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54402217 : สาขาวชิาวทิยาการและวศิวกรรมพอลิเมอร์ 
คาํสาํคญั :  พอลิสไตรีนชนิดทนทานต่อแรงกระแทก, สารตา้นทานการติดไฟ 
 วริิยา  มูลแกว้ : การเตรียมพอลิสไตรีนชนิดทนทานต่อแรงกระแทกทีมีสมบติัตา้นทาน
การติดไฟ.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : ผศ.ดร.พนูทรัพย ์ ตรีภพนาถกลู.   102 หนา้. 
 งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาสมบติัการตา้นทานการติดไฟของ HIPS โดยการเติมสาร
ตา้นทานการติดไฟ 5 ชนิดไดแ้ก่ มอนตม์อริลโลไนตที์ผา่นการปรับปรุงผิว (OMMT),  

แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (MH), bisphenol A bis-diphenylphosphate (BDP), 9,10-dihydro-9-oxa-10- 

phosphahenanthrene-10-oxide (DOPO) และ triphenyl phosphate (TPP) และมีการเติมยางเอสบีเอส ผสม
โดยเครืองอดัรีดแบบเกลียวหนอนคู่และทดสอบสมบติัต่างๆ ไดแ้ก่ สมบติัการตา้นทานการติดไฟ และ
สมบติัเชิงกล สมบติัทางความร้อนและศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยา  จากการทดลองพบว่าการเติม 
OMTT (3 phr), BDP (15 phr), DOPO (10,15 phr) และ TPP (15 phr) สามารถผ่านการทดสอบ UL94 ใน
ระดบั V0 และมี %LOI เพิมขึน และสอดคลอ้งกบัผล pyrolysis combustion flow calorimetry (PCFC) 
HIPS ทีเติมสารตา้นทานการติดไฟมีการปลดปล่อยความร้อนจากการเผาไหมล้ดลง แต่อย่างไรก็ตามการ
เติมสารตา้นทานการติดไฟลงไปทาํใหส้มบติัเชิงกลทงัความทนทานต่อแรงกระแทก ความแข็งแรงต่อการ
ดึง มอดูลสั และเปอร์เซ็นตก์ารดึงยืดมีค่าลดลง ยกเวน้ HIPS/OMMT และ HIPS/MH มีความแข็งแรงต่อ
การดึงและมอดูลสัเพิมขึน และจากการทดสอบสมบติัทางความร้อน พบว่าสารตา้นทานการติดไฟทุกชนิด
ส่งผลให้อุณหภูมิทีเริมเกิดการสลายตัวทางความร้อนลดลง เนืองจากสารตา้นทานการติดไฟเกิดการ
สลายตวัทางความร้อนไปทาํหนา้ทีตา้นทานการติดไฟ โดย HIPS/DOPO และ HIPS/TPP เกิดการสลายตวั
ไป 13 เปอร์เซ็นต์ ใกลเ้คียงกบัปริมาณทีเติมลงไป  เมือลดปริมาณสารตา้นทานการติดไฟลงพบว่า 
ความสามารถในการตา้นทานการติดไฟและ %LOI ลดลง เนืองจากมีปริมาณอนุมลูอิสระของสารตา้นทาน
การติดไฟทีจะไปจบักบัอนุมูลอิสระทีเกิดจากการสลายตวัของพอลิเมอร์ลดลง และในส่วนของเฟสที
ควบแน่นนนักมี็ปริมาณเถา้ลดลง ทาํใหส้ร้างเถา้ปกคลุมผิวพอลิเมอร์ไดไ้ม่ทวัถึง จึงตา้นทานการติดไฟได้
ลดลง สาํหรับการเติมยางเอสบีเอสสามารถปรับปรุงสมบติัความทนทานต่อแรงกระแทกทีลดลงเนืองจาก
สารต้านทานการติดไฟได้โดยมีค่าความทนทานต่อแรงกระแทกเพิมสูงถึง 90.53-197.78% แต่
ขณะเดียวกนักเ็กิดการเผาไหมไ้ดง่้ายขึนโดยมี %LOI ลดลง มีอตัราการเผาไหมเ้พิมขึน และมีความแข็งแรง
ต่อการดึงยืดและมอดูลสัลดลงเมือเทียบกบัสูตรทีไม่เติมเอสบีเอส แต่อย่างไรก็ตาม HIPS/SBS/DOPO ยงั
สามารถผา่นการทดสอบ UL94 ในระดบั V0 HIPS 
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MAGNESIUM HYDROXIDE, BDP, DOPO, TPP 

 WIRIYA  MOOLKAEW : PREPARATION  OF  HIGH  IMPACT  POLYSTYRENE 

(HIPS) WITH  ENHANCED  FLAME  RETARDANT  PROPERTIES. THESIS ADVISOR : 

ASST.PROF. POONSUB THREEPOPNATKUL .  102 pp. 

The main purpose of this study is to improve high impact polystyrene (HIPS) flame retardant (FR) 

which accomplishes V-0 level of UL-94 flame test standard. This study was successful in improving flame 

retardant properties for HIPS by adding suitable flame retardant in small content of various flame retardants, 

organically modified montmorillonite (OMMT), magnesium hydroxide (MH), bisphenol A 

bis-diphenylphosphate (BDP), 9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphahenanthrene-10-oxide (DOPO) and triphenyl 

phosphate (TPP),  and the samples were melt blending with HIPS to have combustion test mechanical properties 

test and thermogravimetric analysis. The morphologies of fracture surfaces and char layers were characterized 

through scanning electron microscopy. It is obviously shown that composites which were prepared with 

quaternary ammonium salt modified MMT (3 phr), BDP (15 phr), DOPO (10,15 phr) and TPP (15 phr) were 

accomplished in V-0 of UL-94 rating, increased percentage of limiting oxygen index (%LOI) and decreased heat 

release capacity. However, the presence of flame retardant in HIPS decreased impact strength, tensile strength, 

modulus and percentage of elongation of HIPS. On the other hand, HIPS/OMMT and HIPS/MH could be 

improved tensile strength and modulus of HIPS. Thermogravimetric curve indicated that all flame retardants 

decreased onset of degradation temperature due to decomposition of the flame retardant act as a barrier to inhibit 

combustion. HIPS/DOPO and HIPS/TPP loss weight about 13% as same as amount of flame retardant added. The 

decreasing of flame retardant content leads to poor flame retardant properties due to not enough FR radial to react 

with decomposed polymer radicals and not enough char act as protective layer. The addition of styrene butadiene 

styrene (SBS) could improve impact performance of HIPS/FR composites at 90.53-197.78%. In contrast, it was 

easy to burn with lower %LOI and higher burning rate. Moreover, tensile strength of HIPS/FR composites 

decreased with mixing SBS because of its flexibility. HIPS/SBS/DOPO still reached V-0 rating and its color was 

white compared with HIPS. 

 

 

Department of Materials Science and Engineering         Graduate School, Silpakorn University  

Student's signature ........................................                                Academic Year 2012 

Thesis Advisor's signature ........................................ 

 
 

จ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

 

 

 

กติติกรรมประกาศ 
 
 งานวิจยัและวิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยความช่วยเหลือจากผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.พูนทรัพย ์ตรีภพนาถกูล อาจารยที์ปรึกษางานวิจยั ผูค้อยช่วยให้คาํปรึกษา รวมถึง
ชีแนะวิธีการวิเคราะห์ผลทีได้จากการทาํการวิจยัมาโดยตลอด จนถึงการตรวจสอบแก้ไขความ
เรียบร้อยของวิทยานิพนธ์ฉบบันีอย่างละเอียดถีถว้น และขอบคุณอาจารยทุ์กท่านทีไดเ้คยสังสอน
ขา้พเจา้มา ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 

 ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีให้ความอนุเคราะห์สถานทีทาํวิจยัและเครืองมือทดสอบ และ
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวสัดุขันสูง ทีให้ความอนุเคราะห์
ทุนการศึกษาและเงินทุนสนบัสนุนในการทาํวจิยั 

 ขอขอบคุณบริษทัไอร์อาร์พีซีจาํกดั (มหาชน) สาํหรับความอนุเคราะห์เมด็พลาสติก 

พอลิสไตรีนชนิดทนทานต่อแรงกระแทก (HIPS) ในการทาํวจิยั 
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 ขอขอบคุณหน่วยงาน Fire Testing Technology Limited ประเทศสหรัฐอเมริกาทีให้
ความอนุเคราะห์ทดสอบการเผาไหม ้Pyrolysis Combustion Flow Calorimetry (PCFC)  
 ขอขอบคุณคุณพินิจ เจียนระลึก นกัวิทยาศาสตร์ประจาํภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรม
วสัดุ คุณไพโรจน์ ตงัศุภธวชั นายช่างเทคนิคประจาํภาควชิาวทิยาการและวศิวกรรมวสัดุ สําหรับการ
อาํนวยความสะดวกเรืองเครืองมือและเครืองจกัรทีใช้ในการทาํการวิจยัครังนี รวมไปถึงเจา้หน้าที
สาํนกังานภาควชิาทีอาํนวยความสะดวกทางดา้นการเงินและเอกสารต่างๆ 

 ขอขอบคุณเพือนๆปริญญาโท รวมถึงรุ่นนอ้งปริญญาตรีทีให้ความช่วยเหลือ คาํปรึกษา 
ตลอดจนมิตรภาพและกาํลงัใจทีดีเสมอมา 
 สุดทา้ยนีงานวจิยันีขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ทีส่งเสียเลียงดู สังสอนและ
ใหก้าํลงัใจและเป็นแรงผลกัดนัผูท้าํวจิยัเป็นอยา่งดีตลอดมา และขอบคุณนายรณภพ ชนะพิมพที์คอย
เป็นกาํลงัใจในการทาํงานวจิยัและการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ ทาํให้การศึกษาและการทาํวิทยานิพนธ์
ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทท ี1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของเรือง 

 พอลิสไตรีนชนิดทนทานต่อแรงกระแทก (High Impact Polystyrene) (HIPS) เป็นหนึงใน 
สไตรีนพอลิเมอร์ทีมีการใช้งานมานาน โดยมีการปรับปรุงสมบติัมาจากพอลิสไตรีนดว้ยอิลาสโต
เมอร์ซึงจะทาํให้ HIPS มีสมดุลทีดีระหวา่งความแข็งทือ (rigidity) และความยืดหยุน่ (elasticity) [1] 

ทาํให้มีคุณสมบติัเปลียนไปจากพอลิสไตรีน (PS) เช่น  มีความเหนียวและความแข็งเพิมขึน  ทน
ความร้อนเพิมขึน  อุณหภูมิจุดหลอมตวัสูงขึน นอกจากนียงัมีราคาตาํและสามารถนาํไปขึนรูปใน
เครืองจกัรได้ง่าย มีการนาํ HIPS ไปประยุกต์ใช้ในงานในหลากหลายรูปแบบ อาทิ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองใชไ้ฟฟ้า  งานบรรจุภณัฑ์ต่าง ๆ ผนงัประตูตูเ้ยน็ กล่องไฟในตูเ้ยน็ และป้าย
โฆษณา แต่ขอ้เสียหลกัๆ ของ HIPS คือเป็นพอลิเมอร์ทีมีการลุกติดไฟไดดี้ และมีการปลดปล่อย
แก๊สพิษและควนัจาํนวนมากในระหว่างการเผาไหม้[2] ดงันันอุตสาหกรรมทีผลิตอุปกรณ์หรือ
เครืองใชต่้างๆ ทีไดม้าตรฐาน จะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิงผลิตภณัฑ์
นนัๆ จะตอ้งไม่มีชินส่วนหรือส่วนประกอบทีติดไฟหรือเป็นเชือเพลิง ซึงจะเป็นตน้เหตุของการเกิด
อคัคีภยัอนัจะนาํมาซึงความสูญเสียทงัชีวิตและทรัพยสิ์น บางครังไม่อาจจะประเมินมูลค่าความ
เสียหายทีเกิดขึนไดห้ากมีการสูญเสียชีวติ ซึงจะมีมาตรฐานหรือขอ้กาํหนดคุณสมบติัในการเลือกใช้
วสัดุ โดยเฉพาะวสัดุทีเป็นพลาสติกหรือยางจะตอ้งไดรั้บการทดสอบความสามารถในการติดไฟ 
การลามไฟ ก่อนนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  
 สําหรับกระบวนการผลิต HIPS ในทางอุตสาหกรรมก็ตอ้งคาํนึงถึงความสําคญันีเช่นกนัจึงมี
การเติมสารตา้นทานการติดไฟเพือให้พลาสติก HIPS ทนทานต่อการติดไฟ หรือให้การลุกลามของ
ไฟชา้ลง เพือให้มีความปลอดภยัต่อมนุษย ์และลดความเสียหายของทรัพยสิ์น โดยการทาํงานของ
สารตา้นทานการติดไฟนันจะทาํหน้าทีไดห้ลายทางไม่ว่าจะเป็นการเพิมอุณหภูมิทีเริมติดไฟ ลด
อตัราการเผาไหม ้ลดการแผข่ยายของเปลวไฟ และลดการปล่อยควนั ซึงจะมีการทาํงานในเฟสของ
แก๊สหรือเฟสควบแน่น[3] เดิมมีการใช้สารตา้นทานการติดไฟทีประกอบดว้ยฮาโลเจนหรือแอนติ
โมนี[4-8] แต่สารเหล่านีมีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม ดงันนัจึงมีการพฒันาสารตา้นทานการติดไฟที
ไม่มีฮาโลเจนและแอนติโมนีเป็นองคป์ระกอบ ไม่วา่จะเป็น สารตา้นทานการติดไฟทีประกอบดว้ย
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ฟอสฟอรัส สารต้านทานการติดไฟอนินทรีย์ และนาโนเคลย์ และนอกจากนีปัญหาสําคัญอีก
ประการหนึงคือการที HIPS มีสีขาวเมือเราเติมสารตา้นทานการติดไฟลงไป แลว้ทาํให้ผลิตภณัฑ์ที
ไดมี้สีต่างไปจากเดิมก็จะทาํให้นาํไปใชง้านไดใ้นวงจาํกดั จากปัญหาดงักล่าวเหล่านี ดงันนัผูว้ิจยัจึง
ไดเ้สนอโครงการทีจะปรับปรุงสมบติัการตา้นทานการติดไฟของ HIPS โดยการศึกษาหาสารตา้น
การติดไฟทีเหมาะสมสําหรับ HIPS โดยไม่ใชส้ารประเภทฮาโลเจน และ แอนติโมนี ให้ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน UL-94 ในระดบั V-0 และสีของผลิตภณัฑที์ไดเ้ป็นทีพอใจ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1 ศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารตา้นทานการติดไฟต่อสมบติัการตา้นทานการติดไฟ
ของ HIPS โดยใชส้ารตา้นการติดไฟทีไม่ใช่สารประเภทฮาโลเจน และแอนติโมนี 

1.2.2 ปรับปรุงสมบติัความทนทานต่อแรงกระแทกทีสูญเสียไปเนืองจากสารตา้นทานการติด
ไฟดว้ยการเติมยาง 

 

1.3 ขอบเขตของงานวจัิย 

 1.3.1 ใช ้HIPS เกรด HI830 จากบริษทั IRPC เป็นพอลิเมอร์เมทริกซ์ 
 1.3.2 ใชส้ารตา้นทานการติดไฟ 5 ชนิดไดแ้ก่ OMMT, MH, BDP, DOPO และ TPP 

 1.3.3 ใชย้าง SBS เกรด D1101JSM ของบริษทัโตโยตา้ทูโช 

 1.3.4 ผสมสารตา้นทานการติดไฟชนิด MH, BDP, DOPO และ TPP กบั HIPS ดว้ยเครืองอดั
รีดแบบเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder) ดว้ยอตัราส่วน 5, 10 และ 15 phr สําหรับ OMMT ใน
ปริมาณ 1, 2 และ 3 phr 

 1.3.5 ขึนรูปชินงานสาํหรับการทดสอบดว้ยเครืองอดัฉีด (Injection molding machine) 

 

1.4 ขนัตอนการดําเนินงานวจัิยโดยสังเขป 

1.4.1 ศึกษาเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

1.4.2 ออกแบบการทดลองและวางแผนการดาํเนินงานวจิยั 

1.4.3 ดาํเนินงานวจิยั 

1.4.3.1 ศึกษาชนิดของสารตา้นทานการติดไฟทีเหมาะสมสาํหรับ HIPS 

   1.4.3.1.1 ทาํการผสม HIPS และสารตา้นการติดไฟชนิดต่างๆ ดงันี MH, BDP, 

DOPO, TPP ทีปริมาณการเติม 15 phr และ OMMT ทีปริมาณการเติม 3 phr ดว้ยเครือง     
อดัรีดแบบเกลียวหนอนคู่ จากนนันาํไปฉีดขึนรูปดว้ยเครืองอดัฉีด เพือให้ไดชิ้นงานสําหรับ
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ทดสอบการติดไฟและทดสอบสมบติัเชิงกล 

 1.4.3.1.2 พิสูจน์เอกลกัษณ์และทดสอบสมบติัของวสัดุ 

1.4.3.2 ศึกษาปริมาณของสารตา้นทานการติดไฟทีเหมาะสมสาํหรับ HIPS 

 1.4.3.2.1 ทาํการผสม HIPS และสารตา้นการติดไฟชนิดทีผ่านการทดสอบ UL94 

ระดบั V0 มาทาํการลดปริมาณเป็น 10 และ 5 phr (2 และ 1 phr สําหรับ OMMT) ดว้ยเครือง
อดัรีดแบบเกลียวหนอนคู่ จากนนัฉีดขึนรูปดว้ยเครืองอดัฉีด   

 1.4.3.2.2 ทดสอบสมบติัเชิงกล สมบติัเชิงความร้อนและการเผาไหมข้องวสัดุ 

1.4.3.3 ปรับปรุงสมบติัความทนทานต่อแรงกระแทกของ HIPS ทีลดลงเนืองจากการเติม
สารตา้นทานการติดไฟ 

1.4.3.3.1 ทาํการผสม HIPS และสารตา้นการติดไฟชนิดทีผ่านการทดสอบ UL94 

ระดบั V0 และ SBS 15 phr ผสมดว้ยเครืองอดัรีดแบบเกลียวหนอนคู่ และฉีดขึนรูปดว้ย
เครืองอดัฉีด   

 1.4.3.2.2 ทดสอบสมบติัเชิงกล เชิงความร้อนและการเผาไหมข้องวสัดุ 

1.4.4  วเิคราะห์และสรุปผลงานวจิยั 

1.4.5 จดัทาํรายงานผลงานวจิยั 

1.4.6 เสนอผลงานวิจยั 

 

1.5. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ  
1.5.1 สามารถผลิตเม็ดพลาสติก HIPS ทีมีคุณสมบติัตา้นทานการติดไฟโดยไม่ใช้สาร

จาํพวกฮาโลเจนและแอนติโมนี โดยผ่านการทดสอบ UL94 ในระดบั V0 ซึงสามารถนาํไปใช้
ผลิตเป็นผลิตภณัฑที์มีความปลอดภยัในการใชง้านมากขึน 

1.5.2ได ้HIPS ทีมีสมบติัตา้นทานการติดไฟดี โดยทีใชป้ริมาณสารตา้นทานการติดไฟใน
ปริมาณนอ้ย เพือคงสมบติัเดิมของ HIPS ไวไ้ม่ใหล้ดลงมาก  

1.5.3 การเติม SBS สามารถเพิมความทนทานต่อแรงกระแทกทีลดลงเนืองจากการเติมสาร
ต้านทานการติดไฟได้ ทําให้ HIPS ยงัคงมีสมบัติเชิงกลสูง สามารถนําไปใช้งานตาม
วตัถุประสงคเ์ดิมได ้

1.5.4 HIPS ทีมีสมบติัตา้นทานการติดไฟ ยงัคงมีสีขาวเหมือน HIPS เกรดปกติ ทาํให้ไม่ถูก
จาํกดัในการนาํไปใชง้าน 
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บทท ี2 

เอกสารและรายงานวจัิยทเีกยีวข้อง 

2.1 ความรู้ทวัไปเกยีวกบัพอลสิไตรีนชนิดทนทานต่อแรงกระแทก  

 พอลิสไตรีนชนิดทนทานต่อแรงกระแทก (High Impact Polystyrene) หรือ (HIPS) เป็น     
พอลิเมอร์ในกลุ่มสไตรีนทีมีการใช้งานมานาน ปัจจุบนัผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรซ์แบบ 
free radical polymerization ของมอนอเมอร์สไตรีนโดยมีการเติมพอลิบิวตะไดอีนลงไป เตรียมโดย
ละลาย 1,3-butadiene ในสไตรีนมอนอเมอร์ และปล่อยให้เกิดปฏิกิริยากราฟตโ์คพอลิเมอร์ไรเซชนั 
เมือพิจารณาโครงสร้างของพอลิบิวตะไดอีนจะพบว่ามีตาํแหน่ง allylic ซึงเป็นตาํแหน่งทีว่องไว
สามารถเกิดกระบวนการพอลิเมอร์ไรซ์ได้ ทาํให้มีอนัตรกิริยาระหว่างเฟสของยางและเฟสของ  
สไตรีนเมทริกซ์ ไดพ้อลิสไตรีนเติบโตออกจากสายโซ่พอลิบิวตะไดอีน และมีสายโซ่พอลิสไตรีน
บางส่วนถูกกกัไวภ้ายในเฟสของยาง และเกิดการ Occlusions ขึน โดยทวัไปแลว้ในกระบวนการ
ผลิตจะมีการเติมยางลงไปประมาณ 3-8 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนัก แต่เมือเสร็จสินกระบวนการ
สังเคราะห์จะมีเฟสยาง 15-30 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร เนืองจากมีพอลิสไตรีนส่วนหนึงถูกกกัไวใ้น
เฟสของยาง จึงทาํให้มีปริมาตรมากขึน และมกัจะไม่เติมยางเกิน 15 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก 
เนืองจากทีปริมาณมากๆจะทาํใหคุ้ณสมบติัของ HIPS ไม่คงที[1] โครงสร้างของ HIPS ทีสังเคราะห์
จากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชนัแบบ free radical polymerization แสดงดงัภาพที 1  
 การเติมยางทีมีคุณสมบัติเป็นอิลาสโตเมอร์ลงไปในพอลิสไตรีนจะทาํให้พอลิสไตรีนมี
คุณสมบติัทีดีขึน โดยมีสมดุลทีดีระหวา่งความแขง็และความยืดหยุน่ มีส่วนของพอลิบิวตะไดอีนทาํ
หน้าทีดูดซับพลงังานเมือไดรั้บแรงกระแทกโดยไม่เกิดการแตกหักได้ง่ายเหมือนในพอลิสไตรีน
ทวัไปซึงเป็นพอลิเมอร์ทีเปราะ HIPS จึงมีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง [9]  
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ภาพที 1 โครงสร้างของ HIPS  (ปรับปรุงจาก [9]) 

 แต่อย่างไรก็ตาม HIPS ก็มีรูปแบบอืนทีไม่ใช่กราฟตโ์คพอลิเมอร์ โดยในบางครังสามารถ
ผสมพอลิสไตรีนและพอลิบิวตะไดอีนโดยตรง  และทาํให้เกิดพอลิเมอร์ผสมแบบ immiscible 

ระหวา่งพอลิสไตรีนและพอลิบิวตะไดอีน  แต่สุดทา้ยแลว้ก็ตอ้งใชก้ราฟตโ์คพอลิเมอร์ของพอลิสไต
รีนและพอลิบิวตะไดอีนในการเชือมเฟสทงัสองเขา้ดว้ยกนั[9] 

