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คําสําคัญ: PBS/PCL Blend/ รีแอคทีฟเบลนด/ ฟรีเรดดิเคิล/ Chain extender 

 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  
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 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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บทท่ี1 

บทนํา 

1. ปญหาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันมปีญหาขยะพลาสติกท่ีสงผลตอส่ิงแวดลอม และสุขภาพ เนื่องจากพลาสติกที่ใช

โดยสวนใหญเปนพลาสติกท่ีไมสามารถยอยสลายไดทางธรรมชาติ ในปจจุบันไดมีการพัฒนาพลาสติกยอย

สลายไดทางชีวภาพเพิ่มข้ึน ซ่ึงเปนท่ีคาดหวังวาจะสามารถชวยลดปญหาขยะพลาสติกในปจจุบันได พลาสติก

ยอยสลายทางชีวภาพ (Biodegradable plastic) คือพลาสติกท่ีสามารถสลายตัวเนื่องจากกระบวนการการ

ยอยสลายโดยส่ิงมีชีวิต ปจจุบันมีการนํามาใชใน วงการแพทย เชน ไหมละลาย กระดูกเทียม จาก 

polylactide PLA และ Polycaprolactone (PCL) เปนตน เพราะนอกจากยอยสลายทางชีวภาพแลว ยัง

เขาไดดีกับเนื้อเย่ือ อีกผลิตภัณฑท่ีใชพลาสติกทางชีวภาพ ไดแก หีบหอบรรจุภัณฑอาหาร ซ่ึงนิยมใช 

thermoplastic starch (TPS), Polylactide (PLA), Polybutylene succinate (PBS) เปนตน โดยเฉพาะ 

PBS มีความนิยมใชในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑเพ่ิมข้ึนอยางสูง พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต(PBS) เปนพอลิเมอร

ยอยสลายทางชีวภาพ ที่ตกผลึกเร็วมากเมื่อเทียบกับ PLA แตสมบัติความทนตอการกระแทกไมดี เพ่ือให

สามารถใช PBS ใหกวางขวางมากข้ึน จึงสมควรพัฒนาสมบัติความทนตอการกระแทกของ PBS ดวยการเบ

ลนดกับพลาสติกท่ีนิ่ม  

จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลดวยการเบลนดกับพอลิคาปรแลคโตน (PCL) ซ่ึงเปนพอลิ

เมอรทีมีระยะยืดจนขาดสูง จึงมีโอกาสสําหรับการพัฒนา ความทนตอการกระแทกและระยะยืดจนขาด แต 

พอลิเมอรสองชนิดนี้เบลนดไมเขากัน สงผลตอสัณฐานวิทยาของพอลิเมอรเบลนดคูนี้ท่ีหยาบ และสมบัติ

เชิงกลท่ีตํ่าลงโดยเฉพาะความทนตอการกระแทก จึงมีความจําเปนท่ีตองใช สารเพ่ิมความเขากันได 

(compatibilizer) ซ่ึงในกรณีนี้คือ โคพอลิเมอรของคูเบลนด เราสามารถท่ีจะสรางสารเพ่ิมความเขากันไดใน

ระหวางเบลนดดวยระบบรีแอคทีฟเบลนด ซ่ึงในงานวิจัยนี้เราสนใจทํารีแอคทีฟเบลนดระหวาง PBS กับ 

PCL ดวยปฏิกิริยาฟรีแรดดิเคิลโดยการแตกตัวของเปอรออกไซด เปรียบเทียบกับกับปฏิกิริยาควบแนนผาน 

chain extender   
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วัตถุประสงคของงานวิจัย 

2.1ศึกษาความเปนไปไดและเง่ือนไขการเขากันไดของพอลิเมอรเบลนด PBS/PCL โดยผาน

กระบวนการรีแอคทีฟเบลนดแบบฟรีแรดิเคิลและปฏิกิริยาควบแนน 

2.2ศึกษาผลของreactive agent ตอลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอรเบลนด PBS/PCL 

2.3ศึกษาสมบัติเชิงกล สมบัติการไหล และสมบัติความทนตอการกระแทกของพอลิเมอรเบลนด 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ทําการศึกษาสมบัติของพอลิเมอรเบลนดระหวาง PBS กับ PCL ดวยเคร่ืองผสมแบบปด

ขนาดเล็กซ่ึงสามารถติดตามคาแรงบิดของโรเตอร ดวยสัดสวนการเบลนด PBS/PCL (80/20) โดยการเบ

ลนดเพียงหนึ่งข้ันตอนการเบลนด ในระบบรีแอคทีฟเบลนดนี้ใชรีแอคทีฟเอเจนต 4 ชนิด ไดแก ไดคิมิลเปอร

ออกไซด (DCP) เมทิลีนไดฟนิลไดไอโซไซยาเนต (MDI) เปอรคาดอกซ 14S (Perkadox14S) และ Joncryl 

ADR4368 เพื่อเปรียบเทียบสมบัติเชิงกล อันไดแก ความทนตอการกระแทก ความทนตอแรงดึง ระยะยืดจน

ขาดและโมดุลัสของยังก สมบัติทางสัณฐานวิทยา จากภาพถายของกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสอง

กราด (SEM) สมบัติการไหลของพอลิเมอร และการเกิดเจลพอลิเมอรเบลนด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

1.ศึกษาสัณฐานวิทยาของพอลิเมอรเบลนดดวยภาพจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด  

2. ศึกษาสมบัติเชิงกลของพอลิเมอรเบลนด ดวยการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D668 Type5 

สําหรับทดสอบการดึง ละทดสอบ Izod impact test ตามมาตรฐาน ASTM D256  

3. ศึกษาสมบัติการไหลของพอลิเมอรเบลนดจาก ดัชนีการไหลของพอลิเมอร (MFI)  

4. ศึกษาสมบัติการละลายของพอลิเมอร 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. สามารถนําระบบรีแอคทีฟเบลนดในงานวิจัยไปประยุกตใชกับพอลิเมอรชนิดอ่ืนๆได 

2. ได compatibilizer ท่ีเหมาะสม พัฒนาสมบัติเชิงกล และสมบัติทางสัณฐานวิทยา สําหรับพอลิ

เมอรเบลนด PBS/PCL  

3. เกิดผลิตภัณฑใหม ตอบสนองตอความตองการในอุตสาหกรรมพลาสติกในปจจุบัน  
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บทที่ 2  

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

2.1 พอลิเมอรในงานวิจัย 

 พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (Polybutyene succinate, PBS) เปนพอลิเมอรท่ีสามารถยอยสลายไดทาง

ชีวภาพ สีขาวขุน มีสภาพเปนข้ัวสูง มีความเปนผลึกคอนขางสูง แปรรูปงายและมีลักษณะแข็งเหนียว 

สามารถนําไปข้ึนรูปเปนถุงรวมถึงเคลือบผิวกระดาษเพ่ือเปนแกวพลาสติกยอยสลาย พอลิเมอรดังกลาว

สามารถดูดความช้ืนไดดีจึงทําให PBS เกิดไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ไดงาย จึงทําให PBS เกิดการ

เส่ือมสภาพ (degrade) เนื่องจากความช้ืนอยางรวดเร็ว ทําใหสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความรอนดอยลง 

 พอลิคาโปรแลคโตน (Polycaprolactone, PCL) เปนพอลิเมอรท่ีสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ

เชนกัน PCL เปนพอลิเมอรท่ีมีความยืดหยุนสูง (ระยะยืดจนขาดมากกวา 500 %) มีอุณหภูมิหลอมตํ่า 

(ประมาณ 60oC) แตมีความทนตอการเส่ือมสภาพจากความรอนสูง เนื่องดวย PCL สามารถข้ึนรูปไดงายและ

เปนมิตรตอรางกายมนุษย จึงถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย เชน งานวัสดุทางชีวภาพ ไหม

ละลาย ใชเติมในพอลิเมอรอ่ืนเพ่ือเปนสารทําใหนิม่ (Plasticizer) หรือใชเปนสารชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิต (Processing aid) และเนื่องดวยอุณหภูมิหลอมท่ีตํ่า จึงนิยมนํามาใชเปนพอลิเมอรสําหรับ

ทําช้ินงานตนแบบ (Prototyping) และใชสําหรับงานพิมพสามมติิ 

2.2 การปรับปรุงสมบัติของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 

 วิธีการพัฒนาสมบัติตางๆของ PBS มีอยูดวยกันหลายวิธี อันไดแก การทําละลายกับพอลิเมอรชนิด

อ่ืนแลวนําไปหลอเปนฟลม (Solvent-cast film) โดยงานวิจัยลักษณะนี้มีผูทําการศึกษาโดยทําละลาย PBS 

กับ เซลลูโลส อะซิเตท (Cellulose acetate) ในคลอโรฟอรมแลวหลอฟลม พบวา PBS สามารถเขากับ 

เซลลูโลส อะซิเตท ได แตเนื่องจาก การผสมพอลิเมอรดวยสารละลาย คอนขางจํากัดในการแปรรูปและการ

นําไปประยุกตใช วิธีการหนึ่งท่ีไดรับความนิยม อันเนื่องจากสามารถนาํไปประยุกตใชอยางกวางขวางนั่นคือ

การทําพอลิเมอรคอมโพสิทกับเสนใยธรรมชาติ (Bio composite) เชนการนําเสนใยของสาหรายแดง (Red 

algae) [1]มาใชเปนวัสดุเสริมแรงใหกับ PBS งานวิจัยดังกลาวดําเนนิการผสมโดยนํา PBS ท่ีมีลักษณะเปนผง
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ผสมกับสาหรายแดงดวยเครื่องผสมในครัว จากนั้นข้ึนรูปดวยการอัดเบา (Compression molding) โดย

จากลักษณะทาสัณฐานวิทยาของ Bio composite พบวาสาหรายแดงสามารถกระจายตัวไดอยางสม่ําเสมอ

ใน PBS และสามารถเพ่ิม flexural modulus และ flexural strength ได เสนใยธรรมชาติอ่ืนๆทีน่ํามาเปน

วัสดุเสริมแรง ไดแก ลิกโนเซลูโลส (lignocelluose) [2] ทําใหทราบวา ลิกโนเซลลูโลส สามารถเพิ่ม 

flexural modulus และ flexural strength ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการเลือกลิกโนเซลลูโลสดวย  

 อีกวิธีหนึ่งที่สามารถปรับปรุงสมบัติตางๆของ PBS คือการผสมเขากับพอลิเมอรชนิดอ่ืนในสถานะ

หลอม เรียกกระบวนการนี้วา พอลิเมอรเบลนด (Polymer blend) โดยปกติ พอลิเมอรสองชนิดไมสามารถ

เขากันไดแมสภาพความเปนข้ัวจะเหมือนกัน เนื่องจาก น้ําหนกัโมเลกุลท่ีสูงและความหนืดของพอลิเมอรสูง 

ดังนั้น พอลิเมอรสองชนิดจะเขากันได จําเปนตองมีอันตรกริยาระหวางกัน   

2.3 ความเขากันไดของพอลิเมอรเบลนด  

การเขากันไดของพอลิเมอรเบลนดนั้นสามารถอธิบายไดจาก การเปล่ียนแปลงพลังงานอิสระของ

กิบสของการผสม (Gibbs’ free energy of mixing) ท่ีอยูในพจนของการเปล่ียนแปลงของเอนทาลป และ

การเปล่ียนแปลงของเอนโทรป จากสมการตอไปนี ้[3] 

mixmixmix STHG Δ−Δ=Δ    (1) 

เคมิคัลโพเทนเชียล (Chemical Potential) นิยามจากความสัมพันธตอไปนี้ 

( ) PTmixG ,/ φμφ ∂Δ∂=Δ    (2) 

 

โดยที่ mixGΔ  การเปล่ียนแปลงของพลังงานอิสระของกิบสของการผสม 
  φμΔ  เคมิคัลโพเทนเชียล 

 φ  สัดสวนปริมาตรของพอลิเมอร 

 

โดยทั่วไป พอลิเมอรผสมเขากันไดก็ตอเมื่อ การเปล่ียนแปลงของพลังงานอิสระของกิบสมีคานอย

กวาศูนย หมายถึงพลังงานอิสระหลังผสมมีคาตํ่ากวากอนการผสม แตเนื่องจากพอลิเมอรท้ังสองมีสายโซ

โมเลกุลท่ียาวจึงทําใหการเปล่ียนแปลงของเอนโทรปของการผสม ( mixSΔ ) ตํ่า จึงทําใหคาการเปล่ียนแปลง
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พลังงานอิสระของกิบสข้ึนกับการเปล่ียนแปลงของเอนโทรป ดังนั้นพลังงานอิสระของการผสมจะติดลบไดก็

ตอเมื่อ การเปล่ียนแปลงเอนทาลปของการผสมตองติดลบ ซ่ึงตองเปนปฏิกิริยาคายความรอน นั่นคือการเกิด

อันตรกิริยาระหวางพอลิเมอรสองชนิด อันตรกิริยาที่เกิดอาจเกิดพันธะที่มีความแข็งแรงเชน พันธะโควา

เลนท พันธะไอออนิก แรงยึดเหนี่ยวเพียงเล็กนอย เชน แรงยึดเหนี่ยวระหวางไอออน สวนแรงแวนเดอรวาล 

อาจไมเพียงพอตอการเขากันไดของพอลิเมอร  

 

 

รูปที่ 2.1 กราฟแสดงความสัมพนัธระหวาง การปล่ียนแปลงพลังงานอิสระของกิบสกับสัดสวนปริมาตรและเค

มิคัลโพเทนเชียลกับสัดสวนปริมาตรตามลําดับ 

 

การเขากันไดของการผสมสามารถอธิบายไดจากรูปที่ 2.1 ซ่ึงแสดงความสัมพันธการเปล่ียนแปลง

พลังงานอิสะของกิบสกับสัดสวนปริมาตร ท่ีสงผลตอเคมิคัลโพเทนเชียลกับสัดสวนปริมาตร จะเห็นไดวาการ

