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บทคัดย่ อ
การเตรี ยมผงเงินที่มีความบริ สุทธิ์ สู งและมีขนาดเล็กเป็ นส่ วนสาคัญของกระบวนการผลิตซิ ลเวอร์ เคลย์ ผงเงินที่
ได้ผลิตจากกรรมวิธีทางเคมีโดยใช้ซิลเวอร์ไนเตรทและกลีเซอรอลเป็ นตัวรี ดิวซ์ เครื่ องบดใช้เพื่อบดผงเงินที่จบั ตัวเป็ นกลุ่ม
ก้อนซึ่งได้จากกรรมวิธีน้ ีให้มีการกระจายตัวของอนุภาคผงเงิน เครื่ องวัดขนาดอนุภาค CILAS 1064 ผงเงินมีขนาดอนุภาคอยู่
ในช่วง 0.34-2.58 ไมโครเมตร เทคนิคเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชันโชว์เพียงเฟสเงินเพียงเฟสเดียว และเครื่ องไอซี พีสเปกโทรเมตรี
ผงเงินที่ผลิตขึ้นมีความบริ สุทธิ์ 99.365 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาอุณหภูมิการเผาผนึกในอัตราส่วนการผสม 3 แบบที่แตกต่างกัน
โดยเตรี ยมจากผงเงินในขนาดไมโครเมตร, นาโนเมตร ผงอลูมิเนี ยม และสารละลายคาร์ บอกซี เมทิลเซลลูโลส ชิ้นงานซิ ล
เวอร์เคลย์ถูกเผาผนึกที่อุณหภูมิ 400°C, 500°C, 600°C, 700°C และ 800°C ภายใต้สภาวะอากาศปกติ ผลจากการตรวจสอบ
ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์โชว์เพียงเฟสเงิน คุณสมบัติทางกายภาพพบว่าก้อนที่ 1 เผาผนึกที่อุณหภูมิ 800°C มีค่า
6.833 g/cm3 และค่าความแข็งมีค่า 25 g/mm2
คาสาคัญ ผงโลหะเงิน ซิลเวอร์เคลย์ อุณหภูมิเผาผนึก
1. บทนา
กรรมวิธีการผลิตผงโลหะเงินนั้นมีผลกระทบต่อ
ขนาด รู ปร่ าง โครงสร้างทางจุลภาค ส่วนประกอบทางเคมี
ของผงโลหะนั้นด้วย โดยกรรมวิธีการผลิตโลหะมีหลาย
วิธี โ ดยแบ่ ง ประเภทได้ดัง นี้ คื อ กรรมวิธี ท างกลซึ่ ง
เหมาะกับวัสดุที่เปราะและแตกง่าย กรรมวิธีอะตอมไมเซ
ชัน สามารถผลิตผงโลหะได้เป็ นจานวนมากแต่อุปกรณ์มี
ราคาสู ง กรรมวิธีทางเคมี มีความง่ายในการผลิต ราคาไม่
แพงเนื่ องจากไม่ตอ้ งอาศัยเครื่ องมือทางเทคนิ คเฉพาะที่ มี
ราคาแพง โดยวิธีที่เลือกใช้ในการผลิตผงโลหะเงินโดย
ใช้กรรมวิธีทางเคมีแบบการตกผลึกโดยอาศัยของเหลวใน

การผลิตผงโลหะเงิ น โดยอาศัยหลักการการตกผลึกของ
โลหะเงิ นซึ่ งใช้ตวั กระตุน้ เป็ นของเหลว คื อ กลี เซอรอล
เพื่อให้เกิ ดปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน่ ในปฏิ กิริยาเคมีโดยใช้ตวั
รี ดิวซ์เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการตกผลึกของโลหะเงิน เมื่อ
ได้ผ งโลหะเงิ น จึ งน าผงโลหะเงิ น ที่ ได้มาขึ้ นรู ปเป็ นซิ ล
เวอร์เคลย์
ซิลเวอร์เคลย์ คือ วัสดุที่มีสมบัติคล้ายดินเหนี ยว
ซึ่ ง สามารถน ามาปั้ นและตกแต่ ง รู ป แบบได้ต ามความ
ต้องการ จึงสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลาย
รู ป แบบ โดยซิ ล เวอร์ เ คลย์มี ส่ ว นประกอบหลัก คื อ ผง

