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พอลิไฮดรอกซีบิวทีเรต-โค-ไฮดรอกซีวารีเลต (PHBV) เป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติเชิงกลที่ดีแต่
มีข้อจ ากั ดคือ มี processing window ที่แ คบ, ความทนทานต่ อแรงกระแทกที่ ต่า ในงานวิจั ยนี้จึ ง
ปรับปรุงเสถียรภาพทางความร้อนระหว่าง process ของ PHBV ผ่านปฏิกิริยาร่วมกันระหว่าง free
radical และ condensation ปรับปรุงสมบัติเชิงกลโดยเบลนด์ กับพอลิบิวทีลีนซัคซิเนตโคอะดิเปต
(PBSA) และทาคอมโพสิตโดยการเติมเส้นใยสัปปะรด (SPF) จากการทดลองพบว่าการใช้ปฏิกิริยา
free radical โดยเติ ม di(tert-butylperoxyisopropyl)benzene (DB) 0.3 phr ร่ ว มกั บ triallyl
isocyanurate (TAIC) 0.1 phr ปฏิกิริยาร่วมกันระหว่าง free radical และ condensation โดยเติม
DB 0.3 phr, TAIC 0.1 phr แ ล ะ multifunctional epoxy chain extender (ECE) 0.5 phr
สามารถปรับปรุงเสถียรภาพทางความร้อนและสามารถควบคุมความหนืดระหว่างกระบวนการของ
PHBV ได้ การเบลนด์ PHBV ร่วมกับ PBSA ที่อัตราส่วน 80:20 ท าให้สมบั ติเชิง กลลดลงเนื่องจาก
ความเข้ากันได้ไม่ดีระหว่างพอลิเมอร์ทั้งสอง เมื่อเติม DB 0.3 phr, TAIC 0.1 phr และ ECE 0.5 phr
ทาให้พอลิเมอร์ทั้งสองเข้ากันได้ดีขึ้นโดยขนาดอนุภาคของ dispersed phase ลดลงจาก 2-10 เป็น
0.3-1 micron, tensile strength เพิ่มขึ้นจาก 35.3 เป็น 38.1 MPa, elongation at break เพิ่มขึ้น
จาก 7.9 เป็น 20.9% และ impact strength เพิ่มขึ้นจาก 2.1 เป็น 3.7 kJ/m2 การเติมเส้นใยสัปปะ
รดที่ ผ่านการปรับ ปรุงด้ วย maleic anhydride (TSPF) 5 phr ร่วมกั บ การเติม DB 0.3 phr, TAIC
0.1 phr และ ECE 0.5 phr ท าให้ Young’s modulus เพิ่ ม ขึ้ น จาก 1268 เป็ น 1354 MPa โดยที่
Tensile strength และ elongation at break ไม่ มี ก ารเป ลี่ ย น แป ลงแบ บ มี นั ยส าคั ญ เมื่ อ
เปรียบเที ยบกับ PHBV80/PBSA20/TSPF5 และ impact strength มี ค่าเพิ่ ม ขึ้น จาก 2.4 เป็น 3.3
kJ/m2 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาอิทธิ พลของการให้สภาวะในระหว่างการจัดเก็บในสภาวะปกติและการ
ให้ ส ภาวะแบบเร่ ง พบว่ า สมบั ติ เชิ ง กลของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA/SPF
composite มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยหลังจากจัดเก็บที่อุณหภูมิ 30 °C ความชื้น 70%RH เป็นเวลา 4
สัปดาห์ ในขณะที่สมบัติเชิงกลมีการลดลงอย่างต่อเนื่องในกรณีทาการทดสอบในสภาวะเร่ง เป็นเวลา
ทั้ ง หมด 4 สั ป ดาห์ โดย PHBV มี ค่ า Young’s modulus ลดลง 36.4% , tensile strength ลดลง
55.9% , elongation at break ล ด ล ง 51.1% แ ล ะ impact strength ล ด ล ง 41.3% PHBV,

จ
PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA/SPF composites มีความสามารถในการย่อยสลายได้ทั้ ง
ในป่า ชายเลนและน้ าทะเลซึ่ งพบการลดลงของน้ าหนัก ตัว อย่างต่ อเนื่อ งระหว่างการทดสอบเป็ น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์โดยตัวอย่างทดสอบสามารถย่อยสลายในป่าชายเลนได้มากกว่าในน้าทะเลคาด
ว่าเป็นอิทธิพลของความแตกต่างกันของประชากรจุลินทรีย์

ฉ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

61402216 : Major (POLYMER SCIENCE AND ENGINEERING)
Keyword : PHBV PBSA reactive blend pineapple fiber accelerated weathering
condition
MR. PONGSAKORN NUCHANONG : IMPROVEMENT OF MECHANICAL
PROPERTIES AND INVESTIGATION OF THERMAL STABILITY OF PHBV WITH BIO-POLYMER
BLEND AND POLYMER COMPOSITE METHOD THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR
SUPAKIJ SUTTIRUENGWONG, Dr.-Ing.
Poly(hydroxybutylate-co-hydroxyvalerate (PHBV) possesses good mechanical
properties. However, this polymer has limitations such as narrow processing window
and low impact resistance. Therefore, in this research thermal stability during
processing of PHBV was improved via combined reaction between free radical and
condensation. Mechanical properties of PHBV were also improved by blending with
poly(butylene succinate-co-adipate) (PBSA) and prepared short pine apple fiber (SPF)
composite. Thermal stability of PHBV was enhanced via free radical reaction by
adding di(tert-butylperoxyisopropyl)benzene (DB)
0.3
phr
with triallyl
isocyanurate (TAIC) 0.1 phr and combined reaction between free radical and
condensation reactions using DB 0.3 phr, TAIC 0.1 phr and multifunctional epoxy
chain extender (ECE) 0.5 phr. The melt viscosity of PHBV was maintained instead of
gradually decreased during processing which indicated an improved thermal stability
after applied with these reactive agents. Blending PHBV with PBSA without reactive
agents deteriorated mechanical properties due to poor compatibility between these
polymers. When DB 0.3 phr, TAIC 0.1 phr and ECE 0.5 phr were added, decreased
dispersed phase sizes from 2-10 to 0.3-1 micron, increased tensile strength from 35.3
to 38.1 MPa, elongation at break from 7.9 to 20.9 MPa and impact strength from 2.1
to 3.7 kJ/m2 were observed. An incorporation of maleic anhydride treated SPF (TSPF)
5 phr increased tensile strength from 35.3 to 41.2 MPa and decreased elongation at
break from 7.9 to 6.4%. When DB 0.3 phr, TAIC 0.1 phr and ECE 0.5 phr were applied,
increased Young’s modulus from 1268 to 1354 MPa with an insignificantly changed
tensile strength and elongation at break when compared with PHBV80/PBSA20/TSPF5
without reactive agent could be observed. Furthermore, mechanical properties
stability of PHBV, PHBV/PBSA blends and PHBV/PBSA/SPF composites was also

ช
studied under storage and accelerated condition. Under storage conditions at 30 °C
with humidity of 70%RH for 4 weeks, slightly decreased mechanical properties could
be observed. Meanwhile, mechanical properties gradually decreased during testing
under accelerated condition. Young’s modulus of PHBV decreased 36.4%, tensile
strength decreased 55.9% and elongation at break decreased 41.3%. PHBV,
PHBV/PBSA blends and PHBV/PBSA/SPF composite possessed marine biodegradability
in mangrove and open sea water condition as observed by gradually decreased
sample weight with testing time. In mangrove condition, higher degradation rate was
observed which may be related to a difference in microbial population.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญปัญหำ
กำรใช้งำนพลำสติกจำกแหล่งปิโตรเลียมนำมำซึ่งปัญหำสิ่งแวดล้อมจำกขยะพลำสติกที่สะสม
และไม่ ถู ก ก ำจั ด อย่ ำงถู ก วิ ธี ไม่ ส ำมำรถย่ อ ยสลำยได้ ประกอบกั บ กำรใช้ ท รั พ ยำกรจำกแหล่ ง
ปิโตรเลียมที่เป็นทรัพยำกรที่ใช้แล้วหมดไป ทำให้ในปัจจุบันมีกำรแก้ไขปัญ หำเหล่ำนี้โดยกำรวิธีคิด
แบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและกำรพัฒนำที่ยั่งยืนมำใช้ เช่น นำพลำสติกกลับมำใช้ใหม่ , กำรเลิกหรือลด
ใช้พลำสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมไปถึงกำรใช้พลำสติกชีวภำพที่สำมำรถย่อยสลำยทำงชีวภำพใน
ภำวะธรรมชำติ ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่ผลิตได้จำกทรัพยำกรที่นำกลับมำใช้ใหม่ได้และสำมำรถย่อยสลำย
ได้ ท ำงชี ว ภำพเช่ น เทอร์โมพลำสติ ก สตำร์ช (Thermoplastic starch (TPS)), พอลิ แ ลคติ ก แอซิ ด
(Poly(lactic acid) (PLA)), พอลิบิวทีลีนซัคซิเนต (Poly(butylene succinate)) รวมไปถึงพอลิเมอร์
ในกลุ่มพอลิไฮดรอกซีอัลคำโนเอต (Polyhydroxyalkanoate (PHAs)) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่ผลิตได้จำก
จุลินทรีย์
พอลิไฮดรอกซีบิวทีเรต-โค-ไฮดรอกซีวำรีเลต
(Poly(hydroxybutylate-cohydroxyvalerate) (PHBV)) เป็นหนึ่งในพอลิเมอร์ในกลุ่ม PHAs โดยเป็นโคพอลิเมอร์ระหว่ำงพอ
ลิไฮดรอกซีบิวทีเรต
(Polyhydroxybutyrate
(PHB))
และพอลิไฮดรอกซีวำรีเลต
(Polyhydroxyvalerate (PHV)) โดย PHB เป็นพอลิเมอร์ที่มีควำมทนต่อแรงดึงและมอดูลัสสูง แต่มี
ข้อจำกัดอยู่บำงประกำรที่สำคัญในกำรนำมำใช้งำนคือมี processing window ที่แคบ, ควำมทนทำน
ต่อแรงกระแทก (Impact resistance) ที่ต่ำ [1, 2] กำรเพิ่มส่วนของ HV เข้ำไปใน PHBV จะทำให้
PHBV มีควำมทนทำนต่อแรงกระแทก (Impact resistance), ควำมเหนียว (Toughness), ควำม
ยืดหยุ่น (Flexibility) ที่มำกขึ้นและทำให้อุณหภูมิกำรหลอมลดลง PHBV ที่มีปริมำณ
hydroxyvalerate (HV) ต่ำ เป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติเชิงกลที่ดีมีควำมทนต่อแรงดึงประมำณ 39
MPa, มอดูลัสประมำณ 1600-2100 MPa นอกจำกนี้พอลิเมอร์ชนิดนี้ยังเป็นพอลิเมอร์ที่สำมำรถ
สลำยตัวได้ทำงชีวภำพ (Compostable plastic) และสำมำรถย่อยสลำยได้ในน้ำทะเล แต่ PHBV
ยังคงมีข้อเสียคือเป็นพอลิเมอร์เปรำะ (Brittle) มี elongation at break ประมำณ 5–7%, มีควำม
เสถียรทำงควำมร้อนต่ำ (Low thermal stability) และมีรำคำแพง [2, 3]
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ในงำนวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงเสถียรทำงควำมร้อนและควำมเปรำะของ PHBV โดยใช้
กระบวนกำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีปกับพอลิบิวทีลีนซัคซิเนตโคอะดิเปต (Poly(butylene succinateco-adipate), PBSA) และเติม short pineapple fiber (SPF) พร้อมทั้งศึกษำสมบัติเชิงกล, สมบัติ
กำรกระแทก,
สมบัติเชิงควำมร้อน,
ควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในทะเล
(marine
biodegradability) ของ PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA/SPF composites ในสภำวะป่ำ
ชำยเลนและน้ำทะเล
รวมไปถึงศึกษำควำมเสถียรของสมบัติเชิงกลหลังจำกผ่ำนกำรให้สภำวะเร่ง
(accelerated weathering condition)
1.2 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
1.2.1 เพื่อปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV ในกระบวนกำร process
1.2.2 เพื่อศึกษำ mechanical stability properties ของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ
PHBV/PBSA/short pineapple fiber composite ภำยใต้ accelerated weathering condition
1.2.3 เพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลและสมบัติกำรกระแทกของ PHBV ด้วยกำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีปกับ
bio-plastic และทำ composite ด้วยกำรเติม short pine apple fiber
1.2.4 เพื่อศึกษำ marine biodegradability ของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ
PHBV/PBSA/short pineapple fiber composite
1.3 แนวคิดของงำนวิจัย
ในงำนวิจัยนี้ได้ป รับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV ผ่ำนปฏิ กิริยำ free radical
ร่ ว มกั บ condensation โดยเติ ม peroxide, coagent และ chain extender, สมบั ติ เชิ ง กลและ
สมบัติกำรกระแทกของ PHBV โดยเบลนด์กับ PBSA และเตรียม PHBV composite โดยใช้ short
pineapple fiber ผ่ำนกระบวนกำรเบลนด์ แบบรีเอ็กทีปพร้อมกำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรย่อย
สลำยในทะเลของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA/SPF composite รวมไปถึ ง
ศึ ก ษำควำมเสถี ย รของสมบั ติ เ ชิ ง กล (mechanical stability properties) ภำยใต้ ส ภำวะเร่ ง
(accelerated weathering condition)
1.4 ขอบเขตและข้อจำกัดของงำนวิจัย
1.4.1 ใช้ PHBV ที่มี HV ประมำณ 3-10%
1.4.2 PHBV เบลนด์กับ PBSA
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1.4.3 Short pineapple fiber ที่ใช้มีควำมยำวไม่เกิน 6 mm, diameter ไม่เกิน 100 micrometer
โดยเติม pineapple fiber ไม่เกิน 30%
1.4.4 กำรเบลนด์และทำ composite ดำเนินกำรในเครื่อง internal mixer
1.5 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนวิจัยโดยสรุป
1.5.1. ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.5.2. ออกแบบวิธีกำรทดลองและวำงแผนกำรทดลอง
1.5.3. จัดหำวัสดุและสำรเคมีที่ใช้ในงำนวิจัย
1.5.4. ดำเนินงำนวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
1.5.5 วิเครำะห์และสรุปผลกำรวิจัย
1.5.6 นำเสนอส่วนหนึ่งของผลงำนวิจัยในงำนสัมมนำทำงวิชำกำร
1.5.7 ทำรำยงำนผลกำรวิจัย
1.5.8 กำรสอบงำนวิจัย
1.6 กำรดำเนินงำนวิจัย
1.6.1 กำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนในระหว่ำงขึ้นรูปของ PHBV
กำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV ดำเนินกำรปรับปรุงโดยผ่ำน
ปฏิกิริยำใน 3 ลักษณะคือ 1.ปฏิกิริยำ free radical โดยในส่วนของปฏิกิริยำ free radical นี้จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ระบบคือระบบที่มีกำรเติม free radical initiator โดยในที่นี้คือ
Di(tertbutylperoxyisopropyl)benzene (DB) เพียงอย่ำงเดียวในปริมำณ 0.1-0.3 phr และระบบ
ที่มีกำรเติม DB 0.1-0.3 phr ร่วมกับ coagent ซึ่งคือ Triallyl isocyanurate (TAIC) ในปริมำณ
0.1-0.3 phr 2.ปฏิกิริยำ condensation ดำเนินกำรโดยเติม Multi-functional epoxy chain
extender (ECE) ในปริมำณที่แตกต่ำงกัน 0.5-2 phr และ 3.ปฏิกิริยำร่วมกันระหว่ำง free radical
และ condensation โดยเติม DB ร่วมกับ TAIC และ ECE โดยทำกำรผสมด้วยเครื่องผสมภำยใน
แบบปิด (internal mixer) ที่อุณหภูมิ 180 °C ควำมเร็วโรเตอร์ 100 รอบต่อนำที จำกนั้นจึงนำ
ตัวอย่ำงที่ได้ไปศึกษำสมบัติเชิงกล, ควำมหนืดของพอลิเมอร์, สมบัติเชิงควำมร้อน รวมไปถึงโครงสร้ำง
ทำงเคมีของพอลิเมอร์หลังทำกำรปรับปรุง
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1.6.2 กำรปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PHBV โดยกำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีปและทำพอลิเมอร์
คอมโพสิต
1.6.2.1 กำรปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PHBV โดยเบลนด์กับ PBSA
กำรปรับ ปรุงสมบัติ เชิ ง กลของ PHBV ด ำเนิ น กำรโดยเบลนด์ PBSA ซึ่ ง เป็ น soft
polymer กับ PHBV ที่อัตรำส่วน PHBV:PBSA 80:20 โดยมีกำรเติม DB, TAIC และ ECE เพื่อใช้ใน
กำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนและใช้เป็นสำรในกำรเพิ่มควำมเข้ำกันได้ซึ่งดำเนินกำรเบลนด์
ด้วยเครื่องผสมแบบปิด (internal mixer) ที่อุณหภูมิ 180 °C ด้วยควำมเร็วโรเตอร์ 100 รอบต่อนำที
เป็นเวลำ 10 นำที จำกนั้นจึงนำตัวอย่ำงที่ได้ไปศึกษำสมบัติเชิงกล
1.6.2.2 กำรปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PHBV/PBSA blends โดยทำพอลิเมอร์คอม
โพสิตด้วยเส้นใยสัปปะรด
กำรปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PHBV/PBSA blend ดำเนินกำรโดยเติมเส้นใยสัปปะ
รด (short pineapple fiber, SPF) ที่ปริมำณ 5 phr โดยใช้เส้นใย 2 แบบคือ 1.เส้นใยสัปปะรดที่ไม่
ผ่ำนกำรปรับปรุงผิว (SPF) และ 2.เส้นใยสัปปะรดที่ผ่ำนกำรปรับปรุง ผิว (TSPF) ที่ปรับปรุงผิวของ
SPF ด้วย maleic anhydride (MA) ที่ปริมำณ 2%wt ของน้ำหนักเส้นใยโดยแช่ SPF ในสำรละลำย
MA และอบที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลำ 24 ชั่วโมง ในกำรผสมดำเนินกำรโดยกำรผสมด้วยเครื่องผสม
แบบปิด (internal mixer) ที่อุณหภูมิ 180 °C ด้วยควำมเร็วโรเตอร์ 100 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 10
นำที จำกนั้นจึงนำตัวอย่ำงที่ได้ไปศึกษำสมบัติเชิงกล
1.6.3 กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกลของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ
PHBV/PBSA/SPF composite ในกำรจัดเก็บในสภำวะปกติและกำรให้สภำวะเร่ง
1.6.3.1 กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกลของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ
PHBV/PBSA/SPF composite ในระหว่ำงกำรจัดเก็บในสภำวะปกติ
กำรทดลองในส่วนนี้ดำเนินกำรนำชิ้นงำนใส่ตู้ควบคุมควำมชื้น (Stability test chamber) ที่
อุณหภูมิ 30 °C ควำมชื้น 70%RH เป็นเวลำ 4 สัปดำห์ โดยทำกำรเก็บตัวอย่ำงสัปดำห์ละ 1 ครั้งเพื่อ
ติดตำมสมบัติเชิงกลในแต่ละสัปดำห์
1.6.3.2 กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกลของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ
PHBV/PBSA/SPF composite ในสภำวะเร่ง
กำรทดลองในส่วนนี้ดำเนินกำรนำชิ้นงำนใส่ในเครื่องทดสอบควำมเสื่อมภำยใต้สภำวะเร่ง
(Accelerated weathering tester) โดยใช้ส ภำวะตำมมำตรฐำน ASTM G154 โดยมี กำรฉำยแสง
UVB ที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลำ 4 ชั่วโมง จำกนั้นจึงให้ชิ้นงำนอยู่ภำยใต้สภำวะแบบ condensation
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ที่อุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลำ 4 ชั่วโมง เป็นเวลำทั้งหมด 4 สัปดำห์ โดยทำกำรเก็บตัวอย่ำงสัปดำห์ละ 1
ครั้งเพื่อติดตำมสมบัติเชิงกลในแต่ละสัปดำห์
1.6.4 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในทะเลตำมธรรมชำติของ PHBV,
PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA/SPF composites
กำรทดลองในส่วนนี้ดำเนินกำรโดยนำชิ้นงำนที่ได้บรรจุลงในถุงตำข่ำยและนำไปไว้ในทะเลที่ ศูนย์วิจัย
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก เลขที่309 ม.1 ต.ปำกน้ำกระแส อ.แกลง จ.
ระยอง 21170 โดยนำชิ้นงำนไปใส่ไ ว้ในพื้ นที่ 2 ลักษณะคือป่ำชำยเลน (mangrove field) ที่พิกัด
12.698228 N 101.704296 E และลอยในน้ ำทะเล (open sea water) ที่ พิ กั ด 12.698357 N
101.703213 E เป็ น เวลำ 4 สั ป ดำห์ โดยท ำกำรเก็ บ ตั ว อย่ ำงสั ป ดำห์ ล ะ 1 ครั้ ง ในกำรติ ด ตำม
ควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยของตัวอย่ำงดำเนินกำรโดยติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงไปของน้ำหนักของ
ตัวอย่ำงในช่วงเวลำต่ำงๆในกำรทดสอบ
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.7.1 สำมำรถปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV ได้
1.7.2 สำมำรถปรับปรุงสมบัติเชิงกลและสมบัติกำรกระแทกของ PHBV จำกกำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีป
และรีเอ็กทีปคอมโพสิตกับ PBSA และ short pineapple fiber ได้
1.7.3 สำมำรถประเมินควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ
PHBV/PBSA/SPF composite ในน้ำทะเล ได้
1.7.4 สำมำรถประเมินกำรทนทำนต่อสภำพแวดล้อมของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ
PHBV/PBSA/SPF composite จำกกำรทดสอบในสภำวะ accelerated weathering
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บทที่ 2
งำนวิจัยที่เกีย่ วข้องและเอกสำรอ้ำงอิง
2.1 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Yoshihiro Aoyagi และคณะ [4] ได้ ศึ ก ษำ thermal degradation ของ PHB โดยให้
สภำวะแบบ isothermal temperature ที่ อุ ณ หภู มิ 170 °C จำกกำรทดลองพบว่ ำ number
average degree of polymerization (Pn) ของ PHB มี ก ำรลดลงอย่ ำ งรวดเร็ว ในลั ก ษณะที่ เป็ น
non-linear relationship กั บ เวลำในระหว่ ำ งกำรให้ ส ภำวะข้ ำ งต้ น ในช่ ว ง 10 นำที แ รกของกำร
ทดสอบโดยที่ ค่ำ 1/Pn แปรผันตรงกั บเวลำดั งสมกำรที่ 1 แสดงให้เห็ นว่ำ PHB เกิดกำร degrade
แบบ random chain scission ในช่วงแรกของกำรเกิด thermal degradation โดยที่น้ำหนักของ
PHB ไม่เปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นว่ำไม่มีกำรเกิด volatile ขึ้นมำในระหว่ำงกำรทดสอบกำรเป็นเวลำ
30 นำที
1
𝑃𝑛,𝑡

1

= 𝑘𝑑 𝑡 + 𝑃

𝑛,0

(1)

โดยที่ Pn,t และ Pn,0 คือ number average degree of polymerization ที่เวลำ t และ 0
ตำมลำดับ และ kd คือ rate constant ของกำรเกิด degradation
Hengxue Xiang และคณะ [5] ได้ศึกษำ thermal depolymerization mechanism ของ
PHBV พบว่ำน้ำหนักของ PHBV มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีนัย สำคัญถึงแม้จะให้อุณหภูมิที่ 180 °C
เป็นเวลำ 30 นำทีในขณะที่ Mn ของ PHBV มีกำรลดลงจำก 110,990 g/mol ไปเป็น 21,050 g/mol
โดยกำรเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิทดสอบมีผลทำให้ Mn ของ PHBV มีค่ำลดลงมำกขึ้น ในขณะที่ PDI มีค่ำ
เพิ่มขึ้นหลังจำกทำกำรทดสอบดังแสดงในตำรำงที่ 2.1 จำกผลกำรทดลองแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ
อุ ณ หภู มิ ที่ ใช้ ในกำรทดสอบ เมื่ อ อุ ณ หภู มิ มี ค่ ำ สู ง กว่ ำ อุ ณ หภู มิ ห ลอมเหลวของ PHBV จะท ำให้
เกิดปฏิกิริยำ chain scission ขึ้นส่งผลให้มีกำรลดลงของน้ำหนักโมเลกุลอย่ำงต่อเนื่องร่วมกับกำร
เพิ่มขึ้นของ PDI นอกจำกนี้ยังพบว่ำ activation energy, ΔEtd ในกำรเกิด thermal degradation
ของ PHBV ในสภำวะ nitrogen และ air ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญเมื่อ weight loss fraction
มีค่ำต่ำกว่ำ 50% อย่ำงไรก็ตำมเมื่อ weight loss fraction มีค่ำมำกกว่ำ 50% จะทำให้ ΔEtd ภำยใต้
สภำวะ nitrogen มีค่ำสูงกว่ำในสภำวะ air แสดงให้เห็นว่ำก๊ำซออกซิเจนไม่ได้มีอิทธิพลในกำรทำให้
PHBV เกิดกำรสลำยตัวทำงควำมร้อนในช่วงแรกของกำรสลำยตัว อย่ำงไรก็ตำมเมื่อ weight loss
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fraction มีค่ำสูงกว่ำ 50% intermediate product ที่เกิดขึ้นมีควำม sensitive ต่อ oxygen ทำให้
ΔEtd ในสภำวะ oxygen มีค่ำต่ำกว่ำภำยใต้สภำวะก๊ำซไนโตรเจนดังแสดงตำรำงที่ 2.2
ตำรำงที่ 2.1อิทธิพลของ isothermal temperature ต่อน้ำหนักโมเลกุลและกำรกระจำยตัวของ
น้ำหนักโมเลกุลของ PHBV หลังทำกำรทดสอบเป็นเวลำ 30 นำที [5]

ตำรำงที่ 2.2 activation energy ของ PHBV ที่ weight loss fraction ต่ำงๆ [5]

