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The objective of this work was to study the blends of poly(butylene succinate)/
poly(lactic acid) (PBS/PLA) systems, using poly(butylene succinate) as a matrix by
one-step blend process in an internal mixer or a twin screw extruder. The effects of types
and contents of reactive compounds in PBS/PLA blends were also investigated.
The morphology, mechanical, thermal and rheological properties of the blends were
studied. Reactive compounds, Di(tert-butylperoxy isopropyl) benzene (Perkadox 14-40B-PD),
Joncryl® ADR-4368 and Titanium(IV) butoxide (TBT) were selected for comparison.
By observing morphology of the blends, it was found that using the Perkadox or Joncryl
resulted in fine and more uniform PLA particles dispersed in PBS matrix and showed a better
interfacial adhesion than the non-reactive blends. The better morphology of the
reactive blends provided the higher tensile and impact properties and thermal degradation
temperature than the non-reactive blends. For the constant gel content of 8%, Perkadox of
0.0075 phr was required, where the amount of Joncryl was 1.0 phr, it could be postulated
that Perkadox was more reactive with PBS/PLA than Joncryl. The gel fractions were
characterized by FTIR and 1H-NMR and it revealed the formation of graft-copolymer of PBS
and PLA. When compared the systems consisting of Perkadox with Joncryl, the blends using
PLA as a matrix showed a better interfacial adhesion than the blends using PBS as a matrix.
In the case of TBT system, the morphology and mechanical properties were unaffected.
Thermal properties of blends were characterized by DSC, it was found that the Tg and Tm of
PLA and PBS remained almost unchanged. The addition of Perkadox or Joncryl to PBS/PLA
blends is likely to improve the thermal degradation temperature compared with
non-reactive blends. Rheological properties were studied by DMA, it was found that
the non-reactive blends showed higher G’, G” and η* than neat PBS and neat PLA. This
could be due to the blends provided the higher elasticity. The addition of Perkadox or
Joncryl, showed higher complex viscosity. This may be cause the increased molecular weight
of blends.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของเรื่อง
ปัจจุบันมีปัญหาสิ่งแวดล้ อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้ นทุกขณะ โดยเฉพาะปัญหาที่ม าจาก
ขยะพลาสติกมีปริมาณการใช้งานสูงขึ้นตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งผลิตภัณฑ์พลาสติก
โดยส่วนใหญ่มีสารตั้งต้นมาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ดังนั้น
จึงทาให้เกิดขยะที่มาจากพลาสติกมากขึ้น ซึ่งแนวทางหนึ่ งในการแก้ปัญหาดังกล่าว คือ การใช้วัสดุ
ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เช่น พอลิเมอร์ในกลุ่มพอลิเอสเทอร์ ซึ่งได้แก่ พอลิแลคติกแอซิด
(PLA), พอลิ บิ ว ทิ ลี น ซั ค ซิ เ น ต ( PBS), พอลิ บิ ว ทิ ลี น อ ะดิ เ ปตโ คเ ท อเ ร พท าเล ต ( PBAT),
พอลิ ค าร์ โ ปรแลคโทน (PCL) [1, 2] โดยในบรรดาพลาสติ ก ที่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ ท างชี ว ภาพ
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (Polybutylene succinate, PBS) เป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจาก
เป็ น พอลิ เ อสเทอร์ สั ง เคราะห์ ที่ มี โ ครงสร้ า งเป็ นโซ่ ต รง เตรี ย มได้ จ ากปฏิกิ ริย าการควบแน่น ของ
กรดซั ค ซิ นิ ค และ1,4-บิ ว เทนไดออล โดยมอนอเมอร์ ทั้ ง สองสามารถเตรี ย มได้ จ ากทั้ ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้ (renewable materials) ซึ่งในปัจจุบัน
เรียกว่า Bio-PBS นอกจากนี้แล้ว PBS ยังสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ อย่างสมบูรณ์ จึงนับเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมจากขยะพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้
โดยพอลิ บิ ว ทิ ลี น ซั ค ซิ เ นตมี ค วามแข็ ง แรงเชิ ง กลใกล้ เ คี ย งกั บ พอลิ เ อทิ ลี น และมี เ สถี ย รภาพ
ทางความร้อนที่ดี อย่างไรก็ตามพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตนั้นยังคงมีความแข็งแรงขณะหลอมค่อนข้างต่า
เมื่อเทียบกับพลาสติกที่ใช้งานในปัจจุบัน มีอายุการเก็บน้อย และขึ้นรูปโดยวิธีการเป่าฟิล์มได้ยาก [3]
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงความแข็งแรงขณะหลอม โดยการผสมกับพอลิเมอร์ชนิดอื่น
ที่มีความแข็งแรงขณะหลอมสูงกว่า และมีราคาถูกกว่าพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต นั่นคือพอลิแลคติกแอซิด
ซึ่ ง เป็ น พอลิ เ มอร์ ที่ ส ามารถขึ้ น รู ป ได้ ห ลากหลาย และยั ง มี จ าหน่ า ยทั่ ว ไปอยู่ ห ลายเกรด [4, 5]
โดยการทาพอลิเมอร์เบลนด์นั้น เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเนื่องจากทาได้ง่าย และได้สมบัติที่ดีข อง
พอลิเมอร์แต่ละชนิดเสริมกัน แต่อย่างไรก็ตามพอลิเมอร์ที่ใช้ต้องมีความเข้ากันได้ ซึ่งจากงานวิจัยของ
T. Yokohara และ คณะ [6] ได้ศึกษาโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS พบว่า
PLA และ PBS ไม่สามารถผสมเข้ากันได้ในสภาวะการหลอมเหลวจึงทาให้เกิดการแยกเฟสกัน และ
ส่งผลให้มีสมบัติเชิงกลที่ไม่ดี และจากงานวิจัยของ A. Bhatia และ คณะ [4] ได้ศึกษาความเข้ากันได้
ของ PLA และ PBS พบว่ า จากผลการทดสอบสมบั ติ เ ชิ ง กล และสั ณ ฐานวิ ท ยาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
พอลิเมอร์เบลนด์ของ PLA และ PBS ไม่สามารถผสมเข้ากันได้ในทุกสัดส่วนการผสม ส่งผลให้เกิด
การแยกเฟสกัน และมีสมบัติเชิงกลที่ไม่ดี โดยจะเห็นว่าพอลิเมอร์เบลนด์ที่มีการเติม PLA ไม่เกิน 20
เปอร์เซนต์โดยน้าหนัก จะมีค่า tensile strength และ modulus เป็นไปตามกฎการผสม ซึ่งอาจเป็น
ผลจากการผสมเข้ากันได้บางส่วน โดยในงานวิจัยนี้ สนใจศึกษาสมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS กับ
PLA ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ถึ ง แม้ PBS และ PLA จะเป็ น พอลิ เ มอร์ จ าพวกเอสเทอร์ เ หมื อ นกั น
แต่พอลิเมอร์ทั้งสองสามารถผสมเข้ากันได้แค่ในบางสัดส่วนเท่านั้น ที่จะส่งผลให้มีสมบัติเชิงกลที่ดี
1
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โดยความเข้ากันได้ของพอลิ เมอร์เบลนด์ส่งผลโดยตรงต่อสมบัติเชิงกล ซึ่งการเติมสารช่วยประสาน
(compatibilizer) ลงไป จะช่ ว ยเพิ่ ม การยึ ด เกาะระหว่ า งเฟสได้ โดยสารประกอบที่ ว่ อ งไวต่ อ
การเกิดปฏิกิริ ย าเคมี (reactive compounds) คือสารช่ว ยประสานที่มีความว่องไวในการเข้าทา
ปฏิกิริยาเคมีกับพอลิเมอร์ ดั งนั้นการใช้สารเหล่านี้จึงช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างเฟสได้ โดยใช้ใน
ปริมาณที่น้อยเพื่อเป็นการลดต้นทุน และลดความเป็นพิษจากสารเคมีด้วย
สารประกอบที่ว่องไวต่อ การเกิดปฏิ กิริยาเคมี ที่มี การนามาใช้ ในการเพิ่ มความเข้า กั น ได้
ระหว่ า งพอลิ เ อสเทอร์ คื อ Glycidyl methacrylate (PLA/PBAT [7]), สารจ าพวก Isocyanate
(PLA/PCL [8] และ PLA/PBS [9]), สารจาพวก Peroxide (PLA/PBAT [10], PLLA/PBS [11], และ
PHBV/PBS [ 1 2 ] ) , ส า ร จ า พ ว ก chain extender (PLA/PA6 [13] แ ล ะ PLA/PBAT [14]) แ ล ะ
Transesterification catalyst (PBS/PTES [15] และ PLA/PBAT [16])
การเติมสารประกอบที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี สามารถทาได้โดยการผสมกับพอลิเมอร์
ตัวใดตัวหนึ่งก่อน แล้วจึงนามาผสมกับพอลิเมอร์อีกตัวหนึ่ง (หลายขั้นตอน) หรือผสมกับพอลิเมอร์
ทั้งสองชนิดในขณะทาการผสม (ขั้นตอนเดียว) สาหรับวิธีการแรกนั้นมีข้อดี คือ สารประกอบที่ว่องไว
ต่ อ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ส ามารถเข้ า ท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ พอลิ เ มอร์ ไ ด้ เ ฉพาะเจาะจง ท าให้ เ กิ ด
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ าง หรื อมีความหนืด ใกล้ เ คียงกั บ พอลิ เ มอร์ อีกชนิด ที่จ ะน าไปผสม โดย
หมู่ฟังก์ชันของสารประกอบที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่เหลือจะทาปฏิกิริยากับพอลิเมอร์อีกตัว
ช่วยให้มีแรงยึดเกาะระหว่างเฟสที่ดี แต่วิธีนี้มีหลายขั้นตอน ซึ่งมีความยุ่งยากในกระบวนการการผลิต
จึงนามาสู่การผสมแบบขั้นตอนเดียว หรือการผสมแบบรีแอคทีฟ โดยวิธีการนี้จะเติมสารประกอบที่
ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ลงในพอลิเมอร์ทั้งสองชนิด ในขณะทาการผสม ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน
และทาให้มีความสะดวกในการทางาน
งานวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบพอลิเมอร์เบลนด์ที่ใช้พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตผสม
ร่วมกับพอลิแลคติกแอซิด มีระบบการผสมเป็นแบบรีแอคทีฟ โดยมีการเติมสารประกอบที่ว่องไวต่อ
การเกิดปฏิกิริยาเคมีในปริมาณไม่เกิน 2 phr และศึกษาอิทธิพลของการเติมสารประกอบที่ว่องไวต่อ
การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ต่ อ ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยา สมบั ติ เ ชิ ง กล สมบั ติ ท างความร้ อ น และ
สมบัติเชิงรีโอโลยี เพื่อให้ได้พอลิเมอร์เบลนด์ที่มีสมบัติตามต้องการ
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.2.1. ศึ ก ษาระบบการท าพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ ร ะหว่ า งพอลิ บิ ว ทิ ลี น ซั ค ซิ เ นต และ
พอลิแลคติกแอซิดด้วยกระบวนการรีแอคติฟเอกซ์ทรูชัน โดยใช้พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเป็นเมตริกซ์หลัก
1.2.2. ศึกษาอิทธิพลของชนิด และปริมาณของสารประกอบที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ที่มีต่อสมบัติด้านต่าง ๆ ของพอลิเมอร์เบลนด์ทั้งสัณฐานวิทยา สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน และ
สมบัติเชิงรีโอโลยี
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
1.3.1 ศึกษาระบบการทาพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง PBS และ PLA แบบไม่มีปฏิกิริยาเคมี
(non-reactive) ที่สัดส่วนการผสม PBS:PLA เป็น 85:15, 80:20 และ 75:25 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก
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1.3.2 ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของชนิ ด และปริ ม าณของสารประกอบที่ ว่ อ งไวต่ อ การเกิ ด
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี 3 ชนิ ด คื อ Di(tert-butylperoxyisopropyl) benzene (Perkadox 14-40B-PD),
Joncryl® ADR-4368 และ Titanium(IV) butoxide (TBT)
1.4 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
1.4.1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.4.2 ออกแบบวิธีการและวางแผนการวิจัย
1.4.3 ดาเนินงานวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ต้ อ งการเตรี ย มพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ ที่ ใ ช้ พ อลิ บิ ว ทิ ลี น ซั ค ซิ เ นตผสมร่ ว มกั บ
พอลิแลคติกแอซิด ในระบบการผสมแบบรีแอคทีฟ เพื่อศึกษาผลของการใช้สารประกอบที่ว่องไว
ต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่อสมบัติด้านต่าง ๆ ของพอลิเมอร์เบลนด์ ทั้ง สัณฐานวิทยา สมบัติเชิงกล
สมบัติทางความร้อนดัชนีการไหล สมบัติเชิงรีโอโลยี และโครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์เบลนด์ที่ได้
โดยได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ศึกษาอัตราส่วนการผสมของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่างพอลิบิวทิลีนซัคซิเ นต
และพอลิแลคติกแอซิด แบบไม่มีปฏิกิริยาเคมี
ทาการเบลนด์ PBS และ PLA ที่อัตราส่วน 85:15, 80:20 และ 75:25 เปอร์เซ็นต์
โดยน้าหนัก ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (Twin-screw extruder)
ศึกษาสมบัติในด้านต่าง ๆ ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA แบบไม่มีปฏิกิริยาเคมี
(non-reactive blends) ได้แก่ สัณฐานวิทยา สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน ดัชนีการไหล และ
สมบัติเชิงรีโอโลยี
ส่วนที่ 2 ศึกษาอิทธิพลของชนิด และปริมาณการเติมสารประกอบที่ว่องไวต่อการเกิด
ปฎิกิริยาเคมีต่อสมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA
1) พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox หรือ Joncryl
ทาการเบลนด์ PBS, PLA และ Perkadox หรือ Joncryl ที่อัตราส่วนต่าง ๆ ด้วย
เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (Twin-screw extruder)
ศึกษาสมบั ติในด้านต่าง ๆ ของพอลิ เมอร์เบลนด์ PBS/PLA ได้แก่ สั ณฐานวิทยา
สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน ดัชนีการไหล และสมบัติเชิงรีโอโลยี
2) พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Titanium (IV) butoxide (TBT)
ท าการเบลนด์ PBS, PLA และ TBT ที่ อั ต ราส่ ว นต่ า ง ๆ ด้ ว ยเครื่ อ งผสมภายใน
แบบปิด (Internal mixer)
ศึกษาสมบั ติในด้านต่าง ๆ ของพอลิ เมอร์เบลนด์ PBS/PLA ได้แก่ สั ณฐานวิทยา
สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน ดัชนีการไหล และสมบัติเชิงรีโอโลยี
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1.4.4 วิเคราะห์ผลการวิจัย
1.4.5 สรุปผลการวิจัย
1.4.6 รายงานผลงานวิจัย
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ
สามารถเตรี ย มพอลิ เมอร์ เบลนด์ PBS/PLA ที่มีลั กษณะสั ณฐานวิทยา สมบัติเชิงกล และ
สมบั ติ ท างความร้ อ นที่ ดี สามารถขึ้ น รู ป ด้ ว ยกระบวนการฉี ด เข้ า เบ้ า อั ด ขึ้ น รู ป และเป่ า ฟิ ล์ ม ได้
มีสมบัติที่เหมาะสมในการนาไปใช้งานนาเป็น ผลิตภัณฑ์ทางการค้า ที่มีราคาถูกลง ซึ่งผลการวิจัยที่ได้
จากงานวิจัยนี้สามารถนาไปต่อยอดความรู้เพื่อ ทาการวิจัยและพัฒนาวัสดุ ที่ที่มีสมบัติหลากหลาย
นาไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง และสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
พลาสติ ก ย่ อ ยสลายได้ ท างชี ว ภาพเป็ น วั ส ดุ ที่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ ด้ ว ยกระบวนการ
ทางชีวภาพ เนื่องจากวัสดุนั้นเปลี่ยนสภาพกลายเป็นปุ๋ยหมักได้เมื่อถูกนาไปหมักในสภาวะที่เหมาะสม
และกลั บ สู่ ธ รรมชาติ ไ ด้โ ดยกลายเป็ น คาร์ บ อนไดออกไซด์ และน้า ซึ่งวัตถุดิบผลิ ต เป็ น พลาสติ ก
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนั้นได้มาจากทั้งมวลชีวภาพ (biomass) หรือจากปิโตรเคมี ซึ่งการจาแนก
ประเภทของพลาสติกชีวภาพนั้นมีหลายลักษณะแตกต่างกันออกไป ดังภาพที่ 2.1
2.1.1 ประเภทของพลาสติกชีวภาพ [17] แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
2.1.1.1 พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ (Bio-based plastics): เป็นพลาสติก
ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจมากเนื่ อ งจากผลิ ต จากพื ช หรื อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ามารถสร้ า งขึ้ น ใหม่ ไ ด้ โดยอาศั ย
กระบวนการหมัก (fermentation) เช่น bio-based PE, PP, PET, PA และ PTT
2.1.1.2 พลาสติกที่ ส ามารถย่อยสลายได้ ทางชีว ภาพ (Biodegradable plastics):
เป็นพลาสติกที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี ซึ่งย่อยสลายได้ทางธรรมชาติเมื่อถูกฝังกลบ เช่น PBAT
และ PCL
2.1.1.3 พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ และสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
เช่น PLA, PHA และ PBS
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ภาพที่ 2.1 ประเภทของพลาสติกจาแนกตามวัตถุดิบ และความสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ [17]
2.2 พอลิบิวธิลีนซัคซิเนต (Poly(butylene succinate), PBS [18]
PBS เป็นพอลิเอสเทอร์สังเคราะห์ ที่มีโครงสร้างเป็นสายโซ่ตรงที่ย่อยสลายได้ทางชีว ภาพ
ซึง่ เตรียมได้จากปฏิกิริยาการควบแน่นของ กรดซัคซินิก และ 1,4-บิวเทนไดออล

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างทางเคมีของ PBS
กรดซั ค ซิ นิ ก และ 1,4-บิ ว เทนไดออลเป็ น มอนอเมอร์ ตั้ ง ต้ น ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต PBS โดย
ในปัจจุบันมอนอเมอร์ทั้งสองชนิดนี้เตรียมได้จากผลิ ตภัณฑ์ทางปิโตรเคมี อย่างไรก็ตามกรดซัคซินิก
ยังสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนใหม่ได้จากกระบวนการทางชีวภาพโดยการหมัก และ
ยังสามารถเตรียมเป็นมาเลอิคแอนไฮไดรด์เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิต 1 ,4-บิวเทนไดออล
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ภาพที่ 2.3 แหล่งสารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต Bionolle® [18]
2.2.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเคมี : เริ่มจากเปลี่ยนก๊าซบิวเทน ไปเป็นมาเลอิคแอนไฮไดรด์
และเปลี่ยนไปเป็นกรดซัคซินิก และ 1,4-บิวเทนไดออล
วัตถุดิบที่ปลูกใหม่ทดแทนได้ : กรดซัคซินิกที่ได้จากการหมักวัตถุดิบที่ปลูกทดแทน
ใหม่ได้ ถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดซัคซินิก และ 1,4-บิวเทนไดออล
2.2.2 สมบัติของ PBS
PBS เป็นเทอร์โมพลาสติก สีขาวขุ่น มีความหนาแน่น 1.26 g/cm3 ซึ่งใกล้เคียงกับ PLA โดย
PBS มี Tg ประมาณ -40ºC มีจุดหลอมเหลวต่าประมาณ 115ºC โดยตารางที่ 2.1 แสดงค่า flexural
modulus, yield stress, strain at break, impact strength และ deflection temperature ของ
PBS พบว่ามีสมบัติเชิงกลที่ดี และทนความร้อนสูง นอกจากนีย้ ังย้อมติดสีได้ดีอีกด้วย
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ตารางที่ 2.1 สมบัติของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (GS Pla, Mitsubishi Co., Ltd.) เกรดต่างๆ [19]

สมบัติ
MFR(190°C/21.18N)
(g/10 min)
Specific gravity
( g/cm3)
Flexural modulus
( MPa)
Yield stress
( MPa)
Strain at break
(%)
Izod impact
strength (23°C),
(kJ/m2)
Deflection
temperature
under load
(0.45MPa), (°C)

AZ series standard
FZ series food contact
Extrusion Film
Extrusion Film
injection
injection
วิธีการ
film
Injection
film
Injection
ทดสอบ
AZ91TN AZ71TN AZ61TN FZ91PD FZ71PD FZ61PD
ISO1133

4

22

40

6

22

40

ISO1183

1.26

1.26

1.26

1.26

1.26

1.26

ISO 178

530

540

550

650

630

610

ISO 527

37

34

34

39

39

39

ISO 527

300

290

140

160

120

20

ISO180

8.2

6.9

6.2

7.3

7.0

5.9

ISO 75

84

84

83

91

90

88

2.2.3 การย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
PBS สามารถย่ อ ยสลายได้ โ ดยผ่ า นเริ่ ม จากการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าไฮโดรไลซิ ส ที่
พัน ธะเอสเทอร์ จนมี น้ าหนั กโมเลกุลต่าลง จากนั้นจะเกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ต่อไป ซึ่งมี
งานวิจัยระบุว่า แผ่นฟิล์ม PBS หนา 40 ไมครอน สามารถย่อยสลายถึงร้อยละ 50 ภายในเวลา 1
เดือนในดินที่ใช้เพาะปลูกทั่วไป
2.3 พอลิแลคติกเเอซิด Poly(lactic acid), PLA [18]
พอลิ แลคติกแอซิด (Polylactic Acid) หรือพอลิ แลคไทด์ (Polylactide) เป็นพอลิ เมอร์ที่
ได้รับความสนใจมากที่สุดในประเภทพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพกลุ่มพอลิเอสเทอร์ สาหรับ
การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าอย่างแพร่หลายในขณะนี้ โดยพอลิเมอร์ชนิดนี้สามารถเตรียมได้จาก
แหล่งวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างทางเคมีของ PLA
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2.3.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
กรดแลคติ ก จากวั ต ถุ ดิ บ ที่ ป ลู ก ทดแทนใหม่ ไ ด้ จะถู ก น ามาให้ ค วามร้ อ นภายใต้
สุญญากาศ เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการควบแน่นกันแล้วเชื่อมต่อเป็นพอลิแลคติกแอซิดสายโซ่ยาว
กรดแลคติก 2 โมเลกุล จะเกิดการรวมตัวเป็นวงแหวนแลคไทด์มอนอเมอร์ จากนั้น
จะเกิดการเปิดวงแล้วเชื่อมต่อเป็นสายโซ่ยาวพอลิแลคไทด์ โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นสารประกอบดีบุก
เช่น ทินออกโทเอต (tin(II) octoate)
2.3.2 สมบัติของ PLA
PLA มี ค วามแวววาวสู ง และใส โดย PLA สามารถเก็ บ กั ก กลิ่ น และรสชาติ ไ ด้ ดี
มี ค วามต้ า นทานต่ อ น้ ามั น และไขมั น สู ง แต่ ก๊ า ซออกซิ เ จน ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ และน้ า
สามารถแพร่ ผ่ านได้ดี ซึ่งจากตารางที่ 2.2 แสดงสมบัติของ PLA เกรด extrusion (2003D) และ
oriented film (4043D) พบว่า PLA เป็นพอลิเมอร์ที่ มีความแข็ง และเปราะ จึงมีข้อจากัดในด้าน
การขึ้นรูปเพื่อใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ตารางที่ 2.2 สมบัติของพอลิแลคติกแอซิด (NatureWorks, Ingeo) เกรดต่างๆ [20, 21]
สมบัติ

วิธีการทดสอบ

MFR (210°C/2.16kg) (g/10 min)
Specific gravity ( g/cm3)
Tensile Strength @ Break, (MPa)
Tensile Yield Strength, (MPa)

D1238
D792
D882

Extrusion
2003D
5-7
1.24
53

D882

60

D882

3.5

D882

6.0

D256

12.81

Tensile Modulus, (GPa)
Tensile Elongation (%)
Notched Izod Impact, (J/m2)

Oriented film
4043D
1.24
MD : 16 (110.1)
TD : 21 (144.5)
MD : 480(3302)
TD : 560(3852)
MD : 160%
TD : 100%
2.5

2.3.4 การย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
PLA สามารถย่อยสลายได้โดยการหมักที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยขั้นตอนแรก
PLA จะเกิดไฮโดรไลซิส และถูกย่อยสลายไปเป็นสารประกอบที่ละลายน้าได้ และกรดแลคติก ภายใน
2 สัปดาห์ จากนั้นจะถูกย่อยต่อไปอย่างรวดเร็วโดยจุลินทรีย์ จนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้า
และมวลชีวภาพ
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2.4 พอลิเมอร์เบลนด์ (Polymer blend)
การทาพอลิ เมอร์ เบลนด์เ ป็นวิธี การปรับ ปรุงสมบั ติข องพอลิ เ มอร์ โดยการนาพอลิ เ มอร์
อย่างน้อย 2 ชนิด ในสถานะของไหล ได้แก่ สารละลาย หรือสารหลอมเหลว มาผสมให้รวมเป็น
เนื้อเดียวกัน (Homogeneous blending) ได้เป็นพอลิเมอร์เบลนด์ การทาพอลิเมอร์เบลนด์เป็นวิธี
ที่มีต้นทุนต่า และใช้เวลาน้อย เมื่อเทียบกับ การหามอนอเมอร์ชนิดใหม่ หรือหาวิธีการสังเคราะห์
พอลิ เมอร์ แบบใหม่ นอกจากนี้ ยั งได้พอลิ เมอร์ที่มีส มบัติห ลากหลาย เพียงแค่ปรับเปลี่ ยนสัดส่วน
การผสม แต่การเบลนด์พอลิเมอร์ต่างชนิดกัน ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนั้น เป็นไปได้ยาก และพบว่าใน
สถานะที่เป็นของแข็ง พอลิเมอร์ชนิดหนึ่งจะกระจายอยู่ในเนื้อพอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่ง โดยจะต้อง
มี ก ารกระจายตั ว ขนาดเล็ ก มี ค วามสม่ าเสมอสม่ าเสมอ และมี แ รงยึ ด ติ ด ที่ พื้ น ผิ ว ดี (Interfacial
adhesion) มิฉะนั้นจะทาให้เกิดจุดบกพร่อง (Defects) ภายในพอลิเมอร์เบลนด์ที่รอยต่อระหว่างเฟส
ทาให้มีการส่งผ่านแรงจากเฟสหนึ่งไปยังอีกเฟสหนึ่ง ได้ไม่ดี และเป็นจุดเริ่มต้นในการแตกหัก ส่งผลให้
สมบั ติเชิงกลของพอลิ เมอร์ เบลนด์มีค่า ต่ากว่าพอลิ เมอร์บริสุ ทธิ์ที่นามาผสม ดังนั้นในการเตรียม
พ อ ลิ เ ม อ ร์ เ บ ล น ด์ จึ ง ต้ อ ง พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ข้ า กั น ไ ด้ ( Compatibility)
ของพอลิเมอร์เบลนด์
2.4.1 ความสามารถในการผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวทางเทอร์โมไดนามิกส์ของพอลิเมอร์
(Miscibility of polymers)
การพิจ ารณาการเข้ากัน ได้ของการผสมนั้นจะพิจารณาจากสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์
( Thermodynamic) พ อ ลิ เ ม อ ร์ ที่ ส า ม า ร ถ ผ ส ม เ ข้ า กั น ไ ด้ เ ป็ น เ นื้ อ เ ดี ย ว กั น จ ะ ต้ อ ง มี ค่ า
Gibbs free energy ของการผสม (∆Gmix) เป็นลบ ซึ่งค่า ΔGmix สามารถหาได้จากสมการ 2.1
ΔGmix = ΔHmix - T ΔSmix

(2.1)

ในกรณีของพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นสารที่มี น้าหนักโมเลกุลสูง เทอมเอนโทรปี (Entropy, ΔSmix)
จะมีค่าน้ อยมาก ดังนั้ น ถ้าค่า ΔGmix อาจมีค่าเป็นลบได้ เมื่อเอนทาลปี (enthalpy, ΔHmix) ของ
การผสมเป็นลบ แสดงว่ากระบวนการผสมเป็นระบบที่ มีการคายความร้อน (Exothermic) โดยเกิด
จากการท าอั น ตรกิ ริ ย า (Interaction) ระหว่ า งพอลิ เ มอร์ กั บ องค์ ป ระกอบที่ น ามาผสมกั น โดย
Interaction นั้ น อ า จ จ ะ เ ป็ น ไ ด้ ทั้ ง Ionic interaction แ ล ะ Nonbonding interaction เ ช่ น
Hydrogen bonding, Ion–dipole, Dipole–dipole และ Donor-acceptor interaction ยกเว้ น
Van der Waals interaction นอกจากนี้ ค วามสามารถในกา รเข้ า กั น ได้ ยั ง ขึ้ น กั บ อุ ณ หภู มิ
เป็นอย่างมากด้วย