เปล่ียนแปลงพลังงานอิสระของกิบสมีคาเปนลบและมจุีดตํ่าสุดเพียงคาเดียว สงผลใหความชันของกราฟ

ความสัมพันธระหวาง เคมิคัลโพเทนเชียลกับสัดสวนปริมาตรเปนบวก  

ในกรณีท่ีสอง เมื่อการเปล่ียนแปลงพลังงานอิสระของกิบสกับสัดสวนปริมาตร เกิดจุดตํ่าสุดสองจุด 

ทําใหความสัมพันธระหวางเคมิคัลโพเทนเชียลกับสัดสวนปริมาตร มีการเปล่ียนแปลงลดลง (รูป 2.2) 

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงพลังงานอิสระของกิบสในชวง s’ ถึง s” 
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รูปที่ 2.2 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง การเปล่ียนแปลงพลังงานอิสระของกิบสกับสัดสวนปริมาตร

และเคมิคัลโพเทนเชียลกับสัดสวนปริมาตรตามลําดับ 

 

การเปล่ียนเปลงพลังงานอิสระของกิบส )( GΔ มีความจําเปนที่ตองมีคาเปนลบ สอดคลองกับกฎ

ขอที่สองของเทอรโมไดนามิกส แตก็ยังไมเพียงพอที่จะทําใหการผสมเขากันไดโดยสมบูรณ การเขากันเปนไป

ตามเง่ือนไขตอไปนี ้

0// 22 >∂∂=∂Δ∂ φμφmixG    (3) 

 ขอจํากัดของการเขากันเขากันไดของการผสม แสดงในรูปท่ี 2.3 โดยพลังงานอิสระของการผสม

เปนฟงกชันกับ 2φ เฟสไดอะแกรมแสดงการเขากันไดตรงบริเวณ binodal และเกิดการแยกเฟสในสวน 

spinodal  

 

รูปท่ี 2.3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง การเปล่ียนแปลงพลังงานอิสระของกิบสกับสัดสวนปริมาตรและ

เฟสไดอะแกรมของพอลิเมอรเบลนดตามลําดับ 

 ฟลอร่ีและฮักกินสไดพัฒนาแบบจําลองทางเทอรโมไดนามิกสสถิติในการคํานวณการเปล่ียนแปลง

พลังงานอิสระของกิบสของพอลิเมอรผสม โดยในที่นี้พิจารณาเฉพาะพจนของเอนทาลปเนื่องจากเอนโทรปมี

คานอยมากจนตัดท้ิงได 
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( ) jVVRTG iijrmix φφχ/=Δ    (4) 

 V  แทนปริมาตรของการผสม , rV  แทนปริมาตรพอลิเมอรท่ีนอยกวา 

การเปล่ียนแปลงพลังงานอิสระของกิบสมีบทบาทสําคัญตอการเขากันไดของพอลิเมอร คือเมื่อพอลิ

เมอรเกิดอันตรกิริยาระหวางกันจะทําใหตัวแปร ijχ , มีคาเปนลบได  

ในทฤษฎีของฟลอรี่และฮักกินส อันตรกิริยาจากพอลิเมอรท่ีมีโครงสรางตางกันมีผลตาม ijKTχ ซ่ึง

พิจารณาอันตรกิริยาดังกลาวในลักษณะของแรงลอนดอน แวนเดอรวาล นิยามไดดังนี ้

( )1212 /VVzKT ij εχ Δ=    (5) 

โดยที่ V2, V1  แทนปริมาตรตอโมลของพอลิเมอรทั้งสอง  

z  แทนจํานวนโคออดิเนตของพอลิเมอร 

2/)( 22111212 εεεε +−=Δ    (6) 

โดยที่ 12ε  แทนพลังงานยึดเหนี่ยวระหวางพอลิเมอรตัวท่ี1และตัวที่2 

 12χ  แทนพารามิเตอรของการละลาย (Solubility parameter) 

( )( ) RTVV r // 2
2112 δδχ −=    (7) 

 2/1]2/)2([ o
iiii Vz −= εδ  และ o

iV  แทนปรมิาตรตอโมลของพอลิเมอร   

 1δ  แทน Soubility ของพอลิเมอรตัวท่ี 1, 2δ  แทน Soubility ของพอลิเมอรตัวที่ 1 

 จากสมการ (7) แสดงใหเห็นวาพอลิเมอรสองชนิดสามารถผสมเขากันได เมื่อ 1δ และ 2δ ตองมีคา

ใกลเคียงกัน พจนของเอนทาลป เขาใกลศูนยซ่ึงไมเพียงพอสําหรับพอลิเมอรเบลนด ดังนั้นตองทําใหเกิด

อันตรกิริยาระหวางพอลิเมอรสองชนิด จึงทําใหพอลิเมอรทั้งสองเขากันได 

 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ เทเลอร และ เมสัน ที่ไดศึกษาการเปล่ียนรูป (Deformation) ของ

หยดของเหลวในสนามการไหล ท่ีอัตราเฉือนนอยมากหยดของเหลวจะมีการบิดรูปรางเปนวงรี มีสมการเปน

   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+
=

+
−

21

212 875.1
2 ηη

ηη
μ
γηD

WL
WL

   (8)  
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L และ W แทนความยาวของแกนยาวและแกนส้ันของวงรีตามลําดับ 

D  แทนเสนผานศูนยกลางหยดของเหลวทรงกลม 

μ   แทนความตึงผิวระหวางผิว 

 ในสนามการไหลที่มีความเฉือน ความเคนทีเ่กิดข้ึนในแนวตั้งฉากกับพ้ืนผิวผานหยดของเฟสกระจาย
กําหนดโดย 

  )2sin()]1616/()1619[(4 θηδ ++−= ppGP mn     (9) 

G  แทนอัตราเฉือน (s-1) 

mη   แทนความหนืดของเฟสตอเนื่อง 

P  แทนสัดสวนความหนืดของเฟสกระจายตอเฟสตอเนื่อง 

θ   มุมของหยดท่ีทํามมุกับทิศการไหลในกรณีท่ัวไป เทากับ 45o 

 สมดุลระหวางแรงเฉือนและแรงตึงผิวจะทําหนาท่ีบังคับการผิดรูปของเฟสกระจายตาม

ความสัมพันธตอไปนี้ 

( )21 /1/1 CCPi +=αδ       (10) 

 โดย α คือความตึงผิวระหวางเฟสของพอลิเมอร และ 21,CC แทนรัศมีของหยดของเฟสกระจายท่ี

เปนวงรี โดยตามสมมติฐานของ Taylor อนุภาคของเฟสกระจายเปนกอนกลม 21 CC ≈ และ 4/πθ ≈

เง่ือนไขท่ีทําใหเกิดการขาดของอนุภาคเฟสกระจายเปนไปตามเง่ือนไขตอไปนี ้

   )1619/()1616(/ ++≥ ppaG nm αη     (11) 

 โดย αη /nmaG คือ Webber number 

 ท่ีอัตราเฉือนสูงๆ จะเกิดการผิดรูปและการแตกหกัใหเปนหยดเล็กลงหรือจะยืดเปนเสนยาวรูปแบบ

ตางๆ สําหรับของเหลวนิวทอเนียนในสนามการเฉือน แสดงในรูป  2.4 
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รูปท่ี 2.4 รูปรางหยดของเหลวเม่ืออัตราเฉือนเพ่ิมข้ึนจากซายไปขวา 

a) 4
12 102/ −×=ηη  b) 1/ 12 =ηη  c) 7.0/ 12 =ηη   d) 0.6/ 12 =ηη  

 2.3.1ชนิดของพอลิเมอรผสม (Types of polymer blends) 

พอลิเมอรผสมสามารถแบงไดเปน 3 ชนิด [3] คือ 

 

2.3.1.2 ผสมกันไดอยางสมบูรณ (completely miscible blend) 

พอลิเมอรท่ีผสมกันไดอยางสมบูรณนัน้จะมีคา ΔHmix < 0 เนื่องจากเกิด interaction ที่จําเพาะข้ึน ซ่ึง

สัณฐานวิทยาของพอลิเมอรผสมนีม้ีความเปนเนื้อเดียวกันในระดับนาโนเมตรแตไมถึงในระดับโมเลกุล ซ่ึง

ตัวอยางของพอลิเมอรผสมที่ผสมกันไดสมบูรณในชวงอุณหภูมิท่ีกวางและทุกสัดสวนการผสม ไดแก PS/PPO 

ซ่ึงทํา ใหพอลิเมอรผสมท่ีไดนั้นมีสมบัติรวมกนั ท้ังความตานทานตอความรอน ไมเกิดการลุกติดไฟ ซ่ึงเปน

คุณสมบัติของ PPO และสามารถแปรรูปไดงายแบบ PS พอลิเมอรท่ีผสมกันไดอยางสมบูรณนั้นจะม ี glass 

transition temperature (Tg) เพียงคาเดียว ซ่ึงจะเกิดข้ึนระหวาง Tg ของพอลิเมอรท่ีนํามาใชผสมแตละตัว 

 

2.3.1.2 ผสมกันไดบางสวน (partially miscible blends) 

พอลิเมอรท่ีนํามาผสมกนันัน้จะมีสวนหนึ่งที่สามารถเบลนดเขากันไดในบางสวนกับพอลิเมอรอีกตัวหนึ่งได ซ่ึง

จะทําใหพอลิเมอรผสมที่ไดมีสัณฐานวิทยาท่ีความละเอียดและมีสมบัติที่ยอมรับได ซ่ึงมักจะเรียกพอลิเมอร

ผสมชนิดนี้วา“Compatible polymer blend” ซ่ึงพอลิเมอรผสมท่ีได จะมีคา Tg ของพอลิเมอรแตละตัว

ปรากฏอยู แต Tg นั้นจะเกิดการ shift จากคา Tg ของ pure polymer แตละตัวเขามาหากนั โดยตัวอยาง

ของพอลิเมอรผสมแบบนี้ไดแก PC/ABS 

 

2.3.1.3 ผสมกันไมได (fully immiscible) 

พอลิเมอรผสมชนิดนี้จะมีสัณฐานวิทยาท่ีหยาบ มีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเฟสท่ีไมดี สงผลทําใหสมบัติเชิงกล

ของพอลิเมอรผสมที่ไดนั้นแย และไมสามารถใชงานได แตอยางไรก็ตามเราสามารถเพ่ิมความเขากันได

(Compatible) ใหกับพอลิเมอรผสมชนิดนี้ไดดวยการใช สารชวยเพิ่มความเขากันได (compatiblizer) 
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2.4 สารชวยเพิ่มความเขากันได (Compatiblizer)  

สารชวยเพิ่มความเขากันได (Compatibilizer) คือ พอลิเมอรหรือโคพอลิเมอร ท่ีนิยมใชเปนสารเติมแตงเพื่อ

เพิ่มความเขากนัไดระหวางพอลิเมอรผสมที่ไมสามารถเขากันไดเพ่ือชวยเพ่ิมสมบัติของพอลิเมอรผสม หรือใช

เพื่อใหเกิดการกระจายตัวที่ดีของสารตัวเติม (fillers) ในการเตรียมพอลิเมอรคอมโพสิต (composite) 

โดยสารชวยเพ่ิมความเขากันได (Compatibilizer) นัน้สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทหลักคือ 

 

2.4.1 บล็อกหรือกราฟตโคพอลิเมอร (Block or Graft Copolymers) 

การใชบล็อกหรือกราฟตโคพอลิเมอร ในการทาใหเกิดการเขากันไดนัน้ จะมีกระบวนการคือ โคพอลิเมอรนี้

จะเขาไปบริเวณพ้ืนผิวของพอลิเมอรเพื่อลดแรงตึงผิว ซ่ึงจากรูปจะเห็นวาโคพอลิเมอรสีแดงจะเปนสวนที่เขา

กับพอลิเมอร A (เฟสตอเนื่อง) สวนโคพอลิเมอรสีฟาจะเปนสวนท่ีทํา ใหเกิดการเขากันไดกับพอลิเมอร B 

(เฟสที่กระจายตัว) เปนผลใหแรงตึงผิวของพอลิเมอรลดลง ทําใหเกิดการยึดติดท่ีพ้ืนผิวและเกิดการกระจาย

ตัวของพอลิเมอร B ไดดีข้ึน 

 
รูปที่ 2.5 แผนภาพแสดงการใชบล็อกหรือกราฟตโคพอลิเมอร เปนสารชวยเพ่ิมความเขากันได 

การเติมบล็อกหรือกราฟตโคพอลิเมอร เปนเทคนิคหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการผสมเพ่ือเพิ่มความสามารถใน

การเขากันได บล็อกโคพอลิเมอรจะไดรับความนิยมมากกวากราฟตโคพอลิเมอรโดยเฉพาะบล็อกโคพอลิเมอร

ท่ีประกอบดวยบล็อกของพอลิเมอรที่เหมอืนกันกับพอลิเมอรแตละชนิดท่ีนํามาผสมกัน โดยโคพอลิเมอรทีใ่ช

ตองมีโครงสรางทางเคม ี และน้ําหนักโมเลกุลที่เหมาะสม ท่ีจะไปอยูระหวางเฟสของพอลิเมอรแตละชนิด

โครงสรางทางเคม ี และน้ําหนักโมเลกุลของโคพอลิเมอร จะมีผลอยางมากตอประสิทธิภาพของการเปนสาร

ชวยผสม จากการตรวจสอบประสิทธิภาพของสารชวยผสม โดยการทดสอบสมบัติความทนแรงดึงสามารถ

สรุปผลไดดังนี ้

- บล็อกโคพอลิเมอรมีประสิทธภิาพมากกวากราฟตโคพอลิเมอร 

- ไดบล็อกโคพอลิเมอรมีประสิทธิภาพมากกวาไตรบล็อกโคพอลิเมอร 

- ไดบล็อกโคพอลิเมอรท่ีประกอบดวยบล็อกที่มีความยาวลดหล่ันลงมามีประสิทธิภาพสูงกวาไดบล็อกโคพอลิ

