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บทคัดย่ อ

กษาอิทธิ พลของปั จจัยในกระบวนผลิต
กระจายตัวความหนาผนัง
กระบวน
(Stretch Blow Molding Process) โดย
ได้ท าํ การศึ ก ษาได้แ ก่ ขนาดหลอดพรี ฟ อร์ ม อุ ณ หภู มิ ห ลอด
พรี ฟอร์ ม และความเร็ วการเค
จากกระบวนการเป่ าแบบดึ ง ยืด และ
กระบวนการอัดรี ด(Extrusion Blow Molding Process) กับผล
การวิเคราะห์
B-SIM
จากผลการทดลองพบว่า ขนาดหลอดพรี ฟอร์ม มีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
กระจายตัว ความหนา
และ
แท่งยืด ไม่ส่งผลต่อการ
ความหนาผนัง
B-SIM แสดงให้เห็ นว่าผลการวิเคราะห์มี
กรณี กระบวนการอัดรี ดคํา สํ า คัญ : การกระจายตัว ความหนาของผนัง , ความเค้น ตกค้า ง,
กระบวนการ

Abstract

The effect of processing parameters on the wall thickness
distribution and residual stress in stretch blow moldings was
investigated in this work. The processing parameters included the size
and temperature of preform, and velocity of stretch rod. In addition, the
selected experimental results from stretch blow molding and extrusion
blow molding processes were also extensively verified against the
simulated results obtained from B-SIM. Both simulated and measured
results indicated that the size of perform had significant effect on the

wall thickness of blow molding products in comparison with the
changes of preform temperature and velocity of stretch rod. Since the
analytical results obtained from computer simulation were in good
agreement with the experimental results, therefore it can be used as a
valuable tool for the prediction of wall thickness during the blow
molding process.
Keywords: Wall Thickness Distribution, Residual Stress, Stretch Blow
Molding Process

1. บทนํา

(Injection Blow Molding Process) และกระบวนการอัดรี ด(Extrusion Blow Molding Process) อย่างไรก็ตามในอุตสาหกรรมการ
ผลิตบรรจุภณั ฑ์มีความจําเป็ นต้องพัฒนาองค์ความรู้ในการหาสภาวะการ
ส่ งผลให้
สูญเสี ยพ

กระบวนการฉี ดท่งยืด และกระบวนการอัดรี ด เปรี ยบเทียบผลการทดลองจริ งและการจําลองด้วยโปรแกรม B-SIM
เป็ นแนวทางการประยุก ต์ใ ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใ นการออกแบบ
แม่พิมพ์ และการกําหนดสภาวะในการ
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2. วัตถุประสงค์

อัตราการยืดตัวในแนวรัศมี (Hoop Direction)

ศึกษาอิทธิ พลของปัจจัยในกระบวน
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1 มีค่าประมาณ 2.00 และอัตราการยืดตัว
2 มีค่าประมาณ 4.00
λax = Lb/Lp

(1)

λrad = Db/Dp

(2)

3. ขอบเขตการศึกษา

แบบดึ งยืด
ได้แก่ ขนาดหลอดพรี ฟอร์ ม อุณหภูมิหลอดพรี ฟอร์ ม และความเร็ วการ
λax
λrad
Lb
Lp
Db
Dp

4.

4.1 กระบวนการฉีดกระบวนการฉี ด กระบวนการฉี ด
กระบวนการฉี ด2 วิธี ได้แก่ กระบวนการฉี ด (Two Stage)

โดย

แสดงถึง
แสดงถึง
แสดงถึLง
แสดงถึง
แสดงถึDง
แสดงถึDง

อัตราการยืดในแนวรัศมี
ความยาวของหลอดพรี ฟอร์ม
เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดพรี ฟอร์ม

(Single Stage)

กระบวนการฉี ด2

(Hugener, 2009)

1โดยช่วงแรกแท่งยืด (Strength Rod) ถูกยืดออก
4.2 กระบวนการอัดรีดกระบวนการอัด รี ด-

(Pre-blow)
หลอดพรี ฟอร์มขยายตัวเต็มแม่พิมพ์
(Final-blow) ข้อดี ข

Close Mold

Reheat

Stretch

ธี ร่ ว มกัน ระหว่า ง
(Annular Die) ออกมา

Blow

Ejecting

ไปประกบพาริ สั น และให้ แ รงดัน เป่ าจนหลอดพาริ สั น ขยายตัว ติ ด
แม่พิมพ์ (บรรเลง, 2553)

5.

