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เขา้กนัได/้สมบติัเชิงกล  
  จารีนุช  โรจน์เสถียร : ศึกษาการผสมระหวา่งสไตรีน   อะคริโลไนไตรล์โคพอลิเมอร์
ออฟเกรดและยางธรรมชาติ.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : อ.ดร.ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ ์และ รศ.
ดร.มนสั  แซ่ด่าน. 109 หนา้. 
 

 งานวจิยันีไดน้าํสไตรีน อะคริโลไนไตรลโ์คพอลิเมอร์ (SAN) ทีไดจ้ากการผลิตทีมีสมบติัไม่เป็นไป
ตามเกรดทีขายทางการคา้ (SAN off grade, SANog) มาใชป้ระโยชน์ โดยนาํมาผสมกบัยางธรรมชาติ (NR) เพือ
เพิมสมบติัการรับแรงกระแทกและลดปัญหาในเรืองสีและสิงปนเปือนของพอลิเมอร์ผสมทีได ้แต่เนืองจาก SAN 
และ NR นนัเป็นพอลิเมอร์ทีไม่สามารถผสมกนัได ้จึงส่งผลทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมทีไดมี้สมบติัเชิงกลทีตาํ ดงันนัใน
กระบวนการผสมจึงมีการนาํสารวอ่งไวปฏิกิริยา (reactive agent)  มาช่วยเพิมความเขา้กนัไดเ้พือทาํให้สมบติั
เชิงกลดีขึน  ในการศึกษาแบ่งเป็น การศึกษาสารวอ่งไวปฏิกิริยาสองระบบ ไดแ้ก่สารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบของ 
maleic anhydride (MA), styrene- maleic anhydride copolymer (SMA) และ peroxide และระบบ phenolic resin  
และใช ้SAN/NR ในสัดส่วน 75/25โดยผสมในเครืองผสมแบบปิดทีอุณหภูมิ 180 °C เป็นเวลา 10 นาที จาก
การศึกษาพบวา่ SMA และ MA นนัมีผลทาํให้พอลิเมอร์ SAN/NR ทีไดน้นัมีลกัษณะการกระจายตวัของอนุภาค
ยางในเฟสของ SAN ทีละเอียดและมีความสมาํเสมอกวา่พอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีไม่ไดเ้ติมสารวอ่งไวปฏิกิริยา 
และยงัพบวา่ขนาดอนุภาคของยางจะมีความละเอียดและสมาํเสมอมากขึนเมือใช ้SMA กบั MA ร่วมกนั และจาก
ผลของสมบติัเชิงกลพบวา่พอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีใช ้SMA ร่วมกบั MA มีค่า % elongation at break สูงทีสุด 
แต่มีค่า impact strength ทีตาํกว่าการใช ้SMA เป็นสารวอ่งไวปฏิกิริยา เพียงอยา่งเดียว  เมือศึกษาผลของ
กระบวนการทีใชเ้ตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR นนัพบวา่การใช ้SMA ร่วมกบั MA  ซึงให้ผลการผสมทีดีจาก
การศึกษาในเครืองผสมแบบปิดนนั ไม่เพียงพอทีจะนาํไปใชใ้นการเตรียมโดยกระบวนการอดัรีด เนืองจากเฟส
ของยางนนัไม่คงรูปและเกิดการแยกชนัของ SAN และ NR อยา่งชดัเจน ส่งผลทาํให้สมบติัเชิงกลลดลง ซึงปัญหา
ดงักล่าวสามารถแกไ้ดโ้ดยการทาํใหเ้ฟสยางเกิดการเชือมขวางในระหวา่งกระบวนการผสม ซึงจะทาํให้เฟสยางมี
ลกัษณะเป็นทรงกลมกระจายตวัอยูใ่นเฟสของ SAN ได ้แต่อยา่งไรก็ตามสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมทีเตรียม
ไดน้นัก็ยงัขึนอยูก่บัขนาดของอนุภาคยางทีกระจายตวัอยูใ่นเฟสของ SAN ซึงการเกิดการเชือมขวาง ทีมากหรือเร็ว
เกินไป จะส่งผลทาํให้อนุภาคยางมีขนาดใหญ่และส่งผลให้เกิดการลดลงของสมบติัเชิงกลไดเ้ช่นกนั  และจาก
การศึกษาเปรียบเทียบพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีเตรียมโดยใช ้SAN และ SANog นนัพบวา่สมบติัเชิงกลของพอลิ
เมอร์ผสมทีเตรียมโดย SANog นนัจะมีความแขง็แรงและมีความตา้นทานแรงกระแทกไดดี้กวา่พอลิเมอร์ผสม 
ทีเตรียมโดยใช ้SAN เกรดปกติ 
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 In this work, the improvement of impact property of poly(styrene-co-acrylonitrile) 
off-grade (SANog), originally obtained during the start-up of the SAN synthesis process, was 
interest. Natural rubber (NR) was selected to blend with SANog. It is known that SAN and NR 
is immiscible and incompatible, Physical blend of these two polymers would cause poor 
mechanical properties. Therefore, the reactive agents were added to improve compatibility of 
this system. The potential of various reactive agents in SAN and NR blend was explored. The 
morphological and mechanical properties were compared. The melt blending of SAN and NR 
were prepared in an internal mixer at 180 °C for 10 min using two systems of reactive agents, 
namely the system consisting of maleic anhydride (MA), styrene-maleic anhydride 
compolymer (SMA) and peroxide and the system consisting of phenolic resin. The results of 
morphological observations revealed that SAN/NR blend with reactive agent, the mixture of 
SMA and MA showed the smallest and the most uniform dispersed NR particles. The 
mechanical properties of the blends revealed that impact strength and elongation at break 
were increased with addition of reactive agents. SAN/NR blend with the mixture of SMA and 
MA showed the highest elongation at break but it had lower impact strength than the blend 
with SMA. The results of the melt blending process for SAN/NR blend revealed that reactive 
agent, the mixture of SMA and MA which effective for the melt blending in the internal mixer was 
ineffective for extrusion process. The morphological observations revealed that SAN/NR blend 
with mixture of SMA and MA show the separation of SAN and NR phase to form the layer and led to 
poor mechanical properties of the blend. It was due to unstable of NR phase. This problem could be 
solved by inducing crosslink reaction of NR phase during melt blending process. Crosslinked NR 
phase could be formed the stable particle during mixing process and dispersed in SAN phase. 
However, mechanical properties of the blend strongly depended on particle size of NR phase. The 
large size of NR particle due to the fast crosslinking reaction acted as the defect and led to poor 
mechanical properties of the blend. The blend of SAN/NR prepared by using SANog showed higher 
strength and impact resistance than the blend of SAN/NR which prepared by SAN. 
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บทท ี1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 เนืองจากในกระบวนการผลิตสไตรีน อะคริโลไนไตรล์โคพอลิเมอร์ (styrene – 

acrylonitrile copolymer, SAN) ของบริษทั  Thai ABS  ในช่วงเริมกระบวนการผลิตนนัส่งผลทาํให้
เกิดผลิตภณัฑ์ SAN ทีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามความตอ้งการ (SAN off-grade, SANog) ซึงปริมาณ
ของ SANog  ทีเกิดขึนนีจะมีประมาณ 100 ตนัต่อปี ซึงปกติทางบริษทัสามารถขาย SANog ไดใ้น
ราคา 65% ของราคาขายในเกรดปกติ [ ] ซึงสมบติัต่างๆ ของ SANog เมือเปรียบเทียบกบั SAN 

เกรดปกติแสดงดงัตารางที 1  

ตารางที 1.1 สมบติัของ SAN เกรดปกติและ SAN off-grade [1] 

SAN SANog 

Molecular weight 50,000 – 90,000 70,000 – 90,000 

Yellow index < 5 16.3 - 62.7 

ACN content (%) 22.5 - 26.5 24.2 - 25.4 

MFI (g/10 min) 2.4 - 3.0 2.3 - 6.1 

TGA data 

On set temperature of degradation (oC) 403.94 - 404.05 406.48 - 409.50 

Mid-point temperature of degradation (oC) 424.03 - 415.21 423.64 - 424.96 

Contaminate (%) - >50 

 

หมายเหตุ; % contamination ของ SANog มากกวา่ 50 เปอร์เซ็นตห์มายถึง SANog 1 kg นนั 

ประกอบไปดว้ย SAN ปกตินอ้ยกวา่ 50 เปอร์เซ็นต ์และ SAN ทีมีสีนาํตาลอยูม่ากกวา่ 50  

เปอร์เซ็นต์
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 จากสมบติัของ SAN ทงัสองเกรดในตารางที 1 จะพบว่าสมบติัทีมีความแตกต่างกนั
อยา่งชดัเจนคือค่า Yellow index โดย SANog นนัมีค่า Yellow index สูงกวา่ SAN เกรดปกติมาก
และยงัมีค่าเปอร์เซ็นตก์ารปนเปือน (contaminate) มากกวา่ 50 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลให้ SANog นนัมีสี
เหลืองออกไปทางนาํตาล ทาํให้ไม่เหมาะสมทีจะนาํไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ ซึงโดยทวัไปแลว้ SAN 

นิยมนาํไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ทีใช้แทนพอลิสไตรีนเมือตอ้งการความใสและความแข็งแรงมากขึน 
เช่นทาํเป็นของใชใ้นบา้นจาํพวก แกว้นาํ เหยอืกนาํ เครืองปันนาํผลไม ้ใบพดัพดัลม ไฟแช็ก หรือทาํ
เป็นบรรจุภณัฑ์เครืองสําอาง เป็นตน้ [ ] ซึงจะเห็นไดว้า่ผลิตภณัฑ์ทีกล่าวมานนัตอ้งการคุณสมบติั
ดา้นความใสของ SAN แต่เนืองจากสมบติัทีดอ้ยกวา่ของ SANog โดยเฉพาะเรืองของความใส เป็น
ผลทาํให้ไม่สามารถทีจะใช้ SANog นีไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ทีตอ้งการความใสได้  จากปัญหาที
เกิดขึนนีทางคณะผูว้จิยัจึงไดเ้สนอแนวทางเพือศึกษาการใชง้านทีเป็นไปไดข้อง SANog คือ การนาํ 
SANog ไปผสมกบัยางเพือเป็นการเพิมสมบติัเชิงกลโดยเฉพาะสมบติัดา้นความทนทานต่อการรับ
แรงกระแทก 
  โดยทวัไปแลว้ SAN จดัเป็นโคพอลิเมอร์ทีมีความแข็งแรงสูง มีความตา้นทานต่อความ
ร้อนและสารเคมีทีดี แต่มีความตา้นทานต่อการรับแรงกระแทกทีตาํ อยา่งไรก็ตามความสามารถใน
การรับแรงกระแทกของ SAN นนัสามารถเพิมไดโ้ดยการนาํ SAN ไปผสมกบัพอลิเมอร์ในกลุ่มของ
ยาง (elastomeric material) ซึงในงานวจิยันีไดส้นใจทีจะนาํยางธรรมชาติมาผสมกบั SAN  
 ยางธรรมชาติ (NR) นันเป็นพอลิเมอร์ทีได้มาจากธรรมชาติ ซึงจดัเป็นทรัพยากร
หมุนเวียน (renewable resource) นิยมนาํมาใช้ผสมเพือเพิมความเหนียวให้กบัพอลิเมอร์ทีมีความ
แขง็เปราะอยา่งเช่น PET [3] PLA [ ] และ polyamide 6 [5, 6] เป็นตน้ 

 อยา่งไรก็ตามโดยปกติแลว้ SAN กบั NR นนัไม่สามารถผสมเขา้เป็นเนือเดียวกนัได้
เนืองจาก SAN นนัจดัเป็นพอลิเมอร์ทีมีขวัส่วน NR นนัไม่มีขวั ซึงความไม่เขา้กนัของ SAN และ 
NR นนัจะส่งผลใหพ้อลิเมอร์ผสมทีไดน้นัมีสมบติัเชิงกลทีตาํ เนืองจากไม่มีทงัการยึดเหนียวทางกล
และการยดึเหนียวทางเคมีขา้มขวางระหวา่งเฟส [ ] แต่อยา่งไรก็ตามการยึดเหนียวระหวา่งเฟสและ
สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมนันสามารถเพิมได้โดยการใช้สารช่วยเพิมความเข้ากันได ้
(compatibilizer)หรือ interfacial agent ซึงการเติมสารช่วยเพิมความเขา้กนัได้เพียงเล็กน้อยก็
สามารถช่วยเพิมสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมไดอ้ยา่งมาก [ ]  
 การใช้สารช่วยเพิมความเขา้กนัไดน้ันนันสามารถทาํได้ทงัเตรียมขึนมาก่อนแล้วจึง
นาํไปผสมกบัพอลิเมอร์ผสม หรือทาํให้เกิดขึนในระหวา่งกระบวนการผสม [ ] ซึงในวิธีแรกนนัมี
ขอ้ดีก็คือ สามารถควบคุมโครงสร้างของสารช่วยเพิมความเขา้กนัไดไ้ด ้ส่วนวิธีทีสองนันมกัถูก
เรียกวา่กระบวนการ reactive blending หรือ reactive compatibilization ซึงกระบวนการดงักล่าวนี
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จะทาํใหเ้กิดสารช่วยเพิมความเขา้กนัไดร้ะหวา่งเฟสในระหวา่งกระบวนการผสม โดยการใชส้ารทีมี
ความวอ่งไวปฏิกิริยา (reactive agent) ร่วมในขณะทาํการผสม 
 ดงันนัในการผสม SAN กบั NR จึงจาํเป็นตอ้งมีการใชส้ารเพิมความเขา้กนัไดเ้พือทาํ
ใหส้มบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมทีไดดี้ขึนและเกิดความเสถียร ซึงจากการศึกษางานวิจยัก็พบวา่มี
ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาการผสมระหวา่ง SAN กบั NR โดยใชส้ารเพิมความเขา้กนัไดที้เตรียมไดจ้าก
การนาํเอา NR มาทาํการกราฟตก์บั SAN ซึงจะไดเ้ป็น NR-g-SAN จากนนัก็ทาํการหลอมผสม SAN 

กบั  NR-g- SAN ทีอุณหภูมิ 170 oC ซึงจากงานวิจยันีก็พบวา่ก็มีความเป็นไปไดที้จะทาํการผสม 
SAN กบั NR และอีกทงัยงัทาํให้สมบติัดา้นการทนทานต่อการรับแรงกระแทกและเปอร์เซ็นตก์าร
ดึงยืดเพิมขึนอีกดว้ย [ ] อย่างไรก็ตามกระบวนการเตรียมสารเพิมความเขา้กนัไดโ้ดยการกราฟต ์
SAN บน NR ก่อนจะนาํมาหลอมผสม นนัเป็นกระบวนการมีขนัตอนในการทาํค่อนขา้งมาก ดงันนั
ผูว้จิยัจึงไดส้นใจทีจะทาํการเตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN กบั NR โดยกระบวนการ reactive blending

โดยใช ้สารวอ่งไวปฏิกิริยา ร่วมในการหลอมผสม SAN กบั NR เพือให้เกิดสารเพิมความเขา้กนัได้
ในระหวา่งกระบวนการผสม 
 ในงานวิจยันีไดท้าํการศึกษาการผสมระหว่าง SANog และ NR โดยทาํการศึกษาผล
ของสัดส่วนการผสมเพือให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการผสมของพอลิเมอร์ทังสองตัว จากนันจึง
ทาํการศึกษาอิทธิพลของชนิดของ สารวอ่งไวปฏิกิริยา และอิทธิพลของกระบวนการเตรียมและขึน
รูปพอลิเมอร์ผสมทีมีต่อ สัณฐานวิทยา สมบติัเชิงกลและสมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม 
SAN/NR ด้วยกระบวนการหลอมผสม จากนันทาํการเปรียบเทียบสมบติัของพอลิเมอร์ผสม 
SAN/NR ทีเตรียมดว้ย SAN และ SANog  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.2.1 เขา้ใจการผสมระหวา่ง SANog และ NR 

 1.2.2 ศึกษาอิทธิพลของชนิดของ สารว่องไวปฏิกิริยา ทีมีต่อสัณฐานวิทยา สมบติั
เชิงกลและสมบติัทางความร้อน ของพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง SAN กบั NR  
 1.2.3 ศึกษาอิทธิพลของกระบวนการในการเตรียมและขึนรูปพอลิเมอร์ผสม SAN/NR 

ทีมีต่อสัณฐานวทิยาและสมบติัเชิงกล 
 1.2.4 ศึกษาเปรียบเทียบสมบติัของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีเตรียมโดยใช ้SAN และ 
SANog 
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1.3 ขอบเขตของการวจัิย 

 1.3.1 ศึกษาการผสมระหว่าง SANog และ NR โดยการปรับเปลียนสัดส่วนการผสม 
SANog/NR เป็น 80/20, 70/30, 60/40, 50/50, 40/60, 30/70 และ 20/80 

 1.3.2 ในการศึกษาอิทธิพลของชนิดของ สารว่องไวปฏิกิริยา ทีมีต่อสัณฐานวิทยา 
สมบติัเชิงกล และสมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR นนั จะใช ้SAN เกรดปกติ ใน
การเตรียมพอลิเมอร์ผสม เพือเป็นการควบคุมตวัแปรในเรืองของสิงปนเปือนทีมีอยู่ใน SANog ที
อาจส่งผลต่อปฏิกิริยาในระหวา่งกระบวนการผสม และทาํให้วิเคราะห์ผลของสารว่องไวปฏิกิริยา 
ไดย้าก ส่วนสารวอ่งไวปฏิกิริยาทีเลือกใชไ้ดแ้ก่ MA, SMA, peroxide, phenolic resin  

 1.3.3 กระบวนการผสมและขึนรูปทีทาํการศึกษานันประกอบไปดว้ย กระบวนการ
ผสมในเครืองผสมแบบปิด (internal mixer) แลว้ขึนรูปดว้ยกระบวนการอดัขึนรูป (compression 

molding) และกระบวนการผสมแบบอดัรีดในเครืองอดัรีดแบบสกรูคู่ แลว้ขึนรูปดว้ยกระบวนการ
ฉีดขึนรูป 

 1.3.4 การศึกษาเปรียบเทียบผลของใช ้SAN และ SANog ในการเตรียมพอลิเมอร์ผสม 
SAN/NR นันจะทาํโดยการเลือกสูตรผสมทีผ่านการศึกษาก่อนหน้ามา 1 สูตรเพือใช้ในการ
เปรียบเทียบ 
 

1.4 ขนัตอนการดําเนินงานวจัิย 

 1.4.1  ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวจัิยทีเกยีวข้อง 
 1.4.2  ออกแบบงานวจัิยและวางแผนการวจัิย 

 1.4.3 จัดหาอุปกรณ์ วสัดุและสารเคมีทใีช้ในงานวจัิย 

 1.4.4 ดําเนินงานวจัิย  
  1.4.4.1 ทาํการเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง SANog และ NR ไม่มีการ
เติม สารวอ่งไวปฏิกิริยา ในอตัราส่วน 80/20, 70/30, 60/40, 50/50, 40/60, 30/70 และ 20/80 ดว้ย
เครืองผสมแบบปิด ทีอุณหภูมิ 180 °C โดย สารวอ่งไวปฏิกิริยา ทงัสามชนิดนนัจะใชแ้บบชนิดเดียว
และแบบ สารว่องไวปฏิกิริยา ร่วม จากนนันาํไปขึนรูปดว้ยกระบวนการ compression molding 

วเิคราะห์สัณฐานวทิยาดว้ยเทคนิค SEM ทดสอบสมบติัการดึงยดื สมบติัการรับแรงกระแทก  
  1.4.4.2 ทาํการเตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR (75/25) โดยใช้ maleic 

anhydride (MA), styrene maleic anhydride copolymer (SMA), peroxide และ phenolic resin เป็น 
สารวอ่งไวปฏิกิริยา ดว้ยเครืองผสมแบบปิด ทีอุณหภูมิ 180 °C โดย สารวอ่งไวปฏิกิริยา ทงัสาม
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ชนิดนันจะใช้แบบชนิดเดียวและแบบ สารว่องไวปฏิกิริยา ร่วม จากนันนําไปขึนรูปด้วย
กระบวนการอดัขึนรูปวิเคราะห์สัณฐานวิทยาดว้ยเทคนิค SEM ทดสอบสมบติัการดึงยืด สมบติัการ
รับแรงกระแทก และวเิคราะห์สมบติัทางความร้อนดว้ยเทคนิค DSC 

  1.4.4.3 ทาํการเลือกสูตรของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR (75/25) กบั สาร
ว่องไวปฏิกิริยา ในขอ้ 1.4.4.1 ทีให้ผลของสมบติัเชิงกลดีทีสุดไปทาํการศึกษาการผสมด้วย
กระบวนการอดัรีด แลว้ขึนรูปโดยกระบวนการฉีดขึนรูปจากนนันาํไปวิเคราะห์สัณฐานวิทยาโดย
เทคนิค SEM ทดสอบสมบติัการดึงยืด สมบติัการรับแรงกระแทก และวิเคราะห์สมบติัทางความ
ร้อนดว้ยเทคนิค DSC  
  1.4.4.4 ทาํการศึกษาการผสมของ SAN/NR (75/25) ดว้ยกระบวนการอดั
รีด แลว้ขึนรูปโดยกระบวนการฉีดขึนรูปโดย NR ทีใชจ้ะเป็น NR ทีมีการปรับปรุงให้มีหมู่ฟังก์ชนั 
2 ชนิดคือ maleated natural rubber (MNR) และ epoxide natural rubber (ENR) และทาํการศึกษาผล
ของสัดส่วนของยาง MNR และยาง ENR ทีใชใ้นการผสมทีมีต่อสัณฐานวิทยา สมบติัเชิงกล และ
สมบติัทางความร้อน 
  1.4.4.5 เลือกสูตรการผสมมา 1 สูตรเพือทาํการศึกษาเปรียบเทียบสมบติั
ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีใช ้SAN และ SANog  

 1.4.5 วเิคราะห์ผลการวจัิยทีได้ 

 1.4.6 สรุปผลงานวจัิย 

 1.4.7 รายงานผลงานวจัิย 

 1.4.8 เสนอผลงานวจัิย 

  1.4.8.1 สอบโครงการวจัิย 

  1.4.8.2 บทความวจัิย 
 

1.5 ประโยชน์ทไีด้รับ 

 1.5.1 สามารถหาชนิดของ สารว่องไวปฏิกิริยา และสภาวะทีใช้ในเตรียมพอลิเมอร์
ผสมระหวา่ง SANog กบั NR ทีสามารถทาํใหส้มบติัในการรับแรงกระแทกของ SAN เพิมขึน 

 1.5.2 เขา้ใจการเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง SAN กบั NR  
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

2.1 สไตรีน อะคริโลไนไตล์ โคพอลเิมอร์ (styrene-acrylonitrile copolymer, SAN) 

 

ภาพที 2.1 โครงสร้างของ Poly(styrene-co-acrylonitrile) (SAN) 

 สไตรีน อะคริโลไนไตรล์ โคพอลิเมอร์ (styrene-acrylonitrile copolymer, SAN) [ ] 
เป็นโคพอลิเมอร์ ซึงมีอะคริโลไนไตรล์เป็นองคป์ระกอบประมาณ 20-30% และเนืองจากธรรมชาติ
ความเป็นขวัในโมเลกุลของอะคริโลไนไตรล์ จึงทาํให้โคพอลิเมอร์นีมีความตา้นทานต่อสารเคมี
จาํพวกไฮโดรคาร์บอนและนาํมนัได้ดี นอกจากนีโคพอลิเมอร์ยงัมีจุดอ่อนตวั (softening point) 

ความแข็งแรงต่อการกระแทก (impact strength) และความตา้นทานต่อการเกิด stress cracking และ 
crazing ดีกวา่พอลิสไตรีน เม็ดพลาสติกของ SAN มีลกัษณะเป็นเม็ดพลาสติกทีมีความใส  มีความ
แข็งแกร่ง และเหนียว นอกจากนียงัมีคุณสมบติัการทนความร้อน ทนต่อสารเคมีได้ดี ยิงถ้ามี
เปอร์เซ็นตข์อง อะคริโลไนไตรล์ เพิมขึนก็จะยิงทนความร้อนไดสู้งขึน รวมทงัตา้นสารเคมีไดดี้ขึน 
แต่มกัจะมีสีออกเหลืองๆและการขึนรูปก็จะยากขึนไปดว้ย สําหรับการนาํไปใชป้ระโยชน์นิยมใช้
แทนพอลิสไตรีนเมือตอ้งการความแขง็แรงมากขึน เช่นทาํเป็นของใชใ้นบา้นจาํพวก แกว้นาํ เหยือก
นาํ เครืองปันนาํผลไม  ้ ชินงานประเภทสุขภณัฑ์ ใบพดัพดัลม ไฟแช็ก หรือทาํเป็นบรรจุภณัฑ์
เครืองสําอาง เป็นตน้ นอกจากการนาํไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์โดยตรงแลว้ SAN ก็ยงันิยมนาํไปผสม
กบัสารจาํพวก impact modifier เพือทาํการปรับปรุงสมบติัในการรับแรงกระแทก ซึงพอลิเมอร์ผสม
ของ SAN ทีรู้จกักนัดีและนิยมนาํไปใชม้ากไดแ้ก่ acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) วิธีการ
เตรียม ABS ในอุตสาหกรรมทีนิยมจะมีอยู ่2 วิธีคือ วิธีการ blending โดยการนาํเอา SAN กบั
crylonitrile-butadiene rubber มาผสมกนั อีกวิธีหนึงคือการกราฟต ์(grafting) ซึงจะดีกวา่วิธีแรก ซึง
จะทาํโดยการนาํเอา acrylonitrile และ styrene มาทาํการ polymerization ใน butadiene latex ซึ
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การใชง้าน ABS ก็จะเป็นการนาํไปผลิตเป็นชินส่วนพดัลม แผงเครืองปรับอากาศ ส่วนประกอบ
ตูเ้ยน็ เป็นตน้ 

2.2 ยางธรรมชาติ (Natural Rubber, NR) [12] 

 2.2.1 รูปแบบของยางธรรมชาติดิบ ยางธรรมชาติหรือยางพาราไดจ้ากนาํยางจากตน้
ยางพาราสายพนัธ์ุ Hevea Braziliensis นาํยางพาราทีกรีดไดจ้ากตน้ยางพารามีลกัษณะเป็นสีขาวขน้
และมีเนือยางแห้ง (dry rubber content, DRC) ประมาณ 30% (โดยนาํหนกั) แขวนลอยอยูใ่นนาํ 
ปริมาณของเนือยางแหง้ขึนอยูก่บัชนิดของพนัธ์ุยาง อายตุน้ยาง และฤดูกาล โดยทวัไปยางธรรมชาติ
ดิบสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองรูปแบบใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

  2.2.1.1 นํายาง เนืองจากนาํยางสดทีกรีดไดจ้ากตน้ยางมีปริมาณนาํมาก
เกินไป ไม่เหมาะทีจะนาํไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์และยงัให้สินเปลืองค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ดงันนั จึง
จาํเป็นตอ้งนาํนาํยางทีไดนี้ไปผา่นกระบวนการปันเหวียง (centrifugation) เพือลดปริมาณนาํในนาํ
ยางสดจนไดน้าํยางทีมีปริมาณยางแห้งเพิมขึนจาก 30% เป็น 60% โดยนาํหนกั เรียกนาํยางทีไดนี้วา่ 
นาํยางขน้ (concentrated latex) แต่เนืองจากในนาํยางมีสารอินทรียต่์างๆ เช่น โปรตีน และ ฟอส
โฟไลปิด  (phospholipid) ผสมอยูใ่นปริมาณเล็กนอ้ยซึงสารอินทรียเ์หล่านีสามารถยอ่ยสลายไดด้ว้ย
เชือจุลินทรียห์รือเชือแบคทีเรียไดเ้ป็นก๊าซชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเธน หรือ
สารประกอบทีมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ  ดงันนั นาํยางจึงสามารถบูดเน่าและส่งกลินเหม็นได ้
จึงตอ้งมีการเติมสารแอมโมเนียเขา้ไปหรืออาจใช้แอมโมเนียร่วมกบัสารเคมีอืนๆ เพือช่วยรักษา
สภาพของนาํยางขน้ใหเ้ก็บรักษาไวไ้ดน้าน 

  2.2.1.2 ยางแห้ง ยางไดจ้ากการนาํยางสดทีกรีดไดม้าเติมกรด (นิยมใช้
กรดอะซิติค หรือกรดฟอร์มิก) เพือให้อนุภาคของนํายางจบัตวักันเป็นของแข็งแยกตวัจากนํา 
จากนนัก็ทาํการไล่ความชืนออกจากเนือยางเพือป้องกนัการเกิดเชือรา ยางแห้งมีทงัแบบอดัรีดและ
ตากแหง้ 

  2.2.1.3 ยางแผ่น (Rubber Sheet) ยางแผน่ไดจ้ากการนาํนาํยางสดมาใส่
ตะกง จากนนัก็ทาํการเจือจางดว้ยนาํ และเติมกรด ยางจะเกิดการจบัตวักนั จากนนัจึงนาํยางทีไดไ้ป
ทาํการรีดให้เป็นแผน่ดว้ยเครืองรีด 2 ลูกกลิง นาํไปลา้งนาํ แลว้จึงทาํให้ยางแห้ง โดยสามารถทาํได้
สองวิธี คือนาํไปตากแดดหรือผึงในอากาศร้อนเพือไล่ความชืนยางทีไดจ้ะเรียกวา่ยางแผน่อบแห้ง
หรือ Air Dried Sheet (ADS) อีกวิธีหนึงคือการนาํยางแผน่ไปอบรมควนัทีอุณหภูมิ 60-70 ˚C เป็น
เวลาประมาณ 2-3 วนั ยางทีไดจ้ะเรียกวา่ยางแผน่รมควนั (Ribbed Smoked Sheet, RSS)  
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  2.2.1.4 ยางเครฟ (Crepe Rubber) ยางเครฟส่วนใหญ่เป็นยางทีไดจ้าก
การนาํเศษยาง ไปรีดในเครืองเครฟ (creping machine) พร้อมทงัใชน้าํทาํความสะอาดเอาสิงสกปรก
ต่างๆ ออกไปจากยางระหวา่งการรีด จากนนัจึงนาํไปผงึลมใหแ้หง้  

  2.2.1.5 ยางแท่ง (Technically Classified Rubber) ไดม้าจากการนาํยาง
แผ่นตากแห้งมาบดเป็นเม็ดเล็กๆ แลว้อดัเป็นแท่ง ดงันนัยางแท่ง จึงเป็นยางทีมีคุณภาพสมาํเสมอ
กว่ายางแผน่และยางเครฟ ผา่นการทดสอบและจดัชนัเพือรับรองคุณภาพตามหลกัวิชาการ การจดั
ชนัของยางแท่งจะพิจาณาจากสิงสกปรกเป็นสาํคญั 

