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 เนืองจากในปัจจุบนัโปรแกรมสาํเร็จรูปสามารถจาํลองการให้แรงในระดบัไมโครเมตร
ไดจึ้งเป็นโอกาสทีจะศึกษาผลกระทบของ Interfacial interaction ระหว่างเส้นใยและวสัดุหลกั การ
จาํลองการแตกหกัของพอลิเมอร์คอมพอสิตในงานวิจยันีจะแบ่งงานออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรก 

จะทาํการเตรียมและการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึงชินงานพอลิพรอพิลีนบริสุทธ์และพอลิ
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จําลองการทดสอบความต้านทานต่อแรงดึงของพอลิเมอร์บริสุทธิเพือทดสอบโมเดลของ
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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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บทท ี1  
บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
การพฒันาสมบติัพอลิเมอร์คอมพอสิตมุ่งเนน้การปรับปรุงแรงกระทาํระหว่างวสัดุเนือหลกั

(Matrix) และวสัดุเสริมแรง (Reinforcement materials) ในระดบัไมโครเมตรและระดบันาโนเมตร

เพือปรับปรุงสมบติัเชิงกลหรือสมบติัทางความร้อนของชินงานได ้ การศึกษาผลการปรับปรุงผิว

ของเส้นใยเพือเพิมความเขา้กนัไดข้องเส้นใยกบัวสัดุเนือหลกั สามารถสังเกตจากการเปรียบเทียบ

รอยแตกของตวัอยา่งพอลิเมอร์คอมพอสิตทีทาํการทดสอบการดึงยืด (Tensile Testing) ว่าเส้นใยมี

ลกัษณะการหัก (Fracture) การดึงออก (Pull-out) จากวสัดุหลกัเปรียบเทียบกบัวสัดุทีเสริมแรงดว้ย

เสน้ใยทีไม่ปรับปรุงพืนผวิ โดยใชเ้ทคนิค Scanning electron microscope (SEM) ในปัจจุบนัคาํนวณ

แรงเคน้ทีกระทาํต่อชินงานในรูปของสภาวะนิง (Static) และสภาวะ (Dynamic) เพือแกปั้ญหา

สภาวะการรับแรง [ ] สามารถทาํไดไ้ปพร้อมกบัการออกแบบชินงานสามมิติ อาศยัเทคนิค Finite-

element analysis (FEA) และมีการนาํมาประยกุตใ์ชก้บัวสัดุเทอร์โมพลาสติก การป้อนขอ้มูลสมบติั

เชิงกลของวสัดุใชก้ารป้อนขอ้มูลกราฟ Stress-strain ทีทาํการทดสอบในหอ้งปฏิบติัการทาํใหข้อ้มูล

ชุดดงักล่าวไม่สามารถใชง้านอยา่งกวา้งขวางไดเ้นืองจากปัจจยัทีมีผลต่อสมบติัของพอลิเมอร์คอม

พอสิตมีไดห้ลายปัจจยั อาทิเช่น สมบติัของวสัดุทีเป็นเนือหลกั และวสัดุเสริมแรง พอลิเมอร์เนือ

หลกัอาจจะเป็นพอลิเมอร์ผสม ผลกระทบของสารเติมแต่งในวสัดุหลกั เป็นตน้ ในกรณีทีมีเส้นใย

เสริมแรงจาํเป็นตอ้งพิจารณาเรืองของ ชนิดเส้นใย การจดัเรียงตวัของเส้นใย ความยาวของเส้นใย 

Aspect ratio ความเขา้กนัไดร้ะหว่างวสัดุเนือวสัดุหลกัและวสัดุเสริมแรง [ ] เนืองจากวสัดุทีเป็น

เนือหลกัจะรองรับวสัดุเสริมแรงให้อยู่ในรูปร่างทีกาํหนด ขณะทีวสัดุเสริมแรงจะช่วยเพิมหรือ

ปรับปรุงสมบติัเชิงกลของวสัดุเนือหลกัให้สูงขึน การจาํลองโดยอาศยัคุณสมบติัของวสัดุหลกัและ

วสัดุเสริมแรงจาํพวกเส้นใยไม่สามารถทาํไดห้ากขาดขอ้มูลของแรงปฏิกิริยาระหว่างเนือวสัดุทงั

สอง เนืองจากในปัจจุบนัโปรแกรมสาํเร็จรูปสามารถจาํลองการให้แรงในระดบัไมโครเมตรไดจึ้ง

เป็นโอกาสทีจะศึกษาผลกระทบของ Interfacial interaction ระหวา่งเส้นใยและวสัดุหลกั การจาํลอง

การแตกหักของพอลิเมอร์คอมพอสิต ในงานวิจยันีจะแบ่งงานออกเป็นสองส่วนคือ  1. จะทาํการ

เตรียมและการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึงชินงานพอลิพรอพิลีนบริสุทธ์และพอลิเมอร์คอมพอ

สิตของพอลิพรอพิลีน 2. เป็นส่วนการจาํลองซึงจะแบ่งเป็นสามตอนดงันีคือ 2.1 การจาํลองการ

ทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึงของพอลิเมอร์บริสุทธิเพือทดสอบโมเดลของStress-strain ใน
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โปรแกรมทีเหมาะสม 2.2 การจาํลองพอลิเมอร์คอมพอสิตของพอลิพรอพิลีนการจาํลองยดืตวัและ

การหักของชินงานระหว่างการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึง 2.3 การจาํลองการแตกหักระดบั

ไมโครเมตร ซึงจะศึกษาปัจจยั 3 ปัจจยั คือ 2.3-1 เพือศึกษาผลของแรงปฏิกิริยาทีมีต่อลกัษณะผิว

รอยแตกของคอมพอสิต 2.3-2 ศึกษาผลของปริมาณเส้นใยคาร์บอน และ 2.3-3 ศึกษาผลของ

ประเภทของเส้นใย  

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.2.1 สามารถเลือก Material model ทีเหมาะสมสาํหรับแทนพฤติกรรมของวสัดุพอลิเมอร์

เกรดนีสาํหรับการจาํลองการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึงดว้ยโปรแกรม ANSYS 

1.2.2 สามารถจาํลองการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึงทงัชินงาน Dogbone ของคอมพอ

สิตไดใ้กลเ้คียงกบัผลการทดลอง 

1.2.3 สามารถหาตวัแปรทีเป็นตวักาํหนดแรงปฏิกิริยาระหว่างวสัดุเนือหลกัและวสัดุ

เสริมแรงเพือให้สามารถใชจ้าํลองผิวรอยแตกของพอลิเมอร์คอมพอสิตในงานวิจยันีไดแ้ละให้มี

ขอ้จาํกดันอ้ยทีสุด 

1.3 แนวคดิของงานวจิัย 

การนาํวสัดุพอลิเมอร์คอมพอสิตทีประกอบวสัดุหลายองคป์ระกอบเพือปรับปรุงคุณสมบติั

เชิงกลมาใชแ้ทนโลหะให้มีคุณสมบติัทีเหมาะสมกบัการใชง้านเฉพาะดา้น มีนาํหนักเบา มีความ

แข็งแรงกว่าพอลิเมอร์บริสุทธิ เช่นงานทางด้านอวกาศ ส่วนประกอบเครืองบิน ส่วนประกอบ

รถยนต์ และอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น ปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของวสัดุคอมพอสิต

นอกเหนือชนิดของวสัดุเนือหลกั (Matrix) และวสัดุทีใช้เป็นสารเติมแต่ง (Filler) ทีมีคุณสมบติั

เชิงกลและคุณสมบติัทางความร้อนทีต่างกนั ยงัขึนอยูปั่จจยัดา้นรูปร่างของสารเติมแต่งการกระจาย

ตวัของสารเติมแต่ง และแรงกระทาํระหว่างเนือวสัดุทงัสอง รูปร่างของสารเติมแต่ง ได้แก่ มี

ลกัษณะเป็นอนุภาค (Particulate) [3] เส้นใย (Fibre) [4] และ สารเติมแต่งทีมีโครงสร้างสามมิติ (3d 

Filler) ทีช่วยยึดให้โครงสร้างของวสัดุเนือหลักไวท้าํให้คอมพอสิตมีความเหนียวมากขึน ดัง

ตวัอย่างคอมพอสิต PA6 ทีใส่สารเสริมแรงทีมีโครงสร้างสามมิติ [5] การอธิบายคุณสมบติัเชิงกล

ของคอมพอสิต มกัจะเปรียบเทียบกับคุณสมบติัเชิงกลของวสัดุเนือหลกั อธิบายในรูปของแรง

กระทาํระหวา่งเสน้ใย ลกัษณะโครงสร้างของเสน้ใย เปรียบเทียบแรงกระทาํระหวา่งเสน้ใยและวสัดุ

เนือหลกั อธิบายถึงการแตกหกัของเสน้ใย, การดึงออกของเสน้ใย โดยใชเ้ทคนิค SEM [1], [ ], [ ] 
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การใชโ้ปรแกรมคาํนวณมาช่วยจาํลองเชิงกลเพือวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้าง

ชินงานในอดีตวิเคราะห์ชินงานทีทาํดว้ยวสัดุประเภทโลหะและเซรามิกซ์ [ , 9], [10], [11] เช่น 

งานวิจยัของ M. M. Dehghanbanadaki และ B. Mohanty [ ] ทาํวิเคราะห์ลกัษณะการแตกหกัของ

หิน, A. Schaller และคณะ [ ] ทาํการวิเคราะห์การหกัของกระดูกโหนกแกม้เมือเกิดการปะทะกนั 

เป็นตน้ ในปัจจุบนัไดมี้การนาํโปรแกรมคาํนวณมาใชก้บัการจาํลองเชิงโครงสร้างกบัวสัดุพอลิเมอร์ 

เช่น การจาํลองการเสียรูปของโฟม [ ], การวิเคราะห์การขาดของเส้นใยพอลิเมอร์ [15], การ

วิเคราะห์โครงสร้างทีซบัซอ้นในงานวิจยัของ A. Arriagaa [2] และ Qiu Ma [ ]ขอ้จาํกดัในการใช้

งานสาํหรับวสัดุทีเป็นพอลิเมอร์คอมพอสิตคือ การไม่มีฐานขอ้มูลคุณสมบติัเชิงกลของวสัดุคอมพอ

สิตหรือการประมาณค่าคุณสมบติัเชิงกลของวสัดุคอมพอสิตจากคุณสมบติัของวสัดุเนือหลกัและ

วสัดุเสริมแรง  จากงานวิจยัของQiu Ma [ ] พบว่า แบบจาํลองคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) 

สาํหรับการคาํนวณคุณสมบติัตา้นการดึงยดืในรูปของกราฟ Stress-Strainส่วนใหญ่ถูกพฒันามาจาก

พฤติกรรมของโลหะตวัอยา่งเช่น Johnson Cook model,  Zerilli Armstrong strengthทาํใหส้ามารถ

ทาํนายพฤติกรรมในส่วน Elastic region ได ้แต่ประสบปัญหาการทาํนายพฤติกรรมของวสัดุทีเป็น

พอลิเมอร์โดยเฉพาะเทอร์โมพลาสติก ทีมีความว่องไวต่ออตัราความเครียดภายใตก้ารทดสอบการ

ดึงยืดหลงัจุด Yield point [ ] ทาํให้ไม่สามารถทาํนายพฤติกรรมในช่วง Plastic region ได ้ใน

งานวิจยันีสนใจวสัดุพอลิเมอร์คอมพอสิตของพอลิพรอพิลีนทีมีพฤติกรรมในช่วง Plastic region 

และทาํการหาแบบจาํลองStress-strainทีเหมาะสมบนโปรแกรม ANSYS เพือใชค้าํนวณพฤติกรรม

การตา้นการดึงของวสัดุของวสัดุคอมพอสิต ซึงในโปรแกรม ANSYS สมบติัจากการทดสอบความ

ตา้นทานต่อแรงดึงของวสัดุทีตอ้งป้อนเขา้โปรแกรมตอ้งเป็น True data [18]  โดยการปรับ 

Engineering data ทีไดจ้ากการทดสอบดว้ยเครือง Universal mechanical testing ดว้ยวิธี Classic ที

เหมาะสาํหรับพอลิพรอพิลีนและรูปร่างชินงานแบบ Dogbone [ ] การจาํลองการตา้นการดึงยดืจน

หักออกจากกนัจาํเป็นตอ้งใชก้ารจาํลองในสองโหมด ไดแ้ก่การจาํลองการดึงยืดชินงานจนถึงจุด

ค่าแรงเคน้สูงสุด (Maximum stress) ในโหมด Transient structural เพือจาํลองการยดืตวัของชินงาน 

และทาํการจาํลองต่อในโหมด Explicit dynamics เพือจาํลองการแตกหักของชินงาน การจาํลอง

ลกัษณะผวิรอยแตกจะทาํเพียงบางส่วนของชินงานในหน่วยของไมครอนขอ้จาํกดัของการจาํลองใน

ระดบัไมโครเมตรนีคือ การใส่ค่าแรงกระทาํระหว่างเฟสของเนือแมทริกส์และเส้นใย เนืองจากแรง

ปฏิกิริยาระหวา่งวสัดุหลายองคป์ระกอบ [ ] ยงัไม่สามารถวดัเป็นค่าทีแน่ชดัได ้

ในงานวิจัยนีจะทาํการสร้างฐานข้อมูลสมบัติเชิงกลของพอลิพรอพิลีน (เกรด Homo 

1100PK) และเส้นใยเส้นใยคาร์บอนเส้นทีมีลกัษณะผิวเรียบ ทาํการหาสมการทีเหมาะสมสําหรับ
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พรอพิลีนทีใชใ้นการจาํลอง ศึกษาค่า Interfacial interaction ระหว่างเส้นใยคาร์บอนและพอพลิ

พรอพิลีน และทาํการจาํลองการทดสอบการดึงยืดของพอลิเมอร์คอมพอสิตบนโปรแกรม ANSYS 

การดึงยืดของคอมพอสิตทีมีพอลิพรอพิลีนเป็นวสัดุเนือหลกัเสริมแรงดว้ยเส้นใยไฟเบอร์ในระดบั

ไมโครเมตร  แลว้นาํผลการจาํลองทีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัภาพ SEM และหาค่า Maximum stress 

ของชินงาน 

1.4 ขอบเขตของการศึกษาและข้อจํากดัของงานวิจัย 

1.4.1 ในงานวิจยันีจะทาํการศึกษา Material model และสมบติัทีเพียงพอจะสามารถแทน

พฤติกรรมของวสัดุไดเ้หมาะสมทีสุด สาํหรับการจาํลองการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึงดว้ย

โปรแกรม ANSYS โดยวสัดุทีใชใ้นงานวิจยันีคือ พอลิพรอพิลีน, เส้นใยคาร์บอน และคอมพอสิต

ระหว่างพอลิพิลีนกับเส้นใยคาร์บอน โดยในขนัตอนนีจะใช้ผลการจาํลองการทดสอบความ

ตา้นทานต่อแรงดึงของพอลิพรอพิลีนเป็นตวัตรวจเทียบกบัผลทีไดจ้ากการทดลอง 

1.4.2 ทาํการจําลองการทดสอบความต้านทานต่อแรงดึงทังชินงาน Dogbone ของ

ชินงานคอมพอสิต โดยใช ้Material model และค่าสมบติัทีไดจ้ากขอ้ 1.4.1 ซึงจะนาํผลการจาํลองไป

เป็นสภาวะเริมตน้ของการจาํลองเพือดูลกัษณะการแตกหักในระดบัไมครอนต่อไป เนืองจากมี

ขอ้จาํกดัเรืองลิขสิทธิของโปรแกรม ANSYS ทีซือเป็นแบบเพือการศึกษา ซึงจาํนวน Element ถูก

จาํกดั จึงไม่สามารถ Mesh ทงัชินงานในระดบัไมครอนได ้

1.4.3 ทาํการจาํลองบางส่วนของชินงาน มีส่วนของเนือเมทริกซ์กบัเส้นใยคาร์บอน โดย

ใชส้ภาวะเริมตน้ของการจาํลองจากผลการจาํลองขอ้ 1.4.2 

1.4.4 ผลของลักษณะ รูปร่าง โครงสร้าง การจัดเรียงตัว ของเนือเมทริกซ์และตัว

เสริมแรง ผลของปัจจยัทีไดก้ล่าวมานีไม่นาํมาพิจารณา แต่แนะนาํให้เป็นแนวคิดต่อไปในการทาํ

วิจยั เนืองจากโปรแกรมสาํเร็จรูปนีสามารถวาดรูปทรงและกาํหนดลกัษณะพืนผิวของวสัดุไดต้าม

ตอ้งการ 

1.4.5 ลิขสิทธิทีใชเ้ป็นแบบเพือการศึกษาซึงมีการจาํกดัจาํนวน Meshing ในโหมด 

Mechanical 50,000 เอลิเมนต ์ในการจาํลองผวิรอยแตกจึงทาํไดเ้พียงบางส่วนของชินงานเท่านนั 

1.5 แนวทางและขนัตอนการวจิยั 

 งานวิจยันีจะทาํการหาตวัแปรทีมีผลต่อค่าแรงปฏิกิริยาซึงมีผลต่อการแตกหักของ

พอลิเมอร์คอมพอสิตเพือนาํไปใชใ้นโปรแกรม ANSYS เพือจาํลองดูรอยแตกหกัของวสัดุพอลิเมอร์
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คอมพอสิต โดยจะใชโ้หมดในการจาํลองคือ Solid mechanical เนืองจากในโปรแกรมนีฐานขอ้มูล

ของสําหรับวสัดุพอลิเมอร์ เราจึงตอ้งหาขอ้มูลเชิงวิศวกรรมแทนพฤติกรรมเชิงกลของวสัดุที

ตอ้งการจาํลองใส่เขา้ไปในโปรแกรมแลว้ทาํใหไ้ดผ้ลการจาํลองใกลเ้คียงกบัผลจากการทดลอง โดย

มีขนัตอนดงัต่อไปนี 

1.5.1 ทาํการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

1.5.2 ออกแบบวิธีการทดลองและวางแผนการทดลอง 

1.5.3 ดาํเนินงานวิจยั 

ส่วนที 1 การทดลองเตรียมชินงานพอลิเมอร์และคอมพอสิตเพือเป็นต้นแบบใช้ตรวจเทียบผล
การจาํลอง 

1) ตดัเสน้ใยคาร์บอนใหมี้ความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 

2) วดัขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของเสน้ใยคาร์บอนดว้ย Optical microscope 

3) ทาํการผสมพอลิพรอพิลีนกบัเส้นใยคาร์บอนสันดว้ยเครือง Barbender torque 

rheometer ทีสภาวะอุณหภูมิ 170oC เวลา 10 นาที ความเร็วของโรเตอร์ 50 

รอบต่อวินาที จะไดค้อมพอสิตออกมาเป็นกอ้นสีดาํเงา แลว้นาํไปตดัให้เป็น

เมด็ขนาดเลก็ดว้ยเครืองบด 

4) ขึนรูปชินงานพอลิพรอพิลีนและคอมพอสิตดว้ยเครือง Compression molding 

ทีสภาวะอุณหภูมิ 190oC เวลา Preheat 10 นาที เวลา Press 10 นาที เวลา Full 

press 3 นาที เวลา Cooling 5 นาที ความดนั 150 บาร์ 

5) นาํชินงานคอมพอสิตทีผ่านการทดสอบสมบติัความตา้นทานต่อแรงดึง ตาม

มาตรฐาน ASTM D638 ไปศึกษาสัณฐานวิทยาดว้ย กลอ้งจุลทรรศน์

อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM) เพือดู

ลกัษณะผิวรอยแตก ลกัษณะการกระจายและจดัเรียงตวัของเส้นใย เก็บภาพ

เพือเป็นตน้แบบตรวจเทียบกบัผลการจาํลองการแตกหกัในระดบัไมครอน 

ส่วนที 2 การจาํลองด้วยโปรแกรม ANSYS จะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ตอน 

ตอนที 1 การจาํลองการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึงของพอลิเมอร์บริสุทธิเพือทดสอบ

โมเดลของ Stress-strain 
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a) เตรียมขอ้มูลสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดเพือป้อนเขา้ Engineering Data  

- การแปลงค่า Engineering data เป็น True data ดว้ยวิธี Classical 

Conversion [2] 

- การคาํนวณค่าตวัแปรจากผลการทดลอง คือ Young modulus, Tangent 

modulus, Tensile yield strength และ Maximum plastic strain 

b) หาโมเดลแทนพฤติกรรมและหาค่าคงที ของวสัดุทีเหมาะสม โดยวิธีการ Fitting Curve   

- Plasticity modelโดยใชโ้ปรแกรม Excel 

- Hyper elasticity modelโดยใชโ้ปรแกรม ANSYS 

ตอนที 2 การจาํลองการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึง (Tensile properties) ของพอลิ

พรอพิลีนและคอมพอสิตดว้ยโหมดวิเคราะห์ Transient structural /Explicit dynamic 

การจาํลองการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึงเพือเปรียบเทียบกับภาพรอยแตกของ

ชินงานทีได้จากเครืองมือ  SEM สามารถทําได้โดยอาศัยการจําลองระดับ  Micromechanics 

(ไมโครเมตร) แต่การกาํหนดขนาดของ mesh ในระดบั Micromechanics เพือจาํลองการทดสอบ

ชินงาน dogbone ทงัชินจาํเป็นตอ้งอาศยัปริมาณ mesh จาํนวนมาก ทาํใหใ้ชเ้วลาในการคาํนวณนาน 

ในการจาํลองตอนที  2 จึงเป็นการจาํลองการทดสอบต่อแรงดึงของพอลิพรอพิลีนและคอมพอสิต

ของชินงาน dogbone ทงัชินในระดบั Macromechanics (มิลลิเมตร) เพือให้เห็นการเปลียนรูปใน

ระดบัชินงานและคาํนวณแรงทีพืนผวิก่อนแตกหกัเพือใชใ้นการจาํลองระดบั Micromechanics  ใน

ตอนที 3 ต่อไป โดยในการจาํลองในตอนที 2 นี มีขนัตอนดงัต่อไปนี  

a) เลือกโหมดใชว้ิเคราะห์เป็น Transient structural เพือดูการยดืของชินงาน 

b) ป้อนสมบติัของวสัดุลงใน Engineering data ใชส้มบติัเชิงกลของพอลิพรอพิลีน โดยจะ

นาํแบบจาํลองจากผลการทาํ Curve fitting ของตอนที 1  

c) วาดแบบจาํลองชินงาน Dogboneใน Design modeler  

d) แบ่งชินงานออกเป็นส่วนเลก็ๆ เรียกวา่ Meshing โดยรูปแบบทีใช ้ Mesh จะมีหลาย

ลกัษณะ เช่น Multizone, Sweep, Tetrahedral, Automatics Etc. ในทีนีเลือก Mesh แบบ 

Body sizing โดยจะแบ่งชินงานเป็น 3 ส่วนแลว้กาํหนดขนาดของ Element เป็น 3 ค่า 

คือ ทีบริเวณ Gauge length ขนาด Element เท่ากบั 1 mm บริเวณโคง้ 3 mm และบริเวณ

ดา้มจบั 9 mm 
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e) ตงัสภาวะเริมตน้เหมือนกบัการทดลองความตา้นทานต่อแรงดึงคือ ทีผวิดา้นปลายของ

ชินงานจะตงัเป็น Fix support ใหอ้ยูก่บัที และตงัผวิดา้นตรงขา้มเป็น Velocity ที  

0.8333 mm/s  ซึงคาํนวณกลบัหน่วยจากค่าตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D638 ที

เท่ากบั 50 mm/min  

f) เปรียบเทียบผลทีไดจ้ากแบบจาํลอง เพือเลือกแบบจาํลองทีเหมาะสมสาํหรับวสัดุ 

Homo PP มากทีสุด 

g) จาํลองซาํโดยเลือกโหมดการวิเคราะห์ 2 โหมดคือ จาํลองดว้ย Transient structural 

ก่อนจึงเกิดการเสียรูปแลว้ใชโ้หมด Explicit dynamic จาํลองต่อเพือดูลกัษณะการ

แตกหกั 

h) นาํผลทีไดจ้ากการจาํลอง PP มาใชจ้าํลองชินงานคอมพอสิตโดยเปลียนขอ้มูลเชิง

วิศวกรรมเป็นของคอมพอสิตแต่ละสูตร โดยในตอนนีขอ้มูลทีนาํมาใชจ้ะเป็นของคอม

พอสิตทงัชิน ไม่แยกเสน้ใยและเนือแมทริกต ์

ตอนที 3 การจาํลองการแตกหักของคอมพอสิตในระดับไมครอน ด้วยโหมดวิเคราะห์ 

Explicit Dynamic 

การจาํลองผิวหนา้รอยแตกของคอมพอสิตจะใชโ้หมด Explicit dynamic เป็นโหมด

วิเคราะห์ ดาํเนินการจาํลองในระดับ Micromecahnic (ไมครอน) ของวสัดุคอมพอสิตขนาด

80x40x40 μm ภายในประกอบดว้ยเส้นใยคาร์บอนมีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 7 μm ตามร้อยละ

ของเส้นใยทีเติมลงไปในพอลิพรอเพลีน  การจําลองในตอนนีจะนําสมบัติของวัสดุแต่ละ

องคป์ระกอบ (สมบติัพอลิพรอพิลีนและเส้นใยคาร์บอนเส้นเดียว) เพือใชใ้นการจาํลองพฤติกรรม

การแตกหกัและจาํลองผวิหนา้รอยแตก เปรียบเทียบกบัภาพ SEM 

i) เลือกโหมดใชว้ิเคราะห์เป็น Explicit dynamic 

j) ป้อนสมบติัของวสัดุลงใน Engineering dataใชส้มบติัเชิงกลของพอลิพรอพิลีนซึงเป็น

วสัดุเนือเมทริกซ์และเสน้ใยคาร์บอนเส้นเดียวทีเป็นวสัดุเสริมแรง  

k) วาดแบบจาํลองชินงานสีเหลียมผนืผา้ขนาด 80x40x40 μm ใน Design modeler โดย

ส่วนเนือหลกัจะหุม้เสน้ใยไว ้ โดยเสน้ใยแต่ละเสน้มีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 7 μm           

ยาว 40.6 μm ความยาวและจาํนวนของเสน้ใยจะคาํนวณจากค่า %wt ของเสน้ใยใน

คอมพอสิต 
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l) แบ่งชินงานออกเป็นส่วนเลก็ๆ เรียกวา่ Meshing โดยรูปแบบทีใช ้ Mesh จะมีหลาย

ลกัษณะ เช่น Multizone, Sweep, Tetrahedral, Automatics Etc. ในทีนีเลือก Mesh ส่วน

ของเมทริกซ์เป็นวิธี Hex dominant ร่วมกบั Body sizing ขนาด 0.0025 mm ส่วนของ

เส้นใย Mesh แบบ Sweep ร่วมกบั Body sizing ขนาด 0.002 mm 

m) ตงั Connection Function โดยเลือก Body interaction เป็นแบบ Bonded สาํหรับฟังกช์นั

นีสามารถตงัค่าความแขง็แรงของ Bonded ไดโ้ดยตงัเป็นค่าสุงสุดของ Normal stress 

และ Shear stress ตงัสภาวะเริมตน้ ทีผวิดา้นปลายของชินงานทงัสองดา้น โดยแต่ละ

ดา้นจะแบ่งผวิหนา้เป็น 4 ส่วนเท่าๆ กนั เลือกผวิหนา้ทงัหมดแลว้ตงัค่า Pressure 

กระทาํผวิหนา้ของวสัดุไมโครคอมพอสิต แสดงในภาพที 15 ซึงไดค่้าจากผลการ

จาํลองตอนที 2 ค่าจะแตกต่างกนัไปตามสูตรของคอมพอสิต 

n) ทาํการจาํลองซาํ โดยจะทาํเปลียนค่า Breakable bonded shear stress limit 5 ค่าเพือ

ศึกษาผลของความแขง็ของพนัธะ โดยอิงจากค่า Interfacial shear strength ของ PP กบั

เส้นใยคาร์บอน ทีไดจ้ากงานวิจยัของ Chang-MouWuetc. [20] และศึกษาผลของความ

แขง็แรงของเส้นใยโดยใชท้าํการจาํลองโดยเปลียนประเภทของเส้นใย คือ PMMA, 

เส้นใยปอ (Jute), เส้นใยป่านศรนารายณ์ (Sisal), เส้นใยฝ้าย (Flax), เส้นใยป่าน 

(Hemp), เสน้ใยแกว้ (E-Glass) และ เส้นใยสมมติ (Fiber A) 

1.5.4 ประมวลผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทีได ้

1.5.5 รายงานผลการวิจยั 

1.6 ผลทคีาดว่าจะได้รับและการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และการ
พฒันาสู่เชิงพาณชิย์ 

สามารถนาํโปรแกรม ANSYS มาใชจ้าํลองการทดสอบคุณสมบติัการความตา้นทานต่อแรง

ดึงทีส่งผลถึงพฤติกรรมการดึงยดืก่อนแตกหกัดว้ยการจาํลองระดบัมิลิเมตร และลกัษณะผวิรอยแตก

ของของชินงานพอลิพรอพิลีนและพอลิเมอร์คอมพอสิตดว้ยการจาํลองระดบัไมครอน โดยอาศยั 

(๑) การเพิมฐานขอ้มูลสมบติัของพอลิเมอร์ (๒) การเลือก Material Model ทีเหมาะสม (๓) การ

กาํหนดค่า Interaction Force ระหวา่งเนือพอลิเมอร์กบัเสน้ใย อีกทงัจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูที้

ศึกษาผลของ Interaction Force ต่อลกัษณะการแตกหกัและคุณสมบติัของคอมพอสิตในอนาคต 
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บทท ี2  
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

2.1 Polymer composite 

การปรับปรุงสมบติัของพอลิเมอร์ โดยการทาํเป็นวสัดุคอมพอสิตทีมีการเสริมแรงดว้ยเส้น

ใยมีประโยชน์ และนาํไปประยกุตใ์ช้ไดค่้อนขา้งมาก [ ] คุณสมบติัของพอลิเมอร์คอมพอสิตขึนอยู่

กบัสมบติัของแต่ละองคป์ระกอบ (ชนิดของ Matrix  ชนิดของ Filler), องคป์ระกอบของแต่ละวสัดุ, 

โครงสร้าง (การกระจายตวั) และ ความเขา้กนัไดข้ององคป์ระกอบ (Interfacial interactions) [21] 

และเพือให้ไดค้อมพอสิตมีสมรรถภาพสูง มีสมบติัพิเศษเพือใชง้านเฉพาะดา้น เช่น งานทางดา้น

อวกาศ ส่วนประกอบเครืองบิน ส่วนประกอบรถยนต ์และอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นตน้ นอกจากจะ

ขึนอยูก่บัชนิดของ Filler ยงัขึนอยูก่บัรูปร่างของ Filler ดว้ย เช่น Particulate fillers  (Talc, Carbon 

black, Silica, Calcium carbonate, Wood flour, Kaolin และClay ฯลฯ) [21] Fibre (Glass fiber, 

Carbon fiber, Aramid fiber และNatural fiber ฯลฯ) [ ] และ 3D filler (Tetra needle shape zine 

oxide whisker) ดงัตวัอยา่งการเตรียมคอมพอสิต PA6 ทีเติม Filler 3 มิติ เมือทาํการทดสอบพบว่า

คอมพอสิตจะมีความเหนียวมากขึน เนืองมาจากโครงสร้างทีเป็น 3 มิติ จึงทาํให้เกิดการถ่ายเท 

Stress ต่างจาก Filler ชนิดอืน [ ] โดยทวัไปสาํหรับวสัดุทีมีการเติม Filler ชนิดทีเป็นเส้นใย ปัจจยั

ทีมีผลมากทีสุดต่อสมบัติคอมพอสิต คือ แรงปฏิกิริยาระหว่างวสัดุองค์ประกอบ (Interfacial 

interaction) [21] 

คอมพอสิตทีมีพอลิเมอร์เป็นเนือหลกัเส้นใยเป็นตวัเสริมแรง ซึงโดยทวัไปเส้นใยจะเป็น

ตัวรับแรงในขณะทีเนือเมทริกซ์รอบๆจะช่วยรักษาตาํแหน่งและการจัดเรียงของเส้นใย เนือ 

พอลิเมอร์ยงัเป็นตวัถ่ายเทแรงและปกป้องเส้นใยจากการทาํลายของสิงแวดลอ้ม อนัเนืองมาจาก

อุณหภูมิและความชืนทีสูงขึน เส้นใยทีใช้เสริมแรงส่วนมากจะเป็นเส้นใยทีมี Strength และ 

Modulus สูง การฝังตวัหรือสร้างพนัธะกบัเนือแมทริกตด์ว้ย Interfaces ทีแตกต่างกนัในระดบั

ไมครอน จะส่งผลต่อสมบติัเชิงกลในระดบัชินงานได ้ในงานวิจยันีศึกษาการจาํลองการแตกหกัของ

ชินงานพอลิพรอพิลีนทีมีเส้นใยคาร์บอนแทนเส้นใยธรรมชาติ เพือควบคุมไม่ใหมี้ผลกระทบของ

กิงกานของเส้นใย ความขุรขระและผลกระทบของหมู่ฟังก์ชันทีพืนผิวของเส้นใย ซึงลกัษณะ

ดงักล่าวสามารถกาํหนดไดโ้ดยการวาดโครงสร้างของเส้นใยและการกาํหนด Interfacial force 

ระหวา่งเฟสไดใ้นภายหลงับนโปรแกรม 
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2.1.1 Interfacial interaction 

Interfacial interactions จะเป็นปัจจยัทีมีผลต่อสมบติัเชิงกลของคอมพอสิต และมีอิทธิพล

มากต่อความสามารถในการ Process หรือ Aesthetics  สมบติัเชิงกลของวสัดุคอมพอสิตขึนอยูก่บั

การเลือก Matrix และลกัษณะโครงสร้างของเส้นใยทีเสริมแรง และยงัเป็นปัจจยัทีไดรั้บความสนใจ

มากสาํหรับการออกแบบวสัดุ จึงทาํใหมี้ความพยายามทีจะควบคุมคุณภาพ และลกัษณะเชิงกลของ 

Interfacial bond ระหว่าง Matrix กบัเส้นใยเสริมแรง ซึงเป็นส่วนสาํคญัสาํหรับสมบติัเชิงกลของ

คอมพอสิต เช่น ค่า Young’s modulus และ Tensile strength [23] 

การอธิบายสมบติัเชิงกลของคอมพอสิต มกัจะเปรียบเทียบกบัสมบติัเชิงกลของวสัดุเนือ

หลกั แลว้อธิบายในรูปของ Interfacial interactions ระหว่างวสัดุเนือหลกักบัเส้นใย, ลกัษณะ

โครงสร้างของเส้นใย, การแตกหักของเส้นใย, การดึงออกของเส้นใย, โดยงานวิจยัดา้นคอมพอสิต

ส่วนใหญ่ใชเ้ทคนิค SEM อธิบายและเปรียบเทียบ Interfacial interactions ระหว่างเส้นใยและวสัดุ

เนือหลกั [1], [ ], [ ] ซึงการอธิบายสมบติัเชิงกลของคอมพอสิตตอ้งพิจารณา 2 ระดบัสเกลคือ 

Micromechanical และ Micromechanical 

Micromechanical test methods เป็นวิธีทีใชท้ดสอบ Single-fiber specimens เพือใหเ้ขา้ใจ

พืนฐานเกียวกบัการถ่ายเท Stress ในคอมพอสิต Interface เป็นตวัแปรสําคญัทีจะกาํหนดสมบติั

เชิงกลของคอมพอสิต แต่การทดสอบ Micromechanical ยงัไม่มีมาตรฐานทีชดัเจน (ในแง่ของการ

เตรียมตวัอยา่ง, วิธีการทดสอบ, การลดยอ่ขอ้มูล) [23] จึงมีงานวิจยัหลายงานวิจยัทีพยายามหาวิธี

ทดสอบ Micromechanical อาทิเช่น Fiber pull out test [27], Microbond test [28], Push-out test 

[29] และ Single fiber fragmentation test [30] โดยจะกล่าวรายละเอียดของแต่ละวิธีในส่วนถดัไป 

