10%Sr โลหะหลอมเหลวถูกหลอมและเทลงในเบ้าสเตนเลสที่
อัตราการเย็นตัว 0.2C/s ผลการทดลองพบว่าการเติ ม ธาตุไทเทเนี ยม 1 wt.% มี ประสิ ท ธิ ภาพในการปรับ สภาพเกรน
ละเอี ยดดี กว่าที่ ป ริ ม าณการเติ ม 0.5 และ 1.5 wt.% ในขณะที่ เฟสยูเทคติ กซิ ลิคอนปรั บ สภาพกลายเป็ นรู ป ร่ างกลมมน
บางส่ วนเท่านั้น ที่ ปริ มาณการเติมธาตุไทเทเนี ยม 1.5 wt.% พบว่าเกิดการฟอร์ มตัวของสารประกอบเชิงโลหะ Al4Si4C7
และ AlCO การเติ มโลหะแม่ Al-5%Ti-4%Sr-1%C ระดับ 1 wt.% มี ประสิ ทธิ ภาพในการปรั บสภาพที่ น้อยกว่าเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับการเติมไทเทเนี ยม 1 wt.%. ขนาดเกรนเฉลี่ยที่ มีขนาดเล็กได้จากกระบวนการ GrMo และ MoGr
ขณะที่เฟสยูเทคติกซิลิคอนปรับสภาพโดยสมบูรณ์กลายเป็ นรู ปร่ างกลมมน
ABSTRACT

The effect of titanium and strontium elements additions on modification and grain refinement
efficiency in Al-Si-Mg cast alloy were investigated. The Al-5Ti, Al-0.5%C and Al-10%Sr alloys were
used for melt treatment. The melt was melted and cast into stainless mold at cooling rate 0.2C/S. The
experimental results show that the addition 1 wt.% of Al-5%Ti alloy had better reﬁning efficiency than
0.5 and 1.5 wt.% addition in every condition of experiments, while eutectic silicon was partly
modified the acicular silicon into ﬁbrous morphology. A Al4Si4C7 and AlCO intermetallic compound
was found in the addition of 1.5 wt.% added alloy. The addition 1 wt.% of Al-5%Ti-4%Sr-1%C
master alloy was less refining efficiency compared to the addition 1wt.% of Al-5%Ti alloy. A small
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grain size was found in the GrMo and MoGr process, while the eutectic Si was fully modiﬁed
into the ﬁbrous morphology.

1.

บทนา

สตรอนเที ยมลงไปในน้ าโลหะหลอมเหลว ปริ ม าณธาตุ
สตรอนเที ย มปริ มาณ 0.02-0.04 wt.% เมื่ อ ปล่ อ ยให้
แข็งตัวธาตุ สตรอนเที ยมจะขัดขวางการเติ บ โตของผลึ ก
ซิ ลิ ค อนในระนาบ <112> ท าให้ เกิ ด การเติ บ โตได้ใ น
หลายทิ ศทาง ส่ งผลต่อเฟสยูเทคติกซิ ลิคอนมีขนาดเล็กลง
และมี รูปร่ างกลมมนมากขึ้ น (Fibrous) ปริ ม าณการเติ ม
นั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งควบคุมให้เหมาะสม ในกรณี เติม
น้อยเกินไปเฟสยูเทคติกซิลิคอนจะมีขนาดเล็กลง มีลกั ษณะ
เป็ น เส้ น ขน าดเล็ ก (Lamilar) [8] ในขณ ะที่ เติ ม ใน
ปริ มาณที่ สูงเกิ นไปจะเกิ ดการฟอร์ มตัวของสารประกอบ
เชิงโลหะ Al4SrSi2 ที่มีลกั ษณะเป็ นก้อนกลม บริ เวณเฟสยู
เทคติกซิลิคอน ส่งผลให้ชิ้นงานหล่อเปราะ [7]
จากงานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่ามีการศึกษาผลกระทบของ
ธาตุคาร์ บอนต่อโครงสร้างจุ ลภาคและประสิ ทธิ ภาพการ
ปรับ สภาพเกรนละเอี ยดของโลหะแม่ [10] โดยการเติ ม
ธาตุคาร์บอนปริ มาณ 0.2 wt.% โดยใช้โลหะแม่ชนิ ด Al5%Ti-0.8%B จากการทดลองวิเคราะห์สารประกอบด้วย
เทคนิ ค XRD พบว่าประกอบด้วยเฟส Al, TiB2, TiAl3
และเฟส TiC เมื่ อเติมในปริ มาณ 0.2 wt.% ทาให้ขนาด
ของเกรนอลูมิเนี ยมมี ขนาดเล็กลง Yucel [11] ได้ศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพเกรนละเอียดโดยใช้โลหะแม่
ชนิ ด Al-3%Ti และเพิ่มปริ มาณธาตุคาร์ บอนในระดับ ที่
แตกต่ า งกัน คื อ 0.15, 0.30, 0.45 และ 0.75 wt.% ใน
อลู มิ เ นี ยมบริ สุ ทธิ์ พบว่ า โลห ะแม่ ช นิ ด Al-3%Ti0.15%C มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปรั บ สภาพเกรน -Al
สู งสุ ด มีการศึกษาการปรับสภาพเกรนละเอียดโดยทดลอง
ใช้ โ ล ห ะ แ ม่ ช นิ ด Al-Ti-B-C [12] ใน โล ห ะ ผ ส ม
อลูมิเนี ยมเกรด A356 เติ มในปริ มาณ 0.2 wt.% พบว่า
เมื่อเติมโลหะแม่ Al-3%Ti-1%B-0.2%C ทาให้ชิ้นงาน
หล่ อ มี ข นาดเกรนเล็ ก ลงและสมบั ติ เชิ ง กลสู ง ขึ้ น เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับการเติ มในปริ มาณที่ เท่ ากัน ของโลหะแม่
Al-5%Ti-1%B มี ก ารพัฒ นาโลหะแม่ ที่ ใ ช้ใ นการปรั บ
สภาพเกรนละเอียด Al-Ti-C และศึกษาประสิ ทธิ ภาพใน

