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เสริ มแรงด้วยเส้นใยแก้ว/ โพรงอากาศ/ กฎการผสม
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาอิทธิ พลของชนิ ดและปริ มาณเส้นใยแก้วที่
มีต่อขนาดและปริ มาณของโพรงอากาศภายในชิ้ นงานพอลิ โพรพิลีน ที่
ผ่า นกระบวนการฉี ด ขึ้ น รู ป และปรั บ ปรุ ง สมการพื้น ฐานที่ ใ ช้ใ นการ
คานวณหาค่าความแข็งแรงของวัสดุเชิ งประกอบที่ มีเส้นใยแก้วมี สารตัว
เติ ม จากผลการวิเ คราะห์พบว่าเมื่ อปริ มาณของเส้นใยแก้วเพิ่ มมากขึ้ น
พบว่าพื้นที่ข องโพรงอากาศภายในชิ้ นงานเพิ่ม มากขึ้ นตามลาดับ ทั้งนี้
เนื่องมาจากอัตราการเย็นตัวที่ไม่เท่ากันของพอลิ เมอร์ หลอมเหลวบริ เวณ
ชั้นแกนกลางและชั้นผิว กล่าวคือ เมื่ อปริ มาณเส้นใยแก้วที่ เพิ่มมากขึ้ น
ส่งผลให้ความแข็งแรงของชั้นผิวที่เย็นตัวก่อนเพิ่มขึ้น ซึ่ งเมื่อพอลิ เมอร์ บ
ริ เวณชั้นแกนกลางเริ่ มเย็นตัว การหดตัวของชั้นแกนกลางไม่สามารถทา
ได้เนื่องจากความแข็งแรงของชั้นผิวที่เย็นตัวก่อน จึงทาให้เกิ ดเป็ น โพรง
อากาศบริ เวณชั้นแกนกลางขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่ อพิจารณาถึ งขนาดของ
โพรงอากาศที่เกิดขึ้นพบว่า เมื่อปริ มาณเส้นใยแก้วเพิ่มมากขึ้น ขนาดของ
โพรงอากาศมี แนวโน้มที่ ลดลง ในขณะที่ก ารเพิ่ม ความยาวของเส้นใย
แก้วทาให้โพรงอากาศมีขนาดที่ใหญ่ข้ ึน ทั้งนี้ เนื่ องมาจากพื้นที่ผิวสัมผัส
ระหว่างวัสดุพ้ืน (matrix) และเส้นใยแก้ว (glass fiber) มีค่าที่แตกต่างกัน
ตามปริ มาณและความยาวของเส้นใยแก้ว จึงทาให้ความค่าความเป็ นผลึ ก
ซึ่ งส่ งผลต่อลักษณะการหดตัวที่ต่างกัน ทั้งนี้ เมื่อนาข้อมูลที่ได้มาทานาย
ความแข็งแรงของชิ้ นงานตามกฎการผสมที่มีเส้นใยแก้วเป็ นสารตัวเติ ม
พบว่า ความแข็งแรงของชิ้นงานที่ได้จากการทดสอบยังมีความแตกต่าง
กับค่าที่ได้จากทางทฤษฎี ทั้งนี้ เนื่ องมาจากสมมุติฐานของกฎการผสม
เช่น ความเข้ากันได้ระหว่างวัสดุพ้ืนและเส้นใย การยืดตัวเมื่ อได้รับแรง
ของวัสดุ พ้ื นและเส้น ใยมี ค่าที่ เ ท่ ากัน รวมไปการเกิ ด ความเค้น สะสม
ภายในชิ้นงานเนื่องจากโพรงอากาศที่เกิดขึ้น

Abstract
This study aims to identify the influence of glass fiber shape
and quantity on the size and amount of void in the polypropylene
injection molding product, and development of the equation to evaluate
strength of glass fibered-reinforced composite material. The
experimental results showed that unreinforced and glass-fiberreinforced polypropylene 20% by weight have very low amount of void,
but have distortion and sink mark on the part surface. However when
the amount of glass fiber is increased, the void area in the part increase
as well. This reason is because of difference cooling rate of the melting
polymer between polymer in the area that nearly contact and distant
apart the mold surface. That is, the increased amount of glass-fiber
improve the strength of the polymer that first contact to the mold and
cool down, then prevent the middle area of the polymer to shrink and
becoming the void instead. However when the size of void is taken into
consideration, the result showed that the size of void is decrease when
the amount of void is increased. While increased in glass-fiber length
effect the larger size of the voids, since the contact area between the
glass-fiber and matrix material depend on quantity and length of the
glass-fiber, and effect the crystalize and shrinkage of material as well.
The strength prediction part by using rule of mixture of the glassfibered composite yield difference results compared to the experiment
result, because of the limitation of assumption of the rule of mixture.
Keywords: Injection Molding/ Composite Materials/ Glass-fiber
reinforcement / Void/ Rule of mixture

1.

ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง

วัสดุเชิงประกอบ
วัสดุเชิงประกอบ (Composite Materials) คือ วัสดุที่
ประกอบด้วยการรวมวัสดุมากกว่า 2 ชนิดเข้าด้วยกัน โดยที่วสั ดุประเภท
นี้มีการแยกเฟสไม่เป็ นเนื้ อเดียวกัน แบ่งเป็ น วัสดุที่เป็ นเนื้อพื้น (Matrix)
กับวัสดุที่เป็ นเฟสกระจาย (Disperes phase) หรื อวัสดุเสริ มแรง
(Reinforcement) ที่กระจายอยูใ่ นวัสดุเนื้อพื้นนั้น วัสดุที่เป็ นเนื้อพื้นทา
หน้าที่รองรับวัสดุที่เป็ นเฟสกระจายให้อยูใ่ นรู ปร่ างที่กาหนด ขณะที่วสั ดุ
ที่เป็ นเฟสกระจาย ทาหน้าที่เพิม่ เนื้ อ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต หรื อใช้
เป็ นวัสดุเสริ มแรง ที่ทาหน้าที่ช่วยเพิ่มหรื อปรับปรุ งสมบัติทางกลของ
วัสดุเนื้ อพื้นให้สูงขึ้น ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น ก้อน เส้น อนุภาคหรื อเกร็ ดแทรก
ตัวอยูใ่ นวัสดุเนื้อพื้น โดยวัสดุประกอบขึ้นกับสมบัติของสารเนื้อพื้น
รวมถึงสมบัติ ชนิด ปริ มาณ และการจัดเรี ยงตัวของเฟสที่กระจายตัวอยู่
วัสดุประกอบเมื่อแบ่งตามลักษณะของสารตัวเติม แสดงดังรู ปที่ 2
ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ วัสดุประกอบเสริ มแรงด้วยอนุภาค วัสดุ
ประกอบเสริ มแรงด้วยเส้นใย และวัสดุประกอบโครงสร้าง ผลของการ
รวมวัสดุต่างกัน 2 ประเภทเข้าด้วยกันเพื่อให้วสั ดุประกอบมีสมบัติทาง
กลที่เหมาะสมกับการนาไปใช้งานมากยิง่ ขึ้น

สามารถทาได้ง่าย และสามารถผลิตชิ้นงานที่มีรายละเอียดซับซ้อนได้
ส่วนวัสดุที่ใช้เป็ นวัสดุเสริ มแรง ได้แก่ เส้นใยแก้ว (Glass Fibre) เส้นใย
คาร์บอน (Carbon Fibre) เส้นใยอารามิด (Aramide Fibre) มีสมบัติเด่น
เรื่ องความแข็งแรงต่อแรงดึง (Tensile strength) และความแข็งแรงต่อแรง
กด (Compressive strength) สูง
การเสริมแรงของสารตัวเติมที่เป็ นอนุภาค
สมการทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า
มอดูลสั ความยืดหยุน่ กับสัดส่ วนโดยปริ มาตรของวัสดุ 2 ชนิด จากสมการ
ของกฎการผสม (Rule of Mixtures) ซึ่งสามารถทานายค่ามอดูลสั ความ
ยืดหยุน่ ซึ่งมีค่าอยูร่ ะหว่างขอบเขตบน (Upper Bond) และขอบเขตล่าง
(Upper Bond) ของวัสดุประกอบได้จากสมการที่ 1 และสมการที่ 2
ตามลาดับ และเส้นกราฟขอบเขตบนและขอบเขตล่าง ดังแสดงในรู ปที่ 3
โดยความแข็งแรงของวัสดุประกอบอยูร่ ะหว่างเส้นกราฟทั้งสอง
สมการ (1)
E (u ) = E mVm  E pV p
c

E c (l )

=

Em E p

สมการ (2)

