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การศึกษาหาอิทธิพลความหนาของเทอรโมพลาสติกแบบ Semi Crystalline
ที่สงผลกระทบตอดัชนีไหล

An Experimental Study Flow Capability of Defined Different Thickness of
Semi  Crystalline Thermoplastics of  Flow Path Ratio
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บทคัดยอ
การออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติกท่ีตองการความเท่ียงตรง แมนยําและมีประสิทธิภาพในการฉีด วิศวกร

ผูออกแบบแมพิมพ จะตองกําหนดขนาด ตําแหนง และจํานวนของทางเขา (Gate) ใหเหมาะสม พอดีกับระยะทางการ
ไหลของพลาสติกในบริเวณของช้ินงาน เมื่อสรางแมพิมพข้ึนมาฉีดช้ินงานแลวจะไดช้ินงานท่ีสมบูรณ ตามแบบท่ีกําหนด
งานวิจัยน้ีจึงไดทําการทดลองฉดีพลาสติก เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความหนาของชองทางการไหล ท่ีสงผลตอดัชนีการไหล
โดยพลาสติกท่ีใชในการทดลองเปนพลาสติกชนิด โพลิเอทธิลีนความหนาแนนสูง (High density polyethylene,
HDPE) การไหลตัวของพลาสติกแบบ Spiral Test ตามมาตรฐาน ASTM : D 3123-94 มีพ้ืนท่ีหนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยม
พ้ืนผา ความกวาง 6 มิลลิเมตร ระยะพิต 6 มิลลิเมตร จากการทดลองพบวา ความหนาของชองทางการไหล
ท่ี 0.5,1.0,1.5 และ 2.0 มิลลิเมตร มีอัตราการไหลตัวท่ีดีท่ีสุดท่ีความเร็วฉีดรอยละ 25 ความดันฉีดท่ีรอยละ 30
ไดระยะทางการไหล 52, 116, 238, และ299 มิลลิเมตร ตามลําดับ ใชอุณหภูมิในการหลอมพลาสติก190°C-220°C

Abstract
The design of plastic injection mold requires precision and efficiency of the injection.

Therefore, mold design engineers need to determine the size, location and number of the gates to
fit the length of the plastic flow in the work piece so that when the injection mold is built, they’ll
get the complete and specified specimen. This research was conducted to study the influence of
injection flow channel thickness affects the flow index. Poly ethylene, high density High density
polyethylene, HDPE was used in the experiments. The flow of plastic was Spiral Test according to
ASTM: D 3123-94 with rectangular cross-sectional area of 6 mm. wide, 6 mm. pitch. It was found
that the thickness of the flow channel at  0.5,1.0,1.5 and 2.0 mm. which has the best flow rates at
the best injection speed at 25%, the injection pressure at 30%, and the flow distance of 52, 116,
238 and 299 mm, respectively, with the plastic melting temperature between 190°C and 220°C.

คําสําคัญ : ความหนาของชองทางการไหล  ความเร็วในการฉดี  แรงดันฉีด HDPE
Keywords : flow channel thickness, injection speed, injection pressure, HDPE
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1. บทนํา
การฉีดพลาสติกคือ การนําพลาสติกเหลวใหไหลเขาไปในแมพิมพโดยใชเครื่องฉีดพลาสติก ระยะทางการไหล

