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 ธิติพงศ วุฒิศาสตร : การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงสัณฐานวิทยาของพอลิบิวทิลีนซัคซิ

เนต โดยระบบรีแอคทีฟเบลนดพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับพอลิคาโปรแลคโตน. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

รศ. ดร. มนัส แซดาน. 54หนา. 

 นําพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) เบลนดกับพอลิคาโปรแลคโตน (PCL) ดวยเคร่ืองผสมแบบปดขนาด

เล็กเพ่ือปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PBS แตเนื่องจาก PBS เบลนดไมเขากับ PCL กระบวนการเบลนดจึงตอง

ดําเนนิการผานระบบรีแอคทีฟเบลนดเพื่อใหพอลิเมอรทั้งสองเขากันได โดยรีแอคทีฟเอเจนตท่ีใชมีสองกลุม

ไดแก สารจําพวกเปอรออกไซด (ไดคิมิลเปอรออกไซด (DCP) กับ ไดเทริทบิวธิลเปอรออกซีไอโซโปรพิล เบน

ซีน (Perkadox 14S)) และสารท่ีใช Chain extender ไดแก เมททิลลีน ไดฟนีล ไดไอโซไซยาเนต (MDI) กับ 

Epoxy functionality acrylic หรือ Joncryl ADR4368 พบวา ระบบรีแอคทีฟเบลนดที่ใช MDI มีสมบัติ

เชิงกลท่ีดีกวาฟสิกคัลเบลนด แตสามารถทําใหพอลิเมอรเขากันไดในระดับหนึ่งเทานัน้ สําหรับรีแอคทีฟ

เบลนดระบบ Joncryl ADR4368 สามารถปรับปรุงสัณฐานวิทยาและสมบัติเชิงกลไดดี แตการเบลนดตองใช

อุณหภูมิท่ีสูง (190oC) ซ่ึงสูงมากเมื่อเทียบกับ อุณหภูมหิลอมของ PCL (ประมาณ 70oC) ระบบรีแอคทีฟ

เบลนดที่ใช DCP ไดระยะยืดจนขาดที่ดี และสามารถเพิ่มความเขากันไดระหวาง PBS/PCL แมเติม DCP ใน

สัดสวนท่ีนอยมาก และระบบรีแอคทีฟเบลนดผาน Perkadox ใหลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีดีแมเบลนดใน

สัดสวนเพียง 0.2 phr อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมระยะยืดจนขาดโดยไมสงผลตอความทนตอแรงดึงอีกดวย 

สําหรับการปรับปรุงการไหลของพอลิเมอรเบลนด ระบบรีแอคทีฟเบลนดผานปฏิกิริยาฟรีเรดดิเคิล ดวยเปอร

ออกไซดท้ังสองชนิดสามารถเพ่ิมความหนืดของพอลิเมอรเบลนดไดเปนอยางดี  

 

 

______________________________________________________________________________ 

ภาควิชาฟสิกส       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือช่ือนักศึกษา................................. ปการศึกษา2556 

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา..............................................  



จ 
 

53306201: MAJOR: PHYSICS 

KEYWORD: POLYMER BLEND/ REACTIVE BLEND/ FREE RADICAL/ CHAIN EXTENDER 

 THITIPONG WUTISART. IMPROVE MECHANICAL PROPERTIES AND MORPHOLOGY OF 

PBS BY PBS/PCL REACTIVE BLENDING. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. MANUS SEADAN Ph.D. 

54 pp. 

 This research aims to improve mechanical properties of PBS by blending PBS/PCL 

in an internal mixer. Normally PBS/PCL blend is immiscible; to improve PBS/PCL 

compatibility the blend are carried out by reactive blending. Two peroxides are used to 

initiate free radical are Dicumyl Peroxide and Di (tert-butylperoxyisopropyl) benzene 

(Perkadox 14s). Methylene diphenyl diisocyanate (MDI), epoxy functionality acrylic resin 

(Joncryl ADR 4368) are also used condensation reaction as the chain extenders. Reactive 

blending through MDI can improve mechanical properties of PBS/PCL’s physical blend but 

this system likely improves morphology of blend. Joncryl ADR 4368 is more improve 

morphology and mechanical properties of PBS/PCL blend. Joncryl ADR 4368 need to 

process at high temperature. It’s not appropriate to PCL that’s very low melt temperature. 

Free radical reaction is effective to the tensile properties and its blend morphology. Only 

small fraction of Perkadox is improving morphology of blend and also increases elongation 

at break without tensile strength change. Reactive blending with both peroxides has an 

advantage to adjust polymer blend viscosity for further application.       
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 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงสัณฐานวิทยาของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต โดยระบบรีแอคทีฟ
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