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การคนควาวิจยั เกีย่ วกับเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง ที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากในปจจุบัน คือ
การศึกษาพัฒนาเกีย่ วกับสวนประกอบ PEMFC โดยหนึง่ ในสวนประกอบหลักนัน้ คือ แผนสองขั้ว ซึ่ง
ในปจจุบนั แผนสองขั้วมักจะทําจากกราไฟต ซึ่งมีราคาแพงและมีน้ําหนักสูง งานวิจยั นีจ้ ึงไดสนใจ
ศึกษาการสรางแผนสองขั้วจากวัสดุผสมของกราไฟตผงกับพอลิเมอร ไดแก พอลิพรอพิลีน, พอลิเมธิล
เมธาไครเลต และพอลิเอทิลีนเทเรฟธอลเลต เพื่อศึกษาผลของชนิดของพอลิเมอรและปริมาณของกรา
ไฟตผงที่มีตอคุณสมบัติของวัสดุผสม โดยในการทดลองจะทําการศึกษาผลของจํานวนรอบของการ
ผสม ที่มีตอการลักษณะพื้นผิวของวัสดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงและพอลิเมอร ภายหลังการอัด
ขึ้นรูป เพื่อหาสภาวะที่ดีสุดในการผสม นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาผลของน้ํามันผสมที่มีตอการขึ้น
รูปวัสดุผสมดวย โดยชิ้นงานที่ไดจะนําไปทดสอบคุณสมบัติทางกล, ทางไฟฟา, ทางความรอน และ
ความหนาแนน จากการศึกษาพบวา จํานวนรอบที่เหมาะสมสําหรับการผสมวัสดุคอมโพสิตกราไฟต
ผงและพอลิเมอร คือ 2 รอบการผสม และเมื่อเปรียบเทียบการขึ้นรูปที่มีการเติมน้าํ มันผสมและไมมี
การเติมน้ํามันผสม พบวาเมือ่ เติมน้ํามันผสมจะทําใหสมบัติทางกลของวัสดุคอมโพสิตสูงขึ้น โดยวัสดุ
คอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมธิลเมธาไครเลต จะมีคาความตานทานแรงดึงสูงสุด คือ 50.18 MPa
และคามอดูลสั ความตานทานการโคงงอสูงที่สุด คือ 6,942.11 MPa ที่ปริมาณกราไฟตเทากับ 40
ข

เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก อยางไรก็ดเี มื่อปริมาณกราไฟตผงเพิ่มขึ้นสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมจะลดลง
แตคาการนําความรอน, คาการนําไฟฟา และความหนาแนนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งวัสดุคอมโพสิตที่เหมาะสม
ที่สุดในงานวิจยั นี้ที่ใหคาการนําความรอน, คาการนําไฟฟาสูงสุด และเหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาตอ
ไป คือ กราไฟตผงและพอลิเอทิลีนเทเรฟธอลเลต โดยใหคาการนําความรอนเทากับ 0.1884 W/m.K,
คาการนําไฟฟาเทากับ 0.663 S/cm และมีความหนาแนนเทากับ 1.974 g/cm3 ที่ปริมาณกราไฟตผง
เทากับ 70 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
Abstract
Bipolar plate, which is normally made from graphite, is one of the components in Proton Exchange
Membrane Fuel Cell (PEMFC) that needed to be developed due to its high cost and weight. This
research was aimed to study a fabrication of bipolar plate from composite materials of graphite
powder and polymer produced in Thailand for PEMFC. The polymers used were polypropylene
(PP), polymethyl methacrylate (PMMA) and polyethylene terephthalate (PET). The most suitable
condition for compression molding of composite materials was first investigated by studying an
effect of number of compounding as well as an effect of processing oil addition. Amount of
graphite powder used and types of polymer in composite materials were then examined. All
samples were tested for physical, mechanical, electrical, and thermal properties. It was found that
two rounds of compounding and the addition of processing oil before a compression molding could
increase the mechanical properties of the composite materials. However, an increase in the amount
of graphite powder led to a decrease in mechanical properties of the composite materials. The
composite material made from graphite powder and PMMA with graphite content of 40% by weight
showed the highest mechanical property, with the tensile strength of 50.18 MPa and flexural
modulus of 6,942.11 MPa. It was also found that higher graphite powder content was contributed
to an increase in electrical conductivity, thermal conductivity and density. The graphite powder
composited with PET provided the highest electrical conductivity of 0.663 S/cm, highest thermal
conductivity of 0.1884 W/m.K with a density of 1.974 g/cm3 at graphite content of 70% by weight,
and was suitable to be further developed.
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ชนิดของ Carbon composite ที่ถูกนํามาใชสรางแผนสองขั้ว
คุณสมบัติของกราไฟตผง และพอลิเมอรชนิดตางๆ
สภาวะอุณหภูมิการทํางานและอิออนที่สงถายตลอดจนการประยุกตใชงาน
ของเซลลเชื้อเพลิงประเภทตางๆ
การเปรียบเทียบวัสดุที่นยิ มนํามาใชเปนแผนสองขั้ว
สมบัติเฉพาะของกราไฟตเกรด K9W80
สมบัติเฉพาะของ Polypropylene เกรด 1100NK
สมบัติเฉพาะของ Polymethyl methacrylate V1
สมบัติเฉพาะของ Polyethylene terephthalate N1
อุณหภูมิที่ใชในการผสมวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผง และพอลิเมอรชนิดตางๆ
ความเร็วรอบสกรูที่ใชในการผสมวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผง
และพอลิเมอรชนิดตางๆ
สภาวะการทํางานของเครื่องกดอัดแบบใหความรอน
สมบัติทางกลและสมบัติทางความรอนของพอลิเมอรทั้ง 3 ชนิด
คาน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยที่ไดจากการทดลองของพอลิเมอรทั้ง 3 ชนิด
คาการนําความรอนของกราไฟต, และแผนสองขั้วทางการคา (Commercial)
และพอลิเมอรบริสุทธิ์ทั้ง 3 ชนิด
การเปรียบเทียบคาจากการวัดคาการนําไฟฟาแบบที่ 1 (เสนตรง) และแบบที่ 2
(ดาวหาแฉก)
คาความตานทานเชิงพื้นผิว (Surface resistivity) ของพอลิเมอรทั้ง 3 ชนิด
การเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาของแผนสองขั้วจากการวัดแบบที่ 1, แบบที่ 2
และคาจาก MTEC กับแผนสองขั้วทางการคา (commercial)
การเปรียบเทียบความหนาแนนของวัสดุคอมโพสิตทั้ง 3 ชนิดกับแผนสองขั้ว
ทางการคา (Commercial)
ความหนาแนน (Density) ของกราไฟต และวัสดุพอลิเมอรบริสุทธิ์ทั้ง 3 ชนิด
การเปรียบเทียบผลการทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของแผนสองขั้วที่สรางขึ้น
จากงานวิจัยนี้กับแผนสองขั้วทางการคาที่มีกราไฟตเปนสวนประกอบหลัก
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3.10
ก.1
ก.2
ก.3
ก.4
ก.5
ก.6
ข.1
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การเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาของแผนสองขั้วที่สรางขึ้นจากงานวิจยั นี้กับ
แผนสองขั้วจากงานวิจัยที่ผานมา
ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิต Polypropylene และกราไฟตผง
ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิต Polymethyl methacrylate และ
กราไฟตผง
ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิต Polyethylene terephthalate และ
กราไฟตผง
ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิต Polypropylene และ
กราไฟตผง เมื่อเติมน้ํามันผสม
ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิต Polymethyl methacrylate และ
กราไฟตผง เมือ่ เติมน้ํามันผสม
ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิต Polyethylene terephthalate และ
กราไฟตผง เมือ่ เติมน้ํามันผสม
ผลการทดสอบการนําความรอนของกราไฟตผง และพอลิเมอรบริสุทธิ์ชนิดตางๆ
ผลการทดสอบการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิต Polypropylene และ
กราไฟตผง
ผลการทดสอบการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิต Polymethyl methacrylate และ
กราไฟตผง
ผลการทดสอบการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิต Polyethylene terephthalate และ
กราไฟตผง
ผลการทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตดวยเทคนิคการ Apply Volt
ผลการทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิต Polypropylene และ
กราไฟตผง (แบบที่ 1)
ผลการทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิต Polymethyl methacrylate และ
กราไฟตผง (แบบที่ 1)
ผลการทดสอบการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิต Polyethylene terephthalate และ
กราไฟตผง (แบบที่ 1)
ผลการทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิต Polypropylene และ
กราไฟตผง (แบบที่ 2)
ผลการทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิต Polymethyl methacrylate และ
กราไฟตผง (แบบที่ 2)

87
98
99
99
100
100
100
102
102
103
103
105
106
106
107
107
108

ซ

ค.7
ค.8
จ.1

ผลการทดสอบการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิต Polyethylene terephthalate และ 108
กราไฟตผง (แบบที่ 2)
การเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาเฉลี่ยจากการวัดแบบที่ 1, แบบที่ 2 และคาจาก
109
MTEC กับแผนสองขั้วที่มีการใชงานจริง
Technical specification of PEM graphite plates – Grade FU 4369
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หนา
หลักการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง
ปฎิกิริยาเคมีทเี่ กิดขึ้นในเซลล PEMFC และการนําไปประยุกตใชงาน
ปฎิกิริยาเคมีทเี่ กิดขึ้นในเซลล AFC และการประยุกตใชงาน
ปฎิกิริยาเคมีทเี่ กิดขึ้นในเซลล PAFC และการประยุกตใชงาน
ปฎิกิริยาเคมีทเี่ กิดขึ้นในเซลล MCFC และการประยุกตใชงาน
ปฎิกิริยาเคมีทเี่ กิดขึ้นในเซลล SOFC และการประยุกตใชงาน
ปฎิกิริยาเคมีทเี่ กิดขึ้นในเซลล DMFC และการประยุกตใชงาน
การนําเซลลเชื้อเพลิงประเภท DMFC ประยุกตใชงานกับรถยนต
สวนประกอบของเซลลเชื้อเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน
กลไกการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน
หอเซลลเชื้อเพลิง หรือ Stack components of fuel cell
การตอเซลลเชื้อเพลิงแบบอนุกรมโดยการใชแผนสองขั้ว
ทิศทางการไหลของกาซในแผนสองขั้ว
ตัวอยางแผนสองขั้วแบบตางๆ
โครงสรางผลึกของเพชร กราไฟต และบัคมินสเตอรฟุลเลอรีน
โครงสรางผลึกของกราไฟต
โครงสรางหนวยยอยของ Polypropylene
โครงสรางหนวยยอยของ Polymethyl methacrylate
โครงสรางหนวยยอยของ Polyethylene terephthalate
เครื่องอัดรีดและสวนประกอบ
ลักษณะของสกรูในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู
ลักษณะการหมุนของสกรูในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู
แผนภูมแิ สดงขั้นตอนการทํางานอัดตั้งแตเริ่มตนจนครบวัฏจักร
ความสัมพันธระหวางความดันกับระยะแมพิมพตัวผู ขณะทํางานอัด
เครื่องอัดแบบอัตโนมัติที่ใชในการอัดชิน้ งานทรงแบน
รูปแสดงตัวอยางกราไฟตผงที่ใชในงานวิจยั
รูปแสดงตัวอยาง Polypropylene ที่ใชในงานวิจยั
รูปแสดงตัวอยาง Polymethy methacrylate ที่ใชในงานวิจยั

10
12
13
14
15
16
17
17
19
20
21
22
23
24
28
29
30
31
32
34
35
35
36
37
38
41
41
42
ญ

2.4
2.5
2.6
3.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
3.1
3.2
3.3

รูปแสดงตัวอยาง Polyethylene terephthalate ที่ใชในงานวิจัย
รูปแสดงตัวอยาง น้ํามันผสมที่ใชในงานวิจยั
แผนผังการดําเนินการศึกษาผลของจํานวนรอบการผสมที่มีตอลักษณะพื้นผิว
ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรภายหลังการอัดขึ้นรูป
แผนผังการดําเนินการศึกษาผลของน้ํามันผสมที่มีตอการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิต
กราไฟตผงและพอลิเมอร
แผนผังการดําเนินงานการศึกษาผลของปริมาณกราไฟตผง และชนิดพอลิเมอร
ที่มีตอคุณสมบัติของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร
เครื่องผสมความเร็วสูง
เครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู
หัวขึ้นรูปชนิด 3 รูที่ใชในการอัดรีด
หัวขึ้นรูปชนิด 3 รู ขณะที่วัสดุกําลังถูกอัดรีด
ตัวอยางวัสดุคอมโพสิตที่ถูกรีดออกจากหัวขึ้นรูปแลว
ชุดหลอเย็น
เครื่องตัดเม็ด
ตัวอยางเม็ดคอมปาวดกราไฟตผงและพอลิเมอร
เครื่องกดอัดแบบใหความรอน(Hydraulic hot compression)
แมพิมพรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ชิ้นงานรูปดัมเบลลและแทงสี่เหลี่ยม
เครื่อง Scanning Electron Microscope รุน LEO 1455VP
เครื่องทดสอบแรงดึง SHIMADZU รุน Autograph AG – 1
เครื่องทดสอบคาการนําความรอน Thermal Conductivity analyzer
เครื่อง Digital Multimeter รุน FLUKE 177 True RMS
เครื่อง High Voltage Supply KEITHLEY Model 247
Oswald Viscosity
ตัวอยางชิน้ งานที่ไดจากการผสมกราไฟตผงและ Polypropylene จํานวน 1, 2
และ3 รอบ
ภาพถาย SEM แสดงผิวหนาของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ Polyproppylene
ณ กําลังขยาย 1000 เทา
คาความตานทานแรงดึงสูงสุด ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร
ชนิดตาง ๆ ทีม่ ีปริมาณกราไฟตตาง ๆ กัน โดยมีการเติมและไมเติมน้ํามันผสม
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3.4

3.5
3.6

3.7

3.8
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คามอดูลัสความตานทานการโคงงอของวัสดุคอมโพสิตโพสิตกราไฟตผงและ
พอลิเมอรชนิดตางๆ ที่มีปริมาณกราไฟตตาง ๆ กัน โดยมีการเติมและไมเติม
น้ํามันผสม
ความตานทานแรงดึงสูงสุด ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร
ชนิดตาง ๆ ทีม่ ีปริมาณกราไฟตตางกัน และมีการเติมน้าํ มันผสม
โครงสรางทางจุลภาค (ภาคตัดขวาง) ของวัสดุผสมกราไฟตผงและ
Polymethyl methacrylate ที่มีปริมาณกราไฟตอพอลิเมอร (a) 40%, (b) 50%,
(c) 60% และ (d) 70% โดยน้าํ หนัก ณ กําลังขยาย 7000 เทา
โครงสรางทางจุลภาค ( ภาคตัดขวาง) ของวัสดุผสมกราไฟตผงและพอลิเมอร
ชนิดตาง ๆ :a) G:PP(40%G), b) G: PP (70%G), c) G: PET (40%G),
d) G: PET (70%G), e) G: PMMA (40%G) และ f) G: PMMA (70%G)
ณ กําลังขยาย 7000 เทา
คามอดูลัสความตานทานการโคงงอ ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ
พอลิเมอรชนิดตาง ๆ ที่มีปริมาณกราไฟตตางกัน และมีการเติมน้ํามันผสม
คาการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร ที่มีปริมาณ
กราไฟตตางกัน
การเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตจากการวัด 2 แบบ:
(a) แบบที่1 (แนวเสนตรง) และ (b) แบบที่ 2 (ดาวหาแฉก)
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอที่ใชในการวิจัย
σ
Ω
η
ηi
ηr
ηsp
ρ
Mv

c
g
G
m
t
w
cm
mm
ml
FM
kg
PP
TS
PET
PMMA
PEMFC
cm2
cm3
MPa
sec
SEM
J/m

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

electrical conductivity
resistance (ohmics)
intrinsic viscosity
viscosity of polymer
reduce viscosity
specific vicosity
density
viscosity average molecular weight
concentration
gram
graphite
metre
time
water
centimetre
millimeter
millilitre
flexural modulus
kilogram
polypropylene
tensile strength
polyethylene terephthalate
polymethyl methacrylate
polymer electrolyte membrane fuel cell
square centimetre
cubic centimeter
megapascal
second
scanning electron microscopy
joule per metre
ฐ

g/ml
g/mol
kg/m3
N/mm2
mA/cm2
S/cm
W/m.K

=
=
=
=
=
=
=

gram per milliliter
gram per mole
kilogram per cubic metre
newton per square millimetre
milliamp per square centimetre
per centimeter
watt per metre per Kelvin
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บทที่ 1 บทนํา
1.1 บทนํา
ปจจุบันโลกกําลังเผชิญปญหาน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาแพง เนื่องจากน้าํ มันเชื้อเพลิงมีปริมาณ
ลดลง และคาดวาในอนาคตน้ํามันเชื้อเพลิงจะหมดไปจากโลก ดังนั้นจึงไดมีการคิดคนพลังงานใน
รูปแบบตาง ๆ ที่จะนํามาใชทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง และพลังงานที่ไดรบั ความสนใจคนควาพัฒนาเปน
อยางมากก็คือ เซลลเชื้อเพลิง หรือ Fuel cell เซลลเชื้อเพลิงเปนอุปกรณเคมีไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงาน
เคมีใหเปนพลังงานไฟฟาโดยปราศจากการเผาไหม ขอโดดเดนของเซลลเชื้อเพลิง คือการที่ระบบ
เซลลเชื้อเพลิงสามารถทํางานเปนระบบพลังงานรวมระหวางความรอนและไฟฟา
ทําใหสามารถ
ดําเนินการในระบบเซลลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญได
รวมทั้งในงานที่ตองมีการเคลื่อนยาย
ตลอดเวลา เชน ในรถยนต คอมพิวเตอรแบบพกพา โทรศัพทมือถือ และอุปกรณสื่อสารทางทหาร
เปนตน [1]
เซลลเชื้อเพลิง สามารถแบงไดเปนหลายประเภท เชน alkaline fuel cell, molten carbonate
fuel cell, solid oxide fuel cell และ proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) แตเนือ่ งจาก
PEMFC เปนระบบที่มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ใชอุณหภูมิต่ํา ทําใหมีอายุการใชงานยาวนาน เมื่อเทียบ
กับเซลลเชื้อเพลิงประเภทอืน่ จึงทําใหการศึกษาคนควาวิจัยเกีย่ วกับ PEMFC เปนที่ไดรับความสนใจ
เปนอยางมากในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเซลลเชื้อเพลิงแบบเซลลเดียว (Single cell of PEMFC)
และสวนประกอบหรืออุปกรณของเซลลเชื้อเพลิงแบบเซลลเดียว โดยในการออกแบบเพื่อใชงานนั้น
จะตองคํานึงถึงพลังงานที่จะไดรับเปนหลัก แตขณะเดียวกันจะตองมีราคาถูก และน้ําหนักเบาดวย
PEMFC มีสวนประกอบที่สาํ คัญหลายสวน เชน เมมเบรน ชั้นแคตาลิสต ชั้นกระจายกาซ (gas
diffusion layer และแผน 2 ขั้ว (bipolar plate) เปนตน ทุกองคประกอบลวนมีความสําคัญตอ
ประสิทธิภาพการใชงานของเซลลเชื้อเพลิง โดยในงานวิจัยนี้จะเนนทีส่ วนประกอบแผน 2 ขั้วเปน
สําคัญ
Bipolar plate เปนสวนประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญมากในเซลลเชื้อเพลิง โดยมีหนาที่ที่
สําคัญ [2] คือ
- การกระจายกาซและอากาศใหทั่วถึง (uniform) ตลอดพื้นที่ใชงาน (active areas)
- การระบายความรอนออกจากพื้นที่ใชงาน
- การนํากระแสไฟฟาจากเซลลหนึ่งไปยังอีกเซลลหนึ่ง
- การปองกันการรั่วของกาซและสารหลอเย็น เปนตน

โดยทั่วไป วัสดุที่ถูกนิยมนํามาสรางเปน bipolar plate มากที่สุด ก็คือ กราไฟต (graphite)
รองลงมาคือ โลหะ เนื่องจากกราไฟต มีคุณสมบัติที่โดดเดนในดานการนําไฟฟา และทนทานการกัด
กรอนไดดีมาก สวนโลหะนั้นถึงแมจะมีความแข็งแรง (strength) และความแกรง (toughness) สูง แตก็
มักจะมีปญหาเรื่องการกัดกรอนอันเนื่องจากกรดที่เกิดขึ้นในระบบการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง จึงไม
คอยไดรับความนิยม อยางไรก็ดี การใชงาน bipolar plate ที่ทําดวยกราไฟตในปจจุบันนั้นประสบ
ปญหาที่สําคัญ คือเรื่องน้ําหนักและราคาของ Bipolar plate
น้ําหนักของ Bipolar plate
เนื่องจากกราไฟตเปนวัสดุทมี่ ีน้ําหนักมาก ดังนั้น Bipolar plate จึงเปนสวนประกอบที่มี
เปอรเซ็นตของน้ําหนักสูงที่สุดจากสวนประกอบทั้งหมดในหอเซลลเชื้อเพลิง โดยพบวา Bipolar plate
มีน้ําหนักสูงถึงประมาณ 88% โดยน้ําหนักของสวนประกอบทั้งหมดในหอเซลลเชื้อเพลิง ซึ่งถือวา
เปนคาที่สูงมาก [2]
ราคาของ Bipolar plate
ประกอบดวยราคาของกราไฟตซึ่งเปนวัสดุที่มีราคาแพง และราคาของกระบวนการ เชน การ
สรางหรือขึ้นรูป bipolar plate และกระบวนการเซาะรอง เปนตน ซึ่งทําใหมีคาใชจา ยที่สูง จากการ
ประมาณพบวา ราคาของกราไฟตที่ผานการขึ้นรูปและนํามาใชเปน bipolar plate มีมูลคาคิดเปน
ประมาณ 15% ของราคาเซลลเชื้อเพลิง 1 stack (ไมรวมระบบควบคุม อุปกรณประกอบ หนวยผลิต
และปอนกาซ)
จากขอดี-ขอเสียของกราไฟต และโลหะนี้ นักวิจัยจึงไดมีการคิดคนเพื่อที่จะพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณสมบัติตางๆของแผนสองขั้วใหดีขึ้น ไมวาจะเปนการนําแผนสองขั้วที่ทําจากโลหะมา
เคลือบ เพื่อใหทนทานตอการกัดกรอน หรือการออกแบบแผนสองขั้วที่ทําจากกราไฟตใหมีขนาดเล็ก
ลง เพื่อชวยลดปญหาเรื่องน้าํ หนัก และอีกวิธีการหนึ่งที่ไดรับความสนใจศึกษาคนควาเปนอยางมากก็
คือ การปรับปรุงวัสดุที่จะนํามาสรางโดยการทําเปนวัสดุผสม (composite material) ดวยการนํากรา
ไฟตหรือโลหะรวมทั้งคารบอน มาผสมรวมกับวัสดุอีกชนิดหนึ่ง เชน พวกพอลิเมอร (polymer) โดย
จะตองมาผสมรวมกันในสัดสวนปริมาณและวิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้สิ่งสําคัญในการสรางแผนสอง
ขั้วจากวัสดุผสมนั้นอยูทกี่ ารเลือกวัสดุที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม ซึ่งหากนํามาสรางเปนแผนสองขั้ว
แลวจะทําใหไดแผนสองขั้วที่มีคุณสมบัติดานตาง ๆ เชน ความแข็งแรงทนทาน การนําไฟฟา และการ
ใหพลังงานทีส่ ูงขึ้น โดยมีน้ําหนักเบาและราคาต่ําลง เพื่อที่จะสามารถนําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย
ตอไป
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1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากอดีตจนถึงปจจุบันไดมีผูคิดคนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับแผนสองขั้วอยางกวางขวาง ดังนั้น
จึงมีงานวิจัยเกีย่ วกับแผนสองขั้วอยูมากมาย ดังตัวอยางตอไปนี้
Man Wu และคณะ [23]ไดทําการศึกษาการสราง bipolar plate จาก composite materials ซึ่งไดทําการ
ทดลองโดยการใช composite material เปน (CNT)/Polyethylene terephthalate (PET) และ Carbon
nanotubes (CNT)/Polyethylene terephthalate (PET)/Polyvinylidene fluoride (PVDF) โดยอัตราสวน
เชิงปริมาตรของ CNT – filled PET ตอ PVDF คือ 1:1 in volume ซึ่งที่อัตราสวนนี้จะมีความเขมขน
ของ CNT ใน polymer ผสมเทากับ 6.0 vol.% หรือ 6.7 vol.% โดยความหนาแนนของ CNT, PET และ
PVDF เปน 1.8, 1.4 และ 1.8 g/cm3 ตามลําดับ และทําการขึ้นรูปดวยวิธี Injection molding หลังจากขึ้น
รูปเสร็จทําการวัดคา electrical conductivity ดวยวิธี Two probe dc method โดยใหกระแสไฟฟาที่ 0.1
และ 0.01 แอมแปร จากการศึกษาพบวา ในกรณี CNT – filled PET การกระจายตัวของ CNT ใน PET
จะคอนขางจะ uniform โดย electrical conductivity และ resistivity ที่วัดไดมีคาเทากับ 0.25 s/cm และ
4.000 Ωcm ตามลําดับ สวนในกรณี CNT – filled PET/PVDF การกระจายตัวของ CNT ใน polymer
ผสม จะคอนขาง non-uniform โดยelectrical conductivity และ resistivity ที่วัดไดมีคาเทากับ 0.059
s/cm และ 16.95 Ωcm ตามลําดับ สําหรับการทดสอบคุณสมบัติดาน mechanical พบวา ในกรณี CNT
– filled PET/PVDF จะมีคา fracture strength สูงกวา ในกรณี CNT – filled PET
Hsu – Chiang Kuan และคณะ [24] ไดทําการศึกษาเพื่อดูผลของปริมาณ graphite และขนาดของผง
graphite ที่มีตอคุณสมบัติดาน electrical, physical, mechanical และ thermal ของ Composite bipolar
plate โดยการใช Graphite/Vinyl ester resin เปน composite material และขึ้นรูป bipolar plate ดวย
กระบวนการ Bulk-molding compound process ในการทดลองจะ vary ปริมาณ graphite (60wt% ถึง
80wt%) และ ขนาดเม็ดผง graphite (1000-177, 177-125, 125-74, 74-53, less than 53 μm) จาก
การศึกษาพบวาเมื่อเพิ่มปริมาณ graphite ความหนาแนนของ composite plate จะเพิ่มขึน้ ดวย สงผลให
น้ําหนักของ fuel cell stack สูงขึ้น และเมื่อลดขนาดของเม็ดผง graphite ลง ความหนาแนนของ
composite plate จะลดลง แตการลดขนาดของเม็ดผง graphite ลง จะทําใหเกิดชองวางใน composite
plate โดยปริมาณ graphite ที่สูงที่สุดที่เติมไดคือ 80%wt แตที่ปริมาณ graphite เทากับ 75%wt จะมี
จํานวนชองวางที่เกิดขึ้นใน composite plate นอยที่สุด สําหรับคา electrical resistance ของ composite
plate จะลดลง เมื่อปริมาณ graphite และขนาดของเม็ดผง graphite เพิ่มขึ้น นั่นคือนําไฟฟาไดดีขนึ้ , คา
thermal expansion ของ composite plate จะลดลงเมื่อปริมาณ graphite เพิ่มขึ้น และขนาดของเม็ดผง
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Song และคณะ [25] ไดศึกษาผลของ Short carbon fiber (SCF) เมื่อถูกใชเปน reinforce ของ Aromatic
polydisulfide/EG nanocomposites โดยในการทดลอง EG หรือ expand graphite ถูกเตรียมโดยใช
microwave ที่อุณหภูมิ มากกวา 800°C สวน Aromatic polydisulfide เตรียมจาก macrocyclic
(aromatic disulfide) จากการทดลองพบวาสําหรับ Aromatic polydisulfide/EG คา electrical
conductivity จะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ EG เพิ่มขึ้น แตคุณสมบัติทาง mechanical จะไมคอยดีนัก และ เมื่อ
เติม SCF ลงใน Aromatic polydisulfide/EG พบวาคา electrical conductivity จะนอยลง และคา
flexural strength และ flexural modulus จะมีคาสูงสุดเมื่อเติม SCF เทากับ 20%wt
Wolf และคณะ [26] ไดศึกษาคุณสมบัติของ bipolar plate ที่ทําจาก Liquid Crystalline polymer
(LCP)/Carbon fiber composite (C30 T060 EPY) จากการทดลองเมื่อเปลี่ยนแปลงความเขมขนของ
carbon fiber จาก 3.5 ถึง 44 vol. % พบวาคา hydrogen permeability จะสูงขึ้น เมือ่ เปอรเซ็นตความ
เขมขนของ carbon fiber สูงขึ้น และเมื่อเคลือบเม็ด fiber ที่จะนํามาทํา bipolar plate ดวย carbon black
คา hydrogen permeability จะสูงกวาเม็ด fiber ที่ไมไดเคลือบ สวน electrical conductivity เมื่อวัดโดย
ใช calibrate stereo optical microscope พบวาคาสูงสุดที่วัดไดคือ 0.6 S cm-1 ซึ่งนอยกวาคาที่ตองการ
(2.5 S cm-1 ) แตที่ 32.1 vol. % C30 T060 EPY + 6.6 vol. % Carbon black (ใชในการเคลือบเม็ด fiber)
พบวา electrical conductivity มีคาสูงถึง 5.6 S cm-1 ซึ่งสูงกวาคาที่ตองการ (2.5 S cm-1) สําหรับ
คุณสมบัติทางกล พบวา fiber reinforce composite จะมีคุณสมบัติทางกลดีกวา pure polymer แตเมื่อ
เคลือบเม็ด fiber ดวย carbon black คุณสมบัติทางกลจะลดลง นอกจากนี้ วัสดุผสมที่ทําจาก 32.1 vol.
% C30 T060 EPY + 6.6 vol. % Carbon black จะมีคาความหนาแนนของ plate เทากับ 1.56 g cm-3 ซึ่ง
นอยกวา 1.97 g cm-3 ที่เปนคาความหนาแนนของ bipolar plate ที่ยอมรับใหใชไดทางการคา
Huang และคณะ [27] ไดศึกษาคุณสมบัตขิ อง bipolar plate ที่ทําจาก composite material ระหวาง
Polyphenylene sulfide (PPS)/Graphite particles/Carbon fiber และขึน้ รูปดวย wet – lay (paper –
making) process ซึ่งกระบวนการนี้จะแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ 1. Production of wet-lay composite
sheet material เปนการเตรียมวัสดุที่จะใชในการขึ้นรูป โดยนํา PPS fiber มาตัดแลวนําไปแขวนลอย
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Joseph และคณะ [28] ไดทําการศึกษาการเคลือบ bipolar plate ที่ทําจากโลหะประเภท 304 stainless
steel ดวย polymer ชนิด Polyaniline (PANI) และ Polypyrrole (PPY) โดยนํา Cyclic voltametry มาใช
ในกระบวนการ Polymerization ซึ่งจากการทดลองพบวาการติดแนน (adhesion) ของ Polyaniline
(PANI) และ Polypyrrole (PPY) บน stainless steel plate จะลดลง เมื่อความหนาของการเคลือบ
เพิ่มขึ้น (การเคลือบมากกวา 6 รอบ ) และจากการทดสอบการกัดกรอน bipolar plate ที่ทําขึ้นใน
สภาวะ dilute H 2 SO 4 ที่มี pH 3 พบวา plate ที่ถูกเคลือบสามารถปองกันการกัดกรอนไดดกี วา plate ที่
ไมถูกเคลือบ สําหรับ plate ที่เคลือบดวย PANI พบวาจํานวน pin hole จะเพิ่มขึ้นเมื่อจํานวนรอบของ
การเคลือบเพิ่มขึ้น ในขณะที่ plate ที่เคลือบดวย PPY จํานวน pin hole จะนอยกวาและไมเพิม่ ขึ้นเมื่อ
จํานวนรอบของการเคลือบเพิ่มขึ้น แตการเคลือบ plate จาก polymer ทั้งสองชนิดนีจ้ ะทนทานตอการ
กัดกรอนไดดที ี่สุดหลังจากผานการเคลือบ 3 รอบ สําหรับ Contact resistance ของ plate ที่ทําขึ้นเมื่อ
เคลือบดวย polymer ทั้งสองชนิดแลวพบวามีคาใกลเคียงกับคา Contact resistance ของ plate ที่ทําจาก
กราไฟต เมื่อทําการเคลือบ 3 รอบ
จากงานวิจยั ทีผ่ านมา จะเห็นไดวานักวิจยั จะใหความสําคัญกับการนําไฟฟาของแผนสองขั้วที่สรางขึ้น
มาก โดยในการสรางแผนสองขั้วจากวัสดุผสมนั้น สวนมากจะเปนการนําวัสดุประเภทกราไฟตหรือ
คารบอนมาผสมกับวัสดุจําพวกพอลิเมอรซึ่งมีความตานทานไฟฟาสูงมาก (ดังตัวอยางแสดงในตาราง
ที่ 1.1) อยางไรก็ดี จะเห็นไดวาวัสดุพอลิเมอรที่ใชสวนใหญ จะเปนพอลิเมอรชนิดซึ่งมีราคาสูง ซึ่ง
การที่จะพัฒนาวัสดุประเภทคอมโพสิตเพื่อนํามาสรางเปนแผนสองขั้วใหดีนนั้ จําเปนตองใหการนํา
ไฟฟาของแผนสองขั้วที่สรางขึ้นมีคาสูง มีปริมาณกราไฟตต่ํา และมีราคาถูก ดังนัน้ ในงานวิจยั นีจ้ ึง
สนใจที่จะศึกษาการสราง Bipolar plate จากวัสดุ compositeระหวางกราไฟตกับพอลิเมอรชนิดตาง ๆ
ที่มีราคาถูกและหาไดงายในประเทศไทย ที่นาจะใหคาการนําไฟฟาและความแข็งแรงสูง โดยใช
ปริมาณกราไฟตนอยลง
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ตารางที่ 1.1 ชนิดของ Carbon composite ที่ถูกนํามาใชสรางแผนสองขั้ว [20]
Resin
Poly
(vinylidene fluoride)
Poly
(vinylidene fluoride)
polypropylene
Mixture of an epoxy
resin and an aromatic
amine hardener
Phenyl-aldehyde
resol OR phenylaldehyde novolac
Phenyl-aldehyde
resol OR phenylaldehyde novolac
Reichhold 24-655
phenolic resin