เมอรท่ีประกอบดวยบล็อกท่ีมีความยาวเทากัน 

2.4.2 พอลิเมอรที่มีความเปนข้ัวแตไมวองไวตอการเกิดปฏิกิริยา (Nonreactive polymers containing 

polar groups) 
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รูปที่ 2.6 แผนภาพแสดงการใชพอลิเมอรท่ีมีความเปนข้ัวอยูบนสายโซโมเลกุลเปนสารชวยเพิ่มความเขากัน

ได (Compatibilizer) 

 

ซ่ึงหลักการทํางานของสารชวยเพ่ิมความเขากันได (Compatibilizer) ชนิดนี้จะเกิดข้ึนโดยโคพอลิเมอรที่มี

ความเปนข้ัวอยูบนโมเลกุลจะเกิดอันตรกิริยากับพอลิเมอร ซ่ึงอันตรกิริยาท่ีเกิดข้ึนอยางเชน hydrogen 

bonding และถาอันตรกิริยานี้เกิดข้ึนมากจะทา ใหการยึดเหนีย่วระหวางพอลิเมอรกับโคพอลิเมอรนี้มีความ

แข็งแรงมาก และสงผลใหเกิดความเขากันไดดีและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยท่ัวไปแลวสารชวยเพ่ิมความ

เขากันได (Compatibilizer) นั้นจะตองเขากันไดกับหนึ่งเฟส (ซ่ึงโดยทั่วไปแลวจะเปนเฟสที่ไมมีข้ัว) และ

จะตองทํา ใหเกิดอันตรกิริยากับเฟสอ่ืนท่ีอยูในระบบ 

 

2.4.3 พอลิเมอรที่หมูฟงกชันหรือสวนท่ีวองไวตอการทํา ปฏิกิริยา (Functional/Reactive Polymers) 

 

รูปท่ี 2.7 แผนภาพแสดงการใชพอลิเมอรที่หมูฟงกชันหรือสวนท่ีวองไวตอการทําปฏิกิริยาเปนสารชวยเพ่ิม

ความเขากันได (Compatibilizer) 

 

หลักการทํางานของสารชวยเพิ่มความเขากันได (Compatibilizer) ชนิดนี้คือจะเปนการเกิดปฏิกิริยาระหวาง

หมูฟงกชันของพอลิเมอรที่ตางกัน โดยตัวของสารชวยเพิ่มความเขากันได (Compatibilizer) จะเปนโคพอลิ

เมอรท่ีมีหมูฟงกชัน ซ่ึงจะสามารถเขากันไดกับพอลิเมอรท่ีเปนเฟสตอเนื่อง สวนหมูฟงกชันของโคพอลิเมอร

นัน้จะสามารถเกิดปฏิกิริยากับหมูฟงกชันของเฟสท่ีกระจายตัวได ซ่ึงสารในกลุมนี้จะประกอบดวยสวนของ

โมเลกุลท่ีมีความเปนข้ัวแตไมวองไวตอการเกิดปฏิกิริยาและหมูท่ีมีความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยา ซ่ึงหมูที่มี

ความวองไวท่ีนิยมใชกันนัน้ไดแก Maleic anhydride (MAH) และ glycidyl methacrylate (GMA) เปน

ตน การเติมพอลิเมอรท่ีมีหมูฟงกชันเพ่ือทําหนาทีเ่ปนสารชวยผสม บอยคร้ังเปนการนา พอลิเมอรชนิดใด
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ชนิดหนึ่งที่จะทําการผสมมาดัดแปรใหมีหมูฟงกชัน หรอืสวนที่วองไวตอปฏิกิริยาโดยหมูฟงกชันดังกลาวตอง

สามารถเกิดปฏิกิริยา หรือมีแรงดึงดูดระหวางโมเลกุล เชน พันธะไอออนิก กับพอลิเมอรชนิดที่สองได

กระบวนการดัดแปรพอลิเมอรใหมีหมูฟงกชันสามารถทาไดในเครื่องปฏิกรณหรือโดยผานกระบวนการอัดรีด 

ตัวอยางเชน Maleic anhydride ท่ีกราฟตบนสายโซของพอลิโอเลฟนส โดยหมูคารบอกซิลิกของ Maleic 

anhydride มีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับหมูอะมิโนของพอลิเอไมดได ทั้งนี้พอลิโอเลฟนส

กราฟต Maleic anhydride จัดเปนสารชวยผสม ที่ไดรับความนิยมในทางการคาและมีราคาไมแพงนัก 

 

2.4.4 การทําใหเกิดปฏิกิริยากราฟตโคพอลิเมอรหรือพอลิเมอไรเซชันในระหวางการผสม (In-situ Grafting 

Polymerization)  

การทําใหเกิดปฏิกิริยากราฟตโคพอลิเมอรหรือพอลิเมอไรเซชันในระหวางการผสม หรือ reactive blending 

เปนวิธีใหมท่ีใชในการผสมพอลิเมอรใหเขากันได โดยตางจากวิธีอ่ืนๆ คือองคประกอบทีทํ่าการผสมจะถูกนา

มาดัดแปรเพื่อใหสามารถเกิดปฏิกิริยากับพอลิเมอรอีกชนิดหนึ่งได โดยไมจําเปนตองเติมสารชวยผสม 

ตัวอยางเชน การผสมระหวางพอลิคารบอเนตกับพอลิเอสเทอร แมวาในบางคร้ังการผสมแบบไมตอเนื่อง

สามารถนํามาใชกับการผสมแบบ reactive blending ได แตการใชกระบวนการผสมแบบตอเนื่องเชน การ

อัดรีดแบบสกรูเด่ียว (single-screw extruder) และการอัดรีดแบบสกรูคู (twin-screw extruder) ก็ไดรับ

ความนิยมเชนกนั เพราะกระบวนการดังกลาวสามารถควบคุมอุณหภูม ิและส่ิงที่ไมตองการจากดําเนินไปของ

ปฏิกิริยาไดดีกวา กลไกในการเกิดปฏิกิริยาในการผสม อาจมีไดดังนี ้

 

2.4.4.1 เกิดกราฟตหรือบล็อกโคพอลิเมอร จากการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวางหมูที่วองไวตอปฏิกิริยาเคมีใน

พอลิเมอรซ่ึงอาจกระตุนไดโดยการเติมตัวเร่ิม (Initiator) ในระหวางการผสม 

 

2.4.4.2 เกิดบล็อกโคพอลิเมอรจากปฏิกิริยาการแลกเปล่ียน (interchange reaction) ที่สายโซโมเลกุลหลัก

ของพอลิเมอรแตละชนิดท่ีนํามาผสมกัน ซ่ึงสวนใหญจะเกิดกับพอลิเมอรชนิดควบแนน 

 

2.4.4.3 เกิดการขาดและรวมกันใหมของแตละโมเลกุล เพ่ือสรางบล็อกหรือกราฟตโคพอลิเมอรโดย

กระบวนการดังกลาวจะเกิดภายใตภาวะท่ีแรงเฉือนสูงสงเสริมใหเกิดปฏิกิริยาโดยการเติมตัวเรงปฏิกิริยา 

(catalyst) 

 เนื่องดวยความหนืดและน้ําหนักโมเลกุลที่สูงจึงทําใหสภาพความเปนข้ัวของพอลิเมอรแทบไมมีผล

ตอการเขากันไดของพอลิเมอรเลย อีกท้ังดวยน้ําหนักโมเลกุลที่สูงจึงทําใหพอลิเมอรคอนขางเฉ่ือยตอการเกิด

อันตรกิริยาระหวางสายโซที่ยาวนี้ ดังนั้น ถาตองการใหเกิดอันตรกิริยาระหวางสายโซของพอลิเมอร ผูวิจัย

จําเปนตองทําใหเกิดสารเพ่ิมความเขากนัได (Compatibilizers) ระหวางดําเนินการผสมผานกระบวนการรี

แอคทีฟเบลนด (Reactive blend) สารเพิ่มความเขากันไดมีลักษณะเปนสารโมเลกุลใหญ โดยสายโซของตัว

มันเองนั้น จะมีดานหนึ่งที่สามารถเขากับพอลิเมอร ชนิดหนึ่งไดและอีกดานหนึ่งสามารถเขากับพอลิเมอรอีก
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ชนิดท่ีนํามาผสมกัน โดยโครงสรางดังกลาวนี้สามารถสรางข้ึนเองโดยอาจกระทําผานกระบวนการโคพอลิ

เมอรไรเซชัน (Copolymerization) แลวเติมลงในพอลิเมอรขณะผสม หรือทําใหเกิดสารเพ่ิมความเขากันได

ภายในพอลิเมอรระหวางกระบวนการผสม รูปท่ี 2.8 แสดงโครงสรางของ สารเพิ่มความเขากันไดที่เช่ือม

ระหวางรอยตอของพอลิเมอรท้ังสองโดยอาจมีโครงสรางเปน ไตรบล็อก (Triblock) ไดบล็อก (Diblock) มัล

ติกราฟต (multigraft) หรือ ซิงเก้ิลกราฟต (singlegraft) โคพอลิเมอร 

 

 

 

รูปท่ี 2.8 แผนภาพแสดงโครงสรางของโคพอลิเมอร ไดแก โคพอลิเมอรแบบ ไดบล็อก ไตรบล็อก มัลติ

กราฟต และ   ซิงเก้ิลกราฟต ที่เกิดข้ึนระหวางเฟสของพอลิเมอรเบลนด 

 มีงานวิจัยท่ีใชวิธีการเติมบล็อกโคพอลิเมอรท่ีดานหนึ่งสามารถเขากับพอลิเมอรชนิดหนึ่งไดและอีก

ดานเขากับพอลิเมอรคูผสม โดยเติมบล็อกโคพอลิเมอรของ พอลิเอทิลีนไกลคอลกับพอลิโพรพิลีนไกลคอล 

(PEG-PPG) ในกระบวนการรีแอคทีฟเบลนดระหวาง PLA/PCL [4] พบวาสามารถเพิมระยะยืดจนขาดของ

พอลิเมอรเบลนดและเพ่ิมเปอรเซ็นตความเปนผลึกอันเนื่องมาจาก PCL ในสวนของสัณฐานวิทยายังพบการ

ประสานกันระหวางรอยตอของทั้งสองเฟสท่ีดีข้ึน 

  

รูปท่ี 2.9 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนของพอลิเมอรเบลนด (a) PLA/PCL, (b) PLA/PCL/PEG-

PPG7.5  

 

(b) (a) 
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ตารางท่ี 2.1 สมบัติเชิงกลของ PLA, PLA/PCL blend โดยผสม PEG-PPG ในสัดสวนตางๆ  

Sample Maximum stress (MPa) Strain at break (%) Modulus (GPa) 

PLA 51.3 2.2 3.2 

PLA/PCL 40.4 8.2 2.5 

PLA/PCL/2.5 31.8 43.7 1.9 

PLA/PCL/5.0 29.5 38.1 1.9 

PLA/PCL/7.5 25.0 74.4 1.4 

PLA/PCL/10 24.8 32.6 1.3 

 

 การใชโคพอลิเมอรเปนสารเพ่ิมความเขากันไดมีขอจํากัดท่ีการหาโคพอลิเมอรท่ีตองการและอาจตองทําโค

พอลิเมอรไรเซชันทําใหกระบวนการมีความยุงยาก ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะใชมอนอเมอรหรืออาจเปนสาร

โมเลกุลเล็กในกระบวนการพอลิเมอรเบลนด โดยมีเปาหมายเพื่อเหนี่ยวนําใหเกิดโคพอลิเมอรระหวางผิว

รอยตอของทั้งสองเฟส มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยผสม PP/PBT โดยใช Glycidyl Methacrylate (GMA) 

รวมกับมอนอเมอรของสไตรีน[5] พบวา ไดสัณฐานวิทยาที่ดีคือระหวางเฟสมีการประสานกันดีและไดความ

ทนตอการกระแทกท่ีดีข้ึน  

 

รูปท่ี 2.10 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนของพอลิเมอรเบลนด (a) PP/PBT, (b) 

PP/PBT/GMA/Styrene  

(b) (a) 
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รูปที่ 2.11 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางสัดสวนของ GMA ตอความทนตอการกระแทกของ PP/PBT  

จากรูปที่2.10 เฟสกระจายมีการเช่ือมตอระหวางเฟสไมดีสังเกตเห็นการหลุดออกของอนุภาคท่ีกระจายอยู 

เมื่อเติม GMA และมอนอเมอรของสไตรีนพบการเช่ือมตอระหวางเฟสท่ีดี อนุภาคมีขนาดเล็กและมีการ

กระจายตัวที่สม่ําเสมอ และสามารถเพ่ิมความทนตอการกระแทกของพอลิเมอรเบลนดไดดี จากรูปที่ 2.11 

จะสังเกตเห็นวา เมื่อเติม GMA ท่ี 0.5 phr ความทนตอการกระแทก (Impact strength) เพ่ิมข้ึนอยาง

ชัดเจนและไดคาความทนตอการกระแทกสูงสุดที่ประมาณ 22 J เมื่อเติม GMA ในกระบวนการรีแอคทีฟ

เบลนดที่ประมาณ 3 phr เทานั้น 

มีงานวิจัยจํานวนหนึ่งที่ยืนยันวา การใชเปอรออกไซดเพียงเล็กนอยเพ่ือใหเกิดปฏิกิริยาฟรีแรดิคอล (Free 

radical)   ทําใหพอลิเมอรเกิดการเช่ือมโยงระหวางสายโซเกิดสารเพ่ิมความเขากันไดขณะกระบวนการผสม 

งานวิจัยที่แสดงการเช่ือมโยงระหวางผิวรอยตอของพอลิเมอรเบลนดระหวาง พอลิเอทิลีนความหนาแนนตํ่า 

(LDPE) กับ พอลิเอไมด 11 (PA11)[6] พบวาการใชเปอรออกไซดเชน เปอรคาดอกซ (Perkadox) หรือ ไตร

โกนอกส (Trigonox) เพียง 0.1 phr  

 

รูปที่ 2.12 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน (a) LLDPE/PA11, (b) LLDPE/PA11 trigonox 