ในหลำยงำนวิจัยที่ผ่ำนมำ[4-6] ได้รำยงำนเกี่ยวกับกำรเกิด thermal degradation ของ
PHBV โดยผ่ำน beta elimination random chain scission โดยเกิดผ่ำน six-membered ring
transition state เนื่องจำก C atom ที่ตำแหน่ง alpha ของ ester oxygen มี electron donating
effect ที่ดีในขณะที่ methylene group ที่ตำแหน่ง beta ของ ester oxygen มี negative
inductive effect ที่ดีส่งผลให้เกิดกำรขำดของสำยโซ่ PHBV ได้ง่ำยโดยเกิดผ่ำน transition state
ดังกล่ำวส่งผลให้มีกำรเกิดขึ้นมำของ carboxylic ended group และ vinyl ended group
oligomer ดังแสดงในรูปที่ 2.1
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รูปที่ 2.1 กำรสลำยตัวทำงควำมร้อนของ PHBV ผ่ำนกำรเกิด six-membered ring transition
state
Ting Zhenga และคณะ [7] ได้ ท ำกำรเตรี ย ม PHBV/cellulose nanocrystal (CNCs)
composite โดยมี ก ำรเตรียม coupling agent คือ PHBV-g-Glycidyl methacrylate (GMA) โดย
ใช้ reactive extrusion process โดยใช้ DCP เป็ น initiator พบว่ ำ สำมำรถ graft GMA ลงบน
PHBV ได้ จ ริ ง ซึ่ ง พบ peak ที่ wavenumber 908 cm-1 บ่ ง บอกถึ ง หมู่ epoxide โดย %grafting
ขึ้ น อยู่ กั บ GMA content มำกกว่ ำ initiator concentration โดยที่ grafting reaction ท ำให้ Mn
และ Mw เพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 2.2

รูปที่ 2.2 กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของ PHBV และ PHBV-g-GMA: (a) FTIR spectrum และ (b) GPC
chromatograms ของตัวอย่ำง P0 ถึง P3 [7]
Clement Matthew Chana และคณะ [8] ได้ ศึ ก ษำกำรอิ ท ธิ พ ลของกำรเติ ม Boron
nitride(BN) และ talc ใน radiate pine wood flour/PHBV composite โดยมี ก ำรเติ ม ปริ ม ำณ
wood คล้ำยกับ commercial wood plastic composite ในงำนวิจัยนี้ทำกำรเตรียมตัวอย่ำงโดย
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ใช้ single-step extrusion process จำกกำรทดลองพบว่ ำ ทั้ ง BN ที่ 1%wt และ talc ที่ 5%wt
แสดง nucleating effect ในกำรเกิ ด ผลึ ก โดย BN มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพที่ ดี ก ว่ ำ กำรเติ ม talc 5 และ
10%wt ท ำให้ มี ก ำรเพิ่ ม ขึ้ น ของ tensile strength และ tensile modulus ของ PHBV/wood
flour composite (50/50 w/w) composite โดย micron-sized talc ได้เข้ำไปเติมในช่องว่ำงของ
composite
Elisabeta Elena Tănase และคณะ [9] ได้ ป รับ ปรุง สมบัติ เชิ ง กลของ PHB โดยกำรเติ ม
natural fiber ในปริมำณที่ แตกต่ำงกันตั้งแต่ 2% ถึง 10% จำกงำนวิจัยพบว่ำกำรเติม Cellulose
fiber (CF) ลงใน polymer matrix มีผลทำให้ melt viscosity ลดลงส่งผลให้ process ได้ง่ำยมำก
ขึ้น จำกผลกำรทดสอบด้วยเทคนิค FTIR พบว่ำ PHB composite แสดง band คล้ำยคลึงกับ PHB
โดยมีกำร shift ของ peak ไปที่ frequency ที่ต่ำลงเล็กน้อยแสดงให้เห็นถึงกำรเกิด interaction ขึ้น
กำรเติม CF ทำให้อุณหภูมิหลอมลดลงตำมปริมำณกำรเติม CF และทำให้ degree of crystallinity
ลดลงเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ neat PHB นอกจำกนี้ PHB/CF composite ยั ง แสดง UV blocking
effect และทำให้ %transmittance ในช่วง visible region ลดลงตำมกำรเพิ่มขึ้นของ CF content
ใน composite โดยที่ทุกตัวอย่ำงมีกำรลดลงของ transmittance โดยที่ยังคงมี transparency ที่สูง
Sanjeev Singh และคณะ [10] ได้ทำกำรเตรียม hybrid bio-composite โดยกำรเติม talc
และ wood fiber ลงใน PHBV โดยทำกำรขึ้นรูปตัวอย่ำงด้วยกระบวนกำรฉีด จำกกำรทดลองพบว่ำ
กำรเติม wood fiber และ talc 20% จะทำให้มีกำรเพิ่มขึ้นของ Young’s modulus และ flexural
modulus ประมำณ 200% โดยมีกำรลดลงของ impact strength เมื่อมีกำรเติม talc และ wood
fiber กำรเติม talc ไม่มีอิทธิพลต่อ crystallization ของ PHBV
Adriana da Silva Moura และคณะ [11] ได้ประเมินสมบัติทำงควำมร้อน, สมบัติเชิงกล
และสัณฐำนวิทยำ รวมไปถึงควำมสำคัญของกำรปรับปรุง coconut fiber (CF) โดยทำกำรเตรียม
PHB/CF composite ด้วยกระบวนกำรฉีดจำกผลกำรทดลองพบว่ำกำร treat coconut fiber (CF)
โดยใช้น้ำร้อนทำให้สำมำรถกำจัด low molar mass compound ได้บำงส่วนโดยที่ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงของ fiber structure แสดงให้เห็นว่ำกำร treat CF ด้วยน้ำร้อนสำมำรถใช้ทดแทนกำร
ปรับปรุงด้วยสำรเคมีได้ PHB/CF composite มีกำรเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิหลอมโดยที่ยังคง thermal
stability ไว้ได้ทั้งในระบบของ CF และ treated CF จำกผลกำรทดสอบด้วย tensile testing พบว่ำ
composite ที่เตรียมได้ทั้งหมดมีควำม rigid มำกขึ้น โดยพบว่ำ PHB และ CF เกิด interfacial
adhesion ที่ดีจำกกำรทดสอบ morphological analysis และ crystallinity ในระบบของ treated
CF มีค่ำเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในระบบของ CF ที่ไม่ได้ treat
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Eduardo Braga Costa Santos และคณะ [12] ได้ treat fiber ด้วยน้ำอุ่น (50 ◦C) ทำให้
เกิด defibrillation ของ fiber ได้ดีขึ้น พร้อมทั้งทำให้ได้ fiber ที่มี crystallinity index, surface
area มำกขึ้น และไม่ได้มีผลในกำรเปลี่ยนแปลง constitution และ crystalline structure ของ
fiber Clement Matthew Chan และคณะ [13] ได้ประเมินอิทธิพลของสภำพแวดล้อม outdoor
(natural, non-soil) ต่อสมบัติของวัสดุซึ่งเป็น PHBV/wood flour (WF) composite โดยทำกำร
ทดสอบเป็นเวลำ 1 ปีจำกกำรทดลองพบว่ำ neat PHBV และ PHBV/WF composite ที่ผ่ำน
natural weathering มีกำรเกิด bleaching effect จำกกำรโดนแสง UV, มีกำรเติบโของเชื้อรำใน
wood composite แต่ไม่พบกำรเติบโตใน neat PHBV จำกกำรทดสอบด้วย tensile testing พบว่ำ
neat PHBV และ PHBV/20%WF มีควำมเปลี่ยนแปลงของสมบัติเชิงกลเล็กน้อยหลังจำกผ่ำน
natural weathering เป็นเวลำ 1 ปี ในขณะที่ PHBV/50%WF มีกำรลดลงของ tensile strength
และ modulus หลังจำกทำกำรทดสอบ
H. K. Lee และคณะ [14] ได้เบลนด์ poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) กับ Epoxidized
Natural Rubber (ENR-50) ด้วยวิธี solvent casting จำกนั้นจึงทำกำร annealing ที่ 184, 187,
190, 193, 196, และ 199 °C จำกกำรทดลองพบว่ำ morphology ของ PHB/ENR-50 blend
เปลี่ยนแปลงไปตำมองค์ประกอบของพอลิมเอร์ที่ใช้ในกำรเบลนด์โดยมี stratified PHB phase
เมื่อเบลนด์ PHB:ENR-50 ที่อัตรำส่วน 40/60, spherical dispersion ENR-50 phase ที่ 60/40
และเกิด phase inversion ที่ 50/50 จำกกำรนำตัวอย่ำงไป annealing พบว่ำมีกำรเกิด melt
reaction ในขณะ annealing ในช่วง 184 ถึง 199°C ด้วย DSC technique ดังตำรำงที่ 2.3 โดย
เกิดปฏิกิริยำดังรูปที่ 2.3
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ตำรำงที่ 2.3 Heats of Reactions, t0.5 และ 1/t0.5 ของ Melt Reaction ใน PHB/ENR-50
Blends [14]

รูปที่ 2.3 ปฏิกิริยำที่เกิดขึ้นของ PHB/ENR-50 melt blends [14]
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Piming Ma และคณะ [15] ได้เตรี ยม PHB/PBS และ PHBV/PBS blend ด้ว ยวิธี in situ
compatibilization โดยใช้ DCP เป็น initiator จำกกำรทดลองพบว่ำ PHBV หรือ PHB และ PBS มี
compatibility ที่ไม่ดีต่อกันทำให้เกิด disperse phase ที่มี particle size ใหญ่ และมี interfacial
adhesion ที่ น้ อ ย เมื่ อ มี ก ำรใช้ DCP ท ำให้ ข นำดอนุ ภ ำคของ PHB เล็ ก ลงและมี interfacial
adhesion ที่ดีขึ้น ส่งผลให้สมบัติเชิงกลของ PHBV/PBS หรือ PHB/PBS ดีมำกขึน้
Yashodhan Parulekar และ Amar K. Mohanty [16] ได้ปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PHB
โดยกำรเติม functionalized elastomeric component จำกงำนวิจัยพบว่ำกำรเติม ENR50 ลงใน
PHB matrix โดยที่ไม่มี compatibilizer ไม่มีผลต่อกำรเพิ่ม toughness ของ PHB เนื่องจำกขำด
interfacial adhesion ระหว่ำงเฟสทั้งสอง โดยผู้ทำกำรวิจัยได้เลือกใช้ maleated rubber เป็น
compatibilizer โดยใช้ compatibilizer ที่แตกต่ำงกันคือ maleated rubber ที่มีปริมำณ MA (6
groups ต่อ 1 สำยโซ่) สูงแต่มี MW ต่ำ (3100) และ maleated rubber ที่มีปริมำณ MA ต่ำ (2
groups ต่อ 1 สำยโซ่) แต่มี MW สูง (4700) โดยพบว่ำ compatibilizer ชนิดแรกสำมำรถเพิ่ม
impact strength ของ PHB ได้ดีดังแสดงในตำรำงที่ 2.4
ตำรำงที่ 2.4 Notched Izod impact strength, modulus และขนำดโดยประมำณของ rubber
particle [16]

Estefanía Lidón Sánchez-Safont และคณะ [17] ได้ ป รั บ ปรุ ง สมบั ติ เชิ ง กลของ PHBV
โดยกำรเติ ม thermoplastic polyurethane (TPU) เป็ น impact modifier และ cellulose เป็ น
สำรเสริมแรง จำกกำรทดลองพบว่ำ TPU และ cellulose สำมำรถกระจำยตัวได้ดีใน PHBV โดยที่ไม่
ต้องมี compatibilizer และพบว่ำกำรเติม TPU ทำให้เกิด plastic deformation และมีกำรเพิ่มขึ้น
ของ toughness ในขณะเดียวกันกำรเติม cellulose เข้ำไปจะทำหน้ำที่เสริมแรงทำให้ทดแทนสมบัติ
เชิงกลที่ลดลงเมื่อมีกำรผสม TPU เข้ำสู่ PHBV matrix
W.V. Srubar III และคณะ [18] ได้ ศึ ก ษำอิ ท ธิ พ ลของ ambient aging ต่ อ สมบั ติ ท ำง
กำยภำพและเชิงกลของ PHB และ PHBV ซึ่งให้สภำวะกับตัวอย่ำงทดสอบภำยใต้สภำวะไร้แสงโดย
ควบคุมทั้งอุณหภูมิ (15 °C) และควำมชื้นเป็นระยะเวลำ 168 วัน จำกกำรทดลองพบว่ำทั้ง PHB และ
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PHBV มีควำม stiff มำกขึ้นหลังจำกกำรให้สภำวะเป็นเวลำ 168 วันโดย Young’s modulus มีค่ำ
เพิ่มขึ้น 134% ในกรณีของ PHB และ 154% ในกรณีของ PHBV, elongation at break ของพอลิ
เมอร์ทั้งสองมีค่ำลดลงเช่นเดียวกันโดยลดลง 64% ในกรณีของ PHB และ 72% ในกรณีของ PHBV
เช่นเดียวกับ tensile strength ที่มีค่ำลดลง 28% ในกรณีของ PHB และ 8.9 % ในกรณีของ PHBV
ซึ่ ง คำดว่ ำ กำรเปลี่ ย นแปลงสมบั ติ เชิง กลข้ ำงต้ น เป็ น อิ ท ธิพ ลของกำรเกิ ด กำรจั ด เรีย งตั ว ใหม่ ข อง
polymer semicrystalline microstructure อย่ ำงไรก็ ต ำมจำกกำรทดสอบด้ วยเทคนิ ค DSC พบ
กำรเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของปริมำณผลึกทั้ง PHB และ PHBV ดังแสดงในรูปที่ 2.4 นอกจำกนี้
ยังพบกำรเปลี่ยนแปลงของอุ ณ หภูมิหลอมอย่ำงไม่มีนัย สำคัญ ร่วมกับกำรพบกำรเปลี่ยนแปลงของ
glass transition temperature ของทั้ ง PHB และ PHBV ดัง แสดงตำรำงที่ 2.5 โดยพบว่ำ initial
glass transition ของ PHB เพิ่มขึ้นจำก -9.3 ไปเป็น -0.17 °C ในขณะที่ PHBV เพิ่มขึ้นจำก -9.8 ไป
เป็น 6.8 °C เมื่อทำกำรให้สภำวะเป็นเวลำ 168 วัน ในขณะเดียวกัน second order transition ของ
PHB เพิ่มขึ้นจำก 35 ไปเป็น 36.2 °C และของ PHBV เพิ่มขึ้นจำก 44.3 ไปเป็น 56 °C แสดงให้เห็น
ว่ำกำรเปลี่ ยนแปลงสมบั ติ เชิ งกลของทั้ ง PHB และ PHBV ในงำนวิ จั ยนี้ ไม่ ไ ด้ เกิ ด ขึ้น จำกกำรเกิ ด
secondary crystallization หรื อ lamella thickening โดยคำดว่ ำ เกิ ด ขึ้ น จำกกำรจั ด เรี ย งตั ว ใน
บริเวณ inter-lamellar amorphous region อย่ำงต่อเนื่องร่วมกับกำรเปลี่ย นแปลงเล็ กน้อ ยของ
โครงสร้ำงและเสถียรภำพของ crystalline state

รูปที่ 2.4 อิทธิพลของเวลำในกำรทดสอบต่อ crystallinity ของ PHB และ PHBV [18]
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ตำรำงที่ 2.5 Glass transition temperatures, Tg (°C) และ specific heat capacities, Cp
(J/g/°C) ของ PHB และ PHBV หลังจำกทำกำรทดสอบเป็นเวลำ 1, 4 และ 168 วัน และของ PHBV
ที่ผ่ำนกำร quenched ด้วย liquid nitrogen ทันทีหลังจำกหลอมเหลว [18]

2.2 Bio-plastic [19] [20]
Bio-plastic หรือพลำสติกชีวภำพเป็นพลำสติกที่ผลิตได้จำก renewable resource
(bio-based plastic) หรื อ เป็ น พลำสติ ก ที่ ส ำมำรถย่ อ ยสลำยได้ ต ำมธรรมชำติ (biodegradable
plastic) จึงสำมำรถจำแนก bio-plastic ได้ 3 ชนิดคือ
2.2.1 Bio-based biodegradable plastic
Bio-based biodegradable plastic ห รื อ พ ลำสติ ก ที่ ผลิ ต ได้ จำก renewable
resource และสำมำรถย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ พลำสติกชนิดนี้สำมำรถผลิตจำก biomass เช่น
ข้ำว, อ้อย, ข้ำวโพด, มันสำปะหลัง ตัวอย่ำงของพลำสติกชนิดนี้เช่น Poly(lactic acid) หรือ PLA,
poly(butylene succinate) หรือ PBS, Polyhydroxyalkanoate หรือ PHAs
2.2.2 Bio-based non-biodegradable plastic
Bio-based non-biodegradable plastic หรือ พลำสติ ก ที่ ผลิ ต ได้จ ำก renewable
resource แต่ ไ ม่ ส ำมำรถย่ อ ยสลำยได้ ต ำมธรรมชำติ ตั ว อย่ ำ งของพลำสติ ก ชนิ ด นี้ เ ช่ น Biopolyethylene หรือ Bio-PE, Bio-poly(ethylene terephthalate) หรือ Bio-PET
2.2.3 Non-biobased biodegradable plastic
Non-biobased biodegradable plastic หรือพลำสติกที่ไม่ได้ผลิตจำก renewable
resource แต่สำมำรถย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ พลำสติกชนิดนี้ผลิตจำก petroleum based
material
แต่สำมำรถย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ
ตัวอย่ำงของพลำสติกชนิดนี้เช่น
Poly(butyleneadipate-co-teraphthalate) หรือ PBAT, Polycaprolactone หรือ PCL
2.3 Polyhydroxyalkanoate (PHAs)
Polyhydroxyalkanoate (PHAs) เป็นกลุ่มของ polymer ที่จัดเป็น polyester ที่เป็น biobased biodegradable plastic ซึ่งพบในรูปของ carbon source ของจุลินทรีย์อยู่ในลักษณะที่เป็น
granule จำกอดีตจนถึงปัจจุบันมีจุลินทรีย์มำกมำยหลำยชนิดที่สำมำรถผลิต PHAs ขึ้นมำได้ซึ่ง
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สำมำรถแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1.กลุ่มที่จะผลิต PHAs เมื่อได้รับ metabolic stress โดยจำกัด
nutrients บำงชนิดเช่น phosphorus, nitrogen, magnesium และจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนกลุ่มนี้
จะไม่มีกำรสะสมของ PHAs ในระหว่ำง growth phase และ 2.กลุ่มที่จะมีกำรสะสมของ PHAs
ในช่วง growth phase แต่จะไม่มีกำรผลิต PHAs เมื่อได้รับ metabolic stress โดยโครงสร้ำงของ
PHAs โดยทั่วไปแสดงดังรูปที่ 2.5 [21, 22]

รูปที่ 2.5 โครงสร้ำงโดยทั่วไปของพอลิเมอร์ในกลุ่ม PHAs [21]
Polymer ในกลุ่ม PHAs มีอยู่ด้วยกันหลำกหลำยชนิดแตกต่ำงกันไปตำมหมู่ –R และ n เช่น
poly(3-hydroxybutyrate) (R=methyl, n=1), poly(3-hydroxypropionate) (R=hydrogen,
n=1), poly (3-hydroxydodecanoate) (R=nonyl, n=1) ด้วยโครงสร้ำงของ polymer ที่มี ควำม
หลำกหลำยนี้ทำให้พอลิเมอร์ในกลุ่มนี้มีสมบัติที่หลำกหลำย ในบรรดำพอลิเมอร์ในกลุ่ม PHAs พอ
ลิไฮดรอกซีบิวทีเรต (poly(3-hydroxybutyrate) (PHB)) เป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติใกล้เคียงกับ พอลิ
พ รอพิ ลี น (polypropylene (PP)) และพ อลิ ส ไตรี น (polystyrene (PS)) โดยมี Gas barrier
properties และ Moisture resistance ที่ดี โดยมีอุณหภูมิเปลี่ยนสถำนะคล้ำยแก้ว (Tg) ตั้งแต่ -50
จนถึง 4 °C, อุณหภูมิหลอม (Tm) ตั้งแต่ 40 ถึง 180 °C โดยสมบัติเชิงกล เชิงควำมร้อนและสมบัติกำร
แพร่ผ่ำน (Permeability properties) ของ PHB ที่เปรียบเทียบกับ conventional plastic แสดงดัง
ตำรำงที่ 2.6, 2.7 และ 2.8
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ตำรำงที่ 2.6 สมบัติเชิงกลของ PHAs และพอลิเมอร์ชนิดอื่น [22]

ตำรำงที่ 2.7 คุณสมบัติทำงควำมร้อนของ PHAs และพอลิเมอร์ชนิดอื่น [22]

ตำรำงที่ 2.8 Permeability properties ของ PHAs และพอลิเมอร์ชนิดอื่น [22]

Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) หรือ PHBV เป็นพอลิเมอร์หนึ่งในกลุ่ม
PHAs โดยเป็นโคพอลิเมอร์ระหว่ำง 3-hydroxybutyrate (HB) และ 3-hydroxyvalerate ซึ่งสมบัติ
ของพอลิเมอร์ชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ HB และ HV โดย PHBV เป็นพอลิเมอร์ที่เปรำะ
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(brittle) โดยที่ มี ค วำมทนต่ อ แรงดึ ง และควำมสำมำรถในกำรต้ ำ นทำนกำรเปลี่ ย นรู ป ที่ สู ง ใน
ขณะเดียวกันกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณ HV ใน PHBV จะทำให้พอลิเมอร์มีสมบัติเปลี่ยนแปลงไปคือจะ
ทำให้มีควำมยืดหยุ่น flexible มำกขึ้นแต่ก็จะทำให้ควำมทนต่อแรงดึงและมอดูลัสลดลง โครงสร้ำง
ของ PHB และ PHBV แสดงดังรูปที่ 2.6a และ 2.6b ตำมลำดับ

(a)

(b)

รูปที่ 2.6 โครงสร้ำงทำงเคมีของ PHB (a) และ PHBV (b)
2.4 Natural fiber [23]
Natural fiber จัดเป็น lignocellulosic material ซึ่งประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก
ด้ ว ยกั น คื อ 1.เซลลู โ ลส (Cellulose) ซึ่ ง เป็ น พอลิ แ ซ็ ก คำไรด์ (Polysaccharide) ที่ เกิ ด ขึ้ น จำก
glucose unit เชื่อมต่อกันด้วย β-glycosidic bond เกิดขึ้นเป็นโฮโมพอลิเมอร์สำยโซ่ตรง (Linear
homopolymer), 2.เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจำกกำรต่อพันธะกันของ
โฮโมและเฮเทอโรพอลิ เ มอร์ ที่ มี น้ ำหนั ก โมเลกุ ล ต่ ำโดยมี กิ่ ง มำกของ anhydro-β-(1-4)-Dxylopyranose, glucopyranose, mannopyranose, และ galactopyranose units และ 3.ลิกนิน
(Lignin) ซึ่งแสดงโครงสร้ำงดังรูปที่ 2.7 [23]

รูปที่ 2.7 โครงสร้ำงของ (A) cellulose, (B) hemicellulose และ (C) lignin [23]
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Natural fiber แต่ละชนิดมีควำมแตกต่ำงกันขององค์ประกอบต่ำงๆทำให้ fiber ที่ได้มำจำก
แต่ละแหล่งมีสมบัติที่แตกต่ำงกันเช่นในกรณีของ fiber ที่มีปริมำณเฮมิเซลลูโลสสูงซึ่งมีเสถียรภำพทำง
ควำมร้อน (Thermal stability) ที่ต่ำทำให้ fiber ชนิดนี้เกิดกำรสลำยตัวทำงควำมร้อน (Thermal
degradation) ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ ำกว่ ำ หรือ ในกรณี ข อง fiber ที่ มี เซลลู โลสสู ง ซึ่ ง ท ำให้ เกิ ด inter- และ
intramolecular hydrogen bonding ที่ สู ง ท ำให้ mechanical strength ของ fiber มี ค่ ำ เพิ่ ม ขึ้ น
ตำมปริมำณเซลลูโลสซึ่งอิทธิพลขององค์ประกอบในวัสดุลิกโนเซลลูโลสิกต่อสมบัติของ fiber แสดงดัง
รูปที่ 2.8

รูปที่ 2.8 อิทธิพลของ lignocellulose component ต่อสมบัติเชิงกลและทำงกำยภำพของ natural
fiber [23]
2.4.1 Pineapple leaf fiber
Pineapple leaf fiber (PALF) เป็น fiber ที่ได้มำจำก renewable resource จำกกำร
เพำะปลูกสัปปะรด จำกส่วนใบของสัปปะรดซึ่งจัดเป็น waste หลังจำกทำกำรเพำะปลูก โดยมี
ปริมำณสูงถึง 40-60 tonnes/hectare ด้วยเหตุนี้จึงมีกำรนำ PALF มำใช้งำนในด้ำนต่ำงๆมำกขึ้นไม่
ว่ำจะเป็นกำรผลิตสิ่งทอจำก pineapple leaf fiber หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมไปถึงมีกำรนำเอำ PALF
ไปศึกษำในงำนวิจัยต่ำงๆ เมื่อทำกำรเปรียบเทียบ PALF กับ natural fiber ที่ได้จำกส่วนใบของพืช
ชนิดอื่นแล้ว PALF ถือเป็น fiber ที่มี cellulose content สูงที่สุดโดยมีปริมำณสูงถึง 80% และมี
microfibrillar angle ที่ต่ำทำให้ fiber ชนิดนี้มี tensile properties ที่ดีเมื่อเทียบกับ fiber ชนิดอื่น
[24] ดังตำรำงที่ 2.9 โดยองค์ประกอบของ PALF จะแตกต่ำงกันไปตำมแหล่งที่มำหรือกำรเพำะปลูก
สัปปะรด รวมไปถึงสำยพันธุ์ของสัปปะรดดังแสดงตำรำงที่ 2.10
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ตำรำงที่ 2.9 สมบัติของ natural fiber และ conventional synthetic fiber [24]

