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การทดแทนชิน้ส่วนโลหะด้วยพลาสตกิวศิวกรรม 
ราชโรจน์   เจริญศกัดิ ์
หวัหน้าแผนก ASEAN Technical Solution Center 

Advantage of Plastics 

• Lower Density make lighter product 

• Good absorption for vibration damping 

• Good Electrical Insulators 

• Complex design shape 

• Attractive with variety color without painting 

• Good corrosion Resistance 

• High productivity 
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Disadvantage of Plastics 

• Lower Strength and Stiffness 

• Properties depending on Time and Temperature 

• Poor Thermal Conductivity 

• Big Thermal Expansion 

• Limited maximum temperature using 

• Hard to control dimension and shape well  

 

Weight Reduction Effectiveness 

• Automotive Industry 

– Increase performance of Car 

– Decrease Fuel Consumption 

– Reduce emission of gas 

• Aerospace Industry 

– Strength with reducing weight 

– Decrease Fuel Consumption 

• Implants 

– Reducing Wearing (Hips & Knee) 

 

* Based on Stodolsky et al, 1995a; 

Approximate Vehicle Mass Break Down 

“การลดน า้หนักตัวรถ” 

Plastics Part 

Mainly Metal 
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Considering to Metal Replacement (1) 

• Cost Reduction  Competitive market situation 
• Let thinking about metal replacement, some kind of product will bring to considering 

 A. High Part Cost / Material Cost : Searching for alternative material but has 
close/accept performance.(Property: Short & Long, Processing etc.) 

 B. Value Added Product: Actually value product can earn high profit in the 
market. So some advantage of function/design/Innovation will be applied with product. 
Understanding requirement of market (trend of market) is important. For example, Light 
weight => reduce fuel consumption, Increase efficiency of brake system. 

 C. Complicated design/shape : High invest for processing & Technology. Some 
material will improve to do more easy complicate design and shape. 

 D. Long processing : Some product take very long process. To reduce production 
line will reduce labor cost, space cost, time, storage, problem 

 E. High Production : high product volume will worth to investment because 
many time changing take time and higher cost at the beginning and sometime have to 
invest new process, etc. 

 F. Environmental Friendly      

  

Considering to Metal Replacement (2) 
A. Contact Force/Pressure : Because plastics has physical property lower than metal 
so the part that will considering to plastics might be careful this point. 

1. Part is not contact with high force (Static/Dynamic) 

2. Part is not move relate to other or not move. 

3. Part is allow to change design (Thicker, Complicate, reinforce, combine function) 

 

B. Using Temperature : Because plastics is sensitive both Short term and long term 
property. So it must bring to considering. 

1. Service Temperature (Environmental) 

2. Operation Temperature (Heat generating) 

3. Coefficient Thermal Expansion (CTE) : Contact to other material 

 

C. Other: 

1. Chemical/Solvent 

2. Sun Exposure 

3. Plastics Molding Temperature 

4. Etc. 
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ขัน้ตอนการ การทดแทนชิน้ส่วนโลหะด้วยพลาสตกิ 

การเลือกพลาสตกิ 
MATERIAL SELECTION 

การออกแบบ 
PRODUCT DESIGN 

การสร้างแบบจ าลอง 
PROTOTYPING PART 

การทดสอบตัวอย่าง 
PRODUCT EVALUATION 

ขัน้ตอนการ การทดแทนชิน้ส่วนโลหะด้วยพลาสตกิ 

การเลือกพลาสตกิ 
MATERIAL SELECTION 

ผู้ออกแบบจะต้องมีความเข้าใจสมบตัขิองพลาสติกเป็นอยา่งดี นอกเหนือจากข้อดี 
ต้องทราบข้อจ ากดัของพลาสติกที่ส าคญัคอืความแข็งแรงและอิทธิพลของอณุหภมูิ ที่
จะมีผลตอ่สมบตัิพลาสติกโดยเฉพาะในขณะใช้งาน นอกจากนัน้ปัจจยัอื่นๆที่เก่ียวของ
กบัการใช้งานจะต้องถกูน า้มาพิจารณาด้วย เพื่อให้มัน่ใจวา่พลาสติกชนิดนัน้
เหมาะสมจริง 

METAL 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www-g.eng.cam.ac.uk/125/now/mfs/tutorial/non_IE/charts.html&ei=BediVaXLCpOiugSYsYDQCQ&bvm=bv.93990622,d.c2E&psig=AFQjCNFfzwKj0HI1vnPZcoyfRY1t99GlVQ&ust=1432631423190755
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ขัน้ตอนการ การทดแทนชิน้ส่วนโลหะด้วยพลาสตกิ 

การออกแบบ 
PRODUCT DESIGN 

เนื่องจากสมบตัิของวสัดทุี่มคีวามแตกตา่งกนัมาก การออกแบบจะเป็นสว่นช่วยในการ
ชดเชยความตา่งโดยที่ผลติภณัฑ์ยงัท าหน้าที่ได้ตามจดุประสงค์เดิม เพื่อความมัน่ใจ
ในการใช้งานการค านวนทางวิศวกรรมมคีวามจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับการออกแบบ 
ปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายส าหรับโปรแกรมจ าลองทางวิศวกรรม (CAE) ท า
ให้ผู้ออกแบบสามารถออกแบบได้มีความแมน่ย าขึน้ 

