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ศทคัดย่ อ
การเตรี ยมวัสดุ ประกอบโพลียูเทนผสมถ่ านคาร์ บอนและพาราฟิ นเพื่อใช้เป็ นฉนวนความร้ อน ท าโดยการเตรี ยมถ่ าน
คาร์ บอนจากลิกนิ นที่แยกจากน้ ายางดาซึ่ งเป็ นของเสี ยจากโรงงานกระดาษ เมื่อวิเคราะห์ลิกนิ นด้วยเครื่ อง CHNS/O analyzer พบว่ามี
องค์ประกอบธาตุคาร์ บอน ไฮโดรเจนและไนโตรเจนเท่ากับ 60.93% 5.60% และ 0.20% ตามลาดับ ลิกนิ นจะถูกเผาเป็ นถ่านคาร์ บอน
ในสภาวะอับอากาศที่อุณหภูมิ 385 oC เป็ นเวลา 1 hr ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 10 oC/min จากนั้นนาไปเสริ มแรงให้กบั วัสดุประกอบ
โพลียเู ทนผสมพาราฟิ น โดยการเติมถ่านคาร์ บอนที่ 0-20% โดยน้ าหนัก พบว่ามีค่าการทนต่อแรงอัดในช่วง 0.186-0.645 MPa ค่าการ
นาความร้อนมีแนวโน้มลดลงระหว่าง 0.149-0.466 W/m.K ตามปริ มาณคาร์ บอนที่เพิ่มขึ้น การเติมถ่านคาร์ บอน 20% โดยน้ าหนัก มี
ค่าการนาความร้อนต่าที่สุดที่ 0.149 W/m.K เมื่อนาไปทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนด้วยการทา Thermal Cycling ที่อุณหภูมิ 5-80 oC
พบว่าไม่มีการเสื่ อมสภาพและไม่เปลี่ยนแปลงทางความร้อนที่การทดสอบ 500 รอบ ยืนยันจากผล FTIR และการวิเคราะห์เสถียรภาพ
ต่ออุณหภูมิก่อนและหลังด้วยเครื่ อง DSC ซึ่งพบว่ามีค่าความจุความร้อนเป็ น 37.50 และ 38.63 J/g ตามลาดับ

