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  วทิวธุ   วมิลทรง : การศึกษาสมบติัเชิงกลและสมบติัการนาํความร้อนของวสัดุคอมพอ
สิตระหวา่งผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนต. อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผศ.ดร.พนูทรัพย ์  ตรีภพ
นาถกลู. 163 หนา้.  
 

 ปัจจุบนัผงขีเลือยไมไ้ดถู้กใชเ้ป็นวสัดุเสริมแรงอยา่งแพร่หลายในอุตสาหกรรมเทอร์โม
พลาสติก   เนืองจากมีราคาถูก   ทงัยงัเป็นการนาํวสัดุทีเหลือใช้กลบัมาใช้ใหม่   แต่ปัญหาหนึง
สาํหรับการนาํผงขีเลือยไมม้าใชใ้นการเสริมแรงใหก้บัวสัดุพอลิเมอร์คือความสามารถในการเขา้กนั
ได้ของวสัดุทงัสอง   ในงานวิจยันีสารคู่ควบไซเลน 2 ชนิด คือ N-(3-Trimethoxysilylpropyl) 

diethyllenetriamine (TMS) และ γ-aminopropyl trimethoxy silane (Z6011) รวมถึงโซเดียมไฮดร
อกไซด์ จะถูกนํามาใช้ในการปรับปรุงการยึดติดกันระหว่างพืนผิวของผงขีเลือยไม้กับพอลิ
คาร์บอเนต   จากผลการทดลองพบวา่ค่ามอดูลสัแรงดึงและมอดูลสัแรงโคง้งอของวสัดุคอมพอสิต 

มีค่าเพิมขึนเมือเทียบกบัพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ   อีกทงัค่ามอดูลสัแรงดึงและมอดูลสัแรงโคง้งอ
ของวสัดุคอมพอสิตจะมีค่าเพิมขึนเมือมีการเพิมปริมาณของผงขีเลือยไมล้งไป   อยา่งไรก็ตามการ
เพิมปริมาณของผงขีเลือยไมไ้ดส่้งผลให้เกิดการลดลงของค่าการทนต่อแรงดึงสูงสุดของวสัดุคอม
พอสิต   จากการศึกษาดว้ยเทคนิค SEM ไดท้าํให้ทราบถึงการรวมตวักนัเป็นกลุ่มกอ้นของอนุภาค
ผงขีเลือยไม ้  นอกจากนีการเพมิปริมาณการใชผ้งขีเลือยไมย้งัส่งผลให้ค่าการนาํความร้อนของวสัดุ
คอมพอสิตมีค่าลดลงอยา่งมีนยัสําคญั   โดยจากการทดลองพบวา่ปริมาณการใชผ้งขีเลือยไมที้
เหมาะสมทีสุดในการเสริมแรงให้กบัวสัดุคอมพอสิตอยูที่ 10 % โดยนาํหนกัของพอลิคาร์บอเนต 