โลหะผสมอลูมิเนี ยม -ซิ ลิคอน นิ ยมนาไปใช้ในการ
ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ เนื่ อ งจาก
คุณสมบัติที่ดีหลายประการเช่น ความสามารถในการหล่อ
สู ง (Casting ability) ท าให้ ส ามารถหล่ อ ชิ้ น งานที่ มี
ความซับ ซ้อ นสู งได้ดี มี ค วามต้านทานการกัด กร่ อ น ผิ ว
สวยงาม และความหนาแน่นต่า เป็ นต้น
การปรับปรุ งคุณภาพชิ้นงานหล่อ เช่น การปรับปรุ ง
ความสามารถในการเติ ม เต็ ม น้ าโลหะ , ลดปั ญ หาการ
แตกร้าวร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการแข็งตัว, การปรับปรุ ง
การกระจายตัวของรู พรุ นและทาให้สารประกอบเชิงโลหะ
ให้มีขนาดเล็กลง ในปั จจุบนั นิ ยมเติมโลหะแม่ Al-Ti-B,
Al-Sc และ Al-B [1-6] ในปริ มาณที่ เหมาะสม ลงไปใน
น้ าโลหะหลอมเหลวเพื่ อ ปรั บ สภาพเกรน -Al เรี ยกว่า
กระบวนการ Grain refinement โดยธาตุดงั กล่าวจะทา
ห น้ าที่ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ใน ก าร เกิ ด นิ วเค ลี ยส เที ย ม
(Heterogeneous nucleation) ท าให้ ข นาดเกรนของ
เฟส -Al มี ข นาดเล็ก ลง ส่ งผลต่ อชิ้ น งานหล่อ มี ส มบัติ
เชิงกลที่สูงขึ้น [7]
ก า ร ป รั บ ส ภ า พ เฟ ส ยู เท ค ติ ก ซิ ลิ ค อ น
(Modification) เป็ นขั้ น ตอนที่ มี ค วามส าคั ญ ส าหรั บ
อุตสาหกรรมงานหล่อและการผลิตชิ้นส่ วนต่างๆ ชิ้นงาน
หล่ อที่ ผ่านการปรั บ สภาพเฟสยูเทคติ กซิ ลิคอนส่ งผลต่ อ
สมบัติทางกล เช่น ค่าความต้านทานแรงดึ งและอัตราการ
ยืดตัวที่ สูง [8-9] สามารถลดเวลาที่ ใช้ในกระบวนการอบ
ชุ บ ให้ เป็ น เนื้ อเดี ยวกั น (Solution treatment) โดย
ธรรมชาติ เฟสยูเทคติ ก ซิ ลิ ค อนจะฟอร์ ม ตัวและเติ บ โต
(Grow) ใน ระน าบ <112> และมี การ Twining ใน
ระนาบ (111) ส่ งผลให้เฟสยูเทคติ กซิ ลิค อนมี ลกั ษณะ
รู ปทรงไม่แน่นอน (Acicular) จากลักษณะดังกล่าวส่งผล
ต่อสมบัติเชิงกลของชิ้นงานหล่อลดต่าลง [7] การปรับปรุ ง
รู ป ร่ างและขนาดของเฟสยูเทคติ กซิ ลิ คอน นิ ยมเติ ม ธาตุ
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การปรั บ สภาพ เกรน [13] โดยการเติ ม โลหะแม่ ใ น
อลูมิเนี ยมบริ สุทธ์ พบว่าประสิ ทธิ ภาพของโลหะแม่ชนิ ด
Al-5%Ti-1.2%C ที่ ป ริ ม า ณ ก า ร เติ ม 1 wt.% มี
ประสิ ทธิภาพในการปรับสูงกว่าโลหะแม่ชนิ ด Al-5%Ti0.8%C และ Al-5%Ti-1%B นอกจากนี้ มี ง านวิ จ ั ย ที่
ศึ กษาผลกระทบของการปรับสภาพเฟสยูเทคติ กซิ ลิคอน
และปรับสภาพเกรนละเอี ยด พบว่าเกิ ดการฟอร์ มตัวของ
เฟส SrB6 ในโครงสร้างจุลภาค [14-17]
จากที่ ก ล่ าวมาทั้งหมดจะเห็ น ได้ว่าการปรั บ สภาพ
เกรน -Al และการปรับสภาพเฟสยูเทคติ กซิ ลิคอน มีผล
ต่ อ สมบั ติ เชิ ง กลและคุ ณ ภาพของชิ้ น งานหล่ อ ซึ่ งจาก
งานวิจยั ที่ผา่ นมายังไม่มีงานวิจยั ที่ศึกษาพฤติกรรมการปรับ
สภาพเกรน -Al และปรับสภาพเฟสยูเทคติกซิ ลิคอนไป
พร้ อ มๆ กัน รวมทั้ง ล าดับ ขั้น ตอนในการปรั บ สภาพที่
เหมาะสม โดยใช้โลหะผสม Al-5%Ti, Al-0.5%C, Al10%Sr แ ล ะ โ ล ห ะ แ ม่ ช นิ ด Al-5%Ti-4%Sr-1%C
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลกระทบ
ของธาตุไทเทเนี ยมและสตรอนเที ยมต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปรั บ สภาพเกรน -Al และการปรั บ สภาพเฟสยูเทคติ ก
ซิลิคอนในโลหะผสมหล่อ Al-7%Si-0.3%Mg