ตำรำงที่ 2.10 องค์ประกอบของ pineapple leaf fiber [25]

2.5 เทอร์โมไดนำมิกส์ของพอลิเมอร์เบลนด์ [19, 26, 27]
พื้นฐำนเทอร์โมไดนำมิกส์ของ polymer mixture ถูกเขียนไว้โดย Flory และ Huggins ซึ่ง
เป็นทฤษฎีที่ม ำจำกทฤษฎีของ regular solution ของ simple liquid โดยมีสมมติฐำนอยู่ 3 ข้อคือ
1.ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงปริมำตรในระหว่ำงผสม 2.มีเพียงกำรเกิด translation entropy ของสำยโซ่
พอลิ เมอร์ ที่ น ำมำพิ จ ำรณำ และ 3. Conformation ของสำยโซ่ พ อลิ เ มอร์ ใ น mixture ยั ง คง
เหมือนกับตอนที่เป็น pure polymer ดังแสดงในรูปที่ 2.9

รูปที่ 2.9 พอลิเมอร์เบลนด์ตำมทฤษฎีของ Flory-Huggins [27]
ในกรณี ของพอลิเมอร์เบลนด์สองชนิดที่มี degree of polymerization NA และ NB สำมำรถเขียน
สมกำร free energy of mixing per site ได้เป็น
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(2)
โดยที่

I

คือ volume fraction ของพอลิเมอร์เมื่อ i=A หรือ B

ตัวแปร 2 term แรกในสมกำรที่ 2 แสดงถึง entropy of mixing, ΔS ในขณะที่ term สุดท้ำยแสดง
ถึง enthalpic contribution ของ mixture กำรจะเบลนด์พอลิเมอร์เข้ำกันได้จะต้องมี ΔGm เป็นลบ
ΔGm = ΔHm – TΔSm < 0 (3)
ในกรณีของของผสมที่มีโมเลกุลใหญ่ส่งผลให้ term ของ entropy มีค่ำน้อยมำกเมื่อเปรียบเทียบกับ
term ของ enthalpy จึงประมำณได้ว่ำ
(4)
ซึ่ง Flory parameter, 𝝌AB ของพอลิเมอร์ A และ B ขึ้นกับ interaction ของพอลิเมอร์ทั้งสองที่เกิด
จำกกำร contact กันของ A-B, A-A และ B-B
𝜒𝐴𝐵 = 𝑘

1

𝐵

[𝜖 −
𝑇 𝐴𝐵

𝜖𝐴𝐴+𝜖𝐵𝐵
2

]

(5)

โดยที่ 𝜖 AB, 𝜖 AA และ 𝜖 BB คื อ interaction energy ที่ เกิ ดขึ้ น จำกกำร contact กั น ของ A-B, A-A
และ B-B ตำมลำดับโดยทั่วไปแล้ว interaction ในพอลิเมอร์โดยส่วนใหญ่ จะเป็น van der Waals
force ท ำให้ interaction energy 𝜖 AB ขึ้ น อยู่ กั บ polarizability ของโมเลกุ ล A และ B 𝜖 AB=-

PAPB โดยที่  เป็นค่ำคงที่ที่มีค่ำบวก ดังนั้น

กล่ำวคือในกรณี
ที่ไ ม่ มีป ฏิ กิริย ำเกิ ดขึ้ นระหว่ำงพอลิ เมอร์ A และ B ซึ่ ง จะมี เพี ย ง van der Waals force จะท ำให้
ΔGm มีค่ำเป็นบวกหรือเข้ำใกล้ศูนย์เท่ำนั้น ดังนั้นในกำรเบลนด์พอลิเมอร์โดยส่วนใหญ่จะต้องมีกำร
ทำให้เกิดปฏิกิริยำขึ้นในระบบเพื่อที่จะเพิ่มควำมเข้ำกันได้ระหว่ำงพอลิเมอร์ที่ใช้ในกำรเบลนด์
2.6 Drop break up mechanism [19, 27]
G.I. Taylor [19] ได้ศึก ษำกำรกระจำยตั วของ single droplet ของ Newtonian liquid
ใน Newtonian liquid อีกชนิดหนึ่งโดยคำนวณ velocity และ pressure field ทั้งด้ำนในและด้ำน
นอก droplet ซึ่งพบว่ำ droplet มีกำรเสียรูปไปเป็นวงรีดังแสดงในรูปที่ 2.10 ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวแปรไร้
หน่วย 2 ตัวแปรคือ capillary number,  ดังสมกำรที่ 6 โดยที่ 𝛔 คือ local shear stress ซึ่งมีค่ำ
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เท่ำกับ ηmγ̇ ซึ่ง γ̇ คือ shear rate, d คือ droplet diameter และ 𝛎12 คือ interfacial tension
coefficient

รูปที่ 2.10 กำรเสียรูปของ droplet ในสภำวะ uniform shear [19]

 = 𝛔d/𝛎12

(6)

และ viscosity ratio, λ ดั ง สมกำรที่ 7 โดยที่ ηm และ ηd คื อ ควำมหนื ด ของ matrix และ
dispersed phase ตำมลำดับ
λ = ηd/ηm

(7)

รูปร่ำงของ droplet ที่มีกำรเสียรูปในสภำวะ simple shear สำมำรถเขียนได้ใน term ของ total
shear strain  = ̇ 𝑡 โดยที่ B และ L คือควำมกว้ำงและควำมยำวของ droplet ตำมลำดับ
B/d= (1+2)-1/4

(8)

L/d = (1+2)1/2

(9)

ในกรณี ที่ term ของ interfacial tension มี ค่ ำ มำกเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ term ของ viscous
(viscosity ratio มีค่ำต่ำ) ควำมสำมำรถในกำรเสียรูป (deformability, D) และ orientation angle
(𝛂) ของ droplet สำมำรถคำนวณได้จำก
D = (L-B)/(L+B) = (/2)[(19 λ + 16)/(16 λ + 16)] และ 𝛂 = 𝝅/4

(10)
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เนื่องจำกค่ำชอง viscosity ratio มีค่ำได้ตั้ง แต่ 0 ถึง infinite จึง ได้ว่ำค่ำในวงเล็บทำงด้ำนขวำของ
สมกำร 10 มีค่ำประมำณ 1 กล่ำวคือ deformability มีค่ำประมำณ /2 ในขณะเดียวกันเมื่อ term
ของ interfacial tension มีค่ำน้อ ยเมื่อเปรียบเทียบกับ term ของ viscous (viscosity ratio มีค่ ำ
สูง) จึงได้ว่ำ
D= 5/8 และ 𝛂 = 𝝅/2 (11)
โดย Taylor ทำนำยว่ำ droplet จะ break ได้เมื่อ D≥Dcrit = 0.5 อย่ำงไรก็ตำมทฤษฎีของ Taylor
สำมำรถใช้ ได้ เพี ย ง 2 กรณี คื อ 1.กรณี เมื่อ term ของ interfacial tension มี ค่ำมำกกว่ำ viscous
หรือ 2.กรณีเมื่อ term ของ interfacial tension มีค่ำน้อยกว่ำ viscous นอกจำกนี้ Cox ได้พัฒนำ
ทฤษฎีของ Taylor ทำให้สำมำรถใช้ได้กับทุก viscosity ratio ซึ่ง deformability และ orientation
angle สำมำรถคำนวณได้จำก
D = (L-B)/(L+B) = (/2)[(19 λ + 16)/(16 λ + 16)]/[(19 λ/40)2+1]1/2
และ 𝛂 = 𝝅/4 + 0.5tan-1 (19 λ/20)

(12)

จำกสมกำรข้ำงต้นแสดงให้เห็น ว่ำกำรเสียรูปของ droplet จะขึ้นอยู่กับทั้ง capillary number ซึ่ง
เป็นอัตรำส่วนระหว่ำง hydrodynamic force ซึ่งสัมพันธ์กับควำมหนืดของ matrix และ interfacial
tension force ระหว่ำง phase ของพอลิเมอร์เบลนด์ซึ่งเป็นแรงที่ทำให้ dispersed phase เปลี่ยน
รูปร่ำงกลับมำมีลักษณะเป็นทรงกลม [28] รวมไปถึง viscosity ratio ของ matrix และ dispersed
phase
นอกจำกนี้ Grace [29] ได้ศึกษำอิทธิพลของทั้งในสภำวะ simple shear และ planar
elongational flow ดังแสดงในรูปที่ 2.11 โดยพบว่ำภำยใต้ simple shear กำรจะทำให้เกิดกำร
break ของเฟสรองจะเกิดขึ้นได้ง่ำยเมื่อ viscosity ratio อยู่ระหว่ำง 0.1-1 โดย viscosity ratio=4
เป็นลิมิตของกำรทำให้ droplet เกิดกำร break ถ้ำหำก viscosity ratio มีค่ำเกินกว่ำลิมิตนี้
droplet จะเกิดกำรหมุนไปตำมแรงเฉือนที่ได้รับแต่ไม่มีกำรเสียรูป จำก curve นี้แสดงให้เห็นว่ำ
fluid droplet ใน viscous matrix สำมำรถเกิดกำรยืดออกโดยแรงเฉือนและขำดออกเป็น droplet
ขนำดเล็กได้ ในทำงกลับกัน fluid matrix จะไม่สำมำรถทำให้ viscous droplet เกิดกำร break
ภำยใต้สภำวะ simple shear ในกรณีของสภำวะ extensional flow พบว่ำ viscosity ratio มี
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อิทธิพลต่อ capillary number เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้นดังนัน้ drop สำมำรถเกิดกำร break ของ
droplet ได้

รูปที่ 2.11 กรำฟกำรเปลี่ยนแปลง critical capillary number ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของ viscosity
ratio ภำยใต้สภำวะ simple shear และ 2-D elongational flow [27]
2.6.1 กำร break ของ droplet จำกกำรเฉือน
ในช่วงเริ่ม ต้น ของกำรเบลนด์ droplet ของเฟสน้อ ยจะมี ขนำดใกล้เคียงกั บขนำดของ polymer
pellet ก่อนที่จะเกิดกำรหลอมเหลวใน continuous matrix ที่เกิดกำรหลอมเหลวก่อน เมื่อพิจำรณำ
ในระบบของ Newtonian fluid ซึ่ง critical มีค่ำใกล้เคียง 1 โดยที่ viscosity ratio มีค่ำใกล้เคียง 1
ทำให้ได้สภำวะที่ ( ≫critical ซึ่งเป็นสภำวะที่ shear stress มีค่ำมำกกว่ำ interfacial stress ทำ
ให้ drop เกิ ด กำร deform พร้ อ มกั บ matrix ซึ่ ง ในช่ ว งแรกของกำรผสม drop จะเกิ ด กำรยื ด
ออกเป็น ellipsoid จำกนั้นจึงเกิดกำรยืดออกเป็น filament ซึ่งรูปร่ำงของ filament จะขึ้นอยู่กับค่ำ
ของ viscosity ratio ในกรณีที่ viscosity ratio มีค่ำมำกกว่ำ 1 filament ที่ได้จะมีปลำยในลักษณะ
กลม (round end) ในขณะเดียวกันถ้ำ viscosity ratio น้อยกว่ำ 1 filament ที่ได้จะมีปลำยแหลม
(pointed end)
2.6.2 กำร break ของ droplet ผ่ำนกำรเกิดเป็น filament
เมื่อ drop ถูกยืดออกเป็น filament ทำให้มีกำรลดลงของรัศมีร่วมกับกำรที่ interfacial tension มี
อิทธิพลต่อ capillary number มำกขึ้น เมื่อรัศมีของ filament มีขนำดเล็กลงถึง 1 micron จะทำให้
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shear stress มีค่ำใกล้เคียงกับ interfacial tension จะทำให้เกิด capillary wave บน interface
ของ filament จำกนั้นจึงเกิดกำรขำดออกของ filament เป็น droplet ขนำดเล็กซึ่งเรียกกำรขำด
โดยกำรเกิด capillary wave instability นี้ว่ำ Rayleigh mechanism ดังแสดงในรูปที่ 2.12

รูปที่ 2.12 sinusoidal deformation ของ Polyamide6 filament ใน PS matrix ที่อุณหภูมิ 230
◦C ที่เวลำ 0, 15, 30, 45 และ 60 วินำที [27]
นอกจำกนี้ยังพบกำร break ของ droplet ลักษณะอื่นที่ได้ถูกรำยงำนในงำนวิจัยอื่นๆเช่น endpinching mechanism, tip-streaming mechanism ซึ่งขึ้นอยู่กับ viscosity ratio ของพอลิเมอร์
เบลนด์ดังแสดงในตำรำงที่ 2.11 รวมไปถึง stepwise equilibrium mechanism ซึ่งเป็นกลไกที่เกิด
กำรแบ่ง droplet ออกเป็นสอง drop ที่มีขนำดเท่ำๆกันอย่ำงต่อเนื่องจนกระทัง่ ไม่สำมำรถแบ่งได้อีก
โดยที่ไม่มีกำรเกิดเป็น filament ก่อน อย่ำงไรก็ตำม mechanism นี้มีควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดได้น้อย
ตำรำงที่ 2.11 กำรเกิด droplet breakup ที่ viscosity ratio ต่ำงๆ [28]
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บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินกำรวิจยั
3.1 วัสดุและสำรเคมีที่ใช้ในงำนวิจัย
3.1.1 พอลิ ไ ฮดรอกซี บิ ว ที เรตโควำรี เรต (Poly(hydroxybutyrate-co-valerate), PHBV)
ENMAT Y1000P ได้ซื้อจำก บริษัท Tianan Biologic material จำกัด ประเทศจีน โดยมีปริมำณไฮ
ดรอกซีวำรีเรต (hydroxyvalerate content) ที่ 3 mol%, Young’s modulus 2800-3500 MPa,
Tensile strength 39 MPa, Elongation at break 2% และอุณหภูมิหลอม 170-176 °C

รูปที่ 3.1 โครงสร้ำงทำงเคมีของพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตโควำรีเรต โดยที่ R คือหมู่ -CH3 หรือ CH2CH3
3.1.2 พอลิบิวที ลีน ซัคซิเนตโคอะดิเปต (Poly(butylene succinate-co-adipate), PBSA)
BioPBSTM FD92PM ได้ ซื้อ จำก PTT MCC Biochem Company Limited โดย tensile modulus
280 MPa, yield stress 18 MPa, stress at break 32 MPa, strain at break 600% และอุณหภูมิ
หลอม 84 °C

รูปที่ 3.2 โครงสร้ำงทำงเคมีของพอลิบิวทีลีนซัคซิเนตโคอะดิเปต
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3.1.3 เส้น ใยสั บปะรด (Pineapple fiber, SPF) ที่ ได้ จำกของเหลือ ทิ้ง จำกภำคกำรเกษตร
บริเวณอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย ที่ผ่ำนกระบวนกำรตัด บด ปั่น กระทั่งได้เส้นใย
สับปะรด ลักษณะเป็นปุย สีขำวอมน้ำตำลอ่อน ดังแสดงในภำพที่ 3.3

รูปที่ 3.3 เส้นใยสัปปะรด
3.1.4 Di(tert-butylperoxyisopropyl) benzene (Perkadox® 14S) (DB) มี ลั ก ษณะเป็ น
ผงสีขำว มีปริมำณเปอร์ออกไซด์ 40% โดยน้ำหนัก ส่วนองค์ประกอบอื่นเป็น CaCO3 และ SiO2 ผลิต
จำกบริ ษั ท Akzo Nobel ประเทศไทย ใช้ เ ป็ น free radical initiator เพื่ อ ใช้ ใ นกำรปรั บ ปรุ ง
เสถียรภำพทำงควำมร้อนระหว่ำงกระบวนกำรของ PHBV และใช้เป็น compatibilizer ในกำรเบลนด์
PHBV และ PBSA โดยมีช่วงอุณหภูมิหลอม 46-52 °C โดยมี T1/2 ที่อุณหภูมิ 180 °C ประมำณ 38
วินำที

รูปที่ 3.4 โครงสร้ำงทำงเคมีของ Di(tert-butylperoxyisopropyl) benzene
3 .1 .5. Multifunctional epoxy chain extender Joncryl® ADR 4468 (ECE) เ ป็ น
สำรเคมีประเภท Multifunctional epoxide ทำหน้ำที่เป็นตัวขยำยสำยโซ่ (Chain extender) และ
สำรเพิ่ มควำมเข้ ำกั นได้ (Compatibilizer) ผลิ ตจำกบริษั ท BASF Chemical Co., Ltd. มี ลัก ษณะ
เป็นผลึกใส มีค่ำ Epoxy equivalent weight เท่ำกับ 310 กรัมต่อโมล, อุณหภูมิเปลี่ยนสถำนะคล้ำย
แก้ว (Tg) 59 °C, น้ำหนักโมเลกุล 7250 และอุณหภูมิหลอมในช่วง 120-140 °C
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รูปที่ 3.5 โครงสร้ำงทำงเคมีของ Joncryl® ADR 4468 โดยที่ R1 ถึง R5 เป็น H, CH2 หรือหมู่ alkyl
3.16. มำเลอิ ก แอนไฮไดรด์ (Maleic anhydride) เกรด AR จำกบริ ษั ท Sigma-Aldrich
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ใช้เป็นสำรเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงผิวของเส้นใยสัปปะรดเพื่อให้มีควำมเข้ำกันได้
กับ polymer matrix มำกขึ้น โดยมีควำมหนำแน่นเท่ำกับ 1.48 กรัมต่อลูกบำศก์เซนติเมตร มีจุด
หลอมเหลวเท่ำกับ 52.8 °C

รูปที่ 3.6 โครงสร้ำงทำงเคมีของมำเลอิกแอนไฮไดรด์
3.1.7. Triallyl isocyanurate (TAIC) ซื้ อ จำกบริ ษั ท Innomax จ ำกั ด ประเทศไทยเพื่ อ
ปรับปรุงควำมเสถียรทำงควำมร้อนของ PHBV ในระหว่ำงกระบวนกำร มีลักษณะเป็นของเหลวสี
เหลืองใส โดยมีอุณหภูมิหลอม 24.8 °C, จุดเดือด 149-152 °C และ flash point ที่ 245 °C

รูปที่ 3.7 โครงสร้ำงทำงเคมีของ Triallyl isocyanurate
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คลอโรฟอร์ม (Chloroform) เกรด GPR ผลิตโดยบริษัท RCI Labscan Limited มีลักษณะ
เป็นของเหลวใส มีกลิ่นเอกลักษณ์ น้ำหนักโมเลกุล 119.38 g/mol ควำมหนำแน่น 1.48 g/cm3 ใช้
เป็นตัวทำละลำยสำหรับ PHBV

รูปที่ 3.8 โครงสร้ำงทำงเคมีของ Chloroform
3.2. เครื่องมือที่ใช้ผสมและขึ้นรูป
3.2.1 เครื่องผสมภำยในแบบปิด (Internal mixer) รุ่น MX 105-D40L50 จำกบริษัทเจริญ
ทัศน์ ประเทศไทย
3.2.2เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว (Single screw extruder) รุ่น SE-D28L540 บริษัท เจริญ ทัศน์
จำกัด ประเทศไทย
3.3.3 เครื่องอัดขึ้นรูป (Compression molding) รุ่น PR10-W300L350 จำกบริษัทเจริญ
ทัศน์ ประเทศไทย
3.3 เครื่องมือวิเครำะห์และทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์
3.3.1 เครื่ อ ง Nuclear Magnetic Resonance (NMR) รุ่ น ADVANCE III HD จำกบริ ษั ท
Bruker Optic ประเทศเยอรมัน
3.3.2 เครื่ อ ง Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) Spectrum 100 จำก
บริษัท Perkin Elmer ประเทศสหรัฐอเมริกำ
3.3.3 กล้อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เล็ ก ตรอนแบบส่อ งกรำด (Field Emission Scanning Electron
Microscope, FESEM) รุ่น MIRA3 จำกบริษัท TESCAN ประเทศสำธำรณรัฐเช็ก
3.3.4 เครื่อ งทดสอบดั ช นี ก ำรไหล (Melt Flow Indexer) รุ่ น Plastometer: MFR1 จำก
บริษัทเจริญทัศน์ ประเทศไทย
3.3.7 เ ค รื่ อ ง Differential Scanning Calorimeter (DSC)/Thermal gravimetric
analyzer (TGA) รุ่น TGA/DSC 3+ จำกบริษัท Mettler-Toledo จำกัด
3.3.8 เครื่องทดสอบสมบัติกำรดึงยืด (Universal Testing Machine) รุ่น 5659 จำกบริษัท
Instron Engineering Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกำ
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3.3.9. เครื่อ งทดสอบสมบั ติ ก ำรกระแทก (Impact tester) รุ่น CEAST 9050 จำกบริษั ท
Instron
3.3.10. ตู้ควบคุมควำมชื้น (Stability test chamber) model SH-242 จำกบริษัท espec
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
3.3.11. เครื่องทดสอบควำมเสื่อมภำยใต้สภำวะเร่ง (Accelerated weathering tester) รุ่น
QUV-SPRAY บริษัท Q-Lab corporation ประเทศสหรัฐอเมริกำ
3.3.12. Optical microscope รุ่ น Seekscope i-Measure HD บ ริ ษั ท VSK
consummate CO.,LTD.
3.3.13. เครื่ อ งมื อ ศึ ก ษำสมบั ติ เชิ ง กลแบบไดนำมิ ก (Dynamic mechanical analyzer,
DMA) รุ่น MCR 302 จำกบริษัท Anton Paar ประเทศไทย
3.4 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนวิจัย
3.4.1 กำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนในระหว่ำงขึ้นรูปของ PHBV
จำกในส่วนของ literature review ทำให้พบว่ำ PHBV มีเสถียรภำพทำงควำมร้อนที่ต่ำจำก
กำรที่สำมำรถเกิด thermal degradation ได้ที่อุณหภู มิใกล้เคียงกับ อุณ หภูมิหลอมผลึก (melting
temperature) ทำให้มีกำรลดลงของน้ำหนักโมเลกุลและควำมหนืดของพอลิเมอร์หลอมเหลวอย่ำง
ต่อเนื่องในระหว่ำงกระบวนกำรส่งผลให้กำรดำเนินกำรขึ้นรูปโดยวิธีหลอมเหลวเป็นไปได้ยำก ในส่วน
แรกของงำนวิจัยนี้จึงดำเนินกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV โดยผ่ำนปฏิกิริยำใน 3
ลักษณะคือปฏิกิริยำ free radical โดยในส่วนของปฏิกิริยำ free radical นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ
คือระบบที่ มีกำรเติม free radical initiator โดยในที่ นี้คื อ DB เพี ยงอย่ ำงเดี ยวในปริมำณ 0.1-0.3
phr และระบบที่มีกำรเติม DB 0.1-0.3 phr ร่วมกับ coagent ซึ่งคือ TAIC ในปริมำณ 0.1-0.3 phr
ปฏิกิริยำที่สองคือปฏิกิริยำ condensation ซึ่งดำเนินกำรโดยเติม ECE ในปริมำณที่แตกต่ำงกัน 0.52 phr และปฏิกิริยำลักษณะสุดท้ำยคือปฏิกิริยำร่วมกันระหว่ำง free radical และ condensation
โดยเติม DB ร่วมกับ TAIC และ ECE โดยสัดส่วนของสำรเคมีที่ใช้ในกำรทดลองได้แสดงไว้ในตำรำงที่
3.1 ในกำรทดลองด ำเนิ น กำรผสม PHBV ร่ วมกั บ สำรเคมี ข้ ำ งต้ น ด้ ว ยเครื่ อ งผสมภำยในแบบปิ ด
(internal mixer) ที่อุณหภูมิ 180 °C เป็นเวลำ 10 นำที โดยใช้ควำมเร็วหมุนของใบกวน 100 rpm
โดยมีกำรติดตำมค่ำแรงบิดระหว่ำงกระบวนกำรเพื่อติดตำมควำมหนืดในระหว่ำงกำระบวนกำรของ
พอลิเมอร์ในระบบ หลังจำกนั้นจึงนำพอลิเมอร์ที่ได้ไปบดด้วยเครื่องบด (grinder)
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ตำรำงที่ 3.1 สัดส่วนของสำรเคมีที่ใช้ในกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV
ระบบ
Sample
DB (phr) TAIC (phr) ECE (phr)
Neat PHBV