ของพลาสติกข้ึนอยูกับ ความหนืดของพลาสติกแตละชนิด, แรงดันฉีดท่ีใชฉีด, ความหนาและรูปทรงของชองทางการ
ไหล, อุณหภูมิท่ีใชในการหลอมพลาสติก ท่ีกลาวมาท้ังหมดมีผลตอการออกแบบและสรางแมพิมพฉีดพลาสติก ในการ
ออกแบบแมพิมพฉีดท่ีตองการความเท่ียงตรงแมนยําและมีประสิทธิภาพในการฉีด การออกแบบแมพิมพ จะตอง
กําหนดขนาด ตําแหนง และจํานวนของทางเขา (Gate) ใหเหมาะสม พอดีกับระยะทางการไหลของพลาสติกในบริเวณ
ของช้ินงาน เมื่อสรางแมพิมพข้ึนมาฉีดช้ินงานแลว จะไดช้ินงานท่ีสมบูรณ ตามแบบท่ีกําหนด เพ่ือแกปญหาและอธิบาย
ถึงพฤติกรรมและแนวโนมของระยะทางการไหล ซึ่งจะชวยลดเวลาในข้ันตอนของการออกแบบแมพิมพ และความ
เขาใจในพฤติกรรมการไหลของพลาสติกในแมพิมพไดดียิ่งข้ึน จากทฤษฎีและงานวิจัยพบวาความดันฉีดสงผลตอ
ระยะทางในการไหลของพลาสติกใหเพ่ิมข้ึน และเปนสัดสวนกับระยะทางไหล การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิหลอมเหลวของ
เม็ดพลาสติก10°C สงผลทําใหระยะทางการไหลเพ่ิมข้ึนรอยละ 6 ดานอุณหภูมิแมพิมพสงผลตอระยะทางการไหล นอย
ท่ีสุด เพ่ือใหเกิดความเขาใจในปญหาและวิธีการแกปญหาใหถูกตอง จึงทําการสรางแมพิมพฉีดพลาสติก เพ่ือหาดัชนี
การไหลของพลาสติก โพลิเอทธิลีน(HDPE) แบบกนหอย (Spiral Test) ตามมาตรฐาน
1.1 วัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาหาอิทธิพลความหนาของเทอรโมพลาสติกโพลิเอทธิลีนความหนาแนนสูง (High density
polyethylene, HDPE)ท่ีสงผลกระทบตอดัชนีการไหล
1.2 ขอบเขต

1. แมพิมพฉีดเปนแบบกนหอยตามมาตรฐาน ASTM  : D 3123-94
2. พ้ืนท่ีหนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมพ้ืนผาความกวาง 6 มิลลิเมตร ระยะพิต 6 มิลลิเมตร
3. ความหนาของชองทางการไหลท่ีกําหนดข้ึนเปนความหนา ท่ีใชกันคือ 0.5, 1.0,1.5 และ2.0 มิลลิเมตร
4. ใชสภาวะในการฉีดเหมือนกันทุกครั้งท่ีฉีดเปลีย่นเฉพาะปริมาตรของพลาสติก
ASTM : D 3123-94 คือมาตรฐานของช้ินทดสอบมีพ้ืนท่ีหนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมพ้ืนผาความกวาง

6 มิลลิเมตร ระยะพิต 6 มิลลิเมตรความหนาของชองทางการไหลท่ีกําหนดข้ึนเปนความหนาของผลิตภัณฑ พอลิเอทิลีน
ท่ีใชกันคือ 0.5, 1.0,1.5 และ 2.0 มิลลิเมตร ตามลําดับ ทําการทดลองฉีดเพ่ือหาผลกระทบของตัวแปรท่ีสงผลตอชวง
การไหลตัวของพลาสติกในแมพิมพ ความหนาของชองทางการไหล ของพลาสติก มีความหนาเปลี่ยนไปจะสงผล
อยางไร กับความสามารถในการไหลตัวของพลาสติก โดยใชสภาวะในการฉีดเหมือนกันทุกครั้งท่ีฉีด เชนอุณหภูมิหลอม
ของพลาสติก อุณหภูมิของแมพิมพ ความเร็วฉีด และอ่ืนๆ โดยเปลี่ยนเฉพาะปรมิาตรของเน้ือพลาสติก แตละความหนา
หลังจากน้ันวัดระยะทางไหลของแตละความหนา เพ่ือเปนขอมูลในการออกแบบการวางตําแหนงของทางเขานํ้า
พลาสติกในแมพิมพฉีด ท่ีทําใหไดผลิตภัณฑพลาสติกมีขนาดถูกตองตามแบบท่ีกําหนด อีกท้ังยังเปนการประหยัด
พลาสติกและลดรอยตําหนิในเรื่องรอยทางเขา (Gate)

1. การไหลตัวของพลาสติกในแมพิมพฉีด
เมื่อพลาสติกไหลเขาไปในแมพิมพฉีดจะมีลักษณะการไหลเหมือนนํ้าพุ กลาวคือนํ้าพุน้ันเมื่อข้ึนไปสูงสุดจน

