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บทคัดย่อ 

เคร่ืองทดสอบสมบติัการไหลคาปิลลาร่ีรีโอมิเตอร์แบบควบคมุอตัราเครียดเฉือน ได้ถกูนํามาใช้เพ่ือศกึษา

อิทธิพลของอัตราเครียดเฉือน อุณหภูมิการทดสอบท่ีมีต่อสมบัติการไหลของยางคอมพาวนด์ท่ีไหลผ่านช่อง

ทางการไหลขนาดแตกต่างกัน จากผลการทดสอบพบว่าค่าความหนืดปรากฏของยางคอมพาวนด์มีแนวโน้ม

ลดลงเม่ืออตัราเครียดเฉือนและอณุหภูมิการทดสอบเพ่ิมสงูขึน้ และจากผลการวิเคราะห์สมบติัการไหลของยาง

คอมพาวนด์เม่ือไหลผ่านช่องทางการไหลขนาดเล็กพบว่าค่าความหนืดปรากฏมีแนวโน้มลดลงเม่ือช่องทางการ

ไหลมีขนาดเล็กลง นอกจากนีง้านวิจยันีไ้ด้นําข้อมลูจากเคร่ืองทดสอบสมบัติการไหลท่ีมีช่องทางการไหลขนาด

เลก็ ไปใช้ในการจําลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CADMOULD version 2.0) เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการไหล

ของยางคอมพาวนด์ภายในแม่พิมพ์ท่ีมีผนังบาง จากผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า ควรมีการพัฒนา

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่ีคํานงึผลกระทบจากปรากฏการณ์เลื่อนตวัท่ีผนงั 

 

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. 
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คาํนํา 

ในปัจจุบันเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีได้จากผลิตภัณฑ์ยางท่ีมีขนาดเล็กนัน้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึน้ เม่ือ

เปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตกับราคาของผลิตภัณฑ์ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีผลิตเคร่ืองมือหรือ

อปุกรณ์ดงักล่าว เร่ิมมีการต่ืนตวัในการพฒันากระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์ยางท่ีมีขนาดเล็ก โดยเป็นการพฒันา

ในสว่นของกระบวนการขึน้รูปด้วยแม่พิมพ์ ได้แก่ ทฤษฎีพืน้ฐานของการไหลในช่องทางขนาดเล็ก (Chen et al., 

2005) การใช้แบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ในการทํานายพฤติกรรมต่างๆ ภายในแม่พิมพ์ขนาดเล็กหรือช่องว่าง

ขนาดเลก็ (Xuet al., 2010)รวมไปถงึกรรมวิธีการสร้างแมพิ่มพ์ท่ีมีขนาดเลก็ (Micro milling) (Zhao et al., 2004)

โดยปัญหาท่ีมักเกิดขึน้กับชิน้งานท่ีผลิตได้ เช่น ชิน้งานไหลไม่เต็มแม่พิมพ์ (Short shot) หรือมีของเสีย 

(Waste)ในกระบวนการผลิตมากเกินไป และไมส่ามารถกําหนดปัจจยัในกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมได้ ซึง่ส่งผล

ให้ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีลูกค้ากําหนด ดังนัน้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก

จําเป็นต้องอาศยัความรู้ทางด้านพฤติกรรมการไหล (Rheological behavior) ร่วมกับการออกแบบและผลิต

แม่พิมพ์ (Mold design and manufacturing) เป็นสําคญั อย่างไรก็ตามงานวิจยัส่วนใหญ่เน้นศกึษาไปท่ีสมบติั

การไหลและการออกแบบแม่พิมพ์ของวัสดุพอลิเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติกและพบว่าพอลิเมอร์ท่ีไหลใน

ช่องทางการไหลขนาดเล็กมีพฤติกรรมการไหลแตกต่างจากการไหลในช่องทางขนาดปกติ (Chen et al., 2005; 

