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สมบัติการนาความร้ อนและสมบัติทางกลของพอลิโพรพิลีนโบรอนไนไตรด์ /ซิลกิ อนคาร์ ไบด์ คอมโพสิ ต
THERMAL CONDUCTIVITY AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLYPROPYLENE/BORON
NITRIDE/SILICON CARBIDE COMPOSITES
วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ รอมฎอน บูระพา จักรนริ นทร์ ฉัตรทอง และวรพงค์ บุญช่วยแทน
หน่วยวิจยั เทคโนโลยีแปรรู ปวัสดุ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
เลขที่ 1 ถนนราชดาเนินนอก ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมบัติการนาความร้ อนและสมบัติทางกลของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตโดยการเติมสารเสริ มแรง
ที่ ผสมระหว่ างโบรอนไนไตรด์ และซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ จากผลการทดลองพบว่ าการเติมสารเสริ มแรงที่ ผสมระหว่ างโบรอนไนไตรด์
และซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ มี นั ยสาคั ญต่ อ การเพิ่ ม สมบั ติการนาความร้ อน เมื่ อเปรี ยบเที ย บกับ การเติ มสารเสริ ม แรงเพี ย งหนึ่ งชนิ ด
เนื่ องจากการแทรกตัวของอนุภาคโบรอนไนไตรด์ ระหว่ างช่ องว่ างของอนุภาคซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ เป็ นการเพิ่มเส้ นทางการเคลื่อนที่
ของความร้ อนและสร้ างโครงข่ ายการนาความร้ อนในเนือ้ วัสดุผสมพอลิโพรพิลีน แต่ สมบัติเชิ งกลพอลิโพรพิลีน/โบรอนไนไตรด์ /
ซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ คอมโพสิ ตมีค่าน้ อยกว่ าพอลิโพรพิลีน/โบรอนไนไตรด์ คอมโพสิ ตและพอลิโพรพิลีน/ซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ คอมโพสิ ต
เนื่องจากการเกาะกลุ่ม (Aggregated) ของอนุภาคโบรอนไนไตรด์ ที่กระจายในพอลิโพรพิลีน ส่ งผลให้ เกิดการสะสมความเครี ยดทา
ให้ วสั ดุเกิดการเสี ยรู ปถาวร
คาสาคัญ: พอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ต โบรอนไนไตรด์ ซิลิกอนคาร์ไบด์ การผสมสารเสริ มแรง
ABSTRACT
The objective of this research was to study the properties of Polypropylene (PP) composites with combined Boron nitride (BN)
and Silicon carbide (SiC) fillers. The result of this experiment showed that the combined fillers between Boron nitride and
Silicon carbide had significantly on enhancing the thermal conductivity, when compared with embedded one type of filler
because BN particles were inserted between the gap of SiC particles result in improving the thermal conductive pathway and
creating conducttive network in polypropylene composites. But mechanical properites of PP/BN/SiC composites were lower than
PP/BN composites and PP/SiC composites due to, the aggregation of BN particles had an effect on increasing stress
accumulation which occurred plastic deformation in materials.
KEYWORDS: Polypropylene composites, Boron nitride, Silicon carbine, Combined filler
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1.