โลหะผสม Al-5%Ti ที่ ใช้ในงานวิจยั นี้ ได้จ ากการ
หลอมเกลือ KTiF2 ผสมกับอลูมิเนียมบริ สุทธิ์ ในสัดส่ วน
ที่ กาหนด หลอมที่ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซี ยส เวลา 10
นาที ตักดรอสออก กวนผสมให้เข้ากัน 2 นาที จากนั้นเท
ลงรางเหล็กที่เตรี ยมไว้ที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส
ผงคาร์ บอนบริ สุทธิ์ ถูกใช้ในขั้นตอนผลิตโลหะผสม
Al-0.5%C โดยการหลอมอลูมิเนี ย มบริ สุท ธ์ ที่ อุ ณ หภู มิ
1100 องศาเซลเซี ยส จากนั้น เติ มผงคาร์ บ อนลงไปในน้ า
โลหะหลอมเหลว กวนให้เข้ากัน ค้างน้ าโลหะหลอมเหลว
30 นาที เทที่ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซี ยส ลงในรางเหล็ก
ที่เตรี ยมไว้
ขั้นตอนการพัฒนาโลหะแม่ชนิ ด Al-5%Ti-4%Sr1%C จากโลหะผสม Al-5%Ti, Al-10%Sr และ Al0.5%C โดยการเติ ม โลหะผสมดัง กล่ าวลงในอลู มิ เนี ย ม
บริ สุท ธิ์ ตามสัด ส่ วนที่ กาหนดไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ 900 องศา
เซลเซี ยส ค้างน้ าโลหะ 30 นาที กวนให้เข้ากันก่อนที่จะเท
ลงรางเหล็ก จากนั้นตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้อง
จุล ทรรศน์ แบบแสงและกล้องจุ ลทรรศน์แบบส่ อ งกราด
นอกจากนี้ ยงั ศึกษาสารประกอบเชิ งโลหะที่ เกิดขึ้นโดยใช้
เทคนิค X-Ray Diffration (XRD)
2.2 การศึ ก ษาประสิ ทธิ ภ าพการปรั บสภาพเกรนละเอียด
และปรับสภาพเฟสยูเทคติกซิลคิ อน
ในการออกแบบการทดลองในงานวิจัยนี้ กาหนด
ปริ มาณธาตุไทเทเนี ยม จากการเติมโลหะผสม Al-5%Ti
ในระดับ 0.5, 1 และ 1.5 wt.% โดยการกาหนดปริ มาณ
ธาตุสตรอนเทียม 0.04 wt.% จากโลหะผสม Al-10%Sr
และธาตุคาร์ บอน 0.01wt.% จากโลหะผสม Al-0.5%C
เท่ากันทุกๆ สภาวะการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 2

