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การขึ้นรูปโลหะ
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กรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะ

• การหลอโลหะ (Metal Casting)

• กรรมวิธีการขึ้นรูปทางกล (Mechanical 
Working)

• กรรมวิธีกลึงไสตัดเจาะ (Machining)

• กรรมวิธีตอเชื่อมโลหะ (เชื่อม, บัดกรี, Blazing)

• กรรมวิธีโลหะผง (Powder Metallurgy)

ขึ้นรูปจากโลหะเหลว

ทําใหเกิดการแปรรูปถาวรRemove สวนเกินออก

นําหลายชิ้นมาตอกันขึ้นรูปจากผงโลหะ
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กรรมวิธีหลอโลหะ

• หลอดวยแบบทราย (Sand Mould Casting)

• หลอดวยแบบหลอถาวร (Permanent Mould 
Casting)

• หลอฉีด/ไดคาสติง (Die Casting, High 
Pressure Die Casting, HPDC)

• หลอโดยใชแรงเหวี่ยง (Centrifugal Casting)
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ชิ้นงานจริง แบบ (Drawing)

กระสวน, แบบจําลอง
(Pattern)

ทรายแบบ
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สวนประกอบในงานหลอโลหะ
• ตนแบบ (แบบ, กระสวน), แบบหลอ, รูเทและ

ระบบทางเดินโลหะเหลว
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การหลอดวยแบบหลอถาวร 
(Permanent Mould Casting)

แมพิมพ (Die)

ทําจากเหล็กเครื่องมือ
ขึ้นรูปรอน (Hot Work 
Tool Steel) เชน H13
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การหลอดวยแบบหลอถาวร 
(Permanent Mould Casting)
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การหลอดวยแบบหลอถาวร 
(Permanent Mould Casting)
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การหลอฉีด/ไดคาสติง
(Die Casting, HPDC)
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การหลอโลหะ (Casting or 
Foundry)

• มีความยืดหยุนในเรื่องการลงทุน
• มีความยืดหยุนในเรื่องขนาดและจํานวนชิ้นงานที่จะผลิต
• ใชกับโลหะบางชนิดที่ไมสามารถทําการขึ้นรูปได เชน เหล็กหลอ
• ผลิตชิ้นงานที่มีรูปรางสลับซับซอนได ซึ่งไมสามารถทําไดโดย

การขึ้นรูปดวยกรรมวิธีทางกล

ขอดีของการหลอโลหะ
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กรรมวิธีการขึ้นรูปทางกล

• ทําใหชิ้นงานโลหะ (ของแข็ง) เกิดการแปรรูป
ถาวร (Plastic Deformation)

• เชน
• การรีดผลิตภัณฑยาว (Long Product Rolling)
• การรีดผลิตภัณฑแผน (Flat Product Rolling)
• การทุบขึ้นรูป (Forging)
• การอัดขึ้นรูป (Extrusion)
• การดึงลวด (Wire Drawing)
• การขึ้นรูปโลหะแผน (Sheet Metal Forming)
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รูปแบบของการขึ้นรูปทางกล

• การขึ้นรูปรอน 
(Hot Working)

• การขึ้นรูปเย็น 
(Cold Working)

อุณหภูมิสูงกวา อุณหภูมิ
การเกิด Recovery 
(การคืนตัว) และ 
Recrystallization
(การตกผลึกใหม)
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การขึ้นรูปรอน (Hot Working)

• ใชแรงในการขึ้นรูปนอย เนื่องจากโลหะอยูใน
สภาพที่มีกําลังวัสดุ (Strength) ต่ํา และสามารถ
แปรรูปไดมากเพราะมีความเหนียวสูง

• ปญหาเรื่องขนาดของชิ้นงานที่ได, ความสวยงาม
ของผิวอันเนื่องจากการเกิด oxidation
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การขึ้นรูปเย็น (Cold Working)

• ตองใชแรงในการขึ้นรูปมาก ปริมาณการแปร
รูปมีขอบเขตจํากัด

• โลหะที่ผานการขึ้นรูปเย็นแลว จะมีความแข็ง
แรงสูงขึ้น แตมีความเหนียวลดลง (ตองอบออน 
หากจะนําไปขึ้นรูปขั้นตอไป)

• ควบคุมขนาดสุดทายไดแนนอน

• ผิวของโลหะเรียบสวยงาม
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การทุบขึ้นรูป (Forging)

• Closed Die Forging
• Drop Forging



17httphttp://://wwwwww..engineeringengineering--eyeeye..comcom//productsproducts//lsdynalsdyna//exampleexample//Metal_FormingMetal_Forming//forgforg22dd--22..htmlhtml
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การรีด (Rolling)

• การรีดผลิตภัณฑยาว (Long Products or 
Shape Products)