11

2.4.2 ชนิดของพอลิเมอร์เบลนด์ (Types of polymer blends)
การจาแนกพอลิเมอร์เบลนด์จากความเข้ากันได้เป็นเนื้อเดียวกัน (Miscible) ในระดับโมเลกุล
(Molecular level) แบ่งได้ 3 แบบดังนี้
1) ผสมเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ (Completely miscible blend) พอลิเมอร์ที่ผสมเข้ากันได้
อย่างสมบูรณ์จะมีค่าพลังงานอิสระกิบส์ (Gibbs Free energy) เป็นลบ (ΔGmix ≈ ΔHmix ≤ 0) และมี
ค่ า Second derivative เป็ น บวกหรื อ Chemical protential เพิ่ ม ขึ้ น (∂2ΔGmix/∂2 › 0,  คื อ
volume fraction ของ Dispersed phase) เนื่องจากเกิด Interaction ที่จาเพาะขึ้น และสัณฐาน
วิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์ที่ได้จะมีความเป็นเนื้อเดียวกันในระดับนาโนเมตร โดย Dispersed phase
จะมีขนาด 2-4 nm หรือในช่วงของ Sub-micron ซึ่งเล็กกว่า Radius of gyration ของพอลิ เมอร์
(5-30 nm) แต่ ไ ม่ ถึ ง ในระดั บ โมเลกุ ล ตั ว อย่ า งของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ ที่ ผ สมกั น ได้ ส มบู ร ณ์ ใ นช่ ว ง
อุ ณ หภู มิ ที่ ก ว้ า ง และทุ ก สั ด ส่ ว นการผสม ได้ แ ก่ Polystyrene กั บ Poly(dimethylphenylene
oxide) (PS/PPO) ซึ่ ง ท าให้ พ อลิ เ มอร์ เ บลนด์ ที่ ไ ด้ นั้ น จะมี ส มบั ติ ข อง PPO ที่ มี ค วามต้ า นทานต่ อ
ความร้อน ไม่เกิดการลุ กติดไฟ และมีความยืดหยุ่น กับสมบัติของ PS ที่สามารถขึ้นรูปได้ง่าย และ
มี ร าคาถู ก พอลิ เ มอร์ ที่ ผ สมกั น ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ นั้ น จะมี Glass transition temperature (Tg)
เพียงค่าเดียว ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่าง Tg ของพอลิเมอร์ที่นามาใช้ผสมแต่ละตัว
2) ผสมเข้ า กั น ได้ บ างสั ด ส่ ว น (Partially miscible blends) พอลิ เ มอร์ ที่ น ามาผสมกั น
จะสามารถละลายกั บ พอลิ เ มอร์ อี ก ตั ว หนึ่ งได้ ใ นบางสั ด ส่ ว น ซึ่ ง จะท าให้ พ อลิ เ มอร์ เ บลนด์ ที่ ได้มี
สั ณ ฐานวิ ท ยาที่ มี ค วามละเอี ย ด และมี ส มบั ติ ที่ ย อมรั บ ได้ มั ก เรี ย กพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ ช นิ ด นี้ ว่ า
“Compatible polymer blend” ซึ่งพอลิเมอร์เบลนด์ที่ได้ จะมีค่า Tg ของพอลิเมอร์แต่ละตัว ที่เกิด
การเบนเข้ า มาหากั น โดยตั ว อย่ า งของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ แ บบนี้ ไ ด้ แ ก่ Polycarbonate และ
Acrylonitrile-butadiene-styrene terpolymer (PC/ABS) ซึ่ ง มี พื้ น ผิ ว ระหว่ า งเฟส (Interphase)
มาก และมีแรงยึดติดที่พื้นผิวระหว่างเฟสทีด่ ี (Interfacial adhesion)
3) ผสมเข้า กัน ไม่ได้ (Fully immiscible) จะมีค่าพลั งงานอิส ระ (Free energy) เป็นบวก
(ΔGmix ≈ ΔHmix > 0) พอลิเมอร์เบลนด์ชนิดนี้จะมีสัณฐานวิทยาที่หยาบ มีพื้นผิวระหว่างเฟสน้อย
และมี แ รงยึ ด ติ ด ระหว่ า งเฟสที่ ไ ม่ ดี ส่ ง ผลท าให้ ส มบั ติ เ ชิ ง กลของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ ที่ ไ ด้ นั้ น แย่
โดยจะแสดง Tg ของพอลิ เ มอร์ แ ต่ ล ะชนิ ด แยกกั น อย่ า งชั ด เจน อย่ า งไรก็ ต ามเราสามารถเพิ่ ม
ความเข้ากันได้ (Compatible) ของพอลิเมอร์เบลนด์ชนิดนี้โดยการใช้สารช่วยเพิ่มความเข้ากันได้

12

2.4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพของพอลิเมอร์เบลนด์ [22]
ความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์เบลนด์จะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของส่วนประกอบที่นามาผสมกัน
และเทคนิคที่ใช้ในการผสม
Viscosity ratio =

Viscosity of Dispersed phase
Viscosity of Matrix phase

(2.2)

2.4.1.1 ปัจจัยทางธรรมชาติของส่วนประกอบ [22]
อัตราส่วนความหนืด (Viscosity ratio) คือ อัตราส่วนของความหนืดของ
เฟสกระจาย (dispersed phase) ต่อความหนืดของเฟสหลัก (matrix phase) ของพอลิเมอร์เบลนด์
ดังสมการที่ 2.2 โดยพอลิเมอร์เบลนด์ที่มีความหนืดของ dispersed phase ต่ากว่า matrix phase
(Viscosity ratio < 1) จะมี ลั ก ษณะทางกายภาพของ dispersed phase ที่ ล ะเอี ย ด และมี
การกระจายตัวอย่างสม่าเสมอ (uniform) ในทางตรงกันข้าม ถ้า dispersed phase มีความหนืดสูง
กว่ า matrix phase (Viscosity ratio > 1) จะมี ลั ก ษณะทางกายภาพของ dispersed phase จะ
ค่อนข้างหยาบ [23]
องค์ประกอบ (Composition) การเพิ่มสัดส่วนของ dispersed phase จะ
ทาให้ขนาดอนุภาค (particle) ของมันใหญ่ขึ้น เนื่องจากเกิดการรวมตัวกันของ dispersed phase
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ความตึ ง ผิ ว (interfacial tension) ของพอลิ เ มอร์ ที่ น ามาผสมกั น จะมี ผ ลต่ อ
การรวมตั ว กั น ของเฟสดั ง กล่ า วด้ ว ย โดยถ้ า มี ค วามตึ ง ผิ ว น้ อ ยจะสามารถลดการรวมตั ว กั น ของ
dispersed phase ได้
คว ามยื ด หยุ่ น (Elasticity) เนื่ อ งจากคว ามเป็ น viscoelastic ของ
ส่ ว นประกอบในพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ จะส่ ง ผลต่ อ ลั ก ษณะการไหลของพอลิ เ มอร์ ใ นระหว่ า ง
กระบวนการผสมได้ โดยพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่ นสูงจะคืนกลับสู่รูปเดิมได้ง่าย จึงส่งผลต่อขนาด
และรูปร่างของ dispersed phase ได้
2.4.1.2 ปัจจัยจากเทคนิคที่ใช้ในการผสม [22]
การผสมภายใต้ แ รงเชิ ง กล (Mechanical blending) เป็ น วิ ธี ก ารผสม
พอลิเมอร์ผ่ านเครื่ องมือ เช่น เครื่องรีดสองลู กกลิ้ง (two-roll-mill), เครื่องผสมภายใน (internal
mixer) และเครื่องอัดรีด (extruder) ทาให้เกิดการแตกตัว ของ dispersed phase โดยสมบัติของ
พอลิเมอร์เบลนด์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความเร็ว และเวลาที่ใช้ในการผสม
การผสมในสภาวะสารละลาย (Solution mixing) เป็นการผสมที่ต้องอาศัย
การละลายพอลิเมอร์ในตัวทาละลาย ซึ่งมี 2 วิธี คือ Casting โดยการละลายพอลิเมอร์ในตัวทาละลาย

13

(solvent) แล้วนาสารละลายของพอลิเมอร์แต่ละชนิดมาผสมกัน จากนั้นทาการระเหยตัวทาละลาย
ออกไป และ Freeze drying ซี่งมีวิธีการคล้ายกับ Casting แต่จะเอาตัวทาละลายออกด้วยการระเหิด
ซึ่งความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์เบลนด์จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์ และ
การแยกตัวทาละลายออกจากพอลิเมอร์เบลนด์
การผสมผ่านปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (Polymerization) พอลิเมอร์จะถูก
ผสมภายใต้ ป ฏิ กิ ริ ย าพอลิ เ มอไรเซชั น แบบอิ มั ล ชั น (Emulsion) ในระบบที่ มี อ งค์ ป ระกอบของ
มอนอเมอร์ (monomer), อิมัลซิฟายเออร์ (emulsifier) และตัวเริ่มปฏิกิริยา (initiator) ที่ละลายได้
ในตัวกลาง โดยวิธีการนี้ dispersed phase จะมีการแตกตัว และกระจายตัวค่อนข้างดี
การผสมผ่ า นปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งโมเลกุ ล ต่ า งชนิ ด ในสภาวะหลอม
(Reactive blending) เ ป็ น ก า ร ผ ส ม ที่ มี ก า ร เ ติ ม โ ค พ อ ลิ เ ม อ ร์ (copolymer) ห รื อ ตั ว เ ร่ ง
ปฏิกิริ ย าแลกเปลี่ ย น (trans-reactive catalyst) ลงไปเพื่อปรั บปรุงความเข้ากันได้ของพอลิ เมอร์
เบลนด์ โดยสารดั ง กล่ า วจะลดแรงตึ ง ผิ ว ของพอลิ เ มอร์ ที่ น ามาผสมกั น หรื อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
อิ มั ล ซิ ฟ ายเออร์ ในระหว่ า งการผสมแบบหลอม (melt blending) พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ ที่ ไ ด้ จ ะมี
ความเป็นเนื้อเดียวกันสูง(homogeneous)
อย่ า งไรก็ ต าม แต่ ล ะเทคนิ ค ที่ ใ ช้ นั้ น ความเข้ า กั น ได้ ข องพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ จ ะขึ้ น อยู่ กั บ
การได้รับแรงเค้นเฉือน (shear stress) ในระหว่างการผสมด้วย โดยเมื่อพอลิเมอร์ที่ได้รับแรงเค้น
เฉือนในระหว่างการผสมสูง จะมีขนาดอนุภาคของ dispersed phase ที่เล็กลง
2.5 สารช่วยประสาน (compatibilizer) [24]
สารช่วยประสาน (compatibilizer) คือพอลิเมอร์หรือโคพอลิเมอร์ที่ช่วยเพิ่มความเข้ากันได้
ระหว่างพอลิเมอร์บลนด์ที่ไม่สามารถผสมเข้ากันได้ ทาให้เกิดการกระจายตัวที่ดีของเฟสกระจาย โดย
สารช่วยประสานที่ใช้ในการเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
2.5.1 บล็อกหรือกราฟต์โคพอลิเมอร์ (Block or Graft copolymer)
บล็อกหรือกราฟต์โคพอลิเมอร์จะเข้าไปแทรกบริเวณพื้นผิวของพอลิเมอร์เพื่อลดแรงตึงผิว ซึ่ง
จากภาพจะเห็ น ว่ า โคพอลิ เ มอร์ ด้ า นหนึ่ ง จะเป็ น ส่ ว นที่ เ ข้ า กั บ พอลิ เ มอร์ A (เฟสต่ อ เนื่ อ ง) ส่ ว น
โคพอลิเมอร์อีกด้านหนึ่งจะเป็นส่วนที่ทาให้เกิดการเข้ากันได้กับพอลิเมอร์ B (เฟสที่กระจายตัว) ส่งผล
ให้แรงตึงผิวของ พอลิเมอร์ลดลง ทาให้เกิดการยึดติดที่พื้นผิว และเกิดการกระจายตัวของพอลิเมอร์ B
ทีด่ ีขึ้น
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ภาพที่ 2.5 แสดงการใช้บล็อกหรือกราฟต์โคพอลิเมอร์เป็นสารช่วยประสาน (compatibilizer) [24]
การเติ ม บล็ อ กหรื อ กราฟต์ โ คพอลิ เ มอร์ เป็ น เทคนิ ค หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในการเพิ่ ม
ความสามารถในการเข้ากันได้ ซึ่งนิยมใช้บล็อกโคพอลิเมอร์มากกว่ากราฟต์โคพอลิเมอร์ โดยเฉพาะ
บล็อกโคพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยบล็อกของพอลิเมอร์แต่ละชนิดที่นามาผสมกัน โดยโคพอลิเมอร์ที่ใช้
ต้องมีโครงสร้างทางเคมีและน้าหนักโมเลกุลที่เหมาะสมที่จะไปแทรกอยู่ระหว่างเฟสของพอลิเมอร์
แต่ ล ะชนิ ด ได้ ซึ่ ง โครงสร้ า งทางเคมี แ ละน้ าหนั ก โมเลกุ ล ของโคพอลิ เ มอร์ จ ะมี ผ ลอย่ า งมากต่ อ
ประสิทธิภาพของการเป็นสารช่วยประสาน จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารช่วยประสาน โดย
การทดสอบความทนแรงดึง พบว่า
บล็อกโคพอลิเมอร์มีประสิทธิภาพมากกว่ากราฟต์โคพอลิเมอร์
ไดบล็อกโคพอลิเมอร์ประสิทธิภาพมากกว่าไตรบล็อกโคพอลิเมอร์
ไดบล็อกโคพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยบล็อกที่มีความยาวลดหลั่นลงมามีประสิทธิภาพ
สูงกว่าไดบล็อกโคพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยบล็อกที่มีความยาวเท่ากัน
2.5.2 พอลิเมอร์ที่มีความเป็นขั้วแต่ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Non-reactive polymer
containing polar groups)
พอลิเมอร์ที่มีความเป็นขั้วแต่ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา คือโคพอลิเมอร์ที่มีความเป็นขั้วอยู่
บนโมเลกุลสามารถเกิดอันตรกิริยา (พันธะไฮโดรเจน) กับพอลิเมอร์ได้ โดยถ้าเกิดอันตรกิริยานี้มาก
จะท าให้ ก ารยึ ด เหนี่ ย วระหว่า งพอลิ เ มอร์ กั บโคพอลิ เ มอร์นี้ มี ค วามแข็ งแรงมาก ส่ ง ผลท าให้ เกิด
ความเข้ากัน ได้ดี โดยสารช่ว ยประสาน (compatibilizer) นั้นจะต้องเข้ากันได้กับเฟสใดเฟสหนึ่ง
(มักเป็นเฟสที่ไม่มีขั้ว) และจะต้องทาให้เกิดอันตรกิริยากับเฟสอื่นที่อยู่ในระบบ
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ภ าพที่ 2.6 แสดงการใช้ พ อลิ เ มอร์ ที่ มี ขั้ ว อยู่ บ นสายโซ่ โ มเลกุ ล เป็ น สารช่ ว ยประสาน
(compatibilizer)[24]
2.5.3 พอลิ เ มอร์ ที่ มี ห มู่ ฟั ง ก์ ชั น หรื อ มี ส่ ว นที่ ว่ อ งไวต่ อ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า (Functional/
Reactive polymer)
พอลิ เมอร์ ที่มีห มู่ฟังก์ชัน หรือมี ส่ ว นที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาจะเกิดปฏิกิริยาระหว่าง
หมู่ฟังก์ชัน ของพอลิ เมอร์ ที่ แตกต่างกัน โดยสารในกลุ่ มนี้จะประกอบไปด้ว ยส่ ว นของโมเลกุล ที่ มี
ความเป็นขั้วแต่ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี และหมู่ที่มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ได้แก่
Maleic anhydride (MA) และ glycidyl methacrylate (GMA) เป็นต้น

ภาพที่ 2.7 แสดงการใช้ พ อลิ เ มอร์ ที่ มี ห มู่ ฟั ง ก์ ชั น หรื อ ม่ ส่ ว นที่ ว่ อ งไวต่ อ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเป็ น
สารช่วยประสาน (compatibilizer) [24]
การเติมพอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเพื่อทาหน้าที่เป็นสารช่วยประสาน มักนาเอาพอลิเมอร์ชนิด
ใดชนิ ด หนึ่ ง ที่ ม าดั ด แปรให้ มี ห มู่ ฟั ง ก์ ชั น หรื อ มี ส่ ว นที่ ว่ อ งไวต่ อ ปฏิ กิ ริ ย า เคมี เพื่ อ ให้
สามารถเกิดปฏิกิริยา หรือมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล เช่น พันธะไอออนิกกับพอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งได้
โดยการดั ด แปรพอลิ เ มอร์ ใ ห้ มี ห มู่ ฟั ง ก์ ชั น สามารถท าได้ ใ นเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ หรื อ โดยผ่ า น
กระบวนการอัดรีด
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2.5.4 การท าให้ เ กิ ด กราฟต์ โ คพอลิ เ มอร์ หรื อ พอลิ เ มอร์ ไ รเซชั น ในระหว่ า งการผสม
(In-situ grafting polymerization)
การท าให้ เ กิ ด กราฟต์ โ คพอลิ เ มอ ร์ หรื อ พอลิ เ มอร์ ไ รเซชั น ในระหว่ า งการผสม
(reactive blending) เป็ น วิ ธี ใ หม่ ที่ ใ ช้ ใ นการผสมพอลิ เ มอร์ ใ ห้ เ ข้ า กั น โดยต่ า งจากวิ ธี อื่ น ๆ คื อ
พอลิ เ มอร์ ที่ น ามาผสมจะถู ก ดั ด แปรให้ ส ามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ากั บ พอลิ เ มอร์ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ได้
โดยไม่จ าเป็ น ต้องเติ มสารช่ว ยผสม ซึ่งการผสมแบบ reactive blending สามารถนามาใช้ ไ ด้ กั บ
ทั้งการผสมแบบต่อเนื่อง และไม่ต่อเนื่อง ซึ่งกลไกการเกิดปฏิกิริยาในการผสม มีดังนี้
เกิดกราฟต์หรือบล็อกโคพอลิเมอร์จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างหมู่ที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา
เคมีในพอลิเมอร์ ซึ่งอาจกระตุ้นได้โดยการเติมตัวริเริ่ม (initiator) ในระหว่างการผสม
เกิ ด บล็ อ กโคพอลิ เ มอร์ จ ากฏิ กิ ริ ย าการแลกเปลี่ ย น (interchange reaction) ที่
สายโซ่โมเลกุลหลักของพอลิเมอร์แต่ละชนิดที่นามาผสมกัน ซึ่งส่วนใหญ่ มักเกิดกับพอลิเมอร์ชนิด
ควบแน่น
เกิ ด การขาดและรวมกั น ใหม่ ข องแต่ ล ะโมเลกุ ล เพื่ อ สร้ า งบล็ อ ก หรื อ
กราฟต์โคพอลิเมอร์ โดยกระบวนการดังกล่าวจะเกิดภายใต้ภาวะที่มีแรงเฉือนสูง และมีการเติมตัวเร่ง
(catalyst)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากงานวิจัยของ A. Bhatia และคณะ [4] ที่ได้ศึกษาความเข้ากันได้ของ PLA และ PBS ใน
ด้านสมบัติเชิงกล และสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS ทีส่ ัดส่วน PLA/PBS เป็น 100/0,
90/10, 80/20, 50/50, 20/80, 10/90 และ 0/100 โดยน้าหนัก ที่มีการผสมด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่
(Twin screw extruder) จากนั้นนาชิ้นงานที่ได้ไปทดสอบสมบัติในด้านต่าง ๆ พบว่าจากการทดสอบ
สัณฐานวิทยาด้วย SEM แสดงให้เห็นว่าพอลิเมอร์ทั้งสองเกิดการแยกเฟสกันในบางสัดส่วนการผสม
จากการทดสอบ DSC แสดงให้ เ ห็ น ว่ า พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ ที่ มี สั ด ส่ ว นการผสมของ PLA ตั้ ง แต่ 80
เปอร์เซ็นโดยน้าหนักขึ้นไปนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ glass transition temperature (Tg) ของ
PLA ในพอลิเมอร์เบลนด์ อาจเนื่องจากพอลิเมอร์ทั้งสองไม่มีความเข้ากัน จากการทดสอบสมบัติ
เชิงกลพบว่า tensile strength, modulus และ elongation at break ของพอลิเมอร์เบลนด์มี ค่า
ลดลงตามปริมาณ PBS ที่เพิ่มขึ้น และพบว่าพอลิเมอร์เบลนด์ที่มีสัดส่วนของ PLA ตั้งแต่ 80 เปอร์เซ็น
โดยน้าหนักขึ้นไป มีค่า tensile strength และ modulus เป็นไปตามกฎการผสม
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ภาพที่ 2.8 ภาพ SEM ของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS ที่สัดส่วนต่าง [4]

(ก) Tensile strength
(ข) Modulus
(ค) % Elongation at break
ภาพที่ 2.9 ผลการทดสอบความสามารถในการรับแรงดึงยืดของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS [4]
จากงานวิจัยของ T. Yokohara และคณะ [6] ได้ศึกษาโครงสร้างและสมบัติในต้านต่าง ๆ
ของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS โดยทาการผสม PLA และ PBS ที่สัดส่วน PLA/PBS เป็น 100/0,
90/10 และ 80/20 ด้ว ยเครื่ อง internal mixer จากนั้นนามาศึกษาโครงสร้าง และสมบัติในต้าน
ต่ า งๆ ด้ ว ยเทคนิ ค SEM, DSC, DMA และ optical polarized microscope จากผลการทดสอบ
พบว่าพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS ไม่สามารถผสมเข้ากันได้ และเกิดการแยกเฟสกัน นอกจากนี้จาก
การทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค DSC และ DMA พบว่ า การมี เ ฟสของ PBS ท าให้ PLA สามารถ
เกิดการตกผลึกได้เพิ่มขึ้น (cold crystallization) ซึ่งเมื่อมีปริมาณ PBS เพิ่มขึ้น อุณหภูมิการตกผลึก
ของ PLA จะต่ าลง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า PBS ที่ เ ติ ม ลงไปนั้ น ท าหน้ า ที่ เ ป็ น สารริ เ ริ่ ม การเกิ ด ผลึ ก
(nucleating agent) ให้กับ PLA
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ภาพที่ 2.10 ภาพ SEM ของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS ที่สัดส่วนต่าง ๆ [6]
R. Wang และคณะ [11] ได้ ศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง ความเหนี ย วของ PLLA โดยการท าเป็ น
พอลิเมอร์เบลนด์ร่วมกับ PBS ที่สัดส่วน PLLA/PBS เป็น 80/20 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก พร้อมทั้งเติม
ไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์ (Dicumyl peroxide, DCP) ในปริมาณ 0.05-0.2 phr พบว่าการเติม PBS ทา
ให้ PLLA สามารถดึงยื ดได้มากขึ้ น และเมื่อเติม DCP 0.05-0.2 phr พบว่าพอลิ เมอร์เบลนด์ มี ค่ า
impact strength สู งขึ้น แต่ tensile strength และ modulus มีค่าลดลงเมื่อ มี การเติ ม DCP ใน
ปริมาณมากขึ้น จากการศึกษาพฤติกรรมการเกิดผลึกด้วยกล้อง POM พบว่า PBS ทาให้หน้าที่เป็น
สารริ เริ่ มการเกิดผลึ กให้ แก่ PLLA แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าการเติม PBS ลงไปนั้น ไม่ได้ส่ งผลต่อ
ปริมาณผลึกของ PLLA มากนัก นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อมีการเติม DCP ในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผล
ท าให้ ค วามสามารถในการเกิ ด cold crystallization ของ PLLA มี ค่ า ลดลง ความหนื ด ของ
พอลิเมอร์เบลนด์มีค่าเพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจากการที่ PBS สามารถกระจายตัวได้ดี และมีแรงยึดติด
ระหว่างพื้นผิวของ PLLA และ PBS ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้ากันได้บางส่วนของพอลิเมอร์เบลนด์

ภาพที่ 2.11 ภาพ SEM ของพอลิเมอร์เบลนด์ PLLA/PBS/DCP ที่สัดส่วนต่าง ๆ [11]
M.-B. Coltelli และคณะ [10] ได้ทาการศึกษาผลของรีแอคทีฟเอเจนต์ต่อโครงสร้าง และ
สมบัติด้านต่างๆ ของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBAT โดยมีการเติมรีแอคตีฟเอเจนต์คือ 2,5-dimethyl-
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2,5-di(tert-butylperoxy) hexane หรื อ perox ในปริ ม าณไม่ เ กิ น 0.6 phr จากการทดสอบด้ ว ย
เทคนิค SEM พบว่าพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBAT ที่มีการเติม perox จะมีการยึดติดกันระหว่างพื้นผิว
ของ PLA และ PBAT ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้ากันได้บางส่วนของพอลิเมอร์เบลนด์ เนื่องมาจาก
PLA และ PBAT สามารถเกิดปฏิกิริยาผ่าน free radical ได้ นาไปสู่การเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่ของ
พอลิเมอร์ทั้งสองชนิด ซึ่งช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์เบลนด์ให้ดีขึ้น
PLA/PBAT(75/25)

(ก)

PLA/PBAT/Perox
(75/25/0.12)

PLA/PBAT/Perox
(75/25/0.46)

(ง)

(ข)

PLA/PBAT/Perox
(75/25/0.21)

PLA/PBAT/Perox
PLA/PBAT/Perox
(75/25/0.6)
(75/25/0.6)

(ค)

(จ)
(จ)

ภาพที่ 2.12 ภาพ SEM ของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBAT(75/25) โดยมีการเติม perox [10]
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ภาพที่ 2.13 แผนภาพแสดงปฏิ กิ ริ ย าที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PLA/PBAT ที่ มี ก ารเติ ม
เปอร์ออกไซด์ ROOR [10]
P. Ma และคณะ [12] ได้ศึกษาผลของรีแอกทีฟเอเจนต์ต่อโครงสร้างและสมบัติด้านต่าง ๆ
ข อ ง พ อ ลิ เ ม อ ร์ เ บ ล น ด์ PHBV/PBS แ ล ะ PHB/PBS โ ด ย มี ก า ร เ ติ ม รี แ อ ค ตี ฟ เ อ เ จ น ต์ คื อ
Dicumyl peroxide (DCP) ในปริ ม าณไม่ เ กิ น 1.0 phr จากการทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค SEM พบว่ า
พอลิเมอร์เบลนด์ PHBV/PBS และ PHB/PBS ที่มีการเติม DCP จะมีการยึดติดกันระหว่างพื้นผิวของ
PHBV/PBS และ PHB/PBS ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเข้ า กั น ได้ บ างส่ ว นของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
เนื่ องมาจาก PHBV/PBS และ PHB/PBS สามารถเกิด free radical ทาให้ เกิดเชื่อมขวางระหว่ า ง
สายโซ่ของพอลิเมอร์แต่ละชนิด ซึ่งช่วยพอลิเมอร์เบลนด์มีสมบัติเชิงกลทีด่ ีขึ้น
(ก)

PHBV/PBS/DCP
(80/20/0.05)

(ข)

PHBV/PBS/DCP
(80/20/0.05)

ภาพที่ 2.14 ภาพ SEM ของพอลิเมอร์เบลนด์ PHBV/PBS(80/20) ทีม่ ีการเติม DCP [12]
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(ก)

PHB/PBS/DCP
(80/20/0.05)

(ข)

PHB/PBS/DCP
(80/20/0.05)

ภาพที่ 2.15 ภาพ SEM ของพอลิเมอร์เบลนด์ PHB/PBS(80/20) ทีม่ ีการเติม DCP [12]
M. Harada และคณะ [8] ได้ ศึ ก ษาผลของสารช่ ว ยประสานต่ อ สมบั ติ เ ชิ ง กลของ
พอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PCL ที่มีการเติม LTI ในปริมาณไม่เกิน 0.5 phr พบว่า impact strength,
ultimate strain และ tensile stress มีค่าสู งขึ้น และในงานวิจัยของ S. Yang และคณะ [25] ได้
ศึกษาสมบั ติทางความร้ อนของ PLA ที่มีการเติม triallyl isocyanurate (TAIC) เพื่อทาหน้า ที่ เป็น
ตัวเชื่อมขวาง และ dicumyl peroxide (DCP) เป็นตัวเริ่มปฏิกิริยา จากผลการทดสอบ TGA พบว่า
อุณหภูมิที่พอลิเมอร์เริ่มเกิดการสลายตัวมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีการเติม TAIC และ DCP ลงไปในปริมาณ
มากขึ้น