ทุกงานวิจยัทีไดก้ล่าวมาลว้นเป็นการทดสอบหาแรงดึงเส้นใยเดียวทียดึติดกบัหยดพอลิเมอร์ ซึงจะ

เป็นค่าทีบ่งบอกถึงความแขง็แรงในการยดึติดของเสน้ใยเสริมแรงและเนือพอลิเมอร์ 

Macromechanical test methods เป็นวิธีใชท้ดสอบสมบติัเชิงกลของวสัดุทงัชินงาน ซึงเป็น

วิธีทีมีมาตรฐานสากลยอมรับ อาทิเช่น ASTM D638 เป็นมาตรฐานทีใชก้บัทดสอบความตา้นทาน

ต่อแรงดึง (Tensile testing) ของวสัดุพอลิเมอร์ทีเสริมแรงหรือไม่เสริมแรง โดยแต่ละมาตรฐานจะมี

การกาํหนดรูปร่างลกัษณะชินงานทดสอบ, สภาวะในการทดสอบ, วิธีการคาํนวณสมบติัเชิงกลแต่

ละค่า ซึงวิธีการทดสอบ Macromechanical มีขอ้ดีคือ ทดสอบกบัวสัดุคอมพอสิตทีจะนาํไปใชง้าน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

 

 

จริง แต่จะไม่สามารถทราบสภาวะแรงเคน้ 3 มิติในระดบัไมโครทีซับซ้อน ซึงส่งผลต่อการเริม 

Failure และ Crack propagation ในเนือชินงาน โดยลกัษณะการถ่ายเท Stress จะมีผลอยา่งมากต่อ

การตอบสนองเชิงกลของคอมพอสิต [23] 

2.1.1.1 Type and strength of interaction [3] 

คอมพอสิตทีมีพอลิเมอร์เป็นเมทริกซ์และเสน้ใยเสริมแรง โดยแต่ละองคป์ระกอบ

จะมีโครงสร้างทางกายภาพและเคมีต่างกนั แรงระหวา่งเฟส (Interactions) สามารถแบ่งไดส้อง

ลกัษณะคือตามความแขง็แรงของแรงดึงดูดระหวา่งเฟส ซึงพนัธะทีเกิดขึนไดจ้ากการปรับปรุงพืน

ผวิหนา้ระหวา่งเฟสทงัสอง ความแขง็แรงของ Interactions จะเป็นแบบใดแบบหนึงใน 2 แบบ คือ  

Primary forces ไดแ้ก่พนัธะทีมีความแขง็แรงมาก มีอยู ่3 กรณีคือ พนัธะไอออนิก, พนัธะโคเวเลนต ์

และพนัธะโลหะ พนัธะจะถูกสร้างขึนดว้ยแรงทีแขง็แรงมาก Strength อยูร่ะหวา่ง 60 - 80 kJ/mol 

สาํหรับโคเวเลนต ์ และ 600–1200 kJ/mol สาํหรับพนัธะไอออนิก แบบทีสองเรียกวา่ Secondary 

bonds มีอยู ่2 กรณีคือ แรง Van der waals แบ่งไดห้ลายระดบั  คือ Dipole–dipole(keesom), Induced 

dipole (deby) และ Dispersion (london) interactions แรงทีกระทาํจะอยูใ่นช่วง 20 - 40 kJ/mol และ

พนัธะไฮโดรเจน  ซึงทงัสองกรณีมีความแขง็แรงนอ้ยกวา่แบบ primary มาก ทงั Primary forces 

และ Secondary bonds จะมีผลต่อความแขง็แรงและปัจจยัอืนของชินงานคอมพอสิตทงัสิน

โดยเฉพาะอยา่งยงิความแขง็แรงของแรงยดึติด (Adhesive bond) 

วิธีการวิเคราะห์มากทีสุดทีไดก้ล่าวถึงคือ การอธิบายความซบัซอ้นของแรงยดึติด 

(Adhesion) สามารถอธิบายโดยอาศยัหลกัการต่าง ๆ เช่น Adsorption interaction, Mechanical 

interlocking, Inter diffusion, หรือ Electrostatic interaction เป็นตน้ ทฤษฎีของ Adsorption 

interaction ไดถู้กใชอ้ธิบาย Interaction ของเสน้ใยเสริมแรงกบัพอลิเมอร์อยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะ

เสน้ใยทีไม่เป็นกิงกา้น วธีินีมีพืนฐานจากทฤษฎีของ Contact wetting เมือพิจารณาเฉพาะ 

Secondary forces ดงันนัความแขง็แรงของ Adhesive bond สามารถสมมติ Reversible work ของ 

Adhesion (WAB) ใหมี้ค่าเท่ากบัพลงังานทีใชใ้นการแยกออก หรือทาํลายแรงยดึติดของแต่ละเฟส

บริสุทธิ ลบกบัพลงังานทีจาํเป็นตอ้งใชแ้ยกวสัดุผสม (AB) ใหเ้ป็น 2 เฟส สมการของ Dupre´ จึง

สามารถเขียน WAB ในรูปของแรงตึงพืนผวิ (γA และγB) และแรงตึงผวิระหวา่งเฟส A และ B(γAB) 

ไดด้งันี 

 

   ส
ำนกัหอ
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สมการที 1 

       

 

ปัญหาหลกัของการใชส้มการของ Dupre´ คือ แรงตึงผวิระหวา่งเฟส A และ B 

(γAB) สาํหรับพอลิเมอร์ทีเสริมแรงดว้ยเสน้ใยทีมีสถานะเป็นของแขง็ไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง และ

จาํเป็นตอ้งอาศยัการคาํนวณหรือประมาณค่าทางเทอร์โมไดนามิกส์ ทาํใหค้วามแขง็แรงทีไดอ้าจจะ

มีค่าคลาดเคลือนได ้

2.1.1.2 สมบัติ Interfacial และสมบัติเชิงกล [24] 

การศึกษา Micromechanical ของ Interface ในคอมพอสิต ทาํให้เขา้ใจสมบติั

เชิงกลของวสัดุ สําหรับพอลิเมอร์คอมพอสิตทีเสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอน สามารถพิสูจน์

เอกลกัษณ์ไดโ้ดยตรงจาก Tensile strength ของเส้นใยคาร์บอน ซึงสามารถวดัโดยการทดสอบ 

Tensile ของ Single filaments เพือหาค่า Interfacial shear strength, Tensile strength, Debonding 

energy และ Friction force ดว้ยวิธีต่าง ๆ อาทิเช่น Fiberpull-out, Fiber push-out, Critical fiber 

length, Short beamshear, Fiber indentation, Micro-debonding และ Transverse tension [26] โดยมี

หลายละเอียดดงันี  

a) Fiber pull out test [27] 

จากงานวิจยัของ J. Li มีการเตรียมคอมพอสิตทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยคาร์บอน Polyamide 6 

เป็น Matrix สาํหรับการทดสอบ Adhesion การทดสอบ Microbond ใชก้ารทดสอบ Single Fiber 

pull-out test ทาํเพือประเมินค่า Interfacial shear strength ระหวา่งเสน้ใยคาร์บอนและ Matrix โดย

การดึงเส้นใยออกจากหยด PA6 resin การเตรียมชินงานคอมพอสิตเพือการทดสอบโดยใชเ้ครือง 

Screw in-line type injection moulding machine เสริมดว้ยเครือง Special embedding machine ให้

เสน้ใยฝังตงัฉากกบัพืนผวิของ Matrix globe โดยตอ้งกาํหนดความยาวทีถูกฝัง ตวัอยา่งทีใชส้าํหรับ

วดัเสน้ใยตอ้งมีความยาว 2-3 mm ซึงปลายหนึงจะถูกฝังในพอลิเมอร์ และตงัฉากกบัผวิพอลิเมอร์

ดงัทีแสดงในภาพที 1 
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ภาพที 1 Single fiber pull-out model[27] 

 

จากภาพบนผวิโลหะจะมีพอลิเมอร์ปริมาณนอ้ยสร้างในรูป Hemisphere รับเส้นใยทีตงัฉาก 

ซึงถูกฝังโดยใช ้Special embedding machine จากการทดสอบ PA6 resin ทีมีการฝังเส้นใยคาร์บอน 

โดยความยาวในการฝัง 105 μm ประมาณ 15 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางเส้นใย  μm ดงันนัเป็นไป

ไดที้จะได ้Stress distribution รอบๆ Fiber/matrix interface เกือบทงัหมดเท่ากนั การทดสอบ Pull-

out ทาํโดยใช ้Crosshead displacementrate 0.5 μms-1 จะคาํนวณค่า IFSS ตามสมการต่อไปนี 

สมการที 2 

         

 

โดยที F เป็นแรงสูงสุด, d เป็นเส้นผา่นศูนยก์ลางของเส้นใยคาร์บอน, l คือ ความยาวของ

เสน้ใยทีฝังในเรซิน ค่า IFSS จะถูกคาํนวณจาก Normal distribution ของการวดัมากกวา่ 10 ครัง  

b) Microbond test [28] 

ความแขง็แรงของเส้นใยถูกกาํหนดโดยใชก้ารทดสอบการดึงยดืเส้นใยเดียวตามมาตรฐาน 

ASTM D3379-75 ทาํโดยการนาํเส้นใยยดึติดลงบนแผน่ป้าย (Card tab) ซึงตดับริเวณตรงกลางออก

ใหค้วามยาวเท่ากบัความยาวของเกจ (Gauge length) ทีจะใชท้ดสอบ ภาพที 3 จะแสดงวิธีการทาํ PP 

droplet บนเส้นใย  จากนนัปลายของแผน่ถูกยดึไวด้ว้ยเครือง Universal testing machine (Instron 

model 3342) หลงัจากนนัชินงานไดถู้กติดไวก้บัเครืองมือ ดงัภาพที 2 ส่วนของแผน่ป้ายใชค้วาม
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ระมดัระวงัในการตดัเพราะเมือตดัออกแลว้ชินงานจะไดรั้บแรงอยา่งอิสระระหว่างการทดสอบ เกจ

ยาว 10 มิลลิเมตรซึงใกลเ้คียงกบัความยาวของเสน้ใยอิสระ7 มิลลิเมตร  

 

ภาพที 2 แสดงชินงานทดสอบ Microbond test [28] 

 

ภาพที 3 แสดงวิธีการทาํ PP droplet บนเสน้ใย [28] 

 
ภาพที 4 แสดงเครืองทดสอบ Microbondtest[28] 

การทาํการทดสอบ Microbond ในกระบวนการผลิตจริง ใช้คมมีดสองอนัทีสามารถ

เคลือนทีได ้ถูกควบคุมโดยไมโครมิเตอร์หนึงคู่ 1 μm (ดงัภาพที 4) ในการทดสอบ Microbond 
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ระยะทางระหว่างเส้นใยและคมมีด 20 μm กลอ้งจุลทรรศน์เป็นตวัช่วยกาํหนดตาํแหน่งของคมมีด 

และจอแสดงภาพในกระบวนการทดสอบ เช่นเดียวกบัการทดสอบโดยใชเ้ครืองจกัรทีใชใ้นการ

ทดสอบเส้นใยเดียวใช ้Load cell ขนาด 10 นิวตนั ความเร็วทีใช ้0.1 มิลลิเมตรต่อนาที เส้นใยติดกบั

หยดเรซินซึงถูกติดตงัไวก้บัเครืองจกัร กรอบของแผน่ทางดา้นซา้ยติดเทปไปยงัดา้นล่างของเส้นใย

ภายใตก้ารดึง (0.5 mN) 

เส้นใยถูกดึงออกจาก Droplet เมือ Droplet ถูกจาํกดัดว้ยคมมีดดงัภาพที 4 แรงและระยะ

กระจดัสาํหรับแต่ละการทดสอบใหค่้าสูงสุดของแรง, Fmax เมือสอดคลอ้งกบัเส้นผา่นศูนยก์ลางของ

เส้นใยและความยาวทีตรึงไว ้ใชค้าํนวณ IFSS ดงัสมการที 2 ตวัอยา่งการทดสอบถูกพิจารณาโดย

กลอ้งจุลทรรศน์อีกครังเพือดู หากยงัไม่เกิดการเชือมต่อ การทดสอบประมาณ 30 ครังเพือเฉลียเป็น

ค่า IFSS 

สมการที 3 

        

c) Push-out test [29] 

การทดสอบเส้นใยแบบผลกัออก เป็นวิธีหนึงทีสะดวกสาํหรับการไดม้าซึงคุณสมบติัที

ผิวหน้า วิธีการนีง่ายต่อการทดสอบและสามารถพิสูจน์เส้นใยภายในวสัดุคอมพอสิต ในการ

ทดสอบจะทาํรอยบากเพือกาํหนดตาํแหน่งเริมตน้ของการแยก ระหว่างการทดสอบเมือให้แรงแลว้

ระยะการกระจดัของรอยบากจะเพิมขึนอย่างต่อเนือง ทาํให้ไดก้ราฟแรงและการกระจดั ขอ้มูล

สามารถนาํมาวิเคราะห์โดยใชพ้ืนฐานของความเคน้และพลงังานควบคู่กนั พืนฐานของความเคน้

ตามกฎ Straight forward การวดัแรงทีให ้F, ความยาวของเส้นใย H และเส้นผา่นศูนยก์ลางของเส้น

ใย D ค่าเฉลียของความเคน้เฉือนทีผวิหนา้  สามารถหาไดจ้าก 

สมการที 4 

        

 เมือ F คือแรงสูงสุดทีตอ้งใช้ในการ Debonding และการดึงเส้นใยออกจากชิน

ทดสอบ และ กาํหนดให้ความแขง็แรงของการเฉือนทีผิวหนา้ เมือ F คือการให้แรงทาํให้เกิด

แรงเสียดทานของเส้นใยในเมทริกซ์ นาํไปสู่ความเสียดทานของความเคน้เฉือน  
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 การเตรียมชินงานแบบ Push-out ทาํโดยตดั E-glass จดัแนว และวางลงในกล่อง

พลาสติก 12x12x3 mm3ตามแนวยาวกบัอะลูมิเนียมฟรอย หลงัจากนนัเทของผสมทีมีเรซินเหลวเป็น

องคป์ระกอบลงในกล่องแลว้นาํไปอบทีอุณหภูมิ 80 oC เป็นเวลา 6 ชวัโมงหลงัจากการ Curing 

เฉือนเป็นชินบางๆตามแนวตงัฉากกบัเส้นใย แลว้ขดัผิวให้เรียบร้อย 100 ไมโครเมตร ความหนา

ของชินงานวดัดว้ย SEM ก่อนและหลงัการทดสอบ Push-out ชินตวัอยา่งถูกติดไวก้บัโฟมเซรามิกส์

ซึงเป็นตวัรองรับป้องกนัไม่ใหชิ้นงานเกิดการโคง้งอระหวา่งการทดสอบ Push-out 

 วิธีการ Push-out ใชเ้ครือง SEM กบัเครืองทดสอบการขบัเคลือนของสกรูร่วมกบั 

Load cell ขนาด 1000 กรัม ภาพของเครืองมือทีใชท้ดสอบแสดงในภาพที5 เพชรรูปกรวยปลาย

แหลมเป็นตวัทีใชท้าํรอยบากมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 6 ไมโครเมตรผวิราบเรียบยดึติดลงบนท่อเส้นใย

ไปยงั Load cell แกนของตวัอยา่งทงัสามแกนสามารถแปลงใหค้วามถูกตอ้งมากกว่า 1 ไมโครเมตร 

ซึงใชค้วามเร็วในการทดสอบเท่ากบั 50 ไมโครเมตรต่อนาที ขอ้มูลของแรงและระยะกระจดัถูก

ควบคุมและบนัทึกไวอ้ย่างต่อเนือง กราฟตามเวลาขณะทดสอบขึนอยู่กบัแรงทีเกิดขึนบริเวณรอย

บาก 

  

 

ภาพที5 แสดงการตังเครือง SEM push-out test [29] 
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d) Single fiber fragmentation test [30] 

Single fiber fragmentation tests เป็นการทดสอบการขาดออกแตกหกัของเสน้ใย   ชินงาน

จะถูกทาํการตรวจสอบดว้ย Optical microscope และถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์เครืองทีทดสอบคือ 

Minimat testing    machine (Polymer laboratories LTD, UK)   โดยใช ้Load cell ขนาด 1 kN ที

Cross-head speed 0.1 mm/min.    และมี Gauge length อยูที่ 30 mm กระบวนการทดสอบ Fibre 

fragmentation จะทาํการสงัเกตบริเวณตรงกลางของชินงานโดยจะทาํการใหแ้รงดึงอยา่งต่อเนือง

จนกระทงัเห็นการขาดชินงาน   จากนนักค่็อยๆ ทาํการเพิมแรงจาก  N หลงัจากเพมิแรงขึนเรือยๆ

จาํนวนเสน้ใยทีเกิดการขาดภายใน Gauge length จะถูกทาํการนบัจนกระทงัไม่มีการขาดเพิมขึน

ของเสน้ใยแมจ้ะทาํการเพิม Load กต็าม ค่า Interfacial shear strength, i,  คือ ค่าประมาณทวัไป

โดยการปรับปรุงสมการของ Kelly-tyson 

สมการที 5 

        

เมือ K คือค่าคงทีซึงมีค่า 0.75 (จากการวิจยัของ Oshawa) ซึงมีนกัวจิยับางรายโตแ้ยง้วา่เป็น

ค่าทีไม่ถูกตอ้งโดย Henstenburg และ Phoenix6 พบวา่ค่า K ควรจะมีคา่ประมาณ 0.669-1.000, ซึง

ขึนอยูก่บั Weibull shape parameter ซึงบอกความแขง็แรงของเส้นใย d คือเสน้ผา่นศูนยก์ลางของ

เส้นใย   และ s คือค่าความแขง็แรงของเสน้ใยที Average    saturation    length   สมการนีอยูภ่ายใต้

เงือนไขทีวา่บนพืนผวิสมัผสัของเสน้ใยกบัเมทริกซ์ไม่มีการยดึติดใดๆ เกิดขึนเมือเสน้ใยเกิดการ

ขาดออกอยา่งสมบูรณ์และทาํใหมี้ Interfacial shear strength ทีคงที   อยา่งไรกต็ามในระหวา่งการ

ทดสอบ Shear stress ไม่ไดมี้การกระจายของแรงทีเกิดไปทวัพืนผวิของเสน้ใยกบัเมทริกซ์   ทงั

บริเวณทีเกิดพนัธะและไม่เกิดพนัธะเมือให ้Stress ทีมีค่าสูงเพียงพอทีจะเกิดการขาดออก 

 

ภาพที 6 แสดงชินงานใชท้ดสอบ singlefiber fragmentation test[30] 
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การพฒันาสมบติัพอลิเมอร์คอมพอสิตมุ่งเนน้การปรับปรุงแรงกระทาํระหว่างวสัดุเนือหลกั

และวสัดุเสริมแรงในระดับนาโนเมตรเพือปรับปรุงสมบติัเชิงกลหรือสมบติัทางความร้อนของ

ชินงานได ้ การศึกษาผลการปรับปรุงผิวของเส้นใยเพือเพิมความเขา้กนัไดข้องเส้นใยกบัวสัดุเนือ

หลกั สามารถสังเกตุจากการเปรียบเทียบรอยแตกของตวัอยา่งพอลิเมอร์คอมพอสิตทีทาํการทดสอบ

การดึงยืด (Tensile testing) ว่าเส้นใยมีลกัษณะการหัก (Fracture) การดึงออก (Pull-out) จากวสัดุ

หลักเปรียบเทียบกับวสัดุทีเสริมแรงด้วยเส้นใยทีไม่ปรับปรุงพืนผิว โดยใช้เทคนิค Scanning 

electron microscope (SEM) หรืออาจใชส้มการจากโมเดลคาํนวณดงัในตารางที 1 

ตารางที 1 แสดงสมการประมาณค่าสมบติัเชิงกลของวสัดุคอมพอสิต โดยจะ

ประมาณค่า Young’s modulus และ Tensile strength จากสดัส่วนโดยปริมาตรขององคป์ระกอบ

คอมพอสิต ซึงจะไดเ้ป็น Rule of mixture หรือ Voigt’s model โมเดลต่อๆมา มีการพฒันาโดยการ

ใส่ปัจจยัอืนทีมีผลต่อสมบติัเชิงกลของวสัดุคอมพอสิตอาทิเช่น ตวัแปร Interfacial adhesion, ความ

ยาวและขนาดของเส้นใย, Shear modulus, การจดัเรียง เป็นตน้ซึงเป็นการประมาณค่าสมบติั 

Macromechanical ของคอมพอสิตจากตวัแปรจากสมบติั  Micromechanical ของคอมพอสิต 
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ตารางที1 แสดงMicromechanics model ทีใช้ประมาณค่าวสัดุคอมพอสิต[25] 
Eq. Name Model Nomenclature 
1 Voigt’s 

model 
 
 

E -elastic modulus 
T-strength 
V-volume fraction 
c-composite 
m-matrix 
f-fibre 
x-interfacial adhesion 

parameter 
-shape fitting 

parameter 
L-Fibre length 
D-Fibre diameter 

- Shear-lag 
parameter 

for square 
packing and  

    = for packing 
-correction factor 

Gm-shear modulus of 
the fibre 

Gf-shear modulus of 
matrix 

Ds-adhesion 
parameter 

R-radius of the fibre 
centres 

2 Reuss’s 
model  

 

3 Hirsh’s 
model  

 

4 Halpin-
Tsai 

model 
 

 

 

 

 
 

 
5 Cox’s 

shear-lag 
model 

 

 

 

 
6 Nairn 

modified 
shear-lag 

model 
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ปัจจุบนัมีการนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปใชจ้าํลองการแตกหกัของวสัดุพอลิเมอร์เพิมมากขึน 

เนืองจากวา่ปัจจุบนัมีการนาํวสัดุพอลิเมอร์และคอมพอสิตมาใชแ้ทนโลหะค่อนขา้งมาก เพราะวา่มี

ความแขง็แรงมากกวา่เมือเทียบกบันาํหนกั จากงานวจิยัทีผา่นงานวิจยัของ A. Arriagaa [2], X. S. 

Qiu Ma [ ] และคณะ ไดมี้การนาํโปรแกรมคาํนวณมาใชก้บัการจาํลองเชิงโครงสร้างกบัวสัดุพอลิ

เมอร์ และจากงานวิจยัของ A. Arriagaa [ ] พบวา่ โมเดลของวสัดุจะถูกพฒันาไปอยา่งกวา้งขวาง 

สาํหรับซอฟแวร์ Finite-Element (FEA) ซึงเดิมนิยมใชก้บัวสัดุจาํพวกโลหะ มาประยกุตใ์ชก้บัวสัดุ

ชนิดพลาสติกมีลกัษณะทีเฉพาะตวั คือ พฤติกรรมทีเป็น Linear viscoelastic ทีความเครียดตาํๆ 

นาํไปสู่ความไม่เป็นเชิงเสน้ สังเกตุไดจ้ากกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความเคน้และความเครียด จุด

ครากทีต่างกนัในการดึงยดื โหมดในการกดอดั ความแขง็แรงแบบ Anisotropic และการคงตวัใน

ความเป็นพลาสติก (Plasticity) [ ] ทีมีความวอ่งไวต่ออตัราความเครียดภายใตก้ารทดสอบการดึง

ยดื [ ] ในงานวิจยันีจึงไดเ้ลือกประยกุตใ์ชซ้อฟแวร์ ANSYS ทีมีแบบจาํลองกราฟความสัมพนัธ์

ระหวา่งความเคน้และความเครียดทีไม่เป็นเชิงเสน้ของวสัดุ เพือจาํลองการทดสอบ Tensile และ

พฤติกรรมการแตกหกัของวสัดุพอลิเมอร์และพอลิเมอร์คอมพอสิต 

2.2 ANSYS program [ ] 
โปรแกรม ANSYS เป็นโปรแกรมสากลทีมีการพฒันาอย่างต่อเนืองตลอด 30 ปีทีผา่นมา 

สามารถใชว้ิเคราะห์พฤติกรรมทางฟิสิกส์ทีหลากหลาย เรียกโปรแกรมกลุ่มนีว่า โปรแกรมมลัติ

ฟิสิกส์ (Multiphysic program) และค่อนขา้งนิยมในหมู่ผูเ้ชียวชาญในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(CAE, Computer - aided engineering) อาศยัทงัหลกัการคาํนวณวิธีไฟไนตอิ์ลีเมนต์ (Finite element 

method, FEM) และไฟไนตว์อลลูม (Finite volume method, FVM)  โปรแกรม ANSYS สามารถ

วิเคราะห์พฤติกรรมเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การแกปั้ญหาในระบบสามมิติของกลศาสตร์ของแข็ง

สามารถประยุกต์ใช้กับโครงสร้างทีมีลกัษณะพืนฐาน (Stationary geometrically) และระบบทีมี

โครงสร้างซับซ้อน (Non-stationary geometrically) ได ้ ปรากฏการณ์ของก๊าซและของไหล 

กลศาสตร์ของไหล การแผ่รังสีความร้อนและการถ่ายเทความร้อน ปรากฏการด้านไฟฟ้าและ

สนามแม่เหลก็ ปรากฏการของคลืนเสียง เป็นปรากฏการณ์ทีสามารถจาํลองไดบ้นโปรแกรมเพือใช้

ในการจาํลองและการวิเคราะห์กระบวนการในอุตสาหกรรมเพือหลีกเลียงค่าใชจ่้ายทีสูงและลด

ระยะเวลาในการออกแบบ  
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การวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค FEM มีขนัตอนพืนฐาน 3 ขนัตอนดงัต่อไปนี  

ขนัตอนที 1  

 เตรียมขอ้มูลเบืองตน้ของแบบจาํลองก่อนการวิเคราะห์  เป็นการกาํหนดและสร้าง

แบบจําลองทีจะทาํการวิเคราะห์  โดยแบบจําลองทีกําหนดจะประกอบด้วยแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์และการกําหนดสภาวะขอบเขต  จากนันจึงเริมดําเนินการสร้างแบบจําลองบน

โปรแกรม CAD ชนิดต่างๆ ซึงอาจแบ่งขนัตอนยอ่ย ๆ ไดเ้ป็นดงันี คือ การป้อนขอ้มูลตวัแปรของ

รูปทรงเรขาคณิตแบบจาํลอง เช่น ตาํแหน่งพิกดัของโหนดเส้น พืนผวิ และปริมาตรของแขง็ กาํหนด

ชนิดของเอลิเมนต ์ความถีหรือขนาดของเอลิเมนต ์ การกาํหนดขอ้มูลทีเกียวกบั เช่น คุณสมบติัของ

วสัดุ เช่น ค่ามอดูลสัของยงัความหนาแน่นวสัดุสัมประสิทธิความเสียดทานเป็นตน้ สภาวะทีกระทาํ

ต่อวสัดุ เช่น ตาํแหน่ง ขนาดและทิศทางของสิงทีมากระทาํต่อวสัดุ ซึงอาจจะเป็นแรง ความดนั หรือ

การเปลียนแปลงความร้อนเป็นสภาวะเริมตน้ (Initial condition) และกาํหนดสภาวะขอบเขต 

(boundary condition) ต่างๆ เช่น จุดยึดการหมุนของแกน ค่าอุณหภูมิทีผนงั หรือ การถ่ายเทความ

ร้อนทีผนงั เป็นตน้  

ขนัตอนที 2  

 การวิเคราะห์แบบจาํลองโดยการคาํนวณบนคอมพิวเตอร์เพือทาํการวิเคราะห์หรือ

จาํลองพฤติกรรมตามธรรมชาติของระบบทีตอ้งการ ซึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้และการเลือกใชก้ฎ

ทางฟิสิกส์ทีสอดคลอ้งกนั เช่น จาํลองการไหลแบบ Newtionian หรือ Non-newtionian ของไหล

เป็นของไหลทีอดัตวัไดห้รืออดัตวัไม่ได ้ (Compressible or Uncompressible fluid) การไหลเป็น

แบบ Larminar หรือ Turbulant ปัญหาทีมีลกัษณะเป็นแบบยดืหยุน่กค็วรเลือกแบบ Elasticity หรือ

ปัญหาทีมีลกัษณะเปลียนรูปถาวรกค็วรเลือกแบบ Plasticity เป็นตน้ หลงัจากวิเคราะห์แบบจาํลอง

แลว้ขนัตอนการพิจารณาผลลพัธ์ทีเกิดขึน 

ขนัตอนที 3 

 ภายหลงัจากการวิเคราะห์ ผลการจาํลองจะมีลกัษณะเป็นค่าตวัเลขของแต่ละจุด 

หรือ โหนด (Node) ค่าคุณสมบติัของแต่ละอีลีเมนต ์ (Elements) ซึงจาํเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์

ผลลพัธ์และจดัการแสดงในลกัษณะทีเขา้ใจง่ายเพือใหเ้กิดประโยชนต่์อไป โดยทวัไปแลว้สาํหรับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชยจ์ะมีความสามารถแสดงผลลพัธ์แบบกราฟิกสามมิติผา่นหนา้จอ 

เช่น แสดงภาพกราฟิกและค่าของโหนดทีเปลียนแปลงไปจากเดิมแสดงภาพกราฟิกและค่าของความ
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เคน้ในแต่ละเอลิเมนตแ์ละโหนดแสดงภาพกราฟของโครงข่ายทีบิดไปหลงัจากถูกแรงมากระทาํ 

แสดงภาพการเคลือนไหวของเอลิเมนตห์ลงัจากถูกแรงมากระทาํ 

การจาํลองบนโปรแกรม ANSYS ในปัจจุบนั โปรแกรมจาํลองปรากฎการการเคลือนยา้ย

โมเมนตมั (แรง) ความร้อน และมวลสารไดพ้ร้อมกนั สามารถจาํลองไดใ้นระดบัไมโครเมตร ทาํให้

สามารถทีจะจาํลองและวิเคราะห์ในระดบัเส้นใยเพือศึกษาผลกระทบของ Interfacial interaction 

ระหวา่งเสน้ใยและวสัดุหลกั ต่อการแตกหกัของพอลิเมอร์คอมพอสิตในระดบัชินงานได ้

2.3 ปัญหาในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปจําลองวสัดุพอลเิมอร์และพอลเิมอร์คอมพอสิต[ ] 
2.3.1 Material model สาํหรับใชแ้ทนพฤติกรรมของวสัดุพอลิเมอร์ [35] 

แบบจาํลองคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) สาํหรับการคาํนวณคุณสมบติัตา้นการดึง

ยืดในรูปของกราฟ Stress-Strain ส่วนใหญ่ถูกพฒันามาจากพฤติกรรมของโลหะตวัอย่างเช่น 

Johnson Cook model,  Zerilli Armstrong strengthทาํใหส้ามารถทาํนายพฤติกรรมในส่วน Elastic 

region ได ้แต่ประสบปัญหาการทาํนายพฤติกรรมของวสัดุทีเป็นพอลิเมอร์โดยเฉพาะเทอร์โม

พลาสติก ทีมีความว่องไวต่ออตัราความเครียดภายใตก้ารทดสอบการดึงยดืหลงัจุด Yield point [ ] 

ทาํให้ไม่สามารถทาํนายพฤติกรรมในช่วง Plastic region ไดด้งันันจึงตอ้งหาโมเดลทีเหมาะสม

สาํหรับแทนพฤติกรรมของวสัดุพอลิเมอร์ช่วงพลาสติก โดยศึกษา 2 โมเดล คือ Plasticity model 

และ Hyperelasticity model 

1) แบบจาํลองทีใชก้บัวสัดุพวกพลาสติก (Plasticity model) 

ขอ้มูลความเป็นพลาสติก (Plasticity) เป็นอีกส่วนหนึงของคาํสงัหลกัในแถบเมนู 

toolbox  กล่าวคือหากใหแ้รงแก่วสัดุประเภทอีลาสติก (Elastic) และต่อมานาํแรงออก พลงังานทีทาํ

ใหเ้ปลียนรูปจะยอ้นกลบัมา (Recovery) ทาํใหว้สัดุเกิดการเปลียนรูปกลบัมาอยูใ่นสภาพเดิมเหมือน

ก่อนเปลียนรูป หากพลงังานทีทาํใหว้สัดุเปลียนรูปมากๆจนถึงขีดจาํกดัของความเป็นอีลาสติก ทาํ

ใหว้สัดุเริมเกิดการเปลียนรูปของอยา่งถาวร สาํหรับโหมด Explicit dynamics การคาํนวณ

เปลียนแปลงรูปร่างของพลาสติกโดยอา้งอิงหลกั Von mises yield criterion หรือทีรู้จกักนัในนาม 

Prandtl–reuss yield criterion เมือกาํหนดให ้Y แทน Yield stress 
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2) โมเดลของ Bilinear isotropic / kinematic hardening 

 โมเดลอธิบาย Yield stress (Y) กบัฟังกช์นัเชิงเส้นตรงของ Plastic strain ( p ) ดงั

สมการที 8 โดยที Y0 คือค่า Yield strength  และ  A คือค่า Tangent modulus  ลกัษณะของ Isotropic 

hardening คือผลรวมของช่วงความเคน้ 2 ค่าซึงแทนYield stress สูงสุดดว้ย Yส่วนลกัษณะ

Kinematic hardening ผลรวมของช่วงความเคน้ 2 ค่าซึงแทนYield stress ทีจุดเริมตน้ดว้ย Y0เป็นผล

เนืองมาจากโมเดลของ Bauschingerใชใ้นกรณีทีตอ้งการความถูกตอ้งเพือทาํนายการตอบสนองของ

โครงสร้างทีบางๆ เช่น Shells 

สมการที 8 

pAYY 0      

3)  โมเดลของ Multilinear isotropic / kinematic hardening 

 ใชอ้ธิบาย Yield stress (Y) และ ฟังกช์นัของคู่ลาํดบัเชิงเส้นตรงของ Plastic strain 

( p )โดยใช้สมบติัการเพิมค่าความเคน้และความเคน้ 10 คู่อนัดบัในการอธิบายลกัษณะของ 

Isotropic hardening คือผลรวมของช่วงความเคน้ 2 ค่าซึงแทนYield stress สูงสุดดว้ย Y และ

ลกัษณะ Kinematic hardening คือผลรวมของช่วงความเคน้ 2 ค่าซึงแทน Yield stress ทีจุดเริมตน้

ดว้ย Y0 สามารถใชไ้ดก้บัองคป์ระกอบทีเป็นของแขง็เท่านนั 

4) โมเดลของ Johnson cook strength 

 โมเดลสําหรับวัสดุประเภทโลหะ  เนืองจากวัสดุมีความเครียดมาก  อัตรา

ความเครียดสูง และอุณหภูมิสูง สามารถหาค่าความเคน้ทีจุดคราก (Y) เมือมีฟังกช์นัของความเครียด 

อตัราความเครียด และอุณหภูมิ 

สมการที 9 
n

pBAY pC log1 m
HT1    
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p คือผลกระทบของความเครียดแบบคงรูป (Plastic strain), p *  คือผลกระทบ

ของอตัราความเครียดคงรูปแบบปกติ(Normalized effective plastic strain), thคืออุณหภูมิทีสัมพนัธ์

กนั = (t – tหอ้ง) / (tหลอม – tหอ้ง) 

 ลาํดับขนัตอนทีแน่นอนซึงใช้ในการแก้ปัญหาของการไหลของพลาสติกเพือ

ตอ้งการลดความถีสูงจากการแกว่ง บางครังหาไดจ้ากจุดครากทีผิวภายใตอ้ตัราความเครียด ซึงเป็น

อตัราการสะสมอนัดบัหนึงทีประยุกตใ์ชโ้ดยตวัเลือกอตัโนมติัและค่าความจุความร้อนจาํเพาะตอ้ง

สามารถหาไดจ้ากการคาํนวณความร้อนทีทาํใหว้สัดุเกิดการอ่อนตวั 

5) โมเดลของCowper symods strength 

 โมเดลใชห้าความเคน้ทีจุดครากของวสัดุทีมีความเครียดซึงจะทาํใหว้สัดุ Isotropic 

แขง็ขึน (strain hardening) ค่าอตัราความเครียดจะขึนกบัชนิดของวสัดุ ดงัสมการ 

สมการที 10 

q
pln

pl D
BAY

1

1    

 โดยในเทอมทีเกิดความแขง็ (Hardening) จะใชโ้มเดลของ Johnson cookstrength 

อตัราความเครียดขึนอยูก่บัเทอมทีแตกต่างกนั สมมติให้เท่ากบั 1ต่อวินาทีและไม่มีเทอมของความ