ABSTRACT
This research was to optimized preparation conditions of charcoal-polyurethane composite material for using as an
insulator. Charcoal was prepared from lignin which is a major component of black liquor. The composition of lignin was analyzed by
CHNS/O analyzer, and found that it was composed of Carbon Nitrogen and Oxygen by 60.93, 5.60, and 0.20% respectively. The
charcoal was prepared by carbonized lignin at 385 oC for 1 hr at heating rate 10 oC/min and was applied as the reinforced in
polyurethane composite. The compressive stress of the charcoal-polyurethane composite material was found between 0.186-0.645
MPa, and thermal conductivity decreased from 0.466 to 0.149 W/m.K with respect to the increment of the percentage of charcoal from
0 to 20 wt%. The lowest thermal conductivity is 0.149 W/m.K at 20 wt% charcoal. Thermal stability of the material was tested by
thermal cycling method at 5-80 oC, 500 cycles. The result shows that there is no deterioration and alteration of charcoal-polyurethane
composite material. The thermal stability was confirmed by FT-IR and DSC result at pre- and post-thermal cycling testing, the heat
capacity were 37.50 and 36.63J/g, respectively which the difference is not significant.
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ศทนา
การประหยัดพลังงานเป็ นแนวทางสาคัญที่ มนุ ษย์ตอ้ งคานึ งถึงเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อมที่ ดีให้คงอยูไ่ ด้ ฉนวน
ความร้อนเป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่จาเป็ นทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรื อน โดยฉนวนความร้อนจะทาหน้าที่กนั การส่ งผ่าน
ความร้อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้าน สามารถพิจารณาการเป็ นฉนวนที่ดีได้จากค่าการนาความร้อนที่ยงิ่ ต่าจะยิง่ มีความเป็ น
ฉนวนที่ ดี โพลียรู ี เทนโฟมเป็ นพอลิเมอร์ ที่มีคุณสมบัติสาคัญคือมีค่าการนาความร้อนต่ามาก (0.0408 W/m.K) [1] มี
น้ าหนักเบา ทนต่อการกัดกร่ อนของกรด-เบสได้ดี [2] จึงเป็ นที่นิยมนามาใช้ทาฉนวนความร้อนและงานอื่นๆ นอกจากนี้
การนาเอาของเสี ยมาใช้ก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่จะรักษาสิ่ งแวดล้อมได้ ลิกนินเป็ นของเสี ยที่เกิดจากโรงงานผลิตเยื่อและ
กระดาษโดยมีปริ มาณกว่า 900 – 1350 ตันต่อปี [3-4] และมีมูลค่าต่า ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะนามาเพิ่มมูลค่าโดย
การผลิตเป็ นถ่านคาร์ บอน นอกจากนี้ การใช้วสั ดุกกั เก็บพลังงานก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่ จะช่วยประหยัดพลังงานได้
โดยวัสดุกกั เก็บพลังงานหรื อ Phase Change Material (PCM) มีความสามารถที่จะเปลี่ ยนสถานะที่อุณหภูมิในช่วงหนึ่ ง
แล้วเกิดการกักเก็บหรื อปลดปล่อยพลังงานในปริ มาณมากในขณะที่เปลี่ยนสถานะ พาราฟิ น (Paraffin) เป็ นวัสดุ PCM ที่
นิ ยมใช้กันอย่างกว้างขว้าง เนื่ องจากมี ค่าความจุ ความร้ อนแฝงที่ สูงทาให้กักเก็บพลังงานได้ดี มี ความเฉื่ อยต่อการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีและราคาไม่แพง การใช้งาน PCM จะต้องถูกห่อหุม้ ด้วยวัสดุชนิดอื่นเนื่องจากมีการเปลี่ยนสถานะจะทา