ภาพที่ 2.16 กราฟ TGA ของ PLA ที่มีการเติม TAIC และ DCP [25]
K. Sotho [26] ได้ศึกษาผลของรีแอคตีฟเอเจนท์ต่อสมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่
มี ก ารเติ ม เปอร์ อ อกไซด์ 2 ชนิ ด คื อ Perkadox และ Luperox ในปริ ม าณไม่ เ กิ น 1 phr จาก
การทดสอบ SEM พบว่าขนาดอนุภาคของ PLA ที่กระจายตัวอยู่ใน PBS มีขนาดเล็กลง เมื่อมีการเติม
เปอร์ออกไซด์ ลงไปในพอลิเมอร์เบลนด์ และจากผลการทดสอบสมบัติเชิงกล พบว่าพอลิเมอร์เบลนด์
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PBS/PLA ที่มีการเติมเปอร์ออกไซด์มีค่า impact strength และ tensile strength สูงขึ้น โดยเมื่อ
พิ จ ารณาที่ ป ริ ม าณเปอร์ อ อกไซด์ เ ท่ า กั น พบว่ า Perkadox ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง สมบั ติ เ ชิ ง กล และ
สั ณฐานวิทยาดีกว่า Luperox และพอลิ เมอร์เบลนด์ที่มีส มบัติเชิงกลดีที่สุ ดคือ พอลิ เมอร์เบลนด์
PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox 0.005 phr
(a)

(b)
ภาพที่ 2.17 โครงสร้างทางเคมีของ (a) Luperox และ (b) Perkadox
จากงานวิ จั ย ของ S. Lin และคณะ [27] ได้ ศึ ก ษาสมบั ติ เ ชิ ง กลและสั ณ ฐานวิ ท ยาของ
พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PLA/PBAT ที่ สั ด ส่ ว น 70/30 ที่ เ กิ ด ผ่ า นปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เ อสเทอริ ฟิ เ คชั น
(transesterification) โดยมีการเติม Ti(OBu)4 หรือ TBT ในปริมาณไม่เกิน 0.5 phr จากการทดสอบ
SEM พบว่าพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBAT ที่มีการเติม Ti(OBu)4 จะมีอนุภาคของ PBAT ที่กระจายตัว
อยู่ใน PLA มีขนาดเล็กลง มีการยึดเกาะกันระหว่างพื้นผิวของ PLA และ PBAT มากขึ้น และจาก
ผลการทดสอบสมบั ติ เ ชิ ง กล พบว่ า พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PLA/PBAT ที่ มี ก ารเติ ม Ti(OBu)4 จะมี ค่ า
impact strength และ tensile strength สูงขึ้น

ภาพที่ 2.18 โครงสร้างทางเคมีของ TBT
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ภาพที่ 2.19 ผลของปริ ม าณ TBT ต่ อ ค่ า tensile strength และ elongation at break ของ
พอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBAT [27]

ภาพที่ 2.20 ผลของปริมาณ TBT ต่อค่า impact strength ของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBAT เทียบ
กับ Pure PLA [27]
จากงานวิจัยของ I. Moura และคณะ [28] ได้ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
(transesterification) ของ PLA และ EVA โดยมีการเติม Ti(OiPr)4 และ Ti(OPh)4 ในปริมาณไม่เกิน
2.0 wt% จากการทดสอบสมบัติเชิงกล พบว่าพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/EVA ที่มีการเติม Ti(OiPr)4 และ
Ti(OPh)4 จะมีค่า %Elongation at break และ Young Modulus สูงขึ้น
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ภ า พ ที่ 2.21 ค่ า % Elongation at break แ ล ะ Young Modulus ข อ ง พ อ ลิ เ ม อ ร์ เ บ ล น ด์
PLA/EVA[28]
จากงานวิ จั ย ของ R. Al-Itry และคณะ [14] ได้ ศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง สมบั ติ เ ชิ ง กลของ
พอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง PLA/PBAT ที่อัตราส่วน 80/20 โดยมีการเติม Joncryl (มีโครงสร้างดังภาพ
ที่ 2.22) ในปริ ม าณไม่ เ กิ น 1 เปอร์ เ ซนต์ โ ดยน้ าหนั ก จากการทดสอบสมบั ติ เ ชิ ง กล พบว่ า
พอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBAT ที่มีการเติม Joncryl มีค่า Tensile modulus และ %Elongation at
break ที่มีค่าสูงขึน้ อาจเนื่องมาจากมีการยึดเกาะกันระหว่างพื้นผิวของ PLA และ PBAT มากขึ้น

ภาพที่ 2.22 โครงสร้างทางเคมีของ Joncryl ADR®-4368
ตารางที่ 2.3 สมบัติเชิงกล (tensile modulus, stress at break และ elongation at break) ของ
PLA, PLA/PBAT ที่มีการเติมและไม่เติม Joncryl [14]
Samples
Tensile
Stress at break Elongation at
modulus (MPa)
(MPa)
break (%)
PLA_180°C
1350 ± 90
68.5 ± 5
14 ± 3
PLA_PBAT_0_180°C
820 ± 70
48 ± 2
50 ± 10
PLA_PBAT_0.25_3min_180°C
822 ± 65
37 ± 2
116 ± 4
PLA_PBAT_0.5_3min _180°C
1095 ± 60
47 ± 2
135 ± 9

บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
3.1 วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย
3.1.1 พอลิ บิ ว ทิลี น ซัคซิเนต (Poly(butylene succinate), PBS) ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ
®
GS Pla เกรด FZ91PD มี ลั ก ษณะเป็ น เม็ ด สี ข าวขุ่ น ผลิ ต โดยบริ ษั ท Mitsubishi Chemicals
ประเทศญี่ปุ่น มีดัชนีการไหลตามมาตรฐาน ASTM D-1238 เท่ากับ 11 g/10 min (ที่สภาวะ 190
°C/2.16 kg)

ภาพที่ 3.1 โครงสร้างทางเคมีของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (Poly(butylene succinate), PBS)
3.1.2 พอลิแลคติกแอซิด (Poly(lactic acid), PLA) ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือเกรด 4043D
มี ลั ก ษณะเป็ น เม็ ด สี เ หลื อ งใส ผลิ ต โดยบริ ษั ท NatureWorks LLC ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
มีดัชนีการไหลตามมาตรฐาน ASTM D-1238 เท่ากับ 2 g/10 min (ที่สภาวะ 190 °C/2.16 kg)

ภาพที่ 3.2 โครงสร้างทางเคมีของพอลิแลคติกแอซิด (Poly(lactic acid), PLA)
3.1.3 Di(tert-butylperoxyisopropyl) benzene (Perkadox 14-40B-PD) ที่ ใ ช้ ใ น
งานวิ จั ย นี้ มี ลั ก ษณะเป็ น ผงละเอี ย ด สี ข าว ผลิ ต โดยบริ ษั ท Akzo Nobel มี ค วามเข้ ม ข้ น ของ
เปอร์ออกไซด์ 40% (ส่วนที่เหลือคือ แคลเซียมคาร์บอเนต และซิลิกา) เปอร์ออกไซด์จะแตกตัวให้
ฟรีแรดิคอล ใช้เป็นรีแอคทีฟเอเจนท์ มีครึ่งชีวิต 2.5 นาที ที่ 180 °C

ภาพที่ 3.3 โครงสร้างทางเคมีของ Di(tert-butylperoxyisopropyl) benzene
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3.1.4 Joncryl® ADR-4368 ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย นี้ มี ลั ก ษณะเป็ น ผลึ ก ขนาดเล็ ก สี ข าว
ผลิ ต โดยบริ ษั ท BASF Chemical Co. ใช้ เ ป็ น สารยื ด ต่ อ สายโซ่ โ มเลกุ ล (Chain extender)
ทีป่ ระกอบไปด้วยหมู่อีพอกไซด์จานวนมาก

ภาพที่ 3.4 โครงสร้างทางเคมีของ Joncryl® ADR-4368
3.1.5 Titanium (IV) butoxide (TBT) ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลือง
ใส มีความบริ สุ ทธิ์ 97% ผลิ ตโดยบริษัท Sigma-Aldrich Co. LLC. ประเทศสหรัฐ อเมริกา ใช้เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา transesterification

ภาพที่ 3.5 โครงสร้างทางเคมีของ Titanium(IV) butoxide
3.2 เครื่องผสมและขึ้นรูป
3.2.1 เครื่ อ งผสมภายในแบบปิ ด (Internal mixer) รุ่ น MX 105-D40L50 บริ ษั ท
เจริญทัศน์ ประเทศไทย
3.2.2 เครื่ อ งอั ด รี ด แบบสกรู คู่ (Co-rotating twin screw extruder) L/D = 40 รุ่ น
HRJ-25 บริษัท Enmach Co.,Ltd. ประเทศจีน
3.2.3 เ ค รื่ อ ง อั ด ขึ้ น รู ป (Compression molding) รุ่ น PR10-W300L350 บ ริ ษั ท
เจริญทัศน์ ประเทศไทย
3.2.4 เครื่องฉีดเข้าเบ้า (Injection molding) รุ่น HYF-350 บริษัท Ningbo Jiangdong
Xiazhou Plastic Industry Co., Ltd. ประเทศจีน
3.3 เครื่องมือวิเคราะห์
3.3.1 กล้ องจุ ล ทรรศน์ อิเล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด (Scanning Electron Microscope,
SEM) รุ่น Canscan MX-2000 ประเทศอังกฤษ ใช้วิเคราะห์สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์
3.3.2 เครื่ อง Universal testing machine (UTM) รุ่น 5969 Load cell สู งสุ ด 50 kN
ระยะยื ด สู ง สุ ด 1212 mm บริ ษั ท Instron Engineering Corporation ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ใช้ทดสอบสมบัติการดึงยืดของชิ้นงาน (Tensile test)
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3.3.3 เครื่ อ งทดสอบความต้ า นทานต่ อ แรงกระแทก (Impact tester) รุ่ น Zwick
Pendulum impact tester B5102.202 พลังงานสูงสุดในการกระแทก 4 จูล
3.3.4 เครื่อง Fourier transform infrared spectrometer (FTIR) รุ่น Vertex 70 บริษัท
Bruker Optic ประเทศเยอรมนี ใช้สาหรับวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารด้วยรังสีอินฟราเรด
3.3.5 เครื่ อ ง Differential scanning calorimeter (DSC) รุ่ น DSC1 บริ ษั ท Mettler
Toledo ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ใช้ ส าหรั บ วิ เคราะห์ อุ ณ หภูมิ และพลั ง งานในการหลอมผลึ ก /
การเกิดผลึกของพอลิเมอร์ ช่วงอุณหภูมิที่สามารถทดสอบได้ -85°C ถึง 700°C
3.3.6 เครื่องทดสอบ Heat distortion temperature (HDT) ประเทศไทย
3.3.7 เครื่ อ ง Thermogravimetric analyzer (TGA) รุ่ น TGA/DSC1 บริ ษั ท Mettler
Toledo ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ใช้ส าหรั บวิเคราะห์ การสลายตัว ทางความร้อน ช่ว งอุณหภูมิที่
สามารถทดสอบได้ 25°C ถึง 1100°C
3.3.8 เครื่ อ งทดสอบดั ช นี ก ารไหล (Melt flow indexer) รุ่ น Plastometer: MFR1
บริษัท เจริญทัศน์ ประเทศไทย
3.3.9 เครื่ อ ง Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) รุ่ น MCR 302 บริ ษั ท Anton
Paar GmbH ใช้ส าหรั บ วิเคราะห์ ห าความหนึด เชิง ซ้อน ช่ว งความถี่ ที่ส ามารถทดสอบได้ 10-7 ถึง
628 rad/s
3.3.10 เครื่อง Proton Nuclear Magnetic Resonance spectrometer (1H NMR) รุ่น
300 Ultrasheild บริษัท Bruker ประเทศเยอรมนี ใช้วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสาร
3.4 ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัย
3.4.1 กระบวนการในการผสมและขึ้นรูปชิ้นงานสาหรับการทดสอบ
3.4.1.1 ขั้นตอนการผสมและขึ้นรูปพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ทั้งที่เติม และไม่เติม
Perkadox หรือ Joncryl ด้วยเครื่องอัดรีดชนิดสกรูคู่
เตรียมพอลิเมอร์ และสารประกอบที่ว่องไวต่ อปฏิกิริยาเคมีสาหรับการเบลนด์ โดย
อบ PBS และ PLA ที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
ท าการผสม PBS และ PLA ที่ อั ต ราส่ ว นการผสมต่ า งๆ (และ Perkadox หรื อ
Joncryl) และเขย่าให้กระจายทั่วถึงกันอย่างสม่าเสมอ ก่อนป้อนเข้าสู่เครื่องอัดรีดชนิดสกรูคู่ โดยตั้ง
อุ ณ หภู มิ ใ นโซนต่ า งๆ เป็ น 100/130/140/150/160/170/180/ 195°C, 100 rpm จากนั้ น อั ด รี ด
สารผสมผ่านหัวดายให้เป็นเส้น หล่อเย็นด้วยน้า แล้วตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ ด้วยเครื่องตัดเม็ด
ขึ้ น รู ป ชิ้ น งานส าหรั บ การทดสอบความสามารถในการต้ า นทานต่ อ แรงดึ ง ยื ด
(Tensile) ด้วยการฉีดเข้าเบ้า (Injection molding) เป็นรูปทรง dumbbell ที่อุณหภูมิ 190-200°C
ด้วยความดัน 40 บาร์
ขึ้น รู ป ชิ้น งานส าหรับการทดสอบความสามารถในการต้านทานต่ อแรงกระแทก
(Impact) และชิ้นงานสาหรับศึกษาอุณหภูมิการคงรูปทางความร้อนของพลาสติก (HDT) ด้วยการอัด
ขึ้นรูป (Compression molding) ที่อุณหภูมิ 180°C โดย Pre-heat 4 นาที, Full pressing 1 นาที
และ Cooling 5 นาที
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3.4.1.2 ขั้น ตอนการผสมและขึ้นรูปพอลิ เมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่เติม TBT ด้ว ย
เครื่องผสมภายในแบบปิด
เตรียมพอลิเมอร์ และสารประกอบที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีสาหรับการเบลนด์ โดย
การอบ PBS และ PLA ที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
ทาการผสม PBS, PLA และ TBT ที่อัตราส่วนการผสมต่าง ๆ เขย่าให้กระจายทั่วถึง
กันอย่างสม่าเสมอ ก่อนเติมพอลิเมอร์เข้าไปในเครื่อง ที่อุณหภูมิ 185°C, 60 rpm เป็นเวลา 15 นาที
จากนั้นนาพอลิเมอร์เบลนด์ที่ได้มาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ
ขึ้ น รู ป ชิ้ น งานส าหรั บ การทดสอบความสามารถในการต้ า นทานต่ อ แรงดึ ง ยื ด
(Tensile), ชิ้นงานสาหรับการทดสอบความสามารถในการต้านทานต่อแรงกระแทก (Impact) และ
ชิ้ น งานส าหรั บ ศึ ก ษาอุ ณ หภู มิ ก ารคงรู ป ทางความร้ อ นของพลาสติ ก (HDT) โดยการอั ด ขึ้ น รู ป
(Compression molding) ที่ อุ ณ หภู มิ 180°C โดย Pre-heat 4 นาที , Full pressing 1 นาที และ
Cooling 5 นาที
3.4.2 กระบวนการในการทดสอบสมบัติด้านต่าง ๆ
ศึกษาสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์ ด้วยเทคนิค SEM ของพอลิเมอร์เบลนด์ที่
ได้จากชิ้นงานที่หักในไนโตรเจนเหลว, ชิ้นงานที่แตกหักจากการทดสอบการต้านทานต่อแรงกระแทก
และชิ้ น งานที่ ข าดจากการทดสอบความต้ า นทานต่ อ แรงดึง ยื ด โดยท าการทดสอบภายใต้โ หมด
back scattering ที่ความต่างศักย์ 15.00 kV ที่กาลังขยาย 1000 และ 3000 เท่า
นาชิ้นงานรูปทรง dumbbell ที่ได้ไปทดสอบความสามารถในการต้านทานต่อแรง
ดึงยืด (Tensile) โดยใช้เครื่อง Universal testing machine ตามมาตรฐาน ASTM D-638 Type I
โดยใช้ Load cell 5 kN และอัตราเร็วในการดึง 50 mm/min สาหรับชิ้นงาน Type I ของ PBS/PLA
ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ติ ม สารประกอบที่ ว่ อ งไวต่ อ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี และเติ ม Perkadox หรื อ Joncryl และ 10
mm/min สาหรับชิ้นงาน Type V ของ PBS/PLA ที่เติม TBT
น าชิ้ น งานส าหรั บ การทดสอบความสามารถในการต้ า นทานต่ อ แรงกระแทก
(Impact) ไปทดสอบโดยใช้เครื่ อง Impact tester ตามมาตรฐาน ASTM D-256 โดยทดสอบแบบ
Notched-Izod impact testing
การทดสอบ Gel content test โดยนาชิ้นงานพอลิเมอร์เบลนด์ที่มีน้าหนัก 0.3 กรัม
มาใส่ตะแกรงขนาด 120 mesh (125 µm) จากนั้นนามาแช่ใน Dichloromethane (ซึ่งเป็นตัวทา
ล ะ ล า ย ที่ ดี ส า ห รั บ ทั้ ง PBS แ ล ะ PLA) ที่ อุ ณ ห ภู มิ 50°C เ พื่ อ ใ ห้ Dichloromethane
เดื อ ดตลอดเวลา เป็ น เวลา 24 ชั่ ว โมง จากนั้ น น าตะแกรงที่ มี ต ะกอนที่ ไ ด้ ไ ปอบให้ แ ห้ ง ในตู้ อ บ
สุญญากาศที่ 50°C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ชั่งน้าหนักหาปริมาณตะกอนที่เหลืออยู่ เพื่อนาไปคานวณหา
ปริ มาณการเกิ ด การเชื่ อ มขวางระหว่ างสายโซ่ ดังสมการที่ 3.1 จากนั้นนาตะกอนที่ ได้ ไ ปพิ สู จ น์
เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค FTIR
% Gel content =

W3 - W2
×100
W1

(3.1)
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เมื่อ

W1 คือ น้าหนักของชิ้นงานก่อนทดสอบ (กรัม)
W2 คือ น้าหนักของตะแกรง (กรัม)
W3 คือ น้าหนักของชิ้นงานและตะแกรงหลังทดสอบ (กรัม)

ศึ ก ษาสมบั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางความร้ อ น ด้ ว ยเทคนิ ค DSC โดยน าชิ้ น งาน
พอลิเมอร์เบลนด์ที่มีน้าหนัก 3-10 มิลลิกรัม มาอัดใส่ pan จากนั้นทาการทดสอบที่สภาวะดังตารางที่
3.1 โดยใช้อัตราการให้ความร้อน 5°C/min ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน
ตารางที่ 3.1 สภาวะที่ใช้ในการศึกษาสมบัติการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน ด้วยเทคนิค DSC
ขั้นที่
สภาวะ
1
คงอุณหภูมิที่ -40°C เป็นเวลา 1 นาที
2
ให้ความร้อนจาก -40°C ไปจนถึง 200°C
3
คงอุณหภูมิที่ 200°C เป็นเวลา 1 นาที
4
ลดอุณหภูมิลงมาจาก 200°C ไปจนถึง -40°C
5
คงอุณหภูมิที่ -40°C เป็นเวลา 1 นาที
6
ให้ความร้อนจาก -40°C ไปจนถึง 200°C
7
คงอุณหภูมิที่ 200°C เป็นเวลา 1 นาที
ศึ ก ษาอุ ณ หภู มิ ก ารคงรูป ทางความร้อ น (HDT) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ ตามมาตรฐาน
ASTM D-648 โดยท าการทดสอบแบบ 3 point blending ซึ่ ง มี ก ารให้ ค วามร้ อ น 2°C/min และ
บั น ทึ ก ค่ า HDT ของชิ้ น งานที่ มี ก ารโค้ ง งอ (Deflect) เท่ า กั บ 0.25 มิ ล ลิ เ มตร โดยใช้ น้ าหนั ก กด
0.455 MPa
ศึกษาการสลายตัวทางความร้อน ด้วยเทคนิค TGA โดยนาชิ้นงานพอลิเมอร์เบลนด์ที่มี
น้าหนัก 3-10 มิลลิกรัม มาใส่ลงใน pan จากนั้นทาการทดสอบโดยให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 50°C
ถึง 500°C และใช้อัตราการให้ความร้อน 10°C/min ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน
ศึกษาดัชนีการไหลของพอลิเมอร์เบลนด์ ด้วยเครื่อง Melt flow indexer ตามมาตรฐาน
ASTM D1238 โดยใช้น้าหนักกด 2.16 kg ที่อุณหภูมิ 190°C
ศึกษาสมบั ติเชิงรี โ อโลยี ด้ว ยเครื่อง Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) โดยนา
ชิ้นงานที่มีความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร มาทาการทดสอบแบบ
Plate-Plate ในช่ ว งคว ามถี่ 0.1< ω <100 rad/s ที่ อุ ณ หภู มิ 190 °C และให้ shear strain
เท่ากับ 0.1%
การศึ ก ษาโครงสร้ า งทางเคมี ข องสาร ด้ ว ย Proton Nuclear Magnetic Resonance
spectro-meter (1H NMR) โดยใช้ deuterium chloroform (CDCl3) เป็ น ตั ว ท าละลาย และใช้
เตตระเมธิลไซเลน (tetramethylsilane, TMS) เป็นตัวกาหนดตาแหน่งอ้างอิง
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3.5 ศึกษาระบบการเบลนด์
การเบลนด์ระหว่างพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต และพอลิแลคติกแอซิด (PBS/PLA blends)
3.5.1 ศึกษาอัตราส่วนการผสม PBS กับ PLA
ผสม PBS และ PLA ที่ สั ด ส่ ว นต่ า ง ๆ คื อ PBS:PLA (85:15), PBS:PLA
(80:20) และ PBS:PLA(75:25)
3.5.2 ศึกษาอิทธิพลของสารประกอบที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ในการผสม
PBS และ PLA
สารประกอบที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ Perkadox (P), Joncryl
(J) และ TBT (T) แทนการเติม Perkadox, Joncryl และ TBT ในพอลิเมอร์เบลนด์ด้ว ยสัญ ลั กษณ์
P, J และ T แล้ ว ตามด้ ว ยปริ ม าณที่ เ ติ ม หน่ ว ยเป็ น phr เช่ น PBS:PLA(80:20) P0.01 หมายถึ ง
เติม Perkadox ปริมาณ 0.01 phr ใน PBS/PLA blend ที่อัตราส่วน 80:20
เปรียบเทียบอิทธิพลของสารประกอบที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีด้วย
การผสมในเครื่องอัดรีดสกรูคู่ โดยผสม PBS:PLA(80:20) และ PBS:PLA(75:25) พร้อมสารประกอบ
ที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 องค์ประกอบของชิ้นงานที่ใช้ศึกษาผลของปริมาณสารประกอบที่ว่องไวต่อการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี ใน PBS:PLA(80:20) และ PBS:PLA(75:25)
Non-reactive
Perkadox (phr)
Joncryl (phr)
PBS:PLA(80:20)
PBS:PLA(80:20) P0.0025
PBS:PLA(80:20) J0.5
PBS:PLA(80:20) P0.0050
PBS:PLA(80:20) J1.0
PBS:PLA(80:20) P0.0075
PBS:PLA(80:20) J1.5
PBS:PLA(80:20) P0.0100
PBS:PLA(80:20) J2.0
PBS:PLA(75:25)
PBS:PLA(75:25) P0.0025
PBS:PLA(75:25) J0.5
PBS:PLA(75:25) P0.0050
PBS:PLA(75:25) J1.0
PBS:PLA(75:25) P0.0075
PBS:PLA(75:25) J1.5
PBS:PLA(75:25) P0.0100
PBS:PLA(75:25) J2.0
PLA:PBS(80:20)
PLA:PBS(80:20) P0.0100
PLA:PBS(80:20) J1.0
เปรียบเทียบอิทธิพลของสารประกอบที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีด้วย
การผสมในเครื่ อ งผสมภายในแบบปิ ด โดยผสม PBS:PLA(80:20) หรื อ PBS:PLA(75:25) พร้ อ ม
สารประกอบที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ดังตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 องค์ประกอบของชิ้นงานที่ใช้ศึกษาผลของปริมาณสารประกอบที่ว่องไวต่อการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี ใน PBS:PLA(80:20) และ PBS:PLA(75:25)
Non-reactive
TBT (phr)
PBS:PLA(80:20)
PBS:PLA(80:20) T0.025
PBS:PLA(80:20) T0.050
PBS:PLA(80:20) T0.075
PBS:PLA(80:20) T0.100
PBS:PLA(75:25)
PBS:PLA(75:25) T0.025
PBS:PLA(75:25) T0.050
PBS:PLA(75:25) T0.075
PBS:PLA(75:25) T0.100
PBS:PLA(75:25) PEG5
PBS:PLA(75:25) PEG5 T0.100

บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาระบบการทาพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่างพอลิบิวทิลีนซัค ซิเนตกับ
พอลิ แ ลคติ ก แอซิ ด (PBS/PLA blends) ที่ มี พ อลิ บิ ว ทิ ลี น ซั ค ซิ เ นตเป็ น เมทริ ก ซ์ ห ลั ก โดยผ่ า น
กระบวนการรีแอคทีฟเอกซ์ทรูชันที่มี การเติมสารประกอบที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ได้แก่
Perkadox, Joncryl และ TBT ในปริมาณไม่เกิน 2 phr เพื่อเพิ่มความเข้ากันได้ของ PBS กับ PLA
โดยในงานวิ จั ย นี้ จ ะท าการศึ ก ษาลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยา สมบั ติ เ ชิ ง กล ปริ ม าณเจลที่ เ กิ ด ขึ้ น
การพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ ข องเจลด้ ว ยเทคนิ ค FTIR และ 1H-NMR สมบั ติ ท างความร้ อ น และ
สมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่เตรียมได้
4.1 ศึกษาพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่างพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับพอลิแลคติกแอซิด (PBS/PLA
blends) แบบไม่มีปฏิกิริยาเคมี
ในส่วนแรกของงานวิจัย จะทาการศึกษาพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่างพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต กับ
พอลิแลคติกแอซิด (PBS/PLA) ซึ่งมีพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเป็นเมทริกซ์หลัก ที่สัดส่วน 85:15, 80:20
และ 75:25 โดยน้าหนัก การผสมทาในเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ จากนั้นนาพอลิเมอร์เบลนด์ที่ได้มาขึ้น
รู ป เป็ น ชิ้น งานทดสอบด้ว ยกระบวนการฉีด เข้า เบ้ า หรือกระบวนการอั ดขึ้ นรู ป เพื่อนาไปศึ ก ษา
สมบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
4.1.1 สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA
เมื่อนาพอลิ เมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่สัดส่วน 85:15, 80:20 และ 75:25 จากกระบวนการ
อั ด ขึ้ น รู ป มาท าการหั ก ในไนโตรเจนเหลว เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาที่ บ ริ เ วณรอยแตก
ที่กาลังขยาย 3000 เท่า ดังแสดงในภาพที่ 4.1 พบว่า PLA มีลักษณะเป็นเม็ดกลม ขนาดเล็กประมาณ
1-2 µm กระจายตั ว ในเฟสของ PBS ถึ ง แม้ ว่ า PLA จะมี ข นาดเล็ ก แต่ ก็ พ บว่ า PBS และ PLA
มีการยึดเกาะที่บริเวณรอยต่อระหว่างเฟสไม่ดี สังเกตได้จากร่องรอยที่เกิดจากการหลุดออกของ PLA
ซึ่งเป็นเฟสกระจาย และลักษณะกลมเกลี้ยงของอนุภาค PLA ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับในงานวิจัยของ
D. Wu และคณะ [29]
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ภาพที่ 4.1 สัณฐานวิทยาของชิ้นงานที่แตกหั กในไนโตรเจนเหลวของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA
(ก) 85:15, (ข) 80:20 และ (ค) 75:25 ตามลาดับ
4.1.2 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA
การทดสอบสมบั ติ เ ชิ ง กลจะประกอบไปด้ ว ยการทดสอบความต้ า นทานต่ อ การดึ ง ยื ด
(Tensile test) และการทดสอบความต้านทานต่อการกระแทก (Impact test) ซึ่งสมบัติเชิงกลของ
ชิ้นงานพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่อัตราส่วนการผสมต่าง ๆ จะถูกนามาเปรียบเทียบกับ Neat PBS
และ Neat PLA
สมบั ติ ความต้านทานต่อการดึงยืด (Tensile test) ของพอลิ เมอร์เบลนด์ จะพิจารณาจาก
ค่ามอดูลัสของยัง (Young’s modulus), ความทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) และความยืดสูงสุด
ณ จุดขาด (Elongation at break) ของชิ้นงาน
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ภาพที่ 4.2 ค่ า มอดู ลั ส ของยั ง (Young’s modulus) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ สั ด ส่ ว น
85:15, 80:20 และ 75:25
เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ค่ า Young’s modulus ดั ง ภ า พ ที่ 4.2 พ บ ว่ า Neat PBS มี ค่ า
Young’s modulus ป ร ะ ม า ณ 440 MPa ใ น ข ณ ะ ที่ พ อ ลิ เ ม อ ร์ เ บ ล น ด์ PBS/PLA มี ค่ า
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Young’s modulus สู ง กว่ า Neat PBS เล็ ก น้ อ ย และมี ค่ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เมื่ อ มี สั ด ส่ ว นของ PLA
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มในลักษณะเดียวกับงานวิจัยของ A. Bhatia และคณะ [4]
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ภาพที่ 4.3 ค่าความทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่สัดส่วน
85:15, 80:20 และ 75:25 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาค่าความทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) ดังภาพที่ 4.3 พบว่า Neat PBS
มี ค่ า Tensile strength ประมาณ 40 MPa และ Neat PLA มี ค่ า Tensile strength ประมาณ
70 MPa ส่วนพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA จะมีค่า Tensile strength สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อมีการเติม
PLA ลงไป อาจเนื่องมาจากการมีอนุภาค PLA ทีม่ ีความแข็งกระจายตัวอยู่ภายในเมทริกซ์ของ PBS[4]
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ภาพที่ 4.4 ความยืดสูงสุด ณ จุดขาด (Elongation at break) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่
สัดส่วน 85:15, 80:20 และ 75:25 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาค่า Elongation at break ดังภาพที่ 4.4 พบว่า Neat PLA มีค่า Elongation
at break ประมาณ 6% ในขณะที่ Neat PBS มีค่า Elongation at break ประมาณ 130% แต่พบว่า
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มี PBS เป็นเฟสหลัก มีค่า Elongation at break สูงกว่า Neat PBS
และ Neat PLA โดยพอลิเมอร์เบลนด์มีค่า Elongation at break มากกว่า 300 % และในขณะดึงยืด
มีการเกิด cold drawing แสดงให้เห็นว่าเป็นพอลิเมอร์ที่มีความเหนียว