Xuet al., 1999; Palmese and Karbhari, 1995) ในขณะท่ีผลงานวิจยัท่ีสนบัสนุนกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์

ยางท่ีมีขนาดเลก็ยงัมีรายงานน้อยมาก (ญาณิชสา,2554) พบว่า เม่ือยางคอมพาวนด์ไหลผ่านช่องทางการไหลท่ี

มีขนาดเล็กลงส่งผลให้ค่าความหนืดปรากฏของยางมีค่าลดลง ซึ่งมีสาเหตมุาจากการเกิดปฏิกิริยาเช่ือมขวางท่ี

ผิวสมัผสักบัช่องทางการไหล โดยพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปนีย้่อมส่งผลกระทบต่อลกัษณะการไหลของยางเม่ือไหล

ผ่านองค์ประกอบตา่งๆภายในแมพิ่มพ์ ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึได้ทําการศกึษาพฤติกรรมการไหลของยางคอมพาวนด์

ภายในแม่พิมพ์ท่ีไหลผ่านช่องทางการไหลท่ีมีขนาดต่างกันโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ทาง

วิศวกรรม (CAE) เข้ามาช่วยในการทํานายพฤติกรรมการไหลของยางก่อนการผลิตจริง ซึ่งสามารถนําผลการ

ทํานายพฤติกรรมการไหลของยางมาประยกุต์ใช้เพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมในกระบวนการฉีดขึน้รูปผลิตภณัฑ์ยาง 

อีกทัง้เป็นการช่วยลดการสญูเสียเวลาและโอกาสทางการผลิตให้น้อยลง และช่วยให้สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ได้

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและเพียงพอตามความต้องการของลกูค้า 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ส่วนผสมยางคอมพาวนด์ 

 เตรียมส่วนผสม ยางคอมพาวนด์ (Table 1)แล้วบดผสมด้วยเคร่ืองบดผสมภายใน (internal mixer) ท่ี

อณุหภมิู 70˚C เป็นเวลา 3 นาที เพ่ือลดนํา้หนกัโมเลกลุของยาง จากนัน้จงึผสมสารกระตุ้นปฏิกิริยาคงรูป ได้แก่ ซิ

งค์ออกไซด์ และกรดสเตียริก เป็นเวลา 1 นาที จากนัน้นํายางคอมพาวนด์ไปบดผสมต่อด้วยเคร่ืองบดผสมแบบ

สองลกูกลิง้ (two roll mill) โดยใช้อณุหภูมิลกูกลิง้ 70˚C โดยบดผสมสารเร่งปฏิกิริยาเป็นเวลา 1 นาที ในขัน้

สดุท้ายจึงบดผสมกํามะถนั ซึง่มีหน้าท่ีเป็นสารคงรูปเป็นเวลา 3 นาที จากนัน้นํายางคอมพาวนด์ท่ีบดผสมเสร็จ

เรียบร้อย ไปทดสอบหาค่าความหนืดมนูนี สมบติัการคงรูป และทดสอบสมบติัการไหลด้วยเคร่ืองคาปิลลาร่ีรีโอ

มิเตอร์ ในช่วงอตัราเครียดเฉือนตัง้แต ่40 ถงึ 1,250 S-1และใช้อณุหภมิูทดสอบเท่ากบั 80˚C 90˚Cและ100 ˚Cโดย
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ใช้ช่องทางการไหลท่ีมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง (diameter, D) เท่ากบั 0.75 1.50mm ยาว 15 mm และเส้นผ่าน

ศนูย์กลาง 2.00 mm ยาว 20 mm 

 

Table1Formulations for rubber compound. 
 