 
ภาพที  2 เฟสของบิวตะไดอีนทีกระจายตวัในพอลิสไตรีน [9]  
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2.1.1 สมบติัและการนาํไปใชง้าน 

 HIPS เป็นพลาสติกทีมีราคาตาํ สามารถนาํไปขึนรูปในเครืองจกัรไดง่้าย โดยมากแลว้ HIPS 

จะถูกนาํไปประยุกต์ใชใ้นงานทีตอ้งการความตา้นทานต่อแรงกระแทก สามารถขึนรูปไดง่้ายและ
ราคาถูก ใชใ้นโครงสร้างทีไม่ตอ้งการความแข็งแรงมากนกั และนอกจากนี HIPS มีความทนทาน 
และเป็นวสัดุทีใช้ทดแทนวสัดุธรรมชาติได้เป็นอย่างดี จึงสามารถนาํไปใช้งานไดใ้นหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ งานบรรจุภณัฑ์ต่าง ๆ ผนงัประตูตูเ้ยน็ กล่องไฟในตูเ้ยน็ ป้ายโฆษณา ไวทบ์อร์ด ถาด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [10] 
 โดย HIPS มีขอ้ดีหลายประการ ไดแ้ก่ มีความตา้นทานต่อแรงกระแทกดี สามารถขึนรูปบน
เครืองจกัรไดง่้าย มีความเสถียรต่อรูปร่างดี ง่ายต่อการทาสีและติดกาว [10] HIPS แต่อยา่งไรก็ตามก็
เป็นพลาสติกทีลุกติดไฟไดดี้ และยงัก่อใหเ้กิดควนัจาํนวนมากในระหวา่งการเผาไหม ้

 

2.2 ความรู้ทวัไปเกยีวกบัสารต้านการติดไฟ  

 2.2.1 องคป์ระกอบในการเผาไหม ้

 กระบวนการเผาไหมเ้ป็นปฏิกิริยาร่วมระหวา่งองคป์ระกอบ 3 สิง คือ เชือเพลิง (Fuel) แก๊ส
ออกซิเจน (Oxygen) และความร้อน (Heat) แต่นอกเหนือจากองค์ประกอบดงักล่าว จะตอ้งมี
ปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain Reaction) ของการสันดาป กล่าวคือ เมือเชือเพลิงไดรั้บความร้อนจากการเกิด
แก๊สหรือไอทีผิวมากพอทีจะติดไฟได ้และมีออกซิเจนในอากาศไม่ตาํกวา่ร้อยละ 16 ไฟก็จะติดขึน 
โมเลกุลของเชือเพลิงจะแตกตวัเป็นโมเลกุลทีมีขนาดเล็กลง จนแปรสภาพเป็นแก๊สแล้วลุกไหม้
ต่อเนืองกนัไปเป็นลูกโซ่ ซึงสามารถแสดงองคป์ระกอบของการเผาไหม ้เป็นรูปพีรามิดของไฟ ดงั
รูป 3 แต่เมือปฏิกิริยาลูกโซ่ขาดตอนลงเมือใด การสันดาปก็จะหยดุลง ดงันนัองคป์ระกอบในการเผา
ไหมมี้อยู ่4 องคป์ระกอบ ดงันี[11, 12] 

 2.2.1.1 เชือเพลิง (Fuel)  

  เชือเพลิง คือ วตัถุใดๆ ทีสามารถทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนไดอ้ยา่งรวดเร็วในการเผาไหม ้
เช่น แก๊ส ไม ้กระดาษ นาํมนั โลหะ พลาสติก เป็นตน้ เชือเพลิงทีอยูใ่นสถานะแก๊สจะสามารถลุก
ไหมไ้ฟได ้แต่เชือเพลิงทีอยูใ่นสถานะของแขง็และของเหลวจะไม่สามารถลุกไหมไ้ฟได ้ถา้โมเลกุล
ทีผิวของเชือเพลิงไม่อยู่ในสภาพทีเป็นแก๊ส การทีโมเลกุลของของแข็งหรือของเหลวจะสามารถ 
แปรสภาพกลายเป็นแก๊สไดน้นัจะตอ้งอาศยัความร้อนซึงจะแตกต่างกนัตามชนิดของเชือเพลิงแต่ละ
ชนิด ความแตกต่างของลกัษณะการติดไฟของเชือเพลิงดงักล่าวขึนอยู่กบั ความสามารถในการติด
ไฟของสาร จุดวาบไฟ จุดติดไฟ และ ความหนาแน่นไอ 
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 2.2.1.2 ออกซิเจน (Oxygen)  

 การเผาไหมแ้ต่ละครังตอ้งการออกซิเจนประมาณ 16 เปอร์เซ็นตแ์ต่อากาศทีอยูร่อบ ๆ ตวั
เรานนัมีแก๊สออกซิเจนเป็นองคป์ระกอบ ประมาณ 21 เปอร์เซ็นตด์งันนัจะเห็นวา่เชือเพลิงทุกชนิดที
อยูใ่นบรรยากาศรอบ ๆ ตวัเราถูกลอ้มรอบดว้ยออกซิเจน ซึงมีปริมาณเพียงพอสําหรับการเผาไหมย้ิง
ถา้ปริมาณออกซิเจนยงิมากเชือเพลิงก็ยงิติดไฟไดดี้ขึน  

  2.2.1.3 ความร้อน (Heat)  

  ความร้อน คือ พลงังานทีทาํใหเ้ชือเพลิงแต่ละชนิดเกิดการคายไอออกมา 
  2.2.1.4 ปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain Reaction) 

  การเผาไหมอ้ยา่งต่อเนือง คือ กระบวนการเผาไหมที้เริมตงัแต่เชือเพลิงไดรั้บความร้อนจน
ติดไฟเมือเกิดไฟขึน โดยจะมีอะตอมจะหลุดออกจากโมเลกุลของเชือเพลิง กลายเป็นอนุมูลอิสระ 
และอนุมูลอิสระเหล่านีจะกลบัไปอยูที่ฐานของไฟอยา่งรวดเร็ว ทาํใหเ้กิดเปลวไฟ                            

 
ภาพที 3 สามเหลียมการติดไฟ[13] 

2.2.2 การทาํงานของสารตา้นการติดไฟ  

 โดยทวัไปเทอร์โมพลาสติกจะลุกไหมไ้ด้ง่ายเมือได้รับอุณหภูมิทีสูงเพียงพอ มีออกซิเจน
เพียงพอ และจะเผาไหมโ้ดยผา่นขบวนการทีไดรั้บความร้อน หลงัจากนนัจึงติดไฟ สารตา้นการติด
ไฟจะใช้เป็นตวัขดัขวางการรวมตวัของสามสิงนี โดยปกติระบบตา้นการติดไฟจะทาํงานทงัทาง
กายภาพ (ลดอุณหภูมิของระบบ, เกิดเป็นชนัป้องกนั และเจือจางแก๊สทีติดได)้  หรือทาํงานทางเคมี 
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(ทาํปฏิกิริยาในเฟสแก๊สหรือเฟสทีควบแน่น)  นอกจากนีอาจจะไปรบกวนกระบวนการต่างๆที
เกิดขึนระหวา่งการเผาไหมใ้นพอลิเมอร์ (การไพโรไลซิส, การจุดติดไฟ, การสลายตวั)  รูปแบบการ
ทาํงานหลกัของระบบตา้นการติดไฟมีดงันี[11, 14] 
 2.2.2.1 การทาํงานทางกายภาพ 

 2.2.2.1.1 การสร้างชนัป้องกนั (Formation of a protective layer) 

 สารตา้นทานการติดไฟบางชนิดสามารถสร้างเกราะป้องกนัทีมีค่าการนาํความร้อนตาํ 
ระหว่างเฟสแก๊สทีเกิดการเผาไหมแ้ละเฟสของแข็งทีเกิดการสลายตวัทางความร้อน ทาํให้ลด
การถ่ายเทความร้อนจากแหล่งความร้อนไปสู่วสัดุ จาํกดัการถ่ายเทมวล  ทาํให้อตัราการสลายตวั
เนืองจากความร้อนของพอลิเมอร์และการไหลของเชือเพลิงทีป้อนเปลวไฟจะลดลง ไพโรไลซีส
แก๊สจากการสลายตวัเนืองจากความร้อนของวสัดุ สารตา้นการติดไฟประเภททีมีฟอสฟอรัสก็มี
กลไกในลกัษณะดงักล่าว โดยกระบวนการไพโรไลซีสจะนาํไปสู่การเกิดสารประกอบ pyro- 

หรือ polyphosphoric โดยจะสร้างชนัป้องกนัทีมีลกัษณะคลา้ยแกว้หลอมไปขดัขวาง เมือแข็งตวั
จะเคลือบผิวพลาสติกไว ้โดยเป็นสารทีไม่เกิดการติดไฟ นอกจากนีแก๊สทีสามารถติดไฟไดจ้ะ
ถูกแยกออกจากบริเวณทีมีออกซิเจนซึงจะช่วยรักษาระบบป้องกนัการเผาไหม ้กลไกในลกัษณะ
เช่นนี สามารถสังเกตไดใ้นการใชส้ารเติมแต่งทีเป็น boric acid  based เช่น zinc borates ทีมีจุด
หลอมเหลวตาํ [14, 15] 
 

 
ภาพที 4 การเกิดชนัป้องกนัทีขดัขวางการเผาไหมแ้ละไอเชือเพลิง [15] 

2.2.2.1.2 การเยน็ตวั (Cooling effect) 

 ปฏิกิริยาการสลายตัวของสารเติมแต่งมีอิทธิพลต่อสมดุลพลังงานของการเผาไหม ้
สารเติมแต่งสามารถเกิดการสลายตวัโดยดูดความร้อนซึงจะทาํให้อุณหภูมิของ ตวักลางที
เกิดปฏิกิริยาบางส่วนมีอุณหภูมิตาํกว่าจุดทีจะเกิดการเผาไหมใ้นพอลิเมอร์ได้  ตวัอย่างเช่น 
อลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์ (Al(OH)3) และ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (Mg(OH)2) จะมีการ
ปลดปล่อยไอนาํเมือระบบมีอุณหภูมิ 200 ºC และ 300 ºC ตามลาํดบั  เป็นปฏิกิริยาแบบดูด
ความร้อน โดยจะมีประสิทธิภาพต่างกนัขึนกบัปริมาณสารทีเติมลงในพอลิเมอร์[14, 15] 
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2.2.2.2 การทาํงานทางเคมี (Chemical action) 
การตา้นการติดไฟจากการปรับปรุงทางเคมีของกระบวนการเผาไหมจ้ะเกิดทงัในเฟสแก๊ส

และเฟสทีควบแน่น  [14] 

 2.2.2.2.1 ผลกระทบทางเคมีของเฟสทีควบแน่น (Chemical Effect of Condensed Phase)  

สาํหรับเฟสทีควบแน่นจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของสารตา้นการติดไฟทีเป็นไปได ้2 แบบ คือ  
 - สารตา้นการติดไฟจะกระตุน้ใหเ้กิดการแตกออกของสายโซ่พอลิเมอร์  ซึงจะนาํไปสู่
การเกิดการไหลของพอลิเมอร์ รวมไปถึงเกิดการหยดของพอลิเมอร์และหนีออกจากบริเวณที
เกิดการเผาไหมไ้ดท้าํให้ผลกระทบของการเผาไหมล้ดลงโดยการแยกเชือเพลิงและความร้อน
ออกจากกนั[14, 16] 

 - สารตา้นการติดไฟสามารถทาํใหเ้กิดชนัของคาร์บอน (เถา้) บนผิวหนา้ของพอลิเมอร์ 
ซึงเกิดจากการดึงนาํออกจากโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยสารตา้นการติดไฟจะไปสร้างพนัธะคู่
ในพอลิเมอร์ กระบวนการเหล่านีจะก่อให้เกิดชนัของเถา้ถ่านโดยการเกิดวงและเกิดการเชือม
ขวางเถา้ทีเกิดขึนนีจะแยกออกซิเจนในบรรยากาศออกจากพอลิเมอร์ และทาํหนา้ทีเป็นฉนวน
เก็บความร้อนของเปลวเพลิงไม่ใหอ้อกจากพลาสติกและป้องกนัการแตกสลายของพลาสติกไป
เป็นไอระเหยของสารอินทรียที์เกิดจากการสันดาปดงัภาพที 5 [16] 

 
ภาพที 5 การสร้างเถา้และอินทูเมสเซนต[์16] 

 2.2.2.2.2 ผลกระทบทางเคมีของเฟสแก๊ส (Chemical Effect of Gas Phase)  

 สารตา้นการติดไฟหรือผลิตภณัฑ์ทีเกิดจากการสลายตวัจะไปยบัยงัอนุมูลอิสระจาก
กระบวนการเผาไหม ้โดยสารตา้นการติดไฟจะปลดปล่อยอนุมูลอิสระบางชนิด (เช่น Cl·, Br·) 
ให้กบัเฟสแก๊ส อนุมูลอิสระเหล่านีจะทาํปฏิกิริยากบัอนุมูลอิสระทีมีความว่องไวสูง (เช่น H· 
และ OH·)  แลว้เกิดเป็นโมเลกุลทีมีความวอ่งไวลดลงหรือเฉือยต่อการเกิดปฏิกิริยา (ภาพที 6) 
กระบวนการคายความร้อนทีเกิดจากการลุกไหมก้็จะหยดุลง ทาํใหอุ้ณหภูมิระบบลดลง[14, 17] 
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ภาพที 6 กลไกการทาํงานของสารตา้นการติดไฟฮาโลเจน[17] 

 2.2.3 ประเภทของสารตา้นการติดไฟ  

 2.2.3.1 Mineral flame retardants 

 โลหะพวกทีเป็นไฮดรอกไซด์โดยมากจะใช้เป็นสารตา้นการติดไฟทีไม่เกิดฮาโลเจน หรือ 

non-halogenated flame retardants อลูมินมัไตรไฮเดรท จะมีราคาถูกและมีอยูม่าก  โดจะฟอร์ม
ตวัเป็นอลูมินมัออกไซด์ทีอุณหภูมิ 180 ถึง 200 องศาเซลเซียส แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ก็มีผล
คล้ายกับอลูมินัมไตรไฮเดรท แต่แมกนีเซียมไฮดอกไซด์จะสลายตวัที 300 องศา
เซลเซียส  ขอ้ดอ้ยทีเกิดขึนในขบวนการผลิตของพวกโลหะไฮดอกไซด์ เช่นการผลิตฟิล์ม 
จะตอ้งมีการเติมสูงถึง 65 เปอร์เซ็นต ์ ซึงจะไปกระทบกบัคุณสมบติัทางกลของพอลิเมอร์และ
ความสามารถในการขึนรูปของพอลิเมอร์ดว้ย[14] 

 2.2.3.2  Halogen Flame Retardant 

 สารตา้นการติดไฟฮาโลเจน ชนิดทีมีโบรมีนเป็นส่วนประกอบจะนิยมใช้มากทีสุด[18] 
ลกัษณะการทาํงานของสารกลุ่มนี คือ จะทาํปฏิกิริยาคายความร้อนโดยการเขา้ทาํปฏิกิริยากบั
อนุมูลอิสระทีเกิดจาการสลายตวัของพอลิเมอร์ ซึงจะไปลดปริมาณแก๊สทีทาํให้ติดไฟ ถ้า
คาํนึงถึงเรืองประสิทธิภาพและราคาเป็นหลกั  สารตา้นการติดไฟทีมีส่วนผสมของโบรมีนจะมี
ประสิทธิภาพดีกว่าชนิดอืนๆ และนอกจากนียงัคงคุณสมบติัทางกล สมบติัทางกายภาพของ
พลาสติกไว ้และสามารถขึนรูปง่ายอีกดว้ย โดยเฉพาะพวกโพลีเอททีลีนและพวกโพลีโพรพีลีน
ฟิลม์[19] 

  สาํหรับสารตา้นการติดไฟพวกคลอรีนมกัจะใส่เขา้ไปในมาสเตอร์แบทช์ เช่น พาราฟินทีทาํ
ใหเ้กิดคลอรีน หรือสารทีมีโครงสร้างเป็นอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนโดยกลุ่มของไอโซไซยาเนต 
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จะมีการสร้างพนัธะยึดเหนียวโดยตรงกับอนุมูลอิสระของไซโคลอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน 
(เช่น ไซโคลเฮกเซน) สารตา้นการติดไฟพวกคลอรีนมีขอ้ดีคือจะมีราคาตาํกวา่ ทนทานต่อแสง
ไดดี้กว่าสารตา้นการติดไฟพวกโบรมีน แต่ขอ้ดอ้ยคือ ทนทานต่อความร้อนไดต้าํกวา่ และกดั
กร่อนต่ออุปกรณ์มากกวา่ สาํหรับ คลอรีนไซโคลอะลิฟาติกจะทนต่ออุณหภูมิไดสู้งกวา่พาราฟิน 
โดยสามารถใชไ้ดถึ้งอุณหภูมิ 320 องศาเซลเซียส 

  การทีจะใชส้ารตา้นการติดไฟพวกโบรมีน และ คลอรีน จะตอ้งเติมตวัเร่งเขา้ไปในสูตร ซึง
ในสูตรของมาสเตอร์แบทช์มกัจะใช ้แอนติโมนีไตรออกไซด ์นอกจากนีตวัเร่งยงัช่วยกนัการลาม
ไฟ โดยการเกิดแอนติโมนีไตรเฮไลด ์และแอนติโมนีออกซีเฮไลด์ ไปขดัขวางไม่ให้เกิดปฏิกิริยา
ลูกโซ่ในสถานะแก๊ส[19] 

 2.2.3.3   Phosphorus-based flame retardants 

  สารตา้นการติดไฟประเภททีมีฟอสฟอรัสเป็นหลกั เช่น สารประกอบอินทรีย ์อนินทรีย ์ 
รวมถึง organic phosphate esters, phosphates, halogenated phosphorus compounds, และ 

inorganic phosphorus-containing salts สารกลุ่มนีจะให้สารตา้นการติดไฟทีมีคุณสมบติัแตกต่าง
กนัไป เช่นบางประเภทจะไปขจดัไฮโดรเจนและไฮดอกไซด์ในสภาวะของแก๊ส หรือบาง
ประเภทจะให้กรดฟอสฟอริกออกมาเมือเกิดการการลุกไหม ้ ซึงกรดทีเกิดขึนนีจะไปจาํกดัการ
สลายตวัของพอลิเมอร์ต่อไป 

  ถึงแมว้า่สารตา้นการติดไฟประเภททีมีฟอสฟอรัสเป็นองคป์ระกอบหลกัจะใชไ้ดดี้ในพอลิ
เมอร์ และเกิดการสลายตวัทีอุณหภูมิการผลิตสูงกว่า 400 องศาฟาเรนไฮต์แต่มนัจะให้กรด
ฟอสฟอริกออกมา ซึงส่งผลใหคุ้ณสมบติัของพอลิเมอร์ตาํลง 

  โดยทวัไปแลว้พอลิเมอร์ทีประกอบไปดว้ยออกซิเจนเป็นส่วนประกอบ เช่น พอลิเอสเตอร์ 
พอลิเอไมด์ และเซลลูโลส เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่แลว้พอลิเมอร์เหล่านี เมือเกิดการสลายตวัทาง
ความร้อน จะได้กรดฟอสฟอริกออกมา ซึงจะเกิดการควบแน่น เป็นโครงสร้างของไพโร
ฟอสเฟตและให้นาํออกมาด้วย ซึงนาํทีออกมานีจะช่วยลดปริมาณของแก๊สทีจะเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชนัได[้19] 

  นอกจากนี กรดฟอสฟอริกและกรดไพโรฟอสฟอริกยงัสามารถเร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน
(Dehydration reaction) โดยหมู่แอลกอฮอล์ทีอยู่ทีปลายสายโซ่ของโมเลกุลจะทาํให้เกิดการ
รวมตวักนัของโมเลกุลใหม่เกิดเป็นคาร์โบแคดไอออน(Carbocation) และคาร์บอนทีเชือมต่อกนั
ดว้ยพนัธะคู่ (Carbon-carbon double bonds) ซึงทีอุณหภูมิสูงสามารถเกิดโครงสร้างทีเชือมต่อกนั
ระหว่างสายโซ่โมเลกุล (Crosslinked) หรือเกิดเป็นโครงสร้างของคาร์บอนทีเชือมต่อกนั โดย
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โครงสร้างของกรดฟอสฟอริกจะเปลียนจาก ortho- กลายเป็น meta- “(O)P(O)(OH)” ซึงสัมพนัธ์
กบัพอลิเมอร์ “(PO3H)n ” [19] 

  ซึง Phosphate anion(pyro- และ polyphosphates) จะเกิดขึนร่วมกบักากตะกอนของ
คาร์บอน เกิดเป็นเถา้ถ่านทีปกคลุมผิวและป้องกนัพอลิเมอร์ไม่ให้เกิดการลุกลามของไฟไดอี้ก 
นอกจากนียงัช่วยจาํกดัปริมาณการระเหยของเชือเพลิงและป้องกนัการเกิดอนุมูลอิสระขึนมา
ใหม่ จาํกดัการแพร่ของออกซิเจนซึงจะช่วยลดการเผาไหมร้วมถึงเป็นฉนวนป้องกนัความร้อน
ใหก้บัพอลิเมอร์ทีถูกปกคลุมอยูด่า้นล่าง 

 สารตา้นการติดไฟกลุ่มฟอสฟอรัสสามารถระเหยไปอยู่ในสถานะแก๊สเพือเกิดเป็น active 

radicals (PO2 ·, PO· และ HPO·) และทาํหนา้ทีเป็นจบัอนุมูลอิสระ H· และ OH· ซึงโดยเฉลีย
แลว้ฟอสฟอรัสจะมีประสิทธิในการตา้นการติดไฟไดดี้กวา่โบรมีน 5 เท่า และดีกวา่คลอรีน 10 

เท่า [19] 