ให้วสั ดุ ไม่สามารถคงรู ปอยู่ได้ ซึ่ งในงานวิจยั นี้ มีความสนใจที่ จะใช้โพลี ยูรีเทนเป็ นตัวกักเก็บพาราฟิ นและใช้ถ่าน
คาร์บอนที่ผลิตจากลิกนินเสริ มความแข็งแรงให้กบั โฟมโพลียรู ี เทน โดยใช้ลิกนิ นที่แยกจากน้ ายางดาที่เป็ นของเสี ยจาก
โรงงานผลิตเยือ่ และกระดาษ แล้วทาการศึกษาคุณสมบัติของโฟมโพลียรู ี เทนผสมพาราฟิ นและถ่านคาร์ บอนที่เตรี ยมได้
เพื่อเป็ นแนวทางในการเป็ นฉนวนความร้อน

วิธีการวิจัย
1. การเัรียมโฟมโพลียูรีเทนผสมพาราฟิ นและถ่ านคาร์ ศอน
โฟมโพลียรู ี เทนจะถูกเตรี ยมจากสาร Polyol 2125/001 และสาร MDI 20 (บริ ษทั บีเอเอสเอฟ จากัด ประเทศ
ไทย) ถ่านคาร์ บอนจะเตรี ยมโดยเผาลิกนิ นที่ อุณหภูมิ 385 oC เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง (เตาเผารุ่ น VULCAN 3-550 บริ ษทั
Ney ประเทศสหรัฐอเมริ กา) โดยชัง่ น้ าหนักส่ วนผสมคือ สาร Polyol 2125/001 ปริ มาณ 6 g สาร MDI 20 ปริ มาณ 12 g
พาราฟิ น 9 g และถ่านคาร์บอนที่ร้อยละ 0 5 10 15 และ 20 ของน้ าหนักรวมของสาร Polyol 2125/001 สาร MDI 20 และ
พาราฟิ น เริ่ มต้นการเตรี ยมชิ้นงานโดยผสมสาร MDI 20 กับผงถ่านคาร์ บอนให้เข้ากันในภาชนะโดยใช้เครื่ องกวนใน
การช่วยผสมใช้ จากนั้นให้ความร้อนกับพาราฟิ นที่อุณหภูมิ 100 oC เป็ นเวลา 10 นาที แล้วเติมพาราฟิ นร้อนลงในสารที่
ผสมกันไว้กวนให้เข้ากันเป็ นเวลา 30 วินาที แล้วจึงเติมสาร Polyol 2125/001 ลงไปกวน 10 วินาที จากนั้นปล่อยให้สาร
เกิดปฏิกิริยาเกิดเป็ นโฟมโพลียรู ี เทนแล้วตั้งชิ้นงานทิ้งไว้เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
2. การวิเคราะห์ ัวั อย่ าง
2.1 การวิเคราะห์ คุิลักบิะ
- วิเคราะห์หมู่ฟังชัน่ ของตัวอย่างด้วย Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FT-IR) รุ่ น
Tensor 27 บริ ษทั Bruker ประเทศเยอรมนี ที่ช่วงความยาวคลื่นเท่ากับ 4000 ถึง 650 cm-1
- ทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนด้วย Thermogravimetric Analysis (TGA) รุ่ น TGA 50 บริ ษทั
Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น ที่อุณหภูมิ 30-700 oC อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 10 oC/min ภายใต้สภาวะไนโตรเจน
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- วิเคราะห์ค่าการนาความร้อนด้วย Thermal conductivity รุ่ น ISOMET 2114 บริ ษทั Applied Precision
ประเทศสโลวาเกีย
- วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนด้วย Differential Scanning Calorimetry (DSC) รุ่ น DSC 214
Polyma บริ ษทั Netzsch ประเทศเยอรมนี ที่อุณหภูมิ 30-80 oC อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 10 oC/min ภายใต้สภาวะไนโตรเจน
- วิเคราะห์ลกั ษณะพื้นผิวของตัวอย่างโฟม Scanning Electron Microscope (SEM) รุ่ น S-3000N บริ ษทั
HITACHI ประเทศญี่ปุ่น
- วิเคราะห์ความแข็งแรงตามมาตรฐานของ American Society for Testing and Materials (ASTM)
มาตรฐานที่ ASTM D1621 [5] ด้วย Universal Testing Machine (UTM) รุ่ น 5567A บริ ษทั Instron ประเทศอังกฤษ
2.2 ทดสอศเสถียรภาพทางความร้ อนโดยการใช้ งานซ้า (Thermal Cycling)
ตัวอย่างจะถูกทดสอบด้วยการนาไปจุ่มในน้ าร้อน (80 oC) สลับน้ าเย็น (5 oC) จานวน 500 รอบ ด้วย
เครื่ อง Thermal cycler รุ่ น Biometra T1 บริ ษทั Whatman Biometra ประเทศอังกฤษ จากนั้นนาไปทดสอบ DSC และ
FTIR เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวอย่างหลังการใช้งานซ้ า 500 รอบ