• การรีดผลิตภัณฑแผน (Flat Products)
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การรีด (Rolling)
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Long Products/ Shape 
Products

• เชน การรีดเหล็กเสนกอสราง, เหล็กหนาตัดสําหรับงาน
โครงสราง

• ในโลหะเหล็กกลา มักจะผลิต Long Products ดวย
กรรมวิธีรีดรอน

• (โลหะนอกกลุมเหล็กบางตัว ผลิตเปน Long Products 
ดวยกรรมวิธีรีดเย็น)
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Flat Products

• เริ่มตนจาก Slab

• จะรีดลดความหนาลงมาเรื่อย ๆ

• ในขั้นตอนแรกมักจะทําการรีดรอนกอน

• ผลิตภัณฑสุดทาย (ตองการความบางมาก) ใชวิธี
รีดเย็น เพื่อใหไดขนาด (ความหนา) ที่แนนอน 
และไดผิวสวยงาม
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การอัดขึ้นรูป (Extrusion)

• เปนการขึ้นรูปรอน

• ใชกับโลหะที่มีความเหนียวสูง เชน อะลูมิเนียม

• ผลิตภัณฑยาว ที่มีหนาตัดซึ่งไมสามารถรีดได

• แบงเปน
- Direct Extrusion
- Indirect Extrusion
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การอัดขึ้นรูป (Extrusion)
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การอัดขึ้นรูป (Extrusion)
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การดึงโลหะ (Drawing)
การดึงลวด (Wire Drawing)

• เปนการขึ้นรูปเย็น

• ทําใหลวดมีความแข็งแรงสูงขึ้น
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http://www.engineering-eye.com/products/lsdyna/example/Metal_Forming/rolling.html
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Deep Drawing/ Sheet Metal Forming

การลากขึ้นรูป/การขึ้นรูปโลหะแผน



1. Blank holder

2. Punch

Deep Drawing/ Sheet Metal Forming
การลากขึ้นรูป/การขึ้นรูปโลหะแผน

Deep Drawing/ Sheet Metal Forming
การลากขึ้นรูป/การขึ้นรูปโลหะแผน

ชิ้นงาน 1.
2.

3. 4.

3. Die

4. Knockout
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http://www.engineering-eye.com/products/lsdyna/example/Metal_Forming/punch.html
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กรรมวิธีโลหะผง (Powder 
Metallurgy)

• การผลิตผงโลหะ

• การผสมผงโลหะ

• การอัดผงโลหะในแบบ

• การเผาผนึก 
(Sintering)
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กรรมวิธีโลหะผง (Powder 
Metallurgy)

ตัวอยาง
•โลหะแข็ง, จุดหลอมเหลวสูง เชน 
ทังสเตน ใชวิธีบด (Mill Grinding)
•โลหะออน, จุดหลอมเหลวต่ํา เชน
อะลูมิเนียม ใชวิธีพนใหเปนละออง 
(Atomizing)

• การผลิตผงโลหะ
• การผสมผงโลหะ

• การอัดผงโลหะในแบบ

• การเผาผนึก 
(Sintering)
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กรรมวิธีโลหะผง (Powder 
Metallurgy)

อาจจะมีโลหะหลายชนิด
มีการเติมตัวประสาน
สามารถผสมไดทั้งในสภาพเปยก
และสภาพแหง

• การผลิตผงโลหะ

• การผสมผงโลหะ
• การอัดผงโลหะในแบบ

• การเผาผนึก 
(Sintering)
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กรรมวิธีโลหะผง (Powder 
Metallurgy)

• การผลิตผงโลหะ

• การผสมผงโลหะ

• การอัดผงโลหะใน
แบบ

• การเผาผนึก 
(Sintering)
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กรรมวิธีโลหะผง (Powder 
Metallurgy)
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กรรมวิธีโลหะผง (Powder 
Metallurgy)

เผาที่อุณหภูมิต่ํากวา
จุดหลอมเหลว
เกิดการประสานกันของ
ผงโลหะ โดยกระบวนการ
แพรของอะตอมในสภาพ
ของแข็ง (Diffusion in 
Solid State)

• การผลิตโลหะผง

• การผสมผงโลหะ

• การอัดผงโลหะในแบบ

• การเผาผนึก 
(Sintering)
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Sintering
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ขอดีของกรรมวิธีขึ้นรูปโลหะผง

• สามารถใชขึ้นรูปวัสดุที่มีจุดหลอมเหลวสูง ๆ ได

• เนื่องจากการทํา Sintering เปนกระบวนการที่
อาศัยการเปลี่ยนแปลงในสภาพของแข็ง ดังนั้น 
การหดตัวจะมีนอยกวาในงานหลอโลหะ ทําใหได
ขนาดที่แนนอนกวา