2.2.3.4 Nanoclay    

มอนตม์อริลโลไนตเ์ป็นเคลยป์ระเทภสเมคไตตที์มีอลูมิเนียม (Al) อยูใ่นชนั octahedral สอง
ช่อง กล่าวคืออยูใ่นลกัษณะทีเป็น dioctahedral มีรูปร่างเป็นแผน่ๆ จากการทีมีเคลยท์าํหนา้ทีเป็น
สารเสริมแรงกระจายตวัอยู่ในพอลิเมอร์ จึงช่วยให้มีสมบติัเชิงกลทีดีขึน ดงันันนาโนเคลย์จึง
สามารถนํามาปรับปรุงสมบติัของพอลิเมอร์ได้ นอกจากนี  มอนต์มอริลโลไนต์ยงัสามารถ
นาํมาใช้เป็นสารตา้นการติดไฟได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เพือทีจะให้ มอนต์มอริลโลไนต ์
กระจายในพอลิเมอร์ไดดี้ขึน จะตอ้งมีการปรับปรุงมอนตม์อริลโลไนต์ ซึงการปรับปรุงวสัดุนา
โนเคลย์ด้วยแคทไออนอินทรีย์ เช่น alkylammonium, alkyl phoshhonium หรือ alkyl 

imidazolium เพือให้ชนัของ organo modified nanoclays กระจายตวัไดดี้ในพอลิเมอร์เมทริกซ์  
ในการผลิตเป็นวสัดุพอลิเมอร์/เคลยน์าโนคอมพอสิต (polymer/clay nanocomposites) พบวา่เมือ
เติมอนุภาคนาโนเคลยที์ผา่นการปรับปรุงแลว้ปริมาณเพียงเล็กนอ้ยในพอลิเมอร์เมทริกซ์ จะเกิด
การสร้างชนัมาปกคลุมผิวของพอลิเมอร์ในระหว่างการเผาไหม ้เนืองจากเมือวสัดุได้รับความ
ร้อนจากภายนอกจะทาํให้ความหนืดของพอลิเมอร์ทีผสมนาโนเคลยมี์ค่าลดลง และทาํให้นาโน
เคลยเ์คลือนตวัออกมาปกคลุมยงัพืนผิวของพอลิเมอร์ และเกิดการสะสมของวสัดุนาโนเคลยบ์น
พืนผิวพอลิเมอร์จะทาํหน้าทีเป็นชนัป้องกนัและช่วยลดการถ่ายเทความร้อนเขา้สู่พอลิเมอร์ ลด
การแพร่ของออกซิเจนเขา้สู่พอลิเมอร์และยงัลดการกลายเป็นไอของพอลิเมอร์เนืองจากการ
สลายตวัของพอลิเมอร์ และการเคลือนตวัออกมาของนาโนเคลยจ์ะเพิมขึนจากการสลายตวัของ
สารอินทรียที์ใชใ้นการปรับปรุงวสัดุนาโนเคลย ์และสายโซ่พอลิเมอร์ ทาํให้เกิดเป็นฟองแก๊สขึน 
ซึงฟองแก๊สนีจะช่วยพาให้ มอนต์มอริลโลไนต์มาปกคลุมทีผิวได้ดีขึน นอกจากนีการถ่ายเท
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ความร้อนยงัไปกระตุน้ให้เกิดการสลายตวัทางความร้อนของสารอินทรียที์ใช้ในการปรับปรุง
วสัดุนาโนเคลย ์และทาํให้เกิดตาํแหน่งเร่งทีเป็นกรด (protonic catalyst sites) บนพืนผิวของวสัดุ
นาโนเคลย ์ทีสามารถไปเร่งใหเ้กิดเป็นเถา้ปกคลุมทีเสถียรได ้[14] 

 
ภาพที 7 การทาํงานโดยรวมของสารตา้นทานติดไฟประเภทต่างๆ [20] 

 

   2.2.4 สารตา้นการติดไฟทีนาํมาใชใ้นงานวจิยั  

 2.2.4.1   Bisphenol A bis-(diphenylphosphate); BDP สูตรโมเลกุล C39H34O8P2 โดย BDP 
เป็นของเหลวไม่มีสีหรือมีสีเหลืองอ่อนแสงสามารถผา่นได ้[21]   

 
ภาพที 8  โครงสร้างทางเคมีของ Bisphenol A bis-(diphenylphosphate) 

 2.2.4.2   9,10-Dihydro-9-Oxa-10-Phosphaphenanthrene-10-Oxide (DOPO) สูตรโมเลกุล 
C12H9O2P จุดหลอมเหลว  ≥116 ๐C โดย BDP จะมีลกัษณะทางกายภาพเป็นผลึกหรือผงสีขาว [22] 

 
ภาพที 9 โครงสร้างทางเคมีของ 9,10-Dihydro-9-Oxa-10-Phosphahenanthrene-10-Oxide 
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2.2.4.3   Magnesium Hydroxide สูตรโมเลกุล Mg(OH)2 มีลกัษณะทางกายภาพเป็นผงสีขาว 

[23, 24] 

 
ภาพที 10 ผงแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ 

  2.2.4.4   Organically modified Montmorillonite (OMMT) [25] 

โครงสร้างประกอบดว้ย silica sheet  2 แผน่  และ alumina sheet 1 แผน่ สอดอยูต่รงกลาง
ระหวา่งแผน่ silica sheet จดัเป็นพวก 2:1 clay  ผลึกจะเรียงต่อกนัเป็นชนัๆ ผา่นการปรับปรุงผิวดว้ย 
สารประกอบ Quaternary ammonium  

 
ภาพที 11  ลกัษณะโครงสร้างของ layered silicate [25] 

2.2.4.5 Triphenyl phosphate (TPP) สูตรทางเคมี C18H15O4P มีลกัษณะทางกายภาพเป็นผงสี
ขาว มีจุดหลอมเหลว 48-50 °C 

 
ภาพที 12 โครงสร้างทางเคมีของ Triphenyl phosphate 
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2.3 สารปรับปรุงความทนทานแรงกระแทก (Impact modifier) 

สารปรับปรุงความทนทานแรงกระแทกเป็นสารเติมแต่งทีเติมลงไปเพือปรับปรุงความ
ทนทานต่อแรงกระแทก โดยจะไปเพิมความเหนียว ลดความเปราะ ทาํให้มีความทนทานต่อแรง
กระแทกสูง 

พอลิสไตรีน-บิวตะไดอีน-สไตรีน (poly(styrene-butadiene-styrene)) หรือเอสบีเอสเป็นยาง
แข็งซึงใช้ทาํพืนรองเท้า  หน้ายางรถยนต์  และชินส่วนทีต้องการความยืดหยุ่น  เอสบีเอสเป็น         
โคพอลิเมอร์ทีเรียกวา่บล็อคโคพอลิเมอร์ (block copolymer)  มีสายโซ่หลกัทีประกอบไปดว้ย 3 

ส่วน  ส่วนแรกเป็นสายโซ่ของพอลิสไตรีน ส่วนกลางจะเป็นสายโซ่ของพอลิบิวตะไดอีน และใน
ส่วนสุดทา้ยเป็นสายโซ่ของพอลิสไตรีน [26] ดงัรูป 12 

 

 

ภาพที 13โครงสร้างทางเคมีของเอสบีเอส [26] 

พอลิสไตรีนเป็นพลาสติกทีมีความแข็งเปราะและเพิมความคงทนให้กบัเอสบีเอส ส่วน      
บิวตะไดอีนเป็นส่วนมีสมบติัเป็นยางจึงให้สมบติัทีคล้ายยางแก่ เอสบีเอส นอกจากนีสายโซ่         
พอลิสไตรีนมีแนวโนม้ทีจะรวมกนัเป็นกลุ่ม และสายโซ่พอลิสไตรีนอืนในโมเลกุลของเอสบีเอส   
ก็จะไปรวมกนัอีกกลุ่ม โดยมีพอลิบิวตะไดอีนคนั เกิดรูปแบบนีต่อไปเรือยๆจนกลายเป็นสายโซ่ ทาํ
ใหไ้ดว้สัดุทีมีความสามารถในการคืนรูปหลงัจากทีถูกดึงยดืได ้เอสบีเอสเป็นวสัดุทีแตกต่างจากวสัดุ
ทวัไปโดยมนัจะถูกเรียกวา่เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ ซึงจะมีพฤติกรรมเหมือนยางทีมีความ    
อิลาสติกทีอุณหภูมิหอ้ง แต่เมือไดรั้บความร้อนสามารถขึนรูปไดเ้หมือนพลาสติก โดยยางชนิดอืนๆ
จะขึนรูปยากเนืองจากมีการเชือมขวาง แต่เอสบีเอสไม่ไดเ้กิดการเชือมขวาง ทาํให้ขึนรูปเป็นรูปร่าง
ต่างๆได[้26] 
 

 



16 

 

 

 

2.4 งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 Cui  W. และคณะ[27] ไดท้าํการเตรียม HIPS แบบตา้นทานการติดไฟโดยการผสมกบั 
nano-modified aluminium trihydrate (nano-CG-ATH) และ red phosphorus masterbatch (RPM) 

โดยใช ้styrene-butadiene-styrene (SBS) เป็นสารให้ความแข็งแรง (strengthener) มีการศึกษาสมบติั
เชิงกล ทดสอบการเผาไหมแ้ละวเิคราะห์การลดลงของนาํหนกัโดยความร้อน (TGA) ถึงอิทธิพลของ
การเติม nano-CG-ATH, RPM และ SBS ส่วนลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของพืนผิวทีแตกหกัและชนั
ของขีเถา้ (char) ทีปกคลุมจะวเิคราะห์ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และใช้
เทคนิค FTIR ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของคอมพอสิทของ HIPS/nano-CG-ATH/RPM 

(68/20/12) และกากจากการเผาไหม้ทีอุณหภูมิต่างๆ จากผลการทดลองพบว่า การทดสอบ 
HIPS/nano-CG-ATH/RPM (68/20/12) ตามมาตรฐาน UL-94 อยูใ่นระดบั V-0 และหลงัจากการเผา
ไหมมี้ชนัของขีเถา้ขึนปกคลุมพืนผิวอยา่งแข็งแรง แต่ทาํให้ผลของความทนทานต่อแรงกระแทกแย ่
การเติม SBS ลงไปจะช่วยปรับปรุงสมบติัความทนทานต่อแรงกระแทก แต่ไม่มีอิทธิพลเท่าสมบติั
ทางความร้อนและการตา้นทานการติดไฟ และทาํให้วสัดุมี tensile strength กบั flexural modulus ตาํ
ในบางสูตร และจากกราฟ FTIR สามารถยนืยนัไดว้า่มีหมู่ P-O-P และ P-O-C เกิดขึนในขีเถา้ 
 Vothi H. และคณะ [28] ไดท้าํการวิจยัเกียวกบัสารตา้นการติดไฟ organo phosphorus โดยทาํ
การสังเคราะห์จากสารจาํพวก Cyclic phosphates เพือทาํการทดสอบประสิทธิภาพสําหรับ PC และ 
มีการใชเ้ทคนิค FT-IR , 1H NMR , 31P NMR ในการพิสูจน์เอกลกัษณ์เพือยืนยนัผลทีไดจ้ากการ
สังเคราะห์ ค่าความเสถียรทางความร้อนและค่าการตา้นทานการติดไฟ โดยการใช้สารตวันีเป็น
สารเติมแต่งเข้าไปได้ทาํการเปรียบเทียบกับสารจําพวก aromatic based phosphate , 

RDP(Resorcinol Bis(diphenyl phosphate)) ผลจากเทคนิค TGA แสดงให้เห็นถึงวา่สารทีทาํการ
สังเคราะห์จากพวก Cyclic phosphate ไดแ้สดงถึงการสลายตวัทางความร้อนในลกัษณะทีมากกวา่ 1 

ขนัขึนไป และยงัแสดงใหเ้ห็นในลกัษณะของการทาํงานในเฟสทีควบแน่นมากกวา่ทีจะเกิดเป็น เฟส
ของแก๊ส ซึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตา้นการติดไฟ โดยทาํการทดสอบด้วยมาตรฐานUL-94 

พบวา่อยูใ่นระดบั V-0 เมือเติม 3-5เปอร์เซ็นต์ สําหรับการใชส้ารตวันีกบัสาร Polycarbonate ซึงมี
ค่าทีสูงกวา่ของตวั RDP  มีแนวโนม้ในการเกิด P-OH สูงกวา่จึงทาํให้มีประสิทธิภาพในการตา้น
การติดไฟสูงกวา่ นอกจากนียงัไดมี้การอธิบายขนัตอนการเกิดการสลายตวัทางความร้อน 

 Isitman N. A. และคณะ [29] มีเทคนิคในการเตรียม nanoclays ให้เกิดการกระจายตวัใน HIPS 

2 รูปแบบทีแตกต่างกนัทงัแบบ intercalated และ phase-separated ผลของการเกิด micro- และ nano 

composite ซึงช่วยเสริมความสามารถในการตา้นทานการติดไฟระหวา่ง nanoclays และสารตวัเติมที
ใชใ้นการตา้นทานการติดไฟชนิด conventional mineral เช่น aluminium tri-hydroxide โดยจะถูก
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นาํมาวิเคราะห์ค่า LOI, horizontal burning rate และ cone calorimetric fire properties อตัราการ
ลดลงของความร้อนทีปลดปล่อยออกมาจาก cone calorimeter ใน nanocomposite มีค่ามากกว่า 
microcomposite  2 เท่า เนืองจากการเกิด char เพิมขึนและอตัราการลดลงของมวลทีตาํลง 
นอกจากนียงัมีค่า LOI ก็สูงขึน อตัราการเผาไหมต้าํลง และมีสมบติัเชิงกลทีดีกวา่ สําหรับการเกิด
เป็น nanocomposite ยงัช่วยการลดลงของ tensile strength ทีเกิดจากการเติม aluminium 

tri-hydroxide ปริมาณมากลงในพอลิเมอร์ 

 Beach M. W. [3] ทาํการทดลองดว้ยเทคนิค thermodynamic modeling โดยจะศึกษาถึงเฟสของ
แก๊สและเฟสทีควบแน่นของสารตา้นทานการติดไฟ (FR) ชนิดต่างๆในพอลิสไตรีน สําหรับ FR ที
จะศึกษาประกอบไปดว้ย hexabromocyclododecane (HBCD), triphenyl phosphine oxide (TPPO), 

triphenyl phosphate (TPP), triphenyl phosphine sulfide (TPPS), และ sulfur การศึกษาเปลวไฟ
พืนฐานของ FR activity จะศึกษาโดยใชเ้ครือง molecular beam mass spectrometry ในการวิเคราะห์ 
active species ในระบบของเปลวไฟโดยตรง จากการศึกษาเปลวไฟแสดงให้เห็นวา่ active bromine 

species (HBr, Br) ซึงเป็น species ของ HBCD และ active phosphorus species (HPO2·, PO·, PO2·, 
HPO3·) ซึงเป็น species ของ TPPO และ TPP ซึงเป็นสารตวัเติมตา้นทานการติดไฟทีมีการทาํงานใน
เฟสของแก๊สไดดี้ มีการทาํการทดลองในหลายๆการทดลองเพือประเมิน species ทีสลายตวัและ
ระดบัการสลายตวัของพอลิสไตรีนเมือเติม FR การวจิยันีสนบัสนุนการปรับปรุงการตา้นทานการติด
ไฟของเอบีเอสเมือเติม FR อย่าง HBCD และ sulfur ในสภาวะควบแน่นเป็นหลกั โดยสารทีมี
ฟอสฟอรัสจะลดการเกิดการสลายตวัพอลิสไตรีนนอ้ยกวา่ 
 Nguyen C. และ Kim J. [30] ไดท้าํการศึกษาสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
หลากหลายชนิด ซึงอยูใ่นกลุ่มของ phosphoramidate สามารถสังเคราะห์เป็นสารประกอบตน้แบบ
เพือศึกษาความสัมพนัธ์ของโครงสร้างทางเคมีทีเชือมระหวา่งหมู่ diphenylphoryl ในสารประกอบ 
phosphoramidate ไม่วา่จะเป็นปริมาณของไนโตรเจน ความเสถียรทางความร้อน และความสามารถ
ในการตา้นการติดไฟ สําหรับประสิทธิภาพในการตา้นการติดไฟ จะวดัโดยใชค้่า LOI และ UL-94 

vertical test จากการศึกษาพบวา่ bisphosphoramidates มีความเสถียรทางความร้อนมากกวา่และเกิด
เถา้มากกว่าเมือเทียบกบัสารประกอบ bisphosphate สําหรับ aromatic phosphoramidates นนัเป็น
สารตา้นการติดไฟทีดีปานกลางสาํหรับ PC และทาํใหไ้ด ้UL-94 อยูใ่นระดบั V-0 เมือเติมในปริมาณ
นอ้ยประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั แต่อยา่งไรก็ตามไม่พบวา่อยูใ่นระดบั V-0 เมือเป็นเอบีเอส 
แมว้า่จะมีการเติม FR ชนิด bisphosphoramidate ถึง 30 wtเปอร์เซ็นต ์โดยเหลือกากในปริมาณมาก
อยา่งเป็นทีน่าสังเกตที 600 °C ผลจาก TGA ชีใหเ้ห็นวา่สารประกอบเหล่านีมีกลไกการทาํงานอยูใ่น
เฟสทีควบแน่นมากกวา่เฟสของแก๊ส 
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 Hu Z. และคณะ [31] ทาํการศึกษาถึงประสิทธิภาพของระบบสารตา้นการติดไฟชนิดไม่มี
สารประกอบฮาโลเจนสําหรับพอลิคาร์บอเนต พบวา่สารตา้นการติดไฟทีประกอบดว้ย silicon และ 

phosphorus, poly (9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide siloxane), 

P(DOPO-VTES) ถู ก สั ง เ ค ร า ะ ห์ จ า ก  9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide 

(DOPO) และ vinyltriethoxy silane(VTES) และใช ้FTIR ในการยืนยนัโครงสร้างทางเคมี จากการ
ทดสอบการลดลงของนาํหนักจากความร้อนโดยใช้ TGA แสดงให้เห็นว่า P(DOPO-VTES) มี
เสถียรภาพทางความร้อนทีดีและมีปริมาณเถา้ทีสูงถึง 86.31 เปอร์เซ็นต์ ทีอุณหภูมิ 700 °C ใน
บรรยากาศของแก๊สไนโตรเจน จาก XRD patterns แสดงให้เห็นถึงการจดัลาํดบัโครงสร้างของ
ส่วนผสมนี P(DOPO-VTES)ถูกผสมกับ polycarbonate (PC) เข้าด้วยกับ montmorillonite 

(MMT)โดยการผสมแบบหลอมเหลว เพือเตรียม organic-inorganic hybrids ของสารตา้นการติดไฟ 

(PC)/P(DOPO-VTES)/MMT พฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนและการตา้นการติดไฟของสาร
ตา้นทานการติดลูกผสมนีถูกพิสูจน์เอกลกัษณ์ดว้ยเครือง TGA, LOI, UL-94 และ cone calorimeter  
ค่า LOI ของระบบ PC กบัสารตา้นการติดไฟให้ค่าสูงสุดคือ 32.8 ทีปริมาณ P(DOPO-VTES) 5 

เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก เมือเติม 2 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก MMT เข้าไปยงัระบบ
PC/5%P(DOPO-VTES) จากการทดสอบ UL-94 พบวา่อยูใ่นระดบั V-0 รูปแบบสารตา้นการติดไฟ
ทีเป็นไปไดข้อง MMT ถูกศึกษาโดยอาศยัสมบติัการไหลทางไดนามิคของระบบและการศึกษาทาง
สัณฐานวทิยาของเถา้ทียงัคงเหลืออยูห่ลงัจากการทดสอบ LOI และการทดสอบ cone calorimeter 

 M. Sponton [32] ไดท้าํการศึกษา benzoxazine ทีมี DOPO ซึงไม่สามารถเตรียมไดโ้ดยวิธีทวัไป 
สามารถสังเคราะห์ไดจ้าก phenol, aniline และ DOPO ผา่นกระบวนการ 3 ขนัตอน ขนัแรกคือ การ
ที 2-hydroxybenzaldehyde เกิด condensation กบั aniline เกิดเป็นสาร imine ซึงเป็น intermediate 

ขนัทีสองคือ การเติม DOPO ใน imime เกิดเป็น secondary amine ขนัทีสามคือ การปิดวงการ
ควบแน่นและไดเ้ป็น DOPO ทีมี benzoxazine โครงร้างเหล่านียืนยนัไดจ้าก NMR spectra ใน 1 และ 
2 มิติ สารผสมของ DOPO ทีมี benzoxazine และ benzoxzine ของ bisphenol A ถูกนาํมาใชใ้น
งานวิจยันี ตวัอย่างทีใช้ศึกษาจะมีการปรับเปลียนอตัราส่วนโดยโมลของมอนอเมอร์ benzoxazine 

เพือให้ไดป้ริมาณฟอสฟอรัสทีแตกต่างกนั สําหรับ polybenzoxazine ทีมีฟอสฟอรัสจะถูกนาํมา
วิเคราะห์โดย dynamic mechanical, thermal analysis และ thermogravimetric analysis จากผลของ
ค่า LOI ชีใหเ้ห็นวา่มีสมบติัในการตา้นทานการติดไฟทีดี 

 Liu Y. L. [33] ไดท้าํการสังเคราะห์ phosphorus contain novolac (DOPO-PN) ชนิดใหม่จาก 
9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide (DOPO) และ 4-hydroxyl benzoaldehyde 

ผา่นปฏิกิริยาการเติมอยา่งง่าย โครงสร้างทางเคมีของ DOPO-PN ทีไดว้ิเคราะห์โดยใช ้FTIR, NMR 
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ของ 1H และ 31P รวมทงัการวิเคราะห์องคป์ระกอบพืนฐาน สําหรับ DOPO-PN novolac ซึงมีหมู่ 
phenol หลายหมู่ในโมเลกุลถูกนาํมาใช้เพือเป็น polyfunctional curing agent สําหรับ epoxy 

พลงังานกระตุน้ในปฏิกิริยา DOPO-PN curing กบั epoxy วิเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิค DSC 

นอกจากนีสมบติัทางความร้อนและพฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนของ DOPO-PN cured 

epoxy resin ยงัไดท้าํการศึกษาโดยใช้ DSC และ TGA ผลการศึกษาพบว่า (o-cresol novolac 

epoxy)-based resin มีอุณหภูมิการเปลียนสถานะคลา้ยแกว้สูง (มากกวา่ 160 °C) และมีความเสถียร
ทางความร้อนสูงมาก (มากกว่า 300 °C) โดยเกิด char ในปริมาณมากและมีค่า LOI สูง สําหรับ 
DOPO-PN cured epoxy resin ซึงแสดงให้เห็นวา่มีประสิทธิภาพในการตา้นทานการติดไฟทีดี ค่า 
LOI ของ epoxy resin จะแปรผนัตรงกบัปริมาณฟอสฟอรัสใน epoxy resin ไดต้รวจพบปริมาณ
ฟอสฟอรัสอยา่งนอ้ยทีสุด 2 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั ใน DOPO-PN cured epoxy resin ซึงให้ค่า LOI 

เท่ากบั 26 และอยูใ่นระดบั V-0 ในการทดสอบ UL-94 

 Zhang W.และคณะ [34] ไดท้าํการศึกษาสมบติัเชิงกล,สมบติัทางความร้อนและสมบติัการตา้น
การติดไฟของฟอสฟอรัสทีประกอบไปดว้ย polyhedral oligomeric silsesquioxane(DOPO-POSS)

ในวสัดุเชิงคอมพอ  สิทพอลิคาร์บอเนต โดยพบว่า polyhedral oligomeric silsesquioxane 

containing 9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide (DOPO-POSS) ชนิดใหม่ถูก
นําไปใช้ในวสัดุคอมพอสิทพอลิคาร์บอเนต โดยสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนของ 
DOPO-POSS/วสัดุคอมพอสิทพอลิคาร์บอเนต ถูกตรวจสอบโดยการทดสอบแรงดึงและแรงดดัโคง้ , 

DSC และ DMA พบวา่ yield stress, flexural strength และ modulus มีค่าเพิมขึนของ และเกิดการ
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดของ fracture strength และ strain ของ DOPO-POSS/วสัดุคอมพอสิทพอลิ
คาร์บอเนต เมือมีการรับแรงทีสูงขึน อุณหภูมิเปลียนสภาพคลา้ยแกว้ (Tg) ของวสัดุคอมพอสิทจะล
ดลงเมือ DOPO-POSS รับแรงเพิมขึน โครงสร้างทางอสัณฐานวิทยาของวสัดุเชิงประกอบพอลิ
คาร์บอเนตถุกตรวจสอบโดย SEM ซึงแสดงให้เห็นว่า DOPO-POSS ขนาด 100-250 นาโนเมตร
กระจายตวัอยูภ่ายในเนือพอลิคาร์บอเนต พฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนและพฤติกรรมการ
ตา้นการติดไฟของวสัดุคอมพอสิทพอลิคาร์บอเนตทีDOPO-POSS รับแรงทีต่างกนั จะถูกตรวจสอบ
โดย TGA, LOI, UL-94 และ cone calorimetry โดยวสัดุคอมพอสิทจะมีค่า LOI เท่ากบั 30.5 และ 
UL-94 อยูใ่นช่วง V-0 เมือระบบมีปริมาณ DOPO-POSS 4% 