 2.2.2 โครงสร้างของยางธรรมชาติ ยางธรรมชาติมีชือทางเคมีคือ ซิส-1,4-พอลิไอโซพ
รีน (cis-1.4-polyisoprene) กล่าวคือในโมเลกุลยาง 1 โมเลกุลจะประกอบดว้ยหน่วยของไอโซพรีน 
(C6H6) มาต่อกนัเป็นสายยาว (แบบเส้นตรง) โดยทวัไปยางธรรมชาติจะมีนาํหนกัโมเลกุลเฉลียอยู่
ในช่วง 200,000 ถึง 400,000 และมีการกระจายตวัของนาํหนกัโมเลกุลทีกวา้งมาก ยางธรรมชาติมี
ความหนาแน่นเท่ากบั 0.93 g/cm3 ทีอุณหภูมิ 20 ˚C และมีอุณหภูมิของการเปลียนสถานะคลา้ยแกว้ 
(glass transition temperature, Tg) ประมาณ -72 ˚C นนัหมายความวา่หากนาํยางธรรมชาติไปเก็บไว้
ในทีทีมีอุณหภูมิตาํกวา่ -72 ˚C สมบติัของยางธรรมชาติจะเปลียนจากทีเคยยืดหยุน่ไปเป็นของแข็ง
เปราะเช่นเดียวกบัแกว้ 

 

 
 

ภาพที 2.2 สูตรโครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติ 

 จากภาพที 2.2 จะเห็นวา่ในหนึงหน่วยของไอโซพรีนจะมีพนัธะคู่และมีหมู่อลัฟาเมทธิ
ลีน (α-methylene) ทีวอ่งไวต่อการเกิดปฏิกิริยา ดงันนั พนัธะคู่ทีมีอยูใ่นโมเลกุลของยางจึงเป็นสิงที
จาํเป็นสาํหรับการวลัคาไนซ์ดว้ยกาํมะถนั อยา่งไรก็ตาม พนัธะคู่ยงัสามารถทาํปฏิกิริยากบัสารอืนๆ 
ไดอี้ก เช่น ออกซิเจน หรือโอโซน ทาํให้ยางเกิดการเสือมสภาพ หรืออาจทาํปฏิกิริยากบัไฮโดรเจน 
คลอรีนหรือไฮโดรเจนคลอไรด์ เป็นตน้ ซึงอตัราการเกิดปฏิกิริยาระหวา่งยาง (ทีตาํแหน่งพนัธะคู่) 
กับสารเคมีต่างๆ เหล่านีจะสูงขึนอย่างรวดเร็วเมืออุณหภูมิสูงขึนโดยทัวไป ยางธรรมชาติมี
โครงสร้างการจดัเรียงตวัของโมเลกุลแบบอสัณฐาน (amorphous) แต่ทีอุณหภูมิตาํ โมเลกุลของยาง
บางส่วนสามารถจดัเรียงตวัไดอ้ย่างค่อนขา้งเป็นระเบียบ ยางจึงสามารถเกิดผลึก (crystalline)ได ้
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การเกิดผลึกเนืองจากอุณหภูมิตาํหรือทีเรียกวา่ “low temperature crystallization” จะพบในกรณีที
เก็บยางไวที้อุณหภูมิตาํกว่า 20  ˚C เป็นเวลานาน โดยยางจะมีอตัราเร็วในการตกผลึกสูงสุดที
อุณหภูมิประมาณ -26 ˚C การตกผลึกทีอุณหภูมินีจะทาํให้ยางแข็งมากขึน ทาํให้ไม่สามารถนาํยาง
ไปผสมใหเ้ขา้กบัสารเคมีหรือสารตวัเติมอืนๆ ได ้แต่เมืออุณหภูมิสูงขึน ผลึกทีเกิดขึนก็จะถูกทาํลาย 
ยางจะอ่อนตวัลงและกลบัสู่สภาพเดิม ดว้ยเหตุนี ประเทศในเมืองหนาวจึงตอ้งนาํยางธรรมชาติมา
อบทีอุณหภูมิประมาณ 50-70 ˚C เพือให้ยางอ่อนตวัก่อนทีจะนาํไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป  
ยางธรรมชาติย ังสามารถการเ กิดผลึกเนืองจากการยืดตัวหรือที เ รียกว่า  “strain-induced 

crystallization” จะพบเมือยางถูกยดืจนมีความยาวมากกวา่ความยาวตงัตน้ประมาณ 2-3 เท่า การเกิด
ผลึกเนืองมาจากการยืดตวัของยางจะทาํให้ยางมีสมบติัเชิงกลทีดีขึน นนัคือ ยางจะมีความทนทาน
ต่อแรงดึง ความทนทานต่อการฉีกขาด และความตา้นทานต่อการขดัถู สูงกวา่ยางสังเคราะห์ 

 2.2.3 สมบัติทวัไปของยางธรรมชาติ 
 ความยืดหยุน่ (elasticity) สมบติัความยืดหยุน่เป็นลกัษณะเด่นอีกประการหนึงของยาง
ธรรมชาติกล่าวคือยางธรรมชาติทีวลัคาไนซ์แลว้จะมีความยืดหยุน่สูง เมือแรงภายนอกทีมากระทาํ
กบัยางหมดไป ยางจะกลบัคืนสู่รูปร่างและขนาดเดิม (หรือใกลเ้คียง) ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ความเหนียวติดกนั (tack) ยางธรรมชาติ (ในสภาพทียงัไม่คงรูป) มีสมบติัดีเยียมในดา้นความเหนียว
ติดกนัซึงเป็นสมบติัสําคญัของการผลิตผลิตภรัฑ์ทีตอ้งอาศยัการประกอบชินส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
เช่น ยางลอ้รถยนต ์เป็นตน้ 

 ความทนทางต่อแรงดึง (tensile strength) เนืองจากยางธรรมชาติสามารถตกผลึกไดง่้าย
เมือถูกดึงยืด ซึงผลึกทีเกิดขึนจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กบัยาง ดงันนั ยางธรรมชาติจึงมีความ
ตา้นทานต่อแรงดึงสูงมากโดยไม่ตอ้งใชส้ารตวัเติมเสริมแรงเขา้ช่วย ( ~ 20 MPa หรือสูงกวา่นนั) 
การเติมสารตวัเติมเสริมแรงลงไปก็จะทาํให้ค่าความทนทานต่อแรงดึงสูงขึน ซึงสมบติันีจะแตกต่าง
จากยางสังเคราะห์ซึงส่วนใหญ่ทีมกัมีค่าความทนทานต่อแรงดึงตาํ จึงไม่สามารถนาํไปใช้งาน
ในทางวศิวกรรมไดน้อกจากจะมีการเติมสารตวัเติมเสริมแรงเขา้ช่วยเท่านนั 

 ความทนทานต่อการฉีกขาด (tear strength) ยางธรรมชาติมีความทนทานต่อการฉีกขาด
สูงมากทีอุณหภูมิห้องและทีอุณหภูมิสูง การเติมสารตวัเติมเสริมแรงลงไปก็จะช่วยทาํให้ค่าความ
ทนทานต่อการฉีกขาดของยางสูงขึน 

 สมบติัเชิงพลวตั (dynamic properties) ยางธรรมชาติมีสมบติัพลวตัทีดี ยางมีการ
สูญเสียพลงังานในรูปของความร้อนตาํในระหว่างการใช้งาน นอกจากนี ยางธรรมชาติยงัมีความ
ตา้นทานต่อการลา้ตวั (fatigue resistance) ทีสูงมากอีกดว้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

10 

 สมบติัความตา้นทานต่อการขดัถู (abrasion resistance) ยางธรรมชาติมีค่าความ
ตา้นทานต่อการขดัถูสูง แต่ยงัดอ้ยกว่ายาง SBR เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เมือเปรียบเทียบกบัยาง
สังเคราะห์ชนิดอืนๆ พบวา่ยางธรรมชาติมีค่าความตา้นทานต่อการขดัถูอยูใ่นกลุ่มทีสูงมาก 

ความเป็นฉนวนไฟฟ้า (insulation) ยางธรรมชาติมีความเป็นฉนวนสูงมาก โดยมีค่าความตา้นทาน
ไฟฟ้าจาํเพาะ (specific resistivity) สูงถึง 1015 หรือ 1016 ohm.cm 

 ความทนทานต่อของเหลวและสารเคมี (liquid and chemical resistance) เนืองจาก
องคป์ระกอบของยางธรรมชาติเป็นสารไฮโดรคาร์บอนทีไม่มีขวั ดงันนั ยางดิบจึงละลายไดดี้ในตวั
ทาํละลายทีไม่มีขวั เช่น เบนซีน เฮกเซน และโทลูอีน เป็นตน้ ความสามารถในการละลายนีจะลดลง
เมือยางเกิดการวลัคาไนซ์เนืองจากการเชือมโยงทางเคมีเป็นโครงสร้างตาข่ายสามมิติในยางวลัคา
ไนซ์ในยางจะไปขดัขวางกระบวนการละลายของยาง ยางวลัคาไนซ์จึงเพียงแต่เกิดการบวมในตวัทาํ
ละลายเท่านนั อยา่งไรก็ดี การบวมตวัของยางดงักล่าวจะทาํให้สมบติัเชิงกลของยางดอ้ยลง ดว้ยเหตุ
นี ยางธรรมชาติจึงไม่ทนต่อนาํมนัปิโตรเลียมหรือตวัทาํละลายทีไม่มีขวัต่างๆ แต่ยางจะทนต่อ
ของเหลวทีมีขวั เช่น อะซิโตน หรือแอลกอฮอล์ นอกจากนียางธรรมชาติยงัทนกรดและด่างเจือจาง
ไดดี้ แต่ไม่ทนกรดไนตริกและกรดกาํมะถนัเขม้ขน้ 

 การเลือมสภาพเนืองจากความร้อน โอโซน และแสงแดด เนืองจากยางธรรมชาติมี
พนัธะคู่อยูม่าก ทาํใหย้างวอ่งไวต่อการเกิดปฏิกิริยากบัออกซิเจน  (เรียกปฏิกิริยาทีเกิดขึนวา่ปฏิกิริยา
ออกซิเดชนั) โดยมีแสงแดดหรือความร้อนเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ดงันนัยางธรรมชาติจึงถูกออกซิไดซ์
ไดง่้าย นอกจากนี ยางธรรมชาติยงัไม่ทนต่อโอโซนเพราะเมือยางถูกยืดและไดรั้บโอโซนนานๆ จะ
เกิดรอยแตกขนาดเล็กจาํนวนมากทีบริเวณพืนผิวในทิศตงัฉากกบัทิศทางการยืดตวัของยาง ดว้ยเหตุ
นี ในระหวา่งการผลิตผลิตภณัฑจึ์งตอ้งมีการเติมสารเคมีบางชนิด เช่น (สารป้องกนัการเสือมสภาพ 
(anti-degradant) และไข (wax)) เพือยดือายกุารใชง้านของยางธรรมชาติ 

 การหกังอทีอุณหภูมิตาํ (low temperature flexibility) ยางธรรมชาติยงัคงรักษาสมบติั
ความยดืหยุน่หรือความสามารถในการหกังอไดแ้มที้อุณหภูมิตาํมากๆ  
 Compression set ยางธรรมชาติมีค่า compression set ค่อนขา้งตาํทงัทีอุณหภูมิห้องและ
อุณหภูมิสูงปานกลาง อย่างไรก็ตามค่า compression set ทีอุณหภูมิตาํของยางธรรมชาติจะสูงขึน
เนืองจากยางอาจเกิดการตกผลึกทาํใหค้วามยดืหยุน่ของยางเริมสูญเสียไป ในขณะทีค่า compression 

set ทีอุณหภูมิสูงของยางธรรมชาติจะมีค่าสูงขึนเนืองจากยางธรรมชาติไม่ทนต่อความร้อน ยางจึง
เกิดการเสือมสภาพ ซึงจะส่งผลใหส้มบติั compression set ดอ้ยลง 

 การกระเดง้ (rebound resilience) ยางธรรมชาติมีสมบติัการกระเดง้สูง (สูงกวา่ยางชนิด
อืนๆ ทงัหมด ยกเวน้ยาง BR) และในระหวา่งการเปลียนแปลงของรูปร่าง ยางจะสูญเสียพลงังานใน
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รูปของความร้อนนอ้ย (มี hysteresis ตาํ) ยางธรรมชาติจึงมีความร้อนสะสมตาํเมือถูกใชง้านในเชิง
พลวตัยางชนิดนีจึงเหมาะทีจะใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ยางทีมีขนาดใหญ่ เช่น ยางรถบรรทุกหรือ
ยางลอ้เครืองบิน เพราะหากใชย้างทีมีความร้อนสะสมสูงก็อาจทาํใหย้างเกิดการระเบิดไดง่้าย 

 อุณหภูมิของการใช้งาน (service temperature) ยางธรรมชาติสามารถใช้งานได้ที
อุณหภูมิตงัแต่ -55 ˚C จนถึง 70 ˚C อยา่งไรก็ตาม หากเก็บยางไวที้อุณหภูมิตาํนานๆ ยางอาจเกิดการ
ตกผลึกซึงจะทาํให้ยางแข็งขึนและสูญเสียความยืดหยุน่ไป แต่เมืออุณหภูมิทีงานสูงเกินไป สมบติั
เชิงกลต่างๆ ก็จะดอ้ยลงเนืองจากความร้อนทาํให้ยางเสือมสภาพ ในบางกรณีทีมีการออกสูตรผสม
เคมียางไดอ้ยา่งเหมาะสม (มีการเติมสารป้องกนัการเสือมสภาพลงไป) ยางธรรมชาติอาจสามารถ
นาํไปใช้งานไดอ้ยา่งต่อเนืองทีอุณหภูมิสูงถึง 90 ˚C หรืออาจสูงถึง 100 ˚C (ในกรณีทียางไดรั้บ
อุณหภูมิสูงเป็นช่วงๆ เท่านนั)\ 

 

2.3 ยางธรรมชาติดัดแปลง (Modified natural rubber) 

 2.3.1 ยางธรรมชาติอพิอกไซด์ (epoxidized natural rubber, ENR) 

  ยางธรรมชาติอิพอกไซด ์(ENR) เป็นยางธรรมชาติทีเปลียนโครงสร้างโดย
ใชส้ารประเภทกรดเปอร์ออกซี (peroxy acid) ซึงไดจ้ากการใชก้รดร่วมกบัไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์

(H2O2) ยกตวัอยา่งเช่น การใช ้formic acid ร่วมกบั H2O2 จะไดเ้ป็น performic acid โดยยาง ENR ที
ไดจ้ะมีออกซิเจนอยูใ่นโครงสร้างโมเลกุลทาํให้ยางธรรมชาติมีความเป็นขวั ซึงมีสูตรโครงสร้างดงั
ในภาพที 2.3 

 
ภาพที 2.3 โครงสร้างโมเลกุลของยาง ENR  

 ยาง ENR เป็นยางทีได้จากการเติมออกซิเจนเขา้ไปในโมเลกุลของยาง  ตรงบริเวณ
พนัธะคู่เกิดเป็นวงแหวนอิพอกไซด์โดยผา่นปฏิกิริยาอิพอกซิเดชนั (epoxidation) โดยมีร้อยละโดย
โมลอิพอกไซด์ตงัแต่ร้อยละ 10-50 ยาง ENR ทีไดจึ้งมีความเป็นขวัสูงกวา่ยางธรรมชาติทวัไป ยาง 
ENR นนัจะมีลกัษณะเป็นสีนาํตาลเขม้กวา่ยางธรรมชาติปกติ ซึงสามารถเตรียมไดจ้ากนาํยางและ
ยางแหง้ โดยมีการผลิตขึนเพือปรับปรุงสมบติับางประการของยางธรรมชาติให้ดีขึน เช่น ทาํให้ยาง
มีความเป็นขวัมากขึน สามารถทนต่อนํามนัและตวัทาํละลายทีไม่มีขวัได้ดีขึน สามารถทนต่อ
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โอโซน และการซึมผา่นของอากาศไดดี้ เพราะพนัธะคู่ในโครงสร้างยางธรรมชาติมีปริมาณนอ้ยลง 
อยา่งไรก็ตามก็จะมีสมบติับางประการทีดอ้ยกว่ายางธรรมชาติ เช่น มีความยืดหยุน่ตาํลง และหาก
นาํไปวลัคาไนซ์ดว้ยกาํมะถนัยางจะไม่ทนต่อความร้อน ยาง ENR มกัใช้ในอุตสาหกรรมกาว หรือ
สารยดึติด รองเทา้ สี และยางรถยนต ์เป็นตน้ 

 2.3.2 ยางธรรมชาติมาลเิอต (maleated natural rubber, MNR) [13] 

  กราฟต์โคพอลิเมอร์ของ MA กบั NR นันได้รับการศึกษากันอย่าง
กวา้งขวาง ซึงผลิตภณัฑ์ของโคพอลิเมอร์ทีไดน้ันนิยมนาํไปเป็นองค์ประกอบหลกัในการเตรียม 
reactive blend หรือใชเ้ป็น blend compatibilizer การทาํให้เกิดการกราฟตข์อง MA ลงบนโมเลกุล
ของ NR นนัสามารถทาํได้ทงัในสภาวะหลอมเหลวและสารละลาย ซึงการเริมตน้ปฏิกิริยาการ
กราฟต์นนั สามารถใช้ peroxide เป็นตวัเริมตน้ปฏิกิริยา (initiator) [ ] หรือแรง shear สภาวะ
หลอมเหลวของยางในเครืองผสมแบบปิดทีอุณหภูมิสูง [ , ] ซึงกลไกของปฏิกิริยากรากราฟต์
ของ MA บน NR ทีน่าจะเกิดขึนภายใตแ้รง shear และอุณหภูมิสูงนนัแสดงในภาพที 2.4 
 

 

ภาพที 2.4 กลไกการกราฟตข์อง MA บนโมเลกุลของ NRทีน่าจะเป็นไปได ้[ ]โดยทีกลไก (A) 

Free radical mechanism (B) Diels-Alder reaction [15] 

2.4 พอลเิมอร์ผสม (Polymer Blend) [ ]  

 การทาํพอลิเมอร์ผสมเป็นวิธีการปรับปรุงสมบติัของพอลิเมอร์ทีนิยมใชก้นัมาก โดย
การนาํพอลิเมอร์ 2 ชนิด ซึงอยูใ่นสถานะทีเป็นของไหล ไดแ้ก่ เป็นสารละลาย (solution) หรือสาร
หลอมเหลว (molten) มาผสมให้อยู่รวมเป็นเนือเดียวกนั (blending) ไดเ้ป็นพอลิเมอร์ผสม ซึงมี
สมบติัทีดีของพอลิเมอร์แต่ละชนิดมารวมกนั แต่การผสมเขา้เป็นเนือเดียวกนัของพอลิเมอร์ต่างชนิด
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กนันนั โดยธรรมชาติแลว้จะเป็นไปไดย้าก ดงันนั พอลิเมอร์ผสมทีไดจึ้งไม่ละลายเขา้กนัอย่าง
แทจ้ริง และพบวา่เมืออยูใ่นสถานะทีเป็นของแข็ง พอลิเมอร์ชนิดหนึงจะกระจายอยูใ่นเนือหรือเมท
ริกซ์ทีต่อเนือง (continuous matrix) ของพอลิเมอร์อีกชนิดหนึง ทงันีการกระจายตวัดงักล่าวตอ้งมี
ขนาดเล็กและมีความสมาํเสมอสมาํเสมอ มิฉะนนั จะทาํให้เกิดเป็นขอ้บกพร่อง (defects) ของ
ผลิตภณัฑ์ และส่งผลให้สมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม ตาํกวา่พอลิเมอร์บริสุทธิทีนาํมาใชผ้สม 

ดงันนัในการเตรียมพอลิเมอร์ผสม จึงตอ้งพิจารณาถึงสภาพเขา้กนัได ้(compatibility)  

 2.4.1 ความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ (Miscibility of polymers) [17] ในการพิจารณา
การเข้ากันได้ของการผสมนันจะพิจารณาจากสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  (thermodynamic) 
สําหรับพอลิเมอร์ทีสามารถผสมเขา้กนัไดเ้ป็นเนือเดียวนนัจะตอ้งมีค่า Gibbs free energy ของการ
ผสม (∆Gmic) เป็นลบ ซึงค่า ∆Gmic นนัหาไดจ้ากความสัมพนัธ์ดงัสมการ 

 

∆Gmic = ∆Hmix - T∆Smix 

 

 อยา่งไรก็ตามในการเตรียมพอลิเมอร์ผสม ซึงมีนาํหนกัโมเลกุลสูงนนัจะมีค่าเอนโทรปี 
(entropy, ∆Smix) น้อยมาก ดงันนัถา้ค่า ∆Gmic จะมีค่าเป็นลบได ้สามารถเกิดขึนไดก้รณีเดียวคือ 
จะตอ้งมีค่าเอนทาลปี (enthalpy, ∆Hmix) ของการผสมเป็นลบ นนัแสดงวา่กระบวนการผสมจะตอ้ง
เป็นกระบวนการคายความร้อน (exothermic) ซึงการผสมจะตอ้งเกิด interaction ของพอลิเมอร์ที
นาํมาผสมกนั โดย interaction นนัอาจจะเป็นไดท้งั strongly ionic interaction และ nonbonding 

interaction อยา่งเช่น hydrogen bonding, ion – dipole, dipole – dipole และ donor acceptor 

interaction ซึงจะยกเวน้ Van der Waals interaction  

 2.4.2 ชนิดของพอลิเมอร์ผสม (Types of polymer blends) [17] พอลิเมอร์ผสม
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิดคือ 

  2.4.1.1 ผสมกันได้อย่างสมบูรณ์ (completely miscible blend) พอลิเมอร์
ทีผสมกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์นนัจะมีค่า ∆Hmix < 0 เนืองจากเกิด interaction ทีจาํเพาะขึน  
  ซึงสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมนีมีความเป็นเนือเดียวกนัในระดบันา
โนเมตร แต่ไม่ถึงในระดบัโมเลกุล ซึงตวัอย่างของพอลิเมอร์ผสมทีผสมกนัได้สมบูรณ์ในช่วง
อุณหภูมิทีกวา้งและทุกสัดส่วนการผสม ไดแ้ก่ PS/PPO ซึงทาํให้พอลิเมอร์ผสมทีไดน้นัมีสมบติั
ร่วมกนั ทงัความต้านทานต่อความร้อน ไม่เกิดการลุกติดไฟ ซึงเป็นคุณสมบติัของ PPO และ
สามารถ process ไดง่้ายแบบ PS พอลิเมอร์ทีผสมกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์นนัจะมี glass transition 

temperature (Tg) เพียงค่าเดียว ซึงจะเกิดขึนระหวา่ง Tg ของพอลิเมอร์ทีนาํมาใชผ้สมแต่ละตวั 
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  2.4.1.2 ผสมกันได้บางส่วน (partially miscible blends) โดยพอลิเมอร์ที
นาํมาผสมกนันนัจะมีส่วนหนึงทีสามารถละลายกบัพอลิเมอร์อีกตวัหนึงได ้ซึงจะทาํให้พอลิเมอร์
ผสมทีไดมี้สัณฐานวิทยาทีความละเอียดและมีสมบติัทียอมรับได ้ซึงมกัจะเรียกพอลิเมอร์ผสมชนิด
นีวา่ “ compatible polymer blend” ซึงพอลิเมอร์ผสมทีได ้จะมีค่า Tg ของพอลิเมอร์แต่ละตวัปรากฏ
อยู ่แต่ Tg  นนัจะเกิดการ shift จากค่า Tg ของ pure polymer แต่ละตวัเขา้มาหากนั โดยตวัอยา่งของ
พอลิเมอร์ผสมแบบนีไดแ้ก่ PC/ABS 

  2.4.1.3 ผสมกันไม่ได้ (fully immiscible) พอลิเมอร์ผสมชนิดนีจะมี
สัณฐานวิทยาทีหยาบ มีแรงยึดเหนียวระหว่างเฟสทีไม่ดี ส่งผลทาํให้สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์
ผสมทีได้นันแย่ และไม่สามารถใช้งานได้ แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถเพิมความเข้ากันได ้
(compatible) ใหก้บัพอลิเมอร์ผสมชนิดนีไดด้ว้ยการใช ้สารช่วยเพิมความเขา้กนัได ้(compatiblizer) 

  

2.5 สารช่วยเพมิความเข้ากนัได้ (Compatiblizer) [16] 

 สารช่วยเพิมความเขา้กนัได ้(Compatibilizer) คือ พอลิเมอร์หรือโคพอลิเมอร์ ทีนิยมใช้
เป็นสารเติมแต่งเพือเพิมความเขา้กนัไดร้ะหว่างพอลิเมอร์ผสมทีไม่สามารถเขา้กนัไดเ้พือช่วยเพิม
สมบติัของพอลิเมอร์ผสม หรือใชเ้พือใหเ้กิดการกระจายตวัทีดีของสารตวัเติม (fillers) ในการเตรียม
พอลิเมอร์คอมโพสิต โดยสารช่วยเพิมความเขา้กนัได ้(Compatibilizer) นนัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
3 ประเภทหลกัคือ 

 2.5.1 บลอ็กหรือกราฟต์โคพอลเิมอร์ (Block or Graft Copolymers) 

 การใช้บล็อกหรือกราฟต์โคพอลิเมอร์ ในการทําให้เกิดการเข้ากันได้นัน  จะมี
กระบวนการคือ โคพอลิเมอร์นีจะเขา้ไปบริเวณพืนผิวของพอลิเมอร์เพือลดแรงตึงผิว ซึงจากรูปจะ
เห็นวา่โคพอลิเมอร์สีแดงจะเป็นส่วนทีเขา้กบัพอลิเมอร์ A (เฟสต่อเนือง) ส่วนโคพอลิเมอร์สีฟ้าจะ
เป็นส่วนทีทาํให้เกิดการเขา้กนัไดก้บัพอลิเมอร์ B (เฟสทีกระจายตวั) เป็นผลให้แรงตึงผิวของพอลิ
เมอร์ลดลง ทาํใหเ้กิดการยดึติดทีพืนผวิและเกิดการกระจายตวัของพอลิเมอร์ B ไดดี้ขึน 

 
ภาพที 2.5 แผนภาพแสดงการใชบ้ล็อกหรือกราฟตโ์คพอลิเมอร์ เป็นสารช่วยเพิมความเขา้กนัได ้
(Compatibilizer) [16] 
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 การเติมบล็อกหรือกราฟตโ์คพอลิเมอร์ เป็นเทคนิคหนึงทีไดรั้บความนิยมในการผสม
เพือเพิมความสามารถในการเขา้กนัได ้บล็อกโคพอลิเมอร์จะไดรั้บความนิยมมากกวา่กราฟตโ์คพอ
ลิเมอร์โดยเฉพาะบล็อกโคพอลิเมอร์ทีประกอบดว้ยบล็อกของพอลิเมอร์ทีเหมือนกนักบัพอลิเมอร์
แต่ละชนิดทีนาํมาผสมกนั โดยโคพอลิเมอร์ทีใช้ตอ้งมีโครงสร้างทางเคมีและนาํหนักโมเลกุลที
เหมาะสมทีจะไปอยูร่ะหวา่งเฟสของ พอลิเมอร์แต่ละชนิดโครงสร้างทางเคมีและนาํหนกัโมเลกุล
ของโคพอลิเมอร์จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของการเป็นสารช่วยผสม จากการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของสารช่วยผสม โดยการทดสอบสมบติัความทนแรงดึงสามารถสรุปผลไดด้งันี 

 - บล็อกโคพอลิเมอร์มีประสิทธิภาพมากกวา่กราฟตโ์คพอลิเมอร์ 

 - ไดบล็อกโคพอลิเมอร์มีประสิทธิภาพมากกวา่ไตรบล็อกโคพอลิเมอร์ 

 - ไดบล็อกโคพอลิเมอร์ทีประกอบดว้ยบล็อกทีมีความยาวลดหลนัลงมามีประสิทธิภาพ
สูงกวา่ไดบล็อกโคพอลิเมอร์ทีประกอบดว้ยบล็อกทีมีความยาวเท่ากนั 

 2.5.2 พอลิเมอร์ทีมีความเป็นขัวแต่ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิ ริยา (Nonreactive 

polymers containing polar groups) 

 
 

ภาพที 2.6 แผนภาพแสดงการใชพ้อลิเมอร์ทีมีความเป็นขวัอยูบ่นสายโซ่โมเลกุลเป็นสารช่วยเพิม
ความเขา้กนัได ้(Compatibilizer) [ ]  
 ซึงหลกัการทาํงานของสารช่วยเพิมความเขา้กนัได ้(Compatibilizer) ชนิดนีจะเกิดขึน
โดยโคพอลิเมอร์ทีมีความเป็นขวัอยู่บนโมเลกุลจะเกิดอนัตรกิริยากบัพอลิเมอร์ ซึงอนัตรกิริยาที
เกิดขึนอยา่งเช่น  hydrogen bonding และถา้อนัตรกิริยานีเกิดขึนมากจะทาํให้การยึดเหนียวระหวา่ง
พอลิเมอร์กับโคพอลิเมอร์นีมีความแข็งแรงมาก  และส่งผลให้เกิดความเข้ากันได้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน โดยทวัไปแลว้สารช่วยเพิมความเขา้กนัได ้(Compatibilizer) นนัจะตอ้งเขา้
กนัไดก้บัหนึงเฟส (ซึงโดยทวัไปแลว้จะเป็นเฟสทีไม่มีขวั) และจะตอ้งทาํให้เกิดอนัตรกิริยากบัเฟส
อืนทีอยูใ่นระบบ 
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 2.5.3 พอลเิมอร์ทหีมู่ฟังก์ชันหรือส่วนทว่ีองไวต่อการทาํปฏิกริิยา (Functional/ 

Reactive Polymers) 

 

 
 

ภาพที 2.7 แผนภาพแสดงการใชพ้อลิเมอร์ทีหมู่ฟังกช์นัหรือส่วนทีวอ่งไวต่อการทาํปฏิกิริยาเป็น
สารช่วยเพิมความเขา้กนัได ้(Compatibilizer) [ ]  

 หลกัการทาํงานของสารช่วยเพิมความเขา้กนัได ้(Compatibilizer) ชนิดนีคือจะเป็นการ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างหมู่ฟังก์ชันของพอลิเมอร์ทีต่างกนั โดยตวัของสารช่วยเพิมความเขา้กนัได ้
(Compatibilizer) จะเป็นโคพอลิเมอร์ทีมีหมู่ฟังก์ชนัซึงจะสามารถเขา้กนัไดก้บัพอลิเมอร์ทีเป็นเฟส
ต่อเนืองส่วนหมู่ฟังก์ชันของโคพอลิเมอร์นันจะสามารถเกิดปฏิกิริยากับหมู่ฟังก์ชันของเฟสที
กระจายตวัได ้  ซึงสารในกลุ่มนีจะประกอบดว้ยส่วนของโมเลกุลทีมีความเป็นขวัแต่ไม่วอ่งไวต่อ
การเกิดปฏิกิริยาและหมู่ทีมีความวอ่งไวต่อการเกิดปฏิกิริยา ซึงหมู่ทีมีความวอ่งไวทีนิยมใชก้นันนั
ไดแ้ก่ Maleic anhydride (MAH) และ glycidyl methacrylate (GMA) เป็นตน้ 

