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บทคัดย่อ

นำพอลิเอทิลีนจากขวดนั้าดื่มชนิด^นมาฉายรังสีแกมมาที่ความเข้ม 10, 20 และ 30 kGy จาก 
นั้นผสมกับพอลิพรอพิลีนในอัตราส่วน 30PP:70HDPE โดยใช้เครื่องผสมหลอมเหลวระบบปิดแบบ 
เกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder) ที่ความเร็วรอบของการผสมเท่ากับ 50 รอบต่อนาที ทำการหา 
ปริมาณเจล สืกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อน พบว่าที่ความเข้มรังสี 30 kGy HDPE จะมี 
ปริมาณเจลมากที่สุด พอณิมอร์ผสมที่มี HDPE ฉายรังสี 30 kGy จะมีสมบัติทนความร้อนได้ดีกว่า พอ 
ลิเมอร์ผสมที่ HDPE ไม่ผ่านการฉายรังสี สำหรับสมบัติเชิงกลของพอณิมอร์ผสมจะดีขึ้นตามความเข้ม 
ของรังสีที่เพิ่มขึ้น
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A BSTR A C T

The mechanical properties, thermal properties and gel contents of PP-irradiated HDPE 
blends were studied. HDPE was gamma irradiated in the dose range o f 10-30 kGy. The ratios of 
polymer blends o f 30PP:70HDPE was mixed by a twin screw extruder at speed o f 50 rpm. Irradiated 
HDPE with 30 kGy showed the highest gel contents. The blends ratio o f 30PP:70HDPE (30 kGy) 
shows better heat resistance than the blends with non-irradiated HDPE. With increasing the radiation 
doses, the mechanical properties o f the blends were improved.



ll จช ุบ ันน ีท ั่วโลกม ีการใช ้พลาสต ิกเพ ิ่มข ึ้นอย ่างมากมาย เน ื่องจากพลาสติกม ีค ุณสมบัต ิท ี ่
สามารถนำไปใช้งานได ้หลายๆลักษณะ และที่สำคัญคือสลายตัวได้ยาก มีความทนทานต่อสภาพแวด 
ล ้อมต ่างๆได ้ด ี จ ึงทำให ้เก ิดป ิญ หาเก ี่ยวก ับปร ิมาณ ขยะท ี่เพ ิ่มข ึ้น  แนวทางในการลดปริมาณขยะ  
พลาสติกมีอยู่หลายแนวทางด้วยกันเช่น ใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน ใช้พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ 
หรือการนำพลาสติกท ี่ใช ้แล ้วกลับมาใช ้ใหม ่ โดยแนวทางในการนำกลับมาใช้ใหม่ม ีหลายลักษณะคือ 
การนำกลับมาใช้ใหม่อ ีกครั้งหลังทำความสะอาด การนำมาหลอมใช้เป็นพลาสติกที่ม ีคุณภาพด้อยกว่า 
เดิม การเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นสารเคมีชนิดอื่นและการนำไปเผาเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน

อีกแนวทางหนึ่งท ี่ใช ้ก ันอย่างแพร,หลายเพ ื่อปรับปรุงสมบัต ิต ่างๆของพอลิเมอร์ท ี่ผ ่านการใช  ้
แล้วคือการทำพอลิเมอร์ผสม0, (Polymer blends) ซึ่งระบบพอลิเมอร์ผสมจะเป็นการนำข้อดีของ พอลิ 
เมอร์แต่ละชนิดมารวมกันเพื่อให้ได้สมบัต ิตามที่ต ้องการ สามารถนำไปใช้แทนพอลิเมอร์ท ี่ม ีราคาสูง 
และที่สำค ัญคือสามารถนำพลาสติกท ี่ใช ้แล ้วกล ับมาใช ้ให ้เป ็นประโยชนํไม ่เป ็นป ิญหาต ่อส ิ่งแวดล้อม  
นอกจากนี้การฉายรังสี(Radiation/2,3' ยังเป ็นอีกแนวทางหนึ่งท ี่ใช ้ในการเพิ่มคุณสมบัต ิต ่างๆในระบบ  
พอลิเมอร์ผสม การใช ้ร ังส ีม ีข ้อด ีหลายประการเช ่น ร ังส ีก ่อให ้เก ิดปฏิก ิร ิยาในวัตถ ุโดยสามารถเกิด  
พันธะเคมีเช่นพันธะเชื่อมโยงและการต่อกิ่งได้แม้ว่าพอณิมอร์ถูกขึ้นรูปชินงานแล้ว