บทนา
วัสดุคอมโพสิ ตหรื อวัสดุผสม (Composite materials) เป็ นวัสดุที่เกิดจากการนาวัสดุมากกว่าสองชนิดที่มีองค์ประกอบทางเคมี
แตกต่างกันมาผสมกัน เกิดเป็ นวัสดุชนิดใหม่ที่มีสมบัติที่ดีกว่าวัสดุเดิม เช่น ความแข็งแรง น้ าหนัก สมรรถนะที่อุณหภูมิสูง สมบัติ
การนาไฟฟ้ า และสมบัติการนาความร้อน เป็ นต้น พอลิเมอร์ เป็ นวัสดุที่นิยมนามาใช้เป็ นวัสดุเนื้ อพื้นของวัสดุคอมโพสิ ต เนื่ องจาก
สามารถขึ้นรู ปได้ง่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับวัสดุเนื้อพื้นจากเซรามิกส์และโลหะ ด้วยเหตุน้ ีพอลิเมอร์คอมโพสิ ตมีการนามาใช้งานอย่าง
กว้างขวางเกี่ยวกับการดูดซับความร้อน (Thermal management) โดยเป็ นวัสดุที่ใช้ในการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นภายในอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคและวงจรไฟฟ้ า เพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุ โดยพอลิเมอร์คอมโพสิ ตที่มีสมบัติการนาความร้อนเหล่านี้ ถูกนามาใช้
ในระบบระบายความเย็น ชิปบอร์ ด และแพคเกจ เป็ นต้น วัสดุเสริ มแรงที่เติมในพอลิเมอร์ คอมโพสิ ตเพื่อเพิ่มสมบัติการนาความ
ร้อน เช่น โลหะ กราไฟต์ เพชร และอนุ ภาคเซรามิกส์ เป็ นต้น วัสดุ เนื้ อพื้นโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มเทอร์ โมพลาสติก จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่าการเติมสารเสริ มแรงที่ผสมระหว่างสารเสริ มแรงสองชนิด คือ โบรอนไนไตรด์/มัลติวอลล์คาร์บอนนาโน
ทิวบ์ (Boron nitride/Multiwall carbon nanotube) ในพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ต (Polypropylene composites) เป็ นการเพิ่มสมบัติการ
นาความร้อน และสมบัติความแข็งแกร่ งแรงดึง (Tensile strength) แต่ความแข็งแกร่ งต่อการโค้งงอ (Flexible strength) ลดลง
เนื่องจากเกิดการเกาะกลุ่มของสารเสริ มแรงในพอลิเมอร์ [1] นอกจากนี้ ได้มีการศึกษาเพิ่มสมบัติการนาความร้อนและรักษาความ
เป็ นฉนวนไฟฟ้ าของพอลิเอไมด์คอมโพสิ ตโดยการเติมเส้นลวดนาโน (Nanowires) จากซิลิกอนคาร์ไบด์ เป็ นโครงสร้างระบบ 1 มิติ
ผสมกับแผ่นกราฟี น (Graphene sheet) เป็ นโครงสร้างระบบ 2 มิติ จากผลการทดลองพบว่าพอลิเอไมด์คอมโพสิ ตมีค่าการนาความ
ร้อน ค่ามอดูลสั สะสม มอดูลสั ของยัง มากกว่าพอลิเอไมด์ [2] การศึกษาการเติมสารเสริ มแรงโบรอนไนไตรด์ที่ผสมระหว่างอนุภาค