 การเติมพอลิเมอร์ทีมีหมู่ฟังกช์นัเพือทาํหนา้ทีเป็นสารช่วยผสม บ่อยครังเป็นการนาํพอ
ลิเมอร์ชนิดใดชนิดหนึงทีจะทาํการผสมมาดดัแปรให้มีหมู่ฟังก์ชนั หรือส่วนทีวอ่งไวต่อปฏิกิริยา 
โดยหมู่ฟังกช์นัดงักล่าวตอ้งสามารถเกิดปฏิกิริยา หรือมีแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุล เช่น พนัธะไอออ
นิก กบัพอลิเมอร์ชนิดทีสองได้กระบวนการดดัแปรพอลิเมอร์ให้มีหมู่ฟังก์ชนัสามารถทาํไดใ้น
เครืองปฏิกรณ์หรือโดยผา่นกระบวนการอดัรีด ตวัอยา่งเช่น Maleic anhydride ทีกราฟตบ์นสายโซ่
ของพอลิโอเลฟินส์ โดยหมู่คาร์บอกซิลิกของ Maleic anhydride มีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา
เคมีกบัหมู่อะมิโนของพอลิเอไมด์ได ้ทงันีพอลิโอเลฟินส์กราฟต ์Maleic anhydride จดัเป็นสารช่วย
ผสม ทีไดรั้บความนิยมในทางการคา้และมีราคาไม่แพงนกั 

 2.5.4 การทําให้เกิดปฏิกิริยากราฟต์โคพอลิเมอร์หรือพอลิเมอไรเซชันในระหว่างการ
ผสม (In-situ Grafting Polymerization) [ ] การทาํให้เกิดปฏิกิริยากราฟตโ์คพอลิเมอร์หรือพอลิ
เมอไรเซชนัในระหวา่งการผสม หรือ reactive blending เป็นวิธีใหม่ทีใชใ้นการผสมพอลิเมอร์ให้
เขา้กนัได ้ โดยต่างจากวิธีอืนๆ คือองค์ประกอบทีทาํการผสมจะถูกนาํมาดดัแปรเพือให้สามารถ
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เกิดปฏิกิริยากบัพอลิเมอร์อีกชนิดหนึงได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งเติมสารช่วยผสม ตวัอยา่งเช่น การผสม
ระหว่างพอลิคาร์บอเนตกบัพอลิเอสเทอร์ แมว้่าในบางครังการผสมแบบไม่ต่อเนืองสามารถ
นาํมาใชก้บัการผสมแบบ reactive blending ได ้แต่การใชก้ระบวนการผสมแบบต่อเนืองเช่น การอดั
รีดแบบสกรูเดียว (single-screw extruder) และการอดัรีดแบบสกรูคู่ (twin-screw extruder) ก็ไดรั้บ
ความนิยมเช่นกนั เพราะกระบวนการดงักล่าวสามารถควบคุมอุณหภูมิ และสิงทีไม่ตอ้งการจาก
ดาํเนินไปของปฏิกิริยาไดดี้กวา่ กลไกในการเกิดปฏิกิริยาในการผสม อาจมีไดด้งันี 

  2.5.4.1 เกิดกราฟต์หรือบล็อกโคพอลิเมอร์ จากการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ระหว่างหมู่ทีวอ่งไวต่อปฏิกิริยาเคมีในพอลิเมอร์ ซึงอาจกระตุน้ไดโ้ดยการเติมตวัริเริม (initiator) 

ในระหวา่งการผสม 

  2.5.4.2 เกิดบล็อกโคพอลิเมอร์จากปฏิกิริยาการแลกเปลียน (interchange 

reaction) ทีสายโซ่โมเลกุลหลกัของพอลิเมอร์แต่ละชนิดทีนาํมาผสมกนั ซึงส่วนใหญ่จะเกิดกบัพอ
ลิเมอร์ชนิดควบแน่ 

  2.5.4.3 เกิดการขาดและรวมกันใหม่ของแต่ละโมเลกุล เพือสร้างบล็อก
หรือกราฟต์โคพอลิเมอร์โดยกระบวนการดงักล่าวจะเกิดภายใตภ้าวะทีแรงเฉือนสูงส่งเสริมให้
เกิดปฏิกิริยาโดยการเติมตวัเร่งปฏิกิริยา (catalyst) 
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2.6 รายงานผลงานวจัิยทผีู้อนืได้ทาํมาแล้ว 

 M. Schneider, T. Pith and M. Lambla [ ] ไดท้าํการศึกษาการผสมระหว่าง 
poly(styrene-co-acrylonitrile)(SAN) กบัอนุภาคของยางธรรมติ (Natural rubber, NR) ซึงทาํหนา้ที
เป็น reinforcement โดยอนุภาคยางทีใชจ้ะถูกเคลือบดว้ย poly(methyl methacrylate) (PMMA) ซึง
จากนนัก็ทาํการผสม SAN กบั อนุภาคยางทีเคลือบ PMMA ซึงอยูใ่นรูปของ latex ลงไปในเครือง 
อดัรีดแบบสกรูคู่โดยพร้อมกนั ซึงจากการผสมพบว่าอนุภาคของยางสามารถกระจายตวัได้ดีใน 
SAN และจากการทดลองยงัพบพอลิเมอร์ผสมทีไดน้นัมีความเหนียวเพิมขึนเมือเทียบกบั SAN และ 

SAN ทีผสมกบัยางทีไม่ไดเ้คลือบดว้ย PMMA  

 George, S. Maiti และ I. Varma [ ]ไดท้าํการเตรียม SAN ผสมกบั NR แต่ NR ทีใช้
นนัจะถูกนาํไปเปลียนเป็น NR-g-SAN โดยวิธีการเตรียมดงัภาพที 2.8 จากการทดลองผูว้ิจยัพบว่า
พอลิเมอร์ผสมทีเตรียมไดน้นัมีค่า impact strength ทีสูงขึนเมือเทียบกบั SAN  และจากการศึกษาผล
ของปริมาณ rubber content นนัพบวา่เมือปริมาณ rubber content เพิมขึนจะทาํให้ค่า elongation at 

break เพิมขึน แต่ค่า flexural strength, Tensile strength ลดลง  
 

 
 

ภาพที 2.8 แผนภาพแสดงการเตรียม SAN/NR-g-SAN blends [10] 
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 W. Hale, H. Keskkula และ D. R. Paul [ ]ไดท้าํการศึกษาการผสม poly(butylene 

terephthalate), (PBT) กบั acrylonitrile-butadiene-styrene terpolymer (ABS) พบวา่ความตา้นทาน
ของพอลิเมอร์ผสมนีเพิมขึนเมือเติม methyl methacrylate, glycidyl methacrylate, ethyl acrylate 

terpolymers  (MGE) ซึงทาํหนา้ทีเป็น reactive compatibilizer ทงันีเนืองจาก MGE นนัสามารถเขา้
ไดดี้กบัทงั PBT และ ABS โดยหมู่อิพอกไซด์ของ MGE สามารถทาํปฏิกิริยากบัหมู่ carboxyl ที
ปลายสายโซ่ของ PBT  และหมู่ nitrile ของ ABS ไดเ้มือมีกรดเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาดงัภาพที 2.9 

 

 
ภาพที 2.9 แสดงปฏิกิริยาของ nitrile group กบั epoxide group [ ] 

 N. Kitayama, H. Keskkula และ D.R. Paul [20]ไดท้าํการศึกษาการผสม Nylon 6 กบั 
SAN โดยใช ้imidized acrylic polymer (IA, EXL4140 Rohm & Haas) ซึงประกอบดว้ย 55% 

methyl gluarimide 56% methy methacrylate 21% methacrylic acid และ 1.08% glutaric anhydrile 

และ styrene/acrylonitrile/maleic terpolymer (SANMA) ซีงมี MA อยู่ 1.3% เป็น compatibilizer 

โดยจากผลการทดลองพบวา่ การกลบัเฟสในกรณีทีใช ้IA จะเลือนไปทาง Nylon 6 สูงขึนเนืองจาก
เกิดการกราฟตขึ์นระหวา่งกระบวนการผสมทาํให้ Nylon 6 มีความหนืดสูงขึน ส่วน SANMA นนัมี
ผลต่อการกลบัเฟสนอ้ย นอกจากนียงัพบวา่การใช ้IA เพียง 3% นนัมีผลต่อการลดขนาดของอนุภาค
ในพอลิเมอร์ผสม และความเสถียรของสัณฐานวทิยา 
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 C. Nakason, S. Saiwaree, S. Tatun และ A. Kaesaman [15] ไดท้าํการศึกษาสมบติัทาง 
rheological สมบติัทางความร้อนและสัณฐานวิทยาของ maleated natural rubber (MNR) และพอลิ
เมอร์ของ PMMA กบั MNR ซึงในการวจิยัผูว้จิยัไดท้าํการเตรียมยาง MNR ในสภาวะหลอม โดยไม่
ใชส้ารเคมีอืนในการริเริมปฏิกิริยา แต่จะใชเ้พียงแรง shear ในระหวา่งกระบวนการผสมเพือทาํให้
เกิด active site สาํหรับปฏิกิริยาการกราฟต ์โดย MNR นนัจะเตรียมในเครืองผสมแบบปิดทีอุณหภูมิ 
135 °C ความเร็วในการหมุนของ rotor เท่ากบั 60 rpm เป็นเวลา 10 นาที ซึงปริมาณของ MA ทีใช้
เตรียม MNR นนัจะถูกปรับเปลียนเป็น 4, 6, 8, 10 และ 12 phr ซึงผลทีไดพ้บวา่กระบวนการเตรียม
ดงักล่าวนนัสามารถทาํใหเ้กิดการกราฟตข์อง MA บนโมเลกุลของ NR ไดจ้ริง ซึงเห็นไดจ้ากผลของ 
FTIR ในภาพที 2.10 

 
ภาพที 2.10 Infrared spectra ของ NR และ MNR ทีใช ้MA10 phr (MNR-10) [15] 

 ซึงจากภาพที 2.10 นนัจะเห็นวา่ MNR-10 นนัมี peak ทีสําคญัเกิดขึนเมือเทียบกบั NR 

ซึงคือ peak ทีชดัเจนที 1784 cm-1 และ peak ที 1854 cm-1 ซึง peak ทีเกิดขึนนีแสดงถึงการสันแบบ
ยืดของ C=O ของ succinic anhydride ring ทีกราฟตอ์ยูบ่น NR นอกจากนียงัเกิด peak ที 1710 cm-1 

ขึนซึงบ่งบอกถึง carbonyl groups ทีเกิดเนืองจากปฏิกิริยาของหมู่ anhydride กับความชืน 

นอกจากนี เมือพิจารณาปริมาณการกราฟตข์อง MA บน NR นนัก็พบวา่ปริมาณการกราฟตจ์ะเพิม
เมือปริมาณของ MA เพิมมากขึนดงัภาพที 2.11 ซึงจากผลการทดลองนนัก็พบวา่ปริมาณการกราฟต์
นนัเพิมขึน เมือ MA มีความเขม้ขน้เพิมขึน [15] 
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ภาพที 2.11 ผลของปริมาณ MA ทีมีผลต่อปริมาณการกราฟตติ์ดของ MA และ absorbance ratio 

[15] 

 E. Carone Jr, U. Kopcak, M.C. Gonc¸alves และ S.P. Nunes [ ] ไดท้าํการศึกษาการ
เตรียมพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง polyamide 6 กบัยาง NR โดยใช ้MA เป็น สารวอ่งไวปฏิกิริยา โดยจะ
ใช้กระบวนการทาํให้เกิดปฏิกิริยา compatibilization ในระหว่างกระบวนการผสม ซึงผลการ
ทดลองได้พบว่า การใช้ MA ในกระบวนการผสมนันจะทาํให้จะทาํให้เกิดกราฟต์โคพอลิเมอร์
ระหวา่ง polyamide 6 และ NR ซึงยนืยนัไดจ้ากผลของการทาํ molau test ดงัในภาพที 2.12 

 

 
 

ภาพที 2.12 สารละลาย molau test ในกรด formic acid ของพอลิเมอร์ผสม 75/25: a) Polyamide 

6/NR และ b) Polyamide 6 /(NR 3 wt% MA) [5] 

 โดยทีจะเห็นไดว้า่การใช ้MA เป็น สารวอ่งไวปฏิกิริยา นนัจะช่วยทาํให้เกิดกราฟตโ์ค
พอลิเมอร์ขึน ซึงกราฟตโ์คพอลิเมอร์ทีเกิดขึนนนัจะทาํหนา้ทีเป็นอิมลัซิฟายเออร์ (emulsifier) ช่วย
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ทาํให้อนุภาคของยาง เกิดการแขวนลอยจึงทาํให้เกิดเป็นสารละลาย molau test ทีมีสีขาวขุ่น และ
เมือเปรียบเทียบกบักรณีทีไม่เติม MA นนัจะพบว่าสารละลาย molau test จะเป็นสารละลายใส
เนืองจากไม่มีกราฟตโ์คพอลิเมอร์ทีทาํหนา้ทีเป็นอิมลัซิฟายเออร์ จึงไม่เกิดการแขวนลอย นอกจากนี
พอลิเมอร์ผสมของ polyamide 6 /NR ทีมีการใช้ MA ดว้ยนนัจะมีลกัษณะการกระจายตวัของ
อนุภาคยางทีมีขนาดเล็กการใช ้polyamide 6 ผสมกบั NR เพียงอยา่งเดียว 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินงานวจัิย 

 

3.1 วตัถุดิบและสารเคมีในการทาํวจัิย 

 3.1.1 Poly(styrene-co-acrylonitrile) (SAN)   เกรดฉีดขึนรูป 120PC บริษทั Integrate 

Refinery Petrochemical Complex (IRPC) 

 3.1.2 Styrene-acrylonitrile copolymer off grade (SANog) เป็นผลิตภณัฑที์ไดจ้าก
กระบวนการเปิดเครืองเพือผลิต SAN ของบริษทั Integrate Refinery Petrochemical Complex 

(IRPC) 

 3.1.3 ยางแผน่ตากแหง้ (Air dry sheet natural rubber) (NR) 

 3.1.4 ยางธรรมชาติปรับปรุงดว้ยหมู่อิพอกไซด ์(epoxide natural rubber) (ENR) ซึงมี
ปริมาณของ epoxide 13 เปอร์เซ็นตโ์ดยโมล 
 3.1.5 Maleic anhydride (MA) ความบริสุทธิ 99.9% บริษทั Scharlab ซึงมีลกัษณะ
โครงสร้างโมเลกุลดงัภาพที 3.1 

 

 

ภาพที 3.1 โครงสร้างโมเลกุลของ MA  

 

 3.1.6 Styrene-maleic anhydride copolymer (SMA) เกรด 1000P บริษทั Chemical 

innovation ประเทศไทย ซึงมีโครงสร้าง (n = 1, m = 1) และนาํหนกัโมเลกุล (Mw) = 5500 

 

 
 

ภาพที 3.2 โครงสร้างโมเลกุลของ SMA 
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 3.1.7 Peroxide, 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane, ผสมกบั calcium 

carbonate and silica มีความเขม้ขน้ของ peroxide 45 %wt. ชือทางการคา้ Luperok เกรด 101 XL45  

 
 

ภาพที 3.3 โครงสร้างโมเลกุลของ peroxide (Luperox 101 XL45) จากบริษทั Schenectedy 

Chemicals 
 

 3.1.8 Phenolic resin (HRJ-1367) 

 

 
ภาพที 3.4 โครงสร้างของ Phenolic resin HRJ-1367 (R = t- butyl, n = 1-10)  

 

 3.1.9 Stannous chloride (SnCl2) ใชเ้ป็นตวัเร่งปฏิกิริยาของ Phenolic resin 

 3.1.10 สารเคมีสาํหรับยาง 
  3.1.10.1 Stearic acid 

  3.1.10.2 Zinc oxide (ZnO) 

  3.1.10.3 Ethylene wax 

 3.1.11 Toluene  

 3.1.12 n-hexane 

 3.1.13 Dimethylformamide (DMF) เกรด analytical จากบริษทั Ajex Finechem Pty 

Ltd 

3.2 เครืองมือทสํีาคัญในงานวิจัย 

 3.2.1 เครืองผสมแบบปิด (Internal mixer) (BRABENDER, Germany) 

 3.2.2 เครืองบดพลาสติก (Plastic Grinder) (Bosco, Thailand) 

 3.2.3 เครืองขึนรูปแบบอดั (Compression molding) (Labtech, Thailand) 

 3.2.4 เครืองอดัรีดแบบสกรูคู่ (co-rotating twin screw extruder) (HRJ-25, China) 
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 3.2.5 เครืองฉีดขึนรูป (Injection molding) (Batterfied model, Germany) 

 3.2.6 เครืองผสมแบบเปิด (Two roll mill) 

3.3 เครืองมือวเิคราะห์  

 3.3.1 เครืองวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพด้วยลาํแสงอิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
scanning electron microscopy (SEM) รุ่น CAMSCAN mx200 ประเทศองักฤษ 

 3.3.2 เครืองทดสอบสมบติัเชิงกลของวสัดุ universal tensile machine (UTM) รุ่น 5969 

บริษทั Instron  

 3.3.3 เครืองมือทดสอบสมบติัความตา้นทานต่อการรับแรงกระแทก (impact tester) รุ่น 
Zwick, B5102.202 

 3.3.4 เครืองทดสอบดชันีการไหล (melt flow index equipment)  

 3.3.5 เครืองวิ เคราะห์สมบัติทางกายภาพโดยใช้ความแตกต่างของความร้อน 
(differential scanning calorimeter (DSC) รุ่น DSC1 บริษทั Mettler Toledo 

 3.3.6 เครืองวิเคราะห์การสลายตวัทางความร้อน themogravimetric analyzer (TGA) 

รุ่น TGA/DSC1 บริษทั Mettler Toledo 

 3.3.7 เครืองวิเคราะห์สารดว้ยอินฟาเรด fourier transform infrared spectometer (FTIR) 

รุ่น Vertex 70 บริษทั Bruker 

 

3.4 ขนัตอนในการดําเนินงานวจัิย 

 3.4.1 การศึกษาเปรียบเทยีบสมบัติของ SAN และ SANog 

  3.4.1.1 นาํ SAN และ SANog ไปอบทีอุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 24 ชวัโมง 

  3.4.1.2 นาํ SAN และ SANog ทีผา่นการอบแลว้ไปทาํการฉีดขึนรูปโดย
ใชเ้ครืองฉีดขึนรูป เป็นชินงานรูปทรง dumbbell สาํหรับทดสอบการดึงยืด (tensile) และชินงานเพือ
ทดสอบสมบติัการรับแรงกระแทก (impact) 

  3.4.1.3 นาํชินงานรูปทรง dumbbell ของ SAN และ SANog ทีฉีดไดไ้ป
ทดสอบสมบติัการดึงยืดโดยใชเ้ครือง universal tensile machine ตามมาตรฐาน ASTM D638 Type 

I โดยใช ้load cell 5 kN และอตัราเร็วในการดึง 50 mm/min 

  3.4.1.4 นาํชินงานของ SAN และ SANog ทีฉีดไดไ้ปทดสอบสมบติัการ
รับแรงกระแทกโดยใช้เครืองทดสอบการรับแรงกระแทกซึงใช้การทดสอบแบบ notched-izod 

impact testing 
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  3.4.1.5 นาํ SAN และ SANog ไปหาค่าดชันีการไหล (melt flow index) 
โดยใชเ้ครืองวดัดชันีการไหลทีอุณหภูมิ 220 °C และใชน้าํหนกักดขนาด 2.16 kg. 

  3.4.1.6 นาํ SAN และ SANog ไปทดสอบสมบติัทางความร้อนดว้ยเครือง 
DSC โดยใชช่้วงอุณหภูมิในการทดสอบ 50-150 °C ดว้ยอตัราในการให้ความร้อน 10 °C/min ใน
สภาวะบรรยากาศไนโตรเจน  
  3.4.1.7 นาํ SAN และ SANog ไปทดสอบการเสถียรทางความร้อนดว้ย
เครือง TGA โดยใช้ช่วงอุณหภูมิในการทดสอบ 50-700 °C ด้วยอตัราในการให้ความร้อน 10 

°C/min ในสภาวะบรรยากาศไนโตรเจน  
 

 3.4.2 การเตรียมพอลเิมอร์ผสมระหว่าง SANog/NR  

  3.4.2.1 นาํ SAN ไปอบทีอุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 24 ชวัโมง 

  3.4.2.2 ทาํการเตรียมยางสําหรับใช้ในการผสม โดยการนาํยางแผน่ตาก
แหง้ (NR) ไปทาํการบดเพือลดนาํหนกัโมเลกุลบนเครือง two roll mill เป็นเวลา 45 นาที 

  3.4.2.3 เตรียม SANog และ NR ทีใชส้ําหรับการผสม โดยสัดส่วนของ 
SANog/NR ทีศึกษาจะประกอบดว้ย 80/20, 70/30, 60/40, 50/50, 40/60, 30/70, 20/80 

  3.4.2.4 เตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ในเครือผสมแบบปิด ทีอุณหภูมิ 
180 °C ดว้ยความเร็วรอบในการหมุน rotor 60 rpm เป็นเวลา 10 นาที โดยมีขนัตอนในการผสมคือ 
เริมจากการใส่ SANog ลงไปก่อนเพือให้เกิดการหลอมเป็นเวลา 2 นาที จากนนัใส่ NR ทีผา่นการ 
บดลดนาํหนกัโมเลกุลและตดัเป็นชินขนาดเล็กลงไปผสมกบั SANog ลงไปผสมจนครบ 10 นาที 
เมือครบ 10 นาทีแลว้นาํเอา SAN/NR blend ทีไดอ้อกจากเครืองผสมและทิงใหเ้ยน็ทีอุณหภูมิหอ้ง 

  3.4.2.5 นาํพอลิเมอร์ผสม SANog/NR ทีเตรียมไดไ้ปบดดว้ยเครืองบด
พลาสติกใหก้ลายเป็นเมด็ขนาดเล็ก และแบ่งพอลิเมอร์ผสมบางส่วนไวส้าํหรับทดสอบ SEM 

  3.4.2.6 พอลิเมอร์ผสม SANog/NR ทีบดแลว้จะถูกนาํไปอบทีอุณหภูมิ 50 

°C เป็นเวลา 24 ชวัโมง จากนนันาํพอลิเมอร์ผสมทีอบแลว้ไปขึนรูปเป็นชินงาน micro dumbbell 

และชินงานสําหรับทดสอบการกระแทกโดยใชเ้ครืองอดัขึนรูปทีอุณหภูมิ 200 °C ความดนัในการ
กดอดั 80 bar  

  3.4.2.7 นาํชินงาน micro dumbbell ทีขึนรูปแลว้ไปทดสอบทดสอบสมบติั
การดึงยืดโดยใชเ้ครือง universal tensile machine ตามมาตรฐาน ASTM D638 Type V โดยใช ้load 

cell 5 kN และอตัราเร็วในการดึง 1 mm/min 
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  3.4.2.8 นาํชินงานสําหรับทดสอบการกระแทกทีขึนรูปได้ไปทดสอบ
สมบติัการรับแรงกระแทก ซึงใชก้ารทดสอบแบบ notched-izod impact testing 

  3.4.2.9 ทาํการหาค่าดชันีการไหลของพอลิเมอร์ผสม SANog/NR โดยใช้
เครืองวดัดชันีการไหลทีอุณหภูมิ 220 °C และใชน้าํหนกักดขนาด 2.16 kg. 

  3.4.2.10 การศึกษาสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสม SANog/NR โดย
เทคนิค SEM นันจะต้องมีการเตรียมชินงานก่อนทดสอบ โดยเริมจากการนําพอลิเมอร์ผสม 
SANog/NR ทีเตรียมไดไ้ปแช่ในไนโตรเจนเหลว แลว้ทุบให้เกิดผิวหนา้แตกหกั จากนนัจึงนาํไปแช่
ใน n-hexane เป็นเวลา 1 ชวัโมงเพือสกดัเฟสยางออก ซึงวตัถุประสงคที์ตอ้งทาํการสกดัเฟสยางนนั
ก็เพือทีจะช่วยใหเ้ห็นวา่เฟสของยางนนัมีลกัษณะการกระจายตวัอยูใ่นเฟสของ SANog อยา่งไรและ
มีขนาดเท่าใดไดช้ดัเจนมากยิงขึน เมือสกดัเฟสยางงออกครบ 1 ชวัโมงแลว้จึงนาํเอาชินงานออกมา
ลา้งดว้ย n-hexane อีกครัง จากนนัจึงนาํไปอบในตูอ้บทีอุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลา 30 นาทีเพือระเหย 
n-hexane ออก  
 

 3.4.3 การเตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR (75/25) โดยใช้ สารว่องไวปฏิกิริยาในระบบ 
MA SMA และ peroxide ในเครืองผสมแบบปิด (internal mixer) 

  3.4.3.1 นาํ SAN ไปอบทีอุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 24 ชวัโมง 

  3.4.3.2 ทาํการเตรียมยางสําหรับใช้ในการผสม โดยการนาํยางแผน่ตาก
แหง้ (NR) ไปทาํการบดเพือลดนาํหนกัโมเลกุลบนเครือง two roll mill เป็นเวลา 45 นาที 

  3.4.3.3 เตรียมสารสําหรับใชใ้นการผสม โดยสัดส่วนของพอลิเมอร์ผสม 
SAN/NR คงทีเท่ากบั 75/25 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั และ สารวอ่งไวปฏิกิริยา ซึงไดแ้ก่ MA, SMA 

และ peroxide โดยสารและปริมาณของสารทีใชใ้นแต่ละสูตรนนัไดแ้สดงไวใ้นตารางที 3.1 

  3.4.3.4 เตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ในเครือผสมแบบปิด ทีอุณหภูมิ 
180 °C ดว้ยความเร็วรอบในการหมุน rotor 60 rpm เป็นเวลา 10 นาที โดยมีขนัตอนในการผสมคือ 
เริมจากการใส่ SAN ลงไปก่อนเพือให้เกิดการหลอมเป็นเวลา 2 นาที จากนนัใส่ NR ทีผา่นการบด
ลดนาํหนกัโมเลกุลและตดัเป็นชินขนาดเล็กลงไปผสมกบั SAN อีก 2 นาที จากนนัใส่ สารวอ่งไว
ปฏิกิริยา ของสูตรต่างๆ ตามปริมาณทีแสดงในตารางที 3.1 ลงไป และผสมต่อเนืองไปจนครบ 10 

นาที เมือครบ 10 นาทีแลว้นาํพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีไดอ้อกจากเครืองเครืองผสมและทิงให้เยน็
ทีอุณหภูมิหอ้ง 
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ตารางที 3.1 ชือสูตรและปริมาณของสารทีใช้เตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ด้วย สารว่องไว
ปฏิกิริยา ในระบบ MA, SMA และ peroxide 

Formulations 

ปริมาณ 

SAN 

[%] 

NR  

[%] 

SMA 

[phr] 

MA 

[phr] 

Peroxide 

[phr] 

SAN/NR (SN) 75 25 - - - 

SAN/NR/MA (SNM) 75 25 - 0.5 - 

SAN/NR/SMA (SNS) 75 25 0.5 - - 

SAN/NR/SMA/MA (SNSM) 75 25 0.5 0.5 - 

SAN/NR/MA/peroxide (SNMP) 75 25 - 0.5 0.2 

SAN/NR/SMA/peroxide (SNSP) 75 25 0.5 - 0.2 

SAN/NR/SMA/MA/peroxide (SNSMP) 75 25 0.5 0.5 0.2 

   

  3.4.3.5 นําพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีเตรียมได้ไปบดด้วยเครืองบด
พลาสติกใหก้ลายเป็นเมด็ขนาดเล็ก และแบ่งพอลิเมอร์ผสมบางส่วนไวส้าํหรับทดสอบ SEM 

  3.4.3.6 ทาํการขึนรูปและวิเคราะห์สมบติัของพอลิเมอร์ผสมในสูตรต่างๆ 
ทีเตรียมไดเ้ช่นเดียวกบัหวัขอ้ 3.4.2.6 - 3.4.2.10 

  3.4.3.7 ทดสอบสมบติัทางความร้อนของ พอลิเมอร์ผสม SAN/NR ดว้ย
เครือง DSC โดยใช้ช่วงอุณหภูมิในการทดสอบ -80-150 °C ดว้ยอตัราในการให้ความร้อน 10 

°C/min ในสภาวะบรรยากาศไนโตรเจน  
  
 3.4.4 การเตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR (75/25) โดยใช้ สารว่องไวปฏิกิริยา ในระบบ 
phenolic resin ในเครืองผสมแบบปิด (internal mixer) 

  3.4.4.1 นาํ SAN ไปอบทีอุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 24 ชวัโมง 

  3.4.4.2 ทาํการเตรียมยางสําหรับใช้ในการผสม โดยการนาํยางแผน่ตาก
แหง้ (NR) ไปทาํการบดเพือลดนาํหนกัโมเลกุลบนเครือง two roll mill พร้อมกบัทาํการผสมสารเคมี
ยางและ phenolic resin ซึงทาํหนา้ทีเป็นสารเชือมขวางร่วมกบั SnCl2  ซึงทาํหนา้ทีเป็นตวัเร่งการ
ทาํงานของ phenolic resin โดยยางในระบบการเชือมขวางดว้ย phenolic นีเตรียมขึนมา 2 สูตร คือ 
NRp1 และ NRp2 โดยยางทงัสองชนิดนนัจะมีการใช้ปริมาณของสารเคมียางและ phenolic resin 

เท่ากนั แต่มีปริมาณของ SnCl2 แตกต่างกนัโดย NRp2 มีปริมาณของ SnCl2 นอ้ยกวา่ NRp1 เนืองจาก
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ตอ้งการใหเ้กิดการเชือมขวางไดน้อ้ยกวา่และชา้กวา่นนัเอง ซึงปริมาณของสารเคมีต่างๆ และลาํดบั
การเติมสารเคมีทีใชใ้นการเตรียมยาง NRp1 และ NRp2 นนัแสดงในตารางที 3.2  

ตารางที 3.2 ปริมาณของสารเคมีต่างๆ ทีใชใ้นการเตรียมยาง NRp1 และ NRp2  

ส่วนประกอบ ปริมาณ (phr) 

NRp1 NRp2 

NR 100 100 

Stearic acid  1 1 

ZnO 5 5 

Ethylene wax 1 1 

Phenolic resin 0.5 0.5 

SnCl2 0.26 0.05 

 

