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แบบมาตรฐานวิธีการใชเครื่องมือ
Standard Operation Procedure (SOP)

ชื่อเครื่องมือ: Differential Scanning (DSC) รุน DSC 822e
เครื่องตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความรอน
เลขครุภัณฑ:

ภส.05-366-001/47

ผูดูแลการใชเครื่องมือ (สวนของ Hardware):

นายวีระวุท กะชา

ผูเขียน SOP (Software):

นายวีระวุท กะชา (Mettler Toledo)

วันที่:
สถานที่:

5 ตุลาคม 2535
หองปฏิบัติการกลาง ชั้น 4
คณะเภสัชศาสตร
นายวีระวุท กะชา (081-7601776)
ผศ.ดร. วริษฏา ศิลาออน
Short form,Version I

เหตุขัดของติดตอ
SOP-TYPE:
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หลักการทํางานของเครื่องมือ
เปนเครื่องมือสําหรับวิเคราะหหาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารโดยใชหลักการทํางาน
แบบ Heat flux differential scanning calorimetry ศึกษาการเปลี่ยนแปลงไปของคา
enthalpy โดยการวิเคราะหความแตกตางของพลังงานของสารตัวอยางกับสารอางอิง ณ
อุณหภูมิตาง ๆ ในรูปคาปริมาณการดูดความรอนและคายความรอนโดยสารตัวอยางและสาร
อางอิงตองถูกวางในเตาเผาเดียวกัน และสามารถตั้งคาอุณหภูมิ (-70) ถึง 500 0C
สารตัวอยาง และ สารอางอิงที่เฉื่อยตอการเกิดปฏิกิริยา ที่บรรจุในถวยอะลูมิเนียมขนาดเล็ก
(ทองแดง หรือ แกรไฟตใชสําหรับการวิเคราะหที่อณ
ุ หภูมิสูงกวา 800 °C) จะถูกใหความรอนใน
บรรยากาศไนโตรเจน จากนั้นสมบัติทางความรอนของตัวอยางที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิใน
ตัวอยางจะ ถูกตรวจวัด และแปรผล กับการดูดการคายพลังงานของสารตัวอยาง ซึ่งคาที่ไดจะ
อยูในรูปกราฟ บริเวณที่มีการเปลี่ยนสถานะของสสาร มันจะเกิดการดูดการคายพลังงาน เปน
พีคที่สังเกตได จึงเอามาใชศึกษาพฤติกรรมทางความรอนของสาร

ตําแหนงที่ตั้งของเครื่องมือ, อุปกรณประกอบ และ วัสดุที่ใช
PH 415 หองปฏิบัติการกลางชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อุปกรณที่จําเปนตองใชในการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชงาน

มาตรฐานของวัสดุสิ้นเปลืองที่จําเปนตองใชในการทํางาน
1. Al crucible
2. แกส ไนโตรเจน
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วิธีการใชเครื่องมือ
1. การเปดและปดระบบเครือ่ งDSC (Switching on and off DSC System)
มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. เปดเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรม STARe(ดูรายละเอียดการเปดในขอ 2
2. เปดเครื่อง Printer
3. เปดเครื่อง DSC โดยการเปดสวิตชสีแดงดานหลังเครื่อง
4. เปด Intracooler และ แกสเมื่อตองการใชงาน
และเมื่อเลิกใชงานตองปดตามขั้นตอนดังนี้
1. ปด Intracooler และ แกส กอนประมาณ 5-10 นาที
2. ปดโปรแกรม STARe
3. ปดเครื่อง Printer
4. ปดเครื่อง DSC โดยการเปดสวิตชสีแดงดานหลังเครื่อง
5. ปดเครื่องคอมพิวเตอร
2. การเปดโปรแกรม STARe (Start up STARe Software)
มีขั้นตอนดังนี้
1. เปดคอมพิวเตอรพรอมกับ log in user name “ingres” และใส password “ingres”
กด enter
2. รอจนกระทัง่ หนาจอขึน้ ICON STARe SW และมุมลางขวามือแสดงรูปเหมือนแทง
แบตเตอรี่สีเขียว
3. ดับเบิ้ลคลิ๊ก ICON STARe หนาจอจะแสดงดังรูป