ผลการวิจัย
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1. ผลการวิเคราะห์ ถ่านคาร์ ศอน
ถ่านคาร์ บอนถูกเตรี ยมจากลิกนิ นที่แยกได้จากน้ ายางดาที่มีองค์ประกอบธาตุคาร์ บอน (Carbon) ไฮโดรเจน
(Hydrogen) และไนโตรเจน (Nitrogen) เป็ น 60.93 %C 5.60 %H และ0.20 %N ซึ่ งลิกนิ นที่แยกได้มีองค์ประกอบธาตุมี
ใกล้เคียงกับงานวิจยั ก่อนหน้านี้ [6-7] โดยทัว่ ไปวัสดุที่เหมาะสมสาหรับการเตรี ยมถ่านคาร์ บอนควรมีสัดส่ วนของถ่าน
คาร์บอนอยูม่ ากกว่า 50%C ดังนั้นลิกนินจึงมีความเหมาะสมสาหรับการเตรี ยมเป็ นถ่าน ซึ่งเมื่อนาลิกนินไปวิเคราะห์การ
เปลี่ ยนแปลงน้ าหนักเมื่ อได้รับความร้ อนด้วยเครื่ อง TGA และทาการหาอัตราการสู ญเสี ยน้ าหนักต่ออุณหภูมิที่
เปลี่ ยนแปลงของลิ กนิ นดังแสดงในภาพที่ 1 พบว่าเมื่ อ ลิ กนิ น เกิ ดการสู ญ เสี ยน้ าหนัก แบ่ งออกเป็ น 3 ช่ วง คื อ ช่ ว ง
30-150 oC เป็ นช่ ว งการระเหยของน้ า ช่ ว ง 150-300 oC เป็ นช่ ว งการสลายตัว ของสาระเหยง่ า ย (Volatiles) ช่ ว ง
300-700 oC เป็ นช่วงการสูญเสี ยโครงสร้างหลักและมีอตั ราการสู ญเสี ยน้ าหนังสู งที่สุดอุณหภูมิ 385 oC ซึ่ งอุณหภูมิน้ ี จะ
ใช้เป็ นอุณหภูมิในการเผาลิกนินเพื่อเตรี ยมถ่านคาร์บอน และเมื่อนาถ่านคาร์ บอนไปวิเคราะห์ TGA พบว่าถ่านคาร์ บอน
มีเสถียรภาพทางความร้อนมากขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับลิกนินดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งเป็ นผลมาจากการเผาลิกนิ นได้กาจัด
สารระเหยง่ายอื่นๆ ออกจากโครงสร้างทาให้ถ่านมีสดั ส่วนของคาร์บอนมากขึ้น
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2. ผลการวิเคราะห์ โฟมโพลียูรีเทนผสมถ่ านคาร์ ศอนและพาราฟิ น
2.1 ลักบิะทางกายภาพ
จากการทดสอบ SEM ของโฟมโพลียูรีเทนผสมพาราฟิ นและโฟมโพลียรู ี เทนผสมถ่านคาร์ บอนและ
พาราฟิ น (20% Carbon charcoal) ดังแสดงในภาพที่ 2 พบว่าโฟมโพลียรู ี เทนผสมพาราฟิ นที่ไม่มีการเติมถ่านคาร์ บอนมี
โครงสร้างที่เป็ นโพรงหรื อรู พรุ นคล้ายลูกบอลในโครงสร้าง โดยเมื่อพิจารณาที่กาลังขยาย 40x พบว่ามีขนาดรู พรุ นอยูท่ ี่
0.51 mm ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ารู พรุ นที่เกิดในโฟมโพลียรู ี เทนผสมถ่านคาร์ บอนและพาราฟิ น (20% Carbon charcoal) ที่มี
ขนาดรู พรุ นอยูท่ ี่ 1.819 mm โดยจากภาพเมื่อเปรี ยบที่กาลังขยาย 100x และ 500x จะพบว่าโฟมโพลียรู ี เทนผสมพาราฟิ น
จะมีลกั ษณะแผ่นฟิ ล์มบางๆ เคลือบที่ ผิวของวัสดุซ่ ึ งแผ่นฟิ ล์มที่เห็นคือส่ วนของพาราฟิ นที่เราเติมลงในวัสดุประกอบ
ในขณะที่ โฟมโพลียรู ี เทนผสมถ่านคาร์ บอนและพาราฟิ น (20% Carbon charcoal) จะมองเห็นรอยขรุ ขระ บนผิวของ
วัสดุซ่ ึงเป็ นส่วนของถ่านคาร์บอนที่ทาการเติมลงไป
0.515 mm

