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บทคัดย่อ
กระบวนการ in-mold labeling เป็นการตกแต่งผิวชิ้นงานพลาสติกในระหว่างกระบวนการผลิต โดย
แผ่นฟิล์มลวดลายจะถูกนาเข้าไปติดที่ผนังด้านในของคาวิตี้ แล้วจึงทาการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก ซึ่งชิ้นงานที่
ได้จะมีผิวที่สวยงาม ลวดลายคงทน ไม่หลุดลอก เนื่องจากแผ่นฟิล์มลวดลายถูกหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับ
ชิ้นงานพลาสติก อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายสาหรับการตกแต่งผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ in-mold labeling ยัง
ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ อาทิเช่น hot stamping หรือ printing เนื่องจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ใช้
สาหรับขึ้นรูปชิน้ งานต้องถูกออกแบบมาเฉพาะสาหรับกระบวนการตกแต่งผิวชิ้นงานแบบ in-mold labeling [6,9]
และต้องมีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบสุญญากาศหรือใช้งานร่วมกับอุปกรณ์กาเนิดกระแสไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อทาให้
แผ่นฟิล์มลวดลายสามารถยึดติดกับผนังแม่พิมพ์ด้านในในตาแหน่งที่ต้องการได้
อีกทั้งในการนาแผ่นฟิล์ม
ลวดลายเข้าไปติดที่ผนังด้านในของแม่พิมพ์ยังต้องอาศัยอุปกรณ์เสริมที่ทางานแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอีกด้วย
โดยส่วนใหญ่แม่พิมพ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จะถูกนาเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ทาให้ไม่คุ้มกับการลงทุนสาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสาหรับกระบวนการ in-mold labeling ใน
เบื้องต้น เพื่อลดการนาเข้าและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตต่อไป ชิ้นงานที่ใช้ในการศึกษาคือ ฝากลมมีเกลียวด้านใน ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางภายนอก 102.8 มม. ความหนาสม่าเสมอ 1.4 มม. ฉีดขึ้นรูปด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (PP 2300NC)
แผ่นฟิล์มลวดลายที่ใช้ทาจากโพลีเอทิลีน (PE) มีความหนา 82 ไมครอน แม่พิมพ์ทไี่ ด้ออกแบบและสร้างเป็นแบบ
2 แผ่น ชนิดรูวิ่งร้อน จานวน 1 คาวิตี้ ใช้แผ่นปลดเป็นตัวดันปลดชิ้นงาน จากผลการทดสอบแม่พิมพ์พบว่า
แม่พิมพ์ทางานได้ดี ชิ้นงานพลาสติกที่ได้ไม่มีข้อบกพร่องใดๆอันเนื่องมาจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และแม่พิมพ์ที่
ผ่านการทดสอบแล้วนีจ้ ะถูกนาไปใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อกระบวนการ in-mold labeling
อาทิเช่น ตัวแปรในการฉีดขึ้นรูป ชนิดและความหนาของแผ่นฟิล์มลวดลาย รวมถึงการออกแบบและสร้างชุด
อุปกรณ์เสริมที่จาเป็นสาหรับกระบวนการ in-mold labeling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อไป