 Pawlowski K.H. และคณะ  [35]  ได้ศึกษาระบบขอ  lycarbonate/acrylonitrile– 

butadiene–styrene (PC/ABS) ทงัแบบทีเติมและไม่เติม bisphenol A bis(diphenyl phosphate) (BDP) 

โดยมีการเติม zinc borate (Znb) ลงไป 5 wt.% ดว้ย จากนนัทาํการศึกษาการ pyrolysis ดว้ยวิธี 
thermogravimetry (TG), TG-FTIR และ NMR มีการศึกษาพฤติกรรมของการติดไฟดว้ย cone 
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calorimeter, LOI และ UL 94 ส่วนกากทีเหลือจากการเผาไหมจ้ะถูกทดสอบดว้ย NMR  สําหรับผล 
BDP ต่อการสลายตวัของ PC/ABS  และแสดงความสามารถในการตา้นการติดไฟทงัในเฟสของ
แก๊สและเฟสทีควบแน่น พบวา่การเติม Znb มีผลในการเกิด hydrolysis ของ PC พฤติกรรมของการ
ติดไฟคลา้ยกบั PC/ABS นอกจากค่า LOI ทีค่อยๆเพิมขึนและพีคอตัราการปลดปล่อยความร้อน
ลดลง ทงัคู่มีสาเหตุมาจาก borate ไปเพิมสมบติัการกีดขวางของ char การเติม Znb ใน PC/ABS + 

BDP + Znb ให้เกิดโครงข่ายของ borate และอสัณฐานของฟอสเฟต  นอกจากนี Znb ยงัทาํปฏิกิริยา
กบั BDP จาก alpha-zinc phosphate และ borophosphate ซึงจะยบัยงักลไกการตา้นการติดไฟของ 
original BDP กากสารอนินทรีย-์อินทรียที์เหลือให้ประสิทธิภาพดา้นการตา้นการติดไฟทีมากกว่า 
ในทีการแผค่วามร้อนตาํใน cone calorimeter และใน LOI ขณะที BDP + Znb มีการพฒันาดา้นการ
ติดไฟทีมากว่าซึง BDP + Znb มีประสิทธิภาพน้อยกว่า BDP ใน PC/ABS ทีอา้งจากความร้อน
ทงัหมดทีค่อยๆเพิมขึน 

 Perret B. และคณะ [36] ไดท้าํการศึกษาการสลายตวัเนืองจากความร้อนโดยไม่ใช้ออกซิเจน
ของสารตา้นการติดไฟ bisphenol A bis(diphenyl phosphate) ของ polycarbonate blends (PC) โดย
ศึกษาสารเสริมแรงกระแทกชนิดต่างๆ  สารเสริมแรงกระแทกทีใช ้ไดแ้ก่ acrylonitrile–butadiene– 

styrene (ABS), ยาง poly(n-butyl acrylate) (PBA) ทีเต็มเกล็ดของpoly(methylmethacrylate) 

(PMMA) และยาง silicone–acrylate ประกอบดว้ย PBT ทีมีปริมาณ polydimethylsiloxane (PDMS) 

ต่างๆ และทีปริมาณของเกล็ด PMMA ต่างๆ (PMMA and styrene–acrylonitrile, SAN) จุดสนใจของ
การทาํงานนีคือเพือศึกษาผลกระทบของ acrylate และ ยางsilicon–acrylate ต่อกระบวนการ 

pyrolysis และความสามารถในการต้านการติดไฟเมือเทียบกับ ABS บริสุทธิ  โดยใช ้
Thermogravimetry (TG) ในการตรวจสอบพฤติกรรมการ pyrolysis และปฏิกิริยาจลนพลศาสตร์  ใช ้
TG ร่วมกบั FTIR ในการอธิบายและจาํแนกการ pyrolysis ของแก๊ส  ส่วนกากของแข็งทีเหลือจะถูก
ตรวจสอบโดยเครือง FTIR-ATR ในระบบ PC/ABS แสดงให้เห็นวา่เกิดการสลายตวั 2 ขนัตอน ซึง
การสลายตวัของ PC ทีอุณหภูมิสูงจะเป็นอิสระจาก ABS สําหรับยาง acrylate บริสุทธิ PC จะไม่
เสถียร เนืองจากแรงดึงดูดระหว่างยางและ PC ซึงทาํให้ PC สลายตวัเร็วขึน  การใช้ยาง 
silicone–acrylate ก็ให้ผลทีคล้ายคลึงกับ PC/ABS ในกระบวนการ pyrolysis และปฏิกิริยา
จลนพลศาสตร์ และการวิเคราะห์กากของแข็งทีเหลือ ดงันนัจึงมีความเป็นไปไดที้จะเปลียน ABS 

เป็น silicone–acrylate  
งานวจิยัของ Chang S. และคณะ[37] ไดศึ้กษา polystyrene (PS)-encapsulated magnesium 

hydroxide (Mg(OH)2 เขาไดป้ระสบความสาํเร็จจากการเตรียมโดยวธีิพอลิเมอร์ไรซ์เซชนัของ    สไต
รีนบนพืนผวิของ Mg(OH)2 ในเครืองผสมความเร็วสูง  โดย PS มีพนัธะบนผวิของ Mg(OH)2 จาํนวน
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มากซึงยนืยนัไดจ้าก FT-IR, TGA และ SEM เตรียมคอมพอสิทของ high impact polystyrene (HIPS) 

ถูกโดยการผสมแบบหลอมใน co-rotating twin-screw extruder ผลของ PS-encapsulated filler ต่อ
สมบติัของ HIPS composites ถูกศึกษาโดย SEM, rheology และทดสอบการเผาไหม ้ (การเผาใน
แนวนอนและ cone calorimetry) รูปแบบการกระจายตวัและแรงยดึติดของ PS-encapsulated 

Mg(OH)2 ในเมทริกซ์ของ HIPS ถูกสังเกตผา่น  FT-IR และ SEM ผลแสดงใหเ้ห็นวา่ เมือเปรียบเทียบ
กบัคอมพอสิททีไม่ไดท้รีต filler สมบติัทางรีออรอยแีละสมบติัการตา้นทานการติดไฟของอนัที
ประกอบดว้ย PS-encapsulated filler พบวา่มีการปรับปรุงอยา่งมีนยัสาํคญั การปรับปรุงนีส่วนใหญ่
จะเกียวเนืองมาจากการกระจายตวัของ encapsulated filler และแรงยดึติดทีแขง็แรงระหวา่งฟิลเลอร์
และเมทริกซ์ 

จากงานวจิยัของ Katanci Z. และคณะ[2]ไดท้าํการปรับปรุงความเสถียรทางความร้อนและ
การลามไฟของนาโนคอมพอสิทระหวา่ง high-impact polystyrene (HIPS ) กบัซิลิกาขนาดนาโน 
และสารตา้นทานการติดไฟ polyphosphate สองชนิดถูกเตรียมโดยการอดัรีด นาโนคอมพอสิทถูก
วเิคราะห์โดยเทคนิค thermogravimetric, differential scanning calorimetry, X-ray diffraction, 

scanning electron microscopy, limiting oxygen index (LOI) และศึกษาสมบติัเชิงกล จากการทดลอง
พบวา่ organic polyphosphate เมือรวมกบัซิลิกาเพิมสมบติัทางความร้อนและการตา้นทานการติดไฟ
ในการทดสอบ LOI 50% การวเิคราะห์ทางสัณฐานวทิยาแสดงใหเ้ห็นการมีผลึกทีจดัเรียงตวัอยา่ง
เป็นระเบียบซึงส่งผลต่อสมบติัเชิงกล; tensile strength มีค่าใกลเ้คียงกบั  virgin HIPS ในขณะที 

elasticity มีการลดลงอยา่งมาก แต่  Ammoniumolyphosphate ไม่ไดส่้งผลต่อสมบติัเชิงกลเท่า  
organic และประสิทธิภาพการตา้นการติดไฟก็ไม่เท่าดว้ย โดยเพิมเพียงเล็กนอ้ยเท่านนั 

งานวจิยัของ Wang X. [38] และคณะไดเ้ตรียม epoxy resins ตา้นทานการติดไฟที
ประกอบดว้ย poly(DOPO substituted phenyl dimethanol pentaerythritol diphosphonate) (PFR) 

ปริมาณต่างๆ PFR ถูกสังเคราะห์ขึนจากการควบแน่นของ DOPO-disubstituted benzenedimethanol 

(TDCA-DOPO) กบั pentaerythritol diphosphonate dichloride (SPDPC) ตรวจวดัการตา้นทานการ
ติดไฟและความสเถียรทางความร้อนของ EP/PFR hybrids ดว้ยการทดสอบ limiting oxygen index 

(LOI), UL-94 และ thermogravimetric analysis (TGA) ในสภาวะอากาศ พบวา่ค่า LOI เพิมขึนจาก 

21.5 ของ EP บริสุทธิถึง 36.0 สาํหรับ phosphorus-containing resins, และไดผ้า่นการทดสอบ UL-94 

ในระดบั V-0 เมือวสัดุมี PFR 15 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั ผลจาก TGA ชีใหเ้ห็นวา่การเติม PFR เพิม 
char อยา่งมีนยัสาํคญั และ char layer มีเสถียรทางความร้อนทีอุณหภูมิสูง จาก Differential scanning 

calorimetry แสดงใหเ้ห็นวา่ EP/PFR composites มีอุณหภูมิกลาสทรานซิชนัทีสูงขึนกวา่ phosphorus 
ทีไม่มี EP, ซึงสอดคลอ้งกบัผลจาก dynamic mechanical analysis พฤติกรรมการสลายตวัทางความ
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ร้อนของของ EP/PFR composites ถูกตรวจสอบโดย real time Fourier transform infrared spectra 

(RTFTIR), thermogravimetric analysis/infrared spectrometry (TG–IR) และ direct pyrolysis/mass 

(DP–MS) analysis ผลการทดลองชีใหเ้ห็นวา่การเติม PFR สามารถลดการปลดปล่อยแก๊สทีติดไฟได้
, จบั H และ radicals โดยการปลดปล่อย PO radical และเหนียวนาํใหเ้กิดการสร้าง char layer ดงันนั
จึงสามารถหน่วงการสลายตวัของพอลิเมอร์และชะลอการเผาไหม ้

 จากงานวิจยัของ Jingshen Wu และคณะ [39]ไดศึ้กษาโครงสร้างระดบัไมโครและสมบติั
เชิงกลของการทาํพอลิเมอร์เบลนด์ทีประกอบดว้ย PS/HDPE และ PS/HDPE/SBS โดย HDPE จะ
ฟอร์มเป็นเส้นใยยาวทงัใน PS/HDPE และ PS/HDPE/SBS  ระบบผสมสององคป์ระกอบจะมีความ
ทนแรงกระแทก ลดลง อาจเนืองมาจากการเกิด craze ใน PS แลว้ทาํให้เกิดการ crack ทาํให้เป็นจุดที
อ่อนแอระหว่างรอยต่อระหว่างเฟสของ PS-HDPE แต่สําหรับการทําพอลิเมอร์ผสมสาม
องคป์ระกอบนนั SBS จะสร้างเป็นชนับางๆคลุมเส้นใน HDPE ซึงจะปรับปรุงความแขง็แรงระหวา่ง
เฟสของ PS-HDPE และปรังปรุงสมบติัเชิงกล เพราะ HDPE จะเขา้กนัไดก้บั SBS ในขณะที SBS ก็
เขา้กนัไดก้บั PS จึงทาํใหเ้กิดการช่วยเสริมซึงกนัและกนัและทาํใหค้วามทนแรงกระแทกเพิมขึนดว้ย  
และงานวิจยัของ Z. Jelcic และคณะ[40] ไดศึ้กษาสมบติัเชิงกลและสัณฐานวิทยาของพืนผิวที
แตกหกัของพอลิเมอร์ผสมของ HIPS และ SBS โดยเติม SBS สูงสุดถึง 85% มีการวิเคราะห์ดว้ย
สมบติัเชิงกลทางไดนามิก, creep, recovery และศึกษาทางสัณฐานวิทยา โดยมนัจะแสดงสัณฐาน
วทิยาทีเป็นสองเฟส โดยดูจาก SEM ประกอบกบัสมบติัเชิงกลและสมบติัการขึนภาพทีปริมาณ SBS 

ต่างๆ การเพิมปริมาณ SBS จะทาํใหไ้ม่เกิดการแตกหกัแบบเปราะ โดยสมบติัเชิงกลทีดีทีสุดคือสูตร 
HIPS/SBS 90/10 
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บทท ี3 

แนวทางและขันตอนการวจัิย 

ในงานวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือปรับปรุงสมบติัการตา้นทานการติดไฟของ HIPS โดยไม่ใช้
สารตา้นทานการติดไฟทีประกอบดว้ยฮาโลเจนหรือแอนติโมนีไดแ้บ่งการทาํวจิยัออกเป็น 3 ส่วน
ดงัต่อไปนี 

ส่วนที 1 ศึกษาชนิดของสารตา้นทานการติดไฟทีเหมาะสมสําหรับ HIPS โดยใชส้ารตา้น
การติดไฟต่างกนั 5 ชนิดไดแ้ก่ MMT, MH, BDP, DOPO และ TPP ทีปริมาณการเติม 15 phr          

(3 phr สาํหรับ MMT) จากนนันาํไปศึกษาการเผาไหม ้สมบติัทางความร้อนและสมบติัเชิงกล 

ส่วนที 2 ศึกษาปริมาณสารตา้นทานการติดไฟทีเหมาะสมสําหรับ HIPS โดยลดปริมาณสาร
ตา้นการติดไฟลง จากนนันาํไปศึกษาการเผาไหม ้สมบติัทางความร้อนและสมบติัเชิงกล 

 ส่วนที 3 ปรับปรุงสมบติัความทนทานต่อแรกกระแทกของ HIPS ทีสุญเสียไปเนืองจากการ
เติมสารตา้นทานการติดไฟ ดว้ยการเติมยาง SBS จากนนันาํไปศึกษาการเผาไหม ้สมบติัทางความ
ร้อนและสมบติัเชิงกล 

 

3.1 วตัถุดิบ (materials) 

 3.1.1 High Impact Polystyrene เกรด HI830 ไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทัไออาร์พีซี
จาํกดั มหาชน (IRPC) 

 3.1.2 Organically modified montmorillonite (OMMT) ซือจากบริษทัคอนแนลล์บราเดอร์ส 
จาํกดั (Connell Bros. company Ltd.) 
 3.1.3 Magnesium Hydroxide (Mg(OH)2 ซือจากบริษทั Ajax Finechem  

 3.1.4 Bisphenol-A bis(diphenyl phosphate) (BDP) ซือจากบริษทัซนันีเคมมิคอลจาํกดั 
(Sunny Chemical Co. Ltd.) 

3.1.5 9,10-Dihydro-9-Oxa-10-Phosphaphenanthrene-10-Oxide (DOPO) ซือจาก
บริษทัซนันีเคมมิคอลจาํกดั (Sunny Chemical Co. Ltd.) 

 3.1.6 Triphenyl Phosphate (TPP) ซือจากบริษทั Young's corporation 

 3.1.7 Styrene butadiene styrene (SBS) เกรด KRATON® D1101JSM ได้รับความ
อนุเคราะห์จากบริษทัโตโยตา้ทูโชประเทศไทยจาํกดั (TOYOTA TSUSHO CO., LTD.) 
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3.2 เครืองมือ 

 3.2.1  เครืองผสมความเร็วสูง (High speed  mixer) บริษทัเอน็แมช  จาํกดั 

 3.2.2  เครืองอดัรีดพลาสติกแบบเกลียวหนอนคู่ (twin screw extruder) บริษทัเอ็นแมช  จาํกดั 

 3.2.3  เครืองฉีดพลาสติก (Injection machine) Battenfeld   รุ่น  BA250CDC  ขนาด  40  

ตนั 

 3.2.4  เครือง Impact Testing  ของบริษทั Zwick   

 3.2.5  เครือง Universal  testing  Machine  ของบริษทั Instron   
 3.2.6  เครือง scanning electron microscopy  (SEM) ของบริษทั CamScan  รุ่น MX 2000 

 3.2.7  เครือง Thermal Gravimetric  Analyzer (TGA)  ของบริษทั Mettler  
 3.2.8  เครืองทดสอบ LOI และ UL94 

 3.2.9  เครือง FAA micro calorimeter สถาบนั Fire Testing Technology สหรัฐอเมริกา 

 3.2.10 เครืองวดัสี Color reader CR-10 ของบริษทั Konica Minolta ประเทศญีปุ่น 

3.3 ขนัตอนดําเนินงานวจัิย 

 3.3.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเบืองตน้ 

 3.3.2 รวบรวมขอ้มูลทีสาํคญัแต่ละฉบบัทีสามารถนาํไปใชใ้นงานวจิยั 

 3.3.3 ออกแบบและวางแผนงานวจิยั 

 3.3.4 เตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ทีเกียวขอ้งกบังานวจิยั 

 3.3.5 ดาํเนินงานวจิยั 

ส่วนท ี1 ศึกษาชนิดของสารต้านทานการติดไฟทเีหมาะสมสําหรับ HIPS 

    3.3.5.1 นาํเมด็พลาสติก HIPS ไปอบไล่ความชืนทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 24 ชวัโมง จากนนันาํไปผสมกบัสารตา้นทานการติดไฟชนิดต่างๆ ดงันี OMMT, MH, 

BDP, DOPO, TPP (อตัราส่วน 15 phr และ 3 phr สําหรับ OMMT) ดว้ยเครืองปันผสม
ความเร็วสูงให้ผสมเขา้กนั โดยใชเ้ครือง high speed mixer รุ่น MIXER ของบริษทั เอ็นแมช
จาํกดั ปันผสมทีความเร็ว 1500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 นาที จนไดว้ตัถุดิบทีผสมเขา้กนัดี 

3.3.5.2  ทาํการผสมแบบหลอมโดยนาํ HIPS และสารตา้นทานการติดไฟทีปริมาณ
การเติม 15 phr และ OMMT ทีปริมาณการเติม 3 phr ดว้ยเครืองอดัรีดแบบเกลียวหนอนคู่ ของ
บริษทั เอ็นแมช จาํกดั (twin screw extruder) โดยอุณหภูมิในบาเรลตงัแต่โซนป้อน ไปจนถึง
หวัดายน์ ไดแ้ก่ 150 155 160 170 180 190 200 และ 220 องศาเซลเซียส และใชค้วามเร็วรอบ
การหมุนสกรู 80 รอบต่อนาที ซึงพอลิเมอร์ผสมในรูปของ extruded ทีออกมานี จะถูกตดัเป็น
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เมด็โดยเครืองตดัเมด็พลาสติก ซึงจะไดเ้มด็ของวสัดุคอมพอสิทซึงมีขนาดเมด็ทีเหมาะสาํหรับ
นาํไปผา่นกระบวนการฉีดขึนรูปต่อไป 

 
ภาพที 14 เครืองอดัรีดแบบเกลียวหนอนคู่ (Co-rotating Twin screw extruder) 

3.3.5.3 ทาํการขึนรูปชินงานตวัอยา่งสาํหรับทดสอบโดยนาํเมด็ของวสัดุคอมพอสิท
ทีได ้มาฉีดขึนรูปดว้ยเครืองฉีดขึนรูปพลาสติกยีห้อ Battenfeld  รุ่น  BA250CDC  เพือให้ได้
ชินงานสาํหรับการทดสอบความทนต่อแรงดึงและทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทก โดย
ใชอุ้ณหภูมิในการฉีดขึนรูปตงัแต่ 195 – 210 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบในการหมุนสกรู 
200 rev/min และใชค้วามดนั 60 บาร์ 

 
ภาพที 15 เครืองฉีดขึนรูปพลาสติก (Injection molding machine) 

3.3.5.4  พิสูจน์เอกลกัษณ์และสมบติัของวสัดุ 

  3.3.5.4.1 ศึกษาสมบัติการต้านทานการติดไฟโดยทดสอบ UL-94 

(Underwriters Laboratories 94V) ซึงเป็นมาตรฐานการทดสอบการลามไฟของวสัดุพลาสติก 
และ Limiting Oxygen Index (LOI) การทดสอบสมบติัการติดไฟ (Flammability property) 

ของ HIPS และ HIPS/FR โดยเผาไหมใ้นแนวตงั ใชชิ้นงานสีเหลียมผืนผา้ขนาด 10x127x3.2 

มิลลิเมตร จดัตงัอุปกรณ์ดงัภาพที 16 โดยทีทาํการจุดไฟ 10 วินาที แลว้เอาไฟออกจากชินงาน
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จบัเวลาในการติดไฟจนไฟดบั บนัทึกเป็น t1  แลว้เวน้ระยะสัก 1 นาที จุดไฟอีกครังเป็นเวลา 
10 วนิาที แลว้เอาไฟออกจากชินงานจบัเวลาในการติดไฟจนไฟดบั บนัทึกเป็น t2 และสุดทา้ย
จุดไฟอีกครัง 10 วินาที แลว้เอาไฟออกจากชินงานจบัเวลาบนัทึกเป็น t3 ตลอดจนบนัทึกการ
หยดลงของพอลิเมอร์หลอมเหลวเพือนําไปจดัระดับว่าอยู่ในเกณฑ์ใด ซึงแบ่งออกเป็น 3 

ระดบั คือ UL94 V0, UL94 V1, UL94V2 โดยทีสามารถแบ่งประเภทของแต่ละประเภทได้
ตาม ตารางที 1 ซึง  UL94 V0 จะมีสมบติัการตา้นทานการติดไฟดีทีสุด รองลงมาคือ UL94 

V1 และ UL94 V2 

 
ภาพที 16 แผนภาพแสดงการจดัตงัอุปกรณ์สาํหรับการทดสอบการเผาไหมโ้ดย

เทคนิค UL94 
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ตารางที 1 คุณสมบติัของ UL94 แต่ละประเภท 

Fire  classification 

UL94V0                                  t1 and  t2  less  than  10 s  for  each  specimen 

                                               t1 +  t2  less  than  50 s  for  the  five  

specimen 

                                               t2 +  t3  less  than   30s  for  each  specimen 

                                               No  afterflame  or  afterglow  up to  the  

holding  clamp   

                                               No  burning  drops                        

UL94V1                      t1 and  t2  less  than  30s for each  specimen 

                                               t1 +  t2  less  than  250 s for the  five  specimens 

                                               t2 +  t3  less  than   60 s  for  each  specimen 

                                               No afterflame  or afterglow  up  to  the  holding  

clamp 

                                               No  burning  drops                        

UL94V2                                  t1 and t2  less  than  30 s  for each  specimen 

                                               t1 +  t2  less  than  250 s for the  five  specimens 

                                              t2 +  t3  less  than   60 s  for  each  specimen 

                                              No afterflame  or afterglow  up  to  the  holding  

clamp 

                                              Burning  drops  allowed 

 

และทดสอบหาปริมาณแก๊สออกซิเจนทีน้อยทีสุดที HIPS และ HIPS/FR ใชใ้นการเผาไหม ้
อุปกรณ์สําหรับทดสอบ LOI แสดงดงัภาพที 17 สภาวะทีใชท้ดสอบจะกาํหนดปริมาณแก๊ส
ออกซิเจนและไนโตรเจนในสัดส่วนต่างๆ และคาํนวณ LOI ไดด้งันี  

