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This research studied the effect of organoclay and microcrystalline cellulose
(MCC) on the morphology, mechanical, thermomechanical and thermal properties of
system of polyoxymethylene (POM) and system of polylactic acid (PLA). The
organoclay three different types were modified surface with; trimethyl stearyl
ammonium, dimethyl dialkyl (C14-C18) amine and methyl dihydroxyethyl
hydrogenated tallow ammonium. The effects of MCC and organoclay surface
modified with dimethyl dialkyl (C14-C18) amine were investigated in PLA/PEC blends
which PEC containing the different ethylene contents; 12% and 15% ethylene. All the
blends were prepared by melt blending in an internal mixer and were molded by
compression method. In the POM system found that PP could improve the thermal
stability of POM. The Young’s modulus and tensile strength increased with increasing
organoclay content in POM/PP blends. MCC could improve the Young’s modulus of
the POM/PP blends while PLA system found that the PEC could improve the impact
strength of PLA. When adding organoclay showed that the Young’s modulus
increased while the impact strength, tensile strength and percent strain at break
decreased. The effect of MCC in PLA/PEC blends could improve the stress at break.
The incorporation of organoclay and MCC could improve thermomechanical
properties of POM system.
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งานวิจัยนี้ศึกษาผลของออรกาโนเคลยและเซลลูโลสผลึกไมโครที่มีตอสมบัติสัณฐานวิทยา สมบัติทางกล สมบัติทางกล
เมื่อไดรับความรอน และสมบัติทางความรอนของพอลิเมอรผสมของระบบพอลิออกซีเมทิลีนและระบบพอลิแลคติกแอซิด โดยใช
ออรกาโนเคลยที่ปรับปรุงพื้นผิวตางๆ กันสามชนิด ไดแก ไตรเมทิลสเตรียริลแอมโมเนีย ไดเมทิลไดแอลคิลเอมีน และเมทิลไดไฮ
ดรอกซีเอทิลไฮโดรจิเนททาโลแอมโมเนีย ผลของเซลลูโลสผลึกไมโครกับออรกาโนเคลยที่ปรับปรุงพื้นผิวดวยไดเมทิลไดแอลคิลเอ
มีน ตรวจสอบในระบบพอลิแลคติกแอซิดที่ใชโคพอลิเมอรของโพรพิลีนและเอทิลีนที่มีปริมาณเอทิลีนตางกัน ไดแกเอทิลลีน 12
เปอเซ็นต และ 15 เปอเซ็นต พอลิเมอรผสมทั้งหมดเตรียมโดยวิธีผสมแบบหลอมเหลวในเครื่องผสมแบบปดและขึ้นรูปดวยวิธีอัด
ขึ้นรูป ในระบบพอลิออกซีเมทิลีน พบวาพอลิโพรพิลีนสามารถปรับปรุงเสถียรภาพทางความรอนของพอลิ -ออกซีเมทิลีน ออรกา
โนเคลยสามารถเพิ่มมอดูลัสของยัง และการทนตอแรงดึงของพอลิเมอรผสมระหวางพอลิออกซีเมทิลีนและพอลิโพรพิลีน เซลลูโลส
ผลึกไมโคร สามารถเพิ่มมอดูลัสของยังของพอลิเมอรผสมพอลิออกซี เมทิลีนและพอลิโพรพิลีน ขณะที่ระบบพอลิแลคติกแอซิด
พบวาพอลิเอทิลีนโคพอลิเมอรสามารถเพิ่มคาการทนตอแรงกระแทกของพอลิแลคติกแอซิดได เมื่อเติม ออรกาโนเคลย ในพอลิ
เมอรผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอลิเอทิลีนโคพอลิเมอร พบวามอดูลัสของยังเพิ่มขึ้น ในขณะที่การทนตอแรงกระแทก
การทนตอแรงดึงและความเคน ณ จุดแตกหักลดลง ผลของเซลลูโลสผลึกไมโครสามารถเพิ่มความแข็งแรง ณ จุดแตกหักของพอลิ
เมอรผสมพอลิแลคติกแอซิดและพอลิเอทิลีนโคพอลิเมอรได เมื่อรวมออรกาโนเคลยและเซลลูโลสผลึก ไมโครเขาดวยกั น พบวา
สามารถปรับปรุงสมบัติทางกลเมื่อไดรับความรอนของพอลิเมอรผสมของระบบพอลิออกซีเมทิลีน
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