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บทคัดยอ
งานวิจัยศึกษาผลของความหนาผิวเคลือบพอลิยูริเทนและปริมาณผงไททาเนียมไดออกไซดในผิวเคลือบ ที่มีตอ
สมบัติการสะทอนรังสีอาทิตยและการยึดเกาะของแผนวัสดุผสมยางธรรมชาติและขี้เลื่อยไม โดยเติมปริมาณผงไททาเนียมได
ออกไซด ที่ 1, 3, 5, 7, 9 และ 15 สวนตอน้ําหนักสารพอลิยูริเทน 100 สวน และปรับเปลี่ยนความหนาผิวเคลือบพอลิยูริเทนที่
130, 150, 200, 250 และ 300 ไมครอน ผลการทดลอง พบวา คาสะทอนรังสีอาทิตยของผิวเคลือบพอลิยูริเทนของวัสดุผสม
ยางธรรมชาติ ผ สมผงขี้ เ ลื่ อ ยไม มี ค า เพิ่ ม ขึ้ น ตามปริ ม าณผงไททาเนี ย ม แต ไ ม เ ปลี่ ย นแปลงตามความหนาของผิ ว
เคลือบ นอกจากนี้ ไมพบการหลุดลอกผิวเคลือบพอลิยูริเทนบนแผนวัสดุยางธรรมชาติ โดยผลการยึดเกาะซึ่งผานเกณฑ
มาตรฐาน และไมพบรอยแตกราวของผิวเคลือบพอลิยูริเทนหลังจากผานการดัดโคง

ABSTRACT
This research studied the effects of coating thickness and Titanium dioxide (TiO2) dosage in polyurethane
(PU) coating on solar reflective index and adhesion properties of wood-natural rubber sheet. The filled titanium
dioxide powder content was varied at 1, 3, 5, 7, 9 and 15 parts per hundred of polyurethane. The PU coating thickness
was varied at 130, 150, 200, 250 and 300 microns. The experimental results suggested that the solar reflective index
increased with increasing TiO2 powder, but did not change with varying the coating of PU. The adhesion properties
of the PU coating on wood/natural rubber sheet passed a standard peel test with no observations of cracks under a
bending test.
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บทนํา
เนื่องจากประเทศไทยอยูในเขตรอน ทําใหตองใช
พลั ง งานในการใช เ ครื่ อ งปรั บ อากาศภายในอาคาร
สํ า นั ก งาน หรื อ ที่ พั ก อาศั ย เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
(คณะกรรมการการพยากรณ ความต อ งการในการใช
ไฟฟา, 2550) พบวาปริมาณการใชพลังงานไฟฟาที่
ใช ภ ายในอาคารมากกว า 50 เปอร เ ซ็ น ต ใ ช เ ครื่ อ ง
ปรับอากาศ (Chirarattaananon and Taweekun, 2002)
ปจจุบันจึงมีการรณรงคการใชไฟฟาอยางประหยัด และ
ลดความรอนเขาสูภายในตัวอาคาร ซึ่งเปนวิธีที่ชวยลด
การทํางานของเครื่องปรับอากาศ ปจจุบันนิยมการติดตั้ง
วัสดุฉนวนกันความรอนใตหลังคา แตการใชฉนวนกัน
ความรอนมีปญหาหลายดาน เชน การออกแบบติดตั้ง
การบํารุงรักษา การหลุดลอก และการเสื่อมสภาพของ
ฉนวนกันความรอน เปนตน กลุมวิจัยการผลิตและขึ้น
รูปพอลิเมอร (P-PROF) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล าธนบุรี (มจธ.) ทํา วิจั ยเกี่ ย วกับ วั ส ดุ ผ สมยาง
ธรรมชาติและขี้เลื่อยไม เพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑหลังคา
ยางพารา มี ร ายละเอี ย ด ดั ง นี้ การผลิ ต และทดสอบ
หลังคายางพาราจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับขี้เลื่อย
(ณรงคฤทธิ์ และคณะ, 2548) ศึกษาสมบัติของวัสดุผสม
ระหวางยางธรรมชาติและผงขี้เลื่อยไมยางพาราเพื่อผลิต
เป นหลั ง คายางพารา พบวา สามารถเติ ม ปริ ม าณผงขี้
เลื่อยไมถึง 80 phr ในยางธรรมชาติเกรด STR 20 โดย
เพิ่มสมบัติทางดานความแข็งแกรงและความแข็งผิวที่มี
ความเหมาะสม ผลิตเปนผลิตภัณฑหลังคายาง ที่พัฒนา
ในรูปของยางแข็ง (Ebonite Rubber) โดยใชปริมาณ
ซัลเฟอรที่ 20-30 phr ที่ตานทานตอแรงกระทําภายนอก
และสภาวะแวดล อ มขณะใช ง านได เ ป น อย า งดี
นอกจากนี้ยังไดมีการเติมสารควบคู สารหนวงการลาม
ไฟ ผงสี สารปองกันการเสื่อมสภาพ เชน สารตานทาน
ตอออกซิเจน สารตานทานตอโอโซน สารตานทานตอ
แสงยู วี ในผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลั ง คายาง จึ ง เป น ทางเลื อ ก
สามารถนํามาใชทดแทนการใชหลังคาชนิดอื่นๆ ที่มีใช