Neat PHBV

-

-

-

PHBV/DB0.1

0.1

-

-

PHBV/DB0.2

0.2

-

-

PHBV/DB0.3

0.3

-

-

0.1

-

0.2

-

PHBV/DB0.1/TAIC0.3

0.3

-

PHBV/DB0.2/TAIC0.1

0.1

-

0.2

-

PHBV/DB0.2/TAIC0.3

0.3

-

PHBV/DB0.3/TAIC0.1

0.1

-

0.2

-

0.3

-

PHBV/DB0.1/TAIC0.1
PHBV/DB0.1/TAIC0.2
Free radical

PHBV/DB0.2/TAIC0.2

PHBV/DB0.3/TAIC0.2

0.1

0.2

0.3

PHBV/DB0.3/TAIC0.3

condensation

Free radical +
condensation

PHBV/ECE0.5

-

-

0.5

PHBV/ECE1

-

-

1

PHBV/ECE2

-

-

2

PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

0.3

0.1

0.5
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3.4.1.1 กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ PHBV หลังจำกทำกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำม
ร้อนในระหว่ำงขึ้นรูปของ
กำรติดตำมผลของกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนต่อโครงสร้ำงทำงเคมีของ PHBV
ด ำเนิ น กำรโดยวิ เครำะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค 1H-NMR โดยน ำตั ว อย่ ำ ง PHBV, PHBV/DB0.3/TAIC0.1,
PHBV/ECE0.5 และ PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 ไปทดสอบ ในกำรเตรีย มตัวอย่ำงดำเนิ นกำร
โดยท ำละลำย PHBV ใน chloroform จำกนั้ น จึ ง น ำ PHBV solution ที่ ไ ด้ ไ ปกรองด้ ว ย syringe
filter ก่อนที่จ ะนำไปทดสอบ และดำเนิ นกำรด้ วยเทคนิค Attenuated total reflection-Fourier
transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR)
ค่ำดัชนีกำรไหล (melt flow indexer) ดำเนินกำรทดสอบตำมมำตรฐำน ASTM D1238 ที่
อุณหภูมิ 190 °C น้ำหนักที่ใช้กด 2.16 กิโลกรัม โดยนำตัวอย่ำงมำอบไล่ควำมชื้นที่อุณหภูมิ 60 °C
ก่อนที่จะทำกำรทดสอบ
พฤติกรรมกำรสลำยตัวทำงควำมร้อน (thermal degradation behaviors) ดำเนินกำรโดย
ทดสอบ ตั้ งแต่ช่วงอุณ หภูมิ 25-600 °C ด้ วย heating rate 10 °C/min ในขณะที่สมบัติท ำงควำม
ร้อน (thermal properties) ดำเนินกำรทดสอบตั้ง แต่ช่วงอุณหภูมิ -20-200 °C ด้วย heating rate
10 °C/min จำกนั้น จึงคงอุณหภูมิไว้ที่ 200 °C เป็ นเวลำ 1 นำที แล้วจึง ทำกำรแสกนอุ ณ หภูมิจำก
200 ไปที่ -20 °C ด้ ว ย heating rate -10 °C/min จำกนั้ น จึ ง คงอุ ณ หภู มิ ไ ว้ ที่ -20 °C เป็ น เวลำ 1
นำที และจึ ง ท ำกำรสแกนตั้ ง แต่ ช่ ว งอุ ณ หภู มิ -20-200 °C ด้ ว ย heating rate 10 °C/min ด้ ว ย
TGA/DSC 3+, Mettler-Toledo ซึ่งคำนวณปริมำณผลึกของตัวอย่ำงโดยใช้สมกำร
∆𝐻𝑚
𝑋𝐶 =
0 × 100%
∆𝐻𝑚
โดยที่ Xc คือปริมาณผลึกที่เกิดขึ้น (%)
∆Hm คือค่า Enthalpy of melting (J/g)
∆H0m คือค่า Enthalpy of melting ของ PHBV ที่มีปริมาณผลึก 100% 146 J/g [30].
3.4.1.2 กำรทดสอบสมบัติเชิงกลของ PHBV หลังจำกทำกำรปรับปรุงเสถียรภำพ
ทำงควำมร้อน
ในกำรเตรียมตัวอย่ำงชื้นงำนในกำรทดสอบสมบัติกำรดึงยื ด (tensile properties)
ทำกำรเตรียมโดยใช้ เครื่องอั ดขึ้นรูป (Compression molding) ที่อุณ หภูมิ 190 °C เป็น รูป ดัมเบล
ชนิ ด V (dumbbell shape type V) ตำมมำตรฐำน ASTM D638 โดยด ำเนิ น กำรทดสอบโดยใช้
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Universal testing machine ตำมมำตรฐำน ASTM D638 ด้วยอัตรำกำรดึงยืด 10 mm/min ด้วย
load cell 5 kN
3.4.2 กำรปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PHBV โดยกำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีปและทำพอลิเมอร์
คอมโพสิต
3.4.2.1 กำรปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PHBV โดยกำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีป
ในกำรปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PHBV ดำเนินกำรโดยกำรนำ PBSA ซึ่งเป็น soft polymer
มำเบลนด์ร่วมกับ PHBV ที่อัตรำส่วน PHBV:PBSA 80:20 โดยมีกำรเติม DB, TAIC และ ECE เพื่อใช้
ในกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนและใช้เป็นสำรในกำรเพิ่มควำมเข้ำกันได้ (compatibilizer)
ซึ่งดำเนินกำรผสมด้วยเครื่องผสมแบบปิด (internal mixer) ที่อุณหภูมิ 180 °C ด้วยควำมเร็วโรเตอร์
100 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 10 นำที จำกนั้นจึงนำพอลิเมอร์ที่ได้ไปบดด้วยเครื่องบด (grinder) และ
นำไปอบไล่ควำมชื้นที่อุณหภูมิ 60 °C ก่อนที่จะนำไปทดสอบต่อไปโดยสัดส่วนของสำรเคมีและพอลิ
เมอร์แสดงไว้ดังตำรำงที่ 3.2
3.4.2.2 กำรปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PHBV/PBSA blend โดยทำพอลิเมอร์คอม
โพสิตด้วยเส้นใยสัปปะรด
ในกำรปรับปรุงพื้นผิวของเส้นใยสัปปะรด (SPF) ดำเนินกำรโดยกำรใช้ maleic anhydride
ที่ปริมำณ 2%wt ของน้ำหนักเส้นใย ดำเนินกำรทำละลำย maleic anhydride ใน acetone จำกนั้น
จึงนำสำรละลำยที่ได้ใส่ลงในเส้นใยก่อนที่จะนำไปใส่ในเตำอบที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลำ 24 ชั่วโมง
[31] จึงได้ออกมำเป็นเส้นใยสัปปะรดที่ผ่ำนกำรปรับปรุง (TSPF)
ในกำรปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PHBV/PBSA blend ดำเนินกำรโดยเติมเส้นใยสัปปะรด
(pineapple fiber, SPF) ที่ ป ริ ม ำณ 5 phr โดยใช้ เส้ น ใย 2 แบบคื อ เส้ น ใยสั ป ปะรดที่ ไ ม่ ผ่ ำนกำร
ปรับปรุงผิว (SPF) และเส้นใยสัปปะรดที่ผ่ำนกำรปรับปรุงผิว (TSPF) ในกำรผสมดำเนินกำรโดยกำร
ผสมด้วยเครื่องผสมแบบปิด (internal mixer) ที่อุณหภูมิ 180 °C ด้วยควำมเร็วโรเตอร์ 100 รอบต่อ
นำที เป็นเวลำ 10 นำที จำกนั้นจึงนำพอลิเมอร์ที่ ได้ไปบดด้วยเครื่องบด (grinder) และนำไปอบไล่
ควำมชื้นที่อุณหภูมิ 60 °C ก่อนที่จะนำไปทดสอบต่อไปโดยสัดส่วนของสำรเคมีและพอลิเมอร์แสดงไว้
ดังตำรำงที่ 3.2

33
ตำรำงที่ 3.2 สัดส่วนของสำรเคมีและวัสดุที่ใช้ในกำรปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PHBV
PHBV PBSA SPF TSPF DB TAIC ECE
Sample
(%) (%) (phr) (phr) (phr) (phr) (phr)
PHBV

100

-

-

-

-

-

-

PHBV80/PBSA20

80 20

-

-

-

-

-

PHBV80/PBSA20/DB0.3/TAIC0.1

80 20

-

- 0.3 0.1 -

PHBV80/PBSA20/ECE0.5

80 20

-

-

PHBV80/PBSA20/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

80 20

-

- 0.3 0.1 0.5

-

PHBV80/PBSA20/SPF5

80 20 5

-

PHBV80/PBSA20/SPF5/DB0.3/TAIC0.1

80 20 5

- 0.3 0.1 -

PHBV80/PBSA20/SPF5/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 80 20 5

-

- 0.5

-

-

- 0.3 0.1 0.5

PHBV80/PBSA20/TSPF5

80 20

-

5

-

-

-

PHBV80/PBSA20/TSPF5/DB0.3/TAIC0.1

80 20

-

5 0.3 0.1 -

PHBV80/PBSA20/TSPF5/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 80 20

-

5 0.3 0.1 0.5

3.4.2.3 กำรทดสอบสมบัติเชิงกลของ PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA
composites
กำรทดสอบสอบสมบัติเชิงกลดำเนินกำรทดสอบสมบัติเชิงกลทั้งสมบัติกำรดึงยืด (tensile
properties) และสมบั ติ ก ำรกระแทก (impact properties ท ำกำรเตรีย มโดยใช้ เครื่อ งอั ด ขึ้ น รู ป
(Compression molding) ที่ อุ ณ หภู มิ 190 °C เป็น รูป ดั ม เบลชนิ ด V (dumbbell shape type V)
ตำมมำตรฐำน ASTM D638 และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ(rectangular shape) ตำมำตรฐำน ASTM D256
ตำมลำดับ ในกำรทดสอบสมบั ติกำรดึง ยืดดำเนินกำรทดสอบโดยใช้ Universal testing machine
ตำมมำตรฐำน ASTM D638 ด้วยอัตรำกำรดึงยืด 10 mm/min ด้วย load cell 5 kN ในกรณี ของ
กำรทดสอบสมบั ติ ก ำรกระแทกดำเนิ น กำรทดสอบในลั กษณะชื้ น งำนแบบบำก (Notched) ด้ ว ย
Pendulum Impact tester CEAST 9050 โดยใช้ hammer capacity 1 J
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3.4.2.4 กำรศึกษำลักษณะสัณฐำนวิทยำของ PHBV/PBSA blends
กำรศึกษำสัณฐำนวิทยำของตัวอย่ำงดำเนินกำรโดยนำรอยแตกของชิ้นงำนทดสอบสมบัติกำร
ดึงยืดและสมบัติกำรกระแทกมำเคลือบด้วยทอง จำกนั้นจึงนำไปทดสอบด้วยเทคนิค SEM
3.4.3. กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกลของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ
PHBV/PBSA composite ในระหว่ำงกำรจัดเก็บในสภำวะปกติและกำรให้สภำวะแบบเร่ง
ในกำรเตรียมตัวอย่ำงทดสอบดำเนินกำรด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยวโดยเตรียมตัวอย่ำง
ในอัตรำส่วนดังแสดงในตำรำงที่ 3.3 ด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ส่วนป้อนเม็ดจนถึงส่วนหัวดำยดังนี้ 90, 160,
180 และ 180 °C ใช้ ค วำมเร็ว รอบกำรหมุ น สกรู 50 รอบต่ อ นำที เส้ น เอกทรูเดต (extrudate) ที่
ออกมำจำกหัวดำยจะถูกหล่อเย็นด้ว ยน้ำแล้วนำเข้ำสู่เครื่องตัดจนได้เป็นเม็ด (pellet) หลังจำกนั้นจึง
นำ pellet ที่ได้ไปอบไล่ควำมชื้นที่ อุณหภู มิ 60 °C จำกนั้นจึง นำไปขึ้นรูป ชิ้น งำนรูป ดัมเบลชนิด V
(dumbbell shape type V) ต ำม ม ำต รฐำน ASTM D638 แ ละ ชิ้ น งำน รู ป สี่ เห ลี่ ยม ผื น ผ้ ำ
(rectangular shape) ตำมำตรฐำน ASTM D256 โดยใช้เครื่องอัดขึ้นรูป (Compression molding)
ที่อุณหภูมิ 190 °C
ตำรำงที่ 3.3 สัดส่วนของสำรเคมีและวัสดุที่ใช้ในกำรเตรียมตัวอย่ำงในกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง
สมบัติเชิงกลของตัวอย่ำงในระหว่ำงกำรจัดเก็บและกำรให้สภำวะแบบเร่ง
PHBV PBSA SPF TSPF DB TAIC ECE
Sample
(%) (%) (phr) (phr) (phr) (phr) (phr)
PHBV

100

-

-

-

PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

100

-

-

- 0.3 0.1 0.5

PHBV80/PBSA20

80 20

-

-

PHBV80/PBSA20/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

80 20

-

- 0.3 0.1 0.5

PHBV80/PBSA20/SPF5

80 20 5

PHBV80/PBSA20/SPF5/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 80 20 5
PHBV80/PBSA20/TSPF5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 0.3 0.1 0.5

80 20

-

5

-

-

-

PHBV80/PBSA20/TSPF5/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 80 20

-

5 0.3 0.1 0.5
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3.4.3.2 กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกลของ PHBV, PHBV/PBSA blends
และ PHBV/PBSA composite ในระหว่ำงกำรจัดเก็บในสภำวะปกติ
กำรทดลองในส่วนนี้ดำเนินกำรนำชิ้นงำนใส่ตู้ควบคุมควำมชื้น (Stability test chamber) ที่
อุณหภูมิ 30 °C ควำมชื้น 70%RH เป็นเวลำ 4 สัปดำห์ โดยทำกำรเก็บตัวอย่ำงสัปดำห์ละ 1 ครั้งเพื่อ
ติดตำมสมบัติเชิงกลในแต่ละสัปดำห์
3.4.3.3. กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกลของ PHBV, PHBV/PBSA blends
และ PHBV/PBSA composite ในระหว่ำงกำรให้สภำวะเร่ง
กำรทดลองในส่วนนี้ดำเนินกำรนำชิ้นงำนใส่ในเครื่องทดสอบควำมเสื่อมภำยใต้สภำวะเร่ง
(Accelerated weathering tester) โดยใช้ส ภำวะตำมมำตรฐำน ASTM G154 โดยมี กำรฉำยแสง
UVB ที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลำ 4 ชั่วโมง จำกนั้นจึงให้ชิ้นงำนอยู่ภำยใต้สภำวะแบบ condensation
ที่อุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลำ 4 ชั่วโมง เป็นเวลำทั้งหมด 4 สัปดำห์ โดยทำกำรเก็บตัวอย่ำงสัปดำห์ละ 1
ครั้งเพื่อติดตำมสมบัติเชิงกลในแต่ละสัปดำห์
3.4.3.4. กำรทดสอบสมบัติเชิงกลของตัวอย่ำงในระหว่ำงกำรจัดเก็บในสภำวะปกติ
และในสภำวะเร่ง
ในกำรทดสอบสมบัติเชิงกลดำเนินกำรทดสอบทั้งสมบัติกำรดึงยืดและสมบัติกำรกระแทกของ
ชิ้นงำนในแต่ละสัปดำห์ ในกำรทดสอบสมบัติกำรดึงยืดดำเนินกำรทดสอบโดยใช้ Universal testing
machine ตำมมำตรฐำน ASTM D638 ด้วยอัตรำกำรดึงยืด 10 mm/min ด้วย load cell 5 kN ใน
กรณีของกำรทดสอบสมบัติกำรกระแทกดำเนินกำรทดสอบในลักษณะชื้นงำนแบบบำก (Notched)
ด้วย Pendulum Impact tester CEAST 9050 โดยใช้ hammer capacity 1 J
3.4.4. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในทะเลตำมธรรมชำติของ PHBV,
PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA/SPF composites
ในกำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในน้ำทะเลของตัวอย่ำงดำเนินกำรนำเม็ดคอม
พำวด์ที่ได้จำกกำรทดลองในตอนที่ 3.4.3.1 ไปขึ้นรูปเป็นขึ้นรูปเป็นชิ้นงำนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ 1 cm x
4 cm x 1 mm ด้ วยเครื่อ งอัด ขึ้ น รูป (Compression molding) ที่ อุ ณ หภูมิ 190 °C จำกนั้ น จึง น ำ
ชิ้นงำนที่ได้บรรจุลงในถุงตำข่ำยและนำไปไว้ในทะเลที่ ศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำว
ไทยฝั่งตะวันออก เลขที่309 ม.1 ต.ปำกน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โดยนำชิ้นงำนไปใส่ไว้ใน
พื้นที่ 2 ลักษณะคือป่ำชำยเลน (mangrove field) และสภำวะในน้ำทะเล (sea water) เป็นเวลำ 4
สัปดำห์ โดยทำกำรเก็บตัวอย่ำงสัปดำห์ละ 1 ครั้ง ในกำรติดตำมควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยของ
ตัวอย่ำงดำเนินกำรโดยติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงไปของน้ำหนักของตัวอย่ำงในช่วงเวลำต่ำงๆ
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บทที่ 4
ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง
4.1 กำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนในระหว่ำงขึ้นรูปของ PHBV
จำกกำรสืบค้นงำนวิจัยที่ผู้อื่นได้ทำมำแล้วนั้นพบว่ำ PHBV มีข้อเสียหลักในเรื่องของ
เสถียรภำพทำงควำมร้อนต่ำ
ซึ่งพอลิเมอร์ชนิดนี้สำมำรถเกิดกำรสลำยตัวเมื่อได้รับควำมร้อนที่
อุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิหลอม พอลิเมอร์มีควำมเปรำะ รวมไปถึงปัญหำในกำรเกิด physical
aging ในระหว่ำงกำรจัดเก็บทำให้สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ชนิดนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในระหว่ำง
กำรจัดเก็บ จำกปัญหำที่กล่ำวข้ำงต้นทำให้ในงำนวิจัยนี้เริ่มดำเนินกำรโดยกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ในส่วนของเสถียรภำพทำงควำมร้อนที่ต่ำของ PHBV ซึ่งเป็นปัญหำที่ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำร
ดำเนินกำรขึ้นรูปด้วยกระบวนกำรทำงควำมร้อนของพอลิเมอร์โดยทั่วไปเช่นกระบวนกำรอัดรีด
กระบวนกำรเป่ำฟิล์ม และ กระบวนกำรฉีด
เนื่องจำกแรงบิด (torque) ในระหว่ำงผสมพอลิเมอร์หลอมสัมพันธ์กับควำมหนืดและน้ำหนัก
โมเลกุลของพอลิเมอร์ กำรทดลองในส่วนนี้จึงดำเนินกำรโดยพิจำรณำค่ำแรงบิดในระหว่ำงผสม PHBV
ในเครื่องผสมภำยในแบบปิด (internal mixer) ที่อุณหภูมิ 180 °C ควำมเร็วโรเตอร์ 100 รอบต่อนำที
เป็นเวลำ 10นำที เพื่อใช้ในกำรประเมินเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV ในระหว่ำง กระบวนกำร

รูปที่ 4.1 แรงบิดในระหว่ำงผสมของ PHBV ที่อุณหภูมิ 180 °C ด้วยควำมเร็วโรเตอร์ 100 rpm
จำกรูปที่ 4.1 พบว่ำแรงบิดในเครื่องผสมของ PHBV ที่อุณหภูมิ 180 °C มีกำรลดลงอย่ำง
ต่อเนื่องตั้งแต่ 4 N.m. ที่เวลำ 300 วินำที ไปจนถึง 2 N.m. ที่เวลำ 600 วินำที กำรลดลงอย่ำง
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ต่อเนื่องของแรงบิดในระหว่ำงผสมแสดงให้เห็นถึงกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องของควำมหนืดและน้ำหนัก
โมเลกุลของ PHBV ในระหว่ำงกระบวนกำรและเสถียรภำพทำงควำมร้อนที่ต่ำของ PHBV ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Hengxue Xiang และคณะ [5] ที่ได้ทำศึกษำ thermal
depolymerization mechanism ของ PHBV พบว่ำน้ำหนักโมเลกุลของ PHBV ลดลงจำก 110990
g/mol เป็น 21050 g/mol หลังจำกให้อุณหภูมิที่ 180 °C เป็นเวลำ 30 นำที และ Yoshihiro
Aoyagi และคณะ [4] ศึกษำกำรสลำยตัวทำงควำมร้อน ของ PHB โดยให้ให้อุณหภูมิ 170 °C เป็น
เวลำ 10 นำที พบว่ำ number average degree of polymerization ของ PHB ลดลงจำก 1000
เหลือประมำณ 500 แสดงให้เห็นถึงเสถียรภำพทำงควำมร้อนที่ต่ำของ PHB
เนื่องจำก thermal degradation ของ PHBV ทำให้เกิด oligomer ที่มีหมู่ปลำยเป็น
double bond และหมู่ carboxylic ดังแสดงในรูปที่ 2.1 ในส่วนของงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกำร
ที่ B. IMMIRZI และคณะ [32] ได้รำยงำนกำรลดลงของ inherent viscosity ของ PHB จำก 2.09 ไป
เป็น 0.69 และ 0.76 dI/g เมื่อมีกำร treat สำรละลำย PHB ด้วย DCP ที่ปริมำณ 5 และ 10%
ตำมลำดับแสดงให้เห็นว่ำกำรเติม free radical initiator ลงใน PHB ทำให้มีกำรเกิด PHB macro
free radical ขึ้นมำและทำให้เกิดกำรสลำยตัวผ่ำนปฏิกิริยำ free radical ได้ จึงทำให้ในงำนวิจัยนี้มี
แนวคิดในกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV โดยดำเนินกำรด้วยปฏิกิริยำใน 3 รูปแบบ
คือ 1.ปฏิกิริยำ free radical โดยกำรเกิดปฏิกิริยำเชื่อมขวำงระหว่ำงสำยโซ่พอลิเมอร์จำกกำร
เกิดปฏิกิริยำเชื่อมขวำงของ PHBV macro free radical ซึ่งเกิดขึ้นที่ตำแหน่ง tertiary carbon จำก
กำรเติม free radical initiator, 2.ปฏิกิริยำ condensation โดยกำรเกิดปฏิกิริยำระหว่ำงหมู่
carboxylic ของ PHBV และหมู่ epoxide ใน multi-functional epoxy chain extender,
Joncryl, (ECE) และ 3.กำรใช้ปฏิกิริยำ free radical ร่วมกับ condensation เพื่อที่จะควบคุมหรือ
เพิ่มควำมหนืดซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับน้ำหนักโมเลกุลของ PHBV ในระหว่ำงกระบวนกำรที่อุณหภูมิ
ใกล้เคียงอุณหภูมิหลอมเหลว
4.1.1 อิทธิพลของปฏิกิริยำ condensation ต่อเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV
เนื่องจำกในโครงสร้ำงของ PHBV มีหมู่ carboxylic อยู่ที่ปลำยสำยโซ่ ในงำนวิจัยนี้จึง
ดำเนินกำรโดยใช้ multi-functional epoxy chain extender, Joncryl (ECE) ซึ่งประกอบไปด้วย
epoxide group ซึ่งมีควำมว่องไวต่อหมู่ carboxylic เพื่อปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ
PHBV ในระหว่ำงกระบวนกำรใกล้เคียงกับอุณหภูมิหลอมของ PHBV ในงำนวิจัยนี้ดำเนินกำรทดลอง
โดยเติม ECE ในปริมำณที่แตกต่ำงกันคือ 0.5, 1 และ 2 phr ด้วยเครื่องผสมภำยในแบบปิด
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(internal mixer) ที่อุณหภูมิ 180 °C ควำมเร็วโรเตอร์ 100 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 10 นำที โดย
ติดตำมค่ำแรงบิดในระหว่ำงผสมดังแสดงในรูปที่ 4.2 พบว่ำแรงบิดในระหว่ำงผสม PHBV มีค่ำเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเมื่อมีกำรเติม ECE ที่ 1 และ 2 phr อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้จะมีกำรเติม ECE ในปริมำณที่สูง
ที่สุดที่ 2 phr แต่ก็ยังพบกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องของแรงบิดในระหว่ำงกำรผสมตลอด 600 วินำที จำก
ผลกำรทดลองในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่ำกำรเติม ECE ที่ปริมำณ 0.5-2 phr ยังไม่เพียงพอที่จะปรับปรุง
เสถียรภำพทำงควำมร้อนในระหว่ำงกระบวนกำรที่อุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิหลอมเหลวของ
PHBV ได้