(a) (b) 
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สามารถพัฒนาสัณฐานวิทยาของพอลิเมอรเบลนดได อีกทั้งยังพัฒนาสมบัติเชิงกลเชน มอดูลัสของยังกและ

ความทนตอแรงดึงไดดี จากรูปที่ 2.12 พบวาเมื่อเติม Trigonox เพียง 0.1 wt% สังเกตเห็นการเช่ือมตอ

ระหวางเฟสท่ีดีอนุภาคของเฟสกระจายมีขนาดเล็กและสม่ําเสมอกวามาก 

ตารางท่ี 2.2 แสดงสัดสวนเปอรออกไซดท่ีมีผลตอสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร 

 

 

รูปที่ 2.13 ทอรคของ PBS ขณะผสมกับเปอรออกไซดท่ีสัดสวนตางๆดวยเครื่อง Barbender 

 ในพอลิเมอรกลุมของพอลิเมอรยอยสลายดวยกระบวนการทางชีวภาพไดมีงานวิจัยรองรับวา เปอรออกไซด

มีผลตอการเช่ือมโยงระหวางโมเลกุลของ PBS [7]โดยสามารถสังเกตไดจากทอรกท่ีเพิ่มข้ึนขณะทําการผสม

ในสถานะหลอม และเมื่อทําละลายในคลอโรฟอรมพบวารอยละสัดสวนของเจล (% gel fraction) เพิม่ข้ึน

ตามสัดสวนของเปอรออกไซด ในสวนของสมบัติเชิงกล เมื่อผสมเปอรออกไซด 1 phr สงผลใหความทนตอ

แรงดึงและระยะยืดจนขาดเพ่ิมข้ึน แสดงใหเห็นวา เปอรออกไซดมีอิทธิพลตอการเช่ือมโยงระหวางโมเลกุล

และสมบัติเชิงกลของ PBS นอกจากการใชเปอรออกไซดเปนตัวเร่ิมใหเกิดปฏิกิริยาฟรีแรดิคอล 
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รูปท่ี 2.14 สัดสวนเจลของ PBS ที่ข้ึนกับสัดสวนของเปอรออกไซด 

การใชเปอรออกไซดเปนสารเพ่ิมความเขากนัไดเพ่ือใหเกิดปฏิกิริยาฟรีแรดิคอลในกระบวนการผสม นอกจาก

ทําใหพอลิเมอรเบลนดสามารถเขากันได ยังมีโอกาสที่พอลิเมอรจะเกิดการเช่ือมโยงระหวางโมเลกุล 

(Crosslink) หรือเกิดการตัดสายโซของพอลิเมอรไดเชนกัน ดังนั้นในการใชเปอรออกไซดจึงเปนการตอสู

ระหวางการเขากันที่ผิวรอยตอระหวางเฟส การเช่ือมโยงระหวางโมเลกุลและการตัดสายโซของพอลิเมอร ซ่ึง

เปนกระบวนการท้ังในดานบวกและดานลบ การใชสารจําพวกท่ีชวยใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางสายโซ 

(Chain extender) จึงมีแนวโนมที่จะชวยใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางโมเลกุลโดยไมเกิดการตัดสายโซของพอ

ลิเมอรซ่ึงเปนปรากฏการณในแงลบที่ไมตองการ มีงานวิจัยจํานวนหนึ่งใชสารท่ีชวยการเช่ือมตอระหวางสาย

โซ (Chain extender) ในกลุม ไดไอโซไซยาเนต (Diisocyanate) สําหรับการสรางโคพอลิเมอรของ PBS 

และ 1,2-propylene succinate (PPSu) [8] โดยพบวา ความหนาแนนของการเช่ือมโยงระหวางโมเลกุล 

(Crosslink density) และสัดสวนของเจล (gel fraction) มีความสอดคลองกับ สัดสวนของ HDI 

(Hexamethylene Diisocyanate) เมื่อเพ่ิมสัดสวนของ HDI พบวา สมบัติเชิงกลของพอลิเมอรตางๆ มี

แนวโนมท่ีเพิม่ข้ึน   

 

รูปท่ี 2.15 สัดสวนเจลของ PBS/PPSu ท่ีข้ึนกับสัดสวนของ HDI 
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ตารางท่ี 2.3 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอรเบลนด PLA/PU 

 

ในกระบวนการรีแอคทีฟเบลนดไดมีงานวิจัยทีทําการผสม PLA/PU ผานปฏิกิริยาของ ไดไอโซไซยาเนต เกิด 

กราฟตโคพอลิเมอร PLA-g-PU เปนสารเพ่ิมความเขากันได [9] พบวาขนาดอนุภาคท่ีผสมกระบวนการรีแอค

ทีฟเบลนดมีขนาดเล็กกวาการผสมผานกระบวนการฟสิคัลเบลนด และสมบัติเชิงกลท่ีแสดงใหเห็นถึงผลจาก

กระบวนการรีแอคทีฟเบลนดที่แสดงความทนตอแรงดึงที่สูงข้ึน 

 

รูปที่ 2.16 ขนาดอนุภาคเฉล่ียของ PLA/PU เบลนด (จุดขาว) ฟสิคัลเบลนด (จุดแดง) รีแอคทีฟเบลนด 

ตารางท่ี 2.4 การเปรียบเทียบการสงผานคนวามเคนระหวางฟสิคัลเบลนดและรีแอคทีฟเบลนด 

 

 

รูปท่ี 2.17 ความทนตอแรงดึงของ PLA/PU เบลนด (จุดขาว) ฟสิคัลเบลนด (จุดแดง) รีแอคทีฟเบลนด 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงใหเห็นถึงอันตรกิริยาท่ีแข็งแรงของ PLA/PU ผานกระบวนการรีแอคทีฟเบลนด เปนท่ีแน

ชัดวาการผสมระหวาง PLA และ PU สามารถทําใหเขา (Compatibilized) กันไดผานกระบวนการรีแอคทีฟ

เบลนด 

เนื่องดวยพอลิเอสเทอร มีความวองไวตอหมูอิพอกซี (Epoxy) และมีงานวิจัยจํานวนหนึ่งท่ีใช สารท่ีชวยการ

เช่ือมตอระหวางสายโซในกลุมอิพอกซี สําหรับสรางโคพอลิเมอรในการผสม PLA-PBAT เติม Joncryl ADR 

4368 ในสัดสวน 1% โดยน้ําหนัก[10] พบวาสามารถปรับปรุงสมบัติทางสัณฐานวิทยา โดย PBAT ท่ีเปนเฟส

กระจายมีขนาดอนุภาคท่ีเล็กลงจาก 1-5 mμ  เหลือเพียง 0.5-1 mμ  มีการกระจายตัวท่ีสม่ําเสมอและมีการ

เช่ือมตอระหวางเฟสที่ดีข้ึน ในสวนของสมบัติเชิงกลพบวา Joncryl ADR 4368 เพ่ิมระยะยืดจนขาดของ 

PLA/PBAT ได และความทนตอแรงดึง ไมลดลง 

 

รูปที่ 2.18 แสดงภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลกตรอนแบบสองกราดของ (a) PLA/PBAT (80/20), (b) 

PLA/PBAT (80/20) ADR 1% wt 

 

รูปท่ี 2.19 แสดงสัดสวนของ ADR4368 ท่ีมีผลตอระยะยืดจนขาดและความทนตอแรงดึงของ PLA/PBAT 

เทคนิคการเบลนดดวยกระบวนการรีแอคทีฟเบลนด เปนกระบวนการที่มีประโยชน และเปนวิธีการที่มี

ประสิทธิภาพในการผสมพอลิเมอรของพลาสติกยอยสลายทางชีวภาพ การเขากันไดของพอลิเมอรสามารถ

อธิบายดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยาจากภาพถายดวยกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน และสมบัติเชิงกลท่ีไดรับ

การปรับปรุงยังสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุยอยสลายใหม กอใหเกิดผลิตภัณฑ

ใหมในอุตสาหกรรมพลาสติก  
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บทที่ 3  

วัสดุ อุปกรณละวิธีการวิจัย 

 

3.1 วัสดุ 

3.1.1 เทอรโมพลาสติก พอลิบิวทิลีนซักซิเนต (Polybutelene succinate, PBS) จากบริษัท Mitsubishi 

chemical เกรด AZ7ITN (Film injection) ในงานวิจัยนี้ใชสําหรับเปนเฟสตอเนื่องของพอลิเมอรเบลนด 

พอลิเมอร PBS มีลักษณะเปนเม็ดสีขาวขุน แข็งเหนียว มีอุณหภูมหิลอม 125oC สามารถยืดเปนเสนใยและ

เปาเปนฟลมบางได สามารถสัมผัสกับอาหารไดโดยตรง จึงนิยมนํามาใชเปนถุงพลาสติก สมบัติของ PBS 

เกรดนี้แสดงในตารางท่ี 3.1 และสูตรโครงสรางแสดงในรูปท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1 สมบัติทางกายภาพของ PBS 

MFI (g/10mins) 
190oC 

Specific 
gravity 
(g/cm3) 

Melting 
Temperature 

(oC) 
22 1.26 125 

   

 

รูปที่ 3.1 โครงสรางของ PBS 

 

3.1.2 พลาสติก พอลิคาโปรแลคโตน (Polycaprolactone, PCL) ผลิตจากบริษัท Shenzhen Esun 

industry เกรด 14W (Extrusion grade) ในงานวิจัยนี้ใชสําหรับเปนเฟสกระจายของพอลิเมอรเบลนด พอลิ

เมอรชนิดนีม้ีลักษะนิม่คลายยาง สามารถยืดหยุนไดดี ข้ึนรูปไดงาย ไมเปนพิษตอรายกาย และหลอมท่ี

อุณหภูมิตํ่า (ประมาณ 60oC) จึงนิยมใชในอุปกรณการแพทยเชนไหมละลาย หรืออุปกรณท่ีฝงในรางกาย 

รวมถึงการใชงานประเภทงานพิมพสามมิติอีกดวย สมบัติทางกายภาพของ PCL เกรดนี้แสดงในตารางที่ 3.2 

และสูตรโครงสรางแสดงในรูปท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 สมบัติทางกายภาพของ PCL 

MFI (g/10mins) 
150oC 

Specific gravity (g/ cm3) Melting 
Temperature (oC) 

5-6 1.08-1.12 60 
      

 

รูปที่ 3.2 สูตรโครงสรางของ PCL 

 

3.1.3 ไดคิมิลเปอรออกไซด (Dicumyl peroxide, DCP) ผลิตจากบริษัท Akzo Nobel มีน้าํหนักโมเลกุล 

270.4 g/mol ความหนาแนนท่ีอุณหภมู ิ20oC เทากับ 1.59 g/cm3 ใชสําหรับเปนตัวริเริ่มปฏิกิริยาฟรีเรดดิ

คอล สูตรโครงสรางทางเคมีแสดงในรูปที่ 3.3 

 

 

รูปท่ี 3.3 สูตรโครงสรางเคมีของ ไดคิมิลเปอรออกไซด 

3.1.4 ไดเทริทบิวธิลเปอรออกซีไอโซโปรพิล เบนซนี (Di (tert-butylperoxyisopropyl) benzene, 

Perkadox 14s) ในงานวิจัยนี้จะเรียกวา เปอรคาดอกซ (Perkadox) ผลิตจากบริษัท Akzo Nobel มีอัตรา

การแตกตัว มีคาครึ่งชีวิต 6 นาที ท่ีอุณหภูมิ 156oC น้ําหนกัโมเลกุล 338.5 g/mol ความหนาแนนท่ี

อุณหภูม ิ 20oC 1.08 g/ cm3 ใชสําหรับเปนตัวเร่ิมปฏิกิริยาฟรีเรดิเคิล สูตรโครงสรางทางเคมีแสดงในรูปท่ี 

3.4 

 

รูปที่ 3.4 สูตรโครงสรางเคมีของ Perkadox 
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3.1.5 เมททิลลีน ไดฟนีล ไดไอโซไซยาเนต (Methylene diphenyl diisocyanate, MDI) ในงานวิจัยนี้ใช

เปน chain extender ระหวางสายโซโมเลกุล และใชเปนสารชวยใหเบลนดเขากัน (compatibilizer) สูตร

โครงสรางทางเคมีแสดงในรูปที่ 3.5 

 

 

รูปที่ 3.5 โครงสรางของ MDI 

 

3.16 epoxy functionality acrylic resin หรือ Joncryl ADR 4368-C ผลิตโดยบริษัท BASF ในงานวิจัยนี้

ใชเปน chain extender ระหวางสายโซโมเลกุล PBS และ PCL มนี้ําหนักโมเลกุล 6800 g/mol น้ําหนัก

ของหมูอิพอกซี่ 285 g/mol ความหนาแนนท่ี 25oC เปน 1.08 g/ cm3 และเปนสารชวยใหเบลนดเขากัน 

3.1.7 ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) จากบริษัท Burdick and Jackson ใชสําหรับการทําละลาย 

พอลิเมอร ของ PBS และ PCL เพ่ือหาปริมาณเจล (Gel content) และ ตรวจสอบการเขากันไดของพอลิ

เมอรผสมเบ้ืองตน 

3.2 อุปกรณ 

3.2.1 เครื่องผสมภายใน (Internal mixer) จากบริษัทเจริญทัศนรุน MX 105-D40L50 เปนเครื่องมือ

สําหรับผสมพอลิเมอรในสถานะหลอม และทําการเก็บขอมูลของอุณหภูมิและทอรกของพอลิเมอรในขณะทํา

การผสมลงในคอมพิวเตอร ทําใหสามารถทราบถึงสถานะและการเกิดปฏิกิริยาในขณะหลอม ลักษณะเครื่อง

แสดงในรูปที่ 3.6 

 

รูปท่ี 3.6 ภาพถายเครื่องผสมในสถานะหลอม (Internal mixer) 
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3.2.2 เครื่องอัดข้ึนรูป (compression molding machine) จากบริษัทเจรญิทัศนรุน PR1D-W300L350 

