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งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาสมบัติการต้านทานการติดไฟของ HIPS โดยการเติมสาร
ต้านทานการติดไฟ 5 ชนิดได้แก่ มอนต์มอริ ลโลไนต์ทีผ่านการปรับปรุ งผิว (OMMT),
แมกนี เซี ยมไฮดรอกไซด์ (MH), bisphenol A bis-diphenylphosphate (BDP), 9,10-dihydro-9-oxa-10phosphahenanthrene-10-oxide (DOPO) และ triphenyl phosphate (TPP) และมีการเติมยางเอสบีเอส ผสม
โดยเครื องอัดรี ดแบบเกลี ยวหนอนคู่และทดสอบสมบัติต่างๆ ได้แก่ สมบัติการต้านทานการติ ดไฟ และ
สมบัติเชิ งกล สมบัติทางความร้ อนและศึ กษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา จากการทดลองพบว่าการเติ ม
OMTT (3 phr), BDP (15 phr), DOPO (10,15 phr) และ TPP (15 phr) สามารถผ่านการทดสอบ UL94 ใน
ระดับ V0 และมี %LOI เพิมขึน และสอดคล้องกับผล pyrolysis combustion flow calorimetry (PCFC)
HIPS ทีเติมสารต้านทานการติดไฟมีการปลดปล่อยความร้อนจากการเผาไหม้ลดลง แต่อย่างไรก็ตามการ
เติมสารต้านทานการติดไฟลงไปทําให้สมบัติเชิ งกลทังความทนทานต่อแรงกระแทก ความแข็งแรงต่อการ
ดึง มอดูลสั และเปอร์ เซ็นต์การดึงยืดมีค่าลดลง ยกเว้น HIPS/OMMT และ HIPS/MH มีความแข็งแรงต่อ
การดึงและมอดูลสั เพิมขึน และจากการทดสอบสมบัติทางความร้อน พบว่าสารต้านทานการติดไฟทุกชนิ ด
ส่ งผลให้อุณหภู มิทีเริ มเกิ ดการสลายตัวทางความร้ อนลดลง เนื องจากสารต้า นทานการติ ด ไฟเกิ ด การ
สลายตัวทางความร้อนไปทําหน้าทีต้านทานการติดไฟ โดย HIPS/DOPO และ HIPS/TPP เกิดการสลายตัว
ไป 13 เปอร์ เซ็ นต์ ใกล้เคี ยงกับปริ มาณที เติ มลงไป เมื อลดปริ มาณสารต้านทานการติ ดไฟลงพบว่า
ความสามารถในการต้านทานการติดไฟและ %LOI ลดลง เนืองจากมีปริ มาณอนุมลู อิสระของสารต้านทาน
การติ ดไฟที จะไปจับกับอนุ มูลอิสระที เกิ ดจากการสลายตัวของพอลิ เมอร์ ลดลง และในส่ วนของเฟสที
ควบแน่นนันก็มีปริ มาณเถ้าลดลง ทําให้สร้างเถ้าปกคลุมผิวพอลิเมอร์ ได้ไม่ทวถึ
ั ง จึงต้านทานการติดไฟได้
ลดลง สําหรับการเติมยางเอสบีเอสสามารถปรับปรุ งสมบัติความทนทานต่อแรงกระแทกทีลดลงเนื องจาก
สารต้า นทานการติ ด ไฟได้โ ดยมี ค่ า ความทนทานต่ อ แรงกระแทกเพิ มสู ง ถึ ง 90.53-197.78% แต่
ขณะเดียวกันก็เกิดการเผาไหม้ได้ง่ายขึนโดยมี %LOI ลดลง มีอตั ราการเผาไหม้เพิมขึน และมีความแข็งแรง
ต่อการดึงยืดและมอดูลสั ลดลงเมือเทียบกับสู ตรทีไม่เติมเอสบีเอส แต่อย่างไรก็ตาม HIPS/SBS/DOPO ยัง
สามารถผ่านการทดสอบ UL94 ในระดับ V0 HIPS
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The main purpose of this study is to improve high impact polystyrene (HIPS) flame retardant (FR)
which accomplishes V-0 level of UL-94 flame test standard. This study was successful in improving flame
retardant properties for HIPS by adding suitable flame retardant in small content of various flame retardants,
organically modified montmorillonite (OMMT), magnesium hydroxide (MH), bisphenol A
bis-diphenylphosphate (BDP), 9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphahenanthrene-10-oxide (DOPO) and triphenyl
phosphate (TPP), and the samples were melt blending with HIPS to have combustion test mechanical properties
test and thermogravimetric analysis. The morphologies of fracture surfaces and char layers were characterized
through scanning electron microscopy. It is obviously shown that composites which were prepared with
quaternary ammonium salt modified MMT (3 phr), BDP (15 phr), DOPO (10,15 phr) and TPP (15 phr) were
accomplished in V-0 of UL-94 rating, increased percentage of limiting oxygen index (%LOI) and decreased heat
release capacity. However, the presence of flame retardant in HIPS decreased impact strength, tensile strength,
modulus and percentage of elongation of HIPS. On the other hand, HIPS/OMMT and HIPS/MH could be
improved tensile strength and modulus of HIPS. Thermogravimetric curve indicated that all flame retardants
decreased onset of degradation temperature due to decomposition of the flame retardant act as a barrier to inhibit
combustion. HIPS/DOPO and HIPS/TPP loss weight about 13% as same as amount of flame retardant added. The
decreasing of flame retardant content leads to poor flame retardant properties due to not enough FR radial to react
with decomposed polymer radicals and not enough char act as protective layer. The addition of styrene butadiene
styrene (SBS) could improve impact performance of HIPS/FR composites at 90.53-197.78%. In contrast, it was
easy to burn with lower %LOI and higher burning rate. Moreover, tensile strength of HIPS/FR composites
decreased with mixing SBS because of its flexibility. HIPS/SBS/DOPO still reached V-0 rating and its color was
white compared with HIPS.
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1

บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของเรือง
พอลิสไตรี นชนิ ดทนทานต่อแรงกระแทก (High Impact Polystyrene) (HIPS) เป็ นหนึงใน
สไตรี นพอลิเมอร์ ทีมีการใช้งานมานาน โดยมีการปรับปรุ งสมบัติมาจากพอลิสไตรี นด้วยอิลาสโต
เมอร์ ซึงจะทําให้ HIPS มีสมดุลทีดีระหว่างความแข็งทือ (rigidity) และความยืดหยุน่ (elasticity) [1]
ทําให้มีคุณสมบัติเปลียนไปจากพอลิสไตรี น (PS) เช่น มีความเหนี ยวและความแข็งเพิมขึน ทน
ความร้อนเพิมขึน อุณหภูมิจุดหลอมตัวสู งขึน นอกจากนี ยังมีราคาตําและสามารถนําไปขึนรู ปใน
เครื องจักรได้ง่ าย มี การนํา HIPS ไปประยุก ต์ใช้ใ นงานในหลากหลายรู ปแบบ อาทิ อุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เครื องใช้ไฟฟ้ า งานบรรจุภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ ผนังประตูตูเ้ ย็น กล่องไฟในตูเ้ ย็น และป้ าย
โฆษณา แต่ขอ้ เสี ยหลักๆ ของ HIPS คือเป็ นพอลิ เมอร์ ทีมีการลุกติดไฟได้ดี และมีการปลดปล่อย
แก๊ส พิษ และควันจํานวนมากในระหว่างการเผาไหม้[2] ดัง นันอุ ตสาหกรรมทีผลิ ตอุ ปกรณ์ หรื อ
เครื องใช้ต่างๆ ทีได้มาตรฐาน จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิงผลิตภัณฑ์
นันๆ จะต้องไม่มีชินส่ วนหรื อส่ วนประกอบทีติดไฟหรื อเป็ นเชือเพลิง ซึ งจะเป็ นต้นเหตุของการเกิด
อัคคี ภยั อันจะนํามาซึ งความสู ญเสี ยทังชี วิตและทรั พย์สิน บางครังไม่อาจจะประเมิ นมูลค่าความ
เสี ยหายทีเกิดขึนได้หากมีการสู ญเสี ยชีวติ ซึ งจะมีมาตรฐานหรื อข้อกําหนดคุณสมบัติในการเลือกใช้
วัสดุ โดยเฉพาะวัสดุทีเป็ นพลาสติกหรื อยางจะต้องได้รั บการทดสอบความสามารถในการติดไฟ
การลามไฟ ก่อนนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
สําหรับกระบวนการผลิต HIPS ในทางอุตสาหกรรมก็ตอ้ งคํานึ งถึงความสําคัญนี เช่นกันจึงมี
การเติมสารต้านทานการติดไฟเพือให้พลาสติก HIPS ทนทานต่อการติดไฟ หรื อให้การลุกลามของ
ไฟช้าลง เพือให้มีความปลอดภัยต่อมนุ ษย์ และลดความเสี ยหายของทรัพย์สิน โดยการทํางานของ
สารต้านทานการติดไฟนันจะทําหน้าที ได้หลายทางไม่ว่าจะเป็ นการเพิมอุ ณหภูมิทีเริ มติ ดไฟ ลด
อัตราการเผาไหม้ ลดการแผ่ขยายของเปลวไฟ และลดการปล่อยควัน ซึ งจะมีการทํางานในเฟสของ
แก๊สหรื อเฟสควบแน่ น[3] เดิมมีการใช้สารต้านทานการติดไฟทีประกอบด้วยฮาโลเจนหรื อแอนติ
โมนี [4-8] แต่สารเหล่านี มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม ดังนันจึงมีการพัฒนาสารต้านทานการติดไฟที
ไม่มีฮาโลเจนและแอนติโมนีเป็ นองค์ประกอบ ไม่วา่ จะเป็ น สารต้านทานการติดไฟทีประกอบด้วย
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ฟอสฟอรั ส สารต้า นทานการติ ด ไฟอนิ นทรี ย ์ และนาโนเคลย์ และนอกจากนี ปั ญ หาสํ า คัญ อี ก
ประการหนึงคือการที HIPS มีสีขาวเมือเราเติมสารต้านทานการติดไฟลงไป แล้วทําให้ผลิตภัณฑ์ ที
ได้มีสีต่างไปจากเดิมก็จะทําให้นาํ ไปใช้งานได้ในวงจํากัด จากปั ญหาดังกล่าวเหล่านี ดังนันผูว้ ิจยั จึง
ได้เสนอโครงการทีจะปรับปรุ งสมบัติการต้านทานการติดไฟของ HIPS โดยการศึกษาหาสารต้าน
การติดไฟทีเหมาะสมสําหรับ HIPS โดยไม่ใช้สารประเภทฮาโลเจน และ แอนติโมนี ให้ผา่ นเกณฑ์
มาตรฐาน UL-94 ในระดับ V-0 และสี ของผลิตภัณฑ์ทีได้เป็ นทีพอใจ
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 ศึกษาผลของชนิดและปริ มาณสารต้านทานการติดไฟต่อสมบัติการต้านทานการติดไฟ
ของ HIPS โดยใช้สารต้านการติดไฟทีไม่ใช่สารประเภทฮาโลเจน และแอนติโมนี
1.2.2 ปรับปรุ งสมบัติความทนทานต่อแรงกระแทกทีสู ญเสี ยไปเนื องจากสารต้านทานการติด
ไฟด้วยการเติมยาง
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1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
1.3.1 ใช้ HIPS เกรด HI830 จากบริ ษทั IRPC เป็ นพอลิเมอร์เมทริ กซ์
1.3.2 ใช้สารต้านทานการติดไฟ 5 ชนิดได้แก่ OMMT, MH, BDP, DOPO และ TPP
1.3.3 ใช้ยาง SBS เกรด D1101JSM ของบริ ษทั โตโยต้าทูโช
1.3.4 ผสมสารต้านทานการติดไฟชนิด MH, BDP, DOPO และ TPP กับ HIPS ด้วยเครื องอัด
รี ดแบบเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder) ด้วยอัตราส่ วน 5, 10 และ 15 phr สําหรับ OMMT ใน
ปริ มาณ 1, 2 และ 3 phr
1.3.5 ขึนรู ปชินงานสําหรับการทดสอบด้วยเครื องอัดฉีด (Injection molding machine)
1.4 ขันตอนการดําเนินงานวิจัยโดยสั งเขป
1.4.1 ศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง
1.4.2 ออกแบบการทดลองและวางแผนการดําเนินงานวิจยั
1.4.3 ดําเนินงานวิจยั
1.4.3.1 ศึกษาชนิดของสารต้านทานการติดไฟทีเหมาะสมสําหรับ HIPS
1.4.3.1.1 ทําการผสม HIPS และสารต้านการติดไฟชนิ ดต่างๆ ดังนี MH, BDP,
DOPO, TPP ทีปริ มาณการเติม 15 phr และ OMMT ทีปริ มาณการเติม 3 phr ด้วยเครื อง
อัดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่ จากนันนําไปฉีดขึนรู ปด้วยเครื องอัดฉี ด เพือให้ได้ชินงานสําหรับ
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ทดสอบการติดไฟและทดสอบสมบัติเชิงกล
1.4.3.1.2 พิสูจน์เอกลักษณ์และทดสอบสมบัติของวัสดุ
1.4.3.2 ศึกษาปริ มาณของสารต้านทานการติดไฟทีเหมาะสมสําหรับ HIPS
1.4.3.2.1 ทําการผสม HIPS และสารต้านการติดไฟชนิ ดทีผ่านการทดสอบ UL94
ระดับ V0 มาทําการลดปริ มาณเป็ น 10 และ 5 phr (2 และ 1 phr สําหรับ OMMT) ด้วยเครื อง
อัดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่ จากนันฉี ดขึนรู ปด้วยเครื องอัดฉีด
1.4.3.2.2 ทดสอบสมบัติเชิงกล สมบัติเชิงความร้อนและการเผาไหม้ของวัสดุ
1.4.3.3 ปรับปรุ งสมบัติความทนทานต่อแรงกระแทกของ HIPS ทีลดลงเนืองจากการเติม
สารต้านทานการติดไฟ
1.4.3.3.1 ทําการผสม HIPS และสารต้านการติดไฟชนิ ดทีผ่านการทดสอบ UL94
ระดับ V0 และ SBS 15 phr ผสมด้วยเครื องอัดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่ และฉี ดขึนรู ปด้วย
เครื องอัดฉีด
1.4.3.2.2 ทดสอบสมบัติเชิงกล เชิงความร้อนและการเผาไหม้ของวัสดุ
1.4.4 วิเคราะห์และสรุ ปผลงานวิจยั
1.4.5 จัดทํารายงานผลงานวิจยั
1.4.6 เสนอผลงานวิจยั
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1.5. ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้รับ
1.5.1 สามารถผลิตเม็ดพลาสติก HIPS ทีมีคุณสมบัติตา้ นทานการติดไฟโดยไม่ใช้สาร
จําพวกฮาโลเจนและแอนติโมนี โดยผ่านการทดสอบ UL94 ในระดับ V0 ซึ งสามารถนําไปใช้
ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึน
1.5.2ได้ HIPS ทีมีสมบัติตา้ นทานการติดไฟดี โดยทีใช้ปริ มาณสารต้านทานการติดไฟใน
ปริ มาณน้อย เพือคงสมบัติเดิมของ HIPS ไว้ไม่ให้ลดลงมาก
1.5.3 การเติม SBS สามารถเพิมความทนทานต่อแรงกระแทกทีลดลงเนืองจากการเติมสาร
ต้า นทานการติ ด ไฟได้ ทํา ให้ HIPS ยัง คงมี ส มบัติ เ ชิ ง กลสู ง สามารถนํา ไปใช้ง านตาม
วัตถุประสงค์เดิมได้
1.5.4 HIPS ทีมีสมบัติตา้ นทานการติดไฟ ยังคงมีสีขาวเหมือน HIPS เกรดปกติ ทําให้ไม่ถูก
จํากัดในการนําไปใช้งาน
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บทที 2
เอกสารและรายงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับพอลิสไตรีนชนิดทนทานต่ อแรงกระแทก
พอลิ สไตรี นชนิ ดทนทานต่อแรงกระแทก (High Impact Polystyrene) หรื อ (HIPS) เป็ น
พอลิ เมอร์ ในกลุ่มสไตรี นทีมีการใช้งานมานาน ปั จจุบนั ผลิ ตจากกระบวนการพอลิ เมอร์ ไรซ์แบบ
free radical polymerization ของมอนอเมอร์ สไตรี นโดยมีการเติมพอลิบิวตะไดอีนลงไป เตรี ยมโดย
ละลาย 1,3-butadiene ในสไตรี นมอนอเมอร์ และปล่อยให้เกิดปฏิกิริยากราฟต์โคพอลิเมอร์ ไรเซชัน
เมือพิจารณาโครงสร้างของพอลิบิวตะไดอีนจะพบว่ามีตาํ แหน่ ง allylic ซึ งเป็ นตําแหน่ งทีว่องไว
สามารถเกิ ดกระบวนการพอลิ เมอร์ ไรซ์ได้ ทําให้มีอนั ตรกิ ริยาระหว่างเฟสของยางและเฟสของ
สไตรี นเมทริ กซ์ ได้พอลิสไตรี นเติบโตออกจากสายโซ่ พอลิบิวตะไดอีน และมีสายโซ่พอลิ สไตรี น
บางส่ วนถูกกักไว้ภายในเฟสของยาง และเกิ ดการ Occlusions ขึน โดยทัวไปแล้วในกระบวนการ
ผลิ ตจะมี ก ารเติ ม ยางลงไปประมาณ 3-8 เปอร์ เซ็ นต์โดยนําหนัก แต่เมื อเสร็ จสิ นกระบวนการ
สังเคราะห์จะมีเฟสยาง 15-30 เปอร์ เซ็นต์โดยปริ มาตร เนื องจากมีพอลิสไตรี นส่ วนหนึ งถูกกักไว้ใน
เฟสของยาง จึ ง ทํา ให้มี ป ริ ม าตรมากขึ น และมัก จะไม่เติ มยางเกิ น 15 เปอร์ เซ็ นต์โดยนําหนัก
เนืองจากทีปริ มาณมากๆจะทําให้คุณสมบัติของ HIPS ไม่คงที[1] โครงสร้างของ HIPS ทีสังเคราะห์
จากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบ free radical polymerization แสดงดังภาพที 1
การเติ ม ยางที มี คุณ สมบัติเป็ นอิ ล าสโตเมอร์ ล งไปในพอลิ ส ไตรี นจะทํา ให้พอลิ ส ไตรี น มี
คุณสมบัติทีดีขึน โดยมีสมดุลทีดีระหว่างความแข็งและความยืดหยุน่ มีส่วนของพอลิบิวตะไดอีนทํา
หน้าทีดูดซับพลังงานเมือได้รับแรงกระแทกโดยไม่เกิดการแตกหักได้ง่ายเหมือนในพอลิ สไตรี น
ทัวไปซึงเป็ นพอลิเมอร์ทีเปราะ HIPS จึงมีความทนทานต่อแรงกระแทกสู ง [9]
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ภาพที 1 โครงสร้างของ HIPS (ปรับปรุ งจาก [9])
แต่อย่างไรก็ตาม HIPS ก็มีรูปแบบอืนทีไม่ใช่ กราฟต์โคพอลิเมอร์ โดยในบางครังสามารถ
ผสมพอลิ ส ไตรี นและพอลิ บิ วตะไดอี น โดยตรง และทํา ให้เ กิ ด พอลิ เมอร์ ผ สมแบบ immiscible
ระหว่างพอลิสไตรี นและพอลิบิวตะไดอีน แต่สุดท้ายแล้วก็ตอ้ งใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ ของพอลิสไต
รี นและพอลิบิวตะไดอีนในการเชือมเฟสทังสองเข้าด้วยกัน[9]

ภาพที 2 เฟสของบิวตะไดอีนทีกระจายตัวในพอลิสไตรี น [9]
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2.1.1 สมบัติและการนําไปใช้งาน
HIPS เป็ นพลาสติกทีมีราคาตํา สามารถนําไปขึนรู ปในเครื องจักรได้ง่าย โดยมากแล้ว HIPS
จะถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานทีต้องการความต้านทานต่อแรงกระแทก สามารถขึนรู ปได้ง่ายและ
ราคาถูก ใช้ในโครงสร้างทีไม่ตอ้ งการความแข็งแรงมากนัก และนอกจากนี HIPS มีความทนทาน
และเป็ นวัสดุ ทีใช้ทดแทนวัสดุ ธรรมชาติได้เป็ นอย่างดี จึงสามารถนําไปใช้งานได้ในหลากหลาย
รู ปแบบ อาทิ งานบรรจุภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ ผนังประตูตูเ้ ย็น กล่องไฟในตูเ้ ย็น ป้ ายโฆษณา ไวท์บอร์ ด ถาด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [10]
โดย HIPS มีขอ้ ดีหลายประการ ได้แก่ มีความต้านทานต่อแรงกระแทกดี สามารถขึนรู ปบน
เครื องจักรได้ง่าย มีความเสถียรต่อรู ปร่ างดี ง่ายต่อการทาสี และติดกาว [10] HIPS แต่อย่างไรก็ตามก็
เป็ นพลาสติกทีลุกติดไฟได้ดี และยังก่อให้เกิดควันจํานวนมากในระหว่างการเผาไหม้
2.2 ความรู้ ทวไปเกี
ั
ยวกับสารต้ านการติดไฟ
2.2.1 องค์ประกอบในการเผาไหม้
กระบวนการเผาไหม้เป็ นปฏิกิริยาร่ วมระหว่างองค์ประกอบ 3 สิ ง คือ เชื อเพลิง (Fuel) แก๊ส
ออกซิ เจน (Oxygen) และความร้ อน (Heat) แต่นอกเหนื อจากองค์ประกอบดังกล่ าว จะต้องมี
ปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain Reaction) ของการสันดาป กล่าวคือ เมือเชื อเพลิงได้รับความร้อนจากการเกิด
แก๊สหรื อไอทีผิวมากพอทีจะติดไฟได้ และมีออกซิ เจนในอากาศไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 16 ไฟก็จะติดขึน
โมเลกุลของเชื อเพลิ งจะแตกตัวเป็ นโมเลกุลที มีขนาดเล็กลง จนแปรสภาพเป็ นแก๊สแล้วลุ กไหม้
ต่อเนืองกันไปเป็ นลูกโซ่ ซึ งสามารถแสดงองค์ประกอบของการเผาไหม้ เป็ นรู ปพีรามิดของไฟ ดัง
รู ป 3 แต่เมือปฏิกิริยาลูกโซ่ขาดตอนลงเมือใด การสันดาปก็จะหยุดลง ดังนันองค์ประกอบในการเผา
ไหม้มีอยู่ 4 องค์ประกอบ ดังนี[11, 12]
2.2.1.1 เชือเพลิง (Fuel)
เชื อเพลิง คือ วัตถุใดๆ ทีสามารถทําปฏิ กิริยากับออกซิ เจนได้อย่างรวดเร็ วในการเผาไหม้
เช่น แก๊ส ไม้ กระดาษ นํามัน โลหะ พลาสติก เป็ นต้น เชื อเพลิงทีอยูใ่ นสถานะแก๊สจะสามารถลุก
ไหม้ไฟได้ แต่เชือเพลิงทีอยูใ่ นสถานะของแข็งและของเหลวจะไม่สามารถลุกไหม้ไฟได้ ถ้าโมเลกุล
ทีผิวของเชื อเพลิงไม่อยู่ในสภาพทีเป็ นแก๊ส การทีโมเลกุลของของแข็งหรื อของเหลวจะสามารถ
แปรสภาพกลายเป็ นแก๊สได้นนจะต้
ั
องอาศัยความร้อนซึ งจะแตกต่างกันตามชนิ ดของเชือเพลิงแต่ละ
ชนิด ความแตกต่างของลักษณะการติดไฟของเชื อเพลิงดังกล่าวขึนอยู่กบั ความสามารถในการติด
ไฟของสาร จุดวาบไฟ จุดติดไฟ และ ความหนาแน่นไอ
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2.2.1.2 ออกซิเจน (Oxygen)
การเผาไหม้แต่ละครังต้องการออกซิ เจนประมาณ 16 เปอร์ เซ็นต์แต่อากาศทีอยูร่ อบ ๆ ตัว
เรานันมีแก๊สออกซิเจนเป็ นองค์ประกอบ ประมาณ 21 เปอร์ เซ็นต์ดงั นันจะเห็นว่าเชื อเพลิงทุกชนิดที
อยูใ่ นบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเราถูกล้อมรอบด้วยออกซิเจน ซึ งมีปริ มาณเพียงพอสําหรับการเผาไหม้ยิง
ถ้าปริ มาณออกซิ เจนยิงมากเชือเพลิงก็ยงติ
ิ ดไฟได้ดีขึน
2.2.1.3 ความร้อน (Heat)
ความร้อน คือ พลังงานทีทําให้เชือเพลิงแต่ละชนิดเกิดการคายไอออกมา
2.2.1.4 ปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain Reaction)
การเผาไหม้อย่างต่อเนือง คือ กระบวนการเผาไหม้ทีเริ มตังแต่เชือเพลิงได้รับความร้อนจน
ติดไฟเมือเกิดไฟขึน โดยจะมีอะตอมจะหลุดออกจากโมเลกุลของเชื อเพลิง กลายเป็ นอนุมูลอิสระ
และอนุมูลอิสระเหล่านีจะกลับไปอยูท่ ีฐานของไฟอย่างรวดเร็ ว ทําให้เกิดเปลวไฟ

