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บทคัดย่อ
นำพอลิเอทิล ีน จากขวดนั้าดื่ม ชนิด ^นมาฉายรัง สีแ กมมาที่ค วามเข้ม 10, 20 และ 30 kGy จาก
นั้น ผสมกับ พอลิพ รอพิล ีน ในอัต ราส่ว น 30PP:70HDPE โดยใช้เครื่อ งผสมหลอมเหลวระบบปิด แบบ
เกลีย วหนอนคู่ (Twin screw extruder) ที่ค วามเร็ว รอบของการผสมเท่ากับ 50 รอบต่อ นาที ทำการหา
ปริมาณเจล สืก ษาสมบัต ิเชิง กลและสมบัต ิท างความร้อ น พบว่าที่ค วามเข้ม รังสี 30 kGy HDPE จะมี
ปริม าณเจลมากที่ส ุด พอณิม อร์ผ สมที่ม ี HDPE ฉายรังสี 30 kGy จะมีส มบัต ิท นความร้อ นได้ด ีก ว่า พอ
ลิเมอร์ผ สมที่ HDPE ไม่ผ ่านการฉายรังสี สำหรับ สมบัต ิเชิงกลของพอณิม อร์ผ สมจะดีข ึ้น ตามความเข้ม
ของรังสีท ี่เพิ่มขึ้น
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ABSTRACT
The mechanical properties, thermal properties and gel contents of PP-irradiated HDPE
blends were studied. HDPE was gamma irradiated in the dose range of 10-30 kGy. The ratios of
polymer blends of 30PP:70HDPE was mixed by a twin screw extruder at speed of 50 rpm. Irradiated
HDPE with 30 kGy showed the highest gel contents. The blends ratio of 30PP:70HDPE (30 kGy)
shows better heat resistance than the blends with non-irradiated HDPE. With increasing the radiation
doses, the mechanical properties of the blends were improved.