40x

100x

500x

100x

500x

Paraffin

0.510 mm
0.506 mm

(ก)

40x

Charcoal
1.819 mm

(ข)
ภาพที่ 2 ผลการทดสอบ SEM (ก) โฟมโพลียูรีเทนผสมพาราฟิ น และ (ข) โฟมโพลียูรีเทนผสมถ่านคาร์ บอนและ
พาราฟิ น (20% Carbon charcoal )
2.2 ความแข็งแรงและการนาความร้ อน
จาการทดสอบความแข็งแรงของโฟมตามมาตรฐาน ASTM D1621 [5] ซึ่ งเป็ นมาตรฐานในการทดสอบ
คุณสมบัติเชิ งกลของโฟมชนิ ดแข็ง โดยใช้เครื่ อง UTM เมื่อทาการทดสอบวัสดุประกอบโฟมโพลียูรีเทนผสมถ่าน
คาร์ บอนและพาราฟิ นที่สัดส่ วนการเติมถ่านที่ 0 5 10 15 และ 20%โดยน้ าหนัก พบว่าค่าความเครี ยดอัด (Compressive
strain) ซึ่งเป็ นค่าที่เกิดจากการหดตัวของวัสดุเมื่อได้รับแรงอัด (ภาพที่ 3 (ก)) ที่สัดส่ วนการเติมถ่านต่างๆ มีค่าใกล้เคียง
กันโดยมีค่าอยูท่ ี่ ประมาณ 55-60 % ส่ วนค่าความเค้นอัด (Compressive stress) เป็ นค่าที่เกิดขึ้นเมื่อวัสดุได้รับแรงอัด
(ภาพที่ 3 (ข)) พบว่าที่ 0% มีค่าสู งสุ ดอยู่ 0.6451 MPa ซึ่ งเป็ นผลจากการเกิดรู พรุ นในโครงสร้างของโฟมเมื่อมีการเติม
ถ่านคาร์ บอน และที่ 5% มีค่าลดลงเป็ น 0.35 MPa และที่ 10% 15% และ 20% นั้นพบว่ามีค่าใกล้เคียงกันอยูท่ ี่ 0.186
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0.213 และ 0.230 MPa ตามลาดับ ผลการทดสอบและค่ามอดูลสั (Modulus) คือค่าความเครี ยดต่อความเค้นเป็ นค่าที่บอก
คุณสมบัติวสั ดุวา่ มีความแข็งแรงหรื อยืดหยุน่ (ภาพที่3 (ค)) พบว่ามีแนวโน้มคล้ายกับค่าความเค้นอัดคือมีค่าลดลงเมื่อ
สัดส่ วนการเติมถ่านอยูท่ ี่ 0-5% และมีค่าใกล้เคียงกันที่ การเติมถ่าน 10-20 % โดยน้ าหนัก โดยวัสดุที่มีการเติมถ่าน
คาร์ บอน 0 5 10 15 และ 20 จะมีค่าเท่ากับ 11.29 6.94 4.51 4.53 และ 3.46 MPa ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาค่าการนา
ความร้อน (Thermal Conductivity) โดยทาการวิเคราะห์โดยใช้เครื่ อง ISOMET 2114 (ภาพที่ 3 (ง)) พบว่าเมื่อถ่าน
คาร์ บอนมีปริ มาณมากขึ้นจะทาให้ค่าการนาความร้อนลดลงเป็ นผลมาจากการเติมถ่านคาร์ บอนส่ งผลต่อขนาดรู พรุ น
ภายในโครงสร้างของโฟม ซึ่ งที่สัดส่ วน 0% ถ่านคาร์ บอน มีค่าการนาความร้อนสู งสุ ดที่ 0.466 W/m.K และที่ 5% 10%
15% มีค่าเท่ากับ 0.281 0.227 0.180 W/m.K ตามลาดับ และที่สัดส่ วนการผสมถ่านคาร์ บอน 20% มีค่าการนาความร้อน
ต่าที่สุดที่ 0.149 W/m.K ดังนั้นวัสดุที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะนาไปใช้เป็ นฉนวนความร้อนคือที่การเติมถ่านคาร์ บอน
20% โดยน้ าหนัก และเมื่อนาไปเปรี ยบกับแผ่นฉนวนความร้อนโพลียูรีเทนโฟมที่มีใช้กนั อยูใ่ นเชิงพานิ ชย์มีค่าการนา
ความร้อน 0.0408 W/m.K [1] จะพบว่าฉนวนที่เตรี ยมได้มีค่าการนาความร้อนที่สูงกว่าจึ งเป็ นฉนวนที่ไม่ดีเท่า แต่เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับแผ่นยิปซัม่ ซึ่ งมีค่าการนาความร้อน 0.2820 W/m.K [1] จะพบว่าฉนวนที่เตรี ยมได้มีค่าต่ ากว่าแสดงว่า
วัสดุที่เตรี ยมได้มีความสามารถที่ จะใช้เป็ นฉนวนความร้อนได้ แต่ยงั ต้องการการพัฒนากระบวนผลิตในด้านตัวแปร
อื่นๆ เช่น สูตรในการผสม เวลาที่ใช้ ต่อไป
Compressive stress (MPa)
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ภาพที่ 3 ค่า (ก) Compressive strain (ข) Compressive stress (ค) Modulus และ (ง) Thermal Conduction ของวัสดุ
ประกอบโฟมโพลียรู ี เทนผสมถ่านคาร์บอนและพาราฟิ น ที่สดั ส่วน 0% 5% 10% 15% และ 20% Carbon
charcoal
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2.3 โครงสร้ างทางเคมีและเสถียรภาพทางความร้ อน