โครงงาน ว ิจ ัยน ี้ส ืกษ าผ ลของร ังส ีแกม ม าท ี่ม ีต ่อพ ลาส ต ิกจากข วดน ํ้าด ื่ม ท ี่ใช ้แล ้วซ ึ่ง เป ็น  
พลาสติกประเภทพอลิเอท ิล ีนชนิดความหนาแน่นสูง(HDPE) แล้วนำพลาสติกนีมาผสมกับพลาสติก 
พอลิพรอพิลีนที่ย ังไม่ผ่านการใช้งาน โดยใช้อัตราส่วนผสมระหว่าง PP:HDPE เป็น 30:70 <4) จากนั้น 
ศึกษาผลของรังสีแกมมาที่ม ีต่อสมบัติเชิงกลและความร้อนของพอณิมอร์ผสม

วัสตุลุปกรณ์และวิธีการ

1. วัสอุธุปกรณ์
1. พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) (ขวดนั้าพลาสติกชนิดทุ่น)
2. พอลิพรอพิลีน (PP)
3. เครื่องผสมหลอมเหลวระบบปิดแบบเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder)
4. เครื่องตัดชินงานรูปดัมฒลล์ด้วยลม
5. ชุดสกัดหาปริมาณเจล
6. เครื่องฉายรังสีแกมมา (ทำการฉายรังสีที่สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ)
7. เครื่องอัดร้อนและเครื่องอัดเย็นรวมทังแม่แบบ (Compression Molding)



8. เครื่องมือวิเคราะห์ได้แก่ IR, DSC, TGA
9. เครื่องทดสอบอุณหภูมิในการแอ่นตัว (Deflection Temperature Under Load, DTUL) 
เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกลได้แก่ ความทนทานต่อแรงกระแทกและเครื่องทดสอบแรงดึง

2. วิธ ีการเตรียม HDPE จากขวดนํ้าดื่มที่ใช้แล้ว
ทำความสะอาดขวดน,'ไดื่มพลาสติก แล้วทำให้แห้ง จากนั้นนำไปตัดเป็นชินเล็ก ๆ ด้วยเครื่อง 

บดตัดนำมาหลอมรวมกันด้วยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว อุณหภูมิท ี่ใช ้ในการหลอมเม็ด
พลาสติกเท่ากับ 160, 170 และ 180 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ตัดพลาสติกให้เป็นเม็ดอีกครังนำไป 
ฉายรังสีแกมมาในสภาวะที่ม ีอากาศ โดยให้มีความเข้มรวมเป็น 10 kGy, 20 kGy และ 30 kGy

8. ขั้นตอนการทดลอง
ผสมเม็ดพลาสติก HDPE กับ PP เข้าด้วยกันด้วยเครื่อง Twin screw extruder อุณหภูมิท ี่ใช ้ 

ในการหลอมเป็น 160, 170, 180 และ 180 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบของเกลียวหมุนเท่ากับ 
50รอบต่อนาที อ ัตราส่วนในการผสมแสดงดังนี้

PP30 ส่วน ผสมกับ

HDPE 70ส่วน HDPE 70ส่วน HDPE 70ส่วน HDPE 70ส่วน
(OkGy) (lOkGy) (20 kGy) (30 kGy)



ผลการศึกษาวิจัย

1.การศึกษาด้วยเทคนิค Infrared Spectroscopy (IR)

จากการศึกษาด้วย IR พบว่าเมื่อนำ HDPE มาผ่านการฉายรังสีความเข้ม 10 kGy, 20 kGy และ 
30 kGy จะไม่พบพีกฃองหมู่คาร๙บอน ิลและไฮโดรเปอร ์ออกไซด ์(5) ที่แสดงถึงปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
ส่วนพอณิมอร์ผสมระหว่าง 30PP:70HDPE ที่ผ่านการฉายรังสีก็ให้ผลเช่นเดียวกัน

รูปที่ 1 แสดงผลที่ได้จาก IR ของ HDPE ที่ผ่านการฉายรังสี

2.การหาร้อยละของกใรเกิดเจอ (% Gel)

