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บทคัดย่อ: งานวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาอิทธิพลของปริมาณและความยาวเส้นใยแก้วที่มตี ่อสมบัติเชิงกลและการเกิด
รูพรุนภายในชิน้ งานพอลิโพรพิลนี คอมโพสิตทีผ่ ่านกระบวนการฉีดขึน้ รูป จากผลการทดลองโดยทัวไปพบว่
่
าการเพิม่
ปริมาณและความยาวเส้นใยแก้วในพอลิโพรพิลนี ส่งผลให้สมบัตกิ ารต้านทานต่อแรงดึงและแรงกระแทก (Tensile and
Impact Strengths) มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับพอลิโพรพิลนี ที่ไม่ผสมเส้นใยแก้ว จากผลการวิเคราะห์ขนาด
และปริมาณรูพรุนที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงานพบว่าพอลิโพรพิลีนที่ผสมเส้นใยแก้ว 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก (wt%)
แสดงให้เห็นว่ าเกิดรูพรุนที่บริเวณชัน้ แกนกลาง (Core Layer) ของชิ้นงานในปริมาณที่น้ อยมาก อย่ างไรก็ตาม
เมื่อปริมาณของเส้นใยแก้วเพิม่ มากขึ้น (ที่ปริมาณการผสมเส้นใยแก้วที่ 30 และ 40 wt%) พบว่าขนาดและปริมาณ
รูพรุนภายในชัน้ แกนกลางชิ้นงานมีค่าเพิม่ ขึน้ อย่างมาก ทัง้ นี้ เนื่องจากอัตราการเย็นตัวและความแข็งทีบ่ ริเวณชัน้ ผิว
(Solidified Skin Layer) ที่เพิม่ มากขึน้ จากการผสมเส้นใยแก้ว นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลของความยาว
เส้นใยแก้วที่มีต่ อปริมาณและขนาดของรูพรุนที่เกิดขึ้นยังแสดงให้เห็นว่า เมื่อความยาวเส้นใยแก้วเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้รูพรุนที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงานมีขนาดใหญ่ข้นึ แต่มีปริมาณลดลง ทัง้ นี้มสี าเหตุมาจากประสิทธิภาพในการ
ถ่ายเทความร้อนทีล่ ดลง จากการลดลงของพืน้ ทีผ่ วิ สัมผัสระหว่างเส้นใยแก้วและวัสดุเนื้อพืน้
คาสาคัญ: พอลิโ พรพิ ลีน คอมโพสิต ; กระบวนการฉี ด ขึ้น รู ป ; สมบัติ เชิง กล; การเสริม แรงด้ ว ยเส้ น ใยแก้ ว ;
การเกิดรูพรุน
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Abstract: The influences of glass-fiber length and concentration on the mechanical properties and
formation of micro-voids within injection molded polypropylene composites were investigated in this
work. The primary results obtained from the mechanical testing showed that the tensile and impact
strength of PP composites increased with increasing fiber length and concentration. The analytical
results indicated that the short-glass-fiber content of 20 wt% did not have a significant influence on the
formation of voids. However, the size and content of voids within the core layer were considerably
increased with the increase of fiber concentration, especially for PP filled with 30 and 40 %wt shortglass-fibers. This was due to the increase of cooling rate at the solidified skin layer by increasing glassfiber contents. Considering the effect of fiber length on the formation of voids, it can be seen that the
void contents tended to decrease whereas the size of micro-voids tended to increase with the increase
of fiber length. This was due to the reduction of heat transfer efficiency caused by the decrease of
contact area between the fiber surface and the polymer matrix.
Keywords: Polypropylene composites; Injection molding; Mechanical properties; Fiber reinforcement;
Formation of voids

The Journal of Industrial Technology (2022) volume 18, issue 2.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

