การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

การศึกษาสมบัตกิ ารไหลและการจําลองพฤติกรรมการไหลของยางคอมพาวนด์ ภายในช่ อง
ทางการไหลขนาดเล็ก
An Investigation on Rheological Behavior and Flow Simulation of Non-filled Rubber Compound
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บทคัดย่ อ
เครื่ องทดสอบสมบัติการไหลคาปิ ลลารี่ รีโอมิเตอร์ แบบควบคุมอัตราเครี ยดเฉือน ได้ ถกู นํามาใช้ เพื่อศึกษา
อิทธิ พลของอัตราเครี ยดเฉื อน อุณ หภูมิการทดสอบที่ มีต่อสมบัติการไหลของยางคอมพาวนด์ ที่ไหลผ่านช่อ ง
ทางการไหลขนาดแตกต่างกัน จากผลการทดสอบพบว่าค่าความหนื ดปรากฏของยางคอมพาวนด์ มีแนวโน้ ม
ลดลงเมื่ออัตราเครี ยดเฉือนและอุณหภูมิการทดสอบเพิ่มสูงขึน้ และจากผลการวิเคราะห์ สมบัติการไหลของยาง
คอมพาวนด์เมื่อไหลผ่านช่องทางการไหลขนาดเล็กพบว่าค่าความหนืดปรากฏมีแนวโน้ มลดลงเมื่อช่องทางการ
ไหลมีขนาดเล็กลง นอกจากนีง้ านวิจยั นี ้ได้ นําข้ อมูลจากเครื่ องทดสอบสมบัติการไหลที่มีช่องทางการไหลขนาด
เล็ก ไปใช้ ในการจําลองด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CADMOULD version 2.0) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการไหล
ของยางคอมพาวนด์ ภ ายในแม่ พิ ม พ์ ที่ มี ผ นัง บาง จากผลการวิ เ คราะห์ แสดงให้ เห็ น ว่ า ควรมี ก ารพัฒ นา
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ที่คํานึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เลื่อนตัวที่ผนัง