ใส User Name เปน “METTLER” Password “METTLERTOLEDOกด OK
และดานลางของจอจะแสดง Window 2 แบบ คือ METTLER:Stare กับ DSC ……
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4. ใหคลิ๊กที่ DSC Window หนาจอจะแสดงดังรูป

3. การสราง แกไข และเลือกโปรแกรมอุณหภูมิ (Creating Temperature Program)
เราจะสรางวิธกี ารทดลองจากหนาจอที่แสดงเมื่อมีการคลิ๊กที่ Routine editor New, Open
และ Modify แลวกําหนดคา condition
เลือกTemperature program แบบ Dynamic หรือ Isothermal
แบบ Dynamic
(กําหนดอุณหภูมิเริ่มตน สุดทาย และอัตราการ
ลด/เพิ่มอุณหภูมิ)
แบบ Isothermal
(กําหนดอุณหภูมิ และระยะเวลาที่ตองการ)

สามารถสราง Segment ของ Dynamic และ/หรือ Isothermal ไดตอเนื่องมากสุด
10 segments
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1. Double click ที่ Air เพื่อเลือกชนิดของ gas และอัตราการไหลที่ตองการ แลวกด OK

2. ใสรายละเอียดการเตรียมสารตัวอยาง ในหัวขอ Miscellaneous/Sample
Preparation
3. เลือก Crucible หรือ Pan ทีใ่ ช
4. เลือก Gas ที่ตอ งการใชในแตละ Segment รวมทัง้ ตรวจสอบ Gas flow rate ที่เครื่อง
DSC โดยกดทีเ่ ครื่องหมายถัง gas ซึ่ง gas 1 คือ N2 และ gas 2 คือ O2 ใหตรงกับที่
set ไวขางตน
5. กําหนดชวงน้าํ หนัก sample ที่ Miscellaneous/Sample Range
6. ไปที่ Miscellaneous/Substract Blank Curve ในกรณีที่ตองการทํา blank curve
กอนการทํา sample
7. เมื่อสรางโปรแกรมอุณหภูมิไดตามที่ตองการแลว ใหกดที่ save as แลวใสชื่อวิธกี าร
ทดลองตามทีต่ องการ
หมายเหตุ ในกรณีที่ ทําmethod นี้มีการใชงานไปแลว ถาตองการแกไขจะตอง save เปน
ชื่อใหม ไมสามารถ save ทับได
การสงการทดลอง
1. ใหใสชื่อตัวอยาง และน้าํ หนักที่ใช
2. กดปุม Send experiment หลังจากนั้นทีม่ ุมลางซายมือประโยคจะเปลี่ยนจาก
Standby temp. ไปเปน Go to insert temp.
3. เครื่องจะรอจนกระทั่งประโยคเปลี่ยนเปน Please insert sample แลว Sample
Robot จะหยิบ sample ณ ตําแหนงที่สง ไป ลงใน furnace ใส Reference ใน
ตําแหนง R แลวแลวปด Furnace กดปุม OK ที่เครื่อง DSC หรือ ที่คอมพิวเตอรก็ได
(เปลี่ยนหนาจอไปเปน online curve โดยเลือกที่ experiment on module)
4. จากนั้นประโยคดานลางจอจะเปลี่ยนเปน Measurement และเปนแถบสีแดง แสดง
วาเครื่องไดเริ่มทําการทดสอบสารแลว เมื่อการทดสอบสิ้นสุด จะเปลี่ยนเปนแถบสี
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เขียวและประโยคจะเปลี่ยนเปน Please remove sample อุณหภูมิของเครื่อง DSC
จะลดลงจนกระทั่งไปอยูท ี่ Standby temp.
5. ใหทาํ ซ้ําอีกครัง้ ตั้งแตตนเมื่อจะทําการทดสอบตัวอยางใหมอีกครั้ง
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการกดปุม Reset เพื่อยกเลิกการทดลอง เมื่อตองการทําการทดลองตอไป
จะตองไปที่ปมุ Control ดานบนหนาจอ แลวเลือก Start experiment
5. การประมวลผล (Evaluating Curve)
1. ไปคลิ๊กที่ METTLER Window ดานลาง เลือก Function แลวเลือก Evaluation
หนาจอจะแสดงดังรูป