ABSTRACT
In-mold labeling (IML) process for injection molding is the decoration technique that the
decorative label will be applied during molding. This process eliminates a secondary step for hot
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stamping, screen printing or label application. More importantly, the end result is permanent and the
quality of the decoration is outstanding. However, the plastic injection mold and the auxiliary
equipment necessary for IML process are expensive and mostly have been imported from abroad.
Therefore, the objective of this project is to design and construct the plastic injection mold for IML
process in order to reduce the importation and support small and medium sized enterprise (SME).
The plastic injection mold is designed for a circular cap having outside diameter 102.8 mm. with
uniform thickness 1.4 mm. Polypropylene (PP 2300NC) is chosen for the molded part and decorative
film is made from Polyethylene (PE) with 82 m in thickness. The designed injection mold is a hot
runner two-plate mold with an ejector stripper plate, which works well without any defects due to the
design of plastic injection mold. This mold will also be used for the future study about factors affecting
IML process such as injection speed, injection pressure, type and thickness of decorative film, as well
as the design of auxiliary equipment necessary for IML process.
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คานา
ในปัจจุบันการตกแต่งผิวชิ้นงานพลาสติกโดยส่วนใหญ่จะทาขึ้นภายหลังจากได้ชิ้นงานพลาสติกออก
มาแล้ว เช่น hot stamping, plating หรือ printing ซึ่งทาให้ระยะเวลาในการผลิตชิน้ งานเพิ่มขึ้น อีกทั้งลวดลายที่
ได้ก็มีโอกาสที่จะหลุดลอกเมื่อเวลาผ่านไป ดังนัน้ กระบวนการ in-mold decoration จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
สาหรับการตกแต่งผิวชิ้นงานพลาสติก ที่สามารถทาได้ในขั้นตอนการผลิต โดยพอลิเมอร์หลอมเหลวจะถูกฉีดเข้า
ไปในโพรงแบบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ภายหลังจากที่แผ่นฟิล์มลวดลายได้ถูกนาเข้าไปติดที่ผนังด้านในของ

โพรงแบบ ทาให้ชนิ้ งานพลาสติกและแผ่นฟิล์มลวดลายยึดติดเป็นเนื้อเดียวกัน ผิวของชิ้นงานที่ได้มีความสวยงาม
อีกทั้งลวดลายที่ตกแต่งไว้ก็มีความคงทน ไม่หลุดลอกจากผิวชิ้นงานพลาสติก (พิชิต, 2540; Rosato et al.,
2001) โดยส่วนใหญ่การตกแต่งผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ in-mold labeling (IML) จะใช้กับการตกแต่งชิ้นส่วน
ภายในรถยนต์ ตกแต่งกรอบมือถือ ตกแต่งลวดลายของเล่น หรือแสดงยี่ห้อสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขวด
แชมพู กล่องไอศครีม เป็นต้น
อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายสาหรับการตกแต่งผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ in-mold labeling ยังค่อนข้างสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ

เนื่องจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ใช้สาหรับขึ้นรูปชิ้นงานต้องถูกออกแบบมาเฉพาะ

สาหรับกระบวนการตกแต่งผิวชิ้นงานแบบ in-mold labeling และต้องมีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบสุญญากาศหรือ
ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์กาเนิดกระแสไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อทาให้แผ่นฟิล์มลวดลายสามารถยึดติดกับผนังแม่พิมพ์ด้านใน
ในตาแหน่งที่ต้องการได้

อีกทั้งในการนาแผ่นฟิล์มลวดลายเข้าไปติดที่ผนังด้านในของแม่พิมพ์ยังต้องอาศัย

อุปกรณ์เสริมที่ทางานแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอีกด้วย ซึ่งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่
จาเป็นสาหรับกระบวนการ in-mold labeling ที่กล่าวมาแล้วนั้นมีราคาค่อนข้างสูง และต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ ทาให้ไม่คุ้มกับการลงทุนสาหรับผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่
จะออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสาหรับกระบวนการ IML เพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการที่สนใจ
และช่วยลดการนาเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ในอนาคตจะนาแม่พิมพ์ที่ได้ออกแบบไว้ไปทาการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ IML เพื่อช่วยในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
รวมถึงการออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์เสริมที่จาเป็นสาหรับกระบวนการ IML อีกด้วย