รู ปร่ างแบบวิสเกอร์ และแบบเกาะกลุ่มหรื อแอกกรี เกต (Aggregated) ในอีพอ็ กซี่ เรซิ่ น (Epoxy resin) พบว่า ค่าการนาความร้อน
(Thermal conductivity) และค่ามอดูลสั สะสม (Strorage modulus) เพิ่มขึ้น ที่ อตั ราส่ วนผสม แอกกรี เกต:วิสเกอร์ = 70:30
เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนัก มีค่าการนาความร้อนสู งสุ ด เพราะสารเสริ มแรงที่อตั ราส่ วนนี้ มีการจัดเรี ยงตัวหนาแน่นที่สุด เป็ นการเพิ่ม
โครงข่ายในการนาความร้อน (Conductive network) [3] พอลิเมอร์คอมโพสิ ตที่ผสมสารเสริ มแรงมากกว่าสองชนิด ที่มีชนิ ด รู ปร่ าง
และขนาดที่ แตกต่างกันมี นัยสาคัญต่อการปรับปรุ งสมบัติทางความร้ อนและสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ คอมโพสิ ตที่ เติ มสาร
เสริ มแรงชนิดเดียว [4-5]
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ต ที่เติมด้วยสารเสริ มแรงที่มีสมบัติการนาความร้อนคือโบรอนไนไตรด์ และ
ซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยศึกษาปั จจัยของการเติมสารเสริ มแรงชนิ ดเดียวและการผสมระหว่างสารเสริ มแรงสองชนิ ด ทาการผสมพอลิ
โพรพิลีนคอมโพสิ ตด้วยกระบวนการหลอมคอมปาวด์ (Melt compounding) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมบัติการนาความร้อน
และสมบัติทางกลของวัสดุ
2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมตัวอย่ าง
งานวิจยั นี้ ทาการศึกษาสมบัติการนาความร้อนและสมบัติเชิงกลของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ต (Polypropylene, PP) โดยการ
เติมสารเสริ มแรงจากอนุภาคเซรามิกส์ ประกอบด้วย โบรอนไนไตรด์ (Boron nitride, BN) โครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล
(Hexagonal) ขนาดของอนุภาคโดยเฉลี่ย 16-20 ไมครอน และซิลิกอนคาร์ไบด์ (Silicon carbide, SiC) ขนาดของอนุภาคโดยเฉลี่ย 37
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ไมครอน โดยการเติมสารเสริ มแรงชนิดเดียว ที่ปริ มาณ 0 10 20 และ 30 เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนัก (wt%) และ ที่ปริ มาณ 30 wt% ของ
สารเสริ มแรง BN/SiC ทาการศึกษาอัตราส่วนผสม (BN:SiC) คือ 100:0 20:80 40:60 50:50 60:40 80:20 และ 0:100 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของวัสดุ
พอลิโพรพิลีน
(Polypropylene)
ซิลิกอนคาร์ไบด์
(Silicon carbide)
โบรอนไนไตรด์
(Boron nitride)

