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The objectives of this research were to study effects of binder composition on each process
in metal injection molding of 316L stainless steel and to study solvent debinding process by using
petroleum ether as solvent. An appropriate condition for each process in metal injection molding
when used different binder was studied. The most appropriate binder composition for metal injection
molding of 316L stainless steel was selected. Binder composition includes low-density polyethylene
(LD1630J and LD1450J), paraffin wax, stearic acid and palm oil. As a result, the binder that was
made from 45 wt.% LD1450J, 55 wt.% paraffin wax and added 5 wt% stearic acid (B4505) was the
most appropriate binder for metal injection molding of 316L stainless steel. It gave a good powder
distribution in mixture and could be eradicated easily and rapidly. Solvent debinding for B4505 could
be done. Firstly, the specimens were soaked in ether at 30°C for 1 hour. They were dried at 50°C for
45 minutes. Then, they were soaked in ether again at 40°C for 4 hours. Finally, wax-covered pores at
specimen’s surface were opened by soaking the specimens in pure ether at 40°C for 2 minutes. After
sintering in H2 atmosphere at 1350°C for 4 hours, sintered specimens that used B4505 as binder had
high sintered density (96% of theoretical density) and good mechanical properties.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของงานวิจยั
การฉีดขึน้ รูปโลหะผง (Metal Injection Molding, MIM) เปนเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะที่เริ่ม
เขามามีความสําคัญในการผลิตชิ้นสวนตางๆ ที่มีขนาดเล็ก 3 – 50 มม.(1) เชน ผลิตภัณฑทางการแพทย
และทันตกรรม สวนประกอบของปน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวนรถยนต เปนตน(2,3,4)
เนื่องจากการขึน้ รูปดวยกระบวนการนี้มีขอไดเปรียบกวากระบวนการอื่นๆ ที่สําคัญ คือ สามารถทํา
การผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง รูปรางซับซอนไดเปนจํานวนมาก (mass product)(1,5) มีประสิทธิภาพ
ของตนทุนการผลิตสูงเนื่องจากการขึ้นรูปจากโลหะผงจะไดรูปรางของชิ้นงานใกลเคียงกับที่ตองการ
มาก (near net shape) ทําใหลดคาใชจายในการตกแตงรูปรางชิน้ งาน ลดการสูญเสียเนื้อวัสดุและ
พลังงาน การขึ้นรูปจากโลหะผงทําใหสามารถผลิตงานที่ทําไดยากดวยกระบวนการอื่น เหมาะกับวัสดุ
ที่มีจุดหลอมเหลวสูง เชน เหล็กกลาไรสนิม ไททาเนียม ทังสเตนอัลลอย และเหล็กกลาชนิดตางๆ เปน
ตน(1,4)
เนื่องจากการฉีดขึ้นรูปโลหะผงนี้เปนเทคโนโลยีใหมที่พฒ
ั นามาจากการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร
(Polymer Injection Molding, PIM) รวมกับโลหะวิทยาของโลหะผง (Powder Metallurgy) ซึ่งเปนการ
ผสมโลหะผงเขากับพอลิเมอรที่ทําหนาที่เปนตัวประสาน ดังนั้น แนวคิดทั่วไปในการฉีดขึน้ รูปจึงมา
จากการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร แตสมบัติของโลหะผงกับพอลิเมอรนั้นมีความแตกตางกันมาก การฉีดขึ้น
รูปโลหะผงจึงมีความซับซอนมากกวาเมื่อเทียบกับการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอรที่มีพอลิเมอรเปนวัสดุเพียง
อยางเดียว
สมบัติทางรีโอโลยี (Rheology) ของของผสมเปนสิ่งสําคัญ ความหนืดที่อุณหภูมิฉดี ตองทําให
ของผสมไหลตัวอยางราบรืน่ เขาไปในแมพิมพโดยไมเกิดการแยกตัวของโลหะผงที่เปนของแข็งกับตัว
ประสานทีเ่ ปนของเหลว ซึ่งขึ้นกับชนิดและปริมาณสวนประกอบของตัวประสาน และยังตองไม
เกิดปฏิกริ ิยาทางเคมีกับโลหะผง ไมเสื่อมคุณภาพในขณะอยูในกระบวนการผลิต และตองสามารถ
กําจัดออกไดงา ย
ตัวประสานจะอยูใ นกระบวนการตั้งแตขนั้ ตอนการผสมจนถึงขั้นการกําจัดตัว
ประสาน สมบัติของตัวประสานจะสงผลตอกระบวนการผลิตในทุก ๆ ขั้นตอน ดังนั้นการศึกษาชนิด
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และปริมาณสวนผสมของตัวประสานจึงมีความสําคัญตอการฉีดขึน้ รูปโลหะผงเปนอยางมากเพื่อใหได
ชิ้นงานที่มีคุณภาพ
การฉีดขึน้ รูปโลหะผงนั้นประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก คือ การผสม (Mixing) การฉีดขึ้นรูป
(Molding) การกําจัดตัวประสาน (Debinding) และการเผาผนึก (Sintering) การกําจัดตัวประสานถือวา
เปนขั้นตอนทีม่ ีความสําคัญที่สุด เนื่องจากตองใชเวลานานในการกําจัดตัวประสานใหออกจากชิ้นงาน
ควบคูไปกับปจจัยตางๆ โดยไมทําใหเกิดความเสียหายตางๆ ขึ้นกับชิน้ งาน เชน การพอง (blister) รอย
แตก (crack) และการบิดเบี้ยวของชิ้นงาน (distortion) เปนตน และตองใหมีคารบอนที่เกิดจากการ
สลายตัวของตัวประสานตกคางอยูในชิ้นงานใหนอยที่สดุ เพื่อไมใหสงผลกระทบตอสวนผสมทางเคมี
และสมบัติของชิ้นงานหลังการผลิต
เทคนิคการกําจัดตัวประสานสามารถแบงเปน 2 เทคนิคหลัก คือ การกําจัดตัวประสานดวย
ความรอนและดวยตัวทําละลาย การกําจัดตัวประสานดวยความรอนตองใชเวลาหลายวันในขณะทีก่ าร
กําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายใชเวลาเพียง 10-15 ชั่วโมง สําหรับในอุตสาหกรรม การใชเวลาใน
การผลิตลดลงเปนสิ่งสําคัญอยางมากเพราะทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังชวยในการประหยัด
พลังงานและกาซที่ตองใช ดังนั้น การกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายจึงเหมาะสมกับกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมมากกวา การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการกําจัดตัวประสานจะทําใหใชเวลาใน
ขั้นตอนนีล้ ดลงโดยยังไดคุณภาพที่ตองการ
ชิ้นสวนที่ผลิตจากวิธีนี้ตองนําเขาจาก
เนื่องจากยังไมมีการฉีดขึน้ รูปโลหะผงในประเทศ
ตางประเทศ ดังนั้นจึงทําใหมีความสนใจที่จะทําการศึกษาผลของตัวประสานและปจจัยในการกําจัดตัว
ประสานดวยตัวทําละลายเพือ่ ใหไดสภาวะที่เหมาะสม สามารถเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อนําไปพัฒนาการ
ฉีดขึ้นรูปโลหะผงสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศได
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1.2 วัตถุประสงค
1.2.1
เพื่อหาสวนผสมของตัวประสานที่มีสมบัติเหมาะสมกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปผง
เหล็กกลาไรสนิม 316L
1.2.2 เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายของชิน้ สวนงาน
ฉีดขึ้นรูปผงเหล็กกลาไรสนิม 316L

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การทดลองเพือ่ ศึกษาชนิดและปริมาณของสวนผสมของตัวประสานที่เหมาะสม และปจจัยการ
กําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายโดยใชปโ ตรเลียมอีเทอรเปนตัวทําละลาย วัสดุทใี่ ชคือผงเหล็กกลา
ไรสนิมเกรด 316L และตัวประสานที่มีสว นประกอบของ พาราฟนแวกซ (Paraffin wax) โพลิเอททีลีน
(Polyethylene) กรดสเตียริก (Stearic acid) และน้ํามันปาลม ทําการฉีดขึ้นรูปเปนชิ้นงานทดสอบแรงดึง
โดยศึกษาดังนี้
1.3.1 ศึกษาสมบัติของตัวประสาน ไดแก อุณหภูมิเปลีย่ นสถานะคลายแกว อุณหภูมิ
หลอมเหลว ความสามารถในการเปยก และการขยายตัวเนื่องจากความรอน
1.3.2 ศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนปริมาณสวนผสมและชนิดของตัวประสานตอการผสม การ
ฉีดขึ้นรูป และการกําจัดตัวประสาน
1.3.3 ศึกษาผลตัวแปรในการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย ไดแก
- เวลาทีต่ องใชในการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย
- ลักษณะวิธีการใหความรอนในขณะเผาไลตัวประสานเมือ่ ใชตัวประสานและ
บรรยากาศภายในเตาที่ตางกัน
- อัตราการไหลของกาซในขณะเผาไลตวั ประสาน
1.3.4 ตรวจสอบการหดตัว ความหนาแนน ความแข็ง ความเคนคราก ความตานแรงดึง
อิลาสติกมอดูลัส และเปอรเซ็นตการยืดตัวของชิ้นงานทดสอบแรงดึงหลังการเผาผนึก
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4.1 ไดสวนผสมของตัวประสานทีเ่ หมาะสมกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง ซึ่งทําให
สามารถผลิตเองโดยไมตองนําเขาจากตางประเทศ
1.4.2 ไดสภาวะในการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูส มบัติของ
ชิ้นงานที่ตองการ

บทที่ 2
การศึกษาขอมูลเบื้องตน
การฉีดขึน้ รูปโลหะผง (MIM) เปนเทคโนโลยีที่สําคัญในการผลิตชิน้ สวนที่มรี ูปรางซับซอนใน
ปริมาณสูง แมวาการผลิตดวยวิธนี ี้จะมีตน ทุนสูงแตถาชิ้นสวนที่ตองการมีความซับซอนมาก การผลิต
ดวยวิธี MIM ก็นับวามีตนทุนที่ต่ํากวาเมือ่ เทียบกับการนําไปกัด เจาะ กลึง ไส วิธีนี้ยังใหความ
หนาแนนของชิ้นสวนที่สม่ําเสมอเมื่อเทียบกับวิธีการทางโลหะวิทยาของโลหะผงแบบเดิมที่ตองผาน
การอัดขึน้ รูปซึ่งทําใหชิ้นสวนมีความหนาแนนไมเทากัน(3) ความหนาแนนหลังการขึ้นรูปที่สม่ําเสมอนี้
ชวยยับยั้งขอบกพรองตางๆ ที่จะเกิดในขณะกําจัดตัวประสานได(6)
ขั้นตอนของ MIM สามารถแบงเปน 4 ขั้นตอนหลัก ไดแก ขั้นตอนการเตรียมและการผสม
วัตถุดิบซึ่งสวนผสมหลัก คือ โลหะผงและตัวประสาน ขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปใหไดรูปรางชิ้นงานที่
ตองการ ขั้นตอนการกําจัดตัวประสานเพือ่ ใหเหลือเฉพาะผงโลหะโดยชิ้นงานยังคงรูปรางไดอยู และ
ขั้นตอนการเผาผนึกเปนขั้นตอนสุดทาย
2.1 การเตรียมและการผสมวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ใชใน MIM ไดแก โลหะผง และตัวประสาน โลหะผงทีใ่ ชอาจใชเพียงชนิดเดียวหรือ
หลายชนิดผสมกันก็ได ขึ้นอยูกับสมบัตขิ องชิ้นงานทีต่ องการ สวนตัวประสานที่ใชนั้นผสมขึ้นจาก
วัตถุดิบหลายชนิดเพื่อใหไดสมบัติที่เหมาะสมกับกระบวนการ MIM จากนัน้ จึงผสมวัตถุดิบทัง้ สอง
ชนิดในอัตราสวนที่กําหนดใหมีความเปนเนื้อเดียวกันเพือ่ เตรียมไปฉีดขึ้นรูปตอไป
2.1.1 วัตถุดิบที่ใชใน MIM
2.1.1.1 โลหะผง
โลหะผงทีใ่ ชใน MIM มักผลิตจากกรรมวิธี Gas Atomization (GA) และ
Water Atomization (WA) ซึ่งมีขอดีขอเสียแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบลักษณะและสมบัติของผงจากวิธีการผลิตทีต่ างกัน(7, 8, 9)
Gas Atomization
Water Atomization
ราคา
แพง
ถูก
รูปราง
กลม
ไมสม่ําเสมอ
ความหนาแนนเคาะ
สูง
ต่ํา
ปริมาณตัวประสานที่ตองการ
นอย
มาก
เวลาที่ตองการในการกําจัดตัวประสาน
นอย
มาก
ความแข็งแรงหลังกําจัดตัวประสาน
ต่ํา
สูง
การหดตัวหลังการเผาผนึก
นอยและเทากันทุกทิศทาง มากและไมเทากันทุกทิศทาง
ความหนาแนนหลังการเผาผนึก
สูง
ต่ํา
ผงจาก WA มีรูปรางไมสม่ําเสมอ ทําใหเกิดแรงเสียดทานระหวางอนุภาค จึง
ซึ่งเปนสิ่งจําเปน
ทําใหชิ้นงานสามารถคงรูปรางหลังการกําจัดตัวประสานไดดกี วาผงรูปรางกลม(7)
หลังจากการกําจัดตัวประสาน แตผงที่ผลิตจากวิธี WA จะมีรูพรุนอยูภายในผงและมีฟล มออกไซด
เคลือบอยู และจากรูปรางไมสม่ําเสมอนี้ ทําใหผงไมสามารถจัดเรียงตัวกันไดแนนจึงทําใหความ
หนาแนนของชิ้นงานหลังการเผาผนึกนอยกวาชิ้นงานที่ใชผงรูปรางกลมซึ่งไดจากการผลิตแบบ GA(8)
รูปที่ 2.1 แสดงใหเห็นหนาตัดภายในของผงที่ผลิตดวย 2 วิธีนโี้ ดยรูและเสนสีเทาในรูป 2.1(a) คือรูที่
พบภายในผง

(a)

(b)

รูปที่ 2.1 หนาตัดของผงเหล็กกลาไรสนิม 316L ที่ผลิตดวยวิธี
(a) Water Atomization และ (b) Gas Atomization(8)
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จากรูปรางกลมของผงที่ไดจากวิธี GA ทําใหในขณะฉีดของผสมเขาแบบผง
จะไมเกิดการเรียงตัวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจึงทําใหเกิดการหดตัวที่เทากันทุกดานเมื่อทําการเผา
ผนึก และการมีความหนาแนนบรรจุ (packing density) สูงกวาทําใหใชตัวประสานนอยกวาจึงทําใหมี
การหดตัวขณะเผาผนึกนอยกวาสงผลใหเกิดการบิดเบี้ยวของชิ้นงานนอยกวา
การผสมผงจาก GA และ WA ในอัตราสวน 3:1 ทําใหไดความหนาแนนเคาะ
สูงขึ้น การหดตัวลดลง และราคาถูกลง การนําผงจาก WA ไปบด (milling) จะชวยปรับปรุงรูปรางของ
ผงทําใหไดสมบัติที่ดีขึ้น(9)
2.1.1.2 ตัวประสาน
ตัวประสานทําหนาที่เปนตัวพาผงโลหะใหถูกฉีดเขาไปในแมพิมพใน
ขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปโดยอยูในลักษณะของของไหล หลังจากนัน้ จะแข็งตัวทําใหผงโลหะยึดเกาะกัน
ไดเปนรูปรางที่ตองการ และจะถูกกําจัดออกในขั้นตอนการกําจัดตัวประสาน ดังนั้น ตัวประสานจึงตอง
มีสมบัติที่เหมาะสมกับวิธี MIM นี้ ซึ่งสมบัติที่ตองการ ไดแก(4)
- สมบัติการเปยก (wetting) ชวยลดความหนืด สามารถเพิ่มสัดสวนของผงในของ
ผสม (feedstock) และชวยใหคงรูปอยูไดดวยแรงแคปลลารี (capillary) หลังการกําจัดตัวประสานจาก
การมีตวั ประสานเหลืออยู แตตองไมทําใหเกิดการแยกตัวของผงโลหะกับตัวประสาน
- สายโซโมเลกุลสั้น (มวลโมเลกุลนอย) ทําใหจุดหลอมเหลวต่ําลง ความหนืดลดลง
และเวลาทีใ่ ชในการกําจัดตัวประสานลดลง
- การนําความรอนสูงเพื่อชวยในการกระจายความรอน ลดความเคนจากความรอน
- สัมประสิทธิก์ ารขยายตัวจากความรอนต่ํา
- มีความแข็งแรง ชิ้นงานสามารถจับเคลื่อนยายไดหลังการฉีดขึ้นรูป
- มีการสลายตัวหลายชวงอุณหภูมิซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการกําจัดตัวประสาน
จากสมบัติที่กลาวมาขางตน ตัวประสานจึงตองประกอบดวยสวนผสมที่มี
สมบัติที่หลากหลาย เพื่อใหไดสมบัติโดยรวมที่ตองการ โดยสวนผสมที่จะนํามาผสมกันตองผสมเปน
เนื้อเดียวกันได
ตัวประสานสวนมากจะประกอบดวยโพลิเอททีลนี (PE) หรือโพลีโพรไพลีน (PP)
พาราฟนแวกซ (PW) และกรดเสตียริก (SA) PE/PP ใหความยืดตัวของของผสมและความแข็งแรง
ของชิ้นงานหลังการขึ้นรูป PW ใหความสามารถในการไหลตัวและการเปยก SA เปนสารหลอลื่น
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ปรับปรุงการยึดเกาะกันของผงกับตัวประสาน และไดความเปนเนื้อเดียวกัน(5) แตหากมี SA มากจะทํา
ใหความแข็งแรงดึงของชิ้นงานหลังการเผาผนึกลดลง เนือ่ งจากมีคารบอนและออกซิเจนเพิ่มขึ้น(10)
ปริ ม าณส ว นผสมที่ ใ ห ค วามแข็ ง แรงกั บ ชิ้ น งานมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
กระบวนการตาง ๆ ใน MIM หากมีปริมาณสวนผสมที่ใหความแข็งแรงกับชิ้นงานนอยจะทําใหความ
หนืดลดลง อุณหภูมิที่ตองใชในการฉีดขึ้นรูปลดลงซึ่งชวยลดการเสื่อมคุณภาพของตัวประสาน ทําให
สามารถนําของผสมที่เคยผานการฉีดขึ้นรูปแลวนํากลับมาใชใหมได แตหากมีปริมาณนอยเกินไปจะทํา
ให ตองใช เวลาในการจัดตั วในแม พิมพน าน เกิ ดการงอขณะปลดชิ้นงานออกจากแมพิม พ และไม
สามารถคงรูปรางไดขณะกําจัดตัวประสาน(11) ปริมาณสวนผสมที่ใหความแข็งแรงมากทําใหชิ้นงาน
หลังการเผาผนึกมีความหนาแนนและความแข็งเพิ่มขึ้นจากการที่ผงมีการจัดเรียงตัวไดดีกวา แตทําให
ตองใชเวลาในการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายเพิ่มขึ้น และกําจัดสวนผสมที่สามารถละลายในตัว
ทําละลายไดลดลง เนื่องจากสวนผสมที่ใหความแข็งแรงไมละลาย และเชื่อมกับผงจึงเปนตัวขัดขวาง
การแพรของโมเลกุลสวนผสมที่ละลายออกจากชิ้นงานสูตัวทําละลาย(12)
แวกซซึ่งใหความสามารถในการไหลตัวและการเปยกกับตัวประสานมีหลาย
ชนิด แตละชนิดมีสมบัติแตกตางกัน การเลือกใชจึงขึน้ อยูกับสมบัตทิ ี่ตองการและความเขากันไดกับ
สวนผสมอื่น ๆ K.C. Hcu และคณะ(13) ทําการศึกษาผลของชนิดของแวกซผสมกับโพลิเอททีลนี ความ
หนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene, LDPE) ตอ MIM พบวา ตัวประสานเปนเนื้อเดียวกันไดโดย
การใชแวกซทมี่ ีโครงสรางทางเคมีคลายกับ LDPE ซึ่งสงผลใหไมเกิดการเกาะรวมตัวกันของผง และ
ดวยการใชแวกซที่ไมมีขั้ว แวกซที่มีขั้วใหความหนืดสูงกวาเนื่องจากเกิดพันธะไฮโดรเจนกับผงจึงให
ความแข็งแรงที่มากกวา แตมีคารบอนตกคางในชิ้นงานหลังการเผาผนึกมากกวา
2.1.2 การผสม (Mixing)
เปนการผสมผงโลหะกับตัวประสานในอัตราสวนที่กําหนดใหเกิดความเปนเนื้อ
เดียวกัน (homogeneous) เพื่อใหแนใจวาผิวของทุกๆ อนุภาคจะถูกครอบคลุมดวยตัวประสาน ปริมาณ
ตัวประสานทีพ่ อดี คือ ปริมาณตัวประสานที่มากพอที่จะครอบคลุมผงใหทั่วถึงอยางสม่ําเสมอ ถา
ปริมาณตัวประสานนอยเกินไปจะทําใหความหนืดเพิ่มขึน้ อยางมาก เกิดชองวางและทําใหรอยแตกขณะ
กําจัดตัวประสานได(6) รูปรางที่แตกตางกันของผงทําใหตองการปริมาณตัวประสานตางกัน ผงที่ผลิต
จากวิธี WA ซึ่งมีรูปรางไมสม่ําเสมอและผิวขรุขระตองการปริมาณตัวประสานมากกวาผงทีผ่ ลิตดวยวิธี
GA ซึ่งมีรูปรางกลม และผิวเรียบเพื่อใหตัวประสานสามารถครอบคลุมผงไดอยางทัว่ ถึง(8) ผงที่มีขนาด
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และรูปรางตางกันอาจทําใหเกิดการแยกตัวขึ้นได การใชผงที่มีขนาดเล็กลงจะชวยลดปญหานีด้ งั รูปที่
2.2 แตอาจทําใหเกิดปญหาการเกาะรวมตัวกันสูงขึ้น
สัมประสิทธิ์การแบงแยก