  3.4.4.3 เตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ซึงมีอตัราส่วนของ SAN/NR คงที
ที 75/25 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั ในเครืองผสมแบบปิดทีอุณหภูมิ 180 °C ดว้ยความเร็วรอบในการ
หมุน rotor 60 rpm เป็นเวลา 10 นาที ซึงขนัตอนในการผสมนนั จะเริมจากการใส่ SAN ลงไปก่อน
เพือให้เกิดการหลอมเป็นเวลา 2 นาที จากนนัใส่ NRp1 (หรือ NRp2) ทีตดัเป็นชินขนาดเล็กลงไป
ผสมกบั SAN ต่อเนืองไปจนครบ 10 นาที เมือครบ 10 นาทีแลว้จึงนาํเอาพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ที
ไดอ้อกจากเครืองผสมแบบปิดและทิงใหเ้ยน็ทีอุณหภูมิหอ้ง 

  3.4.4.4 ทาํการเตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ซึงมีอตัราส่วนของ 
SAN/NR คงทีที 75/25 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั ในเครืองผสมแบบปิด ทีอุณหภูมิ 180 °C ดว้ย
ความเร็วรอบในการหมุน rotor 60 rpm เป็นเวลา 10 นาที ซึงขนัตอนในการผสมนนั จะเริมจากการ
ใส่ SAN ลงไปก่อนเพือให้เกิดการหลอมเป็นเวลา 2 นาที จากนนัใส่ NRp1 (หรือ NRp2) ทีตดัเป็น
ชินขนาดเล็กลงไปผสมกบั SAN ต่ออีก 2 นาที จากนนัเติม phenolic resin และ SnCl2 ตามลาํดบั
(ปริมาณการเติมดูทีตารางที 3.3) พร้อมกบัผสมต่อเนืองไปจนครบ 10 นาที เมือครบ 10 นาทีแลว้จึง
นาํเอาพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีไดอ้อกจากเครืองผสมแบบปิดและทิงใหเ้ยน็ทีอุณหภูมิห้อง 
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ตารางที 3.3 สูตรและปริมาณของ phenolic resin ทีใชใ้นการเตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR 

สูตร 
ปริมาณ 

SAN 

[%] 

NRp1 

[%] 

NRp2 

[%] 

Phenolic resin 

[phr] 

SnCl2 

[phr] 

SAN /Phe0.1/SnCl20.05/NRp1 75 25 - 0.1 0.05 

SAN/Phe0.05/SnCl20.05/NRp1 75 25 - 0.05 0.05 
SAN /Phe0.1/SnCl20.05/NRp2 75 - 25 0.1 0.05 
SAN /Phe0.05/SnCl20.05/NRp2 75 - 25 0.05 0.05 

 
  3.4.4.5 นาํพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ในสูตรต่างๆ ทีเตรียมไดไ้ปบดดว้ย
เครืองบดพลาสติกให้กลายเป็นเม็ดขนาดเล็ก และแบ่งพอลิเมอร์ผสมบางส่วนไวส้ําหรับทดสอบ 
SEM 

  3.4.4.6 ทาํการขึนรูปและวิเคราะห์สมบติัของพอลิเมอร์ผสมในสูตรต่างๆ 
ทีเตรียมไดเ้ช่นเดียวกบัหวัขอ้ 3.4.2.6 - 3.4.2.10 

  3.4.4.7 ทดสอบสมบติัทางความร้อนของ พอลิเมอร์ผสม SAN/NR ดว้ย
เครือง DSC โดยใช้ช่วงอุณหภูมิในการทดสอบ -80-150 °C ดว้ยอตัราในการให้ความร้อน 10 

°C/min ในสภาวะบรรยากาศไนโตรเจน  
  จากการศึกษาชนิดของ สารวอ่งไวปฏิกิริยา ทีมีผลต่อสมบติัต่างๆ ของพอ
ลิเมอร์ผสม SAN/NR ดว้ยเครืองผสมแบบปิดในหัวขอ้ที 3.4.2 และ 3.4.3 นนัพบวา่การใช ้SMA 

และ SMA ร่วมกบั MA เป็น สารวอ่งไวปฏิกิริยา ในการเตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR นนัให้ผล
ทางดา้นสัณฐานวิทยาและสมบติัเชิงกลทีดีกว่า สารวอ่งไวปฏิกิริยา อืนๆ ดงันนัจึงไดท้าํการเลือก 
สารวอ่งไวปฏิกิริยา ดงักล่าวมาทาํการผสมกบั SAN/NR ในเครืองอดัรีดแบบสกรูคู่ เพือศึกษาต่อไป 

 3.4.5 การเตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR (75/25) กับ สารว่องไวปฏิกิริยา SMA และ 
MA ร่วมกบั SMA ด้วยกระบวนการอดัรีด 

  3.4.5.1 นาํ SAN ไปอบทีอุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 24 ชวัโมง 

  3.4.5.2 ทาํการเตรียมยางสําหรับใช้ในการผสม โดยการนาํยางแผน่ตาก
แหง้ (NR) ไปทาํการบดเพือลดนาํหนกัโมเลกุลบนเครือง two roll mill เป็นเวลา 45 นาที 

  3.4.5.3 เตรียมสารสําหรับใชใ้นการผสม โดยสัดส่วนของ SAN/NR คงที
เท่ากบั 75/25 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั และ สารวอ่งไวปฏิกิริยา ซึงไดแ้ก่ MA, SMA และ peroxide

โดยสารและปริมาณของสารทีใชใ้นแต่ละสูตรนนัไดแ้สดงไวใ้นตารางที 3.5 
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ตารางที 3.4 สูตรและปริมาณของสารต่างๆ ทีใช้ในการเตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NRด้วยสาร
วอ่งไวปฏิกิริยาในระบบ MA, SMA และ peroxide สาํหรับกระบวนการอดัรีด 

สูตร 
ปริมาณ 

SAN 

[%] 
NR [%] 

SMA 

[phr] 

MA 

[phr] 

Peroxide 

[phr] 

SAN/NR (SN) 75 25 - - - 

SAN/NR/SMA (SNS) 75 25 0.5 - - 

SAN/NR/SMA/MA (SNSM) 75 25 0.5 0.5 - 

SAN/NR/SMA/MA/peroxide (SNSMP) 75 25 0.5 0.5 0.2 

   

  3.4.5.4 นาํยางทีผา่นการบดแลว้ในขอ้ที 3.4.4.2 มาตดัใชเ้ป็นเมด็ขนาดเล็ก
ทีมีขนาดใกลเ้คียงกบัเม็ดของ SAN มากทีสุด เพือทีจะทาํให้การป้อนและการลาํเลียงของยางและ 
SAN เป็นไปอยา่งพร้อมเพียงกนัมากขึน แต่เนืองยางนนัมีสมบติัทีจบัตวักนัไดง่้ายจึงทาํให้เม็ดยางที
ตดันนัจบัตวักนัเป็นกอ้น ดงันนัขณะตดัตอ้งทาํการคลุกดว้ยผงของ SAN ดว้ยเพือป้องกนัการจบัตวั
กนัของยาง 

  3.4.5.5 นาํ SAN และยางทีตดัเป็นเม็ดขนาดเล็กและผงของ สารว่องไว
ปฏิกิริยา ผสมรวมกนัและคลุกใหเ้กิดการกระจายตวัของสารดงักล่าวอยา่งทวัถึง  
  3.4.5.6 นาํสารทีคลุกกนัดีแลว้ไปผสมในเครืองอดัรีดแบบสกรูคู่ทีมีการ
ตงัอุณหภูมิในโซนต่างๆ โดยเริมจากโซนป้อนเขา้ (feed zone) เป็น 90 °C และโซนต่อๆ ไปเป็น 
115/ 150/ 165/ 170/ 180/ 180 °C ตามลาํดบั และตงัอุณหภูมิหวัทางออกเท่ากบั 190 °C ความเร็ว
รอบในการหมุนสกรูใช ้60 rpm  

  3.4.5.7 เส้น extruded ทีไดน้นัจะถูกลากผา่นนาํและเขา้เครืองตดัเมด็ 

  3.4.5.8 นาํเม็ดของพอลิเมอร์ผสมทีตดัแลว้ไปอบทีอุณหภูมิ 50 °C เป็น
เวลา 48 ชวัโมง 

  3.4.5.9 นาํพอลิเมอร์ผสมทีผา่นการอบแลว้ไปฉีดขึนรูปโดยใชเ้ครืองฉีด
ขึนรูปเป็นชินงานรูปทรง dumbbell สําหรับทดสอบการดึงยืด (tensile) และชินงาน impact bar เพือ
ทดสอบสมบติัการรับแรงกระแทก (impact) 

  3.4.5.10 นาํชินงานรูปทรง dumbbell ทีไดไ้ปทดสอบสมบติัการดึงยืดโดย
ใชเ้ครือง Universal Tensile Machine ตามมาตรฐาน ASTM D638 Type I โดยใช ้Load cell 5 kN 

และอตัราเร็วในการดึง 50 mm/min 
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  3.4.5.11 นาํชินงานสําหรับทดสอบการรับแรงกระแทกทีไดไ้ปทดสอบ
สมบติัการรับแรงกระแทกโดยใชเ้ครือง impact tester ซึงใชก้ารทดสอบแบบ notched-Izod impact 

testing 

  3.4.5.12 การศึกษาสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR โดยเทคนิค 
SEM นนัจะใชชิ้นงานทีผา่นการทดสอบ impact แลว้ โดยจะดูทีผวิหนา้แตกหกัของชินงาน  
    
 3.4.6 การเตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR โดยใช้ NR ทีดัดแปลงหมู่ฟังก์ชันได้แก่ 
ENR และยาง MNR ในเครืองอดัรีดแบบสกรูคู่ 

 จากการศึกษาพอลิเมอร์ผสม SAN/NR โดยใช ้SMA และ MA ร่วมกบั SMA เป็นสาร
ว่องไวปฏิกิริยา ในเครืองอดัรีดแบบสกรูคู่นันพบว่าเกิดการไม่เขา้กนัอย่างมาก โดยเห็นได้จาก
สัณฐานวิทยาทีเฟสของยางแยกออกจาก เฟสของ SAN เป็นชนัๆ ซึงนนัเกิดเนืองมาจากการทีเฟส
ของยางนนัไม่เสถียร ถึงแมว้า่ SMA และ MA นนัสามารถจะทาํให้เกิดการเขา้กนัระหวา่ง SAN กบั 
NR ในระดบัหนึงแต่ไม่สามารถทาํให้เฟสยางคงรูปและเกิดการกระจายตวัอยูใ่น SAN ได ้จึงทาํให้
ทงัสัณฐานวิทยาและสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมทีเตรียมได้ตาํลง ดังนันเพือทีจะเป็นการ
แกปั้ญหาทีเกิดขึน จึงไดมี้การทดลองศึกษาการผสมในเครืองอดัรีดแบบสกรูคู่โดยใช ้NR ทีมีการ
ดดัแปลงหมู่ฟังกช์นั ไดแ้ก่ ENR และ MNR เนืองจากยางดดัแปลงหมู่ฟังก์ชนัทงัสองชนิดทีเลือกใช้
สามารถเกิดปฏิกิริยาและทาํใหเ้กิดการเชือมขวางระหวา่งยางทงัสองชนิดได ้
  3.4.6.1 ทาํการเตรียมยางทีใชใ้นการผสมโดยเริมจากการเตรียมยาง ENR 

เนืองจากยาง ENR ทีไดม้านนันาํหนกัโมเลกุลทีสูงจึงตอ้งนาํไปบดในเครืองผสมแบบปิดก่อนเป็น
เวลา 25 นาที 

  3.4.6.2 เตรียมยาง MNR โดยเริมจากการนาํยางแผน่ตากแห้งไปทาํการ 
บดลดนาํหนกัโมเลกุลดว้ยเครือง two roll mill เป็นเวลา 45 นาที แลว้จึงนาํ MA มาผสมกบัยางบน 
two roll mill เพือให ้MA เขา้ไปอยูใ่นเนือยางก่อน โดยปริมาณของ MA ทีใชจ้ะเท่ากบั 3 phr และ 5 

phr ซึงยางผสมทีไดก้็จะมีชือวา่ 3MNR และ 5MNR ตามลาํดบั จากนนันาํยางทีเตรียมไดไ้ปใส่ใน
เครืองผสมแบบปิด ทีอุณหภูมิ 145 °C เป็นเวลา 10 นาที เพือใหเ้กิดการกราฟตข์อง MA บนโมเลกุล
ของยางธรรมชาติ   

  จากนนัทาํการพิสูจน์เอกลกัษณ์ว่าเกิดการกราฟต์ของ MA บนโมเลกุล
ของยางธรรมชาติหรือไม่ โดยใชเ้ทคนิค FTIR เพือพิสูจน์เอกลกัษณ์ ซึงก่อนทีจะทาํการวิเคราะห์ให้
ทาํการ purified ยางผสมทีไดก่้อน โดยการนาํยาง 1 g ละลายใน toluene 70 ml ทีอุณหภูมิ 110 °C 

เป็นเวลา 4 ชวัโมง จากนนัทาํการตกตะกอนโดยนาํ สารละลายทีไดไ้ปหยดลงใน acetone อยา่งชา้ๆ 
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พร้อมกบักวนตลอดเวลา ทาํการกรองตะกอนทีไดแ้ลว้นาํไปอบให้แห้ง จากนนันาํยางทีอบจนแห้ง
แลว้ไปละลายใน toluene อีกครัง เมือจะทาํการทดสอบให้หยดสารลายยางใน toluene ลงบน KBr 

window ปล่อยให ้toluene ระเหยจนหมด แลว้จึงนาํไปทดสอบดว้ยเครือง FTIR  

  3.4.6.3 นาํยาง MNR และ ENR ทีเตรียมไดใ้นขอ้ 3.4.5.1 และ 3.4.5.2 มา
ตดัใชเ้ป็นเม็ดขนาดเล็กทีมีขนาดใกลเ้คียงกบัเม็ดของ SAN มากทีสุด เพือทีจะทาํให้การป้อนและ
การลาํเลียงของยางและ SAN เป็นไปอยา่งพร้อมเพียงกนัมากขึน แต่เนืองยางนนัมีสมบติัทีจบัตวักนั
ไดง่้ายจึงทาํให้เม็ดยางทีตดันนัจบัตวักนัเป็นก้อน ดงันนัขณะตดัตอ้งทาํการคลุกดว้ยผงของ SAN 

ดว้ยเพือป้องกนัการจบัตวักนัของยาง 

  3.4.6.4 นาํ SAN และยางทีตดัเป็นเม็ดขนาดเล็กผสมรวมกนัและคลุกให้
เกิดการกระจายตวัของสารดงักล่าวอยา่งทวัถึง โดยยงัคงใชส้ัดส่วนของ SAN/NR คงทีที 75/25 แต่
ใน NR 25 เปอร์เซ็นตน์นัจะเป็นการผสมกนัของ MNR/ENR ในสัดส่วนต่างดงันีคือ 90/10, 70/30 

และ 50/50 โดยสูตรและปริมาณของยางทีใชแ้สดงในตารางที 3.6 

  3.4.6.5 นาํสารทีคลุกกนัดีแลว้ไปผสมในเครืองอดัรีดแบบสกรูคู่ทีมีการ
ตงัอุณหภูมิในโซนต่างๆ โดยเริมจากโซนป้อนเขา้เป็น 90 °C และโซนต่อๆ ไปเป็น 115/ 150/ 165/ 

170/ 180/ 180 °C ตามลาํดบั และตงัอุณหภูมิหวัทางออกเท่ากบั 190 °C ความเร็วรอบในการหมุน
สกรูใช ้60 rpm  

  3.4.6.6 เส้น extruded ทีไดน้นัจะถูกลากผา่นนาํและเขา้เครืองตดัเมด็ 

  3.4.6.7 ทาํการขึนรูปและวิเคราะห์สมบติัของพอลิเมอร์ผสมในสูตรต่างๆ 
ทีเตรียมไดเ้ช่นเดียวกบัหวัขอ้ 3.4.4.9 - 3.4.4.10 

  3.4.6.8 ทดสอบสมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมทีเตรียมไดด้ว้ย
เครือง DSC โดยใช้ช่วงอุณหภูมิในการทดสอบ -80-150 °C ดว้ยอตัราในการให้ความร้อน 10 

°C/min ในสภาวะบรรยากาศไนโตรเจน 
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ตารางที 3.5 สูตรและปริมาณของยาง 3MNR 5MNR และ ENR ทีใชใ้นการเตรียมพอลิเมอร์ผสม 
SAN/NR 

ชือสูตร 

ปริมาณ 

SAN (%) 
NR (%) 

3MNR 5MNR ENR 

3MNR 75 25 - - 

5MNR 75 - 25 - 

ENR 75 - - 25 

3MNR90 ENR10 75 22.5 - 2.5 

3MNR70 ENR30 75 17.5 - 7.5 

3MNR50 ENR50 75 12.5 - 12.5 

5MNR90 ENR10 75 22.5 2.5 - 

5MNR70 ENR30 75 17.5 7.5 - 

5MNR50 ENR50 75 12.5 12.5 - 

 

 3.4.7 การศึกษาผลของสัดส่วนของ SAN/NR ในการเตรียมพอลเิมอร์ผสม SAN/NR 

โดยใช้ NR ดัดแปลงหมู่ฟังก์ชัน ENR และยาง MNR ในเครืองอดัรีดแบบสกรูคู่ 

  ทาํการเลือกสูตรในหัวขอ้ที 3.4.6 มา 1 สูตรแล้วทาํการปรับเปลียน
สัดส่วนของ SAN/NR ในสองอตัราส่วนคือ 80/20 และ 75/25 จากนันทาํการทดลองตาม
กระบวนการในขอ้ 3.4.6 

 3.4.8 การศึกษาผลของการใช้ SAN และ SANog ในการเตรียมพอลิเมอร์ผสม 
SAN/NR  

  ทาํการเลือกสูตรของพอลิเมอร์ผสมมา 1 สูตรจากนนัมาการเตรียมพอลิ
เมอร์ผสมโดย SAN ทีใชใ้นการผสมจะเป็น SAN และ SANog ตามลาํดบั จากนนัทาํการเตรียมพอลิ
เมอร์ผสมตามขอ้ 3.4.6 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 การศึกษาเปรียบเทยีบสมบัติของ SAN เกรดปกติและ SANog 

 

 

ภาพที 4.1 ลกัษณะทางกายภาพของ (ก) SAN และ SANog (ข) SAN/NR และ SANog/NR 

 จากการเปรียบเทียบลกัษณะทางกายภาพของ SAN และ SANog พบวา่ในกรณีทียงั
ไม่ไดผ้สมยางลงไป (ภาพที 4.1 (ก)) นนัจะเห็นไดว้า่ SAN เป็นพลาสติกใสไม่มีสี แต่ SANog นนั
จะเป็นสีนาํตาลใส แต่เมือนาํ SAN และ SANog ไปผสมกบัยางแลว้ (ภาพที 4.1 (ข)) พบวา่สีของพอ
ลิเมอร์ผสม SAN/NR และ SANog/NR นนัไม่แตกต่างกนั ซึงจากลกัษณะดงักล่าวนีแสดงวา่สีของ 
SANog ทีมีอยูน่นัจะไม่ส่งผลต่อสีของพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง SAN/NR  

(ก) 

(ข) 
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ตารางที 4.1 สมบติัเชิงกล สมบติัการไหล และสมบติัเชิงความร้อน ของ SAN และ SANog 

สมบัต ิ SAN SANog 

Tensile strength (MPa) 57.37 ± 4.15 68.60 ± 1.54 

Elongation at break (%) 5.23 ±  0.56 6.33 ± 0.09 

Modulus (MPa) 15.44 ± 0.38 14.30 ± 0.87 

Impact strength (kJ/m2) 1.8 ± 0.38 1.34 ± 0.20 

Melt flow index (g/10 min) at 220 °C 3.08± 0.16 3.13 ± 0.37 

Glass transition (°C) 98.63 98.23 

TGA data 

On set temperature of degradation (oC) 397.16 413.35 

Mid-point temperature of degradation (oC) 395.73 411.34 

 

 ผลการทดสอบสมบติัการดึงยดืทงัของ SAN และ SANog นนัพบวา่ SANog มีค่าความ
แข็งแรงต่อแรงดึง (tensile strength) สูงกว่า SAN 11.23 MPa และมีค่าเปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุด
แตกหกั (% elongation at break) ทีสูงกวา่ SAN อยู ่1.1 เปอร์เซ็นต ์แต่ SANog นนัมีค่า modulus 

และ impact strength ตาํกวา่ SAN เล็กนอ้ย เมือพิจารณาค่าดชันีการไหลก็พบวา่ SANog นนัมีค่าสูง
กวา่ SAN เล็กนอ้ยซึงนนัหมายความวา่ SANog นนัความหนืดทีตาํกวา่ SAN เล็กนอ้ย  
 เมือพิจารณาทีสมบติัทางความร้อนพบวา่ SAN และ SANog มีค่า Tg ทีใกลเ้คียงกนั แต่
เมือพิจารณาความเสถียรทางความร้อนก็พบวา่ SANog นนัมีความเสถียรทางความร้อนตาํกวา่ SAN 

เล็กนอ้ยเนืองจากผลจากทดสอบ TGA นนัพบวา่ SANog นนัมีอุณหภูมิเริมตน้ในการสลายตวัและ
อุณหภูมิทีเกิดการสลายตวัสูงสุดตาํกวา่ SAN 

 จากการเปรียบเทียบสมบติัของ SANog กบั SAN นนัก็ไดพ้บวา่ SANog นนัก็มีสมบติั
บางอย่างทีแตกต่างกบั SAN ซึงปัจจยัทีทาํให้เกิดความแตกต่างนันอาจจะมีอิทธิพลมาจากสาร
ปนเปือนทีมีอยูใ่น SANog ซึงอาจจะเป็นสารทีติดคา้งอยูใ่นเครือง ซึงปัจจยัดงักล่าวนีอาจจะส่งผล
ต่อไปในการศึกษาการผสมระหวา่ง SANog กบั NR โดยใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยา ซึงสารปนเปือนนนั
อาจจะมีผลต่อการทาํปฏิกิริยาของสารวอ่งไวปฏิกิริยา และส่งผลทาํให้การวิเคราะห์ผลนนัเป็นไป
ไดย้าก ดงันนัเพือเป็นการควบคุมปัจจยัเรืองของสิงปนเปือนใน SANog จึงใช ้SAN เกรดปกติใน
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การศึกษาอิทธิพลของชนิดของสารวอ่งไวปฏิกิริยา ก่อนแลว้จึงทาํการเลือกสูตรทีเหมาะสมไปทาํ
การเตรียมพอลิเมอร์ผสมโดยใช ้SANog ภายหลงั 

4.2 การศึกษาการผสมระหว่าง SANog กบั NR โดยการปรับเปรียบอตัราส่วนการผสม SANog/NR 

 ในหวัขอ้นีไดท้าํการเตรียมพอลิเมอร์ผสม SANog/NR ในระบบ physical blend โดย
ศึกษาถึงอิทธิพลของสัดส่วนการผสมระหวา่ง SANog และ NR เพือเขา้ใจพฤติกรรมการผสมของ
พอลิเมอร์ทงัสองชนิดดงักล่าว โดยสัดส่วนการผสมของ SANog/NR ไดแ้ก่ 80/20, 70/30, 60/40, 

50/50, 40/60, 30/70 และ 20/80   
 ในภาพที 4.2 นันแสดงถึงสัณฐานวิทยาของผิวหน้าแตกหักของพอลิเมอร์ผสม 
SANog/NR โดยผิวหนา้แตกหกัของพอลิเมอร์ผสมในสัดส่วน 80/20, 70/30, 60/40 และ 50/50 นนั
จะถูกนาํไปสกดัเฟสของ NR ออกเพือใหส้ามารถสังเกตลกัษณะการกระจายตวัของ NR ในเฟสของ 
SAN ได้อย่างชัดเจนโดยช่องว่างทีแสดงในภาพนันแสดงถึงร่องรอยการมีอยู่ของเฟส NR แต่
ผิวหน้าแตกหกัของชินงานในสัดส่วน 40/60, 30/70 และ 20/80 นนัไม่ไดผ้่านการสกดัยางออก 
เนืองจากในสูตรดงักล่าวนีมียางเป็นเฟสต่อเนือง ส่งผลให้การสกดัยางออกนนัส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์สัณฐานวิทยาได้ เมือพิจารณาลกัษณะการกระจายตวัของ NR ในเฟสของ SAN เมือมี
ปริมาณของยางต่างๆ นนัพบวา่ ทีอตัราการผสม SANog/NR 80/20 นนัเกิดการกระจายตวัของ NR 

เป็นอนุภาคกลมในเฟสของ SAN แต่เมือสัดส่วนการผสมเปลียนไปเป็น 70/30 และ 60/40 นนัจะ
เห็นไดว้า่เฟสของยางนนัเริมมีการกระจายเป็นเฟสทีใหญ่ และเมือสัดส่วนการผสมเป็น 50/50 นนัก็
พบว่าเฟสยางของนันจะเกิดการกระจายตวัในลกัษณะทีเป็น co-continuous  และเมือปริมาณ
องคป์ระกอบของ NR ในพอลิเมอร์ผสม SANog/NR มากกวา่ 50 % นนัพบวา่เฟสของ NR นนัจะ
เกิดเป็นเฟสต่อเนืองอยา่งสมบูรณ์ 
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ภาพที  4.2 แสดงสัณฐานวิทยาพืนผิวการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม SANog/NR ในอตัราส่วนการ
ผสม 80/20, 70/30, 60/40, 50/50, 40/60, 30/70 และ 20/80 ตามลาํดบั 
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 จากภาพที 4.3 นนัแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าทอร์คการผสม (mixing torque) ที
เวลา 10 นาทีกบัเปอร์เซ็นตอ์งคป์ระกอบของ NR จากผลการทดลองจะเห็นไดว้า่เมือนาํ SANog ซึง
มีค่าทอร์คการผสมทีสูงมาผสมกบั NR ซึงมีค่าทอร์คในการผสมทีตาํกว่า พบวา่ค่าทอร์คของพอลิ
เมอร์ผสมทีได้นันจะมีค่าลดลงเมือปริมาณองค์ประกอบของ NR เพิมสูงขึน ซึงทงันีเป็นผล
เนืองมาจาก SANog และ NR นนัไม่เกิดแรงยึดเหนียวระหวา่งเฟส ดงันนั NR ทีเติมลงไปจึงไป
แทรกอยู่ระหว่างชนัของเฟส SANog จึงทาํให้เมือไดรั้บความร้อนและแรงเฉือนในกระบวนการ
ผสมจะเกิดการไหลผา่นกนัของเฟส SANog และ NR ไดง่้าย [ ]  

 

ภาพที 4.3 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าทอร์คการผสม (mixing torque) ทีเวลา 10 นาทีกบั
เปอร์เซ็นตอ์งคป์ระกอบของ NR ของพอลิเมอร์ผสม SANog/NR 

 จากภาพที 4.4 แสดงถึงกราฟความสัมพนัธ์ระหว่าง tensile strength กบัสัดส่วน
เปอร์เซ็นองค์ประกอบของ NR ทีอยู่ในพอลิเมอร์ผสม SANog/NR  ซึงจะเห็นได้ว่าค่า tensile 

strength ของพอลิเมอร์ผสม SANog/NR นนัลดลงเมือปริมาณเปอร์เซ็นตข์อง NR เพิมขึนนอ้ยกวา่ 
50 %wt และเริมคงทีเมือปริมาณของ NR มากกวา่ 50 % ซึงทีสัดส่วนของ SANog/NR เท่ากบั 50/50 

นนัจะเห็นไดถึ้งการเปลียนแปลงความชนัของกราฟความสัมพนัธ์ระหว่าง tensile strength กบั
ปริมาณเปอร์เซ็นตข์อง NR อย่างชดัเจน ซึงการเปลียนแปลงความชนัทีเกิดขึนนนับ่งบอกถึงการ
กลบัเฟสของ NR จากเฟสทีกระจายตวั (dispersed phase) กลายไปเป็นเฟสต่อเนือง (continuous 

phase) ซึงสอดคลอ้งกบัสัณฐานวิทยาในภาพที 4.2 และเมือพิจารณาขอ้มูลทีไดจ้ากการทดลองกบั
การคาํนวณจากกฎการผสม (mixing rule) พบวา่ขอ้มูลการทดลองมีการเบียงเบนทางลบ (negative 

deviation) จากกฎการผสม ซึงการเบียงเบนทางลบทีเกิดขึนนีเป็นผลเนืองมาจากการยึดเหนียว
ระหวา่งเฟสทีไม่ดีของ SANog ทีมีขวัและ NR ทีไม่มีขวั ซึงเป็นสาเหตุทาํให้เกิดส่งผา่นแรง (stress 

transfer) ระหวา่งเฟสต่อเนืองกบัเฟสทีกระจายตวัไดไ้ม่ดี [ ] 
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ภาพที 4.4 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า tensile strength กบัเปอร์เซ็นตอ์งคป์ระกอบของ NR 

ของพอลิเมอร์ผสม SANog/NR 

 เมือพิจารณากราฟความสัมพนัธ์ระหว่าง % elongation at break กบัเปอร์เซ็นต์
องคป์ระกอบ NR ของพอลิเมอร์ผสม SANog/NR ในภาพที 4.5 พบวา่เมือค่า %elongation at break 

ของ SANog/NR ในอตัราส่วนต่างๆ ทีไดจ้ากการทดลองนนัมีการเบียงเบนทางลบจากกฎการผสม 
และเมือพบวา่ค่า % elongation at break นนัเพิมขึนเพียงเล็กนอ้ยเมือเทียบกบั SANog ทีไม่ไดเ้ติม 
NR ซึงน้อยกว่าค่า % elongation at break ของ NR อย่างมาก ซึงสาเหตุทีเป็นเช่นนีเป็นผล
เนืองมาจากแรงยดึเหนียวทีตาํระหวา่ง SANog และ NR  

 

ภาพที 4.5 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า % elongation at break กบัเปอร์เซ็นตอ์งคป์ระกอบ 
NR ของพอลิเมอร์ผสม SANog/NR 
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 เมือพิจารณากราฟความสัมพนัธ์ระหวา่ง impact strength กบัเปอร์เซ็นตอ์งคป์ระกอบ
ของ NR ในภาพที 4.5 นนัพบวา่ทีเปอร์เซ็นตข์องยางตาํกวา่ 40% นนัพบวา่ค่า impact strength นนัมี
แนวโนม้ไม่เปลียนแปลงเมือเทียบกบั SANog ทงันีเนืองมาจากเมือพิจารณาสัณฐานวิทยาในภาพที 
4.2 นนัจะพบวา่ทีอตัราส่วนของ NR ในพอลิเมอร์ผสม SANog/NR ตาํกวา่ 40% นนัมีลกัษณะการ
กระจายตวัเป็นอนุภาคทรงกลมในเฟสของ SANog แต่เนืองจากแรงยึดเหนียวระหว่างเฟสของ 
SANog และ NR ตาํจึงทาํให้ไม่เกิดการเพิมขึนของค่า impact strength แต่เมือสัดส่วนของ NR 