ABSTRACT

The rate-controlled capillary rheometer was used to investigate the effect of die diameter on
the rheological properties of rubber compounds, regarding to the various shear rate and test
temperature. The measured results indicated that the apparent viscosity of rubber compound tended
to decrease with increasing shear rate and test temperature. From the rheological results obtained by
using the various die diameters, it can be seen that the viscosity of rubber compound significantly
decreased with decreasing the channel size. In addition, the data obtained from micro-channel
rheometerwas employed into the computer simulation program (CADMOULD version 2.0) in order to
investigate the flow behavior of rubber compound during the flow in thin mold wall. From the
simulation results, it should be noted that for the development of mathematical model, the effect of
wall slip should be taken into consideration.
Key Words: Micro-channel, Rheological behavior, Rubber compounds, Finite Element Method
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คํานํา
ในปั จจุบันเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ต่างๆ ที่ได้ จากผลิตภัณฑ์ ยางที่มีขนาดเล็กนัน้ มีมูลค่าเพิ่มสูงขึน้ เมื่อ
เปรี ยบเที ยบระหว่างต้ นทุน การผลิตกับราคาของผลิต ภัณฑ์ ส่งผลให้ อุตสาหกรรมต่างๆ ที่ ผลิต เครื่ องมือหรื อ
อุปกรณ์ ดงั กล่าว เริ่ มมีการตื่นตัวในการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีขนาดเล็ก โดยเป็ นการพัฒนา
ในส่วนของกระบวนการขึ ้นรู ปด้ วยแม่พิมพ์ ได้ แก่ ทฤษฎีพื ้นฐานของการไหลในช่องทางขนาดเล็ก (Chen et al.,
2005) การใช้ แบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ ในการทํานายพฤติกรรมต่างๆ ภายในแม่พิมพ์ขนาดเล็กหรื อช่องว่าง
ขนาดเล็ก (Xuet al., 2010)รวมไปถึงกรรมวิธีการสร้ างแม่พิมพ์ที่มีขนาดเล็ก (Micro milling) (Zhao et al., 2004)
โดยปั ญหาที่ มัก เกิ ด ขึน้ กับ ชิ น้ งานที่ ผ ลิต ได้ เช่น ชิ น้ งานไหลไม่เ ต็ม แม่พิม พ์ (Short shot) หรื อมี ของเสี ย
(Waste)ในกระบวนการผลิตมากเกินไป และไม่สามารถกําหนดปั จจัยในกระบวนการผลิตที่เหมาะสมได้ ซึง่ ส่งผล
ให้ ไ ม่ส ามารถผลิ ต ผลิ ต ภัณฑ์ ใ ห้ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ที่ ลูก ค้ ากํ าหนด ดัง นัน้ กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข นาดเล็ก
จําเป็ นต้ องอาศัยความรู้ ทางด้ านพฤติกรรมการไหล (Rheological behavior) ร่ วมกับการออกแบบและผลิต
แม่พิมพ์ (Mold design and manufacturing) เป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตามงานวิจยั ส่วนใหญ่เน้ นศึกษาไปที่สมบัติ
การไหลและการออกแบบแม่พิมพ์ ของวัสดุพอลิเมอร์ ประเภทเทอร์ โมพลาสติก และพบว่าพอลิเมอร์ ที่ไหลใน
ช่องทางการไหลขนาดเล็กมีพฤติกรรมการไหลแตกต่างจากการไหลในช่องทางขนาดปกติ (Chen et al., 2005;
Xuet al., 1999; Palmese and Karbhari, 1995) ในขณะที่ผลงานวิจยั ที่สนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางที่มีขนาดเล็กยังมีรายงานน้ อยมาก (ญาณิชสา,2554) พบว่า เมื่อยางคอมพาวนด์ไหลผ่านช่องทางการไหลที่
มีขนาดเล็กลงส่งผลให้ ค่าความหนืดปรากฏของยางมีค่าลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางที่
ผิวสัมผัสกับช่องทางการไหล โดยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนี ้ย่อมส่งผลกระทบต่อลักษณะการไหลของยางเมื่อไหล
ผ่านองค์ประกอบต่างๆภายในแม่พิมพ์ ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการไหลของยางคอมพาวนด์
ภายในแม่พิ ม พ์ ที่ ไ หลผ่ านช่ องทางการไหลที่ มี ขนาดต่างกัน โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ช่ วยวิ เคราะห์ ท าง
วิศวกรรม (CAE) เข้ ามาช่วยในการทํานายพฤติกรรมการไหลของยางก่อนการผลิตจริ ง ซึ่งสามารถนําผลการ
ทํานายพฤติกรรมการไหลของยางมาประยุกต์ใช้ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการฉีดขึ ้นรู ปผลิตภัณฑ์ยาง
อีกทัง้ เป็ นการช่วยลดการสูญเสียเวลาและโอกาสทางการผลิตให้ น้อยลง และช่วยให้ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้
ตามเกณฑ์ที่กําหนดและเพียงพอตามความต้ องการของลูกค้ า