ภาพที 3 สามเหลียมการติดไฟ[13]
2.2.2 การทํางานของสารต้านการติดไฟ
โดยทัวไปเทอร์ โมพลาสติก จะลุ กไหม้ได้ง่ายเมื อได้รับอุ ณหภู มิทีสู งเพียงพอ มี ออกซิ เจน
เพียงพอ และจะเผาไหม้โดยผ่านขบวนการทีได้รับความร้อน หลังจากนันจึงติดไฟ สารต้านการติด
ไฟจะใช้เป็ นตัวขัดขวางการรวมตัวของสามสิ งนี โดยปกติ ระบบต้านการติ ดไฟจะทํางานทังทาง
กายภาพ (ลดอุณหภูมิของระบบ, เกิดเป็ นชันป้ องกัน และเจือจางแก๊สทีติดได้) หรื อทํางานทางเคมี
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(ทําปฏิกิริยาในเฟสแก๊สหรื อเฟสทีควบแน่น) นอกจากนี อาจจะไปรบกวนกระบวนการต่างๆที
เกิดขึนระหว่างการเผาไหม้ในพอลิเมอร์ (การไพโรไลซิส, การจุดติดไฟ, การสลายตัว) รู ปแบบการ
ทํางานหลักของระบบต้านการติดไฟมีดงั นี[11, 14]
2.2.2.1 การทํางานทางกายภาพ
2.2.2.1.1 การสร้างชันป้ องกัน (Formation of a protective layer)
สารต้านทานการติดไฟบางชนิ ดสามารถสร้ างเกราะป้ องกันที มีค่าการนําความร้ อนตํา
ระหว่างเฟสแก๊สทีเกิ ดการเผาไหม้และเฟสของแข็งทีเกิดการสลายตัวทางความร้ อน ทําให้ลด
การถ่ายเทความร้อนจากแหล่งความร้อนไปสู่ วสั ดุ จํากัดการถ่ายเทมวล ทําให้อตั ราการสลายตัว
เนืองจากความร้อนของพอลิเมอร์ และการไหลของเชือเพลิงทีป้ อนเปลวไฟจะลดลง ไพโรไลซี ส
แก๊สจากการสลายตัวเนืองจากความร้อนของวัสดุ สารต้านการติดไฟประเภททีมี ฟอสฟอรัสก็มี
กลไกในลักษณะดังกล่าว โดยกระบวนการไพโรไลซี สจะนําไปสู่ การเกิดสารประกอบ pyroหรื อ polyphosphoric โดยจะสร้างชันป้ องกันทีมีลกั ษณะคล้ายแก้วหลอมไปขัดขวาง เมือแข็งตัว
จะเคลือบผิวพลาสติกไว้ โดยเป็ นสารทีไม่เกิดการติดไฟ นอกจากนี แก๊สทีสามารถติดไฟได้จะ
ถูกแยกออกจากบริ เวณทีมีออกซิ เจนซึ งจะช่วยรักษาระบบป้ องกันการเผาไหม้ กลไกในลักษณะ
เช่นนี สามารถสังเกตได้ในการใช้สารเติมแต่งทีเป็ น boric acid based เช่น zinc borates ทีมีจุด
หลอมเหลวตํา [14, 15]

ภาพที 4 การเกิดชันป้ องกันทีขัดขวางการเผาไหม้และไอเชือเพลิง [15]
2.2.2.1.2 การเย็นตัว (Cooling effect)
ปฏิ กิ ริย าการสลายตัว ของสารเติ ม แต่ ง มี อิท ธิ พ ลต่อ สมดุ ล พลัง งานของการเผาไหม้
สารเติ ม แต่ งสามารถเกิ ดการสลายตัวโดยดู ดความร้ อนซึ งจะทําให้อุณหภูมิ ข อง ตัวกลางที
เกิ ดปฏิ กิริยาบางส่ วนมีอุณหภูมิตากว่
ํ าจุดที จะเกิ ดการเผาไหม้ในพอลิ เมอร์ ได้ ตัวอย่างเช่ น
อลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์ (Al(OH)3) และ แมกนีเซี ยมไฮดรอกไซด์ (Mg(OH)2) จะมีการ
ปลดปล่อยไอนําเมือระบบมีอุณหภูมิ 200 ºC และ 300 ºC ตามลําดับ เป็ นปฏิกิริยาแบบดูด
ความร้อน โดยจะมีประสิ ทธิภาพต่างกันขึนกับปริ มาณสารทีเติมลงในพอลิเมอร์ [14, 15]
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2.2.2.2 การทํางานทางเคมี (Chemical action)
การต้านการติดไฟจากการปรับปรุ งทางเคมีของกระบวนการเผาไหม้จะเกิดทังในเฟสแก๊ส
และเฟสทีควบแน่น [14]
2.2.2.2.1 ผลกระทบทางเคมีของเฟสทีควบแน่น (Chemical Effect of Condensed Phase)
สําหรับเฟสทีควบแน่นจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของสารต้านการติดไฟทีเป็ นไปได้ 2 แบบ คือ
- สารต้านการติดไฟจะกระตุน้ ให้เกิดการแตกออกของสายโซ่ พอลิเมอร์ ซึ งจะนําไปสู่
การเกิดการไหลของพอลิเมอร์ รวมไปถึงเกิดการหยดของพอลิเมอร์ และหนี ออกจากบริ เวณที
เกิดการเผาไหม้ได้ทาํ ให้ผลกระทบของการเผาไหม้ลดลงโดยการแยกเชื อเพลิงและความร้อน
ออกจากกัน[14, 16]
- สารต้านการติดไฟสามารถทําให้เกิดชันของคาร์ บอน (เถ้า) บนผิวหน้าของพอลิเมอร์
ซึ งเกิดจากการดึงนําออกจากโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยสารต้านการติดไฟจะไปสร้างพันธะคู่
ในพอลิเมอร์ กระบวนการเหล่านี จะก่อให้เกิดชันของเถ้าถ่านโดยการเกิดวงและเกิดการเชือม
ขวางเถ้าทีเกิดขึนนีจะแยกออกซิ เจนในบรรยากาศออกจากพอลิเมอร์ และทําหน้าทีเป็ นฉนวน
เก็บความร้อนของเปลวเพลิงไม่ให้ออกจากพลาสติกและป้ องกันการแตกสลายของพลาสติกไป
เป็ นไอระเหยของสารอินทรี ยท์ ีเกิดจากการสันดาปดังภาพที 5 [16]

ภาพที 5 การสร้างเถ้าและอินทูเมสเซนต์[16]
2.2.2.2.2 ผลกระทบทางเคมีของเฟสแก๊ส (Chemical Effect of Gas Phase)
สารต้านการติดไฟหรื อผลิ ตภัณฑ์ทีเกิ ดจากการสลายตัวจะไปยับยังอนุ มูลอิ สระจาก
กระบวนการเผาไหม้ โดยสารต้านการติดไฟจะปลดปล่อยอนุมูลอิสระบางชนิด (เช่น Cl·, Br·)
ให้กบั เฟสแก๊ส อนุมูลอิสระเหล่านี จะทําปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระทีมีความว่องไวสู ง (เช่น H·
และ OH·) แล้วเกิดเป็ นโมเลกุลทีมีความว่องไวลดลงหรื อเฉื อยต่อการเกิดปฏิกิริยา (ภาพที 6)
กระบวนการคายความร้อนทีเกิดจากการลุกไหม้ก็จะหยุดลง ทําให้อุณหภูมิระบบลดลง[14, 17]
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ภาพที 6 กลไกการทํางานของสารต้านการติดไฟฮาโลเจน[17]
2.2.3 ประเภทของสารต้านการติดไฟ
2.2.3.1 Mineral flame retardants
โลหะพวกทีเป็ นไฮดรอกไซด์โดยมากจะใช้เป็ นสารต้านการติดไฟทีไม่เกิดฮาโลเจน หรื อ
non-halogenated flame retardants อลูมินมั ไตรไฮเดรท จะมีราคาถูกและมีอยูม่ าก โดจะฟอร์ ม
ตัวเป็ นอลูมินมั ออกไซด์ทีอุณหภูมิ 180 ถึง 200 องศาเซลเซี ยส แมกนีเซี ยมไฮดรอกไซด์ก็มีผล
คล้า ยกับ อลู มิ นัม ไตรไฮเดรท แต่ แ มกนี เ ซี ย มไฮดอกไซด์จ ะสลายตัว ที 300 องศา
เซลเซี ยส ข้อด้อยทีเกิดขึนในขบวนการผลิ ตของพวกโลหะไฮดอกไซด์ เช่นการผลิ ตฟิ ล์ม
จะต้องมีการเติมสู งถึง 65 เปอร์ เซ็นต์ ซึ งจะไปกระทบกับคุณสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ และ
ความสามารถในการขึนรู ปของพอลิเมอร์ ดว้ ย[14]
2.2.3.2 Halogen Flame Retardant
สารต้านการติดไฟฮาโลเจน ชนิ ดทีมีโบรมีนเป็ นส่ วนประกอบจะนิ ยมใช้มากที สุ ด[18]
ลักษณะการทํางานของสารกลุ่มนี คือ จะทําปฏิ กิริยาคายความร้อนโดยการเข้าทําปฏิ กิริยากับ
อนุ มูล อิส ระที เกิ ด จาการสลายตัวของพอลิ เมอร์ ซึ งจะไปลดปริ ม าณแก๊ สที ทํา ให้ติดไฟ ถ้า
คํานึงถึงเรื องประสิ ทธิ ภาพและราคาเป็ นหลัก สารต้านการติดไฟทีมีส่วนผสมของโบรมีนจะมี
ประสิ ทธิ ภาพดี กว่า ชนิ ดอื นๆ และนอกจากนี ยังคงคุ ณสมบัติทางกล สมบัติทางกายภาพของ
พลาสติกไว้ และสามารถขึนรู ปง่ายอีกด้วย โดยเฉพาะพวกโพลีเอททีลีนและพวกโพลีโพรพีลีน
ฟิ ล์ม[19]
สําหรับสารต้านการติดไฟพวกคลอรี นมักจะใส่ เข้าไปในมาสเตอร์ แบทช์ เช่น พาราฟิ นทีทํา
ให้เกิดคลอรี น หรื อสารทีมีโครงสร้างเป็ นอะลิฟาติกไฮโดรคาร์ บอนโดยกลุ่มของไอโซไซยาเนต
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จะมีการสร้ างพันธะยึดเหนี ยวโดยตรงกับอนุ มูลอิส ระของไซโคลอะลิ ฟ าติกไฮโดรคาร์ บอน
(เช่น ไซโคลเฮกเซน) สารต้านการติดไฟพวกคลอรี นมีขอ้ ดีคือจะมีราคาตํากว่า ทนทานต่อแสง
ได้ดีกว่าสารต้านการติดไฟพวกโบรมีน แต่ขอ้ ด้อยคือ ทนทานต่อความร้ อนได้ตากว่
ํ า และกัด
กร่ อนต่ออุปกรณ์มากกว่า สําหรับ คลอรี นไซโคลอะลิฟาติกจะทนต่ออุณหภูมิได้สูงกว่าพาราฟิ น
โดยสามารถใช้ได้ถึงอุณหภูมิ 320 องศาเซลเซียส
การทีจะใช้สารต้านการติดไฟพวกโบรมีน และ คลอรี น จะต้องเติมตัวเร่ งเข้าไปในสู ตร ซึ ง
ในสู ตรของมาสเตอร์แบทช์มกั จะใช้ แอนติโมนีไตรออกไซด์ นอกจากนีตัวเร่ งยังช่วยกันการลาม
ไฟ โดยการเกิดแอนติโมนีไตรเฮไลด์ และแอนติโมนีออกซี เฮไลด์ ไปขัดขวางไม่ให้เกิดปฏิกิริยา
ลูกโซ่ในสถานะแก๊ส[19]
2.2.3.3 Phosphorus-based flame retardants
สารต้านการติดไฟประเภททีมี ฟอสฟอรั สเป็ นหลัก เช่ น สารประกอบอินทรี ย ์ อนิ นทรี ย ์
รวมถึง organic phosphate esters, phosphates, halogenated phosphorus compounds, และ
inorganic phosphorus-containing salts สารกลุ่มนีจะให้สารต้านการติดไฟทีมีคุณสมบัติแตกต่าง
กันไป เช่ นบางประเภทจะไปขจัดไฮโดรเจนและไฮดอกไซด์ในสภาวะของแก๊ส หรื อบาง
ประเภทจะให้กรดฟอสฟอริ กออกมาเมือเกิดการการลุกไหม้ ซึ งกรดทีเกิดขึนนีจะไปจํากัดการ
สลายตัวของพอลิเมอร์ต่อไป
ถึงแม้วา่ สารต้านการติดไฟประเภททีมีฟอสฟอรัสเป็ นองค์ประกอบหลักจะใช้ได้ดีในพอลิ
เมอร์ และเกิดการสลายตัวทีอุ ณหภูมิการผลิ ตสู งกว่า 400 องศาฟาเรนไฮต์แต่มนั จะให้กรด
ฟอสฟอริ กออกมา ซึ งส่ งผลให้คุณสมบัติของพอลิเมอร์ ตาลง
ํ
โดยทัวไปแล้วพอลิเมอร์ ทีประกอบไปด้วยออกซิ เจนเป็ นส่ วนประกอบ เช่น พอลิเอสเตอร์
พอลิเอไมด์ และเซลลูโลส เป็ นต้น โดยส่ วนใหญ่แล้วพอลิเมอร์ เหล่านี เมือเกิดการสลายตัวทาง
ความร้ อ น จะได้ก รดฟอสฟอริ ก ออกมา ซึ งจะเกิ ด การควบแน่ น เป็ นโครงสร้ า งของไพโร
ฟอสเฟตและให้นาออกมาด้
ํ
วย ซึ งนําที ออกมานี จะช่ วยลดปริ มาณของแก๊สที จะเกิ ดปฏิ กิริย า
ออกซิเดชันได้[19]
นอกจากนี กรดฟอสฟอริ กและกรดไพโรฟอสฟอริ ก ยังสามารถเร่ ง ปฏิ กิ ริย าดี ไ ฮเดรชัน
(Dehydration reaction) โดยหมู่แอลกอฮอล์ทีอยู่ทีปลายสายโซ่ ของโมเลกุลจะทําให้เกิ ดการ
รวมตัวกันของโมเลกุลใหม่เกิดเป็ นคาร์ โบแคดไอออน(Carbocation) และคาร์ บอนทีเชือมต่อกัน
ด้วยพันธะคู่ (Carbon-carbon double bonds) ซึ งทีอุณหภูมิสูงสามารถเกิดโครงสร้างทีเชื อมต่อกัน
ระหว่างสายโซ่โมเลกุล (Crosslinked) หรื อเกิ ดเป็ นโครงสร้างของคาร์ บอนทีเชื อมต่อกัน โดย
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โครงสร้างของกรดฟอสฟอริ กจะเปลียนจาก ortho- กลายเป็ น meta- “(O)P(O)(OH)” ซึ งสัมพันธ์
กับพอลิเมอร์ “(PO3H)n ” [19]
ซึ ง Phosphate anion(pyro- และ polyphosphates) จะเกิ ดขึนร่ วมกับกากตะกอนของ
คาร์ บอน เกิดเป็ นเถ้าถ่านทีปกคลุ มผิวและป้ องกันพอลิ เมอร์ ไม่ให้เกิ ดการลุกลามของไฟได้อีก
นอกจากนี ยังช่ วยจํากัดปริ มาณการระเหยของเชื อเพลิ งและป้ องกันการเกิ ดอนุ มูลอิสระขึนมา
ใหม่ จํากัดการแพร่ ของออกซิ เจนซึ งจะช่ วยลดการเผาไหม้รวมถึงเป็ นฉนวนป้ องกันความร้ อน
ให้กบั พอลิเมอร์ทีถูกปกคลุมอยูด่ า้ นล่าง
สารต้านการติดไฟกลุ่มฟอสฟอรัสสามารถระเหยไปอยู่ในสถานะแก๊สเพือเกิ ดเป็ น active
radicals (PO2 ·, PO· และ HPO·) และทําหน้าทีเป็ นจับอนุมูลอิสระ H· และ OH· ซึ งโดยเฉลีย
แล้วฟอสฟอรัสจะมีประสิ ทธิ ในการต้านการติดไฟได้ดีกว่าโบรมีน 5 เท่า และดีกว่าคลอรี น 10
เท่า [19]
2.2.3.4 Nanoclay
มอนต์มอริ ลโลไนต์เป็ นเคลย์ประเทภสเมคไตต์ทีมีอลูมิเนียม (Al) อยูใ่ นชัน octahedral สอง
ช่อง กล่าวคืออยูใ่ นลักษณะทีเป็ น dioctahedral มีรูปร่ างเป็ นแผ่นๆ จากการทีมีเคลย์ทาํ หน้าทีเป็ น
สารเสริ มแรงกระจายตัวอยู่ในพอลิ เมอร์ จึงช่ วยให้มีสมบัติเชิ งกลที ดี ขึน ดังนันนาโนเคลย์จึง
สามารถนํา มาปรั บ ปรุ ง สมบัติข องพอลิ เมอร์ ไ ด้ นอกจากนี มอนต์มอริ ล โลไนต์ย งั สามารถ
นํามาใช้เป็ นสารต้านการติ ดไฟได้อีกด้วย แต่อย่า งไรก็ตาม เพือที จะให้ มอนต์มอริ ลโลไนต์
กระจายในพอลิ เมอร์ ได้ดีขึน จะต้องมีการปรับปรุ งมอนต์มอริ ลโลไนต์ ซึ งการปรับปรุ งวัสดุนา
โนเคลย์ด้วยแคทไออนอิ นทรี ย ์ เช่ น alkylammonium, alkyl phoshhonium หรื อ alkyl
imidazolium เพือให้ชนของ
ั
organo modified nanoclays กระจายตัวได้ดีในพอลิเมอร์ เมทริ กซ์
ในการผลิตเป็ นวัสดุพอลิเมอร์ /เคลย์นาโนคอมพอสิ ต (polymer/clay nanocomposites) พบว่าเมือ
เติมอนุภาคนาโนเคลย์ทีผ่านการปรับปรุ งแล้วปริ มาณเพียงเล็กน้อยในพอลิเมอร์ เมทริ กซ์ จะเกิด
การสร้างชันมาปกคลุ มผิวของพอลิ เมอร์ ในระหว่างการเผาไหม้ เนื องจากเมือวัสดุ ได้รับความ
ร้อนจากภายนอกจะทําให้ความหนืดของพอลิเมอร์ ทีผสมนาโนเคลย์มีค่าลดลง และทําให้นาโน
เคลย์เคลือนตัวออกมาปกคลุมยังพืนผิวของพอลิเมอร์ และเกิดการสะสมของวัสดุนาโนเคลย์บน
พืนผิวพอลิเมอร์ จะทําหน้าที เป็ นชันป้ องกันและช่วยลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ พอลิเมอร์ ลด
การแพร่ ข องออกซิ เจนเข้าสู่ พอลิ เมอร์ และยังลดการกลายเป็ นไอของพอลิ เมอร์ เนื องจากการ
สลายตัวของพอลิเมอร์ และการเคลือนตัวออกมาของนาโนเคลย์จะเพิมขึนจากการสลายตัวของ
สารอินทรี ยท์ ีใช้ในการปรับปรุ งวัสดุนาโนเคลย์ และสายโซ่พอลิเมอร์ ทําให้เกิดเป็ นฟองแก๊สขึน
ซึ งฟองแก๊สนี จะช่ วยพาให้ มอนต์มอริ ลโลไนต์มาปกคลุ มที ผิวได้ดีขึน นอกจากนี การถ่ ายเท
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ความร้ อนยังไปกระตุน้ ให้เกิ ดการสลายตัวทางความร้อนของสารอินทรี ยท์ ีใช้ในการปรับปรุ ง
วัสดุนาโนเคลย์ และทําให้เกิดตําแหน่งเร่ งทีเป็ นกรด (protonic catalyst sites) บนพืนผิวของวัสดุ
นาโนเคลย์ ทีสามารถไปเร่ งให้เกิดเป็ นเถ้าปกคลุมทีเสถียรได้ [14]

ภาพที 7 การทํางานโดยรวมของสารต้านทานติดไฟประเภทต่างๆ [20]
2.2.4 สารต้านการติดไฟทีนํามาใช้ในงานวิจยั
2.2.4.1 Bisphenol A bis-(diphenylphosphate); BDP สู ตรโมเลกุล C39H34O8P2 โดย BDP
เป็ นของเหลวไม่มีสีหรื อมีสีเหลืองอ่อนแสงสามารถผ่านได้ [21]

ภาพที 8 โครงสร้างทางเคมีของ Bisphenol A bis-(diphenylphosphate)
2.2.4.2 9,10-Dihydro-9-Oxa-10-Phosphaphenanthrene-10-Oxide (DOPO) สู ตรโมเลกุล
C12H9O2P จุดหลอมเหลว ≥116 ๐C โดย BDP จะมีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นผลึกหรื อผงสี ขาว [22]

ภาพที 9 โครงสร้างทางเคมีของ 9,10-Dihydro-9-Oxa-10-Phosphahenanthrene-10-Oxide
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2.2.4.3
[23, 24]

Magnesium Hydroxide สู ตรโมเลกุล Mg(OH)2 มีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นผงสี ขาว

ภาพที 10 ผงแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์
2.2.4.4 Organically modified Montmorillonite (OMMT) [25]
โครงสร้างประกอบด้วย silica sheet 2 แผ่น และ alumina sheet 1 แผ่น สอดอยูต่ รงกลาง
ระหว่างแผ่น silica sheet จัดเป็ นพวก 2:1 clay ผลึกจะเรี ยงต่อกันเป็ นชันๆ ผ่านการปรับปรุ งผิวด้วย
สารประกอบ Quaternary ammonium

ภาพที 11 ลักษณะโครงสร้างของ layered silicate [25]
2.2.4.5 Triphenyl phosphate (TPP) สู ตรทางเคมี C18H15O4P มีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นผงสี
ขาว มีจุดหลอมเหลว 48-50 °C

ภาพที 12 โครงสร้างทางเคมีของ Triphenyl phosphate

15

2.3 สารปรับปรุงความทนทานแรงกระแทก (Impact modifier)
สารปรั บปรุ งความทนทานแรงกระแทกเป็ นสารเติ มแต่ง ที เติ ม ลงไปเพื อปรั บ ปรุ งความ
ทนทานต่อแรงกระแทก โดยจะไปเพิมความเหนี ยว ลดความเปราะ ทําให้มีความทนทานต่อแรง
กระแทกสู ง
พอลิสไตรี น-บิวตะไดอีน-สไตรี น (poly(styrene-butadiene-styrene)) หรื อเอสบีเอสเป็ นยาง
แข็ง ซึ งใช้ท าํ พื นรองเท้า หน้า ยางรถยนต์ และชิ นส่ วนที ต้องการความยืดหยุ่น เอสบี เอสเป็ น
โคพอลิเมอร์ ทีเรี ยกว่าบล็อคโคพอลิเมอร์ (block copolymer) มีสายโซ่ หลักทีประกอบไปด้วย 3
ส่ วน ส่ วนแรกเป็ นสายโซ่ ของพอลิสไตรี น ส่ วนกลางจะเป็ นสายโซ่ ของพอลิ บิวตะไดอีน และใน
ส่ วนสุ ดท้ายเป็ นสายโซ่ของพอลิสไตรี น [26] ดังรู ป 12