มากกวา่ 40% นนัจะเห็นไดว้า่ NR เฟสนนัเริมมีลกัษณะเป็น co-continuous เฟส จึงทาํให้สามารถ
ช่วยในรับแรงกระแทกทีมากระทบไดดี้กว่าการกระจายตวัในลกัษณะอนุภาคจึงทาํให้ค่า impact 

strength นนัเพิมขึนเมือเทียบกบั SANog และจะเห็นไดว้่าเมือเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบของ NR 

เพิมขึนมากกวา่หรือเท่ากบั 50% นนัก็จะเห็นการกลบัเฟสของ NR จากเฟสทีกระจายตวักลายเป็น
เฟสต่อเนืองจึงทาํให ้impact strength ของพอลิเมอร์ผสมทีไดมี้ค่าเพิม 

 

ภาพที 4.6 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า impact strength กบัเปอร์เซ็นต์องคป์ระกอบ NR 

ของพอลิเมอร์ผสม SANog/NR 
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4.3 การศึกษาผลของการเตรียมพอลเิมอร์ผสม SAN/NR (75/25) โดยใช้ สารว่องไวปฏิกริิยา .ใน
ระบบ MA SMA และ peroxide ในเครืองผสมแบบปิด (internal mixer) 

 เนืองจากพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง SAN กบั NR นนัไม่สามารถเขา้กนัได ้ซึงความไม่เขา้
กนัของพอลิเมอร์สองชนิด นนัเนืองมาจากสมบติัทางเคมีทีแตกต่างกนักล่าวคือ SAN นนัเป็นพอลิ
เมอร์ทีมีความเป็นขวั ซึงความเป็นขวันนัเกิดมาจากหมู่ อะคริโลไนไตรล์ ส่วนยางธรรมชาตินนัเป็น
พอลิเมอร์ทีไม่มีขวั ซึงเมือนาํพอลิเมอร์ทงัสองชนิดมาผสมกนัจะทาํให้พอลิเมอร์ผสมทีไดมี้สมบติั
เชิงกลทีตาํ ซึงวิธีในการแกปั้ญหาดงักล่าวนี สามารถทาํไดโ้ดยการใช้สารช่วยเพิมความเขา้กนัได ้
(compatibilizer) ซึงในงานวิจยันีได้สนใจการใช้สารทีว่องไวปฏิกิริยาทีเป็นสารโมเลกุลเล็กซึง
สามารถทีจะเกิดปฏิกิริยาไดใ้นระหวา่งกระบวนการผสม โดยสารวอ่งไวปฏิกิริยาทีสนใจและเลือก
มาใชไ้ดแ้ก่ maleic anhydride (MA), styrene maleic anhydride copolymer (SMA) และ peroxide 
  เหตุผลทีเลือก MA เป็นสารว่องไวปฏิกิริยานีเนืองจากไดมี้งานวิจยัทีศึกษามาแล้ว
พบว่า MA นันสามารถทีจะเกิดปฏิกิริยาการกราฟต์บนสายโซ่โมเลกุลของ NR ในสภาวะ
หลอมเหลวและมีแรงเฉือนได ้[ , ] ซึงปฏิกิริยาการกราฟตข์อง MA ลงบนโมเลกุลของ NR ที
คาดวา่จะเกิดขึนแสดงในภาพที 4.7 

 

ภาพที 4.7 กลไกของปฏิกิริยาทีคาดวา่จะเกิดขึนของการกราฟตข์อง MA บนโมเลกุลของยาง
ธรรมชาติ โดยทีกลไก (A) Free radical mechanism (B) Diels-Alder reaction [15] 

 ซึง MA ทีกราฟตอ์ยูบ่นโมเลกุลของยาง NR นนัจะทาํให้ยางธรรมชาติมีความเป็นขวั
มากยงิขึน โดยความเป็นขวัทีเกิดขึนนีน่าจะทาํให ้NR สามารถจะเขา้กบั SAN ไดใ้นระดบัหนึง 

 ส่วนเหตุผลทีเลือก SMA นนัก็เนืองมาจากวา่ ในสายโซ่โมเลกุลของ SMA นนัมีทงั 
สไตรีนและแอนไฮไดรด์อยู ่ซึงไดมี้รายงานไวว้่า SAN นนัสามารถผสมเขา้กนัไดก้บั SMA [ ] 
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ดงันนัเมือทาํการผสม SAN กบั NR โดยทีมีการใช ้MA ร่วมกบั SMA น่าจะช่วยใหเ้กิดการเขา้กนัได้
ระหวา่ง SAN กบั NR มากขึนเนืองจาก SMA นนัจะเขา้ไปอยูใ่นเฟสของ SAN และ MA ทีกราฟต์
อยู่บนสายโซ่โมเลกุลของยางจะทาํให้พอลิเมอร์ทงัสองเฟสสามารถเขา้กนัไดม้ากขึนเนืองจากทงั
เฟสของ SAN และ NR นนัมีสภาพทางเคมีทีใกลเ้คียงกนัมากขึน 

 เหตุผลทีเลือก peroxide นันเนืองมาจาก peroxide สามารถทาํหน้าทีเป็นตวัริเริม
ปฏิกิริยา ผา่นการเกิดเป็นอนุมูลอิสระ (free radical) ได ้ และยงัสามารถทาํให้เกิดการเชือมขวาง 
(crosslink) ในเฟสของ NR ได ้
 ซึงในการเตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR นนัจะใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยาแบบชนิดเดียว
และแบบร่วม (co-reactice agent) โดยสารวอ่งไวปฏิกิริยาแบบร่วม นนัจะไดจ้ากการจบัคู่กนัของ 
สารวอ่งไวปฏิกิริยา ทีเลือกคือ MA, SMA และ peroxide ซึงชือสูตรของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ที
ใส่ สารวอ่งไวปฏิกิริยา แต่ละชนิดจะแสดงในตารางที 4.2 (และสัดส่วนในการผสมไดแ้สดงไวใ้น
ตารางที 3.1) 

ตารางที 4.2 ชือสูตรของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีใส่ สารวอ่งไวปฏิกิริยา ในระบบ MA, SMA 

และ Peroxide 

สูตร ชือสูตร 
SAN S 

SAN/NR  SN 

SAN/NR/MA SNM 

SAN/NR/SMA SNS 

SAN/NR/SMA/MA  SNSM 

SAN/NR/MA/peroxide  SNMP 

SAN/NR/SMA/peroxide  SNSP 

SAN/NR/SMA/MA/peroxide SNSMP 
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ภาพที 4.8 สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง SAN/NR ในอตัราส่วน 75/25: (ก) SN (ข) 
SNM (ค) SNS (ง) SNP (จ) SNSM (ฉ) SNMP (ช) SNSP (ซ) SNSMP 
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 ในภาพที 4.8 นนัแสดงถึงสัณฐานวิทยาทีวิเคราะห์โดยเทคนิค SEM ของพอลิเมอร์
ผสม SAN/NR ทีใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยาต่างๆ กนั โดยชินงานทีนาํมาทดสอบนีเป็นผิวหนา้แตกหกั
ของชินงานทีเกิดจากการหกัในไนโตรเจนเหลว แลว้ทาํการสกดัเฟสของยางออกดว้ย n-hexane โดย
ลกัษณะของหลุมทีอยูบ่นผิวหนา้ของชินงานในภาพที 4.8 (ก) - (จ) นนัแสดงถึงร่องรอยการมีอยู่
ของเฟสยางทีถูกละลายออกไปใน แต่ในภาพที 4.8 (ฉ) – (ซ) จะเห็นไดว้่ายงัมีเฟสยางอยู่ ซึงนนั
แสดงว่ายางนนัไม่สามารถละลายใน n - hexane ไดเ้นืองจากเกิดการเชือมขวางของโมเลกุลยาง
เนืองมาจาก peroxide ในระหวา่งการเกิดปฏิกิริยา 
 จากสัณฐานวิทยาทีไดจ้ะพบวา่พอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีไม่เติม สารวอ่งไวปฏิกิริยา 
(ภาพที 4.8 (ก)) นนัมีการกระจายตวัของเฟสยางในรูปแบบของอนุภาคกลมในเฟสของ SAN ซึง
เป็นเฟสต่อเนือง ซึงลักษณะการกระจายตวัทีสังเกตเห็นได้นันมีความไม่สมาํเสมอ กล่าวคือมี
อนุภาคของยางทงัขนาดใหญ่และเล็กปะปนกนั ซึงอนุภาค NR จะมีขนาดประมาณ 5 – 13 μm การ
ทีเฟสยางมีลกัษณะการกระจายตวัทีไม่สมาํเสมอและมีขนาดใหญ่นนัเนืองมาจากการทีพอลิเมอร์ทงั
สองมีแรงตึงผวิทีสูงและมีแรงยดึเหนียวระหวา่งเฟสทีตาํ 
 เมือพิจารณาสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสม SNM (ภาพที 4.8 (ข)) ซึงใช ้MA เป็น 
สารวอ่งไวปฏิกิริยา นนัจะเห็นไดว้า่อนุภาคของยางทีกระจายตวัในเฟสของ SAN นนัมีขนาดทีเล็ก
กวา่เมือเทียบกบัพอลิเมอร์ผสม SN ทีไม่มีการเติมสารวอ่งไวปฏิกิริยาใดๆ แต่อยา่งไรก็ตามขนาด
อนุภาคของยางทีกระจายตวันนัก็ยงัคงมีความไม่สมาํเสมออยู่ แต่เมือพิจารณาพอลิเมอร์ผสม SNS 

ซึงใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยาเป็น SMA (ภาพที 4.8 (ค)) นนัพบวา่อนุภาคของยางทีกระจายตวัอยูน่นัมี
ขนาดเล็กและมีความสมาํเสมอมากกวา่เมือเทียบกบั SN และ SNM  ซึงเราจะเห็นไดว้า่การใชส้าร
วอ่งไวปฏิกิริยาเป็น MA และ SMA นนัจะทาํให้เกิดการลดลงของขนาดอนุภาคยางอยา่งชดัเจน ซึง
นนัแสดงวา่ MA และ SMA สามารถช่วยลดแรงตึงผิวระหว่างผิวหน้าของทงัสองเฟส (interface) 

ของ SAN และ NR และช่วยยบัยงัการกลบัมารวมตวักนัของอนุภาคยางในระหวา่งการผสมจึงทาํให้
ขนาดอนุภาคของยางมีขนาดทีเล็กลงได ้[ ] และเมือพิจารณาความหนืดจากค่าทอร์คในการผสม 
(ภาพที 4.9) นนัพบวา่เมือมีการใช ้MA และ SMA  (SNM และ SNS ตามลาํดบั) นนัจะทาํให้มีค่า
ความหนืดในการหลอมเหลวสูงกวา่พอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีไม่ไดเ้ติม สารวอ่งไวปฏิกิริยา (SN) 

ซึงนันสามารถบ่งบอกได้ว่า SMA และ MA สามารถช่วยให้เกิดการเข้ากันได้ในระหว่าง
กระบวนการผสม 
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ภาพที 4.9 ค่าทอร์ค (torque) ในการหลอมผสมของพอลิเมอร์ผสม SN, SNM และ SNS เป็นเวลา 10 

นาที 

 เมือพิจารณาสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสม SNP ทีใช้สารว่องไวปฏิกิริยาเป็น 

peroxide เป็น (ภาพที 4.8 (ง)) นนัจะเห็นไดว้า่เฟสของยางทีกระจายตวัอยูใ่นเฟสของ SAN นนัมี
ขนาดทีใหญ่กว่า เมือเทียบกบัพอลิเมอร์ผสม SN และในภาพยงัพบยงัมียางเหลืออยู่บนผิวหน้า
แตกหัก ซึงนันแสดงว่ายางทีเหลือนันไม่สามารถละลายใน n-hexane สาเหตุทีเป็นเช่นนีก็
เนืองมาจาก peroxide ทีเติมเขา้ไปนนัจะไปทาํให้เกิดการเชือมขวางในเฟสของยางและเมือพิจารณา
ค่าทอร์คในการผสม (ภาพที 4.10) นนัก็พบวา่ค่าทอร์คในการผสมนนัเพิมสูงขึนทนัทีทีมีการเติม 
peroxide ลงไป ซึงนนับ่งบอกถึงการเกิดการเชือมขวางระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของ NR เกิดขึน ทงันี
เนืองจากโดยปกติแลว้ peroxide นนัสามารถทาํใหเ้กิดการเชือมขวางกบัยางธรรมชาติไดง่้าย 

 

ภาพที 4.10 แสดงกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างค่าทอร์คในการผสมกบัเวลาของพอลิเมอร์ผสม 
SAN/NR และ SAN/NR + Peroxide 0.2 phr 
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 เมือพิจารณาสัณฐานวทิยาของพอลิเมอร์ผสม SNSM ทีใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยาเป็น MA 

และ SMA ร่วมกนันนัพบวา่อนุภาคยางในเฟสของ SAN นนัมีขนาดเล็กและเกิดการกระจายตวัอยา่ง
สมาํเสมอมากกวา่เมือเทียบกบัการใช ้SMA หรือ MA เพียงอยา่งเดียวซึงนนัแสดงวา่การใช ้SMA 

และ MA นนัสามารถช่วยเสริมการทาํงานของกนัและกนัและช่วยทาํให้เกิดความเขา้กนัไดร้ะหวา่ง 
SAN กบั NR มากขึน ทงันีเนืองจาก SMA นนัสามารถเขา้กนั SAN ได ้[ ] โดย SMA นนัจะเขา้ไป
อยูใ่นเฟสของ SAN และ MA นนัก็จะเขา้ไปกราฟตล์งบนสายโซ่โมเลกุลของยาง ทาํให้ทงัเฟสของ 
SAN และยางมีหมู่แอนไฮไดรด์เป็นหมู่ฟังก์ชนัเหมือนกนั ทาํให้มีสภาพทางเคมีทีคลา้ยคลึงกนัจึง
เกิดความเขา้กนัได้มากขึน ส่วนพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีมีการใช้สารว่องไวปฏิกิริยา อืนๆ 

ร่วมกบั peroxide นนัพบวา่ผวิหนา้แตกหกัของชินงานมีเฟสยางขนาดใหญ่และลกัษณะของอนุภาค
ยางไม่มีรูปแบบ โดยเฉพาะระบบผสม SNMP (ภาพที 4.8 (ง)) นนัจะมีเฟสของยางขนาดใหญ่ทีสุด
และมีช่องวา่งระหวา่งเฟสอยา่งชดัเจนเมือเทียบกบัพอลิเมอร์ผสมสูตร SNSP และ SNSMP สาเหตุที
เป็นเช่นนีอาจเกิดเนืองจาก MA และ peroxide นนัจะช่วยเสริมให้เกิดการเชือมขวางของยางไดม้าก
ขึนเนืองจากปกติแล้ว MA เองก็สามารถทาํให้เกิดการเชือมขวางในยางได ้[ ] ซึงปฏิกิริยาการ
เชือมขวางของ NR โดย MA ทีน่าจะเกิดขึนนนัแสดงในภาพที 4.11 

 

 
 

ภาพที 4.11 การเกิดการเชือมขวางของ NR โมเลกุลดว้ย MA ภายใตค้วามร้อนและแรงเฉือน [ ] 

และเมือมี peroxide เขา้มาร่วมดว้ย peroxide ก็จะทาํหนา้ทีเป็นตวัริเริมปฏิกิริยาทาํให้เกิดปฏิกิริยา
การเชือมขวางระหวา่ง MA กบัยางได ้และนอกจากนี peroxide เองยงัสามารถทาํหน้าทีเป็นสาร
เชือมขวางทีดีสําหรับยางดว้ย ส่วนการใช้สารวอ่งไวปฏิกิริยาระหวา่ง SMA กบั peroxide นนัก็มี
เฟสยางขนาดใหญ่และมีช่องว่างระหว่างเฟสเกิดขึน แต่เมือมีการใช้ SMA, MA และ peroxide 

ร่วมกนันนัพบวา่เฟสยางนนัเกิดการเชือมขวางขึนเช่นกนั แต่พบวา่เฟสของยางนนัไม่เป็นกอ้นนูน
ขนาดใหญ่และไม่มีช่องวา่งระหวา่งเฟสเกิดขึนซึงนนัแสดงวา่ SMA และ MA นนัมีส่วนช่วยทาํให้
เกิดการทาํใหเ้กิดการเขา้กนัระหวา่ง SAN กบัยางไดดี้ขึน  
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ภาพที 4.12 แผนภูมิแสดงดชันีการไหลที 220 °C ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีไม่ไดเ้ติมและเติม 
สารวอ่งไวปฏิกิริยา 

ภาพที 4.12 แสดงค่าดชันีการไหลของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ในสูตรต่างๆ โดยจาก
ผลการทดสอบจะเห็นไดว้า่เมือนาํ SAN มาผสมกบั NR จะทาํใหค้่าดชันีการไหลของพอลิเมอร์ผสม
ทีไดมี้ค่าเพิมสูงขึนจาก SAN ถึง 6 เท่า ซึงการลดลงของความหนืดในการหลอมเหลวของ SN นนั
เป็นผลเนืองมาจาก SAN และ NR ทีผสมกนันนัไม่เกิดการเขา้กนั จึงทาํให้เกิดการไหลผา่นกนัของ
เฟส SAN และเฟสยางจึงทาํใหค้่าความหนืดในสภาวะหลอมเหลวลดลง แต่เมือมีการเติมสารวอ่งไว
ปฏิกิริยา ร่วมในระบบผสมดว้ยนนัจะพบวา่ค่าดชันีการไหลจะลดลง โดยการเติม MA ลงไปนนัจะ
ทาํให้เกิดการลดลงของค่าดชันีการไหล มากกว่าการเติม SMA  ส่วนการเตรียมพอลิเมอร์ผสม 
SAN/NR ทีใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยาเป็น SMA ร่วมกบั MA นนัพบวา่จะใหค้่าดชันีการไหลทีใกลเ้คียง
กบัการใช ้MA เพียงชนิดเดียว ส่วนในระบบพอลิเมอร์ผสมทีมีการใช ้peroxide ร่วมดว้ยทงั 3 สูตร
ซึงไดแ้ก่ SNMP, SNSP และ SNSMP นนัพบวา่เกิดการลดลงของค่าดชันีการไหล มากกวา่เมือเทียบ
กบัการสูตรทีไม่มีการใช้ peroxide โดยเฉพาะอยา่งยิงในสูตร SNMP ทงันีเนืองมาจาก MA และ 
peroxide นนัมีส่วนเสริมกนัในการทาํให้เกิดการเชือมขวางของเฟสของยางมากขึน ซึงสอดคลอ้ง
กบัสัณฐานวทิยาทีไดมี้การกล่าวมาแลว้ก่อนหนา้นี ส่วน SNSP ซึงใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยาเป็น SMA 

ร่วมกบั peroxide นนัจะให้ค่าดชันีการไหลทีสูงกวา่ SNMP และเมือมีการใชท้งั SMA, MA และ 
peroxide เป็นสารว่องไวปฏิกิริยาร่วมกนันนัพบว่ามีค่าดชันีการไหลสูงกว่าการใช้ MA ร่วมกบั 
peroxide นนัแสดงวา่ SMA นนัสามารถช่วยหน่วงปฏิกิริยาการเกิดการเชือมขวางในเฟสยางโดย 

0

5

10

15

20

25

S SN SNM SNS SNSM SNMP SNSP SNSMP

ดชั
นีก

ารไ
หล

  (g
/1

0m
in

) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 

 

MA และ peroxide ไดซึ้งผลของดชันีการไหลทีไดนี้ก็สอดคลอ้งกบัผลทางดา้นสัณฐานวิทยาทีได้
กล่าวมาแลว้ 

 

ภาพที 4.13 แผนภูมิแสดงค่า modulus ของพอลิเมอร์ผสมทีใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบ MA, 

SMA และ peroxide  

 ภาพที 4.13 แสดงค่า modulus ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ซึงจะเห็นไดว้่าเมือนาํ 
SAN มาผสมกบัยางธรรมชาตินนัจะทาํให้ค่า modulus ลดลงทงันีเนืองจากการผสมยางลงไปนนัจะ
ทาํใหค้วามตา้นทานต่อการเปลียนรูปของพอลิเมอร์ผสมลดลงเมือเทียบกบั SAN และเมือมีการเติม 
สารวอ่งไวปฏิกิริยา ลงในพอลิเมอร์ผสมนนัก็พบวา่ค่า modulus มีแนวโนม้คงทียกเวน้กรณีการใช้ 
MA ร่วมกบั peroxide นนัพบวา่มีค่า modulus ตาํกวา่พอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีไม่มีการเติม สาร
วอ่งไวปฏิกิริยา และทีมีการเติม สารวอ่งไวปฏิกิริยา อืนๆ ทงันีเนืองจากถา้พิจารณาร่วมกบัสัณฐาน
วิทยา (ภาพที 4.8 (ฉ)) นนัก็เห็นไดว้า่เฟสของยางนนัมีขนาดใหญ่และเกิดช่องวา่งระหวา่งเฟสมาก
ซึงนนัจึงเปรียบเสมือนเป็นจุดบกพร่องในชินงานจึงทาํใหค้วามแขง็แรงของชินงานลดลง 
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ภาพที 4.14 แผนภูมิแสดงค่า tensile strength ของพอลิเมอร์ผสมทีใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบ 
MA, SMA และ peroxide  

 รูปที 4.14 แสดงค่า tensile strength ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ซึงจะเห็นไดว้า่เมือ
นาํ SAN มาผสมกบัยางธรรมชาติจะทาํให้ค่า tensile strength ของพอลิเมอร์ผสมทีได้ลดลง
ประมาณ 50 % เมือเทียบกบั SAN ทงันีเนืองจาก โดยธรรมชาติของ NR นนัมี tensile strength ทีตาํ 
และไม่สามารถผสมเขา้กบั SAN ได ้ดงันันเมือไดรั้บแรงดึงจะเกิดการเคลือนทีผ่านกนัของเฟส 
SAN และ NR ไดง่้ายและเมือพิจารณาพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีมีการใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยา ใน
สูตรต่างๆ ก็พบวา่ค่า tensile strength ของพอลิเมอร์ผสมทีได ้ไม่แตกต่างจากพอลิเมอร์ผสมในสูตร 
SN มากนกั ถึงแมว้า่ในพอลิเมอร์ผสมบางสูตร ซึงไดแ้ก่ SNM, SNS และ SNSM นนัจะมีลกัษณะ
สัณฐานวิทยาทีละเอียดกว่าซึงแสดงถึงความเข้ากันได้ทีมากขึนเมือเทียบกบั SN ทงันีเป็นผล
เนืองมาจาก NR ทีกระจายอยูน่นัยงัคงมีคุณสมบติัของยางธรรมชาติปกติและไม่มีความคงรูปจึงเป็น
ผลทาํให้ค่า tensile strength ของพอลิเมอร์ผสมในสูตรดงักล่าวไม่เพิมขึนเมือเทียบกบัพอลิเมอร์
ผสมในสูตร SN ส่วนพอลิเมอร์ผสมทีมีการใช้ peroxide  เป็นสารว่องไวปฏิกิริยาร่วม ซึงไดแ้ก่ 
SNMP, SMSP และ SNSMP นนั ถึงแมว้า่เฟสของยางจะมีความคงรูปอนัเนืองมาจากการเชือมขวาง 

โดย peroxide และทาํใหย้างแขง็ขึน แต่ก็พบวา่ลกัษณะของเฟสยางทีเชือมขวางนนัมีขนาดใหญ่และ
กระจายตวัอย่างไม่สมาํเสมอ จึงเปรียบเสมือนเป็นจุดบกพร่องในชินงาน ส่งผลทาํให้ tensile 

strength ของพอลิเมอร์ผสมในสูตรดงักล่าวนนัไม่เพิมขึนเมือเทียบกบัพอลิเมอร์ผสม SN โดยเฉพาะ
อยา่งยงิในสูตร SNMP นนัมีสัณฐานวิทยาทีมีกอ้นยางขนาดใหญ่กวา่สูตรอืนๆ จึงทาํให้มีค่า tensile 

strength ตาํกวา่พอลิเมอร์ผสม SN อยา่งเห็นไดค้่อนขา้งชดัเจน 
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ภาพที 4.15 แผนภูมิแสดงค่า % elongation at break ของพอลิเมอร์ผสมทีใช้สารวอ่งไวปฏิกิริยาใน
ระบบ MA, SMA และ peroxide   

 แต่เมือทาํการพิจารณาค่า % elongation at break ซึงแสดงในภาพที 4.15 ก็พบวา่เมือนาํ 
SAN มาผสมกบัยางนนัจะทาํให้ค่า % elongation at break มีแนวโนม้คงที แต่เมือมีการใช ้MA, 

SMA หรือ MA ร่วมกบั SMA (สูตร SNM, SNS และ SNSM ตามลาํดบั) พบวา่พอลิเมอร์ผสมทีไดมี้
ค่า % elongation at break เพิมขึน โดยที SNSM นนัจะมีค่า % elongation at break สูงทีสุด ทงันีเป็น
ผลเนืองมาจากพอลิเมอร์ผสมในสูตรนีนนัมีการกระจายตวัของอนุภาค NR ทีมีขนาดเล็กทีสุดซึง
เกิดอนัมาจากความเขา้กนัไดร้ะหวา่ง SAN และ NR ซึงขนาดอนุภาค NR ทีมีขนาดเล็กนีจะสามารถ
เกิดการยืดได้มากกว่าอนุภาคยางทีมีขนาดใหญ่ และเมือพิจารณาการใช้สารว่องไวปฏิกิริยาทีมี 
peroxide อยูด่ว้ยนนัพบวา่ค่า % elongation at break  มีแนวโนม้คงทีเมือเทียบกบัการไม่เติม สาร
วอ่งไวปฏิกิริยาใดๆ และมีแนวโนม้ลดลงเมือเทียบกบัพอลิเมอร์ผสมในสูตรทีไม่เติม peroxide ทงันี
เนืองมาจากการใช ้peroxide ในระบบการผสมนนัจะทาํให้เฟสของยางเกิดการเชือมขวางและทาํให้
เกิดเป็นกอ้นยางขนาดใหญ่และมีขนาดไม่สมาํเสมอขึน จึงเปรียบเสมือนเป็นจุดบกพร่องทีทาํให้
ชินงานยดืออกไดไ้ม่มาก 

0

5

10

15

20

25

S SN SNM SNS SNSM SNMP SNSP SNSMP

El
on

ga
tio

n 
at

 b
re

ak
 (%

) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

 

 

ภาพที 4.16 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงและระยะยืด จากการทดสอบการดึงยืดของพอลิ
เมอร์ผสม SAN/NR ในระบบ MA, SMA และ peroxide 

 จากภาพที 4.16 นนัแสดงให้เห็นวา่ SAN (S) นนัมีพฤติกรรมการแตกหกัแบบเปราะ 
(brittle) คือมีค่า modulus เริมตน้สูงและยืดได้น้อย โดยไม่เกิดการเปลียนแปลงรูปร่างแบบถาวร 
(permanent deformation) ก่อนการแตกหกั แต่เมือนาํ SAN มาผสมกบั NR (SN) นนัพบวา่กราฟจาก
การดึงยืดทีไดน้นัมีลกัษณะเปลียนไป โดยมี modulus เริมตน้ทีตาํกวา่ SAN และมีจุดคราก (yield 

point) ซึงบ่งบอกถึงการเปลียนแปลงรูปร่างแบบหดกลบัได ้(elastic deformation) ไปเป็นการ
เปลียนแปลงรูปร่างแบบถาวร (permanent deformation) เกิดขึน แต่สามารถดึงยืดไดน้อ้ย ส่วนพอลิ
เมอร์ผสม SAN/NR ทีมีการเติม สารวอ่งไวปฏิกิริยา ในสูตร SNS, SNM และ SNSM นนัแสดงให้
เห็นลกัษณะของกราฟการดึงยืดทีเปลียนไปอย่างชดัเจน โดยจะแสดงพฤติกรรมการแตกหักแบบ
เหนียว (ductile) และเกิด cold drawing หลงัจากจุด yield point ซึงการ cold drawing นนับ่งบอกถึง
การจดัเรียงตวัของโมเลกุลในทิศทางการดึง โดยพอลิเมอร์ผสมสูตร SNSM นนัจะสามารถดึงยืด
ไดม้ากทีสุด ส่วนพอลิเมอร์ผสมในสูตรทีมีการใช ้peroxide ร่วมดว้ย ซึงไดแ้ก่ SNMP, SNSP และ 
SNSMP นนัจะมีลกัษณะของกราฟการดึงยืดทีแตกต่างไป คือจะไม่เห็นการเกิด cold drawing 

ภายหลงัจากจุด yield point ขึน แต่ยงัสามารถยดืไดม้ากกวา่พอลิเมอร์ผสมในสูตร SN  
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ภาพที 4.17 แผนภูมิแสดงค่า impact strength ของพอลิเมอร์ผสมทีใช้สารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบ
MA, SMA และ peroxide   

  ภาพที 4.17 แสดงค่า impact strength ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ในสูตรต่างๆ โดย
จากผลการทดลองนนัจะพบวา่เมือนาํ SAN มาผสมกบั NR จะทาํให้ค่า impact strength ของพอลิ
เมอร์ผสมทีได้เพิมขึนเล็กน้อย และเมือมีการใชส้ารว่องไวปฏิกิริยาในระบบการผสมดว้ยก็พบว่า 
การใช ้SMA เป็นสารวอ่งไวปฏิกิริยา (SNS) นนัจะทาํให้เกิดการเพิมขึนของค่า impact strength ได้
มากกวา่การใช ้MA ทงันีน่าจะเป็นผลเนืองมาจาก SMA ทีเติมลงไปนนัเป็นโคพอลิเมอร์ ดงันนัใน
ระบบทีใช ้SMA นนั เปรียบเสมือนวา่มีพอลิเมอร์ผสมอยู ่3 เฟส โดย SMA นีจะผสมเขา้กนัไดก้บั 
SAN จึงเขา้ไปอยูใ่นเฟสของ SAN ซึงทาํหนา้ทีเป็นเฟสต่อเนือง และช่วยทาํให้ SAN สามารถรับ
แรงกระแทกไดม้ากกวา่กรณีทีใช ้MA ซึงเป็นสารเคมีทีมีโมเลกุลเล็ก ซึง MA นนัจะเขา้ไปเกิดการ
กราฟต์ในเฟสของ NR มากกว่าเขา้ไปอยู่ในเฟสของ SAN แต่เมือมีการใช้สารว่องไวปฏิกิริยา
ร่วมกนัระหวา่ง SMA และ MA  นนัก็พบวา่พอลิเมอร์ผสมทีได ้(SNSM) มีค่า impact strength สูง
กวา่พอลิเมอร์ผสมทีใช ้MA (SNM) แต่มีค่า impact strength ตาํกวา่พอลิเมอร์ผสมทีใช ้SMA (SNS) 