การเกิดเจลหรือส่วนของพอลิเมอร์ที่ไม ่ละลายในตัวทำละลายไซลีนแสดงให้ทราบถึงปริมาณ  
พันธะเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการฉายรังสี จากการทดลองพบว่าเมื่อความเข้มของรังสีเพิ่มขึ้นร้อย 
ละของการเก ิดเจลใน HDPE จะเพิ่มขึ้น เมื่อนำ HDPE ด ังกล่าวมาผสมกับ PP ที่อ ัตราส่วน 
30PP:70HDPE พบว่าร้อยละการเกิดเจลในพอณิมอร์ผสมก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน



สารตัวอย่าง %Gel ที่ความเข้มของรังสี (kGy)
0 10 20 30

PP - - - -
HDPE - 16 16 24
30PP:70HDPE - 5 14 14

ร-การศึกษาสมป้ติทางความร้อน
8.1การศึกษาลุณหภูมิการหลอมเหลว (T J  และการตกผลึก (Tc) ด้วยเทคนิค Differential Scanning 
Calorimetry (DSC)

จากผลของ DSC พบว่า HDPE ที่ผ่านการฉายรังสีความเข้มต่างๆจะมีค่า Tm สูงกว่าHDPE ท่ี 
ไม่ได้ผ่านการฉายรังสี ส่วนค่า Tc ของ HDPE จะมีค่าลดตํ่าเล็กน้อยเมื่อความเข้มของรังสีเพิ่มขึน 
แสดงว่าพันธะเชื่อมโยงมีผลทำให้พอลิเมอร์ทนความร้อนได้สูงขึ้น แต่ขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวการ 
ตกผลึก ของHDPE ท ำให ้ Tc ของ HDPE มีค่าลดลง

สำหรับพอลิเมอร์ผสม 30PP:70HDPE ค่า Tm ของ PP ในพอณิมอร์ผสมพบว่าลดลงจากก่อน 
ผสม(จาก175 ๐C ไปเป็น 169 ๐C) และเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อความเข้มรังสีที่ฉายบน HDPE 
เพิ่มขึ้น แสดงว่า HDPE ที่ไม่ผ่านการฉายรังสีสามารถผสมกับ P P ^  จึงรบกวนการตกผลึกของ PP 
แต่เมื่อผสม HDPE ที่ฉายรังสีลงไป การละลายของ HDPE ใน PP น้อยลง การรบกวนการตกผลึก 
ของ PP จึงเกิดขึ้นน้อยมาก Tm ของ p p lนพอลิเมอริผสมจึงคงที่ สำหรับค่า Tm ของ HDPE ที่ผ่านการ 
ฉายรังสีรังสีความเข้มต่างๆในพอณิมอร์ผสมจะสูงกว่า HDPE ที่ไม่ได้ผ ่านการฉายรังสี แต่มีแนว 
โน้มลดลงตามความเข้มของรังสีที่เพิ่มขึ้น

สำหรับค่า Tc 'นั้นพบว่า HDPE ที่ไม,ได้ผ่านการฉายรังสีจะเกิดการตกผลึกร่วมกันกับ PP 
(Co-crystallisation) (รูป 2a) ส่วนพอลิเมอร์ผสมที่มี HDPE ที่ผ ่านการฉายรังสีจะทำตัวคล้ายสารก่อ 
นิวเคลียสทำให้ PP ตกผลึกเร็วกว่าปกติ เมื่อความเข้มของรังสีเพิ่มขึ้นจะเกิดการแยกวัฎภาคออก
จาก PP อย่างเห็นได้ชัด (รูป 2b, 2c และ 2d) แสดงว่าปริมาณพันธะเชื่อมโยงของ HDPE ที่เพิ่มขึน 
เน ื่องจากการฉายรังสีม ีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ P P ^ สามารถเกิดผลึกร่วมกับ HDPE จึงเกิดการแยก 
วัฎภาคขึน
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สารตัวอย่าง Tm (°C) ที่ความเข้มรังสี (kGy) Tc (°C) ที่ความเข้มรังสี (kGy)
0 10 20 30 0 10 20 30

PP 175 - - - 122 - - -
HDPE 142 152 153 148 120 119 118 118
30PP* 169 169 169 170 121 126 125 126
70HDPE* 141 147 144 142 121 119 120 120

P P I H D P E  0  k G y  

P P :H D P E  1 0  k G y  

P P :H D P E  2 0  k G y  

P P I H D P E  s o  k G y

T e m p e r a tu r e  (°C )
รูปที่2  แสดงพีก Tc ท ี่ได ้1จาก DSC ของพอลิเมอร์ผสม 30PP:70HDPE