ll
จชุบ ัน นีท ั่ว โลกมีก ารใช้พ ลาสติก เพิ่ม ขึ้น อย่า งมากมาย เนื่อ งจากพลาสติก มีค ุณ สมบัต ิท ี่
สามารถนำไปใช้ง านได้ห ลายๆลัก ษณะ และที่ส ำคัญ คือ สลายตัว ได้ย าก มีค วามทนทานต่อ สภาพแวด
ล้อ มต่า งๆได้ด ี จึง ทำให้เ กิด ปิญ หาเกี่ย วกับ ปริม าณขยะที่เพิ่ม ขึ้น แนวทางในการลดปริม าณขยะ
พลาสติก มีอ ยู่ห ลายแนวทางด้ว ยกัน เช่น ใช้ว ัส ดุธ รรมชาติท ดแทน ใช้พ ลาสติก ที่ส ามารถย่อ ยสลายได้
หรือ การนำพลาสติก ที่ใ ช้แ ล้ว กลับ มาใช้ใ หม่ โดยแนวทางในการนำกลับ มาใช้ใ หม่ม ีห ลายลัก ษณะคือ
การนำกลับ มาใช้ใ หม่อ ีก ครั้ง หลัง ทำความสะอาด การนำมาหลอมใช้เป็น พลาสติก ที่ม ีค ุณ ภาพด้อ ยกว่า
เดิม การเปลี่ย นพลาสติก ให้เป็น สารเคมีช นิด อื่น และการนำไปเผาเพื่อ เปลี่ย นเป็น พลัง งานความร้อ น
อีก แนวทางหนึ่ง ที่ใ ช้ก ัน อย่า งแพร,หลายเพื่อ ปรับ ปรุง สมบัต ิต ่า งๆของพอลิเมอร์ท ี่ผ ่า นการใช้
แล้ว คือ การทำพอลิเมอร์ผ สม0, (Polymer blends) ซึ่งระบบพอลิเมอร์ผ สมจะเป็น การนำข้อ ดีข อง พอลิ
เมอร์แ ต่ล ะชนิด มารวมกัน เพื่อ ให้ไ ด้ส มบัต ิต ามที่ต ้อ งการ สามารถนำไปใช้แ ทนพอลิเมอร์ท ี่ม ีร าคาสูง
และที่ส ำคัญ คือ สามารถนำพลาสติก ที่ใ ช้แ ล้ว กลับ มาใช้ใ ห้เป็น ประโยชนํไ ม่เป็น ปิญ หาต่อ สิ่ง แวดล้อ ม
นอกจากนี้ก ารฉายรัง สี(Radiation/2,3' ยัง เป็น อีก แนวทางหนึ่ง ที่ใช้ในการเพิ่ม คุณ สมบัต ิต ่างๆในระบบ
พอลิเมอร์ผ สม การใช้ร ัง สีม ีข ้อ ดีห ลายประการเช่น รัง สีก ่อ ให้เกิด ปฏิก ิร ิย าในวัต ถุโ ดยสามารถเกิด
พัน ธะเคมีเช่น พัน ธะเชื่อ มโยงและการต่อ กิ่ง ได้แ ม้ว ่าพอณิม อร์ถ ูก ขึ้น รูป ชิน งานแล้ว
โครงงานวิจ ัย นี้ส ืก ษาผลของรัง สีแ กมมาที่ม ีต ่อ พลาสติก จากขวดนํ้า ดื่ม ที่ใ ช้แ ล้ว ซึ่ง เป็น
พลาสติก ประเภทพอลิเอทิล ีน ชนิด ความหนาแน่น สูง (HDPE) แล้ว นำพลาสติก นีม าผสมกับ พลาสติก
พอลิพ รอพิล ีน ที่ย ัง ไม่ผ ่านการใช้ง าน โดยใช้อ ัต ราส่ว นผสมระหว่าง PP:HDPE เป็น 30:70 <4) จากนั้น
ศึก ษาผลของรัง สีแ กมมาที่ม ีต ่อ สมบัต ิเชิง กลและความร้อ นของพอณิม อร์ผ สม
วัส ตุล ุป กรณ์แ ละวิธ ีก าร
1. วัส อุธ ุป กรณ์
1. พอลิเอทิล ีน ชนิด ความหนาแน่น สูง (HDPE) (ขวดนั้าพลาสติกชนิด ทุ่น )
2. พอลิพ รอพิล ีน (PP)
3. เครื่อ งผสมหลอมเหลวระบบปิด แบบเกลีย วหนอนคู่ (Twin screw extruder)
4. เครื่อ งตัด ชิน งานรูป ดัม ฒลล์ด ้ว ยลม
5. ชุด สกัด หาปริม าณเจล
6. เครื่อ งฉายรังสีแ กมมา (ทำการฉายรัง สีท ี่ส ำนัก งานพลัง งานปรมาณูเพื่อ สัน ติ)
7. เครื่อ งอัด ร้อ นและเครื่อ งอัด เย็น รวมทังแม่แ บบ (Compression Molding)

8. เครื่อ งมือ วิเคราะห์ได้แ ก่ IR, DSC, TGA
9. เครื่อ งทดสอบอุณ หภูม ิในการแอ่น ตัว (Deflection Temperature Under Load, DTUL)
เครื่อ งทดสอบสมบัต ิเชิง กลได้แ ก่ ความทนทานต่อ แรงกระแทกและเครื่อ งทดสอบแรงดึง
2. วิธ ีก ารเตรีย ม HDPE จากขวดนํ้าดื่ม ที่ใช้แ ล้ว
ทำความสะอาดขวดน,'ไดื่มพลาสติก แล้ว ทำให้แ ห้ง จากนั้น นำไปตัด เป็น ชิน เล็ก ๆ ด้วยเครื่อง
บดตัด นำมาหลอมรวมกัน ด้วยเครื่อ งอัด รีด แบบเกลีย วหนอนเดี่ย ว
อุณ หภูม ิท ี่ใช้ในการหลอมเม็ด
พลาสติก เท่ากับ 160, 170 และ 180 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ตัด พลาสติก ให้เป็น เม็ด อีก ครัง นำไป
ฉายรัง สีแ กมมาในสภาวะที่ม ีอ ากาศ โดยให้ม ีค วามเข้ม รวมเป็น 10 kGy, 20 kGy และ 30 kGy
8. ขั้น ตอนการทดลอง
ผสมเม็ด พลาสติก HDPE กับ PP เข้าด้วยกันด้วยเครื่อง Twin screw extruder อุณ หภูม ิท ี่ใช้
ในการหลอมเป็น 160, 170, 180 และ 180 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบของเกลีย วหมุน เท่ากับ
50รอบต่อ นาที อัต ราส่ว นในการผสมแสดงดัง นี้
PP30 ส่วน ผสมกับ