 
เนืองจากอากาศประกอบดว้ยแก๊สออกซิเจน 21 เปอร์เซ็นต ์ถา้วสัดุมีค่า LOI ตาํกวา่ 

21 ก็จะจดัอยูใ่นประเภททีเผาไหมไ้ด ้ในขณะทีวสัดุทีมี LOI สูงกวา่ 21 ก็จะจดัอยูใ่นประเภท
ทีดบัไฟไดด้ว้ยตวัเอง ยงิวสัดุมีค่า LOI สูงก็จะยงิมีสมบติัการตา้นทานการคิดไฟทีดี[14] 
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ภาพที 17 เครือง Limited Oxygen Index (LOI ) 

 ทดสอบการเผาไหมโ้ดยวิธี pyrolysis combustion flow calorimetry (PCFC) เป็น
การทดสอบการเผาไหมโ้ดยใชส้าร 4.0-5.0 มิลลิกรัม โดยใชเ้ครือง FAA micro calorimeter ที
สถาบนั Fire Testing Technology Limited. โดยใชอ้ตัราการใหค้วามร้อน 1 องศาเซลเซียสต่อ
วินาที ให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส ภายใตส้ภาวะแก๊สผสมของแก๊ส
ไนโตรเจน 80 เปอร์เซ็นตผ์สมกบัแก๊สออกซิเจน 20 เปอร์เซ็นต ์และจะไดผ้ลการทดสอบเป็น 

Heat Release Rate (W/g), Heat of Combustion (J/g) และ Ignition Temperature (°C) รูป
เครืองมือการทดสอบแสดงดงัรูป 18 

 
ภาพที 18 เครือง FAA micro calorimeter [41] 

 

 

3.3.5.4.2 ศึกษาสมบติัเชิงกล ไดแ้ก่ Impact test และ Tensile test 

  ในการทดสอบการทนต่อแรงกระแทก (Impact test) เป็นการทดสอบความสามารถ
ในการรับและส่งผา่นแรงก่อนทีชินงานจะเกิดการแตกหกั โดยวดัค่า Impact Energy หรือ
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ปริมาณพลงังานทีวสัดุดูดซบัไวไ้ดเ้มือไดรั้บแรงกระแทกจากลูกตุม้อยา่งทนัทีทนัใด ทาํการ
ทดลองโดยดว้ยเครือง Izod impact testing ของ Zwick รุ่น B102.202   ดงัภาพที 19 ลูกตุม้ 
(Pendulum) ขนาด 4 จูล ตามมาตรฐาน ASTM D256 แบบไอซอด (Izod impact testing) การ
วางชินงานจะวางแนวตงัโดยใหลู้กตุม้กระแทกกบัดา้นทีมีรอยบาก  

 
ภาพที 19 เครืองทดสอบการกระแทก (Impact testing) 

ขอ้มูลทีได้คือพลังงานทีทาํให้เกิดการแตกหัก สามารถนํามาคาํนวณหาค่าความต้านแรง
กระแทกไดต้ามสมการดงันี 

IP = E/A     

  โดยที  IP คือ ความตา้นแรงกระแทก (Impact strength) หน่วยเป็น จูลต่อตารางเมตร                                      
E  คือ ค่าพลงังานทีชินงานดูดซบั หน่วยเป็น จูล   

 A  คือ พนืทีของชินงานทีดูดซบัแรง หน่วยเป็น ตารางเมตร     
การทดสอบสมบติัความตา้นแรงดึง (Tensile  test) เพือศึกษาความทนทานในการรับ

แรงคงที   ลกัษณะการเปลียนรูปร่างของวสัดุ ดว้ยเครือง Instron Universal testing  machine   
ของบริษทั Instron ดงัภาพที 20 ตามมาตรฐานASTM D 638 ชินงานทดสอบมีลกัษณะเป็น
รูปดมัเบลล์ ความยาวเกจเท่ากบั 50 มิลลิเมตร ใชค้วามเร็วในการทดสอบ (cross head speed)  

50 mm/min ใชแ้รงดึง 50 kN ผลการทดสอบทีไดคื้อค่ามอดูลสั ( modulus), ค่าความแข็งแรง
ต่อการดึง (tensile  strength),  ระยะยดื (Elongation) 

ค่ามอดูลสัแรงดึง (Tensile   modulus) คือค่าความตา้นทานการเปลียนรูปของวสัดุ 
ซึงวดัไดจ้ากความชนัของกราฟเคน้และความเครียด (stress-strain curve) ในช่วงทีมีสมบติั
เป็นอิลาสติก (elastic)  

ค่าความแข็งแรงต่อการดึง (tensile strength) คือ ค่าความเคน้สูงสุดทีวสัดุจะทนได้
ก่อนทีจะขาดหรือแตกออกจากกนั 
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ระยะยดื ณ จุดขาด (Elongation at break) คือระยะยดืของวสัดุเมือไดรั้บแรงจนถึงจุด
แตกหกัของชินงาน 

 
ภาพที 20 เครือง Universal testing Machine 

3.3.5.4.3 ศึกษาสมบติัทางความร้อนดว้ย Thermal gravimetric analyser (TGA) 

วิเคราะห์ความเสถียรของพอลิเมอร์เมือได้รับความร้อนโดยใช้เครือง Thermal 

gravimetric analyser (TGA) จากบริษทั Mettler ดงัภาพที 21 เพือวดัการเปลียนแปลงทาง
นาํหนกัของตวัอยา่งเมือไดรั้บความร้อน ใชอุ้ณหภูมิในการทดสอบอยูใ่นช่วงตงัแต่ 50 - 800 

องศาเซลเซียส ดว้ยอตัราเร็วในการใหค้วามร้อน 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ใชชิ้นงานทดสอบ
หนกัประมาณ 3-5 มิลลิกรัม ทดสอบดว้ยระบบ Temperature Scan ภายใตบ้รรยากาศแก๊ส
ไนโตรเจน จะไดข้อ้มูลในรูปของเปอร์เซ็นตน์าํหนกัของสารทีสลายตวัไป (%weight  loss) 

กบัอุณหภูมิ แลว้นาํค่าทีไดม้าพลอตกราฟและวิเคราะห์ความเสถียรทางความร้อนของวสัดุ 
งานวจิยันี 
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ภาพที 21 เครือง Thermal gravimetric analyser (TGA) 

3.3.5.4.4 ศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (Scanning electron microscopy, SEM)  

ศึกษาสมบติัทางสัณฐานวิทยาของ HIPS และ HIPS/FR ดว้ยเครือง SEM Camscan รุ่น 
MX2000 บริษทั Camtrad จาํกดั ดงัภาพที 22 โดยนาํชินงานตวัอยา่งมาหักหลงัจากแช่ใน
ไนโตรเจนเหลว และเคลือบผิวหนา้ดว้ยทอง ผลทีไดจ้ะแสดงพืนผิวการแตกหกัของชินงาน 
เพือดูความเขา้กนัไดร้ะหวา่ง HIPS กบัสารตา้นการติดไฟชนิดต่างๆ การกระจายตวัของสาร
ตา้นการติดไฟ ซึงจะส่งผลต่อสมบติัเชิงกลของวสัดุ ตลอดจนดูชนัขีเถา้ของชินงานหลงัจาก
การทดสอบการเผาไหม ้

 
ภาพที 22 กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM) 
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3.3.5.4.5 วดัสี 

ระบบสีแบบ Lab เป็นค่าสีทีถูกกาํหนดขึนโดย CIE (Commission Internationale d’ 

Eclarirage) เพือให้เป็นสีมาตรฐานกลางของการวดัสีทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสีใน RGB 

และ CMYK ระบบ Hunter มีการกาํหนดค่าแสดงสี คือ L,a,b ซึงแสดงถึงสีต่างๆดงันี [42] 

  L หมายถึง ค่าความสวา่งมีค่า 0 – 100  
   0 หมายถึง สีมืดทีสุด 

   100 หมายถึง สวา่งทีสุด 

  a หมายถึง ค่าทีแสดงความเป็นสีแดง หรือเขียว 

   +a หมายถึง แสดงความเป็นสีแดง 

   - a หมายถึง แสดงความเป็นสีเขียว 

  b หมายถึง ค่าทีแสดงความเป็นสีเหลือง หรือนาํเงิน 

   +b หมายถึง แสดงความเป็นสีเหลือง 

   - b  หมายถึง แสดงความเป็นสีนาํเงิน 

 
ภาพที 23 โมเดลสีแบบ Lab[43] 
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 โดยมีค่า ∆L, ∆a และ∆b แสดงถึงความแตกต่างของสีระหวา่งชินงานตวัอยา่งกบัชินงาน
มาตรฐาน โดยคาํนวณไดด้งันี 

 

 

 

 ∆L, ∆a และ∆b จะเป็นตวับอกถึงความแต่ต่างของสีเชิงคุณภาพ โดยถา้มีความแตกต่าง
มากกวา่ tolerances ก็บ่งบอกวา่สีของชินงานตวัอยา่งต่างจากสีมาตรฐานเกินไป 
 ความแตกต่างของสีรวม, ∆E เป็นค่าทีใชบ้อกสําหรับความแตกต่างของ L, a และ b ของ
ตวัอยา่งและชินงานมาตรฐาน[42] 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 24 เครืองวดัสี 
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ภาพที 25 แผนภาพแสดงขนัตอนการดาํเนินงานในส่วนที 1 

ส่วนท ี2 ศึกษาปริมาณของสารต้านทานการติดไฟทเีหมาะสมสําหรับ HIPS 

3.3.5.5 ทาํการผสม HIPS และสารตา้นทานติดไฟชนิดทีผา่นการทดสอบ UL94 ระดบั 
V0 มาทาํการลดปริมาณเป็น 10 และ 5 phr ผสมดว้ยเครืองอดัรีดแบบเกลียวหนอนคู่ซึงพอลิ
เมอร์ผสมในรูปของ extruded ทีออกมานี จะถูกตดัเป็นเมด็โดยเครืองตดัเมด็พลาสติก 

3.3.5.6 นําเม็ดพลาสติกแต่ละสูตรไปทาํการฉีดขึนรูปด้วยเครืองอดัฉีดเพือให้ได้
ชินงานสําหรับทดสอบการติดไฟและทดสอบสมบติัเชิงกล แลว้นาํมาทดสอบสมบติัต่างๆ
เช่นเดียวกบัขอ้ 3.3.5.4 

3.3.5.7 วเิคราะห์ผลการทดลองตอนที 2  

 

 

HIPS 

Flame retardants 

- OMMT 3 phr 

- MH 15 phr 

- BDP phr 

- DOPO phr 

-TPP phr 

Injection Molding Machine 

Twin Screw Extruder 

Thermal 

Properties 

-TGA 

Morphological 

Property 

-SEM 

Mechanical 

Properties 

-Tensile 

-Impact 

Flammability 

-LOI 

-UL 94 

-PCFC 
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ภาพที 26 แผนภาพแสดงขนัตอนการดาํเนินงานในส่วนที 2 

ส่วนท ี3 ปรับปรุงสมบัติความทนทานต่อแรงกระแทกของ HIPS ทลีดลงเนืองจากการเติม
สารต้านทานการติดไฟ 

3.3.5.8 ทาํการผสม HIPS และสารตา้นทานการติดไฟชนิดทีผ่านการทดสอบ UL94 

ระดบั V0 และ SBS 15 phr ผสมดว้ยเครืองอดัรีดแบบเกลียวหนอนคู่ซึงพอลิเมอร์ผสมในรูป
ของ extruded ทีออกมานี จะถูกตดัเป็นเมด็โดยเครืองตดัเมด็พลาสติก 

3.3.5.9 นําเม็ดพลาสติกแต่ละสูตรไปทาํการฉีดขึนรูปด้วยเครืองอดัฉีดเพือให้ได้
ชินงานสําหรับทดสอบการติดไฟและทดสอบสมบติัเชิงกล แลว้นาํมาทดสอบสมบติัต่างๆ
เช่นเดียวกบัขอ้ 3.3.1.4 

3.3.5.10 วเิคราะห์ผลการทดลองตอนที 3 

 

HIPS 

Flame retardants 

- MMT (1 และ 2 phr) 

- MH (5 และ 10 phr) 

- BDP (5 และ 10 phr) 

- DOPO (5 และ 10 phr) 

-TPP (5 และ 10 phr) 

Injection Molding Machine 

Twin Screw Extruder 

Thermal 

Properties 

-TGA 

 

Morphological 

Property 

-SEM 

Mechanical 

Properties 

-Tensile 

-Impact 

Flammability 

-LOI 

-UL 94 
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ภาพที 27 แผนภาพแสดงขนัตอนการดาํเนินงานในส่วนที 3 

3.3.6 วเิคราะห์และสรุปผลงานวจิยั 

3.3.7 จดัทาํรายงานผลงานวจิยั 

3.3.8 เสนอผลงานวิจยั

HIPS 

Flame retardants 

- MMT  

- MH 

- BDP  

- DOPO  

-TPP  

Injection Molding Machine 

Twin Screw Extruder 

Thermal 

Properties 

-TGA 

 

Morphological 

Property 

-SEM 

Mechanical 

Properties 

-Tensile 

-Impact 

Flammability 

-LOI 

-UL 94 

SBS 
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บทท ี4 

ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง 

งานวจิยันีไดท้าํการปรับปรุงสมบติัการตา้นทานการติดไฟของพอลิสไตรีนชนิดทนทานต่อ
แรงกระแทกโดยเติมสารตา้นทานการติดไฟชนิดและปริมาณต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั
ดงันี 

ส่วนที 1   ศึกษาชนิดของสารตา้นทานการติดไฟต่อสมบติัของ HIPS โดยใชส้ารตา้นการติดไฟ 
ต่างกนั 5 ชนิดไดแ้ก่ MH, BDP, DOPO, TPP ทีปริมาณ 15 phr และ OMMT ทีปริมาณ 3 

phr  

ส่วนที 2   ศึกษาปริมาณของสารตา้นทานการติดไฟต่อสมบติัของ HIPS โดยใชส้ารตา้นทานการติด
ไฟ 5 ชนิดไดแ้ก่ MH, BDP, DOPO, TPP ทีปริมาณ 5, 10 และ 15 phr และ OMMT ที
ปริมาณ 1, 2 และ 3 phr  

ส่วนที 3   ปรับปรุงความทนทานต่อแรงกระแทกของ HIPS ทีลดลงเนืองจากการเติมสารตา้นทาน 
การติดไฟดว้ยการเติม SBS 

 

4.1 ผลของชนิดสารต้านทานการติดไฟต่อสมบัติของ HIPS  

 ส่วนที 1 นีเป็นการศึกษาผลของชนิดสารตา้นทานการติดไฟไดแ้ก่ OMMT, MH, BDP, 

DOPO และ TPP ต่อสมบติัการตา้นทานการติดไฟของ HIPS โดยนาํสารตา้นทานการติดไฟมาผสม
ขึนรูปเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ดว้ยเครืองอดัรีดแบบเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder) โดยใช้
ปริมาณสารตา้นทานการติดไฟ 15 phr ( 3 phr สําหรับ OMMT) และขึนรูปชินงานตวัอยา่งสําหรับ
ทดสอบสมบติัต่างๆดว้ยเครืองอดัฉีด (Injection molding machine) และนาํมาทดสอบการตา้นทาน
การติดไฟดว้ย Underwriters Laboratories 94 (UL94), Limiting oxygen index (LOI) และ Pyrolysis 

combustion flow calorimetry (PCFC) ทดสอบสมบติัทางความร้อนดว้ย TGA ทดสอบสมบติัเชิงกล 
ไดแ้ก่ สมบติัการทนทานต่อแรงดึงและสมบติัการทนทานต่อแรงกระแทก รวมทงัศึกษาสมบติัทาง
สัณฐานวทิยาดว้ย SEM 
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4.1.1 สมบัติการต้านการติดไฟ (Flame retardancy) 

การศึกษาการเผาไหมท้ดสอบโดยเทคนิค UL94, LOI และทดสอบ PCFC ผลการทดสอบ
แสดงดงัตารางที 2 

ตารางที 2 แสดง LOI, UL94, อตัราการเผาไหมแ้ละ HRC ของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้นทาน
การติดไฟชนิดต่างๆ 

สูตร %LOI UL94 
อตัราการเผาไหม้ 

(cm/min) 

HRC 

(J/gK) 

HIPS 18.5 NC* 5.90 0.40 1118 

HIPS/ OMMT  3 phr 22.5 V0 - 846 

HIPS/ MH         15 phr 21.5 NC* 2.22 0.23 1048 

HIPS/ BDP    15 phr 22.5 V0 - 832 

HIPS/ DOPO 15 phr 22.5 V0 - 826 

HIPS/ TPP     15 phr 22.5 V0 - 853 

*NC = no classify  

จากการทดสอบการเผาไหมข้อง HIPS ในแนวตงั ชินงานหลงัการเผาไหมแ้สดงดงัภาพที 28 

พบว่า HIPS จะเกิดการเผาไหมอ้ย่างรวดเร็วและเผาไหมไ้ปจดหมดระยะชินงาน ดว้ยอตัรา 5.90 

เซนติเมตรต่อนาที ทงัยงัเกิดเขม่าสีดาํจาํนวนมาก และยงัเกิดการหยดลงของพอลิเมอร์หลอมเหลว 
จึงไม่จดัอยูใ่นอนัดบัใดในการทดสอบ UL-94 มีปริมาณการใชอ้อกซิเจนนอ้ยทีสุด (%LOI) ทีทาํให ้
HIPS ลุกติดไฟ 18.5 เปอร์เซ็นต ์ส่วนภาพ SEM ของชินงานทีเหลือจากการเผาไหมข้อง HIPS ภาพ 
29 (a) ก็พบวา่ไม่เกิดเถา้ใดๆปกคลุมพืนผวิพอลิเมอร์เลย HIPS เกิดการเผาไหมแ้ละลอยเป็นเขม่าไป
หมด และนอกจากนีจากการทดสอบการเผาดว้ยเทคนิค PCFC แสดงค่า Heat Release Capacity 

(HRC) ซึงหมายถึง อตัราการปลดปล่อยความร้อนทีมากทีสุดต่ออตัราการให้ความร้อนทีคงทีในการ
ทดสอบ โดย HRC ของ HIPS คือ 1118 J/gK และเมือเติมสารตา้นทานการติดไฟลงไปใน HIPS 

พบวา่สามารถปรับปรุงสมบติัการตา้นการติดไฟ โดยพบวา่ %LOI มีค่าเพิมขึน มีอตัราการเผาไหม้
ชา้ลงและปลดปล่อยความร้อนในระหวา่งการเผาไหมล้ดลง ดงัแสดงในตารางที 2 
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ภาพที 28 ชินงานจากการทดสอบ UL94 (a) HIPS, (b) HIPS/OMMT, (c) HIPS/MH,  

(d) HIPS/BDP, (e) HIPS/DOPO และ (f) HIPS/TPP  

  
 
 
 
 

(a) (b) (c)  

 
    (d) (e) (f) 

ภาพที 29 แสดงภาพจาก SEM ของ a) HIPS, b) HIPS/OMMT3, c) HIPS/MH15, d) HIPS/BDP15,  

e) HIPS/DOPO15 และ f) HIPS/TPP15 ทีกาํลงัขยาย 200 เท่า 
เมือทาํการเปรียบเทียบการตา้นทานการติดไฟของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้นทานการ

ติดไฟ MH พบวา่ %LOI มีค่าเพิมขึนเป็น 21.5 เปอร์เซ็นต์ โดยการทาํงานของ MH นนั MH จะเกิด
การสลายตวัและปลดปล่อยนาํออกมา ดงัสมการที 2 ซึงจะไปลดอุณหภูมิของระบบการเผาไหมล้ง 
และเจือจางแก๊สทีติดไฟได้[44] สําหรับ MgO จะมีเสถียรทางความร้อนสูง และจะไปเคลือบบน
พืนผวิพอลิเมอร์ซึงจะเป็นฉนวนกนัแก๊สทีติดไฟไดก้บัเปลวไฟและแก๊สออกซิเจนจากภายนอก [14, 

45] แต่อยา่งไรก็ตามเมือเติม MH ไป 15 phr พบวา่ %LOI มีค่าตาํทีสุด (LOI 21.5%) และจากการ
ทดสอบ PCFC มีการปลดปล่อยความร้อนออกมาสูงทีสุด (1048 J/gK) เมือเปรียบเทียบกบัสาร

a b d c f e 
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ตา้นทานการติดไฟชนิดอืน (ดงัตารางที 2) และไม่อยูใ่นระดบัใดใน UL94 ซึงเมือเกิดการเผาไหม้
เปลวไฟลุกอยา่งต่อเนืองไม่สามารถดบัไฟไดด้ว้ยตวัเอง เกิดการเผาไหมไ้ปจดหมดระยะชินงาน ดงั
ภาพที 28 (c) และเกิดการหยดลงของพอลิเมอร์หลอมเหลว  MH เพียงแค่ชะลออตัราการเผาไหม้
ของ HIPS ลงเท่านนั โดยมีอตัราการเผาไหม ้2.22 เซนติเมตรต่อนาที เนืองจากปริมาณ MH ไม่
เพียงพอต่อการตา้นทานการติดไฟทีมีประสิทธิภาพ  เห็นได้จากภาพจาก SEM ของ HIPS/MH 

หลงัจากการเผาไหม ้ภาพที 29 (c) พบวา่มีปริมาณเถา้เพียงเล็กนอ้ยและไม่ทวัถึง ตอ้งมีการเติมลงไป
ในปริมาณมาก จึงจะทาํหนา้ทีเป็นสารตา้นทานการติดไฟไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ [37, 46] และมี
ฟองอากาศทีเกิดจากการการระเหยของนาํทีปลดปล่อยออกมา 

2Mg(OH)2  2MgO + H2O (1300 kJ/mol) -------------------- (2)  

เมือพิจารณาเปรียบเทียบสารตา้นทานการติดไฟในกลุ่มฟอสเฟต : BDP, DOPO และ TPP 
พบวา่สามารถปรับปรุงการตา้นทานการติดไฟของ HIPS ไดดี้ จากการทดสอบ UL94 อยูใ่นระดบั 
V0 โดยทาํให้ HIPS สามารถดบัไฟไดเ้องและไม่เกิดการหยดของพอลิเมอร์หลอมเหลว และมี 
%LOI ถึง 22.5 เปอร์เซ็นต์ และจากการทดสอบ PCFC พบว่า HIPS/BDP, HIPS/DOPO และ 
HIPS/TPP มีการปลดปล่อยความร้อนดงันี คือ 832, 826 และ 853 J/gK ตามลาํดบั  โดยทวัไปแลว้
การทาํงานของสารตา้นทานการติดไฟในกลุ่มนีสามารถทาํงานได้ทงัในเฟสของแก๊สและเฟสที
ควบแน่น ในเฟสแก๊สจะสลายตวัและปลดปล่อย PO·ไปจบักบัอนุมูลอิสระ (H· และ OH·)  ทีเกิด
จากการสลายตวัของพอลิเมอร์ซึงมีความวอ่งไวในการติดไฟ แลว้เกิดเป็นโมเลกุลทีมีความว่องไว
ลดลงหรือเฉือยต่อการเกิดปฏิกิริยา จึงสามารถหน่วงการเผาไหมแ้ละเจือจางแก๊สออกซิเจน [38, 45, 