ภาพที่ 4.5 สั ณ ฐานวิ ท ยาของชิ้ น งานที่ ข าดจากการทดสอบความต้ า นทานต่ อ การดึ ง ยื ด ของ
(ก ) Neat PBS, ( ข ) Neat PLA, (ค ) PBS/PLA(85:15), (ง ) PBS/PLA(80:20) แ ล ะ
(จ) PBS/PLA(75:25) ตามลาดับ
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จากการทดสอบความต้านทานต่อการดึงยืด พบว่าพอลิเมอร์เบลนด์มี Elongation at
break มากกว่า 300% และเกิด cold drawing สอดคล้องกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพื้นผิวที่
ขาดจากการทดสอบความต้ า นทานต่ อ การดึ ง ยื ด ดั ง ในภาพที่ 4.5(ค)-(จ) จะเห็ น ว่ า ในกรณี
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA มีการยืดออกเป็นเส้น ๆ ของ PBS และเห็นอนุภาคของ PLA ที่มีลักษณะ
กลมกระจายอยู่
Impact strength (kJ/m2)
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ภาพที่ 4.6 ค่าความต้านทานต่อการกระแทก (Impact strength) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่
สัดส่วน 85:15, 80:20 และ 75:25 ตามลาดับ
จากการทดสอบความต้ า นทานต่ อ การกระแทก (Impact test) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA ค่ า Impact strength แสดงในภาพที่ 4.6 พบว่ า Neat PBS มี ค่ า impact strength
ประมาณ 9 kJ/m2 และ Neat PLA มีค่า impact strength ประมาณ 4 kJ/m2 แสดงให้เห็นว่า PBS
มี ค วามต้ า นทานต่ อ การกระแทกมากกว่ า PLA ในขณะที่ พ อลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA จะมี ค่ า
impact strength อยู่ ร ะหว่ า ง PBS และ PLA โดยพอลิ เ มอร์ ทั้ ง หมดมี ค่ า Impact strength
ค่อนข้างต่าแสดงให้เห็นถึงการแตกหักแบบเปราะ ซึ่งสอดคล้องกับ ลักษณะสัณฐานวิทยาดังแสดงใน
ภาพที่ 4.7 ที่มีพื้นผิวการแตกหักของ PBS ซึ่งเป็นเฟสต่อเนื่องที่มีลักษณะค่อนข้างเรียบ

ภาพที่ 4.7 สัณฐานวิทยาของชิ้นงานที่แตกหักจากการทดสอบความต้านทานต่อการกระแทกของ
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA (ก) 85:15, (ข) 80:20 และ (ค) 75:25 ตามลาดับ
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4.1.3 สมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA
จากการศึกษาสมบัติเชิงความร้อนด้วยเทคนิค Differential Scanning Calorimetry (DSC)
ในขั้นตอนการลดอุณหภูมิ และการให้ความร้อนครั้งที่ 2 ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.1 พบว่ า Neat PBS มี อุ ณ หภู มิ ก ารเปลี่ ย นสถานะคล้ า ยแก้ ว (Tg) คื อ -39°C และ
Neat PLA มี Tg คือ 51°C ในขณะที่พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ปรากฏ Tg ของ PBS และ PLA ไม่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งบ่งบอกถึงการเบลนด์ไม่เข้ากัน และเมื่อพิจารณาปริมาณผลึกของพอลิเมอร์เบลนด์
พบว่าปริมาณผลึกของ PBS มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (62-65%) ในขณะที่ปริมาณผลึ กของ PLA มีค่า
ลดลงเล็กน้อย (21-34%) และไม่สามารถสั งเกตเห็ น Tcc ในพอลิเมอร์เบลนด์ ในขณะที่ Tcc ของ
Neat PLA สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน โดยมีค่าอยู่ที่ 104 °C
ตารางที่ 4.1 การศึกษาสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC ในขั้นตอนการลดอุณหภูมิ และการให้
ความร้อนครั้งที่ 2 ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA สัดส่วน 85:15, 80:20 และ 75:25
ตามลาดับ
PBS
PLA
Tg
Tc Tcc Tm Xc Tg Tc Tcc
Tm Xc
(°C) (°C) (°C) (°C) (%) (°C) (°C) (°C) (°C) (%)
Neat PBS
-39.4 73.0 - 114.5 56.4 PBS/PLA(85:15) -39.4 81.2 - 112.9 64.6 51.4 - 152.9 33.9
PBS/PLA(80:20) -39.5 75.9 - 112.7 63.0 51.3 - 153.3 26.3
PBS/PLA(75:25) -39.4 78.0 - 112.8 62.1 51.3 - 153.5 21.2
Neat PLA
- 51.4 - 104.3 152.4 34.2
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ภาพที่ 4.8 อุ ณ หภู มิ ก ารคงรู ป ทางความร้ อ น ( Heat distortion temperature, HDT) ของ
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่สัดส่วน 85:15, 80:20 และ 75:25 ตามลาดับ
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จากการทดสอบหาค่าอุณหภูมิการคงรูปทางความร้อน (Heat distortion temperature,
HDT) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ดังแสดงในภาพที่ 4.8 พบว่า Neat PBS มีค่า HDT 96°C ซึ่ง
ต่ากว่าอุณหภูมิหลอมของ PBS เล็กน้อย ส่วน Neat PLA มีค่า HDT 57°C ซึ่งสูงกว่าค่า Tg ของ PLA
เล็ กน้ อย ในขณะที่ พ อลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA มีค่า HDT ใกล้ เคียงกั บ Neat PBS ถึงแม้ว่ า จะมี
การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการผสม เนื่องจากพอลิเมอร์เบลนด์มี PBS เป็นเฟสหลัก จึงส่งผลให้ชิ้นงาน
สามารถคงรูปทางความร้อนได้ในช่วงอุณหภูมิใกล้เคียงกับ Neat PBS ก่อนที่จะเกิดการอ่อนตัว
100

Weight loss (%)

80
60
Neat PBS
PBS:PLA (85:15)
PBS:PLA (80:20)
PBS:PLA (75:25)
Neat PLA

40
20
0
50

100

150

200

250 300 350
Temperature (°C)

400

450

500

ภาพที่ 4.9 TGA thermogram ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่สัดส่วน 85:15, 80:20 และ 75:25
ตามลาดับ

Derivative thermogram (ºC-1)
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ภาพที่ 4.10 Derivative thermogram ของพอลิ เมอร์เ บลนด์ PBS/PLA ที่สั ดส่ ว น 85:15, 80:20
และ 75:25 ตามลาดับ
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จากการศึกษาการสลายตัวทางความร้อนด้วยเทคนิค Thermogravimetric analysis (TGA)
ของพอลิ เมอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ซึ่งแสดง TGA thermogram ดัง ในภาพที่ 4.9 และ 4.10 พบว่ า
Neat PBS มี อุ ณ ห ภู มิ ก า ร ส ล า ย ตั ว ท า ง ค ว า ม ร้ อ น ( Degradation temperature, Td)
ที่ ป ระมาณ 400°C และ Neat PLA มี Td ที่ ป ระมาณ 360°C ในพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA
มี ก ารสลายตั ว 2 ขั้ น โดย PLA สลายตั ว ก่ อ นที่ Td ประมาณ 360°C และ PBS สลายตั ว ต่ อ มา
ที่ Td ประมาณ 400 °C
4.1.4 ค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA
ดัชนีการไหล (Melt flow index, MFI) ของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง PBS และ PLA แสดง
ในภาพที่ 4.11 พบว่า Neat PBS มีค่าดัช นีการไหลประมาณ 11 g/10 min ในขณะที่ Neat PLA
มีค่าดัชนีการไหลประมาณ 2 g/10 min ในขณะที่ค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA มี
ค่าลดลงตามปริมาณ PLA ที่เพิ่มมากขึ้น
Melt flow index (g/10min)
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ภาพที่ 4.11 ค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่สัดส่วน 85:15, 80:20 และ 75:25
ตามลาดับ
จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา, สมบัติเชิงกล และสมบัติทางความร้อนพอลิเมอร์เบลนด์
PBS/PLA ที่ มี PBS เป็ น เมทริ ก ซ์ ห ลั ก พบว่ า มี ส มบั ติ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น จึ ง น า
พอลิ เมอร์ เบลนด์ PBS/PLA ที่สั ดส่ ว น 75:25 และ 80:20 ไปทาการเติม สารประกอบที่ว่องไวต่ อ
การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ได้ แ ก่ Perkadox, Joncryl และ TBT ในปริ ม าณไม่ เ กิ น 2 phr เพื่ อ ศึ ก ษา
อิทธิพลของสารประกอบที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ต่อความเข้ากันได้ของ PBS และ PLA ใน
หัวข้อถัดไป
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4.2 ศึ ก ษ า พ อ ลิ เ ม อ ร์ เ บ ล น ด์ ร ะ ห ว่ า ง พ อ ลิ บิ ว ทิ ลี น ซั ค ซิ เ น ต กั บ พ อ ลิ แ ล ค ติ ก แ อ ซิ ด
(PBS/PLA blends) ที่มีการเติม Perkadox
การศึกษาพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม Perkadox
ในปริมาณ 0.0025-0.0100 phr โดยทาการผสมในเครื่องอัดรีดสกรูคู่ ภายใต้สภาวะที่มีแรงเฉื อน
ที่ อุ ณ หภู มิ 100-195°C ส่ ง ผลให้ Perkadox ที่ เ ติ ม ลงไป ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยเปอร์ อ อกไซด์
สามารถแตกตัวให้ฟรีแรดิคอลที่มีความว่องไวในการทาปฏิกิริยากับพอลิเมอร์
4.2.1 สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox
เมื่ อ น าชิ้ น งานพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS:PLA(75:25) และ PBS:PLA(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม
Perkadox จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร อั ด ขึ้ น รู ป ม า ท า ก า ร หั ก ใ น ไ น โ ต ร เ จ น เ ห ล ว เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ลักษณะสัณฐานวิทยาที่บริเวณรอยแตก ที่กาลังขยาย 3000 เท่า พื้นผิวรอยแตกแสดงในภาพที่ 4.12
และ 4.13 พบว่ า การเติ ม Perkadox ที่ ป ริ ม าณ 0.0025-0.0100 phr ส่ ง ผลให้ อ นุ ภ าค PLA ที่
กระจายตัวเป็นเม็ดกลมอยู่ในเฟสของ PBS มีขนาดเล็กลง โดยมีขนาดอนุภาคประมาณ 0.5-2.0 µm
ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับงานวิจัยของ K. Sotho [26]

ภาพที่ 4.12 สั ณ ฐานวิ ท ยาของชิ้ น งานที่ แ ตกหั ก ในไนโตรเจนเหลวของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA (75:25) ที่ ไ ม่ มี ก า ร เ ติ ม Perkadox (ก ) แ ล ะ มี ก า ร เ ติ ม Perkadox
(ข) 0.0025, (ค) 0.0050, (ง) 0.0075 และ (จ) 0.0100 phr ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.13 สั ณ ฐานวิ ท ยาของชิ้ น งานที่ แ ตกหั ก ในไนโตรเจนเหลวของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA(80:20) ที่ไม่มีการเติม Perkadox (ก) และมีการเติม Perkadox (ข) 0.0025,
(ค) 0.0050, (ง) 0.0075 และ (จ) 0.0100 phr ตามลาดับ
4.2.2 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox
สมบั ติเชิงกลของชิ้น งานพอลิ เมอร์เ บลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox ที่อัตราส่ วน
การผสมต่างๆ จะถูกนามาเปรียบเทียบกับ PBS/PLA ที่ไม่มีการเติม Perkadox โดยค่ามอดูลัสของยัง
(Young’s modulus), ความทนต่ อ แรงดึ ง (Tensile Strength) และความยื ด สู ง สุ ด ณ จุ ด ขาด
(Elongation at break) ของพอลิเมอร์เบลนด์แสดงในภาพที่ 4.14-4.16
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ภาพที่ 4.14 ค่ามอดูลัสของยัง (Young’s modulus) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ
PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม Perkadox 0.0025, 0.0050, 0.0075 และ 0.0100 phr
ตามลาดับ
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จ า ก ภ า พ ที่ 4.14 จ ะ เ ห็ น ว่ า PBS/PLA(75:25) แ ล ะ PBS/PLA(80:20) มี ค่ า
Young’s modulus ประมาณ 660 MPa และ 630 MPa ตามลาดับ และพบว่าเมื่อเติม Perkadox
ลงไปในพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ไม่ทาให้ค่า Young’s modulus เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ
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ภาพที่ 4.15 ค่าความทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ
PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม Perkadox 0.0025, 0.0050, 0.0075 และ 0.0100 phr
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาค่า Tensile strength ดังภาพที่ 4.15 พบว่าพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25)
และ PBS/PLA(80:20) มี ค่ า Tensile strength ประมาณ 43 MPa ในขณะที่ พ อลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox มีค่า Tensile strength เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีค่าสุงสุด 50 MPa
เมื่อเติม Perkadox 0.01 phr
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ภ า พ ที่ 4.16 คว ามยื ด สู ง สุ ด ณ จุ ด ขาด ( Elongation at break) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม Perkadox 0.0025, 0.0050,
0.0075 และ 0.0100 phr ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาความยื ด สู ง สุ ด ณ จุ ด ขาด (Elongation at break) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA (75:25) และ PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม Perkadox ดังภาพที่ 4.16 จะเห็นว่าชิ้นงาน
ทุกสัดส่วนสามารถยืดออกได้มากกว่า 300%

Impact strength (kJ/m2)

10
8

PBS:PLA(75:25)

PBS:PLA(80:20)

6

4
2
0

ภาพที่ 4.17 ค่า Impact strength ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(80:20)
ที่มีการเติม Perkadox 0.0025, 0.0050, 0.0075 และ 0.0100 phr ตามลาดับ
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จากการทดสอบความต้ า นทานต่ อ การกระแทก (Impact test) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA (75:25) และ PBS/PLA(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม Perkadox ดั ง ภาพที่ 4.17 พบว่ า ชิ้ น งาน
เกิดการแตกหักแบบสมบูรณ์ทั้งหมด โดยพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่สัดส่วน 75:25 และ 80:20 มี
ค่ า impact strength ประมาณ 6 kJ/m2 และ 7 kJ/m2 ตามล าดั บ ในขณะที่ พ อลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox ลงไป มีค่า impact strength ที่สู งขึ้น เนื่องการเติม Perkadox
ส่งผลให้ PLA มีขนาดเล็กลง และมีการกระจายตัวที่สม่าเสมอมากขึ้นภายในเฟสของ PBS ดังภาพที่
4.18-4.19 จึงสามารถรับแรงกระแทกได้มากขึ้น [26]

ภาพที่ 4.18 สัณฐานวิทยาของชิ้นงานที่แตกหักจากการทดสอบความต้านทานต่อการกระแทกของ
พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA (75:25) ที่ ไ ม่ มี ก ารเติ ม Perkadox (ก) และมี ก ารเติ ม
Perkadox (ข) 0.0025, (ค) 0.0050, (ง) 0.0075 และ (จ) 0.0100 phr ตามลาดับ

ภาพที่ 4.19 สัณฐานวิทยาของชิ้นงานที่แตกหักจากการทดสอบความต้านทานต่อการกระแทกของ
พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA (80:20) ที่ ไ ม่ มี ก ารเติ ม Perkadox (ก) และมี ก ารเติ ม
Perkadox (ข) 0.0025, (ค) 0.0050, (ง) 0.0075 และ (จ) 0.0100 phr ตามลาดับ
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Gel content (%)

4.2.3 การทดสอบหาปริ ม าณเจล (Gel Content) และการพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ ข อง
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า พ อ ลิ เ ม อ ร์ เ บ ล น ด์ PBS/PLA ที่ มี ก า ร เ ติ ม Perkadox มี
ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยา และสมบั ติ ค วามต้ า นทานต่ อ การกระแทกที่ ดี ขึ้ น อาจเนื่ อ งมาจากการมี
โครงสร้ า งของ graft-copolymer ซึ่ ง สามารถยื น ยั น การเกิ ด graft-copolymer ได้ โ ดยอาศั ย
หลั ก การละลาย โดยการน าพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA มาละลายในไดคลอโรมี เ ทน
(Dichloromethane) (ตัวทาละลายที่ดีสาหรับ PBS และ PLA) ซึ่งการเติม Perkadox ลงไป อาจทา
ให้ เกิด graft-copolymer ของ PBS และ PLA ทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงของโครงสร้างทางเคมี
ส่งผลให้ความสามารถในการละลายลดลง จึงเหลือเป็นเจลที่ไม่ละลาย ซึ่งเจลที่ได้จะถูกนาไปอบ
เพื่อกาจัดสารละลายที่หลงเหลืออยู่ จากนั้นนาไปชั่งน้าหนัก และคานวณหาปริมาณเจลที่เกิดขึ้น
ดังแสดงในภาพที่ 4.20
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ภ า พ ที่ 4.20 ป ริ ม า ณ เ จ ล ( Gel Content) ข อ ง พ อ ลิ เ ม อ ร์ เ บ ล น ด์ PBS/PLA(75:25) แ ล ะ
PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม Perkadox 0.0025, 0.0050, 0.0075 และ 0.0100 phr
ตามลาดับ
จากการศึก ษาปริ มาณเจล (Gel Content) ของพอลิ เ มอร์ เบลนด์ ร ะหว่ า ง PBS/PLA ที่มี
การเติม Perkadox แสดงดังภาพที่ 4.20 พบว่าเจลที่เกิดขึ้น มีปริมาณสูงขึ้นตามปริมาณ Perkadox
ที่เพิ่มมากขึ้น จากนั้นเจลที่ได้จะถูกนาไปพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared
Spectroscopy (FTIR) ดังในภาพที่ 4.21 และ 4.22
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ภาพที่ 4.21 FTIR spectra ของเจลที่เหลื อจากการทดสอบหาปริมาณเจลของพอลิ เมอร์เ บลนด์
PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม Perkadox 0.0025, 0.0050, 0.0075 และ 0.0100 phr
ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.22 FTIR spectra ของเจลที่ เ หลื อ จากการทดสอบหาปริ ม าณเจลพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA(80:20) ทีม่ ีการเติม Perkadox 0.0025, 0.0050, 0.0075 และ 0.0100 phr
ตามลาดับ
จาก FTIR spectra ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox ดังภาพที่ 4.21
และ 4.22 จะเห็นว่าพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่ไม่มีการเติม Perkadox มีพีคที่เป็นเอกลักษณ์ของ
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PBS คือที่ 3060, 1732 และ 1259 cm-1 ซึ่งตรงกับการสั่นแบบยืดของพันธะ CH2, C=O และ C-O
ในพอลิ เอสเทอร์ ตามล าดับ ส าหรับ พีคที่เป็นเอกลักษณ์ของ PLA คือที่ 2990, 1760, 1103 และ
1366 cm-1 ซึ่ ง ตรงกั บ การสั่ น แบบยื ด ของพั น ธะ C-H, C=O, C-O และการสั่ น แบบงอของ CH3
ตามลาดับ ซึ่ง FTIR spectra ของเจลที่เหลือจากการทดสอบหาปริมาณเจลของพอลิเมอร์เบลนด์
PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox แสดงพีคที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้ง PBS และ PLA เป็นการยืนยันว่า
ภายในเจลที่เหลือมี PBS-g-PLA (graft copolymer) อยู่ด้วย ซึ่ง graft copolymer หรือ crosslink
ที่เกิดขึ้น อาจอยู่ที่บริเวณผิวรอยต่อระหว่างเฟสของ PBS และ PLA ซึ่งช่วยให้เกิดการยึดเกาะระหว่าง
ทั้งสองเฟสที่ดีขึ้น [26]
4.2.4 การพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ ข องพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม
Perkadox 0.01 phr ด้วยเทคนิค 1H-NMR
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์เบลนด์ด้วยเทคนิค 1H-NMR จะพิจารณาได้จากตาแหน่ง
ของพี ค (peak position) และความเข้ ม ของพี ค (peak area or peak intensity) ในการบ่ ง บอก
จ านวนโปรตอนที่เกาะอยู่ กับ คาร์บอนตัว ที่ส นใจ และคาร์บอนที่อยู่ติดกันได้ โดยในงานวิจัยนี้ใช้
deuterium chloroform (CDCl3) เป็นตัว ทาละลาย ซึ่งจะพบพี ค ที่ต าแหน่ ง chemical shift (δ)
เท่ า กั บ 7.2 ppm และใช้ เ ตตระเมธิ ล ไซเลน (tetramethylsilane, TMS) ซึ่ ง เป็ น สารเฉื่ อ ยต่ อ
การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า เป็ น ตั ว ก าหนดให้ เ ป็ น ต าแหน่ ง ส าหรั บ อ้ า งอิ ง โดยถื อ ว่ า ต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วมี
ค่า chemical shift เท่ากับศูนย์ (δ= 0)
จากสมมติฐานของงานวิจัยที่ว่า Perkadox ที่เติมลงไป ซึ่งประกอบไปด้วยเปอร์ออกไซด์
จะสามารถแตกตัวให้ฟรีแรดิคอลที่มีความว่องไวในการทาปฏิกิริยา จึงเข้าทาปฏิกิริยากับพอลิเมอร์
ทาให้เกิด crosslink หรือ graft-copolymer ของ PBS-g-PLA ได้ จึงนาเจลที่ได้จากการทดสอบหา
ปริมาณเจล (Gel content) มาทาการทดสอบ 1H-NMR โดยเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4.2 ซึ่งแสดง
ค่า chemical shift (δ) ของไฮโดรเจนที่ตาแหน่งต่าง ๆ ของ PBS และ PLA ในพอลิเมอร์เบลนด์
PBS/PLA ด้ ว ยเทคนิ ค 1H-NMR พบว่ า PBS แสดงพี ค ที่ ส าคั ญ 3 ต าแหน่ ง ได้ แ ก่ พี ค ที่ เ กิ ด จาก
ไฮโดรเจนในโมเลกุลของ –CH2- ในหมู่ butylene (ตาแหน่งที่ 1 และ 2) และพีคที่เกิดจากไฮโดรเจน
ในโมเลกุลของ –CH2- ใน succinate (ตาแหน่งที่ 3) ที่ตาแหน่ง δ=4.120, 1.710 และ 2.627 ppm
ตามลาดับ ในขณะที่ PLA แสดงพีคที่สาคัญ 2 ตาแหน่ง ได้แก่ พีคที่เกิดจากไฮโดรเจนในโมเลกุลของ
–CH3 ในหมู่ methyl (ตาแหน่งที่ 1) ซึ่งปรากฏเป็นสองพีคย่อย คือที่ตาแหน่ง δ= 1.571 และ 1595
ppm และพีคที่เกิดจากไฮโดรเจนในโมเลกุลของ –CH- ในสายโซ่หลัก (ตาแหน่งที่ 2) ซึ่งปรากฏเป็น
สี่พีคย่อยในช่วง δ= 5.131-5.236 ppm [30]
สาหรับพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA แบบไม่มีปฏิกิริยาเคมี พบว่าค่า chemical shift ของ
ไฮโดรเจนที่ตาแหน่งต่าง ๆ ของ PBS และ PLA ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน แสดงถึงความไม่เข้ากัน
ระหว่าง PBS และ PLA ในขณะที่รีแอคทีฟเบลนด์ PBS:PLA(80:20) P0.01 ที่มีการเติม Perkadox
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของพีคที่เกิดจากไฮโดรเจนตาแหน่งที่ 1 และ 2 ใน PBS คือจาก
4.119 เป็ น 4.361 และจาก 1.709 เป็ น 1.701 และไฮโดรเจนต าแหน่ ง ที่ 2 ใน PLA คื อ จาก
5.127-5.198 เป็น 5.128-5.199 แสดงถึงความเข้ากันได้บางส่วนระหว่าง PBS และ PLA
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ตารางที่ 4.2 ต าแหน่ ง พี ค ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค 1H-NMR ของ PBS และ PLA ใน
รีแอคทีฟเบลนด์ที่มีการเติม Perkadox
1H chemical shift (ppm)
H position
PBS:PLA(80:20)
PBS:PLA(80:20) P0.01
PBS
PLA
PBS
PLA
PBS
PLA
1
4.120 1.571, 1595 4.119
1.577
4.361 1.571, 1.594
(doublet)
(doublet)
2
1.710 5.131-5.236 1.709 5.127-5.198 1.701 5.128-5.199
(quartet)
(quartet)
(quartet)
3
2.627
2.626
2.627
ตารางที่ 4.3 สัดส่วนความเข้มพีคที่เกิดจากไฮโรเจนตาแหน่งต่าง ๆ จากการทดสอบด้วยเทคนิค
1H-NMR ของ PBS และ PLA ในรีแอคทีฟเบลนด์ที่มีการเติม Perkadox
1H intensity
H
PBS:PLA(80:20)
PBS:PLA(80:20) P0.01
position
PBS
PLA
PBS
PLA
PBS
PLA
1
1.88
2.99
1.00
4.32
1.00
1.28
2
1.89
1.00
1.13
1.00
1.21
0.06
3
2.00
1.00
1.00
เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนความเข้มพีคของ PBS และ PLA ดังตารางที่ 4.3 พบว่าที่ตาแหน่ง
PBS1 : PBS2 : PBS3 : PLA1 :PLA2 ในพอลิเมอร์เบลนด์ PBS:PLA(80:20) มีสัดส่วนความเข้มพีค
เป็น 1.00 : 1.13 : 1.00 : 4.32 : 1.00 และมีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนเป็น 1.00 : 1.21 : 1.00 :
1.28 : 0.06 สาหรับรีแอคทีฟเบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox ซึ่งแสดงถึงจานวนโปรตอนที่
ลดลงที่ –CH2- ในหมู่ butylene ของ PBS และ–CH- ในสายโซ่หลักของ PLA ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า
รี แอคทีฟเบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox อาจเกิด PBS-g-PLA (graft copolymer) ผ่ าน
ปฏิกิริยาฟรีแรดิคอล
4.2.5 สมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox
จากตารางที่ 4.4 แสดงค่าที่ได้จากการทดสอบสมบัติทางความร้อนด้ว ยเทคนิค DSC ใน
ขั้นตอนการลดอุณหภูมิ และการให้ความร้อนครั้งที่ 2 ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม
Perkadox โดยพบว่ า พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(80:20) มี อุ ณ หภู มิ
การเปลี่ ย นสถานะคล้ า ยแก้ ว (Tg) ของ PBS ปรากฏที่ -39°C และ PLA ปรากฏที่ 51°C ส่ ว น
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox มี Tg ของ PBS และ PLA เกิดขึ้นทีบ่ ริเวณเดียวกับ
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่ไม่มีการเติม Perkadox และเมื่อพิจารณาปริมาณผลึกที่เกิดขึ้นพบว่า