ภาพที 13โครงสร้างทางเคมีของเอสบีเอส [26]
พอลิสไตรี นเป็ นพลาสติกที มีความแข็งเปราะและเพิมความคงทนให้กบั เอสบีเอส ส่ วน
บิ วตะไดอีนเป็ นส่ วนมี ส มบัติเป็ นยางจึง ให้สมบัติที คล้า ยยางแก่ เอสบี เอส นอกจากนี สายโซ่
พอลิสไตรี นมีแนวโน้มทีจะรวมกันเป็ นกลุ่ม และสายโซ่ พอลิ สไตรี นอืนในโมเลกุลของเอสบีเอส
ก็จะไปรวมกันอีกกลุ่ม โดยมีพอลิบิวตะไดอีนคัน เกิดรู ปแบบนี ต่อไปเรื อยๆจนกลายเป็ นสายโซ่ ทํา
ให้ได้วสั ดุทีมีความสามารถในการคืนรู ปหลังจากทีถูกดึงยืดได้ เอสบีเอสเป็ นวัสดุทีแตกต่างจากวัสดุ
ทัวไปโดยมันจะถูกเรี ยกว่าเทอร์ โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ ซึ งจะมีพฤติกรรมเหมือนยางทีมีความ
อิลาสติกทีอุณหภูมิหอ้ ง แต่เมือได้รับความร้อนสามารถขึนรู ปได้เหมือนพลาสติก โดยยางชนิ ดอืนๆ
จะขึนรู ปยากเนืองจากมีการเชือมขวาง แต่เอสบีเอสไม่ได้เกิดการเชือมขวาง ทําให้ขึนรู ปเป็ นรู ปร่ าง
ต่างๆได้[26]
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2.4 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
Cui W. และคณะ[27] ได้ทาํ การเตรี ยม HIPS แบบต้านทานการติดไฟโดยการผสมกับ
nano-modified aluminium trihydrate (nano-CG-ATH) และ red phosphorus masterbatch (RPM)
โดยใช้ styrene-butadiene-styrene (SBS) เป็ นสารให้ความแข็งแรง (strengthener) มีการศึกษาสมบัติ
เชิงกล ทดสอบการเผาไหม้และวิเคราะห์การลดลงของนําหนักโดยความร้อน (TGA) ถึงอิทธิ พลของ
การเติม nano-CG-ATH, RPM และ SBS ส่ วนลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืนผิวทีแตกหักและชัน
ของขีเถ้า (char) ทีปกคลุมจะวิเคราะห์ดว้ ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (SEM) และใช้
เทคนิ ค FTIR ในการวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบของคอมพอสิ ท ของ HIPS/nano-CG-ATH/RPM
(68/20/12) และกากจากการเผาไหม้ที อุ ณ หภู มิ ต่ า งๆ จากผลการทดลองพบว่า การทดสอบ
HIPS/nano-CG-ATH/RPM (68/20/12) ตามมาตรฐาน UL-94 อยูใ่ นระดับ V-0 และหลังจากการเผา
ไหม้มีชนของขี
ั
เถ้าขึนปกคลุมพืนผิวอย่างแข็งแรง แต่ทาํ ให้ผลของความทนทานต่อแรงกระแทกแย่
การเติม SBS ลงไปจะช่วยปรับปรุ งสมบัติความทนทานต่อแรงกระแทก แต่ไม่มีอิทธิ พลเท่าสมบัติ
ทางความร้อนและการต้านทานการติดไฟ และทําให้วสั ดุมี tensile strength กับ flexural modulus ตํา
ในบางสู ตร และจากกราฟ FTIR สามารถยืนยันได้วา่ มีหมู่ P-O-P และ P-O-C เกิดขึนในขีเถ้า
Vothi H. และคณะ [28] ได้ทาํ การวิจยั เกียวกับสารต้านการติดไฟ organo phosphorus โดยทํา
การสังเคราะห์จากสารจําพวก Cyclic phosphates เพือทําการทดสอบประสิ ทธิ ภาพสําหรับ PC และ
มีการใช้เทคนิ ค FT-IR , 1H NMR , 31P NMR ในการพิสูจน์เอกลักษณ์เพือยืนยันผลทีได้จากการ
สังเคราะห์ ค่าความเสถียรทางความร้ อนและค่าการต้านทานการติดไฟ โดยการใช้สารตัวนี เป็ น
สารเติ ม แต่ ง เข้า ไปได้ท าํ การเปรี ย บเที ย บกับ สารจํา พวก aromatic based phosphate ,
RDP(Resorcinol Bis(diphenyl phosphate)) ผลจากเทคนิ ค TGA แสดงให้เห็นถึงว่าสารทีทําการ
สังเคราะห์จากพวก Cyclic phosphate ได้แสดงถึงการสลายตัวทางความร้อนในลักษณะทีมากกว่า 1
ขันขึนไป และยังแสดงให้เห็นในลักษณะของการทํางานในเฟสทีควบแน่นมากกว่าทีจะเกิดเป็ น เฟส
ของแก๊ส ซึ งเป็ นการแสดงให้เห็ นถึ งการต้านการติ ดไฟ โดยทําการทดสอบด้วยมาตรฐานUL-94
พบว่าอยูใ่ นระดับ V-0 เมือเติม 3-5เปอร์ เซ็นต์ สําหรับการใช้สารตัวนี กับสาร Polycarbonate ซึ งมี
ค่าทีสู งกว่าของตัว RDP มีแนวโน้มในการเกิด P-OH สู งกว่าจึงทําให้มีประสิ ทธิ ภาพในการต้าน
การติดไฟสู งกว่า นอกจากนียังได้มีการอธิบายขันตอนการเกิดการสลายตัวทางความร้อน
Isitman N. A. และคณะ [29] มีเทคนิคในการเตรี ยม nanoclays ให้เกิดการกระจายตัวใน HIPS
2 รู ปแบบทีแตกต่างกันทังแบบ intercalated และ phase-separated ผลของการเกิด micro- และ nano
composite ซึงช่วยเสริ มความสามารถในการต้านทานการติดไฟระหว่าง nanoclays และสารตัวเติมที
ใช้ในการต้านทานการติดไฟชนิด conventional mineral เช่น aluminium tri-hydroxide โดยจะถูก
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นํามาวิเคราะห์ค่า LOI, horizontal burning rate และ cone calorimetric fire properties อัตราการ
ลดลงของความร้ อนทีปลดปล่อยออกมาจาก cone calorimeter ใน nanocomposite มีค่ามากกว่า
microcomposite 2 เท่า เนื องจากการเกิ ด char เพิมขึนและอัตราการลดลงของมวลที ตําลง
นอกจากนี ยังมีค่า LOI ก็สูงขึน อัตราการเผาไหม้ตาลง
ํ และมีสมบัติเชิ งกลทีดีกว่า สําหรับการเกิ ด
เป็ น nanocomposite ยัง ช่ ว ยการลดลงของ tensile strength ที เกิ ด จากการเติ ม aluminium
tri-hydroxide ปริ มาณมากลงในพอลิเมอร์
Beach M. W. [3] ทําการทดลองด้วยเทคนิค thermodynamic modeling โดยจะศึกษาถึงเฟสของ
แก๊สและเฟสทีควบแน่นของสารต้านทานการติดไฟ (FR) ชนิ ดต่างๆในพอลิสไตรี น สําหรับ FR ที
จะศึกษาประกอบไปด้วย hexabromocyclododecane (HBCD), triphenyl phosphine oxide (TPPO),
triphenyl phosphate (TPP), triphenyl phosphine sulfide (TPPS), และ sulfur การศึกษาเปลวไฟ
พืนฐานของ FR activity จะศึกษาโดยใช้เครื อง molecular beam mass spectrometry ในการวิเคราะห์
active species ในระบบของเปลวไฟโดยตรง จากการศึกษาเปลวไฟแสดงให้เห็นว่า active bromine
species (HBr, Br) ซึ งเป็ น species ของ HBCD และ active phosphorus species (HPO2·, PO·, PO2·,
HPO3·) ซึงเป็ น species ของ TPPO และ TPP ซึงเป็ นสารตัวเติมต้านทานการติดไฟทีมีการทํางานใน
เฟสของแก๊สได้ดี มีการทําการทดลองในหลายๆการทดลองเพือประเมิน species ทีสลายตัวและ
ระดับการสลายตัวของพอลิสไตรี นเมือเติม FR การวิจยั นีสนับสนุนการปรับปรุ งการต้านทานการติด
ไฟของเอบีเอสเมือเติม FR อย่าง HBCD และ sulfur ในสภาวะควบแน่นเป็ นหลัก โดยสารที มี
ฟอสฟอรัสจะลดการเกิดการสลายตัวพอลิสไตรี นน้อยกว่า
Nguyen C. และ Kim J. [30] ได้ทาํ การศึกษาสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
หลากหลายชนิด ซึ งอยูใ่ นกลุ่มของ phosphoramidate สามารถสังเคราะห์เป็ นสารประกอบต้นแบบ
เพือศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเคมีทีเชื อมระหว่างหมู่ diphenylphoryl ในสารประกอบ
phosphoramidate ไม่วา่ จะเป็ นปริ มาณของไนโตรเจน ความเสถียรทางความร้อน และความสามารถ
ในการต้านการติดไฟ สําหรับประสิ ทธิ ภาพในการต้านการติดไฟ จะวัดโดยใช้ค่า LOI และ UL-94
vertical test จากการศึกษาพบว่า bisphosphoramidates มีความเสถียรทางความร้อนมากกว่าและเกิด
เถ้ามากกว่าเมือเทียบกับสารประกอบ bisphosphate สําหรับ aromatic phosphoramidates นันเป็ น
สารต้านการติดไฟทีดีปานกลางสําหรับ PC และทําให้ได้ UL-94 อยูใ่ นระดับ V-0 เมือเติมในปริ มาณ
น้อยประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก แต่อย่างไรก็ตามไม่พบว่าอยูใ่ นระดับ V-0 เมือเป็ นเอบีเอส
แม้วา่ จะมีการเติม FR ชนิด bisphosphoramidate ถึง 30 wtเปอร์ เซ็นต์ โดยเหลือกากในปริ มาณมาก
อย่างเป็ นทีน่าสังเกตที 600 °C ผลจาก TGA ชีให้เห็นว่าสารประกอบเหล่านี มีกลไกการทํางานอยูใ่ น
เฟสทีควบแน่นมากกว่าเฟสของแก๊ส
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Hu Z. และคณะ [31] ทําการศึกษาถึ งประสิ ทธิ ภาพของระบบสารต้านการติ ดไฟชนิ ดไม่มี
สารประกอบฮาโลเจนสําหรับพอลิคาร์ บอเนต พบว่าสารต้านการติดไฟทีประกอบด้วย silicon และ
phosphorus, poly
(9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide
siloxane),
P(DOPO-VTES) ถู ก สั ง เ ค ร า ะ ห์ จ า ก 9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide
(DOPO) และ vinyltriethoxy silane(VTES) และใช้ FTIR ในการยืนยันโครงสร้างทางเคมี จากการ
ทดสอบการลดลงของนําหนักจากความร้ อนโดยใช้ TGA แสดงให้เห็ นว่า P(DOPO-VTES) มี
เสถียรภาพทางความร้อนทีดีและมีปริ มาณเถ้าทีสู ง ถึง 86.31 เปอร์ เซ็นต์ ทีอุณหภูมิ 700 °C ใน
บรรยากาศของแก๊สไนโตรเจน จาก XRD patterns แสดงให้เห็นถึงการจัดลําดับโครงสร้างของ
ส่ ว นผสมนี P(DOPO-VTES)ถู ก ผสมกับ polycarbonate (PC) เข้า ด้วยกับ montmorillonite
(MMT)โดยการผสมแบบหลอมเหลว เพือเตรี ยม organic-inorganic hybrids ของสารต้านการติดไฟ
(PC)/P(DOPO-VTES)/MMT พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนและการต้านการติดไฟของสาร
ต้านทานการติดลูกผสมนีถูกพิสูจน์เอกลักษณ์ดว้ ยเครื อง TGA, LOI, UL-94 และ cone calorimeter
ค่า LOI ของระบบ PC กับสารต้านการติดไฟให้ค่าสู งสุ ดคือ 32.8 ทีปริ มาณ P(DOPO-VTES) 5
เปอร์ เ ซ็ น ต์โ ดยนําหนัก เมื อเติ ม 2 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โ ดยนําหนัก MMT เข้า ไปยัง ระบบ
PC/5%P(DOPO-VTES) จากการทดสอบ UL-94 พบว่าอยูใ่ นระดับ V-0 รู ปแบบสารต้านการติดไฟ
ทีเป็ นไปได้ของ MMT ถูกศึกษาโดยอาศัยสมบัติการไหลทางไดนามิคของระบบและการศึกษาทาง
สัณฐานวิทยาของเถ้าทียังคงเหลืออยูห่ ลังจากการทดสอบ LOI และการทดสอบ cone calorimeter
M. Sponton [32] ได้ทาํ การศึกษา benzoxazine ทีมี DOPO ซึ งไม่สามารถเตรี ยมได้โดยวิธีทวไป
ั
สามารถสังเคราะห์ได้จาก phenol, aniline และ DOPO ผ่านกระบวนการ 3 ขันตอน ขันแรกคือ การ
ที 2-hydroxybenzaldehyde เกิด condensation กับ aniline เกิดเป็ นสาร imine ซึ งเป็ น intermediate
ขันทีสองคือ การเติม DOPO ใน imime เกิดเป็ น secondary amine ขันทีสามคือ การปิ ดวงการ
ควบแน่นและได้เป็ น DOPO ทีมี benzoxazine โครงร้างเหล่านียืนยันได้จาก NMR spectra ใน 1 และ
2 มิติ สารผสมของ DOPO ทีมี benzoxazine และ benzoxzine ของ bisphenol A ถูกนํามาใช้ใน
งานวิจยั นี ตัวอย่างทีใช้ศึกษาจะมีการปรับเปลี ยนอัตราส่ วนโดยโมลของมอนอเมอร์ benzoxazine
เพือให้ได้ปริ มาณฟอสฟอรัสที แตกต่างกัน สําหรั บ polybenzoxazine ทีมีฟอสฟอรัสจะถูกนํามา
วิเคราะห์โดย dynamic mechanical, thermal analysis และ thermogravimetric analysis จากผลของ
ค่า LOI ชีให้เห็นว่ามีสมบัติในการต้านทานการติดไฟทีดี
Liu Y. L. [33] ได้ทาํ การสังเคราะห์ phosphorus contain novolac (DOPO-PN) ชนิดใหม่จาก
9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide (DOPO) และ 4-hydroxyl benzoaldehyde
ผ่านปฏิกิริยาการเติมอย่างง่าย โครงสร้างทางเคมีของ DOPO-PN ทีได้วิเคราะห์โดยใช้ FTIR, NMR
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ของ 1H และ 31P รวมทังการวิเคราะห์องค์ประกอบพืนฐาน สําหรับ DOPO-PN novolac ซึ งมีหมู่
phenol หลายหมู่ในโมเลกุลถูกนํามาใช้เพือเป็ น polyfunctional curing agent สําหรับ epoxy
พลัง งานกระตุ น้ ในปฏิ กิริยา DOPO-PN curing กับ epoxy วิเคราะห์ไ ด้โดยใช้เทคนิ ค DSC
นอกจากนี สมบัติทางความร้อนและพฤติ กรรมการสลายตัวทางความร้อนของ DOPO-PN cured
epoxy resin ยังได้ทาํ การศึกษาโดยใช้ DSC และ TGA ผลการศึกษาพบว่า (o-cresol novolac
epoxy)-based resin มีอุณหภูมิการเปลียนสถานะคล้ายแก้วสู ง (มากกว่า 160 °C) และมีความเสถียร
ทางความร้อนสู งมาก (มากกว่า 300 °C) โดยเกิด char ในปริ มาณมากและมีค่า LOI สู ง สําหรับ
DOPO-PN cured epoxy resin ซึ งแสดงให้เห็ นว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการต้านทานการติดไฟทีดี ค่า
LOI ของ epoxy resin จะแปรผันตรงกับปริ มาณฟอสฟอรัสใน epoxy resin ได้ตรวจพบปริ มาณ
ฟอสฟอรัสอย่างน้อยทีสุ ด 2 เปอร์ เซ็นต์โดยนําหนัก ใน DOPO-PN cured epoxy resin ซึ งให้ค่า LOI
เท่ากับ 26 และอยูใ่ นระดับ V-0 ในการทดสอบ UL-94
Zhang W.และคณะ [34] ได้ทาํ การศึกษาสมบัติเชิงกล,สมบัติทางความร้อนและสมบัติการต้าน
การติดไฟของฟอสฟอรัสทีประกอบไปด้วย polyhedral oligomeric silsesquioxane(DOPO-POSS)
ในวัส ดุ เ ชิ ง คอมพอ สิ ท พอลิ ค าร์ บ อเนต โดยพบว่า polyhedral oligomeric silsesquioxane
containing 9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide (DOPO-POSS) ชนิ ดใหม่ถูก
นํา ไปใช้ใ นวัส ดุ ค อมพอสิ ท พอลิ ค าร์ บ อเนต โดยสมบัติ เ ชิ ง กลและสมบัติ ท างความร้ อ นของ
DOPO-POSS/วัสดุคอมพอสิ ทพอลิคาร์บอเนต ถูกตรวจสอบโดยการทดสอบแรงดึงและแรงดัดโค้ง ,
DSC และ DMA พบว่า yield stress, flexural strength และ modulus มีค่าเพิมขึนของ และเกิดการ
ลดลงอย่า งเห็ นได้ชัดของ fracture strength และ strain ของ DOPO-POSS/วัสดุ คอมพอสิ ทพอลิ
คาร์ บอเนต เมือมีการรับแรงทีสู งขึน อุณหภูมิเปลียนสภาพคล้ายแก้ว (Tg) ของวัสดุคอมพอสิ ทจะล
ดลงเมื อ DOPO-POSS รั บแรงเพิ มขึ น โครงสร้ างทางอสั ณฐานวิท ยาของวัส ดุ เชิ งประกอบพอลิ
คาร์ บอเนตถุกตรวจสอบโดย SEM ซึ งแสดงให้เห็ นว่า DOPO-POSS ขนาด 100-250 นาโนเมตร
กระจายตัวอยูภ่ ายในเนื อพอลิคาร์ บอเนต พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนและพฤติกรรมการ
ต้านการติดไฟของวัสดุคอมพอสิ ทพอลิคาร์บอเนตที DOPO-POSS รับแรงทีต่างกัน จะถูกตรวจสอบ
โดย TGA, LOI, UL-94 และ cone calorimetry โดยวัสดุคอมพอสิ ทจะมีค่า LOI เท่ากับ 30.5 และ
UL-94 อยูใ่ นช่วง V-0 เมือระบบมีปริ มาณ DOPO-POSS 4%
Pawlowski
K.H.
และคณะ [35] ได้ ศึ ก ษาระบบขอ lycarbonate/acrylonitrile–
butadiene–styrene (PC/ABS) ทังแบบทีเติมและไม่เติม bisphenol A bis(diphenyl phosphate) (BDP)
โดยมีการเติม zinc borate (Znb) ลงไป 5 wt.% ด้วย จากนันทําการศึกษาการ pyrolysis ด้วยวิธี
thermogravimetry (TG), TG-FTIR และ NMR มีการศึกษาพฤติกรรมของการติดไฟด้วย cone
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calorimeter, LOI และ UL 94 ส่ วนกากทีเหลือจากการเผาไหม้จะถูกทดสอบด้วย NMR สําหรับผล
BDP ต่อการสลายตัวของ PC/ABS และแสดงความสามารถในการต้านการติดไฟทังในเฟสของ
แก๊สและเฟสทีควบแน่น พบว่าการเติม Znb มีผลในการเกิด hydrolysis ของ PC พฤติกรรมของการ
ติดไฟคล้ายกับ PC/ABS นอกจากค่า LOI ทีค่อยๆเพิมขึนและพีคอัตราการปลดปล่อยความร้ อน
ลดลง ทังคู่มีสาเหตุมาจาก borate ไปเพิมสมบัติการกีดขวางของ char การเติม Znb ใน PC/ABS +
BDP + Znb ให้เกิดโครงข่ายของ borate และอสัณฐานของฟอสเฟต นอกจากนี Znb ยังทําปฏิกิริยา
กับ BDP จาก alpha-zinc phosphate และ borophosphate ซึ งจะยับยังกลไกการต้านการติดไฟของ
original BDP กากสารอนิ นทรี ย-์ อินทรี ยท์ ีเหลื อให้ประสิ ทธิ ภาพด้านการต้านการติดไฟทีมากกว่า
ในทีการแผ่ความร้อนตําใน cone calorimeter และใน LOI ขณะที BDP + Znb มีการพัฒนาด้านการ
ติดไฟทีมากว่าซึ ง BDP + Znb มีประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่า BDP ใน PC/ABS ทีอ้างจากความร้ อน
ทังหมดทีค่อยๆเพิมขึน
Perret B. และคณะ [36] ได้ทาํ การศึกษาการสลายตัวเนืองจากความร้อนโดยไม่ใช้ออกซิ เจน
ของสารต้านการติดไฟ bisphenol A bis(diphenyl phosphate) ของ polycarbonate blends (PC) โดย
ศึกษาสารเสริ มแรงกระแทกชนิ ดต่างๆ สารเสริ มแรงกระแทกทีใช้ ได้แก่ acrylonitrile–butadiene–
styrene (ABS), ยาง poly(n-butyl acrylate) (PBA) ทีเต็มเกล็ดของpoly(methylmethacrylate)
(PMMA) และยาง silicone–acrylate ประกอบด้วย PBT ทีมีปริ มาณ polydimethylsiloxane (PDMS)
ต่างๆ และทีปริ มาณของเกล็ด PMMA ต่างๆ (PMMA and styrene–acrylonitrile, SAN) จุดสนใจของ
การทํางานนี คื อเพือศึ กษาผลกระทบของ acrylate และ ยางsilicon–acrylate ต่อกระบวนการ
pyrolysis และความสามารถในการต้านการติ ดไฟเมื อเที ย บกับ ABS บริ สุ ท ธิ
โดยใช้
Thermogravimetry (TG) ในการตรวจสอบพฤติกรรมการ pyrolysis และปฏิกิริยาจลนพลศาสตร์ ใช้
TG ร่ วมกับ FTIR ในการอธิ บายและจําแนกการ pyrolysis ของแก๊ส ส่ วนกากของแข็งทีเหลือจะถูก
ตรวจสอบโดยเครื อง FTIR-ATR ในระบบ PC/ABS แสดงให้เห็นว่าเกิดการสลายตัว 2 ขันตอน ซึ ง
การสลายตัวของ PC ทีอุณหภูมิสูงจะเป็ นอิสระจาก ABS สําหรับยาง acrylate บริ สุทธิ PC จะไม่
เสถี ยร เนื องจากแรงดึ งดู ดระหว่างยางและ PC ซึ งทําให้ PC สลายตัวเร็ วขึน การใช้ยาง
silicone–acrylate ก็ใ ห้ผ ลที คล้ายคลึ ง กับ PC/ABS ในกระบวนการ pyrolysis และปฏิ กิริย า
จลนพลศาสตร์ และการวิเคราะห์กากของแข็งทีเหลื อ ดังนันจึงมีความเป็ นไปได้ทีจะเปลียน ABS
เป็ น silicone–acrylate
งานวิจยั ของ Chang S. และคณะ[37] ได้ศึกษา polystyrene (PS)-encapsulated magnesium
hydroxide (Mg(OH)2 เขาได้ประสบความสําเร็ จจากการเตรี ยมโดยวิธีพอลิเมอร์ไรซ์เซชันของ สไต
รี นบนพืนผิวของ Mg(OH)2 ในเครื องผสมความเร็ วสู ง โดย PS มีพนั ธะบนผิวของ Mg(OH)2 จํานวน
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มากซึงยืนยันได้จาก FT-IR, TGA และ SEM เตรี ยมคอมพอสิ ทของ high impact polystyrene (HIPS)
ถูกโดยการผสมแบบหลอมใน co-rotating twin-screw extruder ผลของ PS-encapsulated filler ต่อ
สมบัติของ HIPS composites ถูกศึกษาโดย SEM, rheology และทดสอบการเผาไหม้ (การเผาใน
แนวนอนและ cone calorimetry) รู ปแบบการกระจายตัวและแรงยึดติดของ PS-encapsulated
Mg(OH)2 ในเมทริ กซ์ของ HIPS ถูกสังเกตผ่าน FT-IR และ SEM ผลแสดงให้เห็นว่า เมือเปรี ยบเทียบ
กับคอมพอสิ ททีไม่ได้ทรี ต filler สมบัติทางรี ออรอยีและสมบัติการต้านทานการติดไฟของอันที
ประกอบด้วย PS-encapsulated filler พบว่ามีการปรับปรุ งอย่างมีนยั สําคัญ การปรับปรุ งนีส่ วนใหญ่
จะเกียวเนืองมาจากการกระจายตัวของ encapsulated filler และแรงยึดติดทีแข็งแรงระหว่างฟิ ลเลอร์
และเมทริ กซ์
จากงานวิจยั ของ Katanci Z. และคณะ[2]ได้ทาํ การปรับปรุ งความเสถียรทางความร้อนและ
การลามไฟของนาโนคอมพอสิ ทระหว่าง high-impact polystyrene (HIPS ) กับซิ ลิกาขนาดนาโน
และสารต้านทานการติดไฟ polyphosphate สองชนิดถูกเตรี ยมโดยการอัดรี ด นาโนคอมพอสิ ทถูก
วิเคราะห์โดยเทคนิค thermogravimetric, differential scanning calorimetry, X-ray diffraction,
scanning electron microscopy, limiting oxygen index (LOI) และศึกษาสมบัติเชิงกล จากการทดลอง
พบว่า organic polyphosphate เมือรวมกับซิ ลิกาเพิมสมบัติทางความร้อนและการต้านทานการติดไฟ
ในการทดสอบ LOI 50% การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาแสดงให้เห็นการมีผลึกทีจัดเรี ยงตัวอย่าง
เป็ นระเบียบซึงส่ งผลต่อสมบัติเชิงกล; tensile strength มีค่าใกล้เคียงกับ virgin HIPS ในขณะที
elasticity มีการลดลงอย่างมาก แต่ Ammoniumolyphosphate ไม่ได้ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลเท่า
organic และประสิ ทธิ ภาพการต้านการติดไฟก็ไม่เท่าด้วย โดยเพิมเพียงเล็กน้อยเท่านัน
งานวิจยั ของ Wang X. [38] และคณะได้เตรี ยม epoxy resins ต้านทานการติดไฟที
ประกอบด้วย poly(DOPO substituted phenyl dimethanol pentaerythritol diphosphonate) (PFR)
ปริ มาณต่างๆ PFR ถูกสังเคราะห์ขึนจากการควบแน่นของ DOPO-disubstituted benzenedimethanol
(TDCA-DOPO) กับ pentaerythritol diphosphonate dichloride (SPDPC) ตรวจวัดการต้านทานการ
ติดไฟและความสเถียรทางความร้อนของ EP/PFR hybrids ด้วยการทดสอบ limiting oxygen index
(LOI), UL-94 และ thermogravimetric analysis (TGA) ในสภาวะอากาศ พบว่าค่า LOI เพิมขึนจาก
21.5 ของ EP บริ สุทธิถึง 36.0 สําหรับ phosphorus-containing resins, และได้ผา่ นการทดสอบ UL-94
ในระดับ V-0 เมือวัสดุมี PFR 15 เปอร์ เซ็นต์โดยนําหนัก ผลจาก TGA ชีให้เห็นว่าการเติม PFR เพิม
char อย่างมีนยั สําคัญ และ char layer มีเสถียรทางความร้อนทีอุณหภูมิสูง จาก Differential scanning
calorimetry แสดงให้เห็นว่า EP/PFR composites มีอุณหภูมิกลาสทรานซิ ชนั ทีสู งขึนกว่า phosphorus
ทีไม่มี EP, ซึงสอดคล้องกับผลจาก dynamic mechanical analysis พฤติกรรมการสลายตัวทางความ
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ร้อนของของ EP/PFR composites ถูกตรวจสอบโดย real time Fourier transform infrared spectra
(RTFTIR), thermogravimetric analysis/infrared spectrometry (TG–IR) และ direct pyrolysis/mass
(DP–MS) analysis ผลการทดลองชีให้เห็นว่าการเติม PFR สามารถลดการปลดปล่อยแก๊สทีติดไฟได้
, จับ H และ radicals โดยการปลดปล่อย PO radical และเหนียวนําให้เกิดการสร้าง char layer ดังนัน
จึงสามารถหน่วงการสลายตัวของพอลิเมอร์ และชะลอการเผาไหม้
จากงานวิจยั ของ Jingshen Wu และคณะ [39]ได้ศึกษาโครงสร้างระดับไมโครและสมบัติ
เชิงกลของการทําพอลิเมอร์ เบลนด์ทีประกอบด้วย PS/HDPE และ PS/HDPE/SBS โดย HDPE จะ
ฟอร์ มเป็ นเส้นใยยาวทังใน PS/HDPE และ PS/HDPE/SBS ระบบผสมสององค์ประกอบจะมีความ
ทนแรงกระแทก ลดลง อาจเนืองมาจากการเกิด craze ใน PS แล้วทําให้เกิดการ crack ทําให้เป็ นจุดที
อ่ อ นแอระหว่า งรอยต่ อ ระหว่า งเฟสของ PS-HDPE แต่ สํา หรั บ การทํา พอลิ เ มอร์ ผ สมสาม
องค์ประกอบนัน SBS จะสร้างเป็ นชันบางๆคลุมเส้นใน HDPE ซึ งจะปรับปรุ งความแข็งแรงระหว่าง
เฟสของ PS-HDPE และปรังปรุ งสมบัติเชิงกล เพราะ HDPE จะเข้ากันได้กบั SBS ในขณะที SBS ก็
เข้ากันได้กบั PS จึงทําให้เกิดการช่วยเสริ มซึ งกันและกันและทําให้ความทนแรงกระแทกเพิมขึนด้วย
และงานวิจยั ของ Z. Jelcic และคณะ[40] ได้ศึกษาสมบัติเชิ งกลและสัณฐานวิทยาของพืนผิวที
แตกหักของพอลิเมอร์ ผสมของ HIPS และ SBS โดยเติม SBS สู งสุ ดถึง 85% มีการวิเคราะห์ดว้ ย
สมบัติเชิงกลทางไดนามิก , creep, recovery และศึกษาทางสัณฐานวิทยา โดยมันจะแสดงสัณฐาน
วิทยาทีเป็ นสองเฟส โดยดูจาก SEM ประกอบกับสมบัติเชิงกลและสมบัติการขึนภาพทีปริ มาณ SBS
ต่างๆ การเพิมปริ มาณ SBS จะทําให้ไม่เกิดการแตกหักแบบเปราะ โดยสมบัติเชิงกลทีดีทีสุ ดคือสู ตร
HIPS/SBS 90/10
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บทที 3
แนวทางและขันตอนการวิจัย
ในงานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือปรับปรุ งสมบัติการต้านทานการติดไฟของ HIPS โดยไม่ใช้
สารต้านทานการติดไฟทีประกอบด้วยฮาโลเจนหรื อแอนติโมนีได้แบ่งการทําวิจยั ออกเป็ น 3 ส่ วน
ดังต่อไปนี
ส่ วนที 1 ศึกษาชนิ ดของสารต้านทานการติดไฟทีเหมาะสมสําหรับ HIPS โดยใช้สารต้าน
การติดไฟต่างกัน 5 ชนิ ดได้แก่ MMT, MH, BDP, DOPO และ TPP ทีปริ มาณการเติม 15 phr
(3 phr สําหรับ MMT) จากนันนําไปศึกษาการเผาไหม้ สมบัติทางความร้อนและสมบัติเชิงกล
ส่ วนที 2 ศึกษาปริ มาณสารต้านทานการติดไฟทีเหมาะสมสําหรับ HIPS โดยลดปริ มาณสาร
ต้านการติดไฟลง จากนันนําไปศึกษาการเผาไหม้ สมบัติทางความร้อนและสมบัติเชิงกล
ส่ วนที 3 ปรับปรุ งสมบัติความทนทานต่อแรกกระแทกของ HIPS ทีสุ ญเสี ยไปเนืองจากการ
เติมสารต้านทานการติดไฟ ด้วยการเติมยาง SBS จากนันนําไปศึกษาการเผาไหม้ สมบัติทางความ
ร้อนและสมบัติเชิงกล
3.1 วัตถุดิบ (materials)
3.1.1 High Impact Polystyrene เกรด HI830 ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริ ษทั ไออาร์ พีซี
จํากัด มหาชน (IRPC)
3.1.2 Organically modified montmorillonite (OMMT) ซื อจากบริ ษทั คอนแนลล์บราเดอร์ ส
จํากัด (Connell Bros. company Ltd.)
3.1.3 Magnesium Hydroxide (Mg(OH)2 ซื อจากบริ ษทั Ajax Finechem
3.1.4 Bisphenol-A bis(diphenyl phosphate) (BDP) ซื อจากบริ ษทั ซันนี เคมมิคอลจํากัด
(Sunny Chemical Co. Ltd.)
3.1.5 9,10-Dihydro-9-Oxa-10-Phosphaphenanthrene-10-Oxide (DOPO) ซื อจาก
บริ ษทั ซันนีเคมมิคอลจํากัด (Sunny Chemical Co. Ltd.)
3.1.6 Triphenyl Phosphate (TPP) ซื อจากบริ ษทั Young's corporation
3.1.7 Styrene butadiene styrene (SBS) เกรด KRATON® D1101JSM ได้รับความ
อนุเคราะห์จากบริ ษทั โตโยต้าทูโชประเทศไทยจํากัด (TOYOTA TSUSHO CO., LTD.)
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3.2 เครืองมือ
3.2.1 เครื องผสมความเร็ วสู ง (High speed mixer) บริ ษทั เอ็นแมช จํากัด
3.2.2 เครื องอัดรี ดพลาสติกแบบเกลียวหนอนคู่ (twin screw extruder) บริ ษทั เอ็นแมช จํากัด
3.2.3 เครื องฉี ดพลาสติก (Injection machine) Battenfeld รุ่ น BA250CDC ขนาด 40
ตัน
3.2.4 เครื อง Impact Testing ของบริ ษทั Zwick
3.2.5 เครื อง Universal testing Machine ของบริ ษทั Instron
3.2.6 เครื อง scanning electron microscopy (SEM) ของบริ ษทั CamScan รุ่ น MX 2000
3.2.7 เครื อง Thermal Gravimetric Analyzer (TGA) ของบริ ษทั Mettler
3.2.8 เครื องทดสอบ LOI และ UL94
3.2.9 เครื อง FAA micro calorimeter สถาบัน Fire Testing Technology สหรัฐอเมริ กา
3.2.10 เครื องวัดสี Color reader CR-10 ของบริ ษทั Konica Minolta ประเทศญีปุ่ น
3.3 ขันตอนดําเนินงานวิจัย
3.3.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบืองต้น
3.3.2 รวบรวมข้อมูลทีสําคัญแต่ละฉบับทีสามารถนําไปใช้ในงานวิจยั
3.3.3 ออกแบบและวางแผนงานวิจยั
3.3.4 เตรี ยมสารเคมีและอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับงานวิจยั
3.3.5 ดําเนินงานวิจยั
ส่ วนที 1 ศึกษาชนิดของสารต้ านทานการติดไฟทีเหมาะสมสํ าหรับ HIPS
3.3.5.1 นําเม็ดพลาสติก HIPS ไปอบไล่ความชื นทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยสเป็ น
เวลา 24 ชัวโมง จากนันนําไปผสมกับสารต้านทานการติดไฟชนิดต่างๆ ดังนี OMMT, MH,
BDP, DOPO, TPP (อัตราส่ วน 15 phr และ 3 phr สําหรับ OMMT) ด้วยเครื องปั นผสม
ความเร็ วสู งให้ผสมเข้ากัน โดยใช้เครื อง high speed mixer รุ่ น MIXER ของบริ ษทั เอ็นแมช
จํากัด ปันผสมทีความเร็ ว 1500 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 2 นาที จนได้วตั ถุดิบทีผสมเข้ากันดี
3.3.5.2 ทําการผสมแบบหลอมโดยนํา HIPS และสารต้านทานการติดไฟทีปริ มาณ
การเติม 15 phr และ OMMT ทีปริ มาณการเติม 3 phr ด้วยเครื องอัดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่ ของ
บริ ษทั เอ็นแมช จํากัด (twin screw extruder) โดยอุณหภูมิในบาเรลตังแต่โซนป้ อน ไปจนถึง
หัวดายน์ ได้แก่ 150 155 160 170 180 190 200 และ 220 องศาเซลเซียส และใช้ความเร็ วรอบ
การหมุนสกรู 80 รอบต่อนาที ซึ งพอลิเมอร์ผสมในรู ปของ extruded ทีออกมานี จะถูกตัดเป็ น
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เม็ดโดยเครื องตัดเม็ดพลาสติก ซึงจะได้เม็ดของวัสดุคอมพอสิ ทซึงมีขนาดเม็ดทีเหมาะสําหรับ
นําไปผ่านกระบวนการฉีดขึนรู ปต่อไป