อุปกรณ์ และวิธีการ
ส่ วนผสมยางคอมพาวนด์
เตรี ยมส่วนผสม ยางคอมพาวนด์ (Table 1)แล้ วบดผสมด้ วยเครื่ องบดผสมภายใน (internal mixer) ที่
อุณหภูมิ 70˚C เป็ นเวลา 3 นาที เพื่อลดนํ ้าหนักโมเลกุลของยาง จากนันจึ
้ งผสมสารกระตุ้นปฏิกิริยาคงรู ป ได้ แก่ ซิ
งค์ออกไซด์ และกรดสเตียริ ก เป็ นเวลา 1 นาที จากนันนํ
้ ายางคอมพาวนด์ไปบดผสมต่อด้ วยเครื่ องบดผสมแบบ
สองลูกกลิ ้ง (two roll mill) โดยใช้ อณ
ุ หภูมิลกู กลิ ้ง 70˚C โดยบดผสมสารเร่ งปฏิกิริยาเป็ นเวลา 1 นาที ในขัน้
สุดท้ ายจึงบดผสมกํามะถัน ซึง่ มีหน้ าที่เป็ นสารคงรู ปเป็ นเวลา 3 นาที จากนันนํ
้ ายางคอมพาวนด์ที่บดผสมเสร็ จ
เรี ยบร้ อย ไปทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี สมบัติการคงรู ป และทดสอบสมบัติการไหลด้ วยเครื่ องคาปิ ลลารี่ รีโอ
มิเตอร์ ในช่วงอัตราเครี ยดเฉือนตังแต่
้ 40 ถึง 1,250 S-1และใช้ อณ
ุ หภูมิทดสอบเท่ากับ 80˚C 90˚Cและ100 ˚Cโดย
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ใช้ ช่องทางการไหลที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง (diameter, D) เท่ากับ 0.75 1.50mm ยาว 15 mm และเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 2.00 mm ยาว 20 mm
Table1Formulations for rubber compound.
Content (phr1/)

Ingredients
NR2/ (STR5L)
ZnO3/
Stearic Acid
Sulphur
CBS4/
1/

Part per hundred of rubber by weight
2/
Natural rubber

100
4
2
2.4
0.8
3/
4/

Zinc Oxide
N-Cyclohexyl-2-Benzothiazyl- Sulfenamide

การทดสอบสมบัตกิ ารไหลของยางคอมพาวนด์
งานวิ จัย นี ไ้ ด้ ใ ช้ ชุด ทดสอบสมบัติ ก ารไหลคาปิ ลลารี่ รี โอมิ เ ตอร์ แ บบควบคุม อัต ราเครี ย ดเฉื อนตาม
มาตรฐาน ASTM D5099-08 (Figure 1)เพื่อใช้ ศกึ ษาสมบัติการไหลของยางคอมพาวนด์ในขณะไหลผ่านช่อง
ทางการไหลของชุดทดสอบ โดยมีการควบคุมความเร็ วการเคลื่อนที่ของแท่งกด (piston) เพื่ออัดยางคอมพาวนด์
ผ่านหัวขึน้ รู ป โดยชุดทดสอบสมบัติการไหลคาปิ ลลารี่ รีโอมิเตอร์ แบบควบคุมอัตราเครี ยดเฉื อนถูกติดตังเข้
้ ากับ
เครื่ องทดสอบอเนกประสงค์ (universal testing machine, UTM) พร้ อมทัง้ ติดตัง้ ชุดควบคุมอุณหภูมิ
(temperature controller) และชุดตรวจวัดความดัน (pressure transducer) ที่บริ เวณทางเข้ าหัวขึ ้นรู ป โดยค่า
ความดันจากการทดสอบจะถูกส่งไปยังเครื่ องเก็บข้ อมูลความเร็ วสูง (high speed data logger) และทําการ
บันทึกข้ อมูลไว้ ที่คอมพิวเตอร์
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Figure1Rate-controlled capillary rheometer components
การทดลองเริ่ ม ต้ น ด้ วยการนํ า ยางคอมพาวนด์ ที่ เ ตรี ย มไว้ ใ ส่ล งในห้ องหลอมเหลวทรงกระบอกให้
อุณหภูมิจนกระทัง่ ยางคอมพาวนด์มีอณ
ุ หภูมิเท่ากับอุณหภูมิการทดสอบ จากนันอั
้ ดยางคอมพาวนด์โดยแท่งอัด
ที่ความเร็ วในการเคลื่อนที่ตา่ งๆกัน เพื่อให้ ได้ อตั ราเครี ยดเฉือนตามที่กําหนดซึง่ ค่าความดันและอัตราการไหลที่ได้
จากชุดทดสอบสามารถนําไปคํานวณ ค่าความเค้ นเฉือนปรากฏ (apparent shear stress,τapp ) อัตราเครี ยด
เฉือนปรากฏ (apparent shear rate, γ̇ app ) และความหนืดปรากฏ (apparent shear viscosity,η app )ดังสมการ
ที่ 1 2 และ 3 ตามลําดับ
R