อยูในปจจุบันได ซึ่งวัสดุหลังคายางพารายังมีสมบัติเดน
ด า นความเป น ฉนวนความร อ นที่ ดี ก ว า วั ส ดุ ห ลั ง คา
ประมาณ 2-3 เทา (ณรงคฤทธิ์ และคณะ, 2548) แตยังมี
ปญ หาทางด านการทนตอสภาวะแวดล อ ม ที่ ยังมีก าร
หลุดลอกของสีเมื่อสัมผัสกับน้ํา จึงนําไปสูโครงการวิจัย
"การพัฒนาวัส ดุแ ละเทคโนโลยีก ารขึ้นรูป ผลิตภัณ ฑ
หลั ง คายางประหยั ด พลั ง งานจากวั ส ดุ ผ สมยางและขี้
เลื่อย" (ณรงคฤทธิ์ และคณะ, 2550) ทําการศึกษาสาร
เคลือบผิวผลิตภัณฑหลังคายาง โดยใชสารเคลือบพอลิยู
ริเทน ซึ่งสารเคลือบพอลิยูริเทนเหลว สามารถยึดติดกับ
ผลิตภัณฑยางไดดี และทนตอสภาวะแวดลอม (ความ
รอ น โอโซนและแสงยูวี) ไดคอ นขางดีมาก และเปน
มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม จากงานวิ จั ย ทางด า นการศึ ก ษา
ประสิ ท ธิ ภ าพการถ า ยเทความร อ นของผลิ ต ภั ณ ฑ
หลั ง คายาง มี ร ายงานการวิ จั ย ที่ ยั ง ไม แ พร ห ลาย จึ ง มี
แนวคิดในการนําผงไททาเนียมไดออกไซดเติมลงใน
สารเคลือบพอลิยูริเทน เพื่อลดปริมาณการถายเทความ
รอนของผลิตภัณฑหลังคายาง เนื่องจากผงไททาเนียม
ไดออกไซด ส ามารถสะท อ นรั ง สี อ าทิ ต ย (Solar
reflectance) ไดสูง ซึ่งสามารถลดปริมาณความรอนที่
สะสมบนแผนวั ส ดุ ห ลั งคา และผลิ ตภั ณฑย างพารามี
สมบัติเดนทางดานความเปนฉนวนความรอนที่ต่ํา ซึ่ง
สามารถลดพลั ง งานความร อ นปริ ม าณความร อ นที่
ถายเท จากภายนอกเขาสูภายในอาคารทําใหอุณหภูมิ
ภายในอาคารลดลง นอกจากนี้ยังชวยยืดอายุการใชงาน
ของผลิ ตภั ณ ฑห ลัง คายาง เป น การลดตน ทุ น และลด
ปญหาการใชวัสดุฉนวนกันความรอนดวย และปจจัยที่
มีผลตอสมบัติการสะทอนรังสีอาทิตย และการยึดเกาะ
ของผิวเคลือบพอลิยูริเทน
อิ ท ธิ พ ลของความเรี ย บของผิ ว เคลื อ บ (Paul and
Sarah, 1997) ศึกษาการสะทอนรังสีอาทิตยของผิว
เคลือบ โดยเปรียบเทียบการสะทอนรังสีอาทิตยของสี
เคลือบสีขาวบนกระเบื้องคอนกรีต (Asphalt shingles)
ที่มีผิวขุรขระ เทียบกับสีเคลือบสีขาวของวัสดุแกวซึ่งมี