Ingredients Content (phr1/) 

NR2/ (STR5L) 100 

ZnO3/ 4 

Stearic Acid 2 

Sulphur 2.4 

CBS4/ 0.8 
 

1/ Part per hundred of rubber by weight 3/ Zinc Oxide 

2/ Natural rubber 4/ N-Cyclohexyl-2-Benzothiazyl- Sulfenamide 

 

การทดสอบสมบัตกิารไหลของยางคอมพาวนด์ 

 งานวิจัยนีไ้ด้ใช้ชุดทดสอบสมบัติการไหลคาปิลลาร่ีรีโอมิเตอร์แบบควบคุมอัตราเครียดเฉือนตาม

มาตรฐาน ASTM D5099-08 (Figure 1)เพ่ือใช้ศกึษาสมบติัการไหลของยางคอมพาวนด์ในขณะไหลผ่านช่อง

ทางการไหลของชดุทดสอบ โดยมีการควบคมุความเร็วการเคลื่อนท่ีของแท่งกด (piston) เพ่ืออดัยางคอมพาวนด์

ผ่านหัวขึน้รูป โดยชุดทดสอบสมบติัการไหลคาปิลลาร่ีรีโอมิเตอร์แบบควบคุมอตัราเครียดเฉือนถูกติดตัง้เข้ากับ

เคร่ืองทดสอบอเนกประสงค์ (universal testing machine, UTM) พร้อมทัง้ติดตัง้ชุดควบคุมอุณหภูมิ 

(temperature controller) และชุดตรวจวดัความดนั (pressure transducer) ท่ีบริเวณทางเข้าหวัขึน้รูป โดยค่า

ความดนัจากการทดสอบจะถูกส่งไปยงัเคร่ืองเก็บข้อมลูความเร็วสงู (high speed data logger) และทําการ

บนัทกึข้อมลูไว้ท่ีคอมพิวเตอร์  
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Figure1Rate-controlled capillary rheometer components 

 การทดลองเร่ิมต้นด้วยการนํายางคอมพาวนด์ท่ีเตรียมไว้ใส่ลงในห้องหลอมเหลวทรงกระบอกให้

อณุหภมิูจนกระทัง่ยางคอมพาวนด์มีอณุหภมิูเท่ากบัอณุหภูมิการทดสอบ จากนัน้อดัยางคอมพาวนด์โดยแท่งอดั

ท่ีความเร็วในการเคลื่อนท่ีตา่งๆกนั เพ่ือให้ได้อตัราเครียดเฉือนตามท่ีกําหนดซึง่คา่ความดนัและอตัราการไหลท่ีได้

จากชุดทดสอบสามารถนําไปคํานวณ ค่าความเค้นเฉือนปรากฏ (apparent shear stress,τapp) อตัราเครียด

เฉือนปรากฏ (apparent shear rate, γ̇Rapp) และความหนืดปรากฏ (apparent shear viscosity,ηapp)ดงัสมการ

ท่ี 1 2  และ 3 ตามลําดบั 

 

τapp = 
∆PR
2L

 (1) 

γ̇app= 
4Q
πR3 (2) 

ηapp = 
τapp

γapṗ
 (3) 

 

โดยท่ี ΔPคือ ความดนัตกคร่อมระหว่างทางเข้าและทางออกของช่องทางการไหล (Pa) Qคือ อตัราการ

ไหลเชิงปริมาตร (m3/s-1) Rคือ รัศมีของคาปิลลาร่ี (m) และ Lคือ ความยาวของช่องทางการไหล (m) 

 

วิธีการทดสอบการไหลภายในแม่พมิพ์ฉีดโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 

ขัน้ตอนการทดลอง 

เตรียมยางคอมพาวนด์เป็นเส้นป้อนเข้าเคร่ืองฉีดขึน้รูปยางใช้ปริมาตรในการฉีด 190 cm3และใช้ความ

ดนัฉีด 20MPaใช้อณุหภมิูแมพิ่มพ์150 ºCเม่ือฉีดยางจนเต็มแม่พิมพ์ ปิดแม่พิมพ์ไว้จนกระทัง่ได้กําหนดตามเวลา

