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This research aims to study the preparation of zinc oxide (ZnO) with surface 

treatment to modify the properties of acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), polystyrene (SAN) 
and high density polyethylene (HDPE). ZnO was treated with 3 types of silane coupling agent; 
3-aminopropyltriethoxy silane, vinyltriethoxy silane, and octyltriethoxy silane. The 
polymer/ZnO composites were prepared in an internal mixer and molded by a compression 
method. For ABS composite found that the effect of particle sizes of ZnO on the tensile 
strength and stress at break increased with increasing ZnO. The effect of treated ZnO with 
the silane coupling agent on mechanical properties of ABS found that the Young’s modulus, 
tensile strength and stress at break increased when added ZnO which treated with 3-
aminopropyltriethoxy silane and octyltriethoxy silane. For polystyrene composites, the results 
found that the Young’s modulus decreased after adding ZnO 150 nm treated with 
octyltriethoxy silane, but the tensile strength and the stress at break increased after adding 
ZnO 150 nm treated with octyltriethoxy silane. For HDPE composites found that the Young’s 
modulus increased after adding ZnO treated and untreated with the silane coupling agent but 
the %strain at break decreased after adding ZnO treated and untreated with silane coupling 
agent. For all polymer composites showed the decrease of the impact strength when adding 
ZnO treated and untreated with the silane coupling agent. The dielectric constant of all 
polymer composites increased after adding ZnO treated and untreated with the silane 
coupling agent. 
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วตัถุประสงค์ของงานวิจยัฉบบันีคือการศึกษาผลของการปรับปรุงพืนผิวซิงออกไซด์
เพือเป็นการปรับปรุงสมบติัของพอลิเมอร์ ซึงมีการใช้อะคริโลไนไตร-บิวตะไดอีน-สไตรีน, พอ
ลิสไตรีน, พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ซิงคอ์อกไซดถู์กปรับปรุงดว้ยสารคู่ควบไซเลน 3 ชนิด คือ 
3-อะมิโนโพรพิลไตรเอทอกซีไซเลน, ไวนิลไตรเอทอกซีไซเลนและ ออกทิลไตรเอทอกซีไซเลน 
การเตรียมโพลิเมอร์คอมโพสิตดว้ยเครืองผสมแบบปิดและขึนรูปดว้ยวิธีการอดั สําหรับพอลิอะคริ
โลไนไตร บิวตะไดอีน สไตรีน คอมโพสิตพบวา่การเติมอนุภาคซิงออกไซดที์มีขนาดแตกต่างกนัทาํ
ให้การทนต่อแรงดึงและความเคน้ ณ จุดแตกหกัดีขึน และเมือทาํการปรับปรุงพืนผิวของซิงคอ์อก
ไซด์ดว้ยสารคู่ควบไซเลน พบวา่ส่งผลต่อสมบติัทางกลในดา้นค่ามอดูลสัของยงั การทนต่อแรงดึง 
และความเคน้ ณ จุดแตกหกั จะเพิมขึนเมือมีการเติมอนุภาคซิงคอ์อกไซด์ทีผา่นการปรับปรุงพืนผิว
ดว้ย 3-อะมิโนโพรพิลไตรเอทอกซีไซเลน และ ออกทิลไตรเอทอกซีไซเลน สําหรับพอลิสไตรีนค
อมโพสิตพบวา่ค่ามอดูลสัของยงัลดลงหลงัจากทีเติมซิงคอ์อกไซด์ขนาด 150 นาโนเมตรทีผา่นการ
ปรับปรุงพืนผิวดว้ยสารคู่ควบออกทิลไตรเอทอกซีไซเลนแต่ค่าการทนต่อแรงดึงและความเคน้ ณ 
จุดแตกหกั เพิมขึนหลงัจากทีเติมซิงค์ออกไซด์ขนาด 150 นาโนเมตรทีผา่นการปรับปรุงพืนผิวดว้ย
สารคู่ควบออกทิลไตรเอทอกซีไซเลน สําหรับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงคอมโพสิตพบว่าค่า
มอดูลสัของยงัเพิมขึนหลงัจากทีเติมซิงคอ์อกไซดที์ผา่นการปรับปรุงพืนผวิดว้ยสารคู่ควบไซเลนแต่
ค่าเปอร์เซ็นตค์วามเครียด ณ จุดแตกหกัลดลงหลงัจากทีเติมซิงคอ์อกไซด์ทีผา่นการปรับปรุงพืนผิว
ดว้ยสารคู่ควบไซเลน สาํหรับพอลิเมอร์คอมโพสิตทงัหมดพบวา่ค่าการตา้นทานต่อแรงกระแทกจะ
ลดลงเมือเติมอนุภาคซิงออกไซด์ทีผ่านการปรับปรุงพืนผิวและยงัไม่ปรับปรุงพืนผิวส่วนค่าคงที
ไดอิเล็กทริกของพอลิเมอร์คอมโพสิตทังหมดเพิมขึนเมือเติมอนุภาคซิงค์ออกไซด์ทีผ่านการ
ปรับปรุงพืนผวิและไม่ผา่นการปรับปรุงพืนผวิดว้ยสารคู่ควบไซเลน 
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