ขัน้ตอนการ การทดแทนชิน้ส่วนโลหะด้วยพลาสตกิ 

การสร้างแบบจ าลอง 
PROTOTYPING PART 

การสร้างแบบจ าลองเป็นอีกขัน้ตอนนงึที่ส าคญั โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ใหมห่รือต้องการ
ความปลอดภยัสงู เพื่อท่ีจะได้เข้าใจถึงความสามารถของผลติภณัฑ์และปัญหาที่จะ
เกิดขึน้ในอนาคต แบบจ าลองจะท าให้เราเข้าใจถึงข้อจ ากดัการขึน้รูปด้วย 
ปัจจบุนัเทคโนโลยีเคร่ืองพิมพ์สามมิติ(3D Printing) เข้ามามีบทบาทมากเน่ืองจากสามารถขึน้รูปได้
ใกล้เคียงกบัชิน้งานจริงและเร่ิมมีการพฒันาสมบตัิวสัดทุี่ใช้ให้ใกล้เคียงกบัวสัดทุี่จะถกูเลือกใช้ด้วย 

 ของจริง แบบจ าลอง 
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ขัน้ตอนการ การทดแทนชิน้ส่วนโลหะด้วยพลาสตกิ 

การทดสอบตัวอย่าง 
PRODUCT EVALUATION 

เป็นขัน้ตอนสดุท้ายก่อนชิน้งานถกูน าไปผลติจริง ซึง่มีความส าคญัมาก สว่นมากจะ
เป็นการทดสอบตามมาตราฐานหรือข้อก าหนดของชิน้งานนัน้ๆ และเสมือนใช้งานจริง 
ผลการทดสอบจะท าให้เข้าใจวา่สามารถเอาไปใช้งานจริงหรือจะต้องมกีารปรับปรุงจดุ
ไหนบ้าง ทัง้เร่ืองวสัด,ุ รูปทรง และการขึน้รูป 

Gear Tester 

ขัน้ตอนการ การทดแทนชิน้ส่วนโลหะด้วยพลาสตกิ 

การเลือกพลาสตกิ 

การออกแบบ 

การสร้างแบบจ าลอง 

การทดสอบตัวอย่าง 

MATERIAL SELECTION 

PRODUCT DESIGN 

PROTOTYPING PART 

PRODUCT EVALUATION 

นอกจากความแข็งแรงและสมบติัความ
ร้อน ต้องพิจารณาสมบติัด้านอ่ืน และ การ
ใช้งานในระยะยาวด้วย 

ต้องใช้ร่วมกบัประสบการณ์  การลงทนุ 
CAE มีค่าใช้จ่ายสงู และ ไมม่ัน่ใจผลจาก
โปรแกรม 

ต้นทนุต่อหน่วยสงูเน่ืองจากวิธีการเตรียม
ชิน้งาน อาจติดข้อจ ากดัของวสัดท่ีุจะใช้ 
แต่มีประโยชน์ในภาพรวมสงู  

ทดสอบตามมาตราฐานการทดสอบ
ชิน้งานทัว่ไป กรณีผลิตภณัฑ์ใหมอ่าจต้อง
สร้างอปุกรณ์ทดสอบ 
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ASEAN Technical Solution Center 

 ASEAN TSC established from year 2008 for strongly support customer in ASEAN 
Region. We are continuing expansion our technical support and facility beyond customer 
requirement. Extremely satisfaction from customer is our target. Now we are going next 
step with new ASEAN Technical Solution Center in Thailand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Area expansion 3 times for serving future man power, tooling and technical work. 
 Ready Technical Support function to serving customer ‘s requirement. 
 Convenience to access industrial area and welcome for customer. 
 Strong Technical Collaboration with researcher of Thailand Science Park and others. 
 Technical Knowledge Center for developing knowledge Customer & Polyplastics Staff. 

Thailand Science Park :  

      Incubator 2 building (8th floor)  

WE ARE READY FROM NOVEMBER 2013 

All technical supports have been provided for serving fast in order to making extremely satisfaction.  

Composition  
Analysis 

Fracture Analysis Polymer Structure  
Analysis 

Thermal Analysis Dimension  
Evaluation 

Melt Flow Rate  
Analysis 

Mechanical Testing 
CAE Support (Flow Analysis & Structure Analysis) 

Injection Molding Support Customer Knowledge Development 
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Our Developing support bring customer competitive in the market  

Higher  

Product 

Quality 

Processing 

Improve 

Cost 

Reduction 

Trouble 

Shooting 

Product 

Design 

Material 

Selection 

Environment 

Friendly 

Knowledge 

Development 

CUSTOMER 

We are a Part of your 

Development 

Real Need 

ขอบคุณครับ 


