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การออกแบบและสร้ างระบบโรตารีเจ็ตอิเล็กโตรสปิ นนิ่งด้ วย
วงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์ แรงดันสู งกระแสตรงสาหรับกระบวนการผลิต
เส้ นใยพอลิเมอร์
จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร1* และ วิเชษฐ์ ทิพย์ประเสริ ฐ2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบโรตารี เจ็ตอิเลคโตรสปิ นนิ่ งด้วยวงจรฟลาย
แบคคอนเวอร์เตอร์แรงดันสูงกระแสตรงสาหรับกระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ ดว้ ยการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
สัญญาณพัลล์ภายในวงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์ และทาการปรับสภาวะที่มีผลต่อคุณสมบัติของเส้นใยพอลิเมอร์
ได้แก่ ความเข้มข้นของสารละลายเชลแล็กและสารละลายพอลิพรอพิลีน และระยะห่ างระหว่างเข็มกับตัวรองรั บ
อัตราเร็ วรอบของแกนหมุน ผลการศึกษาพบว่า ผลของสัญญาณพัลล์ดา้ นเอาท์พุต TL 494 เป็ นสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยม
ที่ดิวตี้ไซเคิล 10% และ 40% ที่ความถี่ 24 kHz และ 50 kHz ได้แรงดันสู งสุ ดที่ 6.5 kV ส่ วนผลของความเข้มข้นของ
สารละลายเชลแล็กและสารละลายพอลิพรอพิลีนที่ ส่งผลกับการเกิ ดเส้นใยพอลิเมอร์ ที่ความเข้มข้นของสารละลาย
เชลแล็ก 40 %wt ระยะห่ าง 10 เซนติเมตร ที่ อตั ราเร็ วรอบ 2,500 รอบต่อนาที มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย
เชลแล็ ก เฉลี่ ย 10-70 ไมครอน ที่ ค วามเข้ม ข้น ของสารละลายพอลิ พ รอพิ ลี น 20 %wt ระยะห่ า ง 10 เซนติ เ มตร
ที่อตั ราเร็ วรอบ 3,000 รอบต่อนาที มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยพอลิพรอพิลีนเฉลี่ย 5-45 ไมครอน ตามลาดับ
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Rotary Jet Electrospinning Design and Fabrication by DC High Voltage Fly
Back Converter for Polymer Fibers Production
Jirapatpong Senabut1*and Wichet Thipprasert2

Abstract
The purpose of this study was to design and fabrication of rotary jet electrospinning (RJE) technique by
DC high voltage fly back converter for polymer fibers production. The efficiency of fly back converter was
analyzed to pulse signal pattern. The processing conditions, including concentration of shellac and polypropylene
polymer, distance between needle and collector, angular velocity and signal detection of fly back converter,
respectively. The results showed that TL 494 (output) signal was rectangular pulse waveform at duty cycle 10% and
40% and constantly frequency at 24 kHz and 50 kHz which the highest voltage was 6.5 kV. The concentration of
shellac and polypropylene polymer solution directly affected the formation of polymer fiber. Shellac and
polypropylene polymer fibers were successfully prepared at 40 %wt, collector distance 10 cm, angular velocity rate
at 2,500 rpm and diameters of fibers were in a range of 10-70 µm for shellac polymer as for the concentration of
polypropylene polymer at 20 %wt, collector distance 10 cm, angular velocity rate at 3,000 rpm and diameters of
fibers were in a range of 5-45 µm, respectively.

Keywords: Polymer fibers, Rotary jet electrospinning, Fly back converter
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1. บทนา