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ดว้ ยเทคนิ ค FT-IR ดังภาพที่ 4 แสดงค่าสเปคตรัม FT-IR ระหว่างค่า
ดูดกลืนแสง (absorbance) กับเลขคลื่น (wavenumber) โดยพบหมู่ฟังก์ชนั สาคัญของถ่านคาร์ บอน โฟมโพลียรู ี เทน
พาราฟิ น โฟมโพลี ยูรีเทนผสมพาราฟิ น รวมถึงวัสดุประกอบโฟมโพลียูรีเทนผสมถ่านคาร์ บอนและพาราฟิ น (20%
Carbon charcoal) พบว่ามีหมู่ฟังก์ชนั ที่สาคัญที่เลขคลื่น 723 cm-1 เป็ นการสัน่ แบบงอของหมู่ C-H ที่ 1300-1000 cm-1
ของหมู่ C-H bending และการบิดงอของโครงสร้าง C-C ที่อยูใ่ นถ่านและที่ 900-750 cm-1 ของหมู่ C-H ที่ 1466 cm-1 เป็ น
การสั่นแบบงอแบบ symmetric ของหมู่ C-H ที่ 1600 cm-1 เป็ นหมู่ของ C=C ซึ่ งเกิ ดจากการสั่นของโครงสร้างถ่าน
นอกจากนี้ ที่เลขคลื่น 1700 cm-1 เป็ นการสั่นของกลุ่ม carbonyl หรื อ carboxyl species ที่ 2274 cm-1 เป็ นหมู่ของ
isocyanate (NCO) ที่เหลือจากการทาปฏิกิริยากับพอลิออล ที่ 1702 cm-1 เป็ นหมู่ C=O อิสระที่ไม่ทาปฏิกิริยากับ N-H ซึ่ง
ที่เลขคลื่น 1527 cm-1 จะแสดงหมู่ NH stretching และที่เลขคลื่น 2848 cm-1 และ 2916 cm-1 เป็ นการสั่นแบบยืดของหมู่
C-H [8-10, 13] ซึ่ งเมื่อพิจารณาแถบคลื่นของวัสดุประกอบโฟมโพลียูรีเทนผสมถ่านคาร์ บอนและพาราฟิ น (20%
Carbon charcoal) พบว่ามี แถบคลื่ นที่ ตรงกันกับถ่านคาร์ บอน พาราฟิ นและโฟมโพลียูรีเทน แสดงให้เห็ นว่ามี ถ่าน
คาร์บอนและพาราฟิ นอยูใ่ นวัสดุประกอบที่เตรี ยมขึ้น และไม่พบแถบคลื่นของสารประกอบชนิ ดอื่นเกิดขึ้น จึงกล่าวได้
ว่าการเตรี ยมวัสดุประกอบระหว่างพาราฟิ น โฟมโพลียรู ี เทนและถ่านคาร์บอนไม่ทาปฏิกิริยาระหว่างสารทั้ง 3 ชนิด
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ภาพที่ 4 กราฟ FT-IR ของ (ก) ถ่านคาร์ บอน (ข) โฟมโพลียูรีเทน (ค) พาราฟิ น (ง) โฟมโพลียูรีเทนผสมพาราฟิ น
และ (จ) วัสดุประกอบโฟมโพลียรู ี เทนผสมถ่านคาร์บอนและพาราฟิ น (20% Carbon charcoal)
และเมื่อทาการวิเคราะห์ ความเสถียรภาพต่อความร้อนของถ่านคาร์ บอน โฟมโพลียรู ี เทนผสมพาราฟิ น
และวัสดุประกอบโฟมโพลียรู ี เทนผสมถ่านคาร์ บอนและพาราฟิ น (20% Carbon charcoal) ดังแสดงในภาพที่ 5 พบว่ามี
การสลายตัวทางความร้อนของถ่านคาร์บอน (เส้น (ก)) แบ่งออกได้เป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 อุณหภูมิต่า 220 oC เป็ นช่วง
การสลายตัวของน้ าซึ่งมีอตั ราการสูญเสี ยน้ าหนักค่อนข้างต่าที่ประมาณ 5% ช่วงที่ 2 อุณหภูมิ 220-430 oC เป็ นช่วงสลาย
ของสารระเหยง่ายโดยถ่านมีการสู ญเสี ยน้ าหนักอยู่ที่ 10% ช่วงที่ 3 อุณหภูมิ 440 oC ขึ้นไปเป็ นช่วงการสลายตัวของ
โครงสร้างหลักของถ่านคาร์ บอน ซึ่ งเกิดการสู ญเสี ยน้ าหนักที่ 40% และมีปริ มาณคาร์ บอนคงเหลือ 50% ที่อุณหภูมิ 700 oC
เมื่อนาถ่านคาร์บอนไปเสริ มแรงให้กบั โฟมโพลียรู ี เทนผสมพาราฟิ นพบว่าวัสดุประกอบที่เตรี ยมได้มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น
ดังแสดงในภาพที่ 5 (เส้น (ค)) เมื่อเปรี ยบเทียบกับโฟมโพลียรู ี เทนผสมพาราฟิ น (เส้น (ง)) โดยวัสดุประกอบ (เส้น (ค))
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สามารถแบ่งช่วงออกเป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 อุณหภูมิต่า 220 oC เป็ นช่วงการสลายตัวของน้ าและสารระเหยง่ายต่างๆ
ช่วงที่ 2 อุณหภูมิ 220-350 oC เป็ นช่วงการสลายตัวของโครงสร้างพาราฟิ น [12] และโฟมโพลียรู ี เทนครั้งที่ 1 ซึ่ งจะเป็ น
การสลายหมู่ยรู ี เทน (urethane group) ที่อยูใ่ นส่วนแข็ง (hard segment) ของโฟมโพลียรู ี เทน ในช่วงนี้พบว่าการสลายตัว
ของโฟมโพลียูรีเทนเกิ ดขึ้นสู งที่ สุด โดยมีการสู ญเสี ยน้ าหนักอยู่ที่ 55% และวัสดุประกอบจะมีการสู ญเสี ยน้ าหนัก