Vm E p  V p E m

Ec =

ค่ามอดูลสั ความยืดหยุน่ ของวัสดุประกอบ

ประเภทของวัสดุประกอบแบ่ งตามเนือ้ พืน้

Ep =

ค่ามอดูลสั ความยืดหยุน่ ของอนุภาค

ก. วัสดุเชิงประกอบเนือ้ พืน้ โลหะ (Metal Matrix Composite; MMC)
วัสดุประกอบประเภทนี้ใช้โลหะเป็ นเนื้อพื้น ตัวอย่างเช่น
อลูมิเนียม ไทเทเนียม และแมกนีเซียม พบมากในผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ สาหรับวัสดุเสริ มแรงที่นิยมใช้เป็ นเฟสกระจาย
ของวัสดุประกอบกลุ่มนี้ เป็ นวัสดุจาพวกเซรามิก ได้แก่ กลุ่มคาร์ ไบด์
กลุ่มไนไตรด์ เป็ นต้น

Em =

ค่ามอดูลสั ความยืดหยุน่ ของเนื้อพื้น

Vp =

สัดส่ วนโดยปริ มาตรของอนุภาค

Vm =

สัดส่ วนโดยปริ มาตรของเนื้ อพื้น

ข. วัสดุเชิงประกอบเนือ้ พืน้ เซรามิก (Ceramic Matrix Composite;
CMC)
วัสดุประกอบประเภทนี้ใช้เซรามิกเป็ นเนื้ อพื้น ได้แก่
คอนกรี ตและคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (ปูน กรวด ทราย เหล็กเส้น )เป็ นตัว
แทนที่พบเห็นได้ทวั่ ไปของวัสดุกลุ่มนี้ ขณะที่วสั ดุเซรามิกคอมโพสิ ต
สมัยใหม่( advanced composite) มีเนื้อหลักเป็ นเซรามิก และใช้วสั ดุ
เสริ มแรงเป็ นเส้นใย คอมโพสิ ตกลุ่มนี้มกั นามาใช้งานในสภาวะแวดล้อม
ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น กังหันใบพัดของเครื่ องยนต์ไอพ่น แผ่นฉนวนความ
ร้อนของยานอวกาศ เป็ นต้น
ค .วัสดุเชิงประกอบเนือ้ พืน้ พอลิเมอร์ (Polymer Matrix Composite;
PMC)
วัสดุประกอบประเภทนี้ใช้พอลิเมอร์ซ่ ึ งเป็ นพลาสติก หรื อยาง
เป็ นเนื้อพื้น ทั้งนี้เนื่องจากวัสดุประเภทพอลิเมอร์ มีความแข็งแรงต่าเมื่อ
เทียบกับวัสดุชนิดอื่น แต่มีความยืดหยุน่ สู ง น้ าหนักเบา กระบวนการผลิต

โดย

การเสริมแรงของสารตัวเติมที่เป็ นเส้ นใย
ก. อิทธิพลของความยาวของเส้ นใย
ประสิ ทธิภาพการเสริ มแรงของเส้นใยในวัสดุประกอบ
นอกจากชนิ ดของเส้นใยแล้ว ยังขึ้นกับความสามารถในการส่ งผ่านแรง
กระทาจากเนื้ อพื้นสู่ เส้นใยอีกด้วย ซึ่งปั จจัยสาคัญในการส่ งผ่านแรง
กระทา คือ พันธะการยึดเหนี่ยว (Interfacial Bonding) ระหว่างเส้นใยและ
เนื้ อพื้นรวมถึงความยาวของเส้นใย โดยความยาวเส้นใยวิกฤต (Critical
Fibre Length) นั้น เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุ
ประกอบ
ข. สมบัติเชิงกล
วัสดุประกอบเสริ มแรงด้วยเส้นใย สามารถทานายค่ามอดูลสั
ความยืดหยุน่ ของวัสดุประกอบได้จากสมการที่ 3
Ecd = E mVm  KE f V f
สมการ (3)

โดย

E cd
Em
Ef

= ค่ามอดูลสั ความยืดหยุน่ ของวัสดุประกอบ
= ค่ามอดูลสั ความยืดหยุน่ ของเนื้ อพื้นและเส้นใย
= ค่ามอดูลสั ความยืดหยุน่ ของเส้นใย