คุณสมบัติของวัสดุ
อุณหภูมิการผสม 190-240 ºC โคพอลิเมอร์แบบบล็อก (Block Copolymer)
ค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์ (Melt flow index, MFI) 15 g./10 min.
เป็ นฉนวนความร้อนที่ดี
ความหนาแน่น 3.22 g/cm3 จุดหลอมเหลว 2,700 ºC
โครงสร้างแบบเฮกซะโกนอล ลักษณะเป็ นผงสี เทา มีสมบัติการนาความร้อนสูง
ความหนาแน่น 2.29 g/cm3 จุดหลอมเหลว 3,000 ºC
โครงสร้างแบบเฮกซะโกนอล (Hexagonal Boron Nitride, hBN)
ลักษณะเป็ นเกล็ดสี ขาว มีสมบัติการนาความร้อนสูง

นาพอลิโพรพิลีน โบรอนไนไตรด์ และซิลิกอนคาร์ไบด์ อบที่อุณหภูมิ 80 ºC เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง เพื่อไล่ความชื้น หลังจากนั้น
นาวัสดุมาผสมด้วยผ่านกระบวนการหลอมคอมปาวด์ (Melt compounding) ด้วยเครื่ องผสมแบบปิ ด (Internal mixer) ที่อุณหภูมิ 200
ºC หลังจากนั้นนาพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ต อบที่อุณหภูมิ 80 ºC เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง และนาพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตไปขึ้นรู ป
ตัวอย่างทดสอบด้วยกระบวนการอัดร้อน (Compression molding) ที่อุณหภูมิ 180 ºC
2.2 วิธีการทดสอบและวิเคราะห์ ผล
ในงานวิจยั นี้ ได้มีการทดสอบสมบัติทางความร้อน สมบัติทางกล และโครงสร้างอสัณฐานของวัสดุคอมโพสิ ตที่ได้จากการ
ผสมระหว่างพอลิโพรพิลีน โบรอนไนไตรด์และ/หรื อซิลิกอนคาร์ไบด์ ประกอบด้วย
ทดสอบสมบัติการนาความร้อน ด้วยเครื่ อง Thermal constant analyser (TCA) รุ่ น TPS2500S ของ Hot disk จากประเทศ
สวีเดน ตัวอย่างทดสอบเป็ นแผ่นฟิ ล์มที่ ผ่านการอัดด้วยความร้อน การทดลองนี้ ต้ งั สมมติฐานว่าการจัดเรี ยงตัวสารเสริ มแรงเป็ น
แบบสุ่ม
ทดสอบสมบัติทางกล ด้วยการทดสอบความต้านทานแรงดึงทาการทดสอบโดยการใช้เครื่ องทดสอบยูนิเวอร์ แซล (Universal
testing machine) โดยทาการวัดที่อุณหูมิหอ้ ง และทาการเตรี ยมตัวอย่างตามมาตรฐาน ASTM 638 โดยกาหนดอัตราเร็ วในการดึง 2
mm/min
การตรวจสอบสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิ คสแกนนิ่ งอิเล็กตรอนไมโครสโคป (Scanning electron microscopy, SEM) เพื่อศึกษา
ลักษณะการกระจายตัวของโบรอนไนไตรด์ ซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ และโบรอนไนไตรด์/ซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ (BN/SiC) พอลิโพรพิลีนคอม
โพสิ ตที่มีผลต่อสมบัติของวัสดุ
ทดสอบสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิ คดิฟเฟอร์ เรนเชียลสแกนนิ งแคลลอรี เมทรี (Differential scanning calorimetry, DSC)
ของ Perkin Elmer จากประเทศสหรัฐอเมริ กา ทาการทดสอบโดยให้ความร้อนจาก 25-200 °C ที่อตั รา 10 °C/min
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
3.1 ผลการทดลองสมบัตกิ ารนาความร้ อน
ค่าการนาความร้อน (Thermal conductivity) เป็ นคุณสมบัติที่แสดงความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของวัสดุจาก
บริ เวณที่ มีความร้อนสู่ บริ เวณที่อุณหภูมิต่า
นิ ยามในรู ปสมการ
𝑑𝑇

(1)

𝑞 = −𝑘 𝑑𝑥

ซึ่ ง 𝑞 คือฟลักซ์ความร้อน (Heat flux)หรื อความร้อนไหลต่อหน่ วยเวลาต่อพื้นที่ (พื้นที่ที่ต้ งั ฉากกับทิศทางการไหล) 𝑘คือ
ค่าการนาความร้อน และ 𝑑𝑇
คือการกระจายหรื อความแตกต่างอุณหภูมิตลอดตัวกลางที่นาความร้อน หน่ วยของ 𝑞 และ 𝑘 คือ
𝑑𝑥
2
W/m และ W/mK ตามลาดับ
จากรู ปที่ 1 แสดงสมบัติการนาความร้อนของพอลิโพรพิลีน คอมโพสิ ต โดยการเติมสารเสริ มแรงชนิ ดเดียว คือ โบรอนไน
ไตรด์ และซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ ที่ ปริ มาณ 0 10 20 และ 30 wt% จากผลการทดลองพบว่า ค่าการนาความร้อน (Thermal conductivity)
ของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตเพิ่มขึ้นตามปริ มาณของสารเสริ มแรงโบรอนไนไตรด์และซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ โดยค่าการนาความร้อน
ของพอลิโพรพิลีน/โบรอนไนไตรด์คอมโพสิ ตมากกว่าพอลิโพรพิลีน/ซิลิกอนคาร์ไบด์คอมโพสิ ตที่อตั ราส่ วนผสมเดียวกัน และพอ
ลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตที่เติมสารเสริ มแรง 10 wt% ของโบรอนไนไตรด์ มีค่าการนาความร้อนมากกว่าที่เติมสารเสริ มแรง 30 wt%
ของซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ วัสดุที่มีค่าการนาความร้อนมากที่ สุดที่ เติมสารเสริ มแรงชนิ ดเดียว คือ พอลิโพรพิลีน / 30 wt% โบรอนไน
ไตรด์คอมโพสิ ต เท่ากับ 0.490 W/mK (อัตราการเพิ่มขึ้น 106.3% จากพอลิโพรพิลีน)