อุปกรณ์และวิธีการ
ชิ้นงานพลาสติกทีไ่ ด้ออกแบบสาหรับงานวิจัยนีไ้ ด้แก่ ฝากลมสาหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก ทาจากวัสดุโพ
ลีโพรพิลีน (PP 2300NC ผลิตโดย IRPC Public Company Limited) โดยมีเกลียวด้านใน ดังรูปที่ 1 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางด้านนอกของฝาเท่ากับ 102.80 มม. ชิ้นงานมีความหนาสม่าเสมอ 1.40 มม. ปริมาตรของชิ้นงาน
เท่ากับ 18,417 มม3 และมีพื้นที่วงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 78.50 มม. บริเวณด้านนอกของฝาสาหรับติด
แผ่นฟิล์มลวดลายด้วยกระบวนการ in-mold labeling โดยแผ่นฟิล์มลวดลายทีน่ ามาใช้ในการทดสอบทาจากวัสดุ
โพลีเอทิลีน (PE) มีความหนา 82 ไมครอน โดยนามาตัดให้เป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม. ดังรูป
ที่ 2

Figure 1 Drawings of the designed plastic cap

Figure 2 Plastic labels for in-mold labeling process

จากแผนภาพแสดงขั้นตอนในการออกแม่พิมพ์โดยสังเขปดังรูปที่ 3 เมื่อพิจารณาลักษณะและรูปร่างของ
ชิ้นงานพลาสติกทีไ่ ด้ออกแบบไว้ ชนิดของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่เหมาะสมคือ แม่พิมพ์แบบ 2 แผ่น (Two-plate
mold) ชนิดรูวิ่งร้อนเพื่อลดการสูญเสียเนื้อวัสดุและลดขั้นตอนในการตัดระบบป้อนน้าพลาสติกออกจากชิ้นงาน
จานวน 1 คาวิตี้ โดยในการออกแบบแม่พิมพ์จะเริ่มจากการหาขนาดเครื่องฉีดที่เหมาะสม โดยคานวณจากแรง
ปิดแม่พิมพ์ซึ่งต้องมีค่าอย่างน้อยเท่ากับความดันที่เกิดขึ้นในแม่พิมพ์อันเนื่องมาจากพลาสติกที่ถูกฉีดเข้าไป ซึ่ง
สามารถคานวณได้จากผลคูณระหว่างความดันเฉลี่ยภายในแม่พิมพ์ (สาหรับ PP คิดที่งาน Precision molding
มีค่าเท่ากับ 450 kgf/cm2) และพื้นที่ภาพฉายของชิ้นงาน แรงปิดแม่พิมพ์ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 37.35 ตัน เผื่อ
ค่าความปลอดภัยอีกประมาณ 20% ดังนั้นขนาดของเครื่องฉีดที่ควรเลือกใช้คือ 50 ตัน (พิชิต, 2540; Rees,
1995; Campo, 2006)
แม่พิมพ์ที่ได้ออกแบบใช้ระบบรูวิ่งร้อน (Hot runner) และทาการติดตั้งชุดให้ความร้อน (Hot manifold)
และอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature control) เข้ากับแม่พิมพ์ในส่วนที่อยู่กับที่ (Fixed plate) และ
เนื่องจากแม่พิมพ์นี้ได้ถูกออกแบบสาหรับกระบวนการ in-mold labeling ซึ่งต้องมีการนาแผ่นฟิล์มลวดลายเข้าไป
ติดที่ผนังด้านในของแม่พิมพ์ฝงั่ คาวิตี้ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีลวดลายอยู่บริเวณผิวด้านนอกของชิ้นงาน โดยที่ไม่มี