HDPE 70ส่วน
(OkGy)

HDPE 70ส่วน
(lOkGy)

HDPE 70ส่วน
(20 kGy)

HDPE 70ส่วน
(30 kGy)

ผลการศึก ษาวิจ ัย
1.การศึก ษาด้ว ยเทคนิค Infrared Spectroscopy (IR)
จากการศึก ษาด้วย IR พบว่าเมื่อนำ HDPE มาผ่านการฉายรังสีค วามเข้ม 10 kGy, 20 kGy และ
30 kGy จะไม่พ บพีก ฃองหมู่ค าร๙บอนิล และไฮโดรเปอร์อ อกไซด์(5) ที่แ สดงถึง ปฏิก ิร ิย าออกซิเดชัน
ส่ว นพอณิม อร์ผ สมระหว่าง 30PP:70HDPE ที่ผ ่านการฉายรังสีก ็ให้ผ ลเช่น เดีย วกัน

รูปที่ 1 แสดงผลที่ได้จ าก IR ของ HDPE ที่ผ ่านการฉายรังสี
2.การหาร้อ ยละของกใรเกิด เจอ (% Gel)
การเกิด เจลหรือ ส่ว นของพอลิเมอร์ท ี่ไ ม่ล ะลายในตัว ทำละลายไซลีน แสดงให้ท ราบถึง ปริม าณ
พัน ธะเชื่อ มโยงที่เกิด ขึ้น เนื่อ งจากการฉายรัง สี จากการทดลองพบว่าเมื่อ ความเข้ม ของรังสีเพิ่ม ขึ้น ร้อ ย
ละของการเกิด เจลใน HDPE จะเพิ่ม ขึ้น เมื่อนำ HDPE ดัง กล่า วมาผสมกับ PP ที่อ ัต ราส่ว น
30PP:70HDPE พบว่าร้อ ยละการเกิด เจลในพอณิม อร์ผ สมก็จ ะเพิ่ม ขึ้น เช่น เดีย วกัน