2. วิธีการดาเนินงานวิจัย
2.1 วัสดุ

1.โลหะผสมอลูมิเนี ยมหล่อ Al-7%Si-0.3%Mg

2. โลหะผสม Al-5%Ti

3. โลหะผสม Al-0.5%C

4. โลหะแม่ชนิ ด Al-5%Ti-4%Sr-1%C
5. โลหะผสม Al-10%Sr

โ ล ห ะ ผ ส ม Al-7%Si-0.3%Mg ที่ ใ ช้ ใ น ก าร
ทดลองภายใต้ง านวิจ ัยนี้ มี ส่วนผสมทางเคมี ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 2 การออกแบบการทดลอง (wt.%)
Alloys
A356
A356
A356

ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีที่ใช้ในการทดลอง (wt.%)
Alloys
A356

Si
6.95

Fe
0.14

Mg
0.34

Cu
0.04

Zn
0.01
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Al-Ti
0.5
1
1.5

Al-C
0.01
0.01
0.01

Al-Sr
0.04
0.04
0.04

Sequences
Mix
Mix
Mix
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2.3 การศึ ก ษาล าดับ ขั้น การปรั บ สภาพเกรนละเอียดและ

การติ ด ตั้งอุ ป กรณ์ Energy dispersive Spectrometry

(EDS)

ปรับสภาพเฟสยูเทคติกซิลคิ อน
ในการศึ กษาลาดับขั้น ตอนที่ เหมาะสมในการปรั บ
สภาพเกรนนั้น ผู ้วิจ ัย ได้อ อกแบบกรรมวิธี ก ารทดลอง
แตกต่ างกัน 3 ขั้น ตอนประกอบด้วย ขั้น ตอนที่ 1. เติ ม
โลหะแม่ ช นิ ด Al-5%Ti-4%Sr-1%C ในปริ มาณ 1
wt.% ขั้น ตอนที่ 2. โลหะหลอมเหลวผ่านกระบวนการ
ปรั บ สภาพเกรนละเอี ยด จากนั้น ผ่านกระบวนการปรั บ
ส ภ า พ เ ฟ ส ยู เ ท ค ติ ก ซิ ลิ ค อ น (Grain
refinementModification) ใ ช้ ร หั ส GrMo
ขั้น ตอนที่ 3. โลหะหลอมเหลวผ่ า นกระบวนการปรั บ
สภาพเฟสยูเทคติกซิ ลิคอน โดยการเติ มธาตุสตรอนเที ยม
0.04 wt.% จากโลหะผสม Al-10%Sr จากนั้ นผ่ า น
กระบวนการปรั บ สภาพเกรนละเอี ย ดโดยการเติ ม ธาตุ
ไทเทเนียมปริ มาณ 1 wt.% และธาตุคาร์บอน 0.01 wt.%
จากโลหะผสม Al-0.5%C ใช้ร หัส MoGr ดังแสดง
ในตารางที่ 3

3.

3.1 โครงสร้ างจุลภาคโลหะผสม Al-5%Ti

โครงสร้ า งจุ ล ภาคโลหะผสม Al-5%Ti พบว่ า
ประกอบด้วยเฟส TiAl3 มีลกั ษณะเป็ นก้อนกระจายตัวอยู่
ทัว่ ไปบนพื้นของอลูมิเนียม ดังแสดงในรู ปที่ 1
3.2 โครงสร้ างจุลภาคโลหะผสม Al-0.5%C
รู ปที่ 2 แสดงโครงสร้างจุลภาคพบว่าประกอบด้วย
เฟส SiC มี ล ัก ษณะเป็ นอนุ ภาคขนาดเล็ก กระจายตัว อยู่
ทัว่ ไปบนพื้นของอลูมิเนียม และเฟส Al4C3 มีลกั ษณะเป็ น
เส้นยาว ความยาวประมาณ 30-80 ไมครอน
3.3 โครงสร้ างจุลภาคโลหะผสม Al-10%Sr
รู ปที่ 3 แสดงโครงสร้างจุลภาคพบว่าประกอบด้วย
เฟสหลัก 2 เฟส ประกอบด้วยเฟส Primary Strontium
มีลกั ษณะเป็ นเส้นยาว และเฟส Al4Sr มีลกั ษณะเป็ นเส้น
ซึ่งมาจากปฏิกิริยายูเทคติก กระจายตัวอยูท่ วั่ ไปบนพื้นของ
อลูมิเนียม (-Al)
3.4 โครงสร้ างจุลภาคโลหะแม่ Al-5%Ti-4%Sr-1%C
เมื่ อ วิเคราะห์ โ ครงสร้ างของโลหะแม่ Al-5%Ti4%Sr-1%C พบว่าประกอบด้วยเฟส Al4Si4C7 ลักษณะ
เป็ นก้อ นขนาดเล็ ก บนพื้ น อลู มิ เนี ย ม , เฟส Al4Sr, เฟส
TiAl3 มี ล ัก ษณะเป็ นก้อ นขนาด 50-100 ไมโครเมตร
และเฟส SiC ดังแสดงในรู ปที่ 4
ผลการวิเคราะห์ สารประกอบเชิ งโลหะในโลหะแม่
Al-5%Ti-4%Sr-1%C ด้วยเทคนิ ค XRD แสดงในรู ปที่
5 พบว่าเกิ ด การฟอร์ มตัวของเฟสอลู มิเนี ยม , Al4Si4C7,
Al3Ti, SiC, Al4Sr และ Unknown phase