รู ปที่ 1 ค่าการนาความร้อนของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตโดยเติมสารเสริ มแรงชนิดเดียว คือโบรอนไนไตรด์ (BN)
และซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) ที่อตั ราส่วนต่างๆ
ค่าการนาความร้อนของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตโดยการผสมสารเสริ มแรง 2 ชนิ ด ระหว่างโบรอนไนไตรด์และซิ ลิกอนคาร์
ไบด์ แสดงในรู ปที่ 2 โดยทาการเติม 30 wt% ของสารเสริ มแรง ที่อตั ราส่ วน BN:SiC = 0:100 20:80 50:50 80:20 และ100:0
จากผลการทดลองพบว่า ค่าการนาความร้อนมากที่สุดคือ 0.610 W/mK (อัตราการเพิ่มขึ้น 157.1% จากพอลิโพรพิลีน) ที่อตั ราส่ วน
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BN:SiC= 50:50 (PP/15wt%BN/15wt%SiC) ค่าการนาความร้อนมากเป็ นอันดับที่ 2 ที่อตั ราส่ วน BN:SiC= 80:20 (PP/24wt%BN/
6wt%SiC) และค่าการนาความร้อนมากเป็ นอันดับที่ 3 ที่อตั ราส่ วน BN:SiC= 100:0 (PP/30wt%BN) ตามลาดับ พอลิโพรพิลีนคอม
โพสิ ตที่เติมโบรอนไนไตรด์/ซิลิกอนคาร์ไบด์ มีค่าการนาความร้อนมากกว่าพอลิโพรพิลีน/30wt%ซิลิกอนคาร์ไบด์ และที่อตั ราส่วน
BN:SiC = 50:50 และ 80:20 มีค่าการนาความร้อนมากกว่าพอลิโพรพิลีน/30wt%โบรอนไนไตรด์คอมโพสิ ต แสดงว่าการผสมกัน
ระหว่างสารเสริ มแรงสองชนิดมีผลต่อการเพิ่มสมบัติการนาความร้อนของวัสดุมากกว่าการเติมสารเสริ มแรงชนิดเดียว

รู ปที่ 2 ค่าการนาความร้อนของพอลิโพรพิลีน/โบรอนไนไตรด์/ซิลิกอนคาร์ไบด์คอมโพสิ ตโดยการเติมสารเสริ มแรง 30 wt%
โดยการผสมที่อตั ราส่วน BN:SiC
3.2 ผลการทดลองสมบัตเิ ชิงกล
การทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุในงานวิจยั นี้คือการทดสอบแรงดึง (Tensile test) โดยใช้ชิ้นงานรู ปทรงดัมเบลล์ตาม
มาตรฐาน ASTM D638 สาหรับการหาสมบัติแรงดึงของพลาสติกและพลาสติกเสริ มแรง
(ก)

(ข)

รู ปที่ 3 สมบัติเชิงกลของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตโดยเติมสารเสริ มแรงชนิดเดียว คือโบรอนไนไตรด์ (BN) และซิลิกอนคาร์ไบด์
(SiC) (ก) มอดูลสั ของยัง (Young's Modulus) และ (ข) ความแข็งแรงดึง (Tensile strength)

Watthanaphon Cheewawuttipong Romdorn Burapa Jaknarin Chatthong and Worapong Boonchouytan