สารตัวอย่าง
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ร-การศึกษาสมป้ติทางความร้อน
8.1การศึกษาลุณหภูมิการหลอมเหลว (T J และการตกผลึก (Tc) ด้วยเทคนิค Differential Scanning
Calorimetry (DSC)
จากผลของ DSC พบว่า HDPE ที่ผ ่านการฉายรังสีค วามเข้ม ต่างๆจะมีค ่า Tm สูง กว่า HDPE ที่
ไม่ได้ผ่านการฉายรังสี ส่วนค่า Tc ของ HDPE จะมีค ่าลดตํ่าเล็กน้อยเมื่อความเข้ม ของรังสีเพิ่ม ขึน
แสดงว่าพัน ธะเชื่อ มโยงมีผ ลทำให้พ อลิเมอร์ท นความร้อ นได้ส ูง ขึ้น แต่ข ัด ขวางหรือ หน่วงเหนี่ย วการ
ตกผลึก ของHDPE ทำให้ Tc ของ HDPE มีค่าลดลง
สำหรับ พอลิเมอร์ผ สม 30PP:70HDPE ค่า Tm ของ PP ในพอณิม อร์ผ สมพบว่าลดลงจากก่อ น
ผสม(จาก175 ๐C ไปเป็น 169 ๐C) และเปลี่ย นแปลงเพีย งเล็ก น้อ ยเมื่อ ความเข้ม รังสีท ี่ฉ ายบน HDPE
เพิ่มขึ้น แสดงว่า HDPE ที่ไม่ผ ่า นการฉายรัง สีส ามารถผสมกับ P P ^ จึง รบกวนการตกผลึก ของ PP
แต่เมื่อผสม HDPE ที่ฉ ายรัง สีล งไป การละลายของ HDPE ใน PP น้อยลง การรบกวนการตกผลึก
ของ PP จึงเกิด ขึ้น น้อ ยมาก Tmของ pplนพอลิเมอริผ สมจึงคงที่ สำหรับ ค่า Tm ของ HDPE ที่ผ่านการ
ฉายรัง สีร ัง สีค วามเข้ม ต่างๆในพอณิม อร์ผ สมจะสูง กว่า HDPE ที่ไ ม่ไ ด้ผ ่า นการฉายรัง สี แต่ม ีแนว
โน้ม ลดลงตามความเข้ม ของรังสีท ี่เพิ่ม ขึ้น
สำหรับ ค่า Tc 'นั้นพบว่า HDPE ที่ไม,ได้ผ ่านการฉายรังสีจ ะเกิด การตกผลึก ร่ว มกัน กับ PP
(Co-crystallisation) (รูป 2a) ส่วนพอลิเมอร์ผ สมที่ม ี HDPE ที่ผ ่านการฉายรัง สีจ ะทำตัว คล้ายสารก่อ
นิว เคลีย สทำให้ PP ตกผลึก เร็ว กว่าปกติ
เมื่อ ความเข้ม ของรังสีเพิ่ม ขึ้น จะเกิด การแยกวัฎ ภาคออก
จาก PP อย่างเห็น ได้ช ัด (รูป 2b, 2c และ 2d) แสดงว่าปริม าณพัน ธะเชื่อ มโยงของ HDPE ที่เพิ่มขึน
เนื่อ งจากการฉายรัง สีม ีบ ทบาทสำคัญ ที่จ ะทำให้ P P ^ สามารถเกิด ผลึก ร่ว มกับ HDPE จึงเกิด การแยก
วัฎภาคขึน

สารตัวอย่าง
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T e m p e ra tu r e (°C )
รูป ที่2 แสดงพีก Tc ที่ไ ด้1จาก DSC ของพอลิเมอร์ผสม 30PP:70HDPE
3.2 การศึก ษาการทนทานต่อ ความร้อ นด้ว ยเทคนิค Thermogravimetric Analysis (TGA)
จากผลของ TGA พบว่า HDPE จะทนความร้อ นได้ส ูง กว่า PP และสำหรับ HDPE ที่ฉาย
รังสี 10 และ 20 kGy จะทนความร้อ นได้ส ูงขึ้น ตามลำดับ เมื่อ เทีย บกับ HDPE ที่ไม'ได้ผ่านการฉาย
รังสี แต่ที่ 30 kGy ทนความร้อ นได้ต ํ่าลง อาจเนื่อ งจากเกิด Chain scission ขึน แข่งขัน กับ การเกิด
พัน ธะเชื่อ มโยงจึง ทำให้ HDPE ทนความร้อ นได้น ้อ ยลง แต่อ ย่างไรกีต ามยังสูงกว่า HDPE ที่ไ ม่ไ ด้
ฉายรังสี