47-49]  สําหรับเฟสทีควบแน่นนนัจะสร้างชนัขีเถา้เพือเป็น barrier ป้องกนัระหวา่งเฟสแก๊สทีเกิด
การเผาไหมแ้ละเฟสของแขง็ทีเกิดการสลายตวัทางความร้อน โดยชนัขีเถา้นีจะมีค่าการนาํความร้อน
ตาํทาํให้ลดการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งความร้อนไปสู่วสัดุ จาํกดัการถ่ายเทมวลของแก๊ส
ออกซิเจนทีจะเขา้สู่เปลวไฟ  และทาํให้อตัราการสลายตวัเนืองจากความร้อนของพอลิเมอร์และการ
ไหลของเชือเพลิงทีบริเวณทีสัมผสัเปลวไฟลดลง  

สําหรับการเติม BDP ลงไปใน HIPS พบว่าเกิดการทาํงานทงัในเฟสของแก๊สและเฟสที
ควบแน่นยืนยนัไดจ้ากผล TGA ดงัตารางที 3 พบว่า HIPS/BDP มีนาํหนกัของสารเหลือจากการ
ทดสอบสูงถึง 5.21 เปอร์เซ็นต์และภาพ SEM ของชินงานหลงัจากการเผาไหมที้มีทงัเถ้าและ
ฟองอากาศกระจายอยู่   (ภาพที 29 (d)) โดยกลไกการแตกตวัเป็นอนุมูลอิสระของ BDP แสดงดงั
ภาพที 30 และกลไกการสลายตวัทางความร้อนและสร้างเป็นเถา้ของสารตา้นทานการติดไฟ BDP 

แสดงดงัภาพที 31 
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ตารางที 3 นาํหนกัของ HIPS และ HIPS ทีผสมสารตา้นการติดไฟชนิดต่างๆทีเหลือจาก 

การทดสอบ TGA  

สูตร 
นาํหนกัสารทีเหลือ 

(เปอร์เซ็นต)์ 

HIPS 0.24 

HIPS/OMMT  3 phr 3.09 

HIPS/MH         15 phr 5.11 

HIPS/BDP    15 phr 5.21 

HIPS/DOPO 15 phr 0.16 

HIPS/TPP     15 phr 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 30 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของสารตา้นทานการติดไฟ BDP ในเฟสแก๊ส 

∆ 

∆ 
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ภาพที 31 กลไกการสลายตวัทางความร้อนและสร้างเป็นเถา้ของสารตา้นทานการติดไฟ  

BDPในเฟสทีควบแน่น [50] 
 สาํหรับการเติม DOPO ลงไปใน HIPS นนัพบวา่มีการทาํงานในทงัในเฟสของแก๊สและเฟส
ทีควบแน่น แต่พบการทาํงานในเฟสของแก๊สเป็นหลกั โดยพบวา่ปริมาณเถา้ทีเหลือจากการทดสอบ 
TGA มีเพียงเล็กน้อยแสดงดงัตารางที 3 และภาพ SEM ของชินงานหลังจากการเผาไหม ้            
(ภาพที 29 (e)) ก็พบเถา้กระจายอยูแ่ต่มีปริมาณไม่มากนกัแต่พบฟองอากาศจาํนวนมาก ดงัภาพที 32 
ทงันีเนืองจากเมือเอาเปลวไฟออก HIPS/DOPO ก็เกิดการดบัไฟในเวลาอนัรวดเร็ว จึงเกิดเพียงแค่
การสลายตวัเป็นอนุมูลอิสระมาตา้นการติดไฟ ยงัไม่ทนัสร้างชันของเถา้อย่างสมบูรณ์ กลไกการ
สลายตวัเป็นอนุมูลอิสระของ DOPO แสดงในภาพที 33 และกลไกการสร้างเป็นเถา้แสดงในภาพที 
34 ตามลาํดบั 

 
ภาพที 32 แสดงภาพจาก SEM ของ HIPS/DOPO 15 ทีกาํลงัขยาย 10 เท่า 
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ภาพที 33 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของสารตา้นทานการติดไฟ DOPO ในเฟสแก๊ส [51] 

 
 ภาพที 34 กลไกการสลายตวัทางความร้อนและสร้างเป็นเถา้ของสารตา้นทานการติดไฟ 

DOPO ในเฟสทีควบแน่น [38] 

ส่วนการเติม TPP ลงไปใน HIPS นันจะมีการทาํงานในเฟสของแก๊สเพียงอย่างเดียว 
เนืองจาก TPP ระเหยกลายเป็นไอไดง่้ายเนืองจากมีอุณหภูมิในการระเหยตาํ จึงทาํหนา้ทีในเฟสของ
แก๊สเท่านนั สอดคลอ้งกบัผลจาก TGA ทีเกิดการสลายตวัไปหมดไม่เหลือเถา้ ดงัตารางที 3 และภาพ
จาก SEM ภาพที 35 ก็พบฟองอากาศซึงคาดวา่มาจากส่วนทีระเหยกลายเป็นไอ สําหรับกลไกการ
แตกตวัเป็นอนุมูลอิสระของ TPP แสดงในภาพที 36 

 
ภาพที 35 แสดงภาพจาก SEM ของ HIPS/TPP15 ทีกาํลงัขยาย 10 เท่า 
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ภาพที 36 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของสารตา้นทานการติดไฟ TPP ในเฟสแก๊ส [3] 

นอกจากนีเมือพิจารณาการเติม OMMT เป็นสารต้านทานการติดไฟให้แก่ HIPS พบว่า
สามารถเพิม %LOI เป็น 22.5 เปอร์เซ็นตแ์ละอยูใ่นระดบั V0 ในการทดสอบ UL94 แมจ้ะเติมเพียง  
3 phr เท่านนั ภาพจาก SEM ของชินงาน HIPS/OMMT หลงัจากการเผาไหม ้ภาพที 26 (b) พบวา่ 
เกิดเถา้ขึนปกคลุมผิวพอลิเมอร์อยา่งทวัถึง ซึงจะทาํหนา้ทีเป็น physical barrier ในการปกป้องพอลิ
เมอร์จากความร้อนและออกซิเจนในอากาศ และชะลอการแพร่ออกของแก๊สทีติดไฟไดที้เกิดจาก
การสลายตวัของพอลิเมอร์ออกไปยงับริเวณเปลวไฟ[52] การทาํงานของ OMMT จะเริมจากการที 
alkylammonium salt เกิดการสลายตวัเมือไดรั้บความร้อนจากนนัเกิดเป็น acid sites บนsilicate และ
เกิดการสะสมของเคลย์บนผิวหน้าของพอลิเมอร์เนืองจากบริเวณผิวมีพลังงานน้อยกว่าใน 
carbon-base polymer เมือไดรั้บความร้อนจึงเกิดการเคลือนทีของอนุภาคเคลยม์ายงัผิวหนา้ จะไปเร่ง
การสร้างเป็นเถ้าทีเสถียร และนอกจากนีแผ่นของชันเคลยย์งักกัสายโซ่พอลิเมอร์ทีสลายตวัทาง
ความร้อนเพือไม่ใหก้ารสลายตวัดาํเนินต่อ และนอกจากนี OMMT เกิดการกลายเป็นไอตาํทาํให้เป็น
ประโยชน์ในการเกิดเป็นเถ้าได้อย่างเต็มทีสอดคล้องกบัภาพ SEM ทีมีปริมาณเถ้าปกคลุมเป็น
จาํนวนมาก [52, 53]  
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4.1.2 สมบัติทางความร้อน (Thermal property) 

 
ภาพที 37 แสดงกราฟจาก TGA ของ HIPS, HIPS/OMMT3, HIPS/MH15, HIPS/BDP15, 

HIPS/DOPO15 และ HIPS/TPP15 ภายใตส้ภาวะบรรยากาศแก๊สไนโตรเจน 

 จากการศึกษาสมบติัทางความร้อนดว้ยเทคนิค TGA พบว่า HIPS และ HIPS ทีเติมสาร
ตา้นทานการติดไฟเกิดการสลายตวัทางความร้อนเพียงขนัตอนเดียว โดย HIPS จะเริมสลายตวัทาง
ความร้อนทีอุณหภูมิระหว่าง 409 ถึง 447 องศาเซลเซียส ส่วน HIPS/OMMT, HIPS/MH, 

HIPS/BDP, HIPS/DOPO และ HIPS/TPP เริมเกิดการสลายตวัทางความร้อนทีอุณหภูมิ 428.44, 

413.30, 412.95, 413.68, และ 407.20 องศาเซลเซียสตามลาํดบั โดย HIPS/DOPO และ HIPS/TPP 
เกิดการสลายตวัและสูญเสียนาํหนกัในช่วงแรกไปประมาณ 13 เปอร์เซ็นตซึ์งใกลเ้คียงกบัปริมาณ
สารตา้นการติดไฟทีเติมลงไป ยนืยนัถึงการสลายตวัไปเป็นอนุมูลอิสระเพือทาํหนา้ทีในการตา้นการ
ติดไฟ และเมือพิจารณานาํหนกัสารทีเหลือจากการทดสอบแสดงดงัตารางที 3 พบวา่ HIPS เกิดการ
สลายตวัค่อนขา้งสมบูรณ์โดยเหลือเถา้น้อยมากเพียง 0.24 เปอร์เซ็นต์เท่านนั ส่วน HIPS/OMMT 

และ HIPS/MH เหลือเถา้ 3.09 และ 5.11 เปอร์เซ็นต์ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบัผลทดสอบการ     
เผาไหมด้งัทีไดก้ล่าวใน 4.1.1 วา่มีการสร้างเถา้ขึนมาปกคลุมผิวพอลิเมอร์ ส่วน HIPS/BDP และ 
HIPS/DOPO มีเถา้เหลืออยู ่5.21 และ 0.16 เปอร์เซ็นต ์และ HIPS/TPP เกิดการสลายตวัอยา่งสมบูรณ์
ไม่เหลือปริมาณเถา้เลย สอดคลอ้งกบัการทาํงานในเฟสของแก๊สของ TPP ทีเกิดการสลายตวัและ
ปลดปล่อยอนุมูลอิสระ 
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4.1.3 สมบัติเชิงกล (Mechanical properties) 

 4.1.3.1 สมบติัการทนแรงกระแทก (Impact test) 

 
ภาพที 38 แผนภูมิแท่งแสดงความทนทานแรงต่อกระแทกของ HIPS, HIPS/OMMT3, HIPS/MH15, 

HIPS/BDP15, HIPS/DOPO15 และ HIPS/TPP15 

ความทนทานแรงต่อกระแทกของ HIPS ทีเติมสารตา้นทานการติดไฟชนิดต่างๆแสดงดงั
ภาพที 38 HIPS เป็นพอลิเมอร์ซึงประกอบด้วยส่วนทีเป็นพอลิสไตรีนเป็นหลักและมีพอลิ-             

บิวตะไดอีน ประกอบอยู่ประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ โดยพอลิบิวตะไดอีนจะทาํหน้าทีเป็นส่วนที      
ดูดซับพลงังานหรือรับแรงกระแทก ทาํให้ HIPS มีค่าความตา้นทานแรงกระแทกสูงถึง 24.12      
กิโลจูลต่อตารางเมตร แต่เมือเติมสารตา้นทานการติดไฟลงไปพบวา่สารตา้นทานการติดไฟทุกชนิด
ทาํให้ความทนทานแรงต่อกระแทกของ HIPS/FR ลดลงเนืองจากสารตา้นทานการติดไฟมีความ  
แขง็เกร็ง (stiffness) โดยทีความทนทานแรงต่อกระแทกของ HIPS ทีเติมสารตา้นทานการติดไฟมีค่า
ตาํทีสุดเมือเติม OMMT และ MH (6.67 และ 6.99 กิโลจูลต่อตารางเมตรตามลาํดบั) เนืองจากมีความ
ไม่เป็นเนือเดียวกนั สังเกตไดจ้ากภาพ SEM รูป 40 (a) และ 40 (b) จึงทาํให้การกระจายแรงไปยงั
สายโซ่ขา้งเคียงเป็นไปอยา่งไม่สมาํเสมอ เมือไดรั้บแรงกระแทกจึงดูดซบัพลงังานไดน้อ้ยลง สําหรับ
สารตา้นทานการติดไฟในกลุ่มฟอสเฟต ความทนทานแรงต่อกระแทกของ HIPS/FR ลดลงเนืองจาก
การมีวงแหวนเบนซีนในโครงสร้างสารตา้นทานการติดไฟซึงมีความแข็งเกร็ง แต่ความทนทานต่อ
แรงกระแทกไม่ลดเท่าการเติม OMMT และ MH ทงันีเนืองจากโครงสร้างทางเคมีของสารตา้นทาน
การติดไฟฟอสเฟตเหล่านีมีโครงสร้างทีมีความคลา้ยคลึงกนักบั HIPS มากกวา่ OMMT และ MH        

จึงทาํให้มีความทนทานต่อแรงกระแทก 10.04, 8.99 และ 9.34 กิโลจูลต่อตารางเมตร สําหรับ BDP, 
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DOPO และ TPP ตามลาํดบั โดยที BDP มีค่าความทนทานแรงต่อกระแทกสูงทีสุดเพราะมีพนัธะ  

C–O-P ในโครงสร้างของ BDP หลายตาํแหน่ง ดงัภาพที 39 (a) ซึงมีความยืดหยุน่ (flexible) จึง
สามารถถ่ายเทแรงไดดี้ 

       
(a)                                        (b)                               

(c) 

รูป 39 แสดงโครงสร้างทางเคมีของ (a) BDP, (b) DOPO และ (c) TPP 

 

 
  (a)                (b)         (c) 

   
                      (d)          (e) 

ภาพที 40 แสดงภาพจาก SEM ของ (a) HIPS/OMMT3, (b) HIPS/MH15, (c) HIPS/BDP15,  

(d) HIPS/DOPO15 และ (e) HIPS/TPP15 ทีกาํลงัขยาย 500 เท่า 
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4.1.3.2 สมบติัการทนต่อแรงดึง (Tensile properties)  

 
ภาพที 41 แผนภูมิแท่งแสดงมอดูลสัของ HIPS, HIPS/OMMT3, HIPS/MH15, HIPS/BDP15, 

HIPS/DOPO15 และ HIPS/TPP15 

สาํหรับผลของการเติมสารตา้นทานการติดไฟชนิดต่างๆต่อมอดูลสัพบวา่การเติม MH และ 
OMMT ทาํให้มอดูลสัของ HIPS มีค่าเพิมขึนเนืองจาก OMMT และ MH ทีเติมลงไปมีลกัษณะทาง
กายภาพเป็นอนุภาคผงทีมีขนาดเล็กสามารถกระจายตวัใน HIPS ไดดี้ เมือไดรั้บแรงดึง สายโซ่ HIPS 

ซึงเป็นพอลิเมอร์อสัณฐานทีสายโซ่พอลิเมอร์มีการขดรวมกนัเป็น random coil จะเกิดการยืดออก
ของพนัธะ และจากนนัก็จะเกิดการคลายเกลียวออก และเกิดการยดืออกของสายโซ่พอลิเมอร์ แต่เมือ
มีอนุภาคของสารตา้นทานการติดไฟกระจายตวัอยู่ในเนือเมทิกซ์ จะทาํให้ไปขดัขวางการยืดออก
ของสายโซ่พอลิเมอร์ จึงตอ้งใชแ้รงมากขึนในการทาํให้สายโซ่พอลิเมอร์ยืดออก จึงทาํให้มอดูลสัมี
ค่าสูงขึน โดย HIPS/MH มีมอดูลสัสูงกวา่ HIPS/OMMT เนืองจากมีการเติม MH ในปริมาณ 15 phr 

ซึงมากกวา่ OMMT ทีมีการเติม 3 phr จึงมีจาํนวนอนุภาคไปขดัขวางมากกวา่ ส่วน HIPS ทีเติมสาร
ต้านทานการติดไฟกลุ่มฟอสเฟต ค่ามอดูลัสไม่เปลียนแปลงมากนัก เนืองจาก HIPS/BDP, 

HIPS/DOPO และ HIPS/TPP สามารถผสมเขา้เป็นเนือเดียวกนัไดดี้กบัพอลิเมอร์เมทริกซ์ (ภาพที 
40) จึงไม่เกิดการขดัขวางการยืดออกของสายโซ่พอลิเมอร์ และนอกจากนีโครงสร้างของสาร
ตา้นทานการติดไฟในกลุ่มฟอสเฟตเหล่านีมีทงัความยืดหยุน่ของพนัธะ C-O-P และความแข็งเกร็ง
ของวงแหวนเบนซีน จึงทาํใหมี้ความสมดุลกนัค่ามอดูลสัจึงไม่เกิดการเปลียนแปลงมากนกั 
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ภาพที 42 แผนภูมิแท่งแสดงความแขง็แรงต่อการดึงของ HIPS, HIPS/OMMT3, HIPS/MH15, 

HIPS/BDP15, HIPS/DOPO15 และ HIPS/TPP15 

ความแข็งแรงต่อการดึงของ HIPS และ HIPS/FR ดงัแสดงแผนภูมิแท่งภาพที 42 พบวา่การ
เติม OMMT และ MH ส่งผลให้ความแข็งแรงต่อการดึงของ HIPS เพิมขึน เนืองจากอนุภาค OMMT 

และ MH เป็นอนุภาคทีมีขนาดเล็ก สามารถกระจายตวัในพอลิเมอร์เมทริกซ์ไดดี้ (สังเกตไดจ้ากรูป 
SEM ภาพที 40 (a) และ 40 (b)) และมีอนัตรกิริยากบัสายโซ่ HIPS ทางกายภาพ จึงทาํให้มีความ
แข็งแรงต่อการดึงสูงขึน และนอกจากนี OMMT และ MH เป็นอนุภาคทีมีความแข็งเกร็งสูงจึงช่วย
เพิมความแข็งแรงต่อการดึงให้กบั HIPS ไดอี้กดว้ย พบวา่ HIPS/OMMT มีความแข็งแรงต่อการดึง
สูงกวา่ HIPS/MH เนืองจาก OMMT ผา่นการปรับปรุงผิวเพือให้เขา้กบัพอลิเมอร์เมทริกซ์ทีไม่มีขวั
แลว้ จึงสามารถเขา้กบั HIPS ไดม้ากกว่า MH ซึงมีขวัสูงกว่า OMMT ดงันนั HIPS/OMMT จึงมี
ความทนทานต่อแรงดึงสูง  สําหรับ HIPS ทีเติมสารตา้นทานการติดไฟกลุ่มฟอสเฟตทงั 3 ชนิด 
BDP, DOPO และ TPP ทาํให้ความแข็งแรงต่อการดึงของ HIPS ลดลง เนืองจากโครงสร้างของสาร
ตา้นทานการติดไฟในกลุ่มฟอสเฟตนีมีความแข็งเกร็งนอ้ยเนืองจากมีพนัธะ C–O-P ซึงเป็นพนัธะที
มีความยืดหยุน่ จึงทาํให้ความแข็งแรงต่อการดึงของ HIPS ลดลง และนอกจากนี BDP และ TPP ยงั
เป็นสารตา้นทานการติดไฟทีทาํหนา้ทีเป็นพลาสติไซเซอร์อีกดว้ย[54] จึงทาํให้ความแข็งแรงต่อการ
ดึงของ HIPS/BDP และ HIPS/TPP มีความแข็งแรงต่อการดึงยืดตาํทีสุดสอดคลอ้งกบัโครงสร้างใน
รูป 39 (a) และ 39 (c) ทีมีพนัธะ C-O-P อยูห่ลายตาํแหน่ง  
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ภาพที 43 แผนภูมิแท่งแสดงเปอร์เซ็นตก์ารดึงยดืของ HIPS, HIPS/OMMT3, HIPS/MH15, 

HIPS/BDP15, HIPS/DOPO15 และ HIPS/TPP15 

สารตา้นทานการติดไฟทุกชนิดทีเติมลงไปจะลดเปอร์เซ็นต์การดึงยืดของ HIPS ลง เมือ
เปรียบเทียบตามชนิดของสารตา้นการติดไฟพบวา่ สารตา้นทานการติดไฟชนิด OMMT และ MH 

นนัเมือเติมลงไปแลว้มีความไม่เป็นเนือเดียวกนักบั HIPS ดงัเสดงในภาพ SEM ภาพที 40 (a) และ 
40 (b) จึงทาํใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารดึงยดืลดลงมาก เนืองจากมีอนุภาคไปขดัขวางการเคลือนทีของสายโซ่           
พอลิเมอร์ในระหวา่งทีไดรั้บแรงดึงทาํให้เมือเกิดจุดเริมตน้ของการขาดของชินงาน (void) มากกวา่
ชนิดอืน สําหรับสารตา้นทานการติดไฟชนิด BDP และ DOPO นนัพบวา่เปอร์เซ็นตก์ารดึงยืดลดลง
ไม่มากนกัเนืองจาก BDP และ DOPO สามารถผสมเขา้เป็นเนือเดียวกนักบั HIPS ไดดี้ดงัแสดงในรูป 
40 (c) และ 40 (d) ทาํใหเ้กิดการขดัขวางการเคลือนทีของสายโซ่นอ้ยทาํให้มีการยืดตวัสูง และ HIPS 

ทีเติมสารตา้นทานการติดไฟ TPP นนัพบวา่มีเปอร์เซ็นตก์ารดึงยืดตาํทีสุดแมว้า่ภาพจาก SEM จะ
สามารถผสมเขา้เป็นเนือเดียวกนัไดดี้กบั HIPS  
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4.2 ผลของปริมาณสารต้านทานการติดไฟชนิดต่างๆ ต่อสมบัติของ HIPS 

ส่วนที 2 นีเป็นการศึกษาผลของปริมาณสารตา้นทานการติดไฟทงั 5 ชนิด ไดแ้ก่ OMMT, 

MH, BDP, DOPO และ TPP ต่อสมบติัการตา้นทานการติดไฟของ HIPS โดยลดปริมาณสาร
ตา้นทานการติดไฟลงจากตอนที 1 ทีเติม 15 phr เป็น 10 และ 5 phr (จาก 3 phr เป็น 2 และ 1 phr 

สาํหรับ OMMT) และนาํไปขึนรูปชินงานเพือทดสอบการตา้นทานการติดไฟดว้ยเทคนิค UL94 และ 
LOI ทดสอบสมบติัทางความร้อนดว้ย TGA ทดสอบสมบติัเชิงกล ไดแ้ก่ สมบติัการทนทานต่อแรง
ดึงและสมบติัการทนทานต่อแรงกระแทก รวมทงัศึกษาสมบติัทางสัณฐานวทิยาดว้ย SEM 

4.2.1 สมบัติการต้านทานการติดไฟ (Flame retardancy) 

 
ภาพที 44 แผนภูมิแท่งแสดง %LOI ของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้นทานการติดไฟชนิดต่างๆ ใน

ปริมาณ 5 10 และ 15 phr (1 2 และ 3 phr สาํหรับ OMMT) 
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ตารางที 4 แสดง LOI, UL94 และอตัราการเผาไหมข้อง HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้นทานการติด
ไฟชนิดต่างๆ 

สูตร %LOI UL94 อตัราการเผาไหม้ (cm/min) 

