52402243 : สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
คําสําคัญ : พอลิคาร์บอเนต/ผงขีเลือยไม้/โฟมคอมโพสิ ต/การนําความร้อน
วิทวุธ วิมลทรง : การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติการนําความร้อนของวัสดุคอมพอ
สิ ตระหว่างผงขีเลือยไม้กบั พอลิคาร์บอเนต. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.พูนทรัพย์ ตรี ภพ
นาถกูล. 163 หน้า.
ปัจจุบนั ผงขีเลือยไม้ได้ถูกใช้เป็ นวัสดุเสริ มแรงอย่างแพร่ หลายในอุตสาหกรรมเทอร์ โม
พลาสติ ก เนื องจากมี ราคาถู ก ทังยังเป็ นการนําวัสดุ ทีเหลื อใช้กลับมาใช้ใหม่ แต่ปัญหาหนึ ง
สําหรับการนําผงขีเลือยไม้มาใช้ในการเสริ มแรงให้กบั วัสดุพอลิเมอร์ คือความสามารถในการเข้ากัน
ได้ของวัสดุ ทงสอง
ั
ในงานวิจยั นี สารคู่ควบไซเลน 2 ชนิ ด คือ N-(3-Trimethoxysilylpropyl)
diethyllenetriamine (TMS) และ γ-aminopropyl trimethoxy silane (Z6011) รวมถึงโซเดียมไฮดร
อกไซด์ จะถู ก นํา มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง การยึ ด ติ ด กัน ระหว่า งพื นผิว ของผงขี เลื อยไม้ก ับ พอลิ
คาร์ บอเนต จากผลการทดลองพบว่าค่ามอดูลสั แรงดึงและมอดูลสั แรงโค้งงอของวัสดุคอมพอสิ ต
มีค่าเพิมขึนเมือเทียบกับพอลิ คาร์ บอเนตบริ สุทธิ อีกทังค่ามอดูลสั แรงดึงและมอดูลสั แรงโค้งงอ
ของวัสดุคอมพอสิ ตจะมีค่าเพิมขึนเมือมีการเพิมปริ มาณของผงขีเลือยไม้ลงไป อย่างไรก็ตามการ
เพิมปริ มาณของผงขีเลื อยไม้ได้ส่งผลให้เกิดการลดลงของค่าการทนต่อแรงดึงสู งสุ ดของวัสดุคอม
พอสิ ต จากการศึกษาด้วยเทคนิค SEM ได้ทาํ ให้ทราบถึงการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มก้อนของอนุ ภาค
ผงขีเลือยไม้ นอกจากนีการเพิมปริ มาณการใช้ผงขีเลือยไม้ยงั ส่ งผลให้ค่าการนําความร้อนของวัสดุ
คอมพอสิ ตมีค่าลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
โดยจากการทดลองพบว่าปริ มาณการใช้ผงขีเลือยไม้ที
เหมาะสมทีสุ ดในการเสริ มแรงให้กบั วัสดุคอมพอสิ ตอยูท่ ี 10 % โดยนําหนักของพอลิคาร์บอเนต
นอกจากนี แล้วในงานวิจยั นี ยังได้มีการใช้สารทําให้เกิดฟอง 2 ชนิ ดทีแตกต่างกัน คือ
Hydrocerol HK 40B และ 5-Phenyl-1H-Tetrazole ในการขึนรู ปเป็ นวัสดุโฟมคอมพอสิ ต จากผล
การศึกษาสมบัติต่างๆ พอทีจะชีชัดได้วา่ การใช้สารทําให้เกิดฟองชนิด 5-Phenyl-1H-Tetrazole ใน
ปริ มาณ 2.0 phr เป็ นปริ มาณการใช้ทีเหมาะสมทีสุ ดทีทําให้วสั ดุโฟมคอมพอสิ ตเกิดโครงสร้างเซลล์
โฟมทีสมําเสมอและมีสมบัติการเป็ นฉนวนความร้อนทีดี
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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 composite̽foamed 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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กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั สามารถทํา วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี เป็ นไปได้ด้ว ยดี เป็ นผลมาจากการได้รับ ความ
อนุเคราะห์จากหลากหลายฝ่ าย ทังนีต้องขอขอบพระคุณ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับการสนับสนุ นด้าน
เงิ นทุน อุปกรณ์ และห้ องปฏิ บตั ิ การทีใช้ในงานวิจยั ศูนย์ความเป็ นเลิ ศแห่ งชาติด้านปิ โตรเลี ย ม
ปิ โตรเคมี แ ละวัส ดุ ข ันสู ง สํา หรั บ การสนับ สนุ น ด้า นเงิ น ทุ น คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร สําหรับความอนุ เคราะห์ในการใช้เครื อง SEM ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ
(MTEC) สําหรับความอนุ เคราะห์ในการทดสอบสมบัติการนําความร้อน และขอขอบคุณบริ ษทั
ไทยโพลิคาร์ บอเนต จํากัด ทีให้ความอนุเคราะห์เม็ดพลาสติกพอลิคาร์ บอเนต ทีให้ความอนุเคราะห์
เอนไซม์ สําหรับการทํางานวิจยั ในครังนี
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พูนทรั พ ย์ ตรี ภ พนาถกูล ผูเ้ ป็ น
อาจารย์ที ปรึ ก ษา ที กรุ ณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แนะแนวทางในการศึ ก ษา วิ เคราะห์ พร้ อ มให้
คําแนะนําอันเป็ นประโยชน์ยิงด้วยความเอาใจใส่ มาโดยตลอด และขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน
ทีได้เคยสังสอนข้าพเจ้ามาตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็ นอย่างสู ง
และขอระลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์ตลอดไป
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทีวิทยาศาสตร์ คุณพินิจ เจียนระลึก ทีคอยอํานวยความสะดวก
ในการจัดหาอุ ปกรณ์ และสารเคมี ต่างๆ และ คุ ณไพโรจน์ ตังศุภธวัช ในการบํารุ งรั กษาเครื องมื อ
ต่างๆ รวมไปถึงเจ้าหน้าทีสํานักงานภาควิชา ทีอํานวยความสะดวกทางด้านการเงินและเอกสาร
ต่า งๆ สุ ดท้า ยนี ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบคุ ณครอบครั ว และเครื อญาติ ที คอยส่ ง เสริ ม และให้โอกาส
ทางการศึกษา คอยเป็ นทีปรึ กษาทางใจ ให้มีกาํ ลังเข้มแข็งและพร้อมทีจะเผชิญกับปั ญหา จนการทํา
วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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