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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ ได ศึ ก ษาการใช อ นุ ภ าคเถ า ลอยเพื่ อ เป น สารตั ว เติ ม สํ า หรั บ พอลิ เ อทธิ ลี น ที่ ขึ้ น รู ป โดยใช
กระบวนการแบบแมพิมพหมุนเหวี่ยง โดยสังเกตถึงความสามารถในการขึ้นรูปและสมบัติเชิงกลของชิ้นงานที่
ไดรับผลกระทบจากกรรมวิธีและสภาวะในการเตรียมวัสดุผสม รวมถึงผลของปริมาณเถาลอยในชวง 20-40
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ผลการวิจัย พบวา การเตรียมวัสดุผสมดวยกรรมวิธีการผสมแบบหลอมเหลวสามารถชวย
เพิ่มปริมาณการใชเถาลอยในวัสดุผสมไดมากกวากรรมวิธีการผสมแบบแหง โดยสังเกตจากความสามารถในการ
ขึ้นรูปชิ้นงาน สําหรับสมบัติเชิงกลของชิ้นงานที่ไดจากกรรมวิธีการผสมทั้งสองแบบมีคาใกลเคียงกัน สวนผลของ
สภาวะในการเตรียมวัสดุผสมพบวา การเพิ่มความเร็วในการผสมมีแนวโนมทําใหสมบัติเชิงกลลดลงเล็กนอย การ
เพิ่มปริมาณเถาลอยในวัสดุผสมสงผลใหคาความทนแรงดึงสูงสุด ระยะยืดตัวที่จุดขาด และความทนแรงกระแทก
ลดลง