Type of resin
Thermoplastic

Filler
Carbon/graphite
particles
Thermoplastic
Carbon/graphite
particles
Thermoplastic Carbon black, graphite
powder
Thermoset

Fiber

Carbon/graphite
fibers

Graphite powder

Thermoset

Graphite powder

Thermoset

Coke-graphite particles

Thermoset

Graphite powder

Phenol resin or furan
resin

Thermoset

Graphite powder

Phenolic resin
Vinyl ester

Thermoset
Thermoset

Graphite powder

Graphite fibers or
whiskers

Cellulose fibers (but
not rayon and
cellulose acetate)
Cellulose fibers (but
not rayon and
cellulose acetate)
Carbon fibers
Cotton flock
(graphite/carbon,
glass, cotton, and
polymer)
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1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาการสราง bipolar plate จากวัสดุผสมระหวางกราไฟตกบั พอลิเมอร
1.3.2 ศึกษาชนิดของพอลิเมอรที่เหมาะสมในการนํามาสราง bipolar plate
1.3.3 เพื่อหาปริมาณ graphite ที่เหมาะสมในวัสดุผสมระหวางกราไฟตกับพอลิเมอร

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ทําการสราง Bipolar plateจากวัสดุผสมระหวางกราไฟตกับพอลิเมอร (PP, PMMA หรือ PET)
1.4.2 วิเคราะหและทดสอบคุณลักษณะและคุณสมบัติดานตาง ๆ ของ Bipolar plate ที่สรางขึ้น นั่นคือ
- Conduction properties เชน electrical conductivity
- Mechanical properties เชน Tensile strength และ flexural modulus
- Thermal Property เชน thermal conductivity
1.4.3 ทําการทดลองเพื่อหาปริมาณ Graphite ที่เหมาะสมใน composite materials ที่เลือกมา โดย
ปรับเปลี่ยน ปริมาณกราไฟตผงเปน 40, 50, 60 และ 70 เปอรเซ็นตโดยน้าํ หนัก

1.5 วิธีการดําเนินการวิจัยโดยสรุป
ทําการสราง Bipolar plateจากวัสดุผสมระหวางกราไฟตกับพอลิเมอร (PP, PMMA หรือ PET) โดยนํา
พอลิเมอรมาผสมกับกราไฟตที่มีปริมาณ 40-70%โดยน้าํ หนักในวัสดุผสม ดวยเครือ่ ง High speed
mixer แลวนําไปเขาสูกระบวนการผสมดวยเครื่อง Twin screw extruder กอนที่จะนําไปผาน
กระบวนการอัดรอน (Hot press) เพื่อทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของวัสดุผสม โดยมีตัวแปรที่ศกึ ษา
ไดแก
- ผลของจํานวนรอบของการผสมดวยเครื่อง Twin screw extruder ที่มีตอลักษณะพืน้ ผิวของ
วัสดุคอมโพสิต
- ผลของน้ํามันผสม (Processing oil) ที่มีคุณสมบัติทางกลของวัสดุคอมโพสิต
- ผลของปริมาณกราไฟตผง และชนิดของพอลิเมอร ที่มีตอคุณสมบัติทางกายภาพ ทางกล ทาง
ความรอน และทางไฟฟา ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 3 ชนิด ที่ปริมาณ
กราไฟต 40- 70% โดยน้ําหนัก

1.6 สมมติฐาน
งานวิจยั นี้ไดพจิ ารณาคุณสมบัติของ Polymer หลายชนิดเพื่อเลือกมาทําเปน composite material
รวมกับ graphite โดยตารางที่ 1.2 ไดแสดงคุณสมบัติของกราไฟตผงและ polymerทั้งที่เคยและ ไมเคย
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ตารางที่ 1.2 คุณสมบัติของกราไฟตผง และพอลิเมอรชนิดตาง ๆ [22]

Material

Density TS
(g/cm3) (MPa)

Graphite powder
2.25
Polyethylene
1.3-1.4
Terephthalate - PET
Polypropylene - PP
0.905
Homopolymer
Polypropylene - PP
0.905
Copolymer
Polymethylmethacry
lat- PMMA General
1.18
Purpose
Polyvinyl Fluoride 1.45
PVF
Polyester-Vinyl
1.05
Ester -PVE
Phenolic-PF
1.42
Polybutylene
1.31
terephthalate-PBT
Polyetherimide - PEI 1.27
Polyetheretherketone
1.32
-PEEK
Polyvinylidene
1.76
difluoride – PVDF
Polyvinyl Chloride 1.52
PVC

4.8

Properties
FM
Water
Volume
Working
(GPa) absorption Resistivity
Temp.
(%)
(Log Ω.cm)
(°C)
4.8
0.5 - 3.0
- 2.15
>3500

80

2-4

0.1

>14

115-170

33

1.5

0.02

17

210-290

25

1.2

0.03

17

210-290

70

2.9

0.3

15

220-240

40

1.4

0.05

13

60

3

0.2

15

20-50

48

7

0.5

10

60-80

50

2

0.1

15

>120

85

2.9

0.25

15

170-200

70

3.7

0.1-0.3

15-16

250

85

2.9

0.25

15

260-300

58

3.1

0.1

14

220-240
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ถูกนํามาทําเปน bipolar plate และทั้งที่เปน conductive polymer และไมเปน ซึ่งจากขอมูลในตาราง
ที่ 1.2 งานวิจัยนี้จึงไดเลือก polymer ชนิด พอลิเอทิลีนเทเรฟธอลเลต (polyethylene terephthalate,
PET), พอลิพรอพิลีน (Polypropylene, PP) และพอลิเมธิลเมธาไครเลต (polymethylmethacrylate,
PMMA) เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวที่โดดเดนหลายอยาง โดยจะเห็นวา density ของ polymer ทั้ง 3
ชนิดนี้มีคาคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับ polymer ชนิดอื่นๆ และของ graphite นอกจากนี้คุณสมบัติ
ทางกล ก็มีคาคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ polymer ชนิดอื่นๆ และ graphite เมื่อพิจารณาอุณหภูมิ
ณ. สภาวะการทํางานก็พบวาสามารถใชงานรวมกับ graphite ได เนื่องจากมีชวงอุณหภูมิของการ
ทํางานคอนสูง และเมื่อพิจารณาที่ราคาพบวามีราคาถูกกวา graphite powder คอนขางมาก และหาได
งายในเมืองไทย นั่นคือ มีราคาโดยเฉลี่ยตอกิโลกรัมประมาณ 100 บาท ซึ่งต่ํากวาราคาของกราไฟต
ประมาณ 10 เทา จากขอดีตาง ๆ เหลานี้ งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาการสราง bipolar plate จากวัสดุ
ผสมระหวาง graphite powder กับพอลิเมอร ชนิดตาง ๆ ที่ยังไมมีผูใดรายงานไว นั่นคือ PET, PP และ
PMMA

1.7 ทฤษฎีที่นํามาใชในงานวิจัย
ในหัวขอนี้จะกลาวถึงเซลลเชื้อเพลิงประเภทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเซลลเชื้อเพลิงประเภทพอลิเมอร
อิเล็กโทรไลตเมมเบรน (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, PEMFC) นอกจากนัน้ จะได
กลาวถึงแผนสองขั้ว (Bipolar Plate) ซึ่งไดมีการนําไปใชเปนสวนประกอบสําคัญในเซลลเชื้อเพลิง
ประเภทดังกลาว รวมถึงวัสดุที่จะนํามาสรางแผนสองขั้ว และหลักการของเครื่องมือตาง ๆ ที่นํามาใช
ในการสรางแผนสองขั้ว

1.7.1 เซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell)
เซลลเชื้อเพลิงเปนอุปกรณทางไฟฟาเคมีที่จะแปลงพลังงานเคมีไปเปนพลังงานไฟฟาและความรอน
ไดโดยตรงโดยปราศจากการเผาไหมหรือสันดาปโดยเซลลเชื้อเพลิงถูกผลิตขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ.1839
โดย Sir William Grove เซลลเชื้อเพลิงเครื่องแรกจะมีลักษณะเปนกระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาเพื่อ
ผลิตไฮโดรเจนและออกซิเจนโดยผานกระแสไฟฟาเขาไปหรือที่เรียกวากระบวนการอิเล็กโตรไลซิส
(Electrolysis) [2] และการใชเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงเปนผลสําเร็จครั้งแรกเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1960
ในการเดินทางของยานอวกาศเจมมินี และอพอลโล ของประเทศสหรัฐอเมริกา หลักการทํางานของ
เซลลเชื้อเพลิงก็คือ ออกซิเจนและไฮโดรเจนที่ใหเขาไปจะทําปฏิกิริยากันจนเกิดเปนน้ําและผลิต
กระแสไฟฟาออกมาโดยสามารถเขียนปฏิกิริยาไดดังนี้
2H 2 + O 2

2H 2 O + พลังงาน

(1.1)
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ซึ่งปฏิกิริยานี้เปนปฏิกิริยาเดียวกันกับปฏิกิริยาการเผาไหมของไฮโดรเจน แตแทนที่จะปลอยพลังงาน
ความรอนออกมาก็เปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาแทน [1]
สวนประกอบที่สําคัญของเซลลเชื้อเพลิง ไดแก ขั้วลบหรือแคโทด ขั้วบวกหรือแอโนด สารละลายอิ
เล็กโทรไลต และเชื้อเพลิงซึ่งเปนแกสออกซิเจนและไฮโดรเจน ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดจะเปนปฏิกิริยา
เคมีไฟฟาที่ประกอบดวย (i) ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่ขั้วแอโนดจะเปลี่ยนแกสไฮโดรเจนกลายเปน
โปรตอน (H+) และอิเล็กตรอนอิสระที่จะถูกถายเทไปยังขั้วแคโทด ในขณะที่ (ii) ปฏิกิริยารีดักชั่นที่ขั้ว
แคโทดจะรวมแกสออกซิเจนและโปรตอนใหกลายเปนน้ํา ซึ่งกอใหเกิดการไหลของอิเล็กตรอนที่เปน
แหลงกําเนิดไฟฟา ดังแสดงในรูปที่ 1.1 ดังนั้น เซลลเชื้อเพลิงจึงสามารถใหกระแสไฟฟาโดยตรง
และใหน้ําเปนผลผลิตของระบบ ดังนั้นจึงไมมีการปลดปลอยสารที่กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม

รูปที่ 1.1 หลักการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง [35]
เซลลเชื้อเพลิงจะมีสวนคลายกับแบตเตอรี่ โดยที่ทั้งสองระบบนี้จะมีขั้วไฟฟาหรืออิเล็กโทรด 2 ขั้วซึ่ง
ถูกแบงแยกออกจากกันโดยสารละลายอิเล็กโทรไลต และเมื่อเกิดปฏิกิริยาขึ้นภายในเซลลก็จะสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาขึ้นได แตเซลลเชื้อเพลิงจะแตกตางกับแบตเตอรี่ในสวนของเชื้อเพลิงซึ่งจะถูก
ปอนเขาสูภายในเซลลจากแหลงกําเนิดภายนอก [2]
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เซลลเชื้อเพลิงมีลักษณะเฉพาะตัวที่นาสนใจหลายประการ ดังตัวอยางเชน กระบวนการทางไฟฟาเคมี
ที่เกิดขึ้นในเซลลเชื้อเพลิงไมเปนไปตามกฎของ Carnot ทําใหไมมีความจําเปนที่ตองเพิ่มอุณหภูมิ
สูงขึ้นเพื่อที่จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิง นอกจากนี้แลวที่อุณหภูมิต่ําการทํางาน
ของเซลลเชื้อเพลิงก็ไมสงผลใหเกิด NOx ซึ่งเปนของเสียที่เกิดจากเชื้อเพลิงถูกออกซิไดซ โดยทั่วไป
แลวถาใชเชื้อเพลิงเปนไฮโดรเจน ผลิตภัณฑที่ไดก็คือ น้ํา แตอาจจะมีคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้นได
ถาใชเชื้อเพลิงที่เปนสารประเภทไฮโดรคารบอน นอกจากเรื่องของประสิทธิภาพและปราศจากมลพิษ
แลว เซลลเชื้อเพลิงยังไมกอใหเกิดมลภาวะทางเสียง และสามารถออกแบบในลักษณะที่นําเซลลแตละ
เซลลมาตอกันเปนชุดๆ เพื่อใหเซลลเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟาตามที่ตองการได [2]
ประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิงเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ทําใหเซลลเชื้อเพลิงไดรับความสนใจ ในการ
พัฒนามาใชงานจริง กลาวคือ ในปจจุบันเมื่อเปรียบเทียบเซลลเชื้อเพลิงกับเครื่องยนตชนิดสันดาป
ภายในที่ใชกันอยางแพรหลายของรถยนต เซลลเชื้อเพลิงสามารถแปลงวัตถุดิบใหเปนพลังงานขับ
เคลื่อนเครื่องยนตสูงถึง 60% ในขณะทีเ่ ครื่องยนตชนิดสันดาปภายในมีประสิทธิภาพเพียง 25%
อยางไรก็ตามการจะนําเซลลเชื้อเพลิงมาเปนแหลงพลังงานในรถยนตไดนั้น ยังตองมีการแกไขและ
พัฒนาอีกหลายจุด โดยเฉพาะความปลอดภัยของระบบการทํางาน กําลังไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิง และ
ระบบการกักเก็บวัตถุดิบที่มปี ระสิทธิภาพ [1]

1.7.2 ประเภทของเซลลเชื้อเพลิง
เซลลเชื้อเพลิงสามารถจําแนกไดหลายชนิดขึ้นกับชนิดของสารที่ใชเปนอิเล็กโทรไลต ซึ่งแบงได 5
ชนิด ไดแก
เซลลเชื้อเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน (Polymer Electrolyte Membrane Fuel
Cells, PEMFC)
เซลลประเภทนี้จะใชแผนเมมเบรนพอลิเมอรที่สามารถนําไอออนไดเปนอิเล็กโทรไลต
และการ
ทํางานของเซลลชนิดนี้จะกระทําที่อุณหภูมิที่น้ําอยูในสถานะของเหลว เซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้จะมีขอดี
ในดานการนําไปใช ไมเกิดการกัดกรอน ไมเกิดปญหาในการกําจัดสารอิเล็กโทรไลตเนื่องจากสาร
อิเล็กโทรไลตเปนของแข็ง จึงไมมีปญหาการรั่วซึม และสามารถทํางานไดรวดเร็วแมที่อณ
ุ หภูมิต่ํา
เพียงประมาณ 80 องศาเซลเซียส นอกจากนี้เซลลชนิดนี้ยังให Power Density สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
เซลลเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ
จึงเหมาะสําหรับการใชงานในอาคารบานเรือน
หรือใชเปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรแบบพกพา และรถยนต แสดงดังรูปที่ 1.2
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รูปที่ 1.2 ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึน้ ในเซลลของPEMFC [4] และการนําไปประยุกตใชงาน [6]
อยางไรก็ตามเซลลอาจมีราคาสูงเนื่องจากการใชแพลทินมั ที่มีราคาสูงเปนตัวเรงปฏิกริ ิยา ทําใหโอกาส
ในการนําเซลลเชื้อเพลิงประเภทดังกลาวไปใชในเชิงพานิชยลดลง [3]
เซลลเชื้อเพลิงชนิดอัลคาไลน (Alkaline Fuel Cells, AFC)
เซลลเชื้อเพลิงประเภทนี้จะใชไฮโดรเจนและออกซิเจนเปนเชื้อเพลิง และสารอิเล็กโทรไลตที่ใชจะอยู
ในรูปสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
สภาวะอุณหภูมทิ ี่ใชผลิตกระแสไฟฟาอยูในชวง
150 – 200 องศาเซลเซียส เซลลเชื้อเพลิงประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพสูงมาก เนื่องจากสามารถ
เกิดปฏิกิริยาแคโทดไดรวดเร็วในอัลคาไลนอิเล็กโทรไลต มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟาสูง
ถึงประมาณรอยละ 70 [3] อยางไรก็ตามขอเสียที่เกิดขึ้นมักจะมาจากคารบอนไดออกไซดที่มีผลตอ
อิเล็กโทรไลต ทําใหตองเสียคาใชจายสูงในการกําจัดคารบอนไดออกไซดออกจากเชื้อเพลิงและอากาศ
ที่จะผานเขาไปในเซลล เซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้จึงมักใชในเครื่องมือทางทหารและเครื่องมือในอวกาศ
ดังรูปที่ 1.3 ซึ่งไมมีปญหาดานคาใชจายแตเนนประสิทธิภาพในการทํางานของเซลลที่สูง [1]
เซลลเชื้อเพลิงชนิดกรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid Fuel Cells, PAFC)
อิเล็กโทรไลตของเซลลเชื้อเพลิงนี้คือ
กรดฟอสฟอริก
ซึ่งการทํางานเซลลประเภทนี้จะให
ประสิทธิภาพที่สูงที่อุณหภูมิ 150-200 องศาเซลเซียส เนื่องจากที่อณ
ุ หภูมิต่ํากวานีก้ รดฟอสฟอริกจะ
นําประจุไฟฟาไดนอย นอกจากนั้นในกระบวนการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงประเภทนี้จะทําใหไดไอ
น้ํารอนเกิดขึน้
ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนได
โดยนําไปใชผลิตเปนกระแสไฟฟารวม
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รูปที่ 1.3 ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึน้ ในเซลลของ AFC และการนําไปประยุกตใชงาน [4]
รอยละ 40 [5] นอกจากนัน้ เซลลเชื้อเพลิงดังกลาวยังมีขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก อีกทั้งชิ้นสวน
ภายในจําเปนตองใชวัสดุทที่ นทานตอการกัดกรอนของกรดไดดี [3] จึงเปนขอจํากัดดานของการนํา
เซลลประเภทนี้ไปใช
เซลลเชื้อเพลิงนี้จึงมักใชในเครื่องใชไฟฟาบางประเภทและในอุปกรณที่
เกี่ยวของกับการขนสงบางชนิด (ดังรูปที่ 1.4) [1]
เซลลเชื้อเพลิงชนิดเกลือคารบอเนตหลอมเหลว (Molten Carbonate Fuel Cells, MCFC)
เซลลเชื้อเพลิงประเภทนี้ใชสว นผสมของเกลือคารบอเนตที่หลอมเหลวของลิเทียม โซเดียม และ /
หรือโพแทสเซียมคารบอเนตซึ่งผสมในเมทริกซที่ใชเปนอิเล็กโทรไลต [1] อุณหภูมิการทํางานของ
เซลลประมาณ 650 องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟาประมาณรอยละ 60 และ
หากใชรวมกับระบบผลิตกระแสไฟฟารวมแลวจะมีประสิทธิภาพสูงถึงรอยละ 85 เนื่องจากเซลล
13

รูปที่ 1.4 ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึน้ ในเซลลของ PAFC และการนําไปประยุกตใชงาน [4]
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รูปที่ 1.5 ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึน้ ในเซลลของ MCFC และการนําไปประยุกตใชงาน [4]
เซลลเชื้อเพลิงชนิดออกไซดของแข็ง (Solid Oxide Fuel Cells, SOFC)
เซลลชนิดนี้จะมีสวนคลายกับเซลลเชื้อเพลิงชนิดเกลือคารบอเนตหลอมเหลว คือการทํางานของเซลล
เกิดขึ้นที่อณ
ุ หภูมิสูง ( ประมาณ 600 – 1000 องศาเซลเซียส ) ตัวเรงปฏิกิริยามีราคาไมแพง ขณะที่
ปฏิกิริยาเกิดขึน้ ไดเร็วขึ้นที่อณ
ุ หภูมิสูง โดยปฏิกิรยิ าเคมีที่เกิดขึ้นในเซลลของ SOFC และการ
ประยุกตใชงาน สามารถแสดงดังรูปที่ 1.6 เซลลชนิดนี้จะใชเซรามิกสเปนอิเล็กโทรไลต ซึ่งเปน
เซอรโคเนียมออกไซด (Zirconium Oxide) ที่เติมยิเทียม (Yttrium) จํานวนเล็กนอย [1] ซึ่งเซลล
เชื้อเพลิงดังกลาวจะใหกระแสไฟฟารอยละ 60 และหากนํามาใชกับระบบการผลิตกระแสไฟฟาแบบ
ความรอนรวมแลวจะใหประสิทธิภาพสูงถึงรอยละ 85 โดยเมื่อนํามาประกอบรวมกันประมาณ 60
แผน จะใหกําลังไฟฟาประมาณ 13.3 กิโลวัตต (อุณหภูมิในการทํางานประมาณ 760 องศาเซลเซียส)
[7] ซึ่งถือวาใหกําลังไฟฟาอยูในเกณฑทสี่ ูงเพียงพอตอความตองการใชพลังงานไฟฟาสําหรับอพารต
เมนตขนาดเล็ก และเนื่องจากเซลลเชื้อเพลิงทํางานทีส่ ภาวะอุณหภูมิสูงมาก ดังนัน้ จึงไมจําเปนตอง
ใชโลหะแพลตตินัมเปนตัวเรงปฏิกิริยาและไมตองใชระบบรีฟอรมเมอร (reformer) ในการเปลี่ยน
สภาพเชื้อเพลิงจึงเปนการลดตนทุนการผลิต
นอกจากนั้นเซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้ยงั สามารถเลือกใช
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รูปที่ 1.6 ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึน้ ในเซลลของ SOFC และการนําไปประยุกตใชงาน [4]
นอกจากเซลลเชื้อเพลิงที่กลาวมาแลว ยังมีเซลลอีกชนิดหนึ่งที่เรียกวา เซลลเชื้อเพลิงชนิดที่ใช
เมทานอล เปนเชื้อเพลิงโดยตรง (Direct Methanol Fuel Cell, DMFC)
เซลลเชื้อเพลิงชนิดที่ใชเมทานอลเปนเชื้อเพลิงโดยตรง (Direct Methanol Fuel Cell, DMFC)
หลักการของเซลลเชื้อเพลิงประเภทปอนเมทานอลโดยตรงนั้น ปฏิกริ ิยาที่เกิดขึน้ ทีข่ ั้วแคโทดคลายกับ
ปฏิกิริยาที่ขั้วแคโทดของเซลลเชื้อเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน แตตางกันที่ปฏิกริ ิยา
ที่ขั้วแอโนด โมเลกุลเมทานอลจะแตกออกเมื่อสารละลายผสมระหวางน้ํากับเมทานอลถูกสงผานไป
ยังขั้วลบ จากนั้นอะตอมของคารบอนจะรวมตัวกับออกซิเจนอะตอมที่มาจากเมทานอลกับน้ําเกิดเปน
คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจนจะถูกออกซิไดซที่ขั้วแอโนดและโปรตอนจะวิ่งผานอิเล็กโทรไลตไป
ยังขั้วแคโทด ทําใหเกิดน้ําขึน้ ที่ขั้วแคโทดและเกิดคารบอนไดออกไซดที่ขั้วแอโนด [1] ขอดีของเซลล
เชื้อเพลิงแบบที่ใชเมทานอลโดยตรงคือ มีความปลอดภัยและสะดวกตอการพกพา การเก็บรักษา
เชื้อเพลิงทําไดงาย และเซลลเชื้อเพลิงดังกลาวจะใหพลังงานอยางสม่ําเสมอ [13] เซลลเชื้อเพลิงแบบ
ปอนสารเมทานอลโดยตรงนี้มีประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟาประมาณรอยละ 40 สามารถทํางาน
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รูปที่ 1.7 ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึน้ ในเซลลของ DMFC และการนําไปประยุกตใชงาน [4]

รูปที่ 1.8 การนําเซลลเชื้อเพลิงประเภท DMFC ประยุกตใชงานกับรถยนต [10]
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ตารางที่ 1.3 สภาวะอุณหภูมกิ ารทํางานและอิออนที่สงถายตลอดจนการประยุกตใชงานของเซลล
เชื้อเพลิงประเภทตางๆ [2]
ประเภทของ
เซลลเชื้อเพลิง

อิออนที่
สงถาย

AFC

OH-

PEM

H+

PAFC

H+

MCFC

CO 3 2-

SOFC

O2-

อุณหภูมิการ
ทํางาน
การประยุกตใชงาน
(°C)
50 – 200 ใชกับยานอวกาศ เชน ยานอพอลโล (Apollo)
ใชกับรถยนตและงานที่ตองมีการเคลื่อนยายและ
50 – 100 ใชเปนระบบพลังงานรวม (ความรอนและไฟฟา
ขนาดกําลังการผลิตต่ํา)
ใชเปนระบบพลังงานรวมขนาด 200 kW
∼ 220
เหมาะสําหรับระบบพลังงานรวมขนาดกําลังการ
∼ 650
ผลิตปานกลางจนถึงขนาดใหญ
เหมาะสําหรับระบบพลังงานรวมตั้งแตเล็กจนถึง
500 – 1000
ขนาดใหญ (2 kW – MW)

เซลลเชื้อเพลิงทั้ง 5 ประเภทตางก็มีขอดีขอเสียที่แตกตางกัน จึงทําใหการประยุกตใชงานของเซลล
เชื้อเพลิงทั้ง 5 ประเภทนี้แตกตางกันออกไป โดยทีใ่ นปจจุบันเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงที่กาวหนาที่สดุ
เปนเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน(PEMFC) [17]

1.7.3 พอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน (Polymer Electrolyte Membrane)
องคประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของเซลลเชื้อเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน ในการ
ขับเคลื่อนใหเซลลทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ สวนของพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรนที่ยึด
ติดกับขั้วแพลทินัม ซึ่งโดยทั่วไปแลวสารอิเล็กโทรไลตคือสารที่ละลายน้ําแลวแตกตัวใหไอออนบวก
และไอออนลบ
แตสาํ หรับอิเล็กโทรไลตเมมเบรนแลวเมื่อมีการดูดซับน้ําขึ้นก็จะเกิดการแตกตัว
เชนกัน เพียงแตไอออนลบที่เกิดขึ้นจะอยูบ นเมทริกซของเมมเบรน ดังนั้น ถาเปนพอลิเมอรอิเล็กโทร
ไลตเมมเบรนก็มักจะหมายถึง เมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange Membrane) นั่นเอง
สวนประกอบของเซลลเชื้อเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน แสดงดังรูปที่ 1.9
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รูปที่ 1.9 สวนประกอบของเซลลเชื้อเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน [8]
พอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรนจะทําหนาที่ปองกันไมใหโมเลกุลของไฮโดรเจนสัมผัสกับออกซิเจน
เพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยาขึ้นโดยตรง พอลิเมอรเมมเบรนจะยอมใหประจุบวก (ไฮโดรเจนไอออน
หรือโปรตอน) บนเมมเบรนเคลื่อนที่ผานจากแอโนดไปยังแคโทดเทานั้น นอกจากนี้พอลิเมอร
อิเล็กโทรไลตเมมเบรนจะแสดงสมบัติเปนฉนวนไฟฟาเนื่องจากเปนพอลิเมอรอินทรีย
ดังนั้น
อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่ผานเสนลวดโลหะไปยังอีกดานหนึ่งของเซลลเพื่อใหครบวงจรนัน่ เอง
สิ่งเจือปนโดยเฉพาะพวกไอออนของโลหะมักจะมีผลตอการนําไฟฟาของเมมเบรน ถาไอออนของ
โลหะเคลื่อนทีไ่ ปยังเมมเบรน มันจะทําหนาที่เปนประจุที่เคลื่อนที่แทนโปรตอนมีผลทําใหสภาพการ
นําโปรตรอนของเมมเบรนลดลง ลักษณะทั่วไปของเมมเบรนสําหรับเซลลเชื้อเพลิงตองมีสภาพการนํา
โปรตรอนสูง มีสมบัติขวางกั้น (Barrier Property) ที่ดี มีความแข็งแรงทางกลที่ดี มีความทนทานตอ
ความรอนและสารเคมี และเปนฉนวนทางไฟฟา เมมเบรนจะตองมีอนั ตรกิริยากับน้ํา และใหเกิดสภาพ
นําที่ดีในสภาวะไฮเดรชั่น และตองยอมใหมีการสงผานน้ําที่เพียงพอเพื่อปองกันการเกิดโพลาไรเซชั่น
ซึ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพของการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง
สําหรับในเซลลเชื้อเพลิง การสงผานของโปรตอนจะเกิดไดอยางมีประสิทธิภาพดวยโมเลกุลของน้ําที่
ขับเคลื่อนไปในระหวางสายโซในเมมเบรน ในขณะที่เซลลเชื้อเพลิงทํางานโมเลกุลของไฮโดรเจนจะ
ถูกทําใหแตกตัวออกที่ขั้วแพลทินัม ทําใหเกิดเปนโปรตอนและอิเล็กตรอน (ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น) เมื่อ
โปรตอนไหลผานเมมเบรน และอิเล็กตรอนไหลไปตามวงจรจะทําใหเกิดความตางศักยและนําไปสู
กระแสไฟฟาในที่สุด ดังนั้นในเมมเบรนตองมีน้ําเพื่อที่จะใหเกิดไฮโดรเจนไอออนในการพาประจุ
ผานเมมเบรนไปได ขอจํากัดนี้ทําใหเมมเบรนชนิดนีไ้ มสามารถทํางานไดที่อณ
ุ หภูมิสูงกวาจุดเดือด
ของน้ําได เนื่องจากน้ําจะระเหยออกไปทําใหสภาพนําของโปรตอนลดลง ในทางตรงกันขามถามีน้ํา
มากเกินไปจะทําใหน้ําทวมเซลล ซึ่งเหลานี้จะเปนปญหาตอประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้ [1]
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• กลไกการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน(PEMFC)
PEMFC ประกอบดวยสวนหลักๆ 3 สวน ไดแก อิเล็กโทรด 1 คู (แคโทด และ แอโนด) พอลิเมอร
อิเล็กโทรไลตเมมเบรน และตัวเรงปฏิกิรยิ า เชื้อเพลิงซึ่งถูกนํามาใชในเซลลเชื้อเพลิง ไดแก แกส
ไฮโดรเจนและออกซิเจน โดยแกสไฮโดรเจนจะถูกปอนเขาไปที่ขั้วแอโนด ปฏิกิริยาออกซิเดชันจะ
เกิดขึ้นโดยมีแพลทินัมเปนตัวเรงปฏิกริ ิยา
จากนัน้ โปรตอนอิเล็กตรอนและความรอนจะถูกผลิต
ออกมาตามสมการ (1.2)
2H 2