Vm
Vf

= สัดส่วนโดยปริ มาตรของสารเนื้อพื้นและเส้นใย
= สัดส่วนโดยปริ มาตรของเส้นใย

=ตัวแปรประสิ ทธิภาพของเส้นใย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิ ต คือ ชนิด
ของเส้นใยเสริ มแรง สมบัติของวัสดุเนื้ อพื้นและการจัดเรี ยงตัวของเส้นใย
เสริ มแรง (Fiber orientation) ซึ่ งสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมขึ้นอยูก่ บั
ทิศทางที่เส้นใยเสริ มแรง โดยวัสดุผสมมีความแข็งแรงและความเหนียว
ในทิศทางที่เส้นใยเสริ มแรงจัดเรี ยงตัวในแนวทิศทางของแรงที่กระทา
ดังนั้นในการออกแบบชิ้นงานที่ทาจากวัสดุผสมนั้นสิ่ งที่สาคัญที่ตอ้ ง
พิจารณาคือ ขนาดและทิศทางของแรงที่กระทาต่อชิ้นงาน
วิธีการดาเนินโครงงาน
K

การเตรียมเม็ดพอลิโพรพิลนี ผสมเส้ นใยแก้ว
การเตรี ยมพอลิโพรพิลีนผสมเส้นใยแก้วเพื่อนาไปใช้ในการฉี ดขึ้น
รู ปชิ้นงาน อัตราส่ วนผสมระหว่างพอลิโพรพิลีนและเส้นใยแก้วสามารถ
คานวณได้จากสมการ และ รวมทั้งอัตราส่ วนผสมระหว่างพอลิโพรพิลีน
และเส้นใยแก้ว
การฉีดขึน้ รูปชิ้นงานทดสอบ
การฉี ดขึ้นรู ปชิ้นงาน พอลิโพรพิลีนที่ไม่ผสมเส้นใยแก้ว พอลิ
โพรพิลีนที่ผสมเส้นใยแก้วชนิ ดสั้น 20, 30 และ 40 %wt และพอลิโพรพิ
ลีนที่ผสมเส้นใยแก้วชนิดยาว 40 %wt
การทดสอบแรงต้ านทานต่ อการดึง
นาชิ้นงานที่ได้จากกระบวนการฉี ดขึ้นรู ป มาตัดให้เป็ น
ชิ้นงานมาตรฐาน เพื่อนาไปวัดค่าแรงต้านทานต่อการดึง ด้วยเครื่ อง
ทดสอบเอนกประสงค์ (Universal testing machine, UTM) โดยใช้
ความเร็ วในการดึงเท่ากับ 50 มิลลิเมตรต่อนาที ตามมาตรฐาน ASTN
D638
ผลการดาเนินโครงงานและวิจารณ์
ปริมาณเส้ นใยแก้วในพอลิโพรพิลนี ที่ผ่านกระบวนการฉีดขึน้ รูป
จากการทดสอบหาปริ มาณเส้นใยแก้วชนิ ดสั้นและชนิ ดยาวที่ปริ มาณ
ต่างๆ ในวัตถุดิบที่ผา่ นกระบวนการฉี ดขึ้นรู ป