Abstract
Fly ash (FA) particles were used in this work as filler for polyethylene (PE) articles
manufactured by a rotational moulding process. Process-abilities and mechanical properties of
rotational moulded PE articles were investigated through the effects of blending methods, processing
conditions and fly ash content (20-40 %wt). The results revealed that the specimens prepared by the
melt blending method could result in an increase in fly ash loading in the PE as compared with those
by the blending method, although the mechanical properties of the composites from both blending
methods were similar. The mechanical properties of the FA/PE composites tended to decrease with
increasing mixing speed (screw rotating speed in melt blending and stirrer speed in dry blending).
The additions of fly ash in PE decreased maximum tensile stress, elongation at break and impact
strength.
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คํานํา
อนุภาคเถาลอย (Fly ash particle) ถือเปนผลพลอยไดจากกระบวนการเผาถานหินของโรงงานผลิต
กระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นจํานวนมาก และถือเปนขยะอันตรายที่สงผลกระทบตอปญหาทั้งทางดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพของมนุษย
จากผลดังกลาวทําใหนักวิจัยไทยไดตระหนักและสนใจการนําอนุภาคเถาลอยมาใชใหเกิด
ประโยชนขึ้น โดยพบวา ในป ค.ศ. 2002 มีปริมาณการใชเถาลอยสูงถึง 1,800,000 ตันตอป หรือคิดเปนรอยละ 60
ของที่ผลิตได (สมชัย กกกําแหง, 2539) ซึ่งประเภทของงานที่ใชสวนใหญเพื่อใชเปนสวนผสมคอนกรีต จาก
งานวิจัยของ McCarthy และ Dhir (McCarthy and Dhir, 2005) พบวา อนุภาคเถาลอยสามารถใชผสมกับสาร
ปอรตแลนดเพื่อผลิตคอนกรีตไดในปริมาณสูงถึง 45 เปอรเซ็นต และสามารถเพิ่มความแข็งแกรงของคอนกรีตได
โดยมีคาพลังงานการการประสานตัว (Clinker energy) ที่ต่ํา นอกจากนี้ยังพบสารประกอบอนินทรียหลายชนิดใน
เถาลอย เชน ซิลิกา อลูมินา และออกไซดของเหล็ก ที่ปริมาณสัดสวน 35 20 และ 10 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
(Thongsang and Sombatsompop, 2007, Iyer and Scott, 2001)
สําหรับบทบาทของเถาลอยในพอลิเมอรนั้น พบวา เถาลอยที่ผานการปรับปรุงดวยสารคูควบประเภทไซ
เลน (Silane coupling agent) สามารถทําหนาที่เปนสารตัวเติมกึ่งเสริมแรงของยางได เนื่องจากเถาลอยมี “ซิลิกา”
ซึ่งเมื่อผานการปรับปรุงผิวดวยสารเคมีดังกลาวแลวสามารถเชื่อมโยงกับโมเลกุลของยางได (Da Costa et al.,
2000, Wimolmala et al., 2006, Thongsang and Sombatsompop, 2007) จากงานวิจัยของ Li (Li et al.,
1998) ไดศึกษาสมบัติของวัสดุเชิงประกอบระหวางพอลิเอทธิลีนเทอเรพทาเรทและเถาลอย พบวา เถาลอยสามารถ
ลดการเกิดการเสื่อมสภาพทางความรอนและชวยเรงในการหลอมตัวและการผสมของพอลิเอทธิลีนเทอเรพทาเรท
ได สามารถลดการหดตัวและเพิ่มสมบัติความตานทานแรงกดไดสูงถึง 53 เปอรเซ็นต งานวิจัยของ Alkan (Alkan
et al., 1995) ไดทําการศึกษาสมบัติเชิงกลและความทนตอสารเคมีของวัสดุผสมระหวางพอลิเอทธิลีนความ
หนาแนนต่ําที่ไดมาจากถุงขยะแลวนํากลับมาใชใหมและเถาลอย โดยผสมเถาลอยในสัดสวน 10-50 เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนัก พบวา ความตานทานแรงดึงของวัสดุผสมมีคาสูงสุดที่ปริมาณเถาลอยเทากับ 20 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนัก และหลังการทดสอบความทนตอตัวทําละลาย ไดแก โซเดียมไฮดรอกไซด กรดอะซิติก เอทานอล และ
กรดซัลฟูริก ทีค่ วามเขมขน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 22 ชั่วโมง นั้น ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติของวัสดุผสม
งานวิจัยของ Sombatsompop และ Kositchaiyong (Sombatsompop and Kositchaiyong, 2006) ได
ศึกษาการทําหนาที่เปนสารตัวเติมของอนุภาคเถาลอยในวัสดุพอลิเอทธิลีน เพื่อใชเปนสารลดตนทุนการผลิตถัง
บําบัดน้ําทิ้งที่ขึ้นรูปดวยกระบวนการแมพิมพหมุนเหวี่ยง (Rotational moulding process) โดยศึกษาในชวงการ
ผสม 10 – 30 เปอรเซ็นต และเปรียบเทียบความสามารถในการขึ้นรูปกับการใชสารตัวเติมชนิดแคลเซียม
คารบอเนต พบวา การผสมเถาลอยในพอลิเอทธิลีนดวยวิธกี ารผสมโดยตรงหรือการผสมแบบแหง (Dry blend)
สามารถขึ้นรูปไดทุกสัดสวนการผสม ในขณะที่การผสมแคลเซียมคารบอเนตไมสามารถขึ้นรูปได ยกเวนการ
ปรับปรุงวิธีการเตรียมวัสดุผสมโดยใชการผสมแบบหลอมเหลว (Melt blend) กอนนําไปขึ้นรูปดวยกระบวนการ
ดังกลาว จากผลการทดลองขางตนที่พบวา วัสดุผสมที่ใชเถาลอยเปนสารตัวเติมในพอลิเอทธิลีน มีความสามารถ
ในการขึ้นรูปไดดีกวาการใชแคลเซียมคารบอเนต ทั้งนี้คาดวาเนื่องจากผลของรูปรางเถาลอยซึ่งมีลักษณะกลม ดวย
เหตุนี้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการเพิ่มปริมาณการใชเถาลอยเปนสารตัวเติม โดย
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ศึกษาถึงอิทธิพลของกรรมวิธกี ารผสมที่มีตอความสามารถในการขึ้นรูป และสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑที่ขึ้นรูป
จากกระบวนการแมพิมพหมุนเหวี่ยง โดยปริมาณการผสมเถาลอยอยูในชวง 20-40 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก

อุปกรณและวิธีการ
วัสดุวิจัย
พอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแนนปานกลาง (Medium Density Polyethylene, MDPE) ชื่อทางการคา
M380RU/RUP ความหนาแนน 0.938 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร คาดัชนีการไหล 4.0 กรัมตอ 10 นาที จาก
บริษัท ไทยพอลิเอทธิลีน จํากัด กรุงเทพฯ สวนเถาลอย (Fly ash) มีลักษณะเปนอนุภาคทรงกลมขนาดเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 75 ไมครอน จากโรงไฟฟาถานหินแมเมาะ จังหวัดลําปาง
วิธีการผสมพอลิเอทธิลีนกับอนุภาคเถาลอย
การผสมแบบหลอมเหลวใชเครื่องผสมแบบอัดรีดเกลียวหนอนคู ยี่หอ Labtech ความดันสูงสุด 80 บาร ความเร็ว
รอบการหมุนสกรูสูงสุด 600 รอบตอนาที ของบริษัท Labtech engineering จํากัด (ประเทศไทย) โดยศึกษาผล
ความเร็วในการหมุนสกรูขณะผสมในชวง 200 ถึง 600 รอบตอนาที สวนการผสมแบบแหงใชเครื่องปนผสม
ความเร็วสูง ยี่หอ Labtech ความตางศักยไฟฟา 450 โวลต แบบ 3 เฟส ของบริษัท Labtech engineering จํากัด
(ประเทศไทย) โดยสภาวะการผสมคือ ความเร็วการหมุนใบพัดกวนขณะผสมในชวง 300 ถึง 900 รอบตอนาที
การขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ
ชิ้นงานทดสอบระดับโรงงาน เตรียมโดยใสวัสดุผสมลงในแมพิมพของเครื่องขึ้นรูปดวยแมพิมพหมุนเหวี่ยงชนิด
Rock and Roll ของบริษัท เจริญมิตร จํากัด โดยใชแมพิมพขนาด 130 ลิตร น้ําหนักรวมวัตถุดิบ 12 กิโลกรัม
จากนั้นใหความรอนแกแมพิมพดวยเปลวไฟจากเชื้อเพลิงแก็สแอลพีจี เพื่อทําใหวัตถุดิบมีอุณหภูมิประมาณ 200
องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 20-30 นาที หรือจนกระทั่งวัสดุผสมทั้งหมดเคลือบติดผิวแมพิมพ ขั้นตอมาคือ
การหลอเย็นแมพิมพโดยใชพัดลมเปาแมพิมพเปนเวลาประมาณ 20 นาที จากนั้นปลดชิ้นงานออก ซึ่งชิ้นงานที่ไดมี
ความหนาประมาณ 5 มิลลิเมตร สําหรับชิ้นงานทดสอบระดับหองปฏิบัติการ เตรียมโดยตัดชิ้นงานทดสอบระดับ
โรงงานใหมีรูปรางตามมาตรฐาน BS 2782 Method 320A และ ASTM D256 (2007)
การทดสอบลักษณะและสมบัติของชิ้นงาน
การบันทึกคาที่เกี่ยวของกับการเตรียมวัสดุผสม ไดแก แรงบิดของสกรูขณะผสมที่แสดงจากปริมาณกระแสไฟฟาที่
มอเตอรใชหมุนสกรู และความดันของวัสดุผสมขณะหลอมเหลวในเครื่องผสมแบบอัดรีดเกลียวหนอนคู
ความสามารถในการขึ้นรูปซึ่งประเมินจากความสมบูรณของชิ้นงาน
โดยสังเกตจากรูปรางของชิ้นงานตองมี
ลักษณะเหมือนแมพิมพทุกประการ และไมมีเศษวัตถุดิบหลงเหลือตกคางอยูห ลังจากสิ้นสุดกระบวนการขึ้นรูป
การทดสอบสมบัติเชิงกล ไดแก การทดสอบสมบัตคิ วามทนแรงดึงตามมาตรฐานสากล BS 2782 Method 320A
และการทดสอบแรงความทนแรงกระแทกตามมาตรฐานสากล ASTM D256 (2007)
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ผลการทดลองและวิจารณ
ผลของกรรมวิธีการผสมที่มีตอ ความสามารถในการขึ้นรูปและสมบัติเชิงกล
การผสมแบบหลอมเหลว (Melt blending method)
ตารางที่ 1

ผลของความเร็วรอบการหมุนสกรูที่มีตอคาแรงบิดสกรู และความดันที่เกิดขึ้นในเครื่องผสมแบบอัด
รีดเกลียวหนอนคูที่อุณหภูมิการผสม 200 องศาเซลเซียส
20

Value
Mixing torque (%)
Pressure of melt (bar)
Screw rotating speed (rpm)

200
51.5
54.0

400
43.5
49.0

600
41.5
37.5

Fly ash content (%wt)
30
Screw rotating speed (rpm)
200
400
600
50.0
43.5
41.5
55.0
49.0
38.0

40
200
52.5
66.5

400
45.5
58.5

20

Fly ash content (%wt)
30

40

Processibility

Processibility

Processibility

Processibility

Processibility

Processibility

Processibility

Processibility

Processibility

600
43.5
50.0

200

400

600

รูปที่ 1 ผลของความเร็วรอบการหมุนสกรูที่มีตอลักษณะของชิ้นงานที่ขึ้นรูปดวยกระบวนการแมพิมพหนุน
เหวี่ยงของวัสดุพอลิเอทธิลีนทีอ่ ุณหภูมิการผสม 200 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 1 แสดงผลของความเร็วรอบการหมุนสกรูของเครื่องผสมแบบอัดรีดเกลียวหนอนคูในชวง 200600 รอบตอนาที และปริมาณเถาลอยในชวง 20-40 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่มีตอคาแรงบิดสกรู ความดันที่เกิดขึ้น
4