โลหะเงิ น ตัวประสานช่ วยในการยึดจับระหว่างอนุ ภาค
ให้ได้ซิลเวอร์ เคลย์ที่มีความยืดหยุ่นสามารถนามาขึ้นรู ป
ได้ง่าย น้ าช่วยทาให้ทาลายตัวประสานให้เกิ ดการยึดจับ
ระหว่างอนุ ภาค ส่ วนกระบวนการขึ้ นรู ปซิ ลเวอร์ เคลย์มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ ปั้ นแต่ง อบ ตกแต่ง เผาผนึ ก ขัด
ตกแต่ง
ในงานวิจัยนี้ จึ งสนใจที่ จะศึ กษาถึงผลกระทบ
อัน เนื่ อ งมาจากอุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมในการเผาผนึ ก
หลังจากเผาผนึ กชิ้นงานซิ ลเวอร์ เคลย์ที่อุณหภูมิต่างๆ กัน
นาชิ้นงานที่ ได้ไปตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (scanning electron
microscope: SEM) พร้อมทั้งวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ
ต่างๆ
2. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมผงโลหะเงิน
การผลิตผงโลหะเงินโดยกรรมวิธีทางเคมีโดยใช้
ซิลเวอร์ไนเตรท 5 กรัม ผสมกับกลีเซอรอล 100 มิลลิลิตร
เป็ นตัว รี ดิ ว ซ์ ให้ ค วามร้ อ นสารละลายจนถึ ง อุ ณหภู มิ
190°C เป็ นเวลา 5 ชัว่ โมง โดยใช้อตั ราการกวน 600 รอบ/
นาที ผงโลหะเงิ นที่ ได้ลา้ งด้ว ยน้ ากลัน่ และเอทานอล 5
รอบ นาเข้าเตาอบไล่ไอน้ าที่ อุณหภูมิ 105°C เป็ นเวลา 2
ชัว่ โมง
การศึ กษาเฟสองค์ประกอบของผงโลหะเงินถูก
ศึกษาโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์ โครงสร้าง
ตาราง 1 แสดงอัตราส่วนผสม 3 ชนิดของซิลเวอร์เคลย์
wt%Ag (µm)
wt%Ag (200 nm)
ส่วนผสมที่ 1
90
ส่วนผสมที่ 2
70
10
ส่วนผสมที่ 3
70
9.5
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
ที่อุณหภูมิ 190°C ผงโลหะเงินตกตะกอนในสาร

จุ ล ภาคของผงโลหะเงิ น ถู กศึ ก ษาด้วยกล้อ งจุ ล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด เครื่ องวัดขนาดอนุ ภาคถูกใช้
เพื่อ ศึ กษาขนาดอนุ ภาคของผงโลหะเงิ นที่ ผลิ ตได้ และ
ความบริ สุทธิ์ของผงโลหะเงินวัดโดยเครื่ อง ICP
2.2 การขึน้ รู ปซิลเวอร์ เคลย์
ส่ วนผสม 3 ชนิ ดในการผสมซิ ลเวอร์ เคลย์ คื อ
ผงโลหะเงิ น ผงอลู มิ เ นี ย ม และผงคาร์ บ อกซี เ มทิ ล
เซลลูโลส โดยอัตราส่วนผสมแสดงดังตารางที่ 1 เมื่อผสม
เป็ นเนื้ อเดี ยวกันแล้ว ทิ้งส่ วนผสม 3 ชนิ ด ภายใต้สภาวะ
อากาศปกติ เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ส่ วนผสมทั้ง 3 ชนิ ดขึ้น
รู ปเป็ นสี่ เหลี่ ยมผื นผ้า โดยมี ความกว้าง 1.5 เซนติ เมตร
ความยาว 4 เซนติ เมตร ความหนา 0.1 เซนติ เมตร และ
แบบเส้ น มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 0.1 เซนติ เ มตร
ชิ้นงานซิลเวอร์เคลย์ที่ได้ภายหลังจากการขึ้นรู ปเผาผนึ กที่
อุณหภูมิ 400°C, 500°C, 600C, 700°C และ 800°C
ชิ้ น งานที่ ข้ ึ น รู ป แบบสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้า น าไปวัด
สมบัติ ท างกายภาพ เช่ น ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารหดตัว เชิ ง
ปริ ม าตร ค่ า ความหนาแน่ น ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารสู ญ เสี ย
น้ าหนัก และค่าความแข็ง
โครงสร้ างจุ ลภาคของซิ ลเวอร์ เคลย์ถูกกัดกรด
ด้วย 3%ซิ ลเวอร์ ไนเตรท เป็ นเวลา 10 วินาที ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (jeol-jsm 5410) และ
เฟสองค์ประกอบถูกศึ กษาด้วยเทคนิ คการเลี้ ยวเบนของ
รังสี เอ็กซ์ เพื่อวิเคราะห์หาเฟสองค์ประกอบหลักของซิ ล
เวอร์เคลย์ที่ผลิตได้