49

การเติ ม Perkadox ลงไปในพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ท าให้ ป ริ ม าณผลึ ก ของ PBS มี ค่ า ลดลง
เล็กน้อย (51-57%) แต่ปริมาณผลึกของ PLA ไม่เปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 4.4 การศึ ก ษาสมบั ติ ท างความร้ อ นด้ ว ยเทคนิ ค DSC ในขั้ น ตอนการลดอุ ณ หภู มิ และ
การให้ ค วามร้ อ นครั้ ง ที่ 2 ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม Perkadox
0.0025-0.0100 phr
PBS
PLA
Tg
Tc Tcc Tm Xc Tg Tc Tcc Tm Xc
(°C) (°C) (°C) (°C) (%) (°C) (°C) (°C) (°C) (%)
PBS/PLA(75:25)
-39.4 78.0 - 112.8 62.1 51.3 - - 153.5 21.2
PBS/PLA(75:25) P0.0025 -39.2 78.5 - 113.3 52.3 51.4 - - 153.7 21.6
PBS/PLA(75:25) P0.0050 -39.2 87.8 - 112.9 52.1 51.4 - - 153.6 21.6
PBS/PLA(75:25) P0.0075 -38.1 89.1 - 112.7 52.0 51.3 - - 153.5 21.7
PBS/PLA(75:25) P0.0100 -38.3 90.9 - 112.6 52.0 51.1 - - 153.2 21.3
PBS/PLA(80:20)
-39.5 75.9 - 112.7 63.0 51.3 - - 153.3 26.3
PBS/PLA(80:20) P0.0025 -39.4 87.6 - 113.6 56.2 51.1 - - 153.0 26.5
PBS/PLA(80:20) P0.0050 -38.2 87.8 - 113.1 56.3 51.2 - - 153.6 26.6
PBS/PLA(80:20) P0.0075 -38.4 88.6 - 113.0 56.8 51.3 - - 153.2 26.6
PBS/PLA(80:20) P0.0100 -38.1 89.2 - 113.0 57.4 50.8 - - 153.0 26.6
140
120

PBS:PLA(75:25)
PBS:PLA(80:20)
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100

80
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40
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ภาพที่ 4.23 อุ ณ หภู มิ ก ารคงรู ป ทางความร้ อ น (Heat distortion temperature, HDT) ของ
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA (80:20) ที่มีการเติ ม Perkadox
0.0025, 0.0050, 0.0075 และ 0.0100 phr ตามลาดับ
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จากการศึกษาอุณหภูมิการคงรูปทางความร้อน (HDT) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มี
การเติ ม Perkadox ดั ง แสดงในภาพที่ 4.23 พบว่ า พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA(75:25) และ
PBS/PLA(80:20) มี ค่ า HDT 101°C ในขณะที่ พ อลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม Perkadox
ลงไป พบว่าไม่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า HDT อย่างชัดเจน อาจเนื่องมาจากปริมาณผลึก
โดยรวมของทั้ง PBS และ PLA มีค่าเท่าเดิม ดังตารางที่ 4.4
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ภาพที่ 4.24 TGA thermogram ของพอลิ เมอร์เ บลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม Perkadox
0.0025, 0.0050, 0.0075 และ 0.0100 phr ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.25 TGA thermogram ของพอลิ เ มอร์ เบลนด์ PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติ ม Perkadox
0.0025, 0.0050, 0.0075 และ 0.0100 phr ตามลาดับ
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Derivative thermogram (ºC-1)
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ภาพที่ 4.26 Derivative thermogram ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่ มี ก ารเติ ม
Perkadox 0.0025, 0.0050, 0.0075 และ 0.0100 phr ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.27 Derivative thermogram ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม
Perkadox 0.0025, 0.0050, 0.0075 และ 0.0100 phr ตามลาดับ
การสลายตั ว ทางความร้ อ นของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม Perkadox
แสดงดังในภาพที่ 4.24-4.27 โดยพบว่ามีการสลายตัว 2 ขั้น โดย PLA เกิดการสลายตัวที่อุณหภูมิ
ประมาณ 350°C และ PBS เกิ ด การสลายตั ว ที่ อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 400°C โดยพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
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PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox พบว่ามีอุณหภูมิ ที่เ ริ่ม เกิ ดการสลายตัว ที่ สู ง ขึ้น แสดงให้ เห็ น ว่ า
การเติม Perkadox ส่งผลให้พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA มีเสถียรภาพทางความร้อนมากขึ้น [26]
4.2.6 ค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox
การทดสอบดัชนีการไหล (Melt flow index, MFI) ของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง PBS/PLA
ที่ มี ก ารเติ ม Perkadox ดั ง แสดงภาพที่ 4.28 พบว่ า PBS/PLA ที่ สั ด ส่ ว น 75:25 และ 80:20
มีค่าดัชนีการไหลประมาณ 6 g/10 min และ 7 g/10 min ซึ่งค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์เบลนด์
PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox มีค่าลดลงตามปริมาณ Perkadox ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเติม
เปอร์ อ อกไซด์ ล งไป จะท าให้ ส ายโซ่ โ มเลกุ ล ของ PBS เกิ ด การเชื่ อ มขวางจ านวนมาก จึ ง ท าให้
ความหนืดสูงขึ้น และส่งผลโดยตรงต่อค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์
Melt flow index (g/10min)
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ภาพที่ 4.28 ค่ า ดั ช นี ก ารไหลของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ สั ด ส่ ว น 75:25 และ 80:20 ที่ มี
การเติม Perkadox 0.0025, 0.0050, 0.0075 และ 0.0100 phr ตามลาดับ
จากการศึกษาพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox พบว่ามีความหนืดเพิ่มขึ้น
และมีเจลเกิดขึ้น ซึ่งจากการทดสอบ FTIR จะเห็นว่าเจลที่ได้ประกอบไปด้วย PBS และ PLA ซึ่งเป็น
การเกิดการเชื่อมขวางระหว่าง PBS และ PLA กลไกการเกิดปฏิกิริยาสามารถอธิบายได้ว่า Perkadox
ที่เติมลงไปนั้น ประกอบไปด้วยเปอร์ออกไซด์ ซึ่งสามารถแตกตัว ให้ ฟรีแรดิคอลที่มีความว่องไวใน
การท าปฏิ กิ ริ ย า จึ ง เข้ า ท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ พอลิ เ มอร์ ท าให้ เ กิ ด crosslink หรื อ graft-copolymer
ดังภาพที่ 4.29
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ภาพที่ 4.29 กลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าที่ เ ป็ น ไปได้ ข องพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม
Perkadox [26]
4.3 ศึ ก ษาพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ ร ะหว่ า งพอลิ บิ ว ทิ ลี น ซั ค ซิ เ นตกั บ พอลิ แ ลคติ ก แอซิ ด (PBS/PLA
blends) ที่มีการเติม Joncryl
การศึกษาพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม Joncryl ที่
ปริ ม าณ 0.5-2.0 phr ด้ ว ยการผสมในเครื่ อ งอั ดรี ดสกรูคู่ ภายใต้ ส ภาวะที่ มีแ รงเฉื อ น ที่ อุ ณ หภูมิ
100-195°C ส่ ง ผลให้ Joncryl ที่ เ ติ ม ลงไป ซึ่ ง เป็ น สารยื ด ต่ อ สายโซ่ (chain extender) ที่ มี
หมู่อิพอกไซด์สามารถเข้าทาปฏิกิริยากับปลายสายโซ่ของพอลิเมอร์ได้ [13]
4.3.1 สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl
จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาที่บริเวณรอยแตกของชิ้นงานพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA
ที่สั ดส่ ว นการผสม 75:25 และ 80:20 ที่มีการเติม Joncryl จากกระบวนการอัดขึ้นรูป และหั กใน
ไนโตรเจนเหลว ที่กาลังขยาย 3000 เท่า ดังแสดงในภาพที่ 4.30 และ 4.31 พบว่าการเติม Joncryl ที่
ปริ มาณ 0.5-2.0 phr ส่ งผลให้ PLA ที่กระจายตัว อยู่ในเฟสของ PBS มีขนาดเล็ กลง โดยมีขนาด
ประมาณ 0.5-1.5 µm และมีการกระจายตัวอย่างสม่าเสมอมากขึ้น
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ภาพที่ 4.30 สั ณ ฐานวิ ท ยาของชิ้ น งานที่ แ ตกหั ก ในไนโตรเจนเหลวของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA (75:25)ที่ ไ ม่ มี ก ารเติ ม Joncryl (ก) และมี ก ารเติ ม Joncryl (ข) 0.5,
(ค) 1.0, (ง) 1.5 และ (จ) 2.0 phr ตามลาดับ

ภาพที่ 4.31 สั ณ ฐานวิ ท ยาของชิ้ น งานที่ แ ตกหั ก ในไนโตรเจนเหลวของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA (80:20) ที่ ไ ม่ มี ก ารเติ ม Joncryl (ก) และมี ก ารเติ ม Joncryl (ข) 0.5,
(ค) 1.0, (ง) 1.5 และ (จ) 2.0 phr ตามลาดับ
4.3.2 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl
การทดสอบความต้ า นทานต่ อ การดึ ง ยื ด (Tensile test) จะพิ จ ารณาค่ า มอดู ลั ส ของยั ง
(Young’s modulus), ความทนต่ อ แรงดึ ง (Tensile Strength) และความยื ด สู ง สุ ด ณ จุ ด ขาด
(Elongation at break) ของชิ้นงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาค่า Young’s modulus ดังภาพที่ 4.32 พบว่า
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่สัดส่วนการผสม 75:25 และ 80:20 มีค่า Young’s modulus ประมาณ
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660 MPa และ 630 MPa ตามลาดับ ในขณะที่ พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl มี
ค่า Young’s modulus ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ
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ภาพที่ 4.32 ค่ามอดูลัสของยัง (Young’s modulus) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ
PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม Joncryl 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 phr ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.33 ค่าความทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ
PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม Joncryl 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 phr ตามลาดับ
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เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า Tensile strength ดั ง ภาพที่ 4.33 พบว่ า พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่
สั ด ส่ ว น 75:25 และ 80:20 มี ค่ า Tensile strength ประมาณ 43 MPa ซึ่ ง เมื่ อ มี ก ารเติ ม Joncryl
พบว่าไม่ทาให้ค่า Tensile strength เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
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ภ า พ ที่ 4.34 คว ามยื ด สู ง สุ ด ณ จุ ด ขาด ( Elongation at break) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม Joncryl 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0
phr ตามลาดับ
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่า Elongation at break ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่สัดส่วน
75:25 และ 80:20 ที่มีการเติม Joncryl ดังภาพที่ 4.34 จะเห็นว่าชิ้นงานสามารถยืดออกได้มากกว่า
300% ที่ปริมาณการเติม Joncryl 0.5-1.0 phr แสดงถึงการมีแรงยึดติดที่ดีระหว่าง PBS กับ PLA
อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า เมื่ อ เติ ม Joncryl มากกว่ า 1.0 phr ขึ้ น ไป ค่ า Elongation at break จะลด
น้อยลง เนื่องจากเกิดการเชื่อมขวางของ PBS และ PLA ผ่านปฏิกิริยาการควบแน่น (Condensation
reaction) ซึ่งจะอธิบายต่อไปในผลการทดสอบหาปริมาณเจล (Gel Content)
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ภาพที่ 4.35 ค่า Impact strength ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(80:20)
ที่มีการเติม Joncryl 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 phr ตามลาดับ
จากภาพที่ 4.35 แสดงค่า Impact strength ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม
Joncryl พบว่าชิ้นงานเกิดการแตกหักแบบสมบูรณ์ทั้งหมด โดยพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่สัดส่วน
75:25 และ 80:20 มี ค่ า impact strength ประมาณ 6 kJ/m2 และ 7 kJ/m2 ตามล าดั บ ส่ ว น
พอลิ เมอร์ เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl ลงไป มีค่า impact strength ที่สู งขึ้นเล็ ก น้ อ ย
เนื่องจากการเติม Joncryl ส่งผลให้ PLA มีขนาดเล็กลง และมีการกระจายตัวภายในเฟสของ PBS ที่
สม่าเสมอมากขึ้น ดังภาพที่ 4.36-4.37 จึงสามารถรับแรงกระแทกได้มากขึ้นเล็กน้อย

ภาพที่ 4.36 สัณฐานวิทยาของชิ้นงานที่แตกหักจากการทดสอบความต้ านทานต่อการกระแทกของ
พอลิเมอร์เบลนด์PBS/PLA (75:25) ที่ไม่มีการเติม Joncryl (ก) และมีการเติม Joncryl
(ข) 0.5, (ค) 1.0, (ง) 1.5 และ (จ) 2.0 phr ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.37 สัณฐานวิทยาของชิ้นงานที่แตกหักจากการทดสอบความต้านทานต่อการกระแทกของ
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA (80:20) ที่ไม่มีการเติม Joncryl (ก) และมีการเติม Joncryl
(ข) 0.5, (ค) 1.0, (ง) 1.5 และ (จ) 2.0 phr ตามลาดับ
4.3.3 การทดสอบหาปริ ม าณเจล (Gel Content) และการพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ ข อง
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl
จากการศึกษาพบว่าพอลิ เมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl มีลั กษณะสั ณฐาน
วิ ท ยา และสมบั ติ เ ชิ ง กลที่ ดี ขึ้ น อาจเนื่ อ งมาจากการมี โ ครงสร้ า งของ graft-copolymer ซึ่ ง
สามารถยืนยันการเกิด graft-copolymer ได้โดยการทดสอบหาปริมาณเจล ดังแสดงในภาพที่ 4.38
พบว่าพอลิเมอร์ เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl มีเจลเกิดขึ้น และปริมาณเจลมีค่าเพิ่ ม ขึ้น
ตามปริมาณ Joncryl ที่เพิ่มมากขึ้น

Gel content (%)
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ภ า พ ที่ 4.38 ป ริ ม า ณ เ จ ล ( Gel Content) ข อ ง พ อ ลิ เ ม อ ร์ เ บ ล น ด์ PBS/PLA(75:25) แ ล ะ
PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม Joncryl 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 phr ตามลาดับ
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4.5

PLA
3.5

PBS:PLA(75:25)
PBS:PLA(75:25) J0.5

2.5

PBS:PLA(75:25) J1.0

PBS:PLA(75:25) J1.5

1.5

PBS:PLA(75:25) J2.0

CH2
stretching

4000

3500

C-H
stretching

3000

2500

CH3
C=O
bending
stretching

2000

1500

0.5

C-O stretching

1000

-0.5

500

ภาพที่ 4.39 FTIR spectra ของเจลที่เหลื อจากการทดสอบหาปริ มาณเจลของพอลิ เมอร์เ บลนด์
PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม Joncryl 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 phr ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.40 FTIR spectra ของเจลที่เหลื อจากการทดสอบหาปริมาณเจลของพอลิ เ มอร์เ บลนด์
PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม Joncryl 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 phr ตามลาดับ
จาก FTIR spectra ของพอลิ เมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl ดัง ภาพที่ 4.39
และ 4.40 จะเห็นว่า PBS/PLA ที่ไม่มีการเติม Joncryl มีพีคเอกลักษณ์ของ PBS ปรากฏที่ 3060,
1732 และ 1259 cm-1 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การสั่ น แบบยื ด ของพั น ธะ CH2, C=O และ C-O ใน
พอลิเอสเทอร์ ตามลาดับ สาหรับพีคที่เป็นเอกลักษณ์ของ PLA ปรากฏที่ 2990, 1760, 1103 และ
1366 cm-1 ซึ่งสอดคล้องกับการสั่นแบบยืดของพันธะ C-H, C=O, C-O และการสั่นแบบงอของ CH3
ตามลาดับ โดยพบว่า เจลที่เหลือของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl มีพีคที่เป็น
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ทั้ ง PBS แ ล ะ PLA เ ป็ น ก า ร ยื น ยั น ว่ า ภ า ย ใ น เ จ ล ที่ เ ห ลื อ มี PBS-g-PLA
(graft copolymer) อยู่ด้วย ซึ่ง graft copolymer หรือ long-branch polymer ที่เกิดขึ้น อาจอยู่ที่
บริเวณผิวรอยต่อระหว่างเฟสของ PBS และ PLA ทาให้เกิดการยึดเกาะที่ดรี ะหว่างทั้งสองเฟส
4.3.4 การพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ ข องพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม
Joncryl 1.0 phr ด้วยเทคนิค 1H-NMR
จ า ก ส ม ม ติ ฐ า น ข อ ง ง า น วิ จั ย ที่ ว่ า ก า ร เ ติ ม Joncryl ซึ่ ง เ ป็ น ส า ร ยื ด ต่ อ ส า ย โ ซ่
(chain extender) ที่มีหมู่อิพอกไซด์ซึ่งความว่องไวในการเข้าทาปฏิกิริยากับพอลิเมอร์ ทาให้เกิด
crosslink หรื อ branching ของ PBS และ PLA ได้ จึงนาเจลที่ได้จากการทดสอบหาปริมาณเจล
(Gel content) มาทาการทดสอบ 1H-NMR ซึ่งเมื่อพิจารณาค่า chemical shift (δ) ของไฮโดรเจนที่
ตาแหน่งต่าง ๆ ของ PBS และ PLA ในพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ด้วยเทคนิค 1H-NMR ดังตารางที่
4.5 พบว่ามีพีคที่สาคัญของ PBS ปรากฏอยู่ 3 ตาแหน่ง ได้แก่ ที่ตาแหน่ง δ=4.120, 1.710 และ
2.627 ppm ซึ่งสอดคล้องกับพีคของไฮโดรเจนในโมเลกุลของ –CH2- ในหมู่ butylene (ตาแหน่งที่ 1
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และ 2) และไฮโดรเจนในโมเลกุลของ –CH2- ใน succinate (ตาแหน่งที่ 3) ตามลาดับ นอกจากนี้
ยังพบว่ามีพีคที่สาคัญของ PLA ปรากฏอยู่ 2 ตาแหน่ง ได้แก่ พีคที่เกิดจากไฮโดรเจนในโมเลกุลของ
–CH3 ในหมู่ methyl (ตาแหน่งที่ 1) โดยปรากฏเป็นสองพีคย่อย คือที่ δ= 1.571 และ 1595 ppm
และพีคของไฮโดรเจนในโมเลกุลของ –CH- ในสายโซ่หลัก (ตาแหน่งที่ 2) ซึ่งปรากฏเป็นสี่พีคย่อย
ในช่วง δ= 5.131-5.236 ppm [30]
สาหรับพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA แบบไม่มีปฏิกิริยาเคมี พบว่าค่า chemical shift ของ
ไฮโดรเจนที่ตาแหน่ งต่าง ๆ ของ PBS และ PLA ไม่เปลี่ ยนแปลงอย่างชัดเจน แต่พบว่า รีแอคทีฟ
เบลนด์ PBS:PLA(80:20) J1.0 ที่มีการเติม Joncryl มีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของพีคที่เกิดจาก
ไฮโดรเจนตาแหน่งที่ 1 และ 2 ใน PBS คือจาก 4.119 เป็น 4.360 และจาก 1.709 เป็น 1.700 และ
ไฮโดรเจนตาแหน่ งที่ 2 ใน PLA คือจาก 5.127-5.198 เป็น 5.128-5.199แสดงถึงความเข้า กั น ได้
บางส่วนระหว่าง PBS และ PLA
ตารางที่ 4.5 ต าแหน่ ง พี ค ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค 1H-NMR ของ PBS และ PLA ใน
รีแอคทีฟเบลนด์ที่มีการเติม Joncryl
1H chemical shift (ppm)
H position
PBS:PLA(80:20)
PBS:PLA(80:20) J1.0
PBS
PLA
PBS
PLA
PBS
PLA
1
4.120 1.571, 1595 4.119
1.577
4.360 1.579, 1.664
(doublet)
(doublet)
2
1.710 5.131-5.236 1.709 5.127-5.198 1.700 5.128-5.199
(quartet)
(quartet)
(quartet)
3
2.627
2.626
2.626
เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนความเข้มพีคของ PBS และ PLA ดังตารางที่ 4.6 พบว่าที่ตาแหน่ง
PBS1 : PBS2 : PBS3 : PLA1 :PLA2 ในพอลิเมอร์เบลนด์ PBS:PLA(80:20) มีสัดส่วนความเข้มพีค
เป็น 1.00 : 1.1 : 1.00 : 4.32 : 1.00 และมีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนเป็น 1.00 : 1.12 : 1.00 :
2.16 : 0.04 สาหรับรีแอคทีฟเบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl ซึ่งแสดงถึงจานวนโปรตอนที่
ลดลงที่ –CH2- ในหมู่ butylene ของ PBS และ–CH- ในสายโซ่หลักของ PLA ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า
รีแอคทีฟเบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl อาจเกิด PBS-g-PLA (graft copolymer) ได้
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ตารางที่ 4.6 สัดส่วนความเข้มพีคที่เกิดจากไฮโรเจนตาแหน่งต่าง ๆ จากการทดสอบด้วยเทคนิค
1H-NMR ของ PBS และ PLA ในรีแอคทีฟเบลนด์ที่มีการเติม Joncryl
1H intensity
H position
PBS:PLA(80:20)
PBS:PLA(80:20) J1.0
PBS
PLA
PBS
PLA
PBS
PLA
1
1.88 2.99
1.00
4.32
1.00
2.16
2
1.89 1.00
1.13
1.00
1.12
0.04
3
2.00
1.00
1.00
4.3.5 สมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl
จากการศึกษาสมบัติทางความร้อน ในขั้นตอนการลดอุณหภูมิ และการให้ความร้อนครั้งที่ 2
ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl ด้วยเทคนิค DSC ดังแสดงในตารางที่ 4.7 พบว่า
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่สัดส่วน 75:25 และ 80:20 มีอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg)
ของ PBS ปรากฏที่ -39°C และ PLA ปรากฏที่ 51°C ในขณะที่ พ อลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี
การเติ ม Joncryl มี Tg ของ PBS และ PLA ที่ ต าแหน่ ง เดี ย วกั บ พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ ที่ ไ ม่ มี ก ารเติ ม
Joncryl เมื่อพิจารณาปริมาณผลึก ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl พบว่าผลึก
ของ PBS มีค่าลดลง (30-45%) ส่วนปริมาณผลึกของ PLA ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ
ตารางที่ 4.7 การศึกษาสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC ในขั้นตอนการลดอุณหภูมิ และการให้
ความร้อนครั้งที่ 2 ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl 0.5- 2.0 phr
PBS
PLA
Tg Tc Tcc Tm Xc Tg Tc Tcc Tm Xc
(°C) (°C) (°C) (°C) (%) (°C) (°C) (°C) (°C) (%)
PBS/PLA(75:25)
-39.4 78.0 - 112.8 62.1 51.3 - - 153.5 21.2
PBS/PLA(75:25) J0.5 -39.2 83.5 - 112.7 39.8 51.5 - - 152.4 20.9
PBS/PLA(75:25) J1.0 -39.1 79.9 - 112.6 39.1 51.3 - - 150.8 20.9
PBS/PLA(75:25) J1.5 -39.2 86.3 - 112.4 39.8 51.2 - - 151.0 21.0
PBS/PLA(75:25) J2.0 -39.2 87.3 - 112.4 39.7 51.2 - - 150.6 21.2
PBS/PLA(80:20)
-39.5 75.9 - 112.7 63.0 51.3 - - 153.3 26.3
PBS/PLA(80:20) J0.5 -39.2 86.4 - 112.6 41.5 51.2 - - 152.0 25.7
PBS/PLA(80:20) J1.0 -38.2 86.6 - 112.7 41.4 51.1 - - 151.4 26.0
PBS/PLA(80:20) J1.5 -39.2 86.2 - 112.2 41.2 51.1 - - 145.0 26.1
PBS/PLA(80:20) J2.0 -39.1 86.8 - 112.3 44.5 51.2 - - 144.9 26.5
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ภาพที่ 4.41 อุ ณ หภู มิ ก ารคงรู ป ทางความร้ อ น (Heat distortion temperature, HDT) ของ
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม Joncryl 0.5,
1.0, 1.5 และ 2.0 phr ตามลาดับ
จากภาพที่ 4.41 แสดงอุ ณ หภู มิ ก ารคงรู ป ทางความร้ อ น (HDT) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl พบว่าพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่สัดส่วน 75:25 และ 80:20 มีค่า
HDT 101°C และเมื่อมีการเติม Joncryl ลงไป พบว่าค่า HDT ไม่เปลี่ยนแปลงอย่าง อาจเนื่องมาจาก
ปริมาณผลึกรวมของ PBS และ PLA มีค่าเท่าเดิม ดังตารางที่ 4.7
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ภาพที่ 4.42 TGA thermogram ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม Joncryl 0.5,
1.0, 1.5 และ 2.0 phr ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.43 TGA thermogram ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม Joncryl 0.5,
1.0, 1.5 และ 2.0 phr ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.44 Derivative thermogram ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม Joncryl
0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 phr ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.45 Derivative thermogram ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม Joncryl
0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 phr ตามลาดับ
จากภาพที่ 4.42-4.45 แสดงอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของพอลิ เมอร์เบลนด์
PBS/PLA ที่ สั ด ส่ ว น 75:25 และ 80:20 ที่ มี ก ารเติ ม Joncryl พบว่ า มี ก ารสลายตั ว 2 ขั้ น โดย
การสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 350°C เป็นของ PLA และการสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 400°C
เป็ น ของ PBS ตามล าดั บ ในขณะที่ พ อลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม Joncryl มี ค่ า Td ที่
อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การเติ ม Joncryl มี ส่ ว นช่ ว ยเพิ่ ม เสถี ย รภาพทางความร้ อ นของ
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA
4.3.6 ค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl
จากภาพที่ 4.46 แสดงค่าดัชนีการไหล (MFI) ของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง PBS/PLA โดย
พบว่าที่พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่สัดส่วน 75:25 และ 80:20 มีค่าดัชนีการไหลประมาณ 6 g/10
min และ 7 g/10 min ส่วนพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl มีค่าดัชนีการไหลลดลง
เมื่อเติม Joncryl ในปริ มาณที่ สู งขึ้น เนื่องจากการเติม Joncryl ซึ่งเป็นสารยืดต่อสายโซ่โ มเลกุ ล
(chain extender) ลงไป จะทาให้เกิดการเชื่อมต่อกันของสายโซ่ PBS กับ PLA จนมีน้าหนักโมเลกุล
เพิ่มขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อค่าความหนืด ทาให้ค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์มีค่าต่าลง
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ภาพที่ 4.46 ค่ า ดั ช นี ก ารไหลของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ สั ด ส่ ว น 75:25 และ 80:20 ที่ มี
การเติม Joncryl 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 phr ตามลาดับ
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ อ ลิ เ ม อ ร์ เ บ ล น ด์ PBS/PLA ที่ มี ก า ร เ ติ ม Joncryl พ บ ว่ า มี
ลักษณะสัณฐานวิทยา, สมบัติเชิงกล และสมบัติทางความร้อนที่ดีขึ้น โดย Joncryl ที่เติมลงไปนั้น เป็น
สารยื ด ต่ อ สายโซ่ (chain extender) ที่ มี ห มู่ อิ พ อกไซด์ ซึ่ ง ความว่ อ งไวในการเข้ า ท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ
พอลิเมอร์ ทาให้เกิดการเชื่อมต่อกันของสายโซ่ ซึ่งอาจเกิดการเชื่อมต่อทั้งในสายโซ่หลัก การเชื่อมต่อ
ที่ทาให้เกิดกิ่งก้าน และการเชื่อมต่อแบบโครงร่างตาข่าย [31] ดังภาพที่ 4.47