τapp =
γ̇ app=

ηapp =

∆PR
2L

(1)

4Q

(2)

πR3

τapp
γapp
̇

(3)

โดยที่ ΔPคือ ความดันตกคร่ อมระหว่างทางเข้ าและทางออกของช่องทางการไหล (Pa) Qคือ อัตราการ
ไหลเชิงปริ มาตร (m3/s-1) Rคือ รัศมีของคาปิ ลลารี่ (m) และ Lคือ ความยาวของช่องทางการไหล (m)
วิธีการทดสอบการไหลภายในแม่ พมิ พ์ ฉีดโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยวิเคราะห์ ทางวิศวกรรม
ขันตอนการทดลอง
้
เตรี ยมยางคอมพาวนด์เป็ นเส้ นป้อนเข้ าเครื่ องฉีดขึ ้นรู ปยางใช้ ปริ มาตรในการฉีด 190 cm3และใช้ ความ
ดันฉีด 20MPaใช้ อณ
ุ หภูมิแม่พิมพ์150 ºCเมื่อฉีดยางจนเต็มแม่พิมพ์ ปิ ดแม่พิมพ์ไว้ จนกระทัง่ ได้ กําหนดตามเวลา
คงรู ปที่ 90% (t 90 )โดยเงื่อนไขในกระบวนการฉีด (Table 2)ถูกนําไปจําลองพฤติกรรมการไหลภายในแม่พิมพ์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ทางวิศวกรรม (CADMOULD version 2.0) ซึ่งผลการทดสอบจะได้ จากช่อง
ทางการไหลที่มีขนาดเล็กและขนาดปกติ (เส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.75 mm ยาว 15 mm1.5 mm ยาว 15 mm และ
2.0 mm ยาว 20mm)
Table2Processing parameter of injection molding process.

Injection temperature
(oC)

Injection pressure
(MPa)

Filling time (s)

Cure time (s)

90

20

30

720

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของอิทธิพลจากอุณหภูมิท่ มี ีต่อสมบัตกิ ารไหลของยางคอมพาวนด์
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จากการศึกษาอิทธิพลจากอุณหภูมิการทดสอบของยางคอมพาวนด์ ที่อณ
ุ หภูมิ 80˚C 90˚Cและ100˚C
และอัตราเครี ยดเฉือนในช่วง 40-1250 s-1 (Figure 2) โดยใช้ เครื่ องมือทดสอบค่าความหนืดของยางที่มีช่องทาง
การไหลขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง2.0 mm และยาว 20 mm พบว่า เมื่ออุณหภูมิการทดสอบของยางคอมพาวนด์
และอัตราเครี ยดเฉือนมีคา่ เพิ่มสูงขึ ้นส่งผลให้ คา่ ความหนืดปรากฏมีแนวโน้ มที่ลดลง โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่ม
อุณหภูมิทําให้ สายโซ่โมเลกุลของยางคอมพาวนด์เกิดการคลายตัว (relaxation) และมีระยะห่างระหว่างสายโซ่
โมเลกุล (free volume)เพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ สายโซ่โมเลกุลเคลื่อนที่ผ่านกันได้ ง่ายขึ ้น แต่ในกรณีที่ใช้ อณ
ุ หภูมิการ
ทดสอบเท่ากับ90˚Cและ100˚C พบว่าค่าความหนืดปรากฏมีค่าใกล้ เคียงกัน เนื่องจากการใช้ อณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น เป็ น
สาเหตุให้ ยางคอมพาวนด์มีโอกาสเกิดการสุกตัวก่อนกําหนด (premature crosslink)ทังนี
้ เ้ นื่องมาจากอิทธิ พล
ของกํามะถันซึง่ เป็ นสารคงรู ป(curing agent) สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ ดีที่อณ
ุ หภูมิสงู