wt%Ag (300 nm)
10
9.5

wt%Al
1

wt%CMC
2
2
2

ละลายสี เหลืองอมน้ าตาล ผลการตรวจสอบผงโลหะเงิ น
ภายหลังจากการบดแล้ว ผลปรากฎว่าเฟสองค์ประกอบ

ที่ ได้แสดงในรู ปที่ 1 ปรากฏเพียงเฟสเงิ นเพียงเฟสเดี ยว
และมีความบริ สุทธิ์ มากถึง 99.365 เปอร์ เซ็นต์ โครงสร้าง
จุลภาคของผงโลหะเงิน ที่กาลังขยาย 3500, 7500, 10,000

เท่า แสดงในรู ปที่ 2 รู ปร่ างของผงโลหะเงินค่อนข้างกลม
เมื่อวัดขนาดด้วยเครื่ องวัดขนาดอนุภาค (CILAS 1064) มี
ขนาดอนุภาค 0.34-2.58 ไมครอน แสดงในรู ปที่ 3

JCPDS : 87-0720>Silver-3C-Ag

รู ปที่ 1 แสดงเฟสโลหะเงินตรวจสอบโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์
(ก)

(ข)

(ค)

รู ปที่ 2 แสดงโครงสร้างทางจุลภาคของผงโลหะเงินตรวจสอบโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(ก) ที่กาลังขยาย 3,500 เท่า (ข) ที่กาลังขยาย 7,500 เท่า (ค) ที่กาลังขยาย 10,000 เท่า

รู ปที่ 3 แสดงขนาดของผงโลหะเงินตรวจสอบโดยเครื่ องวัดขนาดอนุภาค (CILAS 1064)

ชิ้ น งานซิ ล เวอร์ เ คลย์ภ ายหลัง การเผาผนึ ก ที่
อุณหภูมิ 400°C, 500°C, 600°C, 700°C และ 800°C ค่าการ
หดตัวเชิงปริ มาตร ในแต่ละอุณหภูมิการเผา แสดงในรู ปที่
4 ผลที่ ได้ปรากฏว่าในส่ วนผสมที่ 1 และ 2 ค่าการหดตัว
เชิงปริ มาตรเพิม่ ขึ้นตามอุณหภูมิการเผาผนึกที่เพิม่ ขึ้น
ค่าความหนาแน่ นเป็ นการเปรี ยบเที ยบระหว่าง
ก่อนและหลังการเผาผนึก แสดงในรู ปที่ 5 ผลที่ได้ปรากฏ

ว่าภายหลังการเผาอนุ ภาคของผงโลหะเงิ นเกิ ดการเชื่ อม
ติดกันมากขึ้น
ค่าความแข็งของซิลเวอร์ เคลย์ โดยทดลองวัดซ้ า
7 จุด ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 2 ค่าความแข็งที่ได้ปรากฎ
ว่าค่าความแข็งเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิการเผาผนึ กที่ เพิ่มขึ้น
ในส่วนผสมที่ 1 อุณหภูมิเผาผนึ กที่ 800°C มีค่าความแข็ง
สูงสุดเมื่อเปรี ยบเทียบทั้ง 3 ส่วนผสม