เนื่ องจากระบบอิ เล็กโตรสปิ นนิ่ งแบบเดิ ม ยังคงมี
ปั ญหาในเรื่ องของระบบอัตราการไหลสารละลายที่ ยงั
ไม่สม่าเสมอมีผลต่อขนาดเส้นใย หลอดเก็บสารละลาย
มีปริ มาตรในการบรรจุ ที่มีปริ มาณน้อยทาให้ตอ้ งหยุด
ระบบแล้วทาการเติมสารละลายใหม่ แกนมอเตอร์ หมุน
ของตัว รองรั บ ต้ อ งสั ม พัน ธ์ กั บ อัต ราการป้ อนของ
สารละลายเพื่อให้เส้นใยที่ ออกมามีความต่อเนื่ อง และ
ตัว ระบบของเครื่ องยัง มี ก ารแยกชิ้ น ส่ ว นท าให้ ต ้อ ง
ตรวจสอบระบบด้วยความระมัดระวัง จากปั ญหาเหล่านี้
ผูว้ ิจยั จึ งมีแนวคิดที่ จะทาการออกแบบและสร้างระบบ
การผลิ ต เส้น ใยพอลิ เ มอร์ ด้วยระบบโรตารี เ จ็ ต อิ เ ล็ก โตรสปิ่ นนิ่ ง (Rotary Jet Electrospinning; RJE) ที่ ใช้
หลักการเหวี่ยงหนี ศูนย์กลางด้วยแกนหมุนอยูก่ บั ที่แกน
หมุนกับตัวรองรับสารละลายความเร็ วเชิ งมุม (  ) ตาม
แกนหมุนที่ยดึ ติดกับบ่อเก็บสารละลาย (Rotary solution
reservoir) โดยมี อตั ราเร็ วรอบ (  ) และรัศมี ของแกน
หมุน (r) เมื่อมีสารละลายพอลิเมอร์ ซ่ ึ งอยู่ภายใต้แรงดัน
ภายใน (Hydrostatic pressure) ซึ่ ง สัม พัน ธ์ กับ ความ
เข้มข้นของสารละลายพอลิเมอร์ (m) โดยจะเกิดแรงผลัก
หนี ศูนย์กลาง (Centrifugal force) แสดงดังสมการที่ 1
และรู ปที่ 2 [3-6]
จากหลักการนี้ ได้มี นักวิจัยที่ ท าการออกแบบและ
สร้างระบบมินิโรตารี ฟอร์สอิเล็กโตรสปิ นนิ่ งสาหรับทา
การขึ้นรู ปเส้นใยนาโนไฟเบอร์ดว้ ยการใช้แรงเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลางเพื่อเพิ่มการยืดของเส้นใยนาโนด้วยอัตราเร็ ว
รอบที่สูงด้วยการใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงที่สามารถ
ใช้อตั ราเร็ วรอบในช่วง 3,000-18,000 รอบต่อนาที และ
ระบบแผงควบคุ ม วงจรอิ เ ล็ก ทรอนิ ค ด้ว ยการขึ้ น รู ป
แผ่ น เส้ น ใยอลู มิ น าและพอลิ เ อททิ ลี น ออกไซด์ ที่
อัตราเร็ วรอบ 2,000 และ 3,000 รอบต่อนาที นอกจากนี้

เทคนิ ค อิ เ ล็ ก โตรสปิ นนิ่ ง (Electrospinning) เป็ น
เทคนิ ค ที่ นิ ย มใช้กัน อย่า งแพร่ ห ลายส าหรั บ การผลิ ต
เส้นใยพอลิเมอร์ที่มีขนาดเส้นใยระดับตั้งแต่ไมโครเมตร
ถึงนาโนเมตร [1] ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ อาศัยแรงทาง
ไฟฟ้ าที่ เกิ ดจากศักย์ไฟฟ้ ากาลังสู ง เหมาะกับการผลิ ต
เส้ น ใยในรู ป ของสารละลายพอลิ เ มอร์ เมื่ อ มี ก ารให้
ศักย์ไฟฟ้ าแก่สารละลายจะเกิ ดแรงผลักบริ เวณผิวหน้า
ของสารละลายพอลิ เ มอร์ ซ่ ึ ง มี ป ระจุ เ หมื อ นกัน ผ่า นรู
ขนาดเล็กออกมาเป็ นเส้นใยพอลิ เมอร์ [2] ที่ มี ความ
ต่อเนื่ อง มี พ้ืนที่ ผิวจาเพาะมาก น้ าหนักเบา และความ
พรุ น สู ง ด้วยคุ ณสมบัติ ที่พิเ ศษดังกล่า วจึ ง มี ก ารน าไป
ประยุกต์ใช้ เช่น ไมโคร-นาโนคอมพอสิ ต ตัวกรอง
ชุดป้ องกัน และงานทางการแพทย์ เป็ นต้นโดยเทคนิ ค
อิเล็กโตรสปิ นนิ่ง มีส่วนประกอบที่สาคัญอยู่ 3 ส่ วน คือ
เครื่ องศักย์ไฟฟ้ าแรงดันสู ง เครื่ องควบคุมอัตราการไหล
สารละลาย (Syringe Pump) พร้อมหลอดฉี ดยาติดด้วย
เข็มสแตนเลส และวัสดุรองรับที่เป็ นโลหะ (Collector)
แสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ระบบอิเล็กโตรสปิ นนิ่ง (Electrospinning)
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การใช้อตั ราเร็ วรอบที่ สูงมากไปจนถึง 45,000 รอบต่อ
นาที ร ะยะห่ า งของตั ว รองรั บ และความหนื ด ของ
สารละลายเป็ นปั จจัยระบบที่สาคัญที่ทาให้ไม่มีการเกิ ด
เม็ดบีตจนกลายเป็ นเส้นใยที่มีความต่อเนื่ องจนถึงระดับ
นาโน [7-8] อีกทั้งยังได้มีการเปรี ยบเทียบระบบฟอร์ สอิเล็กโตรสปิ นนิ่ งหมุนเหวี่ยงแบบเดิ มกับระบบฟอร์ สอิเล็กโตรสปิ นนิ่งที่ทาการสร้างขึ้นใหม่สาหรับผลิตเส้น
ใยพอลิ เ มอร์ ข นาดเล็ ก โดยเป้ าหมายเพื่ อ ต้อ งการลด
อัตราเร็ วรอบในการหมุนเหวี่ยงและแรงดันไฟฟ้ า โดย
ระบบอิ เ ล็ก โตรสปิ นนิ่ ง แบบเดิ ม จะใช้แ รงดัน ไฟฟ้ า
ในช่วง 10-30 กิโลโวลต์ และอัตราเร็ วรอบในการหมุน
อยูใ่ นช่วง 4,000-12,000 รอบต่อนาที และระบบฟอร์ สอิเล็กโตรสปิ นนิ่งแบบใหม่จะใช้แรงดันไฟฟ้ าในช่วงต่า
ที่ 2.8-6.0 กิโลโวลต์ อัตราเร็ วรอบในการหมุนอยูใ่ นช่วง
ต่าที่ 360-540 รอบต่อนาที ระยะห่ างระหว่างแกนหมุน
ในช่วง 2.0-4.0 เซนติเมตร โดยปั จจัยที่ทาการศึกษา คือ
แรงดัน ไฟฟ้ า อัตราเร็ วรอบ ระยะห่ างตัวรองรั บ และ
ความเข้ม ข้น ของสาระลายที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด เส้ น ใย
พบว่า ใช้แรงดันไฟฟ้ าที่ 3 กิ โลโวลต์ อัตราเร็ วรอบ
420 รอบต่อนาที ระยะห่ างตัวรองรับที่ 2.0 เซนติเมตร
และความเข้มข้นของสารละลายพอลิสไตรลีนพอลิเมอร์
ที่ 18 %โดยน้ าหนัก มีค่าการกระจายตัวเป็ นของเส้นใย
อยูท่ ี่ประมาณ 97 % ตามลาดับ [9] และด้วยระบบอิเล็กโตรสปิ นนิ่ งแบบหมุ น เหวี่ ย งที่ ท าการออกแบบ
และสร้ า งจึ ง สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กับ งานทาง
ด้า นชี ว การแพทย์จ ากการใช้ส ารละลาย Poly (3hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate; PHBV) ในการ
ขึ้นรู ปเส้นใยไมโคร-นาโนสาหรับใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมเนื้อเยือ่ เช่น กระดูก กระดูกอ่อน ผิวหนัง และ
เส้นประสาท เป็ นต้น และจะทาการศึ กษาระบบ ได้แก่