1. หลอดพรี ฟอร์มของขวด PET ขนาด 17 g 20 g และ 34 g
2. เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง
3.
1

(บรรเลง, 2553)

โดยส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์มีการกําหนด
(Axial Direction) และ

4.
5.
6.

ยืด
-
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7.
8. โปรแกรม Image Pro Plus
9. โปรแกรม Solidworks Version 2010
10. โปรแกรม B-SIM Version 2.7 Release 7.00

6.

วิธีดาํ เนิ นโครงงานแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ กระบวนการผลิ ต
จริ ง และก
ผลิตจริ ง

แบบดึงยืด

3 การกระจายตัวความหนาของหลอดพรี ฟอร์ ม
80°C
แท่งยืด 1.92 m/s

7. ผลการศึกษา

7.1 การวิเคราะห์ การกระจายตัวความหนาผนังขวดและความเค้ นตกค้ าง
ผลการวิเคราะห์แ ละตรวจสอบการกระจายตัวความหนาผนัง
พรี ฟอร์ มขนาด 17 g 20 g และ 34 g
80°C
1.92 m/s
3
พบว่า ค่าความหนาผนังมีแนวโน้มลดลงบริ เวณคอขวดจนถึงบริ เวณไหล่

20 g

ฟอร์ มขนาด 34 g

17 g และ
4 พบว่า ค่าความหนาผนังไม่แตกต่างกันมากนัก
17 g และ 20 g มีความยาวและ
20 g และ 34 g แสดง
34 g
นงานขนาด 20 g

4 การกระจายตัวความหนาผนังของหลอดพรี ฟอร์มขนาดต่างๆ กัน

ส่ งผลให้มีระยะ

5(ก) (ข) และ
(ค)
34 g มี
34 g มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางและความยาวมากกว่าหลอดพรี ฟอร์ม 17 g และ 20 g ทําให้
าวไป
แล้ว

(ก)

(ข)

(ค)

5 เปรี ยบเทียบ
พรี ฟอร์มขนาด (ก) 17 g (ข) 20 g และ (ค) 34 g
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7.2
การ
ทดสอบจริง และการจําลอง
6 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างผลการทดลองกับผลการ
B-SIM
80°C
ขนาดหลอดพรี ฟอร์ ม 20 g
ดเท่ากับ
1.92 m/s
ถึงไหล่ขวด และตลอดแนวความยาวของขวด อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
เปรี ยบเทียบบริ เวณฐานขวด แสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบจริ งมีความ
ะห์
ด้ว ยโปรแกรม B-SIM
หลอด
พรี ฟอร์ มอยู่ในสถานะคล้ายยาง แต่ในการจําลองของกระบวนการฉี ด K-BKZ
รวิเคราะห์
โดยโปรแกรม B- SIM
กระบวนการอัด รี ด 190°C ขนาด
28 mm ความดัน 1 MPa และผลการวิเคราะห์โดยโปรแกรม B-SIM จาก
ผลการวิเคราะห์ พบว่า คว
7
แบบจําลอง K-BKZ
ลองในกระบวนการอัดรี ด-

7
ทดสอบจริ ง
โปรแกรม B-SIM ในกระบวนการอัดรี ด-

8. สรุปผล

1.
น
2.
3.

4.

ฉี ดทดสอบจริ ง ทําให้ผลการทดสอบจริ งและการจําลองไม่สอดคล้องกัน
5.
กระบวนการอัดรี ดอัดรี ด-

6
ทดสอบจริ ง
โปรแกรม B-SIM
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