ในเครื่องผสม และความสามารถในการขึ้นรูปชิ้นงาน พบวา คาแรงบิดสกรูและความดันที่เกิดขึ้นในเครื่องผสมมี
แนวโนมลดลงตามความเร็วรอบการหมุนสกรู ทั้งนี้คาดวา เนื่องจาก ความเร็วรอบการหมุนสกรูในชวงดังกลาว
สงผลใหวัสดุผสมขณะหลอมเหลวไดรับอัตราเครียดเฉือนที่สูง จึงทําใหพอลิเอทธิลีนในวัสดุผสมแสดงพฤติกรรม
การไหลแบบซูโดพลาสติก (Pseudoplastic behavior) (Liang and Ness, 1997) สวนผลกระทบของการเพิ่ม
ปริมาณเถาลอยในวัสดุผสม
สงผลใหคาแรงบิดสกรูและความดันของวัสดุผสมในเครื่องผสมเพิม่ สูงขึ้นเพียง
เล็กนอย สาเหตุอาจเนื่องมาจากคุณลักษณะของเถาลอยที่มีรูปรางกลมจึงทําใหการไหลของวัสดุผสมเกิดขึ้นได
ดีกวากรณีการเพิ่มปริมาณสารตัวเติมชนิดอื่นๆ (Chaowasakoo and Sombatsompop, 2007, Thongsang and
Sombatsompop, 2007)
สําหรับการทดสอบความสามารถในการขึ้นรูปชิ้นงานแสดงดังรูปที่ 1 พบวา ชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากการ
เตรียมวัสดุผสมโดยใชความเร็วรอบการหมุนสกรูในชวง 200-600 รอบตอนาที และปริมาณเถาลอยในชวง 20-40
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก มีลักษณะเหมือนแมพิมพทุกประการโดยไมมีวัสดุผสมตกคางอยูหลังสิ้นสุดการขึ้นรูป
การผสมแบบแหง (Dry blending method)
Stirrer speed (rpm)