อัตราเร็ วรอบในการหมุน ระยะห่ างระหว่างหัวเข็มกับ
ตัวรองรั บ และความเข้มข้นของสารละลายพอลิ เมอร์
รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใย
[10-11]
ดัง นั้น ผูว้ ิจัย จึ ง ได้มี การพัฒนาออกแบบและสร้ าง
ระบบโรตารี เจ็ตอิเล็กโตรอิเล็กโตรสปิ นนิ่ ง (RJE) โดย
อาศัยหลักการแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลางในการผลิตเส้นใย
เชลแล็คที่ได้จากครั่งที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่น และพอลิพรอพิลีนที่มีราคาถูก มีขายตามท้องตลาด พร้อมด้วยใช้
แหล่ ง จ่ า ยแรงดัน สู ง กระแสตรงโดยใช้ห ลัก การของ
วงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์ ด้วยการนาหม้อแปลง
ฟลายแบคในโทรทัศ น์ ม าเป็ นตัว จ่ า ยไฟฟ้ า [12] ให้
มากกว่าหรื อเท่ากับ 6 กิ โลโวลต์ ซึ่ งมีตน้ ทุ นต่ า และมี
ขนาดเล็ก อีกทั้งระบบอิ เล็กโครสปิ นนิ่ งจะรวมเอาชุ ด
อุปกรณ์ ท้ งั 3 ส่ วนรวมไว้ในชุ ดเดี ยวกัน ซึ่ งสามารถ
เคลื่อนย้าย กะทัดรัด และง่ายต่อการประกอบ พร้อมทั้ง
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระบบ RJE ได้แก่ ความเข้มข้นของ
สารละลายพอลิ เ มอร์ อัต ราเร็ ว รอบการหมุ น เหวี่ ย ง
(รอบ/นาที) ระยะห่ างระหว่างเข็มกับตัวรองรับ และทา
การทดสอบวงจรประสิ ทธิ ภาพของวงจรในแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ ากระแสตรงแรงสู ง ส าหรั บ การเตรี ยมเส้ น ใยพอลิเมอร์