-------->

4H + + 4e - + Heat

(ปฏิกิริยาออกซิเดชัน)

(1.2)

โปรตอนที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนทีผ่ านอิเล็กโทรไลตเมมเบรน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการนําโปรตอนสูง
(High Proton Conductivity) แตไมสามารถนําอิเล็กตรอนได (Electron Barrier) สวนอิเล็กตรอนจะ
เคลื่อนที่ผานวงจรไฟฟาภายนอกเพื่อใชเปนกระแสไฟฟา
จากนัน้ ทั้งโปรตอนและอิเล็กตรอนจะ
เคลื่อนที่ไปยังขั้วแคโทด เพื่อทําปฏิกิริยากับแกสออกซิเจนที่ถูกปอนเขามายังขั้วดังกลาว ปฏิกิริยา
รีดักชันที่เกิดขึน้ จากการที่มีแพลทินัมเปนตัวเรงปฏิกิริยาจะไดน้ําเปนผลิตภัณฑตามสมการ (1.3) [1]
O 2 + 4H + + 4e- ------> 2H 2 O (ปฏิกิริยารีดักชัน)

(1.3)

รูปที่ 1.10 กลไกการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน[11]
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1.7.4 แผนสองขั้ว (Bipolar Plate)
จากในอดีตจะพบวาเซลลเชื้อเพลิงโดยมากจะมีคาความตางศักยคอนขางต่ํา (∼ 0.7 โวลต) ซึ่งคาความ
ต่ําศักยที่ต่ําเกินไปนี้ทําใหนําไปใชประโยชนไดนอย ดังนั้นจึงไดมีผูออกแบบเซลลเชื้อเพลิงใหมโดย
การนําเซลลเชื้อเพลิงหลายๆเซลลมาตอกันแบบอนุกรม ลักษณะของการนําเอาเซลลมาตอกันนี้เรียกวา
“หอเซลลเชื้อเพลิง” หรือ Fuel cell stack
วิธีการตอแบบงายๆ คือการตอเชื่อมขอบของขั้วแอโนดไปยังขั้วแคโทดของเซลลถัดไป ดังแสดงใน
รูปที่ 1.11

รูปที่ 1.11 หอเซลลเชื้อเพลิง หรือ Stack components of fuel cell [20]
ปญหาของการตอเซลลเชื้อเพลิงที่ขอบคือ การที่อิเล็กตรอนตองไหลขามตลอดผิวหนาของอิเล็กโทรด
ไปยังจุดเชื่อมตอที่ขอบดานบนของอิเล็กโทรด ถึงแมวาอิเล็กโทรดจะมีคาการนําไฟฟาสูงแตเนื่องจาก
คาความตางศักยของเซลลหนึ่งเซลลมีคาเพียงแค 0.7 โวลต ดังนั้นการตกลงของคาความตางศักยเพียง
เล็กนอยก็มีผลกระทบสูง
การตอเซลลเชื้อเพลิงโดยใชจดุ เชื่อมตอที่ขอบเหมาะสําหรับกรณีที่ขั้ว
อิเล็กโทรดมีคาการนําไฟฟาสูงหรือที่คาการไหลของกระแสไฟฟาที่ไมสูงเกินไป
วิธีการตอเซลลเชื้อเพลิงอีกแบบหนึ่งคือการใชแผนสองขั้ว (Bipolar plate) มาทําหนาที่ดึงกระแสออก
โดยแผนสองขั้วนี้จะวางคัน่ ระหวางขัว้ แคโทดของเซลลหนึ่งกับขัว้ แอโนดของเซลลที่อยูถัดไป ดัง
แสดงในรูปที่ 1.12 แผนสองขั้วนอกจากจะมีหนาหลักคือดึงกระแสออกแลว ยังมีหนาที่อยางอื่นอีกคือ
เปนชองปอนกาซออกซิเจนใหขั้วแคโทด และปอนไฮโดรเจนใหแกขวั้ แอโนด
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รูปที่ 1.12 การตอเซลลเชื้อเพลิงแบบอนุกรมโดยการใชแผนสองขั้ว [35, 9]
จากการเปรียบเทียบการเชื่อมตอเซลลแบบใชแผนสองขั้วกับการตอเซลลที่ขอบ พบวาการไหลออก
ของกระแสจากเซลลและไหลกลับเขาไปในเซลลของการตอแบบใชแผนสองขั้ว จะมีประสิทธิภาพสูง
กวา โดยกระแสสามารถไหลเขาออกไดตลอดพื้นที่หนาตัดของอิเล็กโทรดแทนที่จะเปนเฉพาะที่ขอบ
ในขณะเดียวกันอิเล็กโทรดยังไดรับการประคับประคองจากแผนสองขั้ว ทําใหมีความแข็งแรงและ
ทนทานมากกวา แตอยางไรก็ตามการออกแบบแผนสองขั้ว ไมใชจะกระทําไดงายๆเพราะหากตองการ
ใหมีการดึงกระแสออกหรือเขาเซลลไดดี จุดสัมผัสระหวางขั้วอิเล็กโทรดกับแผนสองขั้ว ควรมีคามาก
ที่สุดเทาที่จะมากได แตหากจุดสัมผัสมีคามากเกินไป การกระจายกาซใหสัมผัสกับขั้วอิเล็กโทรด
ตลอดพื้นที่หนาตัดมักเกิดไดไมดี และในกรณีทจี่ ุดสัมผัสมีขนาดเล็ก การออกแบบจะตองใหมีจุด
สัมผัสมากที่สุดหรือตําแหนงจุดสัมผัสควรมีมาก ซึ่งจะสงผลใหการออกแบบแผนสองขั้ว กระทําได
ยากและราคาในการผลิตสูง ในทางอุดมคติแผนสองขั้ว ควรมีความบางใหมากที่สดุ เพื่อลดคาความ
ตานทานกระแสไฟฟาและทําใหหอเซลลเชื้อเพลิงมีขนาดเล็ก แตการออกแบบใหแผนสองขั้วบาง
เกินไปชองทางไหลของก็าซจะแคบ สงผลใหการนํากาซเขาเซลลทําไดยาก โดยเฉพาะในกรณีทใี่ ช
อากาศแทนออกซิเจนบริสุทธิ์ที่ขั้วแคโทด ในกรณีของเซลลเชื้อเพลิงที่ทํางานที่สภาวะอุณหภูมิต่ํา
อากาศที่ไหลเวียนตองทําการระเหยน้ําซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไหลออกจากเซลล ในบางครั้งแผนสองขั้ว
ยังทําหนาที่ชว ยดึงความรอนที่เกิดจากปฏิกริ ิยาเคมีไฟฟาออกอีก โดยการออกแบบใหมีชองทางไหล
เพิ่มอีก 1 ชองทางสําหรับใหของไหลหลอเย็นไหลผาน โดยรูปแบบของแผนสองขั้ว ที่นิยมทําคือแบบ
แผนบางพรอมทั้งมีการกัดใหเปนรองเล็กๆ ใหกาซไหลผาน หรืออาจเรียกแผนนี้วา แผนชองทางไหล
(flow field plate) ดังแสดงในรูปที่ 1.13 รูปรางของชองที่เจาะมีลักษณะซับซอนมากกวาที่จะเปน
ชองทางไหลตรงๆ ชองทางไหลสวนใหญมีลักษณะทีว่ กไปวนมา โดยกาซจะถูกปอนเขาที่มุมหนึ่ง
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(a) Straight and parallel flow field and flow channel cross-section

(b) Flow -field design by Cavalca et al.
รูปที่ 1.13 ทิศทางการไหลของกาซในแผนสองขั้ว [16]
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(a) Straight or parallel flow field design

(b) Straight or parallel flow field

รูปที่ 1.14 ตัวอยางแผนสองขั้วแบบตางๆ [16]
จากการพิจารณาการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง
แผนสองขั้วนับวาเปนสวนประกอบหนึ่งที่มีความ
สําคัญมากโดย แผนสองขั้วทีด่ ีนั้นจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปคือ
- Electrical conductivity
> 100 S/cm,
- Thermal conductivity
> 10 W (mK)-1
- Hydrogen/gas permeability:
< 10-4 cm3/s cm2
- Corrosion resistance: corrosion rate
< 0.016 mA/cm2
- Good mechanical properties :Tensile strength > 41 MPa
Flexural strength > 59 MPa
Impact strength > 40.5 Jm-1
- Density:
< 5 gm/cm2
- Easy finishing
- Reproducibility and recyclables
โดยคุณสมบัตติ างๆเหลานี้จะขึ้นอยูก ับวัสดุที่จะนํามาสราง และกระบวนการหรือวิธีการในการสราง
[18]
สําหรับวัสดุทวั่ ไปที่นยิ มนํามาใชในการสรางแผนสองขั้วนั้น [19]ไดแก
High purity electro graphite ขอดีคือสามารถนําไฟฟาไดดีและทนทานการกัดกรอนสูง แตขอเสียคือ
ยากตอการขึ้นรูปเนื่องจากแข็งและเปราะ น้ําหนักและราคาสูง
Carbon – Carbon composite ขอดีคือราคาถูก น้ําหนักเบา และขึ้นรูปไดงาย แตขอเสียคือ มีคาการนํา
ไฟฟาต่ํา
Sheet metal, graphite foil และ graphite – polymer composite มีขอดีที่สําคัญคือ ราคาของวัสดุต่ํา
นอกจากนี้ยังงายตอการขึ้นรูป
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โดยตารางที่แสดงการเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของวัสดุประเภทตางๆ สามารถแสดงดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 การเปรียบเทียบวัสดุที่นิยมนํามาใชเปนแผนสองขั้ว (Bipolar plate) [21]
Material
Graphite
(carbon – carbon)

Conductivity
(S/cm)
200 – 300
(oak ridge national
laboratory)

Metal

∼ 5.5 x 105

Carbon - Polymer

50 – 100
(SGL carbon group)

Advantages
(1) Immune to corrosion
(2) Satisfactory electrical
conductivity
(3) Moldable
(4) Low resistivity
(1) Good Electrical and
Thermal conductivity
(1) High strength
(2) Ease of manufacture
(3) Small volume
(1) Injection molding

Disadvantages
(1) Heavy
(2) Materials cost
and process cost

(1) Corrosion
(2) Weight

(1) Brittle
(2) Low
conductivity

สําหรับวัสดุที่เรียกวาวัสดุผสม (Composite) ก็คือวัสดุที่เกิดจากการนําเอาวัสดุตั้งแตสองชนิดขึ้นไปมา
ผสมรวมกันเพื่อนําไปใชในการสราง สาเหตุที่ตองมีการนําวัสดุมารวมกันนั้นก็เพราะคุณสมบัติหรือ
ขอดีขอเสียที่แตกตางกันแตเมื่อนํามารวมกันแลว ทําใหไดวัสดุที่มีคณ
ุ สมบัติที่ดีขนึ้ เหมาะสมในการ
นํามาสรางเปนแผนสองขั้ว โดยวัสดุที่นยิ มนํามาทําเปนวัสดุผสมมากก็คือวัสดุประเภทพอลิเมอร โดย
นํามารวมกับ กราไฟต, คารบอน หรือโลหะ เนื่องจากพอลิเมอร มีราคาถูก น้ําหนักเบา และมีคาความ
ยืดหยุนสูง โดยพอลิเมอรที่เลือกมาจะพิจารณาจากคุณสมบัติหลักๆ ดังนี้ คือ
- Density
- Tensile strength
- Flexural modulus
- Water absorption
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ซึ่งพอลิเมอรที่นิยมเลือกมาใชสรางแผนสองขั้วนั้น ไดกลาวไวในเบื้องตนแลวในตารางที่ 1.1 โดยการ
นํามาผสมกับ คารบอน ในสัดสวนและวิธกี ารที่เหมาะสมกลายเปน Carbon composite materials ที่มี
คุณสมบัติตางๆ ดีขึ้น
สําหรับวิธีการที่สําคัญที่นิยมใชในการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิต คือ
• Compression molding
• Injection molding
• Two – component injection molding
• Perform molding
วิธีที่นิยมใชกนั อยางแพรหลายคือ Compression molding และ Injection molding แตทั้งนี้ทั้งนัน้ ใน
การเลือกวิธีในการขึ้นรูปจะตองคํานึงถึงวัสดุที่จะนํามาใชดวย เนื่องจากวัสดุแตละชนิดจะมีขอจํากัด
ตอกระบวนการขึ้นรูปที่แตกตางกัน ยกตัวอยางเชน Carbon- Polymer composite จะขึ้นรูปไดโดยวิธี
Injection molding เพียงวิธีเดียวเทานั้น
การขึ้นรูปดวยวิธี Compression molding คือการใส (feed ) ผงวัสดุที่จะนํามาสรางแผนสองขั้วเขาไป
ในแมพิมพ (mold) ที่รอน โดยจะใสเขาไปจนเต็มชองวางของแมแบบ ถาวัสดุที่จะนํามาใชสรางแผน
สองขั้วเปนประเภท thermo-set กอนทีจ่ ะนําแผนสองขั้วออกจากแมพิมพ thermo-set แตละชนิดนั้นจะ
มีความตองการความเพียงพอของ conversion ทางเคมี (cross linking) ที่เวลาตางๆกัน และถาเปน
ประเภท thermoplastic กอนที่จะนํา plate ออกจากแมพิมพๆจะถูกทําใหมีอุณหภูมิต่ํากวาจุด
หลอมเหลวของวัสดุนั้น โดย Cycle time สําหรับ thermoplastic จะอยูท ี่ประมาณ 15 – 20 นาที ซึ่งใน
แงการคาถือวาชามาก
สําหรับการขึ้นรูปดวยวิธี Injection molding แมวาจะเปนวิธีการที่มขี อดีมากมายคือ เหมือนเปนการ
สรางแบบอัตโนมัติ, cycle time สั้น และไดขนาดถูกตองแมนยํา แตกระบวนการนี้คอนขางจะทําได
ยากสําหรับวัสดุคอมโพสิต [19]

1.7.5 วัสดุคอมโพสิต (Composite)
1.7.5.1 ความหมายและองคประกอบของวัสดุคอมโพสิต [14, 15]
วัสดุคอมโพสิต (Composite) คือ ระบบของวัสดุที่ประกอบดวยองคประกอบ 2 สวนหรือมากกวาที่
แตกตางกันชัดเจนโดยตองไมละลายเขาดวยกัน โดยมีองคประกอบหลัก คือ
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เมตริกซ (Matrix) เปนสวนที่หอหุม และยึดสวนเสริมแรงเขาดวยกันใหอยูใ นตําแหนงและมีการ
จัดเรียงตัวตามที่กําหนด
โดยลอมรอบและปองกันสวนเสริมแรงจากการเสียสภาพเนือ่ งจาก
สภาพแวดลอม เมตริกซมักจะมีความแข็งแรงและมอดูลสั ต่ํากวาสวนเสริมแรง เปนสวนที่ตอเนื่อง ทํา
หนาที่ถายแรงที่ไดรับไปยังสวนเสริมแรง
สารเสริมแรง (Reinforcement) เปนโครงสรางสวนที่ใหความแข็งแรงแกวัสดุคอมโพสิต มีความ
แข็งแรงและมอดูลัสสูง ไดแก เสนใยขนิดตางๆ เชน เสนใยแกว เสนใยคารบอน เสนใยธรรมชาติ เสน
ใยเคฟลาร (Kevlar) วัสดุเสริมแรงอาจมีลักษณะไดหลายแบบ เชน โครงสรางเปนแผนบาง เปนเสนใย
เดี่ยวยาว (Continuous fiber) เสนใยสั้น (Chopped short fiber) หรือเสนใยทอ (Weaves) ซึ่งมี
โครงสรางและการจัดเรียงตัว (Orientation) ของสวนเสริมแรงตางๆกัน
ขอดีของวัสดุคอมโพสิต
¾ Specific strength สูง เนื่องจากน้ําหนักเบา ความหนาแนนต่ํา
¾ ชวยลดน้ําหนักของวัสดุได
¾ มีสมบัติหลากหลาย สามารถสรางใหมีสมบัติเหมาะสมกับการใชงาน
¾ ตานทานการสึกหรอไดดี อายุการใชงานยาวนาน
¾ ทนทานตอการลาตัวไดดี
¾ มีความเสถียรดานรูปรางสูง เนื่องจากมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางดานความรอนต่าํ
ขอเสียของวัสดุคอมโพสิต
¾ ตนทุนดานเครื่องมือการผลิตสูง
¾ สมบัติในแตละทิศทางไมเทากัน
¾ เชื่อมติดกับวัสดุอื่นยาก
¾ การตรวจวิเคราะหสมบัติคอนขางยาก
¾ การหมุนเวียนกลับมาใชใหมยาก

1.7.6 วัสดุทนี่ ํามาสรางแผนสองขั้ว
งานวิจยั นี้ไดพจิ ารณาคุณสมบัติของพอลิเมอรหลายชนิด เพื่อเลือกมาทําเปนวัสดุผสมรวมกับกราไฟต
ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอ 1.6 โดยตารางที่ 1.2 ไดแสดงคุณสมบัติของพอลิเมอรทั้งที่เคยและไมเคย
ถูกนํามาสรางเปนแผนสองขั้ว (bipolar plate) และทั้งที่เปนพอลิเมอรที่สามารถนําไฟฟาได
(conductive polymer) และไมเปนพอลิเมอรที่สามารถนําไฟฟาได ซึ่งจากขอมูลในตาราง งานวิจยั นีไ้ ด
เลือกพอลิเมอรชนิด พอลิพรอพิลีน (Polypropylene, PP), พอลิเมทิลเมธาไครเลต (Polymethyl
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1.7.6.1 กราไฟต (Graphite, G)
1. โครงสรางทางเคมีและรูปรางลักษณะ
กราไฟต (Graphite) เปนอัญรูปหนึ่งของธาตุคารบอน ชื่อสามัญเรียกวา พลัมเบโก (plumbago) หรือแร
ดินสอดํา ชื่อ แกรไฟต หรือ Graphite ในภาษาอังกฤษนัน้ ตั้งโดย Abraham Gottlob Werner ในป ค.ศ.
1789 โดยมีทมี่ าจากภาษากรีกที่หมายถึง "เพื่อวาด/เขียน" ซึ่งตั้งตามการใชกราไฟตในดินสอ[30]
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกถือไดวาเปน สิ่งมีชีวิตในรูปแบบ Carbon-based คือ มีคารบอนเปนพื้นฐาน
ของชีวิตหรืออาจกลาวไดวา โมเลกุลที่ไดชื่อวาเปนสารอินทรียทุกชนิดนัน้ ลวนมีคารบอนเปนองค
ประกอบ แตเมื่ออยูในสภาพคารบอนบริสุทธิ์ธาตุสําคัญชนิดนี้มีโครงสรางถึงสี่แบบ คือแบบอสันฐาน
แบบกราไฟต แบบเพชร และ แบบบัคมินสเตอรฟุลเลอรีน
ตัวอยางโครงสรางแบบอสันฐานของคารบอนก็คือเขมาควันทั้งหลาย สวนโครงสรางแบบกราไฟต
และแบบเพชรนั้นแตกตางกันตรงที่ กราไฟตนั้นเปนโครงสรางในลักษณะที่คารบอนมาซอนกันเปน
แผน แตละแผนสามารถเลื่อนไปมาได โครงสรางทางเคมีของเพชร กราไฟต และคารบอนแบบบัค
มินสเตอรฟุลเลอรีนแสดงดังรูปที่ 1.15 และรูปที่ 1.16 แสดงโครงสรางผลึกของกราไฟตจากการมอง
ในทุกทิศทาง [29]

Diamond

Graphite

Bucky Ball

รูปที่ 1.15 โครงสรางผลึกของเพชร กราไฟต และบัคมินสเตอรฟุลเลอรีน [41]
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รูปที่ 1.16 โครงสรางผลึกของ กราไฟต [42]
2. สมบัติของกราไฟต [29]
กราไฟตมีลักษณะเปนของแข็ง มีรูปผลึกเปนแผนบาง ๆ ทึบแสง ออนนุม สีเทาเขมถึงดํา เนื้อออน นํา
ไฟฟาและความรอนไดดี และมีความเสถียรในชวงอุณหภูมิที่กวาง เนื่องจากมีจดุ หลอมเหลวทีส่ ูงมาก
นั่นคือ ประมาณ 3650 องศาเซลเซียส ตามธรรมชาติกราไฟตสามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ
แบบอสัณฐาน (Amorphous), แบบเกล็ด (Flake) และแบบผลึก (High crystalline) นอกจากนี้ยังมีการ
สังเคราะหกราไฟตขึ้นมาเพื่อการนําไปใชประโยชนอยางกวางขวาง โดยกราไฟตทสี่ ังเคราะหไดจะมี
ความบริสุทธิ์สูงกวากราไฟตตามธรรมชาติถึงแมจะมีความเปนผลึกไมสูงเทาก็ตาม
ซึ่งกราไฟต
สามารถสังเคราะหไดจาก ถานหิน (Coke) และน้ํามันดิบหรือยางเรซิน (Pitch)
3. การนําไปใชงาน [29]
เนื่องจากกราไฟตเปนตัวนําความรอนและไฟฟาไดดี จึงมักนํามาใชทําแปรงคารบอนในมอเตอรไฟฟา
นอกจากนี้ยังนํามาใชประโยชนดานอื่นๆอยางกวางขวาง เชน ไสดินสอดํา เบาหลอมโลหะ
น้ํามันหลอลื่นบางชนิด ไสถานไฟฉาย ไสไฟอารก ใชเปนตัวลดความเร็ว ชวยควบคุมจํานวนอนุภาค
นิวตรอนในเครื่องปฏิกรณนวิ เคลียร
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1.7.6.2 พอลิพรอพิลีน (Polypropylene, PP)
1. โครงสรางทางเคมีและรูปรางลักษณะ [14]
Polypropylene ปนพลาสติกที่ใชกนั มากในระดับอุตสาหกรรม มีการผลิตครั้งแรกในเชิงพานิชยในป
ค.ศ. 1957 โดยบริษัท Montecatini ในเครื่องหมายการคา Moplen [31] เปนทีน่ ิยมเปนอยางมาก
เนื่องจากมีราคาถูกและมีสมบัติดี มีโครงสรางทางเคมีของหนวยยอย ดังรูปที่ 1.17 คือ

รูปที่ 1.17 โครงสรางหนวยยอยของ Polypropylene [32]
การปรากฏของหมูเมทิล (-CH 3 ) ทําใหเกิดการจัดรูปแบบโครงสรางของ Polypropylene 3 รูปแบบ
คือ Isotactic, Syndiotactic และ Atactic ซึ่งการจัดเรียงตัวแบบ Isotactic จะมีความคงรูปและแข็งแรง
มากกวาการจัดเรียงตัวแบบ Syndiotactic และ Atactic ซึ่งมีลักษณะคลายยาง
2. สมบัติของพอลิพรอพิลีน [14]
จากพอลิเอทิลีนไปเปน Polypropylene ดวยการแทนที่ไฮโดรเจนดวยหมูเมทิล (-CH 3 ) ทุกๆ 2 อะตอม
ของคารบอนในโครงสรางทําให Polypropylene มีความแข็งแรงมากขึน้ แตออนตัวนอยลง หมูเ มทิล
ในโครงสรางชวยทําใหเพิ่ม glass transition temperature(Tg) ดังนั้น Polypropylene จึงมีจุด
หลอมเหลวและจุดทําใหออนตัวสูงกวาพอลิเอทิลีน จากการใช stereo specific catalysts ทําใหสามารถ
สังเคราะห isotactic polypropylene ซึ่งมีจุดหลอมเหลว 165 – 177 องศาเซลเซียสได เปนพลาสติกที่
เบาที่สุด มีความหนาแนนเพียง 0.905 g/cm3 เนื่องจากความเปนผลึกสูง ทําใหมีสมบัติเชิงกลที่ดี
เหนียว แข็งแกรง มีความตานทานแรงดึงสูง ผิวหนาแข็ง มีรูปรางเสถียร แตมีความออนตัวที่จะโคงงอ
ได วัสดุนี้ถาไดรับความรอนที่อุณหภูมิประมาณ 120 องศาเซลเซียส จะไมมกี ารเปลี่ยนรูปรางเลย
น้ําหนักโมเลกุลของ Polypropylene มีผลตอสมบัติเชิงกลแตกตางจากพอลิเมอรอื่นๆ คือ เมื่อน้ําหนัก
โมเลกุลเพิ่มขึ้น มีผลใหความหนืดของพอลิเมอรหลอมเหลวสูงขึ้น และมีสมบัติความตานทานแรง
กระแทกสูงขึ้น แตมีผลใหความแข็งแกรง ความตานทานแรงดึง ความแข็งและอุณหภูมิออนตัวลง
ลดลง เนื่องจากน้ําหนักโมเลกุลที่สูงมีผลใหการจัดเรียงตัวเปนผลึกเกิดไดยาก
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Polypropylene มีความทนตอสารเคมี สมบัติการละลายคลายกับพอลิเอทิลีน ไมละลายในตัวทําละลาย
ใดๆที่อุณหภูมหิ อง แตสามารถละลายไดในตัวทําละลายที่เปนไฮโดรคารบอนที่อุณหภูมิสูงกวา 80
องศาเซลเซียส ทนตอกรดและเบสดี เฉื่อยตอปฏิกิริยาเคมีทั่วไป ทนทานตอสภาพแวดลอมดี แตมี
ความวองไวกับรังสีอัลตราไวโอเลตและปฏิกิริยาออกซิเดชั่นมากกวาพอลิเอทิลีนทําใหมีลักษณะการ
สลายตัวเปนแบบแตกเปนโมเลกุลเล็กๆ (Chain scission)
3. การนําไปใชงาน [14, 15]
Polypropylene เปนพลาสติกที่มีราคาถูก มีลักษณะเงามัน ความหนาแนนต่ํามีน้ําหนักเบาจึงเปนทีน่ ิยม
ใชในอุตสาหกรรมทั่วไปเนือ่ งจากมีความแข็ง และมีความคงรูปที่ดี จึงสามารถใชในงานที่ตอ ง
ทนทานตอการขัดสี หรือตองการความแข็ง หรืองานโครงสรางบางประเภทได กรณีที่ตองการความ
แข็งแรงสูงสามารถเสริมแรงดวยการเติมเสนใยเสริมแรง เชนการเสนใยแกวสามารถเพิ่มความแข็งแรง
และความตานทานแรงกระแทกไดมากถึง 2 เทา สามารถทนตอแรงดัดงอไดดจี ึงสามารถใชในงานที่
ตองพับไปมาได หรือดัดงออยูเสมอ เชน บานพับ เชือ พรม เทปรัดกลอง สามารถทนตออุณหภูมิน้ํา
เดือดได จึงใชเปนบรรจุภณ
ั ฑที่ตองผานกระบวนการฆาเชื้อแบบสเตอรริไรเซชันได แตไมเหมาะกับ
การใชงานในที่มีอุณหภูมิต่ําเนื่องจากเกิดการเปราะแตก นอกจากนี้ยังมีการใชงานประเภทเชือก และ
เสนใย เนื่องจากมีความยืดหยุน ทนการขีดขวน ไมเปนรอยเปอนงาย
1.7.6.3 พอลิเมธิลเมธาไครเลต (Polymethyl methacrylate, PMMA)
1. โครงสรางทางเคมีและรูปรางลักษณะ [15]
พอลิเมอรชนิดนี้เปนเทอรโมพลาสติกที่แข็งไมยืดหยุน ใสและทนตอสภาวะแวดลอมไดดี ทนตอแรง
กระแทกไดดกี วากระจก วัสดุนี้อาจรูจักกันดีในชื่อทางการคาวา เพลกซิกลาส (Plexiglas) หรือลูไซท
(Lucite) ซึ่งเปนวัสดุที่สําคัญที่สุดในกลุม เทอรโมพลาสติกที่เปนพวกอะคริลิก (acrylics) ซึ่งมี
โครงสรางหนวยยอยทางเคมีแสดงดังรูปที่ 1.18

รูปที่ 1.18 โครงสรางหนวยยอยของ Polymethyl methacrylate [33]
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2. สมบัติของ Polymethyl methacrylate [46]
Polymethyl methacrylate เปนเทอรโมพลาสติกที่มีโครงสรางเปนสายโซตรง มีลักษณะใส น้ําหนัก
โมเลกุลโดยเฉลี่ยประมาณ 60,000 ไมคอยมีความเปนผลึก สวนใหญจะเปนลักษณะอสัณฐาน
เนื่องจากเปนอะแทกติก Tg ปกติประมาณ 104°C สมบัติในดานความเหนียว เหนียวกวาโพลีสไตร
ลีน แตสู ABS ไมได ยอมใหแสงผานไดถึง 92% มีคาคงที่ไดอิเล็กตริกคอนขางสูง เพราะมีหมูทมี่ ี
สภาพขั้ว จึงไมเหมาะที่จะใชงานเปนฉนวนไฟฟา ในดานสมบัติเชิงกลพอลิเมอรตัวนี้จดั วาอยูใ น
เกณฑดี ทนตอแรงดึงไดสูงถึง 10,000 psi ทนตอแรงกระทบไดสูงพอๆกับสไตรีนโคพอลิเมอร
3. การนําไปใชงาน [46]
เนื่องจาก Polymethyl methacrylate เปนพอลิเมอรที่มีความใสดีมาก จึงนํามาใชทําพวกเลนส โคมไฟ
แวนตา ถาดและถวยบรรจุของเหลวชนิดใส ที่ใชมากทีส่ ุดคือในรถยนต เครื่องบิน เรือ โดยใชทาํ ไฟ
ขางหนา ไฟขางทาย ไฟเลีย้ ว รวมทั้งพวงมาลัย ฯลฯ เปนตน
1.7.6.4 พอลิเอทิลีนเทเรฟธอลเลต (Polyethylene terephthalate, PET)
1. โครงสรางทางเคมีและรูปรางลักษณะ [15, 46]
พอลิเอสเทอรเทอรโมพลาสติกที่เปนวัสดุวิศวกรรมมีอยู 2 ชนิด ทีน่ ับวาสําคัญไดแก พอลิบวิ ทีลีน
เทอรฟทาเลท (Polybutylene terephthalate, PBT) และพอลิเอทิลีนเทเรฟธอลเลต (Polyethylene
terephthalate, PET) Polyethylene terephthalate ใชมากในการทําพลาสติกฟลม สําหรับหอหรือบรรจุ
อาหารและใชทําเสนใยสําหรับทําเสื้อผา ทําเสนใยสําหรับผลิตยางรถยนต โดย Polyethylene
terephthalate ใชมานานแลวตั้งแตป 1977 โดยใชทําบรรจุภัณฑ โครงสรางหนวยยอยของ
Polyethylene terephthalate แสดงดังรูป 1.19