3.2 การศึกษาการทนทานต่อความร้อนด้วยเทคนิค Thermogravimetric Analysis (TGA)

จากผลของ TGA พบว่า HDPE จะทนความร้อนได้สูงกว่า PP และสำหรับ HDPE ที่ฉาย 
รังสี 10 และ 20 kGy จะทนความร้อนได้สูงขึ้นตามลำดับเมื่อเทียบกับ HDPE ที่ไม'ได้ผ่านการฉาย 
รังสี แต่ที่ 30 kGy ทนความร้อนได้ตํ่าลง อาจเนื่องจากเกิด Chain scission ขึนแข่งขันกับการเกิด 
พันธะเชื่อมโยงจึงทำให้ HDPE ทนความร้อนได้น้อยลง แต่อย่างไรกีตามยังสูงกว่า HDPE ท ี่ไม ่ได ้ 
ฉายรังสี

pp*unะ HDPE*1นพอลิเมอรผสม 30PP:70HDPE
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Pure PP (289*C)
Pure HDPE 0 kGy (436*C) 
Pure HDPE 10 kGy (451*0 
Pure HDPE 20 kGy (460*0  
Pure HDPE 30 kGy (438*0

Temperature
100 200 300 400 500 600 700 (*c)

รูปที่ร แสดงผลการศึกษาด้วย TGA ของ PP และ HDPE ที่ฉายและไม่ฉายรังสี

สำหรับพอลิเมอร์ผสม 30PP:70HDPE จากผลของ TGA พบว่า เมื่อผสม PP ลงใน HDPE 
จะทำให ้ HDPE ทนความร้อน1ได้ตํ่าลง (จาก 436 ° c  ไปเปีน 357 °C) เนื่องจาก pp«»งมีอยู่ใน 
ปริมาณน้อยกว่าจะทำหน้าที่คล้ายสิ่งแปลกปลอมใน HDPE ส่งผลให้ปริมาณความเปีนผลึกใน HDPE 
ลดลง สำหรับพอลิเมอร์ที่ผสม HDPE ผ่านการฉายรังสีจะทนความร้อนได้สูงขืนตามความเข้มของ 
รังสีที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับพอณิมอร์ผสมที่ HDPE ไม,ได้ผ่านการฉายรังสี แสดงว่าปริมาณพันธะเชื่อม 
โยงที่ม ีใน HDPE ช่วยให้พอณิมอร์ผสมมีสมบัติทนความร้อนได้สูงขึ้น



3.3 การศึกษาลุณหภูมึในการแอ่นตัวด้วยเทคนิค Deflection Temperature Under Load(DTUL)

จากผลของ DTUL พบว่า PP ทนต่ออุณหภูม ิท ี่ทำให้แอ่นตัวได้ส ูงกว่าHDPE แสดงว่า PP มี 
ค่าอุณหภูมิ เปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (T ) สูงกว่า สำหรับพอณิมอร์ผสม 30PP:70HDPE จากผลของ 
DTUL พบว่า พอณิมอร์ผสมที่ HDPE ผ่านการฉายรังสีทุกความเข้มของรังสีจะให้ค่า DTUL สูงกว่า 
HDPE ที่ไม่ได้ผ ่านการฉายรังสี แสดงว่าพันธะเชื่อมโยงใน HDPE ที่ผ ่านการฉายรังสีทำให้ค่า DTUL 
สูงขึน

ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาด้วย DTUL

สารตัวอย่าง DTUL (°C) ที่ความเข้มรังสี (kGy)
0 10 20 30

PP 88 - - -
HDPE 59 - - -
30PP:70HDPE 64 70 65 67

4. การทดสอบสมบ้ติเชิงกล
4.1 การทดสอบสมบ้ติความทนทานต่อแรงกระแทก (Impact strength)

จากผลการทดสอบพบว่า HDPE จะมีความทนทานต่อแรงกระแทกสูงกว่า PP สำหรับใน
พอณิมอร์ผสมพบว่า ความทนทานต่อแรงกระแทก'ของตัวอย่างที่มี HDPE ผ่านการฉายรังสีมีค่าตํ่า
กว่าตัวอย่างที่HDPE ไม่ได้ฉายรังสี อาจเนื่องมาจากพันธะเชื่อมโยงใน HDPE ทำให้การกระจายตัว 
ของ HDPE ใน PP ไม่ดี เกิดการแยกวัฎภาคขืน ทำให้การส่งผ่านแรงไม่ดี

ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาความทนทานต่อแรงกระแทก

สารตัวอย่าง ความทนทานต่อแรงกระแทก (kJ/m2)
ที่ความเข้มรังสี (kGy)

0 10 20 30
PP 1.7 - - -
HDPE 17 - - -
30PP:70HDPE 4 4 3 3



4.2 การทดสอบความทนทานต่อแรงคีงด้วยเครื่อง Tensile Testing Machine

จากผลการทดสอบพบว่า PP จะมค่า Tensile strength at yield, Stress at break และ 
Modulus สูงกว่า HDPE ส่วนค่าร้อยละการยืดของ PP จะตํ่ากว่า HDPE สำหรับพอณิมอร์ผสม 
30PP:70HDPE จากผลการทดสอบพบว่าค่า Tensile strength at yield และ Stress at break ของ 
ตัวอย่างที่มี HDPE ผ่านการฉายรังสีจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มของรังสีที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าพันธะเชื่อมโยง 
ใน HDPE มีผลต่อ Tensile strength at yield และ Stress at break สำหรับค่าร้อยละการยืดมีแนวโน้ม 
ลดลงเมื่อความเข้มของรังสีเพิ่มขึ้น ส่วนค่า Modulus มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการเพิ่มของค่า 
Stress แต่ค่าร้อยละการยืดที่แต่ละความเข้มของรังสีลดลงจึงส่งผลให้ค่า Modulus เพิ่มขึน

ตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาสมบัติ ทนแรงดึงของพอลิเมอร์ผสม 30PP:70HDPE

สารตัวอย่าง ความเข้มรังสี 
(kGy)

T e n s i l e  
Strength at 
Yield( N/mm )

Stress at Break 
(N/mm )

Elongation 
at Break(%)

Modulus 
(N/mm )

PP — 32 30 14 687
HDPE — 22 3 64 110
30PP.-70HDPE — 20 5 9 509

10 16 10 5 415
20 17 17 4 474
30 20 20 5 543

บทวิจารณ์และสรูปผล

การฉายรังสีจะทำให้ HDPE เกิดอนุมูลอิสระขึ้น โดยอนุมูลอิสระบางส่วนใf นจะทำปฏิกิริยา 
กันเกิดพันธะเชื่อมโยงและมีบางส่วนถูกกักขังอยู่ในบริเวณผลึกของ HDPE จากพีกของ IR จะไม่พบ 
หมู่คาร์บอน ิลและไฮโดรเปอร์ออกไซด์ แสดงว่าไม่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เมื่อความเข้มของรังสีเพิ่ม 
ขึนจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเพิ่มขึน โอกาสเกิดพันธะเชื่อมโยงมีมากขึน ซึ่งพิจารณาได้จากร้อยละการ 
เกิดเจลที่เพิ่มขึน ปริมาณพันธะเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิการหลอมเหลว (T J  สูงขึน 
และขัดขวางการตกผลึกทำให้อุณหภูมิการตกผลึก ( Tc ) ลดลง ส่วนความสามารถในการทนความ 
ร้อนจะสูงขึนตามปริมาณพันธะเชื่อมโยงเพิ่มขึน



ได้ผ่านการฉายรังสี สำหรับสมบัติเชิงกลนั้นค่า Tensile strength at yield, Stress at break ของตัวอย่าง 
ที่HDPE ไม่ได้ผ่านการฉายรังสีจะสูงกว่าตัวอย่างที่ HDPE ผ่านการฉายรังสี 10 kGy แต่เมื่อความเข้ม 
ของรังสีเพิ่มขึ้นเปีน 20 และ 30 kGy ตามลำดับ สมบัติเชิงกลจะดีขึ้นตามปริมาณพันธะเชื่อมโยงที่เกิด 
ขึ้นใน HDPE

จากผลการทดลองทั้งหมดสรุปได้ว่ารังสีจะทำให้เกิดพันธะเชื่อมโยงใน HDPE ซึ่งช่วยให้พอ 
ลิเมอร์ผสมระหว่าง30PP:70HDPE มีความสามารถทนความร้อนได้สูงขึ้น และมีสมบัต ิเช ิงกลเช่น  
ความทนแรงดึงและมอดุลัสสูงขึ้นตามปริมาณรังสีที่เพิ่มขึ้น
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