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การศึกษาสมบัติเชิงกลของไมพลาสติกจากพอลิโพรพิลีน และเศษไมจากปาลมน้าํ มัน:
เสนใยทะลายปาลมเปลา และเสนใยทางใบ
Mechanical and Morphological Studies of Wood Plastic Composites (WPC) made from
Polypropylene (PP) and Waste Oil Palm Fibers: Empty Fruit Bunch Fibers (EFBF)
and Frond Fibers (FF)
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาไมพลาสติก (WPC) จากพลาสติกพอลิโพรพิลีน (Polypropylene; PP) และเสนใย
ธรรมชาติที่เปนเศษเหลือจากอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ไดแก เสนใยทะลายปาลมเปลา (Empty fruit bunch fibers,
EFBF) และเสนใยทางใบ (Frond fibers, FF) โดยควบคุมอัตราสวน PP ตอเสนใย 50:50 (w/w) เตรียมเสนใยดวย
กระบวนการบดเชิงกล (Mechanical pulp, MP.) ผานตะแกรงรอนเบอร 4 (เล็กกวา 80 mesh) WPC เตรียมโดย
เครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two-roll mill) แลวนําไปขึ้นรูปดวยกระบวนการอัดขึ้นรูป (Compression molding
machine) จากนั้นนําไปศึกษาสมบัติเชิงกล (Mechanical properties) และสัณฐานวิทยา (Morphological
properties) งานวิจัยนี้ศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอ WPC ไดแกการเติมสารชวยผสม (พอลิโพรพิลีนตอกิ่งดวย
มาเลอิกแอนไฮไดรด; PP-g-MA) (0-3% โดยน้ําหนัก) ผลของน้ํามันปาลมดิบที่ตกคางในเสนใย (0-6% โดยน้ําหนัก)
ผลของชนิดเสนใยปาลม (EFBF และ FF) จากผลการทดลองพบวา WPC ที่เตรียมจาก PP ผสมเสนใยทะลายปาลม
เปลา (EFBF) และเสนใยทางใบ (FF) มีสมบัติเชิงกลตางกันเล็กนอย ทั้งสองทําหนาที่เปนสารตัวเติมเพิ่มเนื้อแบบไม
เสริมแรง (Non-reinforcing filler) การใชสารชวยผสม (จนถึง 3%) ชวยเพิ่มสมบัติเชิงกลโคงงอเฉพาะ WPC ที่เตรียม
จากเสนใยทางใบ (FF) จากการศึกษาผลของน้ํามันปาลมดิบ (Crude palm oil, CPO) ที่เหลืออยูในเสนใยพบวา
น้ํามันปาลมดิบ 0-6 % ไมไดสงผลอยางมีนัยตอสมบัติเชิงกลของไมเทียม WPC ทั้งที่เตรียมจากเสนใย EFBF และ FF
อยางไรก็ดี น้ํามัน CPO ถามากทําหนาที่เปนสารหลอลื่น (Lubricant) อาจทําใหเกิดการลื่นไถลในการผสม ทําให
ประสิทธิภาพการผสมและการกระจายของเสนใยใน WPC ไมดี สงผลใหมีสมบัติเชิงกลลดลง จากการศึกษาสัณฐาน
วิทยาดวย SEM พบวา ทั้งนี้เสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF) ที่มีผิวเรียบ ลักษณะทั้งเปนกอน และเปนเสนหลายๆ
เสนมัดติดกัน มีการยึดเกาะที่ไมดีกับพลาสติก PP สวนเสนใยทางใบ (FF) มีลักษณะผิวขรุขระ และเปนเสนสม่ําเสมอ
กวา และมีการยึดเกาะที่ดีกวา
คําสําคัญ : ไมพลาสติก (WPC) พลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) เสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF) เสนใยทางใบ (FF) น้ํามันปาลมดิบ (CPO)
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ABSTRACT
In this research work, Wood Plastic Composites (WPC.) made from polypropylene (PP) and waste
fibers from oil palm industries, i.e. Empty Fruit Bunch Fibers (EFBF) and Frond Fibers (FF). Ratio of the
PP and fibers was fixed at 50:50 (w/w) Palm fibers were prepared in the forms of mechanic pulp. (MP.)
and sieved to be less than 80 mesh. The mixtures were compounded by a two-roll mill and shaped by a
compression molding machine. WPC samples were then characterized for mechanical and
morphological properties. Some parameters affecting WPC properties were studied, such as, %
compatibilizer loading (maleic anhydride grafted polypropylene; MA-g-PP) (0-3% wt.), effects of crude
palm oil (CPO) in fibers (0-6%wt), types of palm fibers (EFBF and FF). In was found that mechanical
properties of WPCs made from both fibers were slightly different. Both fibers would act as nonreinforcing fillers. By using the PP-g-MA up to 3%, flexural properties of WPC made from FF could be
improved. It was found that remained crude palm oil (CPO) (up to 6%) had insignificant effects on
mechanical properties of WPCs. Acting as a lubricant, high % CPO in WPC might cause slippage and
poor mixing efficiency resulting in lower mechanical properties. From morphological study by SEM, it
was revealed that EFBF had smooth fiber surfaces with variety in shape yielding poor interfacial bonding,
whereas FF had rough surface with good interfacial adhesion with the PP matrix.
Key Words : Wood Plastic Composites (WPC), Polypropylene (PP), Empty Fruit Bunch Fibers (EFBF) , Frond Fibers (FF), Crude palm
oil (CPO)
E-mail : jintana.kmitl@gmail.com