เสนผานศูนยกลางอนุภาคเฉลี่ย (µm)
* สัมประสิทธิ์การแบงแยก Cs = (Xt – Xb)/(Xt + Xb); Xt และ Xb คือเศษสวนของอนุภาคขนาดใหญบริเวณครึ่งบนและ
ครึ่งลางของภาชนะบรรจุตามลําดับ อัตราสวนเสนผานศูนยกลางคืออัตราสวนของขนาดอนุภาคสองขนาด

รูปที่ 2.2 ความสัมพันธระหวางสัมประสิทธิ์การแยกตัวกับเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย
ของทรายที่มีอัตราสวนของขนาดแตกตางกัน(4)
การผสมนั้นยังตองควบคุมอุณหภูมิ การเตรียมลําดับขัน้ ตอนการผสม การชั่งน้ําหนัก
และการใชเครือ่ งผสมที่ใหแรงเฉือนสูง เพือ่ ใหไดของผสมที่มีความเปนเนื้อเดียวกัน นอกจากนี้ยงั ตอง
คํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ ที่มผี ลกระทบตอปริมาณการใชพลังงาน เวลาการผสม และคุณภาพของของผสม
เชน ปริมาณการผสม อัตราการปอนผงเขาเครื่องผสม และประเภทของเครื่องผสม
สัดสวนของผงที่เพิ่มขึ้นตองการแรงบิดซึ่งทําใหเกิดแรงเฉือนในของผสมมากขึ้นเพือ่
ความเปนเนื้อเดียวกัน การเพิ่มความเร็วรอบในการผสมชวยใหใชแรงบิดลดลงและยังทําใหการผสม
เสร็จเร็วขึ้น การเพิ่มอุณหภูมิในการผสมเปนอีกวิธีหนึ่งในการชวยลดแรงบิดทีต่ องใช เนื่องจากตัว
ประสานจะขยายตัวและมีความหนืดลดลง อยางไรก็ตามการใชอุณหภูมิต่ําจะใหความเปนเนื้อเดียวกัน
ไดดีกวา(14)
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N.H. Loh, S.B. Tor และ K.A. Khor(15) ศึกษาปจจัยในการผสมที่มีผลตอความเปนเนื้อ
เดียวกันของของผสมผงเหล็กกลาไรสนิมเกรด 316L 85%โดยน้ําหนัก TiC 3%โดยน้ําหนัก และ PAN31 12%โดยน้ําหนัก พบวา อัตราการปอนผงและความเร็วของใบพัดเปนปจจัยหลักที่สงผลตอความ
เปนเนื้อเดียวกันของของผสม
โดยอัตราการปอนผงและความเร็วของใบพัดต่ําจะใหความเปนเนื้อ
เดียวกันดีที่สุด สภาวะการผสมที่ใหความเปนเนื้อเดียวกันสูงสุด คือ อุณหภูมิการผสม 60 °ซ เวลาการ
ผสม 70 นาที อัตราการปอนผง 10 กรัม/นาที ความเร็วใบพัด 10 รอบ/นาที ใชใบพัดประเภท cam และ
ขนาดผง PF 20 (ขนาดเฉลี่ย 10 µm)
2.2 การฉีดขึน้ รูป (Injection Molding)
ของผสมจะถูกใหความรอนที่อุณหภูมิสูงกวาจุดหลอมเหลวของตัวประสานจนอยูใ นลักษณะ
หนืดและถูกฉีดผานหัวฉีดเขาสูแมพิมพ อุณหภูมิกระบอกฉีดและหัวฉีดตองควบคุมใหดีเพราะเปน
ตัวกําหนดอุณหภูมิของของผสม(16) และเพื่อรักษาสภาวะใหคงที่ สวนที่แมพิมพนั้นอุณหภูมติ องต่ํา
พอที่จะทําใหของผสมที่ถูกฉีดเขาไปแข็งตัวได(3)
ความบกพรองและการบิดเบีย้ วของชิ้นงานหลังการเผาประสานอาจมีสาเหตุมาจากขั้นตอนนี้
ดังนั้น จุดมุงหมายของขั้นตอนนี้จึงอยูที่การขึ้นรูปใหไดชิ้นงานที่มีความเปนเนื้อเดียวกันโดยปราศจาก
ความบกพรอง หากเกิดการแยกตัวของผงกับตัวประสานจะเกิดการเกาะรวมกันของผงหรือตัวประสาน
ทําใหความหนาแนนหลังการขึ้นรูปไมสม่ําเสมอ(6) ปจจัยหลักคือความหนืดซึ่งขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ความ
ดัน และอัตราการใหแรงเฉือนไปจนถึงลักษณะทางความรอนของวัสดุเพื่อใหเกิดความเคนตกคางนอย
ที่สุด
ความหนืดของของผสมจะลดลงเมื่อไดรับอัตราการเฉือนสูงเมื่ออยูในหัวฉีด และจะเพิ่มขึ้น
เมื่ออัตราการเฉือนลดลงขณะอยูในแมพิมพ(6) ซึ่งทําใหเกิดการไหลอัด (plug flow) และรอยเชื่อม
(weld line) ในขณะฉีดไดหากใชตัวประสานที่มีความหนืดต่ํา(17)
C.H. Ji และคณะ(16) ไดทําการศึกษาความบกพรองของชิ้นงาน MIM ในขั้นตอนการฉีดขึ้นรูป
พบวา การนําความรอนที่สูงและความรอนจําเพาะที่ต่ําของผงเหล็กกลาไรสนิม 316L ทําใหเย็นตัวเร็ว
ความหนืดเพิ่มขึ้น เปนสาเหตุใหเกิดรอยแหวง (short shot) ซึ่งสามารถแกไขดวยการเพิ่มอุณหภูมฉิ ีดดัง
รูปที่ 2.3 สวนความดันในการฉีดขึ้นรูปที่ตา่ํ เกินไปทําใหเกิดรอยยุบ (sink mark) และโพรง (cavities) ที่
ผิว ความดันทีม่ ากพอจะชดเชยการหดตัวจากการเย็นตัวแตหากมากเกินไปจะทําใหเกิดรอยแตก (crack)
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ในบริเวณที่เกิดความเคนสูง หากไมเกิดรอยแตกหลังการขึ้นรูปในทันทีความเคนที่มีอยูอาจทําใหเกิด
รอยแตกในขณะเผาไลตัวประสานได
Toru Shimizu และคณะ(18) ไดเปรียบเทียบประเภทของตัวประสานไดแก PAN-31 และ PAN250 ที่มีผลตอการผสมและการฉีดขึ้นรูป พบวา PAN-250 ซึ่งมี olefin-hydrocabons ใหการผสมมี
ความเปนเนื้อเดียวกันดีกวา และเมื่อฉีดขึ้นรูปแลวสามารถนําออกจากแมพิมพไดงายกวา

รูปที่ 2.3 รอยแหวงของ comb part ที่ใชอุณหภูมิการฉีดตางๆ กัน(16)
นอกจากนี้ การออกแบบแมพิมพยังเปนปจจัยที่สําคัญตอการฉีดขึ้นรูป การเปลี่ยนแปลง
พื้นที่หนาตัดอยางกระทันหันเปนสาเหตุของการแยกตัวของผงกับตัวประสานทําใหความหนาแนนไม
สม่ําเสมอ การออกแบบแมพิมพที่ของผสมตองวิ่งมาชนกัน เชน ชิน้ งานที่มีรู หรือวงแหวนนัน้ อาจทํา
ใหเกิดรอยเชื่อม เนื่องจากอุณหภูมิของผสมลดลงทําใหเนื้อประสานไมดีซึ่งแสดงในรูปที่ 2.4 การเพิ่ม
ขนาดทางเขา (gate size) ชวยหนวงการเย็นตัวของของผสม และหากควบคูไปกับการลดความเร็วการ
ฉีดจะชวยลดการแยกตัวของของผสม(16)
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รูปที่ 2.4 บริเวณที่เกิดรอยเชือ่ มเมื่อวางตําแหนงทางเขาที่ปลาย และที่ดา นขางของชิ้นงาน(19)
2.3 การกําจัดตัวประสาน (Debinding)
เปนการกําจัดตัวประสานใหออกไปจากชิ้นงานหลังการฉีดขึ้นรูปโดยที่ชิ้นงานยังสามารถคง
รูปรางและไมเกิดความเสียหายหลังจากตัวประสานออกไปจากชิ้นงาน สําหรับใน MIM เทคนิคที่ใชใน
การกําจัดตัวประสานแบงเปน 2 ประเภทหลักโดยแตละประเภทมีเทคนิคยอย ๆ ไดแก(4)
การกําจัดตัวประสานดวยความรอน (Thermal Debinding)
- กลไกการแพร (ความดันต่ํา)
- การแทรกซึม (ความดันสูง)
- wicking (การไหลดวยแรงแคปลลารี)
การกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย (Solvent Debinding)
- การสกัด (การแชในตัวทําละลาย)
- การใชความดันสูง (supercritical)
- การใชความรอนรวม (ใชความรอนและตัวทําละลาย)
ในงานวิจัยจะขอกลาวถึงเพียง 2 เทคนิค คือ การกําจัดตัวประสานดวยความรอนโดยใชกลไก
การแพร และการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายดวยวิธีการสกัด

13
2.3.1 การกําจัดตัวประสานดวยความรอนโดยใชกลไกการแพร
เปนการใชความรอนเพื่อใหตัวประสานระเหย หรือทําปฏิกริ ิยากับบรรยากาศออกจาก
ชิ้นงานที่ฉีดขึน้ รูปแลว หลักพื้นฐานของการกําจัดตัวประสาน คือ การที่ของไหลไหลผานรูพรุนที่มี
ความตอเนื่อง เมื่อเริ่มตนกําจัดตัวประสาน ตัวประสานที่มีอุณหภูมกิ ารสลายตัวต่าํ จะสลายตัวและเกิด
เปนชองเล็กๆ เมื่อรูพรุนมีขนาดเล็กและมีความดันต่ํา การแพรของกาซจะเปนกลไกที่ควบคุมการกําจัด
ตัวประสานซึง่ ในขั้นนี้ตองใชอัตราการใหความรอนที่ต่ําเพื่อใหกาซสามารถแพรออกจากชิ้นงานไดทัน
จนกระทั่งเกิดรูพรุนทีใ่ หญและตอเนื่องจึงสามารถเพิ่มอัตราการใหความรอนได เมื่อขนาดรูพรุนและ
ความดันเพิ่มขึน้ ทําใหเกิดการไหลของ 2 เฟส คือของเหลวและกาซรวมกัน สําหรับของเหลวนั้นความ
หนืดจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิม่ ขึ้น ในขณะที่กาซจะมีความหนืดเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิม่ ขึ้น
K.S. Hwang และ T.H. Tsou(7) ศึกษากลไกการกําจัดตัวประสานดวยความรอนของ
ผง carbonyl iron ในบรรยากาศ H2 โดยแบงเปน 3 ขั้น

(a)

(b)

(c)
รูปที่ 2.5 การกระจายตัวของตัวประสานเมือ่ กําจัดตัวประสานดวยความรอน
(a) ขั้นตน (b) ขั้นกลาง และ (c) ขั้นสุดทาย(7)
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ขั้นตน - เกิดรูพรุนขนาดเล็ก (< 0.8 µm) ที่ตอเนื่องกันจากการสลายตัวของตัว
ประสานที่อุณหภูมิต่ํา อัตราการแพรชากวาอัตราการเกิดกาซดังนั้นจึงตองใชเวลาเผาที่อุณหภูมิต่ํานาน
อัตราการสลายตัวที่ผิวเร็วกวาภายใน ตัวประสานจึงลดลงจากภายนอกเขาสูภายใน
ขั้นกลาง – เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความหนืดลดลง เกิดกาซมากขึ้นและไมสามารถ
ออกมาตามชองไดเร็วพอ ความดันภายในเพิ่มขึ้นจึงผลักตัวประสานออกมาที่ผิวทําใหไลตัวประสานได
ดีขึ้น อัตราการกําจัดตัวประสานเพิ่มขึ้นโดยไมเกิดความเคนภายในสูงเนื่องจากความดัน
ขั้นสุดทาย – เหลือตัวประสานอยูที่จุดสัมผัสของผงในลักษณะของพันธะเพนดูลาร
(pendular bonds) ในขณะที่แรงแคปลลารี (capillary) จะชวยพยุงผงใหยังคงรูปรางของชิ้นงานไวได
2.3.1.1 ปจจัยที่มีผลตอการกําจัดตัวประสานดวยความรอน
กําจัดตัวประสานขึ้นอยูกับหลายปจจัย ประกอบดวย สวนผสมทางเคมีของ
ตัวประสาน ขนาดชิ้นงาน ขนาดผง ความพรุน อัตราการใหความรอน สวนประกอบของบรรยากาศ
อัตราการไหล และตําแหนงที่วางชิ้นงานในเตาเผาไลตัวประสาน
2.3.1.1.1 สวนประกอบทางเคมีของตัวประสาน
Toru Shimizu และคณะ(18) ทําการเปรียบเทียบประเภทของตัว
ประสานไดแก PAN-31 และ PAN-250 ที่มีผลตอการกําจัดตัวประสาน พบวา PAN-250 ซึ่งมี olefinhydrocabons มีชวงอุณหภูมกิ ารสลายตัวทีแ่ คบกวา PAN-31 ทําใหกาํ จัดตัวประสานดวยความรอนได
ยาก เนื่องจากทุก ๆ สวนผสมในตัวประสานจะเกิดการสลายตัวและออกจากชิ้นงานพรอม ๆ กัน ทําให
เกิดความดันภายในมากจึงอาจทําใหเกิดความบกพรองในขณะกําจัดตัวประสานได
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รูปที่ 2.6 กราฟ Thermal Gravimetric Analysis (TGA) ของ PAN-250 และ PAN-31(18)
2.3.1.1.2 ขนาดผง
เมื่อขนาดผงเล็กลงจะหนวงการกําจัดตัวประสานในขณะเผาไลตัว
ประสาน ดังรูปที่ 2.7 เนื่องจากมีพื้นทีผ่ ิวมากขึ้นจึงเปนตัวตานการไหลของตัวประสาน

รูปที่ 2.7 การกําจัดน้ําออกจากชิ้นงานที่มีสดั สวนความหนาแนน 0.6 และจุดน้ําคาง 20 °ซ(4)
2.3.1.1.3 อัตราการใหความรอน
ในชวงแรกของการกําจัดตัวประสานจะเกิดความดันอุทก เนื่องจาก
การขยายตัวจากความรอนทีไ่ มเทากันของผงกับตัวประสาน ซึ่งจะทําใหเกิดรอยแตกเปนเสน ๆ ได
ดังนั้น อัตราการใหความรอนในขั้นแรกตองชาเพื่อใหมีการสรางรูพรุนเปดที่ตอเนื่อง(16)
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2.3.1.1.4 บรรยากาศ
Ji Chun Hai และคณะ(20) ศึกษาถึงผลของบรรยากาศที่ตา งกันในการ
กําจัดตัวประสาน PAN-31 ของชิ้นงานเหล็กกลาไรสนิม 316L พบวา บรรยากาศในการกําจัดตัว
ประสานไดมากคือ Ar+5%H2 N2 และ Ar ตามลําดับ N2 กําจัดตัวประสานไดมากกวา Ar เนื่องจากเปน
กาซที่เบาและเล็กกวา จึงสามารถแทรกซึมเขาไปในชิ้นงานไดดกี วา เมื่อกําจัดตัวประสานไดมากขึ้น
สงผลใหความหนาแนนของชิ้นงานเพิ่มขึ้น บรรยากาศ N2 ทําใหเกิด Cr2N ในขณะที่ Ar กับ Ar+5%H2
ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของผง

รูปที่ 2.8 ความสัมพันธระหวางน้ําหนักทีห่ ายไปกับบรรยากาศการกําจัดตัวประสาน
และอัตราการไหลของกาซที่ตางกัน(20)
จากรูปที่ 2.9 คารบอนตกคางพบมากเมื่อใชบรรยากาศ Ar และนอย
ที่สุดใน N2 เนื่องจากสามารถกําจัดตัวประสานไดนอยและมากขึ้นตามลําดับ สวน Ar+5%H2 นั้น H2 จะ
ทําปฏิกริ ิยากับ C เกิด CH4 และเมื่อมาสัมผัสกับชิ้นงานจะสลายตัวให C ที่ชิ้นงาน

รูปที่ 2.9 ความสัมพันธระหวางระดับคารบอนตกคางกับบรรยากาศการกําจัดตัวประสาน
และอัตราการไหลของกาซที่ตางกัน(20)
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การเกิดปฏิกริ ยิ าดีคารบูไรเซชัน (decarburization) ของชิ้นงานถูก
ควบคุมโดยปฏิกริ ิยาออกซิเดชัน และปฏิกริ ิยารีดกั ชัน(21) ดังสมการ
bC + mO2
aC + nH2

CbO2m
CaH2n

… (2.1)
… (2.2)

กาซที่เกิดขึ้นในปฏิกริ ยิ าดีคารบูไรเซชันสําหรับปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน และปฏิกริ ยิ ารีดกั ชัน คือ CO และ
CH4 ตามลําดับ
ในบรรยากาศ N2 ปฏิกริ ิยาดีคารบูไรเซชันเกิดจากปฏิกิรยิ าระหวาง
C กับ O ที่อยูในรูปของสิ่งสกปรกในบรรยากาศและผงเปนหลัก สวนใน H2 เกิดจากปฏิกิริยาระหวาง C
กับ H เปนหลัก
J.A. Moore และคณะ(22) ศึกษาความแตกตางของบรรยากาศที่มผี ล
ตอการกําจัดตัวประสานของชิ้นงานทองแดงที่ผลิตดวย MIM พบวา บรรยากาศที่ใหปริมาณรูพรุน
ตอเนื่องสูงสุดคือ อารกอน สุญญากาศ และอากาศตามลําดับ เนื่องจากอารกอนชวยพาตัวประสานที่
สลายตัวออกมาใหออกไปไดดีกวาสุญญากาศซึ่งไมมีกาซเปนตัวพาออกไป สําหรับอากาศนั้นทําใหเกิด
ออกไซดขึ้นทีผ่ ิวของผง ชั้นฟลมทีเ่ กิดขึ้นนี้ไปลดขนาดของรูพรุนทําใหมีปริมาณรูพรุนตอเนือ่ งนอย
อารกอนทําใหเกิดการทรุด (slumping) เพราะเกิดความดันยอยของตัวประสานทีร่ ะเหยออกไปสูง ใน
สุญญากาศสามารถควบคุมรูปรางของชิ้นงานไดดีเนื่องจากความดันไอของตัวประสานต่ํา สวนอากาศ
นั้นปฏิกริ ิยาการสลายตัวเกิดเร็วกวาที่กาซจะออกไปทําใหเกิดความดันมากในชิน้ งาน ทําใหเกิดความ
เสียหายและควบคุมรูปรางไมได
2.3.1.1.5 อัตราการไหลของกาซ
การใชอัตราการไหลของกาซต่ําจะลดอัตราการกําจัดคารบอนทําให
มีคารบอนตกคางเพิ่มขึ้น และกระจายตัวอยางไมสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังทําใหความดันภายในเพิ่มขึ้น
การใชเวลาการกําจัดตัวประสานเพิ่มขึ้นชวยลดความดันและลดคารบอนตกคางแตจะทําใหเกิดการบิด
เบี้ยวและรูขนาดใหญ ดังแสดงในรูปที่ 2.10 ซึ่งจะไปลดแรงดึงของชิ้นงาน(5) การใชอัตราการไหลของ
กาซสูงทําใหกําจัดตัวประสานไดมากขึน้ และมีคารบอนตกคางนอยลงดังรูปที่ 2.8 และ 2.9 เนื่องจาก
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ไปลดความดันยอยของตัวประสานทีร่ ะเหยออกมา(8) แตหากใชอัตราการไหลของกาซสูงเกินไป (550
มิลลิลิตร/นาที) จะทําใหเกิดการพอง (blister) เพราะจะเกิดความดันรอบ ๆ ชิ้นงาน(16)

รูปที่ 2.10 รูพรุนของชิ้นงานหลังการเผาผนึกแลวโดยใชอัตราการไหลของกาซขณะกําจัดตัวประสาน
(a) 300 และ (b) 1000 มิลลิลติ ร/นาที(5)
2.3.2 การกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย
เปนการแชชนิ้ งานในของไหลที่สามารถละลายสวนผสมของตัวประสานบางชนิดที่
เปนโมเลกุลไมมีขั้วหรือละลายโมเลกุลเล็ก ๆ ที่มีขั้วไดบางเล็กนอย(8) อัตราการกําจัดตัวประสานถูก
ควบคุมโดยการแพรของโมเลกุลสวนผสมของตัวประสาน
เมื่อแชชิ้นงานในตัวทําละลาย สวนผสมที่สามารถละลายไดเริ่มละลายจากผิวของ
ชิ้นงานและเกิดเปนชองรูพรุนขนาดเล็ก ดังรูปที่ 2.11 (a) เมื่อการกําจัดตัวประสานดําเนินตอไป รูพรุน
เดิมมีขนาดใหญขึ้น และเกิดรูขนาดเล็กขึ้นใหมอยางตอเนื่องเมื่อตัวทําละลายแทรกซึมเขาไปในชิ้นงาน
ซึ่งทําใหมีผิวสัมผัสระหวางตัวประสานกับตัวทําละลายมากขึ้น (รูปที่ 2.11 (b))
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(a)