HIPS 18.5 NC* 5.90 0.40 

HIPS/OMMT 1 phr 20.5 NC 2.61 0.30 

HIPS/OMMT 2 phr 22.0 NC 2.48 0.10 

HIPS/OMMT 3 phr 22.5 V0 - 

HIPS/MH  5 phr 19.5 NC 2.95 0.16 

HIPS/MH 10 phr 20.5 NC 3.34 0.32 

HIPS/MH 15 phr 21.5 NC 2.22 0.23 

HIPS/BDP 5 phr 20.5 NC 2.49 0.13 

HIPS/BDP 10 phr 21.5 NC 1.84 0.10 

HIPS/BDP 15 phr 22.5 V0 - 

HIPS/DOPO 5 phr 20.5 NC 1.92 0.06 

HIPS/DOPO 10 phr 21.5 V0 - 

HIPS/DOPO 15 phr 22.5 V0 - 

HIPS/TPP 5 phr 20.0 NC 2.07 0.42 

HIPS/TPP 10 phr 21.5 NC 0.13 0.06 

HIPS/TPP 15 phr 22.5 V0 - 

*NC = not classify  

จากภาพที 44 และตารางที 4 พบวา่เมือลดปริมาณสารตา้นทานการติดไฟลงจะทาํให้ %LOI 

ของ HIPS ทีเติมสารต้านการติดไฟทุกชนิดมีค่าลดลง ซึงแสดงว่าในการเผาไหม้นันใช้แก๊ส
ออกซิเจนในการเผาไหมล้ดลง ซึงแสดงถึงการติดไฟง่ายขึน และจากการทดสอบ UL94 พบวา่เมือ
ลดปริมาณสารตา้นทานการติดไฟลง HIPS ทีผสมสารตา้นทานการติดไฟในปริมาณ 5 และ 10 phr 

(1 และ 2 phr สําหรับ OMMT) ไม่จดัอยู่ในอนัดบัใดในการทดสอบ UL94 ซึงแสดงว่ามนัไม่
สามารถตา้นทานการติดไฟไดเ้มือทดสอบการเผาไหมก้็เกิดการลุกไหมอ้ยา่งต่อเนือง ไม่สามารถดบั
ไฟไดด้ว้ยตวัเอง และยงัคงเกิดการหยดลงของพอลิเมอร์หลอมเหลว เพียงแต่มีอตัราการเผาไหมที้ตาํ
กว่า HIPS บริสุทธิเท่านัน ทงันีเนืองจากปริมาณสารตา้นทานการติดไฟทีลดลงทาํให้มีปริมาณ
อนุมูลอิสระทีเกิดจากการสลายตวัของสารตา้นทานการติดไฟทีจะไปจบักบัอนุมูลอิสระเชือเพลิง
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ลดลง หรือในกรณีของเฟสควบแน่นก็จะมีการสร้างเถา้ขึนมาปกคลุมพืนผิวพอลิเมอร์ไดล้ดลง ทาํ
ให้ไม่เพียงพอต่อการเป็นชนัฉนวนป้องกนัทีดี ซึงสอดคลอ้งกบัผลจาก TGA ทีมีปริมาณเถา้ทีเหลือ
จากการทดสอบลดลง เมือปริมาณสารต้านทานการติดไฟลดลง แสดงดงัตารางที 5 แต่เป็นที
น่าสนใจวา่การเติม DOPO ในปริมาณ 10 phr ยงัสามารถผา่นการทดสอบ UL94 ในระดบั V0 ไดอ้ยู ่
เนืองจากสารต้านทานการติดไฟ DOPO มีสัดส่วนของฟอสฟอรัสสูงกว่าสารต้านการติดไฟ
ฟอสเฟตอีกสองชนิด แสดงถึงการทาํหน้าทีเป็นสารตา้นทานการติดไฟทงัในเฟสแก๊สและเฟสที
ควบแน่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตารางที 5 นาํหนกัของ HIPS และ HIPS ทีผสมสารตา้นการติดไฟชนิดและปริมาณต่างๆ 

ทีเหลือจากการทดสอบ TGA  

สูตร 
นาํหนกัสารทีเหลือ (%) 

5 phr 10 phr 15 phr 

HIPS/OMMT 1.55 1.85 3.09 

HIPS/MH 2.55 4.76 5.11 

HIPS/BDP 2.89 5.04 5.21 

HIPS/DOPO 1.52 0 0.16 

HIPS/TPP 0 0 0 
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4.2.2 สมบัติเชิงกล (Mechanical properties) 

4.2.2.1 สมบติัการทนต่อแรงกระแทก (Impact property) 

 
ภาพที 45 แผนภูมิแท่งแสดงความทนทานต่อแรงกระแทกของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้นทาน

การติดไฟชนิดต่างๆ ในปริมาณ 5, 10 และ 15 phr (1 2 และ 3 phr สาํหรับ OMMT) 

 การเติมสารตา้นทานการติดไฟลงใน HIPS ส่งผลให้ความทนทานแรงต่อกระแทกของ 
HIPS มีค่าลดลง ผลการทดลองเป็นไปในทางเดียวกนัสําหรับทุกชนิดของสารตา้นทานการติดไฟ
แสดงดงัภาพที 45 สําหรับการเติม OMMT และ MH พบวา่อนุภาคสารตา้นทานการติดไฟไม่เป็น
เนือเดียวกนักบัพอลิเมอร์เมทริกซ์ เมือเติมลงไปในปริมาณมากขึนจึงมีจาํนวนอนุภาคไปขดัขวาง
การส่งผา่นแรงกระแทกไปยงับริเวณอืนมากขึน สังเกตไดจ้ากภาพ SEM (ภาพที 47) ดงันนัเมือเติม 
OMMT และ MH ทีปริมาณมากขึน จึงทาํใหรั้บแรงกระแทก และส่งผา่นแรงไปยงัโมเลกุลอืนไดไ้ม่
ดี ความทนทานต่อแรงกระแทกจึงมีค่าลดลง สาํหรับสารตา้นทานการติดไฟในกลุ่มฟอสเฟตซึงมีวง
แหวนเบนซีนในโครงสร้างจึงมีความแข็งเกร็ง เมือไดรั้บแรงกระแทกทาํให้ส่งผา่นแรงไปยงับริเวณ
อืนได้ไม่ดี เมือปริมาณสารตา้นทานการติดไฟเพิมขึน จึงส่งผลให้ความทนทานแรงต่อกระแทก
ลดลงมากขึน  
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4.2.2.2 ผลของการทนต่อแรงดึง (Tensile test) 

 
ภาพที 46 แผนภูมิแท่งแสดงมอดูลสัของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้นทานการติดไฟชนิดต่างๆ  

ในปริมาณ 5 10 และ 15 phr (1 2 และ 3 phr สาํหรับ OMMT) 

สําหรับผลของการเพิมปริมาณสารตา้นทานการติดไฟต่อมอดูลสัแสดงดงัภาพที 46 พบวา่ 
การเติม OMMT และ MH ทาํให้มอดูลสัของ HIPS มีค่าเพิมขึน เนืองจาก OMMT และ MH มี
ลกัษณะทางกายภาพเป็นอนุภาคผงทีมีขนาดเล็กสามารถกระจายตวัใน  HIPS ไดดี้ เมือไดรั้บแรงดึง
อนุภาคเหล่านีจะไปขดัขวางการเคลือนทีของสายโซ่พอลิเมอร์ จึงตอ้งใช้แรงมากขึนในการทาํให้
สายโซ่พอลิเมอร์เกิดการยืดออก เมือเติมในปริมาณมากขึนมอดูลสัของ HIPS มีค่าเพิมมากขึน แต่
พบวา่เมือเติม OMMT 3 phr และ MH 15 phr มอดูลสักลบัลดลงเมือเทียบกบัการเติมทีปริมาณนอ้ย
กวา่ อาจเนืองจากเกิดการเกาะกลุ่มกนัของอนุภาคในบางจุด สําหรับ  HIPS ทีเติมสารตา้นทานการ
ติดไฟในกลุ่มฟอสเฟต BDP DOPO และ TPP นนัมีการแข่งขนักนัระหว่างความแข็งเกร็งใน
โครงสร้างและความยืดหยุน่ของการเป็นพลาสติไซเซอร์ พบวา่ทีปริมาณการเติม 5 และ 10 phr มี
มอดูลสัเพิมขึนเป็นผลมาจากบทบาทของความแข็งเกร็งของวงแหวนเบนซีนในโครงสร้างเป็นหลกั  
แต่ทีปริมาณการเติมมากขึน (15 phr) มีมอดูลัสลดลงเนืองมาจากบทบาทของการเป็น                
พลาสติไซเซอร์เป็นหลกั  
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HIPS/OMMT 1           HIPS/OMMT 2   HIPS/OMMT 3 

   
HIPS/MH 5           HIPS/MH 10      HIPS/MH 15 

ภาพที 47 แสดงภาพจาก SEM ของ HIPS/OMMT และ HIPS/MH ทีปริมาณต่างๆ  
ทีกาํลงัขยาย 500 เท่า 

 
ภาพที 48 แผนภูมิแท่งแสดงความแขง็แรงต่อการดึงของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้นทานการติด

ไฟชนิดต่างๆ ในปริมาณ 5 10 และ 15 phr (1 2 และ 3 phr สาํหรับ OMMT) 
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เมือเพิมปริมาณสารตา้นทานการติดไฟจะทาํให้ความแข็งแรงต่อการดึงของ HIPS มี
แนวโนม้ลดลง ในกรณีของสารตา้นทานการติดไฟในกลุ่มฟอสเฟตซึงมีพนัธะ C–O-P ทีมีความแข็ง
เกร็งนอ้ยเมือปริมาณสารตา้นทานการติดไฟเพิมขึน ค่าความแข็งแรงต่อการดึงจึงลดลงมากขึน ดงั
แสดงในแผนภูมิแท่งภาพที 48 สําหรับ OMMT และ MH ซึงเป็นอนุภาคทีมีความแข็งเกร็ง 
(stiffness) สูงกว่า HIPS ซึงเป็นพอลิเมอร์เมทริกซ์เมือเติมลงไปใน HIPS มากขึนจึงทาํให้ความ
แขง็แรงต่อการดึงเพิมขึน แต่เมือเติม OMMT 3 phr และ MH 15 phr กลบัพบวา่ความแข็งแรงต่อการ
ดึงมีค่าลดลงเมือเทียบกบัปริมาณอืนๆ อาจเนืองมาจากเมือเติมในปริมาณมากถึงจุดๆหนึงจะทาํให้
เกิดการเกาะกลุ่มกนัของสารตา้นทานการติดไฟในบางบริเวณ ดงัแสดงในรูป 47 ภาพจาก SEM ของ 
HIPS/OMMT และ HIPS/MH ทีปริมาณต่างๆ 

 
ภาพที 49 แผนภูมิแท่งแสดงเปอร์เซ็นตก์ารดึงยดื ของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้นทานการติดไฟ

ชนิดต่างๆ ในปริมาณ 5 10 และ 15 phr (1 2 และ 3 phr สาํหรับ OMMT) 

การเติมสารตา้นทานการติดไฟลงไปจะทาํให้เปอร์เซ็นต์การดึงยืด ของ HIPS ลดลงแสดง
ดงัภาพที 49 เนืองจากมีอนุภาคของสารตา้นทานการติดไฟไปขดัขวางการเคลือนทีของสายโซ่ HIPS 

ดงันนัเมือเติมสารตา้นทานการติดไฟในปริมาณมากขึน จึงทาํให้เปอร์เซ็นต์การดึงยืดมีแนวโน้ม
ลดลงมากขึน โดยสารตา้นทานการติดไฟทุกชนิดทาํให้เปอร์เซ็นต์มีแนวโน้มลงลงเป็นไปในทาง
เดียวกนั 
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4.3 ปรับปรุงความทนทานต่อแรงกระแทกของ HIPS ทลีดลงเนืองจากการเติมสารต้านทานการติด
ไฟด้วยการเติมยางเอสบีเอส 

 จากการเติมสารตา้นทานการติดไฟลงไปใน HIPS ส่งผลให้ความทนทานต่อแรงกระแทก
ซึงเป็นสมบติัเด่นของ HIPS ลดลง ดงันนัในการทดลองส่วนที 3 นีจะเป็นการปรับปรุงความทนทาน
ต่อแรงกระแทกของ HIPS ทีลดลงเนืองจากการเติมสารตา้นทานการติดไฟโดยนาํ HIPS ทีผสมกบั
สารตา้นทานการติดไฟในปริมาณทีเหมาะสมคือผา่นมาตรฐาน V0 ไดแ้ก่ปริมาณ 15 phr สําหรับ 
MH, BDP, DOPO และ TPP และสําหรับ OMMT ปริมาณ 3 phr มาเติมยางเอสบีเอส 15 phr ดว้ย
เครืองอดัรีดชนิดเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder) และขึนรูปชินงานตวัอยา่งสําหรับทดสอบ
สมบติัต่างๆดว้ยเครืองฉีด (Injection molding machine) และนาํมาทดสอบการตา้นทานการติดไฟ
ดว้ย UL94 และ LOI ทดสอบสมบติัทางความร้อนดว้ย TGA ทดสอบสมบติัเชิงกล ไดแ้ก่ สมบติัการ
ทนทานต่อแรงดึงและสมบติัการทนทานต่อแรงกระแทก รวมทงัศึกษาสมบติัทางสัณฐานวิทยาดว้ย 
SEM 

4.3.1 สมบัติเชิงกล (Mechanical properties) 

4.3.1.1 ความทนต่อแรงกระแทก (Impact property) 

 
ภาพที 50 แผนภูมิแท่งแสดงความทนทานต่อแรงกระแทกของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้นทาน

การติดไฟและยางเอสบีเอส 

 จากภาพที 50 แสดงผลของการเติมยางเอสบีเอสต่อสมบติัการทนต่อแรงกระแทกของ HIPS 

ผสมสารตา้นทานการติดไฟชนิดต่างๆ การทดลองพบวา่การเติมยางเอสบีเอสสามารถปรับปรุงความ
ทนทานต่อแรงกระแทกของ HIPS ทีลดลงเนืองจากสารตา้นทานการติดไฟได ้โดย HIPS และ HIPS 

ทีเติมสารตา้นทานการติดไฟทุกสูตรมีความทนทานต่อแรงกระแทกเพิมขึน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การ
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เพิมขึนแสดงในตารางที 6 เนืองจาก ยางเอสบีเอสทีเติมลงไปนนัเป็นอิลาสโตเมอร์ทีมีความยืดหยุน่
สูง จึงสามารถรับและกระจายแรงกระแทกได้ดี  ค่าความทนทานต่อแรงกระแทกจึงมีค่าสูงขึน 

สําหรับสูตร HIPS/SBS/MH, HIPS/SBS/BDP, HIPS/SBS/DOPO มีความทนทานต่อแรงกระแทก
สูงใกล้เคียงกบั HIPS และ HIPS/SBS/TPP มีค่าความทนทานต่อแรงกระแทกทีสูงกว่า HIPS 

ชีให้เห็นถึงความเขา้กนัไดข้อง HIPS และยางเอสบีเอสซึงให้ผลการทดลองเหมือนกบังานวิจยัของ 
Cui W. [27] จึงกล่าวไดว้า่ประสบความสําเร็จในการปรับปรุงความทนทานต่อแรงกระแทกของ 
HIPS ทีลดลงเนืองจากสารตา้นการติดไฟ 

ตารางที 6 ค่าความทนทานต่อแรงกระแทกทีเพิมขึนหลงัจากการเติมยางเอสบีเอส 

สูตร 
ค่าความทนทานต่อแรงกระแทกที

เพิมขึน (เปอร์เซ็นต)์ 
HIPS/SBS 32.73 

HIPS/SBS/OMMT 3 90.53 

HIPS/SBS/MH 15 223.56 

HIPS/SBS/BDP 15 142.03 

HIPS/SBS/DOPO  15 155.31 

HIPS/SBS/TPP 15 197.78 

4.3.2.2 สมบติัการทนต่อแรงดึง (Tensile properties) 

 
ภาพที 51 แผนภูมิแท่งแสดงมอดูลสัของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้นการติดไฟและยางเอสบีเอส 
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ภาพที 52 แผนภูมิแท่งแสดงความแขง็แรงต่อการดึงของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้น 

ทานการติดไฟและยางเอสบีเอส 

จากภาพที 51 และ 52 มอดูลัสและความแข็งแรงต่อการดึงของ HIPS/SBS และ 
HIPS/SBS/FR พบวา่การเติมยางเอสบีเอสทาํใหม้อดูลสัและความแขง็แรงต่อการดึงของ HIPS ทีเติม
สารตา้นการติดไฟแต่ละสูตรลดลง เนืองจากเอสบีเอสทีเติมลงไปนนั เป็นอิลาสโตเมอร์ทีมีความ
ความยืดหยุน่สูง ตา้นทานต่อการเปลียนรูปนอ้ย มีความแข็งแรงต่อการดึงและมอดูลสัตาํกวา่ HIPS 

จึงทาํใหม้อดูลสัและความแขง็แรงต่อการดึงของ HIPS ลดลง 

 
ภาพที 53 แผนภูมิแท่งแสดงเปอร์เซ็นตก์ารดึงยดืของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้นทานการติดไฟ

และยางเอสบีเอส 
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แต่อยา่งไรก็ตามการเติมยางเอสบีเอสทาํให้เปอร์เซ็นตก์ารดึงยืดของ HIPS ทุกสูตรเพิมขึน
เนืองจากยางเอสบีเอสทีเติมลงไปนนัเป็นอิลาสโตเมอร์ทีมีความยืดหยุน่สูงสามารถดึงยึดไดม้าก จึง
ทาํให้มีระยะยึดก่อนขาดทีสูงขึน แต่สูตรทีมีการเติมสารตา้นทานการติดไฟชนิด MH เมือมีการเติม 
ยางเอสบีเอส 15 phr แลว้ทาํใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารดึงยดืเพิมขึนเพียงเล็กนอ้ยเท่านนัเนืองจากอนุภาคของ 
MH ทีกระจายตวัอยูใ่นเมทริกซ์ ไปขดัขวางการเคลือนทีของสายโซ่พอลิเมอร์ ทาํให้เปอร์เซ็นตก์าร
ดึงยดืเพิมขึนไม่มากนกั 

4.3.2 ผลของการต้านทานการติดไฟ (Flame retardancy) 

ตารางที 7 แสดง LOI ของ HIPS และ HIPS ทีเติมยางเอสบีเอส 15 phr และสารตา้นทานการไฟ 

ชนิดสารตา้นการติดไฟ 
%LOI 

HIPS/FR HIPS/SBS/FR 

- 18.5 18.0 

OMMT 22.5 19.5 

MH 21.5 19.5 

BDP 22.5 20.0 

DOPO 22.5 20.5 

TPP 22.5 19.5 

ตารางที 8 แสดง UL94 ของ HIPS และ HIPS ทีเติมยางยางเอสบีเอสและสารตา้นทานการติดไฟ
ชนิดต่างๆ 

ชนิดสารตา้นการติดไฟ 
UL94/burning rate (cm/min) 

HIPS/FR HIPS/SBS/FR 

- 5.90 0.40 2.85±0.21 

OMMT V0 2.05±0.17 

MH 2.22 0.23 2.35±0.24 

BDP V0 V1 

DOPO V0 V0 

TPP V0 1.68±0.54 
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 จากการทดสอบการเผาไหมข้อง HIPS ทีเติมสารตา้นทานการติดไฟและยางเอสบีเอสดงั
ตารางที 7 และ 8 พบวา่ %LOI มีค่าลดลงสําหรับทุกชนิดของสารตา้นทานการติดไฟ เนืองมาจาก
ปริมาณสารตา้นทานการติดไฟทีเติมลงไปมีปริมาณเท่าเดิมคือ 15 phr (OMMT 3 phr) และเติมยาง
เอสบีเอสเขา้ไปอีก 15 phr จึงทาํให้มีสัดส่วนของสารตา้นทานการติดไฟลดลง %LOI จึงมีค่าลดลง
เล็กนอ้ยแต่อยา่งไรก็ตาม %LOI ของ HIPS/SBS/FR ทุกสูตรยงัคงมีค่าสูงกวา่ HIPS บริสุทธิ 

เมือพิจารณาผลการทดสอบการเผาไหมใ้นแนวตงัพบว่า HIPS/SBS เกิดการลุกไหมอ้ย่าง
ต่อเนือง ดว้ยอตัราทีช้ากว่า HIPS ดงัตารางที 8 แสดงให้เห็นว่า HIPS มีอตัราการเผาไหม ้5.90 

เซนติเมตรต่อนาที และ HIPS/SBS มีอตัราการเผาไหม ้2.85 เซนติเมตรต่อนาที เป็นผลมาจากการที
เติมยางลงไปทาํให้เกิดเถา้มากขึนซึงจะไปปกคลุมผิวพอลิเมอร์ ดงัภาพ SEM (ภาพที 54) สําหรับ 
HIPS/SBS/OMMT  และ HIPS/SBS/MH  เกิดการลุกไหมอ้ยา่งต่อเนือง และเกิดเขม่าปริมาณมาก 
โดยมีอตัราการเผาไหม ้2.05 และ 2.35 cm/min ตามลาํดบั และมี %LOI ลดลงเป็น 19.5 สําหรับ 

HIPS/SBS/BDP เมือติดไฟแลว้ไฟสามารถดบัไดเ้องและไม่เกิดการหยดลงของพอลิเมอร์หลอม
เหลว ผลการทดสอบอยูใ่นระดบั V1 และมี LOI 20% การที HIPS/SBS/BDP ใชเ้วลาในการทาํให้
ไฟดบัมากขึน และมี %LOI ลดลงก็เนืองมาจากสัดส่วนทีลดลงของสารตา้นทานการติดไฟเมือมีการ
เติมยางเพิมขึนมา สําหรับ HIPS/SBS/DOPO  สามารถตา้นทานการติดไฟไดดี้โดยอยูใ่นระดบั V0 

และมี LOI ลดลงเพียงเล็กน้อย การที HIPS/SBS/DOPO ยงัสามารถต้านการติดไฟได้ดีนัน
เนืองมาจากสัดส่วนของปริมาณฟอสฟอรัสในโครงสร้างของ DOPO มีสัดส่วนสูงกวา่สารตา้นการ
ติดไฟฟอสเฟตอีกสองชนิด (สัดส่วนของฟอสฟอรัส; BDP : 0.0896, DOPO : 0.1435, TPP : 

0.0951) จึงสามารถตา้นทานการติดไฟไดดี้ ส่วน HIPS/SBS/TPP  มีอตัราการเผาไหมล้ดลงจากสูตร
ทีไม่ไดย้างและมี LOI ลดลงเหลือเพียง 19.5% การที HIPS/SBS/TPP ไม่สามารถตา้นทานการติดไฟ
ไดใ้นขณะที BDP และ DOPO สามารถตา้นทานการติดไฟไดอ้ยู ่เนืองมาจาก TPP มีการทาํงานใน
เฟสของแก๊สเพียงอยา่งเดียว 

 
ภาพที 54 แสดงภาพจาก SEM ของชินงานหลงัการทดสอบการเผาไหมข้อง HIPS (ซา้ย) และ 

HIPS/SBS (ขวา) ทีกาํลงัขยาย 200 เท่า 
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4.3.3 สมบัติทางความร้อน (Thermal property) 

 
ภาพที 55 แสดงกราฟจาก TGA ของ HIPS/SBS, HIPS/SBS/OMMT3, HIPS/SBS/MH, 

HIPS/SBS/BDP15, HIPS/SBS/DOPO15 และ HIPS/SBS/TPP15 

ตารางที 9 นาํหนกัของ HIPS/SBS และ HIPS/SBS/FR ทีเหลือจากการทดสอบ TGA  

ชนิดสารตา้นการติดไฟ 
นาํหนกัสารทีเหลือ (%) 

HIPS/FR HIPS/SBS/FR 

- 0.24 0.41 

OMMT 3.09 5.11 

MH 5.11 7.10 

BDP 5.21 1.03 

DOPO 0.16 0.19 

TPP 0 0 

จากภาพที 55 และตารางที 9 แสดงขอ้มูลจากการศึกษาสมบติัทางความร้อนดว้ยเทคนิค 
TGA พบวา่ HIPS/SBS และ HIPS/SBS/FR ทีเติมสารตา้นทานการติดไฟเกิดการสลายตวัทางความ
ร้อนเพียงขนัตอนเดียว โดย HIPS/SBS จะเริมสลายตวัทางความร้อนทีอุณหภูมิระหวา่ง 418.04 ถึง 
462.00 องศาเซลเซียส  ส่วน  HIPS/SBS/OMMT, HIPS/SBS/MH, HIPS/SBS/BDP, 