คํานํา
ปาลมน้ํามัน (Oil palm) เปนพืชเศรษฐกิจที่เปนที่สนใจและเพิ่มปริมาณการปลูกอยางมากในประเทศไทย
และทั่วโลก เนื่องจากกระแสน้ํามันโลกมีแนวโนมราคาเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณสตอกน้ํามันโลกลดนอยลงและคาดการณวา
อาจจะหมดในเร็ววัน ทําใหความตองการเชื้อเพลิงและพลังงานทดแทนสูงขึ้น เชน น้ํามันไบโอดีเซล นอกจากนี้ยังมี
ความตองการน้ํามันพืชเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตพอลิเมอรชีวภาพ (Biopolymers) ที่จะทดแทนพอลิเมอรจาก
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ประมาณการทะลายสดปาลมน้ํามันของประเทศไทยประมาณ 7.2 ลานตันตอป หลังบีบ
น้ํามันแลวจะเหลือทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch Fibers, EFBF) ประมาณ 28 % คิดเปนประมาณ 2 ลาน
ตันตอป ซึ่งเปนปริมาณมหาศาลสามารถใชทําประโยชนเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นไดมากมาย
WPC (Wood Plastic composites) หรือ ไมพลาสติก คือ วัสดุทดแทนไมที่คลายไมธรรมชาติเกิดจากการนํา
ผงไม, ขี้เลื่อยไม หรือเสนใยไมผสมกับพลาสติก แลวผานกระบวนการผลิตและขึ้นรูปดวยเทคนิคการขึ้นรูปของ
พลาสติกออกมาเปนผลิตภัณฑไมพลาสติก สามารถใชงานไดเหมือนไมจริง เชน เลื่อย เจาะ ตอกตะปู ฯลฯ สมบัติเดน
ของ WPC เมื่อเทียบกับไมจริง ทนปลวกและแมลงที่เปนศัตรูของไม บวมน้ํานอย ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อใช
เปนเวลานาน อายุการใชงานยาวนานกวา ขึ้นรูปงาย ราคาไมแพง
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งานวิจัยนี้ศึกษาไมพลาสติก (WPC) จากพอลิโพรพิลีน (PP) และไมจากปาลมน้ํามัน โดยวัสดุที่เลือกมาใชใน
งานวิจัย คือ เสนใยทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch Fibers; EFBF) และเสนใยทางใบ (Frond Fibers; FF)
นํามาศึกษาสมบัติบางประการ ซึ่งใชประโยชนเปนเสนใยเสริมแรงในคอมโพสิต เนื่องจากเปนวัสดุที่เหลือใชจากภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม จึงจะนํามาใชประโยชนเปนเสนใยเสริมแรงในคอมโพสิต โดยเนนศึกษาปจจัยบางประการที่
มีผลตอสมบัติ ไดแก การเติมสารชวยผสม (พอลิโพรพิลีนตอกิ่งดวยมาเลอิกแอนไดรด; PP-g-MA) (0, 1, 2, 3% wt.)
ผลของน้ํามันดิบ (Crude oil) ที่ตกคางในเสนใย (0, 2, 4, 6%wt) และผลของชนิดเสนใยปาลม (EFBF, FF) สมบัติที่
ศึกษาไดแก สมบัติเชิงกล (Mechanical properties) และสัณฐานวิทยา (Morphology)