คงรูปท่ี 90% (t90)โดยเง่ือนไขในกระบวนการฉีด (Table 2)ถกูนําไปจําลองพฤติกรรมการไหลภายในแม่พิมพ์ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ทางวิศวกรรม (CADMOULD version 2.0) ซึ่งผลการทดสอบจะได้จากช่อง

ทางการไหลท่ีมีขนาดเล็กและขนาดปกติ (เส้นผ่านศนูย์กลาง 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 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

ผลของอทิธิพลจากอุณหภูมิที่มีต่อสมบัตกิารไหลของยางคอมพาวนด์ 
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 จากการศกึษาอิทธิพลจากอณุหภูมิการทดสอบของยางคอมพาวนด์ ท่ีอณุหภูมิ 80˚C 90˚Cและ100˚C 

และอตัราเครียดเฉือนในช่วง 40-1250 s-1 (Figure 2) โดยใช้เคร่ืองมือทดสอบค่าความหนืดของยางท่ีมีช่องทาง

การไหลขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง2.0 mm และยาว 20 mm พบว่า เม่ืออณุหภูมิการทดสอบของยางคอมพาวนด์

และอตัราเครียดเฉือนมีคา่เพ่ิมสงูขึน้สง่ผลให้คา่ความหนืดปรากฏมีแนวโน้มท่ีลดลง โดยมีสาเหตมุาจากการเพ่ิม

อณุหภูมิทําให้สายโซ่โมเลกุลของยางคอมพาวนด์เกิดการคลายตวั (relaxation) และมีระยะห่างระหว่างสายโซ่

โมเลกลุ (free volume)เพ่ิมมากขึน้ สง่ผลให้สายโซโ่มเลกลุเคลื่อนท่ีผ่านกนัได้ง่ายขึน้ แตใ่นกรณีท่ีใช้อณุหภูมิการ

ทดสอบเท่ากบั90˚Cและ100˚C พบวา่คา่ความหนืดปรากฏมีค่าใกล้เคียงกนั เน่ืองจากการใช้อณุหภูมิสงูขึน้ เป็น

สาเหตใุห้ยางคอมพาวนด์มีโอกาสเกิดการสกุตวัก่อนกําหนด (premature crosslink)ทัง้นีเ้น่ืองมาจากอิทธิพล

ของกํามะถนัซึง่เป็นสารคงรูป(curing agent) สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ดีท่ีอณุหภมิูสงู  

 
Figure2Effect of temperature on rheological properties of rubber compound 

 

ผลของอทิธิพลจากขนาดของช่องทางการไหลที่มีต่อสมบัตกิารไหลของยางคอมพาวนด์ 

 จากการศึกษาอิทธิพลของช่องทางการไหลท่ีมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางท่ีแตกต่างกนั คือ 0.75mmและ 

1.50mm ยาว 15 mmและเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.00mmยาว 20 mm โดยใช้อณุหภมิูในการทดสอบเท่ากบั 90˚C ท่ี

มีผลตอ่คา่ความหนืดของยางคอมพาวนด์ (Figure 3) พบวา่ คา่ความหนืดปรากฏของยางคอมพาวนด์มีแนวโน้ม

ลดลงเม่ือช่องทางการไหลมีขนาดเล็กลง ทัง้นีมี้สาเหตุมากจากเม่ือช่องทางการไหลมีขนาดเล็กลง ทําให้ความ

ร้อนท่ีเกิดจากแรงเฉือน (shear heating) มีค่าเพ่ิมขึน้ (Lawal and Kalyon, 1996; Sombatsompop and 

Chaiwattanpipat, 2000; Sombatsompopet al., 2001; Chienet al., 2005) อีกทัง้เกิดการเลื่อนตวัท่ีผนัง