ผิวเรียบ โดยมีความหนาสีเคลือบเทากัน พบวา ลักษณะ
การสะท อ นรั ง สี อ าทิ ต ย ข องผิ ว เคลื อ บมี แ นวโน ม
เหมือนกัน แตคาการสะทอนรังสีอาทิตยแตกตางกันที่
ความยาวคลื่น 0.5 ไมโครเมตร โดยที่ผิวเคลือบที่เรียบ
มี ค า การสะท อ นรั ง สี อ าทิ ต ย ที่ สู ง กว า 25 เปอร เ ซ็ น ต
สําหรับการดูดกลืนพลังงานแสง พบวา ชิ้นงานผิวเรียบ
มี ค า ดู ด กลื น พลั ง งานแสงน อ ยกว า ผิ ว ขุ ร ขระที่ มี ก าร
ดูดกลืนพลังงานแสงถึง 40 เปอรเซ็นต
ความหนาของผิวเคลือบ (Hong and Xiu, 2001)
ศึกษาอิทธิพลของความหนาผิวเคลือบตอคาการสะทอน
ความรอนของผิวเคลือบ ที่มีผงไททาเนียมไดออกไซด
ที่ปริมาณ 17 เปอรเซ็นต โดยศึกษาความหนาผิวเคลือบ
ในช ว งระหว า ง 28-163 ไมโครเมตร พบว า ค า การ
สะท อ นของผิ ว เคลื อ บเพิ่ ม ขึ้ น ตามความหนาของผิ ว
เคลือบ และมีคาการสะทอนรังสีอาทิตย 93 เปอรเซ็นต
ที่ค วามหนา 134 ไมโครเมตร จากนั้ นคา การสะทอ น
รั ง สี อ าทิ ต ย มี ค า คงที่ เ มื่ อ ความหนาผิ ว เคลื อ บเพิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้มีการศึกษาอิทธิพลของความหนาผิวเคลือบ
ตอการสะทอนรังสีอาทิตย (อนุสรา, 2545) พบวาความ
หนาผิวเคลือบมีผลตอคาการสะทอนรังสีอาทิตย อยูมี
คาคงที่ที่ความหนาระดับหนึ่ง แตเมื่อความหนาเพิ่มขึ้น
คาการสะทอนรังสีอาทิตยมีแนวโนมลดลง
ส ว นปริ ม าณผงไททาเนี ย มไดออกไซด (วั ล ลภ,
2549) ศึกษาความเขมขนโดยปริมาตรของผงไททาเนียม
ไดออกไซดตอคาการสะทอนรังสีอาทิตยโดยใชสีอะครี
ลิค พบวา คาสะทอนรังสีอาทิตยของสีเคลือบเพิ่มมาก
ขึ้นเมื่อความเขมขนโดยปริมาตรของผงไททาเนียมได
ออกไซดเพิ่ม ขึ้น จากนั้นคาการสะทอนรังสีอาทิตยมี
คาคงที่เมื่อความเขมขนโดยปริมาตรของผงไททาเนียม
ไดออกไซดเพิ่มขึ้น และไดศึกษาการเสื่อมสภาพของสี
เคลือบโดยทดสอบดวยวิธีการเรงสภาวะพบวาคาการ
สะทอ นรัง สี อ าทิ ตย มี แ นวโน ม ลดลงอย า งรวดเร็ว ใน
ชวงแรกของการทดสอบ
นอกจากนี้มีการศึกษาอนุภาคในระดับนาโนผงไท
ทาเนียมไดออกไซด (Michael et al., 2006) ศึกษาการ
กระเจิงแสงของอนุภาค TiO2 พบวา อนุภาคผงไททา

เนียมไดออกไซดระดับนาโนเมตร สามารถกระเจิงแสง
ได ดี ใ นช ว งแสงที่ มี ค วามยาวคลื่ น ต่ํ า กว า 400 นาโน
เมตร โดยความเขมแสงที่ถูกกระเจิงโดย TiO2 ที่มีขนาด
เล็ก เปนสัดสวนกับ Fourth Power ของความยาวคลื่น
สวนอนุภาคขนาดเล็กระหวาง 5-15 นาโนเมตร มีการ
กระเจิงแสงลดลง และชวงความยาวคลื่นแสงที่ 200-300
นาโนเมตร สามารถสองผานอนุภาคผงไททาเนียมได
ออกไซด แสดงพฤติ ก รรมเป น สารกึ่ ง ตั ว นํ า ทํ า ให
พลังงานแสงถูกดูดกลืนไดดี
ในงานวิจัยนี้ จึงมีความสนใจที่ศึกษาสภาวะการพน
เคลือบที่มีการเติมปริมาณผงไททาเนียมไดออกไซดลง
ในผิวเคลือบ พอลิยูริเทน และความหนาที่เหมาะสมของ
ผิวเคลือบพอลิยูริเทน ที่มีตอสมบัติทางกายภาพ สมบัติ
เชิงกล และการสะทอนรังสีอาทิตย

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาวะการพนเคลือบ และปริมาณผง
ไททาเนียมไดออกไซดในผิวเคลือบพอลิยูริเทนที่มีตอ
สมบัติการสะทอนรังสีอาทิตย และการยึดเกาะของวัสดุ
ผสมยางธรรมชาติผสมขี้เลื่อยไม
2. เพื่อศึกษาความหนาของผิวเคลือบพอลิยูริเทน
ที่มีตอสมบัติการสะทอนรังสีอาทิตย และการยึดเกาะ
ของวัสดุผสมยางธรรมชาติผสมขี้เลื่อยไม