ตารางที่ 3 ล าดับ ขั้น การปรั บ สภาพเกรนที่ แ ตกต่ า งกัน
(wt.%)
Alloys Al-5Ti Al-1C
A356
1
0.01
A356
1
0.01
A356
Al-5Ti-4Sr-1C

Al-Sr
0.04
0.04
-

ผลการทดลอง

Sequences
Gr  Mo
Mo  Gr
Cast

ในกระบวนการหล่ อ ใช้ เ ตาไฟฟ้ า แบบขดลวด
ต้านทาน หลอมในเบ้าหล่อซิ ลิคอนคาร์ ไบด์ อุณหภูมิที่ใช้
ในการหลอม 800 องศาเซลเซี ยส เมื่ อโลหะหลอมเหลว
เติ ม ฟลักซ์ป กคลุม ผิวหน้า 0.5 wt.% จากนั้น เติ มโลหะ
ผสมในปริ ม าณที่ ก าหนด ใช้เวลาในการค้า งน้ าโลหะ
หลอมเหลว 30 นาที ก าจัด แก๊ ส ไฮโดรเจน โดยการพ่ น
แก๊สอาร์ กอนเป็ นเวลา 2 นาที เทโลหะหลอมเหลวในเบ้าส
เตนเลสผนังบาง ที่ มีอตั ราการเย็นตัว 0.2C/s ตรวจสอบ
โครงสร้ างมหภาคและโครงสร้ างจุ ลภาค วัด ขนาดเกรน
เฉลี่ยโดยใช้วธิ ี Linear intercept ตามมาตรฐาน ASTM
E118-88 นอกจากนี้ ยงั ตรวจสอบสารประกอบที่ เกิ ดขึ้ น
ในโลหะผสม โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่ องกราดที่ มี

รู ปที่ 1 แสดงโครงสร้างจุลภาคโลหะผสม Al-5%Ti
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3.5 ประสิ ทธิภาพการปรับสภาพเกรนละเอียดเติมโลหะ

ผสม Al-5%Ti + Al-0.5%C + Al-10%Sr
รู ป ที่ 6 (a) แสดงโครงสร้ า งมหภาคโลหะผสม
อลูมิเนี ยมที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพเกรน พบว่ามีลกั ษณะ
เกรนที่ ใหญ่ เมื่ อเติ ม โลหะผสมชนิ ด Al-5%Ti ปริ ม าณ
การเติ ม 0.5 wt.% ท าให้ เ กรนมี ข นาดลดลง คิ ด เป็ น
เปอร์ เซ็ น ต์เท่ ากับ 46% เมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ โลหะผสม
อลูมิเนี ยมที่ ไม่ผ่านการปรับสภาพเกรนละเอียด ดังแสดง
ในรู ปที่ 6 (b) และเมื่อปริ มาณการเติมโลหะผสมเพิ่มขึ้นที่
1 wt.% ส่ ง ผลให้ เกรนลดลงอย่ า งมี นั ย ส าคัญ คิ ด เป็ น
เปอร์ เซ็ น ต์เท่ ากับ 84% แสดงในรู ป ที่ 6 (c) อย่า งไรก็
ตามที่ปริ มาณการเติมที่สูงมากขึ้น 1.5 wt.% พบว่าเกรนมี
ขนาดเล็กกว่าโลหะผสมอลูมิเนียมที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ
เกรน คิ ดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์เท่ ากับ 62% ดังแสดงในรู ปที่ 6

รู ปที่ 2 แสดงโครงสร้างจุลภาคโลหะผสม Al-0.5%C

รู ปที่ 3 โครงสร้างจุลภาคโลหะผสม Al-10%Sr

(d)

3.4 โครงสร้ างจุลภาคโลหะแม่ Al-5%Ti-4%Sr-1%C

รู ปที่ 6 โครงสร้างมหภาคของโลหะผสมอลูมิเนียม (a) ไม่
ผ่านการปรับสภาพเกรน (b) เติมไทเทเนียม 0.5 wt.%
(c) เติมไทเทเนี ยม 1 wt.% (d) เติมไทเทเนี ยม 1.5 wt.%