สําหรับข้ึนรูปช้ินงานตัวอยาง เคร่ืองอัดข้ึนรูปประกอบดวยแผนความรอนสองแผนใหความรอนดานบนและ

ดานลาง การเล่ือนข้ึนลงของแผนความรอนดวยระบบไฮดรอลิก ลักษณะเคร่ืองแสดงในรูปท่ี 3.7   

 

 

รูปท่ี 3.7 เคร่ืองอัดเบา (compression molding machine) 

 

3.2.3 เคร่ืองวัดดัชนีการไหลของพอลิเมอร (Melt flow indexer, MFI) ผลิตโดยบริษัทเจริญทัศนรุน MFR1 

สําหรับวัดดัชนีการไหลของพอลิเมอรโดยการดันใหพอลิเมอรไหลตามสภาวะท่ีกําหนด เครื่องวัดดัชนีการไหล

เครื่องนี้ประกอบดวยชุดแผนความรอนและควบคุมอุณหภูมิสองจุดดานบนและดานลางแยกกัน เพ่ือการ

ควบคุมใหอุณหภูมใินชวงตนและชวงปลายกระบอกสูบแมนยําข้ึน ชุดควบคุมอุณหภูมิดังกลาวสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิไดในระดับทศนิยมขององศาเซลเซียส ลักษณะเครื่องแสดงในรูปที่ 3.8 

 

รูปท่ี 3.8เครื่องวัดดัชนีการไหลของพอลิเมอร (Melt flow indexer) 
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3.2.4 เครื่องทดสอบการดึง (Tensile testing machine) สําหรับทดสอบช้ินงานดวยการดึงตามมาตรฐาน 

ASTM D668 Load cell ท่ีใชในการดึงเทากับ 1.5 KN ดวยอัตราเร็ว 10 % strain rate ตอนาที โดยทําการ

ทดสอบอยางนอย 5 ช้ีนตัวอยางตอคร้ัง เพ่ือทําการหาคาเฉล่ียคาท่ีได 

 

3.2.5 เครื่องทดสอบการกระแทก (Impact testing machine) Zwick รุน Pendulum impact tester 

B5102.202 สําหรับทดสอบความทนตอการกระแทกแบบ Izod impact test ตามมาตรฐาน ASTM D256 

พลังงานสูงสุดในการทดสอบเทากับ 4 จูล โดยทําการทดสอบอยางนอย 5 ช้ินตัวอยางตอคร้ัง เพ่ือทําการหา

คาเฉล่ีย 

 

3.2.6 กลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด (Scanning electron microscope, SEM) รุน 

CAMSCAN MX-2000 ผลิตโดยประเทศอังกฤษ สําหรับการวิเคราะหทางสัณฐานวิทยาของช้ินงาน โดยการ

ทดลองนี้ดําเนนิการทดสอบสองลักษณะดวยกัน ไดแก ศึกษารอยแตกของพอลิเมอรผสมที่ไดจากการผสม

ดวย internal mixer ท่ีถูกทุบในไนโตรเจนเหลว เพ่ือใหไดรอยแตกที่เรียบ และยังศึกษารอยหักของช้ินงาน

ทดสอบความทนตอการกระแทกอีกดวย เพ่ือศึกษาลักษณะการแตกหักของช้ินงาน  

 

3.3 วิธีการทดลอง 

ในงานวิจัยนี้สนใจศึกษาการเบลนดระหวาง PBS ท่ีเปนเทอรโมพลาสติกแข็งท่ีมีการตกผลึกสูงกับ 

PCL เปนพลาสติกท่ีมีสมบัติตกผลึกตํ่าและมีความยืดหยุนสูงคลายยาง PCL จึงเหมาะท่ีจะนาํมาเบลนดกับ 

PBS เพ่ือปรับปรุงสมบัติการทนตอการกระแทก ซึ่ง PBS มีคาคอนขางตํ่า และ PCL ยังเหมาะที่จะนํามาเบ

ลนดกับ PBS เพื่อเพิม่ความสามารถทนตอการฉีกขาดในกรณีนําเอา PBS มาทําเปนฟลมหรือถุง ในการวิจัย

จึงทําการเบลนด PBS/PCL ในสัดสวน 80/20 โดย PBS เปนเฟสตอเนื่อง และงานวิจัยนี้พัฒนาการเขากนั

ของ PBS กับ PCL โดยผานกระบวนการรีแอคทีฟเบลนด ดวยปฎิกิริยาควบแนน (condensation 

reaction) สองชนิด ไดแก MDI กับ Joncryl  ADR4368 และปฏิกิริยาฟรีเรดดิเคิล (free radical) ผาน

เปอรออกไซดสองชนิด DCP และ Perkadox ทั้งหมดเบลนดในเคร่ืองผสมแบบปดขนาดเล็ก หลังจากนั้นทํา

การวิเคราะหสมบัติการเบลนด ดวย SEM  tensile properties และ thermal properties 

3.3.1 การเตรียมพอลิเมอรเบลนด 

ผสมเม็ดพอลิเมอรและสารเคมีท้ังหมดเขาดวยกัน โดยใช PBS/PCL ในอัตราสวน 80/20 โดยแตละ

สูตรเติม compatibilizer ในสัดสวนดังตารางที่ 3.3 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงสัดสวน PBS/PCL blend และสัดสวนรีแอคทีฟเอเจนต  

สูตร พอลิเมอร สัดสวนของ

การผสม 

MDI 

(phr.) 

DCP (phr.) Perkadox 

(phr.) 

Joncryl 

(phr.) 

1 PBS/PCL 80/20 - - - - 

2 PBS/PCL  80/20 0.2 - - - 

3 PBS/PCL 80/20 0.4 - - - 

4 PBS/PCL 80/20 0.6 - - - 

5 PBS/PCL 80/20 - 0.2 - - 

6 PBS/PCL 80/20 - 0.4 - - 

7 PBS/PCL 80/20 - 0.6 - - 

8 PBS/PCL 80/20 - - 0.2 - 

9 PBS/PCL 80/20 - - 0.4 - 

10 PBS/PCL 80/20 - - 0.6 - 

11 PBS/PCL 80/20 - - - 0.2 

12 PBS/PCL 80/20 - - - 0.4 

13 PBS/PCL 80/20 - - - 0.6 

 

3.3.2 การผสมพอลิเมอรในสถานะหลอม (Polymer blending)  การผสมพอลิเมอรในเคร่ือง Internal 

mixer ดําเนนิการโดยเทพอลิเมอรท่ีผสมแลวแตละสูตร ลงในเครื่อง internal mixer โดยสูตรที่เติมไดคิ

มิลปอรออกไซดและ MDI ผสมท่ีอุณหภูมิ 150oC สูตรท่ีเติมเปอรคาดอกซผสมท่ีอุณหภูมิ 170oC เนื่องจาก 

เปอรกาดอกซแตกตัวท่ีอุณหภูมิสูงกวา และ สูตรที่ผสม Joncryl ADR4368 ผสมท่ีอุณหภูม ิ 190oC 

เนื่องจาก Joncryl ADR4368 มีประสิทธิภาพท่ีอุณหภมู ิ 190oC เปนตนไป ทุกสูตรใชความเร็วของโรเตอร 

80 รอบ/นาท ีเปนเวลา 10 นาท ีบันทึกคาอุณหภูมิ ทอรก และทําการเก็บช้ินงาน  

 

3.3.3 การวัดคาดัชนีการไหลของพอลิเมอร (Melt flow index) ดําเนนิการโดย ตัดพอลิเมอรท่ีการผสมใน 

internal mixer ใหเปนช้ินเล็กๆ แลวใสในเคร่ือง melt flow index ท่ีอุณหภูมิ 150oC อุน (Pre-heat) ใช

เวลา 4 นาท ีจากนั้นวัดคาMFIดวยการถวงน้ําหนักมาตรฐาน (2.16 กิโลกรัม) จับเวลาการไหล นาํพอลิเมอร

ท่ีไดไปช่ังน้ําหนักและ บันทึกคา MFI ในหนวย g/10 mins  การวัดคา MFI แตละตัวอยางจะวัดคา 3 คร้ัง

และนํามาหาคาเฉล่ีย 
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3.3.4 การถายภาพจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด (Scanning electron microscope) 

ดําเนนิการทดสอบสองวิธีไดแก เตรียมช้ินงานท่ีไดจากการผสมใน internal mixer ดวยการทุบช้ินงานท่ีแช

ในไนโตรเจนเหลว สองช้ินงานท่ีบริเวณรอยแตกเพ่ือใหไดผิวท่ีเรียบ โดยวิธีการนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

สมบัติทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอรเบลนด และอีกกระบวนการหนึ่ง นาํรอยแตกหักช้ินงานทดสอบความ

ทนตอการกระแทกไปสองกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด เพ่ือศึกษาลักษณะการแตกหักของพอลิ

เมอร  

 

3.3.5 การข้ึนรูปช้ินงาน ดําเนนิการดวยการอัดเบา (compression) โดยอัดเปนรูปกระดูก (dog bone) 

ตามมาตรฐาน ASTM D668 Type5 และข้ึนรูปเปนช้ินงานทดสอบการกระแทก พลาสติกท่ีนํามาอัดเบาถูก

ตัดใหมีขนาดเล็ก แลวใสในแมพิมพจนเต็ม ใชแผนใสชนิดทนความรอนวางระหวางแมพิมพเพื่อไมใหแกะ

ช้ินงานไดงาย ดําเนนิการอัดเบาที่อุณหภูมิ 150OC การอัดเบามข้ัีนตอนดังนี้ 

1. อุณหภูม ิ150oC แรงอัด 0 ปอนดตอตารางนิ้ว เวลา 4 นาที เพ่ือใหพลาสติกหลอมอยางท่ัวถึง 

2.  อุณหภูมิ 150oC แรงอัด 500 ปอนดตอตารางนิ้ว เวลา 2 นาที เพ่ืออัดช้ินงานใหไหลเขาท่ัวแมพิมพและ

ไลความช้ืน อากาศ ออกจากแมพิมพ 

3. นําแมพิมพออกจากเคร่ืองอัด ลดอุณหภูมิดวยอากาศจนแมพิมพมีอุณหภมูิประมาณ 50oC และแกะ

ช้ินงานออกจากแมพิมพ 

 

3.3.6 การทดสอบดวยการดึง กระทําโดยการดึงช้ินงานดวยเคร่ืองดึงจนช้ินงานขาด ทําใหไดความสัมพันธใน

รูปกราฟระหวาง ความเคนและความเครียด ซึ่งความสัมพันธนีส้ามารถนําไปวิเคราะหเพ่ือใหไดคา ความทน

ตอแรงดึง (Tensile strength) ระยะยืดจนขาด (Elongation at break) และคามอดุลัสของยังก (young 

modulus) เตรียมช้ินงานทดสอบดังนี ้

1. วัดความกวางและความหนาช้ินงานทดสอบ 3 ชวง ไดแก ชวงตน กลางและปลาย แลใชคาเฉล่ียของการ

วัดมาคํานวณ  

2. วัดระยะ gauge length ของช้ินงานพรอมทําเครื่องหมายแสดงชวง gauge length ไว 

3. นําช้ินงานไปทดสอบแรงดึงดวยอัตราเรว็ของการดึง 1 มิลลิเมตรตอนาที และใช Load cell 1KN  

4. บันทึกผลขอมูลที่ไดจากการทดสอบ และทําการทดสอบเชนเดียวกันในทุกๆช้ินงาน 
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3.3.7 ความทนตอการกระแทก นําช้ินงานทดสอบดวยการกระแทกโดยใชวิธี Izod impact test ตาม

มาตรฐาน ASTM D256 น้ําหนักในการทดสอบเทากับ 4 จูล มีข้ันตอนดังนี ้

1. ทําการบากช้ินงานทดสอบดวยเคร่ืองทํารอยบาก 

2. วัดความกวางและความหนาช้ินงานบริเวณรอยบากของช้ินงาน 

3. นําช้ินงานไปทดสอบโดยการทําการยึดช้ินงานกับฐานของเคร่ืองทดสอบใหแนน หันรอยบากเขาหา 

pendulum  

4. บันทึกคาพลังงานที่ได และดําเนินการทดสอบเชนเดียวกันทุกๆช้ินงาน 

5. คํานวณคาพลังงานเฉล่ียตอพ้ืนท่ีของรอยแตก (กิโลจูลตอตารางเมตร) ซึ่งเปนคาความทนตอการกระแทก 

(Impact strength)  

3.3.8 ทดสอบการละลาย เปนการทดสอบความเขากันของการเบลนดในเบ้ืองตน นําช้ินงานท่ีทําการผสม

ละลายดวย ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) ในปริมาณท่ีมากเกินพอ เพื่อทําการละลายพอลิเมอร

เบลนดที่ตองการทดสอบ ถาการเบลนดเขากันไดดีจะเห็นการแขวนลอยของพอลิเมอรมีลักษณะขาวขุน

เพราะการกระเจิงของแสง ซ่ึงบอกถึงขนาดอนุภาคท่ีใกลเคียงความยาวคล่ืนของแสง สวนพอลิเมอรที่ไม

ละลายมีลักษณะเปนเจลซึ่งเกิดจากพอลิเมอรเบลนดเกิดการเช่ือมโยงระหวางโมเลกุล(Crosslink) โดยพอลิ

เมอรท่ีเกิดการ crosslink จะไมหลอมเมื่อนําไปแปรรูป และยังสามารถนําไปตรวจหาตรวจหาปรมิาณของ

เจล (Gel content) ได 
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บทที่ 4 

 ผลและวิเคราะหผลการทดลอง 

 

 ผลของการวิจัยจะแบงออกเปน 4 สวนตามระบบของการใชรีแอคทีฟเอเจนต สวนแรกจะเปนฟสิ

คัลเบลนดและรีแอคทีฟเบลนดระบบ MDI สวนท่ี2 เปนรีแอคทีฟเบลนดระบบ DCP สวนที่3 เปนรีแอคทีฟ