ร้อนทีทาํใหว้สัดุเกิดความอ่อนตวั (Thermal softening) การไหลของพลาสติกสามารถใชโ้มเดลนีใน

การลดความถีของการแกวง่ บางครังสงัเกตไดจ้ากจุดคลากทีผวิหนา้ ภายใตอ้ตัราความเครียดทีสูง 

6) โมเดลของ Steinberg guinan strength 

 โมเดลทีคาํนวณโมดูลัสเฉือนและความเค้นทีจุดครากทีเป็นผลเนืองมาจาก

ความเครียดของพลาสติก Plastic strain ความดนั และพลงังานหรืออุณหภูมิภายใน เหมาะสมกบั

ขอ้มูลการทดลองทีเกิดความเร็วอยา่งกระทนัหนัทีผวิหนา้อิสระ พบวา่ค่าความเคน้ทีจุดครากและค่า

โมดูลสัเฉือนเพิมเมือความดนัเพิม และลดลงเมืออุณหภูมิเพิมขึน ซึงค่าความเคน้ทีจุดครากจะมีค่า

สูงทีสุด เมือไม่มีผลเนืองจากอตัราความเครียด ในกรณีY0 [1 + ]n<Ymax ตวัแปร P และ t  แทน

ค่าของความดนั และอุณหภูมิ ตามลาํดบั 
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สมการที 11 
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คือผลกระทบของ plastic strain, t   คืออุณหภูมิ (K), n คือผลจากการกดอดั (v0 / v) 

 

7) โมเดลของ Zerilli armstrong strength 

 โมเดลนีใชใ้นกรณีทีความเครียดและอตัราความเครียดสูงๆ อุณหภูมิสูง ซึงเป็น

พืนฐานของการเคลือนทีแบบ Dislocation ประยกุตใ์ชก้บัโลหะทีมีโครงสร้างแบบ Body centered 

cubic และแบบ Face centered cubic 

สมการที 13 

  nCTCTCCYY 54310 logexp   
 

กาํหนดให ้c2= 0 แทน โลหะทีมีโครงสร้างแบบ Body centered cubic เช่น เหลก็ โครเมียม 

ทงัสเตน วานาเดียม 

สมการที 14 

  logexp 4320 TCTCCYY  

กาํหนดให ้c1= 0แทน โลหะทีมีโครงสร้างแบบ Face centered cubic เช่น คอปเปอร์ นิ

เกิลแพตทินมั 

2.3.2 ระดบัสเกลของการจาํลอง 

งานวิจยันีตอ้งการจาํลองดูการแตกหกัของชินงาน Dogbone ทีผา่นการทดสอบ Tensile ซึง

ถา้ตอ้งจาํลองทงัชินงานและแยกสมบติัวสัดุกนั ดว้ยเหตุทีเสน้ใยมีขนาดในระดบัไมโครเมตร แต่

ชินงาน Dogbone มีขนาดอยูใ่นระดบัมิลลิเมตร ซึงสเกลการจาํลองค่อนขา้งแตกต่างกนั จึงทาํให้

ตอ้งใชจ้าํนวนเอลิเมนตม์าก ลิขสิทธิโปรแกรมทีใชเ้ป็นแบบเพือการศึกษาซึงมีการจาํกดัจาํนวน 

Meshing ในโหมด Mechanical 50,000 เอลิเมนต ์ ดงันนัในงานวิจยันีจึงมีแนวคิดแยกการจาํลอง

ออกเป็น 2 ระดบัสเกลคือ Macrosimulation คือทาํการจาํลองทงัชินงาน Dogbone สภาวะเริมตน้ คือ 



26 

 

 

ใหค้วามเร็วในการดึงชินงานคงที รูปแบบจาํลองจะไม่วาดแบ่งสมบติัของวสัดุแต่จะนาํสมบติั

รวมทงัชินงานคอมพอสิตมาใช ้ ส่วน Microsimulation จะทาํการวาดแบบจาํลองใหม่ โดยดูเพียง

บางส่วนของชินงาน แบบจาํลองและสมบติัของวสัดุจะแยกส่วนของเมทริกซ์และเส้นใย แลว้ใช้

สภาวะเริมตน้เป็นค่า Maximum stress ทีไดจ้ากผลของ  Macrosimulation ถา้ตอ้งการผลการจาํลอง

ทีแม่นยาํสาํหรับการจาํลองวสัดุพอลิเมอร์คอมพอสิตทีมีเสน้ใยเป็นตวัเสริมแรง จาํเป็นจะตอ้งทราบ

การจดัเรียงของเส้นใยและวาดรูปแบบจาํลองใหเ้หมือนกบัชินงานการทดลอง จะตอ้งแยกวาดวสัดุ 

2 ชนิด คือ พอลิเมอร์แมทริกซ์และเส้นใยเสริมแรง 

2.3.2.1 Macrosimulation 

การจาํลองการตา้นการดึงยดืจนหกัออกจากกนัจาํเป็นตอ้งใชก้ารจาํลองในสองโหมด ไดแ้ก่

การจาํลองการดึงยดืชินงานจนถึงจุดค่าแรงเคน้สูงสุด (Maximum stress) ในโหมด Transient 

structural เพอืจาํลองการยดืตวัของชินงาน และทาํการจาํลองต่อในโหมด Explicit dynamics เพือ

จาํลองการแตกหกัของชินงาน  

1) Transient structural analysis [33] 

เมือผลของความเฉือย (Inertial) กลายมาเป็นปัจจัยสําคัญ การประมาณการ

ตอบสนองของวสัดุทีเสียรูป จะใชโ้หมดวิเคราะห์ Transient structural หากละเวน้ผลของ Inertial 

และ Damping จะพิจารณาเป็นการวิเคราะห์เชิงเสน้หรือไม่เชิงเสน้แทน  ถา้การใหแ้รงอยูใ่นรูปคลืน

ไซน์และตอบสนองเป็นแบบเชิงเส้น การวิเคราะห์การตอบสนองฮาร์โมนิกจะมีประสิทธิภาพมาก 

ส่วนใหญ่กรณีทีเป็น Dynamic analysis จะใชโ้หมดวิเคราะห์ Transient structural 

ในการวิเคราะห์ดว้ยโหมด Transient structural workbench mechanical จะ

แกปั้ญหาดว้ยสมการทวัไปของการเคลือนทีคือ 

สมการที 15 

tFuKuCuM     

  

[m] คือ mass matrix, [c] คือ damping matrix, [K] คือ stiffness matrix, u  คือ 

nodal acceleration vector, u คือ nodal velocity vector, {u} คือ nodal displacement vector และ 

{F(t)} คือ load vector 
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โหมด Transient structural จะเป็นการรวมวิเคราะห์ระหว่าง Static structural 

analysis และ Rigid dynamic และสามารถใช ้Connections, loads, และ Supports ทุกประเภท แต่สิง

หนึงทีสาํคญัตอ้งคาํนึงถึงคือ ขนาดของ Time step ขนาด Time step ควรจะเลก็เพียงพอทีจะอธิบาย

แรงทีเปลียนไปตามเวลาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ความแม่นยาํของ Dynamic response จะขึนอยู่กบัการ

ควบคุมขนาด Time step นอกจากนีขนาด Time step ความแม่นยาํและการบรรจบของพฤติกรรม

ระบบไม่เชิงเส้น ดงันนัควรจะทาํ Modal analysis ก่อนทีจะทาํการวิเคราะห์ดว้ยโหมด Transient 

structural เพือหา Time step ทีเหมาะสม  

a)  Time step [33] 

ค่า Time step จะถูกเลือกเป็นแบบอตัโนมติั สาํหรับการวิเคราะห์โดยใช ้Transient 

structural ซึงการเลือกใชค่้า Time step เริมตน้, Time step นอ้ยสุด และ Time step มากสุด ที

เหมาะสมเป็นสิงสาํคญัทีทาํใหไ้ดก้ารตอบสนองพลวตัทีแม่นยาํ   

โหมดวิเคราะห์ Transient structural ใชก้ารรวมเวลาแบบ Implicit จึงมกัจะมีค่า 

Time step มากกว่าการวิเคราะห์ Rigid dynamic ทีใชก้ารรวมเวลาแบบ Explicit การตอบสนอง

พลวตัสามารถคิดสภาพแบบจาํลองของโครงสร้างทีถูกแรงกระทาํไดห้ลากหลาย ค่า Time step 

เริมตน้ควรมาจากพืนฐานของสภาพหรือความถีของระบบ ค่า Time step สูงสุดจะสามารถ

กาํหนดใหเ้ท่ากบัหรือมากกว่าค่า Time step เริมตน้เลก็นอ้ย ส่วนค่าTime step นอ้ยสุดจะป้อนเขา้

ไปเพือป้องกนั Workbench mechanical จากการแกปั้ญหาแบบไม่มีกาํหนด โดยค่าอาจเป็น 1/100 

หรือ 1/1000 ของ Time step เริมตน้ โดยทวัไปค่า Time step เริมตน้จะคิดจาก คือ  

ค่าความถีทีสูงทีสุดในของสภาพแบบจาํลองทีสนใจ 

เพือทีจะให้ไดค่้า  จึงตอ้งทาํ Modal analysis ก่อนทีจะทาํ Transient 

structural โหมด Modal ใชว้ิเคราะห์เพือหาความถีธรรมชาติและสภาพแบบจาํลองของโครงสร้าง 

สาํหรับสภาวะ Dynamic loading ความถีธรรมชาติและสภาพแบบจาํลองเป็นตวัแปรสาํคญัในการ

ออกแบบโครงสร้าง ก่อนทีจะใช ้Spectrum, Mode-superposition harmonic หรือ Transient analysis 

จะตอ้งทาํ Modal analysis โหมดนีจะเป็นการวิเคราะห์แบบเชิงเส้น ซึงจะละเวน้สภาวะหรือ 

Element ทีเป็น Non-linear วิธีการทาํ Modal analysis จะตอ้งวาดแบบจาํลอง ตงัสภาวะโดยมี 

Support แต่ไม่ตอ้งใส่ Force เมือทาํการวิเคราะห์ Modal หาค่าความถีตอบสนอง จะเลือกใช้

ค่าความถีสูงสุด ซึงเป็นค่าเหมาะสมสาํหรับในการตรวจสอบรูปร่างโหมดต่างๆ เพือตรวจสอบว่า
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ความถีอาจสูงสุดของโครงสร้างทีตอบสนอง โดยวิธีการคาํนวณค่า Time step จากค่าความถีจะมี

รายละเอียดในบทที 3  

สิงทีน่าพิจารณา คือ วิธีของการแบ่ง Time step แบบอตัโนมติัคือ ในระหว่างการ

วิเคราะห์ ขนาดของ Time step จะเพิมหรือลดจะคาํนวณมาจากความถีทีตอ้งสนอง วิธีนียงัคงอาศยั

ค่า Time step เริมตน้, Time step นอ้ยสุด และ Time step มากสุด ทีเหมาะสม ถา้ค่า Time step นอ้ย

สุด ถูกใชแ้สดงวา่ค่า Time step เริมตน้มีขนาดใหญ่เกินไป ผูใ้ชส้ามารถเลือกพลอ๊ตขนาด Time step 

ไดโ้ดยเลือกที “Solution output: Time increment” ในกิงของ Solution information 

b)  Nonlinear dynamics[33] 

ในการวิเคราะห์ Linear แรงจะมีความสมัพนัธ์กบัการตาํแหน่งทีเคลือนที คือถา้

แรงเพิมเป็น 2 เท่าค่า ดงัแสดงในภาพที 7 ตาํแหน่งทีเคลือนที (Displacement) ความเคน้ (Stress) 

และความเครียด (Strain) จะตอ้งเพิมเป็น 2 เท่าดว้ย ซึงจะเนืองจากใชค่้า Stiffness matrix (K) จึง

สมมติใหก้ารเปลียนแปลงทีจุดเริมตน้และจุดสุดทา้ยมีค่านอ้ยมาก สาํหรับการวิเคราะห์ Nonlinear 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงและตาํแหน่งทีเคลือนที จะไม่เหมือนทีกล่าวไวข้า้งตน้ เมือรูปทรงเกิดการ

เสียรูปค่า Stiffness matrix จะเปลียน ดงัภาพที 8 สาํหรับปัญหาแบบ Nonlinear ตอ้งอาศยัวิธีของ 

Newton-raphson 

 

ภาพที 7 แสดงกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างแรงและตาํแหน่งทีเคลือนทีสาํหรับ 

ปัญหาแบบ linear[33] 
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ภาพที 8 แสดงกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างแรงและตาํแหน่งทีเคลือนทีสาํหรับ 

ปัญหาแบบ nonlinear [33] 

จากภาพที 9 เส้นประสีเขียวจะเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างแรงกบัการเสียรูปซึงจะ

ไม่รู้มาก่อน วิธีของ Newton-raphson จะคิดประมาณค่าดว้ยการตรวจแก ้ซึงเป็นเส้นทึบสีนาํเงิน 

โดยค่า Fa เป็นค่าทีแรงทีให้กบัโครงสร้างซึงค่านีจะขึนกบัรูปทรงทีเสียรูปไป แลว้ค่า F1 ซึงเป็น

ค่าแรงภายในจะถูกคาํนวณออกมา ถา้ค่า  ระบบจะไม่สมดุล ค่า K จะถูกคาํนวณ (เส้น

ความชนัสีนาํเงิน) ขึนรูปกบัสภาวะขณะนนั กระบวนการนีจะทาํซาํจนกว่าค่า  โดยทีจุด

บรรจบของวิธีการแกปั้ญหา เรียกว่า Converged บางครังค่า Fa ถูกแยกออกเพือใหเ้พิมขึนทีละนอ้ย 

ดงันันขนาด Time step จะตอ้งเล็กลงด้วย เพือให้มนัใจว่าวิธี Newton-Raphson สามารถ 

Convergence ไดจ้นระบบสมดุล ขนาดของ Time step มีความสาํคญัอยา่งมาก ซึงอาจจะตอ้งเป็นค่า

เฉพาะสาํหรับปัญหาแบบ Nonlinear สาํหรับกรณีทีตงัค่า Time step แบบอตัโนมติั 

 

ภาพที 9 กระบวนการแก้ปัญหาด้วยวิธี Newton-Raphson [33] 
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 สําหรับ Time step แบบอตัโนมติัจะมีผลต่อปัญหา Nonlinear ดงันี จะเกิด 

Bisection ขึน ซึงเป็นส่วนของกระบวนการตงั Time step แบบอตัโนมติั คือ เมือ Solver กบับรรจบ

รอบการคาํนวณก่อนหนา้ทีเวลา แลว้ใชข้นาด Time step ลดลง  ซึง Bisection เกิดเมือแรงไม่

สมดุล, เอลิเมนตถู์กทาํลายรุนแรง, ค่า Plastic strain สูงสุดเกิน 15% และ สถานะ Contact เกิดการ

เปลียนแปลงอย่างฉับพลนั  Bisection จะทาํให้การแกปั้ญหาแบบ Nonlinear มีความถูกตอ้งและ

สามารถเอาชนะ  Convergence ทียากได้ อย่างไรก็ตามผลของ  Bisection จะทําให้เสียเวลา 

เพราะฉะนนัถา้ค่า Time step เริมตน้, Time step นอ้ยสุด และ Time step มากสุดทีถูกจะทาํให้

จาํนวน Bisection ลดลง 

2.3.2.2 Microsimulation 

เนืองจากเสน้ใยเสริมแรงมีขนาดอยูใ่นระดบัไมโคร ซึงสเกลต่างจากชินงาน Dogbone 

ค่อนขา้งมาก ดงันนัการจาํลองลกัษณะผวิรอยแตกจะทาํเพียงบางส่วนของชินงานในหน่วยของ

ไมครอนขอ้จาํกดัของการจาํลองในระดบัไมโครเมตรนีคือ การใส่ค่าแรงกระทาํระหวา่งเฟสของ

เนือแมทริกส์และเสน้ใย (Interfacial interaction) เนืองจากแรงปฏิกิริยาระหวา่งวสัดุหลาย

องคป์ระกอบ [ ] ยงัไม่สามารถวดัเป็นค่าทีแน่ชดัได ้ เพือติดตามผลของค่า Interfacial interaction 

ทีมีต่อพฤติกรรมการแตกหกัของวสัดุไมโครคอมพอสิต  

1) Fracture mechanic [31] 

กลศาสตร์การแตกหกัเป็นส่วนทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาของการก่อตวัของรอยแตก

ในวสัดุ โดยจะใชว้ิธีการของกลศาสตร์ของแข็งวิเคราะห์เพือคาํนวณแรงผลกัดนัในรอยแตกและ

เพือวดัความตา้นทานต่อของวสัดุทีจะแตกหัก ในวสัดุศาสตร์ทีทนัสมยักลศาสตร์การแตกหักเป็น

เครืองมือสาํคญัในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชิงกลของวสัดุและส่วนประกอบ ซึงจะใชฟิ้สิกส์

ของความเครียดและความเครียดโดยเฉพาะในทฤษฎีความยืดหยุ่นและพลาสติกเพือขอ้บกพร่อง 

Microscopic crystallographic ทีพบในวสัดุจริงเพือทีจะทาํนาย Macroscopic mechanical failure 

ของวสัดุ ซึงมีการใช ้ Fractography กนัอยา่งแพร่หลายกบักลศาสตร์การแตกหกัทีจะเขา้ใจสาเหตุ

ของความลม้เหลวและยงัยนืยนัการคาดการณ์ความลม้เหลวทางทฤษฎีกบัความลม้เหลวจริง 

การเติบโตของรอยแตกจะเป็นไปตาม Critical stress intensity factor (K) และ 

Critical energy release rate (G) จะเกิด crack patch ในตวัอยา่งทีบากไวต้ามแนว Fatigue crack 

propagation (FCP) เมือรอยแตกโตเพยีงพอพลงังานกลจะถูกปล่อยออกมา โดย รอยแตกทีจะหยดุ
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โตหลงัจากเวลานนั จึงเรียกวา่ “non propagation cracks” รอยแตกเหล่านนัยงัคงสามารถโตได้

ภายใตแ้รงคงที (tensile หรือ compression) หากพลงังานในระบบมากเกินกวา่ทีจาํเป็นสาํหรับการ

ขยายตวัการร้าว ดงันนัความเขม้ของความเคน้ทีมากในโครงสร้างทางวิศวกรรมจะทาํใหเ้กิด

โครงสร้างทีสันนิษฐานวา่จะปลอดภยัจะแตกเป็นรอยแตกทีเติบโตขึนเมือเวลาผา่นไป ดงันนัตอ้ง

หลีกเลียงความเขม้ของความเคน้ทีมีขนาดใหญ่เพือรักษาความปลอดภยัเพือใหแ้น่ใจวา่ค่าความเคน้

จะไม่ถึงค่าความเคน้สูงสุดทีรับได ้

2) Griffith’s energy relation[31] 

ในช่วงเวลาแห่งสงครามโลกครังทีหนึง, วิศวกรการบินภาษาองักฤษ, Alan 

Griffith นาํเสนอทฤษฎีเกียวกบัความลม้เหลวของวสัดุเปราะ Griffith ตอ้งเผชิญกบัปัญหาทีเกิดขึน

วา่การคาํนวณทางทฤษฎีพบวา่ความเคน้ทีปลายของรอยแตกทีคมจะมีค่ามากใกลอิ้นฟินิตี ดงันนั

โครงสร้างทีมีรอยแตกใด ๆ จะลม้เหลวไม่วา่รอยแตกเลก็หรือรับนาํหนกัเบา เพือหลีกเลียงปัญหา

Griffith ไดพ้ฒันาวิธีการทางอุณหพลศาสตร์ในการอธิบายความสัมพนัธ์ทีเขาสังเกตเห็น เขาเสนอ

วา่พลงังานพืนผวิแตกหกั  ซึงหมายถึงพลงังานทีจาํเป็นในการสร้างหน่วยของพนืผวิวสัดุใหม่, 

สอดคลอ้งกบัการแตกระนาบของอะตอม 

สาํหรับกรณีพนืฐานของแผน่สีเหลียมบางทีมีรอยแตกในแนวตงัฉากกบัทฤษฎีของ Griffith 

ไดเ้ป็น: 

สมการที 16 

 

 คือ Strain energy release rate คือ applied stress, คือ ครึงของความยาวรอย

แตก และ  คือ Young’s modulus ซึง strain energy release rate อีกความหมายหนึงคือ อตัรา

การดูดซบัพลงังานโดยการโตของรอยแตก 

สมการที 17 

 

ถา้  คือขอบแขตกาํหนดวา่รอยแตกเริมขยายตวั 
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3) Fracture Toughness[31] 

Fracture toughness เป็นสมบติัทีใชอ้ธิบายความสามารถของวสัดุทีมีรอยบากทีจะ

ต้านทานการแตกหักและเป็นสมบัติหนึงสําคัญทีสุดของวสัดุสําหรับการใช้งานแทบทุกการ

ออกแบบ เขียนแทน KIc และมีหน่วยของหอ้ย 'Ic' หมายถึงโหมดเกิดการแตกภายใตแ้รงดึงตงัฉาก 

(โหมด I) ความเคน้ปกติทีจะร้าวเนืองจากวสัดุหนาพอทีจะตา้นทานแรงเฉือน (โหมด II) และการ

ฉีกขาด (โหมด III) Fracture toughness เป็นเชิงปริมาณแสดงความตา้นทานของวสัดุทีจะแตกหัก

แบบเปราะ ถา้วสัดุมีค่า Fracture toughness  มาก อาจจะแตกหกัแบบเหนียว 

 
ภาพที10 แสดงโหมดของการแตกของผิวหน้า[31] 

 

4)  Liner Elastic Fracture Mechanic (LEFM)[31] 

 Liner elastic Fracture Mechanics (LEFM) มีสมมติฐานแรกคือ วสัดุตอ้งเป็น 

Isotropic และ Liner elastic อยูบ่นสมมติฐานทีสนามความเคน้ทีอยูใ่กลป้ลายรอยร้าวจะคาํนวณโดย

ใชท้ฤษฎีของความยดืหยุน่ เมือความเคน้ทีอยูใ่กลป้ลายร้าวเกินแตกหกัวสัดุร้าวจะเติบโต ใน LEFM 

ส่วนใหญ่จะไดม้าทงัระนาบความเคน้หรือระนาบความเครียดทีเกียวขอ้งกบัสามโหมดพืนฐานของ

การโหลดในวสัดุมีรอยแตก LEFMใชไ้ดเ้ฉพาะกรณีการเสียรูปไม่ยืดหยุ่นเป็นขนาดเล็กเมือเทียบ

กบัขนาดของรอยแตก อยา่งไรก็ตามปัจจยัความรุนแรงความเคน้ไม่ไดแ้สดงโหมด Facture เกินกว่า

ช่วง Elastic 

Stress intensity factor เป็นปริมาณพืนฐานทีควบคุมสนามความเคน้ทีอยูใ่กลป้ลาย

รอยร้าว มนัสามารถนาํมาใชใ้นการทาํนายความลม้เหลวของระนาบรอยแตก Stress intensity ขึนอยู่

กบัการกาํหนดค่าทงัรูปทรงและสภาวะการใหแ้รง Stress intensity จะแสดงมกัอยูใ่นรูป 
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ในกลศาสตร์การแตกหกั, Dimensionless factors (Y) ถูกเรียกวา่ K-calibration 

ปัจจยัเหล่านีขึนอยูก่บัอตัราส่วนของความยาวรอยแตกไปถึงขนาดวสัดุ วิธีการทางวิศวกรรมคือ

สาํหรับวสัดุแต่ละชุดของการทดลองและการเขา้ถึงทีเป็น Critical stress intensity factor (Kc) ที

เรียกวา่ Fracture toughness ของวสัดุ สามารถตรวจสอบเสถียรภาพของรอยแตกโดยการ

เปรียบเทียบ K และ Kc โดยตรง 

สมการที 18 

 

สมการที 19 
 

    สาํหรับ Plane stress 

    สาํหรับ Plane strain 

สมการที 20 

 

KI คือ  Stress intensity, Kc คือ  fracture toughness, และ  คือ Poisson’s ratio. มนั

เป็นสิงสาํคญัทีจะยอมรับวา่ตวัแปรแตกหกัพารามิเตอร์ Kc มีค่าทีแตกต่างกนัเมือวดัภายใตร้ะนาบ

ความเคน้และระนาบความเครียดรอยแตกเกิดขึน เมือ  , Y  คือ Dimensionless correction 

factor 

5) Elastic plastic fracture mechanic (EPFM)[31] 

Elastic plastic fracture mechanic (EPFM) จะเสนอโซนพลาสติกทีค่อนขา้งใหญ่ 

โดยจะถือวา่วสัดุเป็น Isotropic และ Elastic-plastic อยูบ่นสมมติฐาน,จะคาํนวณ Strain energy 

fields หรือ Opening displacement ทีอยูใ่กลร้อยแตก เมือพลงังานหรือการเปิดเกินค่าวกิฤต รอยแตก

จะเติบโต Elastic plastic fracture mechanic (EPFM) ซึงใช ้ J-integral และวิธี Crack tip opening 

displacement (CTOD) 
สมการที 21 

 
 

 

สาํหรับระนาบความเคน้ และ สาํหรับระนาบความเครียด  
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การวิเคราะห์ Finite element (FEA) วิธีนาํโดย Turner et.al. ( ). เป็นเทคนิค

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับการได้รับการแก้ปัญหาตัวอย่างทีหลากหลายของปัญหาทาง

วิศวกรรม เช่น การถ่ายโอนความร้อนกลศาสตร์ของไหล, การวิเคราะห์ความเคน้, โก่ง, ร้าว และ 

การขยายของรอยแตก วิธีนีจะแบ่งวสัดุออกเป็นขนาดเล็กๆ จาํนวนมาก หลกัฐานเบืองตน้ของ 

Finite element คือวิธีการแกปั้ญหาทีสามารถจาํลองการวิเคราะห์หรือประมาณโดยการแทนที 

element ไม่ต่อเนือง เนืองจากองคป์ระกอบเหล่านีสามารถใส่ร่วมใน element หลายแบบ  สามารถ

นาํมาใชเ้พือเป็นตวัแทนของรูปทรงทีซับซ้อนมาก FEA ช่วยลดปัญหาของจาํนวนจาํกดั ของ 

unknowns โดยหารขอบเขต element และการแสดงโดยตวัแปรเขตทีไม่รู้จกัในแง่ของการประมาณ

ภายในแต่ละ element ฟังกช์นัเหล่านี (เรียกว่า Interpolation functions) กาํหนดไวใ้นแง่ของค่าตวั

แปรทีจุดเฉพาะเจาะจงเรียกว่าโหนด Nodes มกัจะตงัอยู่ตามแนวรอยต่อ element และเชือมต่อ

element ทีอยูติ่ดกนั ในทีสุดความสามารถในการแยกขอบเขตทีผดิปกติกบั Finite element ทาํให้

วิธีการเครืองมือการวิเคราะห์มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สําหรับการแกปั้ญหาขอบเขตทีเกิดขึน

สาํหรับสาขาวิศวกรรมต่าง ๆ ได ้

6) Fracture mechanic using ANSYS[31] 

ดา้นวิศวกรรมของกลศาสตร์แตกหักไดก่้อตงัขึนเพือพฒันาความเขา้ใจพืนฐาน

ของปัญหาการขยายรอยแตก กลศาสตร์แตกหกักบัการศึกษาของวิธีการแตกในโครงสร้างแพร่ขยาย

ภายใตแ้รงทีใช ้การจาํลองการแพร่ขยายของรอยแตกจะใชซ้อฟทแ์วร์ ANSYS Multiphysics จาํลอง

เป็นความพยายามในการจาํลองสถานการณ์ในชีวิตจริงหรือสมมุติเกียวกบัคอมพิวเตอร์เพือทีจะ

สามารถศึกษาเพือดูว่าระบบการทาํงาน โดยการเปลียนตวัแปรการคาดการณ์พฤติกรรมของ ระบบ 

สําหรับปัญหาการขยายรอยแตกจาํเป็นต้องใช้การจาํลองเนืองจากการคาํนวณ การวิ เคราะห์

โครงสร้างขนาดใหญ่และซับซ้อน คาํนวณจากค่าแตกหัก เช่น ความเขม้ความเคน้ หรืออตัราการ

ปลดปล่อยพลงังานโดยใช ้ finite element analysis ตอ้งแบ่งเอลิเมนตล์ะเอียดรอบๆรอยแตก หรือ

การใชง้านของ “special elements” ทีมีลกัษณะเฉพาะตวัความเคน้ทีฝังอยูใ่กลป้ลายรอยร้าว ในกรณี

ของ Liner elastic deformation, PLANE  องคป์ระกอบ ( -D,triangle -noded),PLANE  ( -D, -

nodedquadrilateral) และ SOLID  ( -D, -noded brick) ใน ANSYS จะประมาณค่า singular 

stress ทีถูกตอ้งโดยขยบัโหนดกลางดา้นหนึงในสีออกไปจากปลายแตก เมือเขตขอ้มูลทีถูกตอ้ง

ความเคน้จะไดรั้บพารามิเตอร์แตกหกั เช่น ปัจจยัความรุนแรงความเครียด Stress intensity factors , 

J-integral และอตัราการปลดปล่อยพลงังานสามารถคาํนวณภายใน Post processor ANSYS 
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a) Explicit dynamics analysis[34] 

ANSYS explicit dynamic เป็นการจาํลองทางวิศวกรรมทีเหมาะสมอยา่งยงิสาํหรับ

การจาํลองกิจกรรมทางกายภาพทีมีการรับโหลดรุนแรงในช่วงเวลาสันๆและอาจทาํให้วสัดุเกิด

ความเสียหายซึงทาํการทดลองยากและมีค่าใชจ่้ายทีสูง  การจาํลองเป็นการสร้างความเขา้ใจและ

แสดงรายละเอียดของชินงานเมือได้รับแรงเพือเป็นการป้องกันการออกแบบทีผิดพลาดการ

ประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ ANSYS explicit dynamic เช่น การทดสอบความตา้นการตกกระแทกของ

วสัดุการทดสอบการทนต่อแรงกระแทกและแรงเจาะ 

สมการพืนฐานทีใชแ้กปั้ญหาการวิเคราะห์แบบ Explicit dynamic แสดงโดยกฎ

การอนุรักษ์มวลโมเมนตมัและพลงังานของ Lagrange ซึงได้รวมโมเดลของวสัดุและตงัค่าของ

สภาวะเริมตน้และขอบเขต เพือหาวิธีการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสมบูรณ์  สาํหรับสูตรของ Lagrangeได้

ทาํการยา้ย Mesh และเปลียนแปลงโมเดลของวสัดุ ดงันนัการอนุรักษม์วลเป็นไปอตัโนมติั ความ

หนาแน่นทีเวลาใดๆ สามารถหาจากปริมาตรทีเวลาใดๆของบริเวณนนักบันาํหนกัเริมตน้  

สมการที 22 

V
m

V
Voo  

สมการเชิงอนุพนัธ์บางส่วนแสดงถึงกฎการอนุรักษโ์มเมนตมัทีเกียวขอ้งกบัความเร่งและ

เทนเซอร์ของความเคน้ ( ij ) 

สมการที 23 
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สมการที 24 

zxzxyzyzxyxyzzzzyyyyxxxxe 2221
  

 

เวลาในแต่ละขนัตอน หาไดจ้ากสมการทีใชแ้กปั้ญหาองคป์ระกอบในโมเดล โดย

ป้อนค่าจุดสินสุดของเวลาในขนัตอนก่อนหน้าบงัคบัใชเ้ฉพาะการอนุรักษเ์ชิงมวลและโมเมนตมั

เท่านนั อย่างไรก็ตามการจาํลองแบบ Explicit ควรมีการอนุรักษเ์ชิงมวล โมเมนตมั และพลงังาน

ดว้ย ซึงการอนุรักษ์พลงังานจะไม่เปลียนแปลง และใชเ้พือดูผลการตอบสนองเชิงคุณภาพในการ

แกปั้ญหาโดยเทียบค่าความคลาดเคลือนใน Implicit transient dynamics 

b) พฤติกรรมของวสัดุภายใตแ้รงกระทาํทีเคลือนที (Dynamic loading)[34] 

  โดยทัวไปแล้ววัสดุจะมีการตอบสนองต่อแรงกระทําทีเคลือนที  (Dynamic 

loading) อยา่งซบัซอ้น การติดตามปรากฎการณ์ทีตอ้งนาํไปสร้างแบบจาํลอง เช่นการตอบสนองต่อ

ความดนัทีไม่เป็นเชิงเส้นพฤติกรรมทีโครงสร้างเปลียนแปลงรูปร่าง และมีความเครียดขึนภายใน

เนือวสัดุทาํใหว้สัดุแขง็ขึน (Strain hardening) พฤติกรรมการอ่อนตวัเมือไดรั้บความร้อนพฤติกรรม

Orthotropic ของวสัดุเสริมองคป์ระกอบการแตกหกัของแกว้ เซรามิกส์และคอนกรีตความเสียหาย

เนืองจากแรงดึงยดืการเปลียน วฏัภาค เช่น ของแขง็-ของเหลว-ก๊าซ 

 ขอ้มูลเชิงวิศวกรรมใชเ้ป็นพืนฐานในการสร้างแบบจาํลอง ขนัตอนแรกตอ้งทาํการ

ป้อนค่าสมบติัทางกายภาพของวสัดุ ไดแ้ก่ ค่าความหนาแน่นวสัดุทุกชนิดตอ้งมีค่าความหนาแน่น

เพือใชอ้า้งอิงสาํหรับการจาํลองโหมด Explicit dynamics สมบติัของความหนาแน่นถูกนิยามมาจาก

มวลเริมตน้ต่อหน่วยปริมาตรทีเวลาเริมตน้ และสมบติันีจะถูกนาํไปใชก้บัทุกโมเดลทุกประเภทและ

สมบติัทางความร้อน (Thermal) ไดแ้ก่ ค่าความร้อนจาํเพาะใชส้าํหรับการคาํนวณอุณหภูมิทีใชก้บั

โมเดลของวสัดุ รวมไปถึงอุณหภูมิทีทาํใหว้สัดุเกิดการอ่อนตวั สมบติันีจะถูกนาํไปใชก้บัโมเดลของ

วสัดุทีอ่อนตวัเนืองจากความร้อน 

 ขอ้มูล Linear elastic เป็นอีกส่วนหนึงของคาํสังหลกัในแถบเมนู Toolbox

ประกอบดว้ยส่วนทีหนึงคือ Isotropic elasticityใชอ้ธิบายวสัดุทีมีพฤติกรรมแบบ Linear elastic 

เหมาะกบัวสัดุทีมีการกดอดัตาํ (Low compression) สมบติัทีใชอ้ธิบายไดแ้ก่ Young’s modulus (e) 

และPoisson’s ratio (v) ซึงไดม้าจากการอธิบายสมบติั Bulk modulus และ Shear modulus แลว้
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นาํมาใชแ้กปั้ญหาของวสัดุส่วนทีสองคือ Orthotropic elasticity ใชอ้ธิบายวสัดุทีมีพฤติกรรมแบบ

Linear orthotropic elastic เหมาะกบัวสัดุOrthotropic ทีมีการกดอดัตาํสมบติัทีใชอ้ธิบายไดแ้ก่ 

Young’s modulii (ex, ey, ez), Poisson’s ratios (vxy, vyz, vxz) และ Shear modulii (gxy, gyz, gxz) ส่วนที

สามคือ Viscoelastic นาํเสนออตัราความเครียดทีขึนอยูก่บัพฤติกรรมความเป็น Elastic อธิบายโดย 

Long term shear modulus (g) ผา่นโมเดล Isotropic elasticity หรือสมการ Equation of state ส่วน

สมบติั Viscoelastic ถูกนาํเสนอผา่น Instantaneous shear modulus (g0) และ Viscoelastic decay 

constant เมือความเคน้ของ Deviatoric viscoelastic ทีเวลา n+1 คาํนวณจากความเคน้ของ 

viscoelastic ทีเวลา n และความเครียดเฉือนทีเพิมขึน ณ เวลา n ใดๆ หมายเหตุ ความเคน้Deviatoric 

viscoelastic ถูกเพิมไปในพจน์ของความเคน้ Elastic เพือหาความเคน้รวม 

สมการที 25 
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c) กลไกการแกปั้ญหาของโปรแกรมANSYS โหมด Explicit dynamic[34] 