HIPS/SBS/DOPO และ HIPS/SBS/TPP เริมเกิดการสลายตวัทางความร้อนทีอุณหภูมิ 432.8, 417.99, 
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432.82, 414.08, และ 422.96 ตามลาํดบั และพบวา่ HIPS/SBS/DOPO และ HIPS/SBS/TPP เกิดการ
สลายตวัและสูญเสียนาํหนักในช่วงแรกไปเป็นอนุมูลอิสระเพือทาํหน้าทีในการต้านการติดไฟ 
ให้ผลเช่นเดียวกนักบั HIPS/DOPO และ HIPS/TPP ใน 4.1.2  เมือพิจารณาเถ้าทีเหลือจากการ
ทดสอบพบว่า HIPS/SBS/FR มีเถา้เหลือจากการทดสอบมากกว่า HIPS/FR ซึงปริมาณเถา้ทีเพิม
ขึนมานีเป็นส่วนของยางเอสบีเอสทีเติมลงไป 

 

4.4 สมบัติทางกายภาพของ HIPS ทเีติมสารต้านทานการติดไฟ 

4.4.1 การวดัสี 

เนืองจากวตัถุประสงคห์ลกัของงานวจิยันีคือตอ้งการปรับปรุงความสามารถในการตา้นทาน
การติดไฟของ HIPS โดยทียงัคงสีขาวของ HIPS อยู ่จากการวดัสีดว้ยเครืองวดัสี แสดงผลดงัตาราง
ที 10 พบวา่การเติมสารตา้นทานการติดไฟทาํให้สีของผลิตภณัฑ์เปลียนไป โดย HIPS/BDP ชินงาน
มีสีขาวขุ่นใกลเ้คียงกบัสีเดิมของ HIPS มากทีสุดโดยมี ∆E นอ้ยทีสุด เนืองจาก BDP มีลกัษณะทาง
กายภาพเป็นของเหลวใสจึงไม่ส่งผลต่อสีของ HIPS มากนัก รองลงมาคือ HIPS/TPP และ 

HIPS/DOPO ส่วน HIPS/OMMT และ HIPS/MH ชินงานมีสีนาํตาลอ่อนและนาํตาลเขม้ตามลาํดบั 
ไม่เหมาะทีจะนาํไปผลิตเป็นผลิตภณัฑที์ตอ้งการสีขาว ดงันนัชินงานทีมีสีทีใกลเ้คียงกบั HIPS ทีสุด
ได้แก่สูตรทีเติม BDP DOPO และ TPP ซึง DOPO นันยงัเป็นสารตา้นทานการติดไฟทีมี
ประสิทธิภาพทีสุดสาํหรับ HIPS ในงานวจิยันี 

 
ภาพที 56 ตวัอยา่งชินงาน (a) HIPS, (b) HIPS/OMMT, (c) HIPS/MH, (d) HIPS/BDP,  

(e) HIPS/DOPO และ (f) HIPS/TPP 

 

a     b     c     d    e    f 
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ตารางที 10 แสดงค่าจากการวดัสี 

สูตร L a b ∆E 

   HIPS 77.78 0.04 -7.04 - 

HIPS/OMMT 3  69.89 0.13 5.11 14.49 

HIPS/MH 15 71.19 0.16 1.31 10.64 

HIPS/BDP 15 78.07 0.01 -4.57 2.49 

HIPS/DOPO 15 72.76 0.04 1.24 9.69 

HIPS/TPP  15 77.98 0.02 -2.60 4.45 

HIPS/SBS 85.40 0.07 -0.04 10.35 

HIPS/SBS/OMMT 3 80.08 0.08 3.40 10.69 

HIPS/SBS/MH 15 71.39 0.16 2.73 11.68 

HIPS/SBS/BDP 15 86.19 0.08 -2.00 9.81 

HIPS/SBS/DOPO 15 85.56 0.04 -0.23 10.34 

HIPS/SBS/TPP 15 85.12 0.02 0.29 10.34 

 



66 
 

 

 

 

 

บทท ี5 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 งานวิจยันีไดท้าํการปรับปรุงสมบติัการตา้นทานการติดไฟของพอลิสไตรีนชนิดทนทาน
ต่อแรงกระแทกโดยเติมสารตา้นทานการติดไฟชนิดและปริมาณต่างๆ ไดแ้ก่ MH, BDP, DOPO 
และ TPP ทีปริมาณ 5, 10 และ 15 phr และ OMMT ทีปริมาณ 1, 2 และ 3 phr และมีการเติมยางเอส
บีเอส เพือปรับปรุงสมบติัการทนทานต่อแรงกระแทกหลงัจากเติมสารตา้นทานการติดไฟ 

 จากผลการวิจยัพบวา่สามารถปรับปรุงสมบติัการตา้นทานการติดไฟของ HIPS ได ้โดย
การเติมสารตา้นทานการติดไฟชนิด OMMT ในปริมาณ 3 phr BDP DOPO และ TPP ในปริมาณ 
15 phr สามารถผา่นการทดสอบการเผาไหมม้าตรฐาน UL94 ในระดบั V0 และมี %LOI เพิมขึน
เป็น 22.5 แต่ในแง่ของสมบติัเชิงกลทาํให้ความทนทานต่อแรงกระแทกซึงเป็นสมบติัเด่นของ 
HIPS ลดลงมาก โดย HIPS/BDP มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูงทีสุดเมือเทียบกบัสารตา้นทาน
การติดไฟชนิดอืนๆ ส่วนความแข็งแรงต่อการดึงและมอดูลสัและพบว่า OMMT และ MH ให้
ความแข็งแรงต่อการดึงและมอดูลสัสูงทีสุดเนืองจากเป็นสารเสริมแรงทีมีความแข็งเกร็งสูง ส่วน
สารตา้นทานการติดไฟในกลุ่มฟอสเฟตมีสมบติัการดึงยืดลดลงมากทีสุด เนืองจาก BDP และ TPP 
เป็นสารตา้นทานการติดไฟทีมีคุณสมบติัเป็นพลาสติไซเซอร์ ส่วน DOPO เป็นสารทีมีความแข็ง
เกร็งนอ้ยเมือเทียบกบั OMMT และ MH 

 เมือลดปริมาณสารตา้นการติดไฟจาก 15 phr เป็น 10 และ 5 phr สําหรับ MH, BDP, 

DOPO, TPP และลดปริมาณจาก 3 phr เป็น 2 และ 1 phr สําหรับ OMMT พบว่ามีเพียง 
HIPS/DOPO 10 phr เท่านนัทีสามารถผา่นการทดสอบ UL94 ในระดบั V0 ไดเ้นืองจาก DOPO มี
สัดส่วนของฟอสฟอรัสมากกวา่สารตา้นทานการติดไฟฟอสเฟตอีกสองชนิด สําหรับสารตา้นทาน
การติดไฟฟอสเฟตอีกสองชนิดนนั เมือลดปริมาณลงทาํให้มีปริมาณอนุมูลอิสระทีจะไปจบักบั
อนุมูลอิสระทีเกิดจากการสลายตวัของพอลิเมอร์ลดลง และมีปริมาณเถา้ลดลงทาํให้สร้างเถา้ปก
คลุมผิวพอลิเมอร์ไดไ้ม่ทวัถึง จึงตา้นทานการติดไฟไดล้ดลง มีอตัราการเผาไหมสู้งขึน ส่วนสาร
ตา้นการติดไฟ OMMT และ MH นนัก็สร้างชนัขีเถา้มาปกคลุมไดอ้ย่างไม่ทวัถึงเช่นกนั ดงันนั
ปริมาณสารตา้นทานการติดไฟทีเหมาะสมสําหรับ HIPS คือ OMMT 3 phr, BDP 15 phr, DOPO 
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10 phr และ TPP 15 phr ส่วน MH นนัไม่เหมาะทีจะนาํมาเป็นสารตา้นทานการติดไฟให้แก่ HIPS 

ตอ้งมีการเติมในปริมาณทีสูงกวา่นี 

การเติมยางเอสบีเอสสามารถปรับปรุงความทนทานต่อแรงกระแทกทีลดลงเนืองจากสาร
ต้ า น ท า น ก า ร ติ ด ไ ฟ ไ ด้ โ ด ย  HIPS/SBS/OMMT,  HIPS/SBS/MH,  HIPS/SBS/BDP, 
HIPS/SBS/DOPO และ HIPS/SBS/TPP มีความทนทานต่อแรงกระแทกเพิมขึน 90.53%, 223.56%, 

142.03%, 155.31% และ 197.78% ตามลาํดบั และเพิมเปอร์เซ็นตก์ารดึงยืดเนืองจากยางเอสบีเอสมี
ความยืดหยุ่นสูง แต่อย่างไรก็ตามการเติมยางลงไปนีทาํให้เกิดการเผาไหมไ้ด้ง่ายขึน มี %LOI 

ลดลงเมือเทียบกบัสูตรทีไม่มีการเติมยาง นอกจากนียงัทาํให้สมบติัเชิงกลทงัความแข็งแรงต่อการ
ดึงและมอดูลสัลดลงอีกดว้ย แต่พบวา่สูตรทีดีทีสุดคือ HIPS/SBS/DOPO เนืองจากยงัคงตา้นทาน
การติดไฟไดดี้ ผา่นการทดสอบ UL94 ในระดบั V0 มีความทนทานต่อแรงกระแทกใกลเ้คียงกบั 
HIPS บริสุทธิและมีความแขง็แรงต่อการดึงลดลงไม่มากนกั 

สําหรับเรืองสีของผลิตภณัฑ์สูตรทีเติม BDP และ TPP ให้ผลิตภณัฑ์ทีมีสีขาวขุ่นขึน
เล็กนอ้ยเมือเทียบกบั HIPS บริสุทธิ จึงทาํใหไ้ม่เป็นอุปสรรคเมือนาํไปใชง้านกบัอุปกรณ์ทีตอ้งการ
สีขาวส่วนสูตรทีเติม DOPO มีสีขาวเหลือบนาํตาลเพียงเล็กนอ้ย แต่สูตรทีเติม OMMT และ MH มี
สีทีแตกต่างจาก HIPS มากไม่เหมาะทีจะนาํไปใชง้านกบัผลิตภณัฑที์ตอ้งการสีขาว  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ควรมีการศึกษาเพิมเติมถึงการผสมสารตา้นทานการติดไฟ 2 ชนิดทีมีสมบติัการ
ทาํงานในเฟสต่างกนัลงใน HIPS เพือใหเ้กิดการทาํงานเสริมกนั 

5.2.2 สารตา้นทานการติดไฟ DOPO สามารถปรับปรุงเพือให้มีหมู่ฟังชนัก์ทีเขา้กบัพอลิ
เมอร์เมทริกซ์ได ้เพือใหเ้กิดการทาํงานทีมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

5.2.3 ควรศึกษาถึงการเติมสารเพิมความเขา้กนัของ HIPS และ OMMT เพือให้มีสมบติั
เชิงกลทีไม่ลดลงมากนกั 

5.2.4 ควรเพิมปริมาณการเติมสารตา้นทานการติดไฟ MH เพือให้มีประสิทธิภาพในการ
ตา้นทานการติดไฟดีขึน 
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ขอ้มูลและผลการทดสอบพอลิเมอร์ดา้นต่างๆ 
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ก-1 ผลการทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้นการติดไฟชนิด
ต่างๆโดยใชเ้ทคนิค TGA 

 
รูป ก.1 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS 

 
รูป ก.2 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/OMMT 1 phr 
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รูป ก.3 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/OMMT 2 phr 

 
รูป ก.4 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/OMMT 3 phr 
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รูป ก.5 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/MH 5 phr 

 
รูป ก.6 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/MH 10 phr 
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รูป ก.7 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/MH 15 phr 

 
รูป ก.8 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/BDP 5 phr 
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รูป ก.9 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/BDP 10 phr 

 
รูป ก.10 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/BDP 15 phr 
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รูป ก.11 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/DOPO 5 phr 

 
รูป ก.12 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/DOPO 10 phr 
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รูป ก.13 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/DOPO 15 phr 

 
รูป ก.14 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/TPP 5 phr 
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รูป ก.15 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/TPP 10 phr 

 
รูป ก.16 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/TPP 15 phr 
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รูป ก.17 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/SBS 

 
รูป ก.18 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/SBS/OMMT 

 



85 

 

 

 

 
รูป ก.19 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/SBS/MH 

 
รูป ก.20 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/SBS/BDP 
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รูป ก.21 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/SBS/DOPO 

 
รูป ก.22 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/SBS/TPP 
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ก-2 ผลการทดสอบการตา้นทานการติดไฟของ HIPS และ HIPS ทีผสมสารตา้นทานการติดไฟ 

ตาราง ก.1 ขอ้มูลจากการทดสอบการเผาไหมต้ามมาตรฐาน UL94 

สูตร 
ระดบั/อตัราการเผาไหม ้

(cm/min) 
การหยด 

HIPS 5.90 0.40 มี 

HIPS/MMT 1 2.61 0.30 มี 

HIPS/MMT 2 2.48 0.10 มี 

HIPS/MMT 3 V0 ไม่มี 

HIPS/MH 5 2.95 0.16 มี 

HIPS/MH 10 3.34 0.32 มี 

HIPS/MH 15 2.22 0.23 มี 

HIPS/BDP 5 2.49 0.13 มี 

HIPS/BDP 10 1.84 0.10 มี 

HIPS/BDP 15 V0 ไม่มี 

HIPS/DOPO 5 1.92 0.06 มี 

HIPS/DOPO 10 V0 ไม่มี 

HIPS/DOPO 15 V0 ไม่มี 

HIPS/TPP 5 2.07 0.42 มี 

HIPS/TPP 10 0.13 0.06 มี 

HIPS/TPP 15 V0 ไม่มี 

HIPS/SBS 2.85±0.21 มี 

HIPS/SBS/MMT 2.05±0.17 มี 

HIPS/SBS/MH 2.35±0.24 มี 

HIPS/SBS/BDP V1 มี 

HIPS/SBS/DOPO V0 ไม่มี 

HIPS/SBS/TPP 1.68±0.54 มี 
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ตาราง ก.2 ผลการทดสอบการเผาไหม ้HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้นทานการติดไฟโดยวธีิ PCFC 

ตัวอย่าง 
HRC 

(J/gK) 

Total HR 

(kJ/g) 

Char remaining at 

750oC (%) 

HIPS 1118 37.1 0 

HIPS/ MMT 846 36.9 0 

HIPS/MH  1048 34.6 7.1 

HIPS/BDP 832 36.8 0 

HIPS/DOPO 826 34.8 0 

HIPD/TPP 853 33.3 0 
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ก-3 ผลการทดสอบสมบติัเชิงกลของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้นทานการติดไฟชนิดต่างๆ 

ตาราง ก.3 สมบติัการรับแรงกระแทกของ HIPS, HIPS/FR และ HIPS/SBS/FR 

ตวัอยา่ง Impact Strength (kJ/m2) 

HIPS 24.12 ± 2.71 

HIPS/MMT 1 14.56 ± 0.35 

HIPS/MMT 2 9.15 ± 0.69 

HIPS/MMT 3 6.68 ± 0.27 

HIPS/MH 5 11.03 ± 0.19 

HIPS/MH 10 7.24 ± 0.68 

HIPS/MH 15 6.99 ± 0.58 

HIPS/BDP 5 13.58 ± 0.21 

HIPS/BDP 10 12.18± 0.52 

HIPS/BDP 15 10.04 ± 0.27 

HIPS/DOPO 5 12.24 ± 0.22 

HIPS/DOPO 10 9.98 ± 0.44 

HIPS/DOPO 15 8.99 ± 0.38 

HIPS/TPP 5 13.05 ± 0.97 

HIPS/TPP 10 11.47 ± 0.41 

HIPS/TPP 15 9.34 ± 0.22 

HIPS/SBS 32.02 ± 0.68 

HIPS/SBS/MMT 12.72 ± 0.25 

HIPS/SBS/MH 24.08 ± 0.47 

HIPS/SBS/BDP 24.29 ± 0.75 

HIPS/SBS/DOPO 22.96 ± 0.81 

HIPS/SBS/TPP 27.81 ± 0.45 
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ตาราง ก.4 สมบติัการดึงยดืของ HIPS, HIPS/FR และ HIPS/SBS/FR 

ตวัอยา่ง 
Tensile Strength 

(MPa) 

Yong’s Modulus 

(MPa) 
%Elongation at break 

HIPS 27.1 ± 0.2 1197 ± 15.0 51.3 ±2.3 

HIPS/MMT 1 29.5 ± 0.3 1279 ±6.9 61.5 ± 1.7 

HIPS/MMT 2 29.5 ± 0.5 1297.1 ± 21.4 54.5 ±2.6 

HIPS/MMT 3 28.2 ± 0.3 1280 ± 22.0 38.8 ± 1.2 

HIPS/MH 5 28.1 ± 0.3 1331.4 ± 27.0 45.6 ± 2.7 

HIPS/MH 10 28.6 ± 0.2 1415.7 ± 10.0 37.8 ± 1.4 

HIPS/MH 15 27.6 ± 0.3 1359 ±13.5 35.5 ± 1.3 

HIPS/BDP 5 29.0 ± 0.2 1262.9 ± 15.0 53.2 ± 2.4 

HIPS/BDP 10 27.8 ± 0.2 1295.7 ± 9.8 45.5 ± 2.3 

HIPS/BDP 15 24.8 ± 0.4 1211 ± 12.0 44.9 ± 2.0 

HIPS/DOPO 5 28.2 ± 0.9 1325.7 ± 12.7 48.7 ± 2.2 

HIPS/DOPO 10 27.1 ± 0.2 1318.6 ± 10.7 43.4 ± 1.9 

HIPS/DOPO 15 24.9 ± 0.5 1233 ± 22.0 39.6 ± 1.4 

HIPS/TPP 5 25.2 ± 0.7 1187 ± 42.3 52.3 ± 

HIPS/TPP 10 24.0 ± 0.6 1203 ± 21.4 42.6 ± 2.7 

HIPS/TPP 15 23.7 ± 0.4 1157 ± 58.8 28.1 ± 2.3 

HIPS/SBS 23.3 ± 0.3 953.0 ± 8.8 58.2 ± 4.7 

HIPS/SBS/MMT 25.5 ± 0.2 1122.9 ± 11.1 58.0 ± 2.7 

HIPS/SBS/MH 23.3 ± 0.4 988.6 ± 18.1 41.2 ± 1.9 

HIPS/SBS/BDP 22.6 ± 0.5 964.1 ± 27.3 61.5 ± 5.0 

HIPS/SBS/DOPO 23.2 ± 0.1 991.3 ± 17.4 58.7 ± 4.7 

HIPS/SBS/TPP 18.9 ± 0.2 914.7 ± 8.3 55.7 ± 4.1 
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ก-4 ผลการทดสอบการวดัสีของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารตา้นทานการติดไฟชนิดต่างๆ และยาง
เอสบีเอส 

ตาราง ก.5 ค่าจากการวดัสี 

ชิน
ที 

สูตร 
 ครังที 1 ครังที 2 ครังที 3 

L a b L a b L a b 

1 

HIPS 

77.8 -2.5 -7.2 77.6 -2.6 -6.9 77.5 -2.6 -7.2 

2 77.4 -2.6 -7 77.8 -2.7 -7 78.1 -2.7 -6.8 

3 77.8 -2.6 -7.2 77.8 -2.6 -7 78.2 -2.6 -7.1 

1 

HIPS/OMMT 

69.4 -1 5.4 69.1 -0.8 5.7 69.4 -0.9 5.5 

2 70.7 -1.3 4.1 71 -1.3 4.2 70.6 -1.1 4.4 

3 69.6 -1 5.8 69.6 -1 5.5 69.6 -1 5.4 

1 

HIPS/MH 

71.1 -1.2 1.3 70.7 -1.3 1.2 70.7 -1.3 1.1 

2 70.9 -1.3 1 70.5 -1.3 0.8 70.8 -1.1 1.3 

3 72.2 -1 1.7 72 -0.8 1.8 71.8 -0.9 1.6 

1 

HIPS/BDP 

78.1 -2.8 -4.7 78 -2.8 -4.4 78 -2.8 -4.5 

2 78.3 -2.7 -4.6 78.1 -2.9 -4.4 77.9 -2.8 -4.6 

3 77.7 -2.7 -4.7 78.2 -2.8 -4.6 78.3 -2.8 -4.6 

1 

HIPS/DOPO 

72.5 -2.7 1.2 72.4 -2.6 1.3 72.5 -2.5 1.5 

2 72.8 -2.6 1 72.7 -2.6 1.2 73.2 -2.6 1.3 

3 72.9 -2.5 1.1 72.8 -2.5 1.2 73 -2.5 1.4 

1 

HIPS/TPP 

78.4 -3.2 -2.6 77 -3.1 -3.2 78.1 -3 -2.9 

2 77.8 -3.3 -3.1 78.1 -3 -2.1 78.3 -3.1 -1.9 

3 78 -3.1 -2.9 78.2 -3.1 -2.7 77.9 -3 -2 

1 

HIPS/SBS 

85.5 -1.9 0.4 85.4 -2.1 0.4 85.1 -2 0.3 

2 85.4 -1.8 -0.3 85.1 -1.8 -0.1 85.7 -1.9 0 

3 85.8 -1.9 -0.6 85.5 -2 -0.2 85.1 -2 -0.3 

1 

HIPS/SBS/OMMT 

80 -1.4 3.3 80.1 -1.4 3.3 80.4 -1.3 3.5 

2 79.7 -1.2 3.7 79.8 -1.3 3.3 79.7 -1.1 3.6 

3 80.3 -1.5 3.2 80.4 -1.4 3.2 80.3 -1.3 3.5 
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ตาราง ก.5 (ต่อ) ค่าจากการวดัสี 

ชิน
ที 

สูตร 
 ครังที 1 ครังที 2 ครังที 3 

L a b L a b L a b 

1 

HIPS/SBS/MH 

71.8 1 2.6 71.1 0.2 2.8 70.9 0.2 2.8 

2 71.1 0.1 2.9 71 0.2 2.9 71.1 0.2 3 

3 72.3 0.2 2.4 71.6 -0.1 2.5 71.6 0 2.7 

1 

HIPS/SBS/BDP 

86.1 -1.3 -1.9 86.1 -1.8 -2 85.9 -1.9 -2.1 

2 86.3 -1.8 -1.9 86.2 -1.8 -2 86.2 -1.9 -2.2 

3 86.4 -1.8 -1.7 86.3 -1.9 -2.1 86.2 -1.9 -2.1 

1 

HIPS/SBS/DOPO 

85.2 -2 -0.2 85.7 -2 -0.4 86 -2 -0.3 

2 85.8 -2 -0.2 85.5 -2.1 -0.4 85.5 -2.1 -0.3 

3 85 -1.9 -0.1 85.5 -1.9 -0.1 85.8 -2 -0.1 

1 

HIPS/SBS/TPP 

84.9 -1.7 0.9 84.6 -1.8 0.6 84.8 -1.8 0.4 

2 85.6 -1.8 0.3 85.4 -1.8 -0.2 85.1 -1.9 -0.5 

3 85.2 -1.7 0.8 85.3 -1.8 0.3 85.2 -1.9 0 
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