2. วิธีการทดลอง
2.1 การออกแบบระบบโรตารีเจ็ตอิเล็กโตรสปิ นนิ่ง
การออกแบบระบบสาหรั บ การผลิ ต เส้น ใยพอลิ เมอร์ จะมีส่วนประกอบแสดงดังตารางที่ 1 และรู ปที่ 3
โดยระบบจะถูก ออกแบบไว้ในเครื่ องเดี ยวกันโดยใช้
หลักการของแรงเหวี่ยงหนี ศูนย์กลาง ด้วยการพัฒนาชุด
บ่อเก็บสารละลายที่สามารถบรรจุสารละลายได้มากขึ้น
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อัตราเร็ ว รอบในการเหวี่ยงสารละลายเพื่อเพิ่มการยืด
ของเส้น ใยพอลิ เ มอร์ และการปรั บ ระยะห่ า งของตัว
รองรั บ เส้น ใยที่ ส ามารถปรั บ ระดับ ได้ อี ก ทั้งเครื่ อ งที่
ออกแบบและผลิตสามารถเคลื่อนย้าย และง่ายต่อการใช้
งาน
2.2 การออกแบบระบบวงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์
ระบบวงจรนี้ ใช้ไฟกระแสตรงแรงดันสู งด้วยวงจร
พัลส์เบอร์ TL494 ในการควบคุมสัญญาณพัลล์ตรงขาที่
3 และปรั บสัญญาณคลื่นแบบพัลส์ (Duty cycle) ที่
ตาแหน่งตัวต้านทานซึ่ งปรับค่าได้ (VR1) 0 – 80 % และ
ความถี่ของสัญญาณที่ 24 และ 50 กิโลเฮิร์ตซ์ ปรับดิวตี้
ไซเคิล 10-40% โดยกาหนดจาก (VR2, C1) ที่ต่อจากขา
5 และขา 6 และเมื่อได้สัญญาณพัลส์ตามที่ตอ้ งการแล้ว
จากนั้นนาไปผ่านวงจรขับเกตของมอสเฟต (M) เบอร์
TLP250 ทาหน้าที่ เป็ นสวิตซ์ หม้อแปลงฟลายแบคมี
อัต ราส่ ว นจ านวนรอบ N1:N2 ท าหน้า ที่ เ ป็ นตัว เก็ บ
พลัง งานและแยกกราวน์ ร ะหว่ า งอิ น พุ ต กับ เอาท์ พุ ต
แสดงดังรู ปที่ 4

Fcentrifugal  m2 R

(a)

(b)
รู ปที่ 2 ส่ วนขยายของกระบวนการเกิดเส้นใยพอลิเมอร์
ระบบ RJE (a) ความเร็ วเชิ ง มุ ม ของแรงเหวี่ ย งหนี
ศูนย์กลางของบ่อเก็บสารละลาย และ (b) แรงเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลางในการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ [4]

(1)

(a)
(b)
รู ปที่ 3 ระบบโรตารี เจ็ตอิเล็กโตรสปิ นนิ่ง (a) การออกแบบระบบเครื่ องด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรม (Solid work) และ
(b) ระบบเครื่ องที่ทาการสร้างขึ้น
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ตารางที่ 1 ระบบโรตารี เจ็ตอิเล็กโตรสปิ นนิ่ง
ระบบ
ส่ วนประกอบ
ศักย์ไฟฟ้ าแรงสูง (High Voltage; HV)
แรงดัน ไม่เกิน 6.5 กิโลโวลต์ กระแสตรง ระบบสัญญาณพัลล์
- เป็ นวัสดุ สแตนเลสทรงกระบอก สู ง 4.0 เซนติ เมตร เส้นผ่าน
บ่อเก็บสารละลายพอลิเมอร์
ศูนย์กลาง 5.2 เซนติเมตร (พร้อมชุดประกอบหัวเข็ม)
(Polymer solution reservoir)
- ความจุปริ มาตรไม่เกิน 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร
- อัตราเร็ วรอบ 3000-4000 รอบต่อนาที
มอเตอร์ (Motor)
- แรงดันไฟฟ้ าของมอเตอร์ 12v~60 โวลต์
ฐานยึด แผ่นอะคริ ลิคเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 เซนติเมตร
ตัวรองรับเส้นใย (Collector)
ฐานรับ แผ่นเหล็กขนาด 4x13 เซนติเมตร ปรับระยะห่างระหว่างเข็มที่
5 และ 10 เซนติเมตร

(ก)

(ข)
รู ปที่ 4 วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์พ้นื ฐาน (ก) แผนภูมิวงจรการทางานไฟฟ้ าแรงดันสูง และ (ข) วงจรสมมูล
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ส าหรั บ ใช้เ ป็ นตัว เที ย บมาตรฐานขนาดของเส้ น ใยพอลิเมอร์ ตามลาดับ

2.3 การทดสอบสัญญาณวงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์
ทาการอ่านสัญญาณควบคุ ม ด้านเอาต์พุตของไอซี
เบอร์ TL494 จากเครื่ องมื อวัด ในรู ปแบบของสัญญาณ
(โดยปรั บ ค่ า ดิ ว ตี้ ไซเคิ ล 10 และ 40 % ที่ ค่ า ความถี่
24 กิโลเฮิร์ตซ์ และ 50 กิโลเฮิร์ตซ์) เพื่อนามาใช้ในการ
วิเคราะห์ผลทางด้านไฟฟ้ า

2.5 การศึกษาสภาวะของระบบโรตารีเจ็ตอิเล็ก โตรสปิ น
นิ่งและการประเมินผลของเส้ นใยพอลิเมอร์
นาสารละลายเชลแล็กและสารละลายพอลิพรอพิลีน
ที่ เตรี ยมได้บรรจุใส่ ลงในบ่อเก็บสารละลายของระบบ
โรตารี เจ็ตอิเล็กสปิ นนิ่ง จากนั้นทาการศึกษาสภาวะของ
ระบบที่มีผลต่อเส้นใยเชลแล็กและเส้นใยพอลิพรอพิลีน
เช่ น ความเข้ม ข้น ของสารละลาย ระยะห่ า งระหว่า ง
เข็ ม กับ ตัว รองรั บ และอัต ราเร็ ว รอบ แสดงสภาวะ
การทดลองของการเตรี ย มเส้นใยพอลิ เมอร์ แสดงดัง
ตารางที่ 2