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)
รูป ที่ร แสดงผลการศึก ษาด้ว ย TGA ของ PP และ HDPE ที่ฉ ายและไม่ฉ ายรัง สี
สำหรับ พอลิเมอร์ผ สม 30PP:70HDPE จากผลของ TGA พบว่า เมื่อผสม PP ลงใน HDPE
จะทำให้ HDPE ทนความร้อ น1ได้ตํ่าลง (จาก 436 ° c ไปเปีน 357 °C) เนื่องจาก pp«»งมีอยู่ใน
ปริม าณน้อ ยกว่า จะทำหน้าที่ค ล้า ยสิ่ง แปลกปลอมใน HDPE ส่ง ผลให้ป ริม าณความเปีน ผลึก ใน HDPE
ลดลง สำหรับ พอลิเมอร์ท ี่ผ สม HDPE ผ่านการฉายรังสีจ ะทนความร้อ นได้ส ูงขืน ตามความเข้ม ของ
รัง สีท ี่เพิ่ม ขึ้น เมื่อ เทีย บกับ พอณิม อร์ผ สมที่ HDPE ไม,ได้ผ ่านการฉายรังสี แสดงว่าปริม าณพัน ธะเชื่อ ม
โยงที่ม ีใน HDPE ช่ว ยให้พ อณิม อร์ผ สมมีส มบัต ิท นความร้อ นได้ส ูง ขึ้น

3.3 การศึกษาลุณหภูมึในการแอ่นตัวด้วยเทคนิค Deflection Temperature Under Load(DTUL)
จากผลของ DTUL พบว่า PP ทนต่อ อุณ หภูม ิท ี่ท ำให้แ อ่น ตัว ได้ส ูง กว่าHDPE แสดงว่า PP มี
ค่าอุณหภูมิ เปลี่ย นสถานะคล้ายแก้ว (T ) สูงกว่า สำหรับ พอณิม อร์ผ สม 30PP:70HDPE จากผลของ
DTUL พบว่า พอณิม อร์ผ สมที่ HDPE ผ่านการฉายรัง สีท ุก ความเข้ม ของรัง สีจ ะให้ค ่า DTUL สูงกว่า
HDPE ที่ไม่ไ ด้ผ ่านการฉายรัง สี แสดงว่า พัน ธะเชื่อ มโยงใน HDPE ที่ผ ่านการฉายรัง สีท ำให้ค ่า DTUL
สูงขึน

ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาด้วย DTUL
สารตัวอย่าง

DTUL (°C) ที่ความเข้มรังสี (kGy)
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4. การทดสอบสมบ้ติเชิงกล
4.1 การทดสอบสมบ้ติความทนทานต่อแรงกระแทก (Impact strength)
จากผลการทดสอบพบว่า HDPE จะมีค วามทนทานต่อ แรงกระแทกสูง กว่า PP สำหรับ ใน
พอณิม อร์ผ สมพบว่าความทนทานต่อแรงกระแทก'ของตัวอย่างที่ม ี HDPE ผ่านการฉายรังสีม ีค ่าตํ่า
กว่าตัว อย่างที่HDPE ไม่ได้ฉ ายรัง สี อาจเนื่อ งมาจากพัน ธะเชื่อ มโยงใน HDPE ทำให้ก ารกระจายตัว
ของ HDPE ใน PP ไม่ดี เกิด การแยกวัฎ ภาคขืน ทำให้ก ารส่ง ผ่านแรงไม่ด ี

ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาความทนทานต่อแรงกระแทก
สารตัวอย่าง