Figure2Effect of temperature on rheological properties of rubber compound
ผลของอิทธิพลจากขนาดของช่ องทางการไหลที่มีต่อสมบัตกิ ารไหลของยางคอมพาวนด์
จากการศึกษาอิทธิ พลของช่องทางการไหลที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางที่แตกต่างกัน คือ 0.75mmและ
1.50mm ยาว 15 mmและเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2.00mmยาว 20 mm โดยใช้ อณ
ุ หภูมิในการทดสอบเท่ากับ 90˚C ที่
มีผลต่อค่าความหนืดของยางคอมพาวนด์ (Figure 3) พบว่า ค่าความหนืดปรากฏของยางคอมพาวนด์มีแนวโน้ ม
ลดลงเมื่อช่องทางการไหลมีขนาดเล็กลง ทัง้ นีม้ ีสาเหตุมากจากเมื่อช่องทางการไหลมีขนาดเล็กลง ทําให้ ความ
ร้ อนที่เกิดจากแรงเฉือน (shear heating) มีค่าเพิ่มขึ ้น (Lawal and Kalyon, 1996; Sombatsompop and
Chaiwattanpipat, 2000; Sombatsompopet al., 2001; Chienet al., 2005) อีกทังเกิ
้ ดการเลื่อนตัวที่ผนัง
ระหว่างพอลิเมอร์ กบั ผิวของช่องทางการไหล(Chen et al., 2005; Chienet al., 2005; Chen et al., 2008; Xuet
al., 2010)โดยการเลื่อนตัวที่ผนังนี ้มีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นเมื่อช่องทางการไหลมีขนาดเล็กลง ซึง่ เป็ นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงพื ้นที่หน้ าตัดของช่องทางการไหลจากห้ องหลอมเหลวเข้ าสู่ช่องทางการไหลขนาดเล็ก ทําให้ บริ เวณ
ทางเข้ าหัวขึ ้นรู ปมีแรงดันต้ านการไหลที่มาก จึงเกิดการไหลวนของยางคอมพาวนด์ซงึ่ ส่งผลให้ รูปแบบการไหลมี
ความซับซ้ อน (complex flow) มากขึ ้นยางคอมพาวนด์จงึ อยู่ในระบบนานขึ ้น รวมทังมี
้ การเสียดสีกนั ระหว่างสาย
โซ่โมเลกุลยางเป็ นสาเหตุให้ สายโซ่โมเลกุลขาดหรื อคลายตัวออกมากขึ ้นส่งผลให้ ยางคอมพาวนด์มีค่าความหนืด
ปรากฏลดลงและสามารถไหลได้ ง่ายขึ ้น
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Figure3Effect of channel sizeon rheological properties of rubber compound
ผลวิเคราะห์ การไหลภายในแม่ พมิ พ์ ฉีดโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยวิเคราะห์ ทางวิศวกรรม
จากผลงานวิจยั ที่ได้ ศกึ ษาสมบัติการไหลของยางคอมพาวนด์ที่ไหลผ่านช่องทางการไหลขนาดปกติและ
ช่องทางการไหลขนาดเล็กพบว่า มีพฤติกรรมการไหลที่แตกต่างกัน โดยค่าความหนืดปรากฏที่ได้ จากการทดสอบ
มีค่าลดลงเมื่อช่องทางการไหลมีขนาดเล็กลง ผู้วิจัยได้ นําผลของค่าความหนืดปรากฏของยางคอมพาวนด์ที่คง
รู ปแบบ CV ซึง่ ได้ จากเครื่ องทดสอบสมบัติการไหลที่ใช้ หวั ขึ ้นรู ปเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาดปกติ (1.5 mm ยาว 15
mmและ2.0 mm ยาว 20mm)และหัวขึ ้นรู ปเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก(0.75 mm ยาว 15 mm) เพื่อจําลองการ
ฉี ดขึน้ รู ปเข้ าสู่แม่พิมพ์ ที่มีความหนาผนังเท่ากับ 1 mm โดยอาศัยข้ อมูลที่ใช้ ฉีดขึน้ รู ปจริ งในการจําลองด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ ได้ แก่ เวลาในการฉีด (filling time) อุณหภูมิแม่พิมพ์ (mold temperature) เวลาที่ใช้ ใน
การคงรู ป (curing time) และสมบัติการคงรู ป (curing property)
ผลการทดสอบ (Figure4)พบว่าผลที่ได้ มีความสอดคล้ องกันในช่วงแรกของกระบวนการฉีด และรู ปแบบ
การไหลเริ่ มมีแนวโน้ มที่ความแตกต่างกัน เมื่อปริ มาตรการฉีดเพิ่มมากขึ ้น โดยผลการทดสอบจากกระบวนการฉีด
ขึ ้นรู ปจริ งมีระยะทางการไหลมากที่สดุ ซึง่ มีสาเหตุมาจากการไหลเข้ าสู่แม่พิมพ์ที่มีขนาดเล็กเกิดการลื่นตัวที่ผนัง
ระหว่างผิวสัมผัสแม่พิมพ์และยางคอมพาวนด์ ประกอบกับยางคอมพาวนด์มีความร้ อนเนื่องจากแรงเฉื อนเพิ่ม
สูงขึ ้น จึงส่งผลให้ ยางคอมพาวนด์มีความหนืดลดลง สามารถไหลตัวได้ ดีขึ ้น และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์
ระยะทางการไหลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ข้อมูลจากการทดสอบสมบัติการไหลด้ วยช่องทางการไหล
ขนาดปกติและช่องทางการไหลขนาดเล็ก พบว่า ข้ อมูลจากการทดสอบด้ วยช่องทางการไหลขนาดเล็กให้ ผลการ
วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ ใกล้ เคียงกับผลการทดสอบจากกระบวนการฉีดขึ ้นรู ปจริ งมากกว่า ทังนี
้ ้เนื่องมาจากผล
การทดสอบด้ วยช่องทางการไหลขนาดเล็กนันเป็
้ นค่าความหนืดปรากฏที่มีค่าตํ่ากว่าความหนืดปรากฏที่ได้ จาก
การทดสอบด้ วยช่องทางการไหลขนาดปกติโดยสาเหตุที่ความหนืดปรากฏลดลงนัน้ มาจากการเลื่อนตัวที่ผนัง
ช่องทางการไหล
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(A)