248

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2022.08.008
บทความวิจัย

1. บทนา
ปั จจุ บนั วัสดุ ประเภทเทอร์โมพลาสติกคอมโพสิต
(Thermoplastic Composites) มีการใช้เพิ่มมากขึ้นใน
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ [1] เนื่ องจาก
สมบัติท่ีทนทานต่ อการใช้งาน มีน้ าหนั กเบา รวมถึง
สามารถใช้กระบวนการผลิตทีห่ ลากหลายในการขึน้ รูป
ผลิต ภั ณ ฑ์ [2] โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง กระบวนการฉี ด
ขึ้นรูป (Injection Molding Process) เนื่ องจากข้อเด่ น
ของกระบวนการในแง่ของการผลิตชิ้นงานที่มีความ
ซับ ซ้ อนและแม่ น ย าสู ง รวมถึงรอบเวลาในการผลิต
(Cycle Time) สัน้ เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิต
แบบอื่ น ๆ และสามารถปรับ เปลี่ ย นลัก ษ ณะของ
ผลิตภัณฑ์ได้ตามแบบแม่พมิ พ์ทใ่ี ช้ [3] โดยทัวไปแล้
่
ว
ปั ญหาที่พบในกระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติก
ค อม โพ สิ ต ที่ มี เ ส้ น ใย เป็ น สารเสริ ม แรง (Fiber
Reinforcement) ได้แก่ การใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิตทีส่ ูงขึน้ เนื่องจากความหนืด (Viscosity) ที่เพิม่ ขึ้น
[4] ส่ ง ผลให้ อ าจเกิ ด การฉี ด ไม่ เต็ ม เบ้ าพิ ม พ์ (Short
Shot) ก า ร จั ด เรี ย ง ตั ว ข อ ง เส้ น ใย แ ก้ ว ( Fiber
orientation) ภายในชิ้นงานที่ควบคุมได้ยาก [5] ความ
แข็งแรงของรอยประสาน (Weldline Strength) มีค่าที่
ต่ ามาก [6] นอกจากนี้ ปั ญ หาหนึ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติกคอมโพสิตคือ
การเกิดโพรงอากาศหรือรูพ รุน (Voids) ที่บริเวณชัน้
แกนกลางภายในชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึง่ อาจเป็ น
สาเหตุทาให้ช้นิ งานมีความสามารถในการรับแรงลดลง
[7-8] จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่า มีงานวิจยั
จานวนมากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อ สมบัติ
เชิงกลในด้านต่างๆ ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกคอมโพสิต
ที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป [9-10] อย่ า งไรก็ต าม

จากการค้นคว้างานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับปั จจัยทีส่ ่งผลต่อ
การเกิ ด รู พ รุ น หรือ รู พ รุ น ภายในชิ้ น งานเทอร์ โ มพลาสติกคอมโพสิตทีผ่ ่านกระบวนการฉีดขึน้ รูป พบว่า
ยังคงมีน้อยมากเมื่อเทียบกับการศึกษาการเกิดรูพรุน
ภายในชิ้ น งานเทอร์ โมเซตคอมโพสิต (Thermoset
Composites) [11-12] โดย Vaxman และคณะ [13] ได้
ศึกษาการเกิดรูพรุน ภายในชิ้นงานเทอร์โมพลาสติก
คอมโพสิตทีผ่ ่านกระบวนการอัดรีด (Extrusion) โดยใช้
เงื่อ นไขในกระบวนการผลิต ต่ างๆ กัน และค านวณ
ปริมาณรูพรุนที่เกิดขึ้นจากการวัดความหนาแน่ นตาม
มาตรฐาน ASTM 792-66 จากผลการทดสอบพบว่ า
รูพรุนเกิดทีบ่ ริเวณปลายของเส้นใยแก้ว ปริมาณรูพรุน
มีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ ตามปริมาณการผสมเส้นใยแก้ว
แบบสั น้ และอุ ณ หภู มิ ข องน้ าหล่ อ เย็ น ในขณะที่
Saint-Martin และคณะ [14] ได้ ศึก ษาการเกิ ด รู พ รุ น
ภายในชิ้ น งานเทอร์ โ มพลาสติ ก ที่ ผ สมเส้ น ใยแก้ ว
แบบสัน้ 30 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยน้ า หนั ก โดยใช้เทคนิ ค
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ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ภ า พ ถ่ า ย (Optical Microscopy)
เปรีย บเที ย บกั บ เทคนิ ค การวัด น้ า หนั ก และความ
หนาแน่ น (Mass and Density Measurements) ของ
ชิ้น งานที่ได้ จากผลการวิเคราะห์ พ บว่ าเทคนิ ค การ
วิ เคราะห์ ป ริ ม าณรู พ รุ น ภายในโดยการวั ด ความ
หนาแน่ น เป็ นวิธี ก ารทดสอบโดยไม่ ท าลาย (Nondestructive Test) ที่ให้ ผ ลการวิเคราะห์ ในเกณฑ์ ท่ีดี
นอกจากนี้ยงั แสดงให้เห็นว่ารูพรุนเกิดขึน้ ทีบ่ ริเวณชัน้
แกนกลางของชิน้ งานทดสอบ
ดังนัน้ งานวิจยั นี้นอกเหนือจากการศึกษาอิทธิพล
ของปริม าณและความยาวเส้น ใยแก้ ว ที่มีต่ อ สมบัติ
เชิงกล ทางผูว้ จิ ยั ยังได้ทาการศึกษาขนาดและปริมาณ
รูพรุนทีเ่ กิดขึน้ ภายในชิ้นงานพอลิโพรพิลนี คอมโพสิต
ที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป เพื่อเป็ นแนวทางในการ
เลื อ กใช้ ว ัส ดุ เทอร์ โ มพลาสติ ก คอมโพสิ ต ส าหรับ
กระบวนการฉีดขึน้ รูปผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต

Melt Flow Rate, MFR เท่ ากั บ 10 g/10 min เป็ น
วั ส ดุ เ นื้ อ พื้ น (Matrix) และใช้ เ ส้ น ใยแก้ ว แบบสั น้
(Short-glass-fibers, SGF) ที่มีค วามยาวเริ่ม ต้ น โดย
เฉลี่ยเท่ากับ 3 มิลลิเมตร เกรด E (Electrical Grade)
จากบริษทั Pongpana Co., Ltd. (Thailand) เป็ นวัสดุ
เส้น ใยเสริม แรง โดยใช้เครื่อ งผสมแบบความเร็วสูง
(High-Speed Mixer) รุ่ น LMXS ข อ งบ ริ ษั ท LAB
TECH Engineering จ ากั ด ในการผสมเส้ น ใยแก้ ว
แบบสัน้ เข้ากับเม็ดพอลิโพรพิลนี ในอัตราส่วน 20, 30
และ 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก (wt%) ในขณะที่เม็ด
พลาสติก พอลิโพรพิ ลีน ที่ผ สมเส้น ใยแก้ ว แบบยาว
(Long-glass-fibers, LGF) 40 wt% ที่ มี ค ว า ม ย า ว
เริ่มต้น ของเส้น ใยแก้วโดยเฉลี่ยเท่ากับ 8 มิลลิเมตร
ได้รบั ความอนุ เคราะห์จากบริษทั Global Connection
Ltd. (Thailand) ใช้เครื่องฉีด พลาสติก ARBURG รุ่น
ALLROUNDER 500-320C (Germany) ในการฉีดขึน้
รูปชิ้นงานที่มีรูปร่างและขนาดดังแสดงในรูปที่ 2 (a)
โดยเงื่อ นไขที่ใช้ ในกระบวนการฉี ด ขึ้น รูป แสดงใน
ตารางที่ 1

2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั /ทดลอง
งานวิจยั นี้ใช้พ อลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP)
จากบริษทั เอส ซี จี จากัด (มหาชน) เกรดฉีด P6001F

6 mm

Gate
6 mm

Runner

Specimen

Sprue

(a)

(b)

รูปที่ 2 (a) ชิน้ งานทีไ่ ด้จากกระบวนการฉีดขึน้ รูป และ
(b) ชิน้ งานทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน DIN EN ISO 527
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ตารางที่ 1 เงือ่ นไขการฉีดขึน้ รูปพอลิโพรพิลนี คอมโพสิต
อุณหภูมหิ วั ฉีด (Nozzle Temperature) 230 oC
ความดันฉีด (Injection Pressure)
950 bar
ความเร็วฉีด (Injection Speed)
15 ccm/s
แรงปิ ดแม่พมิ พ์ (Clamping Force)
450 kN
แรงดันย้า (Holding Pressure)
800 bar
เวลาเย็นตัว (Cooling Time)
25 s
ปริมาตรในการฉีด (Shot Size)
90 ccm