ทงันีเป็นมาจาก SMA นนัไปช่วยเสริมการทาํงานของ MA โดยเขา้ไปอยูใ่นเฟสของ SAN ทาํให้
สามารถรับแรกกระแทกไดดี้กวา่การใช ้MA เพียงอยา่งเดียว 
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ตารางที 4.3 สมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีใช ้MA, SMA และ Peroxide เป็น 
สารวอ่งไวปฏิกิริยา 

สูตร 
Glass transition temperature (°C) 

NR SAN 

NR -66.89 - 

SAN - 98.63 

SN -63.11 91.01 

SNM -64.02 91.73 

SNS  -64.07  94.87 

SNSM -66.56 90.53 

SNMP -66.63 92.57 

SNSP -67.81 91.37 

SNSMP -67.99 93.18 

 

 ตารางที 4.3 แสดงค่า glass transition temperature (Tg) ของพอลิเมอร์ผสมในสูตร
ต่างๆ โดยค่า Tg ของ NR นนัอยูที่ -66.89 °C ส่วน SAN นนัมีค่า Tg อยูที่ 98.63 °C เมือนาํ SAN และ 
NR มาผสมกนัโดยไม่มีการเติมสารวอ่งไวในการเกิดปฏิกิริยานนัพบวา่เกิดการเปลียนแปลงของค่า 
Tg เกิดขึน โดยในเฟสของ NR นนัมี Tg เพิมสูงขึน ทงันีเนืองจาก SAN ทีผสมเขา้ไปจะแทรกตวัอยู่
ในเฟสของ NR ทาํให้เกิดการเคลือนไหวของสายโซ่โมเลกุลของ NR ไดย้าก Tg จึงสูงขึน ส่วนใน
เฟสของ SAN นนัพบวา่ค่า Tg ลดลง ทงันีเนืองมาจากการนาํ SAN ผสมกบั NR นนัจะทาํให้ SAN มี 
free volume เพิมมากขึน จึงเกิดการเคลือนไหวของสายโซ่โมเลกุลไดง่้าย Tg จึงตาํลง และเนืองจาก
ในหัวขอ้ที 4.2 นนัแสดงให้เห็นว่าการผสมของ SAN และ NR โดยทีไม่มีการเติมสารทีมีความ
วอ่งไวปฏิกิริยา นนัแสดงถึงความไม่เขา้กนัได ้ดงันนัแสดงวา่การเปลียนแปลงของค่า Tg ของพอลิ
เมอร์ผสมดงักล่าวเป็นการเปลียนแปลงอย่างไม่มีนยัสําคญัหรือกล่าวไดว้่าพอลิเมอร์ผสมระหว่าง 
SAN และ NR นนัไม่สามารถผสมเขา้กนัได ้ส่วนพอลิเมอร์ผสมในสูตรอืนๆ ทีมีการเติมสารวอ่งไว
ปฏิกิริยาก็ใหผ้ลเช่นเดียวกนักบักรณีของพอลิเมอร์ผสมทีไม่เติมสารวอ่งไวปฏิกิริยา 
 จากการเปรียบเทียบสมบติัต่างๆ ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีใช ้MA, SMA และ 
peroxide เป็นสารวอ่งไวปฏิกิริยา นนัพบวา่พอลิเมอร์ผสม SNSM นนัมีลกัษณะของสัณฐานวิทยาที
ละเอียดและสมาํเสมอซึงบ่งบอกถึงการเกิดความเขา้กนัไดร้ะหว่างเฟสของ SAN กบัเฟสของยาง
มากขึน และมีค่า %elongation at break สูงกวา่พอลิเมอร์ผสมในสูตรต่างๆ อยา่งเห็นไดช้ดัเจน แต่
อยา่งไรก็ตามพอลิเมอร์ผสม SNSM นนัยงัมีค่า impact strength ทีตาํกวา่ SNS  
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 ซึงจากการศึกษาพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีใช้ สารว่องไวปฏิกิริยา ในระบบ MA, 

SMA และ peroxide นนัก็พบวา่พอลิเมอร์สูตร SNS และ SNSM นนัมีสมบติัเชิงกลทีดีทีสุดเมือ
เทียบกบัสูตรอืนๆ  
 

4.4 การศึกษาพอลเิมอร์ผสม SAN/NR (75/25) โดยใช้ สารว่องไวปฏิกริิยา ในระบบ phenolic resin 

 ในหวัขอ้ทีผา่นมานนัไดเ้ป็นการศึกษาการเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง SAN/NR โดย
ใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบ MA, SMA และ peroxide ส่วนในหวัขอ้นีจะเป็นการเปลียนชนิด
ของสารวอ่งไวปฏิกิริยาเป็น phenolic resin ซึงเหตุผลทีเลือกใช ้phenolic resin ในการเตรียมพอลิ
เมอร์ผสมระหวา่ง SAN กบั NR เนืองจาก phenolic resin นีสามารถทาํให้เกิดปฏิกิริยาเชือมขวางใน
เฟสของยางไดเ้มือใช้ SnCl2 เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา และนอกจากนีเมือทดลองนาํ SAN มาผสมกบั 
phenolic resin และใช ้SnCl2 เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาพบวา่กราฟแสดงพฤติกรรมการหลอมของ SAN 

ในภาพที 4.18 นนัพบวา่ค่าทอร์คในการผสมเพิมขึนอยา่งรวดเร็วเมือเติม phenolic resin และ SnCl2 

ซึงการเพิมขึนของค่าทอร์คนนับ่งบอกไดว้่า phenolic resin ทีใชร่้วมกบั SnCl2 นนัสามารถทาํให้
เกิดปฏิกิริยาเชือมขวางใน SAN  และเมือทดลองผสม phenolic resin ร่วมกบั SnCl2 ในพอลิสไตรีน 
(PS) นนัพบวา่ไม่เกิดการเพิมขึนของค่าทอร์คหลงัจากเติม phenolic resin และ SnCl2 ซึงผลดงักล่าว
น่าจะน่าช่วยบ่งบอกไดว้า่ ปฏิกิริยาการเชือมขวางทีเกิดขึนนนัน่าจะเกิดผา่นทีหมู่อะคริโลไนไตรล์ 
ของ SAN เนืองจาก SAN กบั PS นนัมีความแตกต่างกนัตรงหมู่อะคริโลไนไตรล์ ซึงปฏิกิริยาที
น่าจะเกิดขึนนนัแสดงในภาพที 4.19  

 

ภาพที 4.18 กราฟแสดงพฤติกรรมการหลอมของ SAN และ PS ทีมีการเติม phenolic resin 0.5 phr 

ร่วมกบั SnCl2 0.1 phr 
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ภาพที 4.19 ปฏิกิริยาทีเป็นไปไดร้ะหวา่ง SAN และ phenolic resin ซึงใช ้SnCl2 เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 

 จากภาพที 4.19 จะเห็นไดว้่าหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ของ phenolic resin นนัจะทาํ
ปฏิกิริยากบัหมู่อะคริโลไนไตรล์เมือมี SnCl2 เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา และเนืองจาก phenolic resin หนึง
สายโซ่นนัมีไฮดรอกซิลหลายหมู่จึงให้สามารถเกิดปฏิกิริยากบัหมู่อะคริโลไนไตรล์ของ SAN ได้
หลายหมู่ ส่งผลทาํใหเ้กิดการเชือมขวางเกิดขึน 

 เมือทาํการผสม SAN กบั NRp1 และ NRp2 ซึง NRp ทงัสองชนิดนีเป็นยางทีมีการใช ้
phenolic resin เท่ากนัคือ 0.5 phr แต่มีปริมาณของ SnCl2 ซึงทาํหน้าทีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาของ 
phenolic resin แตกต่างกนัโดย NRp1 มี SnCl2  0.26 phr และ NRp2 มีปริมาณของ SnCl2 0.05 phr 

พบวา่พอลิเมอร์ผสมทีไดมี้ค่าดชันีการไหลตาํกวา่พอลิเมอร์ผสม SAN กบั NR ซึงนนัแสดงให้เห็น
วา่การใช ้NR ทีมี phenolic resin เป็นสารทีทาํใหเ้กิดการเชือมขวางนนัจะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมทีไดมี้
ความหนืดในการหลอมเหลวสูงขึน เนืองจากการเกิดการเชือมขวางขึนในระหวา่งกระบวนการผสม 
[ ] และเมือพิจารณาสูตรการผสม ผสมของ SAN, NRp1 (หรือ NRp2) และมีการเติม phenolic 

resin และ SnCl2 เพิมเขา้ไปอีกนนัก็พบวา่ค่าดชันีการไหลของพอลิเมอร์ผสมทีไดน้นัมีค่านอ้ยกวา่
การใช ้SAN ผสมกบั NRp1 หรือ NRp2 เพียงอยา่งเดียว ซึงนนัอาจเกิดเนืองจาก phenolic resin และ 
SnCl2 ทีเติมลงไปนนัไปทาํให้เกิดการเชือมขวางของ SAN และ NR เพิมขึน (ซึงสอดคลอ้งกบัผล
การทดลองในภาพที 4.18) ส่งผลทาํใหค้วามหนืดสูงขึน 
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ภาพที 4.20 แผนภูมิแสดงดชันีการไหลที 220 °C ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีไม่ไดเ้ติมและเติม 
สารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบของ phenolic resin 

 เมือพิจารณาสมบติัการดึงยืดของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ในระบบ phenolic resin นนั
ก็พบว่าพอลิเมอร์ผสมทีได้นันมีค่า modulus ค่อนขา้งคงทีเมือเทียบกับพอลิเมอร์ผสมในสูตร 
SAN/NR (ภาพที 4.21) 

 

ภาพที 4.21 แผนภูมิแสดงค่า modulus ของพอลิเมอร์ผสมทีใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบ phenolic 
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 แต่เมือพิจารณาค่า tensile strength ในภาพที 4.22 นนัพบวา่พอลิเมอร์ผสม SAN/NR 

ในระบบ phenolic resin นนัมีค่า tensile strength ทีสูงขึนเมือเทียบกบัพอลิเมอร์ผสมในสูตร 
SAN/NR ซึงนนัน่าจะเป็นผลมาจากยาง NRp1 และ NRp2 เกิดการการเชือมขวางและ phenolic 

resin ทีเติมลงไปนนัก็จะทาํให้เกิดการเชือมขวางของเฟส SAN ไดใ้นระหวา่งกระบวนการผสม 
เป็นผลให้ความแข็งแรงต่อการดึงเพิมมากขึน เมือเทียบกบั SAN/NR ซึงเฟสของยางไม่ไดเ้กิดการ
เชือมขวาง 

 

ภาพที 4.22 แผนภูมิแสดงค่า tensile strength ของพอลิเมอร์ผสมทีใช้สารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบ 
phenolic resin  

 เมือพิจารณาค่า % elongation at break ภาพที 4.23 พบวา่การเตรียมพอลิเมอร์ผสม 
SAN กบั NRp1 และ NRp2 นนัจะทาํให้ค่า % elongation at break เพิมสูงขึนเล็กนอ้ยเมือเทียบกบั
พอลิเมอร์ผสม SAN/NR ซึงนนัแสดงวา่ phenolic resin ในยางนนัน่าจะทาํให้เกิดการการยึดเหนียว
กบัเฟสของ SAN ไดเ้นืองจาก phenolic resin ทีอยูใ่นเฟสของ NR นนัก็มีโอกาสทีจะมาเกิดปฏิกิริยา
ในเฟสของSAN ได ้ส่วนในสูตรทีมีการเติม phenolic resin และ SnCl2 เพิม phenolic resin ทีเติม
เพิมเขา้ไปนนัก็จะมีโอกาสไปเกิดปฏิกิริยาไดท้งั SAN และ NR ซึงจะนาํไปสู่การเชือมขวางกนั
ระหวา่งเฟสได ้ดงันนัจึงทาํให ้% elongation at break เพิมสูงขึน  
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ภาพที 4.23 แผนภูมิแสดงค่า % elongation at break ของพอลิเมอร์ผสมทีใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยาใน
ระบบ phenolic resin 

 เมือพิจารณาภาพที 4.24 พบวา่ค่า impact strength ของพอลิเมอร์ผสมของ SAN/NR ใน
ระบบ phenolic resin นีมีค่าตาํกวา่ของพอลิเมอร์ผสมสูตร SAN/NR โดยเฉพาะพอลิเมอร์ผสมใน
สูตร SAN/NRp1 และ SAN/NRp2 นนัมีค่า impact strength ตาํกว่า SAN/NR มาก ทงันีอาจ
เนืองมาจากเกิดการ crosslink ในเฟสของ NR เนืองมาจาก phenolic จึงทาํให้อนุภาคยางทีกระจาย
ตวัอยูมี่ขนาดใหญ่ประมาณ 10 μm (ภาพที 4.25) โดยเฉพาะสูตรการผสมทีมีการเติม phenolic resin 

เข้าไประหว่างการผสมนันจะเห็นได้ว่าร่องรอยของเฟสยางทีกระจายตวัอยู่นันมีรูปแบบทีไม่
แน่นอนกล่าวคือมีทงัเป็นแบบทรงกลมและลกัษณะทีเป็นรอยยืดยาวของยาง และพบว่าการเติม 
phenolic 0.1 phr จะมีเฟสของยางเคลือบอยูบ่นผิวหน้าของชินงาน ซึงบ่งบอกถึงว่าเฟสของ NR 

บางส่วนไม่ละลายใน n-hexane ซึงน่าจะเกิดเนืองมาจากการทียางนนัเกิดการเชือมขวางมากขึนจึง
ทาํใหค้วามสามารถในการละลายใน n-hexane นนัลดลง 
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ภาพที 4.24 แผนภูมิแสดงค่าimpact strength ของพอลิเมอร์ผสมทีใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบ 
phenolic resin  

 
 

ภาพที 4.25 สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง SAN/NR ในอตัราส่วน 75/25: (ก) 

SAN/NRp1 (ข) SAN/NRp2 (ค) SAN/Phe0.1/SnCl20.05/NRp1 (ง)SAN/Phe0.05/SnCl20.05/NRp1 

(จ) SAN/Phe0.1/SnCl20.05/NRp2 (ฉ) SAN/Phe0.05/SnCl20.05/NRp1 ทีสกดัเฟสยางออกโดยใช ้
n-hexane 
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ตารางที 4.4 สมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ในระบบ phenolic resin 

 

สูตร 

Glass transition temperature 

(°C) 

NR SAN 

NR -66.89 - 

SAN - 98.63 

SAN/NRp1 -65.19 97.54 

SAN/NRp2 -65.35 99.54 

SAN/Phe0.1/SnCl20.05/NRp1 -63.56 100.80 

SAN/Phe0.05/SnCl20.05/NRp1 -64.09 97.02 

SAN/Phe0.1/SnCl20.05/NRp2 -65.18 96.55 

SAN/Phe0.05/SnCl20.05/NRp2 -64.60 97.00 

 

 จากตารางที 4.4 นนัพบวา่ Tg ของพอลิเมอร์ผสมในระบบ phenolic resin นนัเกิดการ 
เกิดการเปลียนแปลงเล็กน้อยเมือเทียบกบั Tg ของ NR และ SAN แต่เมือเปรียบเทียบกบัการ
เปลียนแปลง Tg ของพอลิเมอร์ผสมในสูตร SN นนัพบวา่เกิดการเปลียนแปลงนอ้ยกวา่ ดงันนัแสดง
วา่การเปลียนแปลงค่า Tg ของพอลิเมอร์ผสมทีใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบ phenolic resin นนัไม่
มีนยัสาํคญัทีจะบ่งบอกถึงความเขา้กนัไดร้ะหวา่ง SAN และ NR 

4.5 การศึกษาพอลิเมอร์ผสม SAN/NR (75/25) โดยใช้สารว่องไวปฏิกิริยาในระบบ SMA, MA และ 
peroxide โดยกระบวนการอดัรีด (extrusion) 

 จากการศึกษาผลอิทธิพลของชนิดสารวอ่งไวปฏิกิริยา ทงัสองระบบ ไดแ้ก่ระบบ MA, 

SMA และ peroxide และระบบ phenolic resin ในเครืองผสมแบบปิด พบว่าพอลิเมอร์ผสม 
SAN/NR ทีใชส้ารว่องไวปฏิกิริยาเป็น SMA และ MA ร่วมกบั SMA (สูตร SNS และ SNSM 

ตามลาํดบั) ทาํให้พอลิเมอร์ผสมทีไดมี้ค่า % elongation at break และ impact strength สูงกวา่พอลิ
เมอร์ผสมในสูตรอืนๆ ทงัในระบบ MA, SMA และ peroxide ดว้ยกนัเองและระบบ phenolic resin 

ดงันนัจึงไดเ้ลือกพอลิเมอร์สองสูตรทีให้ผลดีทีสุดนี ไปทาํการผสมโดยใช้เครืองอดัรีดแบบสกรูคู่ 
(twin screw extruder) เพือศึกษาการผสมในกระบวนการอดัรีด ซึงพอลิเมอร์ผสมทีเตรียมไดน้นัจะ
ถูกนาํไปขึนรูปเพือทดสอบสมบติัเชิงกลโดยใช้เครืองฉีดขึนรูป (injection molding) ซึงผลทีได้
พบวา่ชินงานทีไดน้นัมีผิวภายนอกทีเรียบ แต่เมือลองหกัชินงานดูพบวา่ผิวภายนอกของชินงานนนั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 

 

สามารถลอกออกได ้และเมือนาํชินงานแตกหักทีผ่านการทดสอบการรับแรงกระแทกแลว้นาํไป
วเิคราะห์สัณฐานวทิยาโดยเทคนิค SEM ซึงสัณฐานวทิยาของพอลิเมอร์ผสมทีไดน้นัแสดงในภาพที 
4.26 

 

(ก) 

 

(ข) 

 

(ค) 
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(ง) 

ภาพที 4.26 แสดงสัณฐานวทิยาของพืนผวิแตกหกัของ ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR (75/25): (ก) 
SN (ข) SNS (ค) SNSM และ (ง) SNSMP 

 ซึงจากภาพที 4.26 จะเห็นไดว้า่พอลิเมอร์ผสมในสูตร SN, SNS และ SNSM (ภาพที 
4.26 (ก), (ข), (ค)) นนัมีสัณฐานวทิยาทีมีลกัษณะเป็นชนัและแผน่ เมือเพิมกาํลงัขยายขึนก็พบวา่เฟส
ของยางทีกระจายตวัอยูใ่นเฟสต่อเนืองของ SAN นนัไม่มีรูปแบบของเฟสยางทีแน่นอน แต่เฟสยาง
จะแทรกอยูร่ะหวา่งชนัของเฟส SAN ซึงลกัษณะสัณฐานวิทยาดงักล่าวนนัแตกต่างจากสัณฐานของ 

พอลิเมอร์ผสมทีไดจ้ากการผสมดว้ยเครืองผสมแบบปิดอยา่งมาก โดยเฉพาะพอลิเมอร์ผสมในสูตร 
SNSM (ภาพที 4.8 (จ)) ซึงจากการผสมดว้ยเครืองผสมแบบปิด นนัจะทาํให้เกิดการกระจายตวัของ
อนุภาคยางขนาดเล็กและกระจายตวัอยา่งสมาํเสมอ ซึงสาเหตุทีเป็นเช่นนีเนืองจากพอลิเมอร์ผสม
หลอมอยูที่บริเวณทางออกเป็นเวลานานจึงทาํให้ SAN กบั NR ทีเขา้กนัไดไ้ม่ดี นนัเกิดการกลบัมา
รวมตวักนัของอนุภาค NR และเนืองจากพอลิเมอร์ทงัสองตวัมีความหนืดต่างกนัจึงเกิดการไหลไม่
พร้อมกนัเมือถูกดึงออกมาจากเครืองอดัรีดจึงทาํให้เกิดการแยกออกจากกนัในลกัษณะทีเป็นชัน 
นอกจากนีอีกปัจจยัหนึงทีอาจส่งผลต่อเหตุการณ์ดงักล่าว คือลกัษณะของเครืองผสม โดยเครืองอดั
รีดแบบสกรูคู่ทีใชใ้นการเตรียมพอลิเมอร์ผสมสําหรับงานวิจยันีเป็นเครืองผสมสําหรับเตรียม PVC 

compounding จึงมีแรงเฉือนทีตาํกวา่การผสมในเครืองผสมแบบปิดทีใช ้rotors ชนิด roller ซึงเป็น 
rotor สําหรับหลอมผสมพลาสติกซึงจะให้แรงเฉือนทีสูงกวา่ จึงทาํให้เกิดการกระจายตวัของเฟส
ยางเป็นอนุภาคขนาดเล็กและกระจายตวัไดอ้ยา่งสมาํเสมอกวา่ แต่ในสูตร SNSMP (ภาพที 4.26 (ง)) 
นนัพบวา่ลกัษณะของสัณฐานวิทยานนัคลา้ยกบัสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมทีไดจ้ากการผสม
ในเครืองผสมแบบปิด โดยลกัษณะผิวหนา้ของชินงานจะไม่พบการแยกตวักนัเป็นชนัๆ แต่จะเห็น
เฟสของยางเป็นก้อนกระจายตวัอยู่บนผิวหน้าของชินงาน สาเหตุทีเป็นเช่นนีเนืองจากการเติม 
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peroxide ลงไปนนัจะไปทาํใหเ้ฟสของยางเกิดการเชือมขวางทาํให้เกิดการคงรูปและไม่เกิดการแยก
ชนัของเฟสยางกบั SAN 

 
ภาพที 4.27 แผนภูมิแสดงค่า modulus ของพอลิเมอร์ผสมทีใช้สารว่องไวปฏิกิริยาในระบบ MA, 

SMA และ peroxide ทีไดจ้ากกระบวนการอดัรีด 

 จากภาพที 4.27 แสดงค่า modulus ของพอลิเมอร์ผสมในสูตรต่างๆ ซึงพบวา่การผสม 
SAN กบั NR (สูตร SN) นนัจะทาํให้ค่า modulus ของพอลิเมอร์ผสมทีไดล้ดลงเมือเทียบกบั SAN 

นนัแสดงวา่การผสมยางลงใน SAN นนัจะทาํให้ความตา้นทานในการเปลียนรูปของ SAN ลดลง 
และเมือเปรียบเทียบกบัพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีมีเติม SMA (สูตร SNS) พบวา่ค่า modulus จะ
ลดลงเล็กน้อย แต่เมือมีการใช ้SMA ร่วมกบั MA (SNSM) นนัพบวา่ค่า modulus จะเพิมขึนเมือ
เทียบกบัการใช ้SMA เป็น สารวอ่งไวปฏิกิริยา เพียงอยา่งเดียว และเมือมีการใช ้peroxide ร่วมกบั 
SMA และ MA นนัก็พบวา่ modulus นนัมีค่าสูงกวา่สูตรทีไม่มีไดเ้ติม peroxide ซึงจากการพิจารณา
สัณฐานวทิยานนัก็พบวา่ในกรณีทีไม่มี peroxide ลกัษณะสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมทีไดจ้ะมี
ลกัษณะทีเป็นชนัๆ ส่วนสูตรทีมี peroxide นนัจะเห็นไดว้า่เฟสของ SAN ในพอลิเมอร์ผสมนนัยงัคง
มีลกัษณะทีเป็นผวิต่อเนืองอยูจึ่งทาํใหมี้ความตา้นทานต่อการเปลียนรูปไดดี้กวา่ 
 เมือพิจารณาค่า tensile strength ในภาพที 4.28 นนัจะเห็นไดว้า่พอลิเมอร์ผสมในสูตร 
SN, SNS และ SNSM นนัมีแนวโน้มทีใกลเ้คียงกนั แต่ในสูตร SNSMP ซึงใช ้SMA, MA และ 
peroxide เป็น สารวอ่งไวปฏิกิริยา ร่วมกนันนัจะมีค่า tensile strength สูงกวา่พอลิเมอร์ผสมในสูตร
อืนๆ อย่างเห็นได้ชดัเจน ทงันีน่าจะเป็นผลเนืองมาจากสัณฐานวิทยา ซึงพอลิเมอร์ผสมสูตร SN, 

SNS และ SNSM นนัมีเฟสของ SAN ในลกัษณะทีไม่ต่อเนืองโดยจะมีลกัษณะเป็นชนัๆ แต่ ใน 
SNSMP นนัพบวา่เฟสของ SAN ยงัคงมีความต่อเนืองอยูจึ่งทาํใหมี้ความแขง็ต่อแรงดึงทีสูงกวา่  
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 เมือพิจารณาค่า % elongation at break ในภาพที 4.29 นนัพบวา่พอลิเมอร์ผสมในสูตร 
SN, SNS และ SNSM นนัมีค่า % elongation at break ของพอลิเมอร์ผสมทีไดเ้พิมขึนเมือเทียบกบั 
SAN เนืองจากยางทีแทรกตวัอยูใ่นเฟสของ SAN นนัจะทาํใหเ้กิดการดึงยดืไดม้ากขึน 

 
ภาพที 4.28 แผนภูมิแสดงค่า tensile strength ของพอลิเมอร์ผสมทีใช้สารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบ 

MA, SMA และ peroxide ทีไดจ้ากกระบวนการอดัรีด 

 
ภาพที 4.29 แผนภูมิแสดงค่า % elongation at break ของพอลิเมอร์ผสมทีใช้ MA, SMA และ 
Peroxide เป็น สารวอ่งไวปฏิกิริยา ทีไดจ้ากกระบวนการอดัรีด 
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ภาพที 4.30 แผนภูมิแสดงค่า impact strength ของพอลิเมอร์ผสมทีใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบ 

MA, SMA และ Peroxide ทีไดจ้ากกระบวนการอดัรีด 

 เมือพิจารณาค่า impact strength (ภาพที 4.30) ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR นนัพบวา่
พอลิเมอร์ผสมสูตร SN, SNS และ SNSM นนัมีค่า impact strength ทีใกลเ้คียงกนั แต่เมือมีการใช้
สารวอ่งไวปฏิกิริยาเป็น SMA, MA และ peroxide เป็น ร่วมกนัจะทาํให้ค่า impact strength ของพอ
ลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีได้นันลดลงอย่างชัดเจนเมือเทียบกบัพอลิเมอร์ผสมในสูตร SN ทงันี
เนืองจากในสูตร SNSMP นันมีก้อนยางขนาดใหญ่กระจายตวัอยู่ซึงก้อนยางขนาดใหญ่นีจะ
เปรียบเสมือนเป็น จุดบกพร่องในชินงานทาํใหมี้ค่า impact strength ทีตาํ  

 ซึงจากการศึกษานนัพบวา่พอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีใชส้ารวอ่งไวปฏิกิริยาเป็น MA, 

SMA และ Peroxide โดยผสมในกระบวนการอดัรีด และขึนรูปโดยกระบวนการฉีดขึนรูป นนัทาํให้
เกิดความไม่เสถียรของเฟสยางและทาํใหส้มบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมนนัลดลง ซึงทงันีเนืองจาก
เฟสยางทีใช้นนัไม่มีความคงรูปจึงทาํให้เกิดการกลบัมารวมตวักนัไดอี้กและเกิดการแยกเฟสกนั
ระหวา่ง SAN และ NR อยา่งชดัเจน 
ดงันนัในการเตรียมพอลิเมอร์ผสมของ SAN กบัยางทีขึนรูปในกระบวนการอดัรีดนนัจะตอ้งทาํให้
เฟสของยางมีความคงตวัเพือไม่ให้เกิดการกลบัมาร่วมตวัของ NR ในระหวา่งกระบวนการขึนรูป
และสามารถกระจายตวัได้ดี และขณะเดียวกันเฟสของยางทีกระจายตัวนันก็จะต้องมีขนาดที
พอเหมาะ ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปเพราะจะทาํให้ความสามารถในการรับแรงกระแทกลดลง ซึง
วิธีการทีจะทาํให้ยางนันคงรูปนันสามารถทาํโดยทาํให้เฟสของยางเกิดเชือมขวางขึน ซึงการใช ้
peroxide นนัก็เป็นตวัหนึงทีสามารถทาํให้ยางเกิดการเชือมขวางได ้แต่เนืองจาก peroxide นนัเป็น
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สารเชือมขวางทีทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาการเชือมขวางของ NR ไดอ้ยา่งรวดเร็วจึงทาํให้ยางเกิดการเชือม
ขวางก่อนทีจะเกิดการกระจายตวัอนัเนืองมาจากแรงเฉือน 

 

4.6 การศึกษาพอลิเมอร์ผสม SAN/NR (75/25) โดยใช้ NR ทีมีการดัดแปลงหมู่ฟังก์ชัน MNR และ 
ENR โดยกระบวนการอดีรีด 

 ในหัวขอ้นีได้สนใจการเตรียมพอลิเมอร์ผสมโดยทาํให้เกิดการเชือมขวางของยาง
เพือใหเ้กิดการคงรูปของอนุภาคยางเมือไดรั้บแรงเฉือนสูงในกระบวนการฉีดขึนรูปซึงในการศึกษา
นีสนใจเลือกยาง MNR และ ENR มาใช ้เนืองจากยาง MNR มีหมู่แอนไฮไดรด์ (anhydride) และยาง 
ENR มีหมู่อิพอกไซด ์(epoxide) ซึงสองหมู่นีสามารถทีจะเกิดปฏิกิริยากนัไดด้งัภาพที 4.31 

 

ภาพที 4.31 ปฏิกิริยาระหวา่งหมู่แอนไฮไดรดข์องยาง MNR กบัหมู่อิพอกไซดข์องยาง ENR 

 โดยทีปฏิกิริยาทีเกิดขึนนนัจะไม่เร็วเท่ากบัปฏิกิริยาของ peroxide โดยปฏิกิริยาทงัสอง
หมู่นีจะทาํใหเ้กิดการเชือมโยงของสายโซ่โมเลกุลยางสองสายโซ่เขา้ดว้ยกนัจึงทาํให้ยางนนัมีความ
คงรูป ซึงยาง ENR ทีใช้นนัเป็นยาง ENR สําเร็จรูป ส่วนยาง MNR นนัจะไดจ้ากการเตรียมโดย
หลอมผสม NR กบั MA ทีอุณหภูมิ 145 °C ซึงอุณหภูมิและแรงเฉือนในระหวา่งกระบวนการผสม
นนัจะทาํให้เกิดการกราฟของ MA บนสายโซ่โมเลกุลยางขึน โดย MNR ทีทาํการเตรียมนนัมี
ดว้ยกนั 2 สูตรคือ MNR ทีใช ้MA 3 phr ให้ชือวา่ 3MNR และ MNR ทีใช ้MA 5 phr ให้ชือวา่ 
5MNR  ซึงเมือทาํการวเิคราะห์ยาง MNR ทีเตรียมดว้ยเทคนิค FTIR จะไดก้ราฟดงัภาพที 4.32 