2.4 การเตรี ย มสารละลายเชลแล็ ก และสารละลาย
พอลิพรอพิลนี
เตรี ยมสารละลายเชลแล็กที่ 20, 30 และ 40 %โดย
น้ าหนัก ด้วยการละลายครั่งลงในสารละลายเอทานอล
(99.9%, AR grade, RCI Labscan, Thailanad) และทา
การปั่ นกวนเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง อุณหภูมิ 80 ๐C จากนั้น
นาสารละลายที่ได้ไปปั่ นด้วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงที่อตั ราเร็ ว
รอบมากกว่า 8,000 รอบต่อนาที เพื่อแยกตะกอนและ
สิ่ งเจื อปนออก ในส่ วนสารละลายพอลิ เมอร์ มาตรฐาน
สามารถเตรี ยมได้จากสารละลายพอลิ พรอพิลีน (Thai
Polypropylene Co, Ltd เกรด P401S, Pellet) ใน
ตัวท าละลายโทลู อี น (Toluene, AR grade, RCI
Labscan, Thailanad) ที่อตั ราส่ วนของ 20 %โดยน้ าหนัก

2.6 วิเคราะห์ คุณลักษณะสัณฐานวิทยาของเส้ นใย
ท าการวิ เ คราะห์ ล ัก ษณะเส้ น ใยด้ว ยเทคนิ ค การ
ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด
(Scanning electron microscope; SEM) และทาการ
วิ เ คราะห์ ข นาดของเส้ น ใยพอลิ เ มอร์ ด้ว ยโปรแกรม
imageJ version 7J

ตารางที่ 2 สภาวะการทดลองของการเตรี ยมเส้นใยพอลิเมอร์
สภาวะการทดลอง
1
2
3
4
5
6

ความเข้ มข้ นของสารละลาย
(%โดยนา้ หนัก)
20
30
40
20
30
40
70

เชลแล็ก
ระยะห่ างตัวรองรับ
(เซนติเมตร)

อัตราเร็วรอบ
(รอบ/นาที)

5

2,500

10

2,500
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ตารางที่ 2 สภาวะการทดลองของการเตรี ยมเส้นใยพอลิเมอร์ (ต่อ)
สภาวะการทดลอง
7

ความเข้ มข้ นของสารละลาย
(%โดยนา้ หนัก)
20

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
3.1 ผลการวิเคราะห์ วงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์
จากผลของการวัดสัญญาณด้านเอาท์พุต TL 494 ว่า
ได้รูปของสัญญาณเป็ นสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมที่สามารถ
ปรั บ ดิ ว ตี้ ไซเคิ ล ที่ 10% และ 40% โดยสามารถคง
ค่าความถี่ไว้ที่ 24 กิ โลเฮิร์ตซ์ และ 50 กิ โลเฮิร์ตซ์ ซึ่ ง

พอลิพรอพิลนี
ระยะห่ างตัวรองรับ
(เซนติเมตร)
10

อัตราเร็วรอบ
(รอบ/นาที)
3,000

เป็ นไปตามขอบเขตที่ กาหนดไว้ เนื่ องจากเมื่ อมี การ
ปรั บ ดิ ว ตี้ ไ ซเคิ ล เพิ่ ม ขึ้ นจะท าให้แ รงดัน ไฟฟ้ าแรงสู ง
กระแสตรงเพิ่ ม ขึ้ น และสัญ ญาณพัล ล์มี ค ลื่ น สัญ ญาณ
เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์สวิตช์โดยแรงดันเอาท์พุต (out put)
ที่วดั ได้มีแรงดันเท่ากับ 6.5 กิโลโวลต์ ตามโหลด แสดง
ดังรู ปที่ 5 และ รู ปที่ 6

(a)
(b)
รู ปที่ 5 รู ปคลื่นสัญญาณแรงดันที่ออกจากเอาต์พตุ ที่ค่ารอบทางาน 10 % ที่ (a) 24 กิโลเฮิร์ตซ์ และ 50 กิโลเฮิร์ตซ์

(c)
(d)
รู ปที่ 6 รู ปคลื่นสัญญาณแรงดันที่ออกจากเอาต์พตุ ที่ค่ารอบทางาน 40 % ที่ (c) 24 กิโลเฮิร์ตซ์ และ (d) 50 กิโลเฮิร์ตซ์
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Viscosity (mPa.s)