ภาพที 14 เครื องอัดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่ (Co-rotating Twin screw extruder)
3.3.5.3 ทําการขึนรู ปชินงานตัวอย่างสําหรับทดสอบโดยนําเม็ดของวัสดุคอมพอสิ ท
ทีได้ มาฉี ดขึนรู ปด้วยเครื องฉี ดขึนรู ปพลาสติกยีห้อ Battenfeld รุ่ น BA250CDC เพือให้ได้
ชินงานสําหรับการทดสอบความทนต่อแรงดึงและทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทก โดย
ใช้อุณหภูมิในการฉี ดขึนรู ปตังแต่ 195 – 210 องศาเซลเซี ยส ความเร็ วรอบในการหมุนสกรู
200 rev/min และใช้ความดัน 60 บาร์

ภาพที 15 เครื องฉี ดขึนรู ปพลาสติก (Injection molding machine)
3.3.5.4 พิสูจน์เอกลักษณ์และสมบัติของวัสดุ
3.3.5.4.1 ศึ ก ษาสมบัติ ก ารต้า นทานการติ ด ไฟโดยทดสอบ UL-94
(Underwriters Laboratories 94V) ซึ งเป็ นมาตรฐานการทดสอบการลามไฟของวัสดุพลาสติก
และ Limiting Oxygen Index (LOI) การทดสอบสมบัติการติดไฟ (Flammability property)
ของ HIPS และ HIPS/FR โดยเผาไหม้ในแนวตัง ใช้ชินงานสี เหลียมผืนผ้าขนาด 10x127x3.2
มิลลิเมตร จัดตังอุปกรณ์ดงั ภาพที 16 โดยทีทําการจุดไฟ 10 วินาที แล้วเอาไฟออกจากชิ นงาน
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จับเวลาในการติดไฟจนไฟดับ บันทึกเป็ น t1 แล้วเว้นระยะสัก 1 นาที จุดไฟอีกครังเป็ นเวลา
10 วินาที แล้วเอาไฟออกจากชินงานจับเวลาในการติดไฟจนไฟดับ บันทึกเป็ น t2 และสุ ดท้าย
จุดไฟอีกครัง 10 วินาที แล้วเอาไฟออกจากชิ นงานจับเวลาบันทึกเป็ น t3 ตลอดจนบันทึกการ
หยดลงของพอลิ เมอร์ หลอมเหลวเพือนําไปจัดระดับว่า อยู่ใ นเกณฑ์ใ ด ซึ งแบ่ งออกเป็ น 3
ระดับ คือ UL94 V0, UL94 V1, UL94V2 โดยทีสามารถแบ่งประเภทของแต่ละประเภทได้
ตาม ตารางที 1 ซึ ง UL94 V0 จะมีสมบัติการต้านทานการติดไฟดี ทีสุ ด รองลงมาคือ UL94
V1 และ UL94 V2

ภาพที 16 แผนภาพแสดงการจัดตังอุปกรณ์สาํ หรับการทดสอบการเผาไหม้โดย
เทคนิค UL94
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ตารางที 1 คุณสมบัติของ UL94 แต่ละประเภท
Fire classification
UL94V0

t1 and t2 less than 10 s for each specimen
t1 + t2 less than 50 s for the five

specimen
t2 + t3 less than 30s for each specimen
No afterflame or afterglow up to the
holding clamp
UL94V1

No burning drops
t1 and t2 less than 30s for each specimen
t1 + t2 less than 250 s for the five specimens
t2 + t3 less than 60 s for each specimen
No afterflame or afterglow up to the holding

clamp
UL94V2

No burning drops
t1 and t2 less than 30 s for each specimen
t1 + t2 less than 250 s for the five specimens
t2 + t3 less than 60 s for each specimen
No afterflame or afterglow up to the holding

clamp
Burning drops allowed
และทดสอบหาปริ มาณแก๊สออกซิ เจนทีน้อยทีสุ ดที HIPS และ HIPS/FR ใช้ในการเผาไหม้
อุปกรณ์สําหรับทดสอบ LOI แสดงดังภาพที 17 สภาวะทีใช้ทดสอบจะกําหนดปริ มาณแก๊ส
ออกซิเจนและไนโตรเจนในสัดส่ วนต่างๆ และคํานวณ LOI ได้ดงั นี
เนื องจากอากาศประกอบด้วยแก๊สออกซิ เจน 21 เปอร์ เซ็นต์ ถ้าวัสดุมีค่า LOI ตํากว่า
21 ก็จะจัดอยูใ่ นประเภททีเผาไหม้ได้ ในขณะทีวัสดุทีมี LOI สู งกว่า 21 ก็จะจัดอยูใ่ นประเภท
ทีดับไฟได้ดว้ ยตัวเอง ยิงวัสดุมีค่า LOI สู งก็จะยิงมีสมบัติการต้านทานการคิดไฟทีดี[14]
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ภาพที 17 เครื อง Limited Oxygen Index (LOI )
ทดสอบการเผาไหม้โดยวิธี pyrolysis combustion flow calorimetry (PCFC) เป็ น
การทดสอบการเผาไหม้โดยใช้สาร 4.0-5.0 มิลลิกรัม โดยใช้เครื อง FAA micro calorimeter ที
สถาบัน Fire Testing Technology Limited. โดยใช้อตั ราการให้ความร้อน 1 องศาเซลเซี ยสต่อ
วินาที ให้ความร้อนจนถึ งอุณหภูมิ 750 องศาเซลเซี ยส ภายใต้สภาวะแก๊สผสมของแก๊ส
ไนโตรเจน 80 เปอร์เซ็นต์ผสมกับแก๊สออกซิเจน 20 เปอร์เซ็นต์ และจะได้ผลการทดสอบเป็ น
Heat Release Rate (W/g), Heat of Combustion (J/g) และ Ignition Temperature (°C) รู ป
เครื องมือการทดสอบแสดงดังรู ป 18

ภาพที 18 เครื อง FAA micro calorimeter [41]

3.3.5.4.2 ศึกษาสมบัติเชิงกล ได้แก่ Impact test และ Tensile test
ในการทดสอบการทนต่อแรงกระแทก (Impact test) เป็ นการทดสอบความสามารถ
ในการรับและส่ งผ่านแรงก่อนทีชินงานจะเกิ ดการแตกหัก โดยวัดค่า Impact Energy หรื อ
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ปริ มาณพลังงานทีวัสดุดูดซับไว้ได้เมือได้รับแรงกระแทกจากลูก ตุม้ อย่างทันทีทนั ใด ทําการ
ทดลองโดยด้วยเครื อง Izod impact testing ของ Zwick รุ่ น B102.202 ดังภาพที 19 ลูกตุม้
(Pendulum) ขนาด 4 จูล ตามมาตรฐาน ASTM D256 แบบไอซอด (Izod impact testing) การ
วางชินงานจะวางแนวตังโดยให้ลูกตุม้ กระแทกกับด้านทีมีรอยบาก

ภาพที 19 เครื องทดสอบการกระแทก (Impact testing)
ข้อมูล ที ได้คื อพลังงานที ทําให้เกิ ดการแตกหัก สามารถนํา มาคํานวณหาค่ า ความต้านแรง
กระแทกได้ตามสมการดังนี
IP = E/A
โดยที IP คือ ความต้านแรงกระแทก (Impact strength) หน่วยเป็ น จูลต่อตารางเมตร
E คือ ค่าพลังงานทีชินงานดูดซับ หน่วยเป็ น จูล
A คือ พืนทีของชิ นงานทีดูดซับแรง หน่วยเป็ น ตารางเมตร
การทดสอบสมบัติความต้านแรงดึง (Tensile test) เพือศึกษาความทนทานในการรับ
แรงคงที ลักษณะการเปลียนรู ปร่ างของวัสดุ ด้วยเครื อง Instron Universal testing machine
ของบริ ษทั Instron ดังภาพที 20 ตามมาตรฐานASTM D 638 ชิ นงานทดสอบมีลกั ษณะเป็ น
รู ปดัมเบลล์ ความยาวเกจเท่ากับ 50 มิลลิเมตร ใช้ความเร็ วในการทดสอบ (cross head speed)
50 mm/min ใช้แรงดึง 50 kN ผลการทดสอบทีได้คือค่ามอดูลสั ( modulus), ค่าความแข็งแรง
ต่อการดึง (tensile strength), ระยะยืด (Elongation)
ค่ามอดูลสั แรงดึง (Tensile modulus) คือค่าความต้านทานการเปลียนรู ปของวัสดุ
ซึ งวัดได้จากความชันของกราฟเค้นและความเครี ยด (stress-strain curve) ในช่วงทีมีสมบัติ
เป็ นอิลาสติก (elastic)
ค่าความแข็งแรงต่อการดึ ง (tensile strength) คือ ค่าความเค้นสู งสุ ดทีวัสดุจะทนได้
ก่อนทีจะขาดหรื อแตกออกจากกัน
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ระยะยืด ณ จุดขาด (Elongation at break) คือระยะยืดของวัสดุเมือได้รับแรงจนถึงจุด
แตกหักของชิ นงาน

ภาพที 20 เครื อง Universal testing Machine
3.3.5.4.3 ศึกษาสมบัติทางความร้อนด้วย Thermal gravimetric analyser (TGA)
วิเ คราะห์ ค วามเสถี ย รของพอลิ เ มอร์ เ มื อได้รั บ ความร้ อ นโดยใช้เ ครื อง Thermal
gravimetric analyser (TGA) จากบริ ษทั Mettler ดังภาพที 21 เพือวัดการเปลียนแปลงทาง
นําหนักของตัวอย่างเมือได้รับความร้อน ใช้อุณหภูมิในการทดสอบอยูใ่ นช่วงตังแต่ 50 - 800
องศาเซลเซียส ด้วยอัตราเร็ วในการให้ความร้อน 10 องศาเซลเซี ยสต่อนาที ใช้ชินงานทดสอบ
หนักประมาณ 3-5 มิลลิกรัม ทดสอบด้วยระบบ Temperature Scan ภายใต้บรรยากาศแก๊ส
ไนโตรเจน จะได้ขอ้ มูลในรู ปของเปอร์ เซ็นต์นาหนั
ํ กของสารทีสลายตัวไป (%weight loss)
กับอุณหภูมิ แล้วนําค่าทีได้มาพลอตกราฟและวิเคราะห์ความเสถี ยรทางความร้ อนของวัสดุ
งานวิจยั นี
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ภาพที 21 เครื อง Thermal gravimetric analyser (TGA)
3.3.5.4.4 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่ องกราด (Scanning electron microscopy, SEM)
ศึกษาสมบัติทางสัณฐานวิทยาของ HIPS และ HIPS/FR ด้วยเครื อง SEM Camscan รุ่ น
MX2000 บริ ษทั Camtrad จํากัด ดังภาพที 22 โดยนําชิ นงานตัวอย่างมาหักหลังจากแช่ใน
ไนโตรเจนเหลว และเคลือบผิวหน้าด้วยทอง ผลทีได้จะแสดงพืนผิวการแตกหักของชิ นงาน
เพือดูความเข้ากันได้ระหว่าง HIPS กับสารต้านการติดไฟชนิดต่างๆ การกระจายตัวของสาร
ต้านการติดไฟ ซึ งจะส่ งผลต่อสมบัติเชิ งกลของวัสดุ ตลอดจนดูชนขี
ั เถ้าของชิ นงานหลังจาก
การทดสอบการเผาไหม้

ภาพที 22 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (Scanning electron microscope, SEM)
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-