รูปที่ 1.19 โครงสรางหนวยยอยของ Polyethylene terephthalate [34]
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2. สมบัติของ Polyethylene terephthalate [46]
Polyethylene terephthalate เปนพอลิเมอรที่มีลักษณะแข็งเกร็ง ไมมีสี มีโครงสรางเปนสายโซตรงมี
ระเบียบ จึงมีความเปนผลึกสูง กรณีที่พอลิเมอรชนิดนี้มีลักษณะอสัณฐานสมบูรณจะมีลักษณะใส และ
ทนแรงกระทบไดดี แตถามีดีกรีความเปนผลึกสูงขึ้นจะทําใหแข็งแรงมากขึ้น ตานทานการเกิดครีพได
ดี อุณหภูมิ Tm ของพอลิเมอรชนิดนี้สูงถึง 265°C และเปนพอลิเมอรชนิดมีขั้ว แตก็เปนฉนวนไฟฟา
ไดดีที่อณ
ุ หภูมหิ อง เนื่องจากการจัดตัวของสภาพขั้วจะอยูกับที่ เมื่ออุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิ Tg มี
สมบัติที่ดีในการนําไปใชเปนตัวกัน้ ขวางกาซ นอกจากนี้ยังมีความทนทานตอการกัดกรอนของสาร
เคมีและสิ่งแวดลอม
3. การนําไปใชงาน
Polyethylene terephthalate ถูกนํามาใชงานอยางกวางขวาง เนื่องจากมีคุณสมบัตทิ ี่แข็งแรง เหนียว
และโปรงใส จึงถูกนํามาใชเปนบรรจุภณ
ั ฑ ขวดน้ํา และฟลมที่ใชสําหรับหอผัก ผลไม รวมทั้งใชเปน
เสนใยสําหรับทําเสื้อผา และเสนใยสําหรับผลิตยางรถยนต นอกจากนี้ยังนํามาใชเปนอุปกรณตา งๆ
ทางอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา เชน ทําตัวตอ และสวิตซ เปนตน

1.7.7 เทคโนโลยีการขึ้นรูป
1.7.7.1 กระบวนการอัดรีด (Extrusion process) [14]
กระบวนการอัดรีดเปนการขึ้นรูปพอลิเมอรที่มีความตอเนือ่ ง ใชผลิตพอลิเมอรที่มีลักษณะเปนผงหรือ
เม็ดใหเปนผลิตภัณฑที่ตอเนือ่ ง
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานไดหลากหลายที่มีรูปรางไมซับซอนมาก
สามารถใชขึ้นรูปทั้งพลาสติกชนิดแข็งและออน กระบวนการอัดรีดยังเปนกระบวนการที่นิยมใชใน
การผสมพอลิเมอร ผสมสารเพิ่มเนื้อ (Filler) สีและสารเติมแตงลงในพอลิเมอรที่มีประสิทธิภาพใน
การหลอมใหเขากันไดสงู ขอดีของการที่เปนกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง คือ ทําใหไดกําลังการ
ผลิตสูง มีตนทุนต่ํา แตก็มีขอ จํากัดคือ ไมสามารถออกแบบหัวขึ้นรูปใหไดชิ้นงานมีความซับซอนแบบ
ชิ้นงานจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป และไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดหนาตัดของชิน้ งานได
เครื่องอัดรีดและอุปกรณที่เกี่ยวของ คือ หัวขึ้นรูป ชุดหลอเย็น เครื่องดึงชิ้นงาน และเครื่องตัดชิน้ งาน
หรือเครื่องมวนกรณีเปนแผนฟลม แสดงดังรูปที่ 1.20 มีหลักการ คือ เม็ดพลาสติกและสวนผสมตางๆ
ที่ผสมกันดีแลว จะถูกปอนผานกรวยปอนวัตถุดิบ (hopper) ที่ติดอยูกับเครื่อง วัสดุจะรวงหลนผานรูที่
อยูดานบนของหองหลอมเหลว (barrel) ลงสูสกรูซึ่งหมุนอยูในหองหลอมเหลว การหมุนของสกรูเปน
การพาพลาสติกใหเคลื่อนที่ไปดานหนาไปยังบริเวณที่ใหความรอน
ซึ่งเปนความรอนทีไ่ ดจาก
ภายนอกหองหลอมเหลวและความรอนจากการเสียดสีกนั เอง ทําใหเม็ดพลาสติกเกิดการหลอม และ
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รูปที่ 1.20 เครื่องอัดรีดและสวนประกอบ [14]
สกรูมีหนาที่สําคัญ คือ ลําเลียงวัสดุใหเคลือ่ นที่ไปดานหนา และใหแรงกลเพื่อทําใหพอลิเมอรเกิดการ
หลอมเหลวและผสมเขากันไดดี สกรูที่ใชในกระบวนการอัดรีดมีชวงบริเวณทีจ่ ะทําใหเกิดการอัดและ
เกิดการผสม แบงเปน 3 ชวง แสดงดังรูปที่ 1.21 ไดแก ชวงนําพลาสติกเขา (Feed zone) มีหนาที่
เคลื่อนยายเม็ดพลาสติกไปดานหนา ชวงการอัดพลาสติก (Compression zone) มีหนาที่อัดและใหแรง
เฉือนแกพอลิเมอรรวมกับความรอนที่ไดรบั จากภายนอกเพื่อใหพอลิเมอรเกิดการหลอมเหลว และ
ทายสุดชวงการหลอมพลาสติก (Metering zone) มีหนาที่ทําใหพอลิเมอรเกิดการหลอมเหลวทัว่ กัน
แรงเฉือนที่สูงมากในชวงนีจ้ ะทําใหเกิดความดัน ใหพอลิเมอรหลอมเหลวไหลออกมาทางหัวขึ้นรูป
สกรูที่ใชอาจมีลักษณะแตกตางกันไปตามประเภทของงาน และชนิดพอลิเมอร
เครื่องอัดรีด แบงไดเปน 2 ชนิดตามสกรูที่ใช คือ เครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดีย่ ว (Single screw
Extruder) ที่เหมาะกับงานอัดรีดทั่วๆไป และเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู (Twin screw Extruder)
เหมาะกับงานอัดรีดที่ตองการการผสมที่ดี ตองการปริมาณการผลิตสูง หรือใชกบั พอลิเมอรที่ไวตอ
ความรอน เชน พอลิไวนิลคลอไรด (PVC)
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รูปที่ 1.21 ลักษณะของสกรูในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู [14]
การหมุนของสกรูในเครื่องอัดรีดแบบสกรูคูจะมี 2 แบบ คือ การหมุนในทิศทางเดียวกัน (Corotating)
และการหมุนสวนทางกัน (counterrotating) แสดงดังรูปที่ 1.22 การหมุนสกรูในทิศทางเดียวกัน วัสดุ
จะเคลื่อนผานจากสกรูอันหนึ่งไปยังอีกอันหนึ่งทั้งดานบนและดานลางดังรูป 1.22a ไปตลอดความยาว
ของสกรู ทําใหพอลิเมอรสัมผัสกับผนังหองหลอมเหลวไดมากเปนผลใหการใหความรอนเปนไป
อยางสม่ําเสมอ ทําใหการหลอมเหลวและการผสมมีประสิทธิภาพจึงนิยมใชในงานผสมวัตถุดิบ สวน
การหมุนสกรูในทิศทางสวนกัน วัสดุจะเคลื่อนที่มาพบกันบริเวณระหวางสกรูทั้งสองอัน เกิดเปนกอง
ของวัสดุขึ้นดานบนบริเวณระหวางสกรูตลอดความยาวของสกรูดังรูป 1.22b วัสดุจะเคลื่อนผาน
ระหวางสกรูซึ่งเปนบริเวณทีม่ ีแรงเฉือนสูงกวาบริเวณอืน่ ซึ่งมีแรงเฉือนต่ํากวามากทําใหแรงแรงเฉือน
โดยรวมนอยกวาการหมุนสกรูในทิศทางเดียวกัน แตการหมุนสกรูแบบสวนทางมีความสามารถใน
การอัดและเคลื่อนวัสดุไปดานหนาดีกวา

รูปที่ 1.22 ลักษณะการหมุนของสกรูในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู [14]
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1.7.7.2 กระบวนการกดอัด (Compression molding) [38]
การอัดงานพลาสติก หมายถึง การขึ้นรูปโดยการนําผงพลาสติกที่แข็งตัวไดมาอัดในแมพิมพภายใต
ความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม ในรูปที่ 1.23 แสดงขั้นตอนการอัดตั้งแตเริ่มตนจนครบวัฏจักร ใน
จังหวะเริ่มตนนั้นแมพิมพทั้งตัวผู (Punch) และตัวเมีย (die) จะแยกออกจากกันกวางที่สุดเพื่อให
สามารถเติมพลาสติกไดงาย และก็เปนระยะเปดสูงสุดในจังหวะนําชิน้ งานออก

รูปที่ 1.23 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการทํางานอัดตั้งแตเริ่มตนจนครบวัฏจักร [38]
การเคลื่อนที่ของแมพิมพตวั ผูในชวงแรกจะตองเร็ว แตพอเริ่มปดแมพิมพอัดใหพลาสติกแพรตัวไป
ตามชองวางของแมพิมพจะเริ่มชลอชาลง เพื่อใหพลาสติกไดรับความรอนจากแมพิมพและความรอน
ที่เกิดจากเสียดสีไดทั่วถึงยิ่งขึน้ และเมื่อแมพิมพตัวผูเขาถึงตําแหนงสุด ก็จะถึงชวงเวลาของการแข็งตัว
ของพลาสติก ในการนี้ macromolecules จะเกาะตัวกันเปนตาขายทําใหไดชิ้นงานที่แข็งมาก และ
ในชวงสุดทายก็จะเปนชวงเปดแมพิมพเพือ่ ปลดชิ้นงานออก ซึ่งจะตองเปนชวงพลาสติกแข็งตัวเรียบ
รอยแลว ทั้งนี้เพื่อกันความเสียหายเนื่องจากการยันปลดชิ้นงานออกหรือเกิดการบิดตัวขึ้น ระยะแข็ง
ตัวถาสั้นเกินไปก็จะทําใหผวิ ของชิ้นงานพองได
ระยะเวลาของการเปดแมพิมพปลดชิ้นงานออก
สามารถทําไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหไดระยะเวลาตอวัฏจักรสั้นเขาหลังจากปลดชิ้นงานออกแลว จึงจะ
เติมพลาสติกเพื่อทํางานในวัฏจักรตอไป
การอัดพลาสติกบางครั้งจะเกิดกาซหรือไอน้ําที่ยังหลงเหลืออยูขึ้น อาจทําใหเกิดการฝงตัวของกาซอยู
ใตผิวทําใหเกิดรอยปูดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผงพลาสติกที่ไมไดทําการใหความรอนกอนอัด ในการนี้
จะตองมีจังหวะยกแมพิมพตวั ผูขึ้นเพื่อไลกา ซออกดังแสดงในรูปที่ 1.24 ซึ่งแสดงความสัมพันธของ
ความดันกับระยะของแมพมิ พตัวผูในชวงตางๆ จะเห็นไดวาในชวงยกแมพิมพตวั ผูขึ้นเพื่อไลกาซนั้น
ความดันจะลดลงเทากับความดันบรรยากาศอีกครั้งหนึ่ง เมื่อกาซระเหยออกไปแลวจึงจะอัดตอไปจน
พลาสติกแข็งตัว
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กรรมวิธีที่กลาวมาแลวนี้ดวู าเปนเรื่องงายๆ
แตในทางปฏิบตั ิจําเปนตองใชความชํานาญและ
ประสบการณมากทีเดียว ดังที่ไดกลาวถึงในตอนตนวา พลาสติกกอนที่จะนํามาอัดตองเตรียมมาอยางดี
กอน และการใหความรอนกอนทําการอัดนั้นมีอิทธิพลตอระยะเวลาปดแมพิมพ และระยะเวลาการ
แข็งตัวรวมไปถึงการสึกหรอของแมพิมพและผิวของงานเปนอยางมาก การใหความรอนกอนอัดได
ทั่วถึงและเหมาะสมจะมีผลใหระยะเวลาของการทํางานของวัฏจักรสั้นลง และสามารถทําใหผิวของ
ชิ้นงานหาไดมากขึ้น
ระยะเวลาของการแข็งตัวก็มอี ิทธิพลตอคุณสมบัติของชิ้นงาน การปลอยใหแข็งตัวไมพอเพียงจะทําให
ทนความรอนไดไมดแี ละจําทําใหดดู ซึมน้าํ ไดมากขึ้น แตถาปลอยใหแข็งเกินไปอาจจะเกิดรอยราวขึ้น
และยิ่งดูดซับน้ําไดมากขึน้ อีก
ดังนัน้ จึงตองมีการควบคุมผลผลิตโดยพิจารณาความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการทํางานอยูตลอดเวลา

รูปที่ 1.24 ความสัมพันธระหวางความดันกับระยะแมพิมพตัวผู ขณะทํางานอัด [38]
1. ลักษณะของแทงอัด
แทนอัดเปนเครื่องจักรสําหรับขึ้นรูปพลาสติกที่เกาแกที่สดุ และยังมีใชอยูจนถึงปจจุบัน มีอยูมากมาย
หลายแบบ แตในระยะหลังๆ นี้ไดมีการพัฒนาแทงอัดใหสามารถทํางานอัตโนมัติโดยชไฮดรอริกเปน
ตัวสงกําลัง
หลักการสําคัญที่เครื่องอัดแบบอัตโนมัติตองมี คือ
• แรงอัดลูกสูบอยางนอย 0.6 MN
• สามารถกะเกณฑพลาสติกเขาอัด โดยปริมาตรหรือโดยน้ําหนักไดอยางแนนอน
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•
•
•
•

มีโอกาสใหมกี ารใหความรอนแกพลาสติกกอนอัด
มีแผนติดแมพมิ พกวางและสามารถทํางานไดสะดวก
มีชองวางปลอยใหชนิ้ งานเขาไปทําความเรียบรอยชิ้นงาน
มีอุปกรณชวยถอดประกอบแมพิมพ ที่ประกอบดวยสกรู

ในรูปที่ 1.25 เปนแทนอัดพลาสติกอัตโนมัติ แบบทีใ่ ชในการอัดชิน้ งานทรงแบน และมีเสนผาน
ศูนยกลางคอนขางโต แบบนี้จะทํางานไดครั้งละสองชิ้น คือมีแผนความรอนสําหรับใหความรอนแก
แมพิมพดว ย (แบบเจาะรูสอด)
เมื่อเปดสวิตซลูกสูบบนจะเคลื่อนลงปดแมพิมพ I ดวยความดันไมสูงนักกอนและจะดันแผนติด
แมพิมพ II แลวจึงเริ่มอัดดวยกระบอกสูบลางจนวางบนแมพิมพชุดที่ II แลวจึงเริ่มอัดดวยกระบอกสูบ
ลางและบนดวยความดันปดแมพิมพและความดันอัดเทาๆกัน ปลอยใหแข็งตัวชั่วขณะหนึ่งลูกสูบอัดก็
จะถอยกลับไปอยูในตําแหนงเริ่มตน และแผนติดแมพิมพก็จะถูกแรงสปริงดันกลับไปอยูในตําแหนง
กลางซึ่งก็จะปลดชิ้นงานออกไดทันที
จะเห็นไดวาทีแ่ ทนอัดนีจ้ ะประกอบดวยเครื่องใหความรอนแกพลาสติกแบบ High frequency มีปม
ไฮดรอลิกอยูในตัว มีเครื่องมือวัดและควบคุมอุณหภูมขิ องแมพิมพ นอกจากนั้นยังมีหัวเปาลมอัดเพื่อ
ทําความสะอาดแมพิมพเอาไวดว ย แทนอัดมีทั้งแบบคูและแบบเดี่ยวตามรูปที่ 1.25 แตหลักการทํางาน
ตางๆจะคลายกัน

รูปที่ 1.25 เครื่องอัดแบบอัตโนมัติที่ใชในการอัดชิ้นงานทรงแบน [38]
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2. แมพิมพที่ใชในงานอัดพลาสติก
แมพมพอัดพลาสติกนั้นจะตองรับการเสียดสีสูงมากจากพลาสติกและสารเสริม การสึกหรอจากการ
เสียดสีจะลดลงไดบางโดยการใหความรอนแกพลาสติกกอนนํามาอัดแมพิมพ และปญหาของการ
เสียดสีทําใหแมพิมพเสียหายเร็วนี้ กลายเปนขอตอรองในการขายพลาสติกในอุตสาหกรรมการผลิต
แมพิมพอัดพลาสติกที่มีมากมายหลายลักษณะ ซึ่งพอจะแบงตามลักษณะของโครงสรางไดดังนี้ คือ
• แมพิมพอัดชิน้ งานราบ (flat mould) เปนแมพิมพอัดชิ้นงานราบแบบงายที่สุด โดยปกติจะเปน
แบบภาชนะแบน ขอเสียของแมพิมพนกี้ ็คอื จะมีครีบมาก ขนาดความหนาไมคอยคงที่
• แมพิมพปดอัด (ปดไมใหผงพลาสติกลนออกดานขาง) เปนแมพิมพทนี่ ิยมใชมากทีส่ ุด
• แมพิมพฝาประกบ (split mould) เปนแมพิมพแบบผสมผสานระหวางแบบที่ยอมใหพลาสติก
ลนออกได และแบบปด
3. ความดันและอุณหภูมิที่ใชในการอัด
สิ่งสําคัญที่ผูทํางานอัดตองรูใ นการทํางานก็คือ อุณหภูมิและความดัน เพราะจะตองตั้งคาทั้งสองนี้ที่
เครื่องใหพอดีกับเวลาทํางาน ความดันในการอัดพลาสติก นอกจากจะขึน้ อยูกับการใหความรอนกอน
อัดแลว ยังขึ้นอยูกับความสูง ความหนา รูปทรงของชิ้นงาน และความเรียบของผิวแมพิมพอีกดวย นั่น
คือ ความสูงของชิ้นงานยิ่งมากยิ่งตองใชความดันอัดสูงขึ้น เพราะความหนาของชิ้นงานยิ่งมาก ยิ่งมีผล
ทําใหเกิดความฝดในการไหลเขา แทนที่ชอ งวางในแมพมิ พซึ่งตองใชความดันสูงขึน้
รูปทรงก็มีผลทําใหความดันเปลี่ยนแปลง คือถารูปทรงของภาชนะเปนเหลี่ยมหรือคม จะทําใหการ
ไหลเขาแทนทีช่ องวางในแมพิมพไดไมดี ก็จะตองใชความดันสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรออกแบใหมีมุมโคง
มนชวยใหพลาสติกไหลไดดี
ความเรียบของผิวแมพิมพกม็ ีผลตอความดันในการอัด ถาผิวของแมพิมพขรุขระก็จะตองใชความดัน
สูงขึ้น คาความดันและอุณหภูมิในการใชงานที่เหมาะสมนั้น นอกจากจะไดจากตารางขอมูลและ
คําแนะนําจากบริษัทผูผลิตแลว ยังอาจหาไดจากการทดลองกอนการผลิต ซึ่งจําเปนตองกระทําอยูแ ลว
ในการผลิตทั่วๆไป

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เปนแนวทางในการสรางแผนสองขั้ว (Bipolar plate) จากวัสดุผสม (composite) เพื่อนําไปเปน
สวนประกอบที่สามารถใชงานไดจริงในเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอน
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บทที่ 2 วิธีดําเนินการวิจัย
ในบทนีจ้ ะมีเนื้อหาประกอบไปดวย วัสดุที่นํามาใชในงานวิจยั เครือ่ งมือและอุปกรณตางๆ ทีใ่ ชใน
วิธีการดําเนินงานวิจยั ในการขึ้นรูป และการทดสอบสมบัติตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

2.1 อุปกรณที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือตางๆที่ใชในงานวิจัยมี ดังนี้
- เครื่องผสมความเร็วสูง (High-speed mixer)
- เครื่องอัดรีด (Twin-screw extruder)
- เครื่องตัดบด
- เครื่องกดอัดแบบใหความรอน(Hydraulic hot compression)
- เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล (Universal test)
- เครื่อง Scanning Electron Microscope

2.2 วัสดุที่ใชในงานวิจัย
2.2.1 กราไฟต (Graphite, G)
กราไฟตที่ใชในงานวิจัยนี้ เปนกราไฟตผงเกรด K9W80 ของบริษัท Thai Carbon & Graphite Co.,
Ltd. มีสมบัติเฉพาะดังแสดงในตารางที่ 2.1 ซึ่งกราไฟตทใี่ ชมีลักษณะดังรูปที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 สมบัติเฉพาะของกราไฟตเกรด K9W80
Typical Data
Particle size
Density
Specific Surface Area

Unit
μm
g/cm3
m2/g

Value
25
1.00
0.887
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รูปที่ 2.1 กราไฟตผง

2.2.2 พอลิพรอพิลีน (Polypropylene, PP)
Polypropylene ที่ใชในงานวิจัยนี้ เปน Polypropylene เกรด 1100NK ของบริษัท Thai Petrochemical
Industry Public จํากัด ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากบริษัทเอเพ็กซ ทอยส จํากัด มีสมบัติเฉพาะดัง
แสดงในตารางที่ 2.2 เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใชงานทั่วไปจึงมีการนํามาใชงานอยาง
กวางขวาง เชน ของใชในครัวเรือน และภาชนะบรรจุสิ่งของตาง ๆ เปนตน พอลิพรอพิลีนมีลักษณะ
ดังรูปที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 สมบัติเฉพาะของ Polypropylene เกรด 1100NK
Typical Data
Tensile strength at yield
Shear modulus
Charpy notched impact strength at 23°C
Ball indentation hardness

Unit
N/mm2
N/mm2
mJ/mm2
N/mm2

Value
35
720
2.7
85

รูปที่ 2.2 Polypropylene
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2.2.3 พอลิเมธิลเมธาไครเลต (Polymethyl Methacrylate, PMMA)
Polymethyl methacrylate ที่ใชในงานวิจยั นี้ เปน Polymethyl methacrylate เกรด V ซึ่งไดรับความ
อนุเคราะหจากบริษัท Diapolyacrylate Co., Ltd มีสมบัติเฉพาะดังแสดงในตารางที่ 2.3 เนื่องจากมี
ลักษณะแข็ง ใส ยืดหยุน จึงเหมาะสมสําหรับการนําไปใชทํา ไฟทายรถ แวนตานิรภัย และอุปกรณ
ไฟฟาตางๆเปนตน ซึ่ง Polymethyl methacrylate มีลักษณะดังรูปที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 สมบัติเฉพาะของ Polymethyl methacrylate เกรด V1
Typical Data
Tensile strength
Modulus of elasticity in flexure
Coefficiency of thermal conductivity
Electrical volume resistivity
Water absorption
Dielectric constant 60 Hz

Unit
kg/cm2
kg/cm2
Cal/s/cm/°C
Ωcm
%

Value
730
3.1x104
5x10-4
>1015
0.3
4.0

รูปที่ 2.3 Polymethyl methacrylate

2.2.4 พอลิเอทิลีนเทเรฟธอลเลต (Polyethylene Terepthalate, PET)
Polyethylene terephthalate ที่ใชในงานวิจยั นี้ เปน Polyethylene terephthalate เกรด N1 ซึ่งไดรับความ
อนุเคราะหจากบริษัท Indorama Polymers Public Company Limited มีสมบัติเฉพาะดังแสดงในตาราง
ที่ 2.4 เหมาะสมสําหรับการนํามาใชงานเปนบรรจุภณ
ั ฑสําหรับอาหารและเครื่องดืม่ เชน ฟลมใชหอ
ผักผลไม และขวดน้ํา เปนตน Polyethylene terephthalate มีลักษณะดังรูปที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4 สมบัติเฉพาะของ Polyethylene terephthalate เกรด N1
Typical Data
Intrinsic Viscosity
Acetaldehyde
Melting point
Crystallinity
Moisture Content(when pack)

Unit
dl/g
ppm
°C
%
wt %

Value
0.80 ± 0.02
1 Max.
247 ± 2
50
0.2 Max.

รูปที่ 2.4 Polyethylene terephthalate

2.2.5 น้ํามันผสม (Processing oil)
น้ํามันผสมที่ใชในงานวิจยั นีไ้ ดรับความอนุเคราะหจากบริษัท เคมมิน จํากัด ซึ่งเปนน้ํามันผสมชนิด
พาราฟน มีลักษณะเปนของเหลวใส ดังรูปที่ 2.5 ใชผสมกับเม็ดพลาสติกเพื่อชวยใหกราไฟตผงเกาะ
กับเม็ดพลาสติกไดดีขนึ้ ในระหวางการผสมวัตถุดิบดวยเครื่องผสมความเร็วสูง

รูปที่ 2.5 น้ํามันผสม
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2.3 การออกแบบการทดลอง
แผนการดําเนินการวิจัย สามารถแบงได 3 สวนคือ
- การศึกษาผลของจํานวนรอบของการผสม (Compounding) ที่มีตอลักษณะพื้นผิวของวัสดุ
คอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร
- การศึกษาผลของน้ํามันผสม (Processing oil) ที่มีตอการขึ้นรูป (Compression Molding) วัสดุ
คอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร
- การศึกษาผลของปริมาณกราไฟตผง และชนิดของพอลิเมอร ที่มีตอคุณสมบัติของวัสดุ
คอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร
ซึ่งแตละสวนมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้

2.3.1 การศึกษาผลของจํานวนรอบของการผสม (Compounding) ที่มีตอการลักษณะ
พื้นผิวของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรภายหลังการอัดขึ้นรูป
รูปที่ 2.6 เปนแผนการดําเนินงานของการศึกษาผลของจํานวนรอบของการผสม ที่มีตอลักษณะพืน้ ผิว
ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิดตาง ๆ คือ Polypropylene, Polymethyl
methacrylate และ Polyethylene terephthalate ที่มีปริมาณของกราไฟตผงในพอลิเมอรชนิดตาง ๆ เปน
40, 50, 60 และ70% โดยน้ําหนัก ซึ่งจะทําการทดลองโดยใชเครื่องผสมความเร็วสูง (High speed
mixer) ผสมกราไฟตผงและพอลิเมอรเขาดวยกัน ผสมใหเปนวัสดุคอมปาวด (Compound) ดวยเครือ่ ง
อัดรีดแบบเกลียวหนอนคู (Twin screw extruder) โดยทําการปรับเปลี่ยนจํานวนรอบของการผสมเปน
1, 2 และ 3 รอบ แลวนําไปอัดขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบดวยเครื่องกดอัดแบบใหความรอน (Hydraulic hot
compression) โดยชิ้นงานทีไ่ ดจะมีขนาด 12 cm. x 12 cm. x 3 mm. นําไปตรวจดูลกั ษณะพืน้ ผิวดวย
เครื่อง Scanning Electron Microscopy (SEM)

2.3.2 การศึกษาผลของน้ํามันผสม (Processing oil) ทีม่ ีตอการขึ้นรูป (Compression
Molding) วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร
รูปที่ 2.7 เปนแผนการดําเนินงานของการศึกษาผลของน้ํามันผสม (Processing oil) ที่มีตอการขึ้นรูป
วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิดตาง ๆ คือ Polypropylene, Polymethyl methacrylate,
Polyethylene terephthalate ที่มีปริมาณของกราไฟตผงในพอลิเมอรชนิดตาง ๆ เปน 40, 50, 60 และ
70% โดยน้ําหนัก โดยทําการเปรียบเทียบระหวางการไมเติมน้ํามันผสมกับการเติมน้ํามันผสมกับ พอลิ
เมอรในอัตราสวน 1 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัสดุคอมโพสิต 1 กิโลกรัม กอนใชเครือ่ งผสมความเร็วสูง
(High speed mixer) ผสมกราไฟตผงและพอลิเมอรเขาดวยกัน ใหเปนวัสดุคอมปาวด (Compound)
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Graphite powder

PP

PET

PMMA

Vary weight ratio of the composite (Graphite powder: Polymer)

40 : 60

50 : 50

60 : 40

70 : 30

Mixing (High speed mixer)

Compounding (Twin Screw Extruder)

1 cycle

2 cycles

3 cycles

Molding (Hydraulic hot compression)

Scanning Electron Microscopy

รูปที่ 2.6 แผนผังการดําเนินงานเพื่อศึกษาผลของจํานวนรอบของการผสมที่มีตอลักษณะพืน้ ผิวของ
วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรภายหลังการอัดขึ้นรูป
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Graphite powder

PP

PET

PMMA

Vary weight ratio of the composite (Graphite powder: Polymer)

40 : 60

No oil

50 : 50

60 : 40

70 : 30

Processing oil 1 cm3/1 kg of composite

Mixing (High speed mixer)

2 cycles of compounding (Twin Screw Extruder)

Molding (Hydraulic hot compression)

Mechanical testing

Tensile

Flexural

รูปที่ 2.7 แผนผังการดําเนินงานการศึกษาผลของน้ํามันผสม (Processing oil) ที่มีตอการขึ้นรูป
(Compression Molding) วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร
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2.3.3 การศึกษาผลของปริมาณกราไฟตผงและชนิดของพอลิเมอร ที่มีตอ สมบัติของวัสดุ
คอมโพสิต ระหวางกราไฟตผงและพอลิเมอร
รูปที่ 2.8 แสดงแผนการดําเนินงานของการศึกษาผลของปริมาณกราไฟตผงและชนิดพอลิเมอรที่มีตอ
คุณสมบัติของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิดตาง ๆ คือ Polypropylene, Polymethyl
methacrylate, Polyethylene terephthalate ที่มีปริมาณของกราไฟตผงในพอลิเมอรชนิด ตาง ๆ เปน
40, 50, 60 และ 70% โดยน้ําหนัก โดยทําการผสมน้ํามันผสม (Processing oil) กับพอลิเมอรใน
อัตราสวน 1 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัสดุคอมโพสิต 1 กิโลกรัม กอนใชเครื่องผสมความเร็วสูง (High
speed mixer) ผสมกราไฟตผงและพอลิเมอรเขาดวยกัน ผสมใหเปนวัสดุคอมปาวด (Compound) ดวย
เครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู (Twin screw extruder) จํานวน 2 รอบ และอัดขึน้ รูปชิ้นงานทดสอบ
ดวยเครื่องกดอัดแบบใหความรอน (Hydraulic hot compression) โดยชิ้นงานที่ไดจะนําไปตรวจสอบ
โครงสรางทางจุลภาค, ความหนาแนน ทดสอบสมบัติเชิงกล ไดแก ความตานทานแรงดึงสูงสุด
(Tensile strength) มอดูลัสความตานทานการโคงงอ (Flexural modulus), สมบัติทางความรอน ไดแก
การนําความรอน (Thermal conductivity) และสมบัติทางไฟฟา ไดแก การนําไฟฟา (Electrical
conductivity)
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Graphite powder