รู ปที่ 4 โครงสร้างจุลภาคโลหะแม่ Al-5%Ti-4%Sr1%C

รู ป ที่ 7 (a) แสดงโครงสร้ า งมหภาคโลหะผสม
อลูมิเนี ยมที่ ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพเกรน เมื่อเติ มโลหะ
แม่ ชนิ ด Al-5%Ti-4%Sr-1%C ป ริ ม าณ การเติ ม 1
wt.% ส่ งผลให้ ข นาดเกรนมี ข นาดลดลงอย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญ คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์เท่ากับ 14% เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับ โลหะผสมอลู มิ เนี ย มที่ ไ ม่ ผ่ านการปรั บ สภาพเกรน
ละเอี ย ด ดัง รู ป ที่ 7 (b) ในการศึ ก ษาล าดับ ขั้น การปรั บ
สภาพ เกรน ละเอี ยด และเฟ ส ยู เ ท ค ติ กซิ ลิ คอ น ใน
กระบวนการ GrMo พบว่าเกรนมี ขนาดลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 82% ดังแสดงในรู ปที่

รู ปที่ 5 ผล XRD ของโลหะแม่ Al-5%Ti-4%Sr-1%C
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7 (c) ในขณะรู ปที่ 7 (d) โลหะผสมจะผ่านกระบวนการ

บางส่ วนที่มีลกั ษณะรู ปทรงไม่แน่นอนแค่บางส่ วนเท่านั้น
ดังแสดงในรู ปที่ 8 (b-d)
การเติ มโลหะผสม Al-5%Ti ปริ มาณการเติ ม 1.5
wt.% ผสมกับธาตุคาร์ บอน 0.01 wt.% พบว่าจะเกิ ดการ
รวมตัวของธาตุอลูมิเนี ยม, ซิลิคอนและคาร์ บอน ฟอร์ มตัว
เป็ นเฟส Al4Si4C7 ขนาด 5-10 ไมครอน กระจายตัวอยู่
บนแขนของเดนไรท์ ดัง แสดงในรู ป ที่ 8 (d) ซึ่ งท าให้
ประสิ ท ธิ ภาพในการปรั บ สภาพเกรนละเอี ยดของโลหะ
ผสมลดต่าลง
รู ป ที่ 9 (a) แสดงโครงสร้ างจุ ล ภาคของชิ้ น งานที่
ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพเฟสยูเทคติกซิ ลิคอน รู ปที่ 9 (b)
แสดงโครงสร้างจุลภาคชิ้นงานเมื่อผ่านการปรับสภาพเฟส
ยูเทคติกซิ ลิคอนโดยการเติมธาตุสตรอนเที ยมในรู ป แบบ
ของโลหะแม่ Al-5%Ti-4%Sr-1%C ปริ ม าณ 1 wt.%
พบว่าเฟสยูเทคติกซิ ลิคอนมีลกั ษณะกลมมน เมื่อเติมธาตุ
สตรอนเทียมในปริ มาณ 0.04 wt.% โดยใช้เวลา 30 นาที
ของกระบวนการ GrMo ส่ งผลให้เฟสยูเทคติกซิ ลิคอน
มีลกั ษณะกลมมน ดังแสดงที่ 9 (c) ในขณะที่กระบวนการ
GrMo ใช้เวลา 60 นาทีมีเฟสยูเทคติกซิ ลิคอนแบบกลม
มนและรู ปทรงไม่แน่นอนเล็กน้อย ดังแสดงในรู ปที่ 9 (d)

MoGr พบว่าเกรนมี ข นาดลดลงอย่างมี นัย ส าคัญ คิ ด

เป็ นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 83%

รู ปที่ 7 โครงสร้างมหภาคของโลหะผสมอลูมิเนียม
(a) ไม่ผา่ นการปรับสภาพเกรน (b) ปรับสภาพเกรน 1
wt.% ของโลหะแม่ Al-Ti-Sr-C (c) กระบวนการ
GrMo (d) กระบวนการ GrMo
ิ อนเติมโลหะผสม
3.6 การปรับสภาพเฟสยูเทคติกซิลค
Al-5%Ti + Al-0.5%C + Al-10% Sr
รู ป ที่ 8 (a) แสดงโครงสร้ า งจุ ล ภาคของชิ้ น งานที่

ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพเฟสยูเทคติ กซิ ลิคอน พบว่าเฟส
ซิลิคอนมีลกั ษณะเป็ นแท่งขนาดใหญ่ มีรูปทรงไม่แน่นอน
เมื่ อ เติ ม ธาตุ ส ตรอนเที ย มในปริ มาณ 0.04 wt.% นั้ น
ส่ งผลให้ เฟสยูเทคติ ก ซิ ลิ ค อนมี ล ัก ษณะกลมมน และมี
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รู ปที่ 8 โครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมอลูมิเนียม (a) ไม่ผา่ นการปรับสภาพเกรน (b) การปรับสภาพเกรน 0.5
wt.%Ti+0.01 wt.%C+ 0.04 wt.%Sr (c) การปรับสภาพเกรน 1 wt.%Ti+0.01 wt.%C+0.04 wt.%Sr
(d) การปรับสภาพเกรน1.5 wt.%Ti+0.01 wt.%C+0.04 wt.%Sr