รูปที่ 4.2 แรงบิดในระหว่ำงผสมของ PHBV โดยเติม ECE ในปริมำณที่แตกต่ำงกัน ที่อุณหภูมิ 180 °C
ด้วยควำมเร็วโรเตอร์ 100 rpm
4.1.2 อิทธิพลของปฏิกิริยำ free radical ต่อเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV
กำรทดลองในส่วนนี้ดำเนินกำรโดยกำรใช้ Di(tertbutylperoxyisopropyl)benzene,Perkadox 14s, (DB) เป็น free radical initiator ในปริมำณที่แตกต่ำงกันคือ 0.1, 0.2 และ 0.3 phr เพื่อ
ปรับ ปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV ด้วยเครื่องผสมภำยในแบบปิด (internal mixer) ที่
อุณ หภู มิ 180 °C ควำมเร็ วโรเตอร์ 100 รอบต่ อ นำที เป็ น เวลำ 10นำที โดยติด ตำมค่ ำแรงบิ ด ใน
ระหว่ำงผสมดังแสดงในรูปที่ 4.3 พบว่ำกำรเติม free radical initiator เพียงอย่ ำงเดี ยวที่ป ริม ำณ
0.1-0.3 phr ยังไม่สำมำรถแก้ปัญหำหรือปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV ได้โดยยังคง
พบกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องของแรงบิดในระหว่ำงผสมของ PHBV
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รูปที่ 4.3 แรงบิดในระหว่ำงผสมของ PHBV โดยเติม DB ในปริมำณที่แตกต่ำงกัน ที่อุณหภูมิ 180 °C
ด้วยควำมเร็วโรเตอร์ 100 rpm
จำกผลกำรทดลองในส่วนของกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนผ่ำนปฏิกิริยำ
free
radical ร่วมกับผลกำรทดลองของกำรปรับปรุงโดยผ่ำนปฏิกิริยำ condensation ทำให้มีข้อสังเกตว่ำ
PHBV อำจมีกำรเกิดกำรสลำยตัวทำงควำมร้อนนอกเหนือจำกกำรเกิดผ่ำน six-membered ring
transition state ในส่วนของปฏิกิริยำ condensation พบว่ำถึงแม้จะเติม ECE ซึ่งประกอบไปด้วย
หมู่ฟังก์ชันที่ว่องไวต่อหมู่ carboxylic ของ PHBV และของ oligomer ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นมำหลังจำก
เกิด thermal degradation แต่แรงบิดของ PHBV/ECE กลับเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีนัยสำคัญเมื่อเติม
ECE 0.5 phr และมีค่ำเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเติม ECE 1 และ 2 phr โดยยังคงมีแนวโน้มที่ลดลง
อย่ำงต่อเนื่องในระหว่ำงผสม รวมไปถึงเมื่อเติม DB 0.1-0.3 phr แล้วยังคงมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบไม่
มีนัยสำคัญของค่ำแรงบิดในระหว่ำงกำรผสมดังแสดงในรูปที่ 4.2 และ 4.3 ตำมลำดับ หรือมีกำรลดลง
ของควำมหนืดดังงำนวิจัยของ F. Bin และคณะ [33] ซึ่งได้ใช้ DCP เป็น free radical initiator ใน
กำร crosslink PHBV แต่กลับพบว่ำกำรเติม DCP ที่ 0.17 และ 0.5 phr ทำให้มีกำรเพิ่มขึ้นของ
melt flow index (MFI) จำก 12.48 ไปเป็น 34.09 และ 28.22 g/10min ตำมลำดับ
จำกผลกำรทดลองร่วมกับรำยงำนจำกงำนวิจัยข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ PHB หรือ PHBV มีกำร
เกิดกำรสลำยตัวผ่ำนปฏิกิริยำ free radical โดยคำดว่ำเกิด chain scission ผ่ำน macro free
radical ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกระบวนกำรดังแสดงในรูปที่ 4.4
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รูปที่ 4.4 กำรเกิดกำรสลำยตัวทำงควำมร้อนของ PHBV ผ่ำนปฏิกิริยำ free radical [34]
กำรเกิดกำรสลำยตัวทำงควำมร้อนผ่ำน free radical ของ PHBV นี้จะทำให้มีกำรเกิดขึ้นของ
vinyl ended group และ aldehyde ended group oligomer ท ำให้ ถึ ง แม้ จะมี ก ำรเติ ม ECE ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยหมู่ฟังก์ชันที่ว่องไวต่อหมู่ carboxylic แต่ไม่ว่องไวต่อหมู่ aldehyde ส่งผลให้กำรเติม
compound ดั ง กล่ ำ วไม่ ส ำมำรถใช้ ในกำรควบคุ ม หรื อ เพิ่ ม ควำมหนื ด ในระหว่ ำงกระบวนกำรที่
อุณ หภูมิใกล้เคียงกับอุณ หภูมิหลอมเหลวของ PHBV ได้ นอกจำกนี้กำรเติม free radical initiator
เข้ำไปในระบบจึงอำจทำให้มีกำรเกิด macro free radical บนสำยโซ่พอลิเมอร์มำกขึ้นจึงส่งผลให้
ควำมหนืดของ PHBV ลดลงมำกขึ้นจำกกำรเกิดกำรสลำยตัวผ่ำนปฏิกิริยำ free radical
ด้ ว ยเหตุ นี้ ในกำรทดลองขั้ น ต่ อ ไปจึ ง มี ก ำรใช้ coagent ร่ ว มกั บ DB โดย coagent เป็ น
monomer ที่มีควำมว่องไวต่อกำรเกิดปฏิกิริยำ free radical ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่ double bond
ในโครงสร้ำงส่งผลให้มีกำรเพิ่ม site group ในกำรเกิดปฏิกิริยำมำกขึ้นในระบบทำให้มีแนวโน้มที่จะ
เกิ ดปฏิ กิ ริย ำเชื่ อ มขวำงระหว่ ำงสำยโซ่ พ อลิเมอร์แ ทนที่ จะเกิ ด ปฏิ กิริ ยำ degradation ผ่ ำน free
radical โดยในส่ ว นนี้ ด ำเนิ น กำรทดลองโดยใช้ DB ที่ ป ริ ม ำณ 0.1-0.3 phr ร่ ว มกั บ triallyl
isocyanurate (TAIC) ที่ ป ริม ำณ 0.1-0.3 phr ด้วยเครื่องผสมภำยในแบบปิ ด (internal mixer) ที่
อุณ หภู มิ 180 °C ควำมเร็วโรเตอร์ 100 รอบต่ อนำที เป็ น เวลำ 10 นำที โดยติด ตำมค่ำแรงบิด ใน
ระหว่ ำ งผสมดั งแสดงในรู ป ที่ 4.5a พบว่ ำในระบบที่ เติ ม DB 0.1 phr ร่ ว มกั บ TAIC 0.1-0.3 phr
ยังคงพบกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องของแรงบิดในระหว่ำงผสมของ PHBV แสดงให้เห็นว่ำกำรเติมสำรเคมี
ในปริมำณข้ำงต้นยังคงไม่เพียงพอต่อกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV เมื่อมีกำรเพิ่ม
ปริมำณของ DB ไปที่ 0.2 phr ดังแสดงในรูปที่ 4.5b พบว่ำแรงบิดในระหว่ำงผสมของ PHBV มีกำร
เพิ่มขึ้นตำมปริมำณของ TAIC โดยเมื่ อเติม DB 0.2 phr ร่วมกับ TAIC 0.1 phr จะทำให้ แรงบิดใน
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ระหว่ำงผสมมีค่ำค่อนข้ำงคงที่ตลอดกำรผสมเป็นเวลำ 600 วินำทีที่ประมำณ 3 N.m. ซึ่งคำดว่ำเป็น
จำกกำรที่มีกำรเกิดปฏิกิริยำแข่งขันกันระหว่ำงปฏิกิริยำเชื่อมขวำงและปฏิกิริยำกำรสลำยตัวอย่ำงไรก็
ตำมเมื่อ เพิ่ม ปริมำณ TAIC ไปที่ 0.2 และ 0.3 phr จะทำให้ ค่ำแรงบิ ดเพิ่ มขึ้น ไปจนถึง เวลำ 300 s
และลดลงในระหว่ำงผสมที่เวลำ 400 s จำกนั้นจึง มีกำรลดลงของแรงบิ ดในระหว่ำงผสมไปที่ 4.2
N.m. หลั ง จำกด ำเนิ น กำรผสมเป็ น เวลำ 600 วิ น ำที ซึ่ ง แสดงถึ ง กำรเกิ ด torque reversion ใน
ระหว่ำงกำรผสมแสดงให้เห็นว่ำกำรเพิ่มปริมำณ TAIC มำกขึ้นทำให้มี reactive site ในระบบเพิ่ ม
มำกขึ้นส่งผลให้ปฏิกิริยำที่เกิดแข่งขันกันมีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยำเชื่อมขวำงมำกขึ้นในช่วงแรกของ
กำรผสมท ำให้ พ บกำรเพิ่ ม ขึ้น ของแรงบิ ดในช่วงแรกของกำรทดลองจำกนั้ น จึง มี กำรเกิ ด torque
reversion จำกกำรที่ C-C linkage ที่เกิดขึ้นมำจำกปฏิกิริยำข้ำงต้นอำจไม่แข็งแรงเพียงพอ โดยมีกำร
พบเหตุกำรณ์ในลักษณะที่คล้ำยคลึงกันในกรณีของกำรเติม DB 0.3 phr ร่วมกับ TAIC 0.1-0.3 phr
เมื่อเพิ่มปริมำณของ DB ไปที่ 0.3 phr ดังแสดงในรูปที่ 4.5c พบว่ำแรงบิดในระหว่ำงกำรผสมมีกำร
เพิ่มขึ้นตำมกำรเพิ่มขึ้นของ TAIC เช่นเดียวกันโดยพบว่ำเมื่อมีกำรเติม DB ที่ 0.3 phr ร่วมกับ TAIC
0.1 phr ทำให้แรงบิดในระหว่ำงกำรผสมของ PHBV มีค่ำค่อนข้ำงคงที่ที่ประมำณ 4.2 N.m. ตลอด
กำรผสมเป็นเวลำ 600 วินำที แต่เมื่อมีกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณ TAIC ไปที่ 0.2 และ 0.3 phr จะมีกำร
พบกำรเพิ่มขึ้นของแรงบิดในระหว่ำงกำรผสมอย่ำงต่อเนื่องซึ่งแสดงถึงกำรเกิดปฏิกิริยำกำรเชื่อมขวำง
แล้วมีกำรลดลงของค่ำแรงบิดแสดงถึงกำรเกิด torque reversion ไปที่ประมำณ 4.2 N.m. จำกผล
กำรทดลองข้ำงต้นแสดงให้เห็น ว่ำกำรใช้ปฏิกิริยำ free radical โดยกำรเติม free radical initiator
ร่วมกับ coagent จะต้องมีกำรเติมสำรเคมีทั้ง สองในปริมำณที่เหมำะสมในกรณีที่มีกำรเติมสำรเคมี
ดังกล่ำวในปริมำณที่น้อยจนเกินไปจะทำให้ยังคงมีกำรลดลงของควำมหนืดหรือน้ำหนักโมเลกุลอย่ำง
ต่อเนื่องในระหว่ำงผสม ในขณะเดียวกันกำรเติมสำรเคมีข้ำงต้นในปริมำณที่มำกจนเกินไปจะทำให้เกิด
กำรเชื่อมขวำงจำกนั้นจึงเกิด torque reversion ในระหว่ำงผสมได้
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(a)

(b)

(c)
รูปที่ 4.5 แรงบิดในระหว่ำงผสมของ PHBV โดยเติม DB 0.1-0.3 phr ร่วมกับ TAIC 0.1-0.3 phr ใน
ปริมำณที่แตกต่ำงกัน ที่อุณหภูมิ 180 °C ด้วยควำมเร็วโรเตอร์ 100 rpm
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4.1.3 อิทธิพลของกำรใช้ปฏิกิริยำร่วมกันระหว่ำงปฏิกิริยำ free radical และ condensation ต่อ
เสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV

รูปที่ 4.6 แรงบิดในระหว่ำงผสมของ PHBV โดยเติม DB 0.3 phr, TAIC 0.1 phr และ ECE 0.5 phr
ที่อุณหภูมิ 180 °C ด้วยควำมเร็วโรเตอร์ 100 rpm
จำกรู ปที่ 4.6 พบว่ำเมื่ อมี กำรใช้ป ฏิ กิ ริยำ free radical ร่ว มกั บปฏิ กิ ริยำ condensation
โดยเติ ม DB 0.3 phr, TAIC 0.1 phr และ ECE 0.5 phr จะท ำให้ แ รงบิ ด ในระหว่ ำงกำรผสมของ
PHBV มีค่ำค่อนข้ำงคงที่ที่ประมำณ 3.5 N.m. ตลอดระยะเวลำกำรผสม 600 วินำทีแสดงให้เห็นว่ำ
กำรใช้ปฏิกิริยำร่วมกันระหว่ำงปฏิกิริยำ free radical ร่วมกับปฏิกิริยำ condensation สำมำรถใช้ใน
กำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV ได้
4.1.4 ปฏิกิริยำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV
ปฏิกิริยำที่คำดว่ำเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV ผ่ำน
ปฏิกิริยำ free radical แสดงดัง รูปที่ 4.7 ในขั้นแรก DB เกิดกำรแตกตัวเป็น free radical จำกกำรที่
ได้รับควำมร้อนในระบบที่อุณหภูมิ 180 °C จำกนั้น free radical ที่เกิดขึ้นจะเข้ำ abstract H atom
ที่ ต ำแหน่ ง tertiary carbon ของ PHBV ท ำให้ เกิ ด PHBV macro free radical ซึ่ ง macro free
radical นี้สำมำรถเกิดปฏิกิริยำด้วยกันกับ macro free radical ด้วยกันเองทำให้เกิดปฏิกิริยำเชื่อม
ขวำงหรื อกำรเกิด โซ่กิ่ งระหว่ำงสำยโซ่ พ อลิ เมอร์ไ ด้ นอกจำกนี้ macro free radical ที่ เกิ ดขึ้ น ยั ง
สำมำรถเกิ ด ปฏิ กิ ริย ำกั บ TAIC ท ำให้ มี ก ำรเกิ ด ปฏิ กิ ริย ำเชื่ อ มขวำงระหว่ ำงสำยโซ่ พ อลิเมอร์ ใน
ขณะเดียวกันกำรเติม ECE ทำให้มีกำรเกิดปฏิกิริยำระหว่ำงหมู่ epoxide และ carboxylic ended
group ของ PHBV ส่งผลให้มีกำรเพิ่มขึ้นของควำมหนืดหรือน้ำหนักโมเลกุลของ PHBV ได้ดังแสดงใน
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รูปที่ 4.8 อย่ ำงไรก็ ตำม PHBV ยังคงมี กำรเกิด thermal degradation ในระหว่ำงกระบวนกำรที่
อุ ณ หภู มิ ใกล้ เคี ย งหลอมเหลวดั ง แสดงในรู ป ที่ 2.1 (ในส่ ว นงำนวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง) และ 4.4 ท ำให้
ปฏิกิริยำที่เกิดขึ้นเกิดในลักษณะที่แข่งขันกันระหว่ำงปฏิกิริยำสลำยตัวและปฏิกิริยำกำรเชื่อมขวำง
[34] ส่งผลให้มีกำรพบกำรเปลี่ยนแปลงของแรงบิดในระหว่ำงผสมดัง ผลกำรทดลองที่แสดงในส่วน
ก่อนหน้ำนี้

รูปที่ 4.7 ปฏิกิริยำที่คำดว่ำน่ำจะเกิดขึ้นในระหว่ำงกระบวนกำรของ PHBV โดยมีกำรเติม DB และ
TAIC
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รูปที่ 4.8 ปฏิกิริยำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในระหว่ำงกระบวนกำรของ PHBV โดยมีกำรเติม ECE
4.1.5 อิทธิพลของกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนต่อโครงสร้ำงทำงเคมีของ PHBV
ในงำนวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิค 1H NMR เพื่อศึกษำโครงสร้ำงทำงเคมีของ PHBV หลังจำกปรับปรุง
เสถียรภำพทำงควำมร้อนผ่ำนปฏิกิริยำ free radical ดังแสดงในรูปที่ 4.9 จำกกำรทดลองพบว่ำ
PHBV แสดง chemical shift ที่ตำแหน่ง 5.27 ppm ซึ่งแสดงถึงหมู่ CH (b, b’) ของ HB และ HV
sequence, 2.53 ppm ซึ่งแสดงถึงหมู่ -CH2- group (a, a’), 1.61 ppm ซึ่งแสดงถึงหมู่ -CH2- ของ
HV side group (d), 1.27 ppm ซึ่งแสดงถึงหมู่ methyl group ของ HB (c) และ 0.91 ppm ซึ่ง
แสดงถึงหมู่ methyl group of HV (c’) [35-37] ในกรณีของ PHBV/DB0.3/TAIC0.1 พบว่ำ
chemical shift ของ PHBV มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ตำแหน่ง 4.1 ppm ซึ่งคำดว่ำเป็น chemical shift
ของ H-C-N ในโครงสร้ำงของ coagent (e) และที่ตำแหน่ง 1.71 ppm ซึ่งแสดงถึงกำรเกิด linkage
ระหว่ำง PHBV และ TAIC (f,g) นอกจำกนี้ยังไม่มีกำรพบ chemical shift ของ double bond ใน
โครงสร้ำงของ TAIC ที่ตำแหน่ง 5.1-5.3 และ 5.7-5.9 ppm [38] แสดงให้เห็นว่ำ double bond
ของ TAIC สำมำรถเกิดปฏิกิริยำผ่ำนปฏิกิริยำ free radical ทำให้เกิดกำรเชื่อมขวำงระหว่ำงสำยโซ่
พอลิเมอร์ได้หมดในระหว่ำงกระบวนกำรส่งผลให้สำมำรถควบคุมหรือมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมหนืดของ
PHBV
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c

b, b’

a, a’
d

c’

(a)

f, g
e

(b)
รูปที่ 4.9 1H NMR ของ PHBV (a) และ PHBV/DB0.3/TAIC0.1 (b)
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4.1.6 อิทธิพลของกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนต่อค่ำดัชนีกำรไหลของของ PHBV
จำกตำรำงที่ 4.1 พบว่ำ PHBV มีค่ำ MFI สูงถึง 51.6 g/10 min และแรงบิดที่ 600 วินำทีใน
กำรผสมในเครื่องผสมภำยในแบบปิด 1.8 N.m เนื่องจำกกำรเกิด thermal degradation ในระหว่ำง
กระบวนกำรทำให้น้ำหนักโมเลกุลและควำมหนืดของ PHBV ลดลง กำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำม
ร้อนของ PHBV ผ่ำนปฏิกิริยำ free radical ทำให้ MFI มีค่ำลดลงจำก 51.6 ไปเป็น 28.7 g/10 min
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ค่ ำ แรงบิ ด ที่ เวลำ 600 วิ น ำที ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จำก 1.8 ไปเป็ น 4.2 N.m เนื่ อ งจำกกำร
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ำเชื่ อมขวำงระหว่ ำงสำยโซ่ พ อลิ เมอร์ ส่ง ผลให้ ค วำมหนื ด ของ PHBV มี ค่ ำ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง
คล้ำยคลึงกับในกรณีของกำรใช้ปฏิกิริยำร่วมกันระหว่ำงปฏิกิริยำ free radical และ condensation
ที่มีกำรลดลงของ MFI จำก 51.6 ไปเป็น 29.5 g/10 min และแรงบิดที่เวลำ 600 วินำทีเพิ่มขึ้นจำก
1.8 ไปเป็น 3.5 N.m อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ ปฏิกิริยำ condensation เพียงอย่ำงเดียวยังคงมีค่ำ MFI
และแรงบิด ที่ 600 วิน ำที ใกล้เคี ยงกับ neat PHBV แสดงให้ เห็ นว่ ำกำรเติม ECE 0.5 phr ไม่เพี ย ง
พอที่จะปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV ในระหว่ำงกระบวนกำร
ตำรำงที่ 4.1 แสดงดัชนีกำรไหล (melt flow index, MFI) และแรงบิดที่เวลำ 600 วินำทีในเครื่อง
ผสมภำยในแบบปิดของ neat PHBV และ PHBV หลังปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อน
แรงบิดที่เวลำ
MFI (g/10min)
600 วินำที
Sample
(190 °C)
(N.m)
Neat PHBV

51.6

1.8

PHBV/ECE0.5

50.5

1.8

PHBV/DB0.3/TAIC0.1

28.7

4.2

PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

29.5

3.5
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4.1.7 อิทธิพลของปฏิกิริยำเคมีต่อสมบัติเชิงกลของ PHBV
ตำรำงที่ 4.2 สมบัติเชิงกลของ PHBV และ PHBV ที่ผ่ำนกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อน
Young's
modulus
Tensile strength
Elongation at
Sample
(MPa)
(MPa)
break (%)
PHBV
1,440 ± 100
40.4 ±1.0
12.4 ± 3.7
PHBV/DB0.1/TAIC0.1
1,651 ± 74
47.7 ±1.6
7.4 ± 0.9
PHBV/DB0.1/TAIC0.2
1,692 ± 23
50.0 ± 1.7
9.2 ± 1.7
PHBV/DB0.1/TAIC0.3
1,715 ± 53
52.0 ± 1.5
9.7 ± 1.5
PHBV/DB0.2/TAIC0.1
1,664 ± 106
50.9 ± 1.6
8.7 ± 0.7
PHBV/DB0.2/TAIC0.2
1,676 ± 31
52.2 ± 1.5
9.6 ± 1.5
PHBV/DB0.2/TAIC0.3
1,693 ± 81
52.0 ± 2.1
9.9 ± 0.9
PHBV/DB0.3/TAIC0.1
1,643 ± 80
46.9 ± 1.5
7.4 ± 1.8
PHBV/DB0.3/TAIC0.2
1,698 ± 49
51.4 ± 1.4
10.5 ± 1.7
PHBV/DB0.3/TAIC0.3
1,770 ± 41
53.0 ± 1.7
9.7 ± 1.2
PHBV/ECE0.5
1,875 ± 87
57.4 ± 4.7
6.1 ± 0.9
PHBV/ECE1
1,889 ± 88
57.5 ± 4.2
5.3 ± 0.5
PHBV/ECE2
1,855 ± 81
57.5 ± 0.7
6.8 ± 0.8
PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5
1,803 ± 99
55.5 ± 1.7
6.5 ± 1.4
กำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV ผ่ำนปฏิกิริยำ free radical โดยกำรเติม
free radical initiator ร่วมกับ coagent มีผลทำให้ Young’s modulus และ Tensile strength
ของตัวอย่ำงมีค่ำเพิ่มขึ้นโดยมีกำรลดลงของ Elongation at break เมื่อเปรียบเทียบกับ neat PHBV
โดยปริมำณของ free radical initiator และ coagent ที่เติมมีอิทธิพลต่อสมบัติเชิงกลของ PHBV
เมื่อมีกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณ free radical initiator และ TAIC จะทำให้มีกำรเพิ่มขึ้นของ Young’s
modulus และ Tensile strength ดังแสดงในตำรำงที่ 4.2 โดยมี Young’s modulus และ
Tensile strength ที่สูงที่สุดที่ 1770 MPa และ 53.0 MPa เมื่อมีกำรเติม DB 0.3 phr และ TAIC
0.3 phr
ถึงแม้ก ำรปรับ ปรุง PHBV ด้วยปฏิกิ ริยำ condensation จะท ำให้ ควำมหนืด ในระหว่ำง
กระบวนกำรของ PHBV มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีนัยสำคัญ แต่กำรปรับปรุงด้วยวิธีดังกล่ำวกลับมี
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อิทธิพลต่อ สมบัติเชิงกลของ PHBV โดยพบว่ำ PHBV/ECE มีค่ำ Young’s modulus และ Tensile
strength ที่ สู ง ขึ้ น โดยมี ก ำรลดลงของ Elongation at break เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ neat PHBV
นอกจำกนี้ยังพบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณของ ECE จำก 0.5 ไปเป็น 1 และ 2 phr ส่งผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกลของ PHBV อย่ำงไม่มีนัยสำคัญ
กำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV โดยผ่ำนปฏิกิริยำ free radical ร่วมกับ
condensation มีผลทำให้ Young’s modulus และ Tensile strength มีค่ำเพิ่มขึ้นโดยมีกำรลดลง
ของ Elongation at break เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ neat PHBV โดยมี ค่ ำ Young’s modulus,
Tensile strength และ Elongation at break ที่ 1803 MPa, 55.5 MPa และ 6.5% เมื่อมีกำรเติม
DB ที่ 0.3 phr, TAIC 0.1 phr และ ECE 0.5 phr จำกผลกำรทดลองข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำสำมำรถ
ใช้ปฏิกิริยำปฏิกิริยำ free radical เพียงอย่ำงเดียวโดยเติม free radical initiator ร่วมกับ coagent
รวมไปถึงกำรใช้ปฏิกิริยำร่วมกันระหว่ำง free radical และ condensation เพื่อปรับปรุงเสถียรภำพ
ทำงควำมร้อนในระหว่ำงกระบวนกำรของ PHBV โดยมีผลทำให้ Young’s modulus และ tensile
strength มีค่ำสูงขึ้น
4.1.8 อิทธิพลของปฏิกิริยำ free radical, condensation และปฏิกิริยำร่วมกันระหว่ำง free
radical และ condensation ต่อสมบัติทำงควำมร้อนของ PHBV
ตำรำงที่ 4.3 สมบัติทำงควำมร้อนของ PHBV และ PHBV ที่ผ่ำนกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำม
ร้อน
Cooling
2nd heating
Sample

Tc,onset Tc,peak

Tc,endset

Tm,onset

Tm,peak

Tm,endset

Xc(%)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

PHBV

125

122

117

166

172

177

67

PHBV/DB0.3/TA
IC0.1

125

122

116

163

170

177

65

PHBV/ECE0.5

123

119

114

165

172

177

66

PHBV/DB0.3/TA
IC0.1/ECE0.5

123

119

113

163

170

176

61
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จำกตำรำงที่ 4.3 พบว่ำกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV โดยผ่ำนปฏิกิริยำ free
radical, condensation และกำรใช้ทั้งสองปฏิกิริยำร่วมกันส่งผลให้สมบัติทำงควำมร้อนของ PHBV
เปลี่ยนแปลงแบบไม่มีนัยสำคัญ กำรใช้ปฏิกิริยำ free radical ทำให้อุณหภูมิหลอมเปลี่ยนจำก 172
°C ไปเป็น 170 °C และ degree of crystallinity เปลี่ยนจำก 67% ไปเป็น 65% โดยมีกำร
เปลี่ยนแปลงของ crystallization temperature แบบไม่มีนัยสำคัญในขณะเดียวกันกำรใช้ปฏิกิริยำ
condensation ทำให้ crystallization temperature มีค่ำเปลี่ยนจำก 122 °C ไปเป็น 119 °C และ
degree of crystallinity มีเปลี่ยนจำก 67% ไปเป็น 66% และกำรใช้ปฏิกิริยำร่วมกันระหว่ำง free
radical และ condensation ทำให้ crystallization temperature เปลี่ยนจำก 122 °C ไปเป็น
119 °C , melting temperature เปลี่ยนจำก 172 °C ไปเป็น 170 °C และ degree of
crystallinity ของ PHBV เปลี่ยนจำก 67% ไปเป็น 61% ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 4.4 กำรสลำยตัวทำงควำมร้อนของ PHBV และ PHBV ที่ผ่ำนกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำง
ควำมร้อน
Sample

Tonset (°C)

Inflection point (°C) Tendset (°C)