PP

PET

PMMA

Vary weight ratio of the composite (Graphite powder: Polymer)

40 : 60

50 : 50

60 : 40

70 : 30

Processing oil 1 cm3/1 kg of composite

Mixing (High speed mixer)

2 cycles of compounding (Twin Screw Extruder)

Molding (Hydraulic hot compression)

Scanning Electron Microscopy

Mechanical testing

Tensile

Thermal Conductivity

TCA

Electrical Conductivity

Surface Resistivity

Flexural

รูปที่ 2.8 แผนผังการดําเนินงานการศึกษาผลของชนิดพอลิเมอรและปริมาณกราไฟตผง ที่มีตอ
คุณสมบัติวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร
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2.4 วิธีการทดลอง
2.4.1 การศึกษาผลของจํานวนรอบของการผสม (Compounding) ที่มีตอลักษณะพื้นผิว
ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรภายหลังการอัดขึน้ รูป
2.4.1.1 การผสมวัตถุดิบดวยเครื่องผสมความเร็วสูง
ในขั้นตอนนี้เปนการผสมใหวัตถุดิบรวมกัน กอนทีจ่ ะนําไปผสมใหเปนเนื้อเดียวกันในเครื่องอัดรีด
แบบเกลียวหนอนคู เริ่มจากการชั่งกราไฟตผง และพอลิเมอร (G:PP, G:PMMA และ G:PET) ตาม
อัตราสวนผสมที่เตรียมไวคือ กราไฟตผงตอพอลิเมอรเปน 40:60, 50:50, 60:40 และ 70:30 โดย
น้ําหนัก จากนัน้ นําไปผสมดวยเครื่องผสมความเร็วสูงของ บริษัท Lab Tech Engineering จํากัด ดังรูป
ที่ 2.9 เปนเวลา 2 นาที

รูปที่ 2.9 เครื่องผสมความเร็วสูง
2.4.1.2 การผสมวัตถุดิบดวยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู
หลังจากผสมวัตถุดิบเขาดวยกันดวยเครื่องผสมความเร็วสูงแลว นําไปผสมใหเปนวัสดุคอมปาวดดวย
เครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู รุน HAAKE Polylab Rheomex CTW 100p HAAKE Co., Ltd.
(Germany) ดังรูปที่ 2.10 ซึ่งมีกําลังมอเตอรขนาด 10 กําลังแรงมา ขนาดสัดสวนสกรูชวงปอนเม็ด
พลาสติกตอชวงปลายเปน 31.1/20 มิลลิเมตร และทําการผสมรอบที่ 1 โดยกําหนดอุณหภูมิในการ
ผสมในแตละชวงความยาวของเครื่องผสม และความเร็วรอบของการผสม ดังแสดงในตารางที่ 2.5
และ 2.6 ตามลําดับ โดยที่ชว งของการใหอณ
ุ หภูมิ สามารถแบงเปน 4 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 คือ ชวงนําพลาสติกเขา (Feed zone), ชวงที่ 2 คือ ชวงการอัดพลาสติก (Compression zone)
ชวงที่ 3 คือ ชวงการหลอมพลาสติก (Metering zone) และชวงที่ 4 คือ บริเวณหัวขึน้ รูป (Die)
49

รูปที่ 2.10 เครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู รุน HAAKE Polylab Rheomex CTW 100p
ตารางที่ 2.5 อุณหภูมิที่ใชในการผสมวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิดตางๆ
วัสดุคอมโพสิต
กราไฟตผง:Polypropylene
กราไฟตผง: Polyethylene terephthalate
กราไฟตผง:Polymethyl methacrylate

อุณหภูมิในการผสมในรอบที่ 1 (°C)
ชวงที่ 1 ชวงที่ 2 ชวงที่ 3 ชวงที่ 4
170
180
180
185
245
250
250
255
250
255
255
260

ตารางที่ 2.6 ความเร็วรอบสกรูที่ใชในการผสมวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิดตางๆ
วัสดุคอมโพสิต
กราไฟตผง: Polypropylene
กราไฟตผง: Polyethylene terephthalate
กราไฟตผง: Polymethyl methacrylate

ความเร็วรอบสกรู(รอบตอนาที)
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
10
20
30
30
50
70
30
50
70

ภายหลังจากการผสมในรอบที่ 1 วัสดุจะหลอมเหลวและถูกอัดรีดออกมาเปนเสน ทางหัวขึ้นรูป (die)
ชนิดรูกลม 3 รู ดังรูปที่ 2.11 และ 2.12 วัสดุที่ถูกอัดรีดออกจากหัวขึ้นรูปจะมีลักษณะดังรูปที่ 2.13 ทํา
การหลอเย็น และตัดวัสดุทถี่ ูกอัดรีดใหเปนเม็ด ดวยชุดหลอเย็นและตัดเม็ดของบริษัทไทยไฮดรอลิค
เครื่องกล จํากัด ดังรูปที่ 2.14 และ 2.15 ตามลําดับ จะไดเปนเม็ดคอมปาวดที่มีขนาดเทากัน ดังรูปที่
2.16 จากนัน้ นําเม็ดคอมปาวดที่ไดบางสวนจากการผสมในรอบที่ 1 ไปทําการผสมใหมในรอบที่ 2
ในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู โดยอุณหภูมิทุกจุด (ทุกชวง)ในการผสม จะถูกลดลงจากอุณหภูมิ
ของการผสมในรอบที่ 1 ที่แสดงในตารางที่ 2.5 จุดละ 10°C และใชความเร็วรอบของสกรูของการ
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จากนั้นนําเม็ดคอมปาวดที่ไดจากการผสมที่จํานวนรอบตาง ๆ กันนี้ ไปอบใหแหงทีอ่ ุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 1-2 ชั่วโมง และนําไปอัดขึ้นรูปเปนชิน้ งานตอไป

รูปที่ 2.11 หัวขึ้นรูปชนิด 3 รูที่ใชในการอัดรีด

รูปที่ 2.12 หัวขึ้นรูปชนิด 3 รู ขณะที่วัสดุกาํ ลังถูกอัดรีด
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รูปที่ 2.13 ตัวอยางวัสดุคอมโพสิตที่ถูกรีดออกจากหัวขึน้ รูปแลว

รูปที่ 2.14 ชุดหลอเย็น

รูปที่ 2.15 เครื่องตัดเม็ด
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รูปที่ 2.16 ตัวอยางเม็ดคอมปาวดกราไฟตผงและพอลิเมอร
2.4.1.3 การอัดขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ
หลังจากผสมวัตถุดิบใหเปนเม็ดคอมปาวดจากเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคูแลว นําเม็ดคอมปาวด
มาอัดขึ้นรูปดวยเครื่องกดอัดแบบใหความรอน (Hydraulic hot compression) ที่ผลิตโดย Lab Tech
Engineering Co.,Ltd (ดังรูปที่ 2.17) ใหเปนชิ้นงานทดสอบมาตรฐาน โดยใชแมพิมพรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสขนาด 12 cm. x 12 cm. x 3 mm. (ดังรูปที่ 2.18) สําหรับการทดสอบคุณสมบัติทางกลและทาง
ไฟฟา และใชแมพิมพรูปสีเ่ หลี่ยมจัตุรัสขนาด 12 cm. x 12 cm. x 5 mm. สําหรับการทดสอบ
คุณสมบัติทางความรอนและความหนาแนน โดยกําหนดสภาวะการทํางานของเครื่องกดอัดเปนดัง
ตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 สภาวะการทํางานของเครื่องกดอัดแบบใหความรอน

วัสดุคอมโพสิต
กราไฟตผง:Polypropylene
กราไฟตผง: Polyethylene terephthalate
กราไฟตผง: Polymethyl methacrylate

สภาวะการทํางานของเครื่องกดอัด
เวลา (min)
ความดัน (psi)
อุณหภูมิ (°C)
รอน
เย็น
รอน
เย็น
รอน
เย็น
180
180
5
5
2500 2500
240
240
6
6
2500 200
195
195
6
6
2000 1000

จากนั้นนําชิ้นงานที่ไดไปตัดเปนรูปดัมเบลล (Dumbells) และแทงสี่เหลี่ยมตามขนาดมาตรฐาน ดังรูป
ที่ 2.19 เพื่อนําไปทดสอบคุณสมบัติทางกล
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รูปที่ 2.17 เครื่องกดอัดแบบใหความรอน (Hydraulic hot compression)

รูปที่ 2.18 แมพิมพรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

รูปที่ 2.19 ชิ้นงานแบบรูปดัมเบลลและแทงสี่เหลี่ยม
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2.4.1.4 การตรวจสอบโครงสรางทางจุลภาคดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด
(Scanning Electron Microscope, SEM)
ตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร โดยใชกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด ของบริษัท LEO SEM รุน LEO 1455VP ของภาควิชาเทคโนโลยีวสั ดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดังรูปที่ 2.20 โดยใชชนิ้ งานที่ไดจากการอัดขึ้นรูปในการ
ตรวจสอบโครงสรางจุลภาค (ผิวหนา และภาคตัดขวาง) เพื่อวิเคราะหการแยกเฟสระหวางกราไฟตผง
และพอลิเมอร

รูปที่ 2.20 เครื่อง Scanning Electron Microscope รุน LEO 1455VP

2.4.2

การศึกษาผลของน้ํามันผสม (Processing oil) ที่มีตอ การขึ้นรูป (Compression
Molding) วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร

2.4.2.1 การผสมวัตถุดิบดวยเครื่องผสมความเร็วสูง
ชั่งกราไฟตผงและพอลิเมอรทั้งสามชนิดตามอัตราสวนผสมที่เตรียมไวคือ กราไฟตผงตอพอลิเมอร
เปน 40:60, 50:50, 60:40 และ 70:30 โดยน้ําหนัก จากนั้นใสน้ํามันผสมลงในพอลิเมอรในอัตราสวน
1 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัสดุผสม 1 กิโลกรัม เพื่อชวยการยึดติดของกราไฟตผงกับเม็ดพลาสติก
กอนที่จะผสมกราไฟตผงและพอลิเมอรที่ผสมกับน้ํามันผสมแลวเขาดวยกัน ดวยเครือ่ งผสมความเร็ว
สูงเปนเวลา 2 นาที
2.4.2.2 การผสมวัตถุดิบดวยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู
นําวัตถุดิบที่ไดจากการผสมดวยเครื่องผสมความเร็วสูง มาอัดรีดดวยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู
โดยทําการทดลองเชนเดียวกับหัวขอ 2.3.1.2 แตกําหนดจํานวนรอบของการผสมใหเปน 2 รอบ
จากนั้นนําวัสดุคอมโพสิตมาตัดใหเปนเม็ดคอมปาวดดว ยวิธีการเชนเดียวกับหัวขอ 2.3.1.2
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2.4.2.3 การอัดขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ
นําเม็ดคอมปาวดที่ไดจากการอัดรีดดวยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู
ทดสอบดวยวิธีการเชนเดียวกับหัวขอ 2.3.1.3

มาอัดขึ้นรูปเปนชิน้ งาน

2.4.2.4 การทดสอบสมบัติเชิงกล (Mechanical Properties)
สมบัติความตานทานแรงดึง (Tensile properties)
การทดสอบสมบัติความตานทานแรงดึง คือการวัดความทนทานของวัสดุที่ไดรบั แรงคงที่หรือไดรับ
อยางชา ๆ บอกถึงความแข็งแรงของวัสดุเมื่อไดรับแรงดึง ความแข็งแรงของการยึดเกาะระหวาง
กราไฟตผงและพอลิเมอร และลักษณะการแตกหักของวัสดุ [14] ทดสอบกับชิ้นงานลักษณะดัมเบลล
ตามมาตรฐาน ASTM D638 [1999] [36] ดวยเครื่องทดสอบแรงดึง SHIMADZU รุน Autograph AG-1
(Japan) ดังรูปที่ 2.21 ซึ่งมีสภาวะการทํางานดังนี้
• ความยาวเกจ (gauge length) = 25 มิลลิเมตร
• Load cell
= 5 กิโลนิวตัน
• ความเร็วในการดึง
= 5 มิลลิเมตรตอนาที
และทําการวัดคาความตานทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate tensile strength) ของชิ้นงาน

รูปที่ 2.21 เครื่องทดสอบแรงดึง SHIMADZU รุน Autograph AG – 1
• คาความตานทานแรงดึง (Tensile strength) คือ คาความเคนสูงสุดที่ไดจากแรงกระทําสูงสุด โดยถา
นําวัสดุตวั อยางที่เปนโลหะหรือโลหะผสมไปดึง จะพบวาตรงกลางของชิ้นงานจะเล็กลง เกิดเปนคอ
คอด (necking) และถาดึงตอไปความเคนจะลดลงเมื่อความเครียดเพิ่มขึน้ ในที่สุดก็จะขาด [15]
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สมบัติความตานทานการโคงงอ (Flexural properties)
การทดสอบสมบัติความตานทานการโคงงอ สามารถบอกถึงความทนทานตอการดัดงอของวัสดุเมื่อ
ไดรับแรงโดยทดสอบกับชิ้นงานลักษณะแทงสี่เหลี่ยมตามมาตราฐาน ASTM D790 (1999) [37] ดวย
เครื่องทดสอบแรงดึง SHIMADZU รุน Autograph AG-1 (Japan) รายงานผลการทดสอบคามอดูลัส
ความตานทานการโคงงอ (Flexural modulus) สภาวะการทํางานแสดงดังตาราง
สภาวะการทํางาน
Support span
Load cell
ความเร็วในการดึง

คา/หนวย
92 มิลลิเมตร
5 กิโลนิวตัน
1 มิลลิเมตร/นาที

2.4.3 การศึกษาผลของปริมาณกราไฟตผงและชนิดพอลิเมอร
คอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร

ที่มีตอสมบัติของวัสดุ

ในการศึกษาผลของปริมาณกราไฟตผงและชนิดพอลิเมอรนั้น จะทําการศึกษาวิเคราะหผลของปริมาณ
กราไฟตผงและชนิดของพอลิเมอร ที่มีตอคุณสมบัติตาง ๆ ของวัสดุคอมโพสิตที่ไดภายหลังการอัดขึ้น
รูป โดยจะใชชิ้นงานที่สภาวะการทดลองเดียวกันกับหัวขอ 2.3.2 แตนํามาวิเคราะหคาการนําความ
รอน และคาการนําไฟฟาเพิม่ เติม
2.4.3.1 การตรวจสอบโครงสรางทางจุลภาคดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด
(Scanning Electron Microscope, SEM)
ใชผลการตรวจสอบเดียวกันกับหัวขอ 2.3.2.4
2.4.3.2 การทดสอบสมบัติเชิงกล (Mechanical Properties)
ใชผลการตรวจสอบเดียวกันกับหัวขอ 2.3.2.5
2.4.3.3 การทดสอบสมบัติทางความรอน
การทดสอบคาการนําความรอน (Thermal conductivity)
การทดสอบการนําความรอนดวยเทคนิค Thermal Conductivity Analyzer (TCA) โดยใชเครื่อง
Thermal Conductivity Analyzer รุน Anacon ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังรูปที่ 2.22 ทําการ
ทดสอบโดยเตรียมตัวอยางชิน้ งาน ดวยการนําชิ้นงานซึ่งมีขนาด 12 cm. x 12 cm. x 5 mm. สองชิ้นมา
ประกบกัน เนือ่ งจากเครื่องมีขอจํากัดเรื่องความหนาของชิ้นงานที่จะนํามาทดสอบ หากบางเกินไปอาจ
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รูปที่ 2.22 เครื่องทดสอบคาการนําความรอน Thermal Conductivity analyzer
2.4.3.4 การทดสอบสมบัติทางไฟฟา
การทดสอบความตานทานเชิงพื้นผิว (Surface resistivity)
ทําการทดสอบหาคาการนําไฟฟาของชิ้นงานโดยใชเครื่อง Multimeter รุน FLUKE 177 True RMS
ของบริษัท MEASURETRONIX LTD. ดังรูปที่ 2.23 ทําการวัดคาความตานทานของชิ้นงานในแนว
ตรงหาจุด และวัดในรูปดาวหาแฉกสี่จดุ
และนําคาที่ไดจากการวัดทั้งสองรูปแบบมาหาคาเฉลี่ย
(รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ค) โดยในการวัดคาความตานทานเชิงพื้นผิวนีไ้ ดมกี ารสุมตัวอยาง 3
ชิ้น จากวัสดุผสมระหวางกราไฟตผงกับพอลิเมอรทั้ง 3 ชนิด ทีม่ ีอัตราสวนเดียวกันคือที่ปริมาณ
กราไฟตเทากับ 40 เปอรเซ็นตโดยน้าํ หนัก เพื่อสงไปทดสอบที่ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
(MTEC) โดยการวัดจะใชเครื่อง High Voltage Supply KEITHLEY Model 247 ดังรูปที่ 2.24 ซึ่งคาที่
ไดจะนํามาเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการวัดโดย Multimeter

รูปที่ 2.23 เครื่อง Multimeter รุน FLUKE 177 True RMS
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รูปที่ 2.24 เครื่อง High Voltage Supply KEITHLEY Model 247
2.4.3.5 การหาความหนาแนน
ทําการทดสอบเพื่อหาคาความหนาแนนของแผนสองขั้วที่สรางขึ้น โดยการนําแผนสองขั้วที่มีขนาด
12 x 12 x 0.5 cm. ไปชั่งดวยเครื่องชั่งยี่หอ Precisa รุน XT200A-FR เพื่อหาน้ําหนักของแผน หลังจาก
นั้นทําการคํานวณหาความหนาแนนของแผนสองขั้วจากสมการ
ความหนาแนน (D) =

มวล (g)
ปริมาตร (cm3)

2.4.3.6 การหาน้ําหนักโมเลกุล
ทําการหาน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอรทั้ง 3 ชนิด คือ Polypropylene, Polymethyl methacrylate และ
Polyethylene terephthalate โดยวิธีการหาความหนืดของพอลิเมอรทั้ง 3 ชนิด ดวยอุปกรณในการหา
ความหนืดที่เรียกวา “Oswald Viscometer” ยี่หอ SHIBATA ดังรูปที่ 2.25 ซึ่งในการหาความหนืดของ
พอลิเมอรดวย Oswald Viscometer นี้ จะตองทําการละลายพอลิเมอรดวยตัวทําละลายกอน สําหรับ
Polypropylene จะใช Toluene เปนตัวทําละลาย สวน Polymethyl methacrylate จะใช Chlorobenzene
และ Toluene เปนตัวทําละลาย โดยจะนํามาผสมกันที่อัตราสวนเชิงปริมาตรของ Chlorobenzene ตอ
Toluene เปน 1:1 และสําหรับ Polyethylene terephthalate นั้น จะใช Trifluoroacetic acid และ
Dichloro methane เปนตัวทําละลาย โดยจะนํามาผสมกันที่อัตราสวนเชิงปริมาตรของ Trifluoroacetic
acid ตอ Dichloro methane เปน 1:4
วิธีการละลายพอลิเมอรในตัวทําละลาย คือ ชั่งพอลิเมอรประมาณ 1 กรัม และนําไปละลายในตัวทํา
ละลายที่เตรียมไวใหไดปริมาตร 50 มิลลิลิตร โดยพอลิเมอรแตละชนิดจะใชอณ
ุ หภูมใิ นการละลายที่
แตกตางกัน (ดังแสดงในภาคผนวก จ) จากนั้นทําการหาคาเวลาเฉลี่ยของตัวทําละลายบริสุทธิ์และ
สารละลายพอลิเมอรในตัวทําละลายที่เตรียมไว โดยปลอยใหไหลผาน Oswald Viscometer จากนั้นจะ
ทําการปรับเปลี่ยนปริมาณพอลิเมอร (สารละลายปริมาตร 50 มิลลิลิตรเทาเดิม) ไปจนกวาคาของเวลา
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ηr = ηi/ηs
เมื่อ ηr คือ reduce viscosity, ηi คือ ความหนืดของสารลายพอลิเมอรที่ความเขมขนของสารละลาย
ตาง ๆ และ ηs คือ ความหนืดของตัวทําละลายบริสุทธิ์

และจากสมการ

ηsp = ηr – 1
จะสามารถหาคา ηsp หรือ specific viscosity ได จากนั้นทําการเขียนกราฟระหวาง ηsp กับความ
เขมขนของสารละลายพอลิเมอรในตัวทําละลาย เพือ่ หาคาน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร โดยนําคา
[η] ที่ไดจาก กราฟมาแทนคาในสมการ

[η ] = K M va
โดยที่ [η ] คือ Intrinsic Viscometer, M va คือ น้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยของพอลิเมอรโดยคิดจากคาความ
หนืด และ K กับ a เปนคาคงที่เฉพาะของแตละพอลิเมอร ซึ่งรายละเอียดของการหาน้ําหนักโมเลกุล
ของพอลิเมอรและการคํานวณนี้ จะกลาวถึงโดยละเอียดในภาคผนวก ง.

รูปที่ 2.25 Oswald Viscometer
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บทที่ 3 ผลการวิจัย
ในบทนีจ้ ะกลาวถึงผลการวิจัย ซึ่งแบงออกเปนสามสวนหลัก คือ การศึกษาผลของจํานวนรอบของ
การผสม (Compounding) ที่มีตอลักษณะพื้นผิวของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรภายหลัง
การอัดขึ้นรูป (Compression molding), ผลของน้ํามันผสม (Processing oil) ที่มีตอการขึ้นรูปและ
คุณสมบัติทางกลของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร และผลของชนิดพอลิเมอรและปริมาณ
กราไฟตผงที่มตี อสมบัติทางกายภาพ, ทางกล, ทางความรอน และทางไฟฟาของวัสดุคอมโพสิต โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

3.1 การศึกษาผลของจํานวนรอบของการผสม (Compounding) ที่มีตอ
ลักษณะพื้นผิวของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรภายหลังการ
อัดขึ้นรูป (Compression molding)
3.1.1 ลักษณะพื้นผิวของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร
รูปที่ 3.1 (a) – (c) เปนรูปที่แสดงตัวอยางชิ้นงานภายหลังการอัดขึ้นรูปที่ไดจากการผสมกราไฟตผง
และ polypropylene ดวยเครือ่ งอัดรีดแบบเกลียวหนอนคูท ี่ปริมาณกราไฟต 70 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
ที่ไดจากการทดลองโดยทําการปรับเปลี่ยนจํานวนรอบของการผสม (Compounding) เปน 1, 2 และ 3
รอบ ตามลําดับ จากรูปที่ 3.1 (a) ซึ่งเปนการทดลองโดยใชจํานวนรอบของการผสมเทากับ 1 รอบ
พบวา ชิ้นงานที่ไดจะมีลักษณะของผิวหนาที่มีการแยกวัฏภาคเกิดขึ้น เนื่องจากสังเกตเห็นลักษณะสี
ขาวเทาซึ่งเปนวัฏภาคของพอลิเมอร และสีดําซึ่งเปนวัฏภาคของกราไฟตแยกกันชัดเจนที่ผิวหนา ซึ่ง
สอดคลองกับผลจากภาพที่ถา ยดวยเครื่อง Scanning electron Microscopy (SEM) ในรูปที่ 3.2 (a) โดย
ลักษณะเชนนี้เกิดกับวัสดุผสมทุกชนิดที่สรางขึ้นในงานวิจัยนี้ และในทุก ๆ อัตราสวน
เมื่อทําการผสม (Compounding) วัสดุผสมจํานวน 2 รอบ โดยทําการลดอุณหภูมิทกุ จุดของเครื่องผสม
ลง 10°C ลักษณะผิวหนาของชิ้นงานสามารถแสดงดังรูปที่ 3.1 (b) โดยพบวาผิวหนาของชิ้นงานจะมี
ลักษณะเรียบเนียน ไมมีการแยกวัฏภาคทีส่ ังเกตเห็นไดดวยตาเปลา และสอดคลองกับผลจากภาพที่
ถายดวยเครื่อง scanning electron microscopy (SEM) ในรูปที่ 3.2 (b) ซึ่งชิ้นงานมีลักษณะดําเนียนเปน
สีเดียวกัน โดยลักษณะเชนนี้เกิดกับวัสดุผสมทุกชนิดทีส่ รางขึ้นในงานวิจยั นี้ และในทุกๆ อัตราสวน

61

สําหรับการผสม (Compounding) วัสดุผสมจํานวน 3 รอบ จะสังเกตเห็นวาผิวหนาของชิ้นงานมี
ลักษณะไมเรียบเนียน มีรอยแตกขรุขระ ดังรูปที่ 3.1 (c) ซึ่งลักษณะเชนนี้เกิดกับวัสดุผสมทุกชนิดที่
สรางขึ้นในงานวิจยั นี้ และในทุก ๆ อัตราสวน

(a)

(b)

(c)
รูปที่ 3.1 ตัวอยางชิน้ งานที่ไดจากการผสมกราไฟตผงและ Polypropylene ที่ปริมาณกราไฟต 70
น้ําหนัก ดวยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคูที่จํานวนรอบตาง ๆ กัน: (a) 1 รอบ, (b) 2 รอบ
และ (c) 3 รอบ
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(a) ผสมจํานวน 1 รอบ

(b) ผสมจํานวน 2 รอบ

รูปที่ 3.2 ภาพถาย SEM แสดงผิวหนาของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิพรอพิลีน ที่ผานเครื่อง
อัดรีดแบบเกลียวหนอนคู จํานวนรอบตางๆ กัน: (a) 1 รอบ และ (b) 2 รอบ ณ กําลังขยาย
1000 เทา

3.2 การศึกษาผลของน้ํามันผสม (Processing oil) ที่มีตอการขึ้นรูป
(Compression Molding) และคุณสมบัติทางกลของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผง
และพอลิเมอร
จากการเปรียบเทียบคาความตานทานแรงดึงสูงสุด และคามอดูลัสความตานทานการโคงงอของวัสดุ
คอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรที่ปริมาณกราไฟตผงเทากับ 40 เปอรเซนตโดยน้าํ หนัก เมื่อมีการ
เติมและไมเติมน้ํามันผสมในขั้นตอนการเตรียมวัสดุกอนเขาเครื่องผสมความเร็วสูง พบวาเมื่อทําการ
ผสมน้ํามันผสมลงในวัสดุที่เตรียมไว วัสดุผสมทุกชนิดจะมีสมบัติเชิงกลสูงกวาเมื่อไมเติมน้ํามันผสม
ดังแสดงในรูปที่ 3.3 และ 3.4 ตามลําดับ นอกจากนีย้ ังพบวา คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิตที่ทํา
จากพอลิเมอรทุกชนิดจะเพิม่ ขึ้นในทุก ๆ อัตราสวนของการผสมเมื่อเปรียบเทียบกับการไมเติมน้ํามัน
ผสม
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Tensile strength (MPa)
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Flexural modulus (MPa)

รูปที่ 3.3 คาความตานทานแรงดึงสูงสุด ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร ชนิดตาง ๆ ที่
มีปริมาณกราไฟตตางกัน โดยมีการเติมและไมเติมน้ํามันผสม
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Graphite content (%wt)

รูปที่ 3.4 คามอดูลัสความตานทานการโคงงอ ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิด
ตาง ๆ ที่มีปริมาณกราไฟตตางกัน โดยมีการเติมและไมเติมน้ํามันผสม
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3.3 ผลของชนิดของพอลิเมอรและปริมาณกราไฟตผง ที่มีตอคุณสมบัติของ
วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร
3.3.1 สมบัติเชิงกล (Mechanical Properties)
จากรูปที่ 3.5 เมื่อพิจารณาคาความตานทานแรงดึงสูงสุดของวัสดุคอมโพสิตที่มีกราไฟตผงผสมกับ
พอลิเมอรชนิดตางๆ โดยการผสมจํานวน 2 รอบ และมีการเติมน้ํามันผสม จะเห็นไดวาวัสดุคอมโพสิต
กราไฟตผง และ Polymethyl methacrylate จะมีคาความตานทานแรงดึงสูงที่สุด รองลงมาคือ
Polyethylene terephthalate และ Polypropylene โดยคุณสมบัติสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพ
ของพอลิเมอรบริสุทธิ์ทั้ง 3 ชนิดจากขอมูลอางอิง สามารถแสดงดังตารางที่ 3.1
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รูปที่ 3.5 ความตานทานแรงดึงสูงสุด ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิดตาง ๆ ที่มี
ปริมาณกราไฟตตางกัน และมีการเติมน้าํ มันผสม โดยผสมจํานวน 2 รอบ
นอกจากนี้ จากการทดลองหาน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยของพอลิเมอรทั้ง 3 ชนิดที่ใชในงานวิจยั นี้ สามารถ
แสดงในตารางที่ 3.2 ซึ่งพบวา Polymethyl methacrylate จะมีน้ําหนักโมเลกุลที่สูงกวา Polyethylene
terephthalate และ Propylene
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ตารางที่ 3.1 สมบัติทางกลและสมบัติทางความรอนของพอลิเมอรทั้ง 3 ชนิด [43]
วัสดุ
Polypropylene
Polymethyl methacrylate
Polyethylene terephthalate

Tensile
Flexural
strength (MPa) modulus (MPa)
25-40
1200
80
2100
80
1040

Tg
(°C)
-20
105
80

Tm
(°C)
176
200
265

ตารางที่ 3.2 คาน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยที่ไดจากการทดลองของพอลิเมอรทั้ง 3 ชนิด
วัสดุ
Polypropylene, PP
Polyethylene terephthalate, PET
Polymethyl methacrylate, PMMA

Mv

37,54
4
52,41
5
167,6
21

อยางไรก็ดจี ากรูปที่ 3.5 จะเห็นไดวา คาความตานทานแรงดึงสูงสุดของวัสดุผสมสวนใหญจะมีคา
ลดลงเมื่อปริมาณกราไฟตเพิม่ ขึ้น
โดยจากผลของการตรวจสอบโครงสรางทางจุลภาคดวยกลอง
Scanning electron microscope (SEM) ในรูปที่ 3.6 ซึ่งเปนภาคตัดขวางของวัสดุผสมกราไฟตผงและ
Polymethyl methacrylate ทีม่ ีปริมาณกราไฟตตั้งแต 40 ถึง 70 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และรูปที่ 3.7 ซึ่ง
เปนการเปรียบเทียบภาคตัดขวางของวัสดุผสมกราไฟตผงและพอลิเมอรทั้งสามชนิด ที่มีปริมาณกราไฟต 40 และ 70 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก จะเห็นไดวาเมือ่ ปริมาณกราไฟตผงเพิ่มขึ้นจาก 40 เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนัก เปน 70 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก วัสดุผสมสวนใหญจะมีการกระจายตัวของกราไฟตใน
พอลิเมอรลดลง โดยจะสังเกตเห็นวากราไฟตจะรวมตัวกันเปนกลุมกอนมากขึ้น และมีชองวางระหวาง
อนุภาคกราไฟตกับพอลิเมอรมากขึ้น
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(a)

(b)

(c)
(d)
รูปที่ 3.6 โครงสรางจุลภาค (ภาพตัดขวาง) ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ PMMA ที่มีปริมาณ
กราไฟตตอพอลิเมอร (a) 40 %, (b) 50%, (c) 60% และ (d) 70 % โดยน้ําหนัก ณ กําลังขยาย
7000 เทา
สําหรับคามอดูลัสความตานทานการโคงงอซึ่งแสดงในรูป 3.8 พบวาวัสดุผสมกราไฟตผงและ
Polymethyl methacrylate จะมีคามอดูลสั ความตานทานการโคงงอสูงสุด รองลงมาคือ Polyethylene
terephthalate และ Polypropylene ตามลําดับ และเมื่อปริมาณกราไฟตเพิ่มขึ้น คามอดูลัสความ
ตานทานการโคงงอ จะมีคาลดลงเชนเดียวกันกับคาความตานทานแรงดึงสูงสุด
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(a) G: PP (40%G)