เบลนดระบบ perkadox และในสวนสุดทายจะเปนรีแอคทีฟเบลนดระบบ Joncryl  

4.1 ฟสิกคัลเบลนดและรีแอคทีฟเบลนดระบบ MDI 

 ในระบบนีท้ําการเบลนด PBS/PCL ในสัดสวน 80/20 ในเคร่ืองผสมแบบปดท่ีอุณหภูมิ 150 oC 

เปนเวลา 10 นาทีในกรณีรีแอคทีฟเบลนดระบบ MDI จะแปรปริมาณ MDI เปน 0.2, 0.4 และ 0.6 phr 

ศึกษาสมบัติสัณฐานวิทยาของพอลิเมอรเบลนด สมบัติเชิงกล สมบัติการไหล และการละลาย 

4.1.1 การศึกษาสัณฐานวิทยาที่ผิวรอยแตกของการแชไนโตรเจนเหลวและช้ินงานทดสอบความทนตอการ

กระแทก 

 

 สัณฐานวิทยาของฟสิคัลเบลนดจากภาพถายกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด (SEM) ของ

รอยแตกหลังจากช้ินตัวอยางถูกแซในไนโตรเจนเหลว และผิวรอยขาดจากการทดสอบการกระแทก แสดงใน

รูปที่ 4.1 
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รูปท่ี 4.1 แสดงภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราดของ PBS/PCL 80/20 

กระบวนการผสมนี้ไมไดเติมสารเพ่ิมความเขากันไดของพอลิเมอรท้ังสอง จากรูปท่ี 4.1 จะเห็น

อนุภาคของ PCL มีลักษณะกลมกระจายตัวอยูใน PBS เฟสตอเนื่อง โดยมีขนาดอนุภาคประมาณ 5-7 

ไมโครเมตร อนุภาคของเฟสกระจายมีขนาดท่ีคอนขางสม่ําเสมอ เห็นรองรอยของอนุภาคท่ีหลุดออกจากเฟส

ตอเนื่องจํานวนมาก และอนุภาคของเฟสกระจาย PCL กลมเกล้ียง แมวาจะสังเกตเห็นรอยตอระหวาง

อนุภาค PCL มีการประสานกับเฟสตอเนือ่ง PBS บาง แตเปนเพียงเล็กนอย ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ถึงแมวา 

PBS และ PCL จะเปนพอลิเอสเตอรท้ังคูท่ีมีสูตรโครงสรางทางเคมีใกลเคียงกันมาก การเบลนด PBS กับ 

PCL ถือวาเบลนดไมเขากัน ไมมีการเช่ือมโยงระหวางเฟส 

ในระบบการเบลนดท่ีใช Chain extender MDI เปน compatibilizer สามารถเห็นการเขากัน

ไดมากข้ึนเมื่อเทียบกับฟสิคัลเบลนด ดังในรูปที่ 4.2 เห็นอนุภาคของเฟสกระจาย PCL มีขนาดอนุภาคเล็ก

กระจายอยูทั่วไป แตก็ยังมีอนุภาคขนาดใหญประมาณ 5 ไมโครเมตรกระจายอยูเชนกัน มเีหน็อนุภาคขนาด

ใหญบางสวนขาดจากการทุบในไนโตรเจนเหลวติดแนนอยูในเฟสตอเนื่อง เห็นการเช่ือมติดของเฟสกระจาย 

PCL กับเฟสตอเนื่อง PBS แสดงวา MDI ทําหนาท่ีเปนสารชวยการเบลนดใหเขากัน (compatibilizer) ที่ดี

ของคูเบลนด PBS/PCL แตในกรณีรอยขาดของช้ินทดสอบการกระแทก ซ่ึงช้ินทดสอบมีการผานการข้ึนรูป

อีกหนึ่งครั้งและขาดโดยไมไดแชในไนโตรเจนเหลวจะเห็นรองรอยการยืดของ PBS เฟสตอเนื่องและการหลุด

ออกของอนุภาค PCL เมื่อเพิ่มสัดสวนของ MDI เปน 0.4 phr อนุภาคมีการเช่ือมตอระหวางเฟสที่ดีข้ึน 

อนุภาคของเฟสกระจายไมหลุดออกเมื่อถูกทุบในไนโตรเจนเหลวแตขาดออกจากกันโดยขนาดอนุภาคยังไม

สม่ําเสมอ แตจะเห็นการหลุดออกของอนุภาค PCL ในดังแสดงในรอยขาดของช้ินทดสอบการกระแทก ดัง

แสดงรูปท่ี 4.3 และเมื่อเพ่ิมสัดสวนของ MDI เปน 0.6 phr อนุภาคของเฟสกระจายท่ีมีขนาดใหญมีขนาด

เล็กลงดังแสดงในรูปท่ี 4.4 อนุภาคของ PCL ประสานกันดีกับ PBS ท่ีเปนเฟสตอเนื่อง และมีการกระจายตัว

ท่ีดี ในรอยขาดของช้ินทดสอบการกระแทกก็แสดงใหเห็นการยึดเกาะระหวางอนุภาคกับเฟสตอเนื่องดีข้ึน 
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จากสัณฐานวิทยาของพอลิเมอรเบลนด PBS/PCL ที่ใช MDI เปนรีแอคทีฟเอเจน ทําใหการเบลนด 

PBS/PCL เขากันไดดีข้ึน แตนาเสียดายในเง่ือนไขของรีแอคทีฟเบลนดดวย MDI นี้ยังไมเพียงพอท่ีทําให เฟส

กระจายเล็กละเอียดลงไปถึงระดับไมครอนหรือตํ่ากวาไมครอน ซ่ึงเปนระดับ compatible blend หรือ 

polyaloy blend 

 

  

รูปที่ 4.2 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราดของ PBS/PCL 80/20 MDI 0.2 phr 

  

รูปที่ 4.3 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราดของ PBS/PCL 80/20 MDI 0.4 phr 
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รูปที่ 4.1.4 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราดของ PBS/PCL 80/20 MDI 0.6 phr 

 

4.1.2 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอรเบลนด  

 สมบัติเชิงกลท่ีไดจากการทดสอบการดึง มอดุลัส tensile strength Elongation at 

break และคา Impact strength ของ PBS/PCL 80/20 ฟสิกคัลและรีแอคทีฟดวระบบ MDI เบลนด แสดง

ในตารางที่ 4.1 ซ่ึงจะสังเกตเห็นวา คาโมดุลัสของยังก และคา tensile strength ของ PBS/PCL เบลนด คา

ลดลงอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับ Neat PBS เมื่อเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของ PBS/PCL เบลนดระหวางฟสิก

คัลกับรีแอคทีฟ MDI เบลนด พบวา ความทนตอแรงดึงและระยะยืดขาด มีคาเพิ่มข้ึนเล็กนอยและพบวา

ความทนตอการกระแทกมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย ในขณะที่คามอดุลัสมีคาลดลงเล็กนอย จะเห็นได

วาระบบรีแอคทีฟเบลนดที่ใช MDI เปนรีแอคทีฟเอเจนนัน้สามารถปรับปรุงสัญฐานวิทยาของ PBS/PCL ใหดี

ข้ึน แตขนาดอนุภาคยังคงใหญและการยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาดกับเฟสตอเนื่องยังไมเพียงพอท่ีจะปรับปรุง

สมบัติเชิงกลของพอลิเมอรเบลนดคูนี้ โดยเฉพาะสมบัติการทนตอการกระแทก 

ตารางท่ี 4.1 สมบัติเชิงกลของ PBS/PCL ฟสิกคัลเบลนดและ รีแอคทีฟเบลนดระบบ MDI 

Polymers Tensile 

strength 

(MPa) 

Elongation at 

break (%) 

Young 

modulus (MPa) 

Impact 

strength 

(KJ/m2) 

Neat PBS 37.0 13.1 653 6.4 

PBS/PCL 80/20 

physical blend 

 

27.6 10.3 318 4.5 
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Polymers Tensile 

strength 

(MPa) 

Elongation at 

break (%) 

Young 

modulus (MPa) 

Impact 

strength 

(KJ/m2) 

PBS/PCL 80/20 

MDI 0.2 phr 
26.6 10.8 235 3.3 

PBS/PCL 80/20 

MDI 0.4 phr 
27.8 13.2 276 4.5 

PBS/PCL 80/20 

MDI 0.6 phr 
28.3 15.9 269 4.0 

 

4.1.3 คาดัชนีการไหลของพอลิเมอร (Melt flow index)  

 สมบัติการไหลของฟสิกคัลเบลนดและรีแอคทีฟเบลนดระบบ MDI แสดงในตารางที่ 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2 คา MFI ของ PBS/PCL ฟสิกคัลเบลนดและรีแอคทีฟเบลนดระบบ MDI 

Compounds Melt flow index (g/10min)150oC 

Neat PBS 43.1 

Neat PCL 5.1 

PBS/PCL 80/20 23.0 

PBS/PCL 80/20 MDI 0.2 phr 9.9 

PBS/PCL 80/20 MDI 0.4 phr 10.8 

PBS/PCL 80/20 MDI 0.6 phr 6.0 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบวาที่ 150oC PBS มีดัชนีการไหลสูงกวา PCL มาก แสดงวา PCL เฟสกระจาย

ในขณะเบลนด (150oC) มีความหนืดสูงกวาเฟสตอเนื่อง ทําใหการเบลนดจึงมีเฟสกระจายมีขนาดอนุภาคท่ี

ใหญ ในกรณีฟสิกคัลเบลนดจะเห็นวาดัชนีการไหลจะลดลงเมื่อเทียบกับ PBS ซ่ึงเปนไปตามธรรมชาติของ

การเบลนด ในกรณีเมื่อเติมรีแอกตีฟเอเจน MDI ในการเบลนด พบวาพอลิเมอรเบลนดมีดัชนีการไหลตํ่าลง

อยางตอเนื่องจาก 23 กรัม/10นาที เปน 10 และ 5 กรัม/10นาที เมื่อม ีMDI เปน 0.2-0.4 phr และ 0.6 

phr ตามลําดับแสดงใหเห็นวา MDI สวนหนึ่งเกิดปฎิกิริยาการเช่ือมโยงสายโซโมเลกุลของ PBS ซ่ึงทําให 
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PBS มีความหนืดสูงข้ึนซ่ึงสงผลให ดัชนีการไหลลดลงอยางมาก ขณะที่ MDI สวนหนึ่งสามารถเกิดการ

เช่ือมโยงของโซโมเลกุลของ PBS กับ PCL โคพอลิเมอรสวนนีทํ้าหนาที่เปน compatibility ของพอลิเมอร

เบลนด   

4.1.4 สมบัติการละลายของพอลิเมอร 

 พอลิเมอรท้ังสองชนิดสามารถละลายใน ไดคลอโรมีเทน ส่ิงที่เหลืออยูมีเพียงเจลของพอลิเมอร

เทานัน้ จากรูปท่ี 4.4 PBS/PCL ฟสิกคัลเบลนดพบวาพอลิเมอรเบลนดท้ังหมดสามารถละลายในไดคลอโร

มีเทนไดทั้งหมด ไมมีการเกิดเจลเลย เมื่อทําการละลายพอลิเมอรเบลนดของรีแอคทีฟเบลนดท่ีผสม MDI 

พบวาพอลิเมอรเบลนดในสวนนี้สามารถละลายได แตพบวาเกิดสีเหลืองในสารละลายและสีเขมข้ึนเมื่อ MDI 

เพิ่มข้ึน และเมื่อเพ่ิมสัดสวน MDI เปน 0.6 phr พบวาสารละลายมีความขุนมากข้ึน ดังแสดงในรูป 4.4    

 

 

รูปท่ี 4.5 ภาพของสารละลายพอลิเมอร PBS/PCL 80/20 และPBS/PCL/MDI 80/20/0.6 

 

4.2 รีแอคทีฟเบลนดระบบ DCP  

 การทดลองรีแอคทีฟเบลนดระหวาง PBS/PCL โดยใช DCP เปนรีแอคทีฟเอเจนตท่ีใหฟรีเรดดิเคิล

เกิดข้ึนระหวาง PBS กับ PCL เฟส กอใหเกิดการเช่ือมโยงระหวาง PBS กับ PCL เกิดเปนโคพอลิเมอร ซ่ึงจะ

ทําหนาท่ีเปน compatilizer ในขณะเดียวกันในเฟสของ PBS และ PCL ก็สามารถเกิดการ crosslinking ได

เชนกัน เกิดการเปล่ียนแปลงความหนืดใน PBS เฟสมากกวาใน PCL เฟส ทําใหความหนืดท้ังสองเฟส
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ใกลเคียงกันในขณะเบลนด สมบัติเชิงกลและสมบัติสัณฐานวิทยาของรีแอคทีฟเบลนด PBS/PCL โดยใช 

DCP จึงมีอิทธิพลจากปริมาณของเปอรออกไซด DCP มาก 

 

4.2.1 การศึกษาสัณฐานวิทยาที่ผิวรอยแตกของการแชไนโตรเจนเหลวและผิวขาดจากการกระแทก 

 ในระบบรีแอคทีฟเบลนดที่มี DCP เพียงเล็กนอย (0.2 phr) ก็สามารถปรับปรุงสัณฐานวิทยาของ

การเบลนด PBS/PCL ดังจะสังเกตเห็นการเช่ือมประสานระหวางเฟสไดดีข้ึน อนุภาคของ PCL มีขนาดเล็ก

และเช่ือมตอเปนเนื้อเดียวกับ PBS เฟสตอเนื่อง อนุภาคขนาดเล็กนี้แสดงใหเห็นชัดข้ึนในผิวรอยขาดของช้ิน

ทดสอบการกระแทก ดังแสดงในรูป 4.6 พบวามีขนาดเล็กเสนผานศูนยกลางประมาณ 1-2 ไมโครเมตร ใน

ขณะเดียวกันก็มีอนุภาคของเฟสกระจาย PCL ขนาดใหญ (3-5 ไมโครเมตร) โดยมีการยึดติดกับ PBS เฟส