 จากกราฟ FTIR ในภาพที 4.32 จะเห็นไดว้่าทงั 3MNR และ 5MNR นนัมี peak ที
แตกต่างจาก NR คือ peak ที 1716.85 และ 1714.02 cm-1ซึง peak ทีเกิดขึนนนัใกลเ้คียงกบั1710 cm-1 

ซึงบ่งบอกถึง carbonyl groups ทีเกิดเนืองจากปฏิกิริยาของหมู่ anhydride กบัความชืน [ ] จากผล
การทดสอบทีไดน้นัสามารถแสดงให้เห็นวา่สามารถเตรียม NR ทีมีหมู่ anhydride กราฟตติ์ดอยูบ่น
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สายโซ่โมเลกุลได ้จากนนัจึงนาํยางทีเตรียมไดไ้ปเตรียมพอลิเมอร์ผสมกบั SAN โดยมีสูตรหารผสม
ดงัตารางที 4.5 

 

ภาพที 4.32 กราฟ FTIR ของยาง NR, 3MNR และ 5MNR  

ตารางที 4.5 ชือสูตรของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR โดยใช้ NR ทีมีการดดัแปลงหมู่ฟังก์ชนั MNR 

และ ENR 

ชือสูตร ความหมาย 

3MNR SAN/3MNR (75/25) 

5MNR SAN/5MNR (75/25) 

ENR SAN/ENR (75/25) 

3MNR90 ENR10 SAN/(3MNR90%/ 3ENR10%)  (75/25) 

3MNR70 ENR30 SAN/(3MNR70%/3 ENR30%)  (75/25) 

3MNR50 ENR50 SAN/(3MNR50%/ 3ENR50%)  (75/25) 

5MNR90 ENR10 SAN/(5MNR90%/5ENR10%)  (75/25) 

5MNR70 ENR30 SAN/(5MNR70%/5 ENR30%)  (75/25) 

5MNR50 ENR50 SAN/(5MNR50%/ 5ENR50%)  (75/25) 

หมายเหตุ : 3MNR = maleated natural rubber ทีมี MA 3 phr 

5MNR = meleated natural rubber ทีมี MA 5 phr
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ภาพที 4.33 แผนภูมิแสดงค่าดชันีการไหลของพอลิเมอร์ผสม SAN กบัยาง ENR และ MNR โดย
กระบวนการอดัรีด  

 จากค่าดชันีการไหลของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ในระบบของยาง ENR และ MNR 

ในภาพที 4.33 นนัจะเห็นว่าการผสมยางชนิดใดหนึงเพียงอยา่งเดียวนนัพบวา่ค่าดชันีการไหลของ
พอลิเมอร์ผสมทีไดน้นัมีค่าสูงกวา่ดชันีการไหลของ SAN นนัแสดงวา่การผสม SAN กบัยาง ENR 

หรือ MNR อยา่งใดอยา่งหนึงนนัไม่ไดท้าํให้เกิดการยึดเหนียวกนัระหวา่งเฟสของ SAN กบัยาง แต่
ยางทีใส่เขา้ไปนนัจะไปแทรกอยูร่ะหวา่งเฟสของ SAN ทาํให้สามารถเกิดการไหลผา่นกนัของเฟส 
SAN และ NR ไดง่้าย แต่ในกรณีของพอลิเมอร์ผสม SAN กบัยาง MNR ผสม ENR ซึงพบวา่ค่าดชันี
การไหล จะลดลงเมือเทียบกบักรณีทีใช้ยาง ENR หรือ MNR เพียงอย่างใดอย่างหนึง และเมือ
สัดส่วนของ ENR ทีใช้ในการผสมมากขึนก็ยิงทาํให้ค่าดชันีการไหลจะลดลงมากขึน ซึงสาเหตุที
เป็นเช่นนีเนืองจากการใชย้าง ENR มากนนัจะทาํให้มีหมู่อิพอกไซด์ในการเขา้ทาํปฏิกิริยามากขึน
ดว้ยดงันนัจึงทาํให้มีการเชือมขวางของเฟสยางไดม้ากค่าความหนืดของพอลิเมอร์ผสมทีไดจึ้งเพิม
สูงขึนมาก โดยค่าความหนืดของพอลิเมอร์ผสม SAN กบัยางผสม ENR กบั MNR นนัเพิมขึนตาม
ปริมาณของ ENR ทีใชใ้นการผสม  
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ภาพที  4.34 แสดงสัณฐานวทิยาพืนผวิการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR (75/25): (ก) 3MNR 

(ข) 5MNR (ค) ENR (ง) 3MNR90 ENR10 (จ) 3MNR70ENR30 (ฉ) 3MNR50 ENR50 (ช) 
5MNR90 ENR10 (ซ) 5MNR70 ENR30 (ฌ) 5MNR50 ENR50 

 และเมือพิจารณาผลของสัณฐานวิทยาในรูปที 4.34 โดยจะเห็นว่าพอลิเมอร์ผสม
SAN/NR ทีใชย้าง MNR ต่อ ENR ในสัดส่วน 50 ต่อ 50 นนัจะมีลกัษณะของเฟสยางจบัตวัเป็นกอ้น
ทีมีลกัษณะทรงกลมทีชดัเจนกวา่ในกรณีทีใช ้ENR นอ้ย และจะเห็นวา่ 5MNR นนัจะทาํให้กอ้น
ของยางมีขนาดใหญ่กวา่การใช ้3MNR สาเหตุทีเป็นเช่นนีแสดงวา่ 5MNR นนัจะทาํให้ยางเกิดการ
เชือมขวางไดม้ากวา่ 3MNR เนืองจากมีปริมาณของ MA ทีมากกวา่ 
 เมือพิจารณาผลของการทดสอบการดึงยืดพบวา่ พอลิเมอร์ผสม SAN ทีมีการใชย้าง
ผสมของ ENR และ MNR นนัจะมีค่า modulus ทีสูงกวา่พอลิเมอร์ผสมทีใชย้าง ENR หรือ MNR 

เพียงอยา่งเดียว (ภาพที 4.35) ซึงสาเหตุทีเป็นเช่นนีน่าจะเป็นผลเนืองจากเมือเฟสของยางเกิดการ 
เชือมขวางขึนจะทาํให้เกิดความแข็งแรงมากยิงขึนจึงทาํให้พอลิเมอร์ผสมทีไดมี้ความตา้นทานต่อ
การเปลียนรูปทีมากกวา่การเตรียมพอลิเมอร์ผสมของ SAN กบัยาง ENR หรือ MNR เพียงชนิดใด
ชนิดหนึงซึงเฟสของยางจะไม่เกิดความคงรูป 
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ภาพที 4.35 แผนภูมิแสดงค่า modulus ของพอลิเมอร์ผสม SAN กบัยาง ENR และ MNR โดย
กระบวนการอดัรีด  

 และเมือพิจารณาค่า tensile strength ในภาพที 4.36 นนัก็พบวา่มีแนวโนม้เช่นเดียวกบั
ค่า modulus กล่าวคือเมือใชย้าง ENR ผสมกบั MNR จะทาํให้พอลิเมอร์ผสมของ SAN ทีไดมี้ค่า 
tensile strength เพิมสูงขึนโดยค่า tensile strength ทีเพิมสูงขึนนีเกิดเนืองมาจากการเชือมขวาง ของ
เฟสยาง และการใชส้ัดส่วนของยาง MNR ต่อ ENR เป็น 50 ต่อ 50 นนัก็พบวา่จะทาํให้ค่าสูงกวา่การ
ใช ้MNR ต่อ ENR ในสัดส่วนอืน 

 

ภาพที 4.36 แผนภูมิแสดงค่า tensile strength ของพอลิเมอร์ผสม SAN กบัยาง ENR และ MNR โดย
กระบวนการอดัรีด  
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ภาพที 4.37 แผนภูมิแสดงค่า % elongation at break ของพอลิเมอร์ผสม SAN กบัยาง ENR และ 
MNR โดยกระบวนการอดัรีด 

 เมือพิจารณาค่า % elongation at break ในภาพที 4.37 นนัก็พบว่าพอลิเมอร์ผสม 
SAN/NR ทีใชย้าง MNR และ ENR ร่วมกนันนัจะทาํให้มีค่า % elongation at break สูงกวา่การใช้
ยาง ENR หรือ MNR ชนิดใดชนิดหนึง นนัแสดงวา่การใช ้ENR และ MNR ร่วมกนั น่าจะทาํให้เกิด
แรงยดึเหนียวระหวา่งเฟสของ NR และ SAN มากกวา่การใชย้าง MNR หรือ ENR ชนิดใดเพียงชนิด
เดียว ซึงสมมติฐานดงักล่าวนนัสามารถพิสูจน์ไดโ้ดยการทดสอบทีชือวา่ molau test [ ] ซึงการทาํ 
molau test เป็นเทคนิคเชิงคุณภาพ ทีใชใ้นการพิสูจน์ถึงการมีอยูข่องกราฟตโ์คพอลิเมอร์ทีเกิดขึนใน
ระหวา่งการผสม ของพอลิเมอร์ผสม ซีงในการทาํ molau test นนัจะอาศยัหลกัการละลาย โดยใน
การทาํละลายนันจะทาํการเลือกตวัทาํละลายทีสามารถละลายพอลิเมอร์ ทีเป็นเฟสหลกั (matrix 

phase) แต่ตอ้งไม่ละลายพอลิเมอร์ทีเป็นเฟสรอง (dispersion phase) ซึงถา้หากในพอลิเมอร์ผสมนนั
ไม่มีกราฟตโ์คพอลิเมอร์ทีทาํหนา้เป็นเสมือนเป็นตวัทาํอิมลัซิฟายเออร์ (emulsifier) อยู ่พอลิเมอร์ที
เป็นเฟสทีกระจายตวั ก็จะถูกแยกออกมาและลอยอยูบ่นสารละลายทีมีลกัษณะเป็นสารละลายใส ซึง
ผลการทดสอบทีเป็นเช่นนีจะถูกเรียกวา่ “ negative” ในทางกลบักนัหากมีกราฟตโ์คพอลิเมอร์ ซึง
ทาํหนา้ทีเป็นอิมลัซิฟายเออร์นนัก็จะทาํให้สารละลายทีไดมี้สีขาวขุ่น เนืองจากเกิดการแขวนลอย
ของอนุภาคของเฟสทีกระจายตวั ซึงผลการทดลองแบบนีจะเรียกวา่ “ positive”   

 ซึงผลจากการทาํ molau test ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ในระบบ MNR และ ENR 

นนัแสดงในภาพที 4.38 
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ภาพที 4.38 สารละลาย molau test ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ในระบบ MNR และ ENR   

 ในภาพที 4.38 นนัแสดง สารละลาย molau test ซึงไดจ้ากการนาํเอาพอลิเมอร์ผสมใน
แต่ละสูตรไปละลายในตวัทาํละลาย dimethylformamide (DMF) ซึงเป็นตวัทาํละลายของ SAN แต่
ไม่ละลาย NR จากผลการทดลองพบวา่พอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีมีการใชย้าง MNR เพียงอยา่ง
เดียวนนั พบวา่สารละลายทีไดจ้ะใสและมีส่วนของยางทีไม่ละลายลอยอยูด่า้นบนของสารละลาย 
ซึงชีให้เห็นว่าไม่มีกราฟต์โคพอลิเมอร์ซึงเป็นหน้าทีเป็นอิมลัซิฟายเออร์เกิดขึนจากกระบวนการ
ผสม แต่เมือการผสมนนัมีการใช ้MNR และ ENR ร่วมกนัจะเห็นวา่สารละลายทีไดจ้ะมีสีขาวขุ่นซึง
บ่งบอกไดถึ้งการเกิดกราฟตโ์คพอลิเมอร์ขึนในระหวา่งกระบวนการผสม โดยกราฟตโ์คพอลิเมอร์นี
จะทาํให้อนุภาคของยางนันสามารถทีจะแขวนลอยอยู่ในสายละลายของ SAN และเมือทาํการ
เปรียบเทียบกนัระหวา่งการใช ้3MNR และ 5MNR นนัพบวา่ 3MNR นนัจะให้สารละลายทีขุ่นกวา่ 
5MNR ซึงสาเหตุทีเป็นเช่นนีเนืองจาก ใน 5MNR นนัมีปริมาณของ MA อยูม่าและ MA 5 phr ทีเติม
ลงไปนนัก็ไม่ไดเ้กิดการกราฟต์บนยาง NR ทงัหมด [ ] ทาํให้เหลือ MA ทีไม่ไดท้าํปฏิกิริยา ซึง 
5MNR นนัจะเหลือ MA ทีไม่ทาํปฏิกิริยามากกวา่ 3MNR ดงันนั MA ทีเหลือจะทาํให้เกิดการเชือม
ขวางของ ENR และ MNR กนัเองมากกวา่ทาํใหเ้กิดกราฟตโ์คพอลิเมอร์  

 เมือพิจารณาค่า impact strength ในภาพที 4.39 นนัพบวา่ค่า impact strength นนัจะ
ลดลงเมือปริมาณของ ยาง ENR เพิมสูงขึน ทงันีเป็นผลเนืองมาจากเมือยาง ENR มีปริมาณเพิมมาก
ขึนจะทาํให้ยางนนัเกิดการเชือมขวางไดม้ากจึงทาํให้เฟสของยางทีกระจายตวัอยูใ่น SAN มีขนาด
ใหญ่จึงทาํให้ความสามารถในการกระแทกลดลงและยงัพบว่าการใชย้าง 3MNR นนัจะทาํให้พอลิ
เมอร์ผสมทีไดมี้ค่า impact strength สูงกวา่การใชย้าง 5MNR ทงันีเนืองมาจากในระบบ 5MNR นนั
จะพบวา่เฟสของยางทีกระจายตวัอยูน่นัมีขนาดใหญ่กวา่ระบบของ 3MNR เนืองมาจากการเกิดเชือม
ขวางทีมากกวา่นนัเอง 
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ภาพที 4.39 แผนภูมิแสดงค่า impact strength ของพอลิเมอร์ผสม SAN กบัยาง ENR และ MNR โดย
กระบวนการอดัรีด 

 จากผลการทดสอบสมบติัทางความร้อนดว้ยเทคนิค DSC ในตารางที 4.6 นนัพบวา่ NR 

3 ชนิดทีนาํมาศึกษา ซึงไดแ้ก่ ENR, 3MNR และ 5MNR นนัมีอุณหภูมิ Tg ทีต่างกนัโดย ENR 

>5MNR >3MNR และเมือมีการนาํยางปรับปรุงหมู่ฟังกช์นัดงักล่าวมาผสมกบั SAN ก็พบวา่ Tg ของ
พอลิเมอร์ผสมทีไดน้นัมีการ shift ของ Tg ของ SAN และ NR เขา้หากนั และในระบบของ 3MNR 

นนัพบวา่การใช ้3MNR ร่วมกบั ENR ในสัดส่วน 3MNR ต่อ ENR เป็น 70 ต่อ 30 และ 50 ต่อ 50 

นนัพบวา่พอลิเมอร์ผสมทีไดน้นัมีค่า Tg ในส่วนของยาง 2 ค่าคือ Tg ทีเป็นของ 3MNR และ ENR 

และเกิดการเปลียนแปลงค่า Tg ของยาง 3MNR และ ENR เขา้หากนั ซึงนนัแสดงวา่ยางทงัสองนนั
เกิดการเชือมขวางกนัไดบ้างส่วน ส่วนในกรณีการใชส้ัดส่วนของ 3MNR ต่อ ENR เป็น 90 ต่อ 10 

นนัแสดง Tg ในส่วนของยางเพียงค่าเดียวคือที -63.34 °C ซึงใกลเ้คียงกบั Tg ของ 3MNR มากกวา่ 
ENR ซึงการทีสามารถเห็น Tg เพียงค่าเดียวนนัน่าจะเนืองมาจากยาง ENR ทีใส่ลงไปนนัมีปริมาณที
นอ้ยจึงทาํใหไ้ม่สามารถแสดง Tg ในระหวา่งการทดสอบได ้ส่วนในระบบของ 5MNR นนัพบวา่พอ
ลิเมอร์ผสมทีใช ้5MNR ร่วมกบั ENR ทุกอตัราส่วนจะแสดง Tg ของยางเพียงค่าเดียวซึงมีค่าอยูเ่กือบ
กึงกลางระหวา่ง 5MNR กบั ENR ซึงนนัชีให้เห็นวา่ 5MNR นนัเกิดการเชือมขวางกบั ENR ไดม้าก
จึงผสมเขา้กนัไดก้บั ENR  ทงันีน่าเป็นผลเนืองมาจากความมีขวัทีใกลเ้คียงกนั และ MA ทีอยูใ่น 
5MNR นนัมีสัดส่วนทีเหมาะสมกบัหมู่อิพอกไซด์ทีอยูใ่น ENR ส่วน 3MNR นนัมีปริมาณของ MA 

ทีนอ้ยกวา่ 5MNR ซึงทาํให้ความเป็นขวันอ้ยกวา่ จึงทาํให้สามารถเขา้กนัไดบ้างส่วนกบั ENR แต่
การเขา้กนัไดข้อง 5MNR และ ENR นนัเป็นผลทาํให้ 5MNR และ ENR เกิดการเชือมขวางกนัได้
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มากและทาํใหเ้ฟสของยางทีกระจายตวัอยูใ่นพอลิเมอร์ผสมนนัมีขนาดใหญ่ และการเขา้กนัไดเ้องนี 
จึงเป็นผลทาํใหเ้กิดกราฟตโ์คพอลิเมอร์ระหวา่งเฟสไดน้อ้ยกวา่เมือเทียบกบัระบบ 3MNR  

ตารางที 4.6 แสดงค่าสมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ในระบบยาง MNR และ 
ENR  

สูตร 
Glass transition temperature (°C) 

NR SAN 

SAN pure - 98.63 

ENR pure -56.29  - 

3MNR pure -67.96  - 

5MNR pure -65.4  - 

3MNR  -62.9 95.26 

5MNR  -63.54 94.86  

ENR  -52.7 98.37 

3MNR90 ENR10 -63.34 96.25 

3MNR70 ENR30 -55.59, -44.06 96.6 

3MNR50 ENR50 -64.96, -55.29 96.00 

5MNR90 ENR10 -62.15 94.98 

5MNR70 ENR30 -61.11 95.73 

5MNR50 ENR50 -62.79 97.27- 

  

 จากผลของสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ในระบบ MNR และ ENR นนั
พบวา่ พอลิเมอร์ผสมทีใช ้3MNR นนัจะมี tensile strength, elongation at break และ impact ทีดีกวา่ 
5MNR ทีมีสัดส่วนของ MNR และ ENR เท่ากนั และเมือพิจารณาพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีใช ้

3MNR ร่วมกบั ENR นนัพบวา่ 3MNR ต่อ ENR ในอตัราส่วน 50 ต่อ 50 นนัจะทาํให้พอลิเมอร์ผสม
ทีไดมี้ค่า tensile strength และ % elongation at break สูงกวา่สัดส่วนอืนๆ และรองลงมาคือ 3MNR 

ต่อ ENR ในอตัราส่วน 70 ต่อ 30 และ 90 ต่อ 10 ตามลาํดบั แต่ค่า impact strength นนัมีแนวโนม้ใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ 3MNR: ENR ในอตัราส่วน 90 ต่อ 10 นนัจะทาํให้ไดพ้อลิเมอร์ทีมีค่า 
impact strength สูงทีสุด รองลงมาคือ 3MNR ต่อ ENR ในอตัราส่วน 70 ต่อ 30 และ 50 ต่อ 50 

ตามลาํดบั ซึงจากผลทีไดผ้ลของสมบติัการดึงยืดและสมบติัการรับแรงกระแทกนนัมีแนวโน้มใน
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ทิศทางทีต่างกนั อย่างไรก็ตามเพือเป็นการเลือกสูตรทีเหมาะไปทาํการศึกษาผลของสัดส่วนการ
ผสมของ SAN ต่อ NR และผลของการใช ้SAN และ SANog ในการเตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR 

นนั จึงไดท้าํการเลือกสูตรการผสมทีใช ้3MNR และมีสัดส่วนของ 3MNR ต่อ ENR เป็น 70 ต่อ 30 

เนืองจากจะไดท้งัสมบติัการดึงยดืและสมบติัการรับแรงกระแทกทีพอดีกนั 

4.7 การเปรียบเทียบผลของสัดส่วนในการผสมระหว่าง SAN กับยางทีมีการปรับปรุงหมู่ฟังก์ชัน ที
เตรียมโดยกระบวนการอดัรีด 

 จากการศึกษาในหวัขอ้ที 4.6 นนัทาํให้พบวา่พอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR70 ENR30 

นันมีสมบัติเชิงกลทีดีเมือเทียบกับพอลิเมอร์ผสมในระบบเดียวกัน จึงเลือกสูตรการผสมนีมา
ทาํการศึกษาผลของอตัราส่วนการผสมของ SAN และ NR ทีมีการปรับปรุงหมู่ฟังก์ชนั โดยทาํการ
เปรียบเทียบ 2 อตัราส่วนคือ 75/25 และ 80/20 

 จากสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมแต่ละสูตรทีมีอตัราส่วนการผสมเป็น 75/25 และ 
80/20 ในภาพที 4.40 จะเห็นไดว้า่ในสูตร 3MNR ในสัดส่วนการผสม 75/25 นนัจะมีการกระจายตวั
ของเฟสยางมาปกคลุมทีผิวหนา้ของชินงานมากกวา่สัดส่วนการผสม 80/20 แต่ทงัสองยงัมีลกัษณะ
ของสัณฐานวิทยาทีคลา้ยกนัคือจะเห็นการไหลของเฟสยางเป็นเส้นยาวในเฟสของ SAN ส่วนพอลิ
เมอร์ผสมในสูตร ENR นนัพบวา่ในสัดส่วนการผสม 75/25 และ 80/20 นนัมาความแตกต่างกนัโดย
จะเห็นวา่ผวิหนา้แตกหกัของอตัราส่วน 75/25 จะเรียบกวา่ผวิหนา้แตกหกัของอตัราส่วน 80/20 ทงันี
เนืองมาจากในอตัราส่วน 80/20 นนัมีเฟสของยางน้อยกวา่จึงเกิดการแทรกตวัอยู่ในเฟสของ SAN 

อยา่งห่างๆ แต่ในอตัราส่วน 75/25 นนัมีเฟสของยางอยูม่ากและเกิดการแทรกตวัในเฟสของ SAN ที
มากกวา่ ทาํใหเ้กิดการแตกหกัทีไม่เรียบ ส่วนในสูตรการผสม 3MNR70 ENR30 นนัจะเห็นไดว้า่ใน
อตัราส่วน 80/20 นนัมีเฟสของยางกระจายกนัอยูห่่างๆ เนืองจากมีเฟสยางอยูน่อ้ย ส่วนในอตัราส่วน 
75/25 นนัจะแสดงใหเ้ห็นถึงการกระจายตวัของเฟสยางทีใกลชิ้ดกนัมากกวา่เนืองจากมีปริมาณของ
เฟสยางมากกวา่ 
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(ก) 3MNR 

          
(ข) ENR 

          
(ค) 3MNR70 ENR30 

ภาพที 4.40 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพอลิเมอร์ผสมในอตัราส่วน 75/25 และ 80/20: (ก) 

SAN/3MNR (ข) SAN/ENR (ค) SAN/3MNR70 ENR30  
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ภาพที 4.41 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าดชันีการไหลของพอลิเมอร์ผสมในสัดส่วน SAN และยางชนิด
ต่างๆ ในอตัราส่วน 75/25 และ 80/20  

 จากผลการเปรียบเทียบค่าดชันีการไหลของพอลิเมอร์ผสมแต่ละสูตรทีมีอตัรา 75/25 

และ 80/20 ในภาพที 4.41 นนัพบวา่ในสูตร 3MNR และสูตร ENR ซึงไม่มีเกิดการเชือมขวาง ของ
เฟสยางและไม่เกิดแรงยดึเหนียวระหวา่งเฟสของ SAN และ 3MNR ดงันนั 3MNR ทีเติมลงไป และ
เมือเปรียบเทียบกนัระหว่างอตัราส่วนการผสม 75/25 และ 80/20 นนัก็พบว่าพอลิเมอร์ผสมทีมี
อตัราส่วน 80/20 นันมีค่าดัชนีการไหลตาํกว่าพอลิเมอร์ผสมอตัราส่วน 75/25 ทงันีเป็นผล
เนืองมาจากในอตัราส่วน 75/25 นนัมียางแทรกอยูใ่นเฟสของ SAN มากกวา่ จึงมีความหนืดขณะ
หลอมเหลวตาํกวา่ 

ตารางที 4.7 แสดงสมบติัการดึงยืดของพอลิเมอร์ผสมในสัดส่วน SAN และยางชนิดต่างๆ ใน
อตัราส่วน 75/25 และ 80/20  

Tensile properties 
สัดส่วน  

SAN/NR 

สูตร 

3MNR ENR 3MNR70 ENR30 

Tensile strength (MPa) 
75/25 31.70 ±1.08 24.70 ±2.27 35.80 ±0.37 

80/20 35.30 ±0.26 27.36 ±0.24 40.40 ±0.28 

Elongation at break (%) 
75/25 5.88 ±0.24 6.27 ±0.20 7.38 ±0.34 

80/20 5.53 ±0.17 5.26 ±0.19 6.81 ±0.25 

Modulus (MPa) 
75/25 941.00 ±13.20 841.00 ±26.20 980.00 ±14.20 

80/20 1030.00 ±18.90 922.44 ±13.23 1090.00 ±10.40 
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 เมือพิจารณาเปรียบเทียบสมบติัการดึงยืดของพอลิเมอร์ผสมในสัดส่วน 75/25 และ 
80/20 ของสูตรต่างๆ ในตารางที 4.7 พบวา่พอลิเมอร์ผสมสูตร 3MNR, ENR และ 3MNR70 ENR30 

ทีมีอตัราส่วนการผสม 80/20 นนัจะมีค่า tensile strength และ modulus ทีสูงกวา่อตัราส่วนการผสม 
75/25 ซึงนนัแสดงให้เห็นว่า ความแข็งแรงของพอลิเมอร์ผสมของ SAN กบัยางชนิดต่างๆ นนั
ขึนอยูก่บัความแขง็แรงของเฟส SAN ดงันนัเมืออตัราส่วนของ SAN ในพอลิเมอร์ผสมมากกวา่ ก็จะ
ส่งผลทาํให้พอลิเมอร์ผสมทีไดมี้ค่า modulus และ tensile strength ทีสูงกวา่ แต่เมือพิจารณาค่า % 

elongation at break นนัพบวา่พอลิเมอร์ผสมทงัสามสูตรในอตัราส่วน 80/20 นนัมีค่า % elongation 

at break ทีตาํกวา่พอลิเมอร์ผสมในอตัราส่วน 75/25 ทงันีเป็นผลเนืองมาจากในอตัราส่วน 75/25 นนั
มีปริมาณของเฟสยางมากกว่าส่งผลทาํให้ SAN นันสามารถยืดออกได้มากขึน ซึงผลของ % 

elongation at break นนัให้แนวโนม้เดียวกนักบัค่า impact strength ในตารางที 4.8 นนัคือพอลิเมอร์
ผสมในอตัราส่วน 80/20 นนัมีค่า impact strength ตาํกวา่พอลิเมอร์ผสมในอตัราส่วน 75/25  

ตารางที 4.8 แสดงค่า impact strength ของพอลิเมอร์ผสมในสัดส่วน SAN และยางชนิดต่างๆ ใน
อตัราส่วน 75/25 และ 80/20  

สูตร 
Impact strength (kJ/m2) 

75/25 80/20 

3MNR 1.88 ±0.1 1.78 ±0.11 

ENR100 2.16 ±0.18 1.69 ±0.10 

3MNR70 ENR30 2.31 ±0.16 2.72 ±0.17 
 

ตารางที 4.9 แสดงสมบติัทางความร้อนของของพอลิเมอร์ผสมในสัดส่วน SAN และยางชนิดต่างๆ 
ในอตัราส่วน 75/25 และ 80/20   

สูตร 
Glass transition temperature (°C) 

NR SAN 

3MNR (75/25) -62.9 95.26 

3MNR (80/20) -63.74 95.00 

ENR (75/25) -52.7 98.37 

ENR (80/20) -54.36 98.22 

3MNR70ENR30 (75/25) -55.59, -44.06 96.6 

3MNR70ENR30 (80/20) -64.59, -53.35  98.83 
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 จากผลของสมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมสูตรต่างๆ ในอตัราส่วน 80/20 และ 
75/25 ในตารางที 4.9 นนัพบวา่เมือเปรียบเทียบค่า Tg ของพอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR และ ENR 

นนัพบว่าเมืออตัราส่วนในการผสมแตกต่างกนัก็ไม่ไดท้าํให้เกิดการเปลียนแปลงของค่า Tg แต่
สําหรับสูตร 3MNR70 ENR30 นนัพบวา่ในอตัราส่วน 75/25 นนัจะเกิดการเปลียนแปลงของค่า Tg 

ของเฟสยางและ SAN ในพอลิเมอร์ผสมมากว่าพอลิเมอร์ผสมในอตัราส่วน 80/20 ทงันีอาจเกิด
เนืองจากการทีเฟสของยางมีปริมาณทีนอ้ยกวา่นนัทาํให้เกิดปฏิกิริยาระหวา่งยาง 3MNR กบั ENR 

ไดน้อ้ยและเกิดแรงยดึเหนียวกบัเฟสของ SAN ทีนอ้ยกวา่จึงส่งผลทาํให้ความเขา้กนัของ SAN และ
ยางก็จะนอ้ยไปดว้ย 

4.8 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ SAN เกรดปกติและ SANog เพือเตรียมพอลิเมอร์ผสม ใน
สูตร 3MNR และ 3MNR70 ENR30 ทมีีอตัราส่วนการผสมเป็น 80/20 ในกระบวนการอดัรีด 

 ผลการทดลองในหัวขอ้นีเป็นการเปรียบเทียบสมบติัต่างๆ ของการใช้ SAN และ 
SANog ในการเตรียมพอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR และ 3MNR70 ENR30 ซึงเมือพิจารณาสัณฐาน
วทิยาของพอลิเมอร์ผสมทีไดใ้นภาพที 4.42 จะเห็นไดว้า่พอลิเมอร์ผสมทงัสองสูตรมีสัณฐานวิทยาที
ไม่แตกต่างกนั ซึงชีใหเ้ห็นวา่สิงปนเปือนทีมีอยูใ่น SANog นนัไม่ไดส่้งผลต่อสัณฐานวิทยาของพอ
ลิเมอร์ผสมทีได้ และเมือพิจารณาค่าดชันีการไหลในภาพที 4.43 นนัก็พบว่าพอลิเมอร์ในสูตร 
3MNR และ 30MNR70 ENR50 นนัไม่แตกต่างกนั 

