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บทคัดย่อ
จากงานวิ จัย นี้ ได้ท าการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของจ านวนครั้ งและ
ปริ มาณการใช้รีไซเคิลที่มีต่อสมบัติการไหลและสมบัติเชิงกลของพอลิเอ
ทิลีนความหนาแน่ นต่า โดยได้ทาการศึกษาจานวนครั้ งของการรี ไซเคิล
ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ครั้ง ในอัตราส่ วนผสมในช่วงระหว่าง 15 ถึง 45 เปอร์ เซนต์
โดยน้ าหนัก จากผลการทดสอบที่การรี ไซเคิลครั้ งที่ 1 และ 2 พบว่า ค่า
ความหนื ด อัตราส่ วนการบวมตัว ความต้านทานต่อแรงดึงและระยะยืดที่
จุดขาดมีแนวโน้มลดลง เนื่ องจากการที่สายโซ่ โมเลกุลเกิ ดการคลายตัว
และถูกตัดขาดในระหว่างกระบวนการผลิตซ้ า อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
ผลการทดสอบที่ได้จากจานวนครั้ งของการรี ไซเคิลที่ 3 และ 4 พบว่าค่า
ความหนื ด และความต้านทานต่ อแรงดึ ง มีแนวโน้มเพิ่ มขึ้น ตามลาดับ
ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากการเกิดพันธะเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่โมเลกุลที่
มีล ัก ษณะเป็ นกิ่ ง ก้า นของพอลิเ อทิ ลีน ความหนาแน่ น ต่ า เมื่อ พิ จารณา
อิท ธิ พ ลของการเพิ่มปริ ม าณการใช้รีไ ซเคิ ล พบว่า ค่ าความหนื ดและ
อัตราส่ วนการบวมตัว มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ค่าความต้านทานต่ อ
แรงดึงสู งสุ ดและระยะยืดก่อนขาดมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
คาสาคัญ: การรี ไซเคิลพอลิเอทิลีนความหนาแน่ นต่า, สมบัติการไหลและ
สมบัติเชิงกล
Abstract
In this study, the effects of reprocessing cycles and recycle
ratio on the rheological and mechanical properties of Low Density
Polyethylene (LDPE) were investigated. The number of reprocessing
cycles was varied from 1 to 4 and the recycle ratio was varied from 15
to 45 wt%. The results obtained from reprocessing numbers 1 and 2 of
LDPE showed that the apparent viscosity, die swell ratio, tensile
strength and elongation at break were lower than that of virgin LDPE.
This was probably due to the disentanglement and chain scission of
long chain branching of LDPE molecules. However, an increase in
viscosity and tensile strength of LDPE were found for the reprocessing
numbers 3 and 4. This mainly attributed to an occurrence of

crosslinking structure. Increasing recycle ratio tended to decrease the
apparent viscosity and die swell ratio, while no significant changes were
found in tensile strength and elongation at break of LDPE.
Keywords: Recycled LDPE, Rheological and mechanical properties