หมดแรง ก็จะตกลงมาแสดงในรูปท่ี 1 สวนการไหลของพลาสติกเหลวท่ีเขาแมพิมพน้ันพลาสติกเหลวครั้งแรก ท่ีไหลเขา
ไปกอนจะอยูตําแหนงดานหนา เมือพลาสติกเหลวครั้งท่ีสอง ไหลเขาไปก็จะไปแทนท่ีพลาสติกครั้งแรก พลาสติกครั้ง
แรกจะถูกขับดันไปอยูดานขางของผิวแมพิมพ พลาสติกเหลวครั้งท่ีสามไหลเขาไปจะไปแทนท่ีพลาสติกครั้งท่ีสองโดย
พลาสติกครั้งท่ีสองจะถูกขับดันไปอยูดานขางของผิวแมพิมพ และอยูดานหนาของพลาสติกครั้งแรก ซึ่งจะเปนเชนน้ี
ตลอดไป การไหลตัวของพลาสติกเขาสูโพรงแบบ ถึงแมวาแมพิมพจะมี สวนพลาสติดเหลวท่ีไหลเขาแมพิมพเพ่ิมเติม จะ
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เกิดการไหลตามแนวการไหลเทาน้ัน คือหยุดการขับดันพลาสติกท่ีอยูในแมพิมพใหไปอยูดานขางของผิวแมพิมพแสดง
ในรูปท่ี 2

รูปท่ี 1 การไหลของพลาสติกเหลวในแมพิมพท่ีเหมือนนํ้าพุ
ตัวเลข 1-10 ท่ีแสดงลําดับการไหลของพลาสติกเหลวเขาแมพิมพตั้งแตครั้งแรก (หมายเลข 1 ) และพลาสติก

เหลวเขาแมพิมพครั้งสดุทาย (หมายเลข10)

รูปท่ี 2 ตําแหนงการไหลของพลาสติกในแมพิมพ

ลักษณะเวกเตอรความเร็วในการไหลของพลาสติกเหลวจะเปนไปตามแสดงในรูปท่ี 3 น่ันคือพลาสติกเหลว
บริเวณตรงกลางของชองทางการไหลจะมีความเร็วในการไหลมากท่ีสุด สวนพลาสติกเหลวท่ีผิวแมพิมพจะไหลชาท่ีสุด
เน่ืองจากผนังแมพิมพท่ีเย็นและเกิดการแข็งตัวของพลาสติก และรูปแบบการไหลของพลาสติกเหลวตรงบริเวณ
ดานหนา (Flow Front) ของการไหลจะมีลักษณะเหมือนนํ้าพุ กลาวคือพลาสติกท่ีไหลอยูตรงกลางของชองทางการไหล
มีการไหลตัวไดเร็วท่ีสุดน้ันจะมีการไหลแหวกออกไปดานขางท่ีผนังแมพิมพดวย ดังน้ันพลาสติกท่ีตําแหนงดานทายสุด
ของการไหล จะมีความเร็วในการไหลท่ีเทากันแสดงในรูปท่ี 3 เน่ืองจากพลาสติกบริเวณตรงกลางของชองทางการไหลมี
การไหลออกไปทางดานขางแทนท่ีจะไหลพุงออกไปขางหนา ทําใหความเร็วการไหลลดลง การเย็นตัวท่ีผนังของโพรง
แบบ การเกิดช้ันของพลาสติกแข็งท่ีผิวของแมพิมพปรากฏการณสําคญั ท่ีเปนสาเหตุใหการไหลแบบน้ี ไมเหมือนกับการ
ไหลระหวางแผนประกบคูขนานน้ันคือ การไหลแบบนํ้าพุ (Fountain Flow) พลาสติกหลอมเหลวไมสามารถเขาถึงผนัง
ของโพรงแบบไดอยางงายๆ แตก็มีแนวโนมการไหลลงมาจากตรงกลางของทางไหล สูผนังของโพรงแบบ ซึ่งการไหลใน
รูปแบบน้ีแสดงในรูปท่ี 4 และตลอดระยะทางการไหลของพลาสติกในแมพิมพจะพบวา ความเร็วในการไหลของ
พลาสติกบริเวณตรงกลางของชองทางการไหลจะลดลงเรื่อยๆ แสดงในรูปท่ี 5
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รูปท่ี 3 ความเร็วในการไหลของพลาสติกตลอด
พ้ืนท่ีหนาตัดของชองทางการไหลและลักษณะทางดานหนาของชองทางการไหล