 การแบ่งส่วน (Mesh) จะตอ้งมีขอ้มูลเช่น สมบติัของวสัดุ แรงทีใช ้ขอ้จาํกดั 

และสภาวะทีใช ้

 การรวมเวลาทีใชใ้นการเคลือนทีทีจุด (Node) แบ่งส่วน (Mesh) 

 การเคลือนทีของจุดทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงรูปขององคป์ระกอบ 

 องคป์ระกอบเกิดการเปลียนแปลงรูปซึงเป็นผลจากการเปลียนปริมาตรและความ
หนาแน่นของวสัดุในแต่ละองคป์ระกอบ 

 อตัราการเปลียนแปลงรูปไดม้าจากอตัราความเครียดโดยใชอ้งคป์ระกอบของตวั
แปรจากสูตร 

 พฤติกรรมของวสัดุภายใตก้ารกระทาํของแรงจากอตัราความเครียด 

 ความเคน้เปลียนกลบัไปเป็นแรง Nodal ใชอ้งคป์ระกอบของตวัแปรจากสูตร 

 แรง Nodal ภายนอกคาํนวณไดจ้ากสภาวะขอบเขตและโหลด (Load) 

 รวมแรง Nodal ทีไดรั้บจากมวล Nodal ทาํใหเ้กิดความเร่ง 

 ความเร่งเป็นการรวมExplicitlyของเวลาทีใชท้าํใหเ้กิดความเร็วNodal ใหม่ 

 ความเร็วเป็นการรวม Explicitly ภายใตเ้วลาทีใชท้าํใหเ้กิดตาํแหน่ง Nodal ใหม่ 



38 

 

 

 กระบวนการแกปั้ญหาจะเป็นแบบนีเรือยๆจนกระทงัหมดเวลา 
 

7) Connection function [36] 

สาํหรับโหมดวิเคราะห์ Explicit dynamics ฟังกช์นั Body interactions จะอยูภ่ายใต ้

Connections เป็นตวัเลือกในการกาํหนดการเชือมต่อระหว่างวตัถุ ในฟังกช์นันีจะมีค่าทีให้เลือกคือ 

Contact detection ซึงจะมีใหเ้ลือก 2 แบบคือ Trajectory(default)และ Proximity based ประเภทของ

Body interactionsใน Connection function มีดงันี 

a)  Frictional 

Friction coefficient (สมัประสิทธิแรงเสียดทาน) ค่าทีไม่ใช่ศูนยจ์ะใชแ้รงเสียด

ทานประเภทCoulomb ระหวา่งชินส่วน:  

สมการที 26 

      

สมการที 27 

     

Dynamic coefficient, decay constant ค่าทีไม่ใช่ศูนยจ์ะใช ้ Dynamic friction เมือRelative 

velocity (v) ของ Slidinginterfaces มีอิทธิพลต่อแรงเสียดทาน μ s  คือ ค่าสมัประสิทธิเสียดทาน

สถิตส์, μ d คือ ค่าสมัประสิทธิเสียดทานจลน์, βคือ ค่าคงทีการสลายตวั และ νคือ ค่าความเร็ว

สัมพทัธ์ในการลืนไถลทีจุดผวิสมัผสั 

 

ภาพที 11 ตวัอยา่งการใช ้Body interactions แบบ frictional คือ การกระทบลูกของไมเ้บสบอล และ

การขึนรูปโลหะ[36] 



39 

 

 

b)  Bonded [36] 

โหนดภายนอกของเนือวตัถุจะรวมอยูใ่น Bonded  interactions ถูกติดกบัผิวของ

วตัถุทีรวมอยู่ใน Interactions ถา้โหนดขา้งในกาํหนดระยะ Maximum offset ของผิวหน้า ตอน

เริมตน้ตวัแกปั้ญหาจะตรวจพบโหนดหรือผวิหนา้ทีเป็นพนัธะทนัที และระหว่างการจาํลองพนัธะนี

สามารถแตกออกไดขึ้นกบัค่า Stress criteria ซึงแสดงตวัอยา่งหนา้จอดงัภาพที 12 ทีกาํหนดให ้ค่า 

Normal stress และShear stress จะคาํนวณทีแต่ละโหนดทีอยูใ่นการเชือมต่อพนัธะ ถา้เกินค่า Stress 

criteria ทีตงัไว ้โหนดจะหลุดออกจากผวิสมัผสัพนัธะ 

 

ภาพที 12 แสดงการตงัค่า Bonded  interactions[36] 

 

สมการที 28 

   

คือ ค่าNormal stressทีตาํแหน่งพนัธะ (เป็น 0 ถา้Compressive), คือ ค่า

Normal stress limit, คือ ค่าNormal stress exponent,  คือ ค่า Shear stress ทีตาํแหน่งพนัธะ, 

คือ ค่าShear stress limit, คือ ค่าShear stress exponent 

โหนดทงัหมดทีปล่อยออกมาจะถูกเพิมเขา้ไปในขนัตอนการตรวจสอบผิวสัมผสั

ลืนไถล ค่า Maximum offset ทีเหมาะสมมีความสาํคญัมาก โดยปกติโปรแกรมจะคาํนวณจะคน้หา

อตัโนมติัโดย เป็นระยะทีโหนดติดกบัผิวหน้า ผิวหน้าทีใกลที้สุดจะถูกเลือกโดยส่วนมากจะเป้น

ผิวหนา้ขนานติดกบัโหนด เมือเทียบเท่าหรือใกลเ้คียง เกณฑก์ารแตกออกของพนัธะ Mesh บนผิว
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ขา้งพนัธะจะถูกใช ้การเชือมต่อพนัธะตอ้งใชก้บั Trajectory contact การเชือมต่อวตัถุทียดืหยุน่กบั

วตัถุแขง็ทาํไดโ้ดยใชฟั้งกช์นั Body interaction เท่านนั 

 

ภาพที 13 ภาพ Pull-test เป็นตวัอย่างการใช้ Bonded interactions[36] 

2.4 งานวจิัยทีเกยีวข้อง 
  คอมพอสิตมีสมรรถภาพสูง มีสมบติัพิเศษจะถูกนาํไปใชเ้ฉพาะดา้น เช่น

งานทางดา้นอวกาศ ส่วนประกอบเครืองบิน ส่วนประกอบรถยนต ์และอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นตน้ ซึง

สมบติัของคอมพอสิตขึนอยูก่บัชนิดของ Matrix และ Filler เป็นหลกั ซึงปัจจยัหลกัทงั 2 อยา่งนีมี

ปัจจยัยอ่ยๆอีก โดย Filler ทีใชก้มี็หลายชนิด แต่ละชนิดนอกจากองคป์ระกอบจะไม่เหมือนกนัแลว้

ยงัมีปัจจยัทีเรืองรูปร่างของ Filler เช่น Particulate fillers  (Talc, Carbon black, Silica, Calcium 

carbonate, Wood flour, Kaolin และClay ฯลฯ) [3] Fibre(Glass fiber, Carbon fiber, Aramid fiber 

และNatural fiber ฯลฯ) [4] และ 3d filler (Tetra needle shape zine oxide whisker) เตรียมคอมพอ

สิตโดยมี PA6 เป็น matrix ซึง filler ชนิดนีเมือทาํการทดสอบเชิงกล คอมพอสิตจะมีความเหนียว

มากขึนเนืองมาจากโครงสร้างทีเป็น 3 มิติจึงทาํใหเ้กิดการถ่ายเทStress ทีต่างแบบอืนและยงัมีขาช่วย

ยดึไวอี้กดว้ย [5]โดยระบบคอมพอสิตทงัหมดจะปัจจยัทีมีต่อสมบติัของคอมพอสิตทีได ้ 4 ปัจจยัคือ 

สมบติัของแต่ละองคป์ระกอบ, องคป์ระกอบของแต่ละวสัดุ, โครงสร้าง และ Interfacial 

interactions[3]ซึงการจาํลองการแตกหกัของวสัดุสามารถทาํไดบ้นโปรแกรมสาํเร็จรูป แต่ก่อน

โปรแกรมสาํเร็จรูปมกัจะถูกใชก้บัวสัดุจาํพวกโลหะหรือเซรามิกส์ [ -11] ฯลฯ  

 ในปัจจุบนันอกจากโลหะแลว้ยงัมีการนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปใชจ้าํลองการแตกหกั

ของวสัดุทีหลากหลายมากขึน อาทิเช่น งานวิจยัของ M. M. DehghanBanadaki, และB. Mohanty 

[ ] ทาํวิเคราะห์ลกัษณะการแตกหกัของหิน, A. Schaller และคณะ [ ] ทาํการวิเคราะห์การหกั

ของกระดูกโหนกแกม้เมือเกิดการปะทะกนั, N. K. Arakere[ ] การเสียรูปของโฟม, T. Matsuda
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และคณะใชโ้ปรแกรมเพือวิเคราะห์การขาดของเส้นใยพอลิเมอร์, จากงานวิจยัทีผา่นงานวิจยัของA. 

Arriagaa [2], X. S. Qiu Ma [ ] และคณะไดมี้การนาํโปรแกรมคาํนวณมาใชก้บัการจาํลองเชิง

โครงสร้างกบัวสัดุพอลิเมอร์ซึงเป็นวสัดุทีมีโครงสร้างทีซบัซอ้น คาดเดาสมบติัไดย้าก เนืองจากวา่

ปัจจุบนัมีการนาํวสัดุพอลิเมอร์และคอมพอสิตมาใชแ้ทนโลหะค่อนขา้งมาก เพราะวา่มีความ

แขง็แรงมากกวา่เมือเทียบกบันาํหนกั  จากงานของ A. Arriagaa[ ] พบวา่ โมเดลของวสัดุจะถกู

พฒันาไปอยา่งกวา้งขวาง สาํหรับซอฟแวร์ Finite-Element (FEA) ใชก้บัพวกโลหะโดยตรง และ

เป็นทีรู้กนัวา่พลาสติกมีลกัษณะทีเฉพาะตวั คือ พฤติกรรมทีเป็น Linear viscoelastic ทีความเครียด

ตาํๆ นาํไปสู่ความไม่เป็นเชิงเสน้ในกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความเคน้และความเครียด จุดคราก

ทีต่างกนัในการดึงยดื โหมดในการกดอดั ความแขง็แรงแบบ Anisotropic และการคงตวัในความ

เป็นพลาสติก (Plasticity) [ ] ทีมีความวอ่งไวต่ออตัราความเครียดภายใตก้ารทดสอบการดึงยดื 

[ ]  

 A. Arriagaa และคณะ[ ]ไดท้าํการจาํลองความสมัพนัธ์ระหวา่งความเคน้และ

ความเครียดของพอลิพรอพิลีน ภายใตก้ารทดสอบการดึงยดื โดยในช่วงแรกของกราฟทีเป็น

เสน้ตรงหรือช่วงProportional limit ซึงทาํการสมมติวา่การกระจายตวัของความเคน้เท่ากนัทุกส่วน 

หลงัจากจุดคราก (Yield point) จะพบวา่พลาสติกจะเกิดการเปลียนรูป (Plastic deformation) ทาํให้

ค่าความเคน้ไม่กระจายตวัเท่ากนัทุกส่วนเหมือนกบัช่วงแรกโดยความเคน้จะมีค่ามากในบริเวณที

เกิดคอคอด (Necking) ซึงจะไม่สามารถใชโ้มเดลเดียวกนักบัในช่วงแรก สาํหรับการจาํลองชินงาน

พอลิพรอพิลีนในการทดสอบ Tensile จึงจาํเป็นตอ้งหาโมเดลทีสามารถแทนพฤติกรรมช่วง

พลาสติกใหไ้ด ้ ซึงในงานวจิยันีจึงตอ้งการทดสอบโมเดล Plasticity และ Hyperelasticityทีมีอยูใ่น

โปรแกรม  

 ในงานวิจยันีสนใจวสัดุพอลิเมอร์คอมพอสิตทีมีเสน้ใยเป็นตวัเสริมแรง โดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูป ANSYS โปรแกรมสาํเร็จรูปสามารถใชจ้าํลองวสัดุพอลิเมอร์คอมพอสิตได ้ ซึง

ขอ้ดีของโปรแกรมสาํเร็จรูปคือ จะไม่มีปัญหาเรืองรูปร่าง ลกัษณะผวิ และโครงสร้างของเสน้ใย 

เนืองจากวา่สามารถวาดรูปทรงแบบจาํลองไดต้ามทีตอ้งการ แต่ขอ้จาํกดัของโปรแกรมยงัมีอยูข่อ้ 

อาทิเช่น สมบติัของพอลิเมอร์ทีเป็นเนือเมทริกซ์และเสน้ใยทีเป็นตวัเสริมแรง ซึงยงัไม่มีสมบติั

เชิงกลทีเพียงพอจะจาํลองใหไ้ดผ้ลทีถูกตอ้งในฐานขอ้มูลของโปรแกรม การใส่ค่าแรงกระทาํ

ระหวา่งเฟสของเนือเมทริกซ์และเสน้ใย เนืองจากปัจจยัหนึงทีสาํคญัต่อสมบติัคอมพอสิตคือ แรง

ปฏิกิริยาระหวา่งวสัดุองคป์ระกอบ [ ] ยงัไม่สามารถแสดงออกมาเป็นค่าทีแน่ชดัไดด้งันนัจึงมี
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แนวคิดทีจะศึกษาผลของแรงปฏิกิริยาโดยใชโ้ปรแกรม และเพือทีจะใหเ้ห็นลกัษณะการแตกหกั

จาํเป็นตอ้งใชโ้หมดวิเคราะห์ 2 โหมดรวมกนั ซึงนีกเ็ป็นขอ้ดีอีกขอ้หนึงของโปรแกรม ทีสามารถ

จาํลองดว้ย  โหมดต่อเนืองกนัไดโ้ดยนาํผลการจาํลองของโหมดแรกใชเ้ป็นสภาวะเริมตน้ของการ

จาํลองโหมดทีสอง โดยงานวิจยันีมีจุดมุ่งหมายทีจะจาํลองลกัษณะของรอยแตกของคอมพอสิต ซึง

เป็นวสัดุหลายองคป์ระกอบทีมีการใชก้นัมากในปัจจุบนัยงิมีขอ้จาํกดัมากสาํหรับการใชโ้ปรแกรม

คาํนวณมาช่วยจาํลองเชิงโครงสร้าง  

 เนืองจากปัจจยัหนึงทีสาํคญัต่อสมบติัคอมพอสิตคือ แรงปฏิกิริยาระหวา่งวสัดุ

องคป์ระกอบ K.G. Nevin [ ] ยงัไม่สามารถแสดงออกมาเป็นค่าทีแน่ชดัไดด้งันนัจึงมีแนวคิดทีจะ

ศึกษาผลของแรงปฏิกิริยาทีมีต่อลกัษณะรอยแตกหกัโดยใชโ้ปรแกรมคาํนวณ ซึงจากงานวิจยัของ J. 

M. LíviaDányádiและคณะ[ ] พบวา่ ค่า Interfacial interaction และค่า Strength ของการยดึติดจะ

เป็นตวักาํหนดกระบวนการเสียรูปในระดบัไมโครและลกัษณะการแตกหกัของคอมพอสิต โดย

แบบจาํลองคอมพอสิตจะมีส่วนวสัดุเนือหลกัและวสัดุเสริมแรง โดยสมบติัทีใชไ้ดจ้ากการทดสอบ

วสัดุแต่ละองคป์ระกอบ ซึงจะไดข้อ้มูลเชิงวิศวกรรมของพอลิพรอพิลีนทีเป็นส่วนเนือเมทริกซ์หลกั

ของคอมพอสิตจากส่วนที 1 และขอ้มูลเชิงวิศวกรรมของเสน้ใยแต่ละชนิดจะไดจ้ากหนงัสือของ 

P.K. Mallick[1]แลว้ใช ้ Connection function ในการปรับค่าแรงปฏิกิริยา โดยงานวิจยันีตอ้งการ

จาํลองผลของแรงปฏิกิริยาทีมีต่อพืนผวิรอยแตกของคอมพอสิตระหวา่งพอลิพรอพิลีนกบัเสน้ใย

คาร์บอน โดยใชโ้ปรแกรม ANSYS ซึงขนัตอนแรกคือ การใส่สมบติัของวสัดุจาํลอง หาค่าขอ้มูล

และโมเดลวสัดุทีเหมาะสมทีจะแทนพฤติกรรมของพอลิพรอพิลีนซึงเป็นวสัดุทีเนือหลกัของคอม

พอสิตโดยในโปรแกรม ANSYS สมบติัจากการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึงของวสัดุทีตอ้ง

ป้อนเขา้โปรแกรมตอ้งเป็น True data [18] แต่ขอ้มูลทีไดจ้ากการทดสอบจากเครือง Universal 

mechanical testing จะไดเ้ป็น Engineering data ดงันนัตอ้งทาํการเปลียน Engineering data   เป็น 

True data ก่อน ซึงงานวจิยัของ A. Arriagaa [ ] ทาํการจาํลองการทดสอบเชิงกล 3 ประเภท คือ การ

ทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึง, 3-point bending และ plate penetration test โดยศึกษาผลของ

วิธีการเปลียน Engineering data   เป็น True data ซึงมี 3 วิธี โดยนาํผลทีไดจ้ากการจาํลอง

เปรียบเทียบกบัผลจากการทดลอง พบวา่วธีิClassicคือเปลียนค่า Stress อยูใ่นรูปของ Cauchy และ 

Strain ในรูปของ Henchy เหมาะสาํหรับพอลิพรอพิลีนเกรดนี และแบบจาํลองรูปร่าง Dogbone มาก

ทีสุด  
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 ค่าความเคน้และความเครียดเชิงวิศวกรรมแทนดว้ย ตอ้งทาํการแปลงเป็นค่าจริง 

เมือความเครียดคงตวัสูงๆ ประยกุตโ์ดยการจาํลอง ANSYS ยอมใหป้้อนค่าความเคน้ในรูปของ 

Cauchy และความเครียดแบบลอกาลิทึมหรือรูปของ Henchy 

   )1( eet  

 เมือ t  เป็นค่าความเคน้ทีแทจ้ริงของ Cauchy 

   )1( et Ln  

 และ t คือลอกาลิทึม หรือความเครียด Henchy 

 

ขอ้จาํกดัของงานวิจยันีจะดาํเนินการแบ่งการจาํลองออกเป็น 2 ตอน เนืองจากเป็นการ

จาํลองทีมีสเกลต่างกนั โดยตอนแรกจะจาํลองการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึงของคอมพอสิต

ในหน่วยของคือ มิลลิเมตร เพือหาค่าแรงดึงทีกระทาํต่อชินงานคอมพอสิต ใกลจุ้ดแตกหกัโดยใช ้

Transient structural analysisและใชโ้หมดวิเคราะห์ Explicit dynamics จาํลองต่อจากโหมดแรก

เพือใหไ้ดล้กัษณะผวิรอยแตกของทงัชิน Dogboneโดยใชส้มบติัวสัดุจาํลองเป็นสมบติัของคอมพอ

สิต จากนนัจาํลองลกัษณะผวิรอยแตกต่อโดยจะทาํเพยีงบางส่วนของชินงานในหน่วยของไมครอน

โดยใชค่้าแรงจากการจาํลองชินงานคอมพอสิตทงัชินทีกล่าวข่างตน้มาเป็นสภาวะเริมตน้ ในส่วนนี

สมบติัเชิงกลของพอลิพรอพิลีนซึงเป็นวสัดุเนือเมทริกซแ์ละเสน้ใยคาร์บอนเส้นเดียวซึงเป็นวสัดุ

เสริมแรงจะถูกนาํมาใชเ้ป็นสมบติัของวสัดุจาํลอง โดยในการจาํลองส่วนนีจะศึกษาผลของแรง

ปฏิกิริยาทีมีต่อผวิรอยแตกโดยใช ้ Explicit dynamics analysisแลว้นาํผลการจาํลองทีไดไ้ป

เปรียบเทียบกบัภาพ SEM และหาค่า Maximum stress ของชินงาน  
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บทท ี3  
วธีิการดําเนินงานวจิัย 

งานวิจยันีศึกษาผลของ Interfacial interaction ทีมีต่อพฤติกรรมการแตกของคอมพอสิต

โดยใชก้ารจาํลองดว้ยโปรแกรม ANSYS และมุ่งเนน้หาค่าขอ้มูลและ Material model เหมาะสมที

จะแทนพฤติกรรมของพอลิพรอพิลีนซึงเป็นวสัดุทีเนือหลกัของคอมพอสิต และฟังก์ชันทีเป็น

ตวักาํหนด Interfacial interaction ระหว่างวสัดุเนือหลกัและวสัดุเสริมแรงโดยในงานวิจยันีจะ

แบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั คือ  

ส่วนที 1 การเตรียมชินงาน Tensile ของพอลิพรอพิลีน (PP) และพอลิพรอพิลีนคอมพอสิต 

(PP composites) 

ชินงาน PP และ PP composites เตรียมขึนเพือเป็นตน้แบบใชต้รวจเทียบผลการจาํลอง โดย

เตรียม PP composites ดว้ยเครือง Brabender internal mixer จากนนัขึนรูปชินงาน PP และ PP 

composites เป็นชินงานรูปทรง Dogbone ดว้ยเครือง Compression molding แลว้ทดสอบความ

ตา้นทานต่อแรงดึงดว้ยเครือง Universal testing machine จากนันนาํชินงานทีแตกหักไปส่อง 

Scanning electron microscope (SEM) เพือดูลกัษณะผวิรอยแตก เก็บขอ้มูลทีไดจ้ากการทดสอบไว้

เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการจาํลองและเป็นผลตรวจเทียบกบัผลจาํลอง 

ส่วนที 2 การจาํลองบนโปรแกรม ANSYS 

ในส่วนนีแบ่งออกเป็น 3 ตอนย่อย ตอนที 2.1 เป็นส่วนทีมุ่งหาขอ้มูลเชิงวิศวกรรมที

เหมาะสมทีใชแ้ทนพฤติกรรมเชิงกลของวสัดุ คือ เส้นใยคาร์บอน, PMMA, เส้นใยปอ (Jute), เส้นใย

ป่านศรนารายณ์ (Sisal), เส้นใยฝ้าย (Flax), เส้นใยป่าน (Hemp), เส้นใยแกว้ (E-glass), เส้นใยสมมติ 

(Fiber A), PP และ คอมพอสิตระหว่างเส้นใยคาร์บอนกบั PP ตอนที 2.2 ส่วนของการจาํลองการ

ทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึง (Tensile testing) ชิน Dogbone ของ PP เพือตรวจสอบความ

เหมาะสมของขอ้มูลทีใชใ้นตอนที 2.1 และ PP composites เพือหาสภาวะจาํลองเริมตน้ของตอน

ต่อไป ตอนที 2.3 เป็นส่วนของการจาํลองการแตกหกัของ Micro PP composites โดยในส่วนนี

ศึกษาปัจจยั 3 ปัจจยั คือ 2.3-1 ศึกษาผลของ Interfacial interaction ทีมีต่อพฤติกรรมการแตกของไม

โครคอมพอสิต โดยใชฟั้งกช์นั Body interaction เปลียนค่า Breakable bonded shear stress limit 5 

ค่า ซึงอา้งอิงจากค่า Interfacial shear strength ของ PP กบัเส้นใยคาร์บอน ทีไดจ้ากงานวิจยัของ  

Chang-Mou Wu etc. [ ] 2.3-2 ศึกษาผลของปริมาณเส้นใยคาร์บอน คือ 2.5%, 5%, 10% และ 
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15%wt เส้นใยคาร์บอน และ 2.3-3 ศึกษาผลของประเภทของเส้นใย คือ PMMA, เส้นใยปอ (Jute), 

เส้นใยป่านศรนารายณ์ (Sisal), เส้นใยฝ้าย (Flax), เส้นใยป่าน (Hemp), เส้นใยแกว้ (E-glass) และ

เส้นใยสมมติ (Fiber A) 

3.1 วสัดุและสารเคมีทใีช้ในการทดลอง 

3.1.1 พอลิพรอพิลีน (Polypropylene, PP) เกรด1100PK ไดรั้บความอนุเคราะห์จาก

บริษทั ไออาร์พิซี จาํกดั (มหาชน), ประเทศไทย 

ตารางที 2 แสดงคุณสมบัติของพลาสติกพอลิพรอพิลีน 

Properties Value Test method 
Density 0.904 g/cm3  
Melt flow index (2.16 kg/230oc) 15g/10 min ASTM D1238 
Tensile strength at yield 36N/mm2 ASTM D638 
Elongation at yield 26 % ASTM D638 
Charpynotched impact strength (23oc) 2.5 mJ/mm2 DIN 53453 
Flexural modulus (1%secant) 1,500 MPa ASTM D790 
Rockwell hardness 107 R-scale ASTM D785 
Heat distortion temperature (load 0.45 n/mm2) 110oC ASTM D648 
Processing temperature  200-240oC - 

 

 

3.1.2 ดา้ยคาร์บอน (Carbon yarn) 12K 2kg/roll จากหา้งหุน้ส่วนจาํกดั Thai poly add 

 

ภาพที 14 ด้ายคาร์บอน12K 
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ตารางที 3 แสดงคุณสมบัติของเส้นใยคาร์บอนเดียว 
Properties Value 

Density(g/cm3) 1.8 
Young modulus (MPa) 1.59e+5 
Poisson 0.19 
Tensile strength (MPa) 2.97e+3 
Elongation at break (mm/mm) 0.038171 

3.2 เครืองมือทีใช้ในการดําเนินงานวิจัย 

3.2.1 เครือง Brabendermixer machine 

3.2.2 เครือง Compression molding ของบริษทั Labtechengineering รุ่น lp-s-50 

3.2.3 เครืองทดสอบสมบติัเชิงกลUniversal testing machine จากบริษทั

LLOYDinstrumentsประเทศองักฤษรุ่นLR50K 

3.2.4 เครืองScanning electron microscope (SEM) ของบริษทั Camscanรุ่น MX 2000

ประเทศองักฤษ 

3.2.5 กลอ้งจุลทรรศน์แบบแสง (Optical microscopes) 

3.2.6 เครืองคอมพิวเตอร์ 

3.2.7 ซอฟแวร์ ANSYS ลิขสิทธิเพือการศึกษาจากบริษทั   

3.3 วธีิการดําเนินการทดลอง 

3.3.1 การเตรียมชินงาน PP และ PP composites เพือเป็นตน้แบบใชต้รวจเทียบผลการ

จาํลอง 

เริมแรกตดัเสน้ใยคาร์บอนใหมี้ความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร จากนนัผสมเมด็พอลิพรอพิ

ลีนกบัเส้นใยคาร์บอนสันดว้ยเครือง Barbender torque rheometerในภาพที15 ทีสภาวะอุณหภูมิ 

170oC เวลา 10 นาที ความเร็วของโรเตอร์ 50 รอบต่อวินาที โดยใส่เมด็ PP ลงไปรอจนหลอมหมด 

แลว้จึงค่อยๆ นาํเส้นใยสันใส่ลงไป ขณะป้อนเส้นใยตอ้งระมดัระวงัเนืองจากเส้นใยมีขนาดเล็ก

นาํหนกัเบา จะไดค้อมพอสิตออกมาเป็นกอ้นสีดาํเงา นาํกอ้นคอมพอสิตออกจากเครืองผสมและทิง

ใหเ้ยน็ลงในอุณหภูมิหอ้ง 
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ภาพที15 เครือง Brabender (internal mixer) 

 

 

ภาพที16 เครืองบดพลาสติก (Grinder machine) 

 

หลงัจากเมือวสัดุคอมพอสิตทีเยน็ตวัแลว้ ลกัษณะของคอมพอสิตทีไดจ้ะมีขนาดใหญ่เกิน

กว่าทีจะนาํไปขึนรูปดว้ยวิธี Compression ในแม่พิมพไ์ด ้ดงันนัจึงตอ้งมีการบดเพือลดขนาดลงให้

ไดเ้ป็นเม็ดเลก็ๆ ดว้ยเครืองบดพลาสติก (Grinder machine) ดงัภาพที16 หลงัจากนนันาํเมด็พอลิ

พรอพิลีนและคอมพอสิตทีบดแลว้ ขึนรูปชินงาน PP และ PP composites ดว้ยเครือง Compression 

molding ดงัภาพที17 ทีอุณหภูมิ 190oC สภาวะทีใชใ้นการอดัขึนรูปมีอยู ่ 4 ขนัตอน คือ Preheat 10 

นาที,  Press 10 นาที,  Full press 3 นาที และ Cooling 5 นาที ความดนั 150 บาร์ โดยทาํการชงั

นาํหนกัของเมด็ PP และ PP composites ก่อนเพือควบคุมใหมี้ปริมาณใกลเ้คียงในทุกๆครังทีขึนรูป 

จากนันค่อยๆ เรียงพลาสติกลงในแม่พิมพ ์โดยจะใช้แผ่นอะลูมิเนียมลองแม่พิมพก่์อนประกอบ
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เพือให้ไดชิ้นงานทีมีผิวเรียบสวยงาม เมือไดชิ้นงานนาํไปชงันาํหนกัชินงาน แลว้เลือกชินงานทีมี

นาํหนกัใกลเ้คียงกนัมากทีสุด เพือนาํไปทดสอบ Tensile ต่อไปเนืองจากอาจจะมีฟองอากาศขนาด

เลก็ๆ ทีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าอยูใ่นชินงานบางชิน  

 

 

ภาพที17 เครือง Compression molding ทีใช้ในการขึนรูปชินงานทดสอบ 

 

เมือขึนรูปชินงาน Dogbone เรียบร้อยแลว้ นาํชินงาน PP และ PP composites ทดสอบ

สมบติัความตา้นทานต่อแรงดึง (Tensile properties) ดว้ยเครือง Universal testing machine รุ่น LR 

50K ของบริษทั LLOYD instruments แสดงดงัภาพที 29 ตามมาตรฐานASTM D638 ส่วนเสน้ใย

เดียวคาร์บอนทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3379 เพือเกบ็ค่าสมบติัเชิงกลใชป้้อนในโปรแกรม 

ANSYS และเป็นตน้แบบตรวจเทียบกบัผลการจาํลองการทดสอบสมบติัความตา้นทานต่อแรงดึง 

วิธีการทดสอบ Tensile ชินงาน PP และ PP composites ทีไดจ้ากการขึนรูปเป็นชินงาน ประเภทที 1 

ตามมาตรฐาน ASTMD 638 ความยาวเกจ 50 มิลลิเมตร เริมแรกวดัความกวา้งและความหนาของ

ชินงานบริเวณเกจดว้ยเวอร์เนียคาลิเปอร์เฉลียแลว้ป้อนในโปรแกรมการทดสอบ ใชค้วามเร็วในการ

ดึง (Cross head speed) 50 มิลลิเมตรต่อนาที ดว้ยนาํหนกักด 50 กิโลนิวตนั โดยในแต่ละสูตรจะใช้

ชินงานตวัอยา่ง 10 ชินงานเพือหาค่าเฉลียและรายงานผลการทดสอบค่ามอดูลสัแรงดึง (Tensile 

modulus), ค่าความตา้นทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate tensile strength) และเปอร์เซ็นตก์ารยดืตวั ณ 

จุดขาด (Percentage strain at break) 



49 

 

 

- ค่ามอดูลสัแรงดึง (Tensile modulus) คือความชนัของกราฟระหว่างความเคน้และ

ความเครียด (Stress – strain curve) ในช่วงบริเวณทีเป็นอิลาสติก(Elastic) ค่ามอดูลสัจะเป็นการวดั

ความแข็งแกร่งของวสัดุ โดยวสัดุทีมีมอดูลสัสูงจะมีความสามารถในการรักษารูปร่างจากการรับ

แรงไดดี้ 

- ค่าความตา้นทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate tensile strength) คือ ค่าความเคน้สูงสุดที

วสัดุจะสามารถรับได ้

- เปอร์เซ็นตใ์นการเปลียนรูปร่าง ณ จุดขาด (Percentage strain at break) คือการวดั

ปริมาณการเสียรูปแบบถาวรทีวสัดุสามารถทนไดก่้อนเกิดการแตกหกั 

 

ภาพที18 เครือง Universal testing machineของLLOYD instruments รุ่นLR 50K 

 

จากนนันาํชินงานทีผา่นการทดสอบ Tensile มาตรวจสอบลกัษณะของพืนผิวรอยแตกหัก

ชินงาน Dog bone ของ PP และ PP composites ดว้ยเครืองจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด

(Scanning electron microscope, SEM) ของบริษทัCam scan รุ่นMX 2000 ดงัภาพที19 เพือลกัษณะ

พืนผวิรอยแตกหกั การกระจายตวัของสารเสริมแรงและการเชือมต่อกนัระหว่างเฟสของ PP กบัเฟส

ของเส้นใยคาร์บอนโดยทดสอบผวิหนา้ชินงานทีทีผา่นการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึง ตดัใต้

รอยแตกประมาณ 1 เซนติเมตร แลว้นาํไปเคลือบทองดว้ยเครือง Splutter coater 108 เป็นเวลา 2 

นาทีจึงนาํชินงานทีไดไ้ปเขา้เครืองทดสอบSEM ภายในสุญญากาศในChamber 0.001-0.0001 

มิลลิบาร์แลว้ใชส้ัญญาณในการจบัภาพแบบ Secondary electron image (SEI)สาํหรับในการ

วิเคราะห์ดว้ยเทคนิคดงักล่าวจะใชก้าํลงัขยายที 10 เท่า  เท่า และ 5  เท่า โดยแรงดนัไฟฟ้าทีใช้
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อยูที่ kV เก็บภาพเพือเป็นตน้แบบตรวจเทียบกบัผลการจาํลองการแตกหักในระดบัไมครอน นาํ

เส้นใยคาร์บอนไปวดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของเส้นใยคาร์บอนดว้ย Optical microscope เพือเก็บ

ไวเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับวาดแบบจาํลอง   

 

 

ภาพที19 เครืองScanning electron microscope (MX-2000, Camscan) 
 

3.3.2 ส่วนที 2 การจาํลองบนโปรแกรม ANSYS   

3.3.2.1 การหาข้อมลูเชิงวิศวกรรมแทนพฤติกรรมของพอลิพรอพิลีนและเส้นใย
และค่าตัวแปรทีเหมาะสมเพือป้อนเข้าโปรแกรม ANSYS  

การจาํลองการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึง (Tensile testing) ของพอลิพรอพิลีนและ

คอมพอสิตทงัชิน Dogbone เพือดูการเปลียนแปลงของชินงานขณะยดืและบริเวณทีเกิดการแตกหกั 

โดย Material model ทีเหมาะสมจากผลการจาํลองการทดสอบTensile ของชินงาน PP แลว้ทาํการ

จาํลองชินงานคอมพอสิตเพือหาค่าแรงกระทาํต่อชินงานเพือนาํไปใชเ้ป็นสภาวะเริมตน้ของตอนที 

2.3 การจาํลองการตา้นการดึงยดืจนหกัออกจากกนัจาํเป็นตอ้งใชก้ารจาํลองในสองโหมดไดแ้ก่ก าร

จาํลองการดึงยดืชินงานจนถึงจุดค่าแรงเคน้สูงสุด (Maximum stress) ในโหมด Transient structural 

เพือจาํลองการยดืตวัของชินงานและทาํการจาํลองต่อในโหมด Explicit dynamics 
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3.3.2.2 การศึกษาหาค่า Time step ทีเหมาะสมสาํหรับการจาํลอง 

การจาํลองในโหมด Transient structural แม่นยาํมากขึน จาํเป็นตอ้งมี Time step ที

เหมาะสม ซึง Time step คือ เวลาทีใชแ้บ่งเพือคาํนวณในแต่ละขนั ซึงถา้ใชไ้ม่เท่ากนัผลการจาํลองก็

จะเปลียนไป ดงันนัเพือใหไ้ด ้Time step ทีเหมาะสม ตอ้งใชโ้หมดวิเคราะห์ Modal ซึงเป็นโหมดใช้