Image-Pro Plus 4.5 โดยใช้จานวนชิ้นงาน 5 ตัวอย่าง
ในการวิเคราะห์ ขนาดและปริมาณรูพ รุ น ที่เกิดขึ้นใน
แต่ละเงื่อนไขการทดสอบ ตัวอย่างภาพถ่ายที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขนาดและปริมาณรูพรุน แสดงในรูปที่ 4
30 mm
Investigated Area
6 mm

การทดสอบสมบัติการต้านทานต่ อแรงดึงและแรง
กระแทกแบบ IZOD โดยใช้ เครื่อ ง Universal Testing
Machine (Hounsfield H50K5 0809, USA) และเครื่อ ง
ทดสอบแรงกระแทกแบบ IZOD (GT-7045, Gotech,
Taiwan) เป็ นไปตามมาตรฐานการทดสอบ DIN EN
ISO 527 และ DIN EN ISO 179 ตามล าดั บ โดยน า
ชิน้ งานทีผ่ ่านกระบวนการฉีดขึน้ รูปมาทาการตัดแต่งให้
เป็ นชิ้ นงานท ดสอบ แรงดึ ง (Tensile Specimens)
ดังแสดงในรูปที่ 2 (b) และทาการเตรียมชิ้นงานทดสอบ
แรงกระแทกแบบ IZOD โดยนาแผ่นชิ้นงานมาตัดให้มี
ขนาดกว้าง 10 mm และยาว 60 mm และท าร่องบาก
รูปตัววี (V-notch) ทีบ่ ริเวณกึง่ กลางของชิน้ งานทดสอบ
การวิเคราะห์ปริมาณและขนาดรูพรุนภายในชิ้นงาน
เริ่มจากท าการตัดชิ้นงานที่บริ เวณกึ่งกลางตามแนว
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional Area) ดังแสดงในรูปที่
3 น าชิ้นงานที่ได้มาหล่อเข้าพิมพ์ (Mounting) ท าการ
ขั ด หยาบและขั ด ละเอี ย ด (Grinding and Polishing)
ตามเทคนิ ค Metallography จากนั ้นจึงท าการถ่ ายรูป
ที่ก าลังขยาย 10 เท่ า ด้วยกล้ องจุ ลทรรศน์ แบบแสง
( Optical Microscope) รุ่ น AxioCamERC5s ข อ ง
บริ ษั ท ZEISS ร่ ว มกั บ การวิ เคราะห์ จ ากโปรแกรม

3. ผลการวิ จยั /ทดลองและการอภิ ปรายผล
3.1 อิ ท ธิ พ ลของปริ ม าณ และความ ยาวของ
เส้ นใยแก้ วที่ มี ต่ อสมบัติ การต้ านทานต่ อแรงดึ ง
และแรงกระแทก
รู ป ที่ 5 แสดงสมบั ติ ก ารต้ า นทานแรงดึ ง และ
แรงกระแทกของพอลิโพรพิลนี ทีผ่ สมเส้นใยแก้วแบบสัน้
ในอัตราส่วนผสมตัง้ แต่ 0 ถึง 40 wt% (PP / PP+SGF20
/ PP+SGF30 และ PP+SGF40) และพอลิ โพรพิ ลี น ที่
ผสมเส้ น ใยแก้ ว แบบยาวที่ อ ัต ราส่ ว นผสม 40 wt%
(PP+LGF40) จากผลการทดสอบโดยทั ่วไปพบว่า
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รูปที่ 3 ลักษณะการเตรียมชิน้ งานสาหรับ
การวิเคราะห์ขนาดและปริมาณรูพรุนภายในทีเ่ กิดขึน้

(a)
(b)
รูปที่ 4 (a) ตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์
แบบแสง และ (b) รูปทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์โดย
โปรแกรม Image-Pro Plus 4.5
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Tensile Strength MPa