รู ปที่ 9 โครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมอลูมิเนียม (a) ไม่ผา่ นการปรับสภาพเกรน (b) ปรับสภาพเกรน 1 wt.%
ของโลหะแม่ Al-Ti-Sr-C (c) กระบวนการ GrMo (d) กระบวนการ MoGr
37

พ.เมืองน้อย และ จ.ลุยจันทร์
พ.เมืองน้อย และ จ.ลุยจันทร์
3.6 ขนาดเกรนเฉลีย่

ที่ ก ารปรั บ สภาพเฟสยูเทคติ ก ซิ ลิ ค อนนั้น พบว่ามี ขนาด
รู ปร่ างกลมมนและรู ปทรงไม่แน่ นอนจานวนเล็กน้อย ไม่
แตกต่ างกัน มากนั กที่ ร ะดับ การเติ ม ของธาตุ ไ ทเทเนี ย ม
แตกต่างกัน

ขนาดเกรนเฉลี่ ยของโลหะผสมที่ ไม่ ผ่านการปรั บ
สภาพเกรนละเอี ย ด พบว่ า มี ข นาดเกรนเท่ า กั บ 3377
ไมครอน ผลจากการเติมโลหะผสม Al-5%Ti ในปริ มาณ
0.5 wt.% ส่ ง ผลให้ ข นาดเกรนมี ข นาดเล็ ก ลงเล็ ก น้ อ ย
เท่ ากับ 1620 ไมครอน ปริ ม าณการเติ ม 1 wt.% ขนาด
เกรนมี ข นาดเล็ ก มากเท่ า กับ 540 ไมครอน ในขณะที่
ปริ มาณการเติม 1.5 wt.% นั้น เกรนมีขนาดโตขึ้นเท่ากับ
1261 ไมครอน เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ปริ ม าณการเติ ม ที่ 1
wt.% ของโลหะผสม Al-5%Ti ดังแสดงในรู ปที่ 10
ผลจากลาดับขั้นการปรับสภาพเกรนละเอียดโดยเติม
โลหะแม่ Al-5%Ti-4%Sr-1%C ในปริ มาณ 1 wt.%
ส่ งผลให้ขนาดเกรนมีขนาดเล็กลงเท่ากับ 2917 ไมครอน
ในขณะที่กระบวนการ GrMo มีขนาดเกรนเท่ากับ 592
ไมครอน และกระบวนการ MoGr มีขนาดเกรนเฉลี่ ย
เท่ากับ 583 ไมครอน ดังแสดงในรู ปที่ 11
4.

รู ปที่ 10 ขนาดเกรนเฉลี่ยที่ระดับการเติมโลหะผสม
Al-5%Ti แตกต่างกัน

วิเคราะห์ ผลการทดลอง

จากผลการทดลองพบว่ า ปริ มาณ การเติ ม ธาตุ
ไทเทเนี ย มที่ ป ริ ม าณ 0.5 wt.% นั้ น สามารถลดขนาด
เกรนให้มี ขนาดเล็กลงได้ไม่มากนัก เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ
โลหะผสมที่ ไ ม่ ไ ด้ผ่ า นการปรั บ สภาพเกรน เนื่ อ งจาก
อนุภาคที่ทาหน้าที่เป็ นนิวเคลียสเทียมมีปริ มาณน้อยเกินไป
เมื่ อ เติ ม ไทเทเนี ย มในปริ ม าณ 1 wt.% ส่ ง ผลต่ อ ขนาด
เกรนที่มีขนาดเล็กลง โดยกลไกในการปรับสภาพเกรนจะมี
ประสิ ทธิ ภาพที่ ดีน้ นั ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของเฟส TiC ที่ ทา
หน้าที่ เป็ นอนุ ภาคเริ่ มต้นในการเกิ ดนิ วเคลี ยสเที ยม [18]
นอกจากนี้ ยงั พบว่าโลหะผสมที่ ผ่านการปรับสภาพเกรน
ละเอียดโดยการเติมธาตุไทเทเนี ยม 1.5 wt.% ผสมกับกับ
คาร์ บ อน 0.01 wt.% และสตรอนเที ยม 0.04 wt.%
พบว่าเกิ ดการฟอร์ มตัวของเฟส Al4Si4C7 ดังแสดงในรู ป
ที่ 8 (d) และเฟส AlCO อยูใ่ นโครงสร้าง -Al ดังแสดง
ในรู ป ที่ 12 จากการฟอร์ ม ตัว ของเฟสดั ง กล่ า วท าให้
ปริ มาณคาร์บอนในน้ าโลหะหลอมเหลวลดต่าลง ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปรับสภาพเกรนละเอียดลดลง ในขณะ