53

วิ ศ วกรรมสารฉบั บ วิ จั ย และพั ฒ นา

ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

Engineering Journal of Research and Development

Volume 28 Issue 4 October-December 2017

จากรู ปที่ 3 แสดงผลการการทดสอบความต้านทานแรงดึงของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตโดยเติมสารเสริ มแรงชนิ ดเดียว คือ
โบรอนไนไตรด์ (BN) และซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) พบว่าเมื่อปริ มาณสารเสริ มแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มอดูลสั ของยังและความแข็งแรง
ดึงของวัสดุเพิ่มขึ้น จากผลการทดลองมอดูลสั ของยังมากที่ สุด คือ 20 wt% ของโบรอนไนไตรด์ (1,989 MPa, อัตราการเพิ่มขึ้น
64.79% จากพอลิโพรพิลีน) และ ความแข็งแรงดึงมากที่สุด คือ 10 wt% ของซิลิกอนคาร์ไบด์ (14.23 MPa, อัตราการเพิ่มขึ้น 41.31%
จากพอลิโพรพิลีน)

รู ปที่ 4 สมบัติเชิงกลของพอลิโพรพิลีน/โบรอนไนไตรด์/ซิลิกอนคาร์ไบด์คอมโพสิ ต ที่ 30 wt% ของสารเสริ มแรง
โดยการผสมที่อตั ราส่วน BN:SiC
จากรู ปที่ 4 แสดงสมบัติเชิงกลของพอลิโพรพิลีน /โบรอนไนไตรด์/ซิ ลิกอนคาร์ ไบด์คอมโพสิ ต โดยการเติมสารเสริ มแรง
30 wt% ที่อตั ราส่วน BN:SiC = 0:100 20:80 40:60 50:50 60:40 80:20 และ 100:0 ตามลาดับ จากผลการทดลองพบว่า การผสมสาร
เสริ มแรงสองชนิดมีผลต่อการปรับปรุ งสมบัติเชิงกล โดยค่ามอดูลสั ของยังเพิ่มขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบการเติมสารเสริ มแรงชนิ ดเดียว
แต่การผสมสารเสริ มแรงโบรอนไนไตรด์/ซิลิกอนคาร์ไบด์ ส่งผลให้ความแข็งแรงดึงของวัสดุลดลง
3.3 โครงสร้ างอสัญฐานของวัสดุด้วย SEM
ลักษณะการกระจายตัว ของพอลิโพรพิลีน/โบรอนไนไตรด์คอมโพสิ ตและพอลิ โพรพิลีน /ซิ ลิกอนคาร์ ไบด์คอมโพสิ ต ที่
ปริ มาณสารเสริ มแรง 10 20 และ 30 wt% แสดงในรู ปที่ 5 พบว่า พอลิโพรพิลีน/โบรอนไนไตรด์คอมโพสิ ตมีกระจายตัวดีกว่าพอลิ
โพรพิลีน/ซิลิกอนคาร์ไบด์คอมโพสิ ตที่ปริ มาณสารเสริ มแรงเดียวกัน และเมื่อเพิ่มปริ มาณสารเสริ มแรงส่ งผลให้ระยะห่ างระหว่าง
อนุภาคลดลง และมีการจัดเรี ยงตัวหนาแน่นขึ้น นอกจากนี้ บางบริ เวณเกิดการเกาะกลุ่ม (Aggregation) ของอนุภาคในเนื้ อพื้นพอลิ
โพรพิลีน
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รู ปที่ 5 โครงสร้างอสัณฐานของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตโดยเติมสารเสริ มแรงชนิดเดียวคือโบรอนไนไตรด์ (BN)
และซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC)
จากรู ปที่ 6 พอลิโพรพิลีน/โบรอนไนไตรด์/ซิลิกอนคาร์ไบด์คอมโพสิ ต ที่ 30 wt% ของสารเสริ มแรง แสดงการกระจายตัวของ
อนุภาคของโบรอนไนไตรด์แทรกตัวบริ เวณช่องว่างระหว่างอนุภาคของซิลิกอนคาร์ ไบด์ที่มีขนาดอนุภาคใหญ่กว่า และเกิดการจับ
ตัวกันเป็ นก้อน (Aggregate) อนุ ภาคโบรอนไนไตรด์ โดยขนาดของก้อนแอกกรี เกตของโบรอนไนไตรด์มีขนาดเพิ่มขึ้ นเมื่ อ