ตอเนื่องดี และมีรองรอยแสดงใหเห็นการขาดของอนุภาค PCL จากการทุบใหแตกหลังแซในไนโตรเจนเหลว 

ในกรณีรีแอคทีฟเบลนดที่เพ่ิมปรมิาณ DCP เปน 0.4 phr การยึดติดระหวางเฟสดีมากข้ึน อนุภาคของ PCL 

มีขนาดเล็กและการกระจายตัวท่ีสม่ําเสมอมากข้ึน โดยมีขนาดอนุภาคของ PCL อยูท่ีประมาณ 2-3 

ไมโครเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 4.7 แตเมื่อเพ่ิม DCP เปน 0.6 phr พบวาขนาดอนุภาคของเฟสกระจายใหญข้ึน

และการขาดของเฟสกระจายเพิ่มข้ึน โดยมีสัณฐานวิทยาท่ีหยาบกวาในกรณีท่ีเติม DCP 0.4 phr แสดงวาใน

ระบบรีแอคทีฟเบลนดดวย DCP ใหสัณฐานวิทยาการเบลนดละเอียดสุดเมื่อใช DCP 0.4 phr  

 

รูปที่ 4.6 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราดของ PBS/PCL 80/20 DCP 0.2 phr 
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รูปที่ 4.7 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราดของ PBS/PCL 80/20 DCP 0.4 phr 

 

รูปที่ 4.8 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราดของ PBS/PCL 80/20 DCP 0.6 phr 

4.2.2 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอรเบลนด  

 สมบัติเชิงกลจากการทดสอบการดึงของ รีแอคทีฟ PBS/PCL เบลนดดวย DCP เปนสารรีแอคทีฟเอ

เจนแสดงในตารางที่ 4.3 

ตารางท่ี 4.3 แสดงสมบัติเชิงกลของรีแอคทีฟเบลนด PBS/PCL ดวย DCP 

Polymers 

Tensile 

strength 

(MPa) 

Elongation at 

break (%) 

Young modulus 

(MPa) 

Impact strength 

(KJ/m2) 

PBS/PCL 80/20 

DCP 0.2 phr 
33.2 20.3 461.1 3.5 

PBS/PCL 80/20 

DCP 0.4 phr 
31.6 24.0 511.2 5.3 
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Polymers 

Tensile 

strength 

(MPa) 

Elongation at 

break (%) 

Young modulus 

(MPa) 

Impact strength 

(KJ/m2) 

PBS/PCL 80/20 

DCP 0.6 phr 
30.7 42.5 486.7 6.4 

 

เมื่อพิจารณาคา tensile strength และ elongation at break พบวา ทุกสูตรมีคาสูงกวาในกรณีที่ใช MDI 

เปนรีแอคทีฟเอเจนที่ใสในปริมาณเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบแตละสูตรในระบบที่เติม DCP คา tensile 

strength จะมีความใกลเคียงกันลดลงเล็กนอยเมื่อมี DCP เพิม่ข้ึน แตในกรณี elongation at break จะมี

คาเพ่ิมข้ึนอยางมากเมื่อ DCP เพ่ิมข้ึน จาก 0.2 phr เปน 0.6 phr และในทํานองเดียวกัน ความทนตอการ

กระแทกเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ในสูตร DCP 0.6 phr ระยะยืดจนขาดที่สูงถึง 42.5% ความทนตอการ

กระแทกสูงข้ึนถึง 6.43 KJ/m2 

4.2.3 คาดัชนีการไหลของพอลิเมอร (Melt flow index) 

คาดัชนีการไหลของรีแอคทีฟ PBS/PCL เบลนดโดยใช DCP เปนสารรีแอคทีฟเอเจนตแสดงใน

ตารางท่ี 4.4 

 

ตารางท่ี 4.4 คา MFI ของรีแอคทีฟเบลนดดวย DCP 

Compounds Melt flow index (g/10min) 

PBS/PCL DCP 0.2 phr 4.5 

PBS/PCL DCP 0.4 phr 9.8 

PBS/PCL DCP 0.6 phr 2.2 

 

คาดัชนีการไหล (MFI) ของพอลิเมอร PBS/PCL เบลนดลดลงอยางมาก จาก 23 g/10min เปน 

4.5 g/10min เมื่อเติม DCP เพียง 0.2 phr แสดงถึงความหนืดของเฟสตอเนื่อง PBS ท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการ

เช่ือมโยงระหวางโมเลกุลของเฟสตอเนื่อง โดย DCP สามารถเช่ือมโยงระหวางโมเลกุลของ PBS ไดดีกวา 

MDI 
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4.2.4 สมบัติการละลายของพอลิเมอรเบลนด  

 จากรูปที่ 4.9 จะสังเกตเห็นวาสาละลายคอนขางใส แสดงวาไมเกิดเจลในพอลิเมอรเบลนดสูตร 

DCP 0.2 phr เมื่อเพิ่ม DCP เปน 0.4 phr และ 0.6 phr แตไมพบเจลในสารละลาย  

  

รูปที่ 4.9 ภาพของสารละลายพอลิเมอร PBS/PCL 80/20 DCP 0.2 - 0.6 phr ตามลําดับ 

 

4.3 รีแอคทีฟเบลนดระบบ Perkadox 

การทดลองรีแอคทีฟเบลนดระหวาง PBS/PCL โดยใช perkadox เปนรีแอคทีฟเอเจนตที่ใหฟรี

เรดดิเคิลเกิดข้ึนระหวาง PBS กับ PCL เฟส กอใหเกิดการเช่ือมโยงระหวาง PBS กับ PCL เกิดเปนโคพอลิ

เมอร ซ่ึงจะทําหนาท่ีเปน compatilizer ในขณะเดียวกันในเฟสของ PBS และ PCL ก็สามารถเกิดการ 

cosslinking ไดเชนกัน  

4.3.1 การศึกษาสัณฐานวิทยาที่ผิวรอยแตกของการแชไนโตรเจนเหลว 

 เมื่อเติม Perkadox เพียงเล็กนอยที่ 0.2 phr ก็สามารถทําใหอนุภาคของเฟสกระจายมีขนาดท่ีเล็ก

ลงอยางเห็นไดชัด และรอยตอระหวางเฟสมีการเช่ือมติดกันที่ดีข้ึน แสดงใหเห็นถึงการเช่ือมตอระหวางโซ

โมเลกุล แตจะสังเกตไดวาขนาดอนุภาคของเฟสกระจายยังไมสม่ําเสมอ ในขณะท่ีสันฐานวิทยาของผิวรอย

ขาดของตัวอยางทดสอบการกระแทกแสดงใหเห็นการยืดออกของ PCL เฟสกระจายอยางชัดเจน ดังแสดงใน

รูปที่ 4.10 เมื่อเพิ่มสัดสวนของ Perkadox ไปที่ 0.4 phr พบวาขนาดอนุภาคมีขนาดที่สม่ําเสมอมากข้ึน 

รอยตอระหวางอนุภาคมีการประสานกนัที่ดี อนุภาคของ PCL ไมหลุดออกจากเฟสตอเนือ่ง แสดงถึงการ

เช่ือมโยงท่ีดีระหวางโมเลกุลของ PCL กับ PBS ดังแสดงในรูปท่ี 4.11 และจะสังเกตเห็นอนุภาคของเฟส

กระจายท่ีมีขนาดใหญข้ึนเมื่อเพิ่มสัดสวนของ Perkadox ไปที่ 0.6 phr เปนเพราะ Perkadox ท่ีเพิ่มข้ึน
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สงผลให PCL มีการเช่ือมโยงระหวางโมเลกุลดวยกันเองมากข้ึนแตท้ังนี้ อนุภาคของเฟสกระจายยังคงขาด

เนื่องจากการถูกทุบในไนโตรเจนเหลว และเห็นการประสานกันท่ีดีระหวางเฟสกระจายและเฟสตอเนื่อง 

 

  

รูปที่ 4.10 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด PBS/PCL 80/20 Perkadox 0.2 phr 

 

 

รูปท่ี 4.11 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด PBS/PCL 80/20 Perkadox 0.4 phr 

 

รูปท่ี 4.12 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด PBS/PCL 80/20 Perkadox 0.6 phr 
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4.3.2 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอรเบลนด  

ตารางท่ี 4.5 สมบัติเชิงกลของรีแอคทีฟเบลนดระบบ Perkadox 

Polymers Tensile 

strength (MPa) 

Elongation at 

break (%) 

Young 

modulus (MPa) 

Impact strength 

(KJ/ m2) 

PBS/PCL 80/20 

Perkadox 0.2 phr 
27.67 18.11 272.78 3.77 

PBS/PCL 80/20 

Perkadox 0.4 phr 
28.95 15.37 287.42 4.80 

PBS/PCL 80/20 

Perkadox 0.6 phr 
28.61 20.56 271.53 5.14 

 

ความทนตอการกระแทกและคาโมดุลัสของยังกในแตละสูตรมีความใกลเคียงกัน แตความทนตอการกระแทก

ของพอลิเมอรเบลนดมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนตามสัดสวนการเติม Perkadox จากรูป 4.10 จะสังเกตเห็นการยืด

ออกของ PCL ซ่ึงเปนเฟสกระจาย แสดงใหเห็นถึงการสงผานความเคนจากเฟสตอเนื่องไปสูเฟสกระจาย 

สงผลใหไดสมบัติเชิงกลตางๆ มีแนวโนมไปในทางท่ีดีข้ึน ในรูปที ่4.11 แมวาไมมีการยืดของ PCL ท่ีแสดงถึง

การสงผานความเคนไปยังเฟสกระจาย แตพอลิเมอรมีการประสานกันระหวางโมเลกุลท่ีดี รอยตอระหวาง

เฟสมีการประสานกันดี เมื่อเพิ่ม Perkadox เปน 0.6 phr อนุภาคของ PCL ยังคงยึดติดกับ PBS ไดดี เห็น

รอยตอระหวางเฟสเล็กนอย จากภาพท้ังสามนี ้ ทําใหสามารถยืนยันไดวา พอลิเมอรเบลนดระหวาง 

PBS/PCL ท่ีดําเนนิการเบลนดผานปฏิกิริยาฟรีแรดิคอล ทําให PBS/PCL เขากันไดดีมากกวาระบบ MDI    

 

 4.3.3 คาดัชนีการไหลของพอลิเมอร (Melt flow index)  
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ตารางท่ี 4.6 คา MFI ของรีแอคทีฟเบลนดระบบ Perkadox 

Compounds Melt flow index (g/10min) 

PBS/PCL 80/20 Perkadox 0.2 phr 7.625 

PBS/PCL 80/20 Perkadox 0.4 phr 6.76 

PBS/PCL 80/20 Perkadox 0.6 phr 8.033 

  

จากตารางท่ี 4.6 แสดงใหเห็นวา เมื่อใส Perkadox เพียงเล็กนอย (0.2 phr) สามารถทําใหพอลิเมอรมีการ

เช่ือมโยงระหวางโมเลกุล โดยสังเกตจากความหนืดที่สูงข้ึนมาก เมื่อเพิม่ Perkadox เปน 0.4 และ 0.6 phr 

กลับเห็นการเปล่ียนแปลงของดัชนีการไหลเพียงเล็กนอยเทานั้น แสดงวา การเช่ือมโยงระหวางโมเลกุลของ

พอลิเมอรมีความจํากัด 

 

4.3.4 สมบัติการละลายของพอลิเมอร 

 

 เมื่อทําการละลายช้ินงานท่ีมีสวนผสมของ Perkadox เพียง 0.2 phr สามารถพบสารละลายของ 

พอลิเมอรท่ีเปนสีขาวขุน แสดงถึงอนุภาคที่ละลายมีขนาดใกลเคียงกับความยาวคล่ืนแสง และไมเกิดเจลใน

สารละลาย ในรูปที่ 4.13 สารละลายมีสีขาวขุนเชนกัน แตใสกวา สารละลายของช้ินงานสูตร Perkadox 0.2 

phr อีกทั้งไมเกิดเจลในสารละลายเชนกัน และพบวา สารละลายมีสีขาวขุนอยางชัดเจน อันเนื่องมาจากการ

กระเจิงแสงของอนุภาคท่ีละลายอยูในสารละลาย และไมเกิดเจลในสารละลายเชนกัน 

 

 วิธีการทดสอบดวยการละลายนี้ นอกจากจะเปนการตรวจสอบปริมาณของเจลแลว ยังสามารถ

สังเกตไดถึง สารที่ตกคางอยูในช้ินงาน อีกท้ัง ขนาดอนุภาคของพอลิเมอรท่ีละลายอยู นั่นคือ ถาสารละลายมี

สีขาวขุนแสดงวา เกิดการกระเจิงของแสงอันเนื่องมาจากอนุภาคท่ีละลายมีขนาดอยูในชวงความยาวคล่ืน

แสงนั่นเอง   
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รูปท่ี 4.13 ภาพของสารละลายพอลิเมอร PBS/PCL 80/20 Perkadox 0.2, 0.4 และ 0.6 phr ตามลําดับ 

 

4.4 รีแอคทีฟเบลนดระบบ Joncryl (ADR4368) 

4.4.1 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีผิวรอยแตกของการแชไนโตรเจนเหลว 

  

 การผสม PBS/PCL กับ Joncryl (ADR4368) ใชอุณหภูมิผสมท่ี 190oC เนื่องจาก Joncryl 

(ADR4368) มีประสิทธิภาพอยูในชวงอุณหภูมิต้ังแต 190oC ข้ึนไป เมื่อเติม Joncryl (ADR4368) ในสัดสวน 

0.2 phr พบวาทั้งสองเฟสมีการประสานกันท่ีดี อนุภาคของ PCL มีขนาดเล็ก กระจายตัวสม่ําเสมอ แตมี

อนุภาคบางสวนท่ีมีขนาดใหญผิดปกติ (ประมาณ 3 mμ ) เมื่อเทียบกับอนุภาคสวนใหญ ในสัดสวนการผสม

ของ Joncryl (ADR4368) ท่ี 0.4 phr สามารถเห็นการประสานกันระหวางเฟสไดดีย่ิงข้ึน อนุภาคของ PCL 