วัตถุดิบและสารเคมีวิจัย
- ยางธรรมชาติ (Natural rubber) เกรด STR20
จากบริษัท สยามยูไนเต็ด รับเบอร จํากัด
- สารเรงและกระตุนปฎิกิริยา ไดแก ซิงคออก
ไซด (Zinc Oxide; ZnO) จาก อุทิศ อินเตอรไพรส จํากัด
กรดสเตียริก (Stearic acid) และสารเรงปฏิกิริยาวัลคา
ไนซ Diphenylguanidine จาก บริษัท อิมพิเรียล เคมิเคิล
จํากัด เมอรแคบโตเบ็นโซไทโซล เกรด ZAP ACCEL
M-R จากบริษัท Zeon Advanced Polymix จํากัด
- สารคงรูปกํามะถัน (Sulphur) ขนาด 450 mesh
จากบริษัท สยามเฆมีเคิล จํากัด

- สารเพิ่มสีแดง (Iron oxide red 690 B) จากหาง
หุนสวนจํากัด เกียรติมงคล
- สารแตงเติมเสริมแรง ซิลิกา ชนิด Precipitate
Silica เกรด TOKUSIL 233 จาก Tokuyama siam silica
Co., LTD (Thailand) และผงขี้เลื่อยไมยางพารา (Wood
sawdust) ขนาดอนุ ภ าคประมาณ 200-300 ไมครอน
จากบริษัท วี.พี. วูด จํากัด
- สารคูควบไซเลน (Silane Coupling) ชนิด
KBM 603A จากบริษัท Kishimoto Sangyo (Thailand)
จํากัด
- สารแตงเติมอื่นๆ ไดแก สารเพิ่มเสถียรภาพ
ตอรังสียูวี (UV Stabilizer) เกรด TINUVIN 234 และ
สารแอนตี้ออกซิแดนท (Antioxidant) เกรด IRGANOX
1076 จาก Global Connection Co., LTD (Thailand),
สารปองกันปฏิกิริยากับโอโซน (Antiozonant) และสาร
หนวงการลามไฟ (APYRAL40 CD) จาก Behn Meyer
Chemical(T) Co.,LTD (Thailand)
- ผงไททาเนียมไดออกไซด (Titanium dioxide;
TiO2 ) ชนิ ด Rutile เกรด Ti-pure R-902 สี ข าว ขนาด
อนุภาค 0.405 ไมโครเมตร และคา Specific gravity
เทากับ 4.0 จากบริษัท Dupont (ประเทศไทย) จํากัด
- ส า ร เ ค ลื อ บ พ อ ลิ ยู ริ เ ท น ช นิ ด Anti-UV
Coating โดยใชสารเคลือบผิวรองพื้นเกรด C-501 และ
สารเคลือบผิวหนา ชนิด C-602A ในงานวิจัยนี้เลือกสี
เขียว และสารทําใหแข็ง (Hardener) ชนิด C-602B ผสม
ที่สัดสวน 1:1 จากบริษัท Sea Chief Enterprise Co.,
LTD (Thailand)

วิธีการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณลักษณะรูปรางและ
ขนาดของผงไททาเนียมไดออกไซดดวยเทคนิค SEM
และตรวจสอบองคประกอบทางเคมีโดยใชเทคนิค XRF

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมสวนผสมในการผลิต
ชิ้นงานวั ส ดุผสมยางธรรมชาติ กับ ขี้เลื่ อยไม และการ
เตรียมสารเคลือบผิวพอลิยูริเทน
การผลิ ต ชิ้ น งานวั ส ดุ ผ สมระหว า งยางธรรมชาติ กั บ
ผงขี้เลื่อยไม
ทําการผสมยางตามสูตรสวนผสม ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 โดยใชเครื่องบดผสมลูกกลิ้งคู ที่อุณหภูมิหอง
และขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบโดยใชเครื่องอัดขึ้นรูปรอน
ดวยระบบแรงดัน ผลิตเปนชิ้นงานทดสอบ
ตารางที่ 1 สูตรสวนประกอบของสารประกอบยาง
Ingredients
Natural Rubber; STR 20
ZnO (Zinc Oxide)
Steric acid
MBT (Mercaptobenzthaisoles)
DPG (Diphenylguanidine)
Sulfur powder 450 mesh
Silica (TOKUSIL 233)
Wood Sawdust
Iron Oxide Red 690 B
Silane (KBM 603A)

UV Stabilizer (TINUVIN 234)
Anti-Oxidant (IRGANOX 1076)
Anti-Ozonant (Enhance)
Flame retardant (APYRAL 40 CD)

Content (phr)
100 Part
33.4
13.4
3.4
1.4
20
45.0
40-80
4.0
0.5%
by weight
sawdust
0.1
0.1
3.0
100