ภาพที่ 4.47 กลไกการเกิดปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl
[13, 32]
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4.4 ศึ ก ษาพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ ร ะหว่ า งพอลิ บิ ว ทิ ลี น ซั ค ซิ เ นตกั บ พอลิ แ ลคติ ก แอซิ ด (PBS/PLA
blends) ที่มีการเติม TBT
การศึกษาพอลิ เมอร์ เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม TBT ที่
ปริมาณ 0.025-0.100 phr โดยทาการผสมในเครื่องผสมภายในแบบปิด ภายใต้สภาวะที่มีแรงเฉือน ที่
อุณหภูมิ 185°C ส่งผลให้ TBT ที่เติมลงไป ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน สามารถเร่ง
การเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันของพอลิเมอร์ได้ [33, 34]
4.4.1 ค่าแรงบิดและอุณหภูมิในการหลอมของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLAที่มีการเติม
TBT จากเครื่องผสมภายในแบบปิด
ในการศึ ก ษาพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม TBT ซึ่ ง เป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
ทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน (transesterification) มีอิทธิพลทั้งการทาให้เกิดการเชื่อมต่อกันของสายโซ่
และการทาให้สายโซ่เกิ ดการขาดออกจากกัน จึงทาการศึกษาอิทธิพลของ TBT ต่อ PBS และ PLA
โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าแรงบิดและอุณหภูมิของเครื่องผสมภายในแบบปิด ที่อุณหภูมิ
185ºC ความเร็วรอบในการผสม 60 rpm เป็นเวลา 15 นาที ดังแสดงในภาพที่ 4.48 และ 4.49 ซึ่ง
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การเติ ม TBT ปริ ม าณ 0.025-0.100 phr ลงไปในพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่
สัดส่วน 75:25 และ 80:20 ไม่ทาให้ค่าแรงบิดและอุณหภูมิในการหลอมเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ซึ่ง
ค่าแรงบิดค่อย ๆ ลดลงตามเวลาที่ม ากขึ้น และพบว่าค่าแรงบิดสุดท้ายมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็น
ว่า TBT ซึ่งเป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน (transesterification) ไม่ทาให้ค่าแรงบิด
และอุณหภูมิในการหลอมของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA เกิดการเปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 4.48 ค่าแรงบิดและอุณหภูมิในการหลอมของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม
TBT จากเครื่องผสมภายในแบบปิด
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ภาพที่ 4.49 ค่าแรงบิดและอุณหภูมิในการหลอมของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม
TBT จากเครื่องผสมภายในแบบปิด
4.4.2 สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT
จากสัณฐานวิทยาบริเวณรอยแตกของชิ้นงานที่หักในไนโตรเจนเหลวของพอลิเมอร์เบลนด์
PBS/PLA(75:25) และ PBS:PLA(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม TBT ดั ง แสดงในภาพที่ 4.50-4.51 พบว่ า
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่ไม่มีการเติม TBT มีอนุภาค PLA ที่กระจายตัวเป็นเม็ดกลมขนาดใหญ่
ประมาณ 3-5 µm และเมื่ อ เติ ม TBT ที่ ป ริ ม าณ 0.025-0.100 phr ลงไปในพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA พ บ ว่ า อ นุ ภ า ค PLA มี ข น า ด เ ล็ ก ล ง โ ด ย มี ข น า ด ป ร ะ ม า ณ 0.5-3.0 µ m แ ล ะ
มีการกระจายตัวอย่างสม่าเสมอมากขึ้น
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ภาพที่ 4.50 สัณฐานวิทยาของชิ้นงานที่แตกหักในไนโตรเจนเหลวของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA
(75:25) ที่ ไ ม่ มี ก า ร เ ติ ม TBT (ก ) แ ล ะ มี ก า ร เ ติ ม TBT (ข ) T0.025, (ค ) T0.050,
(ง) T0.075 และ (จ) T0.100 phr ตามลาดับ

ภาพที่ 4.51 สัณฐานวิทยาของชิ้นงานที่แตกหักในไนโตรเจนเหลวของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA
(80:20) ที่ ไ ม่ มี ก า ร เ ติ ม TBT (ก ) แ ล ะ มี ก า ร เ ติ ม TBT (ข ) T0.025, (ค ) T0.050,
(ง) T0.075 และ (จ) T0.100 phr ตามลาดับ
4.4.3 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT
การทดสอบความต้านทานต่อการดึงยืดของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA จะพิจารณาจาก
ค่ามอดูลัสของยัง (Young’s modulus), ความทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) และความยืดสูงสุด
ณ จุดขาด (Elongation at break) ของชิ้นงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาค่า Young’s modulus ดังภาพที่
4.52 พบว่า PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(80:20) มีค่า Young’s modulus ประมาณ 410 MPa
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และ 390 MPa ตามล าดั บ ในขณะที่ พ อลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม TBT พบว่ า ค่ า
Young’s modulus ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ

Young’s Modulus (MPa)

600
500

PBS:PLA(75:25)
PBS:PLA(80:20)

400
300
200
100
0

ภาพที่ 4.52 ค่ามอดูลัสของยัง (Young’s modulus) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ
PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม TBT 0.025, 0.050, 0.075 และ 0.100 phr ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.53 ค่าความทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ
PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม TBT 0.025, 0.050, 0.075 และ 0.100 phr ตามลาดับ
จากภาพที่ 4.53 พบว่ า พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ สั ด ส่ ว น 75:25 และ 80:20 มี ค่ า
Tensile strength ป ร ะ ม า ณ 50 MPa ซึ่ ง เ มื่ อ มี ก า ร เ ติ ม TBT พ บ ว่ า ค่ า Tensile strength
ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ
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ภ า พ ที่ 4.54 คว ามยื ด สู ง สุ ด ณ จุ ด ขาด ( Elongation at break) ของพอลิ เ ม อร์ เ บ ล น ด์
PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(80:20) ที่มกี ารเติม TBT 0.025, 0.050, 0.075 และ
0.100 phr ตามลาดับ
นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณา ความยื ด สู ง สุ ด ณ จุ ด ขาด (Elongation at break) ของ
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT ดังภาพที่ 4.54 จะเห็นว่าการเติม TBT ลงไปไม่ส่งผลให้
Elongation at break ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA เกิดการเปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 4.55 ค่า Impact strength ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(80:20)
ทีม่ ีการเติม TBT 0.025, 0.050, 0.075 และ 0.100 phr ตามลาดับ
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การทดสอบความต้านทานต่อการกระแทก (Impact test) พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มี
การเติม TBT ดังภาพที่ 4.55 พบว่าชิ้นงานเกิดการแตกหักแบบสมบูรณ์ทั้งหมด โดยพอลิเมอร์เบลนด์
PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(80:20) มีค่า impact strength ประมาณ 6 kJ/m2 และ 5 kJ/m2
ตามลาดับ ซึ่งพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT ปริมาณ 0.025-0.075 phr ลงไป มีค่า
impact strength ที่ สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากการเติ ม TBT ส่ ง ผลให้ PLA มี ข นาดเล็ ก ลง จากประมาณ
3-5 µm เหลือ 1-3 µm และมีการกระจายตัวภายในเฟสของ PBS ที่สม่าเสมอดังภาพที่ 4.56-4.57
จึ ง สามารถรั บ แรงกระแทกได้ ม ากขึ้ น แต่ เ มื่ อ เติ ม TBT ปริ ม าณมากกว่ า 0.075 phr พบว่ า ค่ า
impact strength จะมีค่าลดลง เนื่องจากอนุภาค PLA มีขนาดใหญ่ขึ้น

ภาพที่ 4.56 สัณฐานวิทยาของชิ้นงานที่แตกหักจากการทดสอบความต้ านทานต่อการกระแทกของ
พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA (75:25) ที่ ไ ม่ มี ก ารเติ ม TBT (ก) และมี ก ารเติ ม TBT
(ข) T0.025, (ค) T0.050, (ง) T0.075 และ(จ) T0.100 phr ตามลาดับ

ภาพที่ 4.57 สัณฐานวิทยาของชิ้นงานที่แตกหักจากการทดสอบความต้านทานต่อการกระแทกของ
พอลิ เ มอร์ เบลนด์ PBS/PLA (80:20) ที่ ไ ม่ มี ก ารเติ ม TBT (ก) และมี ก ารเติ ม TBT
(ข) T0.025, (ค) T0.050, (ง) T0.075 และ(จ) T0.100 phr ตามลาดับ

73

4.4.4 การทดสอบหาปริ ม าณเจล (Gel Content) และการพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ ข อง
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT
จากการศึ ก ษาพบว่ า พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม TBT ลงไปเพื่ อ เป็ น ตั ว เร่ ง
ปฏิกิริยา ทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน มีลักษณะสัณฐานวิทยา และสมบัติเชิงกลที่เปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน
จึ ง ยื น ยั น การเกิ ด ปรากฏการณ์ ท รานส์ เ อสเทอร์ ริ ฟิ เ คชั น ได้ ด้ ว ยหลั ก การละลาย โดยการน า
พอลิ เมอร์ เบลนด์ PBS/PLA มาละลายในไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) (ตัว ทาละลายที่ดี
สาหรับ PBS และ PLA) ซึ่งการเติม TBT ลงไป อาจทาให้เกิด transesterification ระหว่าง PBS และ
PLA โดยโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป จะทาให้ความสามารถในการละลายลดลง จึงเหลือเป็นเจลที่ไม่
ละลาย
จากการทดสอบหาปริ มาณเจลของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง PBS/PLA ที่มีการเติม TBT
แสดงดังภาพที่ 4.58 พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT มีเจลเกิดขึ้น และปริมาณเจลมีค่า
เพิ่มขึ้นตามปริมาณ TBT ที่เพิ่มมากขึ้น จากนั้นเจลที่ได้จะถูกนาไปทดสอบ FTIR
10

Gel content (%)

8

PBS:PLA(75:25)
PBS:PLA(80:20)

6
4
2
0

ภ า พ ที่ 4.58 ป ริ ม า ณ เ จ ล ( Gel Content) ข อ ง พ อ ลิ เ ม อ ร์ เ บ ล น ด์ PBS/PLA(75:25) แ ล ะ
PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม TBT 0.025, 0.050, 0.075 และ 0.100 phr ตามลาดับ
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PBS
PLA
PBS:PLA(75:25)
PBS:PLA(75:25) T0.025

PBS:PLA(75:25) T0.050
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PBS:PLA(75:25) T0.100
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ภาพที่ 4.59 FTIR spectra ของตะกอนที่ เหลื อจากการทดสอบ Gel content พอลิ เมอร์เ บลนด์
PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม TBT 0.025, 0.050, 0.075 และ 0.100 phr ตามลาดับ
PBS
PLA
PBS:PLA(80-20)
PBS:PLA(80-20) T0.025

PBS:PLA(80-20) T0.050
PBS:PLA(80-20) T0.075
PBS:PLA(80-20) T0.100
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ภาพที่ 4.60 FTIR spectra ของตะกอนที่ เหลื อจากการทดสอบ Gel content พอลิ เมอร์เ บลนด์
PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม TBT 0.025, 0.050, 0.075 และ 0.100 phr ตามลาดับ
จาก FTIR spectra ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT ดังภาพที่ 4.59-4.60
จะเห็ น ว่ า PBS/PLA ที่ ไ ม่ มี ก ารเติ ม TBT มี พี ค ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง PBS คื อ ที่ 3060, 1732 และ
1259 cm-1 ซึ่งตรงกับการสั่นแบบยืดของพันธะ CH2, C=O และ C-O ในพอลิเอสเทอร์ ตามลาดับ
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ส าหรั บ พีคที่เป็ น เอกลั กษณ์ของ PLA คือที่ 2990, 1760, 1103 และ 1366 cm-1 ซึ่งสอดคล้ องกับ
การสั่นแบบยืดของพันธะ C-H, C=O, C-O และการสั่นแบบงอของ CH3 ตามลาดับ ซึ่ง FTIR spectra
ของเจลที่เหลือจากการทดสอบ Gel content แสดงพีคที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้ง PBS และ PLA เป็น
การยืนยันว่าภายในเจลที่เหลือมี PBS-g-PLA (graft copolymer) อยู่ด้วย ซึ่ง transesterification
ระหว่าง PBS และ PLA ที่เกิดขึ้น อาจอยู่ที่บริเวณผิวรอยต่อระหว่างเฟสของ PBS และ PLA ซึ่งช่วย
ให้เกิดการยึดเกาะระหว่างทั้งสองเฟสที่ดีมากขึ้น
4.4.5 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม TBT
0.1 phr ด้วยเทคนิค 1H-NMR
จากสมมติฐานของงานวิจัยที่ว่า การเติม TBT ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน
สามารถเร่งการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันของพอลิเมอร์ และทาให้เกิด graft-copolymer
ระหว่ า ง PBS และ PLA ได้ จึ ง น าเจลที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบหาปริ ม าณเจล (Gel content)
มาท าการทดสอบ 1H-NMR ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาจากกราฟ 1H-NMR ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม TBT ดั ง ตารางที่ 4.8 พบว่ า PBS มี พี ค ที่ ส าคั ญ 3 ต าแหน่ ง ได้ แ ก่
พีคของไฮโดรเจนในโมเลกุลของ –CH2- ในหมู่ butylene (ตาแหน่งที่ 1 และ 2) และไฮโดรเจนใน
โมเลกุลของ –CH2- ใน succinate (ตาแหน่งที่ 3) โดยปรากฏที่ δ=4.120, 1.710 และ 2.627 ppm
ตามลาดับ และพบว่า PLA ปรากฏพีคที่สาคัญอยู่ 2 ตาแหน่ง ได้แก่ พีคที่ปรากฏเป็นสองพีคย่อยที่
δ= 1.571 และ 1595 ppm ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ไฮโดรเจนในโมเลกุ ล ของ –CH3 ในหมู่ methyl
(ต าแหน่ ง ที่ 1) และพี ค ที่ ป รากฏเป็ น สี่ พี ค ย่ อ ยในช่ ว ง δ= 5.131-5.236 ppm ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ไฮโดรเจนในโมเลกุลของ –CH- ในสายโซ่หลัก (ตาแหน่งที่ 2) [30]
สาหรับพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA แบบไม่มีปฏิกิริยาเคมี พบว่าไฮโดรเจนที่ตาแหน่งต่าง ๆ
ของ PBS และ PLA มีค่า chemical shift ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ในขณะที่รีแอคทีฟเบลนด์
PBS:PLA(80:20) T0.1 ที่มีการเติม TBT มีการเปลี่ ยนแปลงตาแหน่งของพีคที่เกิดจากไฮโดรเจน
ต าแหน่ ง ที่ 1 ใน PBS คื อ จาก 4.119 เป็ น 4.359 และไฮโดรเจนต าแหน่ ง ที่ 2 ใน PLA คื อ จาก
5.127-5.198 เป็น 5.128-5.198 แสดงถึงความเข้ากันได้บางส่วนระหว่าง PBS และ PLA
ตารางที่ 4.8 ต าแหน่ ง พี ค ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค 1H-NMR ของ PBS และ PLA ใน
รีแอคทีฟเบลนด์ที่มกี ารเติม TBT
1H chemical shift (ppm)
H position
PBS:PLA(80:20)
PBS:PLA(80:20) T0.1
PBS
PLA
PBS
PLA
PBS
PLA
1
4.120 1.571, 1595 4.119
1.577
4.359 1.571, 1.593
(doublet)
(doublet)
2
1.710 5.131-5.236 1.709 5.127-5.198 1.709 5.128-5.198
(quartet)
(quartet)
(quartet)
3
2.627
2.626
2.626
-
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เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนความเข้มพีคของ PBS และ PLA ดังตารางที่ 4.9 พบว่าที่ตาแหน่ง
PBS1 : PBS2 : PBS3 : PLA1 :PLA2 ในพอลิเมอร์เบลนด์ PBS:PLA(80:20) มีสัดส่วนความเข้มพีค
เป็น 1.00 : 1.1 : 1.00 : 4.32 : 1.00 และมีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนเป็น 1.00 : 1.08 : 1.01 :
1.37 : 0.07 สาหรับรีแอคทีฟเบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT ซึ่งแสดงถึงจานวนโปรตอนที่ลดลงที่
–CH2- ในหมู่ butylene ของ PBS และ–CH- ในสายโซ่ ห ลั ก ของ PLA ซึ่ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ว่ า
รีแอคทีฟเบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT อาจเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน ซึ่งทาให้เกิด
graft-copolymer ระหว่าง PBS และ PLA ได้
ตารางที่ 4.9 สัดส่วนความเข้มพีคที่เกิดจากไฮโรเจนตาแหน่งต่ าง ๆ จากการทดสอบด้วยเทคนิค
1H-NMR ของ PBS และ PLA ในรีแอคทีฟเบลนด์ที่มีการเติม TBT
1H intensity
H
PBS:PLA(80:20)
PBS:PLA(80:20) T0.1
position
PBS
PLA
PBS
PLA
PBS
PLA
1
1.88
2.99
1.00
4.32
1.00
1.37
2
1.89
1.00
1.13
1.00
1.08
0.07
3
2.00
1.00
1.01
4.4.6 สมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT
จากการทดสอบ DSC ในขั้นตอนการให้ความร้อนครั้งที่ 2 ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่
มี ก ารเติ ม TBT ดั ง แสดงในตารางที่ 4.10 พบว่ า พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA(75:25) และ
PBS/PLA(80:20) มีอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) ของ PBS ปรากฏที่ -39°C และ PLA
ปรากฏที่ 51°C ในขณะที่พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT ปรากฏ Tg ของ PBS และ PLA
ที่บริเวณเดียวกับพอลิเมอร์เบลนด์ ที่ไม่มีการเติม TBT และเมื่อพิจารณาปริมาณผลึกที่เกิดขึ้นพบว่า
การเติม TBT ลงไปในพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ทาให้ปริมาณผลึกของ PBS มีค่าลดลง
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ตารางที่ 4.10 การศึกษาสมบั ติทางความร้ อนด้ว ยเทคนิ ค DSC ในขั้นตอนการลดอุณหภูมิ และ
การให้ ค วามร้ อ นครั้ ง ที่ 2 ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม TBT
0.025-0.100 phr

PBS/PLA(75:25)
PBS/PLA(75:25) T0.025
PBS/PLA(75:25) T0.050
PBS/PLA(75:25) T0.075
PBS/PLA(75:25) T0.100
PBS/PLA(80:20)
PBS/PLA(80:20) T0.025
PBS/PLA(80:20) T0.050
PBS/PLA(80:20) T0.075
PBS/PLA(80:20) T0.100
140
120

HDT (ºC)

100

Tg
(°C)
-39.4
-39.2
-39.3
-39.3
-39.1
-39.5
-39.3
-39.3
-39.2
-39.3

Tc
(°C)
78.0
87.1
90.9
83.6
86.9
75.9
86.9
88.2
85.1
87.5

PBS
Tcc
(°C)
-

PLA
Tm Xc Tg Tc Tcc
(°C) (%) (°C) (°C) (°C)
112.8 62.1 51.3 113.0 51.7 50.9 112.6 52.0 50.6 112.2 57.0 51.1 112.5 56.9 51.2 112.7 63.0 51.3 112.2 49.8 50.0 112.6 50.1 50.5 112.9 50.5 51.0 112.4 50.8 51.1 -

Tm
(°C)
153.5
153.5
153.2
153.0
152.9
153.3
152.7
152.7
153.1
152.9

Xc
(%)
21.2
20.0
20.8
21.2
21.7
26.3
24.9
25.1
25.8
26.0

PBS:PLA(75:25)
PBS:PLA(80:20)

80
60
40
20

0

ภาพที่ 4.61 อุ ณ หภู มิ ก ารคงรู ป ทางความร้ อ น ( Heat distortion temperature, HDT) ของ
พอลิ เมอร์ เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA (80:20) ที่มีการเติ ม TBT 0.025,
0.050, 0.075 และ 0.100 phr ตามลาดับ
จากการทดสอบหาค่าอุณหภูมิการคงรูปทางความร้อน (Heat distortion temperature,
HDT) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ดั ง แสดงในภาพที่ 4.61 พบว่ า พอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(80:20) มีค่า HDT 101°C ในขณะที่พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มี
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การเติม TBT ลงไป พบว่าไม่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า HDT อย่างชัดเจน อาจเนื่องมาจาก
ปริมาณผลึกโดยรวมของทั้ง PBS และ PLA มีค่าเท่าเดิม ดังตารางที่ 4.10

Weight loss (%)
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ภาพที่ 4.62 TGA thermogram ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม TBT 0.025,
0.050, 0.075 และ 0.100 phr ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.63 TGA thermogram ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม TBT 0.025,
0.050, 0.075 และ 0.100 phr ตามลาดับ
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Derivative thermogram (ºC-1)
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ภาพที่ 4.64 Derivative thermogram ของพอลิ เมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม TBT
0.025, 0.050, 0.075 และ 0.100 phr ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.65 Derivative thermogram ของพอลิ เมอร์เบลนด์ PBS/PLA(80:20) ที่มีการเติม TBT
0.025, 0.050, 0.075 และ 0.100 phr ตามลาดับ
จากการทดสอบ TGA ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA(75:25) ดั ง แสดงในภาพที่
4.62-4.65 พบว่ามีการสลายตัว 2 ขั้น โดย PLA สลายตัวสูงสุดที่อุณหภูมิ 352°C และ PBS สลายตัว
ที่อุณหภูมิ 394°C ตามลาดับ ในขณะที่พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT พบว่าอุณหภูมิ
การสลายตัวที่เกิดขึ้นมีค่าใกล้เคียงกับ พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่ไม่มีการเกิดปฏิกิริยา แสดงให้
เห็นว่าการเติม TBT ไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA
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4.4.7 ค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT
การทดสอบดัชนีการไหล (Melt flow index, MFI) ของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง PBS/PLA
ที่มีการเติม TBT แสดงดังภาพที่ 4.66 โดย PBS/PLA ที่สัดส่วน 75:25 และ 80:20 มีค่าดัชนีการไหล
11.24 g/10 min และ 12.50 g/10 min ซึ่ ง ค่ า ดั ช นี ก ารไหลของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี
การเติ ม TBT มี ค่ า ลดลงเล็ ก น้ อ ย อาจเนื่ อ งมาจากการเติ ม TBT ซึ่ ง เป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
ทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน (transesterification) มีอิทธิพลทั้งการทาให้เกิดการเชื่อมต่อกันของสายโซ่
และการท าให้ ส าโซ่ เ กิ ด การขาดออกจากกั น จึ ง ส่ ง ผลต่ อ ค่ า ดั ช นี ก ารไหนของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA เล็กน้อย
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ภาพที่ 4.66 ค่ า ดั ช นี ก ารไหลของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ สั ด ส่ ว น 75:25 และ 80:20 ที่ มี
การเติม TBT 0.025, 0.050, 0.075 และ 0.100 phr ตามลาดับ
จากการศึกษาพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT พบว่ามีลักษณะสัณฐานวิทยา,
สมบั ติ เ ชิ ง กล และสมบั ติ ท างความร้ อ นที่ ดี ขึ้ น โดย TBT ที่ เ ติ ม ลงไปนั้ น เป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
ทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน ซึ่งสามารถเร่ง การเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน ของพอลิ เ มอร์
อาจทาให้เกิด graft-copolymer ดังภาพที่ 4.67
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ภาพที่ 4.67 กลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าที่ เ ป็ น ไปได้ ข องพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLAที่ มี ก ารเติ ม
TBT [4, 35]
4.5 ศึ ก ษาพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ ร ะหว่ า งพอลิ บิ ว ทิ ลี น ซั ค ซิ เ นตกั บ พอลิ แ ลคติ ก แอซิ ด (PBS/PLA
blends) ที่มีการเติม PEG และ TBT
การเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม PEG 5 phr และ และ TBT 0.1
phr ตามลาดับ ด้วยการผสมในเครื่องผสมภายในแบบปิด ภายใต้สภาวะที่มีแรงเฉือน ที่อุณหภูมิ
185°C ซึง่ PEG ที่เติมลงไป เป็นโมกุลเล็ก ๆ มีน้าหนักโมเลกุล 190-210 สามารถเป็นพลาสติกไซเซอร์
ให้ กั บ พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ได้ โดยทั้ ง PEG และ TBT จะไปแทรกอยู่ ที่ บ ริ เ วณผิ ว รอยต่อ
ระหว่ า งเฟส PBS และ PLA ซึ่ ง TBT ที่ เ ติ ม ลงไปเป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เ อสเทอร์ ริ ฟิ เ คชั น
สามารถเร่ ง การเกิดปฏิกิริ ยาทรานส์ เอสเทอร์ริฟิเคชัน ระหว่าง PBS กับ PLA ที่บริเวณผิ วรอยต่อ
ระหว่างเฟสได้
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4.5.1 ค่าแรงบิดและอุณหภูมิในการหลอมของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ทีม่ ีการเติม
PEG และ TBT จากเครื่องผสมภายในแบบปิด
ในการศึกษาพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ทีม่ ีการเติม PEG เป็นพลาสติกไซเซอร์ให้กับ
พอลิเมอร์เบลนด์ และ TBT ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน (transesterification)
ทาให้เกิดการเชื่อมต่อกัน และการขาดออกจากกันของสายโซ่ จึงทาการศึกษาอิท ธิพลของ TBT ต่อ
PBS, PLA และ PEG โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าแรงบิดและอุณหภูมิของเครื่องผสมภายใน
แบบปิด ที่อุณหภูมิ 185ºC ความเร็วรอบในการผสม 60 rpm เป็นเวลา 15 นาที ดังแสดงในภาพที่
4.68 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเติม TBT ปริมาณ 0.1 phr ลงไปในพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25)
ไม่ทาให้ค่าแรงบิดและอุณหภูมิในการหลอมเปลี่ยนแปลง แต่พบว่า PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม
ทั้ง PEG และ TBT ลงไป แรงบิดมีค่าต่าลง และอุณหภูมิในการหลอมมีค่าสูงขึ้น
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ภาพที่ 4.68 ค่าแรงบิดและอุณหภูมิในการหลอมของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม
PEG และ TBT
4.5.2 สั ณ ฐานวิ ท ยาของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่ มี ก ารเติ ม PEG
และ TBT
ลักษณะสัณฐานวิทยาของชิ้นงานพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่ไม่มีการเติม TBT
ดังแสดงในภาพที่ 4.69(ก) พบว่า PLA ซึ่งเป็นเฟสกระจาย ที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลม ขนาดประมาณ
1-4 µm กระจายตัวในเฟสของ PBS และมีการยึดเกาะที่บริเวณรอยต่อระหว่างเฟสที่ไม่ดี และเมื่อมี
การเติม TBT ลงไปใน PBS/PLA พบว่ามีการยึดเกาะที่ผิวรอยต่อระหว่างเฟสของ PBS และ PLA ที่ดี
ขึ้ น ดั ง แสดงในภาพที่ 4.69(ข) นอกจากนี้ เมื่ อ มี ก ารเติ ม ทั้ ง PEG และ TBT ลงไปใน PBS/PLA
ดังแสดงในภาพที่ 4.69(ง) พบว่าอนุภ าคของ PLA มีขนาดเล็ กลง และมี การยึดเกาะที่ ผิ ว รอยต่ อ
ระหว่างเฟสของ PBS และ PLA ที่ดีขึ้นด้วย
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ภาพที่ 4.69 สั ณ ฐานวิ ท ยาของชิ้ น งานที่ แ ตกหั ก ในไนโตรเจนเหลวของพ อลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA(75:25) ทีม่ ีการเติม PEG และ TBT
4.5.3 สมบั ติ เ ชิ ง กลของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่ มี ก ารเติ ม PEG
และ TBT
จากการทดสอบความต้ า นทานต่ อ การดึ ง ยื ด (tensile test) พบว่ า พอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA(75:25) มี ค่ า Young’s modulus (ดั ง ภาพที่ 4.70) ประมาณ 400 MPa และ Tensile
strength (ดังภาพที่ 4.71) 50 MPa ในขณะที่พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม PEG
พบว่าค่า Young’s modulus และ Tensile strength ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อมี
การเติ ม TBT ลงไปใน PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(75:25) PEG พบว่ า Young’s modulus
และ Tensile strength มีค่าลดต่าลง
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ภาพที่ 4.70 ค่า Young’s Modulus ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม PEG และ
TBT

Tensile strength (MPa)
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ภาพที่ 4.71 ค่า Tensile strength ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม PEG และ
TBT
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ภาพที่ 4.72 ค่า Elongation at break ของพอลิ เมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม PEG
และ TBT
นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า Elongation at break ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี
การเติม PEG และ TBT ดังภาพที่ 4.72 จะเห็นว่าพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติมทั้ง
PEG และ TBT ลงไปสามารถยืดออกได้มากขึ้น อาจเนื่องมาจากการยึดเกาะกันที่ผิวรอยต่อระหว่าง
เฟสของ PBS และ PLA ที่ดีขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มในลักษณะเดียวกับงานวิจัยของ F. Hassouna และคณะ
[36]
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ภาพที่ 4.73 ค่ า Impact strength ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่ มี ก ารเติ ม PEG
และ TBT
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การทดสอบความต้านทานต่อการกระแทก (Impact test) ดังภาพที่ 4.73 พบว่าชิ้นงานเกิด
การแตกหั กแบบสมบู ร ณ์ทั้งหมด โดยพอลิ เมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) มีค่า impact strength
ประมาณ 6 kJ/m2 ซึ่งพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) และ PBS/PLA(75:25) PEG ที่มีการเติม
TBT ปริมาณ 0.1 phr ลงไป มีค่า impact strength ที่สูงขึ้นเล็กน้อย

