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 ชานนท ์ แสงมณี  :ฐานขอ้มูลสมบติัทางการไหลของพอลิเมอร์ทีผลิตในประเทศไทยเพือ
จาํลองบนโปรแกรมสาํเร็จรูป.อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:อ.ดร.ศราวธุ ภู่ไพจิตร์กลุ 45 หนา้. 
 การออกแบบแม่พิมพแ์ละการจาํลองพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลวสามมิติ
ในแม่พิมพฉี์ดพลาสติกบนโปรแกรมสาํเร็จรูปจะช่วยลดค่าใชจ่้ายและระยะเวลาในการออกแบบ 
พฤติกรรมการไหลภายในแม่พิมพขึ์นกบัคุณสมบติัการไหลของพลาสติกแต่ละเกรดและส่งผลต่อ
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ อุปสรรคของการพฒันาการออกแบบแม่พมิพบ์นโปรแกรมสาํเร็จรูปใน
ประเทศไทยคือการขาดขอ้มูลพืนฐานของพอลิเมอร์ทีผลิตในประเทศไทย ในงานวิจยันีจึงไดท้าํการ
ทดสอบคุณสมบติัการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลวโดยใชเ้ครือง Capillary Rheometer เพือหาค่า
ความหนืดตามสมการ Cross Model ดาํเนินการจาํลองพฤติกรรมการไหลของ HDPE PP และ PS 

บนโปรแกรม ANSYS (FLUENT) เปรียบเทียบกบัการไหลแบบ Newtonian นาํภาพตวัอยา่งของ
ชินงานจากการฉีดที Short size 20, 40 , 60 , 80 และ 100% ในแม่พิมพด๊์อกโบนทีไม่สมมาตรและ
แม่พิมพห์วีทีมีการไหลหลายทิศทาง ดาํเนินการเปรียบเทียบกบัผลการจาํลองโดยการเปรียบเทียบ
ในเชิงพนืทีเพอืหาความคลาดเคลือนของการจาํลอง ผลการทดลองพบวา่สมการ Cross Model จะ
จาํลองรูปหนา้การไหลทีแม่นยาํกวา่การจาํลองการไหลแบบ Newtonian  การเปรียบเทียบภาพการ
จาํลองกบัการฉีดจริงในเชิงพืนทีทีไม่ซอ้นทบัสามารถใชว้ิเคราะห์ความแม่นยาํในการจาํลองได ้การ
จาํลองการไหลในแม่พิมพที์มีรายละเอียดมากขึนจะทาํใหเ้ห็นผลความคลาดเคลือนของการจาํลอง
ไดช้ดัเจนยงืขึน การจาํลองพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์ทีผลิตในประเทศไทยสามารถใช้
ออกแบบแม่พมิพไ์ดโ้ดยสาํหรับการไหลของพอลิเมอร์อสญัฐาน (PS) จะใหค้่าความผดิพลาดไม่
เกิน 12 % แต่สาํหรับพอลิเมอร์กึงผลึก (HDPE และ PP) จะมีความผดิพลาดมากขึน คือ ประมาณ 
20% ซึงอาจจะเกิดจากการขดัขวางการไหลของผลึกทีเกิดขึนภายในระบบการฉีด หรือการบิดงอ
ของตวัอยา่งในช่วงแขง็ตวัของชินงาน 
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 Mold design and 3D flow simulation of melt polymer on commercial software reduce 
cost and time of design process. Rheological property control the flow pattern of melt polymer 
which effect to product quality. Property database of Thai polymer is necessary for developing 
the mold designing on software. In this research, the viscosity of melt polymer, measured by 
using capillary rheometer, was fit with Cross model. Flow pattern of melt HDPE, PP and PS 
were simulated on ANSYS(FLUENT) comparing with them simulated by using constant 
viscosity (Newtonian flow).  The sample which inject with 20%, 40%, 60%, 80%, and 100% 
short size in dogbone (unsymmetry) and comb (multi-direction flow). Comparing the sample 
figure and simulation results and calculated the non-intercept area per the sample area as the 
error of simulation. This value increases with the complexity of flow in mold. From the results, 
the viscosity as cross model is necessary for simulation the melt front regarding the flow 
pattern of constant viscosity (Newtonian flow) is not similar as the experiment. The crystalline 
setting of semicrystaline polymer (HDPE and PP) might disturb the flow and cause higher the 
error of simulation than it of amorphous polymer (PS) which is 20% and 12% respectively.  
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