ความทนทานต่อ แรงกระแทก (kJ/m2)
ที่ค วามเข้ม รังสี (kGy)
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4.2 การทดสอบความทนทานต่อแรงคีงด้วยเครื่อง Tensile Testing Machine
จากผลการทดสอบพบว่า PP จะมค่า Tensile strength at yield, Stress at break และ
Modulus สูงกว่า HDPE ส่ว นค่าร้อ ยละการยืด ของ PP จะตํ่ากว่า HDPE สำหรับ พอณิม อร์ผ สม
30PP:70HDPE จากผลการทดสอบพบว่าค่า Tensile strength at yield และ Stress at break ของ
ตัวอย่างที่มี HDPE ผ่านการฉายรังสีจะเพิ่ม ขึ้น ตามความเข้ม ของรังสีท ี่เพิ่ม ขึ้น แสดงว่าพัน ธะเชื่อ มโยง
ใน HDPE มีผลต่อ Tensile strength at yield และ Stress at break สำหรับ ค่าร้อ ยละการยืด มีแ นวโน้ม
ลดลงเมื่อความเข้ม ของรังสีเพิ่ม ขึ้น ส่วนค่า Modulus มีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น เนื่อ งมาจากการเพิ่ม ของค่า
Stress แต่ค ่าร้อ ยละการยืด ที่แ ต่ล ะความเข้ม ของรัง สีล ดลงจึง ส่ง ผลให้ค ่า Modulus เพิ่มขึน

ตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาสมบัติ ทนแรงดึงของพอลิเมอร์ผสม 30PP:70HDPE
สารตัวอย่าง

ความเข้มรังสี T e n s i l e Stress at Break Elongation Modulus
Strength at
at Break(%) (N/mm )
(N/mm )
(kGy)
Yield( N/mm )
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—

20

5

9

509

10

16

10

5

415

20

17

17

4

474

30

20

20

5

543

บทวิจารณ์และสรูปผล
การฉายรัง สีจ ะทำให้ HDPE เกิด อนุม ูล อิส ระขึ้น โดยอนุม ูล อิส ระบางส่ว นใf นจะทำปฏิกิริยา
กัน เกิด พัน ธะเชื่อ มโยงและมีบ างส่ว นถูก กัก ขัง อยู่ในบริเวณผลึก ของ HDPE จากพีกของ IR จะไม่พบ
หมู่ค าร์บ อนิล และไฮโดรเปอร์อ อกไซด์ แสดงว่าไม่เกิด ปฏิก ิร ิย าออกซิเดชัน เมื่อความเข้ม ของรังสีเพิ่ม
ขึน จะทำให้เกิด อนุม ูล อิส ระเพิ่ม ขึน โอกาสเกิด พัน ธะเชื่อ มโยงมีม ากขึน ซึ่งพิจ ารณาได้จ ากร้อ ยละการ
เกิดเจลที่เพิ่มขึน ปริม าณพัน ธะเชื่อ มโยงที่เพิ่ม ขึ้น ส่ง ผลให้อ ุณ หภูม ิก ารหลอมเหลว (T J สูงขึน
และขัด ขวางการตกผลึก ทำให้อ ุณ หภูม ิก ารตกผลึก ( Tc ) ลดลง ส่ว นความสามารถในการทนความ
ร้อ นจะสูงขึน ตามปริม าณพัน ธะเชื่อ มโยงเพิ่ม ขึน

ได้ผ ่านการฉายรังสี สำหรับ สมบัต ิเชิง กลนั้น ค่า Tensile strength at yield, Stress at break ของตัวอย่าง
ที่HDPE ไม่ได้ผ ่านการฉายรัง สีจ ะสูง กว่าตัว อย่างที่ HDPE ผ่านการฉายรังสี 10 kGy แต่เมื่อความเข้ม
ของรังสีเพิ่ม ขึ้น เปีน 20 และ 30 kGy ตามลำดับ สมบัต ิเชิงกลจะดีข ึ้น ตามปริม าณพัน ธะเชื่อ มโยงที่เกิด
ขึ้น ใน HDPE
จากผลการทดลองทั้ง หมดสรุป ได้ว ่า รัง สีจ ะทำให้เกิด พัน ธะเชื่อ มโยงใน HDPE ซึ่งช่ว ยให้พ อ
ลิเมอร์ผ สมระหว่า ง30PP:70HDPE มีค วามสามารถทนความร้อ นได้ส ูง ขึ้น และมีส มบัต ิเชิง กลเช่น
ความทนแรงดึงและมอดุล ัส สูงขึ้น ตามปริม าณรังสีท ี่เพิ่ม ขึ้น
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