ร่องรอยของรูเข้าปรากฎอยู่ ดังนั้นจึงได้ออกแบบคอร์ซึ่งเป็นส่วนที่ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกด้านในอยู่ที่แผ่นแม่พิมพ์
ด้านที่อยู่กับที่ (Fixed plate) และคาวิตี้ซึ่งเป็นส่วนที่ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกด้านนอกอยู่ที่แผ่นแม่พิมพ์ด้านที่
เคลื่อนที่ (Moving plate) ส่งผลให้ชิ้นงานทีไ่ ด้จะปรากฎรอยของรูเข้าน้าพลาสติกที่บริเวณผิวด้านในของชิ้นงาน
ซึ่งไม่กระทบต่อลวดลายที่ถูกตกแต่งไว้ที่ผิวด้านนอก
ระบบปลดชิ้นงานที่เลือกใช้ได้แก่ แผ่นปลด (Ejector stripper plate) เพื่อให้เหมาะกับลักษณะของ
ชิ้นงานซึ่งเป็นทรงกระบอกทีไ่ ม่ลึกและมีผนังบาง ภายหลังการปลดชิ้นงานจะไม่มีการเสียรูป บิดงอ ซึ่งจะทางาน
ร่วมกับ tension link เพื่อช่วยในการดันปลดชิ้นงานออกจากส่วนของอินเสิร์ตคอร์ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยแม่พิมพ์
ปกติแผ่นดันปลดจะอยู่ฝั่งแม่พมิ พ์ด้านเคลื่อนที่และดันปลดชิน้ งานที่แข็งตัวติดอยู่กับคอร์
แต่แม่พิมพ์ที่ได้
ออกแบบไว้สาหรับกระบวนการ in-mold labeling นี้ แผ่นคอร์จะอยู่ฝั่งแม่พิมพ์ด้านที่อยู่กับที่ทาให้แผ่นปลดต้อง
อยู่ฝั่งเดียวกันกับแผ่นคอร์เพื่อดันปลดชิ้นงาน ซึ่งเมื่อเย็นตัวจะหดรัดอยู่กับคอร์ให้หลุดออกมา
การออกแบบระบบหล่อเย็นสาหรับแม่พิมพ์ต้องสามารถที่จะระบายความร้อนออกจากชิ้นงานพลาสติก
ได้อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ เพื่อให้ชิ้นงานมีการเย็นตัวพร้อมกันทั่วทุกบริเวณ ซึ่งจะลดปัญหาชิ้นงานโก่งตัวหรือ
ชิ้นงานไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการลง นอกจากนั้นการหล่อเย็นที่ดีจะช่วยให้เวลาต่อรอบการผลิตสั้นลง ส่งผลให้
กาลังการผลิตดีขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นระบบหล่อเย็นที่เลือกใช้เป็นแบบ spiral groove cooling เพื่อให้สามารถ
หล่อเย็นชิ้นงานได้อย่างทั่วถึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้าหล่อเย็นเท่ากับ 10 มม. ซึ่งมีอยู่ทั้งในส่วนของ
อินเสิร์ตคอร์และอินเสิร์ตคาวิตี้ เพื่อให้การหล่อเย็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Rees, 1995; Campo, 2006)
การระบายอากาศในแม่พิมพ์ได้ทาเป็นร่องที่บริเวณเส้นแบ่งผิวแม่พิมพ์ (Parting line) ทั้ง 4 ด้าน โดยมี
ความลึก 20 ไมครอน และความกว้าง 5 มม. เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศที่ถูกกักไว้ในโพรงแม่แบบถูกอัดจนมี
อุณหภูมิและความดันที่สูงขึ้นเมื่อน้าพลาสติกเหลวถูกฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์และเกิดการระเบิด ส่งผลให้เกิดรอยไหม้