(b)

(c)
รูปที่ 2.11 การกระจายตัวของตัวประสานในการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายตามดวยความรอน
(a) ในขั้นของการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย (b) เมื่อเริ่มตนกําจัดตัวประสานดวย
ความรอน และ(c) ชวงกลางของการกําจัดตัวประสานดวยความรอน(23)
หลังจากการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายแลวยังคงตองนําชิ้นงานไปกําจัดตัว
ประสานดวยความรอนเพื่อกําจัดตัวประสานที่ไมละลายตอไป เมื่อเทียบเวลาที่ตองใชทั้งหมดการกําจัด
ตัวประสานดวยตัวทําละลายแลวตามดวยความรอนซึ่งใชเวลารวมทั้งหมดประมาณ 10-15 ชั่วโมงใช
เวลานอยกวาการกําจัดตัวประสานดวยความรอนเพียงอยางเดียวซึ่งตองใชเวลาประมาณ 45-60 ชั่วโมง
มาก (รูปที่ 2.12) เนื่องจากการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายเปนการเปดชองที่ตอเนื่องภายใน
ชิ้นงาน กาซที่เกิดขึ้นขณะเผาไลตวั ประสานทีเ่ หลือสามารถออกไปตามรูพรุนเปดเหลานีโ้ ดยไมเกิด
ความดันภายในชิ้นงาน การเผาไลตัวประสานตอจึงสามารถใหความรอนไดอยางรวดเร็ว
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รูปที่ 2.12 ตารางการใหความรอนของการกําจัดตัวประสานและการเผาผนึกสําหรับการกําจัด
ตัวประสานดวยสารละลาย และดวยความรอน(5)
แมวาการกําจัดตัวประสานดวยสารละลายใหอัตราการกําจัดตัวประสานไดสูงกวาการ
กําจัดตัวประสานดวยความรอนมาก แตสามารถกําจัดตัวประสานไดนอ ยกวาจึงทําใหมีคารบอนตกคาง
สูงกวา Y.L. Ho และ S.T. Lin(5) ศึกษาผลของการใชวธิ ีการกําจัดตัวประสานที่ตางกันตอปริมาณ
คารบอนของเหล็กกลา Fe-2%Ni ในบรรยากาศ 100 %H2 ดวยอัตราการไหล 1 ลิตร/นาที พบวาการ
กําจัดตัวประสานดวยความรอนมีคารบอนเหลืออยู 0.0143 %โดยน้ําหนัก ในขณะที่การกําจัดตัว
ประสานดวยสารละลายมีคารบอนเหลืออยู 0.32 %โดยน้ําหนัก
การแตก การโกงงอ เปนปญหาที่พบในขั้นตอนการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย
นี้ ซึ่งเปนผลมาจากพฤติกรรมการบวม (swelling) ของพอลิเมอรในตัวทําละลาย ดังนั้น หากตัว
ประสานมีพอลิเมอรเปนสวนผสมในปริมาณมากจะทําใหชิ้นงานมีการขยายตัวมาก เมื่อนําชิ้นงานออก
จากตัวทําละลาย ตัวทําละลายที่ยังคงอยูภ ายในจะกลายเปนไออยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการขยายตัวและ
ความดันภายในชิ้นงาน สงผลใหชิ้นงานแตก แตหากตัวประสานมีปริมาณพอลิเมอรนอย การควบคุม
มิติของชิ้นงานในขณะกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายจะทําไดยาก
K.S. Hwang, H.K. Lin และ W. Hwang(24) ทําการศึกษาผลของตัวแปรตางๆ ตอการ
ขยายตัวในขณะกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย พบวา การใชผงขนาดเล็กทําใหเกิดการขยายตัวของ
ชิ้นงานมากและเร็วกวาผงขนาดใหญ การบวมของชิ้นงานมากขึ้นเมื่อใชเฮกเซน (hexane) และโพลิเอท
ทีลีน มากกวาการใชเฮปเทน (heptane) และโพลิโพรไพลีน เปนตัวทําละลายและเปนสวนผสมของตัว
ประสานตามลําดับ เนื่องจากเฮกเซนมีมวลโมเลกุลเล็กกวา จึงสามารถแทรกซึมไดดีกวาการขยายตัวจึง
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มากกวา เมื่อใชอุณหภูมสิ ูงขึ้นการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วขึน้ ชิ้นงานที่มีความหนามากมีการ
ขยายตัวลดลงเนื่องจากใจกลางชิ้นงานตานการขยายตัวของสวนนอกซึง่ สัมผัสกับตัวทําละลายมากกวา
จากผลนี้ทําใหหากชิ้นงานมีความหนาไมเทากันอาจเกิดการแตกและบิดเบี้ยวจากการขยายตัวที่ไม
เทากันในแตละสวนได
2.4 การเผาผนึก (Sintering)
เปนการเผาที่อณ
ุ หภูมิต่ํากวาจุดหลอมเหลวของวัสดุผงเพือ่ ใหเกิดการเชือ่ มผนึกกันของผง การ
ผนึกกันเกิดจากการเคลื่อนทีใ่ นระดับอะตอมที่อุณหภูมสิ ูง โดยทัว่ ไปกลไกการแพรจะเปนกลไกหลัก
การเผาผนึกแบงเปน 3 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกผงจะเกิดพันธะขึ้นทีจ่ ุดสัมผัสระหวางผง และ
ผิวสัมผัสจะเพิม่ มากขึ้นทําใหรูมีความเรียบมากขึ้น นําไปสูขั้นกลาง ซึ่งโครงสรางของรูเปนลักษณะ
เปดอยางตอเนือ่ ง และมีความหนาแนน 70-92 %ของทฤษฎี ในขั้นสุดทายรูจะเปนรูปดกลมและหดตัว
ลงอยางชา ๆ เนื่องจากการแพรไปตามชองวาง (vacancy) ไปที่ขอบเกรน (รูปที่ 2.13)

รูปที่ 2.13 การพัฒนาของพันธะระหวางอนุภาคและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางในขณะเผาผนึก (4)
N.H. Loh และคณะ(21) ศึกษาถึงผลของปจจัยการเผาผนึกตอสมบัติทางกลของเหล็กกลาไรสนิม
316L โดยใชอณ
ุ หภูมิในการเผาผนึก 1050, 1200 และ 1350 °ซ อัตราการใหความรอน 5, 10 และ15
°ซ/นาที เปนเวลา 60 90 และ 120 นาที ไดผลสรุปดังตารางที่ 2.2
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ที่ 1050 °ซ เปนอุณหภูมิเริม่ เกิดคอ เมือ่ ใชอุณหภูมิสงู ขึ้นจึงไดความหนาแนนเพิม่ ขึ้นสงผล
ใหสมบัติทางกลดีขนึ้
สวนการใหอตั ราการใหความรอนสูงขึ้นจะทําใหเกิดรูพรุน จึงทําใหความ
หนาแนนลดลง และเมื่อใชเวลาเพิ่มขึ้นแมจะทําใหความหนาแนนเพิ่มขึ้นแตทําใหเกรนโตสมบัติทาง
กลจึงดอยลง
ตารางที่ 2.2 ผลของปจจัยการเผาผนึกตอการหดตัว ความหนาแนน และสมบัติทางกล ของเหล็กกลาไร
สนิม 316L
ปจจัยการเผาผนึก
การหดตัวเฉลีย่ ความหนาแนน ความแข็ง ความเคนประลัย
อุณหภูมิ
อัตราการใหความรอน
เวลา
วิธกี ารในการกําจัดตัวประสานสงผลตอการหดตัวของชิน้ งานเชนกัน N.H. Loh และ R.M.
German พบวาการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายทําใหการหดตัวของชิ้นงานหลังการเผาผนึกสูง
กวาการกําจัดตัวประสานดวยความรอนในสุญญากาศ
การลดขนาดผงชวยใหการเผาผนึกเร็วขึ้นแตสิ่งสกปรกก็จะสูงขึ้นดวย(22) ซึ่งถาอยูในรูปของ
สารประกอบจะหนวงกระบวนการเพิ่มความหนาแนนในขณะเผาผนึก เนื่องจากเปนการยากในการเผา
ผนึกระบบที่ไมเปนเนื้อเดียวกันซึ่งมีเฟสทีไ่ มละลายอยู(5)
(25)

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการทดลอง
3.1 วัสดุที่ใชในการทดลอง
3.1.1 วัสดุผง
วัสดุผงทีใ่ ชในการทดลอง คือ ผงเหล็กกลาไรสนิมเกรด SUS 316L ซึ่งผลิตดวยวิธี
Water Atomization ของบริษัท PACIFIC METALS CO., LTD. มีสวนผสมทางเคมีดังตารางที่ 3.1
สมบัติของโลหะผงแสดงในตารางที่ 3.2 (การกระจายตัวของผงแสดงในภาคผนวก ข.)
ตารางที่ 3.1 สวนผสมทางเคมีของผงเหล็กกลาไรสนิมเกรด SUS 316L
สวนผสมทางเคมี (%)
ชนิดวัสดุผง
C
Si Mn P
S
Ni Cr Mo Cu
SUS 316L 0.019 0.82 0.76 0.018 0.006 12.52 16.47 2.11 0.04
ตารางที่ 3.2 สมบัติของผงเหล็กกลาไรสนิมเกรด SUS 316L
ชนิดวัสดุผง
ขนาดเฉลีย่
(µm)
SUS 316L
10.0

O
0.302

ความหนาแนนเคาะ
(กรัม/ลบ.ซม.)
4.42

3.1.2 ตัวประสาน
ตัวประสานทีใ่ ชในการทดลองผสมขึ้นจาก พาราฟนแวกซ (PW) โพลีเอททีลนี ความ
หนาแนนต่ํา (LDPE) และกรดเสตียริก (SA) เปนสวนประกอบหลัก และมีการผสมน้ํามันปาลมในบาง
สวนผสมเพื่อชวยเพิ่มความหนืดใหกับตัวประสาน สมบัติของสวนผสมแสดงในตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 สมบัติของสวนประกอบของตัวประสาน
วัสดุ
จุดหลอมเหลว (°ซ) ความหนาแนน (กรัม/ลบ.ซม.)
PW
58-60
0.91
a
105
0.916
LDPE LD1630J
103
0.914
LD1450Jb
SA
54 (min)
0.85
น้ํามันปาลม
15
0.92
a
อัตราการไหลของของเหลว 30 กรัม/10 นาที b อัตราการไหลของของเหลว 50 กรัม/10 นาที

3.1.3 กาซ
บรรยากาศในการกําจัดตัวประสานดวยความรอนใชกาซ 2 ชนิด คือ อารกอนผสม
ไฮโดรเจน 5% และอากาศ

3.2 อุปกรณที่ใชในการทดลอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เครื่องผสมตัวประสาน Plastic Corder
ชุดอุปกรณ Thermal Gravimetry Analysis (TGA) NETZSCH STA 409C
ชุดอุปกรณ Premixing (ประกอบดวย หมอผสมที่ติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และใบพัด)
เครื่อง Kneader ; Model PBV-0.3
เครื่อง Injection Molding ; Model BOY 15/5 No.4568
เตา Debinding ; LENPON FURNACE 1500°C
เตา Sintering HT 1800
เครื่องชั่งน้ําหนัก และชุดอุปกรณวดั ความหนาแนน METTLER TOLEDO AG 204
เครื่อง Scanning Electron Microscope ; JEOL JSM 5410 และ JEOL JSM 6301F
เครื่องวัดความแข็ง Instron UHM 250
เครื่องทดสอบแรงดึง Instron UTM 4502
กลองจุลทรรศนชนิดสะทอนแสง OLYMPUS BM
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3.3 ขั้นตอนการทดลอง
3.3.1 การทดสอบและเตรียมตัวประสาน
ทดสอบสมบัติสวนผสมของตัวประสานกอนการผสมตัวประสานเพื่อใหรูถึงสมบัติ
ของแตละสวนผสม จากนั้นจึงผสมตัวประสานโดยปรับเปลี่ยนปริมาณของสวนผสม แลวทําการ
ทดสอบสมบัติของตัวประสานเพื่อหาสวนผสมที่ทําใหไดตัวประสานที่มีสมบัติเหมาะสมกับ
กระบวนการ MIM

3.3.1.1 การทดสอบสมบัติสว นผสมของตัวประสาน
นํา LDPE, PW, SA และน้ํามันปาลมมาทดสอบสมบัติที่ตองการใน MIM
ไดแก อุณหภูมิเปลีย่ นสถานะคลายแกว อุณหภูมหิ ลอมเหลว ชวงอุณหภูมิการสลายตัว และ
ความสามารถในการเปยก
อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคลายแกว อุณหภูมหิ ลอมเหลว และชวงอุณหภูมิการ
สลายตัว ใช TGA ในการทดสอบ โดยใชบรรยากาศ 2 ชนิด คือ อากาศ และอารกอน เพื่อใหเปน
บรรยากาศที่เหมือนกับบรรยากาศที่ใชในการกําจัดตัวประสานดวยความรอนในงานวิจัยนี้ โดยใชอัตรา
การใหความรอน 5 °ซ/นาที และอัตราการไหลของกาซ 50 มิลลิลิตร/นาที
สําหรับการจําลองการหาความสามารถในการเปยกของสวนผสมของตัว
ประสานบนผงเหล็กกลาไรสนิม 316L ทําโดยวาง LDPE หรือ PW ซึ่งเปนสวนผสมหลักของตัว
ประสาน น้ําหนัก 0.5 กรัม ไวบนแผนเหล็กกลาไรสนิม 316L ที่ผานการขัดเงาเพื่อกําจัดตัวแปรในเรื่อง
ของความหยาบผิว จากนั้นใหความรอนจนกระทั่งถึงอุณหภูมิที่กําหนด ซึ่งไดแก 105 115 และ 125°ซ
คงไว 30 นาทีในแตละอุณหภูมิเพื่อใหสารไดรับความรอนจนถึงภายในและมีรปู รางคงที่ ถายรูป
ลักษณะของสารในแตละอุณหภูมิ
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3.3.1.2 การเตรียมและทดสอบตัวประสาน
ทําการผสมตัวประสานทีผ่ สมขึ้นจาก LDPE, PW, SA และน้ํามันปาลม ดวย
เครื่อง Plastic Corder ที่อุณหภูมิ 125 °ซ เปนเวลา 10 นาที โดยปรับเปลีย่ นปริมาณของสวนผสม
ดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 อัตราสวนโดยน้าํ หนักของตัวประสานทีผ่ ลิตจาก LDPE, PW, SA และน้ํามันปาลม
Code
LDPE
PW
น้ํามันปาลม
SA
(LD1630J;A , LD1450J;B)
A4005 (B4005)
40
60
+5 wt%
A4010 (B4010)
40
60
+10 wt%
A4505 (B4505)
45
55
+5 wt%
A4510 (B4510)
45
55
+10 wt%
*
B4505P
45
45
10
+5 wt%
*
ตัวประสานที่ไดจากการเลือกตัวประสานที่เหมาะสมในขั้นตอนการทดลอง
ทําการทดสอบสมบัติของตัวประสาน ไดแก การขยายตัวเนื่องจากความรอน
ความหนืด อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคลายแกว อุณหภูมิหลอมเหลว ชวงอุณหภูมิการสลายตัว
ความสามารถในการเปยก เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลง
การขยายตัวเนือ่ งจากความรอนของตัวประสานเริ่มจากการเตรียมชิ้นงานโดย
หลอมตัวประสานหลอเปนทรงกระบอกแลวตัดสวนที่หดเปนหลุมลึกทิ้ง
จากนั้นวัดปริมาตรของ
ชิ้นงานแลวจึงนําชิ้นงานไปหลอมในกระบอกตวงอีกครั้งที่ 125°ซ เพื่ออานคาปริมาตรของตัวประสาน
ในสภาวะของเหลว นํามาคํานวณเปนเปอรเซ็นตการขยายตัวเนื่องจากความรอน
ความหนืดทดสอบโดยการหลอมตัวประสานในอางน้ํามันซิลิโคนที่อณ
ุ หภูมิ
100, 105, 110, 115, 120 และ 125°ซ และใชแทงแกวคนตัวประสานเพื่อสังเกตความหนืดของตัว
ประสานทุกตัวเทียบกันในแตละอุณหภูมิ
สําหรับอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคลายแกว อุณหภูมิหลอมเหลว ชวงอุณหภูมิ
การสลายตัว และความสามารถในการเปยก ทําการทดสอบเชนเดียวกับหัวขอ 3.3.1.1 (ทําการทดสอบ
เฉพาะ A4505 B4505 และ 4505P ซึ่งเปนตัวประสานที่ใหผลในการผสมกอน (premixing) ที่ดี)
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3.3.2 การทดสอบและเตรียมของผสม
3.3.2.1 การผสมกอน (Premixing)
ผสมผงเหล็กกลาไรสนิมเกรด 316L 60%โดยปริมาตร กับตัวประสาน 40%
โดยปริมาตร ในชุดอุปกรณ Premixing โดยใชความเร็วใบพัด 60 รอบ/นาที ที่อณ
ุ หภูมิ 125 °ซ เปน
เวลา 60 นาที

3.3.2.2 การผสม (Mixing)
นําของผสมทีใ่ ชตัวประสานที่เลือกแลวมาผสมกันอีกครัง้ ใน Twin Screw
Kneader เพื่อใหมีความเปนเนื้อเดียวกันมากขึ้นโดยใชความเร็วรอบ 96 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ 110°ซ
เปนเวลา 20 นาที ศึกษาการกระจายตัวของผงในแตละตัวประสานหลังการผสมกอนดวยกลอง
จุลทรรศนชนิดสะทอนแสง
หลังจากการทดสอบสมบัติตาง ๆ ของตัวประสาน และศึกษาการกระจายตัว
ของผงในแตละตัวประสานแลว ทําการเลือกตัวประสานที่มีการขยายตัวเนื่องจากความรอนนอย มี
ความหนืดมาก และมีการกระจายตัวของผงในตัวประสานที่ดี 3 สวนผสมเพื่อนําไปฉีดขึ้นรูปตอไป

3.3.3 การฉีดขึน้ รูป (Injection Molding)
ทําการฉีดขึน้ รูปชิ้นงานเปนชิ้นงานทดสอบแรงดึง ดังรูปที่ 3.1 โดยปรับคาตัวแปร
ตาง ๆ ในการฉีดขึ้นรูป ไดแก ตําแหนงและความกวางของทางเขา อุณหภูมิ (อุณหภูมิกระบอกฉีด
อุณหภูมิหัวฉีด และอุณหภูมิแมพิมพ) ความดัน ความเร็วในการฉีด และปริมาณสารที่ตองใช ดังแสดง
ในตารางที่ 3.5 เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการฉีดขึ้นรูปเมื่อใชตัวประสานตางชนิดกัน
ลักษณะและตําแหนงของทางเขาแสดงในรูปที่ 3.2 โดยใชความหนา และความยาว
ทางเขา 0.3 และ 0.8 มิลลิเมตร ตามลําดับ

28

รูปที่ 3.1 ชิ้นงานทดสอบแรงดึง (หนวย มิลลิเมตร)
ตารางที่ 3.5 การปรับเปลี่ยนคาตัวแปรตาง ๆ ในการฉีดขึ้นรูป
ตัวแปร
ชวงการปรับเปลี่ยน
ตําแหนงทางเขา
ดานขาง และดานปลาย
ความกวางทางเขา
2.5 5 10 และ 15 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ - กระบอกฉีด
90 – 120 °ซ
- หัวฉีด
40 – 90 °ซ
- แมพิมพ
25 – 40 °ซ
ความดัน
ปริมาณสารที่ตองใช (วัดจากระยะถอยหลังของเกลียว)
*
1 ปอนด/ตารางนิ้ว = 6.895 กิโลปาสคาล
ความยาวทางเขา

700 – 1100 ปอนด/ตารางนิว้ *
15 – 20 มิลลิเมตร

ชองแมพิมพ

ความหนาทางเขา
ทางวิ่ง
(a)
ทางเขาดานปลาย
ทางเขาดานขาง

(b)
รูปที่ 3.2 (a) ลักษณะ และ (b) ตําแหนงของทางเขาในการทดลอง
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หลังการฉีดขึ้นรูปดวยสภาวะที่เหมาะสมแลว ศึกษาลักษณะการกระจายตัว
ของผงในตัวประสานดวย SEM และความหนาแนนในแตละบริเวณของชิ้นงานดวยการแทนที่น้ําโดย
แบงชิ้นงานออกเปน 12 สวนดังรูปที่ 3.3

ทางเขา

รูปที่ 3.3 การแบงชิ้นงานทดสอบแรงดึงตามระยะหางจากทางเขาดานปลาย
เพื่อทําการวัดความหนาแนนในแตละบริเวณ

3.3.4 การกําจัดตัวประสาน (Debinding)
การกําจัดตัวประสานแบงเปน 2 ขั้นตอน ไดแก การกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย
และการกําจัดตัวประสานดวยความรอน

