
ท่ีโรงงานเมืองทองอาลูมิเนียม  เรา สามารถผลิตอลูมิเนียมอัลลอยซีรีส ์ตา่งๆ  ป้อนสูอุ่ตสาหกรรมตน้นํา้อ่ืนๆ   ตัง้แต ่
1050, 3003, 6005, 6016, 6061,6063, 6066, 6082 ท่ี ขนาดของบลิเลท 4.5 ”, 5”,6”,7”, 9” 
และอัลลอยดท่ี์รองรับสาํหรับอุตสาหกรรมช้ินสว่นยานยนต ์ เพ่ือครอบคลุมประเภทบลิเลทและงานท่ีหลากหลาย 
 
=ประเภทอลูมิเนียมและการใชง้าน 
แบง่เป็น 2 ประเภท คือโลหะอลูมิเนียมและอลูมิเนียม อัลลอยด ์สาํหรับ  
     1. งานข้ึนรูป (Wrought Aluminium / Alloys ) 
                - อลูมิเนียมอัดข้ึนรูป (Extrusion)  
                - อลูมิเนียมรีด (Rolling) 
      2. งานหลอ่ (Cast Aluminium / Alloys ) 
 
อะไรคืออลูมิเนียมอัลลอยด ์
 
อัลลอยดคื์อโลหะเจือ ท่ีไปผสมกับธาตุอืนๆ 
 
ทาํไมตอ้งเป็นอัลลอยดผ์สม 
Alloy Composition  
เพ่ือปรับปรุงให้อลูมิเนียมมีคุณ สมบัติท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคท่ี์จะนําไปใชผ้ลิต 
  

ผ สม  ซิลิคอน Silicon เขา้ไปเพ่ือ 
● ปรับปรุงสภาพการไหลตัวไดดี้ข้ึน 
● การตา้นทานการฉีกขาดขณะร้อน 
● ความแขง็แรงท่ีสูงข้ึน 
● การยืดตัวลดลง 
● เพิม่ความสามารถในการกลึง ไส ขัด แตง่ 

 

ผ สม แ มกนีเซียม Magnesium เขา้ไปเพ่ือ 
● คุณสมบัติทางกลท่ีสูงข้ึน  

         (เพิม่ความแขง็จากขบวนการ Heat Treatment) 



● คา่ความเคน้ท่ีเพิม่ข้ึน 
● เพิม่ความเงางามของผิวสาํเร็จ  

ผ สม ไทเทเนียม Titanium เขา้ไปเพ่ือ 
● ปรับเกรนให้เลก็ละเอียด 
● เพิม่ความสามารถในการรีดข้ึนรูป 
● ลดการแตกร้าวร้อน 

 

ผ สม ทองแดง Copper เขา้ไปเพ่ือ 
● เพิม่ความแขง็แรง 
● เพิม่ความสามารถในการใสกลึง 
● ลดความตา้นทานการกัดกร่อน 

 
ผ สม โครเมียม Chromium เขา้ไปเพ่ือ 

● ปรับปรุงสมบัติดา้นการนําไฟฟ้า 
● ตา้นทานการกัดกร่อนไดดี้ข้ึน 

 

ผ สม แมงกานีส Manganese เขา้ไปเพ่ือ 
● เพิม่ความสามารถในการหลอ่  
● ลดการหดของเน้ือโลหะตา้นทานตอ่การยืดตัว 

 
 
ตัวเลขอัลลอย   4 หลัก  หมายความวา่อะไร ? 
 
