52404210 : สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คาสาคัญ : พอลิยรู ี เทน/ ไอโซไซยาเนต/ พอลิออลเรซิน
ฐิติมา ตะสุ วรรณ : การพัฒนาพอลิออลเรซินสาหรับการผลิตพอลิยรู ี เทนโฟมแบบยืดหยุน่ .
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา. 122 หน้า.
งานวิจยั นี้ ได้มุ่งเน้นศึกษาผลกระทบขององค์ประกอบในพอลิออลเรซิ น เช่น อัตราส่ วน
ระหว่าง Base polyol และ Co-polymer polyol, ปริ มาณ Crosslink, Surfactant, Gelling catalyst,
Blowing catalyst และ Blowing agent ตามลาดับ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ จะส่ งผลต่อคุณสมบัติของ
พอลิยรู ี เทนโฟม เช่น Cream time, Set time, End of rise และความหนาแน่นของพอลิยรู ี เทนโฟม
ซึ่งค่าต่างๆ เหล่านี้มีบทบาทที่สาคัญกับคุณสมบัติของพอลิยรู ี เทนโฟมได้ โดยจากการทดลองพบว่า
ปริ มาณของ Base polyol และ Crosslink agent ทาให้ค่า Cream time, Set time และ End of rise มีค่า
เพิ่มขึ้นตามลาดับ ซึ่ งตรงข้ามกับ Co-polymer polyol, Gelling catalyst, Blowing catalyst และ
Blowing agent แต่ Surfactant ส่ งผลกับ Rise time ของปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียว โดยผลการผลิต
พอริ ยรู ี เทนโฟมให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวอย่าง ได้ค่าปฏิกิริยาดังนี้ คือ Cream time 13 วินาที,
Set time 46 วินาที และ End of rise 64 วินาที ซึ่ งในพอลิออลเรซิ นมีส่วนประกอบดังนี้ คือ
อัตราส่ วนระหว่าง Base polyol : Co-polymer polyol 70 : 30 โดยน้ าหนัก, Crosslink agent B 1.0
กรัม, Surfactant B 1.0 กรัม, Blowing catalyst 0.10 กรัม, Gelling catalyst A 0.56 กรัม, Gelling
catalyst B 0.20 กรัม และ Blowing agent 4.0 กรัม โดยสู ตรการผลิตพอลิยรู ี เทนโฟมจะใช้สัดส่ วน
ส่ วนผสมของพอลิออลเรซิน 100 กรัม : ไอโซไซยาเนต 81.38 กรัม
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This research was focused on the effect of compositions in Polyol resin such as the ratio
between Base polyol and Co-polymer polyol, amout of Crosslink agent, Surfactant, Gelling
catalyst, Blowing catalyst and Blowing agent, respectively. These compositions have influence on
the flexible polyurethane foam properties, i.e., Cream time, Set time, Rise time, and density of
flexible polyurethane foams. These properties have important role on flexible polyurethane foam.
From experimental result, it was found that increased amount of Base polyol and Crosslink agent
were increased of Cream time, Set time, and End of rise, respectively. On the other hand,
Co-polymer polyol, Gelling Catalyst, Blowing catalyst and Blowing agent were decreased these
value. For surfactant affected only End of rise of the reaction. The flexible polyurethane foams
production results close to standard sample have reaction time as following; 13 seconds of Cream
time, 46 seconds of Set time, and 64 seconds of End of rise and have Polyol resin composition
have ratio between Base polyol : Co-polymer polyol, 70 : 30 by weight, 1.0 g of Crosslink agent
B, 1.0 g of Surfactant B, 0.10 g of Blowing catalyst, 0.56 g of Gelling catalyst A, 0.20 g of
Gelling catalyst B, and 4.0 g of Blowing agent. The flexible polyurethane foams production
formular has mixing ratio between 100 Polyol resin and 81.38 g of Isocyanate.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา อาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่งคอยสนับสนุนและให้คาแนะนาที่ดียง่ิ
ขอขอบพระคุณ คุณชยานันท์ เรื องมณี ยา วิศวกรผูด้ ูแลโครงการ ซึ่ งคอยช่วยเหลือ ให้
คาปรึ กษา รวมทั้งถ่ายทอดความรู ้ที่ตนเองมีอยูท่ ้ งั หมดให้แก่ขา้ พเจ้าอย่างไม่หวงแหน
ขอขอบพระคุณ คุณสราวุธ สุ ทธิ ประภา ซึ่ งเป็ น ผูท้ ี่คอยรับฟั งปั ญหา คอยดูแล ให้คาปรึ ษา
ให้กาลังใจ ในทุกๆ เรื่ อง รวมทั้งเสี ยสละเวลามาช่วยเหลือข้าพเจ้าในการหาข้อมูล และทาเล่มจน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ ชเนศ สุ ว รรณโณ ซึ่ งได้ให้ ก าลังใจในการทาวิจ ัย ตลอดคาปรึ ก ษา
คาแนะนา ข้อคิดเห็นต่างๆ และเวลาในการทางานบางส่ วนในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ขอขอบพระคุณ คุณจิรวัฒน์ ลือชัย ที่คอยดูแลและช่วยในการสมัครขอทุนวิจยั และคอย
ช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุกสิ่ งทุกอย่าง
ขอขอบพระคุณสานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั ทุนวิจยั มหาบัณฑิต สกว. สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณในการทาวิจยั
ขอขอบพระคุณบริ ษทั ทีเอส อินเตอร์ ซีท จากัด ที่ได้ให้การสนับสนุนในส่ วนของสารเคมี
และอุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทางานวิจยั
สุ ดท้ายนี้ขา้ พเจ้า ใคร่ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อวิเชียรและคุณแม่บุญช่วย ตะสุ วรรณ ซึ่ง
เป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ด คอยอบรมสั่งสอน ดู แลเอาใจใส่ ให้คาปรึ กษาและให้กาลังใจข้าพเจ้าตลอดมา
ข้าพเจ้าอยากจะบอกกับท่านทั้งสองว่า หนู รักพ่อกับแม่ที่สุด และดีใจที่ได้เกิดมาในชาติน้ ี และได้
เป็ นลูกของท่าน
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