3.3.4.1 การกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย
ตัวทําละลายทีใ่ ช คือ ปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether) ซึ่งมีสมบัติในการ
ละลาย PW, SA และน้ํามันปาลม แชชิ้นงานทดสอบแรงดึงที่ไดจากขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปลงในอาง
อีเทอรซึ่งมีการกวนสารตลอดเวลา เนื่องจากที่อุณหภูมสิ ูง ความสามารถในการละลายและอัตราการ
ละลายของสารจะสูงกวาที่อณ
ุ หภูมิต่ํา ดังนั้น ในงานวิจัยจึงเลือกอุณหภูมิ 40°ซ เปนอุณหภูมิทใี่ ชใน
การกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย ปรับเปลี่ยนสภาวะที่ใชในการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย
ดังตารางที่ 3.6
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ตารางที่ 3.6 สภาวะในการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย
สภาวะที่
ลักษณะการทดลอง
1
แชในอีเทอร 40°ซ จนกระทัง่ สามารถกําจัดตัวประสานไดมากกวา 45%โดยน้ําหนัก แลว
นําไปอบแหงที่ 50°ซ 45 นาที
2
แชในอีเทอร 30°ซ 1 ชั่วโมงแลวเพิ่มอุณหภูมิเปน 40°ซ โดยแชไวจนกระทั่งสามารถ
กําจัดตัวประสานไดมากกวา 45%โดยน้ําหนัก แลวนําไปอบแหงที่ 50°ซ 45 นาที
3
แชในอีเทอร 30°ซ 1 ชั่วโมง นําขึ้นมาอบแหงที่ 50°ซ 45 นาที แลวนํากลับไปแชใน
อีเทอร 40°ซ จนกระทั่งสามารถกําจัดตัวประสานไดมากกวา 45%โดยน้ําหนัก แลว
นําไปอบแหงที่ 50°ซ 45 นาที
หาเปอรเซ็นตการกําจัดตัวประสานทําโดยการชั่งน้ําหนักกอนและหลังการ
กําจัดตัวประสานเพื่อหาน้ําหนักที่หายไป และสังเกตความเสียหายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ กับชิน้ งาน
จากนั้นจึงเลือกสภาวะที่สามารถกําจัดตัวประสานไดดที ี่สุด
เนื่ อ งจากเมื่ อ ทํ า การกํ า จั ด ตั ว ประสานด ว ยตั ว ทํ า ละลายแล ว ลั ก ษณะตั ว
ประสานที่ผิวยังคงเต็มไปดวย PW ซึ่งไปปดรูพรุนที่ตองการ ทําใหในขั้นตอนการกําจัดตัวประสานดวย
ความรอน กาซที่เกิดจากการสลายตัวของตัวประสานที่เหลืออยูสามารถออกมาสูบรรยากาศไดยาก เกิด
ความดันขึ้นภายในชิ้นงาน และอาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงานได ดังนั้นจึงทําการเปดชอง
ใหกับผิวชิ้นงานที่ผานการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายดวยสภาวะที่ดีที่สุด โดยแชชิ้นงานที่ผาน
การกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายแลวในอีเทอรบริสุทธิ์อุณหภูมิ 40 °ซ ทิ้งไว 1, 2, 5 และ 10 นาที
จากนั้นนําไปอบใหแหงที่ 50 °ซ 45 นาที แลวนําไปตรวจสอบโครงสรางจุลภาคดวย SEM เพื่อหาเวลา
ที่สามารถเปดชองใหกับผิวชิ้นงานไดมากที่สุด

3.3.4.2 การกําจัดตัวประสานดวยความรอน
นํ า ชิ้ น งานที่ ผ า นการกํ า จั ด ตั ว ประสานด ว ยตั ว ทํ า ละลายแล ว มากํ า จั ด ตั ว
ประสานดวยความรอน โดยตัวแปรในการกําจัดตัวประสานดวยความรอนที่ทําศึกษา ประกอบดวย
บรรยากาศ อุณหภูมิ อัตราการใหความรอน อัตราการไหลของกาซ เวลา และชนิดของตัวประสาน
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เนื่องจากชิน้ งานผานการกําจัดตัวประสานบางสวนดวยตัวทําละลายแลว
ดังนั้นแผนภูมกิ ารใหความรอนในขั้นตอนนี้จึงเปนการใหความรอนเพียง 2 ขั้น คือ ที่ 120°ซ เพื่อไล
ความชื้น และที่ T เพื่อกําจัดตัวประสานที่เหลือ ดังรูปที่ 3.4
อุณหภูมิ (°C)
t

T

T = อุณหภูมิการกําจัดตัวประสาน
t = เวลาการกําจัดตัวประสาน
H.R. = อัตราการใหความรอน

H.R.
120
30

1 ช.ม.
H.R.

เวลา (ชั่วโมง)

รูปที่ 3.4 แผนภูมิการใหความรอนในการกําจัดตัวประสานดวยความรอน
ในการทดลองเลือกใชบรรยากาศในการกําจัดตัวประสาน 2 ชนิด คือ อากาศ
และ อารกอนผสมไฮโดรเจน 5% จากหัวขอ 4.2.4.1 และ 4.2.4.2 ไดทําการเลือกอุณหภูมิการกําจัดตัว
ประสานดวยความรอนจากผลการทดสอบ TGA ในบรรยากาศของอากาศที่อุณหภูมิ 370°ซ และใน
บรรยากาศอารกอนผสมไฮโดรเจน 5% ที่อุณหภูมิ 450°ซ ตามลําดับ
ทําการปรับเปลี่ยนอัตราการใหความรอน อัตราการไหลของกาซ และเวลาใน
การกําจัดตัวประสานดวยความรอนตามตารางที่ 3.7 เพื่อหาสภาวะที่สามารถกําจัดตัวประสานได
รวดเร็วที่สุดโดยไมทําใหชิ้นงานเกิดความเสียหาย
ตารางที่ 3.7 การปรับเปลี่ยนคาตัวแปรตาง ๆ ในการกําจัดตัวประสานดวยความรอน
ตัวแปร
ชวงการปรับเปลี่ยน
อัตราการใหความรอน
100, 200 และ300 °ซ/ชั่วโมง
อัตราการไหลของกาซ
223, 298.5 และ374 มิลลิลติ ร/นาที
เวลา
4, 5, 6 และ 7 ชั่วโมงสําหรับบรรยากาศอากาศ
1 ชั่วโมงสําหรับบรรยากาศอารกอนผสมไฮโดรเจน 5%
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หาเปอรเซ็นตการกําจัดตัวประสานโดยการชั่งน้ําหนักชิน้ งานเปรียบเทียบ
กอนและหลังกําจัดตัวประสาน ตรวจสอบความเสียหายภายนอกทีเ่ กิดจากขั้นตอนนี้

3.3.5 การเผาผนึก (Sintering)
เผาชิ้นงานที่กาํ จัดตัวประสานแลวในบรรยากาศไฮโดรเจน โดยใชอัตราการไหลของ
กาซ 150 ลิตร/ชั่วโมง ทําการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิการเผาผนึก 1300, 1325, 1350, 1375 และ 1400 °ซ
โดยคงเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ใหความหนาแนนและความแข็งของชิ้นงานหลังเผาผนึกดี
ที่สุด และใชอณ
ุ หภูมินั้นในการเผาผนึก จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนเวลาในการเผาผนึก 1, 2 และ 4 ชั่วโมง
เพื่อหาเวลาทีใ่ หความหนาแนนและความแข็งของชิ้นงานหลังเผาผนึกดีที่สุดและใชเวลานั้นเปนเวลาใน
การเผาผนึก
ทําการทดสอบชิ้นงานหลังการเผาผนึกที่ 1350°ซ เปนเวลา 4 ชั่วโมง ดังนี้
- ความหนาแนนของชิ้นงานโดยการแทนทีน่ ้ํา
- การหดตัวเฉลีย่ โดยใชเวอรเนียรคาลิปเปอรเปนอุปกรณในการวัด
- วัดความแข็งดวยเครื่องวัดความแข็งในสเกล HRB
- ทดสอบแรงดึงโดยใชความเร็วในการดึง 10 มิลลิเมตร/นาที เพื่อหา ความเคน ณ จุดคราก
ความเคนแรงดึงสูงสุดของชิ้นงาน สําหรับเปอรเซ็นตการยืดตัวโดยประมาณ คํานวณจากระยะการ
เคลื่อนที่ของแทนทดสอบเทียบกับความยาวเกทของชิ้นงาน สวนอิลาสติกมอดูลสั คํานวณโดยใช
ความเครียดซึง่ ไดจากการเคลื่อนที่ของแทนทดสอบเชนกัน
- ตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของชิ้นงานโดยการขัดชิ้นงานดวยกระดาษทรายเบอร 180
320 600 800 1200 และ 2500 ตามลําดับ จากนั้นทําการขัดบนผาสักหลาดโดยใชผงเพชรขนาด 6 3 และ
1 ไมโครเมตรตามลําดับ และกัดชิน้ งานดวยสารละลายกรด (10 cc.HNO3 + 3 cc.HF + 87 cc.H2O ) เปน
เวลา 22 นาที จากนั้นทําการถายรูปโครงสรางจุลภาคดวยกลองจุลทรรศนชนิดสะทอนแสง

33
Binder
PW+LDPE+SA

Stainless steel 316L powder

Test & Inspection
Premixing
Mixing
Injection Molding
Green Parts
Debinding
Brown Parts
Test & Inspection
Sintering
Sintered Parts
Test & Inspection
รูปที่ 3.5 แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการดําเนินการทดลอง

บทที่ 4
ผลการทดลองและอภิปราย
4.1 สมบัติของสวนผสมของตัวประสาน
สมบัติที่ทําการทดสอบ ไดแก อุณหภูมิเปลีย่ นสถานะคลายแกว (Tg) อุณหภูมิหลอมเหลว ชวง
อุณหภูมิการสลายตัว และความสามารถในการเปยก ของ LDPE, PW, SA และน้ํามันปาลม ซึ่งเปน
สวนผสมทั้งหมดของตัวประสาน
4.1.1 อุณหภูมเิ ปลี่ยนสถานะคลายแกว อุณหภูมิหลอมเหลว และการสลายตัวของสวนผสมตัว
ประสาน
การทดสอบ TGA เพื่อหา Tg อุณหภูมิหลอมเหลว และชวงอุณหภูมกิ ารสลายตัว ทํา
ใน 2 บรรยากาศ คือ อากาศ และอารกอน ซึ่งเปนบรรยากาศออกซิเดชันและบรรยากาศของกาซเฉื่อย
ตามลําดับ (ผล TGA แสดงในภาคผนวก ค.)
4.1.1.1 อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคลายแกว อุณหภูมิหลอมเหลว และการสลายตัวใน
บรรยากาศอากาศ
ผลที่ไดจากการวิเคราะหการทดสอบ TGA ในอากาศของสวนผสมตัว
ประสานแสดงในตารางที่ 4.1 LDPE ทั้งสองชนิดไมพบยอดของ Tg ลักษณะการสลายตัวของ LDPE
คลายกันโดยมีอุณหภูมิเริ่มสลายตัวและสิ้นสุดเทากัน PW มีจุดหลอมเหลวและชวงการสลายตัวอยาง
รวดเร็วต่ํากวา LDPE สําหรับ SA และน้ํามันปาลมมีชวงการสลายตัวกวางที่สุดโดยน้ํามันปาลมมี
อุณหภูมิสิ้นสุดสูงสุด
LDPE ทั้ง LD 1630 J (A) และ LD 1450 J (B) ไมพบยอดของ Tg ในกราฟ
DSC (ภาคผนวก ค. รูปที่ 1 และ 2) เนื่องจากสําหรับพอลิเมอร Tg เปนอุณหภูมิทพี่ อลิเมอรในสวนที่
เปนอสัญฐาณเปลี่ยนสถานะที่แข็งคลายแกวไปเปนสถานะยางโดยที่พอลิเมอรยังคงเปนของแข็งอยู(27)
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การที่ทั้ง A และ B ไมพบยอดของ Tg ในกราฟ DSC เนื่องจาก LDPE เปนพอลิเมอรที่มีความเปนผลึก
อยูดวยจึงทําให Tg สังเกตไดยาก นอกจากนี้อัตราการใหความรอน 5 °ซ/นาที ถือวาเปนอัตราการให
ความรอนที่เร็วทําใหสารไมอยูในสภาวะสมดุล จึงทําใหไมพบยอดของ Tg
ตารางที่ 4.1 ผลตาง ๆ ของสวนผสมตัวประสานจากการทดสอบ TGA ในบรรยากาศของอากาศ
อุณหภูมิเปลี่ยน จุดหลอมเหลว อุณหภูมิเริ่ม
สถานะคลายแกว
สลายตัว
( °ซ)
( °ซ)
( °ซ)
LD1630J;A
102
210
LD1450J;B
102.7
210
PW
42.1
57.9
200
SA
53
180
น้ํามันปาลม
200
สาร

ชวงการสลายตัว อุณหภูมิสิ้นสุด
อยางรวดเร็ว
( °ซ)
( °ซ)
360 - 455
520
380 - 450
520
245 - 325
510
210 - 260
530
270 - 380
550

เสนกราฟการสลายตัวของ PW, SA และน้ํามันปาลม สามารถแบงการ
สลายตัวเปน 4 ชวง (ภาคผนวก ค. รูปที่ 3, 4 และ 5) โดยชวงแรกเปนชวงเริ่มสลายตัวอยางชาๆ จากนั้น
จึงเกิดการสลายตัวอยางรวดเร็ว ชวงตอมาเปนชวงที่ไมเกิดการสลายตัวในชวงอุณหภูมิแคบ ๆ และชวง
สุดทายเกิดการสลายตัวของสารอยางชา ๆ จนสิ้นสุดที่อณ
ุ หภูมิตาง ๆ น้ํามันปาลมมีชวงการสลายตัวที่
ยาวและมีอุณหภูมิสิ้นสุดการสลายตัวสูงสุด ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่หลังจากการกําจัดตัวประสาน
แลว จะมีน้ํามันปาลมเหลือคางและเปนแหลงกําเนิดคารบอนได
4.1.1.2 อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคลายแกว อุณหภูมิหลอมเหลว และการสลายตัวใน
บรรยากาศอารกอน
ผลการทดสอบ TGA ของสวนผสมตัวประสานในบรรยากาศของอารกอน
แสดงในตารางที่ 4.2 เมื่อเทียบกับผล TGA ในอากาศ บรรยากาศอารกอนใหอุณหภูมิหลอมเหลวของ
สารทุกตัวสูงขึ้น ชวงอุณหภูมิการสลายตัวที่แคบและสูงกวา และมีอุณหภูมิสิ้นสุดต่ํากวา ลักษณะกราฟ
การสลายตัวของ LDPE (ภาคผนวก ค. รูปที่ 6 และ 7) ใหรูปรางที่คลายกันแต บรรยากาศอารกอนให
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รูปรางของกราฟที่ตอเนื่องมากกวา ในขณะที่ลักษณะกราฟการสลายตัวของ PW, SA และน้ํามันปาลม
ในบรรยากาศอารกอน (ภาคผนวก ค. รูปที่ 8, 9 และ 10) ใหรูปรางสลายตัวอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มจน
กระทั้งสิ้นสุดซึ่งตางจากในอากาศที่แบงชวงการสลายตัวออกเปน 4 สวน
ตารางที่ 4.2 ผลตาง ๆ ของสวนผสมตัวประสานจากการทดสอบ TGA ในบรรยากาศของอารกอน
สาร

อุณหภูมิเปลี่ยน จุดหลอมเหลว อุณหภูมิเริ่ม
สถานะคลายแกว
สลายตัว
( °ซ)
( °ซ)
( °ซ)
LD1630J;A
103.8
260
LD1450J;B
104.2
260
PW
47
60
220
SA
55
180
น้ํามันปาลม
320

ชวงการสลายตัว อุณหภูมิสิ้นสุด
อยางรวดเร็ว
( °ซ)
( °ซ)
420 - 460
480
440 - 470
500
300 - 380
405
260 - 305
380
390 - 440
500

การเกิดการสลายตัวอยางตอเนื่อง มีชวงอุณหภูมกิ ารสลายตัวทีแ่ คบและสูง
กวาเมื่อใชบรรยากาศอารกอน เนื่องจากเปนบรรยากาศของกาซเฉื่อยจึงไมทําปฏิกิรยิ ากับสาร การ
หลอมเหลวและการสลายตัวเกิดจากความรอนเพียงอยางเดียว ในขณะที่ในอากาศนัน้ สารจะทําปฎิกิรยิ า
กับออกซิเจนเกิดการสลายตัวใหกาซคารบอนไดออกไซด และไอน้ํา จึงเกิดการสลายตัวอยางรวดเร็วใน
ชวงแรกที่อณ
ุ หภูมิต่ํา(28) แตปฎิกิรยิ าออกซิเดชันที่เกิดขึ้นทําใหเกิดออกไซดซึ่งจะเกิดการสลายตัวที่
อุณหภูมิสูงกวาสารตั้งตน ดังนั้น ชวงอุณหภูมิการสลายตัวของสารในอากาศจึงกวางและมีลักษณะที่
แบงการสลายตัวออกเปนหลายชวง โดยผลของอากาศตอลักษณะการสลายตัวสงผลตอน้ํามันปาลมมาก
ที่สุด ตามดวย SA, PW และสงผลกับ LDPE นอยที่สุด
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4.1.2 ความสามารถในการเปยกของสวนผสมตัวประสาน
4.1.2.1 โพลีเอททีลีนความหนาแนนต่ํา
LD 1630 J (A)
ความสามารถในการเปยกของ A บนแผนเหล็กกลาไรสนิม 316L ที่อุณหภูมิ
ตาง ๆ แสดงในรูปที่ 4.1 A มีมุมสัมผัส (contact angle) ลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ที่อุณหภูมิสูงกวาจุด
หลอมเหลวเล็กนอย (105 °ซ) หยดสารยังคงมีลักษณะที่ใกลเคียงกับที่อุณหภูมิหอง มีความโคงของผิว
มาก ที่มุมติดกับแผนเหล็กกลาไรสนิมเปนมุมปาน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นชิ้นงานมีลักษณะแบนลงมาตาม
แรงโนมถวง ที่ 125 °ซ มุมสัมผัสลดลง เปนมุมแหลม

(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 4.1 ความสามารถในการเปยกของ LD 1630 J (A) บนแผนเหล็กกลาไรสนิม 316L
ที่ (a) อุณหภูมิหอง (b) 105°ซ (c) 115°ซ และ (d) 125°ซ
LD 1450 J (B)
ความสามารถในการเปยกของ B บนแผนเหล็กกลาไรสนิม 316L ที่อุณหภูมิ
ตาง ๆ แสดงในรูปที่ 4.2 มุมสัมผัสของหยดสารมีลักษณะเชนเดียวกับของ A คือ มุมสัมผัสลดลงเมื่อ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น แต B มีมุมขนาดเล็กกวาที่อุณหภูมิเดียวกัน เนื่องจาก B มีโครงสรางเปนสายโซที่มีกิ่ง
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กานนอยกวาจึงมีอัตราการไหลตัวของของเหลว (melt flow rate) ที่มากกวา ความหนืดนอยกวา จึง
รักษารูปรางไดนอย เมื่อเปรียบเทียบกัน B มีความสามารถในการเปยกบนเหล็กกลาไรสนิมไดดีกวา A

(a)

(c)

(b)

(d)