-

3.3.5.4.5 วัดสี
ระบบสี แบบ Lab เป็ นค่าสี ทีถูกกําหนดขึนโดย CIE (Commission Internationale d’
Eclarirage) เพือให้เป็ นสี มาตรฐานกลางของการวัดสี ทุกรู ปแบบ ครอบคลุมทุกสี ใน RGB
และ CMYK ระบบ Hunter มีการกําหนดค่าแสดงสี คือ L,a,b ซึ งแสดงถึงสี ต่างๆดังนี [42]
L หมายถึง ค่าความสว่างมีค่า 0 – 100
0 หมายถึง สี มืดทีสุ ด
100 หมายถึง สว่างทีสุ ด
a หมายถึง ค่าทีแสดงความเป็ นสี แดง หรื อเขียว
+a หมายถึง แสดงความเป็ นสี แดง
a หมายถึง แสดงความเป็ นสี เขียว
b หมายถึง ค่าทีแสดงความเป็ นสี เหลือง หรื อนําเงิน
+b หมายถึง แสดงความเป็ นสี เหลือง
b หมายถึง แสดงความเป็ นสี นาเงิ
ํ น

ภาพที 23 โมเดลสี แบบ Lab[43]
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โดยมีค่า ∆L, ∆a และ∆b แสดงถึงความแตกต่างของสี ระหว่างชินงานตัวอย่างกับชิ นงาน
มาตรฐาน โดยคํานวณได้ดงั นี
ο ൌ ୱୟ୫୮୪ୣ െ ୱ୲ୟ୬ୢୟ୰ୢ
ο ൌ ୱୟ୫୮୪ୣ െ ୱ୲ୟ୬ୢୟ୰ୢ
ο ൌ ୱୟ୫୮୪ୣ െ ୱ୲ୟ୬ୢୟ୰ୢ
∆L, ∆a และ∆b จะเป็ นตัวบอกถึงความแต่ต่างของสี เชิ งคุณภาพ โดยถ้ามีความแตกต่าง
มากกว่า tolerances ก็บ่งบอกว่าสี ของชินงานตัวอย่างต่างจากสี มาตรฐานเกินไป
ความแตกต่างของสี รวม, ∆E เป็ นค่าทีใช้บอกสําหรับความแตกต่างของ L, a และ b ของ
ตัวอย่างและชินงานมาตรฐาน[42]
ο ൌ  ඥοଶ   οଶ   ο ଶ

ภาพที 24 เครื องวัดสี
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Flame retardants
- OMMT 3 phr
- MH 15 phr
- BDP phr
- DOPO phr
-TPP phr

HIPS

Twin Screw Extruder
Injection Molding Machine

Thermal
Properties
-TGA

Mechanical
Properties
-Tensile
-Impact

Flammability
-LOI
-UL 94
-PCFC

Morphological
Property
-SEM

ภาพที 25 แผนภาพแสดงขันตอนการดําเนินงานในส่ วนที 1
ส่ วนที 2 ศึกษาปริมาณของสารต้ านทานการติดไฟทีเหมาะสมสํ าหรับ HIPS
3.3.5.5 ทําการผสม HIPS และสารต้านทานติดไฟชนิ ดทีผ่านการทดสอบ UL94 ระดับ
V0 มาทําการลดปริ มาณเป็ น 10 และ 5 phr ผสมด้วยเครื องอัดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่ซึงพอลิ
เมอร์ผสมในรู ปของ extruded ทีออกมานี จะถูกตัดเป็ นเม็ดโดยเครื องตัดเม็ดพลาสติก
3.3.5.6 นําเม็ด พลาสติ ก แต่ละสู ตรไปทําการฉี ดขึ นรู ป ด้วยเครื องอัดฉี ด เพื อให้ไ ด้
ชิ นงานสําหรับทดสอบการติดไฟและทดสอบสมบัติเชิ งกล แล้วนํามาทดสอบสมบัติต่างๆ
เช่นเดียวกับข้อ 3.3.5.4
3.3.5.7 วิเคราะห์ผลการทดลองตอนที 2
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Flame retardants
- MMT (1 และ 2 phr)
- MH (5 และ 10 phr)
- BDP (5 และ 10 phr)
- DOPO (5 และ 10 phr)
-TPP (5 และ 10 phr)

HIPS

Twin Screw Extruder
Injection Molding Machine

Thermal
Properties
-TGA

Mechanical
Properties
-Tensile
-Impact

Flammability
-LOI
-UL 94

Morphological
Property
-SEM

ภาพที 26 แผนภาพแสดงขันตอนการดําเนินงานในส่ วนที 2
ส่ วนที 3 ปรับปรุ งสมบัติความทนทานต่ อแรงกระแทกของ HIPS ทีลดลงเนืองจากการเติม
สารต้ านทานการติดไฟ
3.3.5.8 ทําการผสม HIPS และสารต้านทานการติดไฟชนิ ดที ผ่านการทดสอบ UL94
ระดับ V0 และ SBS 15 phr ผสมด้วยเครื องอัดรี ดแบบเกลี ยวหนอนคู่ซึงพอลิเมอร์ ผสมในรู ป
ของ extruded ทีออกมานี จะถูกตัดเป็ นเม็ดโดยเครื องตัดเม็ดพลาสติก
3.3.5.9 นําเม็ด พลาสติ ก แต่ ละสู ตรไปทําการฉี ดขึ นรู ป ด้วยเครื องอัดฉี ด เพื อให้ไ ด้
ชิ นงานสําหรับทดสอบการติดไฟและทดสอบสมบัติเชิ งกล แล้วนํามาทดสอบสมบัติต่างๆ
เช่นเดียวกับข้อ 3.3.1.4
3.3.5.10 วิเคราะห์ผลการทดลองตอนที 3
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Flame retardants
- MMT
- MH
- BDP
- DOPO
-TPP

HIPS

SBS

Twin Screw Extruder
Injection Molding Machine

Thermal
Properties
-TGA

Mechanical
Properties
-Tensile
-Impact

Flammability
-LOI
-UL 94

ภาพที 27 แผนภาพแสดงขันตอนการดําเนินงานในส่ วนที 3
3.3.6 วิเคราะห์และสรุ ปผลงานวิจยั
3.3.7 จัดทํารายงานผลงานวิจยั
3.3.8 เสนอผลงานวิจยั

Morphological
Property
-SEM
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บทที 4
ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง
งานวิจยั นีได้ทาํ การปรับปรุ งสมบัติการต้านทานการติดไฟของพอลิสไตรี นชนิ ดทนทานต่อ
แรงกระแทกโดยเติมสารต้านทานการติดไฟชนิดและปริ มาณต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนด้วยกัน
ดังนี
ส่ วนที 1

ศึกษาชนิ ดของสารต้านทานการติดไฟต่อสมบัติของ HIPS โดยใช้สารต้านการติดไฟ
ต่างกัน 5 ชนิดได้แก่ MH, BDP, DOPO, TPP ทีปริ มาณ 15 phr และ OMMT ทีปริ มาณ 3
phr
ส่ วนที 2 ศึกษาปริ มาณของสารต้านทานการติดไฟต่อสมบัติของ HIPS โดยใช้สารต้านทานการติด
ไฟ 5 ชนิดได้แก่ MH, BDP, DOPO, TPP ทีปริ มาณ 5, 10 และ 15 phr และ OMMT ที
ปริ มาณ 1, 2 และ 3 phr
ส่ วนที 3 ปรับปรุ งความทนทานต่อแรงกระแทกของ HIPS ทีลดลงเนืองจากการเติมสารต้านทาน
การติดไฟด้วยการเติม SBS
4.1 ผลของชนิดสารต้ านทานการติดไฟต่ อสมบัติของ HIPS
ส่ วนที 1 นี เป็ นการศึกษาผลของชนิ ดสารต้านทานการติดไฟได้แก่ OMMT, MH, BDP,
DOPO และ TPP ต่อสมบัติการต้านทานการติดไฟของ HIPS โดยนําสารต้านทานการติดไฟมาผสม
ขึนรู ปเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ดว้ ยเครื องอัดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder) โดยใช้
ปริ มาณสารต้านทานการติดไฟ 15 phr ( 3 phr สําหรับ OMMT) และขึนรู ปชิ นงานตัวอย่างสําหรับ
ทดสอบสมบัติต่างๆด้วยเครื องอัดฉี ด (Injection molding machine) และนํามาทดสอบการต้านทาน
การติดไฟด้วย Underwriters Laboratories 94 (UL94), Limiting oxygen index (LOI) และ Pyrolysis
combustion flow calorimetry (PCFC) ทดสอบสมบัติทางความร้อนด้วย TGA ทดสอบสมบัติเชิงกล
ได้แก่ สมบัติการทนทานต่อแรงดึงและสมบัติการทนทานต่อแรงกระแทก รวมทังศึกษาสมบัติทาง
สัณฐานวิทยาด้วย SEM
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4.1.1 สมบัติการต้ านการติดไฟ (Flame retardancy)
การศึกษาการเผาไหม้ทดสอบโดยเทคนิค UL94, LOI และทดสอบ PCFC ผลการทดสอบ
แสดงดังตารางที 2
ตารางที 2 แสดง LOI, UL94, อัตราการเผาไหม้และ HRC ของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้านทาน
การติดไฟชนิ ดต่างๆ
อัตราการเผาไหม้
HRC
สู ตร
%LOI
UL94
(cm/min)
(J/gK)
HIPS
18.5
NC*
1118
5.90 r0.40
HIPS/ OMMT 3 phr
22.5
V0
846
HIPS/ MH 15 phr
21.5
NC*
1048
2.22 r0.23
HIPS/ BDP 15 phr
22.5
V0
832
HIPS/ DOPO 15 phr
22.5
V0
826
HIPS/ TPP 15 phr
22.5
V0
853
*NC = no classify
จากการทดสอบการเผาไหม้ของ HIPS ในแนวตัง ชิ นงานหลังการเผาไหม้แสดงดังภาพที 28
พบว่า HIPS จะเกิ ดการเผาไหม้อย่างรวดเร็ วและเผาไหม้ไปจดหมดระยะชิ นงาน ด้วยอัตรา 5.90
เซนติเมตรต่อนาที ทังยังเกิดเขม่าสี ดาํ จํานวนมาก และยังเกิดการหยดลงของพอลิเมอร์ หลอมเหลว
จึงไม่จดั อยูใ่ นอันดับใดในการทดสอบ UL-94 มีปริ มาณการใช้ออกซิ เจนน้อยทีสุ ด (%LOI) ทีทําให้
HIPS ลุกติดไฟ 18.5 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนภาพ SEM ของชิ นงานทีเหลือจากการเผาไหม้ของ HIPS ภาพ
29 (a) ก็พบว่าไม่เกิดเถ้าใดๆปกคลุมพืนผิวพอลิเมอร์ เลย HIPS เกิดการเผาไหม้และลอยเป็ นเขม่าไป
หมด และนอกจากนี จากการทดสอบการเผาด้วยเทคนิ ค PCFC แสดงค่า Heat Release Capacity
(HRC) ซึงหมายถึง อัตราการปลดปล่อยความร้อนทีมากทีสุ ดต่ออัตราการให้ความร้อนทีคงทีในการ
ทดสอบ โดย HRC ของ HIPS คือ 1118 J/gK และเมือเติมสารต้านทานการติดไฟลงไปใน HIPS
พบว่าสามารถปรับปรุ งสมบัติการต้านการติดไฟ โดยพบว่า %LOI มีค่าเพิมขึน มีอตั ราการเผาไหม้
ช้าลงและปลดปล่อยความร้อนในระหว่างการเผาไหม้ลดลง ดังแสดงในตารางที 2
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a

b

c

d

e

f

ภาพที 28 ชินงานจากการทดสอบ UL94 (a) HIPS, (b) HIPS/OMMT, (c) HIPS/MH,
(d) HIPS/BDP, (e) HIPS/DOPO และ (f) HIPS/TPP

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
ภาพที 29 แสดงภาพจาก SEM ของ a) HIPS, b) HIPS/OMMT3, c) HIPS/MH15, d) HIPS/BDP15,
e) HIPS/DOPO15 และ f) HIPS/TPP15 ทีกําลังขยาย 200 เท่า
เมือทําการเปรี ยบเทียบการต้านทานการติดไฟของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้านทานการ
ติดไฟ MH พบว่า %LOI มีค่าเพิมขึนเป็ น 21.5 เปอร์ เซ็นต์ โดยการทํางานของ MH นัน MH จะเกิด
การสลายตัวและปลดปล่อยนําออกมา ดังสมการที 2 ซึ งจะไปลดอุณหภูมิของระบบการเผาไหม้ลง
และเจือจางแก๊สทีติดไฟได้[44] สําหรับ MgO จะมีเสถียรทางความร้อนสู ง และจะไปเคลือบบน
พืนผิวพอลิเมอร์ซึงจะเป็ นฉนวนกันแก๊สทีติดไฟได้กบั เปลวไฟและแก๊สออกซิ เจนจากภายนอก [14,
45] แต่อย่างไรก็ตามเมือเติม MH ไป 15 phr พบว่า %LOI มีค่าตําทีสุ ด (LOI 21.5%) และจากการ
ทดสอบ PCFC มีการปลดปล่อยความร้ อนออกมาสู งทีสุ ด (1048 J/gK) เมือเปรี ยบเทียบกับสาร
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ต้านทานการติดไฟชนิดอืน (ดังตารางที 2) และไม่อยูใ่ นระดับใดใน UL94 ซึ งเมือเกิดการเผาไหม้
เปลวไฟลุกอย่างต่อเนืองไม่สามารถดับไฟได้ดว้ ยตัวเอง เกิดการเผาไหม้ไปจดหมดระยะชิ นงาน ดัง
ภาพที 28 (c) และเกิดการหยดลงของพอลิ เมอร์ หลอมเหลว MH เพียงแค่ชะลออัตราการเผาไหม้
ของ HIPS ลงเท่านัน โดยมีอตั ราการเผาไหม้ 2.22 เซนติเมตรต่อนาที เนื องจากปริ มาณ MH ไม่
เพียงพอต่อการต้านทานการติดไฟที มีประสิ ทธิ ภาพ เห็ นได้จากภาพจาก SEM ของ HIPS/MH
หลังจากการเผาไหม้ ภาพที 29 (c) พบว่ามีปริ มาณเถ้าเพียงเล็กน้อยและไม่ทวถึ
ั ง ต้องมีการเติมลงไป
ในปริ มาณมาก จึงจะทําหน้าทีเป็ นสารต้านทานการติดไฟได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ [37, 46] และมี
ฟองอากาศทีเกิดจากการการระเหยของนําทีปลดปล่อยออกมา
2Mg(OH)2 Æ 2MgO + H2O (1300 kJ/mol) -------------------- (2)
เมือพิจารณาเปรี ยบเทียบสารต้านทานการติดไฟในกลุ่มฟอสเฟต : BDP, DOPO และ TPP
พบว่าสามารถปรับปรุ งการต้านทานการติดไฟของ HIPS ได้ดี จากการทดสอบ UL94 อยูใ่ นระดับ
V0 โดยทําให้ HIPS สามารถดับไฟได้เองและไม่เกิ ดการหยดของพอลิเมอร์ หลอมเหลว และมี
%LOI ถึง 22.5 เปอร์ เซ็นต์ และจากการทดสอบ PCFC พบว่า HIPS/BDP, HIPS/DOPO และ
HIPS/TPP มีการปลดปล่อยความร้อนดังนี คือ 832, 826 และ 853 J/gK ตามลําดับ โดยทัวไปแล้ว
การทํางานของสารต้านทานการติ ดไฟในกลุ่ มนี สามารถทํางานได้ทงในเฟสของแก๊
ั
สและเฟสที
ควบแน่น ในเฟสแก๊สจะสลายตัวและปลดปล่อย PO·ไปจับกับอนุมูลอิสระ (H· และ OH·) ทีเกิด
จากการสลายตัวของพอลิเมอร์ ซึงมีความว่องไวในการติดไฟ แล้วเกิดเป็ นโมเลกุลทีมีความว่องไว
ลดลงหรื อเฉื อยต่อการเกิดปฏิกิริยา จึงสามารถหน่วงการเผาไหม้และเจือจางแก๊สออกซิ เจน [38, 45,
47-49] สําหรับเฟสทีควบแน่นนันจะสร้างชันขีเถ้าเพือเป็ น barrier ป้ องกันระหว่างเฟสแก๊สทีเกิด
การเผาไหม้และเฟสของแข็งทีเกิดการสลายตัวทางความร้อน โดยชันขีเถ้านี จะมีค่าการนําความร้อน
ตําทําให้ล ดการถ่ า ยเทความร้ อนจากแหล่ ง ความร้ อนไปสู่ วสั ดุ จํา กัด การถ่ า ยเทมวลของแก๊ ส
ออกซิเจนทีจะเข้าสู่ เปลวไฟ และทําให้อตั ราการสลายตัวเนืองจากความร้อนของพอลิ เมอร์ และการ
ไหลของเชือเพลิงทีบริ เวณทีสัมผัสเปลวไฟลดลง
สําหรับการเติม BDP ลงไปใน HIPS พบว่าเกิ ดการทํางานทังในเฟสของแก๊สและเฟสที
ควบแน่นยืนยันได้จากผล TGA ดังตารางที 3 พบว่า HIPS/BDP มีนาหนั
ํ กของสารเหลื อจากการ
ทดสอบสู งถึ ง 5.21 เปอร์ เซ็ นต์และภาพ SEM ของชิ นงานหลังจากการเผาไหม้ทีมี ทงเถ้
ั าและ
ฟองอากาศกระจายอยู่ (ภาพที 29 (d)) โดยกลไกการแตกตัวเป็ นอนุมูลอิสระของ BDP แสดงดัง
ภาพที 30 และกลไกการสลายตัวทางความร้อนและสร้างเป็ นเถ้าของสารต้านทานการติดไฟ BDP
แสดงดังภาพที 31
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ตารางที 3 นําหนักของ HIPS และ HIPS ทีผสมสารต้านการติดไฟชนิ ดต่างๆทีเหลือจาก
การทดสอบ TGA
นําหนักสารทีเหลือ
สู ตร
(เปอร์เซ็นต์)
HIPS
0.24
HIPS/OMMT 3 phr
3.09
HIPS/MH 15 phr
5.11
HIPS/BDP 15 phr
5.21
HIPS/DOPO 15 phr
0.16
HIPS/TPP 15 phr
0

∆

∆

ภาพที 30 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของสารต้านทานการติดไฟ BDP ในเฟสแก๊ส
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ภาพที 31 กลไกการสลายตัวทางความร้อนและสร้างเป็ นเถ้าของสารต้านทานการติดไฟ
BDPในเฟสทีควบแน่น [50]
สําหรับการเติม DOPO ลงไปใน HIPS นันพบว่ามีการทํางานในทังในเฟสของแก๊สและเฟส
ทีควบแน่น แต่พบการทํางานในเฟสของแก๊สเป็ นหลัก โดยพบว่าปริ มาณเถ้าทีเหลือจากการทดสอบ
TGA มี เพี ย งเล็ก น้อยแสดงดังตารางที 3 และภาพ SEM ของชิ นงานหลัง จากการเผาไหม้
(ภาพที 29 (e)) ก็พบเถ้ากระจายอยูแ่ ต่มีปริ มาณไม่มากนักแต่พบฟองอากาศจํานวนมาก ดังภาพที 32
ทังนีเนืองจากเมือเอาเปลวไฟออก HIPS/DOPO ก็เกิดการดับไฟในเวลาอันรวดเร็ ว จึงเกิดเพียงแค่
การสลายตัวเป็ นอนุ มูลอิ สระมาต้านการติดไฟ ยังไม่ทนั สร้ างชันของเถ้าอย่างสมบูรณ์ กลไกการ
สลายตัวเป็ นอนุมูลอิสระของ DOPO แสดงในภาพที 33 และกลไกการสร้างเป็ นเถ้าแสดงในภาพที
34 ตามลําดับ

ภาพที 32 แสดงภาพจาก SEM ของ HIPS/DOPO 15 ทีกําลังขยาย 10 เท่า
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ภาพที 33 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของสารต้านทานการติดไฟ DOPO ในเฟสแก๊ส [51]

ภาพที 34 กลไกการสลายตัวทางความร้อนและสร้างเป็ นเถ้าของสารต้านทานการติดไฟ
DOPO ในเฟสทีควบแน่น [38]
ส่ วนการเติม TPP ลงไปใน HIPS นันจะมีการทํางานในเฟสของแก๊สเพียงอย่างเดี ยว
เนืองจาก TPP ระเหยกลายเป็ นไอได้ง่ายเนืองจากมีอุณหภูมิในการระเหยตํา จึงทําหน้าทีในเฟสของ
แก๊สเท่านัน สอดคล้องกับผลจาก TGA ทีเกิดการสลายตัวไปหมดไม่เหลือเถ้า ดังตารางที 3 และภาพ
จาก SEM ภาพที 35 ก็พบฟองอากาศซึ งคาดว่ามาจากส่ วนทีระเหยกลายเป็ นไอ สําหรับกลไกการ
แตกตัวเป็ นอนุมูลอิสระของ TPP แสดงในภาพที 36

