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 เนืองจากในปัจจุบนัโปรแกรมสาํเร็จรูปสามารถจาํลองการให้แรงในระดบัไมโครเมตร
ไดจึ้งเป็นโอกาสทีจะศึกษาผลกระทบของ Interfacial interaction ระหว่างเส้นใยและวสัดุหลกั การ
จาํลองการแตกหกัของพอลิเมอร์คอมพอสิตในงานวิจยันีจะแบ่งงานออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรก 

จะทาํการเตรียมและการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึงชินงานพอลิพรอพิลีนบริสุทธ์และพอลิ
เมอร์คอมพอสิต ส่วนทีสองเป็นส่วนการจาํลองซึงจะแบ่งเป็นสามตอนดงันีคือ ตอนที 2.1 การ
จําลองการทดสอบความต้านทานต่อแรงดึงของพอลิเมอร์บริสุทธิเพือทดสอบโมเดลของ
Stress-strain ในโปรแกรมทีเหมาะสม ตอนที 2.2 การจาํลองพอลิเมอร์คอมพอสิตของพอลิพรอพิ
ลีนการจาํลองยดืตวัและการหักของชินงานระหว่างการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึง ตอนที 2.3 

การจาํลองการแตกหักระดบัไมโครเมตร ผลการจาํลองทีได ้คือ ตอนที  ขอ้มูลเชิงวิศวกรรมของ
พอลิพรอพิลีนและเส้นใย ใชคื้อ Density, Isotropic elasticity (Young modulus และ Poisson ratio) 

Maximum plastic strain และ Material model ทีเหมาะสมสาํหรับแทนพฤติกรรมของ PP Homo 

1100PK คือ Multilinear isotropic hardening ส่วนเส้นใยทุกชนิดใชเ้พียง Density และ Isotropic 

elasticity ตอนที  ไดค้่า Stress จากการจาํลองชินงาน PP Composite ทงัชิน Dogboneโดยใชโ้หมด
วิเคราะห์ Transient structural/Explicit dynamics เพือนาํไปเป็นสภาวะเริมตน้ของการจาํลองตอนที 

 และยงัไดก้ราฟ Stress-strain ทีไดจ้ากการจาํลองคลา้ยกบัผลการทดลอง แต่ก็ยงัไม่ถูกตอ้งทงัหมด 
ส่วนตอนที  เป็นส่วนของการจาํลองไมโครคอมพอสิต ซึงผลการจาํลองทาํให้พิสูจน์ได้ว่า
โปรแกรมสาํเร็จรูปสามารถจาํลองลกัษณะการแตกหกัได้และสามารถอธิบาย ผลของค่า Interfacial 
interaction ทีมีต่อพฤติกรรมการแตกหกัได ้
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 The use of structural dynamic calculation software based on finite-element analysis 
is nowadays a common practice when designing new industrial products processed from 
thermoplastic materials. In order to make an adequate prediction of the service behavior of 
plastic components, it is necessary to carry out appropriate analysis when working with the 
software. This requires both the correct mechanical characterization of the materials used for 
inputting the required properties in the calculation code, and the 
specification  of  the  different  solution characteristics. Mechanical testing of polymer 
composite is available on commercial software by using the experiment results of each 
composite and unable to apply for the others due to the different fiber and composition. 
Cracked surface and pullout fiber effect which indicated the mechanical properties based on 
the interaction force between polymer metric and fiber. In this research, both areas have been 
studied in order to find a good correlation level between experimental mechanical test results in 
Polypropylene PP and composite material (Polypropylene and carbon fiber) and simulation 
result. The Density, Isotropic elasticity (Young modulus and Poisson ratio) Maximum plastic 
strain and Multilinear isotropic hardening material model were suitable for the behavior of PP 
Homo 1100PK. The fiber behavior used the density and isotropic elasticity.  Combination of 
transient structural mode and explicit dynamic mode is able to simulate the tensile testing and 
composite cracked at break strength. Another the polypropylene composite micro simulation 
will be simulated on ANSYS software. The effect of interfacial interaction on micro fracture 
behavior was explained by micro composite simulation.  
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 งานวิจยัและวิทยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน 
ตอ้งขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร. ศราวุธ ภู่ไพจิตรกุล อาจารยที์ปรึกษาหลกั ของงานวิจยันี สาํหรับ
คาํแนะนาํ การชีแนะแนวทางในการดาํเนินงาน และแนวทางสาํหรับการแกไ้ขปัญญาในงานวิจยั
เสมอมา ทาํใหส้ามารถดาํเนินงานวิจยัไดส้าํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคที์วางไว ้และขอขอบพระคุณ
อาจารยทุ์กท่านทีเคยสงัสอนขา้พเจา้มาตงัแต่เดก็จนถึงปัจจุบนั        
                   ขอขอบคุณทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนจากภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากรและศูนยค์วามเป็นเลิศ
แห่งชาติดา้นปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวสัดุขนัสูง ภายใตโ้ครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                   ขอขอบพระคุณพีพินิจ เจียนระลึก นักวิทยาศาสตร์ประจาํภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวสัดุ ผูใ้ห้ความช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการจดัเตรียมอุปกรณ์ สารเคมีต่างๆ 
เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ตลอดจนวิธีการในการใชเ้ครืองมือต่างๆ     และคุณไพโรจน์ ตงัศุภธวชั                   
ทีคอยช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค และซ่อมบาํรุงเครืองมือให้สามารถใชง้านไดอ้ย่างเป็นปกติ  และ
คุณสิทธิพงษ ์แสงสานนท ์และพีๆจากบริษทั Cad IT ทีให้คาํปรึกษาเกียวกบัโปรแกรม ANSYS 

นอกจากนีขอขอบคุณพีๆทุกท่านทีสาํนกังานภาควิชาทีช่วยอาํนวยความสะดวกในดา้นการเงินและ
เอกสารต่างๆ  
                   ขอบคุณพีๆ ปริญญาเอกและเพือนๆ ปริญญาโททุกคนทีคอยช่วยเหลือ ให้คาํปรึกษา 
แบ่งปันความสนุกสนานและเป็นกาํลงัใจใหเ้สมอมา 
                   สุดทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่และคุณแม่ ทีคอยเลียงดูและอบรมสังสอนขา้พเจา้
อย่างดีทีสุดและเป็นกาํลงัใจให้ขา้พเจา้มาโดยตลอด     รวมถึงครอบครัวอนุรักษแ์ละญาติพีนอ้งที
เป็นกาํลงัใจใหเ้สมอ 
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