ภาพที่ 1 ชุดอุปกรณในการพนเคลือบผิวพอลิยูริเทน
การออกแบบและจัดสรางอุปกรณที่ใชในการพนเคลือบ
ในงานวิจั ย นี้ ได อ อกแบบใช ร างเลื่ อ นควบคุ ม
ความเร็ ว ในการเคลื่ อ นที่ ข องกระบอกป น พ น สี โดย
รางเลื่อนนี้ใชระบบนิวแมติก (แรงดันลม และบนราง
เลื่อนทําการยึดดวยกลองวัสดุอะคิริกที่ใชในการติดตั้ง
กระบอกปนพนสี โดยมีแ ผนปองกันอะคิริกติดตั้งไว
ตําแหนงดานหนาของรางเลื่อน เพื่อปองกันละอองสีมา
ติ ด ที่ ร างเลื่ อ นขณะทํ า การพ น และใช ว าล ว ควบคุ ม
แรงดันลมเพื่อควบคุมการเลื่อน ของกาพนสี แสดงใน
ภาพที่ 1
การเตรียมชิ้นงานและการพนเคลือบ ดังนี้
1. การเตรียมผิวชิ้นงานแผนยางโดยการขัดผิว
ชิ้นงานเพื่อขจัดคราบไขมันและสิ่งสกปรก
2. พนเคลือบดวยสารรองพื้น (Primer)
เพื่อเพิ่มการยึดเกาะกับผิวชิ้นงานทดสอบ
3. นําสารเคลือบพอลิยูริเทน (เกรด 602A) และผง
ไททาเนียมไดออกไซดที่สัดสวนตางๆ ดังนี้ 1, 3, 5, 7,
9, และ 15 สวน ตอน้ําหนักสารพอลิยูริเทน 100 สวน
ทําการผสมในเครื่องปนที่ความเร็วประมาณ 300 รอบ/
นาที เวลา 15 นาที

4. จากนั้นใสสารชวยแข็ง (เกรด 602B) ที่สัดสวน
เทากับสารเคลือบพอลิยูริเทน ปนกวนกับสารเคลือบพอ
ลิยูริเทนที่มีผงไททาเนียมไดออกไซดและสารชวยแข็ง
เปนเวลา 15 นาที นําสารเคลือบพอลิยูริเทนที่มีปริมาณ
ผงไททาเนียมไดออกไซดแตละสูตรตรวจสอบคาความ
หนืดโดยใชถวยวัดความหนืด (Viscosity Cups)
5. ทําการพนสารเคลือบพอลิยูริเทนบนชิ้นงาน
แผนยางธรรมชาติที่ผสมขี้เลื่อยไม โดยใชสภาวะการ
พนเคลือบเหมือนกันทุกสูตร ดังนี้
- ระยะการพน 20 30 และ40 cm (ระยะหาง
ระหวางชิ้นงานถึงปนพน)
- จํานวนรอบการพนเคลือบที่ 1-7 รอบ
- แรงดันลมในการพนคงที่ 6 - 6.5 kg/cm2
6. ชิ้นงานแผนยางที่ผานการพนเคลือบดวยสาร
เคลือบพอลิยูริเทน เพื่อเตรียมชิ้นงานทดสอบ
ขั้นตอนที่ 3 ทําการทดสอบสมบัติของผิวเคลือบ
แบงเปน 2 สวน
สวนที่ 1 ทดสอบการสะทอนรังสีอาทิตย และคาสีของ
ชิ้นงาน
สวนที่ 2 ทดสอบการยึดเกาะ และ ความทนทานตอการ
ดัดโคงของผิวเคลือบพอลิยูริเทน

โดยศึกษาปริมาณผงไททาเนียมไดออกไซดที่
สัดสวนดังนี้ 1, 3, 5, 7, 9 และ 15 สวนตอน้ําหนักสาร
พอลิยูริเทน 100 สวน ที่ความหนา 100 ไมครอน และ
เมื่อไดปริมาณผงไททาเนียมไดออกไซดในผิวเคลือบที่
เหมาะสมตอจากนั้นนํามาศึกษาความหนาของผิวเคลือบ
พอลิยูริเทน ที่ 130, 150, 200, 250 และ 300 ไมครอน
การตรวจสอบสมบัติการสะทอนรังสีอาทิตย และทาง
กลของผิวเคลือบพอลิยูริเทน
- การตรวจสอบขนาดและรูปรางของผงไททา
เนียมไดออกไซด โดยใชเครื่อง Scanning Electron
Microscope; SEM ของบริษัท JEOL จํากัด รุน JSM5800
- การสะทอนรังสีอาทิตย ตามมาตรฐาน ASTM
E691 (มีคาคาดเคลื่อนไมเกิน 0.15%) และคาสี ตาม
มาตรฐานในการวัดสีของ CIE System (Commission
Intermational de I’ Eclairage); CIE (L* a* b*) ของ
ชิ้นงานยางที่เคลือบดวยพอลิยูริเทนที่เติมผงไททาเนียม
ไดออกไซดที่ปริมาณตางๆ โดยใชเครื่อง UV-VIS-NIR
Recording Spectrophoto meter รุน UV-3100 จาก
บริษัท Shimadzu
- ตรวจสอบพื้นผิวชิ้นงานและความหนา
ผิ ว เคลื อ บโดยใช ก ล อ งจุ ล ทรรศน แ บบแสง (Optical
Microscope) รุน BHM-112KL ของบริษัท Olympus
Optical
- การยึดเกาะของฟลมตามมาตรฐาน ASTM
D3359-08 โดยใชเครื่องมือ Cross hatch cutter
- การดัดโคงของฟลมตามมาตรฐาน ASTM
D 522 โดยใช Mandrel set รุน MG 1412