ชนิดของพอลิเมอร์

% เส้ นใยแก้ วโดยนา้ หนัก

PPSGF20

19.83

PPSGF30

29.72

PPSGF40

39.57

PPLGF40

39.78

อิทธิพลของชนิดและปริมาณเส้ นใยแก้ วที่มีต่อการแตกหักของเส้ นใยแก้ ว
ที่ผ่านกระบวนการฉีดขึน้ รู ป
จากการทดสอบอิทธิ พลและปริ มาณเส้นใยแก้วที่มีผลต่อการ
แตกหักของเส้นใยแก้วที่ผา่ นกระบวนการฉี ดขึ้นรู ป โดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสงตรวจสอบ พบว่าเส้นใยแก้วที่ผา่ นกระบวนการฉี ด
ขึ้นรู ปมีความยาวลดลงอย่างมาก โดยชิ้นงานพอลิโพรพิลีนผสมเส้นใย
แก้วชนิ ดสั้น 40%wt มีการแตกหักสู งกว่า 30%wt และ 20%wt ซึ่งมี
สาเหตุอนั เนื่ องมาจากความเค้นเฉื อนที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นใยแก้วกับสกรู
และผนังของห้องหลอม รวมไปถึงระหว่างเส้นใยแก้วด้วยกันเอง เมื่อ
ปริ มาณเส้นใยแก้วเพิ่มมากยิ่งขึ้น ความหนื ดของพอลิเมอร์ หลอมเหลว
มากยิง่ ขึ้น ส่ งผลให้เกิดความเค้นเฉื อนที่มากยิง่ ขึ้นตามไปด้วย เมื่อ
พิจารณาเส้นใยแก้วชนิ ดสั้น 40%wt และเส้นใยแก้วชนิ ดยาว 40%wt
พบว่าเส้นใยแก้วชนิ ดยาวมี %การแตกหักที่สูงกว่า เส้นใยแก้วชนิ ดสั้น
อันเนื่ องมาจากความหนืดของพอลิเมอร์ หลอมเหลว มีค่าสู งกว่า ส่ งผลให้
ความเค้นเฉื อนที่เกิดขึ้นสู งกว่าตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามความยาว
สุดท้ายของเส้นใยแก้วชนิ ดยาวหลังผ่านกระบวนการฉี ดขึ้นรู ปแล้วมี
ความยาวที่มากว่าเส้นใยแก้วชนิ ดสั้น ซึ่ งส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการ
เสริ มแรงที่ดีกว่า
อิทธิพลของชนิดและปริมาณเส้ นใยแก้ วที่มีต่อปริมาณและขนาดของ
โพรงอากาศที่เกิดขึน้ ในชิ้นงาน
จากรู ปที่ 21 แสดงภาพตัดขวางของชิ้นงานพอลิโพรพิลีน และ
พอลิโพรพิลีนที่ผสมเส้นใยแก้วที่ปริ มาณต่างๆ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสง ถ่ายภาพ พบว่า ชิ้นงานพอลิโพรพิลีนเกิดการหดตัวและบิด
เบี้ยวของชิ้นงาน ส่วนชิ้นงานพอลิโพรพิลีนที่ผสมเส้นใยแก้ว พบว่าเมื่อ
ปริ มาณเส้นใยแก้วเพิ่มมากขึ้น ปริ มาณการเกิดโพรงอากาศมากขึ้นตาม
ดังแสดงในภาพที่ 22 โดยที่ชิ้นงานพอลิโพรพิลีนที่ผสมเส้นใยแก้วชนิ ด
สั้น 20%wt เกิดการหดตัวลงมาเพื่อชดเชยการหดตัวของพอลิเมอร์ หลอม
เหลว ชิ้นงานพอลิโพรพิลีนที่ผสมเส้นใยแก้วชนิ ดสั้น 30%wt และ
40%wt เริ่ มมีการหดตัวที่ผนังน้อยลงแต่มีโพรงอากาศเกิดขึ้นภายใน
ชิ้นงานแทน ซึ่งพบว่าขนาดของโพรงอากาศของชิ้นงานพอลิโพรพิลีนที่
ผสมเส้นใยแก้วชนิดสั้น 30%wt มีขนาดใหญ่กว่าของชิ้นงานพอลิโพรพิ
ลีนที่ผสมเส้นใยแก้วชนิ ดสั้น 40%wt ซึ่งมีสาเหตุอนั เนื่องมาจากปริ มาณ

เส้นใยแก้วที่นอ้ ยกว่า ส่งผลให้อตั ราการเย็นตัวที่ชา้ กว่า ทาให้มีเวลาใน
การเกิดผลึกของพอลิเมอร์หลอมที่นานกว่า เมื่อเกิดการเย็นตัวลงการหด
ตัวจึงมีมากกว่า ทาให้ขนาดของโพรงอากาศมีขนาดที่ใหญ่มากกว่า เมื่อ
เปรี ยบเทียบชิ้นงานพอลิโพรพิลีนที่ผสมเส้นใยแก้วชนิ ดสั้น 40%wt กับ
ชิ้นงานพอลิโพรพิลีนที่ผสมเส้นใยแก้วชนิ ดยาว 40%wt พบว่า ชิ้นงาน
พอลิโพรพิลีนที่ผสมเส้นใยแก้วชนิดยาว 40%wt มีพ้นื ที่ผิวระหว่างเส้นใย
แก้ว กับพอลิโพรพิลีนที่นอ้ ยกว่า ชิ้นงานพอลิโพรพิลีนที่ผสมเส้นใยแก้ว
ชนิ ดสั้น 40%wt ส่งผลให้การระบายความร้อนที่ต่ากว่า ทาให้มีเวลาใน
การเกิดผลึกของพอลิเมอร์หลอมที่นานกว่า เมื่อพอลิเมอร์หลอมเกิดการ
เย็นตัวลงการหดตัวจึงมีมากกว่า ส่งผลให้ขนาดของโพรงอากาศมีขนาดที่
ใหญ่มากกว่า