รูปที่ 4.2 ความสามารถในการเปยกของ LD 1450 J (B) บนแผนเหล็กกลาไรสนิม 316L
ที่ (a) อุณหภูมิหอง (b) 105°ซ (c) 115°ซ และ (d) 125°ซ
4.1.2.2 พาราฟนแวกซ
ที่อุณหภูมิ 90°ซ ซึ่งเปนอุณหภูมิต่ําสุดทีใ่ ชในการทดลอง PW หลอมเหลว
และกระจายไปทั่วแผนเหล็กกลาไรสนิม 316L จนกระทั่งถือไดวามุมสัมผัสเปนศูนย กลาวคือ PW มี
ความสามารถในการเปยกบนผิวเหล็กกลาไรสนิม 316L ดีมาก ซึ่งตรงกับความตองการสมบัติทางดาน
การเปยกของตัวประสาน
4.2 สมบัติของตัวประสาน
ผลของสมบัตขิ องตัวประสานที่ทําการทดสอบ ไดแก การขยายตัวเนื่องจากความรอน
ความสามารถในการเปยก อุณหภูมิเปลีย่ นสถานะคลายแกว อุณหภูมิหลอมเหลว ชวงอุณหภูมกิ าร
สลายตัว และการกระจายตัวของผงในแตละตัวประสาน แสดงดังนี้
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4.2.1 การขยายตัวเนื่องจากความรอนของตัวประสาน
จากแผนภูมิในรูปที่ 4.3 เมื่อเทียบการขยายตัวโดยรวม LD 1630 J (A) มีการขยายตัว
เนื่องจากความรอนเฉลี่ยสูงกวา LD 1450 J (B) ทั้ง A และ B การเพิ่มปริมาณ SA จาก 5% เปน 10% ทํา
ใหการขยายตัวของตัวประสานเพิ่มขึ้นโดยสงผลกับ B มากกวา สําหรับ A การเพิ่มปริมาณ LDPE ตอ
ปริมาณ PW จาก 40:60 เปน 45:55 สงผลใหการขยายตัวเพิ่ม ในขณะที่ B การเพิ่มปริมาณ LDPE ตอ
ปริมาณ PW จาก 40:60 เปน 45:55 สงผลใหการขยายตัวลดลง
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รูปที่ 4.3 แผนภูมิแสดงเปอรเซ็นตการขยายตัวจากความรอนที่ 125 °ซ ของตัวประสานชนิดตาง ๆ
การขยายตัวเนื่องจากความรอนของตัวประสานสงผลตอ MIM ในหลายขั้นตอน หาก
ของผสมมีการขยายตัวเนื่องจากความรอนมาก ในขั้นตอนของการฉีดขึ้นรูปของผสมจะหดตัวอยางมาก
ขณะแข็งตัวในแมพิมพทําใหไมไดขนาดชิ้นงานตามที่ออกแบบและหากชิ้นงานมีความหนาไมเทากัน
ทั้งชิ้นจะเกิดการหดตัวที่ไมเทากั น ทําใหยากตอการควบคุม ในขั้นตอนการกําจั ดตัวประสานการ
ขยายตัวเนื่องจากความรอนอาจทําใหชิ้นงานเกิดการพองและแตกได
LD 1630 J (A) มีการขยายตัวเนื่องจากความรอนเฉลี่ยสูงกวา LD 1450 J (B)
เนื่องจาก A มีลักษณะโครงสรางโมเลกุลที่เปนกิ่งสาขาแยกออกมาจากสายโซโมเลกุลมากกวา (ซึ่งทํา
ใหมีความหนืดสูงกวา) เมื่อไดรับความรอนสายโซที่ไมเปนระเบียบมากกวาจะเกิดการขยายตัวมาก การ
เพิ่มปริมาณ A ตอปริมาณ PW สงผลใหการขยายตัวเพิ่มขึ้น แสดงถึงอิทธิพลของ A ตอการขยายตัว
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เนื่องจากความรอนที่มากกวา PW ในขณะที่ การเพิ่มปริมาณ B ตอปริมาณ PW สงผลใหการขยายตัว
ลดลง แสดงถึงอิทธิพลของ PW ตอการขยายตัวเนื่องจากความรอนที่มากกวา B ซึ่งตรงขามกับ A
4.2.2 ความหนืดของตัวประสาน
เมื่อใชตัวประสานที่มีสวนผสมตางกันจะสงผลตอความหนืดและการกระจายตัวของ
ผงในตัวประสานของของผสม การเพิ่มปริมาณ LDPE และการเปลี่ยนชนิดของ LDPE จาก B เปน A
ทําใหความหนืดของตัวประสานและของผสมเพิ่มขึ้น ในขณะที่การเพิ่มปริมาณ SA ใหความหนืดของ
ของผสมลดลงอยางมากเชนเดียวกับการเพิ่มปริมาณ PW จากการสังเกตการกระจายตัวของผงในตัว
ประสาน พบวา ของผสมที่มีความหนืดมากกวามีการเกาะกลุมกันของผงนอยกวา การกระจายตัวของ
ผงดีกวา
การเพิ่มปริมาณ LDPE เมื่อใช LDPE ชนิดเดียวกัน และการเปลี่ยนชนิดของ LDPE
จาก B เปน A ทําใหความหนืดของตัวประสานและของผสมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก LDPE มีความหนืด
มากกวา PW และ A มีอัตราการไหลตัวของของเหลวต่ํากวาจึงมีความหนืดมากกวา B ตามลําดับ SA
ทําหนาที่เปนสารหลอลื่นและชวยลดความหนืด ดังนั้นการเพิ่มปริมาณ SA จึงทําใหความหนืดของตัว
ประสานและของผสมลดลง
ความหนาแนนที่ตางกันของผงโลหะกับตัวประสานทําใหเกิดการแยกตัวของผงโลหะ
กับตัวประสานไดงาย ดังนั้นการกระจายตัวของผงในตัวประสานจะกระจายตัวไดดกี ต็ อ เมือ่ ตัวประสาน
มีความหนืดที่มากพอที่จะประคองผงโลหะไวได(4) ตัวประสานที่มีปริมาณ LDPE นอย PW และ SA
มาก มีความหนืดต่ํา ทําใหสามารถประคองผงเหล็กกลาไรสนิมไดไมดี ภายในมีการเกาะกลุมของผง
และมีการแยกตัวอยางมากที่บริเวณผิวของของผสม
จากผลการทดสอบการขยายตัวเนื่องจากความรอนและการกระจายตัวของผงในตัวประสาน
ไดเลือก B4505 และ A4505 เปนตัวประสานที่จะใชในการทดลองตอไป เนื่องจาก B4505 มีการ
ขยายตัวเนื่องจากความรอนต่ําที่สุดและมีการกระจายตัวของผงดี สําหรับ A4505 แมจะมีการขยายตัว
เนื่องจากความรอนคอนขางสูง แตความหนืดที่สูงทําใหมีการกระจายตัวของผงดีและความหนืดมีการ
เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่นอยซึ่งจะเปนผลดีตอขั้นตอนการฉีดขึ้นรูป เนื่องจาก B4505 มีความหนืด
นอยกวา A4505 ดังนั้นเพื่อใหตัวประสานทั้งสองมีความหนืดที่ใกลเคียงกันเพื่อดูผลของความหนืดตอ
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การฉีดขึ้นรูป จึงทําการผสมน้ํามันปาลมซึ่งมีความหนืดที่อุณหภูมิสูงมากกวา PW มาทดแทน PW ใน
B4505 10%โดยน้ําหนัก โดยใชสัญลักษณเปน B4505P
4.2.3 ความสามารถในการเปยกของตัวประสาน
ที่ 95°ซ ตัวประสานทั้ง 3 ชนิด ไดแก A4505 B4505 และ B4505P ยังสามารถรักษา
สภาพโครงสรางเริ่มตนซึ่งเปนทรงกระบอกไดอยู เมื่ออุณหภูมิเพิ่มเปน 105°ซ ตัวประสานหลอมหมด
กระจายไปทั่วและคอนขางเรียบไปกับแผนเหล็กกลาไรสนิม ตัวประสานมีมุมสัมผัสลดลงเมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นเปน 115 และ 125°ซ โดยที่มุมสัมผัสของตัวประสานทั้ง 3 ชนิดใกลเคียงกันที่อุณหภูมิสูง

(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 4.4 ความสามารถในการเปยกของ B4505 บนแผนเหล็กกลาไรสนิม 316L
ที่ (a) 95°ซ (b) 105°ซ (c) 115°ซ และ (d) 125°ซ
การที่ตัวประสานทั้ง 3 ชนิด ยังสามารถรักษาสภาพโครงสรางเริ่มไดที่ 95°ซ
เนื่องจากอุณหภูมิที่วัดนี้เปนอุณหภูมิของแผนเหล็กกลาไรสนิม อากาศรอบ ๆ ชิ้นงานมีอุณหภูมิไมถึง
95°ซ จึงทําใหดานบนของชิ้นงานยังคงรักษารูปทรงได
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ความสามารถในการเปยกของตัวประสานไดจาก PW ที่ทําหนาที่เปน plasticizer ใน
การชวยลดความหนืดของ LDPE จึงทําใหตัวประสานกระจายตัวไปทั่วแผนเหล็กกลาไรสนิมที่อณ
ุ หภูมิ
สูงกวาจุดหลอมเหลวของ LDPE เพียงเล็กนอย สวน SA นอกจากจุดประสงคหลักที่ผสมลงไปเพื่อลด
การเกาะติดที่ผนังแมพิมพแลว ยังชวยใหความหนืดของตัวประสานลดลงดวยเชนกัน(5)
4.2.4 อุณหภูมเิ ปลี่ยนสถานะคลายแกว อุณหภูมิหลอมเหลว และการสลายตัวของตัวประสาน
เนื่องจากผล TGA ของ A และ B มีความใกลเคียงกันมาก ดังนัน้ การทดสอบ TGA
ของตัวประสานจึงเลือกเฉพาะตัวประสานที่มีสวนผสมของ B เทานั้น
4.2.4.1 อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคลายแกว อุณหภูมิหลอมเหลว และการสลายตัวใน
บรรยากาศอากาศ
ตารางที่ 4.3 ผลตาง ๆ ของตัวประสานจากการทดสอบ TGA ในบรรยากาศของอากาศ
ตัวประสาน อุณหภูมิเปลี่ยน จุดหลอมเหลว อุณหภูมิเริ่ม
สถานะคลายแกว
สลายตัว
( °ซ)
( °ซ)
( °ซ)
B4505
220
B4505P
220

ชวงการสลายตัว อุณหภูมิสิ้นสุด
อยางรวดเร็ว
( °ซ)
( °ซ)
370 - 450
570
370 - 450
580

การสลายตัวของ B4505 และ B4505P มีลกั ษณะกราฟเหมือนกัน (ภาคผนวก
ค. รูปที่ 11 และ 12) สามารถแบงไดเปน 3 ชวง ดังนี้ ชวงแรก คือ 220-370°ซ เปนชวงการสลายตัว
เริ่มตนทีเ่ กิดการสลายตัวของ PW SA และน้ํามันปาลม ชวงถัดมา คือ 370-450°ซ เปนชวงสลายตัว
อยางรวดเร็ว โดยสลายตัว 64.4 %โดยน้ําหนัก ชวงสุดทาย 450-570°ซ เกิดการสลายตัวอยางชา ๆ จน
ตัวประสานสลายตัวหมด
ลักษณะกราฟการสลายตัวทีเ่ หมือนกันของ B4505 และ B4505P แสดงให
เห็นวาการผสมน้ํามันปาลมแทนที่ PW 10 %โดยน้ําหนัก ไมสงผลตอการสลายตัวของตัวประสาน หาก
เทียบกับผล TGA ของสารตั้งตน ชวงการสลายตัวแรกของตัวประสานเปนชวงอุณหภูมิที่ SA สลายตัว
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ไปแลว 93.2% และ PW สลายตัวไปแลว 82.5% เมื่อนํามาคํานวณใหอยูใ นรูปของ B4505 ชวงอุณหภูมิ
นี้สารควรสลายไปแลว 47.8% แตจากกราฟพบวาสลายตัวไปเพียง 31.8% ทั้งนี้เนื่องมาจาก
กระบวนการผสมตัวประสานเพื่อใหไดสว นผสมของตัวประสานผสมเขากันไดดีตองใชความรอนที่
อุณหภูมิ 125 °ซ จึงทําใหมีการระเหยของ SA และ PW ได เพราะสารทั้งสองสามารถระเหยไดงาย
ชวงอุณหภูมิ 370-450°ซ เปนการสลายตัวของ LDPE ซึ่งมีการสลายตัวสูงสุดประมาณ 90% และเปน
ชวงที่ SA และ PW ที่เหลือสลายตัว
จากชวงอุณหภูมิการสลายตัวอยางรวดเร็วของตัวประสาน 370–450°ซ ซึ่ง
ตรงกับการสลายตัวของ LDPE และจากการที่อากาศเปนบรรยากาศออกชิเดชันซึ่งทําปฏิกิริยากับผง
โลหะ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงใชอุณหภูมิ 370°ซ ซึ่งเปนอุณหภูมิตํา่ สุดของชวงนี้เปนอุณหภูมิในการกําจัด
ตัวประสานดวยความรอนในบรรยากาศของอากาศ
4.2.4.2 อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคลายแกว อุณหภูมิหลอมเหลว และการสลายตัวใน
บรรยากาศอารกอน
ตารางที่ 4.4 ผลตาง ๆ ของตัวประสานจากการทดสอบ TGA ในบรรยากาศของอารกอน
ตัวประสาน อุณหภูมิเปลี่ยน จุดหลอมเหลว อุณหภูมิเริ่ม ชวงการสลายตัว อุณหภูมิสิ้นสุด
สถานะคลายแกว
สลายตัว
อยางรวดเร็ว
( °ซ)
( °ซ)
( °ซ)
( °ซ)
( °ซ)
B4505
230
420 - 470
480
B4505P
230
445 - 485
490
การสลายตัวของ B4505 และ B4505P ในอารกอนมีลกั ษณะกราฟเหมือนกัน
(ภาคผนวก ค. รูปที่ 13 และ 14) ลักษณะกราฟการสลายตัวแบงเปน 2 ชวง คือ 230-420°ซ และ 420485°ซ การมีอุณหภูมิเริ่มสลายตัวสูง ชวงอุณหภูมิการสลายตัวแคบและสูงกวา และอุณหภูมิสิ้นสุดต่ํา
กวาในบรรยากาศของอากาศยังคงพบในผล TGA ของตัวประสานทั้งสอง
การสลายตัว 2 ชวงอุณหภูมิเปนผลมาจากสวนผสมของตัวประสานที่มีชวง
อุณหภูมิการสลายตัวตางกัน โดยชวงแรกเปนการสลายตัวของ PW, SA และ น้ํามันปาลม ชวงทีส่ อง

44
เปนการสลายตัวอยางรวดเร็วของ LDPE และเปนการสลายตัวของ PW, SA และน้าํ มันปาลมที่สลายไม
หมดในชวงแรก
ชวงอุณหภูมกิ ารสลายตัวอยางรวดเร็วของตัวประสานในอารกอนตรงกับการ
สลายตัวของ LDPE อยูที่ 420-485°ซ โดยที่ 450°ซ เปนอุณหภูมิที่มีอตั ราการสลายตัวสูงสุด
เนื่องจากไฮโดรเจนทําใหเกิดปฎิกิรยิ ารีดักชันกับตัวประสานจึงสามารถชวย
กําจัดตัวประสานไดดีขนึ้ ในขณะกําจัดตัวประสานดวยความรอน ดังนั้นงานวิจยั นีจ้ ึงใชอารกอนผสม
ไฮโดรเจน 5% เปนบรรยากาศของการกําจัดตัวประสานดวยความรอน และเลือกอุณหภูมิ 450°ซ ซึ่ง
เปนอุณหภูมิทมี่ ีอัตราการสลายตัวสูงสุดจากผล TGA ในบรรยากาศอารกอนเปนอุณหภูมิในการกําจัด
ตัวประสานดวยความรอนในบรรยากาศอารกอนผสมไฮโดรเจน 5%
4.3 ผลการฉีดขึ้นรูป
4.3.1 ตําแหนงทางเขา
ผลของตําแหนงของทางเขาดานขางของสวนที่เปนที่จับของชิ้นทดสอบแรงดึง และ
ตําแหนงทางดานปลายสุดของสวนที่จับของชิ้นทดสอบแรงดึง แสดงในรูปที่ 4.5
การวางตําแหนงทางเขาไวที่ดานขางทําใหเกิดรองรอยการไหลเปนชั้น ๆ อยางเห็นได
ชัด และเกิดรอยเชื่อมที่บริเวณปลายฝงนี้เปนจํานวนมาก ดังรูปที่ 4.5(a) ในขณะที่การวางทางเขาไว
ดานปลายสุดพบปญหาเหลานี้นอยกวามากซึ่งสังเกตไดจากสีของชิ้นงานที่สม่ําเสมอกวาในรูปที่ 4.5(b)
จากการศึกษาตําแหนงทางเขาจึงไดเลือกตําแหนงดานปลายของชิ้นงานซึ่งทําใหเกิดความเสียหายกับ
ชิ้นงานนอยกวา
ตําแหนงทางเขาดานขางทําใหของผสมที่เขาไปในแมพิมพมีการเปลี่ยนทิศทางการ
ไหลแปรปรวน เนื่องจากสารที่เขาไปจะไปกระทบผนังแมพิมพที่ดานบนแลวจึงถูกดันออกไปทาง
ดานขางซึ่งทําใหเกิดรองรอยการไหลเปนชั้น ๆ อยางเห็นไดชัด และเกิดรอยเชื่อมที่บริเวณปลายฝงนี้
เปนจํานวนมาก การวางทางเขาไวที่ดานปลายสุดสามารถชวยลดปญหานี้ไดเพราะของผสมสามารถ
ไหลเขาไปโดยไมตองมีการเปลี่ยนทิศทางการไหล การเปลี่ยนทิศทางการไหลนี้ยังสงผลถึงความ
หนาแนนที่ไมเทากันภายในชิ้นงานดวย
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(a)

(b)

รูปที่ 4.5 เปรียบเทียบรอยการไหลและรอยเชื่อมบนชิ้นงานเมื่อวางตําแหนงทางเขา
(a) ดานขาง และ (b) ดานปลาย
4.3.2 ความกวางทางเขา
ผลของการใชขนาดความกวางของทางเขาเปน 4 ระยะ คือ 2.5, 5, 10 และ 15
มิลลิเมตร โดยความกวาง 15 มิลลิเมตรมีขนาดเทากับความกวางของชิ้นงานพอดี แสดงในรูปที่ 4.6

jetting

บริเวณสีเทาเขม

(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 4.6 ลักษณะของบริเวณทางเขาของชิ้นงานที่ใชความกวางทางเขา
(a)2.5 (b)5 (c)10 และ (d)15 มิลลิเมตร

เสนดํา
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ลักษณะของบริเวณทางเขาของชิ้นงานจากรูปที่ 4.6 สามารถแบงความเสียหายที่พบ
บริเวณทางเขาได 4 แบบ คือ jetting บริเวณสีเทาเขม เสนดํา และรอยหัก
jetting คือ รองรอยพุงกระจายของของผสมจากปากทางเขาสูชิ้นงาน เนื่องจากของ
ผสมถูกฉีดเขาแบบอยางรวดเร็วเกินไป ทางเขาที่เล็กมากและอยูในตําแหนงที่สารที่เขาไปไมสัมผัสผนัง
แมพิมพทําใหเกิด jetting(4)
บริเวณสีเทาเขมเปนบริเวณที่เกิดการแยกตัวของผงกับตัวประสานโดยบริเวณนี้เปน
สวนที่มีผงอยูนอยมากเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่หนาตัดอยางรวดเร็ว(16) โทนสีของ
บริเวณนี้สามารถบอกถึงปริมาณผงที่กระจายตัวอยูในตัวประสานไดโดยสีเทาที่เขมมากขึ้นแสดงถึง
ปริมาณผงที่กระจายตัวอยูในตัวประสานนอยลง
เสนดําที่อยูถัดจากบริเวณสีเทาเขมเกิดขึ้นเนื่องจากหลังจากของผสมถูกเติมจนเต็ม
แบบแลวจะเกิดความดันยอนกลับในทิศทางตรงกันขามกับความดันฉีด ทําใหเกิดการปะทะกันระหวาง
เนื้อของผสม 2 ดาน และเนื่องจากผงในของผสมถูกครอบคลุมดวยตัวประสานทั้งหมด ดังนั้นสวนที่มา
ปะทะกันจึงมีเฉพาะตัวประสานเทานั้น จึงทําใหเสนดํานี้มีเนื้อสารสองดานไมประสานเปนเนื้อเดียวกัน
โดยมีเฉพาะตัวประสานบางสวนเทานั้นที่เชื่อมถึงกัน ดังรูปที่ 4.7

รูปที่ 4.7 ภาพถาย SEM บริเวณเสนดํา ณ ทางเขาสารของชิ้นงาน
รอยหักเกิดจากการหักชิ้นงานออกจากทางวิ่ง (runner) โดยจะเกิดการหักที่ตําแหนง
ทางเขา การออกแบบทางเขาใหเล็กมีจุดประสงคเพื่อใหสามารถหักสวนทางวิ่งออกไดโดยงายและไม
ทําใหเกิดรองรอยมากนัก(29) ขนาดทางเขาที่ใหญขึ้นจึงทําใหเกิดความเสียหายกับชิ้นงานในขณะปลด
ชิ้นงานไดโดยจะมีรอยหักที่ยาวขึ้น
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ตารางที่ 4.5 ความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณทางเขาของชิ้นงานเมื่อใชความกวางทางเขาตางกัน
Jetting
ความกวางทางเขา
(มิลลิเมตร)
2.5
รุนแรงที่สุด
5
เกิด jetting เล็กนอย
10
15

บริเวณสีเทาเขม
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รอยหัก

สีเขมที่สุด ขนาดเล็ก
สั้น โคงออก
เล็ก
สีจางลง
ยาวขึ้นเล็กนอย ยาวขึ้น
ขนาดใหญขึ้นเล็กนอย
โคงออก
เกิด jetting เล็กนอย สีจางลง ขนาดใกลเคียง ยาวขึ้น เริ่มโคง ยาวขึ้น
กับทางเขา 5 มิลลิเมตร ตามแนวชิ้นงาน
เกิด jetting เล็กนอย
สีใกลเคียงกับ
ยาวที่สุด โคงตาม ยาวที่สุด
สีของชิ้นงาน
แนวชิน้ งาน