Impact Strength kJ/m2

Tensile Strength
Impact Strength

PP

PP+
SGF20

PP+
SGF30

PP+
SGF40

PP+
LGF40

รูปที่ 5 สมบัตกิ ารต้านทานต่อแรงดึงและแรงกระแทกของพอลิโพรพิลนี ทีผ่ สมเส้นใยแก้ว
ทีป่ ริมาณและความยาวต่างๆ กัน
การเพิ่มปริมาณเส้นใยแก้วแบบสัน้ ในพอลิโพรพิลีน
ส่งผลให้สมบัตกิ ารต้านทานต่อแรงดึงและแรงกระแทกมี
แนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ โดยพอลิโพรพิลนี ทีผ่ สมเส้นใยแก้ว
แบบสัน้ ที่ 20 wt% มี ส มบั ติ ก ารต้ า นทานต่ อ แรงดึ ง
เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 2.55 เท่ า และสมบั ติ ก ารต้ า นทานต่ อ
แรงกระแทกมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 1.43 เท่ า หาก
พิจารณาสมบัติเชิงกลของพอลิโพรพิลีนที่ผสมเส้นใย
แก้วแบบสัน้ ที่ 30 wt% พบว่า สมบัติการต้านทานต่ อ
แรงดึ ง เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 3.1 เท่ า และสมบั ติ ก าร
ต้านทานต่อแรงกระแทกมีค่าเพิม่ ขึน้ ประมาณ 1.86 เท่า
ในขณะที่หากใช้เส้นใยแก้วแบบสัน้ ในอัตราส่วนผสมที่
40 wt% สมบัติการต้านทานต่อแรงดึงและแรงกระแทก
มีค่าเพิม่ ขึน้ ประมาณ 3.2 และ 2.2 เท่าตามลาดับ ทัง้ นี้
ทางผู้วิจยั ได้ตงั ้ ข้อสังเกตไว้ ว่า หากพิจารณาอิทธิพล
ของปริมาณเส้นใยแก้วทีม่ ตี ่อสมบัตกิ ารต้านทานต่อแรง
ดึงและแรงกระแทก จะพบว่าความแข็งแรงทางกลไม่ได้

เพิ่ ม ขึ้น เป็ นสัด ส่ วนโดยตรงตามปริม าณเส้ นใยแก้ ว
แบบสัน้ ทีเ่ พิม่ ขึ้น ตัวอย่างเช่น จากผลการทดสอบทีไ่ ด้
การเพิ่ ม ปริ ม าณเส้ น ใยแก้ ว แบบสั ้น จาก 20 เป็ น
40 wt% สมบัตกิ ารต้านทานต่อแรงดึงของพอลิโพรพิลนี
ที่ผสมเส้นใยแก้วแบบสัน้ ในปริมาณ 40 wt% ไม่ ได้มี
สมบัติการต้านทานต่ อแรงดึงเพิ่มมากขึ้นถึง 5.1 เท่ า
แต่ มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้น เพี ย ง 3.2 เท่ า ในขณะที่ ส มบั ติ ก าร
ต้านทานต่อแรงกระแทกมีเพิ่มขึ้นเพียง 2.2 เท่า จากที่
ควรจะเป็ น 2.86 เท่า ทัง้ นี้ นอกเหนือจากการเกิดรูพรุน
ภายในชัน้ แกนกลางของชิ้นงาน (ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อ
ถัดไป) ยังสามารถอธิบายได้ว่าการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณ
เส้นใยแก้ว ทาให้ความหนืดของพอลิเมอร์หลอมเหลวมี
ค่าเพิ่มมากขึ้น [15] ส่งผลให้เส้นใยแก้วได้รบั อิทธิพล
ความเค้นเฉือน (Shear Stress) ที่เพิม่ มากขึน้ ในขณะที่
สกรูหมุนเพื่อทาการหลอมละลายเม็ดพลาสติก จึงเป็ น
สาเหตุให้เส้นใยแก้วเกิดการแตกหัก (Fiber Breakage)
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และสัน้ ลง [7] ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการ
เสริมแรง รวมถึงการเพิม่ ปริมาณเส้นใยแก้วยังส่งผลต่อ
ความแข็ง (Hardness) หรือสภาพแข็งเกร็ง (Rigidity)
ของวัส ดุ พ้ื น ซึ่ ง ท าให้ ว ั ส ดุ เกิ ด ความเสี ย หายจาก
แรงกระแทกได้ ง่ า ยขึ้น จากการที่ มี ค วามไวต่ อ การ
ตอบสนองที่รอยแตกหรือรอยร้าว (Crack Sensitivity)
เพิม่ ขึน้ [16]
นอกจากนี้ หากพิจารณาผลการทดสอบสมบัติการ
ต้านทานต่อแรงดึงและแรงกระแทกของพอลิโพรพิลนี ที่
ผสมเส้นใยแก้วแบบยาวที่ปริมาณ 40 wt% ยังแสดงให้
เห็นว่าสมบัติการต้านทานต่ อแรงดึงและแรงกระแทก
ยังคงมีค่ าเพิ่มสูงขึ้น โดยมีค่ าสมบัติการต้านทานต่ อ
แรงดึงเพิ่มสู งขึ้นประมาณ 1.28 เท่ า และมีค่ าสมบัติ
การต้ า นทานต่ อ แรงกระแทกเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ประมาณ
1.16 เท่า เมื่อเทียบกับพอลิโพรพิลนี ที่ผสมเส้นใยแก้ว
แบบสัน้ ที่ปริมาณ 40 wt% ทัง้ นี้เนื่องจากประสิทธิภาพ
การเสริมแรงของเส้นใยแก้วภายในวัสดุพอลิเมอร์หรือ
วัส ดุ พ้ื น ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น จากการเพิ่ ม ความยาวของ
เส้นใยแก้ว [16]