น้อยลงมีค่าเท่ากับ 40% ซึ่งเป็ นผลมาจากถ่านคาร์บอนที่เติมลงไปในโฟมโพลียรู ี เทนช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางความร้อน
ให้กบั วัสดุประกอบ ช่วงที่ 3 อุณหภูมิ 350-700 oC เป็ นการสลายตัวของโครงสร้างโฟมโพลียรู ี เทนครั้งที่ 2 ซึ่ งจะสลาย
พันธะที่อยูใ่ นส่วนนิ่ม (soft segment) ของโฟมโพลียรู ี เทน โดยจะมีการสลายตัวสู งสุ ดอยูใ่ นช่วง 400-500 oC [10, 13] มี
ค่าอยูท่ ี่ 40% และเกิดการสลายตัวจนหมดที่อุณหภูมิ 700 oC ส่ วนวัสดุประกอบมีการสู ญเสี ยน้ าหนักอยูท่ ี่ 40% โดยมี
น้ าหนัก ที่ เ หลื อ ที่ อุ ณ หภู มิ 700 oC เท่ า กับ 14% เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการสู ญ เสี ย น้ าหนั ก ของวัส ดุ ป ระกอบโฟม
โพลียรู ี เทนผสมถ่านคาร์บอนและพาราฟิ นกับวัสดุที่ไม่ได้ผสมถ่านคาร์ บอน จะพบว่าวัสดุที่ไม่ได้ผสมถ่านคาร์ บอนจะ
เกิดสู ญเสี ยโครงสร้างหลักของวัสดุที่อุณหภูมิ (350 oC) ต่ากว่าอุณหภูมิการสู ญเสี ยโครงสร้างหลักของวัสดุประกอบ
โฟมโพลียรู ี เทนผสมถ่านคาร์บอนและพาราฟิ น (450 oC) ซึ่งกล่าวได้วา่ วัสดุประกอบโฟมโพลียรู ี เทนผสมถ่านคาร์ บอน
และพาราฟิ น สามารถทนความร้อนได้มากกว่าวัสดุที่ไม่ได้ผสมถ่านคาร์บอน
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ภาพที่ 5 กราฟ TGA ของ (ก) ถ่านคาร์ บอน (ข) โฟมโพลียรู ี เทนผสมพาราฟิ น และ (ค) วัสดุประกอบโฟมโพลียรู ี เทน
ผสมถ่านคาร์บอนและพาราฟิ น (20% Carbon charcoal)
2.4 การทดสอศการใช้ งานซ้าของวัสดุประกอศ
ทาการทดสอบโดยนาชิ้นงานไปจุ่มในน้ าร้อนอุณหภูมิ 80 oC สลับน้ าเย็นอุณหภูมิ 5 oC โดยใช้เครื่ อง
Thermal Cycling แล้วนาชิ้นงานที่ผ่านการจุ่มที่ 500 รอบ ไปทาการวิเคราะห์ DSC เพื่อหาอุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสและ
ค่าความร้อนแฝงในการเปลี่ยนสถานะ (latent heat) เพื่อทาการวิเคราะห์การรั่วไหลของพาราฟิ นที่ ผสมอยู่ในวัสดุ
ประกอบหากมีการรั่วไหลเกิดขึ้นความร้อนแฝงจะมีค่าลดต่าลง ซึ่งผลจากการทดสอบวัสดุประกอบโฟมโพลียรู ี เทนดัง
แสดงในตารางที่ 1 พบว่าวัสดุประกอบก่อนการทา Thermal Cycling มีค่าความร้อนแฝงในการหลอมเหลวอยูท่ ี่ 37.50
(J/g) และหลังการทดสอบอยูท่ ี่ 38.63 (J/g) ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ และมีค่าใกล้เคียงกับงานวิจยั ก่อน
หน้านี้ ของ Lorwanishpaisarn et al. [12] ที่พบว่าพาราฟิ นมีอุณหภูมิหลอมเหลวที่ 60 oC และอุณหภูมิเยือกแข็งที่ 54 oC
นอกจากนี้ เมื่อทดสอบวัสดุประกอบหลังการทา Thermal Cycling ด้วยเครื่ อง FT-IR พบว่าแถบ FT-IR ของวัสดุ
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ประกอบทั้งก่อนและหลังการทดสอบมีลกั ษณะเหมือนกัน ไม่เกิดแถบคลื่นใหม่ในโครงสร้างหลังการใช้งาน 500 รอบ
ที่การใช้งานที่อุณหภูมิ 5-80 oC ดังแสดงในภาพที่ 6 ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ วัสดุประกอบโฟมโพลียรู ี เทนผสมถ่านคาร์บอน
และพาราฟิ นไม่เกิ ดปฏิกิริยาที่จะทาให้เกิดสารชนิ ดใหม่ในโครงสร้างระหว่างการใช้งาน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ วัสดุ
ประกอบที่เตรี ยมได้สามารถใช้งานซ้ าที่อุณหภูมิ 5-80 oC จานวน 500 รอบ โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางความร้อน
และโครงสร้าง
ัารางที่ 1 ค่าความร้อนแฝงในการเปลี่ยนสถานะ (latent heat) ของโฟมโพลียรู ี เทนที่ 20% Carbon charcoal
Latent heat )J/g)
Temperature ( oC)
e Thermal Cycling
(cycle)
melting
freezing
melting
freezing
0
37.50
-38.19
60.10
54.50
500
38.63
-38.75
59.90
54.70