ภาพที่ 4.74 สัณฐานวิทยาของชิ้นงานที่แตกหัก จากการทดสอบความต้านทานต่อการกระแทกของ
พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มีการเติม PEG และ TBT
4.5.4 ค่ า ดั ช นี ก ารไหลของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่ มี ก ารเติ ม PEG
และ TBT
การทดสอบดั ช นี ก ารไหล (Melt flow index, MFI) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ ร ะหว่ า ง
PBS/PLA(75:25) ที่ มี ก ารเติ ม PEG และ TBT แสดงดั ง ภาพที่ 4.75 โดย PBS/PLA(75:25) มี ค่ า
ดัชนีการไหล 11.24 g/10 min ในขณะที่ค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(75:25) ที่มี
การเติมทั้ง PEG และ TBT มีค่าสูงขึ้น อาจเนื่องมาจาก PEG ซึ่งเป็นโมเลกุลเล็กไปเกาะที่ผิวระหว่าง
เฟส PBS และ PLA จึงทาให้ PEG มีลักษณะคล้ายพลาสติกไซเซอร์ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA
จึงส่งผลให้ดัชนีการไหลมีค่าสูงขึ้น

87

Melt flow index (g/10min)

15

PBS:PLA(75:25)
PBS:PLA(75:25)_PEG5

10

5

0

Non-reactive agent

TBT0.1

ภาพที่ 4.75 ค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA (75:25) ทีม่ ีการเติม PEG และ TBT
จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา, สมบัติเชิงกล และสมบัติทางความร้อนพอลิเมอร์เบลนด์
PBS/PLA ที่มี PBS เป็นเมทริกซ์หลัก ที่มีการเติมสารประกอบที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ได้แก่
Perkadox, Joncryl และ TBT พบว่าการเติม TBT ส่งผลให้สมบัติต่าง ๆ มีการปลี่ยนแปลงน้อยมาก
จึ ง พิ จ ารณาพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม Perkadox และ Joncryl โดยเมื่ อ พิ จ ารณา
ปริมาณเจลที่เกิดขึ้นเท่ากัน คือ 8% พบว่าจะต้องใช้ Perkadox ในปริมาณ 0.0075 phr ซึ่งน้อยกว่า
Joncryl ที่ใช้ปริมาณ 1.0 phr แสดงให้เห็นว่า Perkadox มีความว่องไวในการเข้าทาปฏิกิริยากับ
PBS/PLA ที่มี PBS เป็นเมทริกซ์หลัก มากกว่า Joncryl และเพื่อยืนยันการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่าง
PBS และ PLA มีการเติม Perkadox และ Joncryl จึงทาการศึกษาพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS ที่มี
PLA เป็นเมทริกซ์หลัก โดยการเติม Perkadox และ Joncryl ในหัวข้อถัดไป
4.6 ศึกษาพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่างพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับพอลิแลคติกแอซิด (PLA/PBS
blends) โดยมีพอลิแลคติกแอซิดเป็นเมทริกซ์หลัก
ก า ร ศึ ก ษ า พ อ ลิ เ ม อ ร์ เ บ ล นด์ PLA/PBS โ ด ย มี PLA ป็ น เ ม ท ริ ก ซ์ ห ลั ก ที่ สั ดส่ ว น
PLA:PBS(80:20) และมีการเติม Perkadox และ Joncryl ที่ปริมาณ 0.01 และ 1.0 phr ตามลาดับ
ด้วยการผสมในเครื่องอัดรีดสกรูคู่ ภายใต้สภาวะที่มีแรงเฉือน ที่อุณหภูมิ 100-195°C
4.6.1 สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS ทีม่ ี PLA เป็นเมทริกซ์หลัก
เปรียบเทียบอิทธิพลของการเติม Perkadox และ Joncryl ในพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS ที่
มี PBS เป็นเฟสหลักกับ PLA เป็นเฟสหลัก แสดงสัณฐานวิทยาในภาพที่ 4.76 โดยภาพที่ 4.76(ก)-(ค)
มี PBS เป็นเฟสหลัก ภาพที่4.79(ง)-(ฉ) มี PLA เป็นเฟสหลัก ทั้งสองกรณีมีสัณฐานวิทยาเป็นอนุภาค
ขนาดเล็กกระจายอยู่ในเฟสหลัก
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ภาพที่ 4.76 สั ณ ฐานวิ ท ยาของชิ้ น งานที่ แ ตกหั ก ในไนโตรเจนเหลวของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA(80:20) ที่ไม่มีการเติมสารประกอบที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมี (ก) และมีการเติม
(ข) P0.01 phr, (ค) J1.0 phr และพอลิเมอร์เบลนด์ PLA:PBS(80:20) ที่ไม่มีการเติม
สารประกอบที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมี (ง) และมีการเติม (จ) P0.01 phr และ (ฉ) J1.0
phr ตามลาดับ
ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาของชิ้ น งานที่ แ ตกหั ก ในไนโตรเจนเหลวของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS:PLA(80:20) ดังแสดงในภาพที่ 4.76(ก) พบว่า PLA มีลักษณะเป็นเม็ดกลม ขนาดเล็กประมาณ
0.5-2.0 µm กระจายตัวในเฟสของ PBS จากนั้นเมื่อทาการเติม Perkadox และ Joncryl ที่ปริมาณ
0.01 และ 1.0 phr ดังแสดงในภาพที่ 4.76(ข)-(ค) พบว่า PLA ที่กระจายตัว อยู่ในเฟสของ PBS มี
ขนาดเล็กลง ประมาณ 0.25-1.0 µm และมีการกระจายตัวอย่างสม่าเสมอมากขึ้น แต่ยังคงมีการยึด
เกาะที่บริเวณรอยต่อระหว่างเฟสไม่ดีนัก สังเกตได้จากร่องรอยที่เกิดจากการหลุดออกของ PLA ซึ่ง
เป็นเฟสกระจาย
เมื่อพิจารณาลักษณะสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA:PBS(80:20) ดังแสดงในภาพที่
4.76(ง) พบว่า PBS มีลักษณะเป็นเม็ดขนาดเล็กประมาณ 1 µm กระจายตัวในเฟสของ PLA จากนั้น
เมื่อทาการเติม Perkadox และ Joncryl ที่ปริมาณ 0.01 และ 1.0 phr ดังแสดงในภาพที่ 4.76(จ)-(ฉ)
พบว่า PBS ที่กระจายตัวอยู่ในเฟสของ PLA มีการกระจายตัวอย่างสม่าเสมอมากขึ้น และมีขนาดเล็ก
ลง ประมาณ 0.25-0.5 µm ซึ่ ง จะเห็ น ว่ า การเติ ม Perkadox และ Joncryl ใน PLA:PBS(80:20)
มีการยึดเกาะที่บริเวณรอยต่อระหว่างเฟสที่ดีกว่า PBS/PLA(80:20) เนื่องจาก PBS มีความหนืดต่า
กว่า PLA และมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากกว่า PLA
4.6.2 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS ทีม่ ี PLA เป็นเมทริกซ์หลัก
การทดสอบสมบัติเชิงกลจะประกอบไปด้วยการทดสอบความต้านทานต่อการดึงยืด (Tensile
test) และการทดสอบความต้านทานต่อการกระแทก (Impact test) ซึ่งสมบัติเชิงกลของชิ้นงาน
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Young’s Modulus (MPa)

พอลิเมอร์เบลนด์ PLA:PBS(80:20) ที่มีการเติม Perkadox และ Joncryl จะถูกนามาเปรียบเทียบกับ
PLA:PBS(80:20)
จากการทดสอบความต้ า นทานต่ อ การดึ ง ยื ด (tensile test) พบว่ า พอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PLA:PBS(80:20)มี ค่ า Young’s modulus ประมาณ 1700 MPa (ดั ง ภาพที่ 4.77) และ Tensile
strength ประมาณ 60 MPa (ดั ง ภาพที่ 4.78) ในขณะที่ พ อลิ เ มอร์ เ บลนด์ PLA/PBS ที่ มี ก ารเติม
Perkadox และ Joncryl ที่ปริมาณ 0.01 และ 1.0 phr พบว่าค่า Young’s modulus และ Tensile
strength สูงขึน้ เล็กน้อย
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ภาพที่ 4. 77 ค่ามอดูลัสของยัง (Young’s modulus) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA:PBS(80:20) ที่มี
การเติม Perkadox และ Joncryl ที่ปริมาณ 0.01 และ 1.0 phr ตามลาดับ
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Tensile strength (MPa)
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ภาพที่ 4.78 ค่าความทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA:PBS(80:20) ที่มี
การเติม Perkadox และ Joncryl ที่ปริมาณ 0.01 และ 1.0 phr ตามลาดับ

Elongation at break (%)
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ภ าพที่ 4.79 ความยื ด สู ง สุ ด ณ จุ ด ขาด (Elongation at break) ของพอลิ เ มอร์ เ บ ลนด์
PLA:PBS(80:20) ที่มีการเติม Perkadox และ Joncryl ที่ปริมาณ 0.01 และ 1.0 phr
ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า Elongation at break ดั ง ภาพที่ 4.79 พบว่ า พอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PLA:PBS(80:20) มีค่า Elongation at break ประมาณ 15% ในขณะที่พอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS
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ที่ มี ก ารเติ ม Perkadox 0.01 phr และ Joncryl 1.0 phr สามารถยื ด ออกได้ ม ากขึ้ น เล็ ก น้ อ ย
(26-29%)
Impact strength (kJ/m2)
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ภาพที่ 4.80 ค่า Impact strength ของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA:PBS(80:20) ที่มีการเติม Perkadox
0.01 phr และ Joncryl 1.0 phr ตามลาดับ
จากการทดสอบความต้านทานต่อการกระแทก (Impact test) ดังภาพที่ 4.80 พบว่าชิ้นงาน
เกิดการแตกหักแบบสมบูรณ์ทั้งหมด โดยพอลิเมอร์เบลนด์ PLA:PBS(80:20) มีค่า impact strength
ประมาณ 5 kJ/m2 ในขณะที่ พอลิ เมอร์เบลนด์ PLA/PBS ที่มีการเติม Perkadox และ Joncryl ที่
ปริ ม าณ 0.01 และ 1.0 phr ลงไป มี ค่ า impact strength ที่ สู ง ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย เนื่ อ งจากการเติ ม
Perkadox และ Joncryl ส่งผลให้ PBS มีขนาดเล็กลง และมีการยึดเกาะที่ผิวระหว่างเฟสของ PBS
และ PLA ดังในภาพที่ 4.81 จึงสามารถรับแรงกระแทกได้มากขึ้น

ภาพที่ 4.81 สัณฐานวิทยาของชิ้นงานที่แตกหัก จากการทดสอบความต้านทานต่อการกระแทกของ
พอลิเมอร์เบลนด์ PLA:PBS(80:20) ที่มีการเติม Perkadox 0.01 phr และ Joncryl 1.0
phr ตามลาดับ
4.6.3 ค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS ทีม่ ี PLA เป็นเมทริกซ์หลัก
การทดสอบดัชนีการไหล (Melt flow index, MFI) ของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง PLA/PBS
ที่มีการเติ ม Perkadox แสดงดังภาพที่ 4.82 โดย Neat PBS มีค่าดัช นีการไหล 10.58 g/10 min
ในขณะที่ Neat PLA มีค่าดัช นี การไหล 2.05 g/10 min ซึ่งค่าดัช นีการไหลของพอลิ เมอร์เบลนด์
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PLA:PBS(80:20) มีค่า 4.63 g/10 min จากนั้นเมื่อทาการเติม Perkadox และ Joncryl ที่ปริมาณ
0.01 และ 1.0 phr พบว่าดัชนีการไหลมีค่าลดลง เนื่องจากการเติม Perkadox และ Joncryl ลงไป
จะท าให้ เ กิ ด การเชื่ อ มต่ อ กั น ของสายโซ่ PBS และ PLA จนมี น้ าหนั ก โมเลกุ ล เพิ่ ม ขึ้ น จึ ง ท าให้
ความหนืดมีค่าสูงขึ้น และส่งผลโดยตรงต่อค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS
Melt flow index (g/10min)

12
10

8
6
4
2
0

ภาพที่ 4.82 ค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA:PBS(80:20) ที่มีการเติม Perkadox 0.01
phr และ Joncryl 1.0 phr ตามลาดับ
4.7 ศึกษาสมบัติเชิงรีโอโลยีด้วยเทคนิค Dynamic Mechanical Analysis ของพอลิเมอร์เบลนด์
PBS/PLA(80:20) และ PLA:PBS(80:20)
สมบัติเชิงรีโอโลยี (rheological properties) หรือพฤติกรรมการไหลของวัสดุพอลิเมอร์นั้น
มีความสาคัญอย่างมากต่อกระบวนการขึ้นรูปต่าง ๆ ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการไหล ได้แก่
อุณหภูมิ, น้าหนักโมเลกุล และอัตราการเฉือน โดยในงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการไหลของ
พอลิ เมอร์ เบลนด์ร ะหว่างพอลิ บิ ว ทิลี น ซัคซิ เนต และพอลิ แลคติกแอซิ ด (PBS/PLA blends) โดย
การนาชิ้นงานที่มคี วามหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร มาทาการทดสอบ
แบบ Plate-Plate ที่อุณหภูมิ 190 องศาเซสเซียสซึ่ งเป็นอุณหภูมิเดียวกับที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงาน
โดยใช้ความถี่ในช่วง 0.1< ω <100 rad/s และให้ shear strain เท่ากับ 0.1% [4]
4.7.1 สมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(80:20) และ
PLA:PBS(80:20)
เมื่อพิจารณาค่า Storage modulus (G’) และ Loss modulus (G”) ของ PBS, PLA และ
พอลิเมอร์ เบลนด์ PBS/PLA ดังแสดงในภาพที่ 4.83 จะพบว่าจุดตัดของ Storage modulus (G’)
และ Loss modulus (G”) ของแต่ ล ะตั ว มี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั น ซึ่ ง จุ ด ตั ด นี้ เ ป็ น ตั ว บ่ ง บอกถึ ง
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long relaxation time ของพอลิเมอร์ และเมื่อพิจารณาค่า complex viscosity (η*) ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.84 จะเห็นว่ากราฟความหนืดเชิงซ้อนของ PLA และ PBS มีลักษณะค่อนข้างคงที่ ซึ่งแสดง
ถึงช่วงของ Newtonian zone โดยเมื่อความถี่มากขึ้น ความหนืดเชิงซ้อนจะมีค่าลดลง ซึ่งในช่วง
ความถี่ 0.1-100 rad/s ที่อุณหภูมิห ลอมนั้น PLA จะมีความหนืดเชิ งซ้ อนมากกว่า PBS ส่ งผลให้
พอลิ เมอร์ เบลนด์ PLA:PBS(80:20) จะมี PBS เป็นอนุภ าคของเหลวกระจายตัวอยู่ ใน PLA หลอม
ซึ่ ง เป็ น เฟสหลั ก ดั ง ในภาพที่ 4.76(ง) ในขณะที่ พ อลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS:PLA(80:20) ที่ มี PBS
เป็ น เฟสหลั ก จะมี อ นุ ภ าคของ PLA ซึ่ ง เป็ น เฟสกระจายที่ มี ลั ก ษณะเป็ น เม็ ด กลมที่ มี ข นาดใหญ่
ดังในภาพที่ 4.76(ก)
เมื่อพิจารณาค่า Storage modulus (G’) และ Loss modulus (G”) จะเห็นว่าที่ความถี่ต่า
Neat PBS มีค่า G’ และ G” สูงกว่า Neat PLA ในขณะที่พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA มีค่า G’, G”
และ η* สู งกว่า Neat PBS และ Neat PLA เนื่องมาจากการมี อนุภ าคที่มีความยืดหยุ่นของ PBS
กระจายตัว อยู่ ภ ายในเฟสของ PLA จึง ทาให้ พอลิ เ มอร์เ บลนด์ PBS/PLA มีความยืดหยุ่นมากขึ้ น
จึงส่งผลให้ G’ และ G” มีค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มในลักษณะเดียวกับงานวิจัยของ E. Hassan และ
คณะ [5]
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ภาพที่ 4.83 ค่ า Storage modulus (G’) และ Loss modulus (G”) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS/PLA (80:20)
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ภาพที่ 4.84 ค่า Complex viscosity (η*) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA(80:20)
4.7.2 สมบั ติ เ ชิ ง รี โ อโลยี ข องพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม Perkadox
0.01 phr
จากภาพที่ 4.85 และ 4.86 จะเห็ น ว่ า พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS:PLA(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม
Perkadox 0.01 phr จะมีค่า G’, G” และ η* สูงขึ้น เนื่องจากการเติม Perkadox ลงไป ทาให้เกิด
graft-copolymer ของ PBS และ PLA ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ พ อลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS:PLA(80:20) มี น้ าหนั ก
โมเลกุลที่สูงขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น จึงส่งผลให้ G’, G” และ η* มีค่าเพิ่มสูงขึ้น
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ภาพที่ 4.85 ค่ า Storage modulus (G’) และ Loss modulus (G”) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS:PLA (80:20) ที่มีการเติม Perkadox 0.01 phr
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ภาพที่ 4.86 ค่ า Complex viscosity (η*) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS:PLA(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม
Perkadox 0.01 phr
เมื่อพิจารณาพอลิเมอร์เบลนด์ PLA:PBS(80:20) ที่มีการเติม Perkadox 0.01 phr ดังแสดง
ในภาพที่ 4.87 และ 4.88 จะเห็นว่าค่า G’, G” และ η* เพิ่มสูงขึ้น เมื่อมีการเติม Perkadox ลงไป
เช่นเดียวกัน แต่พอลิเมอร์เบลนด์ PBS:PLA(80:20) ที่มี PBS เป็นเฟสหลัก จะมีการเปลี่ยนแปลงของ
G’, G” และ η* ที่มากกว่า แสดงให้เห็นว่า Perkadox มีความว่องไวในการเข้าทาปฏิกิริยากับ PBS
มากกว่า PLA
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ภาพที่ 4.87 ค่ า Storage modulus (G’) และ Loss modulus (G”) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PLA:PBS(80:20) ที่มีการเติม Perkadox 0.01 phr
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ภาพที่ 4.88 ค่ า Complex viscosity (η*) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PLA:PBS(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม
Perkadox 0.01 phr
4.7.3 สมบั ติ เ ชิ ง รี โ อโลยี ข องพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม Joncryl
1.0 phr
จากภาพที่ 4.89 และ 4.90 จะเห็ น ว่ า พอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS:PLA(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม
Joncryl 1.0 phr จะมีค่า G’, G” และ η* สูงขึ้น เนื่องจากการเติม Joncryl ลงไป อาจทาให้เกิด
branch-chain ของ PBS และ PLA จ านวนมาก ส่ ง ผลให้ พ อลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS:PLA(80:20) มี
น้าหนักโมเลกุลที่สูงขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น จึงส่งผลให้ G’, G” และ η* มีค่าเพิ่มสูงขึ้น
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ภาพที่ 4.89 ค่ า Storage modulus (G’) และ Loss modulus (G”) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS:PLA (80:20) ที่มีการเติม Joncryl 1.0 phr
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ภาพที่ 4.90 ค่ า Complex viscosity (η*) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS:PLA(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม
Joncryl 1.0 phr
เมื่อพิจารณาพอลิเมอร์เบลนด์ PLA:PBS(80:20) ที่มีการเติม Joncryl 1.0 phr ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.91 และ 4.92 จะเห็ น ว่ า ค่ า G’, G” และ η* เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารเติ ม Joncryl ลงไป
เช่นเดียวกัน แต่พอลิเมอร์เบลนด์ PBS:PLA(80:20) ที่มี PBS เป็นเฟสหลัก จะมีการเปลี่ยนแปลงของ
G’, G” และ η* ที่มากกว่า แสดงให้เห็นว่า Joncryl น่าจะมีความว่องไวในการเข้าทาปฏิกิริยากับ
PBS มากกว่า PLA
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ภาพที่ 4.91 ค่ า Storage modulus (G’) และ Loss modulus (G”) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PLA:PBS(80:20) ที่มีการเติม Joncryl 1.0 phr
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ภาพที่ 4.92 ค่ า Complex viscosity (η*) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PLA:PBS(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม
Joncryl 1.0 phr
4.7.4 สมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT 0.1 phr
จากภาพที่ 4.93 และ 4.94 จะเห็นว่าพอลิเมอร์เบลนด์ PBS:PLA(80:20) ที่มีการเติม TBT
0.1 phr จะมี ค่ า G’, G” และ η* ที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งชั ด เจน เนื่ อ งจากการเติ ม TBT ลงไป
อาจทาให้เกิด การเชื่อมต่อกัน หรือเกิดการขาดออกของสายโซ่ PBS และ PLA จึงส่งผลให้ G’, G”
และ η* ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
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ภาพที่ 4. 93 ค่ า Storage modulus (G’) และ Loss modulus (G”) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PBS:PLA (80:20) ที่มีการเติม TBT 0.1 phr
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ภาพที่ 4.94 ค่ า Complex viscosity (η*)”) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS:PLA(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม
TBT 0.1 phr
เมื่อพิจารณาพอลิเมอร์เบลนด์ PLA:PBS(80:20) ที่มีการเติม TBT 0.1 phr ดังแสดงในภาพที่
4.95 และ 4.96 จะเห็นว่าค่า G’, G” และ η* ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเช่นเดียว อาจเนื่องมาจาก
การเติม TBT มีความสามารถในการเข้าทาปฏิกิริยากับ PBS และ PLA ได้น้อยมาก เนื่องจากทั้ง PBS
และ PLA เป็นพอลิเมอร์ที่มีสายโซ่ยาว จึงเข้าทาปฏิกิริยาได้ยาก
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ภาพที่ 4.95 ค่ า Storage modulus (G’) และ Loss modulus (G”) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์
PLA:PBS(80:20) ที่มีการเติม TBT 0.1 phr
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ภาพที่ 4.96 ค่ า Complex viscosity (η*) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PLA:PBS(80:20) ที่ มี ก ารเติ ม
TBT 0.1 phr
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4.8 การประเมินราคาคอมพาวด์ที่ได้
จากตารางที่ 4.11 แสดงราคาประเมินของผลิตภัณฑ์ที่ได้ (คิดเฉพาะราคาวัตถุดิบ ไม่รวม
ค่าแรง) พบว่า PBS มีราคาประมาณ 260 บาท/กก. เมื่อนาเบลนด์กับ PLA ที่สัดส่วน PBS:PLA(80:20)
จ ะ มี ร า ค า ล ด ล ง ถึ ง 30 บ า ท /ก ก . เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า พ อ ลิ เ ม อ ร์ เ บ ล น ด์ PBS/PLA ที่ มี
การเติ ม สารประกอบที่ ว่ อ งไวต่ อ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี พบว่ า จะมี ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา
และสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้น เมื่อมีการเติม Perkadox 0.01 phr และ Joncryl 1.0 phr โดยจะเห็ นว่า
การเติม Joncryl ส่งผลให้ราคารวมสู งขึ้นถึง 12 บาท/กก. ในขณะที่การเติม Perkadox ไม่ทาให้
ราคารวมเปลี่ยนแปลง และยังใช้ในปริมาณที่น้อยกว่า Joncryl ถึง 100 เท่าอีกด้วย
ตารางที่ 4.11 แสดงราคาประเมินของผลิตภัณฑ์ที่ได้ (คิดเฉพาะราคาวัตถุดิบ ไม่รวมค่าแรง)
ราคาต่อหน่วย (บาท/
องค์ประกอบ
ราคารวม (บาท/
กก.)
(%)
กก.)
PBS:PLA(80:20)
PBS
256.80
80.00
205.44
PLA
117.70
20.00
23.54
Total
100.00
228.98
PBS:PLA(80:20)
P0.01
PBS
256.80
80.00
205.44
PLA
117.70
20.00
23.54
Perkadox
1070.00
0.01
0.11
Total
100.01
229.09
PBS:PLA(80:20) J1.0
PBS
256.80
80.00
205.44
PLA
117.70
20.00
23.54
Joncryl
1357.83
1.00
13.58
Total
101.00
242.56
PBS:PLA(80:20) T0.1
PBS
256.80
80.00
205.44
PLA
117.70
20.00
23.54
TBT
6687.50
0.10
6.69
Total
100.10
235.67
* หมายเหตุ : ราคาต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาระบบการทาพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่างพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับ
พ อ ลิ แ ล ค ติ ก แ อ ซิ ด (PBS/PLA blends) ที่ มี พ อ ลิ บิ ว ทิ ลี น ซั ค ซิ เ น ต เ ป็ น เ ม ท ริ ก ซ์ ห ลั ก
โดยผ่านกระบวนการรีแอคทีฟเอกซ์ทรูชันที่มี การเติมสารประกอบที่ว่องไวต่ อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกล และสมบัติทางความร้อน เพื่อให้เหมาะสมสาหรับนาไปใช้งาน นอกจากนี้
ยั ง ศึ ก ษาสมบั ติ เ ชิ ง รี โ อโลยี และปริ ม าณเจลที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาในการน า
พอลิเมอร์เบลนด์ไปใช้งาน ในส่วนแรกของงานวิจัย เป็นการศึกษาระบบการทาพอลิเมอร์เบลนด์ ของ
PBS กั บ PLA จากภาพ SEM พบว่ า ขนาดอนุ ภ าค PLA ที่ เ ป็ น เฟสกระจายตั ว จะมี ข นาดใหญ่ ขึ้ น
ตามสัดส่วนของ PLA ที่เพิ่มมากขึ้น โดยอนุภาคของ PLA มีลักษณะกลมเกลี้ยง และไม่มีการยึดเกาะ
ระหว่ า งเฟสของ PBS กั บ PLA จากการทดสอบค่ า ดั ช นี ก ารไหล พบว่ า PLA มี ค วามหนื ด สู งกว่า
neat PBS โ ด ย neat PBS มี ค่ า MFI 11 g/10min แ ล ะ neat PLA มี ค่ า MFI 2 g/10min
(190°C/2.16kg) จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม บั ติ เ ชิ ง ก ล ข อ ง พ อ ลิ เ ม อ ร์ เ บ ล น ด์ PBS/PLA
แบบไม่ มี ป ฏิ กิ ริ ย าเคมี (non-reactive blends) ที่ มี PBS เป็ น เฟสหลั ก ในสั ด ส่ ว นต่ า ง ๆ พบว่ า
ค่ า Young’s modulus, Tensile strength, Elongation at break และ Impact strength มี ค่ า
เพิ่มสูงขึ้น เมื่อมีการเติม PLA 15-25 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก โดยเฉพาะ Elongation at break ที่มี
ค่ามากกว่า 300% แม้ว่า PBS กับ PLA เบลนด์ไม่เข้ากัน
สาหรับระบบรีแอคทีฟเบลนด์ ที่มีการเติม Perkadox, และ Joncryl ลงในพอลิเมอร์เบลนด์
PBS/PLA พ บ ว่ า ก า ร เ ติ ม Perkadox แ ล ะ Joncryl ส่ ง ผ ล ใ ห้ พ อ ลิ เ ม อ ร์ เ บ ล น ด์ PBS/PLA
มีสมบัติความต้านทานต่อการดึงยืด ความต้านทานต่อการกระแทก และลักษณะสัณฐานวิทยาที่ดีขึ้น
มีอุณหภูมิการสลายตัว ทางความร้ อนสู งขึ้น เนื่องจาก Perkadox และ Joncryl มีความว่องไวใน
ก า ร ท า ป ฏิ กิ ริ ย า กั บ PBS แ ล ะ PLA ท า ใ ห้ เ กิ ด graft copolymer แ ล ะ PBS เ ม ท ริ ก ซ์
เกิดการ crosslink ทาให้ความหนืดของ PBS เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับความหนืดของ PLA ส่งผลให้อนุภาค
PLA มีขนาดเล็ กลงถึง 0.25 µm มีการกระจายตัว อย่างสม่าเสมอมากขึ้นภายในเฟส PBS และมี
การยึดเกาะกันระหว่างผิว PBS กับ PLA ดีขึ้น พบว่ามีเจลเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาที่ปริมาณเจลเท่ากัน
8% พบว่าจะต้องใช้ Perkadox ในปริมาณ 0.0075 phr ซึ่งน้อยกว่า Joncryl ที่ใช้ปริมาณ 1.0 phr
แสดงให้เห็นว่า Perkadox มีความว่องไวในการเข้าทาปฏิกิริยากับ PBS/PLA ที่มี PBS เป็นเฟสหลัก
มากกว่า Joncryl เมื่อนาเจลที่ได้มาทาการทดสอบ FTIR และ 1H-NMR พบว่ามี graft copolymer
ระหว่าง PBS และ PLA เกิดขึ้นจริง เมื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของการเติม Perkadox และ Joncryl ใน
พอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS ที่มี PBS เป็นเฟสหลักกับ PLA เป็นเฟสหลัก พบว่าพอลิเมอร์เบลนด์ที่มี
PLA เป็นเฟสหลัก จะมีการยึดเกาะที่บริเวณรอยต่อระหว่างเฟสทีด่ ีกว่า
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ใ น ก ร ณี รี แ อ ค ที ฟ เ บ ล น ด์ โ ด ย ก า ร เ ติ ม TBT ไ ม่ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ลั ก ษ ณ ะ สั ณ ฐ า น วิ ท ย า
เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงว่า TBT ไม่ช่วยให้ PBS กับ PLA เบลนด์เข้ากัน ซึ่งส่งผลให้สมบัติเชิงกล
ของพอลิเมอร์ เบลนด์ PBS/PLA มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก แต่เมื่อมีการเติม PEG ร่วมกับ TBT
พบว่าอนุภาคของ PLA มีขนาดเล็กลง และมีการยึดเกาะที่ผิวรอยต่อระหว่างเฟสของ PBS และ PLA
ที่ ดี ขึ้ น จากการทดสอบสมบั ติ เ ชิ ง กล พบว่ า ชิ้ น งานสามารถยื ด ออกได้ ม ากขึ้ น แสดงว่ า PEG
ที่เติมลงไปช่วยให้ TBT มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน PEG ก็ทาหน้าที่เป็นพลาสติกไซเซอร์
ของ PBS และ PLA ด้วย
จากการทดสอบสมบั ติ ท างความร้ อ นของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ แ บบไม่ มี ป ฏิ กิ ริ ย าเคมี และ
รีแอคทีฟเบลนด์ PBS/PLA ที่มี PBS เป็นเฟสหลัก ด้วยเทคนิค DSC ในขั้นตอนการให้ความร้อนครั้งที่
2 พบว่ า อุ ณ หภู มิ Tg และTm ของ PLA และ PBS ในพอลิ เ มอร์ บ ลนด์ ไ ม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
แต่ จ ากการทดสอบการสลายตั ว ทางความร้ อ นด้ว ยเทคนิค TGA พบว่ า การเติ ม Perkadox และ
Joncryl ส่งผลให้พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA มีอุณหภูมิที่เริ่มเกิดการสลายตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
การทดสอบสมบัติเชิงรีโอโลยีด้วยเครื่อง DMA พบว่าความหนืดเชิงซ้อนของ Neat PBS และ
Neat PLA มี ลั ก ษ ณ ะ ค่ อ น ข้ า ง ค ง ที่ ใ น ข ณ ะ ที่ พ อ ลิ เ ม อ ร์ เ บ ล น ด์ PBS/PLA(80:20) แ ล ะ
PLA/PBS(80:20) มี ค่ า G’, G” แ ล ะ η* สู ง ก ว่ า Neat PBS แ ล ะ Neat PLA เ นื่ อ ง จ า ก
พอลิ เมอร์ เบลนด์ PBS/PLA และ PLA/PBS มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเมื่อเติม Perkadox และ
Joncryl ลงไปในพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA และ PLA/PBS พบว่าความหนืดเชิงซ้อนมีค่าสูงขึ้นมาก
เนื่องจากการเกิด graft-copolymer ของ PBS และ PLA ซึ่งส่งผลให้พอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA และ
PLA/PBS มี น้ าหนั ก โมเลกุ ล ที่ สู ง ขึ้ น และในสภาวะหลอมมี ค วามยื ด หยุ่ น สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้
พอลิเมอร์เบลนด์นี้มี melt strength ที่สูง ทาให้สามารถขึ้นรูปในกระบวนการเป่าฟิล์มได้ง่ายขึ้น
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา พบว่าพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS ที่มี PLA เป็นเฟสหลัก และมีการเติม
Perkadox หรือ Joncryl มีความหนืด และ melt strength ที่สูงขึ้น ซึ่งน่าสนใจในการนาไปศึกษาต่อ
ในการขึ้นรูปด้วยกระบวนการเป่าฟิล์ม โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของ PLA/PBS และปริมาณ
Perkadox หรือ Joncryl และการเบลนด์อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม นอกจากนี้ควรนาไป
ศึกษาต่อในด้านสมบัติการย่อยสลายด้วย
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ข้อมูลและผลการทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์
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ก-1 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์เบลนด์
ตารางผนวก ก.1 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่เตรียมในเครื่องอัดรีดชนิดสกรูคู่
ตัวอย่าง
Neat PBS
Neat PLA
PBS:PLA(85:15)
PBS:PLA(80:20)
PBS:PLA(75:25)

