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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 3aminopropyltriethoxy 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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คําสําคัญ : ซิงค์ออกไซด์/นาโนคอมโพสิ ต/การปรับปรุ งพืนผิว/พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสู ง/สไต
รี น-อะคริ โลไนไตร/อะคริ โลไนไตร-บิวตะไดอีน-สไตรี น
พัณณิ ดา กิจกอบชัย : การปรับปรุ งพืนผิวซิงออกไซด์เพือเป็ นการปรับปรุ งสมบัติของ
พอลิเมอร์ . อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์. 103 หน้า.
วัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั ฉบับนี คือการศึกษาผลของการปรับปรุ งพืนผิวซิ งออกไซด์
เพือเป็ นการปรั บปรุ งสมบัติของพอลิเมอร์ ซึ งมีการใช้อะคริ โลไนไตร-บิวตะไดอีน-สไตรี น, พอ
ลิสไตรี น, พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสู ง ซิ งค์ออกไซด์ถูกปรับปรุ งด้วยสารคู่ควบไซเลน 3 ชนิด คือ
3-อะมิโนโพรพิลไตรเอทอกซี ไซเลน, ไวนิ ลไตรเอทอกซี ไซเลนและ ออกทิลไตรเอทอกซี ไซเลน
การเตรี ยมโพลิเมอร์ คอมโพสิ ตด้วยเครื องผสมแบบปิ ดและขึนรู ปด้วยวิธีการอัด สําหรับพอลิอะคริ
โลไนไตร บิวตะไดอีน สไตรี น คอมโพสิ ตพบว่าการเติมอนุภาคซิ งออกไซด์ทีมีขนาดแตกต่างกันทํา
ให้การทนต่อแรงดึงและความเค้น ณ จุดแตกหักดีขึน และเมือทําการปรับปรุ งพืนผิวของซิ งค์ออก
ไซด์ดว้ ยสารคู่ควบไซเลน พบว่าส่ งผลต่อสมบัติทางกลในด้านค่ามอดูลสั ของยัง การทนต่อแรงดึง
และความเค้น ณ จุดแตกหัก จะเพิมขึนเมือมีการเติมอนุภาคซิ งค์ออกไซด์ทีผ่านการปรับปรุ งพืนผิว
ด้วย 3-อะมิโนโพรพิลไตรเอทอกซี ไซเลน และ ออกทิลไตรเอทอกซี ไซเลน สําหรับพอลิสไตรี นค
อมโพสิ ตพบว่าค่ามอดูลสั ของยังลดลงหลังจากทีเติมซิ งค์ออกไซด์ขนาด 150 นาโนเมตรทีผ่านการ
ปรับปรุ งพืนผิวด้วยสารคู่ควบออกทิลไตรเอทอกซี ไซเลนแต่ค่าการทนต่อแรงดึงและความเค้น ณ
จุดแตกหัก เพิมขึนหลังจากทีเติมซิ งค์ออกไซด์ขนาด 150 นาโนเมตรทีผ่านการปรับปรุ งพืนผิวด้วย
สารคู่ควบออกทิลไตรเอทอกซี ไซเลน สําหรับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสู งคอมโพสิ ตพบว่าค่า
มอดูลสั ของยังเพิมขึนหลังจากทีเติมซิงค์ออกไซด์ทีผ่านการปรับปรุ งพืนผิวด้วยสารคู่ควบไซเลนแต่
ค่าเปอร์เซ็นต์ความเครี ยด ณ จุดแตกหักลดลงหลังจากทีเติมซิ งค์ออกไซด์ทีผ่านการปรับปรุ งพืนผิว
ด้วยสารคู่ควบไซเลน สําหรับพอลิเมอร์ คอมโพสิ ตทังหมดพบว่าค่าการต้านทานต่อแรงกระแทกจะ
ลดลงเมือเติมอนุ ภาคซิ งออกไซด์ทีผ่านการปรับปรุ งพืนผิวและยังไม่ปรับปรุ งพืนผิวส่ วนค่าคงที
ไดอิ เล็ ก ทริ ก ของพอลิ เ มอร์ ค อมโพสิ ต ทังหมดเพิ มขึ นเมื อเติ ม อนุ ภาคซิ ง ค์อ อกไซด์ที ผ่า นการ
ปรับปรุ งพืนผิวและไม่ผา่ นการปรับปรุ งพืนผิวด้วยสารคู่ควบไซเลน
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