3.2 ผลของค่ าความหนืด ค่ าพีเอช และค่ าการนาไฟฟ้า
ของสารละลายพอลิเมอร์
ผลความเข้มข้นของเชลแล็กต่อความหนื ด ค่าพีเอช
และค่าการนาไฟฟ้ าในตัวทาละลายเอทานอล แสดงดัง
รู ปที่ 7 จากผลการทดลอง พบว่า สารละลายเชลแล็กมีค่า
ความหนื ด เพิ่ ม ขึ้ นเมื่ อ มี ก ารเพิ่ ม ความเข้ม ข้ น ของ
เชลแล็ ก โดยค่ า ความหนื ด มี ผ ลต่ อ การเตรี ย มเส้ น ใย
พอลิ เ มอร์ และค่ า พี เ อชและค่ า การน าไฟฟ้ าของ
สารละลายเชลแล็กมีค่าลดลงเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของความ
เข้มข้นเชลแล็กซึ่ งค่าพีเอชมี ความสัมพันธ์กบั ค่าความ
หนืดที่สูงขึ้นเพราะว่าสารละลายเชลแล็กจะไม่ละลายใน
พีเอชต่ าแต่จะละลายได้ดีเมื่ อมีพีเอชสู งขึ้น [13] ซึ่ งมี
ความสั ม พัน ธ์ กั บ สมบั ติ ข องค่ า คงที่ ไ ดอิ เ ล็ ก ทริ ก
(Dielectric constant) ของตัวทาละลายเอทานอลที่มีค่า
สู งทาให้เกิ ดการละลายได้ดีจึงช่ วยลดการเกิ ดปมและ
ขนาดของเส้นใยลงได้ [14] และค่าการนาไฟฟ้ ามี ค่า
ลดลงเนื่ อ งจากความเข้ม ข้น ของเชลแล็ก เพิ่ มขึ้ น จะมี
สมบั ติ ก ารน าไฟฟ้ าที่ ไ ม่ ดี เมื่ อ ค่ า การน าไฟฟ้ าสู ง
ความสามารถในการเคลื่อนที่ ของประจุไฟฟ้ าได้ดีกว่า
สารละลายแชลแล็กที่มีค่าการนาไฟฟ้ าต่า ดังนั้นเส้นใย
ที่พงุ่ ออกจากสารละลายที่มีค่าการนาไฟฟ้ าสูงจะเกิดแรง
ดึงของสารละลายได้ดีกว่าสารละลายที่มีค่าการนาไฟฟ้ า
ต่ า ท าให้ ไ ด้เ ส้ น ใยขนาดเล็ ก [13-15] ในส่ ว นของ
สารละลายพอลิเมอร์ที่เตรี ยมได้ที่สภาวะการทดลองที่ 7
มี ค่า ความหนื ด เท่ ากับ 24,326.4 mPa•s เนื่ องจาก
สารละลายพอลิ เ มอร์ มี ค่ า ความหนื ด ที่ สู ง มากท าให้
เส้นใยพอลิเมอร์มีความพันเกี่ยวสูง เมื่อถูกสะบัดออกมา
จากปลายเข็มในกระบวนการปั่ นเหวี่ยง ทาให้เส้นใยที่
ได้มีความต่อเนื่องเป็ นเส้นมากขึ้น

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

(a)

20
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35

Shallac concentration (%wt)

5.3

40

pH
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14
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5.0

4.7
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(b)

Shallec concentration (%wt)

(a)