รูปท่ี 4 การเปลียนแปลงตําแหนงในการไหล บริเวณดานหนาของการไหล (Flow Front)

รูปท่ี 5 ความเร็วในการไหลตรงกลางของชองทางการไหลท่ีลดลงตามระยะทางการไหลท่ีเพิมข้ึน

ช้ันท่ีเปนของแข็ง ผิวท่ีมีความ
หนืดสูง รูปแบบความเร็วการไหลบริเวณดานหนา

ความหนาของ
ช้ินงาน

การไหลตามแนวขวางตรง
ตําแหนงดานหนาของการไหล

รูปแบบความเร็วการไหล
บริเวณดานขาง

ผนังแมพิมพท่ีเย็น

พลาสติกแข็ง

พลาสติกแข็ง

ทิศทางการไหล

ผนังแมพิมพท่ีเย็น

การยืดตัวตามแนวเสนรอบวงบริเวณใกล Gate

ความหนาของ
ช้ินงาน

การไหลบรเิวณดานหนา
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2. ระยะทางการไหลของพลาสติก
พลาสติกในแมพิมพฉีดจะไหลไปไดระยะทางมากหรือนอยน้ัน จะอยูกับแฟกเตอรตางๆ เชนความหนืดของ

พลาสติก อุณหภูมิเหลวของพลาสตกิ อุณหภูมิแมพิมพ ความเร็วฉีด ความดันฉีด เปนตน แตทีควรพิจารณามากท่ีสุดคือ
อัตราการไหลของพลาสติกเหลวขณะท่ีไหลอยูในแมพิมพ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามแฟกเตอรตางๆท่ีกลาวมา
เพราะพลาสติกท่ีกําลังไหลอยูในแมพิมพน้ันจะเกิดการเย็นตัวไปดวยเน่ืองจากอุณภูมิท่ีเย็น ทําใหชองทางการไหลของ
พลาสติกเหลวท่ีมีอยูจริงลดลงแสดงในรูปท่ี 6 (ก) (ข) จะพบวาการใชความเร็วฉีดท่ีสูงกวาพลาสติกจะไหลไดเปน
ระยะทางท่ียาวกวา เน่ืองจากพลาสติกสามารถไหลไดปริมาณมากกวา (อัตราการไหลมากกวา) ไมใชเพราะพลาสติก
ไหลไดเร็วกวา ตามความเร็วของสกรูของเครื่องฉีดพลาสติกสาเหตุคือ หากใชความเร็วฉีดสูง พลาสติกท่ีอยูในแมพิมพ
จะมีอุณหภูมิท่ีสูงกวา ช้ันของพลาสติกท่ีเย็นตัวเปนของแข็ง จึงมีความหนาท่ีนอยกวา น่ันคือความหนาของชอง
ทางการไหลของพลาสติกเหลว ท่ียังคงมีขนาดความกวางมากกวา ทําใหพลาสติกมีอัตราการไหลท่ีมากกวา(แตความเร็ว
การไหลอาจลดลงได)

การฉีดภายใตเง่ือนไข การใชเวลาฉีดมากใชความเร็วฉีดต่ําและใชความดันฉีดสูงจะทําใหเน้ือของ พลาสติ
เกาะติดผนังมาก

(ก) การใชความเร็วในการฉีดต่ํา
การฉีดภายใตเง่ือนไข การใชเวลาฉีดสั้น ใชความเร็วฉีดสูงและใชความดันฉีดต่ําจะทําใหเน้ือของพลาสติก

เกาะติดผนังนอย

(ข) การใชความเร็วในการฉีดสูง
รูปท่ี 6 ระยะทางการไหลของพลาสติกในแมพิมพท่ีเกิดจากความเร็วในการฉีด