วิเคราะห์หาความถีของคลืนทีเกิดกบัวสัดุทีใช ้สภาวะทีใชจ้าํลองจริง โดยตงัสภาวะเริมตน้ในการ

จาํลองคือ ผวิหนา้ดา้นหนึงของชินงานเลือกเป็น Fix support ดูผลการจาํลองที Solution information 

จากค่า Participation factor ของแต่ละทิศ โดยผวิหนา้ที Fix support จะตงัฉากกบัทิศ z มากทีสุด 

ดงันนั ทิศทีสนใจเป็นอนัดบัแรกคือ ทิศ z ซึงพิจารณาจากค่า Ratio eff.mass to total mass ในแถบสี

เหลืองในภาพที 20 คอลมัน์สุดทา้ย ค่าทีมากสุดจะเท่ากบั 1 จะเห็นว่าแถวในกล่องสีเหลือง ค่านีคือ

ค่าทีมากทีสุดในแต่ละทิศ แลว้นาํค่า Frequency ในคอลมัน์ที 2 ไปคาํนวณค่า Time step    ดงั

สมการที 29 

สมการที 29 

    
Frequency

Timestep
20

1

  
 

 

ภาพที 20 แสดงผลทีไดจ้ากการวิเคราะห์ชินงาน Dogbone ดว้ยโหมดวิเคราะห์ Modal 
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3.3.2.3 การศึกษาหา Material model ทีเหมาะสมสาํหรับแทนพฤติกรรม              
พอลิพรอพิลีน 

สมบติัของวสัดุจาํลองมีความสาํคญัอยา่งมากกบัผลการจาํลองทีออกมา โดยใน

งานวิจยันีจะใชว้สัดุพอลิพรอพิลีนเป็นแมทริกซ์ของคอมพอสิตและเสน้ใยคาร์บอนเป็นเสน้ใย

เสริมแรง ในการจาํลองในโหมดของ Solid mechanic การจาํลองการทดสอบ Tensile ตาม ASTM 

D638 เป็นการออกแรงดึงชินงาน Dogbone ดว้ยความเร็วคงที ซึงสภาวะการทดสอบไม่มีความร้อน

หรือคลืนแม่ไฟฟ้าใดๆมาเกียวขอ้ง ดงันนัสมบติัของวสัดุจาํลองจึงเป็นสมบติัเชิงกลของวสัดุ ซึงเมือ

ดูการตอบสนองต่อแรงของเสน้ใยคาร์บอนและพอลิพรอพิลีนจากกราฟ Stress-strain พบวา่ 

ช่วงแรกวสัดุจะยดืออกเป็นสดัส่วนกบัแรงทีเพิมขึน ซึงเป็นช่วง Elastic ส่วนพอลิพรอพิลีนจะ

เปลียนพฤติกรรมเมือผา่นจุดคราก (Yield) ระยะยดืจะเพมิขึนแต่แรงทีวดัไดจ้ะเริมลดลง ช่วงนีเป็น

ช่วง Plastic ซึงโมเดลทีใชค้าํนวณพฤติกรรมเชิงกลของวสัดุมีหลายโมเดล โดยตอ้งทาํการหาโมเดล

ทีเหมาะสมกบัทงั 2 ช่วง ซึงในช่วงแรกทงั 2 วสัดุจะใชเ้หมือนกนัคือ Density และ Isotropic 

elasticity ส่วนช่วง Plastic จะเลือกโมเดลทีเหมาะสมจาก Plasticity model 6 โมเดล คือ Bilinear 

isotropic hardening, Multilinear isotropic hardening , Johnson cook model , Cowper-Symonds 

strength , Steinberg Guinan strength  และ Zerilli Armstrong strength  และ Hyperelasticity model 

9 โมเดล คือ Mooney 2P, Mooney 3P, Mooney 5P, Mooney 9P, Ogden order, Ogden 2order, 

Ogden 3order, Yeoh 1order, Yeoh 2order และ Yeoh 3order ซึงแต่ละโมเดลจะมีค่าสมัประสิทธิ

ของแต่ละโมเดลซึงจะหาค่าจากการทาํ Stress-strain curve fitting โดย Plasticity model ใช้

โปรแกรม Excel เนืองจากเป็นโมเดลทีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง Stress กบั Strain ส่วน 

Hyperelasticity model จะใชโ้ปรแกรม ANSYS เนืองจากโปรแกรมมีฟังกช์นัเสริมโดยการป้อนค่า 

Stress-strain จากการทดลองไดเ้ลย เลือกโมเดลทีสามารถ fitting ไดใ้กลเ้คียงทีสุด มาจาํลองก่อน

แลว้เปรียบเทียบกราฟ Stress-strain จากการจาํลองและการทดลอง  

การเลือกใช้แบบจาํลองจะอยู่ในส่วนของการเลือกขอ้มูลเชิงวิศวกรรมซึงเป็น

ขนัตอนสร้างวสัดุทีใชใ้นการจาํลอง โดยโปรแกรม ANSYS มีฐานขอ้มูลของวสัดุหลากหลายชนิด 

อาทิเช่น กลุ่มโลหะ กลุ่มอิลาสโตเมอร์ กลุ่มของไหล ฐานขอ้มูลของพอลิเมอร์มีค่อนขา้งนอ้ย และ

สมบติัทีมีเป็นสมบติัพืนฐานซึงไม่เพียงพอกบัการจาํลองใหไ้ดผ้ลทีแม่นยาํ แต่ขอ้ดีของโปรแกรมนี

คือ จะอนุญาตให้ผูใ้ชส้ามารถสร้างห้องสมุดใหม่เพือเก็บวสัดุใหม่ทีผูใ้ชส้ามารถเลือกใส่ค่าสมบติั

ไดต้ามตอ้งการโดยจะมีแถบ Toolbox แสดงสมบติัทงัหมดทางซ้าย โดยแถบทางซ้ายมือจะขึน
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สมบติัมาให้เลือกใช้มากหรือน้อยขึนอยู่กบัการเลือกโหมดในการวิเคราะห์ โดยสมบติัทีขึนมา

เฉพาะทีสนบัสนุนกบัโหมดการวิเคราะห์ทีเลือกใช ้โดยการเลือกโหมดการวิเคราะห์จะเป็นขนัตอน

แรกของการเริมการจาํลอง โดยโหมดการวิเคราะห์จะมีหลายโหมดเช่นกนัอยู่ในแถบซา้ยมือของ

หน้าต่าง Workbench ซึงเป็นหน้าต่างหลักของโปรแกรม โดยทีแต่ละแบบจาํลองจะมีค่า

สัมประสิทธิของแต่ละแบบจาํลองแตกต่างกนัไป ซึงค่าพวกนีหามาค่อนขา้งยาก ไม่ว่าจะเป็นจาก

งานวิจยัหรือการทดลอง ในงานวิจยันีจะหาค่าสัมประสิทธิในแบบจาํลองดว้ย True stress-strain 

curve fitting ในค่าตวัแปรเชิงกลทีป้อนเขา้โปรแกรมจะตอ้งเป็นค่า True data แต่ขอ้มูลทีไดจ้ากการ

ทดสอบ Tensile เป็น Engineering dataดงัจึงตอ้งเปลียนEngineering data เป็น True dataเสียก่อน 

วิธีทีเปลียนEngineering data เป็น True data มีหลายวิธี  ซึงจากงานวิจยัของJ. M. L. A. Arriagaa 

และคณะ [ ] ไดท้าํการจาํลองความสัมพนัธ์ระหว่างความเคน้และความเครียดของพอลิพรอพิลีน 

ภายใตก้ารทดสอบการดึงยืด โดยไดศึ้กษาผลของวิธีการเปลียนขอ้มูล พบว่าวิธีการเปลียนขอ้มูล

แบบคลาสสิคเป็นไปตามสมการที 30 และ 31 เหมาะสาํหรับโฮโมพอลิพรอพิลีนมากทีสุด ดงัเมือ

ทาํการเปลียนขอ้มูลเรียบร้อยแลว้  สาํหรับแบบจาํลอง Bilinear isotropic hardening หาค่าYield 

strength และ Tangent modulus ส่วนแบบจาํลอง Multilinearisotropic hardening เป็นแบบจาํลองที

ตอ้งการค่า Stress-plastic strain โดยจุดแรกคือ จุด Yield stress ส่วน Plastic strain ให้เป็น 0 

เนืองจากว่าแบบจาํลองนี แทนพฤติกรรมของวสัดุช่วง Plasticity ส่วน แบบจาํลอง Plasticity และ 

Hyperelasticity อืน จะนาํ True stress-strain curve ไปทาํการ Fitting เพือหาค่าสมัประสิทธิต่อไป 

ค่าความเคน้และความเครียดเชิงวิศวกรรมแทนดว้ย ตอ้งทาํการแปลงเป็นค่าจริง 

เมือความเครียดคงตวัสูงๆ ประยุกตโ์ดยการจาํลอง ANSYS ยอมให้ป้อนค่าความเคน้ในรูปของ 

Cauchy และความเครียดแบบลอกาลิทึมหรือรูปของ Henchy 

สมการที 30 

    )1( eet     
เมือ t  เป็นค่าความเคน้ทีแทจ้ริงของ Cauchy 

สมการที 31 

    )1ln( et      

และ t คือลอกาลิทึม หรือความเครียด Henchy 
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ซึงการทาํ True stress-strain curve fitting สามารถทาํไดจ้ากหลายซอฟแวร์ ใน

งานวิจยัของ ศูนยว์ิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางไทย [ ]ทาํงานวิจยัเกียวกบัการออกแบบและ

พฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ยางดว้ยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และใช้ซอฟแวร์MSCX หาค่า

สัมประสิทธิใน Hyperelasticity model เพือหาแบบจาํลองทีเหมาะสมไปจาํลองต่อไป เนืองจากใน

งานวิจยันีไม่ไดซื้อลิขสิทธิซอฟแวร์นี งานวิจยันีเลือกใชซ้อฟแวร์ Excel ทาํ Plasticity model curve 

fitting และใช ้ANSYS ทาํ Hyperelasticity model curve fitting ยกเวน้ Bilinear isotropic hardening 

และ Multilinear isotropic hardening ทีไม่ตอ้งทาํ True stress-strain curve fitting เนืองจากตวัแปร

ในแบบจาํลองทงัสองเป็นค่าทีไดจ้ากการทดสอบ Tensile อยูแ่ลว้ ทาํการเลือกแบบจาํลองทีสามารถ

ทาํ True stress-strain curve fitting ไดใ้กลเ้คียง แลว้นาํค่าสัมประสิทธิทาํการจาํลองต่อในตอนที

สอง   

3.3.3 การจาํลองการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึง (Tensile properties) ของชินงาน 

Dogbone ของพอลิพรอพิลีนและพอลิพรอพิลีนคอมพอสิต 

3.3.3.1 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูทีเลือกใช้ 

ในส่วนนีจะทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของค่า Time step และขอ้มูลเชิง

วิศวกรรมของวสัดุจาํลอง โดยทาํการจาํลองการทดสอบ Tensile ชินงาน Dogbone ของ PP โดยใช้

โหมด Transient structural ร่วมกบัโหมด Explicit dynamic เพือเปรียบเทียบลกัษณะการเสียรูปของ

ชินงานและตาํแหน่งในการแตกหกัของชินงาน ในงานวจิยันีจะใชส้มบติัเชิงกลทีไดจ้ากการทดลอง 

Tensile จริงมาป้อนเป็นขอ้มูลชองวสัดุจาํลอง โดยจะเทียบชินต่อชิน ดงันนัในส่วนนีจะทาํการเลือก

ชินงาน PP ออกมา 3 ชิน แลว้ทาํการจาํลองทงั 3 ชินโดยนาํภาพผลการจาํลองกบัภาพของชินงาน

ทดลองมาเปรียบเทียบชินต่อชินเพือตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทีเลือกใชข้า้งตน้ 

3.3.3.2  การจาํลองชินงาน Dogbone ของ PP composites  

เมือไดข้อ้มูลทีเหมาะสมสาํหรับการจาํลองชินงาน Tensile แลว้ หลงัจากนนัจึงทาํ

การจาํลองชินงาน Dogbone ของ PP composites เพือเปรียบเทียบลกัษณะการเสียรูปและตาํแหน่ง

ของการแตกหกั และหาค่า Maximum stress เพอืนาํไปใชเ้ป็นสภาวะเริมตน้ของการจาํลอง 

Microcomposites  

โดยในตอนที 2.2 ทงั 4 ส่วนทีไดก้ล่าวขา้งตน้จะมีขนัตอนการจาํลองดงันี เลือก

โหมดใชว้ิเคราะห์เป็น Transient structural แลว้ลากโหมด Explicit dynamics มาทบัส่วนของ 
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Solution ของโหมดแรก ซึงจะเป็นการใชข้อ้มูลร่วมกนัของ 3 ขนัตอนแรกคือ Engineering data, 

Geometry และ Modeling ส่วน Solution  โหมด Explicit dynamics จะถือวา่ผลการจาํลองของ

โหมด Transient structural เป็นสภาวะเริมตน้ เพือนาํผลนนัจาํลองต่อ ป้อนสมบติัของวสัดุลงใน 

Engineering data ใชส้มบติัเชิงกลของหรือเลือกจากฐานขอ้มูลวสัดุทีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ขา้งตน้ วสัดุ

จาํลองวาดแบบจาํลองชินงาน Dogbone ใน Design modeler แบ่งชินงานออกเป็นส่วนเลก็ๆ เรียกวา่ 

Meshing โดยรูปแบบทีใช ้ Mesh จะมีหลายลกัษณะเช่น Multizone, Sweep, Tetrahedral, 

Automatics etc. ในทีนีเลือก Mesh แบบ Body sizing โดยจะแบ่งชินงานเป็น 3 ส่วนแลว้กาํหนด

ขนาดของ Element เป็น 3 ค่า คือ ทีบริเวณ Gauge length ขนาด element เท่ากบั 1 mm บริเวณโคง้ 3 

mm และบริเวณดา้มจบั 9 mm ดงัแสดงในภาพที 21ซึงเป็นวิธีการ Meshing ตามงานวิจยัของ Q. Ma 

และคณะ [ ] ซึงทาํใหไ้ดชิ้นงานดงัภาพที 22 ตงัสภาวะเริมตน้ตามภาพที 23 คือ ทีผวิดา้นปลาย

ของชินงานจะตงัเป็น Fix support ใหอ้ยูก่บัที และตงัผวิดา้นตรงขา้มเป็น Velocity ที  0.8333 mm/s  

ซึงเท่ากบั 50 mm/s ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D638  

 

 

ภาพที 21 แสดงการตังค่าขนาดของElement ในการทาํMeshing ชินงานDogbone 
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ภาพที 22 แสดงลกัษณะElement ของการจาํลองการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึง 

 

 

ภาพที 23 แสดงการตังสภาวะเริมตน้ของการจาํลองการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึง 

3.3.4 การจาํลองการแตกหกัของคอมสิตในระดบัไมครอน 

สาํหรับการจาํลองรอยแตกของคอมพอสิตจะใชโ้หมด Explicit dynamic เป็นโหมด

วิเคราะห์ ซึงจะจาํลองในระดบัไมครอน เนืองจากเสน้ใยคาร์บอนมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 7 

ไมครอน ลิขสิทธิทีใชเ้ป็นแบบเพือการศึกษาซึงมีการจาํกดัจาํนวน Element จึงทาํใหไ้ม่สามารถทาํ

การจาํลองทงัชินได ้ เนืองจากสเกลหน่วยต่างกนัมากตอ้งใชจ้าํนวน Element จาํนวนมาก ในการ

จาํลองในส่วนนีจะใชส้มบติัของวสัดุองคป์ระกอบของคอมพอสิตแยกกนั คือ ใชส้มบติัพอลิพรอพิ

ลีนและเสน้ใยคาร์บอนเสน้เดียว ซึงต่างจากตอนที 2ทีใชส้มบติัเชิงกลคอมพอสิตทงัชินเป็นสมบติั

วสัดุจาํลอง ซึงจะศึกษาปัจจยั 3 ปัจจยั คือ 1 เพอืศึกษาผลของแรงปฏิกิริยาทีมีต่อลกัษณะผวิรอยแตก

ของคอมพอสิต2 ศึกษาผลของปริมาณเสน้ใยคาร์บอน และ 3 ศึกษาผลของประเภทของเส้นใย 
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3.3.4.1 การศึกษาผลของ Interfacial interaction ทีมีต่อพฤติกรรมการแตกหัก
ของไมโครคอมพอสิต 

เนืองจากตอ้งการศึกษาผลของแรงปฏิกิริยาระหว่างเส้นใยคาร์บอนและ PP ซึงใน

โปรแกรมจะมีฟังกช์นั Body interaction โดยจะทาํเปลียนค่า Breakable bonded shear stress limit 5 

ค่าเพือศึกษาผลของความแขง็ของพนัธะโดยอิงจากค่า Interfacial shear strength ของ PP กบัเส้นใย

คาร์บอน ทีไดจ้ากงานวิจยัของ Chang-MouWuetc. [ ] โดยตงัค่าดงัในตารางที 4 

 

ตารางที 4 แสดงการตงัค่า Bonded body interaction  
Microcomposite Bonded body interaction 

Maximum offset Normal stress limit (MPa)** Shear stress limit (MPa) 

5% CF 0.0001 0.2457 0.043 

5% CF 0.0001 24.57 4.3* 

5% CF 0.0001 245.7 43 

5% CF 0.0001 2457 430 

5% CF 0.0001 24570 43000 

* ค่ามาจากงานวิจยัของM. C. Chang-Mou Wu [ ] 

**รายละเอียดการคาํนวณค่า Normal stress limit อยูใ่นภาคผนวก ก 
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3.3.4.2 การศึกษาผลของปริมาณเส้นใยทีมีต่อพฤติกรรมการแตกหักของไมโคร
คอมพอสิต 

  ในส่วนนีจะทาํการศึกษาปริมาณเส้นใยทีมีต่อพฤติกรรมการแตกหักของไมโค

รคอมพอสิต โดยจะคงทีค่า Interfacial interactionคือ Shear stress limit 4.3 MPa และ Normal stress 

limit 24.57 MPa ซึงจะคาํนวณหาความเส้นใยและจาํนวนเส้นใยตามสัดส่วนโดยนาํหนกัจาก

ชินงานคอมพอสิตจริง เส้นผ่านเส้นกลางของเส้นใยประมาณ 7 μm เมือคาํนวณแลว้จึงวาดรูป

แบบจาํลองดงันี 

 

 

ภาพที 24 แสดง Design modeler ของวสัดุไมโครคอมพอสิตสูตรa.2.5%wt CF, 

b.5%wt CF, c.10%wt CF และ d.15%wt CF 
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3.3.4.3  ศึกษาผลของความแขง็แรงของเส้นใยทีมีต่อพฤติกรรมการแตกหักของ 
ไมโครคอมพอสิต 

ในส่วนนีศึกษาผลของความแขง็แรงของเส้นใยโดยใชท้าํการจาํลองโดยจาํลอง PP 

composite สูตร 5% Fibre โดยเปลียนประเภทของเส้นใย คือ PMMA, เส้นใยปอ (Jute), เส้นใยป่าน

ศรนารายณ์ (Sisal), เส้นใยฝ้าย (Flax), เส้นใยป่าน (Hemp), เส้นใยแกว้ (E-glass)และเส้นใยสมมติ 

(Fiber A) ซึงแสดงสมบติัในตารางที 6 และค่า Interfacial interaction 3 ค่า คือ Shear stress limit 

4.3, 430, 43000 MPa และ Normal stress limit 24.57, 2457, 245700 MPa ตามลาํดบั เพือดู

พฤติกรรมการแตกหกัทีเกิดขึน 

ตารางที 5 แสดงสมบติัของเส้นใย  [1] 
Properties PMMA Jute Sisal Flax Hemp E-Glass Fiber A 

Density (g/cm3) 1.188 1.46 1.33 1.4 1.48 2.54 1 

Young’s Modulus 

(MPa) 
980 1e+10 3.8e+10 6e+10 7e+10 7.24e+10 28.8 

Poisson ratio 0.35 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Elongation at Break 

(mm/mm) 
0.05545 0.018 0.02 0.012 0.016 0.046 0.1 

 

โดยในตอนที 2.3 ทงั 3 ส่วนทีไดก้ล่าวขา้งตน้จะมีวิธีการจาํลองดงันีเลือกโหมดใช้

วิเคราะห์เป็น Explicit dynamics ป้อนสมบติัของวสัดุลงใน Engineering dataใชส้มบติัเชิงกลของ

พอลิพรอพิลีนซึงเป็นวสัดุเนือหลกัและเส้นใยคาร์บอนเส้นเดียวทีเป็นวสัดุเสริมแรง และเส้นใย 

PMMA, เส้นใยปอ (Jute), เส้นใยป่านศรนารายณ์ (Sisal), เส้นใยฝ้าย (Flax), เส้นใยป่าน (Hemp), 

เสน้ใยแกว้ (E-glass)และเส้นใยสมมติ (Fiber A) โดยทีขอ้มูลเชิงวิศวกรรมของเส้นใยทุกชนิดจะใช้

สมบติัพืนฐานคือ Density และ Isotropic elasticity ดงัแสดงในตารางที 5 ส่วนพอลิพรอพิลีนจะใช้

แบบจาํลองตามผลทีไดจ้ากตอนที 2.1 และ  2.2 วาดแบบจาํลองชินงานสีเหลียมผืนผา้ขนาด 

80x40x40 μm ใน Design modelerโดยส่วนเนือหลกัจะหุม้เสน้ใยไว ้โดยเส้นใยแต่ละเส้นมีเส้นผา่น

ศูนยก์ลาง 7 ไมครอนยาว 41 μm ส่วนจาํนวนเส้นใยจะขึนอยูก่บั %wtของเส้นใยในคอมพอสิตซึง

ภาพที 25 เป็นภาพ Design modeler ของวสัดุไมโครคอมพอสิตสูตร 5%wt CF มีเส้นใย 2 แท่งซึง

คาํนวณจาก %weight เสน้ใย รายละเอียดการคาํนวณอยูใ่นภาคผนวก ก  
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ภาพที 25 แสดงDesign modeler ของวสัดุไมโครคอมพอสิตสูตร5%wt CF 

 

ภาพที 26 แสดงวิธีและค่าขนาดของElement ในการทาํMeshingวสัดุไมโครคอมพอสิต 
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ภาพที 27 แสดงลกัษณะElement ของเส้นใยและเนือเมทริกซ์ของการจาํลองการแตกหัก 
 

 ภาพที 26 และ ภาพที 27 แสดงการทาํ Meshing ซึงคือ การแบ่งชินงานออกเป็นส่วนเลก็ๆ 

เพือการคาํนวณของโปรแกรม โดยรูปแบบทีใช ้Mesh จะมีหลายลกัษณะเช่น Multizone, Sweep, 

Tetrahedral, Automatics etc. ในทีนีเลือก Mesh ส่วนขอแเมทริกซ์เป็นวิธี Hex dominat และ Body 

sizing ขนาด 2.5e-3 mm ส่วนของเสน้ใย Mesh แบบ Sweep และ Body sizing ขนาด 2e-3 mm การ

แบ่ง mesh เป็นสีเหลียมจะช่วยทาํใหก้ารคาํนวณมีความแม่นยาํมากขึนและใชเ้วลาในการจาํลอง

นอ้ย เลือก Connection function โดยเลือก Body interaction เป็นแบบ Bonded ดงัแสดงในภาพที 28 

สาํหรับฟังกช์นันีสามารถตงัค่าความแขง็แรงของ Bonded ไดโ้ดยตงัเป็นค่าจาํกดัของ Normal stress 

และ Shear stress ตามตารางที 7 ตงัสภาวะเริมตน้ ทีผวิดา้นปลายของชินงาน โดยแต่ละดา้นจะแบ่ง

ผวิหนา้เป็น 4 ส่วนเท่าๆ กนั ดา้นหนึงเลือกผวิหนา้ทงัหมดแลว้ตงัค่า Pressure กระทาํผวิหนา้ของ

วสัดุไมโครคอมพอสิตในทิศ –z ส่วนอีกดา้นหนึงเลือกเป็น ผวิหนา้นีใหเ้ลือกเป็น Fix support 

เนืองจากการตงัสภาวะในการจาํลอง Explicit จาํเป็นตอ้งมีทงัแรงและ Support  แสดงในภาพที 29 

ซึงไดค่้า Pressure กคื็อค่า stress ทีไดจ้ากผลการจาํลองตอนที 2 ค่าจะแตกต่างกนัไปตามสูตรของ

คอมพอสิต แสดงค่าดงัตารางที 6 เมือตงัค่าเรียบร้อยแลว้ คลิกขวาที Solution เลือกคาํสงั Solve  
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ภาพที 28 แสดงการตังค่า Body interaction แบบBonded 

 

ตารางที  แสดงค่า Pressure ทีใชเ้ป็นสภาวะเริมตน้ในการจาํลองการแตกหกัของวสัดุ 

ไมโครคอมพอสิต 

PP composite Stress (MPa)* 

2.5%wt CF 34.907 

5%wt CF 32.183 

10%wt CF 27.180 

15%wt CF 30.413 

* ค่า Stress ไดจ้ากผลการจาํลองทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึงของชินงาน Dogbone 

คอมพอสิต  
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ภาพที 29 แสดงการตังสภาวะเริมตน้ของการจาํลองการแตกหักของวสัดุ             

 ไมโครคอมพอสิต 
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บทท ี4  
ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง 

ผลของแรงปฏิกิริยาภายในระหว่างเนือเมทริกซ์กบัเส้นใยเสริมแรงสามารถศึกษาไดจ้าก

คุณสมบติัตา้นการดึงยดื (Tensile Test)  โดยนาํชินงานไปวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค Scanning Electron 

Microscopy (SEM) เพือดูรอยแตกหักของวสัดุโดยผลวิเคราะห์สามารถนาํมาใชเ้พืออธิบายผล

เนืองจากค่าแรงปฏิกิริยาระหว่างภายในเนือพอลิเมอร์หลกั แรงปฏิกิริยาภายในเนือเส้นใย และแรง

ปฏิกิริยาระหว่างเนือพอลิเมอร์หลกักบัเส้นใยเสริมแรง แรงระหว่างเฟสจะส่งผลต่อการแตกหัก

ระดบัไมโครและคุณสมบติัการตา้นการดึงยืดของชินงานระดบัมาโคร จากการจาํลองการแตกหัก

ของชินงานในระดบัมาโครโดยการแบ่งอิลิเมนตข์นาดเลก็ระดบัไมครอนจาํนวนมาก ทาํให้การจาํ

ลองใชเ้วลานาน การจาํลองการแตกหักในระดบัไมครอนเพือใชผ้ลเปรียบเทียบกบัภาพ SEM นนั

จาํเป็นตอ้งใชคุ้ณสมบติัเชิงกลของเนือพอลิเมอร์หลกับริสุทธิ และเส้นใยเดียว รวมทงัค่าแรงจาก

การจาํลองระดบัมาโครหรือชินงาน Dogbone ดงันนัในงานวิจยันีจึงการจาํลองการแตกหกัของพอลิ

เมอร์คอมพอสิตทีประกอบดว้ยพอลิเมอร์พอลิพรอพิลีน Homo 1100PK ทีมีคุณสมบติัการตา้นการ

ดึงยดืแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear) เสริมแรงดว้ยเส้นใยคาร์บอนผวิเรียบ 12K เพือลดผลกระทบ

ของความขรุขระ ความไม่เป็นระเบียบ และการเกียวพนักนัของเส้นใย ในบทนีจะแบ่งการสรุปและ

วิเคราะห์ผลการทดลองออกเป็นสามส่วน  ส่วนแรก คือ การหาแบบจาํลองกราฟ Stress-Strain ของ

พอลิพรอพิลีนและเสน้ใยคาร์บอน โดยใช ้Material model แบบเชิงเสน้และไม่เชิงเส้นเพือใชจ้าํลอง 

ส่วนทีสอง คือ การจาํลองการแตกหกัของชินงาน Dogboneโดยการจาํลองโหมด Transient ในช่วง

การดึงยดื เพือหาค่าแรงเคน้ (Stress) ก่อนเกิดการแตกหกัซึงจะเป็นค่าแรงเคน้เริมตน้ของการจาํลอง

การแตกหกัในระดบัไมโคร บนโปรแกรม ANSYS และส่วนสุดทา้ย คือ การจาํลองโหมด Explicit 

dynamic และการจาํลองผิวหน้าการแตกหักของชินงานวสัดุพอลิพรอพิลีนทีมีเส้นใยเพือจาํลอง

ผลกระทบเนืองจาก Interfacial interaction ระหว่างวสัดุทงัสองเปรียบเทียบกบัภาพ SEM ดงัทีได้

กล่าวไวใ้นบทที 3 
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4.1 การหาแบบจําลองกราฟ Stress-strain ของพอลพิรอพลินีและเส้นใยคาร์บอนเพอืใช้บน
โปรแกรม ANSYS 

4.1.1 กราฟ Stress-strain ของพอลิพรอพิลีนและเสน้ใยคาร์บอนทีไดจ้ากการทดลอง 

 

ภาพที 30 กราฟ Stress-strain ของชินงานพอลิพรอพิลีนทีผ่านการทดสอบความตา้นทานต่อ

แรงดึง 

 

ภาพที 31 กราฟ Stress-strain ของเสน้ใยคาร์บอนเดียวทีผา่นการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึง 

ภาพที 30 เป็นภาพแสดงกราฟ Stress strain ของ PP Homo 1100PK  ทีจะมีทงับริเวณ 

Elastic และบริเวณ Plastic เนืองจาก PP เป็นพอลิเมอร์ทีมีพฤติกรรมแบบ Linear และ Nonlinear 

คือ เมือออกแรงดึง พอลิเมอร์ทีมีโมเลกุลสายยาวทีจะเกียวพนักนัจะเริมคลายตวั ซึง PP เกรดนีเป็น

เกรดทีมีความเป็นผลึกสูง แรงทีให้เขา้ไปตอ้งมากพอทีจะเอาชนะการพนักันของสายโซ่ได้ซึง

ช่วงแรกพอลิเมอร์จะมีพฤติกรรมคลา้ยสปริง เนืองจากการเกียวพนักนัของสายโซ่นนัเอง เมือใหแ้รง
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เขา้ไป สายโซ่จะเริมคลายตวัออกทาํให้ค่า Stress ลดลง จนชินงานขาดออกนนัสายโซ่นีเลือนออก

จากกนันนัเอง จากงานวิจยัของ M. C. Chang-Mou Wu [ ] ทีทาํการศึกษา Isotactic PP, Atactic PP 

และ Syndiotactic PP พบว่า PP แต่ละแบบจะมีสมบติัเชิงกลต่างกนัแสดงออกมาทางกราฟ Stress-

strain จาการทดสอบ Tensile ทีแตกต่างกนั ทาํใหท้ราบว่า PP Homo 1100PK ทีใชใ้นงานวิจยันีมี

พฤติกรรมเหมือน Isotactic PP ซึงเป็นเกรดทีมีความแขง็แรง ยืดไดไ้ม่มาก  ส่วนเส้นใยเดียว

คาร์บอน เป็นวสัดุทีมีความแขง็แรงสูง แขง็และเปราะ ซึงกราฟ Stress-strain มีเฉพาะบริเวณของ 

Elastic แสดงในภาพที 41 ในบริเวณ Elastic ของกราฟ Stress-strain สามารถใชแ้บบจาํลอง

คณิตศาสตร์ Isotropic elasticity แทนพฤติกรรมส่วนนีได ้ส่วนบริเวณ Plastic ของPP Homo 

1100PK  ตอ้งหาแบบจาํลองคณิตศาสตร์ทีเหมาะสมเพือแทนพฤติกรรมส่วนนี ซึงจะทาํการ

ดาํเนินการในส่วนถดัไป 
 

ตารางที 7 แสดงผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของพอลิโพรพิลีนเกรด1100PK และเส้นใย

คาร์บอน 

ชินงาน 
1100PK Carbon fiber  

Young’s Modulus  
(MPa) 

Tangent  modulus 
(MPa) 

Tensile strength  
(MPa) 

Young’s modulus  
(GPa) 

1 325.62 123.48 32.83 116.81 
2 343.48 145.65 33.00 142.36 
3 345.44 160.30 33.09 116.81 
4 315.08 120.52 32.98 123.31 
5 332.88 138.65 32.82 103.39 

เฉลีย 332.50 137.68 32.94 120.53 

 

ตารางที 8 แสดงค่าเฉลียและค่าการเบียงเบน (SD) ของคุมสมบติัการตา้นการดึงของพอลิ

พอเพลีนเสริมแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ 

Sample Young's Modulus 
(MPa) 

Tensile Strength 
(MPa) 

Percentage Strain at 
Break 

PP 313.25 16.62 32.94 0.11 32.19 3.27 
PP/C2.5 438.65 28.99 30.68 0.70 12.54 1.47 
PP/C5 512.51 19.46 32.467 0.91 13.78 2.10 
PP/C10 522.02 37.90 22.81 1.85 5.36 0.40 
PP/C15 631.21 37.43 27.46 1.46 6.32 0.79 
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 ในการจาํลองชินงาน Tensile เราเลือกทาํการจาํลองชินต่อชิน เนืองจากว่าสมบติัพืนฐานที

ใชส้าํหรับวสัดุจาํลองคือ Young’s modulus, Tensile strength, Strain at break  จากตารางจะเห็นว่า

ค่า SD ของ Young’s modulus ค่อนขา้งกวา้งซึงเป็นค่าทีบ่งบอกถึงสัดส่วนของ Stress-strain แสดง

ถึงการเปลียนแปลงของชินงานในช่วง Elastic ถา้ใชเ้ป็นค่าเฉลียจะทาํให้การเปลียนแปลงของ

ชินงานผิดพลาดไป เนืองจากตอ้งการเทียบการเปลียนแปลงของสมบติัตามเวลาทีเปลียนไปหรือ

ติดตาม Dynamic ของการจาํลองกบัชินงานจริงจึงจาํเป็นตอ้งเลือกชินใดชินหนึงเป็นตวัแทน ซึง

ชินงานทีเลือกจะเป็นชินงานทีมีค่าสมบติัใกลเัคียงกบัค่าเฉลีย 

4.1.1 การทาํ Curve fitting กราฟ Stress-strain ของ PP ดว้ย Plasticsity model และ 

Hyperelasticity model 

การหาค่าคงทีของโมเดล Plasticsity model โดยการทาํ True stress-strain curve fitting ของ

พอลิพรอพิลีนบนโปรแกรม Excel โดยช่วงแรกของกราฟ Stress-strain (ส่วน Elasticity) สามารถ

ใชแ้บบจาํลองของ Hook หรือเรียกว่า Isotropic elasticity บนโปรแกรม ANSYS เพือหาค่าโมดุลสั

ความยดืหยุน่ (Modulus of elasticity หรือ Young’s modulus) สัญลกัษณ์ E ซึงค่า Young’s modulus 

นี คือค่าความชนัของเส้นกราฟในช่วงของกราฟเส้นตรงจากจุดเริมตน้ ถึงจุด Proportional limit  ค่า 

Young’s modulus จะมีค่าคงทีเสมอทาํให้ไดก้ราฟเป็นเส้นตรงจนถึงจุด Proportional limit และ 

เนืองจากกราฟ Stress-strain ของพอลิพรอพิลีน เกรด 1100PK จะไม่มีจุด Yield ทีชดัเจนจึงใชจุ้ด 

Offset yield แทนซึงมีรายละเอียดการหาค่าจุดนีอยู่ในภาคผนวก ก. ทาํให้กราฟทีจาํลองไดจ้ะ

แม่นยาํ เฉพาะในช่วงแรกของการทดลองเท่านนั ดงัแสดงในภาพที 42 ดงันนับนโปรแกรม ANSYS 

จึงไดมี้การเพิมโมเดลทีใชส้าํหรับจาํลองกราฟ Stress-strain ในช่วง Plasticity region ในงานวิจยันี

ไดท้าํการ Curve fittingโดยใชแ้บบจาํลอง เริมจากแบบจาํลอง Plasticity model 4 สมการ คือ 

Johnson Cook model, Cowper-Symonds strength, Steinberg Guinanstrength, Zerilli Armstrong 

strength  
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ภาพที 32กราฟ Stress-strain ของ Plasticity model (fit) กับ Experiment 
Johnson Cook strength 