รู ปที่ 7 ผลของความเข้มข้นของเชลแล็กต่อ (a) ค่าความ
หนืด และ (b) ค่าพีเอชและค่าการนาไฟฟ้ า
3.3 ผลของขนาดและการกระจายของเส้ นใยพอลิเมอร์ ที่
ผลิตจากระบบโรตารีเจ็ตอิเล็กโตรสปิ นนิ่ง
ผลของขนาดและการกระจายของเส้นใยพอลิเมอร์ ที่
ผลิ ต ได้จ ากระบบโรตารี เ จ็ต อิ เ ลคโตรสปิ นนิ่ ง ได้แ ก่
สารละลายเชลแล็กและสารละลายพอลิพรอพิลีน พบว่า
ที่ ร ะยะห่ า ง 5 และ 10 เซนติ เ มตร ที่ ค่ า ความต่ า ง
ศักย์ไฟฟ้ า 6.5 กิโลโวลต์จากการทดลอง พบว่า ที่สภาวะ
การทดลองที่ 2 และ 3 พบว่า มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
ของเส้น ใยเชลแล็ก คื อ 78 และ 52 ไมครอน และเมื่ อ
วิเคราะห์จากภาพถ่าย SEM แสดงดังรู ปที่ 8 (a) และ (b)
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ที่ สภาวะการทดลองที่ 3 มี การกระจายตัวของเส้นใย
พอลิเมอร์ที่สม่าเสมอมากกว่า ส่ วนที่สภาวะการทดลอง
ที่ 1 ไม่สามารถขึ้นรู ปเส้นใยได้ ที่ สภาวะการทดลองที่
4, 5 และ 6 พบว่า มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเส้นใย
เชลแล็ก คือ 91, 67 และ 66 ไมครอน จากการวิเคราะห์
ภาพถ่าย SEM แสดงดังรู ปที่ 8 (c), (d) และ (e) พบว่า
สภาวะการทดลองที่ 6 มี การกระจายตัวของเส้น ใย
พอลิ เมอร์ ที่เห็ นเป็ นเส้นใยเด่ นชัดขึ้ น และสภาวะการ
ทดลองที่ 7 พบว่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเส้นใย
พอลิพรอพิลีน คือ 28 ไมครอน ผลแสดงดังรู ปที่ 8 (f)
และจากภาพถ่าย SEM แสดงให้เห็ นว่าเส้นใยมีขนาด
เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง และกระจายตั ว ของเส้ น ใยที่
สม่าเสมอเห็ นเป็ นเส้นใยที่ ชดั เจนมากขึ้น ซึ่ งเป็ นไปได้
ว่าเครื่ องโรตารี เจ็ตอิเล็กโตรสปิ นนิ่ งที่ ทาการออกแบบ
และสร้างขึ้นสามารถทาการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ได้
จากข้อมูลการกระจายตัว (Histogram) ของเส้นใย
พอลิเมอร์ พบว่า จากรู ปที่ 9 (a) และ (b) มี ขนาดเส้น
ผ่านศู นย์กลางของเส้นใยตั้งแต่ 50-110 ไมครอน และ
15-35, 45-65 และ 65-85 ไมครอน รู ปที่ 9 (c), (d) และ
(e) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยตั้งแต่ 63-113,
30-70 และ 10-70 ไมครอน และรู ปที่ 9 (f) มีขนาดเส้น
ผ่ า นศู นย์ ก ลางของเส้ น ใยตั้ งแต่ 5-45 ไมครอน
ตามล าดับ ซึ่ ง ขนาดของเส้น ใยที่ เ ตรี ย มได้จ ากระบบ
โรตารี เจ็ ต อิ เ ลคโตรสปิ นนิ่ ง จะต้ อ งมี ก ารควบคุ ม
อัตราเร็ วรอบ ระยะห่ างระหว่างเข็มกับตัวรองรับ และ
ความเข้มข้นของสารละลายพอลิ เมอร์ ที่เหมาะสม ซึ่ ง
พบว่ า เมื่ อ เพิ่ ม อั ต ราเร็ ว รอบในการหมุ น ที่ สู ง ขึ้ น
ระยะห่างที่เพิม่ ขึ้น ขนาดของเส้นใยพอลิเมอร์จะมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ เล็กลง โดยสภาวะการทดลองของ
ระบบที่ สามารถนาไปใช้กับการผลิ ตเส้นใยพอลิเมอร์
คือ สภาวะการทดลองที่ 3, 5 และ 7 ตามลาดับ

รู ป ที่ 8 ลักษณะของเส้นใยพอลิ เ มอร์ (a) และ (b)
โครงสร้างเส้นใยเชลแล็กที่สภาวะการทดลองที่ 2 และ 3
(c), (d) และ (e) โครงสร้างเส้นใยเชลแล็กที่ สภาวะการ
ทดลองที่ 4, 5 และ 6 (f) เส้นใยพอลิพรอพิลีนที่สภาวะ
การทดลองที่ 7
3.4 ผลของระยะห่ างของเข็มกับตัวรองรับและอัตราเร็ว
รอบ
จากผลการทดลอง พบว่า ลักษณะทางกายภาพของ
เส้ น ใยเชลแล็ ก ที่ ร ะยะห่ า ง 5 และ 10 เซนติ เ มตร ที่
ความเร็ วรอบ 2,500 รอบต่อนาที มีแนวโน้มความเป็ น
เส้น ใยมากขึ้ นที่ ค วามเข้ม ข้นของสารละลายเชลแล็ก
มากกว่ า 30 %โดยน้ าหนัก โดยที่ ค วามเข้ม ข้น ของ
สารละลายเชลแล็กที่ ความเข้มข้น 40 %โดยน้ าหนักมี
การกระจายตัวของเส้นใยที่ สม่ าเสมออี กทั้งยัง ไม่เกิ ด
เส้นใยปนบีดซึ่ งผลที่ได้สอดคล้องกับค่าความหนื ดของ
สารละลายที่เพิ่มขึ้น
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จากการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อ
การเตรี ยมเส้นใยพอลิเมอร์ คือ ความหนืดเนื่องจากเมื่อมี
การให้แรงดัน ไฟฟ้ าแก่ สารละลายพอลิ เ มอร์ จ ะทาให้
แรงผลักทางไฟฟ้ าในสารละลายพอลิเมอร์ เ พิ่มขึ้นเกิ ด
แรงตึ ง ผิ ว บริ เ วณปลายเข็ ม ท าให้ เ กิ ด ยื ด ตัว ของเส้ น
พอลิเมอร์ ที่และมีแรงดันภายในของบ่อเก็บสารละลาย
และแรงดัน การหมุ น เหวี่ ย ง เกิ ด เป็ นแรงเหวี่ ย งหนี
ศูนย์กลางผลักให้สารละลายพอลิเมอร์ พุ่งออกจากปลาย
เข็ม ไปยัง ตัว รองรั บ โดยที่ ค วามหนื ด ของสารละลาย
พอลิเมอร์ ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้ นจะทาให้มีการยืด
ของเส้นใยมากขึ้นภายใต้แรงดันไฟฟ้ าสามารถต้านทาน
แรงตึ ง ผิ ว ของสารละลายได้ เ มื่ อ มี ค วามหนื ด ของ
สารละลายที่ เ หมาะสมในส่ ว นอัต ราเร็ ว เชิ ง มุ ม และ
ระยะห่ า งของตัว รองรั บ ยัง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพเส้ น ใย
พอลิเมอร์จากงานวิจยั [13] เมื่อทาการเพิ่มอัตราเร็ วรอบ
ในการหมุนเหวี่ยงสู งขึ้น พบว่า เส้นใยพอลิเมอร์ ไม่ยึด
ติดกันเป็ นแผ่นและได้เส้นใยที่ สม่ าเสมอ เมื่อระยะห่ าง
ของตัวรองรับมีระยะห่ างเพิ่มมากขึ้นทาให้เกิ ดการยืด
ของเส้นใยพอลิเมอร์ที่มีขนาดเส้นใยเล็กลง