โดยทัวไปแล้
่
วการเกิดรูพรุนภายในชิ้นงานพลาสติก
ทีผ่ ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป มีสาเหตุมาจากการหดตัว
(Shrinkage) ของพลาสติกหลอมเหลวที่บริเวณภายใน
ชัน้ แกนกลางชิ้นงาน ในช่วงระหว่างการเย็นตัวภายใน
แม่พมิ พ์ฉีด ซึง่ หากบริเวณชัน้ ผิวของชิน้ งานทีแ่ ข็งตัว มี
ความหนามาก ทาให้พลาสติกหลอมเหลวที่บริเวณชัน้
แกนกลางไม่สามารถหดตัวได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ไม่สามารถดึงชัน้ ผิวที่แข็งตัวลงมาซึ่งทาให้เกิดรอยยุบ
(Sink Marks) ทีผ่ วิ ของชิน้ งาน ส่งผลให้เกิดช่องว่างหรือ
รู พ รุ น ภายในที่ เป็ นสุ ญ ญากาศ (Vacuum Voids) ที่
บริเวณชัน้ แกนกลางของชิน้ งาน ดังแสดงในรูปที่ 6
รูปที่ 7 แสดงภาพตัดขวางของชิน้ งานพอลิโพรพิลนี
และพอลิโพรพิลนี ที่ผสมเส้นใยแก้วที่ปริมาณและความ
ยาวต่างๆ กัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชิ้นงานภายหลังจาก
ผ่านกระบวนการฉีดขึน้ รูปของพอลิโพรพิลนี ไม่มรี ูพรุน
ภายในเกิดขึ้น และพอลิโพรพิลีนที่ผสมเส้นใยแก้วใน
ปริมาณ 20 wt% เกิดรูพรุนน้อยมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ปริ ม าณเส้ น ใยแก้ ว ชนิ ด แก้ ว ชนิ ด สั น้ เพิ่ ม มากขึ้ น
(PP+SGF30 และ PP+SGF40) พ บ ว่ า ขน าดและ
ปริมาณรูพรุนที่บริเวณชัน้ แกนกลางมีค่าเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากผลการวิเคราะห์ท่ไี ด้
จากโปรแกรม Image-Pro Plus 4.5 ดังแสดงในรูปที่ 8

3.2 อิ ทธิ พลของปริ มาณและความยาวของเส้ นใย
แก้วที่มีต่อการเกิ ดรูพรุนภายในชิ้ นงาน
Voids