PHBV

285

295

302

PHBV/DB0.3/TAIC0.1

287

297

301

PHBV/ECE0.5

287

297

303

PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

288

298

303

พฤติกรรมกำรสลำยตัวทำงควำมร้อนของ PHBV และ PHBV ที่มีกำรเติม DB, TAIC และ
ECE แสดงดังตำรำงที่ 4.4 จำกกำรทดลองพบว่ำ PHBV แสดงกำรสลำยตัวทำงควำมร้อ นแบบ 1
ขั้น ตอนโดยเริ่ม มีก ำรลดลงของน้ำหนั กที่ อุณ หภู มิ (Tonset) 285 °C สิ้ นสุ ดที่ อุณ หภู มิ 302 °C และ
inflection point ที่ 295 °C กำรปรับปรุง PHBV โดยกำรเติม DB ร่วมกับ TAIC ถึงแม้จะสำมำรถ
ปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนในระหว่ำงกระบวนกำรได้ดังแสดงในกำรทดลองในส่วนก่อนหน้ำนี้
แต่กำรเติมสำรเคมีข้ำงต้นทำให้พฤติกรรมกำรสลำยตัวทำงควำมร้อนเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีมีนัยสำคัญ
โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงของ Tonset และ inflection point จำก 285 ไปเป็น 287 °C และ 295 ไปเป็น
297 °C เช่นเดียวกับกำรเติม ECE ที่พบว่ำพฤติกรรมกำรสลำยตัวทำงควำมร้อนไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
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แบบมีนัยสำคัญ โดยมีเปลี่ยนแปลงของ Tonset จำก 285 ไปเป็น 287 °C และ inflection point จำก
295 ไปเป็ น 297 °C น อกจำกนี้ ก ำรใช้ ป ฏิ กิ ริ ย ำร่ ว มระหว่ ำ ง ปฏิ กิ ริ ย ำ free radical และ
condensation ก็ทำให้พฤติกรรมกำรสลำยตัวทำงควำมร้อนมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีนัยสำคัญโดย
มีเปลี่ยนแปลงของ Tonset จำก 285 ไปเป็น 288 °C และ inflection point จำก 295 ไปเป็น 298 °C
จำกผลกำรทดลองในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่ำถึงแม้กำรเติม DB, TAIC ร่วมกับ ECE จะสำมำรถปรับปรุง
เสถียรภำพทำงควำมร้อนในระหว่ำงกำรขึ้นรูปได้โดยพิจำรณำจำก mixing torque ซึ่งมีควำมสัมพันธ์
กับควำมหนืดและน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ที่มีค่ำค่อนข้ำงคงที่ในระหว่ำงกระบวนกำรแต่กำรเติม
reactive agent ดังกล่ำวกลับไม่มีผลในกำรปรับปรุง กำรสลำยตัว ทำงควำมร้อนของ PHBV อย่ำงมี
นัยสำคัญ
4.2 กำรปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PHBV โดยกำรเบลนด์กับ soft polymer
จำกที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นนอกจำกปัญหำเสถียรภำพทำงควำมร้อนที่ต่ำของ PHBV แล้วพอลิ
เมอร์ชนิดนี้ยังคงมีข้อเสียในด้ำนควำมเปรำะทำให้ในงำนวิจัยนี้ดำเนินกำรปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ
PHBV โดยกำรเบลนด์กับ PBSA ซึ่งเป็น soft polymer โดยสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์เบลนด์ที่ได้จะ
ขึ้นอยู่กับ phase structure ของพอลิเมอร์เบลนด์ที่ได้หลังจำกทำกำรเบลนด์ดังนั้นจึงต้องมีกำร
ควบคุมปัจจัยต่ำงๆที่มีอิทธิพลต่อกำรเกิดและพัฒนำ phase structure ของพอลิเมอร์เบลนด์ใน
งำนวิจัยนี้ จำกทฤษฎีทำงเทอร์โมไดนำมิกส์ของพอลิเมอร์เบลนด์รวมไปถึงของ Taylor พบว่ำมีหลำย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำ phase structure ซึ่งมีอิทธิพลต่อสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์เบลนด์
ทั้งในส่วนของสัดส่วนของพอลิเมอร์ในกำรเบลนด์, อัตรำส่วนควำมหนืด และ แรงเฉือนในระหว่ำงกำร
ผสม ดังนั้นปัญหำของกำรเกิด thermal degradation ของ PHBV ในระหว่ำงกระบวนกำรจึงมี
ควำมสำคัญที่จะแก้ไขปัญหำข้ำงต้นก่อนที่จะทำกำรทดลองต่อไป
โดยในงำนวิจัยนี้ทำกำรทดลอง
โดยเบลนด์ PHBV กับ PBSA ที่อัตรำส่วน PHBV:PBSA 80:20 ด้วยเครื่องผสมภำยในแบบปิด
(internal mixer) ที่อุณหภูมิ 180 °C ควำมเร็วโรเตอร์ 100 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 10 นำที จำกกำร
ทดลองพบว่ำกำรแตกหักของ PHBV หลังจำกทำกำรทดสอบ impact test มีกำรแตกหักแบบเปรำะ
โดยพบผิวรอยแตกที่เรียบดังแสดงในรูปที่ 4.10a โดยพบกำรกระจำยตัวของ filler ที่ถูกเติมเข้ำมำใน
PHBV resin ในลักษณะที่เป็นแผ่นมีควำมยำวที่ประมำณ 5 micron หนำประมำณ 1 micron
ในขณะที่รอยแตกของ PHBV/PBSA แสดงในรูปที่ 4.10b พบว่ำ dispersed phase มีกำรกระจำยตัว
ในลักษณะที่เป็น droplet โดยมีขนำดของ droplet ที่ค่อนข้ำงหลำกหลำยตั้งแต่ 2-10 micron และ
พบ cavity ซึ่งเกิดจำกกำรหลุดออกของ disperse phase จำก PHBV matrix หลังจำกชิ้นงำนได้รับ
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impact load แสดงให้เห็นถึงควำมเข้ำกันได้ (compatibility) และกำรยึดติดระหว่ำงเฟส
(interfacial adhesion) ที่ไม่ดีของ PHBV และ PBSA คำดว่ำเป็นอิทธิพลของกำรเกิด thermal
degradation ของ PHBV ทำให้ควำมหนืดของพอลิเมอร์ชนิดนี้มีกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องในระหว่ำง
ผสมส่งผลให้ควำมหนืดระหว่ำง PHBV และ PBSA มีควำมแตกต่ำงกัน
กำรเบลนด์ PHBV และ PBSA โดยกำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีปทำให้ disperse phase มี
ขนำดเล็กลงอย่ำงมีนัยสำคัญโดยมีขนำดอยู่ที่ประมำณ 0.5-1 เมื่อเติม DB 0.3 phr และ TAIC 0.1
phr และมีขนำด 0.3-1 micron เมื่อเติม DB 0.3 phr, TAIC 0.1 phr และ ECE 0.5 phr ดังแสดงใน
รูปที่ 4.10c และ 4.10e-f แสดงให้เห็นถึงควำมเข้ำกันได้ที่พัฒนำขึ้น (improved compatibility)
หลังจำกเติมสำรเคมีข้ำงต้น เนื่องจำกกำรเติม DB ร่วมกับ TAIC ทำให้สำมำรถควบคุมหรือเพิ่มควำม
หนืดของ PHBV ในระหว่ำงกระบวนกำรดังแสดงในกำรทดลองในส่วนก่อนหน้ำนี้ รวมไปถึงกำร
เกิดปฏิกิริยำกันที่ interface ระหว่ำง PHBV และ PBSA ทำให้เกิด linkage ระหว่ำง PHBV และ
PBSA ส่งผลให้มีกำรลดลงของ interfacial tension ของ PHBV-PBSA กำรเสียรูปของ PBSA
droplet ในระหว่ำงกระบวนกำรเบลนด์จะทำให้ droplet เปลี่ยนรูปร่ำงไปเป็น fibril ในขณะที่
surface tension และควำมเป็นวิสโคอิลำสติก (viscoelasticity) ของ PHBV และ PBSA จะเป็น
ส่วนที่ต้ำนกำรเสียรูปหรือทำให้ droplet คืนรูปเป็นทรงกลม ดังนั้นเมื่อ interfacial tension
ระหว่ำงทั้งสองพอลิเมอร์มีค่ำลดลงจึงทำให้ PBSA สำมำรถเกิดกำรเสียรูปไปเป็น fibril ที่มีขนำดเล็ก
ลงได้มำกขึ้นจนกระทั่ง shear stress ที่กระทำกับ fibril และ interfacial tension มีค่ำใกล้เคียงกัน
จึงทำให้เกิด Rayleigh disturbance ขึน้ บริเวณ surface ของ PBSA fibril และเกิดกำรขำดออกเป็น
droplet ที่มีขนำดเล็กลง [27] นอกจำกนี้ PHBV-PBSA linkage ที่เกิดขึ้นบริเวณ interface ยังมี
ส่วนในกำรป้องกันหรือลดกำรเกิดกำรรวมตัวของ PBSA ส่งผลให้ PBSA droplet ที่เกิดขึ้นมีขนำด
เล็กลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน linkage ที่เกิดขึ้นยังส่งผลให้มี interfacial adhesion ที่ดี
ขึ้นระหว่ำง matrix และ disperse phase ส่งผลให้ PHBV matrix สำมำรถถ่ำยเท load ไปที่
dispersed phase ซึ่งเป็น soft polymer ได้ดีมำกขึ้น [39] อย่ำงไรก็ตำมในกรณีของกำรเติม ECE
0.5 phr เพียงอย่ำงเดียวกลับพบว่ำยังคงมี PBSA droplet ที่มีขนำดใหญ่และมีขนำดที่หลำกหลำย
โดยมีขนำดอยู่ในช่วง 2-10 micron เช่นเดียวกับกรณีของ non-reactive blend ดังแสดงในรูปที่
4.10d แสดงให้เห็นว่ำกำรเติม ECE 0.5 phr ไม่เพียงพอต่อกำรปรับปรุงควำมเข้ำกันได้ในกำรเบลนด์
PHBV และ PBSA ที่อัตรำส่วน 80:20
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

รูปที่ 4.10 สัณฐำนวิทยำของรอยแตกจำกกำรทดสอบกำรกระแทกของ PHBV (a),
PHBV80/PBSA20 (b), PHBV80/PBSA20/DB0.3/TAIC0.1 (c), PHBV80/PBSA20/ECE0.5 (d),
PHBV80/PBSA20/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 ที่กำลังขยำย 2500 เท่ำ (e) และ
PHBV80/PBSA20/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 ที่กำลังขยำย 10000 เท่ำ (f)
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ลักษณะกำรแตกหักของ PHBV หลังจำกทำกำรทดสอบ tensile test มีลักษณะเป็นผิว
เรียบซึ่งแสดงถึงกำรแตกหักแบบเปรำะ ดังแสดงในรูปที่ 4.11a ในกรณีของ PHBV/PBSA blend ที่
อัตรำส่วน 80:20 พบว่ำมีกำรกระจำยตัวของ PBSA ที่หลำกหลำยขนำดโดยมีขนำดอยู่ในช่วง 2-10
micron โดยมีกำรพบ cavity ซึ่งเกิดขึ้นหลังจำก PBSA หลุดออกจำก PHBV matrix หลังจำกได้รับ
tension load และยังมีกำรพบช่องว่ำงขนำดเล็กระหว่ำง PHBV และ PBSA ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำม
เข้ำกันได้และกำรยึดติดระหว่ำงผิวที่ต่ำระหว่ำง PHBV และ PBSA ดังแสดงในรูปที่ 4.11b เมื่อมีกำร
ใช้วิธีกำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีปผ่ำนปฏิกิริยำ free radical พบว่ำรอยแตกของชิ้นงำนมีกำรเกิดขึ้นของ
PBSA fibril รวมไปถึงกำรยืดออกเล็กน้อยของ PHBV matrix ดังแสดงในรูปที่ 4.11c ซึ่งแสดงถึงกำร
เพิ่มขึ้นของควำมเข้ำกันได้และกำรยึดติดระหว่ำงผิวระหว่ำงสองพอลิเมอร์นี้ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีของ
กำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีปผ่ำนปฏิกิริยำ condensation พบว่ำถึงแม้จะมีกำรเติม ECE ที่ 0.5 phr ก็
ยังคงพบ PBSA หลำกหลำยขนำดกระจำยตัวอยู่ใน PHBV รวมไปถึงพบกำรหลุดออกของ PBSA จำก
PHBV matrix หลังจำกได้รับ tension load แสดงให้เห็นว่ำกำรเติม ECE ที่ 0.5 phr ยังไม่เพียงพอ
ต่อกำรปรับปรุง compatibility ระหว่ำง PHBV และ PBSA ที่อัตรำส่วน 80:20 ดังแสดงในรูปที่
4.11d เมื่อทำกำรผสมโดยผ่ำนปฏิกิริยำร่วมกันระหว่ำง free radical และ condensation โดยกำร
เติม DB 0.3 phr, TAIC 0.1 phr และ ECE 0.5 phr พบว่ำรอยแตกของตัวอย่ำงมีกำรยืดออกของ
matrix หลังจำกได้รับแรงดึงดังรูปที่ 4.11e แสดงให้เห็นถึง ควำมเข้ำกันได้และ interfacial
adhesion ระหว่ำง PHBV และ PBSA ที่ถูกปรับปรุงขึ้นทำให้มีกำรถ่ำยเทแรงจำก matrix ไปที่
dispersed phase ได้ดีมำกขึ้น [39] ส่งผลให้ tensile strength และ elongation at break มีค่ำ
เพิ่มขึ้น
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
รูปที่ 4.11 สัณฐำนวิทยำของรอยแตกจำกกำรทดสอบกำรดึงยืดของ PHBV (a), PHBV80/PBSA20
(b), PHBV80/PBSA20/DB0.3/TAIC0.1 (c), PHBV80/PBSA20/ECE0.5 (d) และ
PHBV80/PBSA20/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 (e)
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สมบัติเชิงกลของ PHBV/PBSA blends แสดงดังรูปที่ 4.12-4.15 กำรผสม PHBV ร่วมกับ
PBSA 20% โดยน้ำหนักมีผลทำให้ impact strength มีค่ำลดลงเล็กน้อยจำก 2.3 ไปเป็น 2.1 kJ/m2
ในขณะเดียวกันกำรเบลนด์ PHBV80/PBSA20 โดยกำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีปโดยกำรเติม DB 0.3 phr
และ TAIC 0.1 phr ทำให้ impact strength มีค่ำเพิ่มขึ้นจำก 2.1 เป็น 2.5 kJ/m2 ในขณะที่กำรเติม
DB 0.3 phr, TAIC 0.1 phr และ ECE 0.5 phr ทำให้ impact strength มีค่ำเพิ่มขึ้นจำก 2.1 เป็น
3.7 kJ/m2 ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่ควำมเข้ำกันได้ของ PHBV และ PBSA ถูกปรับปรุงขึ้นทำให้มีกำร
เพิ่มขึ้นของ interfacial adhesion โดยทั่วไปแล้ว rubber-toughened polymeric material มี 2
แนวทำงหลักด้วยกันคือกำรเกิด internal cavity ใน dispersed phase เมื่อกำรยึดติดระหว่ำงผิว
ของ matrix-dispersed phase มีค่ำสูงเพียงพอและ debonding cavity บริเวณ interface
ระหว่ำง matrix และ dispersed phase [40] เมื่อเบลนด์ PHBV ร่วมกับ PBSA ที่อัตรำส่วน 80:20
จะทำให้ PBSA เป็น dispersed phase ซึ่งจะเป็นจุดศูนย์รวมแรง (stress concentration) ใน
PHBV matrix เนื่องจำกแรงยึดติดระหว่ำงผิวของ PHBV และ PBSA ที่ไม่ดี เมื่อใช้กำรเบลนด์แบบ
รีเอ็กทีปโดยกำรเติม DB, TAIC ร่วมกับ ECE ทำให้ PBSA droplet มีขนำดเล็กลงอย่ำงมีนัยสำคัญ
ร่วมกับกำรเพิ่มขึ้นของแรงยึดติดระหว่ำงผิว PHBV-PBSA ส่งผลเมื่อชิ้นงำนได้รับแรงกระแทก
(impact load) ต้องใช้พลังงำนในกำรทำให้ชิ้นงำนแตกที่เพิ่มมำกขึ้นในกำรแตกผ่ำน debonding
cavitation ซึ่งพบกำรหลุดออกของ PBSA ทำให้เกิดพื้นผิวใหม่ส่งผลให้ต้องใช้พลังงำนในกำรทำให้
ชิ้นงำนแตกที่เพิ่มมำกขึ้น รวมไปถึงกำรเสียรูปของ PBSA จำกกำรได้รับแรงแบบกระแทก ดังแสดงใน
รูปที่
4.10f
ผลกำรทดลองนี้แสดงให้เห็นว่ำ
impact
strength
ของ
PHBV80/PBSA20/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 มีกำรเพิ่มขึ้นผ่ำนกำรเกิด internal cavitation
mechanism จำกกำรเสียรูปของ PBSA และกำรเกิด de-bonding cavitation mechanism จำก
กำรหลุดออกของ PBSA droplet จำก PHBV matrix นอกจำกนี้กำรเติม ECE 0.5 phr เพียงอย่ำง
เดียวมีผลในกำรเปลี่ยนแปลง impact strength อย่ำงไม่มีนัยสำคัญ
กำรเบลนด์ PHBV ร่วมกับ PBSA 20%wt มี ผลทำให้มีกำรลดลงของ Young’s modulus
จำก 1440 ไปเป็น 1256 MPa, Tensile strength จำก 40.4 ไปเป็น 35.3 MPa และ elongation
at break จำก 12.5 ไปเป็ น 7.9% จำกกำรที่ PHBV และ PBSA มี ค วำมเข้ ำ กั น ได้ ที่ ไ ม่ ดี (poor
compatibility) จึงส่งผลให้มีกำรลดลงของสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์เบลนด์ ในขณะเดียวกันกำร
ผสม PHBV80/PBSA20 โดยกำรเบลนแบบรีเอ็กทีปผ่ำนปฏิกิริยำ free radical โดยกำรเติม DB 0.3
phr และ TAIC 0.1 phr ทำให้มีกำรลดลงของ Young’s modulus จำก 1256 เป็น 1163 MPa โดย
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มี ก ำรเพิ่ ม ขึ้น ของ Tensile strength จำก 35.3 เป็ น 40.4 MPa และ Elongation at break จำก
7.9 ไปเป็น 13.1% ในขณะที่กำรผสม PHBV80/PBSA20 โดยกำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีปผ่ำนปฏิกิริยำ
condensation ท ำให้ มี ก ำรเพิ่ ม ขึ้ น ของ Young’s modulus จำก 1256 ไปเป็ น 1392 MPa และ
tensile strength จำก 35.3 ไปเป็น 37.2 MPa โดยมีกำรลดลงของ Elongation at break จำก 7.9
ไปเป็น 5.3% ในกรณีของกำรผสม PHBV80/PBSA20 โดยกำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีปผ่ำนกำรร่วมกัน
ระหว่ำงปฏิกิริยำ free radical และ condensation โดยกำรเติม DB 0.3 phr, TAIC 0.1 phr และ
ECE 0.5 phr มีผลท ำให้ Young’s modulus, Tensile strength และ Elongation at break มีค่ ำ
เป็ น 1053.02 MPa, 38.06 MPa แ ล ะ 20.93% ก ำ ร เพิ่ ม ขึ้ น ข อ ง tensile strength แ ล ะ
elongation at break ของ PHBV/PBSA blend หลัง จำกท ำกำรเบลนด์แ บบรี เอ็ก ที ปเกิด ขึ้น จำก
สัณฐำนวิทยำรวมไปถึงควำมเข้ำกันได้ระหว่ำงพอลิเมอร์ทั้งสองที่ถูกพัฒนำขึ้นดังแสดงในรูปที่ 4.11e
ซึ่งพบกำรยืดออกของ matrix แทนที่จะเกิดกำรแตกหักแบบเรียบแสดงให้เห็นถึงกำรถ่ำยเท load
จำก PHBV matrix ไปยั ง PBSA dispersed phase ซึ่ง เป็น soft polymer ได้ ดีม ำกขึ้น หลัง จำกมี
กำรเติม DB, TAIC และ ECE ทำให้สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์เบลนด์ดีขึ้น เช่นเดียวกับงำนวิจัยของ
Z.Peter และคณะ [41] ที่ได้ปรับปรุงควำมเหนียว (toughness) ของ PHBV โดยกำรเบลนด์กับ PCL
โดยใช้ 2,5- bis(tert-butyl-peroxy)-2,5-dimethylhexane เป็ น free radical initiator ร่ ว มกั บ
TAIC เป็น coagent พบว่ำควำมเข้ำกันได้ระหว่ำง PHBV และ PCL จะถูกปรับปรุงก็ต่อเมื่อเติม free
radical initiator ร่ ว มกั บ coagent ส่ ง ให้ ผ ลควำมเหนี ย วถู ก ปรั บ ปรุ ง ขึ้ น โดยมี ก ำรเพิ่ ม ขึ้ น ของ
elongation at break 380% และ impact strength 22.0%

รูปที่ 4.12 Young’s modulus ของ PHBV และ PHBV/PBSA blends
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รูปที่ 4.13 Tensile strength ของ PHBV และ PHBV/PBSA blends

รูปที่ 4.14 Elongation at break ของ PHBV และ PHBV/PBSA blends
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รูปที่ 4.15 Impact strength ของ PHBV และ PHBV/PBSA blends
4.3 กำรปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PHBV โดยใช้กำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีปและทำ polymer
composite ด้วยเส้นใยสัปปะรด
จำกกำรผสม PHBV ร่วมกับ PBSA ซึ่งเป็น soft polymer ส่งผลให้มีกำรลดลงของ
Young’s modulus และ tensile strength ในงำนวิจัยในส่วนต่อไปนี้จึงทำกำรปรับปรุงสมบัติ
เชิงกลของ PHBV/PBSA blends โดยกำรเติมเส้นใยสัปปะรด (SPF) ที่ปริมำณ 5 phr โดยแบ่ง
เส้นใยที่ใช้ในกำรทดลองเป็น 2 ชนิดคือเส้นใยสัปปะรดที่ผ่ำนกำรปรับปรุง (TSPF) และเส้นใย
สัปปะรดที่ไม่ผ่ำนกำรปรับปรุง (SPF) ในกำรปรับปรุงพื้นผิวของเส้นใยดำเนินกำรโดยใช้ maleic
anhydride ซึ่งเป็นสำรเคมีที่มีหมู่ anhydride ที่มีควำมว่องไวต่อกำรเกิดปฏิกิริยำกับหมู่
hydroxyl ของ cellulose ด้วยตู้อบที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลำ 24 ชั่วโมง จำกกำรทดสอบด้วย
เทคนิค FTIR ดังแสดงในรูปที่ 4.16 สำมำรถพบ peak ของ C=C stretching ที่ wave
number 1595 cm-1 และไม่พบ peak เอกลักษณ์ของ C=O ของหมู่ anhydride ที่ wave
number 1706, 1783 และ 1858 cm-1 แสดงให้เห็นว่ำหมู่ anhydride ของ maleic
anhydride สำมำรถเกิดปฏิกิริยำกับหมู่ hydroxyl ของ cellulose [31] ดังแสดงในรูปที่ 4.17
ทำให้สำมำรถเพิ่ม reactive site ในกำรเกิดปฏิกิริยำผ่ำนปฏิกิริยำ free radical ได้

60

รูปที่ 4.16 FTIR spectra ของ SPF, TSPF และ maleic anhydride

∆

รูปที่ 4.17 ปฏิกิริยำที่คำดว่ำจะเกิดในกำรปรับปรุงพื้นผิวของ SPF ด้วย maleic anhydride
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ในกำรทดลองดำเนินกำรเบลนด์ด้วยเครื่องผสมภำยในแบบปิด (internal mixer) ที่
อุณหภูมิ 180 °C ควำมเร็วโรเตอร์ 100 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 10 นำที โดยสรุปผลกำรทดลอง
ไว้ในรูปที่ 4.18-4.21 จำกกำรทดลองพบว่ำกำรเติม SPF ลงใน PHBV80/PBSA20 ทำให้มีกำร
ลดลงของ Young’s modulus และมีกำรเพิ่มขึ้นของ tensile strength ในขณะเดียวกันกำร
เติม TSPF ทำให้มีกำรเพิ่มขึ้นของ Tensile strength และมีกำรลดลงของ elongation at
break โดยค่ำ impact strength ของ composite ที่ได้ค่ำเพิ่มขึ้นจำก 2.08 (PHBV/PBSA20)
ไปเป็น 2.3 และ 2.4 kJ/m2 เมื่อมีกำรเติม SPF และ TSPF 5 phr ตำมลำดับ
ในกรณีของระบบที่มีกำรเติม SPF 5 phr กำรใช้วิธีกำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีปผ่ำนปฏิกิริยำ
free radical ทำให้มีกำรเพิ่มขึ้นของ Young’s modulus จำก 1136 ไปเป็น 1304 MPa และ
Tensile strength จำก 39.2 ไปเป็น 41.2 MPa โดยที่ elongation at break มีกำร
เปลี่ยนแปลงแบบไม่มีนัยสำคัญ ในขณะที่กำรใช้ปฏิกิริยำร่วมระหว่ำง free radical และ
condensation ทำให้มีกำรเพิ่มขึ้นของ Young’s modulus จำก 1136 ไปเป็น 1229 MPa
และ Tensile strength จำก 39.2 ไปเป็น 43.05 MPa โดยที่ elongation at break เพิ่มขึ้น
จำก 2.3 ไปเป็น 3.4% โดย impact strength มีค่ำเพิ่มขึ้นจำก 2.3 ไปเป็น 3.1 และ 3.4
kJ/m2 เมื่อมีกำรใช้ปฏิกิริยำ free radical และกำรใช้ปฏิกิริยำร่วมระหว่ำงปฏิกิริยำ free
radical และ condensation ตำมลำดับ
กำรปรับปรุงพื้ นผิ วของ SPF ด้ว ย maleic anhydride ท ำให้ มีก ำรลดลงของ hydroxyl
group บนพื้นผิวของเส้นใยสัปปะรดรวมไปถึงเป็นกำรเพิ่มหมู่ C=C บนพื้นผิวของเส้นใยจำกกำร
ทำปฏิ กิริย ำกัน ระหว่ำง anhydride group และ hydroxyl group ซึ่ ง เป็ น กำรเพิ่ ม reactive
site และลดควำมเป็น hydrophilic ของเส้น ใยทำให้ สำมำรถเข้ำกันได้ กับ PHBV หรือ PBSA
มำกขึ้ น อย่ ำ งไรก็ ต ำม tensile properties ของ composite มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงแบบไม่ มี
นัยสำคัญถึงแม้จะมีกำรผสมผ่ำนปฏิกิริยำ free radical ในขณะที่ composite ที่ทำกำรผสม
ผ่ ำ นปฏิ กิ ริ ย ำร่ ว มกั น ระหว่ ำ ง free radical และ condensation ท ำให้ มี ก ำรเพิ่ ม ขึ้ น ของ
Young’s modulus จำก 1268 ไปเป็น 1354 MPa โดยที่ tensile strength และ elongation
at break มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบไม่มี นัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ PHBV80/PBSA20/TSPF5
impact strength มีค่ำเพิ่มขึ้นจำก 2.4 ไปเป็น 3.1 เมื่อเติม DB 0.3 phr ร่วมกับ TAIC 0.1 phr
และเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 3.3 kJ/m2 เมื่ อ เติ ม DB 0.3 phr, TAIC 0.1 phr และ ECE 0.5 phr โดยค่ ำ
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tensile strength ของ composite มี ค่ ำสูง กว่ำหรือ เที ยบเท่ำของ neat PHBV ร่ว มกั บ กำร
เพิ่มขึ้นของ impact strength แต่มีกำรลดลงของ elongation at break