อัตราส่วนของโบรอนไนไตรด์ สามารถอธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะการกระจายตัวของสารเสริ มแรงในพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ต พบว่าการเกิดก้อนแอกกรี เกตมีผลต่อการลดลงของค่าความแข็งแรงดึงของวัสดุ แต่ในทางตรงข้ามเป็ นการเพิ่มสมบัติ
การนาความร้อนของวัสดุ โดยการเพิ่มเส้นทางการเคลื่อนที่และสร้างโครงข่ายการนาความร้อนในเนื้อพื้นพอลิโพรพิลีนนัน่ เอง
Watthanaphon Cheewawuttipong Romdorn Burapa Jaknarin Chatthong and Worapong Boonchouytan
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รู ปที่ 6 โครงสร้างอสัณฐานของพอลิโพรพิลีน/โบรอนไนไตรด์/ซิลิกอนคาร์ไบด์คอมโพสิ ตโดยการเติม 30 wt% ของสาร
เสริ มแรง ที่อตั ราส่วน BN:SiC
3.4 ผลการทดลองด้ วยเทคนิคดิฟเฟอร์ เรนเชียลสแกนนิงแคลลอรีเมทรี (DSC)
อุณหภูมิหลอมเหลว (Melting temperature, Tm) และค่าพลังงานที่ใช้ในการหลอมเหลว (Enthalpy of melting, ΔHm) ของพอ
ลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตแสดงในตารางที่ 2 จากผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิหลอมเหลว (Tm) ของพอลิโพรพิลีน อยูท่ ี่ 168 ºC และ ค่า
พลังงานที่ใช้ในการหลอมเหลว (Enthalpy of melting, ΔHm) อยูท่ ี่ 78.41 J/g เมื่อเติมสารเสริ มแรงโบรอนไนไตรด์ ซิลิกอนคาร์ไบด์
และโบรอนไนไตรด์/ซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ ส่ งผลให้อุณหภูมิหลอมเหลวและค่าพลังงานที่ ใช้ในการหลอมเหลวลดลง เนื่ องจากพอลิ โพรพิลีนคอมโพสิ ตที่เติมสารเสริ มแรงโบรอนไนไตรด์ ซิลิกอนคาร์ไบด์ และโบรอนไนไตรด์/ซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ มีลกั ษณะเป็ นเนื้ อ
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ผสมที่ ไม่เข้ากัน (Heterogeneous mixture) เนื่ องจากความแตกต่างระหว่างพื้นผิวของสารเสริ มแรงเซรามิกส์และเนื้ อพื้นพอลิ โพรพิลีน ส่ งผลให้อุณหภูมิในการหลอมเหลวของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตลดลงเพราะพลังงานที่ใช้ในการสลายพันธะน้อยกว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับพอลิโพรพิลีน
ตารางที่ 2 สมบัติทางความร้อนของ พอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตโดยการเติมเสริ มแรงโบรอนไนไตรด์ (BN) ซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ (SiC)
และ โบรอนไนไตรด์/ซิลิกอนคาร์ไบด์ (BN/SiC)
Tm
ΔHm
No.
Sample
Type Fillers
Total Content of Fillers (wt%)
(ºC)
(J/g)
1
Neat PP
No
0
168.33 78.41
2
PP10%SiC
SiC
10
166.50 70.31
3
PP10%BN
BN
10
165.80 73.31
4
PP30%SiC
SiC
30
165.50 51.40
5
PP30%BN
BN
30
164.00 52.32
6
PP6%BN24%SiC (BN:SiC = 20: 80)
30
162.17 49.93
7 PP15%BN15%SiC (BN:SiC = 50: 50)
BN/SiC
30
168.00 58.39
8
PP24%BN6%SiC (BN:SiC = 80: 20)
30
161.33 51.47
4.