ตัวเลขหลักท่ีหน่ึง 
สาํคัญท่ีสุด แสดงกลุม่ของอลูมิเนียมผสม ซ่ึงมีอยู ่8 กลุม่ ดังน้ี 

สัญลักษณ์ ธาตุท่ีเป็นสว่นผสมหลักในอลูมิเนียม 



1XXX        อลูมิเนียมบริสุทธ์ิ ไมน้่อยกวา่ 99.00% 

 

2XXX        ผสมทองแดง (Copper , Cu) 

       +     
3XXX         ผสมแมงกานีส (Manganese , Mn) 

+  

4XXX        ผสม ซิลิกอน (Silicon , Si) 

+  

5XXX   ผสมแมกนีเซียม (Magnesium , Mg)  

+  

6XXX   ผสมแมกนีเซียมกับซิลิกอน (Magnesium , Mg and Silicon , Si)

+ +  

 

7XXX         ผสมสังกะส ี(Zinc , Zn)  



+  

8XXX        ผสมธาตุอ่ืนๆ (Other Element) 

+ etc. 

  

  
ตัวเลขหลักท่ีสอง  
เป็นสัญลักษณ์ใชก้าํกับ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสว่นผสมของโลหะไปจากสว่นผสมเดิม  
0 หมายถึงสว่นผสมโลหะดัง้เดิม  
1-9 หมายถึงโลหะท่ีผสมเขา้ไปเปล่ียนแปลงจากเดิม  
 
เชน่ หมายเลข 2024 = 4.5%Cu , 1.5%Mg ,0.5%Si , 0.1%Cr 

               +      +     +  

หมายเลข 2218 ตัวเลขหลักท่ีสองคือ 2 = 4.0%Cu , 2.0%Ni , 1.5%Mg , 0.2%Si 
มีนิเกิล(Ni) ผสมเขา้ไป 

+ + + +  

 
 
ตัวเลขหลักท่ีสามและสี่  
แสดงชนิดยอ่ยของโลหะท่ีผสมในกลุม่เดียวกัน  
ตัวเลขท่ีตา่งกัน คือสว่นผสมเพิม่ท่ีแตกตา่งกัน เชน่  
อัลลอย 2014   มีสว่นผสม 4.4%Cu, 0.8%Si, 0.8%Mn, 0.4%Mg 
อัลลอย 2017  มีสว่นผสม 4.4%Cu, 0.8%Si, 0.8%Mn, 0.4%Mg + 0.1%Cr ( เพิม่เขา้ไปจากๆ 2014) เป็นตน้ 
  
 
เฉพาะอลูมิเนียมในกลุม่ 1XXX ตัวเลขหลักท่ีสามและสี่  
จะแสดงคา่ปริมาณของอลูมิเนียมข้ึนรูป เป็น ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง เชน่  



อัลลอย 1060  หมายถึง อลูมิเนียมข้ึนรูป ท่ีมีอลูมิเนียม 99.60% 
อัลลอย 1080  หมายถึง อลูมิเนียมข้ึนรูป ท่ีมีอลูมิเนียม 99.80% เป็นตน้ 
 
คุณสมบัติและการนําไปใชข้องแตล่ะ อัลลอยซีรีส ์ 
ใชส้าํหรับงานท่ีตอ้งการความแขง็แรงสูง เชน่ กระทะลอ้ ลอ้แมก็ หัวลูกสูบ กระบอกสูบ 
ฯลฯ 
แบง่ไปตามสว่นผสมทางเคมีได ้8 กลุม่ คือ 
  
 1.1 อลูมิเนียมบริสุทธ์ิ (Pure Aluminium)  
มีอลูมิเนียมไมต่ํา่กวา่ 99-99.9  %wt ใชร้หัส 1xxx ตามสว่นผสมทางเคมี มีกาํลังวัสดุ
ไมสู่งมากแตมี่ความเหนียว มีความสามารถในการนําความร้อนและนําไฟฟ้าไดดี้  สะทอ้น
แสงไดดี้  ใชกั้บงานข้ึนรูปสูง ทาํเคร่ืองครัว ภาชนะใสอ่าหาร สายไฟแรงสูง แผน่สะทอ้น
แสง ฯลฯ 
 