20

Fly ash content (%wt)
30

40

Processibility

Processibility

Non-Processibility

Processibility

Processibility

Non-Processibility

Processibility

Processibility

Non-Processibility

300

600

900

รูปที่ 2 ผลของความเร็วใบพัดกวนในเครื่องปนผสมความเร็วสูงที่มตี อลักษณะของชิ้นงานที่ขึ้น
รูปดวยกระบวนการแมพิมพหนุนเหวี่ยง
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สําหรับผลของสภาวะการเตรียมวัสดุผสม ดวยกรรมวิธีการผสมเถาลอยและพอลิเอทธิลีนโดยตรงใน
เครื่องปนผสมความเร็วสูงหรือการผสมแบบแหงที่มีตอความสามารถในการขึ้นรูป โดยสังเกตจากความสมบูรณ
ของชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากกระบวนการแมพิมพหมุนเหวี่ยงแสดงดังรูปที่ 2 พบวา ความเร็วการปนผสมของใบพัด
กวนในชวง 300-900 รอบตอนาที สามารถขึ้นรูปชิ้นงานไดสมบูรณที่สัดสวนการผสมเถาลอยปริมาณ 20 และ 30
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ไดที่ทุกความเร็วของการปนผสม ในขณะที่ปริมาณการผสมเถาลอยปริมาณ 40 เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนัก ไมสามารถขึ้นรูปได ทั้งนี้คาดวาเนื่องจาก อนุภาคเถาลอยมีแนวโนมที่จะเกิดการเกาะกลุมกันเอง (Self
agglomeration) จึงสงผลใหการหลอมตัวของวัสดุผสมเกิดขึ้นเฉพาะในสวนของพอลิเอทธิลีน ซึ่งเปนสาเหตุให
เนื้อวัสดุผสมที่เหลืออยู
ไมสามารถยึดเกาะกับผิวแมพิมพระหวางกระบวนการขึ้นรูปดวยวิธกี ารหมุนเหวีย่ ง
แมพิมพได
การเปรียบเทียบผลของสภาวะการเตรียมวัสดุผสมที่มีตอสมบัติเชิงกลของชิ้นงาน
ผลของกรรมวิธีการผสม ผลของสภาวะการผสม และผลของปริมาณเถาลอยที่มีตอสมบัติเชิงกล ไดแก
มอดูลัส ความทนแรงดึงสูงสุด ระยะการยืดตัวที่จุดขาดแสดงดังรูปที่ 3 (a-c) และสมบัติความทนแรงกระแทก
แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 3 สมบัติความทนแรงดึงของพอลิเอทธิลีนที่มีเถาลอยผสมอยูในชวง 20-40 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ในกรณี
การผสมแบบหลอมเหลวและแบบแหง ณ ความเร็วการผสมตางๆ โดย (a) คามอดูลัส (b) คาความทนแรง
ดึงสูงสุด และ (c) คาระยะการยืดตัวที่จุดขาด
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รูปที่ 4 สมบัติความทนแรงกระแทกของพอลิเอทธิลนี ที่มีเถาลอยผสมอยูในชวง 20-40 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
ในกรณีการผสมแบบหลอมเหลวและแบบแหง ณ ความเร็วการผสมตางๆ
เนื่องจากในงานวิจัยนี้คาดวา การผสมแบบหลอมเหลวสามารถทําใหอนุภาคเถาลอยเกิดการกระจายตัวใน
พอลิเอทธิลีนไดดี ซึ่งจะสงผลใหสมบัติเชิงกลของชิ้นงานเพิ่มสูงขึ้นได อยางไรก็ตาม จากผลการวิจัย พบวา สมบัติ
เชิงกลของชิ้นงานที่ไดจากการผสมแบบหลอมเหลว มีคาใกลเคียงกับสมบัติเชิงกลของชิ้นงานที่ไดจากการผสม
แบบแหง ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการเตรียมวัสดุผสมดวยกรรมวิธีการผสมแบบหลอมเหลว ทําใหพอลิเอทธิลีน
ไดรับความเคนเฉือนและความรอนในปริมาณที่สูงกวาเมื่อเทียบกับกรณีการผสมแบบแหง จึงทําใหโมเลกุลของ
พอลิเอทธิลีนเสื่อมสภาพและมีน้ําหนักโมเลกุลลดลง (Pinheiro et al., 2007)
ในสวนอิทธิพลของสภาวะการผสมที่แสดงในรูปที่ 3 และ 4 พบวา การเพิ่มความเร็วขณะทําการผสม
สงผลใหสมบัติเชิงกลโดยรวมมีแนวโนมลดลง ยกเวนคามอดูลัส ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการผสมดวยความเร็วสูง
สงผลใหวัสดุผสมโดยเฉพาะพอลิเอทธิลีนไดรับความเคนเฉือนมากขึ้น ซึ่งสงผลโดยตรงตอการเสือ่ มสภาพของ
โมเลกุลและทําใหน้ําหนักโมเลกุลลดต่ําลง สําหรับผลกระทบของปริมาณเถาลอย พบวา การเพิ่มปริมาณเถาลอย
ในวัสดุผสมสงผลใหสมบัติเชิงกลสวนใหญลดต่ําลง ทั้งนี้เนื่องจากความไมสามารถเขากันไดระหวางพอลิเอทธิ
ลีนและอนุภาคเถาลอย ซึ่งทําใหเนื้อวัสดุผสมมีความไมตอเนื่องและมีจดุ บกพรองเกิดขึ้น หรืออาจกลาวไดวา
อนุภาคเถาลอยไมสามารถทําหนาที่เปนสารเสริมแรงของพอลิเอทธิลีนได

สรุป
เทคนิคการเตรียมวัสดุผสมดวยกรรมวิธีการผสมแบบหลอมเหลวในงานวิจัยนี้ สามารถชวยเพิ่มปริมาณ
การผสมเถาลอยในพอลิเอทธิลีนสําหรับกระบวนการขึน้ รูปแบบแมพมิ พหมุนเหวี่ยงไดสูงถึง 40 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนัก ในขณะที่วัสดุผสมที่เตรียมจากกรรมวิธีการผสมแบบแหงสามารถผสมได 30 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก โดย
สมบัติเชิงกลของชิน้ งานทีไ่ ดจากกรรมวิธีการผสมทั้งสองแบบมีคาใกลเคียงกัน สําหรับการเพิ่มความเร็วการผสม
ทั้งในกรณีการผสมแบบหลอมเหลว และแบบแหงสงผลใหสมบัติเชิงกลมีแนวโนมลดลงเล็กนอย สวนการเพิม่
ปริมาณเถาลอยในวัสดุผสมสงผลใหคาความทนแรงดึงสูงสุด ระยะยืดตัวทีจ่ ุดขาด และความทนแรงกระแทกลดลง
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