รู ปที่ 11 ขนาดเกรนเฉลี่ยของการปรับสภาพเฟส
ที่มีลาดับขั้นแตกต่างกัน
ในการศึ กษาลาดับ ขั้น ตอนที่ เหมาะสมในการปรั บ
สภาพเกรนนั้น พบว่าการเติมโลหะแม่ Al-5%Ti-4%Sr1%C ในปริ มาณการเติ ม 1 wt.% ขนาดเกรนเล็ ก ลง
เล็กน้อย เมื่อเปรี ยบเที ยบกับชิ้นงานที่ ไม่ได้ผ่านการปรั บ
สภาพเกรน เนื่ องจากการฟอร์ มตัวสารประกอบในโลหะ
แ ม่ นั้ น ป ระ ก อ บ ด้ ว ย Al4Si4C7 แ ล ะ SiC ซึ่ งมี จุ ด
หลอมเหลวสู ง ทาให้ความสามารถในการละลายของธาตุ
คาร์ บ อนในน้ าโลหะหลอมเหลวต่ า นอกจากนี้ ยังพบว่า
สารประกอบเชิ งโลหะที่ เกิ ด ขึ้ น ในโลหะแม่ Al-5%Ti4%Sr-1%C ภายใต้งานวิจยั นี้ ไม่ได้เกิ ดการฟอร์ มตัวของ
สารประกอบ TiC เนื่ องจากอุณหภูมิในการฟอร์ มตัวของ
TiC นั้นเกิ ดขึ้ นที่ อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซี ยส [19-20]
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จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วท าให้ โ ลหะแม่ Al-5%Ti-4%Sr1%C มีประสิ ทธิ ภาพในการปรับสภาพเกรนที่ ต่ ากว่า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปริ มาณการเติมที่เท่ากันของธาตุไทเทเนียม
1 wt.% ผสมกั บ ธาตุ ค าร์ บ อน 0.01 wt.% และธาตุ
สตรอนเทียม 0.04 wt.%

แตกต่ างกัน ปริ ม าณการเติ ม ที่ เหมาะสมเท่ ากับ 1 wt.%
ของโลหะผสม Al-5%Ti ผสมกับคาร์ บอน 0.01 wt.%
และสตรอนเที ยม 0.04 wt.% การเติมธาตุไทเทเนี ยมใน
ป ริ ม าณ ที่ สู ง 1.5 wt.% เกิ ด การฟ อร์ ม ตั ว ขอ งเฟ ส
Al4Si4C7 และ เฟส AlCO ในโครงสร้างจุลภาค ในขณะ
ที่การปรับสภาพเฟสยูเทคติกซิ ลิคอนมีขนาดและรู ปร่ างไม่
แตกต่างกันมากนัก
ผลกระทบจากลาดับขั้นในการปรับสภาพ พบว่าการ
เติมโลหะแม่ Al-5%Ti-4%Sr-1%C มีประสิ ทธิ ภาพใน
การปรั บ สภาพเกรนที่ ต่ า กว่าการเติ ม ธาตุ ไ ทเทเนี ย ม 1
wt.% ผ ส ม กั บ ธ า ตุ ค า ร์ บ อ น 0.01 wt.% แ ล ะ
สตรอนเทียม 0.04 wt.% ในขณะที่เฟสยูเทคติกซิ ลิคอนมี
รู ปร่ างกลมมนทั้งหมด ผลกระทบของขนาดเกรนเฉลี่ยจาก
กระบวนการ GrMo และกระบวนการ MoGr มี
ความแตกต่างกันไม่มากนัก แต่การปรับสภาพเฟสยูเทคติก
ซิลิคอนนั้น กระบวนการ GrMo มีประสิ ทธิภาพในการ
ปรั บ สภาพเฟสยูเทคติ ก ซิ ลิ ค อนที่ สู ง กว่า กระบวนการ

รู ปที่ 12 โครงสร้างจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด
และการใช้เทคนิค EDS เติม 1.5 wt.%Ti + 0.01
wt.%C

5. สรุ ปผลการทดลอง

MoGr

ผลจากการศึกษาอิทธิพลของธาตุไทเทเนียมและธาตุ
สตรอนเทียมต่อประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพเกรนละเอียด
และการปรับสภาพเฟสยูเทคติกซิลิคอน รวมทั้งขั้นตอนใน
การปรับสภาพของโลหะผสม Al-Ti, Al-C, Al-Sr และ
โลหะแม่ Al-5%Ti-4%Sr-1%C ในโลหะผสม Al-SiMg สามารถสรุ ป ผลได้ว่า การเติ ม โลหะผสม Al-Ti +
Al-C และ Al-Sr ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพเกรนละเอี ยดที่

6.
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