ภาพที 35 แสดงภาพจาก SEM ของ HIPS/TPP15 ทีกําลังขยาย 10 เท่า
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ภาพที 36 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของสารต้านทานการติดไฟ TPP ในเฟสแก๊ส [3]
นอกจากนี เมื อพิ จารณาการเติ ม OMMT เป็ นสารต้า นทานการติ ดไฟให้แก่ HIPS พบว่า
สามารถเพิม %LOI เป็ น 22.5 เปอร์ เซ็นต์และอยูใ่ นระดับ V0 ในการทดสอบ UL94 แม้จะเติมเพียง
3 phr เท่านัน ภาพจาก SEM ของชิ นงาน HIPS/OMMT หลังจากการเผาไหม้ ภาพที 26 (b) พบว่า
เกิดเถ้าขึนปกคลุมผิวพอลิเมอร์ อย่างทัวถึง ซึ งจะทําหน้าทีเป็ น physical barrier ในการปกป้ องพอลิ
เมอร์ จากความร้ อนและออกซิ เจนในอากาศ และชะลอการแพร่ ออกของแก๊สทีติ ดไฟได้ทีเกิดจาก
การสลายตัวของพอลิเมอร์ ออกไปยังบริ เวณเปลวไฟ[52] การทํางานของ OMMT จะเริ มจากการที
alkylammonium salt เกิดการสลายตัวเมือได้รับความร้อนจากนันเกิดเป็ น acid sites บนsilicate และ
เกิ ด การสะสมของเคลย์บ นผิ ว หน้ า ของพอลิ เ มอร์ เ นื องจากบริ เ วณผิ ว มี พ ลัง งานน้ อ ยกว่ า ใน
carbon-base polymer เมือได้รับความร้อนจึงเกิดการเคลือนทีของอนุภาคเคลย์มายังผิวหน้า จะไปเร่ ง
การสร้ างเป็ นเถ้าทีเสถี ยร และนอกจากนี แผ่นของชันเคลย์ยงั กักสายโซ่ พอลิ เมอร์ ทีสลายตัวทาง
ความร้อนเพือไม่ให้การสลายตัวดําเนินต่อ และนอกจากนี OMMT เกิดการกลายเป็ นไอตําทําให้เป็ น
ประโยชน์ในการเกิ ดเป็ นเถ้าได้อย่างเต็มที สอดคล้องกับภาพ SEM ทีมีปริ มาณเถ้าปกคลุ มเป็ น
จํานวนมาก [52, 53]
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4.1.2 สมบัติทางความร้ อน (Thermal property)
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ภาพที 37 แสดงกราฟจาก TGA ของ HIPS, HIPS/OMMT3, HIPS/MH15, HIPS/BDP15,
HIPS/DOPO15 และ HIPS/TPP15 ภายใต้สภาวะบรรยากาศแก๊สไนโตรเจน
จากการศึกษาสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิ ค TGA พบว่า HIPS และ HIPS ทีเติมสาร
ต้านทานการติดไฟเกิดการสลายตัวทางความร้อนเพียงขันตอนเดียว โดย HIPS จะเริ มสลายตัวทาง
ความร้ อนที อุ ณหภูมิ ระหว่า ง 409 ถึ ง 447 องศาเซลเซี ย ส ส่ วน HIPS/OMMT, HIPS/MH,
HIPS/BDP, HIPS/DOPO และ HIPS/TPP เริ มเกิ ดการสลายตัวทางความร้ อนทีอุณหภูมิ 428.44,
413.30, 412.95, 413.68, และ 407.20 องศาเซลเซี ยสตามลําดับ โดย HIPS/DOPO และ HIPS/TPP
เกิดการสลายตัวและสู ญเสี ยนําหนักในช่วงแรกไปประมาณ 13 เปอร์ เซ็นต์ซึงใกล้เคียงกับปริ มาณ
สารต้านการติดไฟทีเติมลงไป ยืนยันถึงการสลายตัวไปเป็ นอนุมูลอิสระเพือทําหน้าทีในการต้านการ
ติดไฟ และเมือพิจารณานําหนักสารทีเหลือจากการทดสอบแสดงดังตารางที 3 พบว่า HIPS เกิดการ
สลายตัวค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเหลื อเถ้าน้อยมากเพียง 0.24 เปอร์ เซ็ นต์เท่านัน ส่ วน HIPS/OMMT
และ HIPS/MH เหลือเถ้า 3.09 และ 5.11 เปอร์ เซ็ นต์ตามลําดับ ซึ งสอดคล้องกับผลทดสอบการ
เผาไหม้ดงั ทีได้กล่าวใน 4.1.1 ว่ามีการสร้ างเถ้าขึนมาปกคลุมผิวพอลิ เมอร์ ส่ วน HIPS/BDP และ
HIPS/DOPO มีเถ้าเหลืออยู่ 5.21 และ 0.16 เปอร์เซ็นต์ และ HIPS/TPP เกิดการสลายตัวอย่างสมบูรณ์
ไม่เหลือปริ มาณเถ้าเลย สอดคล้องกับการทํางานในเฟสของแก๊สของ TPP ทีเกิดการสลายตัวและ
ปลดปล่อยอนุมูลอิสระ
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4.1.3 สมบัติเชิงกล (Mechanical properties)
4.1.3.1 สมบัติการทนแรงกระแทก (Impact test)
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ภาพที 38 แผนภูมิแท่งแสดงความทนทานแรงต่อกระแทกของ HIPS, HIPS/OMMT3, HIPS/MH15,
HIPS/BDP15, HIPS/DOPO15 และ HIPS/TPP15
ความทนทานแรงต่อกระแทกของ HIPS ทีเติมสารต้านทานการติดไฟชนิ ดต่างๆแสดงดัง
ภาพที 38 HIPS เป็ นพอลิ เมอร์ ซึงประกอบด้วยส่ วนที เป็ นพอลิ ส ไตรี นเป็ นหลักและมี พอลิ บิวตะไดอีน ประกอบอยู่ประมาณ 3-5 เปอร์ เซ็ นต์ โดยพอลิบิวตะไดอีนจะทําหน้าที เป็ นส่ วนที
ดูดซับพลังงานหรื อรั บแรงกระแทก ทําให้ HIPS มี ค่าความต้า นทานแรงกระแทกสู งถึ ง 24.12
กิโลจูลต่อตารางเมตร แต่เมือเติมสารต้านทานการติดไฟลงไปพบว่าสารต้านทานการติดไฟทุกชนิ ด
ทําให้ความทนทานแรงต่อกระแทกของ HIPS/FR ลดลงเนื องจากสารต้านทานการติดไฟมีความ
แข็งเกร็ ง (stiffness) โดยทีความทนทานแรงต่อกระแทกของ HIPS ทีเติมสารต้านทานการติดไฟมีค่า
ตําทีสุ ดเมือเติม OMMT และ MH (6.67 และ 6.99 กิโลจูลต่อตารางเมตรตามลําดับ) เนืองจากมีความ
ไม่เป็ นเนือเดียวกัน สังเกตได้จากภาพ SEM รู ป 40 (a) และ 40 (b) จึงทําให้การกระจายแรงไปยัง
สายโซ่ขา้ งเคียงเป็ นไปอย่างไม่สมําเสมอ เมือได้รับแรงกระแทกจึงดูดซับพลังงานได้นอ้ ยลง สําหรับ
สารต้านทานการติดไฟในกลุ่มฟอสเฟต ความทนทานแรงต่อกระแทกของ HIPS/FR ลดลงเนืองจาก
การมีวงแหวนเบนซี นในโครงสร้างสารต้านทานการติดไฟซึ งมีความแข็งเกร็ ง แต่ความทนทานต่อ
แรงกระแทกไม่ลดเท่าการเติม OMMT และ MH ทังนีเนื องจากโครงสร้างทางเคมีของสารต้านทาน
การติดไฟฟอสเฟตเหล่านี มีโครงสร้ างทีมีความคล้ายคลึงกันกับ HIPS มากกว่า OMMT และ MH
จึงทําให้มีความทนทานต่อแรงกระแทก 10.04, 8.99 และ 9.34 กิโลจูลต่อตารางเมตร สําหรับ BDP,
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DOPO และ TPP ตามลําดับ โดยที BDP มีค่าความทนทานแรงต่อกระแทกสู งทีสุ ดเพราะมีพนั ธะ
C–O-P ในโครงสร้างของ BDP หลายตําแหน่ง ดังภาพที 39 (a) ซึ งมีความยืดหยุน่ (flexible) จึง
สามารถถ่ายเทแรงได้ดี

(a)

(b)

(c)
รู ป 39 แสดงโครงสร้างทางเคมีของ (a) BDP, (b) DOPO และ (c) TPP

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
ภาพที 40 แสดงภาพจาก SEM ของ (a) HIPS/OMMT3, (b) HIPS/MH15, (c) HIPS/BDP15,
(d) HIPS/DOPO15 และ (e) HIPS/TPP15 ทีกําลังขยาย 500 เท่า
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4.1.3.2 สมบัติการทนต่อแรงดึง (Tensile properties)
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ภาพที 41 แผนภูมิแท่งแสดงมอดูลสั ของ HIPS, HIPS/OMMT3, HIPS/MH15, HIPS/BDP15,
HIPS/DOPO15 และ HIPS/TPP15
สําหรับผลของการเติมสารต้านทานการติดไฟชนิ ดต่างๆต่อมอดูลสั พบว่าการเติม MH และ
OMMT ทําให้มอดูลสั ของ HIPS มีค่าเพิมขึนเนืองจาก OMMT และ MH ทีเติมลงไปมีลกั ษณะทาง
กายภาพเป็ นอนุภาคผงทีมีขนาดเล็กสามารถกระจายตัวใน HIPS ได้ดี เมือได้รับแรงดึง สายโซ่ HIPS
ซึ งเป็ นพอลิเมอร์ อสัณฐานทีสายโซ่ พอลิเมอร์ มีการขดรวมกันเป็ น random coil จะเกิ ดการยืดออก
ของพันธะ และจากนันก็จะเกิดการคลายเกลียวออก และเกิดการยืดออกของสายโซ่พอลิเมอร์ แต่เมือ
มีอนุ ภาคของสารต้านทานการติดไฟกระจายตัวอยู่ในเนื อเมทิกซ์ จะทําให้ไปขัดขวางการยืดออก
ของสายโซ่พอลิเมอร์ จึงต้องใช้แรงมากขึนในการทําให้สายโซ่ พอลิเมอร์ ยืดออก จึงทําให้มอดูลสั มี
ค่าสู งขึน โดย HIPS/MH มีมอดูลสั สู งกว่า HIPS/OMMT เนืองจากมีการเติม MH ในปริ มาณ 15 phr
ซึ งมากกว่า OMMT ทีมีการเติม 3 phr จึงมีจาํ นวนอนุภาคไปขัดขวางมากกว่า ส่ วน HIPS ทีเติมสาร
ต้า นทานการติ ด ไฟกลุ่ ม ฟอสเฟต ค่ า มอดู ล ัส ไม่ เ ปลี ยนแปลงมากนัก เนื องจาก HIPS/BDP,
HIPS/DOPO และ HIPS/TPP สามารถผสมเข้าเป็ นเนื อเดียวกันได้ดีกบั พอลิ เมอร์ เมทริ กซ์ (ภาพที
40) จึ งไม่เกิ ดการขัดขวางการยืดออกของสายโซ่ พอลิ เมอร์ และนอกจากนี โครงสร้ างของสาร
ต้านทานการติดไฟในกลุ่มฟอสเฟตเหล่านี มีทงความยื
ั
ดหยุน่ ของพันธะ C-O-P และความแข็งเกร็ ง
ของวงแหวนเบนซีน จึงทําให้มีความสมดุลกันค่ามอดูลสั จึงไม่เกิดการเปลียนแปลงมากนัก
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ภาพที 42 แผนภูมิแท่งแสดงความแข็งแรงต่อการดึงของ HIPS, HIPS/OMMT3, HIPS/MH15,
HIPS/BDP15, HIPS/DOPO15 และ HIPS/TPP15
ความแข็งแรงต่อการดึงของ HIPS และ HIPS/FR ดังแสดงแผนภูมิแท่งภาพที 42 พบว่าการ
เติม OMMT และ MH ส่ งผลให้ความแข็งแรงต่อการดึงของ HIPS เพิมขึน เนืองจากอนุภาค OMMT
และ MH เป็ นอนุภาคทีมีขนาดเล็ก สามารถกระจายตัวในพอลิเมอร์ เมทริ กซ์ได้ดี (สังเกตได้จากรู ป
SEM ภาพที 40 (a) และ 40 (b)) และมีอนั ตรกิ ริยากับสายโซ่ HIPS ทางกายภาพ จึงทําให้มีความ
แข็งแรงต่อการดึงสู งขึน และนอกจากนี OMMT และ MH เป็ นอนุภาคทีมีความแข็งเกร็ งสู งจึงช่วย
เพิมความแข็งแรงต่อการดึงให้กบั HIPS ได้อีกด้วย พบว่า HIPS/OMMT มีความแข็งแรงต่อการดึง
สู งกว่า HIPS/MH เนืองจาก OMMT ผ่านการปรับปรุ งผิวเพือให้เข้ากับพอลิเมอร์ เมทริ กซ์ทีไม่มีขวั
แล้ว จึงสามารถเข้ากับ HIPS ได้มากกว่า MH ซึ งมีขวสู
ั งกว่า OMMT ดังนัน HIPS/OMMT จึงมี
ความทนทานต่อแรงดึงสู ง สําหรับ HIPS ทีเติมสารต้านทานการติดไฟกลุ่มฟอสเฟตทัง 3 ชนิ ด
BDP, DOPO และ TPP ทําให้ความแข็งแรงต่อการดึงของ HIPS ลดลง เนืองจากโครงสร้างของสาร
ต้านทานการติดไฟในกลุ่มฟอสเฟตนี มีความแข็งเกร็ งน้อยเนืองจากมีพนั ธะ C–O-P ซึ งเป็ นพันธะที
มีความยืดหยุน่ จึงทําให้ความแข็งแรงต่อการดึงของ HIPS ลดลง และนอกจากนี BDP และ TPP ยัง
เป็ นสารต้านทานการติดไฟทีทําหน้าทีเป็ นพลาสติไซเซอร์ อีกด้วย[54] จึงทําให้ความแข็งแรงต่อการ
ดึงของ HIPS/BDP และ HIPS/TPP มีความแข็งแรงต่อการดึงยืดตําทีสุ ดสอดคล้องกับโครงสร้างใน
รู ป 39 (a) และ 39 (c) ทีมีพนั ธะ C-O-P อยูห่ ลายตําแหน่ง
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ภาพที 43 แผนภูมิแท่งแสดงเปอร์ เซ็นต์การดึงยืดของ HIPS, HIPS/OMMT3, HIPS/MH15,
HIPS/BDP15, HIPS/DOPO15 และ HIPS/TPP15
สารต้านทานการติดไฟทุกชนิ ดทีเติมลงไปจะลดเปอร์ เซ็นต์การดึงยืดของ HIPS ลง เมือ
เปรี ยบเทียบตามชนิ ดของสารต้านการติดไฟพบว่า สารต้านทานการติดไฟชนิ ด OMMT และ MH
นันเมือเติมลงไปแล้วมีความไม่เป็ นเนือเดียวกันกับ HIPS ดังเสดงในภาพ SEM ภาพที 40 (a) และ
40 (b) จึงทําให้เปอร์เซ็นต์การดึงยืดลดลงมาก เนืองจากมีอนุภาคไปขัดขวางการเคลือนทีของสายโซ่
พอลิเมอร์ ในระหว่างทีได้รับแรงดึงทําให้เมือเกิดจุดเริ มต้นของการขาดของชิ นงาน (void) มากกว่า
ชนิดอืน สําหรับสารต้านทานการติดไฟชนิด BDP และ DOPO นันพบว่าเปอร์ เซ็นต์การดึงยืดลดลง
ไม่มากนักเนืองจาก BDP และ DOPO สามารถผสมเข้าเป็ นเนือเดียวกันกับ HIPS ได้ดีดงั แสดงในรู ป
40 (c) และ 40 (d) ทําให้เกิดการขัดขวางการเคลือนทีของสายโซ่นอ้ ยทําให้มีการยืดตัวสู ง และ HIPS
ทีเติมสารต้านทานการติดไฟ TPP นันพบว่ามีเปอร์ เซ็นต์การดึงยืดตําทีสุ ดแม้วา่ ภาพจาก SEM จะ
สามารถผสมเข้าเป็ นเนือเดียวกันได้ดีกบั HIPS
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4.2 ผลของปริมาณสารต้ านทานการติดไฟชนิดต่ างๆ ต่ อสมบัติของ HIPS
ส่ วนที 2 นี เป็ นการศึกษาผลของปริ มาณสารต้านทานการติดไฟทัง 5 ชนิ ด ได้แก่ OMMT,
MH, BDP, DOPO และ TPP ต่อสมบัติการต้านทานการติดไฟของ HIPS โดยลดปริ มาณสาร
ต้านทานการติดไฟลงจากตอนที 1 ทีเติม 15 phr เป็ น 10 และ 5 phr (จาก 3 phr เป็ น 2 และ 1 phr
สําหรับ OMMT) และนําไปขึนรู ปชินงานเพือทดสอบการต้านทานการติดไฟด้วยเทคนิค UL94 และ
LOI ทดสอบสมบัติทางความร้อนด้วย TGA ทดสอบสมบัติเชิงกล ได้แก่ สมบัติการทนทานต่อแรง
ดึงและสมบัติการทนทานต่อแรงกระแทก รวมทังศึกษาสมบัติทางสัณฐานวิทยาด้วย SEM
4.2.1 สมบัติการต้ านทานการติดไฟ (Flame retardancy)
25

%LOI

20

HIPS

15
Low content
10

Medium content
High content

5
0
OMMT

MH

BDP

DOPO

TPP

Flame Retardant type

ภาพที 44 แผนภูมิแท่งแสดง %LOI ของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้านทานการติดไฟชนิดต่างๆ ใน
ปริ มาณ 5 10 และ 15 phr (1 2 และ 3 phr สําหรับ OMMT)
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ตารางที 4 แสดง LOI, UL94 และอัตราการเผาไหม้ของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้านทานการติด
ไฟชนิดต่างๆ
สู ตร
%LOI
UL94
อัตราการเผาไหม้ (cm/min)
HIPS
18.5
NC*
5.90 r0.40
20.5
HIPS/OMMT 1 phr
NC
2.61 r0.30
22.0
HIPS/OMMT 2 phr
NC
2.48 r0.10
HIPS/OMMT 3 phr
22.5
V0
HIPS/MH 5 phr
19.5
NC
2.95 r0.16
HIPS/MH 10 phr
20.5
NC
3.34 r0.32
HIPS/MH 15 phr
21.5
NC
2.22 r0.23
20.5
HIPS/BDP 5 phr
NC
2.49 r0.13
21.5
HIPS/BDP 10 phr
NC
1.84 r0.10
HIPS/BDP 15 phr
22.5
V0
20.5
HIPS/DOPO 5 phr
NC
1.92 r0.06
HIPS/DOPO 10 phr
21.5
V0
HIPS/DOPO 15 phr
22.5
V0
20.0
HIPS/TPP 5 phr
NC
2.07 r0.42
21.5
HIPS/TPP 10 phr
NC
0.13 r0.06
HIPS/TPP 15 phr
22.5
V0
*NC = not classify
จากภาพที 44 และตารางที 4 พบว่าเมือลดปริ มาณสารต้านทานการติดไฟลงจะทําให้ %LOI
ของ HIPS ที เติ ม สารต้า นการติ ด ไฟทุ ก ชนิ ด มี ค่า ลดลง ซึ งแสดงว่า ในการเผาไหม้นันใช้แก๊ ส
ออกซิ เจนในการเผาไหม้ลดลง ซึ งแสดงถึงการติดไฟง่ายขึน และจากการทดสอบ UL94 พบว่าเมือ
ลดปริ มาณสารต้านทานการติดไฟลง HIPS ทีผสมสารต้านทานการติดไฟในปริ มาณ 5 และ 10 phr
(1 และ 2 phr สําหรับ OMMT) ไม่จดั อยู่ในอันดับใดในการทดสอบ UL94 ซึ งแสดงว่ามันไม่
สามารถต้านทานการติดไฟได้เมือทดสอบการเผาไหม้ก็เกิดการลุกไหม้อย่างต่อเนื อง ไม่สามารถดับ
ไฟได้ดว้ ยตัวเอง และยังคงเกิดการหยดลงของพอลิเมอร์หลอมเหลว เพียงแต่มีอตั ราการเผาไหม้ทีตํา
กว่า HIPS บริ สุทธิ เท่านัน ทังนี เนื องจากปริ มาณสารต้านทานการติ ดไฟทีลดลงทําให้มีปริ มาณ
อนุ มูลอิสระทีเกิ ดจากการสลายตัวของสารต้านทานการติดไฟทีจะไปจับกับอนุ มูลอิสระเชื อเพลิง
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ลดลง หรื อในกรณี ของเฟสควบแน่นก็จะมีการสร้างเถ้าขึนมาปกคลุ มพืนผิวพอลิเมอร์ ได้ลดลง ทํา
ให้ไม่เพียงพอต่อการเป็ นชันฉนวนป้ องกันทีดี ซึ งสอดคล้องกับผลจาก TGA ทีมีปริ มาณเถ้าทีเหลือ
จากการทดสอบลดลง เมื อปริ มาณสารต้านทานการติ ดไฟลดลง แสดงดัง ตารางที 5 แต่ เป็ นที
น่าสนใจว่าการเติม DOPO ในปริ มาณ 10 phr ยังสามารถผ่านการทดสอบ UL94 ในระดับ V0 ได้อยู่
เนื องจากสารต้านทานการติ ดไฟ DOPO มี สั ดส่ ว นของฟอสฟอรั ส สู ง กว่า สารต้านการติ ดไฟ
ฟอสเฟตอีกสองชนิ ด แสดงถึ งการทําหน้าที เป็ นสารต้านทานการติดไฟทังในเฟสแก๊สและเฟสที
ควบแน่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตารางที 5 นําหนักของ HIPS และ HIPS ทีผสมสารต้านการติดไฟชนิดและปริ มาณต่างๆ
ทีเหลือจากการทดสอบ TGA
สู ตร

นําหนักสารทีเหลือ (%)
5 phr

10 phr

15 phr

HIPS/OMMT

1.55

1.85

3.09

HIPS/MH

2.55

4.76

5.11

HIPS/BDP

2.89

5.04

5.21

HIPS/DOPO

1.52

0

0.16

HIPS/TPP

0

0

0
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4.2.2 สมบัติเชิงกล (Mechanical properties)
4.2.2.1 สมบัติการทนต่อแรงกระแทก (Impact property)

Impact Strength (kJ/m2)
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ภาพที 45 แผนภูมิแท่งแสดงความทนทานต่อแรงกระแทกของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้านทาน
การติดไฟชนิ ดต่างๆ ในปริ มาณ 5, 10 และ 15 phr (1 2 และ 3 phr สําหรับ OMMT)
การเติมสารต้านทานการติดไฟลงใน HIPS ส่ งผลให้ความทนทานแรงต่อกระแทกของ
HIPS มีค่าลดลง ผลการทดลองเป็ นไปในทางเดียวกันสําหรับทุกชนิดของสารต้านทานการติดไฟ
แสดงดังภาพที 45 สําหรับการเติม OMMT และ MH พบว่าอนุ ภาคสารต้านทานการติดไฟไม่เป็ น
เนื อเดี ยวกันกับพอลิ เมอร์ เมทริ กซ์ เมือเติมลงไปในปริ มาณมากขึนจึ งมีจาํ นวนอนุ ภาคไปขัดขวาง
การส่ งผ่านแรงกระแทกไปยังบริ เวณอืนมากขึน สังเกตได้จากภาพ SEM (ภาพที 47) ดังนันเมือเติม
OMMT และ MH ทีปริ มาณมากขึน จึงทําให้รับแรงกระแทก และส่ งผ่านแรงไปยังโมเลกุลอืนได้ไม่
ดี ความทนทานต่อแรงกระแทกจึงมีค่าลดลง สําหรับสารต้านทานการติดไฟในกลุ่มฟอสเฟตซึ งมีวง
แหวนเบนซีนในโครงสร้างจึงมีความแข็งเกร็ ง เมือได้รับแรงกระแทกทําให้ส่งผ่านแรงไปยังบริ เวณ
อืนได้ไม่ดี เมือปริ มาณสารต้านทานการติ ดไฟเพิมขึน จึงส่ งผลให้ความทนทานแรงต่อกระแทก
ลดลงมากขึน
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4.2.2.2 ผลของการทนต่อแรงดึง (Tensile test)
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ภาพที 46 แผนภูมิแท่งแสดงมอดูลสั ของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้านทานการติดไฟชนิดต่างๆ
ในปริ มาณ 5 10 และ 15 phr (1 2 และ 3 phr สําหรับ OMMT)
สําหรับผลของการเพิมปริ มาณสารต้านทานการติดไฟต่อมอดูลสั แสดงดังภาพที 46 พบว่า
การเติม OMMT และ MH ทําให้มอดูลสั ของ HIPS มีค่าเพิมขึน เนื องจาก OMMT และ MH มี
ลักษณะทางกายภาพเป็ นอนุภาคผงทีมีขนาดเล็กสามารถกระจายตัวใน HIPS ได้ดี เมือได้รับแรงดึง
อนุ ภาคเหล่านี จะไปขัดขวางการเคลื อนทีของสายโซ่ พอลิเมอร์ จึงต้องใช้แรงมากขึนในการทําให้
สายโซ่ พอลิเมอร์ เกิดการยืดออก เมือเติมในปริ มาณมากขึนมอดูลสั ของ HIPS มีค่าเพิมมากขึน แต่
พบว่าเมือเติม OMMT 3 phr และ MH 15 phr มอดูลสั กลับลดลงเมือเทียบกับการเติมทีปริ มาณน้อย
กว่า อาจเนืองจากเกิดการเกาะกลุ่มกันของอนุ ภาคในบางจุด สําหรับ HIPS ทีเติมสารต้านทานการ
ติดไฟในกลุ่ มฟอสเฟต BDP DOPO และ TPP นันมีการแข่งขันกันระหว่างความแข็งเกร็ งใน
โครงสร้างและความยืดหยุน่ ของการเป็ นพลาสติไซเซอร์ พบว่าทีปริ มาณการเติม 5 และ 10 phr มี
มอดูลสั เพิมขึนเป็ นผลมาจากบทบาทของความแข็งเกร็ งของวงแหวนเบนซี นในโครงสร้างเป็ นหลัก
แต่ ที ปริ ม าณการเติ ม มากขึ น (15 phr) มี ม อดู ล ัส ลดลงเนื องมาจากบทบาทของการเป็ น
พลาสติไซเซอร์เป็ นหลัก
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HIPS/MH 15