อุปกรณและวิธีการ
- การเตรียมเสนใยปาลมน้ํามันจากกระบวนการเชิงกล (Mechanical pulp; MP.)
เสนใยทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch Fibers; EFBF) เตรียมโดยการนําทะลายปาลมเปลามาตาก
ใหแหง ผาทะลายปาลมเปลาเพื่อนําไปบดดวยเครื่องบดหยาบและละเอียด ตากอีกครั้งและอบใหแหง ทําการคัดแยก
ขนาดเสนใยโดยใชเครื่องรอน นําเสนใยเบอร 4 (>80 mesh) เพื่อนําไปผสมสูตรไมพลาสติก สวนเสนใยทางใบ
(Frond Fibers; FF) เตรียมไดโดยนําทางใบลางใหสะอาด นํามาบดดวยเครื่องบด ตากและอบใหแหง ทําการคัดแยก
ขนาดเสนใยโดยใชเครื่องรอน นําเสนใยเบอร 4 (>80 mesh) เพื่อนําไปผสมสูตรไมพลาสติก
- การผสมและการขึ้นรูปตัวอยาง
ผสมสูตรไมพลาสติก โดยมีสวนประกอบตางๆและปริมาณตามตารางที่ 1 ดวยเครื่องผสมสองลูกกลิ้งที่
อุณหภูมิ 190 °C เปนเวลา 15 นาที นําของผสมที่ไดไปบดเปนเม็ดดวยเครื่อง Grinder แลวนําไปขึ้นรูปดวย
กระบวนการอัดขึ้นรูป (Compression molding machine) ที่อุณหภูมิ 190 °C จากนั้นนําตัวอยางไปศึกษาสมบัติ
เชิงกล (Mechanical properties) ดวยเครื่องทดสอบอเนกประสงค (Universal Testing Machine, UTM) โดยการ
โคงงอสามจุด (3-point bending test: ASTM 790) และสัณฐานวิทยา (Morphological properties) ดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)
ตารางที่ 1 สูตรผสม WPC ที่ใชในงานวิจัยนี้
สวนประกอบ

ปริมาณ (php)

PP
Compatibilizer – PP-g-MA 1
CPO 1
ชนิดของเสนใยปาลม (EFBF, FF) 1
Processing aids 1
Processing aids 2
Antioxidant 1
Antioxidant 2