1.บทนา
ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ประเภทพอลิเมอร์ มีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย
ซึ่ งการเลือ กใช้พ อลิเมอร์ น้ ัน ขึ้นอยู่ กับวัต ถุประสงค์ในการใช้งาน โดย
พบว่าการใช้พอลิเอทิลีนความหนาแน่ นต่า ( Low Density Polyethylene,
LDPE ) ที่ มี ส มบัติ ก ารยื ด หยุ่ น (Flexibility) และทนต่ อ สารเคมี
(Chemical Resistance) ได้เป็ นอย่างดี จึงนิ ยมนามาผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เช่น ซองบรรจุอาหาร แผ่นฟิ ล์ม รวมถึงของเด็กเล่นที่ตอ้ งการลักษณะ
ชิ้ น งานที่ มี ค วามนิ่ ม เป็ นต้น จากการใช้ง านของพอลิ เ อทิ ลี น ความ
หนาแน่ นต่าที่มีเป็ นจานวนมาก จึงทาให้พบปั ญหาของเสี ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่ ง
ก่อให้เกิดมลพิษที่เป็ นปั ญหาต่อสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากการย่อยสลายของ
พอลิเมอร์ ตามธรรมชาติใช้เวลานานมาก หรื อการทาลายด้วยการเผาซึ่ ง
ส่ ง ผลให้ ช้ นั บรรยากาศถู ก ท าลายได้ หากมี การน าพอลิ เ อทิ ลี น ความ
หนาแน่ น ต่ า ผ่ า นกระบวนการรี ไซเคิ ล (Recycle) และขึ้ น รู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง นอกจากช่วยภาคอุตสาหกรรมลดต้นทุนการผลิต
แล้ว ยังช่วยในเรื่ องการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้น การรี ไซเคิลจึง
ถือเป็ นวิธีการที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากการนาพอลิเอ
ทิลีน ที่ผ่านกระบวนการรี ไซเคิล นั้นอาจมีสมบัติ ที่ด ้อยลงเมื่อเทีย บกับ
เกรดบริ สุทธิ์ นอกจากนี้ จานวนครั้งของการรี ไซเคิลก็ถือเป็ นส่ วนสาคัญที่
ส่ งผลต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากหากมีการรี ไซเคิลซ้ าไปซ้ ามาเป็ น
จานวนหลายๆ ครั้ ง เป็ นการทาให้สมบัติในด้านการใช้งานลดลงไปอีก
ซึ่งในงานวิจยั นี้ ได้ศึกษาถึงจานวนครั้งในการรี ไซเคิล และปริ มาณการใช้
เม็ด รี ไ ซเคิ ล พอลิ เ อทิ ลี น ความหนาแน่ น ต่ า เพื่ อ ศึ ก ษาสมบัติ ก ารไหล
(Rheological Properties) และสมบัติเชิงกล (Mechanical Properties) ที่มี
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบของการรี ไซเคิล

2.1 การเตรี ยมเม็ดรี ไซเคิลพอลิเอทิลีนความหนาแน่ นต่า
นาเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่ นต่ามาผ่านกระบวนการอัดรี ดที่
อุณหภูมิ 150C พอลิเอทิลีนความหนาแน่ นต่าหลอมเหลวที่ออกจากหัว
ขึ้นรู ปถูกดึงผ่านรางน้ าเพื่อให้เกิ ดการเย็นตัว และเข้าสู่ กระบวนการตัด
เม็ด จากนั้นนาไปอบเพื่อไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 80C และถือว่าเม็ดที่
ได้มาเป็ นเม็ดรี ไซเคิลครั้งที่ 1 นาเม็ดรี ไซเคิลที่ได้แบ่งเป็ น 2 ส่ วนนาส่ วน
หนึ่ งเข้าสู่ กระบวนการข้างต้นเพื่อเตรี ยมเป็ นเม็ด รี ไซเคิลครั้ ง 2, 3 และ 4
ต่อไป นาเม็ดที่ผ่านการรี ไซเคิลในแต่ละครั้ งผสมกับพอลิเอทิลีนความ
หนาแน่ นต่าที่อตั ราส่ วน 15, 30, 45 และ 100 เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนัก เพื่อ
ใช้ในการทดสอบสมบัติการไหล และสมบัติเชิงกล
2.2 การทดสอบสมบัติการไหล
การทดสอบสมบัติ การไหลแบ่งเป็ นการทดสอบค่าความหนื ด
และอัตราส่ วนการบวมตัวที่อตั ราเครี ยดเฉื อนต่างๆ ซึ่ งใช้เครื่ องทดสอบ
สมบัติการไหลอินไลน์ รีโอมิเตอร์ (In-line Rheometer) ตามมาตราฐาน
ASTM D1238 โดยเริ่ มจากการนาเม็ดรี ไซเคิลพอลิเอทิลีนความหนาแน่ น
ต่ า ที่ เ ตรี ย มไว้ข ้า งต้น มาท าการอัด รี ด โดยใช้อุ ณ หภู มิ 150C เพื่ อ ให้
พอลิ เ มอร์ ห ลอมเหลวไหลผ่า นเครื่ อ งอิ น ไลน์ รี โ อมิ เตอร์ และท าการ
บันทึ กข้อมูล โดยสามารถค านวณค่ าความหนื ด และค่ า อัต ราส่ วนการ
บวมตัว ได้จากสมการที่ 1 และ 2 ตามลาดับ

ทดสอบเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine) โดยใช้ความเร็ วใน
การดึงยืดเท่ากับ 50 mm/min และมีระยะจับชิ้นงานเท่ากับ 50 mm

3. ผลการดาเนินโครงงาน
3.1 สมบัติการไหล
จากรู ปที่ 1 พบว่าค่าความหนื ดที่ได้จากการรี ไซเคิลในครั้ งที่ 1
และ 2 มีแนวโน้มลดลง เนื่ องจากสายโซ่ โมเลกุลของพอลิเอทิลีนความ
หนาแน่ นต่าถูกตัดขาดจากแรงเฉื อนของสกรู ขณะกระบวนการรี ไซเคิล
อย่ า งไรก็ ต ามจากการรี ไซเคิ ลในครั้ งที่ 3 และ 4 พบว่าค่ า ความหนื ด
มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น เนื่ องจากการเกิ ดพันธะเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่
โมเลกุล ทั้งนี้ จากการเกิดพันธะเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่ โมเลกุลส่ งผล
ให้มีความแข็งเกร็ ง (Rigid) เพิม่ ขึ้น และจากการที่สายโซ่โมเลกุลที่ถูกตัด
ขาดในปริ มาณมากทาให้มีก ารสะสมพลังงานแบบอีลาสติกน้อยลง ซึ่ ง
เป็ นเหตุให้อตั ราส่ วนการบวมตัวมีแนวโน้มลดลงด้วย ดังแสดงในรู ปที่ 2
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2.3 การทดสอบสมบัติความต้ านทานต่ อแรงดึง
การทดสอบสมบัติเชิงกลแบ่งออกเป็ นการทดสอบสมบัติความ
ต้านทานต่อแรงดึง และระยะที่ จุดขาด โดยเริ่ มจากนาเม็ดพอลิเอทิลี น
ความหนาแน่ น ต่ า ที่ ผ สมในอัต ราส่ ว นข้า งต้น ฉี ด ขึ้ น รู ป เป็ นชิ้ น งาน
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D638 จากนั้นจึงนาไปทดสอบด้วยเครื่ อง
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รู ปที่ 1 ค่าความหนื ดของพอลิเอทิลีนความหนาแน่ นต่า
ที่จานวนครั้งในการรี ไซเคิลต่างๆ
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2. อุปกรณ์และวิธีการ
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รู ปที่ 2 ค่าอัตราส่ วนการบวมตัวของพอลิเอทิลนี ความหนาแน่นตา่
ที่จานวนครั้งในการรี ไซเคิลต่างๆ
3.2 สมบัติความต้ านทานต่ อแรงดึง
ผลการทดสอบสมบัติความต้านทานต่อแรงดึงของการรี ไซเคิล
ในครั้งที่ 1 ถึง 4 และที่ปริ มาณ 15, 30 และ 45 เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนัก ดัง