ระหว่างพอลิเมอร์กบัผิวของช่องทางการไหล(Chen et al., 2005; Chienet al., 2005; Chen et al., 2008; Xuet 

al., 2010)โดยการเลื่อนตวัท่ีผนงันีมี้แนวโน้มเพ่ิมมากขึน้เม่ือช่องทางการไหลมีขนาดเล็กลง ซึง่เป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีหน้าตดัของช่องทางการไหลจากห้องหลอมเหลวเข้าสู่ช่องทางการไหลขนาดเล็ก ทําให้บริเวณ

ทางเข้าหวัขึน้รูปมีแรงดนัต้านการไหลท่ีมาก จึงเกิดการไหลวนของยางคอมพาวนด์ซึง่ส่งผลให้รูปแบบการไหลมี

ความซบัซ้อน (complex flow) มากขึน้ยางคอมพาวนด์จงึอยู่ในระบบนานขึน้ รวมทัง้มีการเสียดสีกนัระหว่างสาย

โซโ่มเลกลุยางเป็นสาเหตใุห้สายโซโ่มเลกลุขาดหรือคลายตวัออกมากขึน้ส่งผลให้ยางคอมพาวนด์มีค่าความหนืด

ปรากฏลดลงและสามารถไหลได้ง่ายขึน้ 
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Figure3Effect of channel sizeon rheological properties of rubber compound 

 

ผลวิเคราะห์การไหลภายในแม่พมิพ์ฉีดโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 

จากผลงานวิจยัท่ีได้ศกึษาสมบติัการไหลของยางคอมพาวนด์ท่ีไหลผ่านช่องทางการไหลขนาดปกติและ

ช่องทางการไหลขนาดเลก็พบวา่ มีพฤติกรรมการไหลท่ีแตกตา่งกนั โดยคา่ความหนืดปรากฏท่ีได้จากการทดสอบ

มีค่าลดลงเม่ือช่องทางการไหลมีขนาดเล็กลง ผู้ วิจัยได้นําผลของค่าความหนืดปรากฏของยางคอมพาวนด์ท่ีคง

รูปแบบ CV ซึง่ได้จากเคร่ืองทดสอบสมบติัการไหลท่ีใช้หวัขึน้รูปเส้นผ่านศนูย์กลางขนาดปกติ (1.5 mm ยาว 15 

mmและ2.0 mm ยาว 20mm)และหวัขึน้รูปเส้นผ่านศนูย์กลางขนาดเล็ก(0.75 mm ยาว 15 mm) เพ่ือจําลองการ

ฉีดขึน้รูปเข้าสู่แม่พิมพ์ท่ีมีความหนาผนังเท่ากับ 1 mm โดยอาศยัข้อมูลท่ีใช้ฉีดขึน้รูปจริงในการจําลองด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ได้แก่ เวลาในการฉีด (filling time) อณุหภูมิแม่พิมพ์ (mold temperature) เวลาท่ีใช้ใน

การคงรูป (curing time) และสมบติัการคงรูป (curing property)  

ผลการทดสอบ (Figure4)พบวา่ผลท่ีได้มีความสอดคล้องกนัในช่วงแรกของกระบวนการฉีด และรูปแบบ

การไหลเร่ิมมีแนวโน้มท่ีความแตกตา่งกนั เม่ือปริมาตรการฉีดเพ่ิมมากขึน้ โดยผลการทดสอบจากกระบวนการฉีด

ขึน้รูปจริงมีระยะทางการไหลมากท่ีสดุ ซึง่มีสาเหตมุาจากการไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ท่ีมีขนาดเล็กเกิดการลื่นตวัท่ีผนงั

ระหว่างผิวสมัผัสแม่พิมพ์และยางคอมพาวนด์ ประกอบกบัยางคอมพาวนด์มีความร้อนเน่ืองจากแรงเฉือนเพ่ิม

สงูขึน้ จึงส่งผลให้ยางคอมพาวนด์มีความหนืดลดลง สามารถไหลตวัได้ดีขึน้  และเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์

ระยะทางการไหลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบสมบัติการไหลด้วยช่องทางการไหล

ขนาดปกติและช่องทางการไหลขนาดเล็ก พบว่า ข้อมลูจากการทดสอบด้วยช่องทางการไหลขนาดเล็กให้ผลการ

วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ใกล้เคียงกบัผลการทดสอบจากกระบวนการฉีดขึน้รูปจริงมากกว่า ทัง้นีเ้น่ืองมาจากผล

การทดสอบด้วยช่องทางการไหลขนาดเล็กนัน้เป็นค่าความหนืดปรากฏท่ีมีค่าต่ํากว่าความหนืดปรากฏท่ีได้จาก

การทดสอบด้วยช่องทางการไหลขนาดปกติโดยสาเหตุท่ีความหนืดปรากฏลดลงนัน้มาจากการเลื่อนตวัท่ีผนัง

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) 

 

เม่ือพิจารณารูปแบบการไหล (Figure6) พบวา่ ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์มีรูปแบบท่ีเป็น

พาราโบลิค (parabolic flow) มากกว่า ผลการทดสอบฉีดจริง โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีปริมาตรการฉีดชิน้งานจริง

80% ซึง่มีสาเหตมุาจากข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการคํานวณนัน้แตกต่างจากพฤติกรรมจริง ซึง่ได้แก่ ข้อกําหนดท่ีว่า

พอลิเมอร์หลอมไมมี่การไหลท่ีผนงั (no slip at wall) รวมถึงอณุหภูมิคงท่ี (isothermal) ตลอดกระบวนการฉีดขึน้
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รูป โดยในการฉีดขึน้รูปชิน้งานจริงนัน้ เกิดการเลื่อนตวัท่ีผนงัในขณะท่ียางไหลเข้าสู่ช่องทางการไหลท่ีมีขนาดเล็ก 

รวมทัง้เกิดความร้อนเน่ืองจากแรงเฉือนท่ีเพ่ิมสูงขึน้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไหลผ่านช่องทางขนาดเล็กมีอตัรา

เครียดเฉือนสงู 

 

 
(A) 

 
(B) 

 

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

 

สรุป 

งานวิจยันีไ้ด้ศกึษาสมบติัการไหลของยางคอมพาวนด์ด้วยชดุทดสอบสมบติัการไหลคาปิลลาร่ีรีโอมิเตอร์

แบบควบคมุอตัราเครียดเฉือน  ท่ีอตัราเครียดเฉือนในช่วงระหว่าง 40-1,250 s-1และอณุหภูมิในการทดสอบ 80-

100oC ซึง่ไหลผ่านช่องทางการไหลท่ีมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางเท่ากบั 0.50-2.00 mm จากผลการทดสอบแสดง

ให้เห็นว่า ความหนืดปรากฏของยางคอมพาวนด์มีแนวโน้มลดลงเม่ือเพ่ิมอัตราเครียดเฉือนและอุณหภูมิการ

ทดสอบ เน่ืองจากสายโซโ่มเลกลุสามารถคลายตวัได้ดีขึน้ รวมทัง้การเกิดปรากฏการณ์เลื่อนตวัท่ีผนงัช่องทางการ

ไหล และเม่ือพิจารณาอิทธิพลของขนาดช่องทางการไหล พบว่า เม่ือช่องทางการไหลมีขนาดเล็กลง ทําให้ความ

หนืดปรากฏของยางคอมพาวนด์มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากการเกิดการไหลวนท่ีบริเวณก่อนทางเข้าหวัขึน้รูป ทํา

ให้สายโซโ่มเลกลุมีระยะเวลาในการคลายตวัท่ีเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงการเพ่ิมขึน้ของอณุหภูมิจากการเสียดสีกนัของ

สายโซโ่มเลกลุ และเม่ือนําข้อมลูความหนืดท่ีได้จากการทดสอบด้วยเคร่ืองทดสอบสมบติัการไหลท่ีมีช่องทางการ