ขึ้นบนชิน้ งานพลาสติก (Burn mark หรือ Diesel effect) หรือทาให้ฉีดชิ้นงานไม่เต็มได้ ซึ่งการกาหนดขนาดความ
ลึกและความกว้างของช่องระบายอากาศต้องคานึงถึงชนิดของพลาสติกที่จะนามาฉีดด้วย
กาหนดแบบชิน้ งาน, ปริมาณที่สั่งทา,จานวน
ชิ้นงานต่อเดือน, อายุการใช้งานของแม่พิมพ์
คานวณจานวนคาวิตี้ทเี่ หมาะสม
เลือกชนิดของการออกแบบแม่พิมพ์

เลือกเครื่องฉีดพลาสติก
-

แรงประกบแม่พิมพ์
พื้นที่ของหน้าแปลน
ปริมาณพลาสติกที่ฉีดได้
น้าหนักสูงสุดของพลาสติกที่
ฉีดได้แต่ละครั้ง

จัดวางตาแหน่งของคาวิตี้
กาหนดชนิดของรูเข้า
ออกแบบระบบหล่อเย็น/ให้ความร้อน
เลือกระบบปลดชิน้ งานทีเ่ หมาะสม
ออกแบบระบบระบายอากาศ
เลือกวัสดุทใี่ ช้ทาแม่พมิ พ์
คานวณขนาดของแม่พิมพ์ที่เผื่อค่าการหดตัวของพลาสติก
แบบแม่พิมพ์ขั้นสุดท้าย

Figure 3 Steps in plastic injection mold design

แผ่นปลด (Ejector stripper plate)
Tension link

Figure 4 Ejection system for the plastic injection mold
ในการกาหนดขนาดของแม่พิมพ์จะขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานและการจัดวางตาแหน่งคาวิตี้และรูวิ่ง
ภายในแม่พิมพ์ โดยแม่พิมพ์ที่ได้ออกแบบไว้มี 1 คาวิตี้ ซึ่งขนาดของแผ่นแม่พิมพ์ก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน
เพียงอย่างเดียว โดยขนาดของแผ่นแม่พิมพ์ที่เลือกใช้มีความกว้าง 180 มม. และความยาว 200 มม. ขนาดความ
หนาของแผ่นคอร์ แผ่นคาวิตี้ และ spacer block (A, B, และ C) ที่เลือกใช้มีค่าเท่ากับ 30, 70 และ 60 มม.

ตามลาดับดังรูปที่ 5 เพื่อให้สามารถติดตั้งอินเสิร์ตคอร์ อินเสิร์ตคาวิตี้ รวมถึงสามารถติดตั้งบนเครื่องฉีดขนาด 50
ตัน ที่เลือกใช้ไว้ได้ (ความกว้าง/ความยาวของแม่พิมพ์ต้องไม่เกินระยะห่างระหว่าง tie bars ของเครื่องฉีดและ
ความสูงของแม่พิมพ์ต้องมากกว่าระยะห่างระหว่างแผ่นยึดแม่พิมพ์ของเครื่องฉีดเมื่อเครื่องฉีดอยู่ในตาแหน่งปิด
สุด) (วิโรจน์, 2540; Rees, 1995; Campo, 2006)
วัสดุที่ใช้ทาฐานแม่พิมพ์ (Mold base) ได้แก่ เหล็ก S50C ในส่วนของอินเสิร์ตคาวิตี้และอินเสิร์ตคอร์ซึ่ง
ต้องการความแข็งแรงสูงและสามารถขัดผิวมันได้ดีนั้น ได้เลือกใช้เหล็ก P20 ดังแสดงในรูปที่ 6

Figure 5 Size of mold bases

(a)

(b)

Figure 6 (a) cavity insert (b) core insert made from material P20
นอกจากนี้ในการออกแบบแม่พิมพ์ยังต้องคานึงถึงการหดตัวของพลาสติกเมื่อพลาสติกแข็งตัว โดยต้อง
ทาการเผื่อขนาดของแม่พิมพ์ไว้เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีขนาดตรงตามความต้องการ ซึ่งค่าการหดตัวจะขึ้นอยู่กับชนิด
ของพลาสติก ค่าการหดตัวของ PP จะอยู่ที่ 0.01-0.03 มม./มม. ซึ่งในการคานวณจะนาค่าเฉลี่ยมาใช้คือ 0.02
มม./มม. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การหดตัวเท่ากับ 2% (Rees, 1995)