1.2 อลูมิเนียมเจือทองแดง (Aluminium-copper alloys)  
       ใชร้หัส 2xxx ตามสว่นผสมทางเคมี มีกาํลังวัสดุสูง มีสมคุณบัติของการไหลตัวท่ีดี 
ใชส้าํหรับงานท่ีตอ้งการความแขง็แรงสูง เชน่ กระทะลอ้ ลอ้แมก็ หัวลูกสูบ กระบอกสูบ 
ฯลฯ 
 
1.3 อลูมิเนียมเจือแมงกานีส (Aluminium-manganese alloys) 
       ใชร้หัส 3xxx ตามสว่นผสมทางเคมี เป็นกลุม่ท่ีมีความแขง็แรงคอ่นขา้งดี ตา้นทาน
การกัดกร่อนไดดี้  
       มีความสามารถในการตัด ดัดโคง้ ทาํงานเช่ือมไดดี้ นิยมนํามาทาํอุปกรณ์ชุดทาํความ
เยน็ ช้ินสว่นยานยนต ์
       เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กระป๋อง ฝาเคร่ืองด่ืมตา่งฯ ฯลฯ 
 
1.4 อลูมิเนียมเจือซิลิกอน (Aluminium-silicon alloys)  
       ใชร้หัส 4xxx ตามสว่นผสมทางเคมี ซิลิกอนท่ีผสมในโลหะอลูมิเนียมจะชว่ยทาํให้
โลหะผสมน้ีมีนํา้หนักเบาข้ึน  
       เพิม่คุณสมบัติการไหลตัวขณะหลอ่ไดดี้ ไมเ่กิดรอยแตกไดง้า่ย เหมาะท่ีจะหลอ่ช้ิน
งานท่ีมีรูปร่างซับซอ้น  



        มีการขยายตัวตํา่ ตา้นทานการสกึไดดี้ 
 
1.5 อลูมิเนียมเจือแมกนีเซียม (Aluminium-magnesium alloys) 
       ใชร้หัส 5xxx ตามสว่นผสมทางเคมี ทนทานกัดกร่อนไดดี้โดยเฉพาะอยา่งยิง่นํา้
ทะเล ใชส้าํหรับผลิตอุปกรณ์ 
       ท่ีใชส้าํหรับการเดินเรือทะเลอุปกรณ์ท่ีอยูใ่กลท้ะเล งานโครงสร้างรอยเช่ือม Rivets 
ฯลฯ 
 
1.6 อลูมิเนียมเจือแมกนีเซียมและซิลิกอน 
(Aluminium-magnesium-silicon alloys) 
       ใชร้หัส 6xxx ตามสว่นผสมทางเคมี มีคุณสมบัติงา่ยตอ่การกลึง ไส ขัดแตง่ และ
สามารถเพิม่ความแขง็แรง 
       จากกระบวนการ Precipitation hardening ใชท้าํเฟอร์นิเจอร์ กรอบประตู 
หน้าตา่ง งานสถาปัตยกรรม 
       งาน Extrusion ช้ินสว่นยานยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ 
 
1.7 อลูมิเนียมเจือสังกะส ี(Aluminium-zinc alloy)  
       ใชร้หัส 7xxx ตามสว่นผสมทางเคมี สามารถเพิม่ความแขง็แรงจากกระบวนการ 
Precipitation hardening ได ้
       โดยสามารถเพิม่จนมีความแขง็แรงสูงมากกวา่โลหะอลูมิเนียมกลุม่อ่ืนๆ ตอ้งข้ึนรูป
ร้อน ใชผ้ลิตช้ินสว่นอากาศยาน 
        เป็นหลัก 
1.8 อลูมิเนียมเจืออ่ืน ๆ (Miscellaneous aluminium alloys) 
       เป็นโลหะท่ีมีความแขง็แรงสูงพิเศษ เชน่ โลหะอลูมิเนียมเจือลิเทียม 
(Aluminium-litium alloys) เป็นตน้  
       ใชร้หัส 8xxx ตามสว่นผสมทางเคมี ใชผ้ลิตช้ินสว่นอากาศยาน เคร่ืองบนิรบ 
 
 
 
  



 