สรุป
จากผลการทดลองพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตโดยการเติมสารเสริ มแรงชนิ ดเดี ยวพบว่าปั จจัยที่ มีผลต่อการเพิ่มสมบัติการนา
ความร้อน และสมบัติทางกลคือชนิดและปริ มาณของสารเสริ มแรง โดยพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตที่เติมโบรอนไนไตรด์แสดงค่าการ
นาความร้อนและมอดูลสั ของยังมากกว่าพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตที่ เติมซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ เนื่ องจากอนุ ภาคโบรอนไนไตรด์มีการ
กระจายตัวทั่วถึ ง ในเนื้ อพื้ นพอลิ โพรพิลี น โดยระยะห่ างระหว่างอนุ ภ าคโบรอนไนไตรด์น้อ ยกว่าอนุ ภาคซิ ลิก อนคาร์ ไ บค์ที่
อัตราส่ วนเดี ยวกัน ทาให้เป็ นการเพิ่มเส้นทางการเคลื่อนที่ ของความร้ อน (Thermal conductive pathway) รวมทั้งเป็ นเพิ่ม
ความสามารถในการรับแรงของวัสดุในช่วงอีลาสติก แต่การเกิดการเกาะกลุ่ม (Aggregated) ของอนุภาคโบรอนไนไตรด์ ก่อให้เกิด
ความเครี ยดสะสมทาให้เกิดการเสี ยรู ปถาวร เป็ นผลให้ความแข็งแรงน้อยกว่าพอลิโพรพิลีน/ซิ ลิกอนคาร์ ไบด์คอมโพสิ ต ซึ่ งอนุภาค
ซิลิกอนคาร์ไบด์มีกระจายตัวอย่างสม่าเสมอในเนื้อพอลิเมอร์และไม่มีการเกาะกลุ่ม
เมื่อพิจารณาอิทธิพลของการเติมสารเสริ มแรง 2 ชนิด ระหว่างโบรอนไนไตรด์กบั ซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ พบว่าอนุภาคของโบรอน
ไนไตรด์แทรกบริ เวณช่องว่างระหว่างอนุ ภาคซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ ทาให้ระยะระหว่างอนุ ภาคของสารเสริ มแรงลดลง เป็ นการเพิ่ม
โครงข่ายและเส้นทางการนาความร้อนในเนื้ อพื้นพอลิโพรพิลีน แต่การผสมสารเสริ มแรงโบรอนไนไตรด์และซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ที่
อัตราส่วนต่างๆ พบว่าสารเสริ มแรงเกิดการกระจายตัวไม่สม่าเสมอ ทาให้เกิดก้อนแอกกรี เกตกระจายในพอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ต มี
ผลทาให้สมบัติเชิงกลคือมอดูลสั ของยังและความแข็งแรงดึง ลดลง จากการเกิดการสะสมของความเครี ยดที่บริ เวณมี วสั ดุเกิดการ
กระจายตัวไม่สม่าเสมอนัน่ เอง

Watthanaphon Cheewawuttipong Romdorn Burapa Jaknarin Chatthong and Worapong Boonchouytan

57

วิ ศ วกรรมสารฉบั บ วิ จั ย และพั ฒ นา

ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

Engineering Journal of Research and Development

Volume 28 Issue 4 October-December 2017

เนื่องด้วยพอลิโพรพิลีน/โบรอนไนไตรด์ พอลิโพรพิลีน/ซิลิกอนคาร์ไบด์ และพอลิโพพิลีน/โบรอนไนไตรด์/ซิลิกอนคาร์ ไบด์
คอมโพสิ ต เป็ นการผสมระหว่างวัสดุสองชนิดที่มีความแตกต่างกันระหว่างพื้นผิว คือพอลิเมอร์ และสารเสริ มแรงเซรามิกส์เกิดเป็ น
วัสดุเนื้อผสมที่ไม่เข้ากัน (Heterogeneous mixture) ส่งผลให้อุณหภูมิในการหลอมเหลวและค่าพลังงานที่ใช้ในการหลอมเหลวของ
พอลิโพรพิลีนคอมโพสิ ตลดลง
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