รูปที่ 4.18 Young’s modulus ของ PHBV/PBSA/SPF composites

รูปที่ 4.19 Tensile strength ของ PHBV/PBSA/SPF composites
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รูปที่ 4.20 Elongation at break ของ PHBV/PBSA/SPF composites

รูปที่ 4.21 Impact strength ของ PHBV/PBSA/SPF composites
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4.4 กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกลของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA
composite ในระหว่ำงกำรจัดเก็บ
จำกข้อมูลในส่วนของ literature review พบว่ำนอกเหนือจำกปัญ หำ thermal stability
ที่ต่ำและควำมเปรำะของ PHBV แล้วยังคงมีปัญ หำของกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกลของ PHBV ใน
ระหว่ำงกำรจัดเก็บที่อุณหภูมิห้อง แต่เนื่องจำกต้องใช้ชิ้นงำนในปริมำณมำกกำรทดลองในกำรทดลอง
ส่วนนี้จึงผสมด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว (single screw extruder) ด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ส่วนป้อน
เม็ดจนถึงส่วนหัวดำยดังนี้ 90, 160, 180 และ 180 °C ใช้ควำมเร็วรอบกำรหมุนสกรู 50 รอบต่อนำที
กำรทดลองในส่วนนี้ได้ ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงทั้ง tensile properties และ impact properties
ของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA composite ในระหว่ ำ งกำรจั ด เก็ บ ภำยใต้
อุณ หภูมิ 30 °C ควำมชื้น 70%RH และได้สรุปผลกำรทดลองลงในตำรำงที่ 4.5, 4.6, 4.7 และ 4.8
ตำมลำดับ จำกกำรทดลองพบว่ ำ tensile properties ของ PHBV มีแนวโน้มลดลงในระหว่ำงกำร
ทดสอบ โดย Young’s modulus ของ PHBV ลดลงจำก 1029 เป็ น 887 MPa, tensile strength
ลดลงจำก 49.3 เป็ น 48.6 MPa, Elongation at break ลดลงจำก 9.8 เป็ น 8.9% หลั ง จำกให้
สภำวะเป็น เวลำ 4 สัป ดำห์ เช่น เดียวกั บ PHBV ที่ผ่ ำนกำรปรับปรุง ควำมเสถียรทำงควำมร้อ นซึ่ ง
Young’s modulus มีแนวโน้มลดลงจำก 1133 เป็น 1091 MPa, tensile strength ลดลงจำก 56.2
เป็น 54.9 MPa, Elongation at break ลดลงจำก 8.3 เป็น 7.7%
ใน ก รณี ของ PHBV/PBSA blends พ บว่ ำ ทั้ ง tensile และ impact properties ขอ ง
ตัวอย่ำงทดสอบมีแนวโน้มลดลง ซึ่ง tensile strength ของ PHBV80/PBSA20 ลดลงจำก 49.5 เป็น
47.6 MPa, elongation at break ลดลงจำก 8.2 เป็น 7.7% และ impact strength ลดลงจำก 2.4
เป็น 2.1 kJ/m2 โดยมีก ำรเพิ่ มขึ้ นของ Young’s modulus จำก 900 เป็ น 904 MPa ในกรณี ของ
กำรเบลน PHBV และ PBSA แบบรีเอ็กทีปพบว่ำ tensile strength ของตัวอย่ำงลดลงจำก 47.9 เป็น
44 MPa, elongation at break ลดลงจำก 8.3 เป็น 7.3% และ impact strength ลดลงจำก 2.5
เป็ น 2.2 kJ/m2 โดยมี ก ำรเพิ่ ม ขึ้น ของ Young’s modulus จำก 879 เป็ น 885 MPa หลั ง จำกให้
สภำวะเป็นเวลำ 4 สัปดำห์
ในกรณี ของ PHBV/PBSA/SPF composite ก็ พ บกำรลดลงของทั้ ง tensile และ impact
properties ของตัวอย่ำงทดสอบทั้งในระบบของ SPF และ TSPF ซึ่งพบว่ำ Young’s modulus ของ
PHBV80/PBSA20/SPF5 ลดลงจำก 894 เป็ น 850 MPa, tensile strength ลดลงจำก 31.2 เป็ น
29.9 MPa ในขณะที่ PHBV80/PBSA20/SPF5/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 มีกำรลดลงของ Young’s
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modulus จ ำ ก 836 เป็ น 804 MPa, tensile strength ล ด ล ง จ ำ ก 35.6 เป็ น 32.2 MPa,
elongation at break จำก 5.9 เป็น 5.2% และ impact strength ลดลงจำก 2.3 เป็น 2.0 kJ/m2
เช่ น เดี ย วกั บ PHBV80/PBSA20/TSPF5/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 ที่ พ บกำรลดลงของ Young’s
modulus จำก 876 เป็น 803 MPa, tensile strength จำก 38.1 เป็น 32.5 MPa, elongation at
break จำก 6.6 เป็น 5.3% และ impact strength จำก 2.5 เป็น 2.0 kJ/m2 หลังจำกให้สภำวะเป็น
เวลำ 4 สัปดำห์ จำกผลกำรทดลองในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่ำกำรจัดเก็บในสภำวะภำยใต้อุณหภูมิ 30 °C
ควำมชื้ น 70%RH ส่ ง ผลให้ ทั้ ง tensile และ impact properties ของทั้ ง PHBV, PHBV/PBSA
blends และ PHBV/PBSA/SPF composite มีแนวโน้มลดลงหลังจำกให้สภำวะเป็นเวลำ 4 สัปดำห์
ซึ่งแตกต่ำงไปจำกงำนวิจัยของ W.V. Srubar III และคณะ [18] ที่ไ ด้ศึกษำอิทธิพลของ ambient
aging ต่อสมบัติเชิงกลของ PHBV ซึ่งให้สภำวะกับตัวอย่ำงทดสอบภำยใต้สภำวะไร้แสงโดยควบคุมทั้ง
อุณ หภูมิ (15 °C ) และควำมชื้น เป็นระยะเวลำ 168 วัน จำกกำรทดลองพบว่ำ PHBV มีควำม stiff
มำกขึ้ น หลั ง จำกกำรให้ ส ภำวะเป็ น เวลำ 168 วั น โดย Young’s modulus มี ค่ ำ เพิ่ ม ขึ้ น 154%,
elongation at break มี ค่ ำ ลดลง 72% และ tensile strength มี ค่ ำ ลดลง 8.9 % คำดว่ ำ กำร
เปลี่ ย นแปลงสมบั ติ เชิ ง กลข้ ำ งต้ น เป็ น อิ ท ธิ พ ลของกำรเกิ ด กำรจั ด เรี ย งตั ว ใหม่ ข อง polymer
semicrystalline microstructure ในบริเวณ inter-lamellar amorphous region อย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง
ในขณะที่ J.Mike และคณะ [42] ได้รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงของสมบัติเชิงกลและสมบัติทำงควำม
ร้อนของ PHBV หลังจำกทำกำรจัดเก็บ ที่อุณ หภูมิ 20 และ 50 °C เป็น เวลำ 1 สัปดำห์โดยพบกำร
เพิ่มขึ้นของ degree of crystallinity, อุณหภูมิหลอม, อุณหภูมิเปลี่ยนสถำนะคล้ำยแก้ว , Young’s
modulus และ tensile strength ซึ่งแสดงถึงกำรเกิด secondary crystallization
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ตารางที่ 4.5 Young’s modulus ของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA /SPF
composites ในระหว่ำงกำรจัดเก็บที่อุณหภูมิ 30 °C ควำมชื้น 70%RH เป็นเวลำ 4 สัปดำห์
Young's modulus (MPa)
Sample
0 week 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks
PHBV

1029±44

1089±51

905±45

900±29

887±43

PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.
1133±50
5

1181±60

1014±29

1028±17 1091±41

PHBV80/PBSA20

900±35

1050±49

978±26

926±23

904±61

PHBV80/PBSA20/DB0.3/TA
IC0.1/ECE0.5

879±19

933±25

921±22

906±34

885±19

PHBV80/PBSA20/SPF5

894±43

955±18

819±12

869±30

850±30

PHBV80/PBSA20/SPF5/DB
0.3/TAIC0.1/ECE0.5

836±26

931±43

807±11

796±30

804±46

PHBV80/PBSA20/TSPF5

885±48

965±30

952±50

932±39

981±54

PHBV80/PBSA20/TSPF5/D
B0.3/TAIC0.1/ECE0.5

876±43

935±12

791±23

796±13

803±20
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ต ำร ำง ที่ 4 .6 Tensile strength ข อ ง PHBV, PHBV/PBSA blends แ ล ะ PHBV/PBSA /SPF
composites ในระหว่ำงกำรจัดเก็บที่อุณหภูมิ 30 °C ควำมชื้น 70%RH เป็นเวลำ 4 สัปดำห์
0 week

Tensile strength (MPa)
1 week 2 weeks 3 weeks

49.3±1.1

54.1±1.0

45.6±3.6

49.3±2.6 48.6±1.8

PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.
56.2±2.4
5

58.6±1.9

51.9±1.3

51.5±1.7 54.9±1.8

49.5±1.9

50.5±1.8

43.1±1.0

45.2±0.8 47.6±1.6

PHBV80/PBSA20/DB0.3/TA
47.9±1.5
IC0.1/ECE0.5

45.8±1.9

41.9±3.5

43.8±3.7 44.0±2.5

Sample
PHBV

PHBV80/PBSA20

4 weeks

PHBV80/PBSA20/SPF5

31.2±3.1

35.0±3.4

28.6±5.5

26.7±4.6 29.9±5.9

PHBV80/PBSA20/SPF5/DB
0.3/TAIC0.1/ECE0.5

35.6±3.2

37.0±4.1

28.0±4.1

32.1±3.9 32.2±2.7

PHBV80/PBSA20/TSPF5

36.4±3.8

38.8±2.3

31.5±4.5

31.8±2.7 37.1±2.6

PHBV80/PBSA20/TSPF5/D
B0.3/TAIC0.1/ECE0.5

38.5±1.9

37.3±3.5

32.4±2.6

33.0±2.8 32.5±3.5

68
ตำรำงที่ 4.7 Elongation at break ของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA /SPF
composites ในระหว่ำงกำรจัดเก็บที่อุณหภูมิ 30 °C ควำมชื้น 70%RH เป็นเวลำ 4 สัปดำห์
0 week

Elongation at break (%)
1 week 2 weeks 3 weeks

4 weeks

PHBV

9.8±1.9

9.4±1.5

8.9±2.2

8.9±0.9

8.9±0.9

PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.
5

8.3±1.1

8.7±1.3

8.6±0.5

8.6±1.0

7.7±1.1

PHBV/PBSA20

8.2±0.7

7.8±0.7

7.4±0.6

7.6±0.5

7.7±0.4

PHBV/PBSA20/DB0.3/TAIC
0.1/ECE0.5

8.3±0.6

7.4±0.8

7.6±1.6

7.3±1.0

7.3±0.6

PHBV/PBSA20/SPF5

4.5±0.5

4.6±0.6

4.6±0.8

4.2±1.0

4.5±1.0

PHBV/PBSA20/SPF5/DB0.3
/TAIC0.1/ECE0.5

5.9±1.0

5.3±0.6

4.7±0.7

5.5±0.8

5.2±0.4

PHBV/PBSA20/TSPF5

5.4±0.5

5.3±0.4

4.4±0.7

4.5±0.4

4.9±0.6

PHBV/PBSA20/TSPF5/DB0.
3/TAIC0.1/ECE0.5

6.6±0.6

5.6±0.6

5.7±0.7

5.5±0.6

5.3±0.7

Sample
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ต ำร ำ งที่ 4 .8 Impact strength ข อ ง PHBV, PHBV/PBSA blends แ ล ะ PHBV/PBSA /SPF
composites ในระหว่ำงกำรจัดเก็บที่อุณหภูมิ 30 °C ควำมชื้น 70%RH เป็นเวลำ 4 สัปดำห์
0 week

Impact strength (kJ/m2)
1 week 2 weeks 3 weeks

4 weeks

PHBV

2.4±0.4

2.5±0.2

2.4±0.1

2.6±0.1

2.5±0.3

PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.
5

2.1±0.2

2.1±0.8

1.9±0.1

2.2±0.3

2.0±0.3

PHBV/PBSA20

2.4±0.1

2.2±0.3

1.9±0.1

2.1±0.2

2.1±0.1

PHBV/PBSA20/DB0.3/TAIC
0.1/ECE0.5

2.5±0.3

2.2±0.2

2.3±0.3

2.3±0.2

2.2±0.2

PHBV/PBSA20/SPF5

2.0±0.1

1.8±0.1

2.0±0.2

1.9±0.1

1.9±0.4

PHBV/PBSA20/SPF5/DB0.3
/TAIC0.1/ECE0.5

2.3±0.4

2.2±0.3

1.9±0.1

2.0±0.2

2.0±0.2

PHBV/PBSA20/TSPF5

1.9±0.2

2.2±0.3

1.9±0.2

1.8±0.3

1.9±0.3

PHBV/PBSA20/TSPF5/DB0.
3/TAIC0.1/ECE0.5

2.5±0.2

2.1±0.2

2.1±0.3

2.4±0.4

2.0±0.4

Sample
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4.5 กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกลของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA
composite ในระหว่ำงกำรให้สภำวะด้วย accelerated weathering tester
ในกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกลของ PHBV ระหว่ำงกำรนำไปใช้งำนเป็นระยะ
เวลำนำนจะต้องใช้ชิ้นงำนในปริมำณมำกกำรทดลองในกำรทดลองส่วนนี้จึงผสมด้วยเครื่องอัดรีดแบบ
สกรูเดี่ยว (single screw extruder) ด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ส่วนป้อนเม็ดจนถึงส่วนหัวดำยดังนี้ 90, 160,
180 และ 180 °C ใช้ควำมเร็วรอบกำรหมุนสกรู 50 รอบต่อนำที ชิ้นตัวอย่ำงจะถูกนำไปให้สภำวะ
แบบ accelerated weathering condition ตำมมำตรฐำน ASTM G154 โดยมีกำรฉำยแสง UVB ที่
อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลำ 4 ชั่วโมง และอยู่ภำยใต้สภำวะ condensation ที่อุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลำ
4 ชั่วโมง จำกกำรทดลองพบว่ำลักษณะทำงกำยภำพของชิ้นงำนมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลำ
ของกำรให้สภำวะโดย PHBV มีกำรเปลี่ยนสีจำกสีน้ำตำลมำเป็นสีขำวมำกขึ้นตลอด ระยะเวลำกำรให้
สภำวะดังแสดงในรูปที่ 4.22 ซึ่งได้มีรำยงำนไว้ในงำนวิจัยอื่นๆโดยเกิดจำกกำรเกิด crack ขนำดเล็ก
บนพื้นผิวของชิ้นงำนทำให้มีกำรเพิ่มขึ้นของ surface roughness และ diffuse reflectance ส่งผล
ให้ visible light ที่มำกระทบลงบนพื้นผิวของ PHBV ถูกสะท้อนออกจำกพื้นผิวจึงทำให้เห็นชิ้นงำนมี
สี ข ำวมำกขึ้ น [43, 44] ซึ่ ง มี ก ำรพบกำรเปลี่ ย นสี นี้ ทั้ ง ในชิ้ น งำน PHBV/PBSA blends และ
PHBV/PBSA/SPF composite

(a)

(b)

รูปที่ 4.22 ชิ้นงำน PHBV ก่อน (a) และหลัง (b) ให้สภำวะแบบเร่งโดยมีกำรฉำยแสง UVB ที่อุณหภูมิ
60 °C เป็ น เวลำ 4 ชั่ ว โมง และอยู่ ภ ำยใต้ ส ภำวะ condensation ที่ อุ ณ หภู มิ 50 °C เป็ น เวลำ 4
ชั่วโมง เป็นเวลำ 4 สัปดำห์
ในส่วนของสมบัติเชิงกลได้สรุปไว้ดังตำรำงที่ 4.9, 4.10, 4.11 และ 4.12 พบว่ำทั้ง tensile
และ impact properties ของ ตั ว อย่ ำ ง PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA/SPF
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composites มีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลำกำรทดสอบเป็นเวลำ 4 สัปดำห์ซึ่งคำดว่ำเป็นผลจำก
กำรที่กำรฉำย UV ในระหว่ำงกำรให้สภำวะทำให้เกิด chain scission ของ PHBV ส่งผลให้น้ำหนัก
โมเลกุลของ PHBV ลดลง โดย Young’s modulus มีค่ำลดลงจำก 1029 ไปเป็น 654 MPa, tensile
strength มี ค่ำ ลดลงจำก 49.3 ไปเป็ น 21.7 MPa และ elongation at break มี ค่ ำลดลงจำก 9.8
เป็น 4.8% เช่นเดียวกับ impact strength ของ PHBV ที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำในกำร
ให้ ส ภำวะโดยลดลงจำก 2.4 ไปเป็ น 1.4 kJ/m2 หลั ง จำก ให้ ส ภำวะเป็ น เวลำ 4 สั ป ดำห์
PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 มี ก ำรลดลงของ Young’s modulus จำก 1133 ไปเป็ น 1047
MPa, tensile strength ลดลงจำก 56 ไปเป็น 41 MPa, elongation at break ลดลงจำก 8.3 ไป
เป็น 5.6% และ impact strength ลดลงจำก 2.1 ไปเป็น 1.6 kJ/m2
ในกรณี ข อง PHBV/PBSA blends พบว่ ำ Young’s modulus ของ PHBV80/PBSA20
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก 900 ไปเป็น 928 MPa, tensile strength ลดลงจำก 49.5 ไปเป็น 37.2 MPa,
elongation at break ลดลงจำก 8.2 ไปเป็น 5.3% และ impact strength ลดลงจำก 2.4 ไปเป็น
1.8 kJ/m2 ในขณะที่ PHBV80/PBSA20/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 มีค่ำ Young’s modulus ลดลง
จำก 879 ไปเป็น 869 MPa, tensile strength ลดลงจำก 47.9 ไปเป็น 35.6 MPa, elongation at
break ลดลงจำก 8.3 ไปเป็ น 5.4% และ impact strength ลดลงจำก 2.5 ไปเป็ น 1.8 kJ/m2
หลังจำกทำกำรทดสอบเป็นเวลำ 4 สัปดำห์
ใ น ก ร ณี ข อ ง PHBV/PBSA/SPF composite พ บ ว่ ำ Young’s modulus ข อ ง
PHBV80/PBSA20/SPF5 ลดลงจำก 894 ไปเป็น 733 MPa, tensile strength ลดลงจำก 31.2 เป็น
12.2 MPa, elongation at break ลดลงจำก 4.5 ไปเป็น 2.2% และ impact strength ลดลงจำก
2.0 ไป เป็ น 1.2 kJ/m2 เช่ น เดี ย วกั บ PHBV80/PBSA20/SPF/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 ที่ มี ค่ ำ
Young’s modulus ลดลงจำก 836 ไปเป็ น 750 MPa, tensile strength ลดลงจำก 35.6 ไปเป็ น
13.1 MPa, elongation at break 5.9 เป็น 2.3% และ impact strength จำก 2.3 เป็น 1.6 kJ/m2
PHBV80/PBSA20/TSPF มี ค่ ำ Young’s modulus เพิ่ ม ขึ้ น จำก 885 ไปเป็ น 993 MPa, tensile
strength ลดลงจำก 36.4 ไปเป็ น 21.3 MPa, elongation at break 5.4 ไปเป็ น 2.9% และ
impact strength จ ำ ก 1.9 ไ ป เ ป็ น 1.7 kJ/m2 ใ น ข ณ ะ ที่
PHBV80/PBSA20/TSPF/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 มี ค่ ำ Young’s modulus ลดลงจำก 876 ไป
เป็ น 754 MPa, tensile strength ลดลงจำก 38.5 ไปเป็ น 16.7 MPa, elongation at break 6.6
เป็น 3.1% และ impact strength ลดลงจำก 2.5 ไปเป็น 1.8 kJ/m2 หลัง จำกทำกำรทดสอบเป็ น
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เวลำ 4 สั ป ดำห์ ซึ่ ง ค่ อ นข้ ำ งแตกต่ ำ งไปจำกงำนวิ จั ย ของ Roberta K. Sadi และคณะ [43] ที่
ท ำกำรศึ ก ษำ photo degradation ของ PHB โดยให้ ส ภำวะแบบ accelerated weathering
condition โดยกำรฉำย UVA ที่ อุ ณ หภู มิ 60 °C เป็ น เวลำ 4 ชั่ ว โมงและและอยู่ ภ ำยใต้ ส ภำวะ
condensation ที่ อุ ณ หภู มิ 50 °C เป็ น เวลำ 4 ชั่ ว โมง พบว่ ำ Young’s modulus ของ PHB มี ค่ ำ
ค่อนข้ำงคงที่ตลอดระยะเวลำกำรทดสอบ 12 สัปดำห์ ในขณะที่ tensile strength, elongation at
break มีค่ำค่อนข้ำงคงที่จนกระทั่งถึงสัปดำห์ที่ 3 และมีค่ำลดลงอย่ำงต่อเนื่องโดยในสัปดำห์ที่ 12 มี
ค่ำลดลง 59% และ 65% เช่นเดียวกับ impact strength ที่มีค่ำลดลง 65% หลังจำกให้สภำวะเป็น
เวลำ 12 สั ป ดำห์ จำกกำรทดลองข้ ำ งต้ น แสดงให้ เห็ น ว่ ำกำรให้ ส ภำวะแบบเร่ ง โดยฉำย UVB ที่
อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลำ 4 ชั่วโมงและและอยู่ภำยใต้สภำวะ condensation ที่อุณหภูมิ 50 °C เป็น
เวลำ 4 ชั่วโมง เป็นระยะเวลำทั้งหมด 4 สัปดำห์มีผลทำให้ทั้ง tensile และ impact properties ของ
PHBV, PHBV ที่ ผ่ ำนกำรปรับ ปรุงเสถี ยรภำพทำงควำมร้อน รวมไปถึง PHBV ที่ ผ่ำนกำรปรับ ปรุ ง
สมบัติเชิงกลโดยเบลนด์กับ PBSA และเสริมแรงด้วยเส้นใยสัปปะรด มีกำรลดลงอย่ำ งต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลำกำรทดลองซึ่งเกิดจำกกำรเกิด photo degradation ของ PHBV หลังจำกได้รับแสง UV
ซึ่ง ถูก รำยงำนไว้ในงำนวิจั ยของ Renate Maria Ramos Wellen และคณะ [44] ที่ศึ กษำ photo
degradation ของ PHB โดยให้ ส ภำวะแบบ accelerated weathering condition โดยกำรฉำย
UVA ที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลำ 4 ชั่วโมงและและอยู่ภำยใต้สภำวะ condensation ที่อุณหภูมิ 50
°C เป็นเวลำ 4 ชั่วโมง เป็นเวลำ 12 สัปดำห์ พบว่ำสีของชิ้นงำนเปลี่ยนแปลงจำกสีน้ำตำลเป็นสีขำว
ซี ด เนื่ อ งจำกกำรเกิ ด crack ขนำดเล็ ก บน surface ท ำให้ เกิ ด กำรสะท้ อ นกลั บ ของ visible light
ในขณะที่ tensile strength และ elongation at break ค่อนข้ำงคงที่จนกระทั่งถึงสัปดำห์ที่ 3 และ
ลดลงอย่ำงต่อเนื่องโดยลดลง 31.3% และ 33.8% ตำมลำดับหลังจำกให้สภำวะเป็นเวลำ 12 สัปดำห์
สำเหตุที่ผลกำรทดลองในงำนวิจัยนี้ค่อนข้ำงแตกต่ำงไปจำกงำนวิจัยข้ำงต้นคำดว่ำเป็นอิทธิพลของ UV
source ที่แตกต่ำงกันโดยในงำนวิจัยนี้ใช้ UVB ซึ่งมีพลังงำนสูงกว่ำ UVA ในงำนวิจัยข้ำงต้นจึงทำให้
เกิด degradation ในงำนวิจัยนี้เกิดได้มำกกว่ำ
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ตำรำงที่ 4.9 Young’s modulus ของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA /SPF
composites ในระหว่ำงกำรให้สภำวะแบบ accelerated weathering tester เป็นเวลำ 4 สัปดำห์
Young's modulus (MPa)
Sample
0 week 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks
PHBV

1029±44

915±132

994±51

917±84

654±94

PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE
1133±50
0.5

1088±53

1114±36

1128±14

1047±54

PHBV80/PBSA20

900±35

936±38

926±13

970±26

928±56

PHBV80/PBSA20/DB0.3/T
AIC0.1/ECE0.5

879±19

852±8

865±18

941±27

869±71

PHBV80/PBSA20/SPF5

894±43

863±65

913±44

909±52

733±38

PHBV80/PBSA20/SPF5/D
B0.3/TAIC0.1/ECE0.5

836±26

847±46

899±61

771±92

750±14

PHBV80/PBSA20/TSPF5

885±48

942±51

925±35

973±29

993±21

PHBV80/PBSA20/TSPF5/
DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

876±43

810±39

908±30

892±19

754±62
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ตำรำงที่ 4.10 Tensile strength ของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA /SPF
composites ในระหว่ำงกำรให้สภำวะแบบ accelerated weathering tester เป็นเวลำ 4 สัปดำห์
Tensile strength (MPa)
Sample
0 week 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks
PHBV

49.3±1.1

41.0±4.3

43.7±3.2

29.1±4.0

21.7±3.6

PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE
56.2±2.4
0.5

50.0±4.6

44.4±4.9

36.3±3.1

41.0±4.7

49.5±1.9

45.2±1.4

37.6±2.6

34.2±2.6

37.2±2.4

PHBV80/PBSA20/DB0.3/T
47.9±1.5
AIC0.1/ECE0.5

43.0±1.9

36.0±2.8

32.5±3.8

35.6±3.6

PHBV80/PBSA20

PHBV80/PBSA20/SPF5

31.2±3.1

27.4±3.2

31.1±5.5

27.1±1.7

12.2±3.2

PHBV80/PBSA20/SPF5/D
B0.3/TAIC0.1/ECE0.5

35.6±3.2

28.1±1.8

30.5±5.1

22.7±3.2

13.1±2.3

PHBV80/PBSA20/TSPF5

36.4±3.8

38.7±3.7

26.6±4.7

24.9±2.3

21.3±1.3

PHBV80/PBSA20/TSPF5/
DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

38.5±1.9

31.2±4.8

28.5±4.2

25.1±2.3

16.7±1.9
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ตำรำงที่ 4.11 Elongation at break ของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA /SPF
composites ในระหว่ำงกำรให้สภำวะแบบ accelerated weathering tester เป็นเวลำ 4 สัปดำห์
0 week