2. ไปคลิ๊กที่ Setting เลือก Optional result หนาจอจะแสดงดังรูป
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3. ใหเลือก Peak, Onset, Endset, Integral, Normalized และ Tangent กด OK และ
ไปที่ Setting อีกครั้งและเลือก Save setting
4. เปดกราฟที่เราตองการประมวลผลโดยไปที่ File และ Open curve หนาจอจะแสดง
ดังรูป

5. เลือกกราฟที่เราตองการจะประมวลผล แลวกด open
6. ใหคลิ๊กเมาทซา ยพรอมกับลากเปนกรอบสีเ่ หลี่ยมบริเวณที่เราตองการจะประมวลผล
7. ใหไปเลือก DSC และเลือก Glass Trans. หรือ GTran.Relax. กรณีตองการวัดคา
Glass Transition และ ถาตองการวัด เปอรเซ็นตความเปนผลึกของพลาสติก ใหไปที่
Crystallinity
8. ใหไปเลือกที่ TA และเลือก Integral สําหรับตองการหาพลังงานความรอนที่ใชในการ
หลอมเหลว หรือชวงอุณหภูมิในการหลอมเหลวโดยคํานวณจากพืน้ ทีใ่ ตกราฟ เปนตน
9. เมื่อไดผลตามที่ตองการแลว ถาตองการ save เก็บไวใหไปที่ File เลือก Save
Evaluation as หรือถาตองการใหพิมพผลในรูปกราฟก็ใหไปที่ Plot แทน
10. การ Save รูปกราฟ เปดกราฟที่เราตองการประมวลผล เลือก คลิ๊ก File เลือก
Import/Export แลวเลือก Export other format ในกรณีใชขอมูลใหเลือกนามสกุล
File เปน Text ANSI (*.txt) ถาตองการรูปภาพกราฟใช Tagged-image file
format.(*tif) แลว Save ลงที่ Folder สวนตัวแตละบุคคล
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6.

การทํา Backup ขอมูลและระบบ (Database backup)
1. ไปที่ METTLER Window แลวเลือก System/Database Maintenance

2. เลือก Folder หรือ Location ที่ตองการเก็บ โดยกด Browse (ไมควรเปลี่ยนชื่อ file ที่
โปรแกรมตั้งไวให)

7.

การปดโปรแกรม STARe (Exiting STARe SW)
1. ใหปดหนาตางของ Method, Experiment และ Evaluation กอนถาเปดไว โดยไปคลิ๊ก
ที่ชองกากบาททางมุมบนขวามือ
2. ใหไปที่ METTLER Window เลือก System และเลือก Exit หนาจอจะแสดงดังรูป
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3. กด yes เพื่อยืนยันการออกจากโปรแกรม
4. เมื่อปดโปรแกรม STARe เรียบรอยแลว จากนั้นใหปด เครื่อง printer เครื่อง DSC
และ เครื่องคอมพิวเตอรตามขั้นตอน

แนวทางการแกไขเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
1. ปดแกส ปดเครื่อง
2. ติดตอนักวิทยาศาสตรผูรับผิดเครื่องมือ
คําเตือนและขอควรระวังในการใช
1. เมื่อใชงานเสร็จควรปด เครื่องทําความเย็น cooling ทันที
2. ปดวาลวแกสทันที่ ที่ใชงานเสร็จ
3. ปดคอมพิวเตอรและเครื่องชั่งใหเรียบรอย

การควบคุมมาตรฐานและการดูแลรักษาเครื่องมือ
1. Run Clean ทุกครั้งหลังใชงาน (ผูใชงานและผูดแู ลเครื่อง)
2. Run Clean โดยใช กาซ ออกซิเจน ( ผูดูแลเครื่อง )
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