(ก)
C-H

(ข)
C=C N-H C-C

NCO

C-H

Absorbance Units

Carbonyl

4000

3500

3000

2500
2000
1500
1000
500
Wavenumber (cm-1)
ภาพที่ 6 กราฟ FT-IR ของวัสดุประกอบโฟมโพลียูรีเทนผสมถ่านคาร์ บอนและพาราฟิ น (20% Carbon charcoal)
(ก) ก่อนทา และ (ข) หลังทา thermal cycling จานวน 500 รอบ

สรุป
จากการเตรี ยมวัสดุประกอบโฟมโพลียรู ี และถ่านคาร์บอนเพื่อใช้เป็ นฉนวนความร้อน โดยถ่านคาร์บอนเตรี ยม
จากการเผาลิกนินที่แยกจากน้ ายางดาซึ่งเป็ นของเสี ยจากโรงงานกระดาษ ที่สภาวะอับอากาศที่ อุณหภูมิ 385 oC เป็ นเวลา
1 hr เมื่อนาไปเสริ มแรงให้กบั วัสดุประกอบโฟมโพลียเู ทนผสมพาราฟิ นโดยการเติมถ่านคาร์บอนที่ 0-20% โดยน้ าหนัก
พบว่ามีค่าการทนต่อแรงอัดในช่วง 0.186-0.645 MPa ค่าการนาความร้อนมีแนวโน้มลดลงระหว่าง 0.149-0.466 W/m.K
ตามการเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณคาร์ บ อน การเติ ม ถ่ า นคาร์ บ อนที่ 20% โดยน้ าหนัก มี ค่ า การน าความร้ อ นต่ า ที่ สุ ด ที่
0.149 W/m.K จึงมีความเหมาะสมที่สุดในการใช้เป็ นฉนวนความร้อน เมื่อนาไปทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนด้วย
การทา Thermal Cycling ที่อุณหภูมิ 5-80 oC พบว่าวัสดุประกอบไม่มีการเสื่ อมสภาพและไม่เปลี่ยนแปลงทางความร้อน
ที่การทดสอบ 500 รอบ ยืนยันได้จากผล FTIR และการวิเคราะห์ความเสถียรต่ออุณหภูมิของวัสดุก่อนและหลังทดสอบ
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ด้วยเครื่ อง DSC ซึ่ งพบว่ามีค่าความจุความร้อนเท่ากับ 37.50 และ 38.63 J/g ตามลาดับ จึงกล่าวได้วา่ วัสดุประกอบที่
เตรี ยมได้มีความเหมาะสมในการใช้เป็ นฉนวนได้ อย่างไรก็ตามการศึ กษาต่อไปยังมี ความจาเป็ นในด้านการพัฒนา
ปรับปรุ งให้ได้ประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะขยายขนาดสู่ระดับเกรดการค้า
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