หมายเหตุ 1 ปจจัยที่ศึกษาในงานวิจัยนี้

100
0-3%wt 2
0-6% wt 2
100
5
1.5
0.05
0.05
2

เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักเทียบกับปริมาณเสนใยปาลม
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ผลและวิจารณ
1. ผลของชนิดเสนใยและสารชวยผสม PP-g-MA
พอลิเมอรที่ใชในงานวิจัยนี้คือพอลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP) เปนพอลิเมอรที่ไมมีขั้ว เมื่อนํามาผสมกับ
เสนใยซึ่งเปนสารประกอบลิกโนเซลลูโลส (Ligno-cellulose) ที่มีขั้ว ทําใหเกิดการยึดติดไมดีระหวางวัสดุทั้งสอง
สามารถเพิ่มการยึดเกาะที่รอยตอระหวางวัฎภาคไดโดยการเติมสารชวยผสม (Compatibilizers) คือพอลิโพรพิลีนตอ
กิ่งดวยมาลิอิกแอนดไฮไดรด (PP-g-MA) ที่ปริมาณ 0 - 3% โดยน้ําหนักของเสนใยปาลม โดยศึกษาเปรียบเทียบทั้ง
WPC ที่เตรียมจากเสนใยทะลายปาลมเปลา (Empty fruit bunch fiber, EFBF) และเสนใยทางใบปาลม (Frond
fiber, FF) โดยควบคุมอัตราสวน PP ตอเสนใย 50:50 (w/w) และเปนเสนใยที่เตรียมดวยกระบวนการบดเชิงกล
(Mechanical pulp, MP) ที่ผานตะแกรงรอนขนาดเบอร 4 สามารถแสดงผลการทดลองดังรูปที่ 1 พบวาการใชสาร
ชวยผสม PP-g-MA สงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของความแข็งแรงโคงงอ (Flexural strength) และมอดุลัสโคงงอ
(Flexural modulus) อยางชัดเจนเฉพาะWPC ที่เตรียมจากเสนใยทางใบ (PP/FF) อยางไรก็ดีสมบัติดังกลาวกลับมี
แนวโนมลดลงหรือคงที่สําหรับ WPC ที่เตรียมจากเสนใยทะลายปาลมเปลา (PP/EFBF) สวนสมบัติความแข็งแรง
กระแทกกลับมีแนวโนมลดลงใน WPC ทั้งสองชนิด ทั้งนี้อาจเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของเสนใยทั้งสองตางกัน
เสนใยทางใบ (FF) เตรียมจากสวนของใบปาลมทําใหมีลักษณะเปนเสนที่มีความยาวตอความกวาง (Aspect ratio,
L/D) สูง ในขณะที่เสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF) เตรียมจากทะลายปาลมหลังนําผลปาลมออก ทําใหมีเสนใยใน
หลายลักษณะทั้งเปนกอน และเปนเสน มีความแตกตางของเสนใยมาก ดังนั้นเมื่อนํา EFBF มาผสมกับพลาสติก PP
ทําหนาที่เปนสารตัวเติมที่เพิ่มเนื้อแบบไมเสริมแรง (Non-reinforcing filler) การใชสารชวยผสม PP-g-MA อาจชวย
เพิ่มการยึดเกาะระหวางวัฎภาคพลาสติกพีพีกับเสนใยปาลมใหยึดติดดีขึ้น แตไมชวยทําใหเกิดปรากฎการณการ
เสริมแรง (Reinforcing effect) ในขณะที่เสนใยทางใบ (FF) มีลักษณะเปนเสนใยที่มีอัตราสวนความยาวตอความ
กวาง (L/D ratio):สูง เมื่อใชสารชวยผสม PP-g-MA จึงชวยทําใหประสิทธิภาพการเสริมแรงดีขึ้น สงผลใหคามอดุลัส
โคงงอ (Flexural modulus) สูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบมอดุลัสโคงงอของ WPC ที่เตรียมจาก EFBF กับ FF (รูปที่ 1b) พบวา WPC ที่เตรียมจากทาง
ใบ (FF) มีความแข็งมอดุลัสสูงกวา WPC ที่เตรียมจากทะลายปาลมเปลา (EFBF) ในทุก ๆ ปริมาณการเติมสารชวย
ผสม ทั้งนี้เนื่องจากความยาวตอความกวาง (Aspect ratio) ของเสนใยที่สูงกวาดังที่ไดกลาวมาแลว และอาจ
เนื่องจากสัณฐานวิทยาของเสนใยแตตางกันดังที่จะไดกลาวตอนตอไป
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(a)

(b)