การไหลตัวของพลาสติกจะเปนการไหลท่ีสัมพันธกันระหวางความหนากับระยะทาง เรียกวาดัชนีการไหล
(Flow Path Ratio L/T) แสดงในรูปท่ี 7

ชองทางการไหลของพลาสติก
พลาสติกท่ีเย็นตัวแลว

ชองทางการไหลของพลาสติก

พลาสติกท่ีเย็นตัวแลว

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ



339

รูปท่ี 7 ดัชนีการไหล (Flow Path Ratio L/T)
การปรับพารามิเตอรของเครื่องฉีดในการฉีดช้ินงานตองคํานึงถึง ความดันฉีด ความเร็วในการฉีด เวลาในการ

เปด-ปดแมพิมพ เวลาท่ีใชในการหลอเย็นเวลาในการปลดช้ินงานท้ังหมดท่ีกลาวมาเรียกวารอบการฉีด(Cycle Time)
แสดงในรูปท่ี 8

รูปท่ี 8 ความดันฉีดท่ีใชระหวางการฉีดเขาแมพิม

2. วิธีการทดลอง
แมพิมพฉีดพลาสติกท่ีใชฉีดช้ินทดลองเปนแบบกนหอย (Spiral) ตามมาตรฐาน ASTM D3123-94 (ASTM

ยอมาจาก American Society For Testing Materials) แสดงในรูปท่ี 9 และเพ่ือเปนการสะดวกในการทดลองฉีด
จึงไดทําการออกแบบแมพิมพ ใหสามารถถอดเปลี่ยนความหนาของชองทางไหลได ตามขอบเขตของการทดลองทําการ
ทดลองฉีดเพ่ือใชในการศึกษาอิทธิพลของความหนา ท่ีสงผลตอระยะทางในการไหลตัวของพลาสติกพลาสติก ท่ีใชใน
การทดลอง
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รูปท่ี 9 ช้ินงานฉีดทดสอบ เปนแบบกนหอย

2.1 พลาสติกท่ีใชในการทดลอง
เปนพลาสติกชนิดโพลิเอทธิลีนความหนาแนนสูง (High density polyethylene, HDPE) ของบริษัท ไออาร

พีซี จํากัด (มหาชน) จํากัด เกรด GA800 เลขท่ีผลิต :0110408109 มีสมบัติแสดงในตารางท่ี 1 และสมบัติของเครื่อง
ฉีดแสดงในตารางท่ี 2
ตารางท่ี 1 สมบัติพลาสติกพอลิเอทธิลีน(HDPE)
พอลิเอทิลีน(HDPE) มีสมบตัิดังน้ี
1. การไหลตัว 220/10 : g/10min 17.0 (ASTM D1238)
2. ความหนาแนน (Density)   : 1.05 g/cm3

3. อัตราการหดตวั : 0.5%
4. อุณหภูมิแมพิมพ : Min 60- Max 80C
5. อุณหภูมิหลอมละลาย : Min220 - Max260C
6. อุณหภูมิปลดชิ้นงาน : 80 -120C
7. คานําความรอนเฉลีย่ : 0.082 mm2/s

ตารางท่ี 2 สมบัติของเครื่องฉีด
ขอมูลเครื่องฉีดทีใ่ช (Technical   data) Boy 22 M
1. ขนาดเสนผานศูนยกลางของสกรูฉีด : 18  mm
2. ความเร็วรอบของสกรูฉีด : 185 rpm
3. สกรู L/D  ratio : 22 : 1
4. ความดันฉีดจําเพาะ : 2587 bar
5. ความเร็วในการฉีด : 1.5 g/s
6. น้ําหนักสาสมารถฉดีได : 80 g
7. ระยะหวัฉีด (Nozzle Stroke) : 180 mm
8. แรงกดที่หัวฉีด : 4.8 t
9. ความจุความรอนของกระบอกฉีด : 2.835 kW
10. แรงในการปดล็อคแมพิมพ : 22  t
11. ระยะในการเปดแมพิมพ : 400 mm
12. แรงของชุดปลดชิ้นงาน : 1.8 t
13. ระยะเลื่อนของชุดปลดชิ้นงาน : 80 mm
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2.2 การออกแบบแมพิมพฉีด
การคํานวณหาขนาดของรูว่ิง ของ HDPE ใชรูเขาแบบรูฉีดขนาดทางเขาดานหัวฉีดโต 3.5มม.ดานช้ินงานโต 6