สมการที 32 
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ตารางที 9 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิทีได้จากการ Fitting แบบจาํลองPlasticity 

Model Fitting data Absolute error 

 
Johnson Cook strength 

 

Initial yield stress 37.655 

3.26 

Hardening constant -578.873 
Hardening exponent 6.911 
Strain Rate constant 1 
Thermal softening exponent 0.9 
Melting temperature 160.19 
Reference strain rate (/Sec) 0.0167 

Cowper Symonds strength 

Initial yield stress A 37.826 

 
2.83 

 

Hardening constant B -3.2e+14 
Hardening exponent N 33.424 
Strain rate constant D 1 
Strain Rate constant Q 0.0167 
Initial yield stress Y 30.59 

 
Steinberg Guinan strength 

 

Maximum yield stress Ymax 24.894 

 
2.55 

Hardening constant B 750.772 
Hardening exponent N 0.146 
Derivative Dg/DpG'p 13.688 
Derivative Dg/DtG't 26.691 
Derivative Dy/DpY'p 34.189 
Melting temperature Tmelt 275.915 

Zerilli Armstrong strength 

Initial yield stress Y -483.862 

 
2.42 

 

Hardening constant#1 C1 5000 
Hardening constant#2 C2 8 
Hardening constant#3 C3 4 
Hardening constant#4 C4 0.1 
Hardening constant#5 C5 530.459 
Hardening constant N 0.0134 
Reference strain rate (/Sec) 1 

นอกจากแบบจาํลอง 4 สมการทีกล่าวไวข้า้งตน้ บนโปรแกรม ANSYS ยงัมีแบบจาํลอง 

Bilinear isotropic hardening ซึงจะอาศยัค่า Yield strength และ Tangent modulus ในการคาํนวณ

และแบบจาํลอง Multilinear Isotropic hardening ตอ้งการค่าคู่อนัดบัระหวา่ง Stress และ Plastic 

Strain โดยจุดแรกของคู่อนัดบัเป็นค่า Yield stress ก่อนจุด Yield stress จะเกิด Elastic strain [ ] 

แต่ 2 โมเดลนีไม่ตอ้งทาํ Curve fitting เนืองจากค่าทีตอ้งป้อนในโมเดลไดจ้ากผลการทดสอบ 

Tensile อยูแ่ลว้ แต่สาํหรับ แบบจาํลอง Plasticity 4 โมเดลขา้งตน้ตอ้งทาํ Curve fitting ดว้ย
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โปรแกรม Excel เพือหาค่าคงทีในโมเดล ก่อนอืนตอ้งทาํการแปลงกราฟ Stress-strain ทีไดจ้ากผล

การทดสอบ Tensile หรือทีเรียกวา่ Engineering data เป็น True data ดว้ยวิธีแบบ Classic ตามวิธี

ของ A. Arriagaa [ ] เสียก่อน 

สาํหรับ Plasticity model ทงั 4 โมเดลทาํการหาค่าสมัประสิทธิดว้ยโปรแกรม Excel สมการ

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่า Stress กบั Strain ในช่วงของ Plasticity แสดงในภาพที 42 โดยค่า

สัมประสิทธิของทงัสีโมเดลและค่า Absolute error นอ้ยทีสุดของแต่ละสมการแสดงในตารางที 9 

จากผลการทดลองจะเห็นว่า โมเดลของ Johnson Cook และ Cowper Symonds เป็นกราฟเส้นตรง

แลว้โคง้ลง ซึงจะสังเกตว่าของ Cowper-Symonds strength ส่วนทีโคง้ตอนทา้ยทบักบักราฟ Stress 

strain จากการทดลอง ทีเป็นเช่นนี ทงั 2 โมเดลมีค่าสัมประสิทธิในโมเดลทีคลา้ยกนัจึงไดก้ราฟ

ลกัษณะเดียวกนั เมือพิจารณาจากสมการที 32 และ 33 ส่วนทีกราฟเป็นเส้นตรงแลว้โคง้ลงนนั เกิด

จากค่า Hardening constant ซึงเป็นค่าทีคูณกบัค่า Strain ออกมาติดลบ เมือคาํนวณค่า Stress จึงทาํ

ใหค้่า Stress จึงมีค่าลดลง ซึงโมเดล Cowper-Symonds strength โคง้ลงมากกว่าเพราะค่า Hardening 

constant ติดลบมากกว่านนัเอง ส่วนโมเดล Steinberg Guinanstrength และ Zerilli Armstrong 

strength จะไดก้ราฟมีลกัษณะชีขึนและมีลกัษณะคลา้ยกนั เนืองจากว่าค่า Hardening constant ซึง

เป็นค่าทีคูณกบัค่า Strain เพือคิดค่า Stress ดงัแสดงในสมการที 34 และ 35 ซึงในโมเดล Zerilli 

Armstrong strength คือ ค่าคงที C5 มีค่าเป็นบวกและมีค่าไม่ห่างกนัมาก ดงันนัเส้น Fitting curveได้

จึงมีแนวโน้มเพิมขึนแลว้ใกลเ้คียงกัน ซึงเมือได้ค่าคงทีของแต่ละโมเดลจะนําค่าสัมประสิทธิ

ดงักล่าวเพือป้อนเขา้สู่ฐานขอ้มูลของ PP Homo 1100PK บนโปรแกรมเพือใชจ้าํลองการทดสอบ

การตา้นทานการดึงยดืต่อไป 

สาํหรับวสัดุทีมีการเปลียนแปลงของกราฟ Stress-strain ในช่วง Plasticity แบบ Non-linear

อนัเนืองมาจากความเป็น Elastic สูง บนโปรแกรม ANSYS สามารถใชแ้บบจาํลองทีมีความ

ซบัซอ้นสูงขึน อนัไดแ้ก่โมเดลในกลุ่มของ  Hyperelasticity model ซึงเป็นสมการแสดง

ความสัมพนัธข์อง Strain energy เป็นแบบจาํลองพฤติกรรมของวสัดุทีสามารถดูดซบัพลงังาน มีการ

คายตวัได ้ และมี พฤติกรรม Non-linear ทีสูง  เช่น ยาง [ ], เนือเยอืสตัว ์ [ ], Compressible 

Polymeric Foams [ ] และจากผลการทดสอบ Tensile พบวา่ชินงาน PP และ PP composites มี

พฤติกรรมแบบ Non-linear เพือหาค่าคงทีของโมเดล จาํเป็นตอ้งป้อนคู่อนัดบั Stress-Strain ทีได้

จากการทดสอบ Tensile [35] โปรแกรมสามารถประมาณค่าสมัประสิทธิของแบบจาํลอง จากผล

การทดลอง สาํหรับ Hyperelasticity Model ในส่วนของ Engineering data การทาํ Curve Fitting 
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สามารถทาํไดโ้ดยการป้อน คู่ลาํดบั Engineering Stress-Strain [ ] ทงันียงัสามารถป้อนขอ้มูล

คุณสมบติัเชิงกลอืนไดแ้ก่ การทดสอบ Uniaxial Test, Biaxial Test, Shear Test และ Volumetric 

Test เนืองจาก Hyperelasticity Model เป็นแบบจาํลองใชส้าํหรับวสัดุทีมีสมบติัใกลเ้คียงกบัยาง 

ดงันนัยงิป้อนขอ้มูลมากขึนจะทาํใหไ้ดค่้าสมัประสิทธิของแต่ละแบบจาํลองถูกตอ้งมากขึนดว้ย ใน

งานวิจยันีจะใชเ้พียงขอ้มูลจากการทดสอบ Uniaxial Testing เท่านนั   

 
ภาพที 33 กราฟ Stress-strain ของ PP ด้วย Hyper-elasticity model บนโปรแกรม ANSYS:  

(a) Mooney 2 ตัวแปร, (b) Mooney 3 ตัวแปร, (c) Mooney 5 ตัวแปรและ (d) Mooney 9 ตัวแปร 

 

 
ภาพที 34 กราฟ Stress-strain ของ PP ด้วย Hyper-elasticity model บนโปรแกรม ANSYS:  

(A) Ogden 1 Order, (B) Ogden 2 Order  และ(C) Ogden 3 Order 

 

Ogden 1st

Ogden 2nd Ogden 3rd 

Mooney 2P Mooney 3P 

Mooney 5P Mooney 9P 
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ภาพที 35 กราฟ Stress-strain ของ PP ด้วย Hyper-elasticity model บนโปรแกรม ANSYS: 

(A) Yeoh 1 Order, (B) Yeoh 2 Order และ (C) Yeoh 3 Order 

 

แบบจาํลอง Mooney 4 อนัดบัประกอบดว้ย 2P, 3P,  5P และ 9P แสดงดงัในภาพที 33 จาก

ภาพจะเห็นวา่ Mooney อนัดบั 3 (3P) แสดงความไม่เสถียร เนืองจากการคาํนวณทีผดิพลาดในช่วง 

Strain มาก และสมการอนัดบั 9 ใหก้ราฟ Stress-strain ทีใกลเ้คียงกบัการทดลองมาก ส่วนกราฟของ

สมการ Ogden และ Yeoh แสดงในภาพที 45 และ 46 ตามลาํดบั จากผลการลองพบวา่สมการ 

Ogden ทุกอนัดบัและYeoh ลาํดบัแรก ไม่สามารถใชเ้ป็นแบบจาํลองในการจาํลองกราฟ Stress-

Strain ของพอลิพรอพิลีนได ้ เนืองจากความชนัของเสน้กราฟตาํกวา่มาก และไม่มีการลดลงของค่า 

Stress  ซึงใหผ้ลไม่ตรงกบัผลการทดลองทงัในช่วง Elastic และ Plastic ในขณะทีแบบจาํลอง Yeoh 

ลาํดบั 3 ใหค้่าทีตรงกบัการทดลองแต่ใหค่้าทีไม่เสถียรในช่วงหลงั มีการดีดตวัของค่า Stress สูงขึน

มาก ผลจากการทาํ Curve Fitting กราฟ Stress-Strain การทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึงของพอลิ

พรอพิลีน เกรด Homo 1100PK ดว้ย Hyperelasticity Model แบบจาํลองทีเหมาะสาํหรับแทน

พฤติกรรมของ พอลิพรอพิลีน เกรด Homo 1100PK โดยมี 4 โมเดล ทียอมรับไดคื้อ Mooney 2 ตวั

แปร, Mooney 5 ตวัแปร, Mooney 9 ตวัแปร และ Yeoh 2 Order 

Yeoh 1st 

Yeoh 2nd Yeoh 3rd 
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4.1.2 ผลของ Material Model ทีมีผลการจาํลองชินงานพอลิพรอพิลีนเกรด Homo PP 

1100PK 

 
ภาพที 36 กราฟ Stress strain ของผลการทดลองเทียบกับผลการจาํลองจากการใช้

Hyperelasticity model  

 
ภาพที 37 แสดงผลการเสียรูปในแนวการดึงทีได้จากการใช้ Hyperelasticity model แทน

พฤติกรรมของพอลิพรอพิลีนโดยใช้โหมดTransient structural a) Mooney 2 ตวัแปร, b) 

Mooney 3 ตวัแปร, c) Mooney 5 ตวัแปร, d) Mooney 9 ตวัแปรและe) Yeoh 2 order 

ภาพที 36 แสดง Stress-strain curve ทีไดจ้ากการจาํลองการทดสอบ Tensile โดยใช ้

Hyperelasticity model แทนสมบติัของ Homo PP โดยใชโ้หมดวิเคราะห์ Transient structural ซึงค่า 
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Stress-Strain ทีไดจ้ากผลการจาํลองจะเป็น True data [43] จะเห็นวา่ผลการจาํลองของแบบจาํลอง 

Yeoh 1 order, Ogden 1 order, Ogden 2 order และ Ogden 3 Order แตกต่างกบั Stress-strain curve 

จากการทดลองค่อนขา้งมาก ส่วนแบบจาํลองทีใหผ้ลทีใกลเ้คียงกบัการทดลองมากจะมีอยู ่ 3 

แบบจาํลอง นนัคือ Mooney 3 ตวัแปร, Mooney 5 ตวัแปร และ Mooney 9 ตวัแปร จะเห็นวา่

เสน้กราฟทบัสนิทพอดี แต่ เสน้กราฟทีไดจ้าก Mooney 3 ตวัแปร และ Mooney 5 ตวัแปรจะ

สามารถจาํลองช่วง Strain ทีกวา้งกวา่ Mooney 9 ตวัแปร  พิจารณาภาพทีไดจ้ากการจาํลองต่อ ภาพ

ที 37 ผลการจาํลองการเสียรูปทีใช ้ Hyperelasticity model แทนพฤติกรรมของ PP จะเห็นวา่ชินงาน

เกิดการหลุดเป็นเกร็ดๆ ของเอลิเมนต ์แสดงถึงการครากของเนือวสัดุ ซึงเป็นพฤติกรรมของวสัดุทีมี

ความยดืหยุน่สูง เหนียวเหมือนยางทีกาํลงัจะขาด เมือเทียบกบั PP Homo1100PK ทีมีพฤติกรรม

ค่อนขา้งแขง็ มีความยดืหยุน่นอ้ย ลกัษณะการขาดจะเกิดคอคอดดดยลกัษณะผวิรอยแตกอาจมีเนือ

พอลิเมอร์ยนืออกมาซึงแสดงถึงความเหนียวในเนือวสัดุ แลว้ค่อนขา้งแตกต่างและจุดมุ่งหมายคือ 

ตอ้งหา Material model ทีเหมาะสมสาํหรับแทนพฤติกรรมเชิงกลของ PP เพือใชเ้ป็นเนือเมทริกซ์ใน

การจาํลองไมโครคอมพอสิตในตอนที 3 ซึงเป็นขนัทีตอ้งจาํลองการแตกหกัไมโครคอมพอสิต ซึง

ตอ้งใชโ้หมดวิเคราะห์ Explicit dynamics ซึง Hyperelasticity model ไม่สามารถจาํลองดว้ยโหมด

วิเคราะห์นีได ้ เนืองจาก Material Model ไม่สนบัสนุนโหมดวิเคราะห์นี จึงกลบัมาพิจารณา 

Plasticity model โดยนาํค่าสมัประสิทธิทีไดจ้ากเทคนิค Curve fitting แทนสมบติัของวสัดุแลว้

นาํไปจาํลองเพือดูผลกาจาํลอง 

 

ภาพที 38 กราฟ Stress-strain ของผลการทดลองเทียบกบัผลการจาํลองจากการใช ้Plasticity model 
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ภาพที 39 แสดงผลการเสียรูปในแนวการดึง ทีได้จากการใช้ Plasticity model แทน

พฤติกรรมของพอลิพรอพิลีน โดยใช้โหมด Transient structural a) Johnson Cook model , 

b)Cowper-Symonds strength, c) Steinberg Guinan strength , d)Zerilli Armstrong 

strength, e)Bilinear isotropic hardening และ f) Multilinear isotropic hardening 

ผดิพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างองิ และภาพที 39  เป็นผลการจาํลองการทดสอบ Tensile ที

ใช ้Plasticity model เป็นสมบติัของ PP จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบและผลการจาํลองพบวา่ 

ทุกโมเดลสามารถจาํลองพฤติกรรมของพอลิพรอพิลีนไดใ้นช่วงอิลาสติกเท่านนั  เนืองจากวา่ใน

การจาํลองความตา้นทานต่อแรงดึงใชโ้หมด Transient structural วิเคราะห์การจาํลอง ซึงสมบติั

พืนฐานของวสัดุทีโหมดวเิคราะห์นีตอ้งการคือ ความหนาแน่น, Isotropic elasticity ซึงประกอบดว้ย

สมบติั Young’s modulus และ Poisson ratio จะเห็นวา่ทุกโมเดลจะยดึค่า Young’s modulus เป็น

สาํคญัซึงเป็นสมบติัในช่วงอิลาสติก ส่วน Bilinear isotropic hardening เป็นโมเดลทีตอ้งการค่า 

Tangent modulus ผลการจาํลองจึงมีการเปลียนความชนัซึงเป็นไปตามค่าของ Tangent modulus ซึง

ทาํใหท้ราบวา่ในการจาํลองโดยใช ้ Plasticity model ไม่ไดท้าํใหส้ามารถจาํลองช่วงพลาสติกได ้ 

เมือพิจารณาภาพจากการจาํลองควบคู่ โมเดล Johnson Cook model, Cowper-Symonds strength, 

Steinberg Guinan strength, Zerilli Armstrong strength และ Bilinear isotropic hardening พบว่า

ชินงานยดืออกเรือยๆ ซึงแสดงพฤติกรรมคลา้ยวสัดุทีมีความยดืหยุน่กาํลงัยดืออกพืนทีหนา้ตดั

บริเวณเกจจะค่อยๆเลก็ลง ซึงกราฟค่า Stress จะเพมิขึนแบบเชิงเสน้ ส่วนผลของ Multilinear 



76 

 

 

isotropic hardening เมือพิจารณาจากกราฟ Stress-strain พบวา่ เสน้โคง้ทบักบักราฟจากการทดลอง

ทีเส้นโคง้หยดุที Strain ประมาณที .  เนืองจากวา่ชินงานเริมเกิดการเสียรูปมากขึนจนค่า Time 

step ทีตงัไวห้ยาบเกินไปทีจะติดตามการเปลียนแปลงของชินงานต่อไป การจาํลองจึงหยดุลง และ

จากภาพจาํลองพบวา่  ชินงานเกิดคอคอดแนวเฉียงเกิดการยนืของเนือวสัดุดา้นขา้ง พร้อมทีจะเกิด

การแตกหกัซึงลกัษณะเช่นนีคลา้ยกบัชินงานทดสอบ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Aitorarriaga และ

คณะ[ ] ไดท้าํการจาํลองความสมัพนัธ์ระหวา่ง Stress-strain ของพอลิพรอพิลีน ภายใตก้าร

ทดสอบการดึงยดื โดยในช่วงแรกของกราฟทีเป็นเสน้ตรงหรือช่วง Proportional limit ซึงทาํการ

สมมติวา่การกระจายตวัของความเคน้เท่ากนัทุกส่วน จะใชเ้อลิเมนตช์นิด Hexahedral 8 node Solid 

185 และหลงัจากจุดคราก (Yield point) จะพบวา่พลาสติกจะเกิดการเปลียนรูป (Plastic 

deformation) ทาํใหค้่าความเคน้ไม่กระจายตวัเท่ากนัทุกส่วนเหมือนกบัช่วงแรกโดยความเคน้จะมี

ค่ามากในบริเวณทีเกิดคอคอด (Necking) ซึงจะไม่สามารถใชโ้มเดลเดียวกนักบัในช่วงแรกไดจึ้งจะ

ใชโ้มเดล Multilinear isotropic hardening (MISO) ในโปรแกรม ANSYS ซึงจะพบวา่ผลจากการ

จาํลองมีค่าใกลเ้คียงกบัการทดลองจริง แต่เนืองจากวา่โหมดวิเคราะห์ Transient structural เป็น

โหมดทีใชส้าํหรับติดตามการเปลียนแปลงของวสัดุตามเวลาซึงตวัแกปั้ญหาใชเ้ทคนิค Implicit [ ] 

ไม่สามารถจาํลองใหเ้ห็นการแตกหกัได ้ตอ้งอาศยัโหมด Explicit dynamics มาช่วยจาํลองผลต่อจาก

โหมดแรก โดยขอ้ดีของโปรแกรมนีคือ สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัระหวา่งหลายโหมดวิเคราะห์ได ้

จึงทาํการนาํผลการจาํลองของโหมด Transient structural มาจาํลองต่อดว้ยโหมด Explicit dynamics 

ซึงตวัแปรทีสาํคญัตวัหนึงเพอืใหไ้ดผ้ลทีถกูตอ้งสาํหรับโหมด Transient structural คือ Time step จึง

ทาํการเปรียบเทียบผลของ Time step ทีมีต่อผลการจาํลองชินงาน PP ซึงจะกล่าวในส่วนถดัไป 
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4.2 การจําลองการทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile properties) ของพอลพิรอพลินี
และคอมพอสิต 

4.2.1 ผลของ Time Step ทีมีผลการจาํลองพอลิพรอพิลีน 

 

ภาพที40 ภาพการจาํลองชินงานพอลิพรอพิลีนโดยตงั [a] Time step 0.3 s 

 [b] 0.0005 s และ[c] 0.0001 s 

 

ภาพที 41 กราฟStress-strain ทีได้จากการจาํลองชินงาน PP 1100PK ตงัTime step0.0005s 
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  ค่า Time Step เป็นเวลาทีแบ่งออกมาจาก End time คาํนวณในแต่ละรอบการคาํนวณ ยงิค่า 

Time step นอ้ยยงิทาํใหจ้าํนวนขนัของเวลามากขึน การติดตามการเปลียนแปลงของชินงานละเอียด

มากขึน ซึงค่า Time step จะมีความสาํคญัสาํหรับการจาํลองทีตอ้งการดูการเปลียนแปลงของชินงาน

ทีละเอียด อาทิเช่น การเกิด Necking และ Cold drawing ของชินงาน Tensile [2] โดยค่า  Time step 

ทีเหมาะสมจะไดจ้ากการนาํชินงานไปวิเคราะห์ดว้ยโหมด Modal ก่อน ซึงรายละเอียดการคาํนวณ

ค่า Time step อยูใ่นบทที 2 ซึงค่าทีเหมาะสมสาํหรับงานวิจยันี 0.0005 หรือนอ้ยกวา่นีได ้แต่ยงิใชค้่า 

Time step นอ้ย ยิงทาํให้เวลาในการจาํลองมาก และขอ้จาํกดัของลิขสิทธิโปรแกรมจาํกดัจาํนวน

ไฟลผ์ลการจาํลองอยูที่ 1000 ถา้ใชค้่า Time step นอ้ยตงัแต่วินาทีแรกจะทาํใหก้ารจาํลองสินสุดก่อน 

ช่วงทีตอ้งการ จึงใชเ้ทคนิคโดย Time Step 0.3 ก่อนสังรันจนกว่าโปรแกรมจะหยดุจาํลองแลว้มี

ขอ้ความแสดงดงันี  

“The Solver Engine Was Unable To Converge On A Solution For The Nonlinear 

Problem As Constrained.  Please See The Troubleshooting Section Of The Help 

System For More Information. ” 

  แลว้ปรับค่า Time step ขนัที 2 เป็นเวลา Time step ทีเหมาะสม ซึงจะช่วยลดทงัเวลาในการ

จาํลองและจาํนวนผลจาํลอง   จากภาพที 50 เป็นภาพแสดงผลการจาํลองของชินงาน PP 1100PK 

โดยใช ้Density, Isotropic elasticity และ Multilinear isotropic hardening เป็นขอ้มูลเชิงวิศวกรรม

ของวสัดุจาํลอง โดยตงั Time step ไวที้ 0.3, 0.0005 และ 0.0001 s ตามลาํดบั จะเห็นว่าผลของ Time 

step มีผลต่อลกัษณะชินงานจาํลองอย่างมาก จะเห็นไดว้่ายิงตงัค่า Time step นอ้ย ยิงทาํให้เห็น

บริเวณและลกัษณะทีเกิดการเสียรูปไดช้ดัเจนมากขึน และจากภาพที 41 เป็นกราฟ Stress-strain ที

ไดจ้ากการปรับค่า Time step 0.0005s  ไดก้ราฟ Stress-strain ทีใกลเ้คียงกบัการทดลองทุกช่วง 

Strain  
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4.2.2 เปรียบเทียบชินงานพอลิพรอพิลีนเกรด Homo PP 1100PK จากผลการทดสอบและผลการ

จาํลอง เพือทดสอบความแม่นยาํของโปรแกรมและความถูกตอ้งของขอ้มูลเชิงวิศวกรรม

ของ PP และค่า Time Step 

 

ภาพที 42 แสดงภาพเปรียบเทียบ  [a] ชินงาน PP 1100PK ชินที 2 ทีผ่านการทดสอบ 

Tensile, [b] ผลการจาํลองโหมด Transient structural และ [c] ผลการจาํลอง (ต่อ) ด้วย

โหมด   Explicit dynamics 

 

ภาพที 43 แสดงภาพเปรียบเทียบ [a] ชินงาน PP 1100PK ชินที 6 ทีผ่านการทดสอบ 

Tensile, [b] ผลการจาํลองโหมด Transient structural และ [c] ผลการจาํลอง (ต่อ) ด้วย

โหมด    Explicit dynamics  
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ภาพที 44 แสดงภาพเปรียบเทียบ [a] ชินงาน PP 1100PK ชินที 8 ทีผ่านการทดสอบ 

Tensile, [b] ผลการจาํลองโหมด  Transient structural  และ [c] ผลการจาํลอง (ต่อ) ด้วย            

โหมด   Explicit dynamics 

ตอนนีทาํขึนมาเพือทดสอบวา่ขอ้มูลเชิงวิศวกรรมของ PP 1100PK คือ Density, Isotropic 

Elasticity, Multinear Isotropic Hardening และ Maximum Plastic Strain สามารถทีจะทาํนายบริเวณ

ทีเกิดการแตกหกัไดห้รือไม่ จากภาพที 42, ภาพที 43 และ ภาพที 44 [a] ซึงแสดงชินงานพอลิพรอพิ

ลีนเกรด Homo PP 1100PK จาก IRPC ทีผา่นการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึงตามมาตรฐาน 

ASTM D638 จะเห็นวา่ พอลิพรอพิลีนเเกรด Homo PP 1100PK ทีมีความเป็นผลึกสูงจึงทาํใหมี้

ความเปราะ พบวา่เกิดเพยีงคอคอดและบริเวณขาวขุ่นซึงเป็นบริเวณที Stress รวมอยูม่าก ไม่พบ 

Cold drawing  ซึงเหมือนกบัชินงาน Isotactic PP ในงานวิจยัของ M. C. Chang-Mou Wu [ ] ซึงจะ

เรียกบริเวณนีวา่ Stress-whitened regions ซึงเป็นจุดรวมของแถบ Craze (ผวิหนา้แตกเป็นเสน้

ร่างแหเลก็ ๆ) เมือเริมเกิด Craze จะนาํไปสู่การแตกหกัแบบ Brittle  ซึงต่างจาก พอลิพรอพิลีนแบบ 

Syndiotactic จะเกิด Shear  Yielding ส่งผลใหเ้กิดการแตกหกัแบบ Ductile กราฟ Stress-strain ทีได้

จากการทดสอบ  จากภาพที 42, ภาพที 43 และ ภาพที 44 แสดงผลจาํลองทีใช ้Multilinear isotropic 

hardening แทนพฤติกรรมของพอลิพรอพิลีน [b] เป็นภาพผลจาํลองของโหมด Transient structural 

และ [c] เป็นภาพผลจาํลองของโหมด Explicit dynamics ซึงจาํลองต่อจากโหมดแรก จะเห็นวา่ผล

การจาํลองของโหมด Transient structural แสดงบริเวณทีชินงานเสียรูปได ้ ซึงภาพทีไดจ้ากการ

จาํลองทงัสองโหมดมีบริเวณการเสียรูปและขาดออกของชินงานค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัชินงาน 
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Dogbone จริงซึงถึงขอ้มูลเชิงวิศวกรรมของ PP 1100PK และค่า Time Step 0.0005s ทีใชเ้หมาะสม

สามารถทีจะทาํนายบริเวณทีเกิดการแตกหกัได ้ 

4.2.3 การจาํลองชินงาน PP compositeดว้ยโหมดวิเคราะห์ Transient structural/Explicit 

dynamics 

 
ภาพที 45 กราฟ Stress strain เปรียบเทียบผลการทดลองและของการจาํลองโดยใช้โหมด

Transient structural/Explicit dynamicของ2.5%wt PP composite, 5%wt PP composite, 

10%wt PP composite และ15%wt PP composite 

 

ตารางที 10 แสดงค่าMaximum stress ทีได้จากการจาํลองชินงานPP composite 
PP  

Composite 
SIMULATION 

stress (MPa) 
EXPERIMENT Stress 

(MPa) 
%Error 

2.5%WT CF  34.907  34.65  0.742  
5%WT CF  32.183  32.32 0.424  

10%WT CF  27.180  27.30  0.440  
15%WT CF  30.413  30.47  0.187  
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 ภาพที 45 จะเห็นผลการจาํลองด้วยโหมด Transient structural/Explicit dynamic  

จะได้รูปร่างของกราฟค่อนขา้งใกลเ้คียงกับกราฟทีได้จากการทดลองซึงโหมด  Transient 

structural ใช้ติดตามการเปลียนแปลงของวสัดุทีเวลาเปลียนไป ถา้ใช้โหมดนีเพียงอย่างเดียว

จะไม่เห็นการแตกหักของชินงานจึงจาํเป็นตอ้งใช้ (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค.)โหมด 

Explicit dynamics ซึงเป็นโหมดทีใช้วิเคราะห์การเปลียนของวสัดุฉับพลนัซึงการได้มาของ

กราฟความสัมพนัธ์ Stress strainจึงตอ้งใช้ 2 โหมดวิเคราะห์ร่วมกัน โดยการจาํลองส่วนนี

จะใช้สมบติัของชินงาน PP composite  รวม พบว่า ค่า Strain at break จะน้อยกว่าการ

ทดลองจริงทุกสัดส่วน เนืองจากการใช้ Time step น้อยสุดคือ 0.0005s ซึงไม่เพียงพอทีจะ

ติดตามการเปลียนแปลงของชินงาน  

แต่อยา่งไรกต็ามเมือพิจารณาจากตารางที 10 แสดงค่า Maximum stress และ Error ทีไดจ้าก

การจาํลองชินงาน PP composite ดว้ยโหมดวิเคราะห์ Transient structural/Explicit dynamics จะ

เห็นวา่ค่าเฉลีย Maximum stress จากการจาํลองและการทดลองใกลคี้ยงกนัมาก มีค่า Error ไม่เกิน 

1% ซึงค่านีจะนาํไปเป็นสภาวะเริมตน้ของตอนที 3  

 

ภาพที 46 แสดงภาพเปรียบเทียบ [a] ชินงาน 2.5%wt PP composite  ทีผ่านการทดสอบ 

Tensile, [b] ผลการจาํลองโหมดTransient structural และ [c] ผลการจาํลอง (ต่อ) ด้วย

โหมด Explicit dynamics 
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ภาพที 47 แสดงภาพเปรียบเทียบ[a] ชินงาน5%wt PP compositeทีผ่านการทดสอบ Tensile, 

[b] ผลการจาํลองโหมดTransient structuralและ[c] ผลการจาํลอง (ต่อ) ด้วยโหมด    

Explicit dynamics 

 

ภาพที 48 แสดงภาพเปรียบเทียบ[a] ชินงาน 10%wt PP compositeทีผ่านการทดสอบ 

Tensile, [b] ผลการจาํลองโหมดTransient structuralและ[c] ผลการจาํลอง (ต่อ) ด้วยโหมด   

Explicit dynamics  
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ภาพที 49 แสดงภาพเปรียบเทียบ[a] ชินงาน 15%wt PP compositeทีผ่านการทดสอบ 

Tensile, [b] ผลการจาํลองโหมดTransient structuralและ[c] ผลการจาํลอง (ต่อ) ด้วยโหมด

Explicit dynamics 

 ภาพที 46, ภาพที 47, ภาพที 48 และภาพที 49 เป็นภาพเปรียบเทียบชินงาน 

2.5%wt, 5%wt, 10%wt และ 15%wt PP Composite ทีผา่นการทดสอบ Tensile กบัการจาํลองใน

โหมด Transient structural และ ผลการจาํลอง (ต่อ) ดว้ยโหมด Explicit dynamics ตามลาํดบั ซึงจะ

เห็นวา่ผลการจาํลองโหมด Transient structural จะเห็นทีจะเกิดการแตกหกัคร่าวๆ ซึงในโหมดนีมี

ขอ้ดีตรงไดข้อ้มูล Stress strain ทีจุดเวลาต่างๆ และผลการจาํลอง (ต่อ) ดว้ยโหมด Explicit 

dynamics จะทาํใหเ้ห็นตาํแหน่งและลกัษณะรอยแตกของ PP composite ซึงจะเห็นชดัเจนวา่

ลกัษณะรอยแตกทีไดจ้ากการจาํลองไม่เรียบเหมือนในการทดลองจริง มีการยดืตวัของเอลิเมนต์

เนืองจากความละเอียดของเอลิเมนตไ์ม่เพยีงพอ ซึงถา้ตอ้งการดูลกัษณะทีชดัเจนมากขึนควรเพมิ

ความละเอียดของเอลิเมนตต์รงบริเวณทีจะเกิดแตก ซึงที 5%wt, และ 15%wt PP composite 

ตาํแหน่งของรอยแตกของผลการจาํลองและการทดลองใกลเ้คียงกนั ส่วน 2.5%wt และ 10%wt PP 

composite ไดต้าํแหน่งของรอยแตกต่างจากชินงานทดลอง เนืองจากค่า Time step ยงัไม่ละเอียด

เพียงพอ และ Multilinear isotropic hardening เป็นโมเดลทีใชแ้ทนพฤติกรรมของวสัดุ PP เมือ

นาํมาใชก้บั PP composite ทีมีความเป็น Nonlinear นอ้ยกวา่จึงเกิดความคลาดเคลือน สูตร 5%wt, 

และ 15%wt PP composite มีความเป็น Nonlinear มากกวา่ จะเห็นจากสดัส่วนของแรงต่อระยะยดื

เปลียนแปลงไปมากกวา่ 2.5%wt และ 10%wt PP composite จึงทาํใหผ้ลการจาํลองใกลเ้คียงกวา่ 
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4.3 การจําลองการแตกหักของคอมสิตในระดับไมครอน 

4.3.1 ผลของความแขง็ของพนัธะเมีอกลไกการแตกหกัของ PP composite 

ตารางที 11 แสดงผลการคาํนวณค่า Young’s modulus จากกฎผสม 

% CF in PP 
composites 

Young’s modulus (MPa) 

Exp. 
Voigt’s model  

(Rule of mixture) Reuss’s model 

Cal. %Error Cal. %Error 
2.5% 444 1842.22 314.91% 336.08 24.30% 
5% 449 3337.48 643.31% 340.38 24.19% 

10% 500 6366.50 1173.30% 349.35 30.13% 
15% 630 9383.65 1389.47% 358.80 43.05% 

จากตารางที 11 แสดงผลการคาํนวณค่า Young’s modulus ของ PP composite โดยใช ้

Voigt’s model กฎการผสม พบวา่ค่า Young’s modulus ทีคาํนวณไดมี้ค่าความคลาดเคลือนค่อนขา้ง

สูง ส่วน Reuss’s model สามารถคาํนวณไดใ้กลเ้คียงขึนแต่ยงัถือวา่มีค่าความคลาดเคลือนมากอยู่

พอสมควร เนืองจากทงั 2 โมเดลคาํนวณค่า Young’s modulus จากสดัส่วนโดยปริมาตรและค่า 

Young’s modulus ของพอลิพรอพิลีนและเสน้ใยคาร์บอน ซึงในความเป็นจริงยงัมีปัจจยัอืนๆ ทีมีผล

ต่อค่า Young’s modulus ของวสัดุคอมพอสิตอีก คือ การจดัเรียงตวั, ความยาวและขนาดของเส้นใย 

และตวัแปรสาํคญัอีกตวั คือ  Interfacial interaction ระหวา่งเนือเมทริกซ์กบัเสน้ใย  

การเลือกค่าความแข็งแรงของพนัธะในโปรแกรมจะใช้ฟังก์ชัน Connection โดย

เลือกแบบการเชือมต่อเป็นแบบ Bonded แลว้ตงัค่าให้พนัธะนีสามารถแตกได้ด้วยค่าNormal 

stress limit และ Shear stress limitซึงได้ทาํการเปรียบเทียบหลายกรณีดังแสดงในตารางที 

12 

ตารางที 12 แสดงการตงัค่า Bonded body interaction 
Microcomposite Bonded body interaction 

Maximum 
offset 

Normal stress limit 
(MPa)** 

Shear stress limit 
(MPa) 

5% CF1 0.0001 0.2457 0.043 
5% CF2 0.0001 24.57 4.3* 
5% CF3 0.0001 245.7 43 
5% CF4 0.0001 2457 430 
5% CF5 0.0001 24570 43000 