ทุก ๆ ความกวางทางเขาทําใหชิ้นงานเกิดบริเวณสีเทาเขมที่หนาทางเขา และเสนสีดํา
เปนแนวโคงถัดจากบริเวณสีเทาเขมนี้ เมื่อเพิ่มขนาดความกวางทางเขาบริเวณสีเทาเขมนี้จะเล็กลงใน
ขณะที่เสนดําจะขยายออกตามความกวางทางเขาที่เพิ่มขึ้น
ที่ความกวางทางเขา 2.5 มิลลิเมตร เกิด jetting อยางเห็นไดชัด บริเวณหนาทางเขาเปน
สีเทาเขมโคงออก ความกวาง 5 มิลลิเมตร ลักษณะของบริเวณสีเทาเขมยังคงอยูแตมีลักษณะที่แบนลง
และขยายออกทางดานขางมากขึ้น สามารถเห็นรอยการไหลไดที่บริเวณใกล ๆ ทางเขา แตไมเกิด jetting
รุนแรงเทากับความกวาง 2.5 มิลลิเมตร ที่ความกวาง 10 มิลลิเมตร ยังคงพบบริเวณสีเทาเขม และเสน
ดําที่อยูถัดเขามาประมาณ 1 มิลลิเมตรโดยมีลักษณะโคงตามแนวชิ้นงานซึ่งตางจากความกวาง 2.5 และ
5 มิลลิเมตร ที่ความกวาง 15 มิลลิเมตร บริเวณสีเทาเขมหายไป แตเมื่อดูดวย SEM บริเวณหนาทางเขา
นี้ยังคงเปนบริเวณที่เกิดการแยกตัวระหวางผงกับตัวประสาน เสนดํายาวขึ้นจนเกือบถึงปลายของ
ทางเขาทั้งสองดาน
จากการทดลอง พบวา ที่ขนาดความกวางทางเขา 5 มิลลิเมตร เปนความกวางที่ทําให
เกิด jetting เพียงเล็กนอย ความยาวของเสนดําสั้น และมีรอยหักขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับความกวาง
ทางเขาขนาดอื่น ๆ ขนาดความกวางทางเขา 5 มิลลิเมตรทําใหความเสียหายแกชิ้นงานนอยที่สุด ในการ
ทดลองจึงเลือกขนาดความกวางทางเขา 5 มิลลิเมตร ในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบแรงดึงเพื่อทําการ
ทดสอบตอไป
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4.3.3 อุณหภูมิ
จากการทดลอง พบวา อุณหภูมิกระบอกฉีดที่เหมาะสมสําหรับของผสมที่ใช A4505
B4505 และ B4505P เปนตัวประสานอยูในชวง 100-105, 95-100 และ 105-110°ซ ตามลําดับ หากใช
อุณหภูมิกระบอกฉีดต่ํากวาชวงนี้จะไดชิ้นงานไมเต็มแบบ และหากใชอุณหภูมิสูงจะทําเกิด jetting รอย
ยุบที่ผิวของชิ้นงาน และอาจเกิดรูอยูภายในชิ้นงาน
อุ ณหภู มิก ระบอกฉี ด ต อ งสู งพอที่ จ ะสามารถเก็ บ ความร อ นไว ใ นของผสมเพื่อให
สามารถฉีดขึ้นรูปไดเต็มแมพิมพโดยไมเกิดการแข็งตัวกอน A4505 มีความหนืดมากกวา B4505 จึงตอง
ใชอุณหภูมิที่สูงกวา สําหรับ B4505P มีการแข็งตัวหลังการฉีดสารเขาแมพิมพเร็วกวาจึงตองใชอุณหภูมิ
สูงขึ้น อุณหภูมิท่สี ูงเกินไปทําใหความหนืดของของผสมนอยซึ่งทําใหเกิดการแยกตัวระหวางผงกับตัว
ประสาน และเกิด jetting ไดงาย นอกจากนี้ยังทําใหตัวประสานขยายตัวมาก เมื่อเย็นตัวลงจึงเกิดการ
หดตัวอยางมากทําใหเกิดรอยยุบที่ผิวของชิ้นงานหรือเกิดรูอยูภายในชิ้นงาน
อุณหภูมิหัวฉีดที่เหมาะสมสําหรับทุกตัวประสานคือ 50-60°ซ การใชอุณหภูมิหัวฉีด
เกิน 80°C ทําใหตัวประสานในของผสมระเหยออกมาจากหัวฉีด
การระเหยของตัวประสานเมื่อใชอุณหภูมิหัวฉีดเกิน 80°ซ เปนการระเหยของ PW ซึ่ง
เปนสวนประกอบของตัวประสานที่สามารถระเหยไดงายเมื่อไดรับความรอนอยางรวดเร็ว การระเหย
ของ PW นี้ ทําใหสวนผสมของของผสมเปลี่ยนแปลง สงผลใหความหนืดเปลี่ยน ดังนั้นอุณหภูมิหัวฉีด
จึงควรใชอุณหภูมิต่ําโดยที่ยังสามารถปองกันการแข็งตัวของตัวประสานเมื่อของผสมถูกเก็บสะสมที่
บริเวณหัวฉีดเพื่อเตรียมพรอมฉีดตอไปได
จากการทดลอง อุณหภูมิแมพิมพที่เหมาะสมสําหรับของผสมอยูที่ประมาณ 30-35°ซ
การใชอุณหภูมิแมพิมพ 25°ซ ทําใหเกิดรอยเชื่อม และรองรอยการไหลที่แยกเปนชั้น ๆ ของตัว
ประสานกับผงอยางชัดเจน อุณหภูมิแมพิมพ 40°ซ ทําใหมีผิวบางสวนของชิ้นงานติดกับแมพิมพ เกิด
การแตกหักเสียหายในขณะปลดชิ้นงาน และยังกอใหเกิดรอยยุบที่ผวิ ชิ้นงานอีกดวย
อุณหภูมิแมพิมพที่ต่ําเกินไปทําใหของผสมที่ถูกฉีดเขาแมพิมพแข็งตัวอยางรวดเร็วเมือ่
สัมผัสกับผนังแมพิมพ ทําใหเกิดรอยเชื่อม ชิ้นงานไมเต็มแบบ และยังสงผลใหเกิดความเคนจากความ
รอนที่ผิวของชิ้นงาน ซึ่งจะทําใหเกิดการรอนหรือการแยกตัวของผิวออกจากชิ้นงานในขณะกําจัดตัว
ประสานดวยความรอนได(4) อุณหภูมิแมพิมพที่สูงเกินไปทําใหเสียเวลาในการรอใหชิ้นงานเย็นตัว
พอที่จะนําออกได หรืออาจมีผิวบางสวนของชิ้นงานติดกับแมพิมพทําใหผิวไมสวย เสียเวลาในการทํา
ความสะอาดแมพิมพ และชิ้นงานที่ติดแมพิมพอยูอาจเกิดการแตกหักเสียหายไดในขณะปลดชิ้นงาน
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4.3.4 ความดัน
จากการทดลอง พบวา ความดันที่สูงเกินไป (ตั้งแต 1000 ปอนด/ตารางนิ้ว ขึ้นไป) เปน
สาเหตุสนับสนุนใหเกิดการแยกตัวของผงกับตัวประสานที่บริเวณทางเขาดังการอภิปรายในหัวขอที่
4.3.2 ความดันที่นอยเกินไป (ต่ํากวา 800 ปอนด/ตารางนิ้ว) ทําใหของผสมเขาแบบไดยากขึ้น คาของ
ความดันที่เหมาะสมสําหรับทุกๆ ตัวประสานที่ใช คือ 900 ปอนด/ตารางนิ้ว
ความดันใชในการฉีดเพื่อดันของผสมใหเขาสูแมพิมพ และชดเชยของผสมที่หดตัว
จากการเย็ นตั ว ไดโ ดยไม เกิ ด ความเสี ย หายใด ๆ กั บ ชิ้น งานทั้ งหลัง การฉีด ขึ้ นรู ป (29) และหลั ง
กระบวนการอื่น ๆ ความดันมีผลตอความสมบูรณของชิ้นงาน แตมีผลตอความหนืดของของผสมนอย
มากเมื่อเทียบกับอุณหภูมิ ความดันที่นอยเกินไปทําใหของผสมสูญเสียความรอนและแข็งตัวกอนที่จะ
เขาเต็มแบบทําใหฉีดไดไมเต็ม หรือเกิดรอยเชื่อมขึ้นได
4.3.5 ความเร็วในการฉีด
จากการทดลอง ความเร็วในการฉีดใหผลไปในทางเดียวกับความดัน การใชความเร็ว
ในการฉีดต่ําเกินไปทําใหไดชิ้นงานไมเต็มแบบ หรือเกิดรอยเชื่อมขึ้น ความเร็วสูงทําใหเกิด jetting
การแยกตัวของผงกับตัวประสาน และเกิดรองรอยการไหลสีขาวบนชิ้นงานได หากเกิดรอยยุบขึ้น การ
เพิ่มความเร็วในการฉีดสามารถชวยลดปญหานี้โดยตองใชควบคูไปกับการลดอุณหภูมิในการฉีดลงดวย
เวลาการทํางานทั้งวงจร (cycle time) ของการฉีดขึ้นรูปขึ้นอยูกับความเร็วในการฉีด
ดวย นอกจากนี้ความเร็วในการฉีดยังสงผลตอความสมบูรณของชิ้นงาน ความเร็วต่ํานอกจากจะเพิ่ม
เวลาในการฉีดแลว ยังทําใหของผสมสูญเสียความรอนและแข็งตัวกอนเต็มแมพิมพ หรือเกิดรอยเชื่อม
ขึ้ น การเพิ่ ม ความเร็ว ในการฉี ด ควบคู ไปกั บการลดอุ ณ หภู มิใ นการฉี ด ช ว ยลดปญ หาการยุ บ ตั ว ที่
ผิวชิ้นงานไดเนื่องจากของผสมสามารถเขาไปทดแทนสวนที่เกิดการหดตัวไดทัน
4.3.6 ปริมาณสาร
สําหรับเครื่องฉีดพลาสติก BOY 15/5 นี้ สามารถตั้งปริมาณสารโดยวิธีการกําหนด
ระยะที่เกลียวหนอน (injection screw) ถอยหลัง เพื่อใหสารมาสะสมอยูที่หัวฉีดและเตรียมฉีดตอไป
การประมาณปริมาณสารที่ใชตองมีการเผื่อปริมาณสารที่ตองสูญเสียไปกับปริมาตรของชองนําฉีด
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(sprue) และทางวิ่ง (runner) ดวย(29) ในการทดลองนี้ปริมาณของผสมที่เหมาะสม คือ การตั้งระยะเกลียว
หนอนถอยหลัง 17 มิลลิเมตร หากใชปริมาณสารนอยกวานี้จะไดชิ้นงานไมเต็มแบบ แตหากปริมาณ
สารมากเกินไปจะทําใหเกิดความดันในตอนทายขึ้นซึ่งเปนสาเหตุสนับสนุนใหเกิดการแยกตัวของผง
กับตัวประสานที่บริเวณทางเขาได
4.3.7 ลักษณะการกระจายตัวของผงในตัวประสานหลังการฉีดขึ้นรูป
รูปที่ 4.8 และ 4.9 แสดงลักษณะการกระจายตัวของผงในตัวประสานหลังการฉีดขึ้น
รูปที่ผิว และภายในของชิ้นงานตามลําดับ บริเวณสีขาวลักษณะกลมที่กระจายตัวอยูในรูปที่ 4.8(a) คือ
ผงที่อยูใตตัวประสาน สวนบริเวณสีเขมคือตัวประสาน รูปที่ 4.8(b) ซึ่งเปนบริเวณทางเขาชิ้นงานพบ
เฉพาะบริเวณสีเขมที่เปนตัวประสานโดยไมพบผงอยูในบริเวณนี้เลย สําหรับรูปที่ 4.9(a) และ(b) ซึ่ง
แสดงลักษณะการกระจายตัวของผงภายในชิ้นงานในแนวขนานและขวางกับการไหลของของผสม
ตามลําดับมีลักษณะการกระจายตัวของผงเหมือนกัน สามารถเห็นผงกลมทั้งขนาดเล็กและใหญกระจาย
ตัวอยูดวยกัน บริเวณอื่นๆในภาพเปนตัวประสาน ผิวบางสวนที่เปนหลุมโคงเวาลงไปเปนบริเวณที่เคย
มีผงอยูและไดหลุดออกมาในขณะหักชิ้นงาน พบรอยแยกระหวางผงกับตัวประสานในบางบริเวณ

(a)

(b)

รูปที่ 4.8 แสดงลักษณะการกระจายตัวของผงในตัวประสานหลังการฉีดขึ้นรูปบริเวณ
(a) ตรงกลางที่ผิว และ (b) ทางเขาที่ผิวชิ้นงาน
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(a)

(b)

รูปที่ 4.9 แสดงลักษณะการกระจายตัวของผงในตัวประสานหลังการฉีดขึ้นรูป
ภายในชิ้นงานในแนว (a) ขนาน และ (b) ขวางกับการไหลของสาร
รูปที่ 4.8(a) แสดงใหเห็นวาบริเวณผิวตรงกลางชิ้นงาน ผงมีการกระจายตัวดี และถูก
ครอบคลุมอยูดวยตัวประสานทั้งหมด ในขณะที่บริเวณทางเขาในรูปที่ 4.8(b) เห็นเฉพาะบริเวณที่เปน
สีเขมเทานั้น แสดงใหเห็นวาบริเวณนี้เปนบริเวณที่มีเฉพาะตัวประสานอยู การเปลี่ยนแปลงขนาด
พื้นที่หนาตัดอยางรวดเร็วเมื่อสารถูกฉีดผานทางเขาสูชองวางของแมพิมพเปนสาเหตุของการเกิดการ
แยกตัวของผงกับตัวประสาน(4,16) ที่บริเวณนี้
จากรูปที่ 4.9 แสดงใหเห็นวาภายในชิ้นงานผงมีการกระจายตัวดี และตัวประสาน
ครอบคลุมผงไดอยางทั่วถึง รอยแยกเล็ก ๆ ระหวางผงกับตัวประสานในบางตําแหนงเกิดจากการหด
ตัวของตัวประสานที่เปลี่ยนสถานะจากของเหลวในขณะฉีดขึ้นรูปเปนของแข็งเมื่ออุณหภูมิลดลง การ
กระจายตัวของผงทั้งแนวขนานและแนวขวางกับการไหลของของผสมที่มีลักษณะเชนเดียวกันแสดงให
เห็นวาไมเกิดการเรียงตัวของผงในแนวใดแนวหนึ่งขึ้น
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4.3.8 ความหนาแนนในแตละบริเวณของชิ้นงานหลังการฉีดขึ้นรูป

ความหนาแนน (กรัม/ลูกบากศเซนติเมตร)

ทางเขา

5.3
5.2

A4505

5.1

B4505

5

B4505P

4.9
1

2

3

4
5
6
ระยะหางจากทางเขา

7

8

รูปที่ 4.10 แผนภูมิเสนแสดงความหนาแนนของชิ้นทดสอบแรงดึงกับระยะหางจากทางเขา
ทางดานปลาย ของของผสมที่ใชตัวประสานตางกัน
จากรูปที่ 4.10 แสดงความหนาแนนในแตละบริเวณของชิ้นงานทดสอบแรงดึง ทุก ๆ
ตัวประสานมีลักษณะกราฟเหมือนกัน คือ ความหนาแนนต่ําอยูที่ตําแหนง 1 และความหนาแนนสูงอยูที่
ตําแหนง 8 โดยมีลักษณะกราฟที่ตอเนื่องคือ ชิ้นงานมีความหนาแนนเพิ่มขึ้นเมื่อหางจากทางเขามาก
ขึ้นโดยบริเวณสวนกลางมีความหนาแนนคงที่ ชิ้นงานที่ใช A4505 เปนตัวประสานใหลักษณะของ
กราฟเหมือน B4505 ในขณะที่ B4505P ใหความหนาแนนที่คอนขางตอเนื่องและสม่ําเสมอกวา ใน
สวนปลาย B4505P มีความหนาแนนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับตัวประสานอีก 2 ชนิด ความ
หนาแนนของชิ้นงานที่สม่ําเสมอจําเปนตอกระบวนการ MIM เนื่องจากจะสงผลตอการหดตัวของ
ชิ้นงานหลังการเผาผนึกแลว ดังนั้น B4505P จึงเหมาะสมตอขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปมากที่สุด
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ตําแหนงที่มีความหนาแนนต่ําคือบริเวณหนาทางเขาเนื่องจากเปนบริเวณที่มีผงอยูน อ ย
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หนาตัดอยางรวดเร็ว(4,16) ความหนาแนนสูงที่ปลายของชิ้นงานมีสาเหตุ
มาจากในขั้ น ตอนการฉี ด ขึ้ น รู ป ของผสมที่ เ ตรี ย มฉี ด เข า แบบต อ งมาพั ก อยู ที่ บ ริ เ วณปลายหั ว ฉี ด
เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงของหัวฉีดทําใหในขณะที่รอการฉีดของผสมเกิดการระเหยของตัวประสานเปน
ควันออกมา ทําใหสัดสวนของของผสมเปลี่ยนสงผลใหมีความหนาแนนเพิ่มขึ้น และเนื่องจากสวน
ปลายของชิ้นงานเปนสวนที่ของผสมที่อยูที่ปากกระบอกฉีดในตอนแรกจะเขาไปอยูในบริเวณนี้ ดังนั้น
ของผสมที่มีความหนาแนนสูงจึงไปอยูที่บริเวณนี้ทําใหที่ปลายชิ้นงานมีความหนาแนนสูง การที่
B4505P มีความหนาแนนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย เนื่องจากการแทนที่ PW ซึ่งระเหยงายดวยน้ํามันปาลม
จึงลดการระเหยของตัวประสานลง
4.4 การกําจัดตัวประสาน
4.4.1 การกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย
4.4.1.1 ความเสียหายที่เกิดกับชิ้นงานหลังการกําจัดตัวประสานในแตละสภาวะ
ตารางที่ 4.6 ความเสียหายที่เกิดกับชิ้นงานหลังการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายในแตละสภาวะ
สภาวะที่
1
2

3

ความเสียหายที่เกิดกับชิน้ งาน
ชิ้นงานแตกรอนในขณะแชในอีเทอร รอยแตกโคงกลมกระจายอยูทั่วชิ้นงานโดยพบ
มากที่บริเวณปลายทั้งสองขางของชิ้นงาน
ชิ้นงานแตกรอนหลังจากเพิ่มอุณหภูมิเปน 40°ซ รอยแตกโคงกลมกระจายอยูทั่วชิ้นงาน
โดยพบมากที่บริเวณปลายทั้งสองขางของชิ้นงาน แตมีปริมาณนอยกวาและขนาดรอย
แตกเล็กกวาสภาวะที่ 1
ไมพบความเสียหายใด ๆ

จากการทดลอง สภาวะที่ 3 ที่ทําการแชชิ้นงานในอีเทอรที่ 30°ซ เปนเวลา 1
ชั่วโมง แลวนําไปอบแหง จากนั้นจึงนําชิ้นงานไปแชในอีเทอรที่ 40°ซ จนจบการทดลอง เปนสภาวะที่
ดีที่สุดที่ไมทําใหเกิดความเสียหายกับชิ้นงานในขณะกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย
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การแชชิ้นงานในปโตรเลียมอีเทอรที่ 40°ซ ตลอดเวลาการทดลอง (สภาวะที่
1) ทําใหชิ้นงานแตกรอนโดยพบมากที่บริเวณปลายทั้งสองขางของชิ้นงาน เนื่องจาก PW ในตัว
ประสานอยูในสภาพของแข็งซึ่งมีการจัดเรียงตัวของสายโซที่เปนระเบียบ แตเมื่อถูกตัวทําละลายละลาย
ออกมา PW จะมีปริมาตรมากขึ้น ทําใหปริมาตรของสารละลายเพิ่มขึ้น(30) การแพรของ PW ใน
สารละลายจะแพรจากภายในชิ้นงานซึ่งเปนบริเวณที่สารละลายมีความเขมขนมากออกสูภายนอก
ชิ้นงานซึ่งมีความเขมขนนอยกวา จากอัตราการละลายที่เร็วกวาการแพรจึงทําใหภายในชิ้นงานมีความ
เขมขนของสารละลายเพิ่มขึ้น ปริมาตรของสารละลายเพิ่มขึ้น เกิดความดันขึ้นภายในชิ้นงาน เมื่อ
ปริมาตรของสารละลายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงดันใหผิวชิ้นงานแตกเผยอขึ้นมา
ในสภาวะที่ 2 การเริ่มแชชิ้นงานในอีเทอรที่ 30°ซ ทําใหอัตราการละลายของ
PW ลดลง อัตราการแพรออกใกลเคียงกับอัตราการละลาย ความดันที่เกิดขึ้นภายในลดลง จึงไมเกิดการ
แตกรอนที่ผิวชิ้นงานในชวงนี้ และการแชชิ้นงานที่อุณหภูมิ 30°ซ 1 ชั่วโมงยังเปนการเปดชองให
สามารถเกิดการแพรไดสะดวกขึ้น เมื่อเพิ่มอุณหภูมิอีเทอรเปน 40°ซ ยังคงทําใหเกิดการแตกรอน
เนื่องจากในชองมีสารละลายที่มีความเขมขนอยู เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเปน 40°ซ ทําใหการละลายเพิ่มขึ้น
ความเขมขนของสารละลายภายในชิ้นงานเพิ่มขึ้น แมจะมีการเปดชองไวแลวก็ตาม แตระยะทางที่ PW
ตองแพรออกจากชิ้นงานยาวขึ้นและเปนชองที่แคบทําใหแพรไดลําบาก จึงเกิดความดันขึ้นภายใน
ชิ้นงาน สงผลใหเกิดการแตกรอน
สําหรับสภาวะที่ 3 การแชชิ้นงานในอีเทอรที่ 30°ซ เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลว
นําไปอบแหงที่ 50°ซ เปนเวลา 45 นาที ทําใหอีเทอรระเหยออกจากชิ้นงานและดึงเอา PW ซึ่งละลายอยู
ในอีเทอรนั้นออกมาเกาะอยูที่ผิวชิ้นงาน ทําใหเมื่อนําชิ้นงานไปแชในอีเทอรอีกครั้งจึงสามารถกําจัด
PW สวนนี้ไดงายและไมทําใหเกิดความดันภายในชิ้นงาน และยังเปนการเปดชองให PW ภายในแพร
ออกมาไดสะดวกขึ้น ดังนั้นเมื่อนําชิ้นงานไปแชในตัวทําละลายที่ 40°ซ เพื่อกําจัดตัวประสานดวยอัตรา
การละลายที่สูงขึ้นจึงไมเกิดการแตกรอนขึ้นกับชิ้นงาน
4.4.1.2 อัตราเร็วและเปอรเซ็นตการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย
จากรูปที่ 4.11 ซึ่งแสดงเปอรเซ็นตการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายใน
สภาวะที่ 3 พบวา อัตราการกําจัดตัวประสานมีความใกลเคียงกันในทุก ๆ ชิ้นงานที่ใชตัวประสาน
ตางกัน โดย B4505P ถูกกําจัดไดรวดเร็วที่สุดตามดวย B4505 และ A4505 ตามลําดับ เมื่อเวลาในการแช
ชิ้นงานเพิ่มขึ้น การละลายเพิ่มขึ้นดวยอัตราที่ลดลง สําหรับ B4505 และ B4505P การละลายเพิ่มขึ้น
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เปอรเซนตการกําจัดตัวประสาน (%)