มม.พลาสติก พอลิเอทธิลีนเปนแบบ Semi Crytalline ปริมาณการฉีด = 19 g รูเขา (Gate) พิจารณาเทียบ กับ
นํ้าหนัก ของช้ินงานท่ีเหมาะสมขนาดรูเขาเลือกรูเขาแบบรูฉีด

2.2.1 การคํานวณหาแรงปดแมพิมพแรงปดแมพิมพท่ีใชจะตองมากเพียงพอ ท่ีจะรักษาแมพิมพใหอยูใน
ตําแหนงปดสนิท ในระหวางข้ันตอนการไหลตัวของพลาสติกหลอม และอัดตัวของเน้ือพลาสติกไดจึงตองมีการ
คํานวณหาดังน้ีแรงปดแมพิมพท่ีใชคํานวณหาไดจากคาความดันของวัสดุ

F   
1, 0 0 0

A x P 
  
  (1)

เมื่อ F = แรงปดแมพิมพ (t)
A = พ้ืนท่ีฉายของช้ินงาน (cm2)

P = ความดันภายในของเบาพิมพ ใชวัสดุ HDPE ไดคาแรงดันในCavity = 400 kg / cm2

18 400

1,000




แรงปดท่ีตองการ = 7.2 t
แรงปดแมพิมพควรเพ่ิมคาความปลอดภัยจากเดมิอีก 10 %

=  7.2 1.1 =  8 t
เครื่องท่ีใชตองท่ีมีแรงดันปดแมพิมพไมนอยกวา 8 Ton ข้ึนไปจึงจะใชงานได ในการทดลองครั้งน้ีเลือกใช

เครื่องฉีด Boy 22 R ขนาด 22 Ton
2.2.2 การคํานวณเวลาท่ีใชในการหลอเย็น ( Cooling time )

   M W

E W

effa
ππ

S  
 


 

 

2
k

2 2
-4T    ln -

/s
(2)

Tk = เวลาท่ีใชในการหลอเย็น ( Cooling time )
 S

2 = ความหนาของช้ินงาน สวนท่ีหนาสุด = 2 mm
aeff = ประสิทธิภาพการนําความรอนเฉลี่ย = 0.08 mm2/s

M = อุณหภูมิหลอมของพลาสติก = 240 °C

E = อุณหภูมิในการปลดช้ินงาน = 95  °C

W = อุณหภูมมิิผนังแมพิมพ = 70 °C
    C70-C95 C70-C2404ln/s0.08mm
2mmT 22

2
k 


ππ 

= 5.070 ln 8.636
= 5.070x2.15    =    10.93 s

 เวลาท่ีใชในการหลอเย็น HDPE  11 s
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2.3 จากตัวแปรท่ีกําหนด
นํามาออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติกเพ่ือใชฉีดช้ินทดลองเปนแบบกนหอย (Spiral) แสดงในรูปท่ี 10

รูปท่ี 10 แบบแมพิมพท่ีใชในการทดลองฉีด

2.4 ข้ันตอนการสรางแมพิมพพลาสติก
เมื่อไดขนาดของ เบาแลวจึงนําชุดแมพิมพในโปรแกรม Mold Wizard ออกมาใชในการวางตําแหนงของ

ช้ินงานเพ่ือกําหนดขนาดของแมพิมพ ในการรางแบบตองคํานึงถึงตําแหนงการยึด เบา ตําแหนงของสลักปลดช้ินงาน
ตําแหนงของรูนํ้าหลอเย็นดวยเพ่ือปองกันการเจาะรูชนกันข้ึน ทําใหการสรางแมพิมพเสียหายได
การดําเนินงาน

1. ใชโปรแกรม UNIGRAPHICS NX6 ทําโปรแกรมกัดเบาของแมพิมพ เปนรูปกนหอย(Spiral)ใหไดขนาดตาม
แบบกําหนดแสดงในรูปท่ี 11