* ค่ามาจากงานวิจยัของ M. C. Chang-Mou Wu [ ] 

**รายละเอียดการคาํนวณค่า Normal Stress Limit อยูใ่นภาคผนวก ก 
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ภาพที 50 ภาพ SEM ของ PP composite 5%wt Carbon fiber  

ในงานวิจยันีจะไม่คาํนึงถึงเรืองการจดัเรียงตวัของเสน้ใย เนืองจากโปรแกรมจาํลอง

สามารถวาดแบบจาํลองทีตอ้งการไดจ้ะเห็นวา่ในภาพที 50 ในวงกลมสีเขียวจะเป็นร่องของเสน้ใยที

วางขนานกบัเนือเมทริกซ์ ซึงในงานวิจยันีเราจะพิจารณาเฉพาะใหเ้สน้ใยวางตวัตงัฉากกบัรอย

แตกหกั ซึงจะเห็นบนรูช่องวา่งไวบ้นพืนผวิ ซึงเกิดเนืองมาจากเส้นใย Pull out มกัเห็นไดบ่้อยจาก

งานวิจยัคอมพอสิตทีมีเส้นใยเป็นตวัเสริมแรง [ ], [ ], [ ] และ [ ] ซึงเมือค่า Interfacial 

interaction นอ้ยจะทาํใหเ้ห็นรูช่องวา่งไวบ้นพืนผวิจาํนวนมาก จากงานวิจยัของ J. M. Líviadányádi 

[37] ทีไดท้าํการปรับปรุงผวิของเสน้ใยเพือเพิม Interfacial interaction และ Strength ของการยดึติด

ระหวา่งเนือเมทริกซ์กบัเสน้ใย ซึงค่าจะเป็นตวักาํหนดกระบวนการเสียรูปและประเภทการแตกหกั

ของคอมพอสิตจะเห็นภาพ SEM ออกมาชดัเจนวา่ ถา้ Interfacial interaction และ Strength ของการ

ยดึติดนอ้ย ผวิรอยแตกของคอมพอสิตจะมีผวิทีเกิดช่องวา่งทีเกิดเนืองมาจากการเกิด Debond หรือ 

Fiber pull-out จาํนวนมากบนพืนผวิ ซึงจากผลการทดลองจริงของงานวิจยัจากภาพที 50 จะเห็น

ชดัเจนวา่มีร่องรอยการเกิด Fiber pull-out ค่อนขา้งมาก ซึงแสดงถึงค่า Interfacial interaction ของ

คอมพอสิตระหวา่งพอลิพรอพิลีนเกรด Homo 1100PK และเสน้ใยคาร์บอนทีนอ้ย เทียบกบัผลการ

จาํลองทีตงัค่า Shear Stress Limit 0.043, 4.3 และ 43 MPa จะเห็นวา่เนือเมทริกซ์ตรงปลายของเสน้

ใยเกิด Deboning ออกไปก่อนซึงเกิดจากค่า Stress ทีเมทริกซ์ถ่ายเทไปยงัเสน้ใยมากกวา่ค่า Normal 

stress ของการยดึติด จึงทาํใหเ้กิด debond หลงัจากนนั Stress บางส่วนทีเสน้ใยเกิดการกระจาย 

Stress ไปปลายอีกขา้งทาํให ้ Stress เกิด debond ทีปลายอีกขา้งและเริมเกิดการเสียรูปของเนือ       
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เมทริกซ์ทีตรงปลายพร้อมกบั  Stress ดา้นขา้งของเสน้ใยมากกวา่ Shear strength ของพนัธะทาํให้

เมทริกซ์หลุดออกไปไดง่้าย  

 

ภาพที 51 แสดงกลไกการแตกของคอมพอสิตShear stress limit 0.043 MPa 

 

ภาพที 52 แสดงกลไกการแตกของคอมพอสิตShearstress limit 4.3 MPa 

จากภาพที 51 แสดงกลไกการแตกของคอมพอสิตทีตงัค่า Shear stress limit 0.043 MPa 

และ Normal stress limit 0.2457 MPa ซึงค่า Shear stress limit จะมีผลมากกวา่ค่า Normal stress 

limit เนืองจากพืนทีสมัผสัของเสน้ใยกบัเนือเมทริกซ์ดา้นเฉือนจะมากกวา่ตรงปลายของเสน้ใยทีรับ  

Normal stress สาํหรับกรณีแรกทีถือวา่ค่า Interfacial interaction ระหวา่งเสน้ใยกบัเนือเมทริกซ์นอ้ย

มาก จะเห็นวา่จากภาพ เนือเมทริกซ์จะเริมเลือนหลุดออกมาจากปลายเสน้ใยดา้นทีให ้Stress บริเวณ

ปลายเส้นใยจะไดรั้บ Stress ทีถ่ายเทจากเนือเมทริกซ์ (ภาพผลการจาํลองเพิมเติมอยูใ่นภาคผนวก ค) 

ทวัเสน้ใย แลว้ถ่ายเทไปเมทริกซ์ซึงปลายอีกดา้นหนึง ซึงเมือ Interfacial interaction นอ้ยจะทาํให้
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การถ่ายเท Stress ไดน้อ้ย ซึงจะทาํให ้ Stress ตกอยูที่เนือเมทริกซ์ค่อนขา้งมาก เนือเมทริกซ์จะแตก

ออก โดยส่วน Stress ทีเสน้ใยจะถ่ายเทไปทวัเสน้ใยทาํใหเ้นือเมทริกซ์ หลุดออกจากเสน้ใยได้

โดยง่าย สงัเกตวา่บริเวณทีเนือเมทริกซเ์ริมฉีกขาดออกจะเป็นบริเวณปลายทงัสองขา้งของเสน้ใย 

Stress ทีตกทีเนือเมทริกซ์จะถ่ายเทผา่นเนือเมทริกซ์ไปเรือยจนถึงบริเวณปลายอีกดา้นของเส้นใยทีมี

เสน้ใยยดึติดอยู ่ บริเวณนีจะเป็นจุดรวม Stress ทาํใหเ้ริมเกิดการแตกของเนือเมทริกซ์บริเวณนีและ

หลุดออกจากเส้นใยในทีสุด โดยทีเสน้ใยยงัคงติดอยูก่บัผวิอีกดา้นของเสน้ใย กลไกการแตกหกัของ

ภาพที 52 ทีตงัค่า Shear stress limit 4.3 MPa คลา้ยกบัเหตุการณ์ทีกล่าวขา้งตน้ ต่างกนัทีเมือ 

Interfacial interaction มากขึน จะสงัเกตวา่เริมมีการรังของระนาบเมทริกซ์ทีติดกบัเสน้ใย  

 

ภาพที 53 แสดงกลไกการแตกของคอมพอสิตShear stress limit 43 MPa 

 จากภาพที 53 แสดงกลไกการแตกของคอมพอสิตทีตงัค่า Shear stress limit 43 

MPa จะเห็นการรังของระนาบเมทริกซ์อยา่งชดัเจน เนือแมทริกส์ขาดดา้นปลายเสน้ใยเช่นเดียวกบั 2 

กรณีแรก การถ่ายเท Stress จากเนือเมทริกซ์มายงัเสน้ใยดีขึน ค่า Interfacial interaction เพมิมากขึน 

แรงดึงสามารถเอาชนะแรงทีเกิดทีปลายของเสน้ใยไดแ้ต่ไม่สามารถเอาชนะแรงยดึติดดา้นขา้งของ

เสน้ใยได ้จึงทาํใหเ้สน้ใยติดไปกบัเนือเมทริกซ์ส่วนหนา้หลุดออกไปพร้อมๆกนั 
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ภาพที 54 แสดงกลไกการแตกของคอมพอสิตShear stress limit 430 MPa 

 

ภาพที 55 แสดงกลไกการแตกของคอมพอสิตShear stress limit 4300 MPa 

 

ภาพที 56 แสดงกลไกการแตกของคอมพอสิตShear stress limit 43000 MPa 



90 

 

 

 ภาพที 54, ภาพที 55 และ ภาพที 56 ซึงเป็นภาพผลการจาํลองกลไกการแตกของ

คอมพอสิตทีตงัค่า Shear Stress Limit 430, 4300 และ 43000 MPa ซึงบ่งบอกถึงความแขง็แรงของ

พนัธะทีสูงมาก ซึงเมือมีแรงยดึติดมากขึน จะทาํใหก้ารถ่ายเท Stress เกิดขึนไดม้ากขึน จะเห็นทงั 3 

ภาพจะเหตุกาณ์คลา้ยกนัคือ เสน้ใยจะเกิดการเลือนตาํแหน่งตามแนวการดึง จึงเห็นรอยการยดืตวั

เลก็นอ้ยของเนือเมทริกซ์ใกลด้า้น Fix support เริมเกิดการฉีกของเนือเมทริกซ์ทีปลายดา้นดึงของ

เสน้ใย ซึงต่างจาก 3 กรณีแรกเมือเสน้ใยยดึติดกบัเนือเมทริกซ์แขง็แรงมาก เส้นใยจะเป็นตวัรับ 

Stress แทนซึงเป็นกลไกของการเสริมแรงทวัไป ซึงค่า Stress ดึงไม่สามารถเอาชนะ Interfacial 

interaction ะและความแขง็แรงของเสน้ใยได ้ จึงทาํใหเ้กิดการแตกหกัของเนือเมทริกซ์ส่วนปลาย

เท่านนั ทีขาดตรงปลาย ทงัทีมี Normal stress limit สูงเนืองจากมีพนืทีรับแรงขนาดเลก็ จึงรับแรงได้

นอ้ยนนัเอง โดยทีเสน้ใยยงัคงฝังตวัอยูใ่นเนือเมทริกซอี์กดา้น จะเห็นวา่ในกรณีนีผวิหนา้รอยแตก

ของคอมพอสิตจะค่อนขา้งเรียบกวา่กรณีทีมี Interfacial interaction นอ้ยทีจะเห็นการยดืตวัของเนือ

เมทริกซ์ค่อนขา้งมาก ซึงจะอธิบายรายละเอียดเกียวกบัการถ่ายเท Stress ในส่วนต่อไป  

 3.1.2 ผลของความแขง็แรงพนัธะทีมีต่อกลไกการถ่ายเท Stress 

 

ภาพที 57 แสดงกลไกการถ่ายเท Stress ของคอมพอสิตทีเวลาต่างๆ Shear stress limit   

0.043 MPa 
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ภาพที  58 แสดงกลไกการถ่ายเท Stress ของคอมพอสิตทีเวลาต่างๆ Shear Stress Limit 4.3 MPa 

 

ภาพที 59 แสดงกลไกการถ่ายเท Stress ของคอมพอสิตทีเวลาต่างๆ Shear stress limit       

43 MPa 

ภาพที 57, 58 และ ภาพที 59 จะมีความคลา้ยกนัเนืองจากวา่ค่า Stress Limit ซึงแสดงถึง

ความแขง็แรงของพนัธะมีคา่ค่อนขา้งตาํ จากภาพเห็นไดช้ดัเจนวา่ การถ่ายเท Stress จากเมทริกซ์ไป

ยงัเสน้ใยเกิดนอ้ยมาก ซึงจากภาพจะแสดงเป็น Stress Contour ของช่วงเวลาต่างๆ โดยเริมจากยงั

ไม่ใหแ้รง เมือใหแ้รงกบัคอมพอสิต จะเห็นเนือเมทริกซ์รอบนอกจะมีความเขม้ของค่า Stress 
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ค่อนขา้งมากเมือเทียบกบัเนือเมทริกซ์ดา้นในรอบบริเวณเสน้ใย เมือเวลาผา่นไป เมือ Stress ไม่

สามารถถ่ายเทไปยงัเสน้ใยตามกลไกการเสริมแรงได ้เมทริกซ์ทีไม่สามารถรับ Stress ได ้จะเกิดการ

ฉีกแตกออกเสียรูป หลงัจากนนั Stress ทีเนือเมทริกซ์จะมีค่าลดลง เมือพิจารณารูปขวาบนของทุก

ภาพจะเห็นวา่ค่าเฉลีย Maximum stress และเวลาทีใชท้าํใหแ้ตกมากขึนตามลาํดบัของภาพ ทีเป็น

เช่นนีกเ็นืองจากแรงยดึติดทีมากขึนนนัเอง ซึงแสดงแนวโนม้ของค่าในภาพที 63 

 

ภาพที 60 แสดงกลไกการถ่ายเท Stress ของคอมพอสิตทีเวลาต่างๆ Shear stress limit      

430 MPa 
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ภาพที 61 แสดงกลไกการถ่ายเท Stress ของคอมพอสิตทีเวลาต่างๆ Shear stress limit    

4300 MPa 

 

ภาพที 62 แสดงกลไกการถ่ายเท Stress ของคอมพอสิตทีเวลาต่างๆShear stress limit  

43000 MPa 

 จากภาพที 60, ภาพที 61 และ ภาพที 62 แสดงกลไกการถ่ายเท Stress ของคอมพอ

สิตทีเวลาต่างๆ โดยตงัค่า Shear Stress Limit 430, 4300 และ 43000 MPa ตามลาํดบั จะเห็นวา่ 

Contour Stress จะเป็นสีฟ้าและนาํเงินเป็นส่วนใหญ่ เนืองจากเมือค่า Interfacial interaction ของเส้น

ใยกบัเนือเมทริกซ์มาก ทาํใหก้ารถ่ายเท Stress จากเมทริกซ์ไปยงัเสน้ใยเกิดขึนไดม้ากถึง 244.11, 

244.19, 246.74 ซึง แถบสีนาํเงินถึงแดงจะแทนบริเวณทีมีค่า Stress ตาํไปสูง ซึงค่า Stress สูงสุดเป็น

ค่าต่างกบั Stress ทีเนือเมทริกซ์มากจึงทาํใหบ้ริเวณเมทริกซ์จะเห็นสีฟ้าเขม้และนาํเงิน เมือให ้Stress 

กบัชินงาน เนือเมทริกซ์จะเป็นตวัรับ Stress ก่อนแลว้ถ่ายเทไปยงัเสน้ใยซึงมีความแขง็แรงมากกวา่ 

ซึงเป็นตวัช่วยทาํใหรั้บ Stress ทาํใหว้สัดุทีมีการเสริมแรงสามารถรับแรงไดม้ากขึน เนือเมทริกซ์

บริเวณปลายของเสน้ใย จะเกิดการแตกก่อนส่วนอืน เนืองจากมีพนืทีผวิสมัผสักบัเสน้ใยทีเป็นตวั

เสริมแรงนอ้ย เมือเนือเมทริกซ์เกิดการแตก จะเห็นวา่ Stress ทงัทีตวัเมทริกซ์และเสน้ใยจะลดลง

ทนัที กลไกการเสริมแรงยงัเป็นไปตามผลงานวิจยัของ E. C. Botelho และคณะ [ ]  
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ภาพที 63 แสดงค่าแนวโน้มค่า Stress สูงสุดเฉลียของ PP composite และค่า Stress สูงสุด

บนผิวเส้นใยคาร์บอน 

ความสัมพนัธ์ค่า Shear stress limit ซึงแสดงถึงความแข็งแรงของพนัธะกับค่าStress 

สูงสุดเฉลียของ PP composite และค่า Stress สูงสุดบนผิวเส้นใยคาร์บอนแสดงในภาพที 63

จะเห็นว่าค่า Stress สูงสุดทีเกิดบนผิวของเส้นใยจะมีแนวโน้มทีเพิมขึนตามความแข็งแรง

ของพนัธะทีเพิมขึนเนืองจากค่านีเป็นค่า Stress ทีเกิดจากการถ่ายเท Stress จากเนือเมทริกซ์

มายงัเส้นใยคาร์บอนทีเป็นตวัเสริมแรง ซึงถา้ความแข็งแรงของการยึดติดระหว่างเส้นใยกับ

เนือเมทริกซ์มากก็จะทาํให้ Stress ถ่ายเทมาได้มากก่อนทีพนัธะจะขาดออกแลว้ทาํให้เกิด 

Debonding หรือ Fiber pull-out ของเนือเมทริกซ์กับเส้นใยซึงเป็นจุดเริมตน้ของการการ

แตกหัก สาํหรับค่า Stress สูงสุดเฉลียของ PP composite โดยการเฉลียใช้วิธีเฉลียโดยพืนที

พบว่าค่านีจะเพิมขึนเมือค่า Shear strength ตาํคือ 0.043, 4.3 และ43 MPa เนืองจากทีความ

แข็งแรงของพนัธะน้อยค่า Stress ส่วนใหญ่จะอยู่ทีเนือเมทริกซ์ทาํให้เมือเฉลียโดยพืนทีทาํ

ให้ค่าสูงกว่า Shear strength 430, 4300 และ43000 MPa ส่วนค่าทีเพิมขึนเป็นลาํดับเมือค่า 

Shear strength 0.043, 4.3 และ43 MPa เนืองจากค่า Stress สูงสุดบนผิวเส้นใยคาร์บอนที

เพิมขึนนันเอง 
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4.3.2 ศึกษาผลของปริมาณเสน้ใยทีมีต่อลกัษณะรอยแตกหกั โดยตงัค่า Shear Stress Limit       

4.3 MPa 

 

ภาพที 64 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่า Stress สูงสุดทีได้จากผลการจาํลองชินงาน

Dogbone และการจาํลองไมโครคอมพอสิตกับผลการทดสอบTensile 

จากผลการทดสอบ Tensile พบวา่ เมือพิจารณาถึงปัจจยัทีมีผลต่อสมบติัเชิงกลของวสัดุ

พบวา่ เมือเพิมปริมาณเสน้ใยจะทาํใหค่้า Young's modulus เพิมขึน ซึงเป็นค่าทีบอกถึงความแขง็แรง

ของวสัดุ ค่า Tensile strength เป็นค่าทีบอกถึงแรงปฏิกิริยาระหวา่งสารผสม นนักคื็อ พอลิพรอพิลีน

กบัเสน้ใยคาร์บอนลดลง นนัหมายถึงวา่ แรงปฏิกิริยาระหวา่ง พอลิพรอพิลีนกบัพอลิพรอพิลีน 

ดีกวา่ พอลิพรอพิลีนกบัเสน้ใยคาร์บอน จึงทาํใหเ้มือเติมเสน้ใยคาร์บอน ค่านีจึงลดลง และ 

Percentage strain at break ซึงเป็นค่าทีบอกถึงความเหนียวของวสัดุทีลดลงเมือเติมเสน้ใยนนัเอง 

จากภาพที 64 จากการเปรียบเทียบผลการทดลองและการจาํลองทงัชินงาน Dogbone PP composite 

จากตอนที 2 พบวา่ค่า Stress สูงสุดจะมีคา่ค่อนขา้งใกลเ้คียงกนัมากเนืองจากในจาํลองทงัชินงานใน

ตอนที 2 เพอืหาค่า Stress เพอืมาจาํลองไมโครคอมพอสิตนนั ขอ้มูลเชิงวิศวกรรมของวสัดุทีใช้

จาํลองเป็นสมบติัเชิงกลทีไดจ้ากการทดลอง Tensile ของชินงานคอมพอสิต ซึงเป็นสมบติัรวมของ

คอมสิตทงัชิน แต่ในการจาํลองไมโครคอมพอสิตจะใชข้อ้มูลเชิงวิศวกรรมของวสัดุ 2 ชนิดแยกกนั

ซึงในการจาํลองในส่วนนี ไม่ไดค้าํนึงถึงการจดัเรียงของเสน้ใย และไม่ไดร้วมผลของความเกะกะ

ของเสน้ใย ทาํใหค้่าทีไดจ้ากการจาํลองมีแนวโนม้แตกต่างออกไป ซึงจะมีความคลาดเคลือน
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เนืองจากการขึนรูปชินงาน PP และ PP composites ซึงในงานวจิยันี ขนัตอนการเตรียมชินงาน PP 

และ PP composite โดยขนัตอนแรกในการผสมเมด็ PP กบัเสน้ใยคาร์บอนตอ้งทาํผา่นเครืองผสม 

Brabender internal mixer แต่ PP บริสุทธิ นาํมาขึนรูปเลยซึงจะทาํใหผ้า่นความร้อนไม่เท่ากนั แลว้

นาํสมบติัของ PP มาเป็นวสัดุเมทริกซ์ ของการจาํลองไมโครคอมพอสิต จึงอาจทาํใหมี้ความ

คลาดเคลือนเนืองจากกระบวนการเตรียมชินงาน จึงเป็นอีกหนึงขอ้ทีควรระวงัในการทดลอง

เหมือนกบังานวิจยัของ A. Bourmaud and C. Baley [49] ทาํการศึกษาสมบติัเชิงกล, สมบติัความ

ร้อนและลกัษณะสณัฐานวิทยา ของวสัดุรีไซเคิลของคอมพอสิตพอลิพรอพิลีนและเสน้ใย Hemp 

และ Sisal  ผลการทดสอบสมบติัเชิงกลพบวา่เมือทาํ Reprocessing 7 ครัง ทาํใหค่้า Young’s 

modulus ลดลง 10%, Tensile strength ลดลง 5.8% และ Elongation at break  ลดลง 36%  และ จาก

งานวิจยัของ M. D. H. Beg and K. L. Pickering [50] ทาํการวิจยัสมบติัทางกายภาพและสมบติั

เชิงกลทีเปลียนแปลงไปเนืองจากการทาํ Reprocessing โดยศึกษาวสัดุคือ พอลิพรอพิลีน และพอลิ

พรอพิลีนคอมพอสิตกบัเสน้ใยไมส้น โดยมี Maleated anhydride 4% เป็นตวั Coupling agent  PP 

บริสุทธิ ซึงค่า Tensile strength ลดลง 8% และ Young’s modulus ลดลง 6.7%  เมือเทียบกบั PP 

composite จะมีค่า Tensile strength 41 MPa  และ Young’s modulus 4553 MPa  เมือทาํ 

Reprocessing 8 ครังทาํใหค่้า Tensile strength ลดลง 25% และ Young’s modulus ลดลง 17% 

สมบติัเชิงกลลดลงมาก ซึงจะเห็น PP บริสุทธิ สมบติัเชิงกลจะลดลงนอ้ยกวา่ PP composite มากเมือ

เทียบทีผา่นความร้อนเท่ากนั จากกราฟจะเห็นวา่สูตร 5%wt, และ 15%wt PP composite ไดค่้าเฉลีย 

Maximum stress ทีใกลเ้คียง เนืองจากมีความเป็น Nonlinear ใกลเ้คียงกบั PP มากกวา่ 2.5%wt และ 

10%wt PP composite 
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ภาพที 65 ภาพSEM ผิวหน้ารอยแตกของPP composite [a] 2.5%wt, [b] 5% wt, [c] 10% 

และ[d] 15% wt Carbon fiber 

  

 

ภาพที 66 แสดงผลการจาํลองเปรียบเทียบผลของปริมาณเส้นใย 2.5%, 5%, 10% และ    

15% wt Carbon fiber 

ในส่วนนีจะศึกษาผลของปริมาณเส้นใยทีมีต่อลกัษณะการแตกหักโดยการจาํลอง 

PP composite สูตรทีมี %weight ของเส้นใยคาร์บอน  2.5%, 5%, 10% และ15% โดยจะตัง

ค่า Shear stress limit 4.3 MPa จากผลการจาํลองจะเห็นว่าเกิดเช่นเดียวกับทุกกรณีทีตังค่า 

Shear stress limit เท่ากัน  ซึงทีความแข็งแรงของพนัธะน้อยแลว้ความแข็งแรงของเส้นใย
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มากกว่าเนือแมทริกส์มาก เนือแมทริกส์จึงเกิดการแตกหลุดออกกจากเส้นใยเมือเทียบกับ

ภาพที 50 ทีเวลา End time เท่ากัน ยิงปริมาณเส้นใยมากยิงทาํให้เกิดช่องว่างเนืองจากการ

เกิด Deboning ได้มากขึน จึงทาํให้เมือเวลาเท่ากัน ปริมาณเส้นใยสูงจะเห็นความเสียหาย

ของเนือเมทริกซ์มากกว่านันเอง ซึงเป็นภาพ SEM ของ PP composite [a] 2.5%wt, [b] 5% 

wt, [c] 10% และ[d] 15%wt จะเห็นว่าทุกสูตรภายในวงกลมสีเหลืองจะเห็นรูช่องว่าง

กระจายบนผิวหน้าซึงนันคือการทีเส้นใยเกิด Pull out ออกไปกับตวัเมทริกซ์อีกด้านและ

เส้นใยบางส่วนยงัคงติดอยู่ก ับพืนผิวด้านนีซึงอาจเกิดการหลุดออกมาจากเนือเมทริกซ์อีก

ด้าน และเมือดูทีกาํลงัขยายสูงขึนจะเห็นช่องว่างระหว่างเส้นใยและแมทริกส์ชัดเจน ภาพ 

SEM ลกัษณะนีแสดงถึงค่า Interaction ระหว่างเส้นใยกับเนือเมทริกซ์ทีตาํซึงสามารถ

เทียบเคียงกับผลการจาํลองจากภาพที 51, ภาพที 52 และภาพที 53 ทีตังค่า Shear stress 

limit 0.043, 4.3 และ43 MPaทีเป็นเหตุการณ์ทีเนือเมทริกซ์แตกออกขณะทีเส้นใยยงัคงติด

อยู่ในเนือเมทริกซ์ 

4.3.3 ศึกษาผลของความแขง็แรงของเส้นใยโดยใชท้าํการจาํลองโดยเปลียนประเภทของเสน้ใย 

คือ PMMA, เส้นใยปอ (Jute), เส้นใยป่านศรนารายณ์ (Sisal), เส้นใยฝ้าย (Flax), เส้นใย

ป่าน (Hemp), เสน้ใยแกว้ (E-Glass) และ เส้นใยสมมติ (Fiber A) 

 
ภาพที 67 แสดงค่าแนวโน้มค่า Stress สูงสุดเฉลียของ PP composite และค่า Stress สูงสุด

บนผิวเส้นใยคาร์บอนโดยตงัค่า Shear stress limit 4.3 MPa 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

30

31

32

33

34

Fiber PMMA Jute Sisal Flax Hemp E-glass

M
ax

. s
tr

es
s o

n 
C

F 
su

rf
ac

e 

A
V

G
. m

ax
. s

tr
es

s b
y 

ar
ea

  

AVG max.stress

Max. stress on CF



99 

 

 

 
ภาพที 68 แสดงค่าแนวโน้มค่า Stress สูงสุดเฉลียของ PP compositeและค่า Stress สูงสุด

บนผิวเส้นใยคาร์บอนโดยตงัค่า Shear stress limit 430 MPa 

 
ภาพที 69 แสดงค่าแนวโน้มค่า Stress สูงสุดเฉลียของ PP composite และค่า Stress สูงสุด

บนผิวเส้นใยชนิดต่างๆโดยตงัค่า Shear stress limit 43000 MPa 

การเรียงลาํดบัของเส้นใยในแนวแกน X ใน ภาพที 67, ภาพที 68 และภาพที 69 จะเรียงจาก

ค่า Young modulus ของเสน้ใย เพือศึกษาผลของความแขง็แรงของเสน้ใย เมือตงัค่า Shear stress 

limit 4.3 ซึงแสดงถึงค่าความแขง็แรงของพนัธะตาํ จะเห็นวา่ค่า ค่า Stress สูงสุดเฉลียของPP 

composite ทุกเสน้ใยมีแนวโนม้ทีใกลเ้คียงกนั เนืองจากวา่เมือเสน้ใยยดึติดกบัเมทริกซ์ไดไ้ม่ดี การ
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ถ่ายเท Stress จากเมทริกซ์ไปยงัเสน้ใยเกิดไม่ดีดว้ย ดงัทีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ทาํให ้ Stress ส่วนใหญ่

มาตกอยูที่เนือเมทริกซ์  ซึงในการจาํลองนีใชเ้นือเมทริกซ์ชนิดเดียวกนั คือ PP 1100PK อีกทงัค่า 

Stress สูงสุดทีผวิเสน้ใยมีค่าใกลเ้คียงกนั  ทาํใหค่้า Stress เฉลียโดยพืนทีออกมาค่าจึงใกลเ้คียงกนั

หมด ส่วนภาพที 68 และ ภาพที 69 ทีตงัค่า Shear stress limit 430 และ 43000 ตามลาํดบั จะเห็นวา่

ค่าแนวโนม้ของค่า Stress สูงสุดเฉลียของ PP composite และค่า Stress สูงสุดบนผวิเสน้ใยคาร์บอน

ไปในทางเดียวกนัทงัหมด เนืองจากวา่ ทีความแขง็แรงของพนัธะมาก สูตรคอมพอสิตทีใชเ้สน้ใย 

Fiber เป็นเสน้ใยทีเป็นการสมมติค่าสมบติัของเสน้ใยมาจากค่า Shear stress ทีเกิดขึนในการจาํลอง

ไมโครคอมพอสิต เพอืทดสอบวา่ถา้ความแขง็แรงของเสน้ใยนอ้ยกวา่ Shear stress ทีเกิดทีรอยต่อ

ของคอมพอสิต จะเกิดการแตกหกัแบบใด ซึงกพ็บวา่เสน้ใยเกิดการแตกหกัพร้อมเมทริกซ์  (ภาพ

จาํลองแสดงในภาคผนวก จ)  ค่า Stress สูงสุดเฉลีย จึงนอ้ยกวา่เสน้ใยชนิดอืน ซึงชนิดเสน้ใยชนิด

อืนๆ มีความแขง็แรงมากกวา่เนือเมทริกซ์  PP ค่า สูงสุดเฉลีย จะมีค่าใกลเ้คียงกนัและมีแนวโนม้ที

ลดลงตามค่าสูงสุดบนผวิเสน้ใยทีสูงขึน เนืองจาก Stress ส่วนใหญ่มาตกอยูที่เนือเมทริกซ์ซึงในการ

จาํลองนีใชเ้นือเมทริกซ์ชนิดเดียวกนั  

จากงานวิจยัของ A. Karmarkar และคณะ [ ] ศึกษาสมบติัเชิงกลของวสัดุคอมพอสิตพอลิ

พรอพิลีนและเสน้ใยไม ้ เมือเทียบสมบติัคอมพอสิตทีใส่ Maleic anhydride-polypropylene 

copolymer (MAPP) ซึงถือวา่เป็น Compatibilizer ทีมีประสิทธิภาพสูง และไม่ใส่พบวา่ค่า ที 50% 

wood fiber tensile strength เพมิขึน 57% และ Young’s modulus เพิมขึน 36% ส่วน Strain at break 

ใกลเ้คียงกนัมากลดลงประมาณ 1% และงานวิจยัของ A. Arbelaiz และคณะ [ ] ไดท้าํการศึกษา

อิทธิพลของการปรับปรุง Interaction ของพอลิพรอพิลีนกบั 30% เส้นใย Flax ทีมีต่อสมบติัเชิงกล 

MAPP เป็น Coupling agent เช่นกนั พบวา่ Tensile strength เพมิขึน 35% และ Young’s modulus  

เพิมขึน 28% และจากงานวจิยัของ E. F. Cerqueira และคณะ [ ] ไดศึ้กษาสมบติัเชิงกลของคอมพอ

สิตพอลิพรอพิลีนและ 20% เส้นใยชานออ้ย โดยทาํการทรีนเมนตเ์สน้ใยดว้ย % sulfuric acid 

solution และ % sodium hydroxide solution พบวา่ Tensile strength เพิมขึน 15% และ Young’s 

modulus เพมิขึน 51% จะเห็นวา่ทงั 3 งานวิจยัมีค่าสมบติัเชิงกลเป็นไปในแนวโนม้เดียวกนั ทีเป็น

เช่นนีเนืองจากวา่ เสน้ใยธรรมชาติเป็นเสน้ใยเซลลูโลสซึงขวัสูงต่างกบัพอลิพรอพิลีนทีเป็นวสัดุ

แมทริกซ์ จึงทาํให ้Interfacial interaction ระหวา่งเสน้ใยกบัเนือแมริกซ์ อ่อนเมือใส่  Compatibilizer 

ทาํใหแ้รงยดึติดระหวา่งเสน้ใยธรรมชาติและพอลิพรอพิลีนมากขึน จึงทาํใหเ้กิดการถ่ายเท Stress ดี

ขึนจึงทาํใหส้มบติัเชิงกลของวสัดุคอมพอสิตดีขึน ดงันนัในการจาํลองวสัดุคอมพอสิตค่า Interfacial 



101 

 

 

interaction จึงมีความสาํคญัอยา่งยงิต่อค่า Young’s modulus, Tensile strength, Strain at break และ

พฤติกรรมการแตกหกัทีแสดงออกมาในผลการจาํลอง 

ตารางที 13 แสดงพฤติกรรมการแตกหักในการจาํลองไมโครคอมพอสิตPP 1100PK กับเส้น

ใยสันชนิดต่างๆ 

Shear Stress  

Limit 

Fiber 

ลกัษณะการแตก 

4.3 430 43000 

PMMA PO MB MB 

Jute PO MB MB 

Sisal PO MB MB 

Flax PO MB MB 

Hemp PO MB MB 

E-Glass PO MB MB 

Fiber PO FB FB 

PO : Fiber Pull Out 

MB : เนือแมทริกส์แตก Fiber ยงัคงติดอยูใ่นเนืออีกดา้น  

FB : Fiber แตกหกัพร้อมเนือแมทริกส์และหลุดติดออกมากบัเนือแมทริกส์ส่วนทีแตก  

กระบวนการแตกหกัจากงานวิจยัของ M. C. Chang-Mou Wu [20] เสน้ใยจะเป็นตวัเกบ็

พลงังาน Elastic แลว้ปลดปล่อยไปยงัเนือเมทริกซ์รอบๆ แลว้จะทาํใหเ้กิดเหตุการณ์แตกหกัขนัที 2 

ซึงอาจจะเป็น Interfacial debonding, การหดตวัของเสน้ใย, การครากของเนือเมทริกซ์  หรือ การ

แตกของเมทริกซ์ตามแนวขวางกบัตวัเสน้ใย ซึงการเกิดเหตุการณ์ไหนขึนอยูก่บัผลของ Interfacial 

Shear strength และ Yield strength ของเนือเมทริกซ์และเสน้ใยและงานวิจยัของ K. l. p. m.d.h. beg 

[54] ทีปรับปรุงสมบติัเชิงกลของคอมพอสิตระหวา่งพอลิพรอพิลีนและเสน้ใย Kraft เมือไม่ใส่ 

Coupling agent จะเกิด Fiber pull-out แต่เมือเพิม 1 wt% MAPP ค่า Interfacial Strength ดีขึนมากทาํ

ใหไ้ม่พบการเกิด Fiber pull-out แต่พบเสน้ใยหกัติดอยูก่บัเนือเมทริกซ์ แทนแสดงในภาพที 70 ซึง

จากผลการจาํลองจะเห็นไดช้ดัเจนวา่สิงทีทาํใหเ้กิดการแตกหกัลกัษณะใดขึนกบั Interfacial shear 

strength และ Yield strength ของเนือเมทริกซ์และเสน้ใย เช่นกนั ในงานวิจยันีพบ 3 เหตุการณ์คือ 



102 

 

 

Fiber pull-out จะเกิดเมือ Interfacial shear strength ตาํ, เนือเมทริกซ์แตก Fiber ยงัคงติดอยูใ่นเนือ

อีกดา้น จะเกิด Interfacial shear strength สูง และ เสน้ใยเกิดแตกหกัพร้อมเนือเมทริกซ์และหลุดติด

ออกมากบัเนือเมทริกซ์ส่วนทีแตกเกิดเมือ Interfacial shear strength สูงและเสน้ใยทีมีความแขง็แรง

ตาํนนัเอง 

 
ภาพที 70 ภาพ SEM จากงานวิจัยของ K. l. p. m.d.h. Beg [54] 

 

ภาพที 71 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่า Young modulus ของเส้นใยกับค่าStress 

สูงสุดทีผิวเส้นใย Shear stress limit 430 MPa 
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ภาพที 72 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่า Strain at break ของเส้นใยกับค่า Stress 

สูงสุดทีผิวเส้นใย Shear stress limit 430 MPa 

จากผลการจาํลองผลของความแขง็แรงของเสน้ใยทีมีต่อลกัษณะการแตกหกัแลว้ ซึงจะ

จาํลองคอมพอสิตระหวา่ง PP1100PK กบั5%Wt เส้นใย 7 ชนิดทีตงั Shear stress limit 430 MPa 