นอยมากเมื่อผานไป 5 ชั่วโมง และ สําหรับ A4505 การละลายเพิ่มขึ้นนอยมากเมื่อผานไป 6 ชั่วโมง
ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมในการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายในสภาวะที่ 3 สําหรับ B4505 และ
B4505P คือ 5 ชั่วโมง สําหรับ A4505 คือ 6 ชั่วโมง
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6

7

8

รูปที่ 4.11 แผนภูมิเสนแสดงเปอรเซ็นตการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายในสภาวะที่ 3
(อุณหภูมิอีเทอรชั่วโมงแรก 30°ซ ชั่วโมงตอไป 40°ซ)
สําหรับทุก ๆ ตัวประสาน ชั่วโมงแรกของการกําจัดตัวประสานมีอัตราการ
กําจัดตัวประสานต่ํากวาชั่วโมงที่สองเนื่องจากการใชอุณหภูมิต่ํากวา B4505P ถูกกําจัดไดรวดเร็วที่สุด
ตามดวย B4505 และ A4505 ตามลําดับ เนื่องจาก B4505P มีสวนประกอบของน้ํามันปาลมซึ่งเปน
ของเหลวจึงสามารถละลายในอีเทอรไดอยางรวดเร็ว B4505 ถูกกําจัดไดเร็วกวา A4505 เพราะ B4505
ใชพอลิเมอรที่มีสายโซโมเลกุลที่สั้นและมีกิ่งกานนอยกวาจึงขวางกันทางแพรของ PW นอยกวา(24) เมื่อ
เวลาในการแชชิ้นงานเพิ่มขึ้น การละลายเพิ่มขึ้นดวยอัตราที่ลดลง เนื่องจากในตอนตนอีเทอรสามารถ
ละลาย PW ที่ผิวชิ้นงานไดโดยไมตองแทรกซึมเขาไปดานใน และ PW ที่อยูในสารละลายสามารถแพร
ออกจากชิ้นงานเพื่อลดความเขมขนลงไดงาย เมื่อ PW ที่ผิวถูกละลายออกไปจึงเกิดโพรงที่จะใหอีเทอร
แทรกซึมเขาไปภายในชิ้นงานและละลาย PW ภายใน แตเนื่องจากชองทางที่แคบ PW สามารถละลาย
ออกมาไดยากขึ้น ความเขมขนของสารละลายที่อยูภายในชิ้นงานมากขึ้น ทําใหอัตราการละลายลดลง
เมื่อแชชิ้นงานนานขึ้น PW ที่เหลืออยูจะอยูลึกมากขึ้น การละลายเปนไปไดยากขึ้น
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4.4.1.3 ลักษณะของตัวประสานในบริเวณตางๆหลังการกําจัดตัวประสานดวยตัวทํา
ละลาย

(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 4.12 ลักษณะตัวประสานที่ผานการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายโดยตัวประสานถูกกําจัด
ไปแลว 52%โดยน้ําหนัก ณ (a) บริเวณผิว (b) บริเวณภายในใกลผิวชิ้นงาน (c) ถัดเขามา
ภายใน และ (d) ใจกลางชิ้นงาน
จากภาพถาย SEM รูปที่ 4.12 แสดงใหเห็นลักษณะตัวประสานที่ผานการ
กําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายโดยตัวประสานถูกกําจัดไปแลว 52 %โดยน้ําหนัก รูปที่ 4.12(a) เปน
บริเวณที่ผิวของชิ้นงานซึ่งเห็น ผงนูนขึ้นมาจากตัวประสานและมีชองทั้งขนาดเล็กและใหญกระจายอยู
ที่ผิวชิ้นงาน บริเวณภายในใกลผิวชิ้นงาน (รูปที่ 4.12(b)) มีตัวประสานเหลืออยูนอยกวามาก และมี
ลักษณะเปนเสนใยเชื่อมโยงกันอยู เมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ฉีดขึ้นรูปมา หลังกําจัดตัวประสานดวยตัวทํา
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ละลายแลวรอยแยกระหวางผงกับตัวประสานกวางมากขึ้น บริเวณถัดเขามาภายใน (รูปที่ 4.12(c))
ลั กษณะของตั ว ประสานคล า ยบริ เ วณใกล ผิ ว ชิ้ น งาน แต ร อยแยกระหว า งผงกั บ ตั ว ประสานลดลง
บริเวณใจกลางชิ้นงาน (รูปที่ 4.12(d)) เกิดรอยแยกระหวางผงกับตัวประสานนอยที่สุด
จากผิวเรียบของชิ้นงานที่ทําการฉีดขึ้นรูป (รูปที่ 4.8(a)) เมื่อชิ้นงานผานการ
กําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย PW ที่เคยละลายอยูรวมกับ LDPE ถูกดึงออกไป ทําใหตัวประสาน
เกิดการหดตัวจึงเห็นผงนูนขึ้นมาจากตัวประสาน
ตัวประสานภายในชิ้นงานมีลักษณะเปนเสนใยเชื่อมโยงกันอยู เนือ่ งจากการที่
ตัวประสานสูญเสีย PW ไป รอยแยกระหวางผงกับตัวประสานเกิดจากการหดตัวของตัวประสาน
บริเวณถัดเขามาภายในมีรอยแยกระหวางผงกับตัวประสานแคบลง เนื่องจากภายในชิ้นงานนั้นตัวทํา
ละลายสามารถละลาย PW ไดนอยกวาภายนอก การหดตัวของตัวประสานจึงลดลงดวย ณ บริเวณใจ
กลางชิ้นงานมีการสูญเสีย PW นอยที่สุด จึงเกิดการหดตัวนอยที่สุด
ลักษณะตัวประสานที่ผิวกับภายในชิ้นงานมีความตางกัน ซึ่งจากทฤษฎีตัวทํา
ละลายตองละลาย PW ที่ผิวกอนจึงจะแทรกซึมเขาไปภายในชิ้นงานได ดังนั้นผิวชิ้นงานควรจะมี
ปริมาณ PW นอยที่สุดและเกิดรอยแยกกวางที่สุด แตจากรูปที่ 4.12(a) ลักษณะตัวประสานที่ผิวยังคง
เต็มไปดวย PW ซึ่งมีสาเหตุจากเมื่อนําชิ้นงานขึ้นจากอีเทอร ภายในชองยังคงเต็มไปดวยอีเทอรที่มี PW
ละลายอยู เมื่อนําชิ้นงานไปอบแหง อีเทอรระเหยออกจากผิวชิ้นงานและดึงสารละลายที่อยูภายในขึ้นมา
ที่ผิวชิ้นงานเพื่อใหอีเทอรระเหยออกทําใหเหลือ PW ตกคางและแข็งตัวอยูที่ผิวชิ้นงาน เปนการปด
โพรงที่ตองการ ทําใหในขั้นตอนการกําจัดตัวประสานดวยความรอน กาซที่เกิดจากการสลายตัวของตัว
ประสานที่ เ หลื อ อยู ส ามารถออกมาสู บ รรยากาศได ย าก เกิ ด ความดั น ขึ้ น ภายในชิ้ น งาน และอาจ
กอใหเกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงานได
4.4.1.4 การเปดชองที่ผิวใหกับชิ้นงานที่ผานการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย
ลักษณะของตัวประสานที่ผิวชิ้นงานหลังทําการเปดชองที่ผิวใหกับชิ้นงาน
โดยแชชิ้นงานที่ผานการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายและอบแหงแลวในอีเทอรบริสุทธิ์อุณหภูมิ
40 °ซ ทิ้งไว 1, 2, 5 และ 10 นาที แสดงในรูปที่ 4.13
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(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 4.13 ผิวชิ้นงานที่ผานการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย และแชในปโตรเลียมอีเทอรบริสทุ ธิ์
อุณหภูมิ 40 °ซ เปนเวลา (a) 1 (b) 2 (c) 5 และ (d) 10 นาที
รูปที่ 4.13(a) แสดงลักษณะตัวประสานบริเวณผิวชิ้นงานหลังจากแชใน
อีเทอรบริสุทธิ์ที่ 40°ซ เปนเวลา 1 นาที พบชองเปดทั้งขนาดใหญและเล็กที่เกิดจากการกําจัดตัว
ประสานกอนหนานี้ และพบรูขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไป การแชในอีเทอรบริสุทธิ์เปนเวลา 2 นาที ทํา
ใหชองเปดเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับการแช 1 นาที (รูปที่ 4.13(b)) และเปนรูที่คอนขางใหญ เมื่อเพิ่มเวลา
เปน 5 นาที ตัวประสานมีลักษณะคลายกับการแช 1 นาที แตมีชองขนาดใหญจาํ นวนมากกวาเล็กนอย
และมีรูเล็ก ๆ กระจายอยูทั่วไป ดังรูปที่ 4.13(c) การแชเปนเวลา 10 นาที เมื่อเทียบกับการแช 1 นาที
ชองเปดมีขนาดใหญกวาแตปริมาณนอยกวาเล็กนอย โดยมีรูเล็ก ๆ นอยมาก
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จากเวลาในการแชชิ้นงาน 1, 2, 5 และ 10 นาที สามารถสรุปไดวาการแช
ชิ้นงานที่ผานการทําการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายมาในอีเทอรบริสุทธิ์ที่ 40°ซ เปนเวลา 2 นาที
ชวยในการกําจัด PW ที่อยูที่ผิวชิ้นงานออกไป และเปนการเปดชองทางไหลของกาซใหกับชิ้นงานใน
ขั้นตอนการกําจัดตัวประสานดวยความรอน
บริเวณผิวชิ้นงานหลังจากแชในอีเทอรบริสุทธิ์ที่ 40°ซ เปนเวลา 1 นาที พบรู
ขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไป เนื่องจากการแช 1 นาที สามารถชวยละลาย PW ที่ผิวชิ้นงานใหเปดเปนรู
เล็ก ๆ ขึ้น เมื่อเพิ่มเวลาการแชเปน 2 นาที อีเทอรสามารถละลาย PW ที่ปดชองอยูออกไปไดมากขึ้น
เมื่อเพิ่มเวลาเปน 5 นาที อีเทอรเริ่มแทรกซึมเขาไปในชิ้นงานมากขึ้น เมื่อนําชิ้นงานไปอบแหง
สารละลายที่มี PW ละลายอยูภายในจึงระเหยออกมาและทิ้ง PW ไวที่ผิวเชนเดียวกับทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทํา
การกําจัดตัวประสานในตอนตน การแช 10 นาทีใหลักษณะเชนเดียวกับการแช 5 นาที แตมีรูนอยกวา
เนื่องจากสารละลายเขาไปภายในชิ้นงานมากกวา
4.4.2 การกําจัดตัวประสานดวยความรอน
4.4.2.1 อัตราการใหความรอน
จากการทดลอง อัตราการใหความรอน 100 200 และ 300°ซ/ชั่วโมง ไมทําให
เกิดความเสียหายใด ๆ กับชิ้นงาน อัตราการใหความรอน 300°ซ/ชั่วโมง เปนอัตราการใหความรอน
สูงสุดที่ไมทําใหเกิดความเสียหายกับชิ้นงาน เมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ไมไดแชในอีเทอรบริสุทธิ์เพื่อเปด
ชองซึ่งสามารถใชอัตราการใหความรอนสูงสุดไดเพียง 50°ซ/ชั่วโมง
อัตราการใหความรอนมีผลตออัตราการสลายตัวของตัวประสานอยางมาก
อัตราการใหความรอนสูงทําใหตัวประสานสลายตัวอยางรวดเร็วทําใหเกิดความดันภายในชิ้นงานสงผล
ใหเกิดการพองและแตกของชิ้นงาน(4,7,16) ในขณะที่อัตราการใหความรอนต่ําทําใหเสียเวลาและพลังงาน
รวมถึงคาใชจายที่เพิ่มขึ้น การแชชิ้นงานในอีเทอรบริสุทธิ์ 2 นาทีหลังจากการกําจัดตัวประสานดวยตัว
ทําละลายแลวเปนการเปดรูพรุนที่ผิวหนาชิ้นงาน กาซที่เกิดจากสลายตัวของตัวประสานในขณะทําการ
กําจัดตัวประสานดวยความรอนสามารถออกจากชิ้นงานไดงายขึ้น ไมทําใหเกิดความดันภายในชิ้นงาน
ทําใหสามารถเพิ่มอัตราการใหความรอนไดโดยไมกอใหเกิดความเสียหายกับชิ้นงาน
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100

100

เปอรเซ็นตการสลายตัว (%)

เปอรเซ็นตการสลายตัว (%)

4.4.2.2 อัตราการไหลของกาซและเวลา
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(a) A4505
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เวลา (ชั่วโมง)
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(b) B4505

เปอรเซ็นตการสลายตัว (%)

100
98

223 ml/min

96

298.5 ml/min

94

374 ml/min

92
4

5
6
เวลา (ชั่วโมง)

7

(c) B4505P
รูปที่ 4.14 เปอรเซ็นตการสลายตัวของ (a) A4505 (b) B4505 และ (c) B4505P ในอากาศที่ 370°ซ
เมื่อใชอัตราการไหลของกาซตางกัน
รูปที่ 4.14 และ 4.15 แสดงเปอรเซ็นตการสลายตัวของชิ้นงานที่ใชตัว
ประสานตางกันในบรรยากาศอากาศและอารกอนผสมไฮโดรเจน 5% ตามลําดับ พบวา อัตราการไหล
ของกาซและเวลาในการกําจัดตัวประสานที่เพิ่มขึ้นสงผลใหเปอรเซ็นตการสลายตัวของทุกๆตัว
ประสานเพิ่มขึน้ ทั้งในบรรยากาศของอากาศและอารกอนผสมไฮโดรเจน 5% ในบรรยากาศของอากาศ

61

เปอรเซ็นตการสลายตัว (%)

อัตราการไหลสงผลตอ B4505 มากที่สุด ตามดวยA4505 และ B4505P ตามลําดับ สําหรับบรรยากาศ
อารกอนผสมไฮโดรเจน 5% อัตราการไหลสงผลตอ A4505 มากที่สุด

102
100

A4505

98

B4505

96

B4505P

94
223
298.5
374
อัตราการไหลของกาซ (มิลลิ ลิตร/นาที)

รูปที่ 4.15 เปอรเซ็นตการสลายตัวของตัวประสานในอารกอนผสมไฮโดรเจน 5% ที่ 450°ซ 1 ชั่วโมง
เมื่อใชอัตราการไหลของกาซตางกัน
ในบรรยากาศอารกอนผสมไฮโดรเจน 5% การใชเวลาการกําจัดตัวประสาน 1
ชั่วโมง ก็เพียงพอที่จะกําจัดตัวประสานออกไดเกือบทั้งหมด เนื่องจากใชบรรยากาศรีดักชันและการที่
สามารถใชอุณหภูมิในการกําจัดตัวประสานไดสูง
อัตราการไหลของกาซที่เพิ่มขึ้นสงผลใหเปอรเซ็นตการสลายตัวของทุกๆตัว
ประสานเพิ่มขึ้น เนื่องจากไปลดความดันยอยของตัวประสานที่สลายตัวออกมาจากชิ้นงาน(5,7,20) และ
ชิ้น งานได สั ม ผั สกั บ บรรยากาศเพื่ อใหเ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกชิ เ ดชั น ในอากาศหรื อ ปฏิ กิ ริ ย ารีดั ก ชั นใน
อารกอนผสมไฮโดรเจน 5% จึงชวยเพิ่มการสลายตัวของตัวประสานไดมากขึ้น(10) แ ต อั ต ร า ก า ร
ไหลของกาซที่เพิ่มขึ้นสงผลใหเปอรเซ็นตการสลายตัวของตัวประสานเพิ่มขึ้นนอยมากเมื่อเทียบกับ
ปจจัยอื่น ๆ เนื่องจากอัตราการไหลที่ใชเปนอัตราที่คอนขางชา การใชอัตราการไหลต่ําทําใหตองใช
เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อใหสามารถกําจัดตัวประสานออกไปไดมากขึ้นเทากับการใชอัตราการไหลสูง ดังเชน
ในอากาศสําหรับทุกๆ ตัวประสาน การใชอัตราการไหล 223 มิลลิลิตร/นาที ตองใชเวลากําจัดตัว
ประสาน 7 ชั่วโมง จึงจะเกิดการสลายตัวเทากับการใชอัตราการไหล 298.5 และ 374 มิลลิลิตร/นาที
บรรยากาศของอากาศใหความแข็งแรงกับชิ้นงานหลังการกําจัดตัวประสาน
ดวยความรอนมากกวาในอารกอนผสมไฮโดรเจน 5% แมวาจะมีเปอรเซ็นตการสลายตัวเทากัน
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เนื่องจากบรรยากาศออกชิเดชันในอากาศทําใหตัวประสานบางสวนเกิดออกไซดที่มีความแข็งแรง(28)
ชวยยึดผงไวดวยกัน แตอยางไรก็ตาม อากาศทําใหผงเหล็กกลาไรสนิมเกิดออกชิเดชันที่ผิว ทําให
ชิ้นงานเปนสีน้ําตาล แตสามารถกําจัดออกไดดวยการเผาในไฮโดรเจน ที่ 700°ซ เปนเวลา 2 ชั่วโมง

เปอรเซ็นตการสลายตัว (%)
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(a) 223 มิลลิลติ ร/นาที
เปอรเซ็นตการสลายตัว (%)

เปอรเซ็นตการสลายตัว (%)

4.4.2.3 ชนิดของตัวประสาน
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(c) 374 มิลลิลติ ร/นาที
รูปที่ 4.16 เปอรเซ็นตการสลายตัวของตัวประสานที่ 370°ซ ที่อัตราการไหลของอากาศ
(a) 223 (b) 298.5 และ (c) 374 มิลิลิตร/นาที

6
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ในทุก ๆ สภาวะ (รูปที่ 4.15 และ 4.17) B4505 มีเปอรเซ็นตการสลายตัว
สูงสุดในขณะที่ A4505 สลายตัวนอยที่สุด เนื่องจาก B4505 ใชพอลิเมอรที่สลายตัวไดงายกวา A4505
แต B4505P ซึ่งใชพอลิเมอรตัวเดียวกับ B4505 มีการใชน้ํามันปาลมซึ่งสลายตัวยากกวา PW จึงทําให
เกิดการสลายตัวที่ยากขึ้นเปอรเซ็นตการสลายตัวจึงลดลง
การกําจัดตัวประสานดวยความรอนไมสงผลใหเกิดความเสียหายใด ๆ กับชิ้นงาน แต
ทําใหความเสียหายที่เกิดขึ้นกอนขั้นตอนนี้เห็นชัดเจนมากขึ้น เชน การพองจากการกําจัดตัวประสาน
ดวยตัวทําละลาย
4.5 การเผาผนึก
4.5.1 ผลของอุณหภูมิการเผาผนึกตอความหนาแนน ความแข็ง และโครงสรางจุลภาค
ผลของอุณหภูมิการเผาผนึกตอความหนาแนนและความแข็งของเหล็กกลาไรสนิม
316L แสดงในรูปที่ 4.17
จากรูปที่ 4.17(a) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความหนาแนนของชิ้นงาน MIM เพิ่มขึ้น ยกเวน
1375°ซ ที่มีความหนาแนนลดลงเล็กนอย สําหรับชิ้นงานอัดขึ้นรูปซึ่งมีความหนาแนนเริ่มตนสูงกวา ที่
1300°ซ มีความหนาแนนต่ําสุด ชวงอุณหภูมิ 1325-1375°ซ มีความหนาแนนคงที่ และเพิ่มขึ้นเมื่อใช
อุณหภูมิเผาผนึก 1400°ซ แสดงใหเห็นวา 1300°ซ เปนอุณหภูมิที่ต่ําเกินไปสําหรับการเผาผนึกผง
เหล็กกลาไรสนิม 316L ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมจึงอยูที่ 1325-1375°ซ
สําหรับชิ้นงาน MIM คาความแข็งของชิ้นงานต่ําเมื่อใชอุณหภูมิการเผาผนึก 1300 และ
1400°ซ ชวง 1325-1375°ซ ใหคาความแข็งที่ใกลเคียงกัน ในขณะที่ชิ้นงานอัดขึ้นรูปมีความแข็งตกลง
อยางตอเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 4.17(b)

ความหนาแนน (กรัม/ลบ.ซม.)
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7.8
7.6
7.4
7.2
อุณหภูมิ ( C)

7
1300

1325

1350

1375

1400

ความแข็ง(HRB)

(a)

80
75
70
65
60
55
50

A4505
B4505
B4505P
Compact
อุณหภูมิ ( C)
1300 1325 1350 1375 1400

(b)
รูปที่ 4.17 (a) ความหนาแนนและ (b) ความแข็งของเหล็กกลาไรสนิม 316L หลังการเผาผนึก 1 ชั่วโมง
เมื่อพิจารณาโครงสรางจุลภาคของชิ้นงาน MIM ในรูปที่ 4.18 อุณหภูมิการเผาผนึกที่
เพิ่มขึ้นสงผลใหขนาดเกรนใหญขึ้นและปริมาณรูพรุนลดลง อุณหภูมิการเผาผนึก 1300 และ 1325°ซ
ทําใหเกรนมีขนาดเล็ก รูพรุนสวนมากอยูตามขอบเกรน โดยที่ 1300°ซ มีปริมาณรูพรุนที่มากและขนาด
ใหญกวาที่ 1325°ซ ที่อุณหภูมิ 1350 และ 1375°ซ เกรนมีขนาดใหญขึ้น ปริมาณรูพรุนลดลง อยูบริเวณ
ภายในและขอบเกรน อุณหภูมิ 1400°ซ เกรนมีขนาดใหญ รูพรุนเหลือเฉพาะรูพรุนขนาดใหญโดย
สวนมากอยูภายในเกรน
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100 µm.