(b) G: PP (70%G)

(c) G: PET (40%G)

(d) G: PET (70%G)

(e) G: PMMA (40%G)

(f) G: PMMA (70%G)

รูปที่ 3.7 โครงสรางทางจุลภาค (ภาคตัดขวาง) ของวัสดุผสมกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิดตาง ๆ ณ
กําลังขยาย 7000เทา: (a) Graphite: PP (40%G), (b) Graphite: PP (70%G), (c) Graphite:
PET (40%G), (d) Graphite:PET (70%G), (e) Graphite:PMMA (40%G) และ (f) Graphite:
PMMA (70%G)
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รูปที่ 3.8 คามอดูลัสความตานทานการโคงงอ ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิด
ตาง ๆ ที่มีปริมาณกราไฟตตางกัน และมีการเติมน้ํามันผสม

3.3.2 สมบัตทิ างความรอน (Thermal Conductivity)
จากการทดสอบคาการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรดวยเครื่อง Thermal
Conductivity Analyzer (TCA) สามารถแสดงดังรูป 3.9 นอกจากนี้ยังไดทําการวัดคาการนําความรอน
ของพอลิเมอรบริสุทธิ์ทั้ง 3 ชนิด ที่นํามาใชในงานวิจยั และแผนสองขั้วทางการคา (commercials) ที่
มีกราไฟตเปนสวนประกอบหลักและมีการนํามาใชงานจริงในปจจุบนั ซึ่งเปนแผนสองขั้วของบริษัท
Schunk เกรด FU 4369 โดยคาที่ไดแสดงดังตารางที่ 3.3
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รูปที่ 3.9 คาการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร ที่มีปริมาณกราไฟต ตาง
กัน
ตารางที่ 3.3 คาการนําความรอนของกราไฟต, แผนสองขั้วทางการคา และพอลิเมอรบริสุทธิ์ทั้ง 3 ชนิด
วัสดุ
Graphite
Bipolarplate (Commercials)
Polypropylene
Polymethyl methacrylate
Polyethylene terephthalate

คาการนําความรอน (W/m.K)
[Ref.42]
300
0.1-0.22
0.17-0.19
0.15-0.40

คาการนําความรอนจาก
การทดลอง (W/m.K)
0.0085
0.0933
0.0834
0.0756

จากรูปที่ 3.9 พบวาวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ Polyethylene terephthalate จะใหคาการนําความ
รอนสูงที่สุด รองลงมา คือ วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ Polymethyl methacrylate และวัสดุ
คอมโพสิตกราไฟตผงและ Polypropylene ตามลําดับ ซึ่งจากตารางที่ 3.3 จะเห็นวาคาการนําความ
รอนของพอลิเมอรบริสุทธิ์ทั้ง 3 ชนิดกอนที่จะมีการผสมกับกราไฟตนั้น มีคาใกลเคียงกันมาก
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อยางไรก็ดเี มื่อเปรียบเทียบคาการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิตที่สรางขึ้นในงานวิจัยนี้ กับขอมูล
อางอิงของกราไฟตบริสุทธิ์ ดังตารางที่ 3.3 จะพบวาวัสดุคอมโพสิตที่สรางขึ้นในงานวิจยั นีจ้ ะมีคา
การนําความรอนต่ํากวากราไฟตมาก แตเมื่อเปรียบเทียบคาการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิตที่
สรางขึ้นในงานวิจยั นี้ กับแผนสองขั้วทางการคา (Commercials) พบวาวัสดุคอมโพสิตทุกชนิดที่สราง
ขึ้นจะมีคาการนําความรอนมากกวาแผนสองขั้วทางการคา
เมื่อทําการวัดคาดวยวิธีการและเครื่อง
วิเคราะหเดียวกัน

3.3.3 สมบัตทิ างไฟฟา (Electrical Conductivity)
จากตารางที่ 3.4 เมื่อทําการทดสอบคาการนําไฟฟาของวัสดุผสมทั้ง 3 ชนิด โดยการใชเครื่อง
มัลติมิเตอร และแบงการทดสอบออกเปน 2 แบบ คือ การวัดคาการนําไฟฟาแบบที่ 1 (เสนตรง) และ
แบบที่ 2 (ดาวหาแฉก) พบวาคาที่ไดจากการวัดทั้งสองแบบ คือทั้งแบบแนวเสนตรง และแบบดาวหา
แฉกนั้น มีคาใกลเคียงกัน ซึ่งเมื่อนํามาคาเฉลี่ยจากการวัดทั้ง 2 แบบ มาเขียนกราฟสามารถแสดงได
ดังรูปที่ 3.10 โดยจะพบวาวัสดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงกับ Polyethylene terephthalate จะมีคา
การนําไฟฟาสูงที่สุด รองลงมาคือวัสดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงกับ Polypropylene และวัสดุคอม
โพสิตระหวางกราไฟตผงกับ Polymethyl methacrylate ตามลําดับ โดยคาความตานทานไฟฟาเชิง
พื้นผิวของพอลิเมอรบริสุทธทั้ง 3 ชนิดจากขอมูลอางอิงนั้น สามารถแสดงดังตารางที่ 3.5 ซึ่งจะพบวา
Polyethylene terephthalate และ Polypropylene มีคาความตานทานไฟฟาใกลเคียงกัน และมีคาต่ํากวา
ของ Polymethyl methacrylate
ตารางที่ 3.4 การเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตแบบที่ 1 (เสนตรง) และ แบบที่ 2
(ดาวหาแฉก)
Electrical Conductivity (S/cm)
Graphite
PP*
PMMA
PET
(% wt)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่1 แบบที่ 2 แบบที่1 แบบที่ 2
40
7.04x10-5 6.82x10-5 3.95x10-5 3.86x10-5
50
2.31x10-3 2.28x10-3 3.48x10-3 3.61x10-3 1.57x10-2 1.46x10-2
60
4.04x10-2 3.36x10-2 1.05x10-2 1.01x10-2 8.92x10-2 6.05x10-2
70
0.137
0.125 9.80x10-2 1.91x10-2 0.745
0.58
หมายเหตุ * คือ ไมสามารถวัดคาได ที่ปริมาณกราไฟต 40 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
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(b)
รูปที่ 3.10 การเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตจากการวัด 2 แบบ: (a) แบบที1่
(แนวเสนตรง) และ (b) แบบที่ 2 (ดาวหาแฉก)
ตารางที่ 3.5 คาความตานทานเชิงพื้นผิว (Surface resistivity) ของพอลิเมอรบริสุทธิ์ทั้ง 3 ชนิด [43]
วัสดุ
Polypropylene, PP
Polymethyl methacrylate, PMMA
Polyethylene terephthalate, PET

Surface resistivity (Ohm/cm)
1013
1014
1013
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นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาที่ไดจากการทดสอบดวยเครื่องมัลติมิเตอร กับคาที่ไดจาก
การสงตัวอยางชิ้นงานไปทดสอบที่ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ซึ่งทดสอบดวย
เครื่อง High Voltage Supply KEITHLEY Model 247 พบวาคาการนําไฟฟาของวัสดุผสมที่ไดจากการ
วัดดวยเครื่องมัลติมิเตอรและที่สงไปทดสอบที่ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) มีคา
ใกลเคียงกันดังตารางที่ 3.6 แตเมื่อเปรียบเทียบกับคาการนําไฟฟาของแผนสองขั้ว ซึ่งเปนแผนสองขั้ว
ทางการคา (Commercial) ที่ผลิตโดยบริษัท Schunk เกรด FU 4369 (คุณสมบัติแสดงดังภาคผนวก ง.)
พบวาคาที่ไดยงั แตกตางกันมาก
ตารางที่ 3.6 การเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาของแผนสองขั้วที่สรางขึ้นในงานวิจัยจากการวัดแบบที่ 1,
แบบที่ 2 และคาจาก MTEC กับแผนสองขั้วทางการคา (commercial)

Graphite
content
(% wt)

Electrical Conductivity (S/cm)
คาเฉลี่ยของการวัดแบบที่1 และ
MTEC
แบบที่ 2
PP

PMMA

PET

PP

PMMA

PET

แผนสอง
ขั้วทาง
การคา

40
6.93x10-5 3.90x10-5 - 6.80 x 10-5 4.18 x 10-5
50
0.0029 0.0035
0.0151
10*
60
0.037
0.010
0.078
70
0.131
0.058
0.663
หมายเหตุ * คือคาการนําไฟฟาเฉลี่ยจากการวัดแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ที่ไดจากการทดลอง โดยมีคา
10 S/cm อยางไรก็ดี จากเอกสาร Technical specification of PEM graphite plate – Grade FU 4369
ของบริษัท FuelCellStore Inc., คา Specific electrical conductivity-z (through plane) มีคา 20 S/cm
และ คา Specific electrical conductivity-xy (in plane) มีคา 110 S/cm

3.3.4 ความหนาแนน (Density)
จากการทดลองเพื่อหาความหนาแนนของแผนสองขั้วทีส่ รางขึ้น สามารถแสดงดังตารางที่ 3.7 ซึ่ง
พบวา แผนสองขั้วที่สรางจากวัสดุผสมระหวางกราไฟตผงกับ Polyethyleneterephthalate นั้น มีความ
หนาแนนสูงทีส่ ุด รองลงมาคือ วัสดุผสมระหวางกราไฟตผงกับ Polymethyl methacrylate และวัสดุ
ผสมระหวางกราไฟตผงกับ Polypropylene ตามลําดับ โดยเมื่อปริมาณกราไฟตเพิ่มขึ้น วัสดุผสมจะมี
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ตารางที่ 3.7 การเปรียบเทียบคาความหนาแนนของวัสดุคอมโพสิตทั้ง 3 ชนิดกับแผนสองขั้วทาง
การคา (Commercial)
Density (g/cm3)
Graphite
PP
PMMA
PET
Bipolar plate*
content
ชิ้นงาน ชิ้นงาน ชิ้นงาน ชิ้นงาน ชิ้นงาน ชิ้นงาน ชิ้นงาน ชิ้นงาน
(% wt)
1
2
1
2
1
2
1
2
40
1.066 1.075 1.490 1.500 1.631 1.630
50
1.231 1.238 1.535 1.537 1.890 1.882
1.96
1.98
60
1.411 1.420 1.625 1.652 1.937 1.930
70
1.560 1.530 1.726 1.735 1.973 1.974
หมายเหตุ * คือแผนสองขั้วทางการคา (Commercial) PEM graphite plate – Grade FU 4369 บริษัท
FuelCellStore Inc.
ตารางที่ 3.8 ความหนาแนน (Density) ของกราไฟต และวัสดุพอลิเมอรบริสุทธิ์ทั้ง 3 ชนิด [42]
วัสดุ
Polypropylene, PP
Polymethyl methacrylate, PMMA
Polyethylene terephthalate, PET
Graphite

Density (g/cm3)
0.9
1.19
1.3-1.4
2.09-2.23
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บทที่ 4 การอภิปรายผล
ในบทนีจ้ ะกลาวถึงการอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งแบงออกเปนสามสวน คือ ผลของจํานวนรอบของการ
ผสม (Compounding) ที่มีตอลักษณะพื้นผิวของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรภายหลังการ
อัดขึ้นรูป (Compression molding), ผลของน้ํามันผสม (Processing oil) ที่มีตอการขึ้นรูปและ
คุณสมบัติทางกลของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร และผลของชนิดพอลิเมอรและปริมาณ
กราไฟตผงที่มตี อสมบัติทางกล, ทางความรอน และทางไฟฟาของวัสดุคอมโพสิต โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

4.1 ผลของจํานวนรอบของการผสม (Compounding) ที่มีตอลักษณะพื้นผิว
ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรภายหลังการอัดขึ้นรูป
(Compression molding)
4.1.1 ลักษณะพื้นผิวของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร
จากรูปที่ 3.1 (a) ซึ่งเปนรูปที่แสดงตัวอยางชิ้นงานภายหลังการอัดขึ้นรูปที่ไดจากการผสมกราไฟตผง
และ polypropylene ดวยเครือ่ งอัดรีดแบบเกลียวหนอนคูท ี่ปริมาณกราไฟต 70 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
ที่ไดจากการทดลองโดยใชจาํ นวนรอบของการผสมเทากับ 1 รอบ พบวา ชิ้นงานทีไ่ ดจะมีลักษณะของ
ผิวหนาที่มกี ารแยกวัฏภาคเกิดขึ้น เนื่องจากสังเกตเห็นลักษณะสีขาวเทาซึ่งเปนวัฏภาคของพอลิเมอร
และสีดําซึ่งเปนวัฏภาคของกราไฟตแยกกันชัดเจนที่ผิวหนา ซึ่งสอดคลองกับผลจากภาพที่ถายดวย
เครื่อง Scanning electron Microscopy (SEM) ในรูปที่ 3.2 (a) ซึ่งสาเหตุที่เปนเชนนัน้ ก็เพราะการผสม
เพียง 1 รอบ อาจทําใหพอลิเมอรยังไมสามารถเขากันไดเปนเนื้อเดียวกัน (Homogenous) กับกราไฟต
ผง ทําใหกราไฟตผงยังกระจายตัวไดไมดนี ักในพอลิเมอร โดยลักษณะเชนนี้เกิดขึน้ กับวัสดุผสมทุก
ชนิดที่สรางขึ้นในงานวิจยั นี้ และในทุก ๆ อัตราสวน
เมื่อทําการผสม (Compounding) วัสดุผสมจํานวน 2 รอบ โดยทําการลดอุณหภูมิทกุ จุดของเครื่องผสม
ลง 10°C ลักษณะผิวหนาของชิ้นงานสามารถแสดงดังรูปที่ 3.1 (b) โดยพบวาผิวหนาของชิ้นงานจะมี
ลักษณะเรียบเนียน ไมมีการแยกวัฏภาคทีส่ ังเกตเห็นไดดวยตาเปลา และสอดคลองกับผลจากภาพที่
ถายดวยเครื่อง scanning electron microscopy (SEM) ในรูปที่ 3.2 (b) ซึ่งชิ้นงานมีลักษณะดําเนียนเปน
สีเดียวกัน ทัง้ นี้เนื่องจากพอลิเมอรเกิดการหลอมเหลวเขากันกับกราไฟตไดอยางทั่วถึง ทําใหมีการ
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สําหรับการผสม (Compounding) วัสดุผสมจํานวน 3 รอบ จะสังเกตเห็นวาผิวหนาของชิ้นงานมี
ลักษณะไมเรียบเนียน มีรอยแตกขรุขระ ดังรูปที่ 3.1 (c) เนื่องจากวัสดุผสมตองผานการผสมถึง 3 รอบ
ดังนั้นวัสดุจึงอาจเกิดการเสื่อมสภาพเนื่องจากความรอนขึ้น และเมื่อนํามาขึ้นรูปเปนชิ้นงานดวยเครื่อง
กดอัด ซึ่งตองไดรับความรอนที่สูงอีกครั้ง พอลิเมอรในวัสดุผสมจึงอาจไมสามารถทนทานได จึงเกิด
การหลอมติดกับแมพิมพสว นหนึ่ง กอใหเกิดปญหาเมือ่ ตองนําชิ้นงานออกจากแมพิมพ สงผลให
ชิ้นงานที่ไดมผี ิวหนาไมเรียบเนียน ขรุขระ ซึ่งลักษณะเชนนี้เกิดกับวัสดุผสมทุกชนิดที่สรางขึ้นใน
งานวิจยั นี้ และในทุกๆอัตราสวน

4.2

การศึกษาผลของน้ํามันผสม
(Compression Molding)
กราไฟตผงและพอลิเมอร

(Processing oil) ที่มีตอการขึ้นรูป
และคุณสมบัติทางกลของวัสดุคอมโพสิต

จากการเปรียบเทียบคาความตานทานแรงดึงสูงสุด และคามอดูลัสความตานทานการโคงงอ ของวัสดุ
คอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรที่ปริมาณกราไฟตผงเทากับ 40 -70 เปอรเซนตโดยน้ําหนัก เมื่อมี
การเติมและไมเติมน้ํามันผสมในขั้นตอนการเตรียมวัสดุกอนเขาเครื่องผสมความเร็วสูง ดังรูปที่ 3.3
และ 3.4 ตามลําดับ พบวาเมื่อทําการผสมน้ํามันผสมลงในวัสดุทเี่ ตรียมไว วัสดุผสมที่ทําจากพอลิเมอร
ทุกชนิดและทีท่ ุกอัตราสวนกราไฟต จะมีสมบัติเชิงกลสูงกวาเมื่อไมเติมน้ํามันผสม ทั้งนี้ก็เนื่องจาก
น้ํามันผสมจะไปชวยเพิ่มการยึดเกาะกันระหวาง กราไฟตผงและพอลิเมอรใหดีขึ้น เพราะหากไมเติม
น้ํามันผสมจะทําใหเกิดปญหาในขณะเทสารลงในhopper ซึ่งเกิดจากการที่กราไฟตกับพอลิเมอรมี
ขนาดและความหนาแนนตางกัน ทําใหวัสดุทั้งสองตกลงในเครื่องผสมไมพรอมกัน สงผลใหกราไฟต
เกิดการรวมตัวกันเปนกลุมกอน ซึ่งเมื่อเติมน้ํามันผสมแลวจะชวยยึดกราไฟตกับพอลิเมอรไว ทําใหไม
เกิดปญหาในขณะเทดังกลาว โดยน้ํามันผสมซึ่งเปนสารประกอบประเภทน้ํามันพาราฟน (Parafin oil)
นั้นจะไมมีผลทําใหวัสดุผสมเกิดการเปลีย่ นแปลงทางเคมี [19] และเนื่องจากน้ํามันผสมมีอุณหภูมิจุด
เดือดที่ต่ําคือประมาณ 80 องศาเซลเซียส ดังนั้นสุดทายแลวน้ํามันผสมนี้จะระเหยออกจนหมดในขณะ
ผสมดวยเครื่องผสมแบบเกลียวหนอนคู
เนื่องจากอุณหภูมิของวัสดุผสมที่ใชในงานวิจยั ทุกชนิด
ในขณะผสม จะมีคาสูงกวา 80 องศาเซลเซียส
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4.3 ผลของชนิดของพอลิเมอรและปริมาณกราไฟตผง ที่มตี อคุณสมบัติของ
วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร
4.3.1 สมบัติเชิงกล (Mechanical Properties)
การทําวัสดุผสมเปนวิธีการปรับปรุงสมบัติของวัสดุที่จะนํามาผสมกัน แตการผสมเขาเปนเนื้อเดียวกัน
ของวัสดุตางชนิดกันนั้น โดยธรรมชาติแลวจะเปนไปไดยาก ทําใหวสั ดุผสมสวนใหญจะใหสมบัติที่
คอนขางต่ํา โดยเฉพาะสมบัติเชิงกล ซึ่งเปนผลอันเนือ่ งมาจากการกระจายตัวของวัสดุชนิดหนึง่ ใน
วัสดุอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งทําหนาที่เปนเนื้อหรือเมทริกซ โดยถาการกระจายตัวไมเปนไปอยางสม่ําเสมอ
แลว จะทําใหเกิดขอบกพรอง (Defects) ของวัสดุผสม สงผลใหสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมต่ํากวาของ
พอลิเมอรบริสุทธิ์ได ในการสรางแผนสองขั้วที่ดีนนั้ มีเปาหมายวาคาสมบัติเชิงกล คือ คาความ
ตานทานแรงดึงสูงสุด (Tensile strength) ควรมากกวา 41 MPa และคามอดูลัสความตานทานการโคง
งอ (Flexural modulus) ควรมากกวา 59 MPa [18] จากรูปที่ 3.5 จะเห็นไดวาวัสดุคอมโพสิตกราไฟต
ผงและ Polymethyl methacrylate จะมีคา ความตานทานแรงดึงสูงทีส่ ุด รองลงมาคือ Polyethylene
terephthalate และ Polypropylene ตามลําดับ สาเหตุที่ Polymethyl methacrylate มีคาความตานทาน
แรงดึงสูงที่สุดนั้น ก็เนื่องมาจาก Polymethyl methacrylate นั้นมีสมบัติเชิงกลเฉพาะตัวที่ดีที่สุด (ดัง
ตารางที่ 3.1) ดังนั้นเมื่อนํามาทำเปนวัสดุผสมก็จะมีโอกาสสงผลใหสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมดีไป
ดวย
โดยทั่วไปแลวพอลิเมอรจะแบงออกไดเปน 2 ประเภทตามลักษณะและปริมาณความเปนผลึก คือ
ประเภทกึ่งผลึก (Semi-crystalline) กับประเภทอสัณฐาน (amorphous) โดยพอลิเมอรประเภทกึ่งผลึก
นั้น จะประกอบดวยสวนที่เปนผลึกที่เกิดจากการพับตัวของสายโซแลวโมเลกุลจัดเรียงตัวอยางเปน
ระเบียบในหนึง่ บริเวณ โดยบริเวณที่มกี ารจัดเรียงโมเลกุลเปนระเบียบนั้น เรียกวาบริเวณผลึก
(crystalline region) สวนบริเวณที่โมเลกุลเรียงตัวไมเปนระเบียบนั้นจะเรียกวา บริเวณอสัณฐาน
(amorphous region) สําหรับพอลิเมอรประเภทอสัณฐานนั้นโมเลกุลในสายโซพอลิเมอรจะไมสามารถ
เรียงตัวเปนระเบียบไดเลย [45]
เมื่อพิจารณาลักษณะโครงสรางของพอลิเมอรทั้ง 3 ชนิดที่นํามาใชในงานวิจัยนี้จะพบวา Polymethyl
methacrylate และ Polyethyleneterephthalate จะมีลักษณะโครงสรางเปนแบบอสัณฐาน (amorphous)
สวน Polypropylene นั้นจะมีลักษณะโครงสรางเปนแบบกึ่งผลึก (semi-crystalline) ทั้งนี้ก็เนื่องจาก
โครงสรางโมเลกุลของ Polypropylene (รูปที่ 1.17) นั้นมีลักษณะของโมเลกุลเปนสายโซตรง ไมมีกิ่ง
กานหรือไซดกรุปขนาดใหญมาเกาะ ทําใหการจัดเรียงโมเลกุลเปนระเบียบ โมเลกุลอัดตัวกันแนน ทํา
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นอกจากนี้เมื่อทําการทดลองเพื่อเปรียบเทียบน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยของ Polymethyl methacrylate กับ
Polyethyleneterephthalate (ดังคาที่แสดงในตารางที่ 3.2) พบวา Polymethyl methacrylate จะมีน้ําหนัก
โมเลกุลที่สูงกวา Polyethylene terephthalate ทําใหวัสดุผสมที่ทําจาก Polymethyl methacrylate มีคา
ความตานทานแรงดึงสูงสุดที่สูงกวา Polyethylene terephthalate ทั้งนี้เนื่องจากวาน้ําหนักโมเลกุล
ของพอลิเมอรนั้นจะสงผลโดยตรงตอความแข็งแรงของพอลิเมอร โดยความตานทานแรงดึงสูงสุด
(Tensile strength) ของพอลิเมอรนั้น จะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอรมีคาสูงขึ้น โดย
ที่คาความตานทานแรงดึงสูงสุด ( TS ) จะเปนฟงกชันของคาน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยดังสมการตอไปนี้
[15]
TS = TS ∞ −

A
Mn

โดย TS ∞ คือความตานทานแรงดึงสูงสุดของพอลิเมอรที่มีน้ําหนักโมเลกุลเปนอนันต และ A คือ
คาคงที่ จากสมการจะเห็นไดวาเมื่อน้ําหนักโมเลกุลเพิม่ ขึ้นจะสงผลใหคาความตานทานแรงดึงสูงสุด
(Tensile strength) เพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากน้ําหนักโมเลกุลที่สูงจะสงผลใหโมเลกุลเกิดการพันกันมาก
ขึ้น และโมเลกุลเกิดการเคลือ่ นตัวไดยากขึ้น ทําใหตองออกแรงมากขึ้นในการทําใหมนั เคลื่อนที่ จึงทํา
ใหความตานทานแรงดึงสูงสุด (Tensile strength) สูงขึ้น รวมทั้งน้ําหนักโมเลกุลยังสามารถสงผลให
อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคลายแกว (glass transition temperature, Tg) และอุณหภูมหิ ลอมตัวผลึก
(crystalline melting temperature, Tm) เพิ่มขึ้นดวย
อยางไรก็ดจี ากรูปที่ 3.5 จะเห็นไดวา คาความตานทานแรงดึงสูงสุดของวัสดุผสมสวนใหญจะมีคา
ลดลงเมื่อปริมาณกราไฟตเพิม่ ขึ้น นั่นแสดงถึงความแข็งแรงโดยรวมของวัสดุคอมโพสิตลดลง ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการกระจายตัวของกราไฟตผงในพอลิเมอรไมสม่ําเสมอ เพราะในการผสมถาสัดสวน
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สําหรับคามอดูลัสความตานทานการโคงงอซึ่งแสดงในรูป 3.8 พบวามีคาลดลงเชนเดียวกันกับคา
ความตานทานแรงดึงสูงสุด เมื่อปริมาณกราไฟตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการกระจายตัวของกราไฟต
ผงในพอลิเมอรนั่นเองที่ไมไดหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกัน ทําใหเกิดเปนรอยตอระหวางวัฏภาคขึ้น ซึ่ง
จะเปนจุดที่ไมสามารถสงผานแรงได เกิดเปนจุดออนทําใหเมื่อโคงงอที่บริเวณนีแ้ ลวเกิดการแตกหัก
ไดงาย และยิ่งมีปริมาณกราไฟตในวัสดุผสมมากขึ้น กราไฟตก็จะเกิดการรวมตัวกันเปนกลุมกอนมาก
ขึ้นเทานั้น ทําใหชองวางระหวางวัฏภาคมีขนาดเพิ่มขึ้นดวย การรับและกระจายแรงจึงลดลง สงผลให
คามอดูลัสความตานทานการโคงงอลดลงดวย ซึ่งสามารถยืนยันไดจากผลของการตรวจสอบโครง
สรางทางจุลภาคดวยกลอง Scanning electron microscope (SEM) ในรูปที่ 3.6 และ 3.7 โดยจากรูปที่
3.8 จะเห็นไดวาวัสดุผสมกราไฟตผงและ Polymethyl methacrylate มีคามอดูลัสความตานทานการ
โคงงอสูงสุด รองลงมาคือ Polyethylene terephthalate และ Polypropylene ตามลําดับ ซึ่งสามารถ
อธิบายไดดว ยเหตุผลเดียวกันกับคาความตานทานแรงดึงสูงสุด

4.3.2 สมบัตทิ างความรอน (Thermal Conductivity)
การทดสอบคาการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรนั้น มีความสําคัญเปน
อยางมาก เนือ่ งจากแผนสองขั้วที่ดีนนั้ จะตองสามารถจัดการกับระบบความรอนที่เกิดขึ้นภายในเซลล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ ตองนําความรอนที่เกิดขึน้ ภายในเซลลออกมาภายนอกเซลลได เพราะหาก
ปลอยใหความรอนสะสมอยูในเซลลนานๆ จะทําใหเมมเบรนที่เปนอีกสวนประกอบหนึ่งภายในเซลล
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การนําความรอน (heat conduction) คือ ปรากฏการณที่พลังงานความรอนถายเทภายในวัตถุหนึ่ง ๆ
หรือระหวางวัตถุสองชิ้นที่สัมผัสกัน โดยมีทิศทางของการเคลื่อนที่ของพลังงานความรอนจากบริเวณ
ที่มีอุณหภูมสิ ูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํากวา การนําความรอนเกิดขึ้นผานการสั่นสะเทือนระหวาง
โมเลกุล หรือกลาวคือการนําความรอนเปนลักษณะการถายเทความรอนผานโดยตรงจากวัตถุหนึ่งไป
ยังอีกวัตถุหนึง่ โดยการสัมผัสกัน [30]
จากตารางที่ 3.3 จะเห็นวาคาการนําความรอนของพอลิเมอรบริสุทธิ์ทั้ง 3 ชนิดนั้น มีคาใกลเคียงกัน
มาก โดยสมบัติทางความรอนที่สําคัญและเปนเอกลักษณของพอลิเมอร คือ อุณหภูมิการเปลี่ยน
สถานะคลายแกว (glass transition temperature, Tg) ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสายโซโดย
ไมเปลี่ยนสถานะ (พอลิเมอรยังคงอยูในสถานะของแข็ง) แตเกี่ยวของกับการสั่นของสวนสั้น ๆ ใน
สายโซ คือ ที่อุณหภูมิต่ํากวา Tg พอลิเมอรที่เปนสายโซยาวจะเกิดการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ไดยาก
มาก (เปรียบเหมือนถูกแชแข็งไว) จึงจัดเปนของแข็งในสถานะคลายแกว (glass state) ซึ่งคอนขางแข็ง
แตเปราะ แตเมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้น สายโซจะไดรับพลังงานมากขึ้น จนถึงอุณหภูมเิ ฉพาะของพอลิเมอร
แตละชนิด สวนสั้นของสายโซโดยเฉพาะบริเวณปลายโซ (Chain end) จะรับพลังงานมากพอที่จะ
เคลื่อนไหวได แตไมเคลื่อนที่ (คลายกับการสั่นหางของงูหางกระดิ่ง) พอลิเมอรจึงยังคงอยูในสถานะ
ของแข็ง [45]
จากรูปที่ 3.9 พบวาวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ Polyethylene terephthalate จะใหคาการนําความ
รอนสูงที่สุด รองลงมา คือ วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ Polymethyl methacrylate และวัสดุคอม
โพสิตกราไฟตผงและ Polypropylene ตามลําดับ ทั้งนี้ก็อาจเนื่องมาจาก Polyethylene terephthalate
นั้นมีโครงสรางโมเลกุลที่มีลักษณะเปนสายโซตรง การจัดเรียงตัวของโมเลกุลในสายโซเปนระเบียบ
และชิดแนน ดังนั้นโมเลกุลในสายโซจึงสัน่ ไดอยางตอเนื่องเมื่อไดรับความรอน สงผลใหการสงถาย
ความรอนเกิดขึ้นไดดี นอกจากนี้ Polyethylene terephthalate ยังเปนพอลิเมอรชนิดที่มีขั้ว
ซึ่งความมีขั้วจะสงผลตอการยึดเกาะระหวางวัฏภาคของพอลิเมอรและกราไฟต ซึ่งหากการยึดเกาะ
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นอกจากนี้จากรูปที่ 3.9 จะเห็นไดวาคาการนําความรอนที่ไดจะเพิม่ ขึ้นเมื่อปริมาณกราไฟตเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความสามารถในการนําความรอนของกราไฟตที่สูงมากนั่นเอง โดยสําหรับการนํา
ความรอนของกราไฟตนนั้ พบวาเกิดจากสองปจจัย ซึ่งปจจัยแรกนัน้ เกิดจากการสั่นของผลึกแลวเกิดมี
คลื่นความรอนที่เรียกวา "โฟนอน" ออกมา และปจจัยที่สองก็คือเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
อิสระ โดยเมื่อพิจารณาโครงสรางโมเลกุลของกราไฟต (รูปที่ 1.15) จะพบวา กราไฟตนั้นมีลักษณะ
โครงสรางเปนแบบ 3 มิติ นั่นคือมีระนาบเชื่อมตอกัน โดยแตละคารบอนอะตอมของกราไฟตใน
ระนาบเดียวกันจะจับกันดวยพันธะโควาเลนตเพียง 3 แขนเปนรูปวงแหวนหกเลี่ยม โดยอีก 1 แขนที่
เหลือนั้นจะจับกับอีก 1 แขนที่เหลือของคารบอนอะตอมในระนาบที่อยูติดกัน เกิดเปนอิเล็กตรอน
อิสระที่สามารถวิ่งผานจากระนาบหนึ่งไปอีกระนาบหนึง่ ไดโดยผานทางแขนที่เชื่อมตอกัน
โดย
อิเล็กตรอนอิสระที่วิ่งผานไปนั้นจะนําความรอนไปดวย ดังนั้นจากสองปจจัยนี้กราไฟตจึงเปนวัสดุที่
สามารถนําความรอนไดดีมาก ดังคาที่แสดงในตารางที่ 3.3
เมื่อเปรียบเทียบคาการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิตที่สรางขึ้นในงานวิจยั นี้ กับกราไฟตบริสุทธิ์
(ตารางที่ 3.3) พบวาวัสดุคอมโพสิตที่สรางขึ้นในงานวิจัยนี้จะมีคาการนําความรอนต่ํากวากราไฟต
มาก ทั้งนี้กอ็ าจเนื่องมาจากการที่โมเลกุลของพอลิเมอรไดเขาไปทําลายพันธะที่เชือ่ มระหวางระนาบ
ในโครงสรางของกราไฟต
สงผลใหอิเล็กตรอนอิสระจากกราไฟตเดินทางผานระหวางระนาบได
นอยลง ดังนัน้ คาการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิตจึงลดลง และเมื่อเปรียบเทียบคาการนําความ
รอนของวัสดุคอมโพสิตที่สรางขึ้นในงานวิจัยนี้ กับแผนสองขั้วทางการคา (Commercials) พบวาวัสดุ
คอมโพสิตทุกชนิดที่สรางขึ้นจะมีคาการนําความรอนมากกวาแผนสองขั้วทางการคา เมื่อทําการวัดคา
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4.3.3 สมบัตทิ างไฟฟา (Electrical Conductivity)
เนื่องจากการวัดคาการนําไฟฟาดวยเครื่องมัลติมิเตอรนั้น คาที่ไดอาจเกิดความผิดพลาดไดงาย ดังนั้น
การวัดจึงตองกระทําหลาย ๆ แบบ และในแตละแบบก็จะวัดจากหลาย ๆ จุด เพื่อนําคาที่ไดมา
เปรียบเทียบกัน ซึ่งในงานวิจัยนีจ้ ะทําการวัดคาการนําไฟฟา 2 แบบ โดยการวัดแบบที่ 1 นั้นจะวัดแบบ
เสนตรงขนานตามแนวยาวของชิ้นงาน และแบบที่ 2 จะวัดแบบรูปดาวหาแฉก เพื่อใหไดคาที่มุมของ
ชิ้นงานดวย (รายละเอียดดังภาคผนวก ค) ซึ่งการวัดดวยมัลติมิเตอรนั้นคาที่ไดจะเปนคาความตานทาน
(R) พื้นผิว จากนั้นตองนํามาแปลงเปนคาการนําไฟฟา ตามสมการดังตอไปนี้ [26]
Resistance (R) = ρ. L
A
เมื่อ ρ คือ Surface resistivity, L คือระยะหางระหวางจุดที่วดั และ A คือ พื้นทีท่ ี่วัด ซึ่งกําหนดให
เทากับ 1 cm2และจากนัน้ นําคา Surface resistivity ที่ไดไปหาคาการนําไฟฟาจากสมการ
Conductivity (σ) =