อิทธิพลของชนิดและปริมาณเส้ นใยแก้ วที่มีต่อการจัดเรียงตัวของเส้ นใย
แก้ว
การวิเ คราะห์ ทิศทางการจัด เรี ยงตัวของเส้ นใยแก้ว โดยใช้
โปรแกรมช่ ว ยทางวิ ศ วกรรมวิเ คราะห์ ก ารจัด เรี ย งตัวของเส้ น ใยแก้ว
พบว่าการจัดเรี ยงตัวของเส้นใยแก้วบริ เวณชั้นผิวของชิ้นงานมีการจัดเรี ยง
ตัวตามแนวของทิ ศทางการไหลของพอลิ เ มอร์ ห ลอมเหลว ในขณะที่
บริ เ วณชั้น แกนกลางมีก ารจัดเรี ยงตัวที่ ขวางทิ ศทางการไหลมากยิ่งขึ้ น
เนื่ องจากที่บริ เวณผนังแม่พิมพ์ได้รับอิทธิ พลของแรงเฉื อนเนื่ องจากการ
ไหลของพอลิเมอร์ หลอมเหลว และแรงเฉื อนที่เกิดขึ้นนั้นลดลงเมื่อเข้าสู่
ชั้นแกนกลาง

สรุ ปผลการดาเนินงาน
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาถึงอิทธิ พลของชนิดและปริ มาณเส้นใยแก้ว
ที่มีต่อขนาดและปริ มาณของโพรงอากาศภายในชิ้นงานพอลิโพรพิลีนที่
ผ่านกระบวนการฉี ดขึ้นรู ป ซึ่ งผลที่ได้จากการวิจยั พบว่าปริ มาณเส้นใย
แก้วที่เพิ่มมากขึ้นทาให้ปริ มาณโพรงอากาศภายในชิ้นงานเพิ่มมากขึ้น
เนื่ องจากอัตราการเย็นตัวที่ไม่เท่ากันของพอลิเมอร์ หลอมเหลวระหว่าง
ชั้นผิว (Skin layer) และชั้นแกนกลาง (Core layer) ซึ่งทาให้การหดตัว
เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน รวมไปถึงความแข็งแรงของชั้นผิวที่แตกต่างกันเมื่อ
ปริ มาณเส้นใยแก้วมากขึ้น ในขณะที่ขนาดของโพรงอากาศที่เกิดขึ้นมา
จากปั จจัยในด้านพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างวัสดุพ้นื และเส้นใยแก้ว
การเปรี ยบเทียบความต้านทานต่อแรงดึงของชิ้นงานจากการ
ทดสอบจริ งและค่าที่ได้จากการปรับปรุ งกฎการผสมพบว่ามีค่าที่แตกต่าง
กันมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากตัวแปรที่ใช้ในการคานวนมีความแตกต่างจากการ
ทดสอบจริ ง เช่น ความเข้ากันระหว่างวัสดุพ้นื และสารตัวเติม การจัดเรี ยง
ตัวของเส้นใยแก้วที่มากจากการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีขอ้ กาหนดที่แตกต่างจากกระบวนการฉี ดจริ ง นอกจากนี้ การ
ปรับปรุ งกฎการผสมยังไม่ได้คานึ งถึงปั จจัยจากความเค้นสะสม (Stress
concentration) ซึ่งเกิดจากโพรงอากาศภายในชิ้นงาน จากปั จจัยดังกล่าว
จึงทาให้ค่าที่ได่มีความแตกต่างกันอย่างมาก

ข้ อเสนอแนะ
ในการวิเคราะห์ปัจจัยในด้านปั จจัยในกระบวนการผลิต เช่น
อุณหภูมิแม่พิมพ์ อุณหภูมิในกระบวนการฉี ดขึ้นรู ป รวมไปถึงปั จจัยจาก
สารตัวเติมชนิ ดอื่นๆที่ มีต่อปริ มาณของโพรงอากาศภายในชิ้นงานที่ผ่าน
กระบวนการฉี ดขึ้นรู ป