(a) 1300°ซ

100 µm.

(b) 1325°ซ

100 µm.

(c) 1350°ซ

100 µm.

(d) 1375°ซ

100 µm.

(e) 1400°ซ
รูปที่ 4.18 โครงสรางจุลภาคของชิ้นงาน MIM เหล็กกลาไรสนิม 316L หลังการเผาผนึก
เปนเวลา 1 ชั่วโมง ที่ (a) 1300 (b) 1325 (c) 1350 (d) 1375 และ (e) 1400°ซ
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อุณหภูมิการเผาผนึกที่เพิ่มขึ้นสงผลใหขนาดเกรนใหญขึ้นและปริมาณรูพรุนลดลง จึง
ทําใหความหนาแนนของชิ้นงาน MIM เพิ่มขึ้น ความหนาแนนต่ําและรูพรุนปริมาณเมื่อเผาผนึกที่
1300°ซ ทําใหชิ้นงานมีความแข็งต่ํา อุณหภูมิการเผาผนึก 1325 และ 1350°ซ มีความหนาแนนเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ความแข็งคงที่เนื่องจากที่ 1325°ซ มีเกรนขนาดเล็กซึ่งใหความแข็งที่มากกวา แตการมีปริมาณ
รูพรุนมากกวาจึงลดผลของขนาดเกรนตอความแข็งลง ที่ 1375°ซ ความหนาแนนของชิ้นงานลดลง
เล็กนอย เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปทําใหเกิดการผนึกและการโตของเกรนอยางรวดเร็ว จึงทําใหเกิด
รูปดที่มีขนาดใหญซึ่งทําใหการกําจัดรูพรุนในเผาผนึกยากขึ้น เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเปน1400°ซ ความ
หนาแนนเพิ่มขึ้นเนื่องจากผงเกิดการหลอมเหลวขึ้นบางสวนทําใหสวนที่เหลวไหลเขาไปในชองวาง
เปนการปดรูพรุนอยางรวดเร็ว แตการที่บางสวนหลอมนี้ทําใหความแข็งลดลงแมจะมีความหนาแนน
เพิ่มขึ้นก็ตาม
ในขณะที่ชิ้นงานอัดขึ้นรูปมีความแข็งตกลงอยางตอเนื่องซึ่งเปนผลมาจากขนาดเกรน
ที่ใหญขึ้น แตสําหรับชิ้นงาน MIM ชวง 1325-1375°ซ ใหคาความแข็งที่ใกลเคียงกันดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
เลือกอุณหภูมิ 1350°ซ ซึ่งใหคาความหนาแนนและความแข็งที่สูงเปนอุณหภูมิในการเผาผนึก
4.5.2 ผลของเวลาการเผาผนึกตอความหนาแนน ความแข็ง และโครงสรางจุลภาค
จากรูปที่ 4.19 ซึ่งแสดงความหนาแนนและความแข็งของเหล็กกลาไรสนิม 316L หลัง
การเผาผนึกที่ 1350°ซ ชิ้นงานมีความหนาแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาการเผาผนึกเพิ่มขึ้น แตเมื่อเพิ่มเวลาจาก
2 เปน 4 ชั่วโมง ทําใหความหนาแนนเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กนอย ในชวงการเผาผนึก 1 และ 2 ชั่วโมง
ความแข็งของชิ้นงาน MIM เพิ่มขึ้นเล็กนอย เมื่อเพิ่มเวลาเปน 4 ชั่วโมงความแข็งคอนขางคงที่ ในขณะ
ที่ชิ้นงานอัดขึ้นรูปมีความแข็งลดลง เมื่อเวลาการเผาผนึกเพิ่มขึ้น
โครงสรางจุลภาคของชิ้นงาน MIM หลังการเผาผนึกที่ 1350°ซ เมื่อใชเวลาการเผา
ผนึกตางกันแสดงในรูปที่ 4.20 เมื่อเวลาการเผาผนึกเพิ่มขึ้นขนาดเกรนใหญขึ้นและมีปริมาณรูพรุน
ลดลง เวลาการเผาผนึก 1 ชั่วโมงรูพรุนยังคงพบที่บริเวณขอบเกรนเปนจํานวนมาก เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเปน
2 ชั่วโมง รูพรุนขนาดเล็กลดลงและอยูภายในเกรนมากขึ้น เวลาการเผาผนึก 4 ชั่วโมง พบเกรนขนาด
ใหญและมีเฉพาะรูพรุนขนาดใหญกระจายอยูทั่วไปภายในเกรน
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(b)
รูปที่ 4.19 ความหนาแนนและความแข็งของเหล็กกลาไรสนิม 316L หลังการเผาผนึกที่ 1350°ซ
เมื่อเวลาการเผาผนึกเพิ่มขึ้นขนาดเกรนใหญขึ้นและมีปริมาณรูพรุนลดลงจึงทําให
ความหนาแนนเพิ่มขึ้น ความหนาแนนของชิ้นงาน MIM มีเปอรเซ็นตการเพิ่มขึ้นสูงกวาชิ้นอัดขึ้นรูป
เนื่องจากมีความหนาแนนเริ่มตนที่ต่ํากวาทําใหมีแรงผลักดันที่มากกวา ในชวงการเผาผนึก 1-2 ชั่วโมง
ความแข็งของชิ้นงาน MIM เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากความหนาแนนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ชิ้นงานอัดขึ้นรูปมี
ความแข็งลดลงเนื่องจากเกรนที่ใหญขึ้น เมื่อเพิ่มเวลาเปน 4 ชั่วโมง ความแข็งคอนขางคงที่แมวาจะมี
ความหนาแนนเพิ่มขึ้นเนื่องจากขนาดเกรนที่ใหญขึ้น จากผลการทดลองนี้จึงเลือกเวลา 4 ชั่วโมงเปน
เวลาในการเผาผนึก
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100 µm.

100 µm.

(b) 2 ชั่วโมง

(a) 1 ชั่วโมง

100 µm.

(c) 4 ชั่วโมง
รูปที่ 4.20 โครงสรางจุลภาคของชิ้นงาน MIM เหล็กกลาไรสนิม 316L หลังการเผาผนึกที่ 1350°ซ
เปนเวลา (a) 1 (b) 2 และ (c) 4 ชั่วโมง
4.5.3 ผลการเผาผนึกชิ้นงาน MIM ในบรรยากาศ H2 ที่ 1350°ซ เปนเวลา 4 ชั่วโมง
ตารางที่ 4.7 เปอรเซ็นตการหดตัว ความหนาแนน และเปอรเซ็นตรูพรุนของชิ้นงานเหล็กกลาไรสนิม
316L หลังการเผาผนึก
ชนิดตัวประสาน
A4505
B4505
B4505P

เปอรเซ็นต
การหดตัว
13.0±0.4
13.2±0.3
13.0±0.7

ความหนาแนน เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตรูพรุน
(กรัม/ลบ.ซม.) ความหนาแนน
7.57 ±0.01
95.8±0.1
4.2±0.1
7.58±0.01
96.0±0.1
4.0±0.1
7.60±0.01
96.3±0.1
3.7±0.1
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ตารางที่ 4.8 สมบัติทางกลของชิ้นงานเหล็กกลาไรสนิม 316L หลังการเผาผนึก
ชนิดตัวประสาน
A4505
B4505
B4505P

ความแข็ง
(HRB)
66±0
64±0
65±2

ความตานแรงดึง ความเคนคราก
(MPa)
(MPa)
489±30
146±9
482±30
143±7
504±10
148±7

ยังโมดูลัส เปอรเซ็นตการ
(GPa)
ยืดตัว
18±2
37±8
19±2
36±6
19±1
47±7

ผลการเผาผนึกชิ้นงาน MIM ที่เตรียมจากตัวประสานตางชนิดกันในบรรยากาศ
ไฮโดรเจน ที่ 1350°ซ เปนเวลา 4 ชั่วโมง แสดงในตารางที่ 4.7 และ 4.8
จากตารางที่ 4.7 เปอรเซ็นตการหดตัวและความหนาแนนของชิ้นงานหลังการเผาผนึก
เมื่อใชตัวประสานตางชนิดกันใหคาที่ใกลเคียงกัน แสดงใหเห็นวาตัวประสานตางชนิดกันไมสงผลตอ
ความหนาแนนหลังการเผาผนึก การหดตัวและความหนาแนนนี้แสดงถึงการกระจายตัวของผงใน
ชิ้นงานกอนการเผาผนึกที่ดีจึงทําใหทุก ๆ ชิ้นงานมีการหดตัวและความหนาแนนที่ใกลเคียงกัน
จากผลการทดสอบแรงดึง และความแข็ง ทุก ๆ ตัวประสานทําใหชิ้นงาน MIM มี
สมบัติทางกลที่ใกลเคียงกัน ชิ้นงาน MIM ที่ใช A4505 และ B4505P เปนตัวประสานใหคาสูงกวา
ชิ้นงานที่ใช B4505 เปนตัวประสานเล็กนอยแมวาจะมีความหนาแนนที่ใกลเคียงกัน ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.8 เนื่องจากในขั้นตอนของการกําจัดตัวประสาน B4505 สามารถถูกกําจัดออกไปไดมากกวา A4505
และ B4505P ทําใหชิ้นงานที่ใช A4505 และ B4505P เปนตัวประสานมีตัวประสานเหลือคางอยูมากกวา
ซึ่งเปนแหลงกําเนิดคารบอนใหกับชิ้นงานได จึงทําใหชิ้นงานมีความแข็งและความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจาก
การมีคารบอนเพิ่มขึ้น ดังนั้น B4505 จึงเหมาะสมกับขั้นตอนการเผาผนึกมากที่สุดเนื่องจากใหความ
หนาแนนสูง และใหสมบัติทางกลที่ดีโดยไมทําใหสวนผสมทางเคมีของเหล็กกลาไรสนิม 316L เปลี่ยน
หลังการเผาผนึก

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาสมบัติของสวนผสมของตัวประสานเพื่อหาตัวประสานที่มีสมบัติเหมาะสมกับ
ขั้นตอนในการฉีดขึ้นรูป การกําจัดตัวประสาน และการเผาผนึก ในกระบวนการฉีดขึ้นรูปผงเหล็กกลา
ไรสนิม 316L โดยควบคุมตัวแปรตางๆ ในการทดลอง ผลการทดลองในขั้นตอนตาง ๆ สามารถสรุป
ไดดังนี้
5.1 สรุปผลการทดลอง
5.1.1 ทุก ๆ ตัวประสานมีความสามารถในการเปยกบนเหล็กกลาไรสนิม 316L ไดดี การเพิ่ม
ปริมาณ SA และการใช LD 1630 J (A) เปนสวนผสมตัวประสานทําใหตัวประสานมีการขยายตัว
เนื่องจากความรอนสูง ความหนืดของตัวประสานมีผลตอกระจายตัวของผงในตัวประสาน การเพิ่ม
ปริมาณ LDPE หรือการใช LD 1630 J (A) ทําใหความหนืดเพิ่มขึ้นการกระจายตัวของผงดีขึ้น
5.1.2 สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการฉีดขึ้นรูปผงเหล็กกลาไรสนิม 316L คือ การใชตําแหนง
ทางเขาดานปลายโดยมีความกวางทางเขา 5 มิลลิเมตร อุณหภูมิกระบอกฉีดที่เหมาะสมสําหรับของผสม
ที่ใช A4505 B4505 และ B4505P เปนตัวประสานอยูในชวง 100-105, 95-100 และ 105-110°ซ
ตามลําดับ อุณหภูมิหัวฉีดและอุณหภูมิแมพิมพที่เหมาะสมสําหรับทุกตัวประสานคือ 50-60 และ 3035°ซ ตามลําดับ ความดันที่ใช คือ 900 ปอนด/ตารางนิ้ว ของผสมที่ใช B4505P เปนตัวประสานให
ความหนาแนนของชิ้นงานในแตละบริเวณที่ตอเนื่องที่สุด
5.1.3 สภาวะในการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายที่ดีที่สุดที่ไมทําใหเกิดความเสียหายกับ
ชิ้นงาน คือ การแชชิ้นงานในอีเทอรที่ 30°ซ เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวนําไปอบแหงที่ 50°ซ 45 นาที
จากนั้นจึงนําชิ้นงานไปแชในอีเทอรที่ 40°ซ จนสามารถกําจัดตัวประสานไดมากกวา 45%โดยน้ําหนัก
เวลาที่เหมาะสมในการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายสําหรับ A4505 คือ 6 ชั่วโมง สําหรับ B4505
และ B4505P คือ 5 ชั่วโมง การนําชิ้นงานที่ผานการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลายแลวไปแชใน
อีเทอรบริสุทธิ์ที่ 40°ซ 2 นาที เปนการเปดรูพรุนใหกับผิวชิ้นงานไดมากที่สุด
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5.1.4 อุณหภูมิที่เหมาะสําหรับการกําจัดตัวประสานดวยความรอนในบรรยากาศของอากาศ
และอารกอนผสมไฮโดรเจน 5% คือ 370 และ 450°ซ ตามลําดับ อัตราการใหความรอน 300°ซ/ชั่วโมง
เปนอัตราการใหความรอนสูงสุดที่ไมทําใหเกิดความเสียหายกับชิ้นงาน อัตราการไหลของกาซและเวลา
ในการกําจัดตัวประสานที่เพิ่มขึ้นสงผลใหเปอรเซ็นตการสลายตัวของทุก ๆ ตัวประสานเพิ่มขึ้นทั้งใน
บรรยากาศของอากาศและอารกอนผสมไฮโดรเจน 5% ของผสมที่ใช B4505 เปนตัวประสานมี
เปอรเซ็นตการสลายตัวสูงสุดในขณะที่ A4505 สลายตัวนอยที่สุด
5.1.5 สภาวะในการเผาผนึกที่เหมาะสําหรับการฉีดขึ้นรูปผงเหล็กกลาไรสนิม 316L คือ การ
เผาผนึกที่ 1350°ซ เปนเวลา 4 ชั่วโมง ในบรรยากาศไฮโดรเจน ซึ่งทําใหชิ้นงานที่เตรียมจากตัว
ประสานทั้ง 3 ชนิดมีความหนาแนน 96%จากทฤษฎี และไดสมบัติทางกลที่ดี
5.1.6 จากการที่ B4505 สามารถถูกกําจัดไดอยางรวดเร็วทั้งในการกําจัดตัวประสานดวยตัวทํา
ละลายและดวยความรอนโดยทําใหเกิดความเสียหายกับชิ้นงานนอยที่สุด แมวา B4505P จะเปนตัว
ประสานที่ใหความหนาแนนในขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปดีที่สุดก็ตาม แตความหนาแนนหลังการเผาผนึก
ของชิ้นงานที่เตรียมจากตัวประสานทั้ง 3 ชนิดไมแตกตางกัน ดังนั้น ตัวประสานที่เหมาะสมกับ
กระบวนการฉีดขึ้นรูปผงเหล็กกลาไรสนิม 316L ในงานวิจัยนี้ คือ B4505
5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ควรใชเครื่องฉีดพลาสติกที่สามารถปรับสภาวะในการฉีดไดละเอียด เพื่อใหไดชิ้นงาน
เริ่มตนที่ดีซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของชิ้นงานหลังการเผาผนึก
5.2.2 เนื่องจากปโตรเลียมอีเทอรเปนสารเคมีที่เปนพิษตอรางกายและระเหยไดงาย หากใชใน
อุตสาหกรรมจะตองมีการควบคุมอยางเขมงวดซึ่งเปนการสิ้นเปลืองคาใชจาย ดังนั้นจึงควรใชตัวทํา
ละลายอื่นที่สามารถทดแทนกันไดในขั้นตอนการกําจัดตัวประสานดวยตัวทําละลาย
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ภาคผนวก ก.
อภิธานศัพท
ศัพท
การทรุด
การบวม
การพอง
ความหนาแนนเคาะ
รอยเชื่อม
รีโอโลยี

อัตราการไหลของของไหล

ความหมาย
ลักษณะผิวชิ้นงานที่ยุบตัวลงไป
การขยายตัวของพอลิเมอร ซึ่งเกิดจากของเหลวแทรกซึมเขาไปใน
สายโซโมเลกุลของพอลิเมอร
การโปงพองที่บริเวณผิวชิ้นงานทําใหเกิดการแยกตัวระหวางผิวกับ
เนื้อสารภายใน
ความหนาแนนของผงในภาชนะบรรจุเมื่อถูกเคาะหรือเขยาภายใต
สภาวะที่กําหนด
ลักษณะความเสียหายบนชิ้นงานที่เกิดจากเนื้อสารไมประสานเปน
เนื้อเดียวกันทําใหเกิดรอยตอเปนแนวบนชิ้นงาน
สมบัติทางความหนืดและความยืดหยุนของวัสดุซึ่งมีความสัมพันธ
กับความเคนเฉือน อัตราความเครียดเฉือน ความเคน และความ
เครียดของวัสดุ
อัตราการไหลของพอลิเมอรภายใตสภาวะที่กําหนด มีหนวยเปน
กรัม/10นาที โดยเปนขอมูลที่บงบอกถึงความหนืดของพอลิเมอร
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ภาคผนวก ข.

รูปที่ 1 ใบรับรองผงเหล็กกลาไรสนิม SUS 316L
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รูปที่ 2 การวิเคราะหขนาดผงเหล็กกลาไรสนิม 316L

รูปที่ 3 สมบัติของโพลิเอททีลีนความหนาแนนต่ํา LD1630J (A)
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รูปที่ 4 สมบัติของโพลิเอททีลีนความหนาแนนต่ํา LD1450J (B)
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รูปที่ 5 ใบรับรองผงกรดเสตียริก
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รูปที่ 6 สมบัติของปโตรเลียมอีเทอร
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ภาคผนวก ค.

รูปที่ 1 แผนภูมิเสนแสดงผลการทดสอบ TGA ของ LD1630J (A) ในบรรยากาศอากาศ

รูปที่ 2 แผนภูมิเสนแสดงผลการทดสอบ TGA ของ LD1450J (B) ในบรรยากาศอากาศ
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รูปที่ 3 แผนภูมิเสนแสดงผลการทดสอบ TGA ของพาราฟนแวกซในบรรยากาศอากาศ

รูปที่ 4 แผนภูมิเสนแสดงผลการทดสอบ TGA ของกรดเสตียริกในบรรยากาศอากาศ
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รูปที่ 5 แผนภูมิเสนแสดงผลการทดสอบ TGA ของน้ํามันปาลมในบรรยากาศอากาศ

รูปที่ 6 แผนภูมิเสนแสดงผลการทดสอบ TGA ของ LD1630J (A) ในบรรยากาศอารกอน
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รูปที่ 7 แผนภูมิเสนแสดงผลการทดสอบ TGA ของ LD1450J (B) ในบรรยากาศอารกอน

รูปที่ 8 แผนภูมิเสนแสดงผลการทดสอบ TGA ของพาราฟนแวกซในบรรยากาศอารกอน
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รูปที่ 9 แผนภูมิเสนแสดงผลการทดสอบ TGA ของกรดเสตียริกในบรรยากาศอารกอน

รูปที่ 10 แผนภูมิเสนแสดงผลการทดสอบ TGA ของน้ํามันปาลมในบรรยากาศอารกอน
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รูปที่ 11 แผนภูมิเสนแสดงผลการทดสอบ TGA ของ B4505 ในบรรยากาศอากาศ

รูปที่ 12 แผนภูมิเสนแสดงผลการทดสอบ TGA ของ B4505P ในบรรยากาศอากาศ
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รูปที่ 13 แผนภูมิเสนแสดงผลการทดสอบ TGA ของ B4505 ในบรรยากาศอารกอน

รูปที่ 14 แผนภูมิเสนแสดงผลการทดสอบ TGA ของ B4505P ในบรรยากาศอารกอน
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รูปที่ 1 ชิ้นงาน MIM หลังการฉีดขึ้นรูป

รูปที่ 2 ชิ้นงาน MIM หลังการกําจัดตัวประสานดวยความรอน (ชิ้นลาง)
เทียบกับชิ้นงานหลังการฉีดขึ้นรูป (ชิ้นบน)
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รูปที่ 3 ชิ้นงาน MIM หลังการเผาผนึก(ชิ้นลาง) เทียบกับชิ้นงานหลังการฉีดขึ้นรูป (ชิ้นบน)

รูปที่ 4 ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปกอน(ขวา) และหลังการเผาผนึก(ซาย)
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