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56402216 : สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 
คําสําคัญ : พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต, เสนใยสังเคราะห, เสนใยพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต, เสนใยไนลอน 6, 

สารเพ่ิมความเขากันได, เฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยาเนต, เฮกซะเมทิลีนไดเอมีน  
 อลงกรณ  โพธิ์พันนา : การศึกษาเปรียบเทียบพอลิเมอรเบลนดระหวางพอลิบิวทิลีนซัคซิ
เนตและเสนใยสังเคราะหขนาดส้ันที่มีการเติมสารเพ่ิมความเขากันได.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
: ผศ.ดร.ณัฐกาญจน  หงสศรีพันธ. 185 หนา. 
 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของเสนใยสังเคราะหขนาดสั้นและสารเพิ่มความเขา
กันไดที่สงผลตอสมบัติความเปนผลึกและสมบัติเชิงกลของพอลิเมอรเบลนด โดยมี PBS เปนเมทริกซหลัก 
เสนใยสังเคราะหที่ใชผสม คือ เสนใยพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและเสนใยไนลอน 6  สวนสารเพิ่มความเขากัน
ไดที่ใช คือ เฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยาเนต (HMDI) และเฮกซะเมทิลีนไดเอมีน (HMDA)  การเตรียมพอลิ
เมอรเบลนดทําดวยการผสม PBS กับเสนใยสังเคราะหในเคร่ืองอัดรีดสกรูคู ซึ่งควบคุมอุณหภูมิใหเฉพาะเฟส
ของ PBS เทานั้นที่เกิดการหลอมเหลว  ปริมาณเสนใยสังเคราะหจะถูกแปรผันในอัตราสวนการผสมรอยละ 
1, 5 และ 7 โดยน้ําหนัก  ศึกษาสมบัติความเปนผลึกของ PBS ดวยเทคนิค DSC POM และ XRD  ศึกษา
สมบัติเชิงกลของพอลิเมอรเบลนดดวยการทดสอบการดึงยืดและการรับแรงกระแทก และศึกษาสมบัติอื่นๆ 
ดวยเทคนิค TGA DMA FTIR และ SEM นอกจากน้ี ยังวัดคาแรงบิดในระหวางการผสมและศึกษาหาน้ําหนัก
โมเลกุลของ PBS หลังการผสม  จากการศึกษาสมบัติความเปนผลึกของ PBS พบวาการผสมเสนใย
สังเคราะหที่ระดับ 1 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักท่ีมีการเติมและไมเติมสารเพิ่มความเขากันไดไมไดสงผลกระทบ
ตอความเปนผลึกของ PBS อยางชัดเจน  เสนใยสังเคราะหทั้งสองชนิดชวยปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PBS 

อยางเดนชัดไมวาจะเปนความแข็งเกร็ง ความแข็งแรงตอการดึงยืด และความทนทานตอแรงกระแทก โดยที่
สารเพ่ิมความเขากันไดทั้งสองชนิดชวยทําใหการยึดเกาะระหวาง PBS กับเสนใยสังเคราะหดีขึ้น ซึ่งยืนยันได
จากการเพิ่มขึ้นของคา Tg ของเฟส PBS ในพอลิเมอรเบลนดที่มีการเติมสารเพิ่มความเขากันได และจากภาพ 
SEM ที่สังเกตเห็นการยึดติดที่ดีระหวาง PBS กับเสนใยสังเคราะห  จากผลการศึกษา FTIR บงชี้การ
เกิดปฏิกิริยาเคมีระหวาง PBS และเสนใยสังเคราะหเมื่อเติมสารเพิ่มความเขากันได  จึงทําใหพอลิเมอร
เบลนดมีสมบัติเชิงกลท่ีสูงขึ้นเมื่อเติม HMDI หรือ HMDA  อยางไรก็ตาม การใช HMDA เปนสารเพ่ิมความ
เขากันไดนั้นสงผลทําใหน้ําหนักโมเลกุลของ PBS ลดต่ําลงเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในระหวาง
กระบวนการหลอมผสม 
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 ALONGKORN  POPANNA : COMPARISON STUDY OF POLYMER BLEND BETWEEN 

POLY(BUTYLENE SUCCINATE) AND VARIOUS SYNTHETIC SHORT FIBERS ADDING 
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The objective of this work was to study influence of synthetic short fibers and 

compatibilizers on crystallization and mechanical properties of polymer blend using 

polybutylene succinate (PBS) as a matrix. Synthetic fibers were polyethylene terephalate fiber 

(PET fiber) and polyamide 6 fiber (Nylon 6 fiber). Hexamethylenediisocyanate (HMDI) and 

Hexamethylenediamine (HMDA) were used as compatibilizers. Polymer blends were performed 

using a twin-screw extruder, which temperature profile of blending process was set that only PBS 

was melted during blending. Effect of short fiber content (1, 5, and 7 wt.%) and compatibilizers 

on crystallization, mechanical, thermal, chemical, morphological properties of PBS/PET fiber 

blends and PBS/Nylon 6 fiber blends were investigated. Properties of blends were evaluated by 

DSC, POM, XRD, Tensile test, Impact test, DMA, Torque measurement, Molecular weight 

measurement, SEM and FTIR technique. Crystallization results showed that adding synthetic fibers 

(1 wt.%) into PBS either adding or no adding compatibilizer did not have impact on crystallization of PBS 

significantly. Blending synthetic fibers into PBS yielded stronger mechanical properties including 

modulus, tensile strength, and impact strength, compared to neat PBS. Both compatibilizers 

could improve interfacial adhesion between PBS matrix and synthetic fibers confirmed by 

increasing of Tg of PBS phase in polymer blend. SEM images revealed good surface adhesion between 

PBS matrix and synthetic fibers. FTIR results indicated chemical interaction between PBS and 

synthetic fibers in the presence of compatibilizer. Therefore, polymer blends had higher 

mechanical properties when HMDI or HMDA was added. However, using HMDA reduced molecular 

weight of PBS because of hydrolysis reaction during melt blending process. 
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