(B)

(C)

(D)

Figure4Rubber Injection molded and computer simulation program,experiment(A), simulation
resultsusing rheological data obtained from various die diameters 0.75 mm(B), 1.50 mm(C) and2.00
mm(D)
เมื่อพิจารณารู ปแบบการไหล (Figure6) พบว่า ผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ มีรูปแบบที่เป็ น
พาราโบลิค (parabolic flow) มากกว่า ผลการทดสอบฉีดจริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปริ มาตรการฉีดชิ ้นงานจริ ง
80% ซึง่ มีสาเหตุมาจากข้ อสมมติฐานที่ใช้ ในการคํานวณนันแตกต่
้
างจากพฤติกรรมจริ ง ซึง่ ได้ แก่ ข้ อกําหนดที่ว่า
พอลิเมอร์ หลอมไม่มีการไหลที่ผนัง (no slip at wall) รวมถึงอุณหภูมิคงที่ (isothermal) ตลอดกระบวนการฉีดขึ ้น
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รู ป โดยในการฉีดขึ ้นรู ปชิ ้นงานจริ งนัน้ เกิดการเลื่อนตัวที่ผนังในขณะที่ยางไหลเข้ าสู่ช่องทางการไหลที่มีขนาดเล็ก
รวมทัง้ เกิ ดความร้ อนเนื่ องจากแรงเฉื อนที่เพิ่มสูงขึน้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไหลผ่านช่องทางขนาดเล็กมีอตั รา
เครี ยดเฉือนสูง