1
Surface resistivity

Conductivity (σ) =

1
Ω − cm

=

S
cm

การนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงและพอลิเมอรนั้น เกิดขึ้นไดเนือ่ งจากการจัดเรียง
โมเลกุลซึ่งมีลักษณะเปนชั้นระนาบรูปหกเหลี่ยมของกราไฟต
ซึ่งในแตละระนาบจะมีอิเล็กตรอน
อิสระที่สามารถวิ่งไปมาได แตการทีว่ ัสดุผสมจะนําไฟฟาไดดีมากนอยเพียงใดนัน้ ยังขึ้นกับปจจัยที่
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จากตารางที่ 3.4 เมื่อทําการทดสอบคาการนําไฟฟาของวัสดุผสมทั้ง 3 ชนิด โดยการใชเครื่องมัลติ
มิเตอร และแบงการทดสอบออกเปน 2 แบบ คือ การวัดคาการนําไฟฟาแบบที่ 1 (เสนตรง) และแบบที่
2 (ดาวหาแฉก) พบวาคาที่ไดจากการวัดทัง้ สองแบบ คือทั้งแบบแนวเสนตรง และแบบดาวหาแฉกนั้น
มีคาใกลเคียงกัน โดยเมื่อนําคาเฉลี่ยจากการวัดทั้งสองแบบมาเขียนกราฟดังรูปที่ 3.10 พบวาวัสดุคอม
โพสิตระหวางกราไฟตผงกับ Polyethylene terephthalate จะมีคาการนําไฟฟาสูงทีส่ ุด รองลงมาคือ
วัสดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงกับ Polypropylene และวัสดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงกับ
Polymethyl methacrylate ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุที่วัสดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงกับ Polymethyl
methacrylate มีคาการนําไฟฟาต่ําที่สุด ทั้งนี้ก็เนื่องจากวา Polymethyl methacrylate บริสุทธิ์
นั้นจะมีคาความตาน ทานไฟฟาเชิงพื้นผิวสูงที่สุดในบรรดาพอลิเมอรทั้ง 3 ชนิด (ตารางที่ 3.5)
นอกจากนี้เมื่อพิจารณา โครงสรางโมเลกุลของพอลิเมอรทั้ง 3 ชนิด จะเห็นไดวา Polymethyl
methacrylate จะมีลักษณะ สายโซแบบกิ่ง สวน Polyethylene terephthalate และ Polypropylene
นั้นจะมีลักษณะสายโซแบบตรง ซึ่งมีการจัดเรียงตัวของโมเลกุลในสายโซเปนระเบียบและแนบชิด
กันกวา Polymethyl methacrylate ทําให Polyethylene terephthalate และ Polypropylene
มีคาความตานทานเชิงพื้นผิว (Surface resistivity) นอยกวา Polymethyl methacrylate
สําหรับ Polyethylene terephthalate และ Polypropylene บริสุทธิ์นั้น พบวามีคาความตานทานการนํา
ไฟฟาเชิงพืน้ ผิวเทากัน แตวสั ดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงและ Polyethylene terephthalate จะมีคา
การนําไฟฟาสูงกวา ทั้งนีก้ ็อาจเนื่องมาจากการมีสภาพขั้ว (Polar) ของพอลิเมอร
เมื่อพิจารณาลักษณะโครงสรางโมเลกุลของ Polyethylene terephthalate (รูปที่ 1.19) พบวา
Polyethylene terephthalate นั้นจัดเปนพอลิเมอรที่มีขั้ว เนื่องจากมีโมเลกุลที่ประกอบดวยพันธะคูอ ยู
ในสายโซ ซึ่งพันธะภายในแตละโมเลกุลจะเปนพันธะโควาเลนต (covalent bond) ซึ่งมีความแข็งแรง
และระหวางโมเลกุลจะยึดเกาะกันดวยพันธะไฮโดรเจนและแรงไดโพล (Dipole force) ที่เกิดจากแรง
ทางไฟฟาของอะตอมตางชนิดกันในโมเลกุลหนึ่ง ๆ ทําใหเกิดความไมสมดุล หรือมีไดโพลโมเมนต
(dipole moment) เกิดขึน้ เมื่อโมเลกุลเหลานี้มาอยูใกลกัน ทําใหเกิดมีแรงกระทําตอกัน [15] สวน
Polypropylene นั้นจัดเปนพอลิเมอรประเภทที่ไมมีขั้ว เนื่องจากไมมพี ันธะคูในโครงสรางโมเลกุล (รูป
ที่ 1.17) ถึงแมพันธะภายในแตละโมเลกุลจะเปนพันธะโควาเลนต (covalent bond) ซึ่งมีความแข็งแรง
แตระหวางโมเลกุลจะยึดเกาะกันดวยพันธะไฮโดรเจนและแรงแวนเดอรวาลส (Van der Waals) ซึ่งไม
แข็งแรงมากนัก [45] ดังนั้นการยึดเกาะระหวางวัฏภาคของ Polyethylene terephthalate และกราไฟต
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นอกจากนี้จากการที่กราไฟตนั้นเปนตัวนําไฟฟาที่ดี สาเหตุเพราะมีการจัดเรียงโมเลกุลที่มีลักษณะ
เปนชั้นระนาบรูปหกเหลีย่ ม ซึ่งในแตละระนาบจะมีอิเล็กตรอนอิสระที่สามารถวิ่งไปมาได สงผลให
เมื่อปริมาณกราไฟตผงเพิ่มขึน้ คาการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตทุกชนิดในงานวิจยั นี้มีคาสูงขึ้นตาม
ไปดวย ดังรูปที่ 3.10
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาที่ไดจากการทดสอบดวยเครื่องมัลติมิเตอร กับคาที่ไดจาก
การสงตัวอยางชิ้นงานไปทดสอบที่ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ซึ่งทดสอบดวย
เครื่อง High Voltage Supply KEITHLEY Model 247 พบวาคาการนําไฟฟาของวัสดุผสมที่ไดจากการ
วัดดวยเครื่องมัลติมิเตอรและที่สงไปทดสอบที่ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) มีคา
ใกลเคียงกันดังตารางที่ 3.6 แสดงใหเห็นวาเทคนิคการวัดคาการนําไฟฟาดวยเครื่องมัลติมิเตอรที่ใชใน
งานวิจยั นีใ้ หผลใกลเคียงกับมาตรฐาน อยางไรก็ดเี มื่อเปรียบเทียบกับคาการนําไฟฟาของแผนสองขั้ว
ซึ่งเปนแผนสองขั้วทางการคา (Commercial) ที่ผลิตโดยบริษัท Schunk เกรด FU 4369 (คุณสมบัติ
แสดงดังภาคผนวก ง.) พบวาคาที่ไดยังแตกตางกันมาก รวมทั้งคาที่วัดไดจากเครื่องมัลติมิเตอร มี
ความแตกตางจากคาที่รายงานจากทางบริษทั ฯ ซึ่งการที่แผนสองขั้วในงานวิจัยมีคาการนําไฟฟาต่ํา
กวาแผนสองขั้วทางการคา (Commercial) นั้น เนื่องมาจากแผนสองขั้วทางการคา (Commercial) นั้น
ทํามาจากกราไฟตซึ่งเปนวัสดุที่สามารถนําไฟฟาไดดีมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาลักษณะโครงสรางโมเลกุล
ของกราไฟตจะเห็นไดวา กราไฟตจะมีการจัดเรียงโมเลกุลที่มีลักษณะเปนชั้นระนาบรูปหกเหลี่ยม
ซึ่งในแตละระนาบนั้นจะมีอิเล็กตรอนอิสระที่สามารถวิ่งผานไปมาได ดวยสาเหตุนี้จึงทําใหกราไฟต
สามารถนําไฟฟาไดดนี ั่นเอง ซึ่งแตกตางจากวัสดุคอมโพสิตที่สรางขึ้นในงานวิจยั นีท้ ี่ความสามารถใน
การนําไฟฟาคอนขางนอย ทั้งนี้ก็เพราะอิเล็กตรอนอิสระของกราไฟตนั้นจะไมสามารถวิ่งไปมาได
อยางอิสระ เนื่องจากการกีดขวางจากโมเลกุลของพอลิเมอร รวมทั้งวัสดุคอมโพสิตที่สรางขึ้นมีการ
กระจายตัวของกราไฟตในพอลิเมอรไมดีนกั คือไมเปนระเบียบ มีการจับตัวกัน ซึ่งอาจเกิดขึน้ จาก
กระบวนการขึน้ รูปแผนคอมโพสิต โดยผูวจิ ัยจะหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการขึ้นรูปแผนสอง
ขั้วที่ทําจากวัสดุผสมตอไป นอกจากนีจ้ ากการที่คาการนําไฟฟาทีว่ ดั ไดโดยเครื่องมัลติมิเตอร มีคา
แตกตางจากขอมูลที่อางอิงจากบริษัทฯ ซึ่งไมเปดเผยเทคนิควิธีวัด ผูวิจัยจึงไดทดลองตรวจสอบคา
การนําไฟฟาของแผนสองขั้วทางการคา โดยใชเครื่อง LCR meter ยีห่ อ BK Precision รุน 889 A
พบวามีคาเทากับ 11.11 S/cm ซึ่งมีคาใกลเคียงกับทีว่ ัดไดโดยใช multimeter (10 S/cm) ในงานวิจยั นี้
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4.3.4 ความหนาแนน (Density)
จากที่มาของงานวิจยั นี้ พบวาปญหาเรือ่ งน้ําหนักของแผนสองขั้วที่สรางจากกราไฟตนั้นเปนเรื่องที่
สําคัญมาก เนื่องจากน้ําหนักของแผนสองขั้วจะสงผลโดยตรงตอน้ําหนักของหอเซลลเชื้อเพลิง (Fuel
cell stack) ดังนั้นนักวิจยั จึงใหความสําคัญมากในการหาวิธีที่จะลดน้ําหนักของแผนสองขั้วลง โดยวิธี
ที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวางคือ การสรางแผนสองขั้วจากวัสดุผสม (Composite material)
ระหวางกราไฟตและพอลิเมอร ทั้งนี้เนื่องจากพอลิเมอรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมหลายอยาง รวมทัง้ ยัง
จัดเปนวัสดุทมี่ ีความหนาแนนต่ําดวย
ดังนั้นงานวิจยั นีจ้ ึงไดทาํ การสรางแผนสองขั้วจากวัสดุผสม
ระหวางกราไฟตกับพอลิเมอร 3 ชนิด คือ Polymethyl methacrylate, Polyethyleneterephthalate และ
Polypropylene
จากการทดลองเพื่อหาความหนาแนนของแผนสองขั้วทีส่ รางขึ้นดังแสดงในตารางที่ 3.7 พบวา แผน
สองขั้วที่สรางจากวัสดุผสมระหวางกราไฟตผงกับ Polyethyleneterephthalate นั้น มีความหนาแนน
สูงสุด รองลงมาคือ วัสดุผสมระหวางกราไฟตผงกับ Polymethyl methacrylate และวัสดุผสมระหวาง
กราไฟตผงกับ Polypropylene ตามลําดับ ซึ่งจะพบวาสอดคลองกับความหนาแนนของพอลิเมอร
บริสุทธิ์ที่แสดงดังตารางที่ 3.8
นอกจากนี้จากตารางที่ 3.7 ยังพบวาเมื่อปริมาณกราไฟตผงเพิ่มขึ้น ความหนาแนนของวัสดุผสมทุก
ชนิด ที่ทุก ๆ อัตราสวนการผสมจะเพิ่มขึ้นดวย และเมือ่ ทําการเปรียบเทียบความหนาแนนเฉลี่ยของ
แผนสองขั้วทีส่ รางจากงานวิจัยนีก้ ับแผนสองขั้วทางการคา (Commercial) พบวาความหนาแนนเฉลี่ย
ของแผนสองขั้วที่สรางจากงานวิจยั นี้ทกุ ชนิดคอมโพสิตและทุกอัตราสวนผสม มีคานอยกวาความ
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กลาวโดยสรุป แผนสองขั้วถือวาเปนสวนประกอบที่สําคัญมากของเซลลเชื้อเพลิง ซึ่งจากที่ผานมานัน้
แผนสองขั้วสวนใหญจะถูกสรางมาจากกราไฟต ทั้งนีก้ ็เนื่องจากวากราไฟตเปนวัสดุที่มีความสามารถ
ในการนําไฟฟาสูงมาก แตปญหาของแผนสองขั้วที่สรางจากกราไฟตก็คือเรื่องของนําหนักและราคา
นั่นคือแผนสองขั้วที่สรางขึ้นนั้นจะมีน้ําหนักและราคาสูงมาก ดังนัน้ เพื่อทําการแกปญหาที่เกิดขึ้น
นักวิจัยจึงไดคดิ คนที่จะสรางแผนสองขั้วขึน้ มาจากวัสดุชนิดใหม นัน่ คือแผนสองขั้วที่สรางจากวัสดุ
ผสมระหวางกราไฟตผงและพอลิเมอร และงานวิจัยนี้ก็ไดทําการทดลองเพื่อสรางแผนสองขั้วจากวัสดุ
ผสมระหวางกราไฟตผงและพอลิเมอร 3 ชนิด คือ PP, PMMA และ PET เพื่อแกปญหาเรื่องของ
น้ําหนักและราคาดังกลาว โดยเมื่อทําการเปรียบเทียบแผนสองขั้วที่สรางขึ้นจากงานวิจัยนี้กับแผนสอง
ขั้วทางการคาที่มีกราไฟตเปนสวนประกอบหลัก พบวาแผนสองขั้วที่สรางจากงานวิจยั นี้มีคาการนํา
ไฟฟาต่ํากวาแผนสองขั้วทางการคามาก แตราคาของแผนสองขั้วที่สรางจากงานวิจยั นีก้ ็มีคาต่ํากวา
แผนสองขั้วทางการคามากเชนเดียวกัน สวนน้ําหนักและคุณสมบัติเชิงกลนั้นจะมีคาใกลเคียงกัน ดัง
สรุปในตารางที่ 3.9 อยางไรก็ดีเนื่องจากแผนสองขั้วนัน้ จะใหความสําคัญกับคาการนําไฟฟามากที่สุด
ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงเลือกแผนสองขั้วที่สรางจากวัสดุผสมระหวางกราไฟตผงและ
Polyethylene
terephthalate เพื่อนําไปพัฒนาตอไป โดยเมื่อทําการเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาของแผนสองขั้วที่
สรางขึ้นจากงานวิจยั นีก้ ับแผนสองขั้วจากงานวิจยั ที่ผานมา พบวาคาการนําไฟฟาสูงสุดของแผนสอง
ขั้วที่สรางขึ้นจากงานวิจัยนี้ มีคาที่สูงกวาคาการนําไฟฟาของแผนสองขั้วที่รายงานในหลายงานวิจยั ที่
ผานมา ดังแสดงในตารางที่ 3.10
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ตารางที่ 3.9 การเปรียบเทียบผลการทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของแผนสองขั้วที่สรางขึ้นจากงานวิจัยนี้
กับแผนสองขั้วทางการคา (Commercials) ที่มีกราไฟตเปนสวนประกอบหลัก
Properties
TS
FM
Density Thermal
Electrical
Price
Materials
3
(MPa) (MPa) (g/cm ) Conductivity Conductivity (Baht)
(W/m.K)
(S/cm)
Graphite:PP (70:30)
28.27 1,806.44 1.54
0.1329
0.131
~ 42
From this research
Graphite:PMMA (70:30)
36.03 6,438.67 1.73
0.1671
0.058
~ 44
From this research
Graphite:PET (70:30)
34.05 2,414.86 1.97
0.1793
0.663
~ 42
From this research
Bipolar plate
40
10,000
1.97
0.0085
10*
3,000
(Commercials)
หมายเหตุ * คือคาการนําไฟฟาที่ไดจากการทดลอง โดยมีคา 10S/cm อยางไรก็ดี จากเอกสาร
Technical specification of PEM graphite plate – Grade FU 4369 ของบริษัท FuelCellStore Inc., คา
Specific electrical conductivity-z (through plane) มีคา 20 S/cm และ คา Specific electrical
conductivity-xy (in plane) มีคา 110 S/cm
ตารางที่ 3.10 การเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาของแผนสองขั้วที่สรางขึ้นจากงานวิจยั นี้กับแผนสองขั้ว
จากงานวิจยั ทีผ่ านมา
Materials Sources
Electrical conductivity (S/cm)
CNT/PET
0.25
(Man Wu et al.(2004)) [23]
Vinyl ester/CB/CF
0.40
(ธีรวุฒิ ตรังตรีชาติ และคณะ) [47]
Graphite/PET
0.663
(งานวิจัยนี)้
ABS/Graphite
2.11
(สมฤทัย ทุมมา และคณะ) [48]
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บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี้ไดทาํ การศึกษาการสรางแผนสองขั้ว (Bipolar plate) ซึ่งเปนสวนประกอบในเซลลเชื้อเพลิง
ประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน (PEMFC) จากวัสดุผสม (Composite material) ของกราไฟต
ผงกับพอลิเมอรที่ผลิตในประเทศ ไดแก Polypropylene, Polymethyl methacrylateและ Polyethylene
terephthalate เพื่อศึกษาผลของชนิดของพอลิเมอรและปริมาณของกราไฟตผงทีม่ ีตอคุณสมบัติของ
วัสดุผสม โดยในการทดลองจะมีการศึกษาผลของจํานวนรอบของการผสม (Compounding) ที่มีตอ
ลักษณะพื้นผิวของวัสดุคอมโพสิตภายหลังการอัดขึ้นรูป เพื่อหาสภาวะที่ดีสุดในการผสม นอกจากนี้
ยังไดทําการศึกษาผลน้ํามันผสม (Processing oil) ที่มีตอการขึ้นรูป (Compression molding) โดยทํา
การเปรียบเทียบกับผลของการขึ้นรูปดวยพอลิเมอรที่ไมเติมน้ํามันผสม ซึ่งจากการทดลองไดขอสรุป
ดังนี้

5.1.1

ผลของจํานวนรอบของการผสม (Compounding) ที่มีตอการขึ้นรูป
(Compression molding) วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร
• จํานวนรอบของการผสมที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการผสมวัสดุคอมโพสิต เพื่อนําไปขึ้น รูป
เปนแผนสองขั้ว คือ 2 รอบการผสม เนื่องจากวัสดุผสมกันเปนเนื้อเดียวกันไดดี และชิ้นงาน
ที่ขึ้นรูปแลว มีลักษณะผิวหนาเนียนเรียบ ไมมีรอยแตกหัก

5.1.2

ผลของน้ํามันผสม (Processing oil) ที่มีตอการขึน้ รูป (Compression molding)
วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร
• การเติมน้ํามันผสม (Processing oil) จะชวยใหการผสมระหวางกราไฟตผงและพอลิเมอร ดี
ขึ้น โดยผลการทดสอบเชิงกลของการผสมที่เติมน้ํามันผสมจะมีคาสูงกวาการผสมที่ไม เติม
น้ํามันผสม ที่วัสดุผสมทุกชนิด และทุกอัตราสวนผสม

5.1.3 ผลของปริมาณกราไฟตผงและชนิดของพอลิเมอรที่มีตอสมบัติของวัสดุคอมโพสิต
• ปริมาณกราไฟตผงและชนิดของพอลิเมอรมีผลตอสมบัติเชิงกลของชิ้นงาน โดยพบวา เมื่อ
ปริมาณกราไฟตผงเพิ่มขึ้น คาความตานทานแรงดึง (Tensile Strength) และคาความ
ตานทานการโคงงอ (Flexurl modulus) จะลดลง โดยวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ
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• ปริมาณกราไฟตผงและชนิดของพอลิเมอรมีผลตอสมบัติทางความรอนของชิ้นงาน โดย
พบวาเมื่อปริมาณกราไฟตผงเพิ่มขึ้น คาการนําความรอนของชิ้นงานจะเพิ่มขึน้ ดวย โดย
วัสดุคอมโพสิตที่ใหการนําความรอนสูงที่สุด คือ กราไฟตผงและ Polyethylene
terephthalate ซึ่งคาที่สูงสุด คือ 0.1884 W/m.K เมื่อปริมาณกราไฟตเทากับ 70 เปอร เซ็นต
โดยน้ําหนัก
• ปริมาณกราไฟตผงและชนิดของพอลิเมอรมีผลตอสมบัติทางไฟฟาของชิ้นงาน โดยพบวา
เมื่อปริมาณกราไฟตผงเพิ่มขึน้ คาการนําไฟฟาของชิ้นงานจะเพิ่มขึน้ ดวย และวัสดุคอมโพ
สิตที่ใหคาการนําไฟฟาสูงทีส่ ุด คือ กราไฟตผงและ Polyethylene terephthalate ซึ่งคาที่
สูงสุด คือ 0.663 S/cm เมื่อปริมาณกราไฟตเทากับ 70 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
• ปริมาณกราไฟตผงและชนิดของพอลิเมอรมีผลตอความหนาแนนของชิ้นงาน
โดยเมื่อ
ปริมาณกราไฟตผงเพิ่มขึ้น คาความหนาแนน (Density) จะเพิ่มขึน้ ดวย และวัสดุคอมโพสิตที่มีคาความหนาแนนสูงที่สุด คือ กราไฟตผงและ Polyethylene terephthalate ที่ทุก ๆ
อัตราสวนการผสม
กลาวโดยสรุป เนื่องจากงานวิจยั นีจ้ ะใหความสําคัญกับคาการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตมากที่สุด
ดังนั้นวัสดุที่เลือกเพื่อนําไปพัฒนาเปนแผนสองขั้วตอไป คือ วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ
Polyethylene terephthalate ซึ่งมีคาการนําไฟฟาสูงที่สุด คือ 0.663 S/cm ที่อัตราสวนปริมาณกราไฟต
เทากับ 70 เปอรเซ็นตโดยน้าํ หนัก โดยมีคา การนําความรอนเทากับ 0.1793 W/m.K และสมบัติทางกล
คือ ความตานทานแรงดึงสูงสุดเทากับ 34.11 MPa และคามอดูลสั ความตานทานการโคงงอเทากับ
2414.56 MPa เมื่อมีการเติมน้ํามันผสมเพือ่ ชวยเพิ่มการยึดเกาะ และจํานวนรอบผสมเทากับ 2 รอบ
นอกจากนี้ ถึงแมวาคาการนําไฟฟาของแผนสองขั้วที่ไดจากงานวิจยั นี้ จะมีคาต่ํากวาคาการนําไฟฟา
ของแผนสองขั้วทางการคา แตแผนสองขัว้ ที่ไดจากงานวิจัยนี้ ก็มีราคาที่ต่ํากวาแผนสองขั้วทางการคา
มากเชนกัน อีกทั้งยังมีคาการนําความรอนที่สูงกวา และมีคุณสมบัติทางกล เชน คาความตานทานแรง
ดึง และน้ําหนักที่ใกลเคียงกับแผนสองขั้วทางการคา ดังนั้นในการพัฒนาตอไปในอนาคต ควร
พิจารณาถึงสารเติมแตง (additive) ที่เหมาะสมที่จะทําใหความเขากันไดระหวางกราไฟตและพอลิเมอร PET มีคาสูงขึ้น รวมทั้งศึกษาพิจารณาถึงขนาดและการปรับปรุง (modify) โครงสรางของ
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5.2 ขอเสนอแนะ
• ขณะทําการทดลองโดยใชเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู พบวาเครือ่ งจะรวนและมีปญหา
เกิดขึ้นคอนขางมาก เนื่องจากวัสดุทใี่ ช คือ กราไฟตผง ซึ่งเปนวัสดุทนี่ ําไฟฟาไดดมี ากนั้น
เมื่อหลนลงไปโดนตัวทําความรอน (Heater) ของเครื่องจะทําใหระบบไฟฟาของเครื่องเกิด
การลัดวงจรได และบางครั้งไฟฟายังรัว่ ไหลไปทัว่ ตัวเครื่องทําใหอาจเกิดอันตรายไดเมื่อ
สัมผัสโดน ผูวิจัยจึงควรใชความระมัดระวังในขณะทําการทดลอง
• ควรศึกษาอิทธิพลของสารเติมแตง หรือสารคูควบเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุ
คอมโพสิตใหดีขึ้น
• ควรศึกษาปริมาณน้ํามันผสมที่ใชในวัสดุผสม
• ควรศึกษาการนําพอลิเมอรที่สามารถนําไฟฟาได (conductive polymer) มาทําเปนวัสุคอม
โพสิต หรือศึกษาผลของขนาดอนุภาคของกราไฟตผงที่มตี อการผสม
• ควรศึกษาวัสดุที่นํามาใชเพื่อเพิ่มการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตชนิดอื่นๆ เชน carbon
fiber, carbon nanotube เปนตน
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การทดสอบสมบัติเชิงกล
การทดสองครั้งที่ 1 เมื่อไมเติมน้ํามันผสม
ทําการทดลองที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดวยเครื่องทดสอบแรงดึง SHIMADZU
รุน Autograph AG-1 (Japan)
1.1 ความตานทานแรงดึง
- วิธีการทดสอบ ASTM D638 (1999) ความยาวเกจ (gauge length) = 25 มิลลิเมตร
- เครื่องที่ใชในการทดสอบ คือ SHIMADZU รุน Autograph AG-1 (Japan)
- สภาวะในการทดสอบ
1. Load cell = 5 กิโลนิวตัน
2. ความเร็วในการดึง = 5 มิลลิเมตรตอนาที
1.2 ความตานทานการโคงงอ
- วิธีการทดสอบ ASTM D790 (1999)
- สภาวะในการทดสอบ
1. Load cell = 5 กิโลนิวตัน
2. ความเร็วในการกด = 1 มิลลิเมตรตอนาที
3. Support span = 48 มิลลิเมตร
1.3 ผลการทดสอบ
ตารางที่ ก.1 ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิต Polypropylene และกราไฟตผง
Properties

Unit

PP

Tensile strength
Flexural modulus

MPa
MPa

36
1200

Graphite(%wt)
40
50
60
70
20.15 17.62 17.41 16.53
1452.11 1408.15 1354.91 1210.08
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ตารางที่ ก.2 ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดคุ อมโพสิต Polymethyl methacrylate และกราไฟตผง
Properties

Unit

PMMA

Tensile strength
Flexural modulus

MPa
MPa

80
2100

Graphite(%wt)
40
50
60
70
27.58 27.06 26.94 24.13
5365.12 5017.32 4851.77 4580.19

ตารางที่ ก.3 ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิต Polyethylene terephthalate และกราไฟตผง
Properties

Unit

PET

Tensile strength
Flexural modulus

MPa
MPa

80
1040

การทดลองครั้งที่ 2

Graphite(%wt)
40
50
60
70
23.43 22.56 22.06 20.78
1959.31 1822.64 1794.02 1486.35

มีการเติมน้ํามันผสมเพื่อชวยในการผสม

ทําการทดลองที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดวยเครื่องทดสอบแรงดึง SHIMADZU
รุน Autograph AG-1 (Japan)
2.1 ความตานทานแรงดึง
- วิธีการทดสอบ ASTM D638 (1999) ความยาวเกจ (gauge length) = 25 มิลลิเมตร
- เครื่องที่ใชในการทดสอบ คือ SHIMADZU รุน Autograph AG-1 (Japan)
- สภาวะในการทดสอบ
1. Load cell = 5 กิโลนิวตัน
2. ความเร็วในการดึง = 5 มิลลิเมตรตอนาที
2.2 ความตานทานการโคงงอ
- วิธีการทดสอบ ASTM D790 (1999)
- เครื่องที่ใชในการทดสอบ คือ SHIMADZU รุน Autograph AG-1 (Japan)
99

- สภาวะในการทดสอบ
1. Load cell = 5 กิโลนิวตัน
2. ความเร็วในการกด = 1 มิลลิเมตรตอนาที
3. Support span = 48 มิลลิเมตร

2.3 ผลการทดสอบ
ตารางที่ ก.4 ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิต Polypropylene และกราไฟตผง
Properties
Tensile strength
Elongation at break
Flexural modulus
Flexural strength

Unit

PP

MPa
%
MPa
MPa

36
26.7
1200
36

Graphite(%wt)
40
50
60
24.40
29.56
28.15
4.13
2.92
2.10
1546.23 2325.88 1827.75
45.42
62.89
55.57

70
28.27
1.93
1806.44
56.71

ตารางที่ ก.5 ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิต Polymethyl methacrylate และกราไฟตผง
Properties
Tensile strength
Elongation at break
Flexural modulus
Flexural strength

Unit

PMMA

MPa
%
MPa
MPa

80
5
2100
71.6

Graphite(%wt)
40
50
60
50.18
41.59
37.24
2.32
1.97
1.84
6942.11 6853.42 6571.09
98.75
96.43
89.06

70
36.03
1.78
6438.67
86.51

ตารางที่ ก.6 ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิต Polyethylene terephthalate และกราไฟตผง
Properties
Tensile strength
Elongation at break

Unit

PET

MPa
%

80
1.7

40
40.28
1.51

Graphite(%wt)
50
60
38.61
35.42
1.23
1.20

70
34.05
1.18
100

Flexural modulus
Flexural strength

MPa
MPa

1040
81

2905.47 2902.98 2477.00 2414.86
45.62
35.99
34.43
34.11
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ภาคผนวก ข
ขอมูลดิบของการทดสอบสมบัติทางความรอน

การทดสอบสมบัติทางความรอน
- วิธีการทดสอบ ASTM C-177
- เครื่องที่ใชในการทดสอบ คือ Thermal Conductivity Analyzer
- สภาวะในการทดสอบ
1. อุณหภูมิขณะทําการทดสอบ = 30°C
2. อุณหภูมิของ Cold Plate = 11.8 - 15.3°C
3. อุณหภูมิของ Hot Plate = 37.0 – 37.9°C
4. ขนาดของชิ้นงานทดสอบ = 12 x 12 x 0.5 cm (ชิ้นงานประกบกัน 2 ชิ้น)

ผลการทดสอบ
ตารางที่ ข.1 ผลการทดสอบการนําความรอนของแผนสองขั้วทางการคา (Commercials) และ
พอลิเมอรบริสุทธิ์ชนิดตาง ๆ
วัสดุ
Bipolar plate (commercial)
Polypropylene
Polymethyl methacrylate
Polyethylene terephthalate

คาการนําความรอน (W/m.K)
0.0085
0.0933
0.0804
0.0756

ตารางที่ ข.2 ผลการทดสอบการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิต Polypropylene (PP) และกราไฟตผง
รายการตรวจสอบ

หนวย

PP

Thermal Conductivity
ความหนาของชิ้นงาน

W/m.K
mm.