หรือ 43000 MPa ซึงไดผ้ลเหมือนกนั เป็นตวัแทน Interfacial interaction ทีดีมาก แลว้นาํค่า Young 

modulus และ Strain at break มาพลอ็ตเทียบกบัค่า Stress สูงสุดเฉลียพบวา่ไดค้วามสมัพนัธ์ดงั ภาพ

ที 72 และ ภาพที 72 จะเห็นวา่ เมือค่า Stress สูงสุดเฉลียเพิมขึน Young modulus เพิมขึน หรือ Strain 

at break ลดลง ไดค้วามสมัพนัธ์ดงัสมการทีแสดง และมีค่า R2สูง ซึงขอ้มูลทีไดใ้นส่วนนีสามารถ

นาํไปใชท้าํนายค่า Stress สูงสุดเฉลียไดค้ร่าวๆ กบักรณีไมโครคอมพอสิต PP1100PK กบัเสน้ใย

ชนิดอืนๆทีทราบค่า Young modulus หรือ Strain at break 
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บทท ี5  
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

สําหรับงานวิจัยการจาํลองลักษณะรอยแตกของผิวหน้าคอมพอสิตโดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูป ANSYS โดยการทดลองจะแบบ  ส่วนคือส่วนของการเตรียมและทดสอบชินงานจริงซึง

ขอ้ดีของโปรแกรมสําเร็จรูปคือ จะไม่มีปัญหาเรืองรูปร่าง ลกัษณะผิว และโครงสร้างของเส้นใย 

เนืองจากว่าสามารถวาดรูปทรงแบบจาํลองไดต้ามทีตอ้งการ แต่ขอ้จาํกดัของโปรแกรมยงัมีอยู่ขอ้ 

อาทิเช่น สมบติัของพอลิเมอร์ทีเป็นเนือแมทริกส์และเส้นใยทีเป็นตวัเสริมแรง ซึงยงัไม่มีสมบติั

เชิงกลทีเพียงพอจะจาํลองให้ได้ผลทีถูกตอ้งในฐานขอ้มูลของโปรแกรม การใส่ค่าแรงกระทาํ

ระหว่างเฟสของเนือเมทริกซ์และเส้นใย และส่วนของการจาํลอง วสัดุทีใชใ้นงานวิจยันีคือ พอลิ

พรอพิลีน (PP Homo 1100PK) และเส้นคาร์บอน (12K ผวิเรียบ) ดงัในส่วนของการจาํลองจะแบ่ง

ออกเป็น  ตอนคือตอนที  ขอ้มูลเชิงวิศวกรรมของพอลิพรอพิลีนและเส้นใย โดยสมบติัพืนฐานที

ตอ้งใชคื้อ Density, Isotropic elasticity (Young modulus และ Poisson ratio) Maximum plastic 

strain และ Material model ทีเหมาะสมสาํหรับแทนพฤติกรรมของ PP Homo 1100PK คือ 

Multilinear isotropic hardening ส่วนเสน้ใยทุกชนิดใชเ้พียง Density และ Isotropic elasticity ตอนที 

 ไดค้่า Stress จากการจาํลองชินงาน PP Composite ทงัชิน Dogboneโดยใชโ้หมดวิเคราะห์ 

Transient structural/Explicit dynamics เพือนาํไปเป็นสภาวะเริมตน้ของการจาํลองตอนที  และยงั

ไดก้ราฟ Stress-strain ทีไดจ้ากการจาํลองคลา้ยกบัผลการทดลอง แต่ก็ยงัไม่ถูกตอ้งทงัหมด ส่วน

ตอนที  เป็นส่วนของการจาํลองไมโครคอมพอสิต ซึงผลการจาํลองทาํให้พิสูจน์ไดว้่าโปรแกรม

สําเร็จรูปสามารถจาํลองลกัษณะการแตกหักได ้ถา้มีสมบติัของวสัดุองค์ประกอบและค่า Shear 

strength นอกจากนีสามารถทาํนายค่า Shear strength ของพนัธะไดค้ร่าวๆ จากลกัษณะภาพ SEM

ของรอยแตกของคอมพอสิต และไดก้ราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่า Strain at break  ของเส้น

ใยกบัค่า Stress สูงสุดทีผวิเส้นใย Shear stress limit 430 MPa  ซึงขอ้มูลทีไดใ้นส่วนนีสามารถ

นาํไปใชท้าํนายค่า Stress สูงสุดเฉลียไดค้ร่าวกบักรณีไมโครคอมพอสิต PP1100PK กบัเส้นใยชนิด

อืนๆทีทราบค่า Young modulus หรือ Strain at break 



105 

 

 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

สําหรับงานวิจยันียงัมีขอ้จาํกดัอยู่หลายอย่าง อย่างหนึงคือลิขสิทธิของโปรแกรมทีจาํกดั

จาํนวนเอลิเมนตใ์ชไ้ดเ้พียง ,  จึงทาํให้การจาํลองกรณีทีตอ้งการความละเอียดมากไม่ได ้และ

ไม่สามารถจาํลองการแตกหักของชินงานคอมพอสิตทงัชิน Dogboneโดยใชส้มบติัแยกแต่ละ

องค์ประกอบได้ ซึงนีเป็นเรืองทีน่าสนใจในการทาํงานวิจัยต่อไป ซึงโปรแกรมสําเร็จรูปนีมี

ประโยชน์อยา่งยิงทีจะเขา้มามีบทบาททงัในภาคงานวิจยัและพฒันา และภาคอุตสาหกรรมมากขึน 

ซึงสําหรับเมืองไทย ทีเป็นประเทศกาํลงัพฒันาในเวลาเพียง -  ปีมีอุตสาหกรรมทีเห็นมาใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปเพิมขึนจาํนวนมาก สําหรับงานในอนาคตถ้าต้องการจาํลองลักษณะของ

ผลิตภณัฑ์คอมพอสิต เช่น ชินส่วนรถยนต ์ วสัดุโครงสร้าง ฯลฯ ก็สามารถทาํการจาํลองลกัษณะ

การแตกหักแลว้คาํนวณค่า Maximum stress ได ้เนืองจากโปรแกรมสาํเร็จรูปนีสามารถวาดแบบ

รูปทรงแบบจาํลองไดต้ามทีตอ้งการ ถา้มีสมบติัพืนฐานของวสัดุองคป์ระกอบ มีค่า Shear strength 

ของพนัธะ เป็นมีลกัษณะการวางตวัของเสน้ใยชดัเจนและมีลิขสิทธิโปรแกรมไม่จาํกดัเอลิเมนต ์
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ภาคผนวก ก  

การคาํนวณและการแปลงข้อมูล 

ก.1 การเปลยีนข้อมูลจากการทดลองจริงเป็น True Data เพอืใช้ในโปรแกรม 
 

การเปลียนค่าของขอ้มูลทีได้จากการทดลองจริง เพือให้ได้ค่าทีเหมาะสมในการใช้งานกัน
โปรแกรมจาํลอง ANSYS ตอ้งทาํการเปลียนค่าทุกคู่อนัดบั x, y แลว้จึงสามารถนาํค่าทีเปลียนแปลง
แล้วไปทาํการสร้างกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างความเคน้และความเครียดเพือหาค่า Young’s 

modulus , Secant modulus และ Tangent modulus ต่อไป โดยในส่วนนีขอยกตวัอยา่งการคาํนวณ
ของ PP เกรด 1100PK อตัราในการดึง 50 mm/min เพียงหนึงคู่อนัดบัซึงมีขอ้มูลในการทดลองจริง
ดงันี 

 

- ค่าความเครียด (Strain) 
จากความสมัพนัธ์  

- ค่าความเค้น (Stress) 
จากความสมัพนัธ์  
 

 
ภาพที ก-  กราฟ Stress-strain  เปรียบเทียบ Engineering data และ True data (Classical 

conversion) ของพอลิพรอพิลีนเกรด Homo 1100PK 
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ก.2 การคาํนวณหาค่ามอดูลสัจากกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างความเค้นกบัความเครียด 

มอดูลสัของยงั คืออตัราส่วนระหว่างความเคน้ตามยาวและความเครียดตามความยาวของ
วสัดุชนิดหนึงๆจะมีค่าคงตวั เมือออกแรงดึงวสัดุโดยไม่ให้ขนาดของแรงดึงเกินขีดจาํกดัการแปร
ผนัตรงของวสัดุ ความเคน้ตามยาวจะแปรผนัตรงกบัความเครียดตามยาว จากกราฟภาพที ก-1 

สามารถหาค่ามอดูลสัของยงัไดจ้ากความชนัของกราฟในช่วงแรก ซึงค่า Young Modulus จะถูก
นาํไปใส่ใน Isotropic Elasticity ในส่วน Engineering data สาํหรับแทนสมบติัวสัดุทีตอ้งการจาํลอง 

ซึงในงานวิจยันีจะใชก้บัทงัพอลิพรอพิลีนและเสน้ใยทุกชนิด 

 
ภาพที ก-  แสดงตวัอยา่งการคาํนวณหาค่ามอดูลสัจากกราฟความสมัพนัธ์ความเคน้กบั

ความเครียด 

 

ก.3 การคาํนวณหาค่า Tangent’s modulus และ Secant’s modulus  จากกราฟความสัมพนัธ์
ระหว่างความเค้นกบัความเครียด 

วิธีหา Secant modulus ซึงคาํนวณจากความลาดเอียงของเสน้ทีลากจากจุดเริมตน้กบัจุดใดๆ 

ทีตอ้งการหาซึงมกัพิจารณาทีจุดซึงมีหน่วยแรงอดัเท่ากบั % ของหน่วยแรงสูงสุด ส่วนวิธีการหา
ค่า Tangent modulus เป็นความชนัสัมผสัของเส้นโคง้ของกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างความเคน้
และความเครียด ณ ตาํแหน่งใดๆ ทีศึกษาอยู ่ ซึงค่า Tangent Modulus จะถูกนาํไปใส่ใน Bilinear 

isotropic hardening ในส่วน Engineering data สาํหรับแทนสมบติัวสัดุทีตอ้งการจาํลอง ซึงใน
งานวิจยันีจะใชก้บัการจาํลองการทดสอบ Tensile ของ PP เกรด 1100PK เพือทดสอบโมเดล 
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Bilinear isotropic hardening ว่าจะเป็น Plasticity model ทีเหมาะสมจะแทนพฤติกรรมเชิงกลของ 

PP เกรด 1100PK 

 
ภาพที ก- 3 แสดงตวัอยา่งการคาํนวณหาค่า Secant และ Tangent modulus จากกราฟ

ความสมัพนัธ์ความเคน้กบัความเครียด 

 

 

ก.4 การหาค่า Offset yield strength จากกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างความเค้นกบัความเครียด 

การหาค่า Offset yield strength  ใชส้าํหรับวสัดุทีไม่มีจุดครากชดัเจน โดยมีวิธีหา Offset 

yield strength จะหาจากการลากเสน้ขนานกบักราฟช่วงแรกไปจนตดัเสน้กราฟทีโคง้ไปทางดา้น
ขวา โดยเริมลากที %strain 0.2 ดงัภาพที ก-3  [ ] ซึงค่า Offset yield จะเป็นจุดเริมตน้ค่า Stress ทีจะ
ใชใ้นโมเดล Multilinear isotropic hardening ในส่วน Engineering data สาํหรับแทนสมบติัวสัดุที
ตอ้งการจาํลอง ซึงในงานวจิยันีจะใชก้บัการจาํลองการทดสอบ Tensile ของ PP เกรด 1100PK เพือ
ทดสอบโมเดลนีจะเป็น Plasticity model ทีเหมาะสมจะแทนพฤติกรรมเชิงกลของ PP เกรด 

1100PK หรือไม่ 
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ภาพที ก- 4 แสดงตวัอยา่งการหาค่า Offset yield จากกราฟความสมัพนัธ์ความเคน้กบั
ความเครียด 

  สาํหรับ โมเดล Multilinear isotropic hardening จะตอ้งการขอ้มูลทีเป็นกราฟระหวา่ง 

Stress กบั Plastic strain โดยค่า Stress จุดแรกเป็นค่า Offset yield strength คู่กบัค่า Plastic strain 

เท่ากบั 0 โดยโมเดลนีมีขอ้จาํกดัทีค่า  Stress ตอ้งเพมิขึนเสมอ นนัคือชินงานเกิด Stress hardening 

นนัเอง โดยจะตอ้งทาํการหาค่า Offset yield strength มาก่อนจากวิธีขา้งตน้  

 

ภาพที ก- 5 แสดงตวัอยา่งกราฟระหวา่ง Stress กบั Plastic strain ในโมเดล Multilinear 

isotropic hardening 
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ก.5 การคาํนวณหาค่า Normal stress limit (MPa) ใน Bonded body interaction 

d
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e

 

max d e d

max d e 

e  [2] 

d

d e  

ก.6 การคาํนวณความยาวของเส้นใยในการวาดแบบจําลองส่วนท ี2.3 
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ภาคผนวก ข 

ผลการทดลอง 

ข 1. ข้อมูลผลการทดสอบการดงึยดื (Tensile) 
 

ข 1.1. พอลโิพรพลินีเกรด 1100PK เมือดึงด้วยความเร็ว 50 mm/min 

 

ภาพที ข- 1 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง Stress-strain ของ PP และ PPcomposites 

ข 1.1. พอลพิรอพลินีคอมพอสิต  เมือดึงด้วยความเร็ว 50 mm/min 

 

ภาพที ข- 2 กราฟ True stress-strain ของ PP composite 
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ภาพที ข- 3 กราฟเปรียบเทียบค่า Young modulus ของ PP และ PP composite 

 

ภาพที ข- 4 กราฟเปรียบเทียบค่า %strain at break ของ PP และ PP composite 

ข 1. ข้อมูลผลการทดสอบลกัษณะสัณฐานวทิยา  (SEM) 

 

ภาพที ข- 5 ภาพ SEM ของพืนผวิรอยแตกของชินงานทีผา่นการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึง ที
กาํลงัขยาย  เท่า 
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ภาพที ข- 6 ภาพ SEM ของพืนผวิรอยแตกของชินงานทีผา่นการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึง ที
กาํลงัขยาย 0 เท่า 

 

ภาพที ข- 7 ภาพ SEM ของพืนผวิรอยแตกของชินงานทีผา่นการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึง ที
กาํลงัขยาย  เท่า 
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ภาคผนวก ค 

ผลการจําลอง (เพมิเติม) 

ค.1.1. ผลจําลองการทดสอบ Tensile ของชินงาน พอลพิรอพลินีเกรด 1100PK ด้วย
โหมด Transient structural และ Transient structural/Explicit dynamics 

 

 

ภาพที ค- 1 กราฟผลการจาํลองแสดงความสัมพนัธ์ Stress-strain ของชินงาน PP2 ดว้ยโหมด 

Transient/Explicit 

 

ภาพที ค- 2 กราฟผลการจาํลองแสดงความสัมพนัธ์ Stress-strain ของชินงาน PP6 ดว้ยโหมด 
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ภาพที ค- 3 กราฟผลการจาํลองแสดงความสัมพนัธ์ Stress-strain ของชินงาน PP8 ดว้ยโหมด 

Transient/Explicit 

ค.1.2. ผลจําลองการทดสอบ Tensile ของชินงาน PP composite ด้วยโหมด Transient 

structural และ Transient structural/Explicit dynamics 

 

ภาพที ค- 4 กราฟ True stress strain เปรียบเทียบผลการทดลองและการจาํลองของ 2.5%wt PP 

composite โหมด Transient structural 

 

ภาพที ค- 5 กราฟ True stress strain เปรียบเทียบผลการทดลองและการจาํลองของ 5%wt PP 

composite โหมด Transient structural 
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ภาพที ค- 6 กราฟ True stress strain เปรียบเทียบผลการทดลองและการจาํลองของ 10%wt PP 

composite โหมด Transient structural 

 

ภาพที ค- 7 กราฟ True stress strain เปรียบเทียบผลการทดลองและการจาํลองของ 15%wt PP 

composite โหมด Transient structural 

ตารางที ค- 1 สรุปค่า End Time และค่า Max stress บนผวิของเส้นใย ทีไดจ้ากการจาํลองไมโค
รคอมพอสิต 

Shear stress limit 

(MPa) 

Normal stress limit 
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End Time 
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Max stress on fiber 

surface  (MPa) 
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ตารางที ค- 2 แสดงค่า Stress สูงสุดบนผวิของเส้นใยไดจ้ากการจาํลองไมโครคอมพอสิต 

Shear stress  

limit 

Fiber  

Max Stress on fiber surface(MPa) 

4.3 430 43000 

PMMA 37.89 91.08 91.054 

Jute 37.89 153.26 153.26 

Sisal 37.89 195.45 195.45 

Flax 37.89 207.98 207.98 

Hemp 37.89 211.71 211.7 

E-glass 37.89 215.37 215.37 

Fiber 37.89 37.89 37.89 

 

ตารางที ค- 3 แสดงค่า Stress สูงสุดเฉลียของพืนทีหนา้ตดัจากการจาํลองไมโครคอมพอสิต 

Shear stress  

limit 

Fiber  

AVG. max stress by area (MPa) 

4.3 430 43000 

PMMA 33.136 29.675 29.669 

Jute 33.092 21.654 19.609 

Sisal 33.154 21.606 19.633 

Flax 33.072 21.644 19.945 

Hemp 33.172 22.251 20.855 

E-glass 33.17 21.34 19.977 

Fiber 32.919 18.695 13.452 
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ค.1.3. การเลอืกรูปทรงแบบจําลองมีทยีดึและไม่มีทยีดึ  

 

 

ภาพที ค- 8 แสดงค่า Equivalent Stress ของ Tray โดยใช ้Multilinear Isotropic Hardening 

 

 

ภาพที ค- 9 แสดงค่า Equivalent Stress ของ No tray โดยใช ้ Multilinear Isotropic Hardening 
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ค.1.4. ผลของการใช้สมบัติเชิงกลเฉลยี 5 ชินงาน  

 

ภาพที ค- 10 กราฟ Stress-strain เปรียบเทียบกราฟจากการจาํลองและการทดลอง Tensile 

 

 

ภาพที ค- 11 ผลการจาํลองชินงาน PP 1100PK โดยใชโ้หมด Transient structural/             

Explicit dynamics 
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ค.1.5.  ผลการจําลองชินงาน PP composite 

   

ภาพที ค- 12 ผลการจาํลองชินงานคอมพอสิต . %wt ดว้ยโหมด Transient, Transient/Explicit 

   

ภาพที ค- 13 ผลการจาํลองชินงานคอมพอสิต %wt ดว้ยโหมด Transient, Transient/Explicit 
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ภาพที ค- 14 ผลการจาํลองชินงานคอมพอสิต %wt ดว้ยโหมด Transient, Transient/Explicit 

   

ภาพที ค- 15 ผลการจาํลองชินงานคอมพอสิต %wt ดว้ยโหมด Transient, Transient/Explicit 
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ค.1.6.  ผลการจําลองไมโครคอมพอสิตระหว่างพอลพิรอพลินีและเส้นใยชนิดต่างๆ 

 

ภาพที ค- 16 Strain contour เพือแสดงกลไกการแตกหกัของคอมพอสิตทีเส้นใย PMMA โดยตงัค่า 
Shear stress limit 0.043, 430 และ 43000 MPa 

 

ภาพที ค- 17 Strain contour เพือแสดงกลไกการแตกหกัของคอมพอสิตทีเส้นใย Jute โดยตงัค่า 
Shear stress limit 0.043, 430 และ 43000 MPa 
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ภาพที ค- 18 Strain contour เพือแสดงกลไกการแตกหกัของคอมพอสิตทีเส้นใย Sisal โดยตงัค่า 
Shear stress limit 0.043, 430 และ 43000 MPa 

 

ภาพที ค- 19 Strain contour เพือแสดงกลไกการแตกหกัของคอมพอสิตทีเส้นใย Flax โดยตงัค่า 
Shear stress limit 0.043, 430 และ 43000 MPa 
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ภาพที ค- 20 Strain contour เพือแสดงกลไกการแตกหกัของคอมพอสิตทีเส้นใย Hemp โดยตงัค่า 
Shear stress limit 0.043, 430 และ 43000 MPa 

 

ภาพที ค- 21 Strain contour เพือแสดงกลไกการแตกหกัของคอมพอสิตทีเส้นใย E-glass โดยตงัค่า 
Shear stress limit 0.043, 430 และ 43000 MPa 
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ภาพที ค- 22 Strain contour เพือแสดงกลไกการแตกหกัของคอมพอสิตทีเสน้ใยสมมติ โดยตงัค่า 
Shear stress limit 0.043, 430 และ 43000 MPa 

 

ภาพที ค- 23 Stress contour เพือแสดงกลไกการแตกหกัของคอมพอสิตทีเสน้ใยชนิดต่างๆ โดยตงั
ค่า Shear stress limit 4.3 MPa PMMA, เส้นใยปอ (Jute), เส้นใยป่านศรนารายณ์ (Sisal), เส้นใยฝ้าย 

(Flax), เส้นใยป่าน (Hemp), เสน้ใยแกว้ (E-glass) และ เสน้ใยสมมติ 
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ภาพที ค- 24 Strain contour เพือแสดงกลไกการแตกหกัของคอมพอสิตทีเสน้ใยชนิดต่างๆ โดยตงั
ค่า Shear stress limit 430 MPa PMMA, เส้นใยปอ (Jute), เส้นใยป่านศรนารายณ์ (Sisal), เส้นใยฝ้าย 

(Flax), เส้นใยป่าน (Hemp), เสน้ใยแกว้ (E-glass) และ เสน้ใยสมมติ 

 

ภาพที ค- 25 Strain contour เพือแสดงกลไกการแตกหกัของคอมพอสิตทีเส้นใยชนิดต่างๆ โดยตงั
ค่า Shear stress limit 43000 MPa PMMA, เส้นใยปอ (Jute), เส้นใยป่านศรนารายณ์ (Sisal), เส้นใย

ฝ้าย (Flax), เส้นใยป่าน (Hemp), เสน้ใยแกว้ (E-glass) และ เสน้ใยสมมติ 
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ภาคผนวก ง 

ขันตอนการใช้โปรแกรม 

ง 1. การสร้างแบบจําลองโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ANSYS 

 แบ่งขนัตอนการทาํงานหลกัเป็น 5 ส่วน ดงันี 

ง 1.1. Engineering Data : การบันทกึข้อมูลพอลเิมอร์ลงในโปรแกรม ANSYS 

เมือทาํการเปิดโปรแกรมขึนมาหนา้จอจะปรากฏหนา้ต่างหลกัของโปรแกรม หลงัจากนนั
กดเลือก Component system แลว้เลือก Transient Structure ในขณะทีกดจะปรากฏสีเหลียมสีเขียวที 
Project Schematic ใหท้าํการคลิกคา้งแลว้ลากเขา้สู่สีเหลียมสีเขียว แลว้จะปรากฏสีเหลียมสีแดง 
Create standalone system ดงัภาพที ง- 1 

 

ภาพที ง- 1 หนา้ต่างหลกัของโปรแกรม ANSYS 

หลงัจากนนัคลิกขวาที Engineering data จะปรากฏคาํสังใหแ้กไ้ขขอ้มูล (Edit) เมือกดเลือก
คาํสังแกไ้ขขอ้มูลแลว้จะปรากฏหนา้จอ ดงัภาพที ง- 2จากนนัคลิกที Engineering data sources จะ
ปรากฏหนา้ต่างดงัภาพที ง- 3 
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ภาพที ง- 2 หนา้ต่างหลกัของโหมด Transient Structural 

 

ภาพที ง- 3ขอ้มูล Engineering Data ของวสัดุ 

 

 จากนันคลิกตรงช่องทีมีขอ้ความให้สร้างทีเก็บขอ้มูลใหม่(New library) พร้อมทงัตงัชือ
ใหก้บัแหล่งขอ้มูลทีจะทาํการจดัเกบ็ แลว้ทาํการบนัทึกดงัภาพที ง- 4 
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ภาพที ง- 4 การเพิมสารบญัขอ้มูล Engineering Data ของวสัดุ 

 จากนนัทาํการเพิมวสัดุเขา้ไปในแหล่งขอ้มูลใหม่ โดยการใส่ชือพอลิเมอร์ทีตอ้งการป้อน
ขอ้มูลลงยงัตารางวสัดุดงัภาพที ง- 5 

 

ภาพที ง- 5 การบนัทึกขอ้มูล Engineering Data ของวสัดุ 
 
 

 หลงัจากนนัทาํการเลือกสมบติัของวสัดุทีตอ้งการป้อนจากคาํสัง Toolbox คาํสังทีเลือกจะ
มาปรากฏทีตาราง Property of outline row ดงัภาพที ง- 6 
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ภาพที ง- 6 แสดงสารบญัขอ้มูล Engineering Data ของวสัดุ 
 

เมือทาํการป้อนขอ้มูลสมบติัของพอลิเมอร์ทีตอ้งการจนครบใหท้าํการบนัทึกขอ้มูลดงัภาพที ง- 7 

 

ภาพที ง- 7 แสดงการเพิมขอ้มูล Engineering Data ของวสัดุ 
 

 จากนนัเลือกคาํสังเพิมขอ้มูลเขา้สู่ Engineering Data เพือให้ผูใ้ชง้านต่อๆไปสามารถเรียก
ขอ้มูลของพอลิเมอร์ทีทาํการบนัทึกมาใชง้านได ้ดงัภาพที ง- 8 
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ภาพที ง- 8 แสดงการบนัทึกขอ้มูล Engineering Data ของวสัดุ 
 

หลงัจากนนัเลือกคาํสงั Return to Project เพือกลบัสู่หนา้จอหลกัของโปรแกรมดงัภาพที ง- 9 

 

ภาพที ง- 9 แสดงการเพิมขอ้มูล Engineering Data ของวสัดุเพือนาํไปใชใ้นการประมวลผล 

ง 1.2. Geometry 

การสร้างแบบจําลองสําหรับใช้ทดสอบ 

 จากหนา้จอหลกัให้เลือกคาํสัง Geometry ตงัชือโมเดลทีตอ้งการสร้าง จากนนัคลิกขวาที
คาํสงั Geometry ดงัภาพที ง- 10 
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ภาพที ง- 10 หนา้ต่างแสดงส่วน Geometry ของวสัดุ 

 แลว้เลือกคาํสัง New Geometry  เพือสร้างโมเดล จะปรากฏหนา้ต่างใหเ้ลือกหน่วยความ
ยาวทีตอ้งการใช ้ใหท้าํการเลือกหน่วยมิลลิเมตรแลว้กด OK จะปรากฏหนา้จอหลกัสาํหรับการสร้าง
โมเดล ดงัภาพที ง- 11 

 

ภาพที ง- 11 แสดงการเลือกหน่วยความยาวในการสร้างแบบจาํลอง (Geometry) 
 

 จากนนัทาํการเลือกระนาบทีตอ้งการสร้างโมเดลดงัภาพที ง- 12 
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ภาพที ง- 12 แสดงการเลือกระนาบในการวาดแบบจาํลอง 

 หลงัจากนนักดคาํสัง Sketching เลือกคาํสัง Draw เพือเลือกคาํสังสาํหรับการวาดรูปโมเดล
ทีตอ้งการโดยเลือกใชเ้ส้น(line) หลงัจากนันทาํการกาํหนดขนาดโมเดลทีวาดดว้ยการเลือกคาํสัง 
Dimension จากนนักาํหนดขนาดของโมเดล โดยถา้หากเป็นแนวตงัใหเ้ลือก Vertical และหากเป็น
แนวนอนใหเ้ลือก Horizontal ทีตอ้งการดงัภาพที ง- 13 

 

ภาพที ง- 13 แสดงการวาดแบบจาํลอง 

 จากนนัจะไดรู้ปทีสร้างขึนซึงเราจะสร้างเพียงแค่ 1 ใน 4 ส่วนของชินงานทงัหมด เนืองจาก
เมือทาํการรันโปรแกรมจนเสร็จเราจะไดส้ามารถเรียกดูขอ้มูลไดใ้นหลายจุด ดงัภาพที ง- 14 



140 

 

 

ภาพที ง- 14 แสดงรูปร่างสองมิติของแบบจาํลองทีใชท้ดสอบการดึงยดื 

 หลงัจากนนัสร้างโมเดลใหเ้ป็น 3 มิติดว้ยการเลือก Sketch แลว้เลือกคาํสัง Extrude จากนนั
กาํหนดความหนาของชินงานทีตอ้งการทีตาราง Detail of Extrude แลว้คลิกคาํสัง Generate            
ดงัภาพที ง- 15 

 

ภาพที ง- 15 แสดงขนัตอนการสร้างรูปร่างสามมิติของแบบจาํลอง 
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 จากนนัทาํการสร้างชินงานใหค้รบทงัชินงานโดยการเลือกคาํสัง Body operation แลว้เลือก
คาํสัง mirror หลงัจากนนัทาํการเลือกระนาบทีตอ้งการทาํ mirror คลิกคาํสัง Generate ดงัภาพที ง- 
16 ซึงจะไดชิ้นงานเพียงครึงชิน 

 

ภาพที ง- 16 แสดงรูปร่างในสามมิติของแบบจาํลอง 

 จากนนัทาํการเลือกคาํสัง Body operation และทาํเช่นเดิม โดยเปลียนระนาบเป็นอีกระนาบ
ทีตอ้งการเพือไดชิ้นงานทีครบทงัชินส่วน ดงัภาพที ง- 17 

 

ภาพที ง- 17 แสดงรูปร่างสามมิติของแบบจาํลองทีใชท้ดสอบการดึงยดื 
 

 3.2.3.3 Model 

 หลงัจากนนัทาํการนาํเขา้โมเดลจากไฟลข์อ้มูลทีบนัทึกไว ้หลงัจากนนัคลิกทีModel เพือ
กาํหนดชินงานเป็นวสัดุทีเราสร้างขึน โดยคลิกทีหวัขอ้ Geometry เลือก Assignment จากช่อง detail 

ดา้นล่าง แลว้เลือกวสัดุทีใชส้ร้างชินงานซึงขอ้มูลสมบติัของวสัดุถูกบนัทึกในEngineering data ดงั
ภาพที ง- 18 
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ภาพที ง- 18 แสดงการเลือกใชข้อ้มูล Engineering Data 
 

 จากนนักาํหนดพืนทีในการคาํนวณจากหวัขอ้ Mesh โดยกาํหนดขนาดใน Sizing จากนนั
คลิก Generate mesh ในแถบ Menu bar ดา้นบน ดงัภาพที ง- 19 จากนนัจะไดรู้ปดงัภาพที ง- 20 

 

      

ภาพที ง- 19 แสดงการกาํหนดขนาดของการ Mesh 
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ภาพที ง- 20 แสดงชินงานหลงัทาํการแบ่ง Mesh 

ง 1.3. Set up 

จากนนัเลือกหวัขอ้สภาวะต่างๆเพือใชใ้นการจาํลอง โดยคลิกขวาที Transient เลือก insert 

และเลือกสภาวะทีใชโ้ดยในการจาํลองการทดสอบ Tensile จะใช ้ดงัภาพที ง- 21และ ภาพที ง- 22 

1. Analysis Settings เป็นการตงัค่าต่างๆในการวิเคราะห์ แต่ในการจาํลองครังนีมีการ
ปรับเปลียนค่าเท่านนั อาทิ End time และ Time step เป็นการกาํหนดช่วงเวลาทีตอ้งการวิเคราะห์  

2. Velocity เป็นการกาํหนดใหด้า้นหนึงมีการเคลือนทีอยา่งคงทีเพือศึกษา Stress ทีเกิดขึน
ในชินงาน โดยในงานวิจยันีใชอ้ตัราเร็วในการดึงยดืเท่ากบั 50 mm/min  

3. Fixed Support เป็นการกาํหนดใหด้า้นหนึงอยูนิ่งกบัที  

 

ภาพที ง- 21 แสดงขนัตอนการตงัค่าและความเร็วทีใชใ้นการวิเคราะห์ 
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ภาพที ง- 22 แสดงการกาํหนดระนาบของความเร็วและ Fix support 

ง 1.4. Solution 

จากนนัเลือกค่าทีตอ้งการวิเคราะห์จากหวัขอ้ Solution แลว้คลิกขวาเลือก insert ค่าต่างๆที
ตอ้งการลงไป หากตอ้งการกราฟความสัมพนัธ์ของค่าต่างๆใหเ้ลือกที Solution Information โดยใน
การจาํลองการทดสอบ Tensile ตอ้งการผลของ 

1. Normal stress โดยกาํหนด Orientation เป็นแกน Zเนืองจากมีการดึงยดืไปทาง Z 

2. User defined result โดยกาํหนดให ้Expression = sz ซึง sz หมายถึงการแสดงผลของ 
Stress ไปทาง Z ดงัภาพที ง- 23 
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ภาพที ง- 23 แสดงการเลือกขอ้มูลทีตอ้งการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม ANSYS 

ง 1.5. Results 

จากนนัทาํการ Solve โดย คลิก Solve ในแถบ Menu bar จากนนัโปรแกรมจะทาํการ
ประมวลผลโดยจะมีการแสดงหนา้ต่างของ ANSYS Workbench Solution status เพือแสดงใหเ้ห็น
ถึงการประมวลผลของโปรแกรม หลงัจากทีโปรแกรมประมวลผลเสร็จจะแสดงหน้าต่างการ
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ประมวลผลสีดาํขึนมา ซึงจะแสดงใหเ้ห็นว่าไดมี้การประมวลผลโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์แลว้ ซึงจะ
แสดงผลของNormal stress ดงัภาพที ง- 24 

 

ภาพที ง- 24 แสดงการประมวลผลของโปรแกรม ANSYS 
 

จากนนัทาํการสร้าง Surface บริเวณทีตอ้งการดึงขอ้มูลออกมาซึงสามารถสร้างไดจ้าก
โมเดลโดยคลิกที Construction Geometry ทีแถบ menu boor จากนนัคลิก Surface ดงัภาพที ง- 25 

 

ภาพที ง- 25 แสดงการสร้าง Surface บนชินงาน 

หลงัจากนนัจะทาํการดึงขอ้มูลจาก Solution โดยคลิกขวาเลือก insert ค่าต่างๆทีตอ้งการลง
ไปดงันี Normal stress โดยจะทาํการตงั Scoping method และ Surface เป็น Surface ทีเราทาํการ
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สร้างไว ้และเลือกOrientation ไปทาง Z  และ Normal strainโดยจะทาํตงัค่าเช่นเดียวกบั Normal 

stress ดงัภาพที ง- 26 

 

ภาพที ง- 26 แสดงการดึงขอ้มูลจาก Solution 
 

จากนนัทาํการดึงค่าออกมาโดยคลิกขวาที Normal stress เลือก Evaluate All Result ซึงจะ
ไดข้อ้มูลและกราฟของ stress เทียบกบัเวลาโดยค่าของstressทีมากทีสุดเท่ากบัค่าของstressทีนอ้ย
ทีสุดดงัภาพที ง- 27 

 

ภาพที ง- 27 แสดงการผลลพัธ์ทีไดจ้ากการประมวลผลดว้ยโปรแกรม ANSYS 
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ง 1.6. Share Data โหมด Transient และ Explicit 

การใชข้อ้มูลร่วมกนัระหว่างโหมด Transient Structural และโหมด Explicit Dynamic ทาํ
โดยคลิก Duplicate ซึงจะไดด้งัภาพที ง- 28 

 

 

ภาพที ง- 28 แสดงการ Share Data โหมด Transient และ Explicit 
 

จากนนัคลิกเลือกที Explicit Dynamic และลากทบั Transient Structural จนถึง Solution ซึง
จะขึนเป็นกรอบสีแดงดงัภาพที ง- 29 

 
 

ภาพที ง- 29 แสดงการ Share Data โหมด Transient และ Explicit 
 

จากนนัคลิกที Set up ใน Explicit Dynamic เพือแกไ้ข Physics Preferenceใน Mesh จาก 

Mechanical ให้กลายเป็น Explicit หลงัจากนนัดึงขอ้มูลของ Velocity และ Fixed Support จาก
Transient Structural ไปยงั Explicit Dynamic โดยคลิกที Velocity และ Fixed Support และลากไป
ยงั Explicit Dynamic จากนนัเปลียน End Time เป็น 1 วินาที 
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