ไหลขนาดปกติและช่องทางการไหลท่ีมีขนาดเลก็ไปใช้จําลองการไหลในแม่พิมพ์ท่ีมีผนงับาง พบว่า การใช้ข้อมลู

ความหนืดท่ีได้จากการทดสอบการไหลผ่านช่องทางการไหลขนาดปกติ มีความแตกต่างจากกระบวนการฉีดขึน้

รูปชิน้งานจริง ในขณะท่ีการใช้ข้อมูลความหนืดท่ีได้จากการไหลผ่านช่องทางการไหลท่ีมีขนาดเล็ก มีความ

สอดคล้องกบัพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จริง ดัง้นัน้ผู้ นําโปรแกรมจําลองการไหลไปใช้งานควรตระหนกัถงึความแตกตา่งนี ้

โดยแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว คือ ต้องใช้ข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบด้วยเคร่ืองทดสอบท่ีมีช่องทางการไหล
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ขนาดเล็กหรือใกล้เคียงกับความหนาของแม่พิมพ์ ถึงแม้ว่าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์มีความแตกต่างจาก

กระบวนการฉีดขึน้จริงบ้าง ทัง้นีเ้น่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีข้อสมมติฐาน (assumption) ในการคํานวณ ซึง่

แตกตา่งจากพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จริง  

 

กิตตกิรรมประกาศ 

 งานวิจัยนีไ้ด้ รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้

โครงการวิจัยขนาดกลางเร่ืองยางพารา (MPR)สัญญาเลขท่ี RDG5350058ประจําปี2553รวมทัง้ได้รับการ

สนับสนุนอุปกรณ์ทดสอบจากสํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตรและ

สถาบนัวิจยัยางกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

เอกสารอ้างอิง 

ณรงค์ฤทธ์ิ สมบติัสมภพ. 2548. พฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลวและการนําไปใช้งาน. พิมพ์

ครัง้ท่ี 2. มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรีุ, กรุงเทพฯ. 

ญาณิชสา สุขนิยม.2554.การศึกษาพฤติกรรมการไหลของยางขณะไหลผ่านช่องทางขนาดเล็ก .

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

Chen, C.S., S.C. Chen, W.L. Liaw and R.D. Chien. 2008. Rheological Behavior of POM Polymer Melt 

Flowing Through Micro Channels. European Polymer 44: 1891-1898. 

Chen, S.C., R.I. Tsaia, R.D. Chen and T.K. Lin. 2005. Preliminary Study of Polymer Melt Rheological 

Behavior Flowing Through Micro-Channels. International Communications in Heat and Mass 

Transfer 32: 501–510. 

Chien, R.D., W.R. Jong and S.C. Chen. 2005. Study on Rheological Behavior of Polymer Melt Flowing 

Through Micro-Channels Considering The Wall-Slip Effect. Journal of Micromechanics and 

Microengineering 15: 1389-1396. 

Lawal, A. and D.M. kalyon. 1996. Viscous heating in nonisothermal die flows of viscoplastic fluids with 

wall slip. Chemical Engineering Science 52: 1323-1337. 

Sombatsompop, N. and R. Dangtangee. 2001. Flow visualization and extrudate swell of natural 

rubber in a capillary rheometer: Effect of Die/Barrel System. Journal of Applied Polymer 

Science 82: 2525-2533. 

Sombatsompop, N. and W. Chaiwattanpipat. 2000. Temperature distributions of molten polypropylene 

during injection moulding. Advances in Polymer Technology 19: 79-86. 

Xu, B., M. Wang, T. Yu andD. Zhao. 2010. viscous dissipation influencing viscosity of polymer melt in 

micro channels. Journal of Mechanical Science and Technology 24: 1417-1423. 

 


	P1PDepartment of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900
	Table1Formulations for rubber compound.