แสดงในรู ปที่ 3 พบว่าค่าความต้านทานต่อแรงดึงในการรี ไซเคิลครั้ งที่ 1
และ 2 มีแนวโน้มลดลงต่ากว่าพอลิเอทิลีนความหนาแน่ นต่า เนื่ องจาก
สายโซ่โมเลกุลถูกตัดขาดจากความร้อนและแรงเฉือนของสกรู ในระหว่าง
กระบวนการรี ไซเคิล และจากการรี ไซเคิลครั้ ง ที่ 3 และ 4 ส่ งผลให้ค่ า
ความต้านทานต่อแรงดึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลาดับอย่างเห็นได้ชดั ทั้งนี้
เนื่ องจากการเกิดพันธะเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่ โมเลกุลทาให้ค่าความ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น โดยเมื่อดูอิทธิ พลของปริ มาณรี ไซเคิลพอลิเอทิลีนความ
หนาแน่ นต่าในอัตราส่ วนต่างๆ พบว่าไม่ส่ง ผลต่อความต้านทานต่อแรง
ดึงมากนัก ในขณะที่ผลของการทดสอบระยะยืดที่จุดขาดให้ผลสอดคล้อง
กับ ค่ า ความต้านทานต่ อ แรงดึ ง กล่ า วคื อ เมื่ อ ความต้า นทานต่ อ แรงดึ ง
เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ค่าระยะยืดที่จุดขาดลดลงตามลาดับ ดังแสดงในรู ปที่ 4
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กับ ผลของค่ า ระยะยื ด ที่จุด ขาด คื อ เมื่ อความแข็ง แรงเพิ่มขึ้ นส่ ง ผลให้
ความสามารถในการดึ งยืดลดน้อยลง อี กทั้งค่ าอัตราส่ วนการบวมตัวมี
แนวโน้ มลดลงเมื่อ จานวนครั้ ง ในการรี ไซเคิ ลเพิ่ ม ขึ้น ตามล าดับ ทั้ง นี้
เนื่ องมาจากการที่สายโซ่ โมเลกุลถูกตัดขาดมากขึ้นทาให้สามารถสะสม
พลัง งานได้น้ อ ยลง จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ารบวมตัว ลดลง และเมื่ อ พิ จารณา
อิทธิ พลของปริ มาณรี ไซเคิลพอลิเอทิลีนความหนาแน่ นต่าที่ผสมกับพอลิ
เอทิลีนความหนาแน่ นต่าในอัตราส่ วน 15, 30, 45 และ 100 เปอร์ เซ็นต์
โดยน้ าหนัก พบว่าค่าความหนื ดและค่าอัตราส่ วนการบวมตัวมีแนวโน้ม
ลดลงตามลาดับ เนื่ องจากปริ มาณของสายโซ่โมเลกุลที่ถูกตัดขาดและการ
เกิดพันธะเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่ โมเลกุล ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่ ง
ไม่ส่งผลต่อค่าความต้านทานต่อแรงดึง และค่าระยะยืดที่จุดขาดมากนัก
ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากการที่ มีอิ ท ธิ พ ลของพอลิ เ อทิ ลี น ความหนาแน่ น ต่ า เป็ น
ส่ วนผสมอยู่ในปริ มาณมาก
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รู ปที่ 3 ความต้านทานต่อแรงดึงของพอลิเอทิลนี ความหนาแน่นตา่
ที่จานวนครั้งและปริ มาณการรี ไซเคิลต่างๆ
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รู ปที่ 4 ค่าระยะยืดที่จุดขาดของพอลิเอทิลีนความหนาแน่ นต่า
ที่จานวนครั้งและปริ มาณการรี ไซเคิลต่างๆ

4. สรุปผล
เมื่อ พิจารณาอิทธิ พลของจานวนครั้ งในการรี ไซเคิล พบว่าใน
ครั้งที่ 1 และ 2 ค่าความหนื ด และค่าความต้านทานต่อแรงดึงมีแนวโน้ม
ลดลง เนื่ องจากสายโซ่ โมเลกุลถูกตัดขาดจากความร้ อน และแรงเฉื อ น
ของสกรู ในระหว่างกระบวนการรี ไซเคิล ในขณะที่การรี ไซเคิลครั้ งที่ 3
และ 4 พบว่าค่าความหนื ด และค่าความต้านทานต่อแรงดึงมีแนวโน้มเพิ่ม
สู งขึ้น จากการเกิดพันธะเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่โมเลกุล ซึ่ งสอดคล้อง
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