0.0933
-

Graphite (% wt)
40
50
60
70
0.1142 0.1181 0.1225 0.1329
11.7
11.6
11.8
11.6

103

ตารางที่ ข.3 ผลการทดสอบการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิต Polymethyl methacrylate และ
กราไฟตผง
รายการตรวจสอบ

หนวย

PMMA

Thermal Conductivity
ความหนาของชิ้นงาน

W/m.K
mm.

0.0804
-

Graphite (% wt)
40
50
60
70
0.1202 0.1262 0.1484 0.1671
11.3
11.7
10.6
9.9

ตารางที่ ข.4 ผลการทดสอบการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิต Polyethylene terephthalate และ
กราไฟตผง
รายการตรวจสอบ

หนวย

PET

Thermal Conductivity
ความหนาของชิ้นงาน

W/m.K
mm.

0.0756
-

Graphite (% wt)
40
50
60
70
0.1279 0.0281 0.1793 0.1884
11.8
11.7
11.2
11.5
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ภาคผนวก ค
ขอมูลดิบของการทดสอบสมบัติทางไฟฟา

สมบัติทางไฟฟา
1. การวัด Surface resistivity ดวยเทคนิคการ Apply volt
ทําการวัดคา Surface resistivity ดวยเทคนิคการ Apply volt โดยการสงตวั อยางไปวิเคราะหที่ MTEC
เพื่อใชเปนคาเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการวัดดวย Multimeter

1.1 ผลการทดสอบ
ตารางที่ ค.1 ผลการทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตดวยเทคนิคการ Apply Volt
ตัวอยาง
Graphite : PP (40:60)
Graphite : PET (40:60)
Graphite : PMMA (40:60)

Surface resistivity
(Ω-cm)
2.39 x 104
1.47 x 104

Conductivity
(S/cm)
4.18 x 10-5
6.80 x 10-5

2. การวัด Surface resistivity ดวยเครื่อง Multimeter
2.1 การวัดแบบที่ 1
- เครื่องที่ใชทดสอบ คือ Multimeter รุน FLUKE 177 TRUE RMS
- ลักษณะการวัด
•••••
•••••

8 cm

ระยะหางระหวางจุด = 8 เซนติเมตร
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คํานวณคาการนําไฟฟาจาก
Conductivity (σ) =

Conductivity (σ) =

1
Surface resistivity
1
Ω − cm

=

S
cm

2.1.1 ผลการทดสอบ
ตารางที่ ค.2 ผลการทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิต Polypropylene และกราไฟตผง
Graphite
(% wt)
40
50
60
70

จุดที่1
3830
186.0
65.2

Surface resistivity (Ω-cm)
จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5
3725 3118 2578 4099
258.6 134.2 238.7 172.3
55.8
47.3
60.1
64.4

เฉลี่ย
3470
198.0
58.7

คาการนําไฟฟา
(S/cm)
2.31x10-3
4.04x10-2
0.137

ตารางที่ ค.3 ผลการทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิต Polymethyl methacrylate และ
กราไฟตผง
Surface resistivity (Ω-cm)

Graphite
(% wt)

จุดที่1

จุดที่ 2

จุดที่ 4

จุดที่ 5

เฉลี่ย

40
50
60
70

271600
1924.0
898.0
73.6

149000 62600 46000
2768.0 1674.0 2955.0
873.0 752.0 329.0
76.3
73.9
96.8

39200
2182.0
951.0
84.7

113680
2300.6
760.6
81.7

จุดที่ 3

คาการนํา
ไฟฟา
(S/cm)
7.04x10-5
3.48x10-3
1.05x10-2
9.80x10-2
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ตารางที่ ค.4 ผลการทดสอบการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิต Polyethylene terephthalate และ
กราไฟตผง
Surface resistivity (Ω-cm)

Graphite
(% wt)

จุดที่1

จุดที่ 2

จุดที่ 3

จุดที่ 4

จุดที่ 5

เฉลี่ย

40
50
60
70

275600
380.0
85.2
10.9

205200
392.7
97.0
10.6

138600
473.0
94.8
10.7

262900
728.0
91.7
10.9

129300
576.0
79.8
10.3

202280
509.9
89.7
10.7

คาการนํา
ไฟฟา
(S/cm)
3.95x10-5
1.57x10-2
8.92x10-2
0.745

2.2 การวัดแบบที่ 2
- เครื่องที่ใชทดสอบ คือ Multimeter รุน FLUKE 177 TRUE RMS
- ลักษณะการวัด
•

•

•

•

5.7 cm

ระยะหางระหวางจุด = 5.7 เซนติเมตร
ตารางที่ ค.5 ผลการทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิต Polypropylene และกราไฟตผง
Graphite
(% wt)
40
50
60
70

จุดที่1
2112
137.8
41.00

Surface resistivity (Ω-cm)
จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 เฉลี่ย
2934
2326
2633 2501.25
245.0 180.3 116.0 169.78
45.00 48.50 38.60
45.45

คาการนําไฟฟา
(S/cm)
2.28x10-3
3.36x10-2
0.125
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ตารางที่ ค.6 ผลการทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิต Polymethyl methacrylate และ
กราไฟตผง
Graphite
(% wt)
40
50
60
70

จุดที่1
41930
1756
451.7
94.20

Surface resistivity (Ω-cm)
จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 เฉลี่ย
29770 60500 202.100 83575
1473
1809
1285 1580.75
588
441
785
566.43
88.70 89.50 95.40
91.95

คาการนําไฟฟา
(S/cm)
6.82x10-5
3.61x10-3
1.01x10-2
1.91x10-2

ตารางที่ ค.7 ผลการทดสอบการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิต Polyethylene terephthalate และ
กราไฟตผง
Graphite
(% wt)
40
50
60
70

จุดที่1
124600
421.5
102.1
9.84

Surface resistivity
(Ω-cm)
จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4
145900 85600 234700
432.0
356.0
357.6
84.1
96.3
94.1
9.78
9.80
9.93

คาการนําไฟฟา
(S/cm)
เฉลี่ย
147700
391.68
94.15
9.83

3.86x10-5
1.46x10-2
6.05x10-2
0.58
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ตารางที่ ค.8 การเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาเฉลี่ยจากการวัดแบบที่ 1, แบบที่ 2 และคาจาก MTEC กับ
แผนสองขั้วทีม่ ีการใชงานจริง
Graphite
content
(% wt)
40
50
60
70

PP

PMMA

0
6.93x10-5
0.0029 0.0035
0.037
0.010
0.131
0.058

Electrical Conductivity (S/cm)
MTEC
PET
PP PMMA
3.90x10-5
0.0151
0.078
0.663

-

PET

6.80 x 10-5 4.18 x 10-5
-

Bipolar
Plate*

10

หมายเหตุ * คือคาการนําไฟฟาที่ไดจากเอกสาร Technical specification of PEM graphite plate –
Grade FU 4369 ของบริษัท FuelCellStore Inc. มีคา 110 S/cm
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ภาคผนวก ง
ความหนืดและน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอรทั้ง 3 ชนิด

ง.1 การหาคาความหนืดและน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยของ PMMA
ขอมูล
Polymethylmethacrylate: V Grade from Diep.
Standard Oswald Viscometer, manufacture by SHIBATA
Solvent: Chlorobenzene + Toluene (1:1 %V)
Melt Temperature for PMMA = 30°C
ตารางที่ ง.1.1 Time measurements for pure solvent
Trial
1
2
3
4
average

Time (sec)
129.6
131.4
130.2
129.6
130.2

ตารางที่ ง.1.2 Time measurements for various dilutions (PMMA in Chlorobenzene + Toluene)
Soln 1 (0.7506 g of PMMA in original solution 50 ml or concentration = 1.5012 g/100 ml)
Trial
Time (sec)
Mass Soln. (g) Density (g/mL)
1
276.6
2
276.6
55.4152
1.1083
3
277.2
4
276.6
average
276.75
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Soln 2 (concentration = 0.9541 g/100ml)
Trial
Time (sec)
1
224.4
2
223.2
224.4
3
4
223.8
average
Soln 3 (concentration = 0.4022 g/100ml)
Trial
Time (sec)
1
156.6
2
155.4
3
156.0
4
155.4
average

Mass Soln. (g)

Density (g/mL)

51.5305

1.0306

223.95

Mass Soln. (g)

Density (g/mL)

49.8344

0.9967

155.85

Soln 4
Trial
1
2
3
4

Time (sec)
130.2
130.8
129.6
129.6
average

Mass Soln. (g)

Density (g/mL)

48.7912

0.9758

130.05

การคํานวณหาน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ย
ผลการทดลอง
อุณหภูมิหองขณะทําการทดลอง 30.0°C
ความหนาแนนของน้ํา (ρw) มีคา 0.9772 g/cm3
ความหนืดของน้ํา (ηw) มีคา
0.8694 kg m-1 s-1
คาเฉลี่ยของเวลาการไหลของน้ํา (tw) มีคา 187.38 s
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ความหนาแนนของตัวทําละลาย (ρs) มีคา 0.9610 g/cm3
คาเฉลี่ยของเวลาการไหลของตัวทําละลาย (ts) มีคา 130.2 s
- หาความหนืด (ηs) ของตัวทําละลาย (Chlorobenzene + Toluene)
จากสมการ

ηs =

ηs

η wt s ρ s
tw ρw

(1)

(0.8694kgm
=

)
(

(

s (130.2 s ) 0.9610 g / cm 3
(187.38s ) 0.9772 g / cm 3
−1 −1

)

)

η s = 0.5941kgm −1 s −1

จากสมการ
เมื่อ
สําหรับ Soln 1:

ηi ρiti
=
ηs ρ sts

ηi

(2)

= viscosity of polymer of concentration i

ηi =

(0.5941kgm s )(1.1083g / cm )(4.6125s )
(0.9610 g / cm )(2.17 s )
−1 −1

3

3

η i = 1.4564kgm −1 s −1

จากสมการ
เมื่อ
ดังนั้น

η sp = η r − 1

(3)

ηi
ηs
1.4564
η sp =
− 1 = 1.4514
0.5941
ηr =

สําหรับ Solution 2 และ 3 จะใชวิธีการคํานวณเชนเดียวกันกับวิธีการขางตน
คํานวณคาตาง ๆ และสรางเปนตารางไดดังนี้
Soln
ηr
ηsp
c (g/100ml) ηred(=ηsp/c)
1
2.4514
1.4514
1.5012
0.9668
2
1.8446
0.8446
0.9541
0.8852
3
1.2413
0.2413
0.4022
0.5999
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เขียนกราฟระหวาง ηred กับความเขมขน (c)
จากสมการ
เมื่อ

[η ] = K M va

(4)

= viscosity – average molecular weight*
K
= 0.55 x 10-4 (g/dl) [47]
a
= 0.76 [47]
[η ] = Intrinsic viscosity คาจุดตัดแกน y ที่ไดจากกราฟรูปที่ ง.1
1 / 0.76
[
η]
⎛
⎞
แทนคา M =
Mv

⎜
−4 ⎟
⎝ 0.55 × 10 ⎠

v

⎛ 0.4991 ⎞
=⎜
−4 ⎟
⎝ 0.55 × 10 ⎠

1.32

= 16,7621
1.2

Reduceed viscosity (dl/g)

1

0.8

y = 0.3341x + 0.4991
2
R = 0.9083
0.6

0.4

0.2

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Concentration (g/dl)

รูปที่ ง.1 กราฟแสดงคา Intrinsic Viscosity [η] ของ PMMA
หมายเหตุ * คา a เปนคาคงที่ของแตละระบบซึ่งหาไดจากการทดลอง ถา a = 1 M v จะมีคา
เทากับ M w อยางไรก็ตามโดยทั่วไป คา a จะอยูระหวาง 0.5-0.8 คา M v จึงนอยกวาคา M w และ
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มากกวาคา M n เสมอ นอกจากวาพอลิเมอรที่เตรียมไดมีการกระจายของน้ําหนักโมเลกุลนอย คา
M w , M v และ M n จะใกลเคียงกัน

ง.2 การหาคาความหนืดและน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยของ PET
ขอมูล
Polyethylene terephthalate: N Grade from Indorama.
Standard Oswald Viscometer, manufacture by SHIBATA
Solvent: Trifluoroacetic acid + Dichloro methane (1:4 %V)
Melt Temperature for PET = 30°C
ตารางที่ ง.2.1 Time measurements for pure solvent
Trial
1
2
3
4
averge

Time (sec)
69
69
69.6
69
69.15

ตารางที่ ง.2.1 Time measurements for various dilutions (PET in Trifluoroacetic â+ Dichloro
methane)
Soln 1 (0.8001g of PET in original solution 50 ml or = 1.6002 g/100 ml)
Trial
Time (sec)
Mass Soln. (g) Density (g/mL)
1
93.6
2
93.6
56.2482
1.1249
3
93
4
93
average
93.3
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Soln 2 (concentration = 0.7878 g/100ml)
Trial
Time (sec)
1
79.2
2
79.8
3
79.2
4
78.6
average
Soln 3 (concentration = 0.4120 g/100ml)
Trial
Time (sec)
1
75
2
74.4
3
74.4
4
73.8
averege

Mass Soln. (g)

Density (g/mL)

55.0126

1.1003

79.2

Mass Soln. (g)

Density (g/mL)

53.2127

1.0643

74.4

Soln 4
Trial
1
2
3
4

Time (sec)
70.2
69.6
69.6
69
average

Mass Soln. (g)

Density (g/mL)

53.0009

1.0600

69.6

การคํานวณและผลการทดลอง
อุณหภูมิหองขณะทําการทดลอง 30°C
ความหนาแนนของน้ํา (ρw) มีคา 0.9772 g/cm3
0.8694 kg m-1 s-1
ความหนืดของน้ํา (ηw) มีคา
คาเฉลี่ยของเวลาการไหลของน้ํา (tw) มีคา 187.38 s
ความหนาแนนของตัวทําละลาย (ρs) มีคา 1.0629 g/cm3
คาเฉลี่ยของเวลาการไหลของตัวทําละลาย (ts) มีคา 69.15 s
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ความหนืดของตัวทําละลาย (ηs) มีคา
คํานวณคาตาง ๆ และสรางเปนตารางไดดังนี้
ηr
ηsp
Soln
1
1.7492
0.7492
2
1.1856
0.1856
3
1.0773
0.0773

0.3490 kg m-1 s-1

c (g/100ml)
1.6001
0.7878
0.4120

ηred(ηsp/c)
0.4682
0.2356
0.1885

0.5
0.45

Reduced Viscosity (dl/g)

0.4
0.35
0.3
y = 0.2436x + 0.0701
R2 = 0.9757

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Concentration (g/dl)

รูปที่ ง.2 กราฟแสดงคา Intrinsic Viscosity [η] ของ PET
จากสมการ

[η ] = K M va

เมื่อ

K
a
[η ]

= 0.43 x 10-4 (g/dl) [47]
= 0.68 [47]
= Intrinsic Viscosity คาจุดตัดแกน y ที่ไดจากกราฟรูปที่ ง.2

แทนคา

[η ] ⎞
⎛
Mv = ⎜
−4 ⎟
⎝ 1.4 × 10 ⎠

(4)

1 / 0.68

⎛ 0.0701 ⎞
=⎜
−4 ⎟
⎝ 0.43 × 10 ⎠

1.47

= 52415
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ง.3 การหาคาความหนืดและน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยของ PP
ขอมูล
Polypropylene: 1100NK Grade from Apex Toys.
Standard Oswald Viscometer, manufacture by SHIBATA
Solvent: Toluene
Melt Temperature for PP = 60°C
ตารางที่ ง.3.1 Time measurements for pure solvent
Trial
1
2
3
4
average

Time (sec)
21.0
20.4
19.8
20.4
20.4

ตารางที่ ง.3.2 Time measurements for various dilutions (PP in Toluene)
Soln 1 (0.7929 g PP in original solution 50 ml or concentration = 1.5012 g/100 ml)
Trial
Time (sec)
Mass Soln. (g) Density (g/mL)
1
44.4
2
43.8
40.0589
0.8012
3
42.6
4
43.8
average
43.65
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Soln 2 (concentration = 1.1012 g/100ml)
Trial
Time (sec)
1
31.2
2
30.0
3
31.2
4
30.6
average
Soln 3 (concentration = 0.4332 g/100ml)
Trial
Time (sec)
1
24.0
2
24.6
3
25.2
4
24.6
average

Mass Soln. (g)

Density (g/mL)

36.843

0.7369

30.75

Mass Soln. (g)

Density (g/mL)

35.2571

0.7051

24.6

Soln 4
Trial
1
2
3
4

Time (sec)
19.8
19.2
19.8
20.4
average

Mass Soln. (g)

Density (g/mL)

34.761

0.6952

19.8

การคํานวณและผลการทดลอง
อุณหภูมิหองขณะทําการทดลอง 30°C
ความหนาแนนของน้ํา (ρw) มีคา 0.9772 g/cm3
ความหนืดของน้ํา (ηw) มีคา
0.8694 kg m-1 s-1
คาเฉลี่ยของเวลาการไหลของน้ํา (tw) มีคา 187.38 s
ความหนาแนนของตัวทําละลาย (ρs) มีคา 0.7628 g/cm3
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คาเฉลี่ยของเวลาการไหลของตัวทําละลาย (ts) มีคา 20.4 s
ความหนืดของตัวทําละลาย (ηs) มีคา 0.0739 kg m-1 s-1
คํานวณคาตาง ๆ และสรางเปนตารางไดดังนี้
ηr
ηsp
Soln
1
2.2469
1.2469
2
1.4561
0.4561
3
1.1147
0.1147

c (g/100ml)
1.5858
1.1012
0.4332

ηred(ηsp/c)
0.7863
0.4141
0.2573

0.9

0.8

Reduced Viscosity (dl/g)

0.7

0.6

0.5
y = 0.4453x + 0.0228
R2 = 0.8995

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Concentration (g/dl)

รูปที่ ง.3 กราฟแสดงคา Intrinsic Viscosity [η] ของ PP
จากสมการ

[η ] = K M va

เมื่อ

= 0.11 x 10-4 (g/dl) [47]
= 0.725 [47]
= Intrinsic Viscosity คาจุดตัดแกน y ที่ไดจากกราฟรูปที่ ง.3

K
a
[η ]

(4)
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แทนคา

[η ] ⎞
⎛
Mv = ⎜
−4 ⎟
⎝ 0.11 × 10 ⎠

1 / 0.725

⎛ 0.0228 ⎞
=⎜
−4 ⎟
⎝ 0.11 × 10 ⎠

1.38

= 37544
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ภาคผนวก จ
สมบัติดานตาง ๆ ของแผนสองขั้วทางการคา (Commercial)

ตาราง จ.1 Technical specification of PEM graphite plates – Grade FU 4369
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Physical properties

Bulk Density

1.90 g/cm3

Hardness Rockwell(HRB 10/40)

greater than 100

Compressive strength

greater than 50MPa or 7250 psi

Flexural strength

greater than 40 MPa or 6090 psi

Young's modulus -flexural

10GPa or 1.45 x 106

Young's modulus -dynamic

24GPa or 3.48 x 106

Electrical Properties

Specific electrical conductivity -xy (in plane)

110 S/cm

Specific electrical conductivity -z (through plane) 20 S/cm
Specific electrical resistance -xy(in plane)

90 micro ohms/M

Specific electrical resistance -z (through plane)

190 micro ohms/M (DIN 51911)
and 500 micro ohms/M(Internal
Specification)

Long Term Stability

Various acids for 2000 h at 85oC and 180oC (185oF and 356oF)
Mineral oil for 2000 h at 85oC and 180oC (185oF and 356oF)
Methanol for 3000 h at 90oC(194oF)
FuelCellStore Inc. Graphite plate. December 2005, 15. [Online]. Avalilable :
http://www.fuelcellstore.com/cgi-bin/fuelweb/view=Item/cat=58/product=460.
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ภาคผนวก ฉ
การหาความหนาแนนของแผนสองขั้ว

ความหนาแนน (Density)
1. ความหนาแนน (Density) ของแผนสองขั้วทางการคา (Bipolar plate commercial)
ขอมูล
Bipolar
plate
Commercial

น้ําหนัก (g)
ครั้งที่ 1
98.480

แผนที่ 1
ครั้งที่ 2
98.480

ครั้งที่ 3
98.479

ครั้งที่ 1
99.001

แผนที่ 2
ครั้งที่ 2
99.001

ครั้งที่ 3
99.001

การคํานวณ
จากสมการ
ความหนาแนน =
เมื่อ

ขนาดแผน
ปริมาตรแผน
น้ําหนักเฉลี่ย

มวล (g)
ปริมาตร (cm3)
= 10 x 10 x 0.5 cm
= 50 cm3
= 98.74

ดังนั้น
ความหนาแนน = 1.975 g/cm3

2.ความหนาแนนของแผนสองขั้วจากวัสดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงและ Polypropylene
ขอมูล
อัตราสวน
(G:PMMA)
40 : 60
50 : 50
60 : 40
70 : 30

น้ําหนัก (g)
ครั้งที่ 1
76.733
88.664
101.567
112.296

แผนที่ 1
ครั้งที่ 2
76.733
88.664
101.567
112.296

ครั้งที่ 3
76.733
88.664
101.567
112.296

ครั้งที่ 1
77.403
89.170
102.226
110.182

แผนที่ 2
ครั้งที่ 2
77.402
89.170
102.226
110.182

ครั้งที่ 3
77.403
89.170
102.226
110.182
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ตัวอยางการคํานวณ (ที่ 70 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักกราไฟต)
จากสมการ
ความหนาแนน = มวล (g)
ปริมาตร (cm3)
= 12 x 12 x 0.5 cm
เมื่อ
ขนาดแผน
ปริมาตรแผน = 72 cm3
น้ําหนักเฉลยี่ = 111.239 g
ดังนั้น
ความหนาแนน = 1.545 g/cm3
3.ความหนาแนนของแผนสองขั้วจากวัสดคุ อมโพสิตระหวางกราไฟตผงและPolymethylmethacrylate
ขอมูล
อัตราสวน
(G:PP)
40 : 60
50 : 50
60 : 40
70 : 30

น้ําหนัก (g)
ครั้งที่ 1
107.273
110.509
117.025
124.281

แผนที่ 1
ครั้งที่ 2
107.273
110.510
117.025
124.282

ครั้งที่ 3
107.273
110.510
117.024
124.282

ครั้งที่ 1
108.042
110.678
118.979
124.921

แผนที่ 2
ครั้งที่ 2
108.042
110.678
118.978
124.921

ครั้งที่ 3
108.042
110.678
118.978
124.921

ตัวอยางการคํานวณ (ที่ 70 เปอรเซนตโดยน้ําหนักกราไฟต)
จากสมการ
ความหนาแนน = มวล (g)
ปริมาตร (cm3)
เมื่อ
ขนาดแผน
= 12 x 12 x 0.5 cm
ปริมาตรแผน = 72 cm3
น้ําหนักเฉลี่ย = 124.601 g
ดังนั้น
ความหนาแนน = 1.730 g/cm3
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4.ความหนาแนนของแผนสองขั้วจากวัสดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงและ
Polyethyleneterephthalate
ขอมูล
อัตราสวน
(G:PET)
40 : 60
50 : 50
60 : 40
70 : 30

น้ําหนัก (g)
ครั้งที่ 1
117.420
136.090
139.506
142.038

แผนที่ 1
ครั้งที่ 2
117.420
136.090
139.506
142.038

ครั้งที่ 3
117.421
136.090
139.506
142.038

ครั้งที่ 1
117.335
135.481
138.874
142.101

แผนที่ 2
ครั้งที่ 2
117.334
135.481
138.874
142.101

ครั้งที่ 3
117.334
135.480
138.874
142.101

ตัวอยางการคํานวณ (ที่ 70 เปอรเซนตโดยน้ําหนักกราไฟต)
จากสมการ
ความหนาแนน = มวล (g)
ปริมาตร (cm3)
เมื่อ
ขนาดแผน
= 12 x 12 x 0.5 cm
ปริมาตรแผน = 72 cm3
น้ําหนักเฉลี่ย = 149.070 g
ดังนั้น
ความหนาแนน = 2.070 g/cm3
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ภาคผนวก ช
การคํานวณตนทุนการผลิต
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ช.1 การคํานวณคาไฟฟาคาไฟฟาสําหรับเครื่อง Twin Screw Extruder [19]
เครื่องผสมเม็ดพลาสติกแบบเกลียวหนอนคู (Twin Screw Extruder) มีมอเตอรกําลังขนาด 7.5 kW
การคํานวณอางอิงจากการไฟฟานครหลวง : www.mea.or.th
สําหรับ กิจการขนาดกลาง อัตรา 3.1.2 (อัตราปกติแบบ Two-Part Tariff)
ผูใชไฟฟามีการใชไฟฟาดังนี้
7.5
กิโลวัตต
ความตองการพลังไฟฟา
7.5 X 8 X 22 = 1,320 กิโลวัตต-ชั่วโมง/
จํานวนพลังงานไฟฟา
เดือน
การปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) 68.86
สตางค/หนวย
สวนที่ 1 คาไฟฟาฐาน
1.คาความตองการพลังไฟฟา = ความตองการพลังไฟฟา x อัตราคาความตองการพลังงานไฟฟา
= 7.5 x 196.26
= 1,471.95
2.คาพลังงานไฟฟา
= จํานวนพลังงานไฟฟาที่ใช x อัตราคาพลังงานไฟฟา
= 1,320 x 1.7034
= 2,248.49
รวมคาไฟฟาฐาน
= 1,471.95 + 2,248.488
= 3,720.44
สวนที่ 2 คาไฟฟาผันแปร (Ft)
= จํานวนพลังงานไฟฟา x อัตราคาไฟฟาทีป่ รับโดยอัตโนมัติ
คาไฟฟาผันแปร (Ft)
= 1,320 x 0.6886
= 908.95
สวนที่ 3 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
คาภาษีมูลคาเพิ่ม
= (คาไฟฟาฐาน + คา Ft) x 0.07
= (3,720.438 + 908.952) x 0.07
= 324.06
= 4953.45
รวมเงินคาไฟฟา
= 3,720.438 + 908.952 + 324.0573
คิดเปนคาไฟฟาที่ตองเสียตอชั่วโมง

=
=

4953.45 ÷ (22 x 8)
28.14 บาท/ชั่วโมง
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บาท

บาท
บาท

บาท

บาท
บาท

ช.2 การคํานวณราคาวัสดุที่ใช
วัสดุ
กราไฟตผง
เม็ด Polyethylene terephthalate
เม็ด Polypropylene
เม็ด Polymethyl methacrylate

ราคา (บาท/กิโลกรัม)
300
50
53
93

จากงานวิจยั นีจ้ ะเลือกคํานวณตนทุนการผลิตของแผนสองขั้ว ที่ทําจากวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผง
และ Polyethylene terephthalate ที่ปริมาณกราไฟต 70 เปอรเซนตโดยน้ําหนัก เนือ่ งจากเปนแผน
สองขั้วที่นําไฟฟาไดสูงที่สดุ ซึ่งคาการนําไฟฟาของแผนสองขั้วนี้ถือเปนเปาหมายหลักของงานวิจยั
ในขั้นตอนของการผสมกราไฟตผงและ Polyethylene terephthalate โดยใชเครื่องผสมเม็ดพลาสติก
แบบเกลียวหนอนคู สามารถทําการผสมไดประมาณ 1 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ที่อัตราสวนการผสมกราไฟตผงตอ Polyethylene terephthalate เปน 70:30 โดยน้ําหนัก คิดเปน
= 700 กรัม ราคา =

700 × 300
1000

= 210 บาท

เม็ด Polyethylene terephthalate = 300 กรัม ราคา =

300 × 50
1000

= 15 บาท

กราไฟตผง

ดังนั้น ตนทุนในการผลิตแผนสองขั้ว (Bipolar plate)
1 กิโลกรัมวัสดุคอมโพสิต (ไมรวมตนทุนการอัดขึ้นรูปและการเซาะรอง)
= คาวัสดุ (กราไฟตผง + PET) + คาไฟฟาที่ใชในการผสม 1 ชั่วโมง
= 210 + 15 + 28.1446
= 253.1446 บาท
1 กิโลกรัมวัสุคอมโพสิต สามารถสรางเปนแผนสองขั้วที่มีขนาด 12 ซม. X 12 ซม. X 5
มม. ไดทั้งหมดประมาณ 6 แผน
= 42.191
บาท
ดังนั้น แผนสองขั้ว 1 แผน ราคา = 253.1446/6
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ผลที่ไดรับจากการวิจยั
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1. สามารถผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จํานวน 1 คน
2. สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับประเทศ จํานวน 1 เรื่อง
ปรียานุช ธรรมเจริญ, ปานจันทร ศรีจรูญ, สุภาภรณ เทอดเทียนวงษ และอภิชัย เทอดเทียน
วงษ, 2550, “การเตรียม Bipolar Plate จากวัสดุผสมระหวางกราไฟตผงกับโพลิโพรพิลีน,
โพลิเมธิลเมธาไครเลท และโพลิเอทิลีน เทเรพทาเลต เพื่อใชใน PEMFC”, การประชุม
วิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 17, 29-30 ตุลาคม, โรง
แรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม, หนา EF027_1 - EF027_2.
3. กําลังอยูระหวางจัดทําเอกสารการวิจยั เพื่อสงผลงานตีพิมพในวารสารวิจัยและพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 1 เรื่อง
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