 

 
ภาพที 4.42 เปรียบเทียบสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมทีใช ้SAN และ SANog: (ก) SAN/3MNR 

(ข) SANog/3MNR (ค) SAN/3MNR70/ENR30 (ง) SANog/3MNR70ENR30 
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ภาพที 4.43 แผนภูมิแสดงค่าดชันีการไหลเปรียบเทียบผลของการใช ้SAN เกรดปกติและ SANog 

เพือเตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR (80/20) 

ตารางที 4.10 สมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR และ 3MNR70ENR30 ทีเตรียมดว้ย 
SAN และ SANog 

สูตร SAN 
Tensile stregth 

(MPa) 

Elongation at 

break (%) 

Modulus 

(MPa) 

Impact 

strength 

(kJ/m2) 

3MNR SAN 35.30 ±0.26 5.53 ±0.17 1030 ±18.90 1.78 ±0.11 

3MNR SANog 35.40 ±0.35 5.37 ±0.20 1040 ±12.00 1.84 ±0.15 

3MNR70 ENR30 SAN 40.40 ±0.28 6.81 ±0.25 1090 ±10.40 2.72 ±0.17 

3MNR70 ENR30 SANog 41.20 ±0.22 6.78 ±0.31 1090 ±12.20 2.47 ±0.14 
 

 จากผลสมบติัเชิงกลในตารางที 4.10 นนัจะเห็นไดว้่าค่าเฉลียสมบติัเชิงกลของพอลิ
เมอร์ผสมทีเตรียมโดยใช้ SAN และ SANog นนัมีค่าทีใกลเ้คียงกนัมาก จึงไดมี้การใชท้ฤษฏีทาง
สถิติเขา้มาช่วยในการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลียของสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมที
เตรียมโดยใช ้SAN และ SANog วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติหรือไม่ ซึงสามารถ
ตรวจสอบได้โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปัจจยัเดียว (One-way ANOVA) โดยใช้
โปรแกรมทางสถิติ (MINITAB) ในการคาํนวณ โดยการวิเคราะห์นนัจะเป็นการทดสอบสมมติฐาน
เกียวกบัความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมทีเตรียมโดยใช้ SAN 

และ SANog ทีระดบันยัสําคญัที 0.05 (α=0.05) ซึงผลของการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสถิตินนั
แสดงในภาพที 4.43 และ 4.44  
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ภาพที 4.44 แสดงตาราง One-way ANOVA ทีไดจ้ากการคาํนวณโดยโปรแกรม MINITAB ของ
สมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR ทีเตรียมโดยใช ้SAN และ SANog 

 

 

ภาพที 4.45 แสดงตาราง One-way ANOVA ทีไดจ้ากการคาํนวณโดยโปรแกรม MINITAB ของ
สมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR70 ENR30 ทีเตรียมโดยใช ้SAN และ SANog 
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ซึงสมมติฐานทางสถิติทีตงัไวคื้อ   

  H0:  μ1 = μ2     

  H :  μ1 ≠ μ2 

โดยที  μ1 คือค่าเฉลียสมบติัเชิงกล (tensile strength, elongation at break, modulus และ 
impact strength) ของพอลิเมอร์ผสมทีเตรียมโดยใช ้SAN 

 μ2 คือค่าเฉลียสมบติัเชิงกล (tensile strength, elongation at break, modulus และ 
impact strength) ของพอลิเมอร์ผสมทีเตรียมโดยใช ้SANog 

 พอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR (ภาพที 4.44) จากการทดสอบสมมติฐาน ในตาราง One-

way ANOVA พบวา่ tensile strength และ elongation at break มี P-value มากกวา่ 0.05 (α)   จึง
ยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 นนัแสดงวา่ค่า tensile strength และ elongation at break เฉลียของพอลิ
เมอร์ผสมทีเตรียมโดยใช ้SAN และ SANog นนัแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ตามการ
ทดสอบสมมติฐาน ทีระดบัความเชือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์ และจากการทดสอบ modulus และ impact 

strength ในตาราง One-way ANOVA นนัพบวา่มี P-Value นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ 
H1 ซึงนนัแสดงวา่ค่า modulus และ impact strength  เฉลียของพอลิเมอร์ผสมทีเตรียมโดย SAN และ 
SANog นนัมีความแตกต่างกนั  โดยพอลิเมอร์ผสมทีเตรียมจาก SANog นันมีค่า modulus และ 
impact strength ทีสูงกว่าพอลิเมอร์ผสมทีเตรียมจาก SAN อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบัความ
เชือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์

 พอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR 70 ENR30 (ภาพที 4.45) การทดสอบสมมติฐาน ใน
ตาราง One-way ANOVA พบวา่ tensile strength และ impact strength มี P-value นอ้ยกวา่ 0.05 (α)   
จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นนัแสดงวา่ค่า tensile strength และ impact strength เฉลียของพอลิ
เมอร์ผสมทีเตรียมโดย SAN และ SANog นนัมีความแตกต่างกนั  โดยพอลิเมอร์ผสมทีเตรียมจาก 
SANog นนัมีค่า tensile strength และ impact strength ทีสูงกวา่พอลิเมอร์ผสมทีเตรียมจาก SAN 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบัความเชือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์และจากการทดสอบค่า elongation at 

break และ modulus ในตาราง One-way ANOVA นนัพบวา่มี P-Value มากกวา่ 0.05 จึงยอมรับ H0 

และปฏิเสธ H1 ซึงนนัแสดงว่าค่า elongation at break และ modulus เฉลียของพอลิเมอร์ผสมที
เตรียมโดยใช้ SAN และ SANog นนัแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ตามการทดสอบ
สมมติฐาน ทีระดบัความเชือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์
 จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ นนัแสดงให้เห็นว่าการใช้ SANog ในการเตรียมพอลิ
เมอร์ผสมกบัยางทงัในสูตร 3MNR และ 3MNR70 ENR30 นนัส่งผลทาํให้พอลิเมอร์ผสมทีได้มี
ความตา้นทานต่อการรับแรงกระแทกทีสูงกวา่การใช ้SAN เกรดปกตินนัแสดงว่าสิงปนเปือนทีติด
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มากบั SAN ในระหวา่งกระบวนการผลิตนนัสามารถช่วยทาํให้พอลิเมอร์ผสมของ SANog กบัยาง 
3MNR และ 3MNR70 ENR30 นนัมีความสามารถในการรับแรงกระแทกไดม้ากขึน 

ตารางที 4.11 แสดงสมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR และ 3MNR70 ENR30 

ทีเตรียมโดยใช ้SAN และ SANog  

สูตร SAN  
Glass transition temperature (°C) 

NR SAN 

3MNR SAN -63.74 95.00 

3MNR SANog -64.66 94.76 

3MNR70ENR30 SAN -64.59, -53.35 98.83 

3MNR70ENR30 SANog -63.65, -53.33 97.46 
 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบสมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมสูตร 3MNR และ 
3MNR70 ENR30 ทีใช ้SAN และ SANog ในการเตรียมในตารางที 4.11 พบวา่ผลของสมบติัทาง
ความร้อนนนัไม่แตกต่างกนัอย่างอย่างมีนยัสําคญั ซึงนันแสดงว่าสีและสิงปนเปือนของ SANog 

นนัก็ไม่ไดส่้งผลต่อสมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมทงัสองสูตรดงักล่าว  
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บทท ี5 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

 งานวิจยันีไดท้าํการศึกษาการเตรียมพอลิเมอร์ผสม SANog/NR ในระบบการผสมทาง
กายภาพ (physical blend) ซึงจากผลการทดลองพบวา่การผสม SANog และ NR ทางกายภาพนนัไม่
เกิดความเขา้กนั (incompatible) ในทุกอตัราส่วนการผสม จากนนัจึงไดศึ้กษาผลของการใชส้ารช่วย
เพิมความเขา้กนัได ้ซึงเป็นสารวอ่งไวปฏิกิริยาใน 2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบ MA, SMA และ peroxide 

และระบบ phenolic resin ในเครืองผสมแบบปิดและขึนรูปโดยวิธีการอดัขึนรูป โดยในการศึกษา
อิทธิพลของชนิดของสารวอ่งไวปฏิกิริยานนัจะใช ้SAN เกรดปกติในการศึกษาเพือควบคุมปัจจยัใน
เรืองของสารปนเปือนทีอาจส่งผลต่อการทาํปฏิกิริยาเคมี ส่งผลทาํให้วิเคราะห์ผลการทดลองไดย้าก 
ซึงจากผลทีไดพ้บวา่การใช้สารวอ่งไวปฏิกิริยาเป็น SMA จะส่งผลทาํให้พอลิเมอร์ผสม SAN/NR 

นนัมีค่า impact strength สูงทีสุด และเมือมีการใช ้SMA ร่วมกบั MA นนัจะทาํให้พอลิเมอร์ผสม 
SAN/NR ทีไดมี้ค่า % elongation at break สูงทีสุด ซึงจากผลทีไดนี้จึงไดท้าํการเลือกสารวอ่งไว
ปฏิกิริยาชนิดดงักล่าวไปใช้ในการเตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ขึนใหม่ในกระบวนการอดัรีด
และขึนรูปดว้ยกระบวนการฉีดขึนรูป ซึงจากผลการทดลองก็พบวา่พอลิเมอร์ผสมทีไดมี้ลกัษณะ
ทางสัณฐานวิทยาทีแตกต่างจากพอลิเมอร์ผสมสูตรเดียวกนั แต่เตรียมในเครืองผสมแบบปิด คือมี
ลกัษณะการแยกตวัของ SAN กบั NR เป็นชนัๆ ซึงผลดงักล่าวนนัเกิดขึนมาจากการทีเฟสของ SAN 

และ NR นนัเขา้กนัไดไ้ม่ดีพอและไม่คงรูปในระหวา่งกระบวนการผสม จึงเกิดการกลบัมารวมตวั
กนัและเมือพอลิเมอร์ผสมนนัถูกดนัให้ไหลออกมาจากเครืองอดัรีดก็จะเกิดการไหลไม่พร้อมกนัจึง
ทาํใหเ้กิดการแยกเฟสกนัไดอ้ยา่งชดัเจน  ดงันนัเพือเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าว จึงไดมี้การเตรียมพอ
ลิเมอร์ผสมในระบบใหม่เพือให้เหมาะสมกบักระบวนผสมแบบอดัรีดและขึนรูปดว้ยกระบวนการ
ฉีดขึนรูป โดยใช ้SAN ผสมกบัยาง MNR และ ENR ซึงจากผลการทดลองนนัพบวา่การใชย้างผสม
ของ MNR กบั ENR นนัจะทาํให้สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมทีไดน้นัมีลกัษณะของเฟส NR ที
เสถียรกวา่การใช ้SMA และ MA เป็นสารวอ่งไวปฏิกิริยา เนืองจากการเกิดปฏิกิริยาของหมู่แอนไฮ
ไดรดใ์น MNR กบั หมู่อิพอกไซดใ์น ENR ทาํใหเ้กิดการเชือมขวางของโมเลกุลยาง ส่งผลทาํให้เฟส
ของยางคงตวัขึน 
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 จากผลของสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ในระบบ MNR และ ENR นนั
พบว่า พอลิเมอร์ผสมทีใช ้3MNR นนัจะมี tensile strength, elongation at break และ impact 

strength ทีดีกวา่ 5MNR ทีมีสัดส่วนของ MNR และ ENR เท่ากนั และเมือพิจารณาพอลิเมอร์ผสม 
SAN/NR ทีใช ้3MNR ร่วมกบั ENR นนัพบวา่การใช ้3MNR ต่อ ENR ในอตัราส่วน 50 ต่อ 50 นนั
จะทาํให้พอลิเมอร์ผสมทีไดมี้ค่า tensile strength และ % elongation at break สูงกวา่สัดส่วนอืนๆ 
และรองลงมาคือ 3MNR ต่อ ENR ในอตัราส่วน 70 ต่อ 30 และ 90 ต่อ 10 ตามลาํดบั แต่ค่า impact 

strength นนัมีแนวโนม้ในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ 3MNR ต่อ ENR ในอตัราส่วน 90 ต่อ 10 นนั
จะทาํใหไ้ดพ้อลิเมอร์ทีมีค่า impact strength สูงทีสุด รองลงมาคือ 3MNR ต่อ ENR ในอตัราส่วน 70 

ต่อ 30 และ 50 ต่อ 50 ตามลาํดบั ซึงจากผลของสมบติัการดึงยืดและสมบติัการรับแรงกระแทกนนัมี
แนวโน้มในทิศทางทีต่างกนั อย่างไรก็ตามเพือเป็นการเลือกสูตรทีเหมาะไปทาํการศึกษาผลของ
สัดส่วนการผสมของ SAN ต่อ NR และผลของการ ใช ้SAN และ SANog ในการเตรียมพอลิเมอร์
ผสมนนั จึงไดท้าํการเลือกสูตรการผสมทีใช ้3MNR และมีสัดส่วนของ 3MNR ต่อ ENR เป็น 70 ต่อ 
30 เนืองจากจะไดท้งัสมบติัการดึงยืดและสมบติัการรับแรงกระแทกทีพอดีกนั ซึงจากการศึกษา
พบวา่ การใช ้SANog ในการเตรียมพอลิเมอร์ผสมนนั จะทาํให้พอลิเมอร์ผสมทีเตรียมไดมี้ค่าความ
แข็งแรงต่อการดึงยืดและมีความสามารถในการรับแรงกระแทกไดม้ากกวา่พอลิเมอร์ผสมทีเตรียม
โดยใช ้SAN เกรดปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบัความเชือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์ 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ในการเตรียมพอลิเมอร์ผสมของ SAN/NR ดว้ยกระบวนการอดัรีดและขึนรูปโดย
กระบวนการฉีดขึนรูปนนั จะตอ้งทาํให้เฟสของยางเกิดความคงรูป ซึงสามารถทาํไดโ้ดยการทาํให้
เกิดการเชือมขวางของเฟสยางในระหว่างกระบวนการผสม และสารวอ่งไวปฏิกิริยาทีใช้นนัก็ควร
จะตอ้งไม่ทาํให้เกิดปฏิกิริยาการเชือมขวางทีเร็วจนเกินไป เพราะจะทาํให้ยางเกิดการจบัตวักนัเป็น
กอ้นขนาดใหญ่และส่งผลใหส้มบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมทีไดไ้ม่ดีขึน 

 5.2.2 ควรทาํการปรับเปลียนสัดส่วนของ MNR และ ENR ทีใชใ้นการเตรียมพอลิเมอร์
ผสมของ SAN/NR เพือให้เกิดระดบัการเชือมขวางทีเหมาะสม ซึงระดบัการเกิดการเชือมขวางที
เหมาะสมนนัจะทาํให้เกิดการกระจายตวัของเฟสยางทีมีขนาดเล็ก ซึงจะช่วยให้พอลิเมอร์ผสมที
เตรียมไดน้นัมีสมบติัเชิงกลทีดียงิขึน 
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ข้อมูลประกอบผลการวจัิย 
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ก.1 ข้อมูลการทดลองของพอลเิมอร์ผสม SAN/NR กบัสารว่องไวปฏิกิริยาในระบบ MA, SMA และ 
peroxide 

ตารางที ก.1 แสดงค่าดชันีการไหลของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR กบั สารว่องไวปฏิกิริยาในระบบ 
MA, SMA และ peroxide 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ก.2 แสดงสมบติัการดึงยืดของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR กบัสารว่องไวปฏิกิริยาในระบบ 
MA, SMA และ peroxide 

สูตร Tensile strength (MPa) Elongation at break (%) Modulus (MPa) 

S 60.63 ±2.63 8.10 ±0.09 813.00 ±33.80 

SN 25.70 ±0.70 7.75 ±0.85 509.00 ±12.70 

SNM 23.72 ±0.42 11.80 ±2.41 503.46 ±15.02 

SNS 25.58 ±0.55 9.07 ±1.90 516.40 ±11.33 

SNSM 24.20 ±0.41 18.13 ±2.39 530.00 ±12.60 

SNMP 20.82 ±1.19 7.76 ±0.56 445.27 ±15.21 

SNSP 24.62 ±1.29 7.71 ±1.57 533.90 ±14.73 

SNSMP 23.20 ±1.81 8.12 ±1.51 495.11 ±14.53 

 

 

 

สูตร ดชันีการไหล  (g/10min) 

S 3.076 ±0.15 

SN 19.683 ±0.72 

SNM 10.098 ±0.38 

SNS 11.107 ±0.57 

SNSM 9.375 ±0.40 

SNMP 2.026 ±0.08 

SNSP 5.568 ±0.25 

SNSMP 3.524 ±0.28 
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ตารางที ก.3 แสดงค่า impact strength ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR กบัสารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบ 
MA, SMA และ peroxide 

สูตร Impact stregth (kJ/m2) 

S 1.76 ±0.36 

SN 2.60 ±0.87 

SNM 2.23 ±0.20 

SNS 4.67 ±0.81 

SNSM 2.60 ±0.57 

SNMP 2.24 ±0.68 

SNSP 2.08 ±0.48 

SNSMP 1.72 ±0.43 

 

 

ภาพที ก.1 แสดง DSC Thermogram ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR กบั สารวอ่งไวปฏิกิริยา ในระบบ 
MA, SMA และ peroxide 
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ก.2 ข้อมูลการทดลองของพอลเิมอร์ผสม SAN/NR กบัสารว่องไวปฏิกริิยาในระบบ phenolic resin 

ตารางที ก.4 แสดงค่าดชันีการไหลของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR กบัสารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบ 
phenolic resin 

 
สูตร ดชันีการไหล (g/10min) 

SAN/NR 19.68 ±0.72 

SAN/NRp1 9.90 ±0.57 

SAN/NRp2 14.94 ±1.07 

SAN/Phe0.1/SnCl20.05/NRp1 3.66 ±0.21 

SAN/Phe0.05/SnCl20.05/NRp1 5.58 ±0.21 

SAN/Phe0.1/SnCl20.05/NRp2 5.25 ±0.24 

SAN/Phe0.05/SnCl20.05/NRp2 6.42 ±0.23 

 

ตารางที ก.5 แสดงสมบติัการดึงยืดของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR กบั สารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบ 
phenolic resin 

 

สูตร Tensile strength (MPa) Elongation at break (%) Modulus (MPa) 

SAN/NR 25.70 ±0.70 7.75 ±0.85 509.00 ±12.70 

SAN/NRp1 29.12 ±0.63 8.66 ±1.18 500.00 ±12.70 

SAN/NRp2 29.22 ±0.55 8.44 ±0.49 506.00 ±8.05 

SAN/Phe0.1/SnCl2 0.05/NRp1 31.41 ±2.06 7.57 ±0.88 518.44 ±17.56 

SAN/Phe0.05/SnCl20.05/NRp1 28.88 ±1.95 7.13 ±0.91 511.00 ±10.98 

SAN/Phe0.1/SnCl2 0.05/NRp2 28.38 ±0.91 7.52 ±0.91 491.00 ±10.90 

SAN/Phe0.05/SnCl2 0.05/NRp2 29.40 ±1.38 7.70 ±0.96 507.00 ±15.30 
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ตารางที ก.6 แสดง impact strength ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR กบั สารวอ่งไวปฏิกิริยา ในระบบ 
phenolic resin 

สูตร Impact strength (kJ/m2) 

SAN/NR 2.60 ±0.87 

SAN/NRp1 1.29 ±0.33 

SAN/NRp2 1.93 ±0.49 

SAN/Phe0.1/SnCl2 0.05/NRp1 2.50 ±0.82 

SAN/Phe0.05/SnCl20.05/NRp1 2.67 ±0.81 

SAN/Phe0.1/SnCl2 0.05/NRp2 2.22 ±0.76 

SAN/Phe0.05/SnCl2 0.05/NRp2 2.18 ±0.55 

 

 

ภาพที ก.2 DSC Thermogram ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR กบัสารว่องไวปฏิกิริยาในระบบ 
phenolic resin 
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ก.3 ข้อมูลผลการทดลองของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR กับ สารว่องไวปฏิกิริยา ในระบบ MA, SMA 

และ peroxideซึงผสมในกระบวนการอดัรีด 

ตารางที ก.7 แสดงสมบติัการดึงยืดของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR กบั สารวอ่งไวปฏิกิริยา ในระบบ 
MA, SMA และ peroxideซึงผสมในกระบวนการอดัรีด 

สูตร Tensile strength (MPa) Elongation at break (%) Modulus (MPa) 

S 57.369 ±4.15 5.230 ±0.55 1543.826 ±38.42 

SN 23.300 ±1.33 6.370 ±0.73 655.000 ±182.00 

SNS 21.000 ±1.02 7.090 ±0.61 525.000 ±142.00 

SNSM 19.700 ±0.14 6.020 ±0.28 644.000 ±77.30 

SNSMP 28.500 ±0.51 6.060 ±0.34 873.000 ±37.6 

 

ตารางที ก.8 แสดงค่า impact strength ของพอลิเมอร์ผสม SAN/NR กบั สารวอ่งไวปฏิกิริยา ใน
ระบบ MA, SMA และ peroxideซึงผสมในกระบวนการอดัรีด 

สูตร Impact strength (kJ/m2) 

S 1.80 ±0.39 

SN 3.07 ±0.40 

SNS 3.17 ±0.32 

SNSM 2.92 ±0.20 

SNSMP 2.27 ±0.27 
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ก.4 ข้อมูลผลการทดลองของพอลเิมอร์ผสม SAN/NR โดยใช้ NR ทมีีการดัดแปลงหมู่ฟังก์ชัน MNR 

และ ENR โดยกระบวนการอัดรีด 
  

 

ภาพที ก.3 แสดงกราฟ FTIR ของยาง ENR 

 

ภาพที ก.4 แสดงกราฟ FTIR ของยาง NR  
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ภาพที ก.5 แสดงกราฟ FTIR ของยาง 3MNR  

 

ภาพที ก.6 แสดงกราฟ FTIR ของยาง 5MNR  
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ภาพที ก.7 DSC thermogram ของยาง ENR 

 

 

ภาพที ก.8 DSC thermogram ของยาง 3MNR 
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ภาพที ก.9 DSC thermogram ของยาง 5MNR  

ตารางที ก.9 แสดงค่าดชันีการไหลของพอลิเมอร์ผสม SAN และยางธรรมชาติดดัแปลงหมู่ฟังก์ชนั 
MNR และ ENR ทีเตรียมโดยกระบวนการอดัรีด 

สูตร ดชันีการไหล (g/10min) 

3MNR 4.71 ±0.25 

5MNR 3.11 ±0.11 

ENR 100 4.56 ±0.36 

3MNR90 ENR10 1.32 ±0.13 

3MNR70 ENR30 0.65 ±0.04 

3MNR50 ENR50 0.53 ±0.03 

5MNR90 ENR10 0.97 ±0.06 

5MNR70 ENR30 0.75 ±0.03 

5MNR50 ENR50 0.72 ±0.03 
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ตารางที ก.10 แสดงสมบติัการดึงยดืของพอลิเมอร์ผสม SAN และยางธรรมชาติดดัแปลงหมู่ฟังก์ชนั 
MNR และ ENR ทีเตรียมโดยกระบวนการอดัรีด 

สูตร Tensile strength (MPa)  Elongation at break (%) Modulus (MPa) 

3MNR 31.70 ±1.08 5.88 ±0.24 941.00 ±13.2 

5MNR 30.00 ±1.13 5.42 ±0.33 929.00 ±10.3 

ENR100 24.70 ±2.27 6.27 ±0.20 841.00 ±26.2 

3MNR90 ENR10 35.90 ±0.97 5.99 ±0.25 1000.00 ±13.9 

3MNR70 ENR30 35.80 ±0.37 7.38 ±0.34 980.00 ±14.2 

3MNR50 ENR50 39.00 ±0.33 8.08 ±0.39 1030.00 ±13.3 

5MNR90 ENR10 36.80 ±0.31 7.41 ±0.49 998.00 ±20.6 

5MNR70 ENR30 35.50 ±0.36 7.86 ±0.46 974.00 ±10.7 

5MNR50 ENR50 36.80 ±0.31 7.41 ±0.49 998.00 ±20.6 

 

ตารางที ก.11 แสดงค่า impact strength ของพอลิเมอร์ผสม SAN และยางธรรมชาติดดัแปลงหมู่
ฟังกช์นั MNR และ ENR ทีเตรียมโดยกระบวนการอดัรีด 

สูตร Impact strength (kJ/m2) 

3MNR 1.88 ±0.10 

5MNR 1.57 ±0.12 

ENR100 2.16 ±0.18 

3MNR 90 ENR10 2.65 ±0.17 

3MNR 70 ENR30 2.31 ±0.16 

3MNR 50 ENR50 2.25 ±0.16 

5MNR 90 ENR10 2.43 ±0.10 

5MNR 70 ENR30 2.10 ±0.18 

5MNR 50 ENR50 1.85 ±0.20 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



103 

 

ก.4 ข้อมูลผลการทดลองการเปรียบเทียบผลของสัดส่วนในการผสมระหว่าง SAN กับ NR ทีได้จาก
กระบวนการอดัรีด 

 

ภาพที ก.10 แผนภูมิแสดงค่า modolus ของพอลิเมอร์ผสม SAN/3MNR, SAN/ENR, 

SAN/3MNR70ENR30 ในสัดส่วน SAN/NR = 75/25 และ 80/20  

 

ภาพที ก.11 แผนภูมิแสดงค่า tensile strength ของพอลิเมอร์ผสม SAN/3MNR70ENR30 ในสัดส่วน 
SAN/NR = 75/25 และ 80/20  
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ภาพที ก.12 แผนภูมิแสดงค่า % elongation at break ของพอลิเมอร์ผสม SAN/3MNR70 ENR30 ใน
สัดส่วน SAN/NR = 75/25 และ 80/20  

 

ภาพที ก.13 แผนภูมิแสดงค่า impact strength ของพอลิเมอร์ผสม SAN/3MNR70 ENR30 ใน
สัดส่วน SAN/NR = 75/25 และ 80/20  
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ตารางที ก.12 แสดงค่าดชันีการไหลของพอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR, ENR และ 3MNR70ENR30 

ในสัดส่วน SAN ต่อ NR ในสัดส่วน 75/25 และ 80/20 

สูตร 
ดชันีการไหล  (g/10min) 

75/25 80/20 

3MNR 4.71 ±0.25 4.56 ±0.23 

ENR100 4.56 ±0.36 3.70 ±0.10 

3MNR70 ENR30 0.65 ±0.04 1.63 ±0.08 

 

ตารางที ก.13 แสดงสมบติัการดึงยดืของพอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR, ENR และ 3MNR70ENR30 

ในสัดส่วน SAN ต่อ NR ในสัดส่วน 75/25 และ 80/20 

Tensile properties 
สัดส่วน  

SAN/NR 

สูตร 

3MNR ENR100 3MNR70 ENR30 

Tensile strength (MPa) 
75/25 31.70 ±1.08 24.70 ±2.27 35.80 ±0.37 

80/20 35.30 ±0.26 27.36 ±0.24 40.40 ±0.28 

Elongation at break (%) 
75/25 5.88 ±0.24 6.27 ±0.20 7.38 ±0.34 

80/20 5.53 ±0.17 5.26 ±0.19 6.81 ±0.25 

Modulus (MPa) 
75/25 941.00 ±13.20 841.00 ±26.20 980.00 ±14.20 

80/20 1030.00 ±18.90 922.44 ±13.23 1090.00 ±10.40 

 

ตารางที ก.14 แสดงค่า impact strength ของพอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR, ENR และ 
3MNR70ENR30 ในสัดส่วน SAN ต่อ NR ในสัดส่วน 75/25 และ 80/20 

สูตร 
Impact strength (kJ/m2) 

75/25 80/20 

3MNR 1.88 ±0.1 1.78 ±0.11 

ENR100 2.16 ±0.18 1.69 ±0.10 

3MNR70 ENR30 2.31 ±0.16 2.72 ±0.17 
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ก.5 ข้อมูลผลการเปรียบเทียบการใช้ SAN เกรดปกติและ SANog เพือเตรียมพอลิเมอร์ผสม 
SAN/NR (80/20) 

 

ภาพที ก.14 แผนภูมิแสดงค่า tensile strength เปรียบเทียบผลของการใช้ SAN เกรดปกติและ 
SANog เพือเตรียมพอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR และ 3MNR70 ENR30 (80/20) 

 

ภาพที ก.15 แผนภูมิแสดงค่า modulus เปรียบเทียบผลของการใช ้SAN เกรดปกติและ SANog เพือ
เตรียมพอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR และ 3MNR70 ENR30 (80/20) 
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ภาพที ก.16 แผนภูมิแสดงค่า % elongation at break เปรียบเทียบผลของการใช ้SAN เกรดปกติและ 
SANog เพือเตรียมพอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR และ 3MNR70 ENR30 (80/20) 

 

ภาพที ก.17 แผนภูมิแสดงค่า impact strength เปรียบเทียบผลของการใช้ SAN เกรดปกติและ 
SANog เพือเตรียมพอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR และ 3MNR70 ENR30 (80/20) 
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ตารางที ก.15 แสดงค่าดชันีการไหลของพอลิเมอร์ผสมในสูตร 3MNR และ 3MNR70ENR30 ที
เตรียมดว้ย SAN และ SANog 

SAN ทใีช้ สูตร Melt flow index (g/10min) 

SAN 
3MNR 4.56 ±0.23 

3MNR70 ENR30 1.63 ±0.08 

SANog 
3MNR 4.48 ±0.24 

3MNR70 ENR30 1.59 ±0.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



109 

ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชือ-สกุล  นางสาวจารีนุช โรจน์เสถียร 
ทีอยู ่   47/2 หมู่ 3 ตาํบลพงศป์ระศาสน์ อาํเภอบางสะพาน จงัหวดั  
                         ประจวบคีรีขนัธ์ 77140 
E-mail address  ja_35mom@hotmail.com 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2 สาํเร็จการศึกษาปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาปิโตรเคมีและวสัดุ

พอลิ เมอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 พ.ศ. 4 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตสาขาวิทยาการและวิศวกรรมพอ
ลิเมอร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวติัการฝึกงาน 
 พ.ศ. 2553 ฝึกงานทีบริษทั ไทยนาม พลาสติกส์ จาํกดั (มหาชน) แผนกวิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑ ์
 
ทุนทีไดรั้บระหวา่งการศึกษา 
 พ.ศ. 3 – 2 4 ทุนการศึกษาและทุนผูช่้วยอาจารย ์ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัดุ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ผลงานวจิยั 

1. Jareenuch Rojsatean, Supakij Suttireungwong, and Manus Seadan. (2012). 
“Properties of Compatibilized SAN/NR Blends.” Advance Materials Research 
488-489, 62 (March): 62 - 66 

 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