วงจรไฟฟ้ าแรงดัน สู ง ด้ ว ยการน าหม้อ แปลงฟลาย
แบคคอนเวอร์ เตอร์ ในโทรทัศน์มาเป็ นตัวจ่ายไฟฟ้ า ซึ่ ง
หาได้ง่าย และต้นทุนต่ า โดยสามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้ า
ได้สูงสุดที่ 6.5 กิโลโวลต์ อีกทั้งระบบที่ทาการออกแบบ
และสร้างจะรวมเอาส่วนประกอบของอิเล็กโตรสปิ นนิ่ ง
แบบเดิมรวมไว้เข้าเป็ นชุดเดียวกัน และสามารถควบคุม
ขนาดของเส้นใยพอลิเมอร์ได้จากตัวรองรับสารละลายที่
ปรั บ รั ศ มี ไ ด้ โดยปั จ จัย ในการทดสอบสภาวะเครื่ อ ง
โรตารี เจ็ตอิเล็กโตรสปิ นนิ่ง ที่มีส่วนสาคัญในการขึ้นรู ป
เส้ น ใยพอลิ เ มอร์ คื อ ความเข้ม ข้น ของสารละลายมี
เพิ่มขึ้นมีผลทาให้เกิดแรงตึงผิวทาให้เกิดการยืดของเส้น
ใยได้มากขึ้น ระยะห่ างตัวรองรับช่วยเพิ่มรัศมีในการยืด
ของเส้นใย ที่ ส อดคล้องกับอัตราเร็ ว รอบในการหมุ น
เหวี่ยง โดยสภาวะการทดลองที่ ให้ผลของขนาดเส้นใย
เชลแล็ก มี ข นาดเส้น ผ่า นศู น ย์ก ลางที่ เ ล็ก และมี ค วาม
สม่าเสมอ อยูใ่ นช่วงขนาดของเส้นใยพอลิเมอร์ ในระดับ
ไมโครเมตร คือ สภาวะการทดลองที่ 3, 5 และ 7 จึงทา
ให้ระบบ RJS สามารถที่ จะนามาใช้ในการผลิตเส้นใย
พอลิเมอร์ได้

4. สรุ ปผล

5. กิตติกรรมประกาศ

การเตรี ยมเส้นใยพอลิเมอร์ จากสารละลายเชลแล็ก
และพอลิ พรอพิลี น ด้วยการออกแบบและสร้ างระบบ
โรตารี เจ็ตอิเล็กโตรสปิ นนิ่ ง มีความโดดเด่น คือ การนา
หลักการการหมุนเหวีย่ งหนีศูนย์กลางในอัตราเร็ วรอบที่
สู งทาให้เกิ ดแรงผลักของสารละลายพอลิ เมอร์ เพื่อให้
เกิ ดการยืดของเส้นใยทดแทนการใช้เข็มฉี ดและปั๊ ม ที่
ต้อ งมี ก ารควบคุ ม อัต ราการป้ อนสารละลาย ภายใต้

งานวิ จั ย นี้ ให้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลล้านนา เชี ย งรายสาหรั บ พัฒ นา
ศัก ยภาพนั ก ศึ ก ษา ปี งบประมาณ 2559 คณะผู ้วิ จั ย
ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช าเคมี คณะวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร และสาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนับสนุนงบประมาณวิจยั
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รู ปที่ 9 ผลค่าการกระจายตัวของเส้นใยพอลิเมอร์ ที่เตรี ยมได้จากระบบโรตารี เจ็ตอิเล็กโตรสปิ นนิ่ งที่แรงดันไฟฟ้ า 6.5
กิโลโวลต์ (a) และ (b) เส้นใยเชลแล็กที่ สภาวะการทดลองที่ 2 และ 3 (c), (d) และ (e) เส้นใยเชลแล็กที่ ทดลองที่ 4, 5
และ 6 และ (f) เส้นใยพอลิพรอพิลีนที่สภาวะการทดลองที่ 7
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