51402210 : สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร
คําสําคัญ : นาโนคอมโพสิต/นาโนเคลย/พลาสติไซเซอรจากธรรมชาติ
ชวกร กุลวงศ : การศึกษาการกระจายตัวของนาโนเคลยในวัสดุเชิงประกอบระดับนา
โนของพอลิเอธิลีนชนิดความหนาแนนสูง (HDPE) โดยใชน้ํามันมะพราวเปนสารพลาสติไซเซอร.
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.จันทรฉาย ทองปน. 148 หนา.
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการปรับปรุงเชิงเคมีของมอนตมอริลโลไนต (MMT) ดวย
วิธีแลกเปลี่ยนไอออน Na+ กับเฮกซะเดกซิลไตรเมธิลแอมโมเนียมโบรไมด (CTAB) และตามดวย
การทําปฏิกิริยาตอกิ่ง (grafting) ดวยไซเลนที่มีความยาวของสายโซคารบอนแตกตางกันสามชนิด
ในกระบวนการการแลกเปลี่ยนไอออนจะเกิดไดดียิ่งขึ้นโดยการใชคลื่นอัลตราโซนิคประกอบไป
ดวย MMT ที่ผานการปรับปรุงขั้นตนแลวจะถูกนําไปปรับปรุงตอดวยปฏิกิริยา grafting ดวยไซเลน
จะถูกเรียกวาออรกาโนมอนตโมริลโลไนต (OMMT) การเตรียมวัสดุเชิงประกอบของพอลิเอธิลีน
ชนิดความหนาแนนสูง (HDPE/OMMT nanocomposite) จะใชวิธีผสมแบบ internal mixer และ
HDPE/OMMT nanocomposite ที่เตรียมไดจะถูกพิสูจนเอกลักษณดวยเทคนิค X-ray diffraction
(XRD) และ scanning electron microscopy (SEM) เพื่อตรวจสอบการกระจายตัวของ OMMT ใน
HDPE ผลที่ไดพบวามีโครงสรางของ OMMT ที่เปนแบบ intercalate และ exfoliate ผสมกันอยูใน
HDPE เมทริกซ (matrix) อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้จะพบชั้นของซิลิเกตที่เปนแบบ exfoliate
ชัดเจนกวา นอกจากนั้นในงานนี้ยังไดตรวจสอบวัสดุนาโนคอมโพสิตดวยเทคนิค differential
scanning calorimetry (DSC) ผลแสดงใหเห็นวา degree of crystallinity ของ HDPE ต่ํากวาของ
HDPE บริสุทธิ์ ในสวนของสมบัติเชิงกลดานการทนตอแรงดึง (tensile properties) ผลที่ไดพบวาคา
tensile strength และ Young’s modulus ของนาโนคอมโพสิตจะสูงกวาของ HDPE บริสุทธิ์ แตใน
สวนของ %Elongation at break นั้นพบวาจะมีคาลดลงเมื่อเติม OMMT ลงไปเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม
เมื่อเติมน้ํามันมะพราวลงไปคาของ Elongation at break จะเพิ่มขึ้น
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This research is aimed to chemically modify montmorrilonite (MMT) via ion
+
exchanging Na with n-hexadecyl trimethyl-ammonium bromide (CTAB), and subsequently
grafting with three different silanes which contain various carbon chain lengths. The
ion-exchange process is enhanced by using ultrasonic wave. The modified MMT was then
grafted with the silane. The silane grafted MMT/HDPE composites, in the present of virgin
coconut oil as a plasticizer, were prepared in an internal mixer. The composites obtained
were also characterized using X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy
(SEM) to examine the exfoliation of the OMMT layers in HDPE matrix. It was elucidated that
the mixture of intercalate and exfoliate were found in the HDPE matrix, however more
exfoliation of the silicate layers were evident in this study. Moreover, further investigation the
composites using differential scanning calorimetry (DSC) showed that HDPE exhibited lower
degree of crystallinity than neat HDPE. In term of mechanical properties, on the tension
testing, the results showed that the tensile strength and modulus of the nanocomposites were
slightly higher than neat HDPE. Elongation at break of the composites was found to be
decreased even though the OMMT was added. However, elongation increased with
increasing amount of coconut oil.
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วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ อาจารยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ใหขอเสนอแนะและสละเวลาสําหรับการสอบวิทยานิพนธ
ผูวิจัยขอขอบคุณคณาจารยทุกทานของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เคยอบรมสั่งสอน ใหความรู
รวมถึงการติดตอประสานงานกับบริษัทหรือบุคคลผูมีความรูมาใหคําแนะนําในบางโอกาส และ
ขอบคุณภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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และเครื่องมือวิเคราะห ขอบคุณคุณพินิจ เจียนระลึก นักวิทยาศาสตรของภาควิชานี้ที่คอยให
คําแนะนําการใชเครื่องมือและสารเคมีตางๆ ขอบคุณคุณไพโรจน ตั้งศุภธวัช นายชางเทคนิคของ
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ความเปนเลิศแหงชาติดานปโตรเลียม ปโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง และทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบคุณคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหความอนุเคราะหกลองอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยรวมถึงเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ ขอบคุณ บริษัท ปตท. เคมิ
คอล จํากัด (มหาชน) ที่ใหความอนุเคราะหเม็ดพลาสติก HDPE
ขอบคุณเพื่อน พี่ และนอง นักศึกษาศึกษาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ที่มีน้ําใจ
ชวยเหลือและเปนกําลังใจในการทํางานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณบิดา มารดา และญาติพี่นอง ที่ชวยสง
เสียและเปนกําลังใจในการทํางานครั้งนี้จนกระทั่งสําเร็จไปไดดวยดี
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