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
1. ตรวจสอบคุณลักษณะรูปรางและขนาดของ
ผง ไททาเนียมไดออกไซด พบวาอนุภาคของผง TiO2
มี ลั ก ษณะทรงกลม มี ก ารเกาะตั ว กั น เป น กลุ ม และมี
ขนาดอนุ ภ าคประมาณ 0.4 ไมโครเมตร และมี
องค ป ระกอบของไททาเนี ย มไดออกไซด เ ป น

องค ป ระกอบหลั ก มากถึ ง 93.6% และมี ก ลุ ม โลหะ
ออกไซด ประมาณ 6.4 %
2. ศึกษาสภาวะในการพนเคลือบพอลิยูริเทน
โดยการปรั บ เปลี่ ย นระยะชิ้ น งานห า งจากหั ว พ น ป น
ตางๆ และเพิ่มจํานวนรอบการพนชิ้นงานดังนี้ ระยะที่
ตําแหนงชิ้นงานถึงหัวพนเคลือบที่ระยะ 20, 30 และ40
cm และผลตรวจสอบความหนาของผิวเคลือบพอลิยูริ
เทน ของชิ้นงานยางโดยใชกลองจุลทรรศนแบบแสง
(Optical Microscope) ดังแสดงในภาพที่ 2 โดยปรับ
ระยะการพน 20-40 cm ที่มีการพนเคลือบที่จํานวนรอบ
ตางๆ พบวา ที่ร ะยะหางของการพน เคลือ บที่ 20 cm
พบวา เมื่อเพิ่มจํานวนรอบในการพน ความหนาของผิว
เคลือบพอลิยูริเทนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นประมาณ 30 μm
และพบวาเมื่อจํานวนรอบเพิ่มขึ้น ผิวชิ้นงานมีการไหล
ยอยของสีที่ผิวหนาชิ้นงานยาง และเมื่อเพิ่มระยะหาง
การพนเคลือบที่ 30 cm พบวาความหนาของผิวเคลือบ
พอลิยูริเทนเพิ่มขึ้นประมาณ 40 μm ในแตละรอบการ
พน สวนที่ระยะหางการพนเคลือบ ที่ 40 cm พบวา เมื่อ
พนเคลือบที่จํานวน 1-2 รอบ ที่ผิวชิ้นงานบางมากพบ
แตล ะอองสี แตเมื่อเพิ่มจํานวนรอบมากขึ้นขึ้น ความ
หนาของผิวเคลือบเพิ่มขึ้นประมาณ 6 μm เนื่องจาก
ระยะการพนเคลือบหางเกินไป
จากการพนเคลือบ ลักษณะผิวและความหนา
ผิวเคลือบ พบวาที่ระยะการพน ที่ใหความหนาของผิว
เคลื อ บตรงความต อ งการในช ว งแรก (ประมาณ 100
μm) คือ ระยะการพนที่ 20 cm จํานวนรอบการพนที่ 3
รอบ ซึ่ ง มี ค วามหนาประมาณ 100 μm แต พ บว า ผิ ว
เคลือบที่ไดไมมีความมันวาว และพบการไหลยอยของ
ผิวเคลือบ สวนที่ระยะการพน 30 cm ที่จํานวนการพน 3
รอบ ความหนาผิวเคลือบที่ได มีความหนามากกวา 130
± 10 μm และพบวา ผิวเคลือบมีความเรียบ และมีความ
หนาสม่ําเสมอ มีความมันวาว ไมพบการไหลยอยของสี
ที่ ผิ ว เคลื อ บ และไม พ บการนู น ของอนุ ภ าคผงไททา
เนียมไดออกไซดบนผิวเคลือบ