 นอกจากนีแลว้ในงานวิจยันียงัไดมี้การใช้สารทาํให้เกิดฟอง 2 ชนิดทีแตกต่างกนั คือ 

Hydrocerol HK 40B และ 5-Phenyl-1H-Tetrazole ในการขึนรูปเป็นวสัดุโฟมคอมพอสิต   จากผล
การศึกษาสมบติัต่างๆ พอทีจะชีชดัไดว้า่การใชส้ารทาํให้เกิดฟองชนิด 5-Phenyl-1H-Tetrazole ใน
ปริมาณ 2.0 phr เป็นปริมาณการใชที้เหมาะสมทีสุดทีทาํใหว้สัดุโฟมคอมพอสิตเกิดโครงสร้างเซลล์
โฟมทีสมาํเสมอและมีสมบติัการเป็นฉนวนความร้อนทีดี 
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 Wood sawdust was increasingly being used as reinforcement in commercial 
thermoplastics due to low cost, reusable raw materials. One of the problems of using wood 
sawdust is its interfacial adhesion with polymeric matrix. In this research, two types of silane 
coupling agents (N-(3-Trimethoxysilylpropyl)diethyllenetriamine and γ-aminopropyl trimethoxy 
silane)  and sodium hydroxide were used for the modification of interfacial adhesion in wood 
sawdust/polycarbonate composites. The effects of chemical treatment and wood sawdust 
content (10, 20 and 30 % by wt) were investigated by Fourier transform infrared spectroscopy, 
scanning electron microscopy (SEM), thermal conductivity analysis. Young’s modulus of 
composites was in general higher than the neat PC except for the one with γ-aminopropyl 
trimethoxy silane treatment. Tensile modulus of composites was increased as the filler loading 
increased. Nevertheless, the addition of wood sawdust resulted in the tensile strength reduction 
of the composites. The SEM micrographs reveal that the aggregation of wood particles and 
weak interfacial bond between the treated wood sawdust and the polymeric matrix with 
increasing filler loading. Furthermore, the thermal conductivity was reduced significantly with 
the increment of wood sawdust contents. Wood content in the most appropriate use of 
reinforcement in the composite was 10% compared to the weight of polycarbonate. 
 Two different blowing agent (Hydrocerol HK 40B and 5-Phenyl-1H-Tetrazole) were 
used prepare foam composite. The effect of the blowing agent concentration on the mechanical 
properties and thermal conductivity of wood sawdust/PC composite foamed was examined. 
Impact strength of wood sawdust/PC composite foam in all systems was decreased when 
compared with wood sawdust/PC composite and hardness indicate that it’s rigid foam. The 
recommended concentrations for 5-Phenyl-1H-Tetrazole blowing agents in this research were 
2.0 phr, the optimum for foam cells structure and composite foam insulator.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

ผูว้ิจยัสามารถทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันีเป็นไปได้ด้วยดี เป็นผลมาจากการได้รับความ
อนุเคราะห์จากหลากหลายฝ่าย ทงันีตอ้งขอขอบพระคุณ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัดุ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร สําหรับการสนบัสนุนด้าน
เงินทุน อุปกรณ์ และห้องปฏิบติัการทีใช้ในงานวิจยั ศูนยค์วามเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวสัดุขันสูงสําหรับการสนับสนุนด้านเงินทุน   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สําหรับความอนุเคราะห์ในการใช้เครือง SEM   ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ 
(MTEC) สําหรับความอนุเคราะห์ในการทดสอบสมบติัการนาํความร้อน และขอขอบคุณบริษทั 
ไทยโพลิคาร์บอเนต จาํกดั ทีใหค้วามอนุเคราะห์เมด็พลาสติกพอลิคาร์บอเนต ทีให้ความอนุเคราะห์
เอนไซม ์สาํหรับการทาํงานวจิยัในครังนี 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูลผูเ้ป็น
อาจารย์ทีปรึกษา    ทีกรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ พร้อมให้
คาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ยิงดว้ยความเอาใจใส่มาโดยตลอด และขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่าน
ทีไดเ้คยสังสอนขา้พเจา้มาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง
และขอระลึกถึงพระคุณของท่านอาจารยต์ลอดไป  

ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ทีวิทยาศาสตร์ คุณพินิจ เจียนระลึก ทีคอยอาํนวยความสะดวก
ในการจดัหาอุปกรณ์และสารเคมีต่างๆ และ คุณไพโรจน์ ตงัศุภธวชั ในการบาํรุงรักษาเครืองมือ
ต่างๆ รวมไปถึงเจา้หน้าทีสํานกังานภาควิชา  ทีอาํนวยความสะดวกทางดา้นการเงินและเอกสาร
ต่างๆ   สุดท้ายนีผูว้ิจยัขอกราบขอบคุณครอบครัวและเครือญาติ ทีคอยส่งเสริมและให้โอกาส
ทางการศึกษา คอยเป็นทีปรึกษาทางใจ ให้มีกาํลงัเขม้แข็งและพร้อมทีจะเผชิญกบัปัญหา จนการทาํ
วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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