ภาพที 47 แสดงภาพจาก SEM ของ HIPS/OMMT และ HIPS/MH ทีปริ มาณต่างๆ
ทีกําลังขยาย 500 เท่า
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ภาพที 48 แผนภูมิแท่งแสดงความแข็งแรงต่อการดึงของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้านทานการติด
ไฟชนิดต่างๆ ในปริ มาณ 5 10 และ 15 phr (1 2 และ 3 phr สําหรับ OMMT)
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เมือเพิมปริ มาณสารต้านทานการติดไฟจะทําให้ความแข็งแรงต่อการดึ งของ HIPS มี
แนวโน้มลดลง ในกรณี ของสารต้านทานการติดไฟในกลุ่มฟอสเฟตซึงมีพนั ธะ C–O-P ทีมีความแข็ง
เกร็ งน้อยเมือปริ มาณสารต้านทานการติดไฟเพิมขึน ค่าความแข็งแรงต่อการดึงจึงลดลงมากขึน ดัง
แสดงในแผนภูมิ แท่ง ภาพที 48 สําหรับ OMMT และ MH ซึ งเป็ นอนุ ภาคทีมี ความแข็งเกร็ ง
(stiffness) สู งกว่า HIPS ซึ งเป็ นพอลิเมอร์ เมทริ กซ์เมือเติมลงไปใน HIPS มากขึนจึงทําให้ความ
แข็งแรงต่อการดึงเพิมขึน แต่เมือเติม OMMT 3 phr และ MH 15 phr กลับพบว่าความแข็งแรงต่อการ
ดึงมีค่าลดลงเมือเทียบกับปริ มาณอืนๆ อาจเนื องมาจากเมือเติมในปริ มาณมากถึ งจุดๆหนึ งจะทําให้
เกิดการเกาะกลุ่มกันของสารต้านทานการติดไฟในบางบริ เวณ ดังแสดงในรู ป 47 ภาพจาก SEM ของ
HIPS/OMMT และ HIPS/MH ทีปริ มาณต่างๆ
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ภาพที 49 แผนภูมิแท่งแสดงเปอร์ เซ็นต์การดึงยืด ของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้านทานการติดไฟ
ชนิดต่างๆ ในปริ มาณ 5 10 และ 15 phr (1 2 และ 3 phr สําหรับ OMMT)
การเติมสารต้านทานการติดไฟลงไปจะทําให้เปอร์ เซ็นต์การดึงยืด ของ HIPS ลดลงแสดง
ดังภาพที 49 เนืองจากมีอนุภาคของสารต้านทานการติดไฟไปขัดขวางการเคลือนทีของสายโซ่ HIPS
ดังนันเมือเติมสารต้านทานการติดไฟในปริ มาณมากขึน จึ งทําให้เปอร์ เซ็นต์การดึงยืดมีแนวโน้ม
ลดลงมากขึน โดยสารต้านทานการติดไฟทุกชนิ ดทําให้เปอร์ เซ็นต์มีแนวโน้มลงลงเป็ นไปในทาง
เดียวกัน
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4.3 ปรับปรุงความทนทานต่ อแรงกระแทกของ HIPS ทีลดลงเนืองจากการเติมสารต้ านทานการติด
ไฟด้ วยการเติมยางเอสบีเอส
จากการเติมสารต้านทานการติดไฟลงไปใน HIPS ส่ งผลให้ความทนทานต่อแรงกระแทก
ซึ งเป็ นสมบัติเด่นของ HIPS ลดลง ดังนันในการทดลองส่ วนที 3 นีจะเป็ นการปรับปรุ งความทนทาน
ต่อแรงกระแทกของ HIPS ทีลดลงเนืองจากการเติมสารต้านทานการติดไฟโดยนํา HIPS ทีผสมกับ
สารต้านทานการติดไฟในปริ มาณทีเหมาะสมคือผ่านมาตรฐาน V0 ได้แก่ปริ มาณ 15 phr สําหรับ
MH, BDP, DOPO และ TPP และสําหรับ OMMT ปริ มาณ 3 phr มาเติมยางเอสบีเอส 15 phr ด้วย
เครื องอัดรี ดชนิ ดเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder) และขึนรู ปชิ นงานตัวอย่างสําหรับทดสอบ
สมบัติต่างๆด้วยเครื องฉี ด (Injection molding machine) และนํามาทดสอบการต้านทานการติดไฟ
ด้วย UL94 และ LOI ทดสอบสมบัติทางความร้อนด้วย TGA ทดสอบสมบัติเชิงกล ได้แก่ สมบัติการ
ทนทานต่อแรงดึงและสมบัติการทนทานต่อแรงกระแทก รวมทังศึกษาสมบัติทางสัณฐานวิทยาด้วย
SEM
4.3.1 สมบัติเชิงกล (Mechanical properties)
4.3.1.1 ความทนต่อแรงกระแทก (Impact property)

Impact Strength (kJ/m2)
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ภาพที 50 แผนภูมิแท่งแสดงความทนทานต่อแรงกระแทกของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้านทาน
การติดไฟและยางเอสบีเอส
จากภาพที 50 แสดงผลของการเติมยางเอสบีเอสต่อสมบัติการทนต่อแรงกระแทกของ HIPS
ผสมสารต้านทานการติดไฟชนิดต่างๆ การทดลองพบว่าการเติมยางเอสบีเอสสามารถปรับปรุ งความ
ทนทานต่อแรงกระแทกของ HIPS ทีลดลงเนืองจากสารต้านทานการติดไฟได้ โดย HIPS และ HIPS
ทีเติมสารต้านทานการติดไฟทุกสู ตรมี ความทนทานต่อแรงกระแทกเพิมขึน คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์การ
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เพิมขึนแสดงในตารางที 6 เนืองจาก ยางเอสบีเอสทีเติมลงไปนันเป็ นอิลาสโตเมอร์ ทีมีความยืดหยุน่
สู ง จึ ง สามารถรั บ และกระจายแรงกระแทกได้ดี ค่ า ความทนทานต่ อแรงกระแทกจึ ง มี ค่ า สู ง ขึ น
สําหรับสู ตร HIPS/SBS/MH, HIPS/SBS/BDP, HIPS/SBS/DOPO มีความทนทานต่อแรงกระแทก
สู งใกล้เคียงกับ HIPS และ HIPS/SBS/TPP มี ค่าความทนทานต่อแรงกระแทกที สู ง กว่า HIPS
ชีให้เห็นถึงความเข้ากันได้ของ HIPS และยางเอสบีเอสซึ งให้ผลการทดลองเหมือนกับงานวิจยั ของ
Cui W. [27] จึงกล่าวได้วา่ ประสบความสําเร็ จในการปรับปรุ งความทนทานต่อแรงกระแทกของ
HIPS ทีลดลงเนืองจากสารต้านการติดไฟ
ตารางที 6 ค่าความทนทานต่อแรงกระแทกทีเพิมขึนหลังจากการเติมยางเอสบีเอส
ค่าความทนทานต่อแรงกระแทกที
สู ตร
เพิมขึน (เปอร์เซ็นต์)
HIPS/SBS
32.73
HIPS/SBS/OMMT 3
90.53
HIPS/SBS/MH 15
223.56
HIPS/SBS/BDP 15
142.03
HIPS/SBS/DOPO 15
155.31
HIPS/SBS/TPP 15
197.78
4.3.2.2 สมบัติการทนต่อแรงดึง (Tensile properties)
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ภาพที 51 แผนภูมิแท่งแสดงมอดูลสั ของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้านการติดไฟและยางเอสบีเอส
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ภาพที 52 แผนภูมิแท่งแสดงความแข็งแรงต่อการดึงของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้าน
ทานการติดไฟและยางเอสบีเอส
จากภาพที 51 และ 52 มอดู ล ัส และความแข็ งแรงต่ อการดึ งของ HIPS/SBS และ
HIPS/SBS/FR พบว่าการเติมยางเอสบีเอสทําให้มอดูลสั และความแข็งแรงต่อการดึงของ HIPS ทีเติม
สารต้านการติดไฟแต่ละสู ตรลดลง เนื องจากเอสบีเอสทีเติมลงไปนัน เป็ นอิลาสโตเมอร์ ทีมีความ
ความยืดหยุน่ สู ง ต้านทานต่อการเปลียนรู ปน้อย มีความแข็งแรงต่อการดึงและมอดูลสั ตํากว่า HIPS
จึงทําให้มอดูลสั และความแข็งแรงต่อการดึงของ HIPS ลดลง
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ภาพที 53 แผนภูมิแท่งแสดงเปอร์ เซ็นต์การดึงยืดของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้านทานการติดไฟ
และยางเอสบีเอส
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แต่อย่างไรก็ตามการเติมยางเอสบีเอสทําให้เปอร์ เซ็นต์การดึงยืดของ HIPS ทุกสู ตรเพิมขึน
เนืองจากยางเอสบีเอสทีเติมลงไปนันเป็ นอิลาสโตเมอร์ ทีมีความยืดหยุน่ สู งสามารถดึงยึดได้มาก จึง
ทําให้มีระยะยึดก่อนขาดทีสู งขึน แต่สูตรทีมีการเติมสารต้านทานการติดไฟชนิด MH เมือมีการเติม
ยางเอสบีเอส 15 phr แล้วทําให้เปอร์เซ็นต์การดึงยืดเพิมขึนเพียงเล็กน้อยเท่านันเนืองจากอนุภาคของ
MH ทีกระจายตัวอยูใ่ นเมทริ กซ์ ไปขัดขวางการเคลือนทีของสายโซ่ พอลิเมอร์ ทําให้เปอร์ เซ็นต์การ
ดึงยืดเพิมขึนไม่มากนัก
4.3.2 ผลของการต้ านทานการติดไฟ (Flame retardancy)
ตารางที 7 แสดง LOI ของ HIPS และ HIPS ทีเติมยางเอสบีเอส 15 phr และสารต้านทานการไฟ
%LOI
ชนิดสารต้านการติดไฟ
HIPS/FR
HIPS/SBS/FR
-

18.5

18.0

OMMT

22.5

19.5

MH

21.5

19.5

BDP

22.5

20.0

DOPO

22.5

20.5

TPP

22.5

19.5

ตารางที 8 แสดง UL94 ของ HIPS และ HIPS ทีเติมยางยางเอสบีเอสและสารต้านทานการติดไฟ
ชนิดต่างๆ
UL94/burning rate (cm/min)
ชนิดสารต้านการติดไฟ
HIPS/FR
HIPS/SBS/FR
-

5.90 r0.40

2.85±0.21

OMMT

V0

2.05±0.17

MH

2.22 r0.23

2.35±0.24

BDP

V0

V1

DOPO

V0

V0

TPP

V0

1.68±0.54
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จากการทดสอบการเผาไหม้ของ HIPS ทีเติมสารต้านทานการติดไฟและยางเอสบีเอสดัง
ตารางที 7 และ 8 พบว่า %LOI มีค่าลดลงสําหรับทุกชนิดของสารต้านทานการติดไฟ เนืองมาจาก
ปริ มาณสารต้านทานการติดไฟทีเติมลงไปมีปริ มาณเท่าเดิมคือ 15 phr (OMMT 3 phr) และเติมยาง
เอสบีเอสเข้าไปอีก 15 phr จึงทําให้มีสัดส่ วนของสารต้านทานการติดไฟลดลง %LOI จึงมีค่าลดลง
เล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตาม %LOI ของ HIPS/SBS/FR ทุกสู ตรยังคงมีค่าสู งกว่า HIPS บริ สุทธิ
เมือพิจารณาผลการทดสอบการเผาไหม้ในแนวตังพบว่า HIPS/SBS เกิดการลุ กไหม้อย่าง
ต่อเนื อง ด้วยอัตราทีช้ากว่า HIPS ดังตารางที 8 แสดงให้เห็ นว่า HIPS มีอตั ราการเผาไหม้ 5.90
เซนติเมตรต่อนาที และ HIPS/SBS มีอตั ราการเผาไหม้ 2.85 เซนติเมตรต่อนาที เป็ นผลมาจากการที
เติมยางลงไปทําให้เกิดเถ้ามากขึนซึ งจะไปปกคลุมผิวพอลิเมอร์ ดังภาพ SEM (ภาพที 54) สําหรับ
HIPS/SBS/OMMT และ HIPS/SBS/MH เกิ ดการลุ กไหม้อย่างต่อเนื อง และเกิดเขม่าปริ มาณมาก
โดยมีอตั ราการเผาไหม้ 2.05 และ 2.35 cm/min ตามลําดับ และมี %LOI ลดลงเป็ น 19.5 สําหรับ
HIPS/SBS/BDP เมือติดไฟแล้วไฟสามารถดับได้เองและไม่เกิ ดการหยดลงของพอลิ เมอร์ หลอม
เหลว ผลการทดสอบอยูใ่ นระดับ V1 และมี LOI 20% การที HIPS/SBS/BDP ใช้เวลาในการทําให้
ไฟดับมากขึน และมี %LOI ลดลงก็เนืองมาจากสัดส่ วนทีลดลงของสารต้านทานการติดไฟเมือมีการ
เติมยางเพิมขึนมา สําหรับ HIPS/SBS/DOPO สามารถต้านทานการติดไฟได้ดีโดยอยูใ่ นระดับ V0
และมี LOI ลดลงเพี ย งเล็ก น้อย การที HIPS/SBS/DOPO ยัง สามารถต้านการติ ด ไฟได้ดีนัน
เนืองมาจากสัดส่ วนของปริ มาณฟอสฟอรัสในโครงสร้างของ DOPO มีสัดส่ วนสู งกว่าสารต้านการ
ติดไฟฟอสเฟตอีกสองชนิด (สัดส่ วนของฟอสฟอรัส; BDP : 0.0896, DOPO : 0.1435, TPP :
0.0951) จึงสามารถต้านทานการติดไฟได้ดี ส่ วน HIPS/SBS/TPP มีอตั ราการเผาไหม้ลดลงจากสู ตร
ทีไม่ได้ยางและมี LOI ลดลงเหลือเพียง 19.5% การที HIPS/SBS/TPP ไม่สามารถต้านทานการติดไฟ
ได้ในขณะที BDP และ DOPO สามารถต้านทานการติดไฟได้อยู่ เนืองมาจาก TPP มีการทํางานใน
เฟสของแก๊สเพียงอย่างเดียว

ภาพที 54 แสดงภาพจาก SEM ของชินงานหลังการทดสอบการเผาไหม้ของ HIPS (ซ้าย) และ
HIPS/SBS (ขวา) ทีกําลังขยาย 200 เท่า
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4.3.3 สมบัติทางความร้ อน (Thermal property)
100
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ภาพที 55 แสดงกราฟจาก TGA ของ HIPS/SBS, HIPS/SBS/OMMT3, HIPS/SBS/MH,
HIPS/SBS/BDP15, HIPS/SBS/DOPO15 และ HIPS/SBS/TPP15
ตารางที 9 นําหนักของ HIPS/SBS และ HIPS/SBS/FR ทีเหลือจากการทดสอบ TGA
นําหนักสารทีเหลือ (%)
ชนิดสารต้านการติดไฟ
HIPS/FR
HIPS/SBS/FR
-

0.24

0.41

OMMT

3.09

5.11

MH

5.11

7.10

BDP

5.21

1.03

DOPO

0.16

0.19

TPP

0
0
จากภาพที 55 และตารางที 9 แสดงข้อมูลจากการศึกษาสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิ ค
TGA พบว่า HIPS/SBS และ HIPS/SBS/FR ทีเติมสารต้านทานการติดไฟเกิดการสลายตัวทางความ
ร้อนเพียงขันตอนเดียว โดย HIPS/SBS จะเริ มสลายตัวทางความร้อนทีอุณหภูมิระหว่าง 418.04 ถึง
462.00 องศาเซลเซี ย ส ส่ ว น HIPS/SBS/OMMT, HIPS/SBS/MH, HIPS/SBS/BDP,
HIPS/SBS/DOPO และ HIPS/SBS/TPP เริ มเกิดการสลายตัวทางความร้อนทีอุณหภูมิ 432.8, 417.99,
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432.82, 414.08, และ 422.96 ตามลําดับ และพบว่า HIPS/SBS/DOPO และ HIPS/SBS/TPP เกิดการ
สลายตัวและสู ญเสี ย นําหนักในช่ วงแรกไปเป็ นอนุ มูล อิ สระเพื อทําหน้า ที ในการต้านการติ ด ไฟ
ให้ผลเช่ นเดี ยวกันกับ HIPS/DOPO และ HIPS/TPP ใน 4.1.2 เมื อพิจารณาเถ้าทีเหลื อจากการ
ทดสอบพบว่า HIPS/SBS/FR มีเถ้าเหลือจากการทดสอบมากกว่า HIPS/FR ซึ งปริ มาณเถ้าทีเพิม
ขึนมานีเป็ นส่ วนของยางเอสบีเอสทีเติมลงไป
4.4 สมบัติทางกายภาพของ HIPS ทีเติมสารต้ านทานการติดไฟ
4.4.1 การวัดสี
เนืองจากวัตถุประสงค์หลักของงานวิจยั นีคือต้องการปรับปรุ งความสามารถในการต้านทาน
การติดไฟของ HIPS โดยทียังคงสี ขาวของ HIPS อยู่ จากการวัดสี ดว้ ยเครื องวัดสี แสดงผลดังตาราง
ที 10 พบว่าการเติมสารต้านทานการติดไฟทําให้สีของผลิตภัณฑ์เปลียนไป โดย HIPS/BDP ชิ นงาน
มีสีขาวขุ่นใกล้เคียงกับสี เดิมของ HIPS มากทีสุ ดโดยมี ∆E น้อยทีสุ ด เนืองจาก BDP มีลกั ษณะทาง
กายภาพเป็ นของเหลวใสจึ ง ไม่ ส่ ง ผลต่ อ สี ข อง HIPS มากนัก รองลงมาคื อ HIPS/TPP และ
HIPS/DOPO ส่ วน HIPS/OMMT และ HIPS/MH ชิ นงานมีสีนาตาลอ่
ํ
อนและนําตาลเข้มตามลําดับ
ไม่เหมาะทีจะนําไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ทีต้องการสี ขาว ดังนันชิ นงานทีมีสีทีใกล้เคียงกับ HIPS ทีสุ ด
ได้แก่ สู ตรที เติ ม BDP DOPO และ TPP ซึ ง DOPO นันยังเป็ นสารต้านทานการติ ดไฟที มี
ประสิ ทธิภาพทีสุ ดสําหรับ HIPS ในงานวิจยั นี

a

b

c

d

e

f

ภาพที 56 ตัวอย่างชินงาน (a) HIPS, (b) HIPS/OMMT, (c) HIPS/MH, (d) HIPS/BDP,
(e) HIPS/DOPO และ (f) HIPS/TPP
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ตารางที 10 แสดงค่าจากการวัดสี
สู ตร
L
HIPS
77.78
HIPS/OMMT 3
69.89
HIPS/MH 15
71.19
HIPS/BDP 15
78.07
HIPS/DOPO 15
72.76
HIPS/TPP 15
77.98
HIPS/SBS
85.40
HIPS/SBS/OMMT 3
80.08
HIPS/SBS/MH 15
71.39
HIPS/SBS/BDP 15
86.19
HIPS/SBS/DOPO 15
85.56
HIPS/SBS/TPP 15
85.12

a
0.04
0.13
0.16
0.01
0.04
0.02
0.07
0.08
0.16
0.08
0.04
0.02

b
-7.04
5.11
1.31
-4.57
1.24
-2.60
-0.04
3.40
2.73
-2.00
-0.23
0.29

∆E
14.49
10.64
2.49
9.69
4.45
10.35
10.69
11.68
9.81
10.34
10.34
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บทที 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นีได้ทาํ การปรับปรุ งสมบัติการต้านทานการติดไฟของพอลิสไตรี น ชนิดทนทาน
ต่อแรงกระแทกโดยเติมสารต้านทานการติดไฟชนิ ดและปริ มาณต่างๆ ได้แก่ MH, BDP, DOPO
และ TPP ทีปริ มาณ 5, 10 และ 15 phr และ OMMT ทีปริ มาณ 1, 2 และ 3 phr และมีการเติมยางเอส
บีเอส เพือปรับปรุ งสมบัติการทนทานต่อแรงกระแทกหลังจากเติมสารต้านทานการติดไฟ
จากผลการวิจยั พบว่าสามารถปรับปรุ งสมบัติการต้านทานการติดไฟของ HIPS ได้ โดย
การเติมสารต้านทานการติดไฟชนิด OMMT ในปริ มาณ 3 phr BDP DOPO และ TPP ในปริ มาณ
15 phr สามารถผ่านการทดสอบการเผาไหม้มาตรฐาน UL94 ในระดับ V0 และมี %LOI เพิมขึน
เป็ น 22.5 แต่ในแง่ของสมบัติเชิ งกลทําให้ความทนทานต่อแรงกระแทกซึ งเป็ นสมบัติเด่ นของ
HIPS ลดลงมาก โดย HIPS/BDP มีความทนทานต่อแรงกระแทกสู งทีสุ ดเมือเทียบกับสารต้านทาน
การติดไฟชนิ ดอืนๆ ส่ วนความแข็งแรงต่อการดึงและมอดูลสั และพบว่า OMMT และ MH ให้
ความแข็งแรงต่อการดึ งและมอดูลสั สู งทีสุ ดเนืองจากเป็ นสารเสริ มแรงทีมีความแข็งเกร็ งสู ง ส่ วน
สารต้านทานการติดไฟในกลุ่มฟอสเฟตมีสมบัติการดึงยืดลดลงมากทีสุ ด เนืองจาก BDP และ TPP
เป็ นสารต้านทานการติดไฟทีมีคุณสมบัติเป็ นพลาสติไซเซอร์ ส่ วน DOPO เป็ นสารทีมีความแข็ง
เกร็ งน้อยเมือเทียบกับ OMMT และ MH
เมือลดปริ มาณสารต้านการติดไฟจาก 15 phr เป็ น 10 และ 5 phr สําหรับ MH, BDP,
DOPO, TPP และลดปริ มาณจาก 3 phr เป็ น 2 และ 1 phr สําหรับ OMMT พบว่ามีเพียง
HIPS/DOPO 10 phr เท่านันทีสามารถผ่านการทดสอบ UL94 ในระดับ V0 ได้เนืองจาก DOPO มี
สัดส่ วนของฟอสฟอรัสมากกว่าสารต้านทานการติดไฟฟอสเฟตอีกสองชนิด สําหรับสารต้านทาน
การติดไฟฟอสเฟตอี กสองชนิ ดนัน เมื อลดปริ มาณลงทําให้มีปริ มาณอนุ มูลอิสระทีจะไปจับกับ
อนุ มูลอิสระทีเกิดจากการสลายตัวของพอลิเมอร์ ลดลง และมีปริ มาณเถ้าลดลงทําให้สร้างเถ้าปก
คลุมผิวพอลิ เมอร์ ได้ไม่ทวถึ
ั ง จึงต้านทานการติดไฟได้ลดลง มีอตั ราการเผาไหม้สูงขึน ส่ วนสาร
ต้านการติดไฟ OMMT และ MH นันก็สร้ างชันขีเถ้ามาปกคลุมได้อย่างไม่ทวถึ
ั งเช่ นกัน ดังนัน
ปริ มาณสารต้านทานการติดไฟทีเหมาะสมสําหรับ HIPS คือ OMMT 3 phr, BDP 15 phr, DOPO
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10 phr และ TPP 15 phr ส่ วน MH นันไม่เหมาะทีจะนํามาเป็ นสารต้านทานการติดไฟให้แก่ HIPS
ต้องมีการเติมในปริ มาณทีสู งกว่านี
การเติมยางเอสบีเอสสามารถปรับปรุ งความทนทานต่อแรงกระแทกทีลดลงเนื องจากสาร
ต้ า น ท า น ก า ร ติ ด ไ ฟ ไ ด้ โ ด ย HIPS/SBS/OMMT, HIPS/SBS/MH, HIPS/SBS/BDP,
HIPS/SBS/DOPO และ HIPS/SBS/TPP มีความทนทานต่อแรงกระแทกเพิมขึน 90.53%, 223.56%,
142.03%, 155.31% และ 197.78% ตามลําดับ และเพิมเปอร์ เซ็นต์การดึงยืดเนืองจากยางเอสบีเอสมี
ความยืดหยุ่นสู ง แต่อย่างไรก็ ตามการเติ ม ยางลงไปนี ทําให้เกิ ดการเผาไหม้ได้ง่ายขึ น มี %LOI
ลดลงเมือเทียบกับสู ตรทีไม่มีการเติมยาง นอกจากนียังทําให้สมบัติเชิ งกลทังความแข็งแรงต่อการ
ดึงและมอดูลสั ลดลงอีกด้วย แต่พบว่าสู ตรทีดีทีสุ ดคือ HIPS/SBS/DOPO เนืองจากยังคงต้านทาน
การติดไฟได้ดี ผ่านการทดสอบ UL94 ในระดับ V0 มีความทนทานต่อแรงกระแทกใกล้เคียงกับ
HIPS บริ สุทธิและมีความแข็งแรงต่อการดึงลดลงไม่มากนัก
สําหรับเรื องสี ของผลิตภัณฑ์สูตรทีเติม BDP และ TPP ให้ผลิ ตภัณฑ์ทีมี สีขาวขุ่นขึน
เล็กน้อยเมือเทียบกับ HIPS บริ สุทธิ จึงทําให้ไม่เป็ นอุปสรรคเมือนําไปใช้งานกับอุปกรณ์ทีต้องการ
สี ขาวส่ วนสู ตรทีเติม DOPO มีสีขาวเหลือบนําตาลเพียงเล็กน้อย แต่สูตรทีเติม OMMT และ MH มี
สี ทีแตกต่างจาก HIPS มากไม่เหมาะทีจะนําไปใช้งานกับผลิตภัณฑ์ทีต้องการสี ขาว
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ควรมี การศึกษาเพิมเติมถึ งการผสมสารต้านทานการติดไฟ 2 ชนิ ดทีมีสมบัติการ
ทํางานในเฟสต่างกันลงใน HIPS เพือให้เกิดการทํางานเสริ มกัน
5.2.2 สารต้านทานการติดไฟ DOPO สามารถปรับปรุ งเพือให้มีหมู่ฟังชันก์ทีเข้ากับพอลิ
เมอร์ เมทริ กซ์ได้ เพือให้เกิดการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
5.2.3 ควรศึกษาถึงการเติมสารเพิมความเข้ากันของ HIPS และ OMMT เพือให้มีสมบัติ
เชิงกลทีไม่ลดลงมากนัก
5.2.4 ควรเพิมปริ มาณการเติมสารต้านทานการติดไฟ MH เพือให้มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ต้านทานการติดไฟดีขึน

69

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]
[11]

รายการอ้างอิง
Alfarraj A. and Bruce Nauman E., (2004) "Super HIPS: improved high impact polystyrene
with two sources of rubber particles", Polymer, 45(25): 8435-8442.
Katančić Z., Travaš-Sejdić J., and Hrnjak-Murgić Z., (2011) "Study of flammability and
thermal properties of high-impact polystyrene nanocomposites", Polymer
Degradation and Stability, 96(12): 2104-2111.
Beach M.W., Rondan N.G., Froese R.D., Gerhart B.B., Green J.G., Stobby B.G., Shmakov
A.G., Shvartsberg V.M., and Korobeinichev O.P., (2008) "Studies of degradation
enhancement of polystyrene by flame retardant additives", Polymer Degradation and
Stability, 93(9): 1664-1673.
Brebu M., Jakab E., and Sakata Y., (2007) "Effect of flame retardants and Sb2O3 synergist
on the thermal decomposition of high-impact polystyrene and on its debromination by
ammonia treatment", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 79(1–2): 346-352.
Grause G., Karakita D., Ishibashi J., Kameda T., Bhaskar T., and Yoshioka T., (2011)
"TG–MS investigation of brominated products from the degradation of brominated
flame retardants in high-impact polystyrene", Chemosphere, 85(3): 368-373.
Jakab E., Uddin M.A., Bhaskar T., and Sakata Y., (2003) "Thermal decomposition of
flame-retarded high-impact polystyrene", Journal of Analytical and Applied
Pyrolysis, 68–69(0): 83-99.
Finberg I., Bar Yaakov Y., and Georlette P., (1999) "New flame retardant systems for
styrenic plastics and method of preparation", Polymer Degradation and Stability,
64(3): 465-470.
Grause G., Ishibashi J., Kameda T., Bhaskar T., and Yoshioka T., (2010) "Kinetic studies
of the decomposition of flame retardant containing high-impact polystyrene", Polymer
Degradation and Stability, 95(6): 1129-1137.
Polystyrene. [17 มีนาคม 2554]; Available from: http://www.pslc.ws/mactest/styrene.htm.
Polymer international. HIP (High Impact Polystyrene). [17 มีนาคม 2554]; Available from:
http://www.plasticsintl.com/datasheets/Polystyrene.pdf.
Mechanism of Action. [6 มีนาคม 2554]; Available from:
http://www.specialchem4polymers.com/tc/Flame-Retardants/index.aspx?id=9303.