ระยะ 20 cm

ระยะ 30 cm

ระยะ 40 cm

ภาพที่ 2 ผลของจํานวนครั้งในการพนเคลือบที่มีตอความหนาผิวเคลือบชิ้นงานยาง
จากการศึกษาสภาวะในการพนเคลือบผิวชิ้นงานยาง
ที่เหมาะสม ดังนี้
- ระยะหางการพนเคลือบ 30 cm
- จํานวนรอบการพนที่ 3 รอบ
- แรงดันลมอยูระหวาง 6 – 6.5 kg/cm2
- ความเร็วในการพนเคลือบที่ 0.4 m/s
- ความหนาของผิวเคลือบ 130 ± 10 μm
3. ผลการตรวจสอบการสะทอนรังสีอาทิตย และ
คาสีของชิ้นงานแผนยางที่เคลือบดวยพอลิยูริเทน
ตารางที่ 2 พบวาการเติมผงไททาเนียมได
ออกไซด ที่ปริมาณตางๆ ดังนี้ 1, 3, 5, 7, 9, และ 15
สวน ตอน้ําหนั กสารพอลิยูริเทน 100 สวน พบวาเมื่อ
เพิ่มปริมาณผงไททาเนียมไดออกไซด คาการสะทอน
รังสีอาทิตยของผิวเคลือบมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่
ปริมาณผงไททาเนียมไดออกไซดที่เพิ่มขึ้นทําใหความ
หนาแนนของสารเคลือบเพิ่ม ขึ้นมาก ทําใหร ะยะหาง
ระหว า งผงไททาเนี ย มไดออกไซด ล ดลง เป น ผลให
ระยะทางในการส อ งผ า นของรั ง สี สั้ น ลง ทํ า ให รั ง สี
สามารถเลี้ ย วเบน และหั ก เหออกจากสารเคลื อ บได
มากกวาที่ความลึกเทากัน (วัลลภ, 2549)

สวนผลสีของชิ้นงานแผนยางที่เคลือบดวยพอ
ลิยูริเทนที่เติมผงไททาเนียมไดออกไซดที่ปริมาณตางๆ
ดังนี้ 1, 3, 5, 7, 9 และ 15 สวน ตอน้ําหนักสารพอลิยู
ริเทน 100 สวน พบวาชิ้นงานแผนยางที่เคลือบดวยพอลิ
ยูริเทนที่เติมผง TiO2 ที่ปริมาณมากขึ้น สีของชิ้นงานมี
ความสวางมากขึ้น เมื่อเทียบกับผิวเคลือบผิวที่ไมไดเติม
ผง TiO2 เนื่องจากอนุภาคของผง TiO2 มีสีขาว จึงทําใหสี
เคลือบพอลิยูริเทนจางลง (มีสีขาวเพิ่มขึ้น) ดังแสดงใน
รูปที่ 3

รูปที่ 3 ผลของ TiO2 ที่เติมในสารเคลือบพอลิยูริเทน ที่มี
ความสวางของชิ้นงานยาง

ตารางที่ 2 คาการสะทอนรังสีอาทิตยของผิวเคลือบพอลิยูริเทนที่มีผง TiO2

TiO powder content in PU coating
2

(%wt of PU coating)
0
1
3
5
7
9
15

Solar reflective at wave length (%)
Visible wave length
NIR -IR wave
Solar wave length
at between
length at between
at between
380 – 780 nm
780-2100 nm
190 -2100 nm
9.50
27.99
18.48
10.14
27.28
18.44
11.57
29.78
20.36
12.71
29.78
22.06
14.99
36.20
25.20
15.94
37.61
26.35
17.87
40.11
28.54

สวนการศึกษาความหนาของผิวเคลือบพอลิยู
ริเทน ที่ความหนาตางๆ ดังนี้ 130, 150, 200, 250 และ
300 ไมครอน โดยเลื อ กปริ ม าณผงไททาเนี ย มได
ออกไซดที่ 15 สวน ตอน้ําหนักสารพอลิยูริเทน 100 สวน
ศึกษาความหนาของผิวเคลือบพอลิยูริเทนที่เติมผงไททา
เนียมไดออกไซด กับไมเติมผงไททาเนียมไดออกไซด
พบวาการเติมผงไททาเนียมไดออกไซดทําใหความหนา
เพิ่มขึ้น แสดงในรูปที่ 4
w/o TiO2

w TiO2 15g

รูปที่ 4 ผลของจํานวนครั้งในการเคลือบผิวพอลิยูริเทนมี
ผง TiO2 ที่มีตอความหนาผิวเคลือบชิ้นงานยาง