Sink Marks

Solidified Outer Layer
Voids: p< p atm

T > 4 mm

รูปที่ 6 สาเหตุการเกิดรูพรุนภายในชัน้ แกนกลางของชิน้ งาน [17]
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PP

PP+SGF20

PP+SGF40

PP+SGF30

PP+LGF40

รูปที่ 7 ภาพตัดขวางของชิน้ งานพอลิโพรพิลนี ทีผ่ สมเส้นใยแก้วในปริมาณและความยาวต่างๆ กัน

Amount of Voids

Average Void Size mm2

Average Void Size
Amount of Voids

PP+SGF20

PP+SGF30

PP+SGF40

PP+LGF40

รูปที่ 8 ขนาดและปริมาณของรูพรุนทีเ่ กิดขึน้ ภายในชิน้ งานพอลิโพรพิลนี
ทีผ่ สมเส้นใยแก้วในปริมาณและความยาวต่างๆ กัน
ซึง่ ปรากฏการณ์ดงั กล่าว มีสาเหตุมาจากการผสมเส้น
ใยแก้ ว ในปริม าณเพิ่ ม มากขึ้น ส่ ง ผลให้ พ ลาสติ ก
หลอมเหลวทีบ่ ริเวณชัน้ ผิวเกิดการเย็นตัวทีร่ วดเร็วขึน้
หรือ มีค วามหนาชัน้ ผิว แข็ง ตัว ที่ห นามากขึ้น ท าให้

พลาสติกหลอมเหลวทีบ่ ริเวณชัน้ แกนกลางไม่สามารถ
ดึงเนื้อพลาสติกทีบ่ ริเวณชัน้ ผิวลงมาเป็ นรอยยุบได้ จึง
เกิด เป็ น รูพ รุน ภายในชัน้ แกนกลางที่มีป ริม าณและ
ขนาดเพิม่ มากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั เจน
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หากพิ จารณ าความสามารถในการตกผลึ ก
(Crystallizability) ของเทอร์โมพลาสติ กที่มีโครงสร้าง
แบบกึ่ ง ผลึ ก (Semi-crystalline Structure) เมื่ อ มี ก าร
ผสมเส้นใยแก้ว จากงานวิจ ัยของ Frihi และคณะ [18]
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การผสมเส้ น ใยแก้ ว แบบสั ้น ใน
พอลิเอไมด์ 6,6 (Polyamide, PA) ส่งผลให้การเกิดผลึก
ใน PA 6,6 มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น เนื่องจากเส้นใยแก้วอาจ
ทาหน้าทีเ่ ป็ นสารก่อผลึก (Nucleating agent) อย่างไรก็
ตาม ทีป่ ริมาณการผสมเส้นใยแก้วแบบสัน้ ตัง้ แต่ 30 ถึง
50 wt% ความเป็ นผลึกกลับมีค่าลดลงอย่างมาก ทัง้ นี้มี
สาเหตุมาจากอัตราการเย็นตัวของวัสดุพ้นื ที่รวดเร็วขึ้น
จากการผสมเส้นใยแก้วในปริมาณที่มากและปริมาณ
เส้นใยแก้ วที่มากนั น้ ยังอาจขัดขวางการตกผลึกของ
สายโซ่ โมเลกุ ลได้ ดังนั น้ หากพิจารณาอิท ธิพ ลของ
ปริมาณเส้นใยแก้ วแบบสัน้ ที่มีต่ อขนาดและปริม าณ
รู พ รุ น ดังแสดงในรู ป ที่ 8 พบว่ าขนาดรู พ รุ น ภายใน
ชิ้นงานพอลิโพรพิลนี ที่ผสมเส้นใยแก้วชนิดสัน้ 30 wt%
มีขนาดใหญ่กว่าและมีปริมาณน้ อยกว่ารูพรุนภายในที่
วิเคราะห์ได้จากชิ้นงานพอลิโพรพิลนี ที่ผสมเส้นใยแก้ว
ชนิ ดสัน้ 40 wt% ทัง้ นี้ เนื่ องจากอัตราการเย็นตัว ของ
วัสดุ พ้ืนที่ช้ากว่า (เนื่ องจากปริมาณเส้นใยแก้วที่ผสม
น้ อยกว่า) จึงท าให้ท่ีบริเวณแกนกลางเกิดการถ่ ายเท
ความร้อนได้ช้ากว่ า จึงมีแนวโน้ มเกิดความเป็ นผลึก
และหดตัวลงที่มากกว่ า จึงท าให้เกิดรูพรุ นที่มีขนาด
ใหญ่ ก ว่ าเมื่ อ เที ย บกั บ ขนาดรู พ รุ น ที่ เกิ ด ขึ้น ภายใน
ชิ้ น งานที่ มี ป ริ ม าณเส้ น ใยแก้ ว ชนิ ด สั ้น ที่ 40 wt%
นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความยาว
เส้นใยแก้วที่มตี ่อปริมาณและขนาดของรูพรุนที่เกิดขึ้น
ยังแสดงให้เห็นว่า เมื่อความยาวเส้นใยแก้วเพิม่ มากขึ้น
ส่ งผลให้ รู พ รุ น ภายในชิ้น งานมี ขนาดใหญ่ ข้ึน และมี