(A)

(B)
Figure6Flow distance of computer simulation program and experiment(A) Shot size 60% and 80% (B)

สรุ ป
งานวิจยั นี ้ได้ ศกึ ษาสมบัติการไหลของยางคอมพาวนด์ด้วยชุดทดสอบสมบัติการไหลคาปิ ลลารี่ รีโอมิเตอร์
แบบควบคุมอัตราเครี ยดเฉือน ที่อตั ราเครี ยดเฉือนในช่วงระหว่าง 40-1,250 s-1และอุณหภูมิในการทดสอบ 80100oC ซึง่ ไหลผ่านช่องทางการไหลที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.50-2.00 mm จากผลการทดสอบแสดง
ให้ เห็นว่า ความหนื ดปรากฏของยางคอมพาวนด์ มีแนวโน้ มลดลงเมื่อเพิ่มอัตราเครี ยดเฉื อนและอุณหภูมิการ
ทดสอบ เนื่องจากสายโซ่โมเลกุลสามารถคลายตัวได้ ดีขึ ้น รวมทังการเกิ
้
ดปรากฏการณ์เลื่อนตัวที่ผนังช่องทางการ
ไหล และเมื่อพิจารณาอิทธิพลของขนาดช่องทางการไหล พบว่า เมื่อช่องทางการไหลมีขนาดเล็กลง ทําให้ ความ
หนืดปรากฏของยางคอมพาวนด์มีแนวโน้ มลดลง เนื่องจากการเกิดการไหลวนที่บริ เวณก่อนทางเข้ าหัวขึ ้นรู ป ทํา
ให้ สายโซ่โมเลกุลมีระยะเวลาในการคลายตัวที่เพิ่มมากขึ ้น รวมถึงการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิจากการเสียดสีกนั ของ
สายโซ่โมเลกุล และเมื่อนําข้ อมูลความหนืดที่ได้ จากการทดสอบด้ วยเครื่ องทดสอบสมบัติการไหลที่มีช่องทางการ
ไหลขนาดปกติและช่องทางการไหลที่มีขนาดเล็กไปใช้ จําลองการไหลในแม่พิมพ์ที่มีผนังบาง พบว่า การใช้ ข้อมูล
ความหนืดที่ได้ จากการทดสอบการไหลผ่านช่องทางการไหลขนาดปกติ มีความแตกต่างจากกระบวนการฉีดขึน้
รู ปชิ น้ งานจริ ง ในขณะที่ การใช้ ข้อมูลความหนื ดที่ ไ ด้ จากการไหลผ่านช่องทางการไหลที่ มีขนาดเล็ก มีความ
สอดคล้ องกับพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจริ ง ดังนั
้ นผู
้ ้ นําโปรแกรมจําลองการไหลไปใช้ งานควรตระหนักถึงความแตกต่างนี ้
โดยแนวทางแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว คือ ต้ องใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการทดสอบด้ วยเครื่ องทดสอบที่มีช่องทางการไหล
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ขนาดเล็ ก หรื อใกล้ เ คี ย งกับ ความหนาของแม่ พิ ม พ์ ถึ ง แม้ ว่ าผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ มี ค วามแตกต่า งจาก
กระบวนการฉีดขึ ้นจริ งบ้ าง ทังนี
้ ้เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีข้อสมมติฐาน (assumption) ในการคํานวณ ซึง่
แตกต่างจากพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจริ ง
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