ผลการทดลองและวิจารณ์
เมื่อนาแบบชิ้นงานที่ได้ออกแบบไว้มาจาลองการไหลของน้าพลาสติกด้วยโปรแกรมวิเคราะห์การไหล
(Moldflow Plastics Insight 5.0) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการออกแบบแม่พิมพ์ (Beaumont et al., 2002)
โดยกาหนดให้ความดันฉีดเท่ากับ 800 บาร์ อุณหภูมิหลอมเหลวของพลาสติกเท่ากับ 220 C ความดันย้า 480
บาร์ และเวลาในการหล่อเย็น 12 วินาที พบว่าน้าพลาสติกสามารถเติมเต็มชิ้นงานได้สมบูรณ์ดังแสดงในรูปที่ 7
จากนั้นจึงสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและทาการทดสอบโดยขึน้ รูปชิน้ งานด้วยกระบวนการ in-mold labeling ด้วย
เครื่องฉีดพลาสติก Battenfeld BA250CDC ขนาด 40 ตัน พลาสติกที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปชิน้ งานได้แก่ โพลีโพรพิ
ลีน (PP 2300NC) แผ่นฟิล์มลวดลายที่ใช้ทาจากวัสดุโพลีเอทิลีน (PE) ซึ่งมีความหนา 82 ไมครอนและถูกชาร์จ
ประจุทาให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อให้แผ่นฟิล์มสามารถติดอยู่กับผิวของแม่พิมพ์ซึ่งเป็นโลหะได้ โดยในการติด
แผ่นฟิล์มจะหันด้านที่เป็นลวดลายเข้าหาผนังแม่พิมพ์เพื่อให้ลวดลายปรากฎอยู่ที่ผิวด้านนอกของชิ้นงาน
นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงการปรับตั้งค่าตัวแปรต่างๆในการฉีดให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ความเร็วในการฉีดที่สูง
เกินไปอาจทาให้แผ่นฟิล์มไม่ติดสนิทเป็นเนื้อเดียวกันกับชิ้นงานพลาสติก โดยเฉพาะตรงบริเวณที่อยู่ตรงข้ามกับรู
เข้า หรืออุณหภูมิแม่พิมพ์ที่ต่าเกินไปจะเกิดคราบน้า (Moisture streak) ขึ้นบริเวณลวดลายที่ตกแต่งผิวแม่พิมพ์
ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมสาหรับกระบวนการ in-mold labeling จะใช้ระบบอัตโนมัติในการลาเลียง
แผ่นฟิล์ม การชาร์จประจุ และการนาแผ่นฟิล์มเข้าไปติดภายในแม่พิมพ์ในตาแหน่งที่ต้องการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต แต่ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้แรงงานคนในการติดแผ่นฟิล์ม ซึ่งมีข้อเสียคือ ระยะเวลาต่อ
รอบการผลิตสูงขึน้ และมีโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนในการติดแผ่นฟิล์มให้ตรงกับตาแหน่งที่ต้องการ รูปที่
8 และ 9 แสดงการติดแผ่นฟิล์มลวดลายที่ผนังด้านในของคาวิตี้ และชิ้นงานฝาเกลียวที่ผ่านการตกแต่งผิวด้วย
กระบวนการ in-mold labeling ตามลาดับ

Figure 7 Analyzed filling time for the plastic cap

Figure 8 Inserting the plastic label into the mold

Figure 9 Plastic caps decorated by in-mold labeling process

สรุป
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสาหรับชิ้นงานฝาเกลียวที่ได้ออกแบบไว้เพื่อใช้ในกระบวนการ in-mold labeling
เป็นแม่พิมพ์แบบ 2 แผ่น ชนิดรูวิ่งร้อน จานวน 1 คาวิตี้ ใช้แผ่นปลดในการดันปลดชิ้นงาน แผ่นคอร์ซึ่งทาการขึ้น
รูปชิ้นงานด้านในจะอยู่กับที่ (Fixed plate) ในขณะที่แผ่นคาวิตี้ซึ่งทาการขึ้นรูปชิ้นงานด้านนอกจะเป็นแผ่นที่
เคลื่อนที่ (Moving plate) โดยแผ่นฟิล์มลวดลายจะถูกนาเข้าไปติดที่ผนังด้านในของแม่พิมพ์ฝั่งคาวิตี้ เพื่อให้ได้
ชิ้นงานที่มีลวดลายอยู่บริเวณผิวด้านนอกของชิ้นงาน โดยที่ไม่มีร่องรอยของรูเข้าปรากฎอยู่ ผลสาเร็จของ
โครงการนี้จะนาไปต่อยอดในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อกระบวนการ in-mold labeling เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการผลิตต่อไป
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