รูปท่ี 11 แสดงภาพการข้ึนรูปช้ินทดสอบ
2. เมื่อข้ึนรูปและปรับแตงแมพิมพไดตามแบบท่ีกําหนดแลว นําแมพิมพประกอบเขากับเครื่องฉีดเพ่ือทดลอง

ปรับพารามเิตอรตางๆ ตามตัวแปรท่ีกําหนดแสดงในรูปท่ี 12
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รูปท่ี 12 แสดงภาพฉดีช้ินทดสอบ

2.5 คาของตัวแปรไมคงท่ี
ท่ีใชในการทดลองคือ ความหนาชองทางไหลมีท่ีใช 0.5,1.0,1.5 และ 2.0 มิลลิเมตร มีพ้ืนท่ี หนาตัดเปนรูป

สี่เหลี่ยมผืนผาโคงวนเปนรูปกนหอย (Spiral) เพ่ือประหยัดเน้ือท่ีในการฉีด ความกวางของชองทางไหลเทากับ
6 มิลลิเมตร มีระยะพิต 6 มิลลิเมตร ความยาวของชองทางไหลเทากับ 300 เซนติเมตรเง่ือนไขท่ีใชในการทดลองฉีด
แสดงในตาราง
ตารางท่ี 3

พารามิเตอรในการทดลองฉีด
1. อุณหภูมิหลอมที่ใช 240 °C
2. อุณหภูมิแมพิมพ 70 °C
3. ความเร็วในการฉีด 210 mm/s
4. ความหนาของชองทางการไหล 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mm
5. แรงปดแมพิมพ 80 kn

2.6 ปรับพารามิเตอรในการฉีด
จากการปรับฉีดช้ินงาน ซึ่งจากการทดลองฉีดไดคาในการฉีดแสดงในรูปท่ี 13 ซึ่งเปนคาท่ีดีสุดในการฉีด

ช้ินงานโดยท่ีช้ินงานยังไมเกิดครีบแลวเริ่มฉีดซ้ําอีก 10 ครั้งโดยปรับตั้งเครื่องฉีดเปนแบบอัตโนมัติ (Auto)
เพ่ือเก็บตัวอยางระยะทางไหล จากน้ันนําคาของระยะทางไหลมาหาคาเฉลี่ย ทําการทดลองโดยเปลี่ยนตัวแปรการ
ทดลองทีละตัวจนครบทุกตัว ซึ่งจะไดเง่ือนไขในการทดลองท้ังหมด สามเง่ือนไข

รูปท่ี 13 พารามิเตอรท่ีใชในการฉีด
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2.7 ใชจิ๊กตรวจสอบหาระยะทางการไหล (Jig-Check –Flow) ของพลาสติกตามตัวแปรท่ีกําหนดแสดงในรูปท่ี 14

รูปท่ี 14 ภาพการวัดช้ินงาน
3. ผลการทดลองและวิจารณผล

ตามตัวแปรท่ีกําหนดคือขนาดความหนาของช้ินทดสอบ 0.5,1.0,1.5 และ 2.0 มิลลิเมตร ตามลําดับ
ไดช้ินทดสอบแสดงในรูปท่ี 15

รูปท่ี 15 ภาพช้ินทดสอบท่ีไดจากการฉีด
3.1 ผลของการวัดหาระยะทางการไหล ของพลาสติกไดคาความยาวของระยะทางในการไหลดังตารางท่ี 4
ตารางท่ี 4 ระยะทางการไหลท่ีความหนาตางๆ

วัสดุ
ความหนา/ม.ม.

