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                      This research studied the morphology, mechanical, thermal and electrical 

properties of polypropylene (PP) filled with different sizes and shapes of zinc oxide (ZnO) 

composites without and with compatibilizer. Two shapes of ZnO were rod and sphere. Three 

sizes of sphere shape with an average particle size of 71, 100 and 250 nm were used. ZnO 

rod and sphere 100 nm were synthesized by simple chemical route from the reaction between 

zinc chloride (ZnCl2) and ammonium hydroxide (NH4OH). The composites of PP and ZnO 

were mixed by a twin screw extruder and molded by compression method. The morphology of 

PP/ZnO composites was observed by scanning electron microscope (SEM). It was found that 

the dispersion of ZnO particles in the PP matrix of all composites after adding polypropylene-

graft-maleic anhydride (PP-g-MA) was better than the composites without PP-g-MA. The 

results found that the suitable of compatibilizer was PP-g-MA (0.55 %MA content) at 3 wt%. 

The mechanical properties of the PP/ZnO 71, 100, 250 nm and rod composites after adding 

PP-g-MA improved but thermal and electrical properties did not significantly change. For 

comparison between ZnO 71 and 250 nm, it was found that the mechanical properties after 

adding PP-g-MA of the PP/ZnO 71 nm composites was slightly higher than the composites 

filled with ZnO 250 nm while the PP/ZnO 71 nm composites before adding PP-g-MA was 

lower than the composites filled with ZnO 250 nm. In case of rod and sphere shapes, it was 

found that the PP/ZnO rod composites before adding PP-g-MA show the higher mechanical 

properties than PP/ZnO 71 nm composites but the composites of PP/ZnO 71 nm composites 

after adding PP-g-MA show the higher improvement in mechanical properties than the 

composites filled with ZnO rod. 

 

Department of Chemical Engineering Graduate School,  Silpakorn University Academic Year 2010 
Student's signature ........................................  

Thesis Advisor's signature ............................................. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  e 

50404201 : สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี
                คาํสําคญั :  พอลิพอพิลีน/ซิงค์ออกไซด์/คอมโพสิต/สารชว่ยผสม 

              ฐิติพงษ์ สนิทไชย : การศึกษาผลของขนาดและรูปร่างของซิงค์ออกไซด์ทีมีตอ่สมบัติ
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    งานวจิยันีศึกษารูปแบบโครงสร้างสัณฐาน  สมบติัทางกล สมบติัทางความร้อน  และ
สมบัติทางไฟฟ้าของพอลิพอพิลีนทีเติมด้วยซิงค์ออกไซด์ทีมขีนาดและรูปรา่งทีแตกตา่งกนัโดยใช ้
และไมใ่ชส้ารชว่ยผสม รูปรา่งของซิงค์ออกไซด์ทีใชใ้นงานวจิยัประกอบไปด้วยรูปรา่งทีมลีักษณะ
เป็นแทง่ และทรงกลม สําหรับรูปรา่งทีเป็นทรงกลมจะใชซิ้งค์ออกไซค์ทีมีขนาดอนุภาคตา่งกนั 3 
ขนาด คือ 71 100 และ 250 นาโนเมตรตามลาํดับ โดยไดท้าํการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ทีมรูีปรา่ง
แบบแทง่ และแบบทรงกลมทีมขีนาดอนุภาค 100 นาโนเมตรขึนมา ด้วยการทําปฏิกริิยาระหวา่งซิงค์
คลอไรด์และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ การเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิตระหวา่งพอลิพอพิลีนและ    
ซิงค์ออกไซด์ทาํโดยใชเ้ครืองผสมเกลียวหนอนคู ่ และขึนรูปด้วยวิธีอัดขึนรูป รูปแบบโครงสร้าง
สัณฐานของคอมโพสิตศึกษาโดยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสอ่งกราด จากการทดลองพบวา่
หลงัจากเติมสารชว่ยผสมลงไปในพอลิพอพิลีนทาํให้เกดิการกระจายตวัของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ดี
ขึน ผลการทดลองพบวา่สารชว่ยผสมทีเหมาะสมคือพอลิพอพิลีนกราฟมาเลอิคแอนไฮไดร์ (ปริมาณ
มาเลอิคแอนไฮไดร์ 0.55 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก) ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก สมบติัเชิงกล
ของวสัดุคอมโพลิตปรับปรุงไปในทางทีดีขึนหลงัจากทีเติมสารชว่ยผสม ส่วนสมบติัทางความร้อน
และสมบัติทางไฟฟ้าไมพ่บการเปลียนแปลงทีชดัเจนมากนัก     ผลจากการศึกษาขนาดของอนุภาค
ซิงค์ออกไซด์ระหวา่งขนาด 71 และ 250 นาโนเมตรพบวา่ซิงค์ออกไซด์ขนาดอนุภาค 71 นาโนเมตร
ทาํให้สมบัติเชิงกลดีกวา่ขนาดอนุภาค 250 นาโนเมตรหลงัจากเ ติมสารชว่ยผสม ในขณะทีกอ่นเติม
สารชว่ยผสมขนาดอนุภาค 250 นาโนเมตรให้สมบัติเชิงกลทีดีกวา่ ในสว่นของรูปรา่งของซิงค์ออก
ไซด์แบบแทง่และแบบทรงกลมพบวา่ กอ่นเติมสารชว่ยผสมซิงค์ออกไซด์ทีมีรูปรา่งแบบแทง่ ทาํให้
คอมโพสิตมสีมบติัเชิงกลดีกวา่รูปรา่งแบบทรงกลม แตห่ลงัจากเติมสารชว่ยผสมแลว้ซิงค์ออกไซด์
รูปรา่งแบบทรงกลมจะทาํให้สมบัติเชิงกลของคอมโพสิตดีขึนมากกวา่รูปรา่งแบบแทง่ 
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