Elongation at break (%)
1 week 2 weeks 3 weeks

4 weeks

PHBV

9.8±1.9

7.9±2.1

6.7±0.2

4.7±1.1

4.8±0.7

PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE
0.5

8.3±1.1

8.2±1.9

6.5±0.9

4.9±0.4

5.6±0.8

PHBV80/PBSA20

8.2±0.7

8.0±0.5

6.1±0.7

5.1±0.6

5.3±0.5

PHBV80/PBSA20/DB0.3/T
AIC0.1/ECE0.5

8.3±0.6

8.1±0.9

6.7±1.0

4.9±0.9

5.4±1.1

PHBV80/PBSA20/SPF5

4.5±0.5

4.3±0.9

4.7±1.0

3.8±0.1

2.2±0.5

PHBV80/PBSA20/SPF5/D
B0.3/TAIC0.1/ECE0.5

5.9±1.0

4.5±0.4

4.9±1.1

4.2±1.1

2.3±0.4

PHBV80/PBSA20/TSPF5

5.4±0.5

6.1±0.8

4.0±0.7

3.4±0.2

2.9±0.3

PHBV80/PBSA20/TSPF5/
DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

6.6±0.6

5.7±0.8

4.3±0.7

3.9±0.5

3.1±0.4

Sample
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ตำรำงที่ 4.12 Impact strength ของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA /SPF
composites ในระหว่ำงกำรให้สภำวะแบบ accelerated weathering tester เป็นเวลำ 4 สัปดำห์
Impact strength (kJ/m2)
Sample
0 week 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks
PHBV

2.4±0.4

2.7±0.2

1.8±0.1

1.3±0.2

1.4±0.1

PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE
0.5

2.1±0.2

2.1±0.2

2.0±0.1

1.9±0.2

1.6±0.2

PHBV80/PBSA20

2.4±0.1

2.3±0.1

2.0±0.2

1.8±0.1

1.8±0.1

PHBV80/PBSA20/DB0.3/T
AIC0.1/ECE0.5

2.5±0.3

2.4±0.1

2.2±0.1

1.8±0.2

1.8±0.3

PHBV80/PBSA20/SPF5

2.0±0.1

2.0±0.2

1.8±0.2

1.2±0.1

1.2±0.2

PHBV80/PBSA20/SPF5/D
B0.3/TAIC0.1/ECE0.5

2.3±0.4

3.0±0.2

1.9±0.3

1.6±0.3

1.6±0.3

PHBV80/PBSA20/TSPF5

1.9±0.2

1.8±0.1

1.8±0.1

1.8±0.3

1.7±0.1

PHBV80/PBSA20/TSPF5/
DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

2.5±0.2

2.5±0.2

2.1±0.2

2.0±0.2

1.8±0.2
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4.6 ควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในทะเลของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ
PHBV/PBSA/SPF composites
กำรศึกษำควำมสำมำรถกำรย่อยสลำยในทะเลดำเนินกำรโดยนำตัวอย่ำงไปทดสอบใน
สภำพแวดล้อม 2 ลักษณะคือป่ำชำยเลน (mangrove field) ที่พิกัด 12.698228 N 101.704296 E
และสภำวะน้ำทะเล (open sea water) ที่พิกัด 12.698357 N 101.703213 E โดยติดตำมน้ำหนักที่
เปลี่ยนแปลงไปของตัวอย่ำงตลอดระยะเวลำ 4 สัปดำห์ โดยเตรียมตัวอย่ำงด้วยกำรผสมโดยใช้เครื่อง
อัดรีดแบบสกรูเดี่ยว (single screw extruder) ด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ส่วนป้อนเม็ดจนถึงส่วนหัวดำยดังนี้
90, 160, 180 และ 180 °C ใช้ควำมเร็วรอบกำรหมุนสกรู 50 รอบต่อนำที จำกกำรทดลองพบว่ำ
พื้นผิวของชิ้นงำนขรุขระมำกขึ้นหลังจำกนำชิ้นงำนไปทดสอบดังแสดงในรูปที่ 4.23 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
กำรเกิด surface erosion ในระหว่ำงกำรทดสอบซึ่งเกิดจำกจุลินทรีย์ ปล่อย enzyme มำย่อยสลำย
บนพื้นผิวของ PHBV [45, 46] ซึ่งคล้ำยคลึงกับงำนวิจัยของ D.Morgan และคณะ [45] ที่ศึกษำ
ควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในน้ำทะเลของ PHBV ซึ่งพบกำรเกิด surface erosion ร่วมกับกำร
ลดลงของน้ำหนักตัวอย่ำงในระหว่ำงกำรทดสอบอย่ำงต่อเนื่องและย่อยสลำยไปหมดในระยะเวลำ 9
เดือน

(a)

(b)

(c)
รูปที่ 4.23 พื้นผิวของ PHBV จำก optical microscope ก่อน (a) ,หลังทดสอบกำรย่อยสลำยในป่ำ
ชำยเลน (b) และน้ำทะเล (c) เป็นเวลำ 3 สัปดำห์
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นอกจำกนี้พบว่ำสีของชิ้นงำนเปลี่ยนแปลงจำกสีน้ำตำลเป็นสีขำวซีดหลังจำกทำกำรทดสอบกำรย่อย
สลำยในทะเลคำดว่ำเป็ นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงพื้ นผิวของตัวอย่ำงซึ่งมีควำมขรุขระมำกขึ้น และ
สะท้อน visible light ได้ดังแสดงในรูปที่ 4.24

(a)

(b)

(c)
รูปที่ 4.24 ชิ้นงำน PHBV ก่อน (a) ,หลังทดสอบกำรย่อยสลำยในป่ำชำยเลน (b) และน้ำทะเล (c)
เป็นเวลำ 4 สัปดำห์
จำกกำรติดตำมน้ำหนักของชิ้นงำนในระหว่ำงทดสอบในสภำพแวดล้อมป่ำชำยเลนและน้ำ
ทะเลดังแสดงในตำรำงที่ 4.13 และ 4.14 ตำมลำดับ พบว่ำน้ำหนักของ PHBV ลดลงอย่ำงต่อเนื่องใน
ระหว่ ำงกำรทดสอบทั้ งสองสภำพแวดล้ อมตลอดระยะเวลำกำรทดสอบโดยลดลง 19.12% และ
4.16% หลังจำกอยู่ภำยใต้สภำพแวดล้อมป่ำชำยเลนและน้ำทะเลเป็นเวลำ 4 สัปดำห์ตำมลำดับ แสดง
ให้เห็นว่ำ PHBV มีควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยได้ในทะเล ในกำรทดลองที่ป่ำชำยเลนมีกำรลดลง
ของน้ำหนักตัวอย่ำงมำกกว่ำในสภำวะน้ำทะเลคำดว่ำเป็นอิทธิพลของควำมแตกต่ำงกัน ประชำกร
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จุลิน ทรีย์ซึ่ งสำมำรถผลิต enzyme สำหรับย่อย PHBV ได้ในสองสภำพแวดล้อ มนี้ เช่นเดียวกับใน
กรณีของ PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 ที่น้ำหนักลดลงอย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงกำรทดสอบโดยลดลง
5.68% และ 3.22% หลังจำกอยู่ภำยใต้สภำพแวดล้อมป่ำชำยเลนและน้ำทะเลเป็นเวลำ 4 สัปดำห์
ตำมลำดับ แสดงให้เห็นว่ำ PHBV ยังคงมีควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในทะเลถึง แม้จะผ่ำนกำร
ปรับปรุงผ่ำนปฏิกิริยำร่วมกันระหว่ำง free radical และ condensation อย่ำงไรก็ตำมในสภำวะป่ำ
ชำยเลน PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 มีกำรลดลงของน้ำหนักน้อยกว่ำ neat PHBV คำดว่ำเป็น
อิทธิพลของกำรเติมสำรรีเอ็กทีปทำให้เกิดกำรเชื่อมขวำงระหว่ำงสำยโซ่พอลิเมอร์ทำให้เกิดกำรย่อย
สลำยได้ยำกมำกขึ้น[46]
ในกรณีของ PHBV/PBSA blends พบว่ำ PHBV80/PBSA20 มีน้ำหนักลดลงอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ ง ใน ร ะ ห ว่ ำ ง ก ำ ร ท ด ส อ บ โ ด ย ล ด ล ง 14.72% แ ล ะ 7.46% เช่ น เดี ย ว กั บ
PHBV80/PBSA20/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 ซึ่ ง น้ ำหนั ก ลดลง 14.47% และ 3.42% หลั ง จำกอยู่
ภำยใต้สภำพแวดล้อมป่ำชำยเลนและน้ำทะเลเป็นเวลำ 4 สัปดำห์ตำมลำดับ แสดงให้เห็นว่ำ PHBV
ยังคงมีควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในทะเลถึงแม้จะผ่ำนกำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีปกับ PBSA ผ่ำน
ปฏิกิริยำร่วมกันระหว่ำง free radical และ condensation
เช่นเดียวกับในกรณีของ PHBV/PBSA/SPF composite ที่พบกำรลดลงอย่ำง
ต่อเนื่องของน้ำหนักตัวอย่ำงในระหว่ำงกำรทดลองโดย PHBV80/PBSA20/SPF5 มีน้ำหนักลดลง
14.54% และ 4.54%, PHBV80/PBSA20/SPF5/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 มีน้ำหนักลดลง 16.10%
และ 5.59% หลังจำกอยู่ภำยใต้สภำพแวดล้อมป่ำชำยเลนและน้ำทะเลเป็นเวลำ 4 สัปดำห์ตำมลำดับ
ในขณะที่
PHBV80/PBSA20/TSPF5
น้ำหนักลดลง
12.74%
และ
5.15%,
PHBV80/PBSA20/TSPF5/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5 มีน้ำหนักลดลง 12.5% และ 3.43% หลังจำก
อยู่ภำยใต้สภำพแวดล้อมป่ำชำยเลนและน้ำทะเลเป็นเวลำ 4 สัปดำห์ตำมลำดับ แสดงให้เห็นว่ำ PHBV
ยังคงมีควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในน้ำทะเลถึงแม้จะปรับปรุงสมบัติเชิงกลด้วยกำรเบลนด์แบบ
รีเอ็กทีปร่วมกับกำรทำ composite ด้วยเส้นใยสัปปะรด ในขณะที่ M.Kjeld และคณะ [47] ได้
ศึกษำอิทธิพลของกำรเติม natural filler ต่อควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยตำมธรรมชำติในทะเล
ของ PHBV พบว่ำกำรเติมเส้นใย Miscanthus grass 15 และ 20%w/w จะทำให้ควำมสำมำรถใน
กำรย่อยสลำยตำมธรรมชำติในทะเลสูงกว่ำ neat PHBV 15% และ 20% ตำมลำดับ เช่นเดียวกับ
S.Maurizia [48] ที่พบว่ำกำรเติมเส้นใย Posidonia oceanica 30%w/w ลงใน PHBV จะเพิ่ม
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ควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในทะเลได้ทำให้ตัวอย่ำง PHBV สำมำรถย่อยสลำยได้หมดในเวลำต่ำ
กว่ำ 6 เดือน
ตำรำงที่ 4.13 กำรลดลงของน้ำหนัก(%) PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA/SPF
composite ในระหว่ำงกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในทะเลที่สภำพแวดล้อมป่ำชำย
เลน
Weight reduction (%)
Sample
1
2
3
4
week weeks weeks weeks
PHBV

1.00

5.47

13.86

19.12

PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

0.63

13.95

8.28

5.68

PHBV80/PBSA20

1.65

2.12

12.05

14.72

PHBV80/PBSA20/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

0.81

2.08

8.76

14.47

PHBV80/PBSA20/SPF5

1.61

10.25

7.99

14.54

PHBV80/PBSA20/SPF5/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

0.49

5.19

6.13

16.10

PHBV80/PBSA20/TSPF5

2.00

13.29

15.3

12.74

PHBV80/PBSA20/TSPF5/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

1.30

6.84

7.07

12.50
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ตำรำงที่ 4.14 กำรลดลงของน้ำหนัก(%) PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA/SPF
composite ในระหว่ำงกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในทะเลที่สภำพแวดล้อมน้ำทะเล
Weight reduction (%)
Sample
1
2
3
4
week weeks weeks weeks
PHBV
0.39 2.84 1.65 4.16
PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

0.44

2.25

1.89

3.22

PHBV80/PBSA20

0.73

2.96

2.17

7.46

PHBV80/PBSA20/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

0.34

2.38

8.76

3.42

PHBV80/PBSA20/SPF5

0.8

4.23

2.87

4.46

PHBV80/PBSA20/SPF5/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

0.69

3.35

6.13

5.59

PHBV80/PBSA20/TSPF5

0.95

2.19

2.74

5.15

PHBV80/PBSA20/TSPF5/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5

0.78

3.17

2.73

3.43
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บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจยั และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรวิจัย
ในงำนวิจัยได้ ปรับ ปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อ นของ PHBV ในระหว่ำงกระบวนกำรผ่ำน
ปฏิ กิ ริยำ free radical และ condensation, สมบั ติ เชิง กลและสมบัติ กำรกระแทกของ PHBV ได้
ปรับปรุงโดยแบบรีเอ็กทีป กับ PBSA ร่วมกับกำรใช้เส้นใยสัปปะรดที่ผ่ำนกำรปรับปรุงผิวด้วย maleic
anhydride เพื่ อใช้ในกำรเสริมแรง PHBV/PBSA blend นอกจำกนี้ยั งได้ติด ตำมกำรเปลี่ยนแปลง
สมบัติเชิงกลของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA/SPF composites ภำยใต้กำรให้
สภำวะแบบเร่ ง และกำรให้ ส ภำวะที่ อุ ณ หภู มิ 30 °C และควำมชื้ น 70%RH รวมไปถึ ง ศึ ก ษำ
ควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในทะเลโดยในกำรศึ กษำสำมำรถแบ่ ง กำรทดลองออกเป็ น 4 ส่ วน
ด้วยกัน
ส่วนที่ 1 กำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนในระหว่ำงขึ้นรูปของ PHBV จำกกำรทดลอง
พบว่ำสำมำรถปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนในระหว่ำงกระบวนกำรของ PHBV ได้ผ่ำนปฏิกิริยำ
free radical โดยเติ ม free radical initiator ร่ ว มกั บ coagent พบว่ ำ กำรเติ ม DB 0.3 phr และ
TAIC 0.1 phr มีค วำมเหมำะสมที่ สุ ดจำกกำรที่ สำมำรถควบคุม ควำมหนื ด ของ PHBV ในระหว่ำ ง
กระบวนกำรได้และมีควำมหนืดสูงขึ้นโดยที่ไม่มีกำรเกิด torque reversion เช่นเดียวกับกรณีกำรใช้
ปฏิ กิ ริย ำร่ วมกั น ระหว่ ำง free radical และ condensation เมื่ อ เติ ม DB 0.3 phr, TAIC 0.1 phr
และ ECE 0.5 phr
ส่วนที่ 2 กำรปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PHBV โดยกำรเบลนด์แบบรีเอ็กทีปและกำรทำ SPF
composite จำกกำรทดลองพบว่ำกำรเบลนด์ PHBV ร่วมกับ PBSA แบบรีเอ็กตีป ผ่ำนกำรปฏิกิริยำ
ร่วมกันระหว่ำง free radical และ condensation สำมำรถปรับปรุงควำมเข้ำกันได้และแรงในกำร
ยึด ติ ด ระหว่ำ ง PHBV และ PBSA โดย Young’s modulus ลดลงจำก 1256 ไปเป็ น 1053 MPa,
tensile strength เพิ่มขึ้นจำก 35.3 ไปเป็น 38.1 MPa และ elongation at break เพิ่มขึ้นจำก 7.9
ไปเป็น 20.9% ในขณะที่ impact strength มีค่ำเพิ่มขึ้นจำก 2.1 ไปเป็น 3.7 kJ/m2 กำรเติมเส้นใย
สัป ปะรดที่ ผ่ ำนกำรปรับ ปรุง maleic anhydride (TSPF) 5 phr ร่วมกับ ปฏิ กิ ริย ำร่วมกั นระหว่ำ ง
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ปฏิกิริยำ free radical และ condensation ทำให้ Young’s modulus มีค่ำเพิ่มขึ้นจำก 1053 ไป
เป็ น 1349 MPa, tensile strength เพิ่ ม ขึ้ น จำก 38.1 ไปเป็ น 42.2 MPa โดยที่ ยั ง คง impact
strength ไว้ได้ที่ 3.3 kJ/m2
ส่วนที่ 3 กำรศึก ษำกำรเปลี่ ยนแปลงสมบั ติเชิ ง กลของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ
PHBV/PBSA/SPF composite ในระหว่ำงกำรจั ดเก็ บ และกำรให้ สภำวะแบบเร่ง จำกกำรทดลอง
พบว่ำสมบัติเชิงกลของ PHBV PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA/SPF composite มีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อยหลังจำกอยู่ในสภำวะจัดเก็บที่อุณหภูมิ 30 °C ควำมชื้น 70%RH เป็นเวลำ 4 สัปดำห์
ในกรณี ทำกำรทดสอบในสภำวะแบบเร่ง ตำมมำตรฐำน ASTM G154 เป็น เวลำทั้ งหมด 4 สัป ดำห์
พบว่ ำสมบั ติ เชิ ง กลและสมบั ติ ก ำรกระแทกของตั ว อย่ ำงทดสอบมี ก ำรลดลงอย่ ำงต่ อ เนื่ อ งตลอด
ระยะเวลำกำรทดลอง
ส่วนที่ 4 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในทะเลของ PHBV, PHBV/PBSA blends
และ PHBV/PBSA/SPF composites ซึ่งดำเนินกำรทดลองในสภำพแวดล้อมแบบป่ำชำยเลนและน้ำ
ทะเลเป็นเวลำ 4 สัปดำห์โดยติดตำมกำรลดลงของน้ำหนักในระหว่ำงกำรทดลอง พบว่ำตัวอย่ำงทุก
ชนิดมีควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยทั้งในป่ำชำยเลนและในน้ำทะเลซึ่ง พบกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
ของตัวอย่ำงในระหว่ำงกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ำ PHBV ยังคงมีควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยใน
ทะเลถึงแม้จะผ่ำนกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อนด้วยปฏิกิริยำร่วมกันระหว่ำง free radical
และ condensation, กำรปรับปรุงสมบัติเชิงกลโดยเบลนด์กับ PBSA และเสริมแรงด้วยเส้นใยสัปปะ
รด

5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ศึกษำกำรปรับปรุงเสถียรภำพทำงควำมร้อ นของ PHBV โดยใช้ free radical initiator และ
coagent ชนิดอื่น
5.2.2 ควรเติ ม free radical initiator และ coagent ในปริ ม ำณ ที่ เ หมำะสมในกำรปรั บ ปรุ ง
เสถียรภำพทำงควำมร้อนของ PHBV ในงำนวิจัยนี้พบว่ำควรเติม DB และ TAIC ที่ 0.3 และ 0.1 phr
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
ข้อมูลและผลการทดสอบต่าง ๆ

91

ภำคผนวก ก.1 Complex viscosity ของ PHBV ในระหว่ำงกำรทดสอบใน rheometer ที่อุณหภูมิ
185 °C, 1% strain และ frequency 1 Hz

ภำคผนวก ก.2 DSC thermogram ของ neat PHBV
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ภำคผนวก ก.3 DSC thermogram ของ PHBV/ECE0.5

ภำคผนวก ก.4 DSC thermogram ของ PHBV/DB0.3
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ภำคผนวก ก.5 DSC thermogram ของ PHBV/DB0.3/TAIC0.1

ภำคผนวก ก.6 DSC thermogram ของ PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5
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ภำคผนวก ก.7 TGA thermogram ของ PHBV

ภำคผนวก ก.8 TGA thermogram ของ PHBV/DB0.3/TAIC0.1
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ภำคผนวก ก.9 TGA thermogram ของ PHBV/ECE0.5

ภำคผนวก ก.10 TGA thermogram ของ PHBV/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5
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ภำคผนวก ก.11 สมบัติเชิงกลและสมบัติกำรกระแทกของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ
PHBV/PBSA/SPF composites
Impact
properties
Elongation Impact
at break
strength
(%)
(kJ/m2)
12.5±3.7
2.3±0.2
7.9±1.2
2.1±0.1

Tensile properties
Sample

Neat

Polymer
blends

Polymer
blend/c
omposit
e

Young's
modulus
(MPa)
1,440±100
1,256±94

PHBV
PHBV80/PBSA20
PHBV80/PBSA20/ECE0
1,392±121
.5
PHBV80/PBSA20/DB0.
1,163±57
3/TAIC0.1
PHBV80/PBSA20/DB0.
1,053±29
3/TAIC0.1/ECE0.5
PHBV80/PBSA20/SPF5 1,136±83
PHBV80/PBSA20/SPF5
1,304±62
/DB0.3/TAIC0.1
PHBV80/PBSA20/SPF5
/DB0.3/TAIC0.1/ECE0. 1,229±56
5
PHBV80/PBSA20/TSPF
1,268±70
5
PHBV80/PBSA20/TSPF
1,297±72
5/DB0.3/TAIC0.1
PHBV80/PBSA20/TSPF
5/DB0.3/TAIC0.1/ECE0 1,349±8.6
.5

Tensile
strength
(MPa)
40.4±1.0
35.3±1.7
37.2±3.6

5.3±1.6

2.2±0.1

40.4±1.1

13.1±2.6

2.5±0.2

38.1±0.6

20.9±2.9

3.7±0.4

39.2±2.0

7.0±0.9

2.3±0.1

41.2±1.6

6.2±0.7

3.1±0.2

43.0±1.9

8.2±0.8

3.4±0.3

41.5±3.3

6.4±0.5

2.4±0.1

41.8±1.6

7.6±1.0

3.1±0.2

42.2±2.7

8.4±0.9

3.3±0.2
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ภำคผนวก ก.12 พื้นผิวของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA/SPF composites ใน
ระหว่ำงกำรให้สภำวะแบบเร่งโดยฉำย UVB ที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลำ 4 ชั่วโมง และภำยใต้สภำวะ
แบบ condensation ที่อุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลำ 4 ชั่วโมง เป็นเวลำทั้งหมด 4 สัปดำห์
Sample
PHBV
PHBV/DB0.3/TAIC0.1/E
CE0.5

PHBV80/PBSA20
PHBV80/PBSA20/DB0.3
/TAIC0.1/ECE0.5

PHBV80/PBSA20/SPF5
PHBV80/PBSA20/SPF5/
DB0.3/TAIC0.1/ECE0.5
PHBV80/PBSA20/TSPF
5
PHBV80/PBSA20/TSPF
5/DB0.3/TAIC0.1/ECE0.
5

0

1

Time (weeks)
2

3

4
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ภำคผนวก ก.13 พื้นผิวของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA/SPF composites ใน
ระหว่ำงทดสอบควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในทะเลในสภำวะป่ำชำยเลน
Sample
PHBV
PHBV/DB0.3/TAIC0.
1/ECE0.5
PHBV80/PBSA20
PHBV80/PBSA20/D
B0.3/TAIC0.1/ECE0.
5
PHBV80/PBSA20/SP
F5
PHBV80/PBSA20/SP
F5/DB0.3/TAIC0.1/E
CE0.5
PHBV80/PBSA20/TS
PF5
PHBV80/PBSA20/TS
PF5/DB0.3/TAIC0.1/
ECE0.5

0

1

Time (weeks)
2

3

4
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ภำคผนวก ก.14 พื้นผิวของ PHBV, PHBV/PBSA blends และ PHBV/PBSA/SPF composites ใน
ระหว่ำงทดสอบควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยในทะเลในสภำวะน้ำทะเล
Sample
PHBV
PHBV/DB0.3/TAIC0.
1/ECE0.5
PHBV80/PBSA20
PHBV80/PBSA20/D
B0.3/TAIC0.1/ECE0.
5
PHBV80/PBSA20/SP
F5
PHBV80/PBSA20/SP
F5/DB0.3/TAIC0.1/E
CE0.5
PHBV80/PBSA20/TS
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ภาคผนวก ข.
การคานวณที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย
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ภาคผนวก ข.1 แสดงวิธีคานวณปริมาณผลึกของ PHBV จากการทดสอบด้วยเทคนิค DSC
ปริมาณผลึกของ PHBV สามารถคานวณได้จากสมการที่ 1
∆𝐻

𝑋𝐶 = ∆𝐻𝑚
0 × 100%
𝑚

(1)

โดยที่ Xc คือปริมาณผลึกที่เกิดขึ้น (%)
∆Hm คือค่า Enthalpy of melting (J/g)
∆H0m คือค่า Enthalpy of melting ของ PHBV ที่มีปริมาณผลึก 100% 146 J/g [30].
ตัวอย่าง จากตารางที่ 4.3 จะแสดงวิธีการคานวณปริมาณผลึกของ PHBV
โดยที่ PHBV มีค่า
∆Hm เท่ากับ 98.07 J/g,
∆H0m เท่ากับ 146 J/g
แทนค่าต่าง ๆ ลงในสมการ 1
จะได้ Xc =

98.07
x 100% = 67%
146
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ภาคผนวก ค.
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ภาคผนวก ค.1 วางตัวอย่างทดสอบความสามารถการย่อยสลายในนา้ ทะเล

ภาคผนวก ค.2 วางตัวอย่างทดสอบความสามารถการย่อยสลายในป่ าชายเลน
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ภาคผนวก ค.1 เก็บตัวอย่างทดสอบความสามารถการย่อยสลายในนา้ ทะเล
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