ตารางที่ 2 แสดงค่าความแข็งของชิ้นงานซิลเวอร์เคลย์ภายหลังการเผาผนึก
Vicker’s Hardness (MPa)
400ºC 500ºC 600ºC 700ºC
ส่วนผสมที่ 1
152.79 173.87 221.24 243.99
ส่วนผสมที่ 2
127.68 169.66 218.20 220.94

800ºC
245.17
231.44

รู ปที่ 4 แสดงค่าเปอร์เซ็นต์การหดตัวเชิงปริ มาตรของซิลเวอร์เคลย์ที่ผา่ นการเผาผนึก

รู ปที่ 5 แสดงค่าความหนาแน่นก่อนและหลังการเผาผนึกของซิลเวอร์เคลย์

รู ปที่ 6 แสดงเฟสองค์ประกอบของซิลเวอร์เคลย์ที่ผา่ นการเผาผนึกโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์
(ก)

(ง)

(ข)

(จ)

(ค)

(ฉ)

รู ปที่ 7 แสดงโครงสร้างจุลภาคของซิลเวอร์เคลย์ที่ผา่ นการเผาผนึกโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ส่วนผสมที่ 1 (ก) 400°C (ข) 700°C (ค) 800°C
ส่วนผสมที่ 2 (ก) 400°C (ข) 700°C (ค) 800°C
เฟสองค์ประกอบของซิลเวอร์เคลย์ที่ผา่ นการเผา
ผนึกที่อุณหภูมิต่างๆ แสดงในรู ปที่ 8 ซึ่งเฟสองค์ประกอบ
ประกอบด้วยเฟสของโลหะเงินทั้ง 3 ส่วนผสม แสดงให้
เห็นว่าซิลเวอร์เคลย์ที่ผา่ นการเผาผนึกแล้วประกอบด้วยผง

โลหะเงินและไม่มีธาตุอื่นเจือปน
ที่อุณหภูมิการเผาผนึก 400°C อนุภาคของผง
โลหะเงินเกิดการเชื่อมติดกันคล้ายโครงสร้างปะการัง และ
เกิดรู พรุ นมาก แสดงในรู ปที่ 7(ก), 7(ง) ที่อุณหภูมิเผาผนึก

ที่อุณหภูมิเผาผนึก 700°C และ 800°C ผงโลหะเงินเริ่ ม
เชื่อมติดมากขึ้น
พบขอบเกรนระหว่างอนุภาคของผง
โลหะเงิน แสดงในรู ปที่ 7(ข), 7(ค), 7(จ), 7(ฉ) ซิลเวอร์
เคลย์ส่วนผสมที่ 2 แสดงอนุภาคขนาดเล็กในระดับนาโน
4. สรุปผลการทดลอง
(1) เฟสองค์ประกอบของผงโลหะเงิ นแสดงเพียงเฟส
โลหะเงิ นเพียงเฟสเดี ยว โครงสร้ างจุลภาคของผงโลหะ
เงินมีลกั ษณะค่อนข้างกลม และขนาดอนุภาคของผงโลหะ
เงินมีขนาด 0.34-2.58 ไมครอน
(2) ซิ ล เวอร์ เ คลย์ใ นส่ ว นผสมที่ 1 ที่ อุ ณ หภู มิ เ ผาผนึ ก
800°C มีค่าความแข็งสูงสุดคือ MPa
(3) ซิ ลเวอร์ เคลย์ที่ ผ่านการเผาผนึ กเมื่ อตรวจสอบโดย
เทคนิ คการเลี้ ยวด้วยรั งสี เอ็กซ์พบเพียงแค่เฟสโลหะเงิ น
เพียงเฟสเดียว
(4) โครงสร้ างจุ ล ภาคของซิ ล เวอร์ เ คลย์จ ะมี การเชื่ อ ม
ติดกันดีข้ ึนเมื่ออุณหภูมิการเผาเพิม่ ขึ้น
5. กิตติกรรมประกาศ
ข อ ข อ บ คุ ณ ทุ น วิ จั ย ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสมาคมผูค้ า้ อัญมณี และ
เครื่ องประดับไทย ขอขอบคุ ณบัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา
ฟิ สิ ก ส์ แ ล ะ วั ส ดุ ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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