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54402217 : สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
คําสําคัญ : พอลิสไตรี นชนิ ดทนทานต่อแรงกระแทก, สารต้านทานการติดไฟ
วิริยา มูลแก้ว : การเตรี ยมพอลิสไตรี นชนิดทนทานต่อแรงกระแทกทีมีสมบัติตา้ นทาน
การติดไฟ. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.พูนทรัพย์ ตรี ภพนาถกูล. 102 หน้า.
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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(HIPS) WITH ENHANCED FLAME RETARDANT PROPERTIES. THESIS ADVISOR :
ASST.PROF. POONSUB THREEPOPNATKUL . 102 pp.
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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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั และวิทยานิ พนธ์ฉบับนี สําเร็ จลุ ล่วงไปได้ดว้ ยดี โดยความช่ วยเหลื อจากผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.พูนทรัพย์ ตรี ภพนาถกูล อาจารย์ทีปรึ กษางานวิจยั ผูค้ อยช่วยให้คาํ ปรึ กษา รวมถึง
ชี แนะวิธี การวิเคราะห์ ผลทีได้จากการทําการวิจยั มาโดยตลอด จนถึ ง การตรวจสอบแก้ไขความ
เรี ยบร้ อยของวิทยานิ พนธ์ฉบับนี อย่างละเอียดถี ถ้วน และขอบคุณอาจารย์ทุกท่านทีได้เคยสังสอน
ข้าพเจ้ามา ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีให้ความอนุเคราะห์สถานทีทําวิจยั และเครื องมือทดสอบ และ
ศู น ย์ค วามเป็ นเลิ ศ แห่ ง ชาติ ด้า นปิ โตรเลี ย ม ปิ โตรเคมี แ ละวัส ดุ ข ันสู ง ที ให้ ค วามอนุ เ คราะห์
ทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุนในการทําวิจยั
ขอขอบคุณบริ ษทั ไอร์ อาร์ พีซีจาํ กัด (มหาชน) สําหรับความอนุเคราะห์เม็ดพลาสติก
พอลิสไตรี นชนิดทนทานต่อแรงกระแทก (HIPS) ในการทําวิจยั
ขอขอบคุณบริ ษทั โตโยต้าทูโชจํากัด สําหรับความอนุเคราะห์ยางเอสบีเอสในการทํางาน
วิจยั
ขอขอบคุณหน่วยงาน Fire Testing Technology Limited ประเทศสหรัฐอเมริ กาทีให้
ความอนุเคราะห์ทดสอบการเผาไหม้ Pyrolysis Combustion Flow Calorimetry (PCFC)
ขอขอบคุณคุณพินิจ เจียนระลึก นักวิทยาศาสตร์ ประจําภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรม
วัสดุ คุณไพโรจน์ ตังศุภธวัช นายช่างเทคนิคประจําภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ สําหรับการ
อํานวยความสะดวกเรื องเครื องมือและเครื องจักรทีใช้ในการทําการวิจยั ครังนี รวมไปถึ งเจ้าหน้าที
สํานักงานภาควิชาทีอํานวยความสะดวกทางด้านการเงินและเอกสารต่างๆ
ขอขอบคุณเพือนๆปริ ญญาโท รวมถึงรุ่ นน้องปริ ญญาตรี ทีให้ความช่วยเหลือ คําปรึ กษา
ตลอดจนมิตรภาพและกําลังใจทีดีเสมอมา
สุ ดท้ายนีงานวิจยั นีขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ทีส่ งเสี ยเลียงดู สังสอนและ
ให้กาํ ลังใจและเป็ นแรงผลักดันผูท้ าํ วิจยั เป็ นอย่างดีตลอดมา และขอบคุณนายรณภพ ชนะพิมพ์ทีคอย
เป็ นกําลังใจในการทํางานวิจยั และการเขียนเล่มวิทยานิ พนธ์ ทําให้การศึกษาและการทําวิทยานิพนธ์
ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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