และเมื่ อ ตรวจสอบการสะท อ นรั ง สี อ าทิ ต ย ข องผิ ว
เคลือบพอลิยูริเทน ที่ความหนาดังนี้ 130, 150, 200, 250
และ 300 ไมครอน โดยเติมผงไททาเนียมไดออกไซดที่
ปริมาณ 15 สวน ตอน้ําหนักสารพอลิยูริเทน 100 สวน
ดังแสดงในตารางที่ 3 พบวา ความหนาผิวเคลือบพอลิยู
ริเทน ที่เพิ่มขึ้นไมสงผลตอคาการสะทอนรังสีอาทิตย
เนื่องจากรังสีไมสามารถสองผานผิวเคลือบได ทําให
รังสีตกกระทบเกิดการดูดกลืน และมีการสะทอนหักเห
ของรังสี (Hong and Xiu, 2001) จึงไมมีรังสีที่ทะลุผาน
ไปถึ ง แผ น ยาง ดั ง นั้ น ความหนาจึ ง ไม มี ผ ลต อ การ
สะทอน (อนุสรา, 2545)
4. ผลการตรวจสอบการยึดเกาะ และการดัด
โคงของผิวเคลือบพอลิยูริเทน
ตารางที่ 4 พบวา การเติมผงไททาเนียมได
ออกไซด ที่ปริมาณ ดังนี้ 1, 3, 5, 7, 9 และ 15 สวนตอ
น้ําหนักสารพอลิยูริเทน 100 สวน และที่ความหนาผิว
เคลือบ ดังนี้ 130, 150, 200, 250 และ 300 ไมครอน โดย
เติมผงไททาเนียมไดออกไซดที่ปริมาณ 15 สวนตอ
น้ําหนักสารพอลิยูริเทน 100 สวน เมื่อนํามาตรวจสอบ
การยึ ด เกาะของผิ ว เคลื อ บพอลิ ยู ริ เ ทนบนวั ส ดุ ย าง

ธรรมชาติไมพบการหลุดลอกผิวเคลือบพอลิยูริเทน และ
ไมพบรอยแตกราวของผิวเคลือบ
ตารางที่ 3 คาสะทอนรังสีอาทิตยของผิวเคลือบพอลิยูริเทนที่มีผง TiO2 ที่มีตอความหนาผิวเคลือบ

TiO content in
polyurethane coating
(%wt of PU coating)

Coating
thickness
(μm)

0

130±10

15

130±10
150 ±10
200 ±10
250±10
300±10

2

% Solar reflective at wave-lengths
Visible wave
NIR -IR wave
Solar wave length
length at between length at between
at between
380 – 780 nm
780-2100 nm
190 -2100 nm
9.50
27.99
18.48
17.95
17.87
17.84
17.72
18.09

40.20
40.11
40.48
40.47
40.40

28.61
28.54
28.7
28.63
28.78

ตารางที่ 4 คาการยึดเกาะและดัดโคงของชิ้นงานยางที่เคลือบผิวดวยพอลิยูริเทนที่เติมผง TiO2

Thickness of polyurethane coating

130±10

150 ±10
200 ±10
250±10
300±10
*5B: High adhesion

Properties

TiO content in polyurethane
2

(%wt of PU coating)

Surface adhesion

Blending

0
1
3
5
7
9
15
15
15
15
15

5B*
5B*
5B*
5B*
5B*
5B*
5B*
5B*
5B*
5B*
5B*

Non crack
Non crack
Non crack
Non crack
Non crack
Non crack
Non crack
Non crack
Non crack
Non crack
Non crack

สรุปผลการวิจยั
1. อนุภาคของผงไททาเนียมไดออกไซด มีลักษณะทรง
กลม มีการเกาะกันเปนกลุม และมีองคประกอบของไท
ทาเนียมไดออกไซดเปนองคประกอบหลักมากถึง 93.6%
และมีกลุมโลหะออกไซด ประมาณ 6.4 %
2. สภาวะในการพนเคลือบผิวที่เหมาะสมสําหรับสาร
เคลือบพอลิยูริเทนบนชิ้นงานยาง มีดังนี้
- ระยะหางการพนเคลือบ 30 cm
- จํานวนรอบการพนที่ 3 รอบ
- แรงดันลมในการพนอยูระหวาง
6 – 6.5 kg/cm2
- ความเร็วในการพนเคลือบที่ 0.4 m/s
- ความหนาผิวเคลือบ 130 ± 10 μm
3. คาการสะทอนรังสีอาทิตย และคาความสวางของผิว
เคลือบพอลิยูริเทนเพิ่มขึ้นตามปริมาณของผงไททาเนียม
สวนการเติมผงไททาเนียมไดออกไซดทําใหความหนา
เพิ่มขึ้น แตไมสงผลตอคาการสะทอนรังสีอาทิตยของผิว
เคลือบพอลิยูริเทน
4. การยึดเกาะ และความทนทานตอการดัดโคงของผิว
เคลือบพอลิยูริเทนไมพบการหลุดลอกผิวเคลือบพอลิยูริ
เทน และไมพบรอยแตกราวที่ผิวชิ้นงาน
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