Impact
strength
(kJ/m2)
8.98 ± 0.6
3.75 ± 0.4
6.87 ± 0.3
6.97 ± 0.7
5.98 ± 0.7

Tensile
strength
(MPa)
39.2 ± 1.1
71.3 ± 0.9
43.4 ± 1.1
43.0 ± 1.0
42.8 ± 0.9

Young’s
Modulus
(MPa)
440.8 ± 11
2097.3 ± 39
575.8 ± 13
626.9 ± 26
660.6 ± 29

Elongation at
break (%)
130.3 ± 52
6.4 ± 0.8
366.3 ± 23
359.9 ± 25
400.3 ± 49

ตารางผนวก ก.2 สมบัติเชิงกลของพอลิ เมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox ที่เตรียม
ในเครื่องอัดรีดชนิดสกรูคู่
ตัวอย่าง
PBS:PLA(75:25) P0.0025
PBS:PLA(75:25) P0.0050
PBS:PLA(75:25) P0.0075
PBS:PLA(75:25) P0.0100
PBS:PLA(80:20) P0.0025
PBS:PLA(80:20) P0.0050
PBS:PLA(80:20) P0.0075
PBS:PLA(80:20) P0.0100

Impact
strength
(kJ/m2)
5.60 ± 0.3
7.00 ± 0.8
8.05 ± 0.6
8.22 ± 0.3
6.56 ± 0.6
7.17 ± 0.7
7.41 ± 0.4
7.89 ± 0.6

Tensile
strength
(MPa)
46.7 ± 2.2
47.3 ± 1.8
47.1 ± 2.7
50.5 ± 3.1
45.6 ± 2.5
48.4 ± 2.1
48.2 ± 1.7
48.5 ± 2.2

Young’s
Modulus
(MPa)
702.7 ± 19
697.9 ± 23
688.0 ± 35
772.3 ± 34
627.6 ± 25
648.9 ± 55
647.2 ± 40
677.9 ± 29

Elongation at
break (%)
388.4 ± 87
408.6 ± 79
358.4 ± 92
375.3 ± 90
417.0 ± 108
455.1 ± 71
444.5 ± 89
371.2 ± 95

ตารางผนวก ก.3 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Joncryl ที่เตรียมใน
เครื่องอัดรีดชนิดสกรูคู่
ตัวอย่าง
PBS:PLA(75:25) J0.5
PBS:PLA(75:25) J1.0
PBS:PLA(75:25) J1.5
PBS:PLA(75:25) J2.0
PBS:PLA(80:20) J0.5
PBS:PLA(80:20) J1.0
PBS:PLA(80:20) J1.5
PBS:PLA(80:20) J2.0

Impact
strength
(kJ/m2)
6.81 ± 0.5
7.14 ± 0.5
7.66 ± 0.5
7.75 ± 0.5
6.63 ± 0.8
7.52 ± 0.3
7.84 ± 0.3
7.97 ± 0.4

Tensile
strength
(MPa)
38.0 ± 1.0
39.2 ± 0.9
41.0 ± 1.2
41.9 ± 1.4
39.4 ± 0.8
41.4 ± 1.7
40.2 ± 0.8
42.5 ± 1.1

Young’s
Modulus
(MPa)
653.6 ± 15
680.7 ± 15
717.5 ± 38
734.2 ± 43
615.6 ± 36
605.8 ± 40
632.3 ± 32
708.7 ± 23

Elongation at
break (%)
312.5 ± 81
339.3 ± 51
103.9 ± 83
62.5 ± 14
327.8 ± 82
377.5 ± 62
257.4 ± 96
69.1 ± 34
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ตารางผนวก ก.4 สมบั ติ เ ชิ ง กลของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม TBT ที่ เ ตรี ย มใน
เครื่องผสมภายในแบบปิด
Impact
Tensile
Young’s
Elongation at
ตัวอย่าง
strength
strength
Modulus
break (%)
(kJ/m2)
(MPa)
(MPa)
PBS:PLA(75:25)
5.54 ± 0.4
464 ± 2.5
410.6 ± 20
19.6 ± 3.6
PBS:PLA(75:25) T0.025
5.76 ± 0.4
48.5 ± 4.4
412.3 ± 21
19.6 ± 4.4
PBS:PLA(75:25) T0.050
6.06 ± 0.5
48.8 ± 5.0
411.6 ± 15
19.6 ± 4.1
PBS:PLA(75:25) T0.075
5.46 ± 0.2
50.5 ± 5.1
445.7 ± 46
17.9 ± 2.4
PBS:PLA(75:25) T0.100
5.47 ± 0.4
50.0 ± 2.3
415.5 ± 20
20.6 ± 2.6
PBS:PLA(80:20)
4.56 ± 0.3
47.3 ± 2.5
386.3 ± 19
22.6 ± 3.3
PBS:PLA(80:20) T0.025
5.79 ± 0.6
49.0 ± 2.6
380.5 ± 9
23.5 ± 3.8
PBS:PLA(80:20) T0.050
6.40 ± 0.4
48.7 ± 3.5
370.3 ± 25
22.0 ± 4.1
PBS:PLA(80:20) T0.075
5.00 ± 0.4
47.9 ± 3.0
377.3 ± 16
21.5 ± 3.8
PBS:PLA(80:20) T0.100
5.19 ± 1.9
49.5 ± 3.0
374.9 ± 12
21.9 ± 3.8
ตารางผนวก ก.5 สมบั ติ เ ชิ ง กลของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม TBT และ PEG ที่
เตรียมในเครื่องผสมภายในแบบปิด
Impact
Tensile
Young’s
Elongation at
ตัวอย่าง
strength
strength
Modulus
break (%)
(kJ/m2)
(MPa)
(MPa)
PBS:PLA(75:25)
5.54 ± 0.4
464 ± 2.5 410.6 ± 20
19.6 ± 3.6
PBS:PLA(75:25) T0.1
5.47 ± 0.4 50.0 ± 2.3 415.5 ± 20
20.6 ± 2.6
PBS:PLA(75:25) PEG5
6.24 ± 0.4 42.0 ± 3.0 392.0 ± 13
35.8 ± 11.0
PBS:PLA(75:25) PEG5 T0.1 6.43 ± 0.4 43.0 ± 2.0 391.0 ± 21 232.0 ± 97.0
ตารางผนวก ก.6 สมบั ติ เ ชิ ง กลของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PLA/PBS ที่ มี ก ารเติ ม Perkadox หรื อ
Joncryl ที่เตรียมในเครื่องอัดรีดชนิดสกรูคู่
Impact
Tensile
Young’s
Elongation at
ตัวอย่าง
strength
strength
Modulus
break (%)
(kJ/m2)
(MPa)
(MPa)
PLA:PBS(80:20)
5.48 ± 0.5 63.0 ± 11.0 1718.0 ± 23.0 14.8 ± 3.0
PLA:PBS(80:20) P0.01
6.02 ± 0.5
67.0 ± 1.0 1957.0 ± 19.0 25.5 ± 14.0
PLA:PBS(80:20) J1.0
6.74 ± 1.2
67.0 ± 1.0 1928.0 ± 38.0 28.6 ± 6.0
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ก-2 ผลการทดสอบการหาค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์เบลนด์
ตารางผนวก ก.7 ค่าดัชนีการไหล (MFI) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA (190ºC/2.16 kg)
ตัวอย่าง
MFI (g/10min)
ตัวอย่าง
MFI (g/10min)
PBS resin
8.44 ± 0.8
PBS:PLA(85:15)
7.46 ± 0.2
PLA resin
1.16 ± 0.1
PBS:PLA(80:20)
6.70 ± 0.1
Neat PBS
10.58 ± 0.2
PBS:PLA(75:25)
5.77 ± 0.2
Neat PLA
2.05 ± 0.1
ตารางผนวก ก.8 ค่าดัชนีการไหล (MFI) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม Perkadox
(190ºC/2.16 kg)
ตัวอย่าง
MFI (g/10min)
ตัวอย่าง
MFI (g/10min)
PBS:PLA(75:25) P0.0025
4.90 ± 0.4 PBS:PLA(80:20) P0.0025
5.51 ± 0.3
PBS:PLA(75:25) P0.0050
2.51 ± 0.1 PBS:PLA(80:20) P0.0050
3.30 ± 0.1
PBS:PLA(75:25) P0.0075
1.41 ± 0.1 PBS:PLA(80:20) P0.0075
2.97 ± 0.4
PBS:PLA(75:25) P0.0100
0.87 ± 0.0 PBS:PLA(80:20) P0.0100
1.95 ± 0.2
ตารางผนวก ก.9 ค่ า ดั ช นี ก ารไหล (MFI) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม Joncryl
(190ºC/2.16 kg)
ตัวอย่าง
MFI (g/10min)
ตัวอย่าง
MFI (g/10min)
PBS:PLA(75:25) J0.5
4.48 ± 0.1
PBS:PLA(80:20) J0.5
5.36 ± 0.3
PBS:PLA(75:25) J1.0
2.83 ± 0.1
PBS:PLA(80:20) J1.0
3.58 ± 0.2
PBS:PLA(75:25) J1.5
1.65 ± 0.5
PBS:PLA(80:20) J1.5
1.80 ± 0.2
PBS:PLA(75:25) J2.0
0.86 ± 0.1
PBS:PLA(80:20) J2.0
1.52 ± 0.1
ตารางผนวก ก.10 ค่ า ดั ช นี ก ารไหล (MFI) ของพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ PBS/PLA ที่ มี ก ารเติ ม TBT
(190ºC/2.16 kg)
ตัวอย่าง
MFI (g/10min)
ตัวอย่าง
MFI (g/10min)
PBS:PLA(75:25)
11.24 ± 0.3 PBS:PLA(80:20)
12.50 ± 0.3
PBS:PLA(75:25) T0.025
10.23 ± 0.1 PBS:PLA(80:20) T0.025
10.95 ± 0.1
PBS:PLA(75:25) T0.050
9.50 ± 0.1
PBS:PLA(80:20) T0.050
9.81 ± 0.1
PBS:PLA(75:25) T0.075
9.27 ± 0.1
PBS:PLA(80:20) T0.075
9.68 ± 0.1
PBS:PLA(75:25) T0.100
9.02 ± 0.1
PBS:PLA(80:20) T0.100
9.17 ± 0.0
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ตารางผนวก ก.11 ค่าดัชนีการไหล (MFI) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มีการเติม TBT และ
PEG (190ºC/2.16 kg)
ตัวอย่าง
MFI
ตัวอย่าง
MFI
(g/10min)
(g/10min)
PBS:PLA(75:25)
11.24 ± 0.3 PBS:PLA(75:25) PEG5
9.64 ± 0.0
PBS:PLA(75:25)
9.02 ± 0.1 PBS:PLA(75:25) PEG5
14.30 ± 0.0
T0.100
T0.100
ตารางผนวก ก.12 ค่าดัชนีการไหล (MFI) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PLA/PBS ที่มีการเติม Perkadox
หรือ Joncryl (190ºC/2.16 kg)
ตัวอย่าง
MFI (g/10min)
ตัวอย่าง
MFI (g/10min)
PLA:PBS(80:20)
4.63 ± 0.0
PLA:PBS(80:20) J1.0
3.22 ± 0.0
PLA:PBS(80:20) P0.01
3.53 ± 0.0
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ก-3 ปริมาณเจลหลังจากสกัด PBS และ PLA ออกจากพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA
ตารางผนวก ก.13 ปริมาณเจลหลังจากสกัด PBS และ PLA ออกจากพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่
มีการเติม Perkadox
ตัวอย่าง
ปริมาณเจล (%)
ตัวอย่าง
ปริมาณเจล (%)
PBS:PLA(75:25) P0.0025
3.53 ± 0.1 PBS:PLA(80:20) P0.0025
4.46 ± 0.1
PBS:PLA(75:25) P0.0050
5.04 ± 0.3 PBS:PLA(80:20) P0.0050
5.78 ± 0.2
PBS:PLA(75:25) P0.0075
7.20 ± 0.1 PBS:PLA(80:20) P0.0075
8.05 ± 0.2
PBS:PLA(75:25) P0.0100 13.34 ± 0.4 PBS:PLA(80:20) P0.0100 12.35 ± 0.1
ตารางผนวก ก.14 ปริมาณเจลหลังจากสกัด PBS และ PLA ออกจากพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่
มีการเติม Joncryl
ตัวอย่าง
ปริมาณเจล (%)
ตัวอย่าง
ปริมาณเจล (%)
PBS:PLA(75:25) J0.5
4.20 ± 1.3
PBS:PLA(80:20) J0.5
3.26 ± 1.2
PBS:PLA(75:25) J1.0
8.35 ± 2.1
PBS:PLA(80:20) J1.0
8.39 ± 1.4
PBS:PLA(75:25) J1.5
12.42 ± 2.7
PBS:PLA(80:20) J1.5
12.67 ± 0.1
PBS:PLA(75:25) J2.0
14.16 ± 2.0
PBS:PLA(80:20) J2.0
15.25 ± 0.6
ตารางผนวก ก.15 ปริมาณเจลหลังจากสกัด PBS และ PLA ออกจากพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่
มีการเติม TBT
ตัวอย่าง
ปริมาณเจล (%)
ตัวอย่าง
ปริมาณเจล (%)
PBS:PLA(75:25) T0.025
2.45 ± 0.3
PBS:PLA(80:20) T0.025
1.99 ± 1.2
PBS:PLA(75:25) T0.050
3.41 ± 0.5
PBS:PLA(80:20) T0.050
2.71 ± 1.4
PBS:PLA(75:25) T0.075
4.31 ± 0.1
PBS:PLA(80:20) T0.075
3.20 ± 1.3
PBS:PLA(75:25) T0.100
4.35 ± 0.3
PBS:PLA(80:20) T0.100
3.33 ± 0.6
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ก-4 ผลการทดสอบอุณหภูมิการอ่อนตัวของพลาสติก (Heat distortion temperature: HDT)
ตารางผนวก ก.16 ผลการทดสอบอุณหภูมิการอ่อนตัว (HDT) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA
ตัวอย่าง
HDT (°C)
ตัวอย่าง
HDT (°C)
PBS resin
103.2 ± 0.6
PBS:PLA(85:15)
98.0 ± 0.8
PLA resin
57.8 ± 0.2
PBS:PLA(80:20)
97.5 ± 0.7
Neat PBS
96.0 ± 1.3
PBS:PLA(75:25)
96.9 ± 0.5
Neat PLA
57.3 ± 0.2
ตารางผนวก ก.17 ผลการทดสอบอุณหภูมิการอ่อนตัว (HDT) ของพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่มี
การเติม Perkadox
ตัวอย่าง
HDT (°C)
ตัวอย่าง
HDT (°C)
PBS:PLA(75:25) P0.0025
101.7 ± 0.4 PBS:PLA(80:20) P0.0025
101.9 ± 0.4
PBS:PLA(75:25) P0.0050
102.5 ± 0.4 PBS:PLA(80:20) P0.0050
102.9 ± 0.4
PBS:PLA(75:25) P0.0075
102.9 ± 0.5 PBS:PLA(80:20) P0.0075
102.9 ± 1.1
PBS:PLA(75:25) P0.0100
102.3 ± 0.7 PBS:PLA(80:20) P0.0100
102.2 ± 0.2
ตารางผนวก ก.18 ปริมาณเจลหลังจากสกัด PBS และ PLA ออกจากพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่
มีการเติม Joncryl
ตัวอย่าง
HDT (°C)
ตัวอย่าง
HDT (°C)
PBS:PLA(75:25) J0.5
100.2 ± 0.2 PBS:PLA(80:20) J0.5
101.0 ± 0.6
PBS:PLA(75:25) J1.0
100.7 ± 0.1 PBS:PLA(80:20) J1.0
101.0 ± 0.4
PBS:PLA(75:25) J1.5
100.6 ± 0.3 PBS:PLA(80:20) J1.5
101.1 ± 0.1
PBS:PLA(75:25) J2.0
101.2 ± 0.9 PBS:PLA(80:20) J2.0
101.0 ± 0.3
ตารางผนวก ก.19 ปริมาณเจลหลังจากสกัด PBS และ PLA ออกจากพอลิเมอร์เบลนด์ PBS/PLA ที่
มีการเติม TBT
ตัวอย่าง
HDT (°C)
ตัวอย่าง
HDT (°C)
PBS:PLA(75:25)
99.7 ± 0.4 PBS:PLA(80:20)
101.8 ± 0.9
PBS:PLA(75:25) T0.025
102.6 ± 0.4 PBS:PLA(80:20) T0.025
101.4 ± 0.5
PBS:PLA(75:25) T0.050
102.4 ± 1.3 PBS:PLA(80:20) T0.050
101.1 ± 0.9
PBS:PLA(75:25) T0.075
102.5 ± 0.8 PBS:PLA(80:20) T0.075
101.8 ± 1.5
PBS:PLA(75:25) T0.100
102.1 ± 1.0 PBS:PLA(80:20) T0.100
101.2 ± 0.5
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ก-5 ผลการทดสอบสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์โดยใช้เทคนิค DSC

ภาพผนวก ก.1 DSC thermogram ของ Neat PBS

ภาพผนวก ก.2 DSC thermogram ของ Neat PLA
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ภาพผนวก ก.3 DSC thermogram ของ PBS:PLA(75:25)

ภาพผนวก ก.4 DSC thermogram ของ PBS:PLA(80:20)
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ภาพผนวก ก.5 DSC thermogram ของ PBS:PLA(85:15)

ภาพผนวก ก.6 DSC thermogram ของ PBS:PLA(75:25) P0.0025
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ภาพผนวก ก.7 DSC thermogram ของ PBS:PLA(75:25) P0.0050

ภาพผนวก ก.8 DSC thermogram ของ PBS:PLA(75:25) P0.0075
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ภาพผนวก ก.9 DSC thermogram ของ PBS:PLA(75:25) P0.0100

ภาพผนวก ก.10 DSC thermogram ของ PBS:PLA(80:20) P0.0025
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ภาพผนวก ก.11 DSC thermogram ของ PBS:PLA(80:20) P0.0050

ภาพผนวก ก.12 DSC thermogram ของ PBS:PLA(80:20) P0.0075
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ภาพผนวก ก.13 DSC thermogram ของ PBS:PLA(80:20) P0.0100

ภาพผนวก ก.14 DSC thermogram ของ PBS:PLA(75:25) J0.5
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ภาพผนวก ก.15 DSC thermogram ของ PBS:PLA(75:25) J1.0

ภาพผนวก ก.16 DSC thermogram ของ PBS:PLA(75:25) J1.5
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ภาพผนวก ก.17 DSC thermogram ของ PBS:PLA(75:25) J2.0

ภาพผนวก ก.18 DSC thermogram ของ PBS:PLA(80:20) J0.5
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ภาพผนวก ก.19 DSC thermogram ของ PBS:PLA(80:20) J1.0

ภาพผนวก ก.20 DSC thermogram ของ PBS:PLA(80:20) J1.5

126

ภาพผนวก ก.21 DSC thermogram ของ PBS:PLA(80:20) J2.0

ภาพผนวก ก.22 DSC thermogram ของ PBS:PLA(75:25) T0.025
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ภาพผนวก ก.23 DSC thermogram ของ PBS:PLA(75:25) T0.050

ภาพผนวก ก.24 DSC thermogram ของ PBS:PLA(75:25) T0.075
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ภาพผนวก ก.25 DSC thermogram ของ PBS:PLA(75:25) T0.100

ภาพผนวก ก.26 DSC thermogram ของ PBS:PLA(80:20) T0.025
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ภาพผนวก ก.27 DSC thermogram ของ PBS:PLA(80:20) T0.050

ภาพผนวก ก.28 DSC thermogram ของ PBS:PLA(80:20) T0.075
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ภาพผนวก ก.29 DSC thermogram ของ PBS:PLA(80:20) T0.100
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ก-6 ผลการทดสอบสมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์โดยใช้เทคนิค DMA
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ภาพผนวก ก.30 DMA thermogram ของ Neat PBS
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ภาพผนวก ก.31 DMA thermogram ของ Neat PLA
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ภาพผนวก ก.32 DMA thermogram ของ PBS:PLA(85:15)
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ภาพผนวก ก.33 DMA thermogram ของ PBS:PLA(80:20)
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Polymer Crystallisation & Melting
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ภาพผนวก ก.34 DMA thermogram ของ PBS:PLA(75:25)
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ก-7 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของพอลิเมอร์โดยใช้เทคนิค NMR

ภาพผนวก ก.35 ผลการวิเคราะห์ 1H-NMR ของ PBS [30]

ภาพผนวก ก.36 ผลการวิเคราะห์ 1H-NMR ของ PLA [30]
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ภาพผนวก ก.37 ผลการวิเคราะห์ 1H-NMR ของ PBS:PLA(80:20)

ภาพผนวก ก.38 ผลการวิเคราะห์ 1H-NMR ของ PBS:PLA(80:20) P0.01
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ภาพผนวก ก.39 ผลการวิเคราะห์ 1H-NMR ของ PBS:PLA(80:20) J2.0

ภาพผนวก ก.40 ผลการวิเคราะห์ 1H-NMR ของ PBS:PLA(80:20) T0.1
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ภาพผนวก ก.41 ผลการวิเคราะห์ 13C-NMR ของ PBS:PLA(80:20)

ภาพผนวก ก.42 ผลการวิเคราะห์ 13C-NMR ของ PBS:PLA(80:20) P0.01
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ภาพผนวก ก.43 ผลการวิเคราะห์ 13C-NMR ของ PBS:PLA(80:20) J2.0

ภาพผนวก ก.44 ผลการวิเคราะห์ 13C-NMR ของ PBS:PLA(80:20) T0.1
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ภาคผนวก ข
การคานวณ
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ข-1 การคานวณหาปริมาณผลึก

เมื่อ

∆Hm
∆Hc
∆H°f
w

 Hm -Hc 

100
H°f
w
คือ พลังงานความร้อนที่ใช้ในการหลอมผลึก (J/g) หาได้จากพื้นที่ใต้พีคที่
แสดงการดูดพลังงาน
คือ พลังงานความร้อนที่ใช้ในการตกผลึก (J/g) หาได้จากพื้นที่ใต้พีคที่แสดง
การคายพลังงาน
คือ พลังงานความร้อนที่ใช้ในการหลอมผลึก (J/g) ของพอลิเมอร์ที่มีผลึก
100% (∆H°f, PBS = 110.3 J/g, ∆H°f, PLA = 93.7 J/g)
คือ สัดส่วนของพอลิเมอร์องค์ประกอบที่สนใจในพอลิเมอร์ผสม
% Xc =

x

ตัวอย่างการคานวณ
คานวณหาปริมาณผลึกของ PBS และ PLA ใน PBS/PLA(80:20) ในขั้นตอนการให้ความร้อน
ครั้งที่ 2

ภาพผนวก ข.1 DSC thermogram ของ PBS/PLA(80:20) ในขั้นตอนการให้ความร้อนครั้งที่ 2
- ปริมาณผลึกของ PBS (∆Hm = 55.58 J/g, ∆H°f, PBS = 110.3 J/g, w = 0.8)
 55.58 - 0  100
% Xc =
x
 63.0%
110.3
0.8
- ปริมาณผลึกของ PLA (∆Hm = 4.93 J/g, ∆H°f, PLA = 93.7 J/g, w = 0.2)
 4.93 - 0  100
% Xc =
x
 26.3%
93.7
0.2
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ข-2 การคานวณหาปริมาณเจลที่เหลือจากการสกัดพอลิเมอร์ทั้งสองเฟสออก
% Gel content =

เมื่อ W1

W2
W3

W3 - W2
×100
W1

คือ น้าหนักของชิ้นงานก่อนทดสอบ (กรัม)
คือ น้าหนักของตะแกรง (กรัม)
คือ น้าหนักของชิ้นงานและตะแกรงหลังทดสอบ (กรัม)

ตัวอย่างการคานวณ
คานวณหาปริมาณเจลที่เหลือของชิ้นงาน PBS:PLA(80:20) P0.0025
น้าหนักของชิ้นงานก่อนทดสอบ (W1)
= 0.3062 g
น้าหนักของตะแกรง (W/)
= 1.1786 g
น้าหนักของชิ้นงานหลังทดสอบ (W3)
= 1.1922 g
% Gel content =

1.1922 -1.1786
×100 = 4.44%
0.3062

142

ภาคผนวก ค
การเผยแพร่งานวิจัย
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ภาคผนวก ง
การพัฒนาตนเอง
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