70

[12] บทความทฤษฎีการเผาไหม้. [17 มีนาคม 2554]; Available from:
http://www.pinthong- group.com/knowledge/detail.php?id=7.
[13] How Do Flame Retardants Work. [2 พฤษภาษาคม 2555]; Available from:
http://www.bromine-info.org/en/are-brfs-safe/.
[14] Laoutid F., Bonnaud L., Alexandre M., Lopez-Cuesta J.M., and Dubois P., (2009) "New
prospects in flame retardant polymer materials: From fundamentals to
nanocomposites", Materials Science and Engineering: R: Reports, 63(3): 100-125.
[15] Physical Effect. [6 มีนาคม 2554]; Available from:
http://www.specialchem4polymers.com/tc/Flame-Retardants/index.aspx?id=9307.
[16] Chemical Effect Condensed Phase. [6 มีนาคม 2554]; Available from:
http://www.specialchem4polymers.com/tc/Flame-Retardants/index.aspx?id=9305.
[17] Chemical Effect Gas Phase. [6 มีนาคม 2554]; Available from:
http://www.specialchem4polymers.com/tc/Flame-Retardants/index.aspx?id=9306.
[18] Flame retardants market. [14 มกราคม 2556]; Available from: http://www.flameretardants
online.com/web/en/106/7ae3d32234954e28e661e506e284da7f.htm.
[19] Serbaroli J.A. Non-Halogen Flame Retardant. [6 มีนาคม 2554]; Available from:
http://www.multipleplus.com/News%20Article.htm.
[20] Mode of action. [10 กุมภาพันธ์ 2556]; Available from: http://www.flameretardants
online.com/web/en/106/84575cb4764b9030e1338c8cfd52c9a2.htm.
[21] Bisphenol A Bis(Diphenyl Phosphate). [17 มีนาคม 2554]; Available from:
http://www.made-in-china.com/showroom/dgenshin/product-detailnMemwbpjCHWr
/China-Halogen-Free-Flame-Retardants-BDP-RDP-DOPO-DOPO-HQ.html.
[22] 9,10-Dihydro-9-Oxa-10-Phosphahenanthrene-10-Oxide (DOPO). [17 มีนาคม 2554];
Available from:
http://www.made-in-china.com/showroom/dgenshin/product-detailnMemwbpjCHWr/
China-Halogen-Free-Flame-Retardants-BDP-RDP-DOPO-DOPO-HQ.html.
[23] Magnesium hydroxide. [17 มีนาคม 2554]; Available from: http://jingle0926.en.made-inchina.com/product/qehmBtDHZMUs/China-Magnesium-Hydroxide-Flame-Retardant.
html.
[24] Magnesium hydroxide. [25 มีนาคม 2554]; Available from:

71

[25]
[26]
[27]
[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]
[34]

[35]

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_hydroxide.
montmorillonite. [25 มีนาคม 2554]; Available from:
http://www.answers.com/topic/montmorillonite.
SBS Rubber [8 พฤษภาคม 2555]; Available from: http://www.pslc.ws/macrog/sbs.htm.
Cui W., Guo F., and Chen J., (2007) "Preparation and properties of flame retardant high
impact polystyrene", Fire Safety Journal, 42(3): 232-239.
Vothi H., Nguyen C., Lee K., and Kim J., "Thermal stability and flame retardancy of novel
phloroglucinol based organo phosphorus compound", Polymer Degradation and
Stability, 95(6): 1092-1098.
Isitman N.A. and Kaynak C., "Tailored flame retardancy via nanofiller dispersion state:
Synergistic action between a conventional flame-retardant and nanoclay in high-impact
polystyrene", Polymer Degradation and Stability, 95(9): 1759-1768.
Nguyen C. and Kim J., (2008) "Thermal stabilities and flame retardancies of nitrogenphosphorus flame retardants based on bisphosphoramidates", Polymer Degradation
and Stability, 93(6): 1037-1043.
Hu Z., Chen L., Zhao B., Luo Y., Wang D.-Y., and Wang Y.-Z., "A novel efficient
halogen-free flame retardant system for polycarbonate", Polymer Degradation and
Stability, 96(3): 320-327.
Spontón M., Lligadas G., Ronda J.C., Galià M., and Cádiz V., (2009) "Development of a
DOPO-containing benzoxazine and its high-performance flame retardant
copolybenzoxazines", Polymer Degradation and Stability, 94(10): 1693-1699.
Ying Ling L., (2001) "Flame-retardant epoxy resins from novel phosphorus-containing
novolac", Polymer, 42(8): 3445-3454.
Zhang W., Li X., Guo X., and Yang R., "Mechanical and thermal properties and flame
retardancy of phosphorus-containing polyhedral oligomeric silsesquioxane
(DOPO-POSS)/polycarbonate composites", Polymer Degradation and Stability,
95(12): 2541-2546.
Pawlowski K.H., Schartel B., Fichera M.A., and Jไger C., (2009) "Flame retardancy

72

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]
[42]
[43]
[44]

[45]

mechanisms of bisphenol A bis(diphenyl phosphate) in combination with zinc borate in
bisphenol A polycarbonate/acrylonitrile-butadiene-styrene blends", Thermochimica
Acta, 498(1-2): 92-99.
Perret B. and Schartel B., (2009) "The effect of different impact modifiers in halogen-free
flame retarded polycarbonate blends - I. Pyrolysis", Polymer Degradation and
Stability, 94(12): 2194-2203.
Suqin C., Tingxiu X., and Guisheng Y., (2006) "Effects of polystyrene-encapsulated
magnesium hydroxide on rheological and flame-retarding properties of HIPS
composites", Polymer Degradation and Stability, 91(12): 3266-3273.
Wang X., Hu Y., Song L., Yang H., Xing W., and Lu H., "Synthesis and characterization of
a DOPO-substitued organophosphorus oligomer and its application in flame retardant
epoxy resins", Progress in Organic Coatings, 71(1): 72-82.
Wu J., Guo B., Chan C.-M., Li J., and Tang H.-S., (2001) "Synergistic toughening effect of
SBS and HDPE on the fracture of the PS/HDPE/SBS blends", Polymer, 42(21):
8857-8865.
Jelcic Z., Holjevac-Grguric T., and Rek V., (2005) "Mechanical properties and fractal
morphology of high-impact polystyrene/poly(styrene-b-butadiene-b-styrene) blends",
Polymer Degradation and Stability, 90(2): 295-302.
FAA Micro Calorimeter. [10 กุมภาพันธ์ 2556]; Available from:
http://www.fire-testing.com/faa-micro-calorimeter.
CIELab. [18 เมษายน 2556]; Available from:
http://www.hunterlab.com/appnotes/an08_96a.pdf.
Lab color. [18 เมษายน 2556]; Available from:
http://lprusofteng.blogspot.com/2012/04/blog-post_04.html.
Sener A.A. and Demirhan E., (2008) "The investigation of using magnesium hydroxide as a
flame retardant in the cable insulation material by cross-linked polyethylene",
Materials &amp; Design, 29(7): 1376-1379.
Braun U. and Schartel B., (2004) "Flame Retardant Mechanisms of Red Phosphorus and
Magnesium Hydroxide in High Impact Polystyrene", Macromolecular Chemistry and
Physics, 205(16): 2185-2196.

73

[46] Fei G., Liu Y., and Wang Q., (2008) "Synergistic effects of novolac-based char former with
magnesium hydroxide in flame retardant polyamide-6", Polymer Degradation and
Stability, 93(7): 1351-1356.
[47] Lu S.Y. and Hamerton I., (2002) "Recent developments in the chemistry of halogen-free
flame retardant polymers", Progress in Polymer Science, 27(8): 1661-1712.
[48] DongQuy H., Jinhwan K., and Nam J.B., (2008) "Synthesis and performance of cyclic
phosphorus-containing flame retardants", Polymer Degradation and Stability,
93(11): 2042-2047.
[49] Lee K., Kim J., Bae J., Yang J., Hong S., and Kim H.-K., (2002) "Studies on the thermal
stabilization enhancement of ABS; synergistic effect by triphenyl phosphate and epoxy
resin mixtures", Polymer, 43(8): 2249-2253.
[50] คฑาวุธ สุ ริยประภากร, ธนะพัฒน์ กระจ่าง, และวิภาวี ตีระวัฒนานนท์.(2011) "ศึกษา
คุณสมบัติของวัสดุคอมพอสิ ทระหว่างเส้นใยสับปะรดกับเอบีเอสโดยปรับปรุ งพืนผิว
เส้นใยและสมบัติการต้านการติดไฟ", ปริ ญญานิพนธ์ สาขาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิ
เมอร์ศิลปากร.
[51] Rakotomalala M., Wagner S., and Döring M., (2010) "Recent Developments in Halogen
Free Flame Retardants for Epoxy Resins for Electrical and Electronic Applications",
Materials, 3(8): 4300-4327.
[52] Kiliaris P. and Papaspyrides C.D., (2010) "Polymer/layered silicate (clay) nanocomposites:
An overview of flame retardancy", Progress in Polymer Science, 35(7): 902-958.
[53] Sinha Ray S. and Okamoto M., (2003) "Polymer/layered silicate nanocomposites: a review
from preparation to processing", Progress in Polymer Science, 28(11): 1539-1641.
[54] van der Veen I. and de Boer J., (2012) "Phosphorus flame retardants: Properties,
production, environmental occurrence, toxicity and analysis", Chemosphere, 88(10):
1119-1153.

74

ภาคผนวก

76

ภาคผนวก ก
ข้อมูลและผลการทดสอบพอลิเมอร์ ดา้ นต่างๆ
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ก-1 ผลการทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้านการติดไฟชนิด
ต่างๆโดยใช้เทคนิค TGA

รู ป ก.1 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS

รู ป ก.2 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/OMMT 1 phr
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รู ป ก.3 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/OMMT 2 phr

รู ป ก.4 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/OMMT 3 phr
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รู ป ก.5 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/MH 5 phr

รู ป ก.6 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/MH 10 phr
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รู ป ก.7 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/MH 15 phr

รู ป ก.8 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/BDP 5 phr
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รู ป ก.9 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/BDP 10 phr

รู ป ก.10 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/BDP 15 phr
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รู ป ก.11 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/DOPO 5 phr

รู ป ก.12 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/DOPO 10 phr
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รู ป ก.13 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/DOPO 15 phr

รู ป ก.14 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/TPP 5 phr
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รู ป ก.15 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/TPP 10 phr

รู ป ก.16 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/TPP 15 phr
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รู ป ก.17 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/SBS

รู ป ก.18 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/SBS/OMMT

85

รู ป ก.19 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/SBS/MH

รู ป ก.20 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/SBS/BDP
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รู ป ก.21 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/SBS/DOPO

รู ป ก.22 แสดงกราฟ TGA ของ HIPS/SBS/TPP
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ก-2 ผลการทดสอบการต้านทานการติดไฟของ HIPS และ HIPS ทีผสมสารต้านทานการติดไฟ
ตาราง ก.1 ข้อมูลจากการทดสอบการเผาไหม้ตามมาตรฐาน UL94
ระดับ/อัตราการเผาไหม้
สู ตร
การหยด
(cm/min)
HIPS
5.90 r0.40
มี
HIPS/MMT 1
2.61 r0.30
มี
HIPS/MMT 2
2.48 r0.10
มี
HIPS/MMT 3
V0
ไม่มี
HIPS/MH 5
2.95 r0.16
มี
HIPS/MH 10
3.34 r0.32
มี
2.22 r0.23
HIPS/MH 15
มี
2.49 r0.13
HIPS/BDP 5
มี
1.84 r0.10
HIPS/BDP 10
มี
HIPS/BDP 15
V0
ไม่มี
1.92 r0.06
HIPS/DOPO 5
มี
HIPS/DOPO 10
V0
ไม่มี
HIPS/DOPO 15
V0
ไม่มี
HIPS/TPP 5
2.07 r0.42
มี
HIPS/TPP 10
0.13 r0.06
มี
HIPS/TPP 15
V0
ไม่มี
2.85±0.21
HIPS/SBS
มี
HIPS/SBS/MMT

2.05±0.17

มี

HIPS/SBS/MH

2.35±0.24

มี

HIPS/SBS/BDP

V1

มี

HIPS/SBS/DOPO

V0

ไม่มี

1.68±0.54

มี

HIPS/SBS/TPP
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ตาราง ก.2 ผลการทดสอบการเผาไหม้ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้านทานการติดไฟโดยวิธี PCFC
HRC
Total HR
Char remaining at
ตัวอย่าง
(J/gK)
(kJ/g)
750oC (%)
HIPS
1118
37.1
0
HIPS/ MMT
846
36.9
0
HIPS/MH
1048
34.6
7.1
HIPS/BDP
832
36.8
0
HIPS/DOPO
826
34.8
0
HIPD/TPP
853
33.3
0
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ก-3 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้านทานการติดไฟชนิดต่างๆ
ตาราง ก.3 สมบัติการรับแรงกระแทกของ HIPS, HIPS/FR และ HIPS/SBS/FR
ตัวอย่าง
Impact Strength (kJ/m2)
HIPS
24.12 ± 2.71
HIPS/MMT 1
14.56 ± 0.35
HIPS/MMT 2
9.15 ± 0.69
HIPS/MMT 3
6.68 ± 0.27
HIPS/MH 5
11.03 ± 0.19
HIPS/MH 10
7.24 ± 0.68
HIPS/MH 15
6.99 ± 0.58
HIPS/BDP 5
13.58 ± 0.21
HIPS/BDP 10
12.18± 0.52
HIPS/BDP 15
10.04 ± 0.27
HIPS/DOPO 5
12.24 ± 0.22
HIPS/DOPO 10
9.98 ± 0.44
HIPS/DOPO 15
8.99 ± 0.38
HIPS/TPP 5
13.05 ± 0.97
HIPS/TPP 10
11.47 ± 0.41
HIPS/TPP 15
9.34 ± 0.22
HIPS/SBS
32.02 ± 0.68
HIPS/SBS/MMT
12.72 ± 0.25
HIPS/SBS/MH
24.08 ± 0.47
HIPS/SBS/BDP
24.29 ± 0.75
HIPS/SBS/DOPO
22.96 ± 0.81
HIPS/SBS/TPP
27.81 ± 0.45
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ตาราง ก.4 สมบัติการดึงยืดของ HIPS, HIPS/FR และ HIPS/SBS/FR
Tensile Strength
Yong’s Modulus
ตัวอย่าง
(MPa)
(MPa)
HIPS
27.1 ± 0.2
1197 ± 15.0
HIPS/MMT 1
29.5 ± 0.3
1279 ±6.9
HIPS/MMT 2
29.5 ± 0.5
1297.1 ± 21.4
HIPS/MMT 3
28.2 ± 0.3
1280 ± 22.0
HIPS/MH 5
28.1 ± 0.3
1331.4 ± 27.0
HIPS/MH 10
28.6 ± 0.2
1415.7 ± 10.0
HIPS/MH 15
27.6 ± 0.3
1359 ±13.5
HIPS/BDP 5
29.0 ± 0.2
1262.9 ± 15.0
HIPS/BDP 10
27.8 ± 0.2
1295.7 ± 9.8
HIPS/BDP 15
24.8 ± 0.4
1211 ± 12.0
HIPS/DOPO 5
28.2 ± 0.9
1325.7 ± 12.7
HIPS/DOPO 10
27.1 ± 0.2
1318.6 ± 10.7
HIPS/DOPO 15
24.9 ± 0.5
1233 ± 22.0
HIPS/TPP 5
25.2 ± 0.7
1187 ± 42.3
HIPS/TPP 10
24.0 ± 0.6
1203 ± 21.4
HIPS/TPP 15
23.7 ± 0.4
1157 ± 58.8
HIPS/SBS
23.3 ± 0.3
953.0 ± 8.8
HIPS/SBS/MMT
25.5 ± 0.2
1122.9 ± 11.1
HIPS/SBS/MH
23.3 ± 0.4
988.6 ± 18.1
HIPS/SBS/BDP
22.6 ± 0.5
964.1 ± 27.3
HIPS/SBS/DOPO
23.2 ± 0.1
991.3 ± 17.4
HIPS/SBS/TPP
18.9 ± 0.2
914.7 ± 8.3

%Elongation at break
51.3 ±2.3
61.5 ± 1.7
54.5 ±2.6
38.8 ± 1.2
45.6 ± 2.7
37.8 ± 1.4
35.5 ± 1.3
53.2 ± 2.4
45.5 ± 2.3
44.9 ± 2.0
48.7 ± 2.2
43.4 ± 1.9
39.6 ± 1.4
52.3 ±
42.6 ± 2.7
28.1 ± 2.3
58.2 ± 4.7
58.0 ± 2.7
41.2 ± 1.9
61.5 ± 5.0
58.7 ± 4.7
55.7 ± 4.1
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ก-4 ผลการทดสอบการวัดสี ของ HIPS และ HIPS ทีเติมสารต้านทานการติดไฟชนิดต่างๆ และยาง
เอสบีเอส
ตาราง ก.5 ค่าจากการวัดสี
ครังที 1
ครังที 2
ครังที 3
ชิน
สู ตร
ที
L
a
b
L
a
b
L
a
b
1
77.8 -2.5 -7.2 77.6 -2.6 -6.9 77.5 -2.6 -7.2
2
HIPS
77.4 -2.6 -7 77.8 -2.7 -7 78.1 -2.7 -6.8
3
77.8 -2.6 -7.2 77.8 -2.6 -7 78.2 -2.6 -7.1
1
69.4 -1 5.4 69.1 -0.8 5.7 69.4 -0.9 5.5
2
HIPS/OMMT
70.7 -1.3 4.1 71 -1.3 4.2 70.6 -1.1 4.4
3
69.6 -1 5.8 69.6 -1
5.5 69.6 -1
5.4
1
71.1 -1.2 1.3 70.7 -1.3 1.2 70.7 -1.3 1.1
2
HIPS/MH
70.9 -1.3 1 70.5 -1.3 0.8 70.8 -1.1 1.3
3
72.2 -1 1.7 72 -0.8 1.8 71.8 -0.9 1.6
1
78.1 -2.8 -4.7 78 -2.8 -4.4 78 -2.8 -4.5
2
HIPS/BDP
78.3 -2.7 -4.6 78.1 -2.9 -4.4 77.9 -2.8 -4.6
3
77.7 -2.7 -4.7 78.2 -2.8 -4.6 78.3 -2.8 -4.6
1
72.5 -2.7 1.2 72.4 -2.6 1.3 72.5 -2.5 1.5
2
HIPS/DOPO
72.8 -2.6 1 72.7 -2.6 1.2 73.2 -2.6 1.3
3
72.9 -2.5 1.1 72.8 -2.5 1.2 73 -2.5 1.4
1
78.4 -3.2 -2.6 77 -3.1 -3.2 78.1 -3 -2.9
2
HIPS/TPP
77.8 -3.3 -3.1 78.1 -3 -2.1 78.3 -3.1 -1.9
3
78 -3.1 -2.9 78.2 -3.1 -2.7 77.9 -3
-2
1
85.5 -1.9 0.4 85.4 -2.1 0.4 85.1 -2
0.3
2
HIPS/SBS
85.4 -1.8 -0.3 85.1 -1.8 -0.1 85.7 -1.9
0
3
85.8 -1.9 -0.6 85.5 -2 -0.2 85.1 -2 -0.3
1
80 -1.4 3.3 80.1 -1.4 3.3 80.4 -1.3 3.5
2
79.7 -1.2 3.7 79.8 -1.3 3.3 79.7 -1.1 3.6
3 HIPS/SBS/OMMT 80.3 -1.5 3.2 80.4 -1.4 3.2 80.3 -1.3 3.5

92

ตาราง ก.5 (ต่อ) ค่าจากการวัดสี
ครังที 1
ชิน
สู ตร
ที
L
a
1
71.8 1
2
HIPS/SBS/MH
71.1 0.1
3
72.3 0.2
1
86.1 -1.3
2
HIPS/SBS/BDP 86.3 -1.8
3
86.4 -1.8
1
85.2 -2
2 HIPS/SBS/DOPO 85.8 -2
3
85 -1.9
1
84.9 -1.7
2
HIPS/SBS/TPP 85.6 -1.8
3
85.2 -1.7

b
2.6
2.9
2.4
-1.9
-1.9
-1.7
-0.2
-0.2
-0.1
0.9
0.3
0.8

L
71.1
71
71.6
86.1
86.2
86.3
85.7
85.5
85.5
84.6
85.4
85.3

ครังที 2
a
0.2
0.2
-0.1
-1.8
-1.8
-1.9
-2
-2.1
-1.9
-1.8
-1.8
-1.8

b
2.8
2.9
2.5
-2
-2
-2.1
-0.4
-0.4
-0.1
0.6
-0.2
0.3

L
70.9
71.1
71.6
85.9
86.2
86.2
86
85.5
85.8
84.8
85.1
85.2

ครังที 3
a
0.2
0.2
0
-1.9
-1.9
-1.9
-2
-2.1
-2
-1.8
-1.9
-1.9

b
2.8
3
2.7
-2.1
-2.2
-2.1
-0.3
-0.3
-0.1
0.4
-0.5
0
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