2.0 1.5 1.0 0.5
คาที่กําหนด 225 127 54 14
คาทดสอบ 299 238 116 52

ความสัมพันธระหวางความหนาของช้ินทดสอบกับระยะทางการไหลไดแสดงในรูปท่ี 16 โดยท่ัวไป
จะใชคา Flow Parth Ratio 80-150 ของ HDPEวา
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รูปท่ี 16 เปรียบเทียบระยะทางการไหล
จะเห็นไดวาความหนาของชองทางการไหล จะสงผลตอการเพ่ิมข้ึนของดัชนีการไหลอยางชัดเจน เมื่อใช

เง่ือนไขในการทดลองเดียวกัน ซึ่งจากการทดลองพบวา การเพ่ิมความหนาของชองทางการไหลใหมีความหนามากข้ึน
จะทําใหพลาสติกหลอมมีขนาดของชองทางไหลสําหรับพลาสติกหลอมมากข้ึน เชนกัน ในขณะท่ีช้ันของการแข็งตัวของ
พลาสติกท่ีบริเวณผนังของชองทางการไหลยัง คงมีอัตราการเย็นตัวท่ีคงท่ีพลาสติกหลอมจึงยังคงมีเวลาในการไหลตัว
มากข้ึน กอนท่ีช้ันของการแข็งตัวจากผนังของชองทางการไหลจะแผเขามาถึงแกนกลาง จนกระท่ังพลาสติกหลอม
แข็งตัวจนไมสามารถไหลตัวตอไปได เน่ืองจากมีระยะหางจากผนังถึงแกนกลางของชองทางการไหลมากข้ึน จากการ
ทดลองเพ่ิมความหนาของชองทางการไหลจาก 0.5 มิลลิเมตร เปน 1.0 มิลลิเมตรระยะทางไหลเพ่ิมข้ึนประมาณ 123
% สงผลตอระยะทางการไหลมากกวา การเพ่ิมความหนาของชองทางการไหลจาก 1.0 มิลลิเมตร เปน 1.5 มิลลิเมตร

ระยะทางไหลเพ่ิมข้ึนประมาณ 105 % การเพ่ิมความหนาของชองทางการไหลจาก 1.5 มิลลิเมตร
เปน 2.0 มิลลิเมตร ระยะทางไหลเพ่ิมข้ึนประมาณ 25% ดานอุณหภูมิหลอมของพลาสติก ยังสงผลตอระยะทางการ
ไหลนอยกวาความหนาของชองทางการไหล ระยะทางการไหลจะเพ่ิมข้ึนแตก็มีขอจํากัดซึ่งข้ึนอยูกับความหนาของชอง
ทางการไหล ซึ่งหากความหนาของชองทางการไหลมาก การเพ่ิมอุณหภูมิหลอมของพลาสติกก็จะสงผลตอระยะทางการ
ไหลมากเชนกัน โดยการเพ่ิมอุณหภูมิหลอมของพลาสติกมีผลทําใหเกิดการสรางชองวาง ระหวางโมเลกุล โดยเมื่อ
ชองวางภายในโมเลกุลน้ีมีขนาดใหญข้ึน โมเลกุลก็สามารถท่ีจะไหลผานออกไปไดงายข้ึน ทําใหพอลิเมอร หลอมเหลวมี
ความหนืดลดลงน่ันเอง และชวยลดความเครียดเฉือนระหวางช้ันการไหลตัวกับช้ันแข็งตัวของพลาสติก ทําใหพลาสติกมี
ระยะทางไหลมากข้ึน

4. สรุป
จากผลการทดลองหาดัชนีการไหลของพลาสติกพอลิเอทธิลีน(HDPE)แบบกนหอย (Spiral Test)

ตามมาตรฐาน ASTM : D 3123-94 ทําใหเราทราบวาในกรณีการฉีดช้ินงาน ท่ีเราไมสามารถจะเพ่ิมจํานวนของทางเขา
(Gate) ได การเพ่ิมความหนาของผนังช้ินงาน จะชวยแกปญหาการฉีดช้ินงานไมเต็ม (Short Shot) ไดดีกวา
การเพ่ิมอุณหภูมิแมพิมพและอุณหภูมิหลอมเพราะมีผลกับระยะทางไหลนอย อีกท้ังการเพ่ิมอุณหภูมิใหสูงข้ึนยังมีผลตอ
การเสื่อมสภาพของพลาสติก และทําใหเวลาของวัฎจักรในการฉีดช้ินงาน (Cycle Time)เพ่ิมมากข้ึนทําใหตนทุนการ
ผลิตช้ินงานสูงข้ึนตามไปดวย

5. กิตตกิรรมประกาศ
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