มีขนาดเล็กมาก และมลัีกษณะกระจายตัวที่สม่ําเสมอมากข้ึน สามารถเหน็อนุภาคของเฟสกระจายไดชัดท่ี

กําลังขยาย 4000 เทา 

 

 

รูปที่ 4.14 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด PBS/PCL 80/20 ADR4368 0.2 phr 
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รูปที่ 4.15 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด PBS/PCL 80/20 ADR4368 0.4 phr 

 

สําหรับการผสม Joncryl ADR4368 ท่ีสัดสวน 0.6 phr พบวาท้ังสองเฟสมีการประสานกันดีมาก อนุภาค

ของเฟสกระจายมีลักษณะขาดเนื่องจากแรงเฉือนไมหลุดออกจากเฟสตอเนื่อง แสดงใหเห็นถึงการยึดเกาะ

ระหวางเฟสท่ีดี และสงผลใหอนุภาคของเฟสกระจายสามารถสังเกตไดยาก โดยเฟสกระจายมีขนาดอนุภาค

ประมาณ 1-3 mμ  และมีการกระจายตัวที่สม่ําเสมอ  

  

 

 

รูปที่ 4.16 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด PBS/PCL 80/20 ADR4368 0.6 phr 

 



44 

 

 
 

4.4.2 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอรเบลนด 

 

ตารางท่ี 4.7 สมบัติเชิงกลของรีแอคทีฟเบลนดระบบ Joncryl ADR4368 

Polymers Tensile 

strength (MPa) 

Elongation 

at break (%) 

Young modulus 

(MPa) 

Impact strength 

(KJ/ m2) 

PBS/PCL 80/20 

ADR4368 0.2 phr 
21.98 12.25 250.57 3.33 

PBS/PCL 80/20 

ADR4368 0.4 phr 
23.47 13.60 286.95 3.71 

PBS/PCL 80/20 

ADR43680.6 phr 
24.72 15.77 270.36 4.54 

 

จากสมบัติเชิงกลของพอลิเมอรเบลนด PBS/PCL ในระบบ Joncryl ADR4368 ดังแสดงในตาราง 4.7 พบวา 

ความทนตอแรงดึงของพอลิเมอรเบลนดเพิ่มข้ึนเมื่อเพ่ิมสัดสวนของ Joncryl ADR4368 แสดงใหเห็นวา 

Joncryl มีผลตอสมบัติเชิงกลของ PBS/PCL โดยคาความทนตอแรงดึงเพ่ิมข้ึนสูงสุดที่ 24.72MPa โดยทํา

การผสม Joncryl ADR4368 ที่สัดสวน 0.6 phr ระยะยืดจนขาดและความทนตอการกระแทกของพอลิเมอร

เบลนดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามสัดสวนของ Joncryl ADR4368 เชนกัน เมื่อเติม Joncryl ADR4368 ใน

สัดสวน 0.4 phr พบวา ระยะยืดจนขาดและความทนตอการกระแทกเพิ่มข้ึนเล็กนอยเมื่อเทียบกับท่ีสัดสวน 

0.2 phr และเมื่อเติม Joncryl ADR4368 ท่ีสัดสวน 0.6 phr พบวา ท้ังระยะยืดจนขาดและความทนตอการ

กระแทกเพ่ิมข้ึนชัดเจนมากข้ึน โดยระยะยืดจนขาดมีคาสูงสุดที่รอยละ 15.77 และความทนตอการกระแทก

สูงสุดท่ี 4.54 KJ/ m2 สําหรับคาโมดุลัสของยังก พบวาเมื่อเติม Joncryl ADR4368 ในสัดสวน 0.2 phr 

พบวา คายังกโมดุลัสลดลงจากระบบฟสิคัลเบลนด และเมื่อเพิ่ม Joncryl ADR4368 ในสัดสวน 0.4 phr คา

โมดุลัสของยังกมีคาสูงสุดท่ี 286.95 MPa และลดลงเล็กนอยเมือ่เติม Joncryl ADR4368 สัดสวน 0.6 phr  
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4.4.3 สมบัติการไหลของพอลิเมอร 

ตารางท่ี 4.8 คา MFI ของรีแอคทีฟเบลนดระบบ Joncryl ADR4368 

Compounds Melt flow index (g/10min) 

PBS/PCL 80/20 ADR4368 0.2 phr 29.73 

PBS/PCL 80/20 ADR4368 0.4 phr 29.42 

PBS/PCL 80/20 ADR4368 0.6 phr 23.85 

 

ดัชนีการไหลของพอลิเมอรเบลนดในระบบ Joncryl ADR4368 พบวา มีคาใกลเคียงกับ ดัชนีการไหลของฟสิ

คัลเบลนดของ PBS/PCL แสดงใหเห็นวา ไมมีการเช่ือมโยงระหวางสายโซของ PBS กับ PCL ซ่ึงสามารถ

ยืนยันการทดลองไดจากการหาปริมาณเจลในการทดลองสวนถัดไป 

 

4.4.4 สมบัติการละลายของพอลิเมอร 

 เมื่อทําการละลายพอลิเมอรในไดคลอโรมีเทนพบวา พอลิเมอรเบลนด PBS/PCL ท่ีผสม Joncryl 

ADR4368 ทุกสัดสวนของการผสมมีลักษณะใส และไมพบเจล เปนการยืนยันใหเห็นวาการผสม Joncryl 

ADR4368 ในสัดสวน 0.2 phr, 0.4 phr และ 0.6 phr ไมกอใหเกิดเจลใน PBS/PCL เบลนด 

 

 

รูปที่ 4.17 ภาพการละลายพอลิเมอร PBS/PCL (80/20) ADR4368 0.2, 0.4 และ 0.6 phr ตามลําดับ 
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4.5 การเปรียบเทียบรีแอคทีฟเอเจนต 

 4.5.1 การเปรียบเทียบสมบัติทางสัณฐานวิทยาของรีแอคทีฟเอเจนต 

รีแอคทีฟเอเจนตท่ีใหลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีดีท่ีสุดคือ รีแอคทีฟเบลนดระบบ Perkadox เนื่องจากใช

สัดสวนการผสมเพียงเล็กนอย (0.2 phr) ก็สามารถเห็นการเปล่ียนแปลงทางสัณฐานวิทยาที่ดี สังเกตเห็นการ

ยืดของ PCL (รูปท่ี 4.3.1) แสดงถึงการสงผานความเคนไปยังเฟสกระจาย สําหรับระบบรีแอคทีฟเบลนด 

MDI ใหผลทางสัณฐานวิทยาที่แยท่ีสุด โดยมีขนาดอนุภาคใหญและไมสม่ําเสมอ แตสังเกตเห็นการ

ประสานกันระหวางเฟสในบางสวน  

 4.5.2 การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของระบบรีแอคทีฟเบลนด 

 สมบัติเชิงกลของระบบฟสิคัลเบลนด PBS/PCL มีคาตํ่ากวา PBS ในทุกๆคา แสดงใหเห็นวา PCL 

ไมเขากับ PBS ในระบบรีแอคทีฟเบลนดของ MDI มีความทนตอการกระแทกและระยะยืดจนขาดที่สูงข้ึน 

เมื่อผสม MDI ในสัดสวน 0.6 phr ซ่ึงถือวาใช MDI ในสัดสวนที่สูง ตางจาก DCP ที่ใชสัดสวนเพียง 0.2 phr 

ก็สามารถปรับปรุงสมบัติความทนตอการกระแทกได เมื่อเทียบกับระบบฟสิคัลเบลนด และไดระยะยืดจน

ขาดสูงที่สุดท่ีสัดสวนการผสมของ MDI ท่ี 0.6 phr สําหรับระบบระบบรีแอคทีฟเบลนด Perkadox ก็ใหผล

ของสมบัติเชิงกลท่ีนาพึงพอใจเชนกัน ซ่ึงใชสัดสวนการผสมที่ตํ่า (0.2 phr) ก็สามารถพัฒนาระยะยืดจนขาด

ไดดี ระยะยืดจนขาดที่สูงข้ึนตามสัดสวนการผสม โดยท่ีสมบัติความทนตอการกระแทก และคาโมดุลัสของ

ยังก ในแตละสัดสวนของระบบรีแอคทีฟเบลนด Perkadox มคีาใกลเคียงกัน สําหรับรีแอคทีฟเบลนดระบบ 

Joncryl ADR4368 ไดสมบัติเชิงกลท่ีดีข้ึนเล็กนอย มีแนวโนมตามสัดสวนของการผสมที่เพ่ิมข้ึน นั่นคือ ถา

ตองการปรับปรุงสมบัติเชิงกลตางๆใหดีย่ิงข้ึน จําเปนตองใช Joncryl ADR4368 ในสัดสวนท่ีสูงกวารีแอคทีฟ

เอเจนตอ่ืนๆ อาจมากถึง 1.0 phr ซ่ึงดวยราคาที่สูง และการแปรรูปที่อุณหภูมิสูง จึงทําใหเปนขอดอยสําหรับ

การใช Joncryl ADR4368 ในรีแอคทีฟเบลนด PBS/PCL   

 4.5.3 การเปรียบเทียบสมบัติการไหลของระบบรีแอคทีฟเบลนด 

 เนื่องดวยกระบวนการเบลนดนีม้ี PBS เปนเฟสตอเนื่อง และ PBS มาจากกระบวนการพอลิเมอไรซ

แบบ Condensation polymerization ทําใหไดน้ําหนักโมเลกุลท่ีตํ่า ทําใหมีความหนืดตํ่า การนาํไปแปรรูป

จึงมีขอจํากัด ดังนั้นพอลิเมอรเบลนดท่ีดําเนินการผานปฏิกิรยิาฟรีเรดดิเคิล โดยใช DCP และ Perkadox จึง

สามารถเพิ่มน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอรได ทําใหไดความหนดืท่ีสูงข้ึน สามารถนําไปแปรรูปไดหลากหลาย

มากข้ึน    
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บทที่ 5  

สรุปผลการทดลอง 

 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

  

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของรีแอคทีฟเอเจนตท่ีสงผลตอสมบัติทางสัณฐานวิทยาของสมบัติเชิงกลของพอ

ลิเมอรเบลนด PBS/PCL (80/20) ในทุกๆการทดลอง โดย compatibilizer ท่ีใชในการทดลองแบงออกเปน

สองกลุมดวยกันคือ สารจําพวก chain extender ไดแก Methylene Diphenyl Diisocyanate (MDI) และ 

Joncryl ADR4368 สารจําพวกเปอรออกไซด ไดแก Dicumyl peroxide (DCP) และ Di(tert-

butylperoxyisopropyl)benzene (Perkadox) ทุกๆระบบทําการทดสอบ 4 การทดสอบ ไดแก 1. การ

ทดสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา 2. การทดสอบสมบัติเชิงกล 3. สมบัติการไหลของพอลิเมอรเบลนด และ 

4. การทดสอบการละลายของพอลิเมอรเบลนด 

ฟสิคัลเบลนดของ PBS/PCL นั้นไมเขากนั จําเปนตองดําเนินการผสมในระบบรีแอคทีฟเบลนด ซ่ึง

ในระบบรีแอคทีฟเบลนดผาน MDI สมามารถทําใหเขากันไดโดยใชสัดสวนของ MDI ท่ีคอนขางสูงเมื่อเทียบ

กับการใชเปอรออกไซด และ MDI มีความเปนพิษสูงกวาเนื่องจากมีหมู ไอโซไซยาเนต สําหรับ Joncryl 

ADR4368 สามารถทําใหพอลิเมอรเบลนดเขากันไดดีเชนกัน แตการใช Joncryl ADR4368 ตองดําเนินการ

ผสมในอุณหภูมิท่ีสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับ compatibilizer ชนิดอ่ืนๆที่ทําการศึกษา อีกท้ัง PCL มีอุณหภูมิ

หลอมท่ีตํ่ามาก (ประมาณ 70 องศาเซลเซียส) จึงทําใหไมสะดวกในการดําเนินการผสม มีตนทุนท่ีสูง และ

อาจทําลายสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร ดังนั้นการใช compatibilizer ในกลุม เปอรออกไซด จึงมีความ

นาสนใจกวาในเชิงพานิชย เพราะแตกตัวไดรวดเร็วกวาการใช chain extender ที่ศึกษาในการวิจัยนี้ ใชใน

สัดสวนท่ีตํ่าก็สามารถเพิ่มความเขากันได พัฒนาสมบัติเชิงกลไดดี และมีความเปนพิษตํ่า สําหรับการใช DCP 

เปน compatibilizer สามารถดําเนินการผสมไดในอุณหภูมิท่ีตํ่ากวา perkadox แต DCP มีขอจํากัดในเรื่อง

ของกล่ิน จึงไมเหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑท่ีตองสัมผัสกับอาหาร 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

1. ควรทําการศึกษาสมบัติทางความรอนและสมบัติการยอยสลายทางชีวภาพของพอลิเมอรเบลนด   

2. ศึกษา Shelf life ของพอลิเมอรเบลนดที่สงผลตอสมบัติเชิงกลเพ่ิมเติม 

3. ทําการวิเคราะห FTIR หรือ NMR ของพอลิเมอรเบลนด  
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เนื้อหาประกอบการวิจัย 
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ก. 1 อิทธิพลของ Perkadox ท่ีสงผลตอพอลิเมอรจากเครื่องผสมขนาดเล็ก  

 

 

ภาพที่ ก. 1 แสดงทอรกของ PBS ตามสัดสวนของ Perkadox 

 

ภาพท่ี ก. 2 แสดงทอรกของ PBS/PCL เบลนด ตามสัดสวนของ Perkadox 
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ก. 2 ลักษณะของช้ินงานทดสอบตามมาตรฐาน 

 

ภาพที่ ก. 3 รูปทรงของช้ินงานทดสอบในแนวดึงตามมาตรฐาน ASTM D638 
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ภาพท่ี ก. 4 รูปทรงของช้ินงานทดสอบความทนตอการกระแทกตามมาตรฐาน ASTM D256 
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