ปริมาณที่ลดลง ทัง้ นี้ อาจมีสาเหตุ มาจากในกรณี ท่ีมี
ปริมาณการผสมที่เท่ ากัน เส้นใยแก้วแบบยาวมีพ้ืนที่
ผิวสัมผัส (Surface Contact Area) ระหว่างเส้นใยแก้ว
และพอลิโพรพิลีนที่น้อยกว่าเส้นใยแก้วแบบสัน้ ทาให้
อัตราการเย็นตัวช้ากว่า จึงเกิดความเป็ นผลึกและหดตัว
ลงทีม่ ากกว่า ส่งผลให้เกิดรูพรุนภายในชิ้นงานทีม่ ขี นาด
ใหญ่กว่าเมื่อผสมเส้นใยแก้วชนิดสัน้
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4. บทสรุป
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาอิทธิพลของการผสมเส้นใยแก้ว
แบบสัน้ และแบบยาวที่มีต่ อสมบัติเชิงกลและการเกิด
รูพรุนภายในชิ้นงานพอลิโพรพิลีนคอมโพสิต จากผล
การทดสอบแสดงให้ เห็ น ว่ า สมบัติ การต้ านทานต่ อ
แรงดึงและแรงกระแทกมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ตามปริมาณ
การผสมเส้นใยแก้ ว การเพิ่มขึ้น ของสมบัติ ทางกลที่
ไม่เป็ นเชิงเส้น (Non-linear Relationship) อาจมีสาเหตุ
มาจากการเกิดรูพรุนภายในชัน้ แกนกลางของชิ้นงาน
การแตกหักของเส้นใยแก้ว และสภาพแข็งเกร็งของวัสดุ
พื้นที่เพิ่มขึ้น จากผลการวิเคราะห์ ขนาดและปริมาณ
รูพรุนที่เกิดขึ้นภายในชัน้ แกนกลาง สรุปได้ว่า ขนาด
และปริม าณรู พ รุ น ภายในชัน้ แกนกลางชิ้น งานมีค่ า
เพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อปริมาณของเส้นใยแก้วเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ปริมาณการผสมเส้นใยแก้วที่
30 และ 40 wt% ทัง้ นี้ เนื่ องจากอัตราการเย็น ตัวและ
ความแข็งที่ บ ริเวณชัน้ ผิ วที่ เพิ่ ม มากขึ้น นอกจากนี้
จากผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลของความยาวเส้นใยแก้วที่
มีต่อปริมาณและขนาดของรูพรุนที่เกิดขึ้นยังแสดงให้
เห็นว่า เมื่อความยาวเส้นใยแก้วเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
รู พ รุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในชิ้ น งานมี ข นาดใหญ่ ขึ้ น แต่
มี ป ริม าณลดลง ทัง้ นี้ มี สาเหตุ ม าจากประสิท ธิภ าพ
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ในการถ่ายเทความร้อนที่ลดลง จากการลดลงของพื้นที่
ผิวสัมผัสระหว่างเส้นใยแก้วและวัสดุเนื้อพืน้
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