(c)
รูปที่ 1 ผลของชนิดเสนใยและปริมาณสารชวยผสม PP-g-MA 0-3 % (w/w of fiber) ที่มีตอสมบัติเชิงกลของ WPC
ที่เตรียมจาก PP/เสนใยปาลม (EFBF) และ PP/เสนใยทางใบ (FF) อัตราสวน 50:50 (a) ความแข็งแรงโคงงอ
(b) มอดุลัสโคงงอ (c) ความแข็งแรงกระแทก (ใชเสนใยบดเชิงกล MP ขนาดผานตะแกรงรอนเบอร 4)
อยางไรก็ดีการใชสารชวยผสมไมไดทําใหคาความแข็งแรงโคงงอ (Flexural strength) และความแข็งแรง
กระแทก (Impact strength) ของวัสดุสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากสมบัติความแข็งแรง (Strength) ของวัสดุขึ้นอยางมาก
กับรอยตําหนิ (Flaws หรือ Voids) ในวัสดุ การผสมพลาสติกกับเสนใยยาวที่ใชสารชวยผสมปริมาณมาก อาจทําให
เกิดการพันกันของเสนใยเกิดเปนกลุมกอนขนาดใหญของเสนใยที่มีชองวางที่เนื้อพลาสติกไมสามารถเขาไปได สงผล
ใหเกิดรอยตําหนิและทําใหความแข็งแรงของวัสดุลดลง
2. ผลของน้ํามันดิบที่ตกคางในเสนใยปาลม
เนื่องจากเสนใยปาลมที่นํามาเตรียม WPC ในงานวิจัยนี้ทั้งเสนใยทะลายปาลมเปลา (Empty fruit bunch
fibers, EFBF) และเสนใยทางใบ (Frond fibers, FF) เปนเศษเหลือจากอุตสาหกรรมผลิตน้ํามันปาลม ในการนําเศษ
เสนใยมาใชผลิตไมเทียม WPC อาจมีน้ํามันปาลมเหลือตกคางในปริมาณตางกัน งานวิจัยตอนนี้ตองการศึกษาผล
ของน้ํามันปาลมดิบที่เหลืออยูในเสนใยที่มีผลตอสมบัติของไมเทียม WPC โดยการเติมน้ํามันปาลมดิบ (Crude palm
oil, CPO) ปริมาณ 0-6 % โดยน้ําหนักเสนใยในสูตร WPC ซึ่งแสดงผลการทดลองไดดังรูปที่ 2
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(a)

(b)

(c)
รูปที่ 2 ผลของปริมาณน้ํามันปาลมดิบ (CPO) 0-6 % (w/w of fiber) ที่มีตอสมบัติเชิงกลของ WPC ที่เตรียมจาก PP/
เสนใยปาลม (EFBF) และ PP/เสนใยทางใบ (FF) อัตราสวน 50:50 (a) ความแข็งแรงโคงงอ (b) มอดุลัสโคง
งอ (c) ความแข็งแรงกระแทก (ใชเสนใยบดเชิงกล MP. ขนาดผานตะแกรงรอนเบอร 4)
จากผลการทดลองพบวา น้ํามันปาลมดิบ 0-6 % ไมไดสงผลอยางมีนัยตอสมบัติเชิงกลของไมเทียม WPC ทั้ง
ที่เตรียมจากเสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF) และทางใบ (FF) กลาวคือ คาความแข็งแรงโคงงอและมอดุลัสโคงงอ
ของไมเทียมมีคาใกลเคียงกัน ยกเวนความแข็งแรงกระแทกของ WPC จาก EFBF มีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณ
น้ํามัน CPO ทั้งนี้อาจเนื่องจาก น้ํามันปาลมดิบ (CPO) ทําหนาที่เปนสารหลอลื่น (Internal Lubricant) ลดแรงเสียด
ทานระหวางเครื่องผสมกับวัสดุผสมและภายในวัสดุผสมเอง เมื่อเพิ่มปริมาณน้ํามันอาจทําใหเกิดการลื่นไถล (Slip)
ของวัสดุทําใหประสิทธิภาพการผสมของพลาสติกกับเสนใยลดลง อาจทําใหเสนใยไมกระจายตัวเกิดจับตัวเปนกอน
ขนาดใหญที่มีรอยตําหนิ สงผลใหความทนทานตอแรงกระแทกลดลง
3. การศึกษาสัณฐานวิทยาดวยเทคนิค Scanning Electron Microscopy (SEM)
รูปที่ 3 แสดงภาพ SEM ของไมพอลิเมอรคอมโพสิตที่เตรียมไดจาก PP และเสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF)
ที่อัตราสวน 50:50 ทําการหักตัวอยาง WPC ที่แชใหเย็นจัดดวยไนโตรเจนเหลวเปนเวลา 30 นาที ใชกําลังขยาย 50
เทา จากรูปพบวาเสนใยกระจายตัวไดดีในพลาสติก PP นอกจากนี้ยังพบชองวางที่เกิดขึ้นจากการหลุดออกของเสน
ใย (Fiber pull-out) จากพอลิเมอร และเห็นลักษณะเสนใยที่สะอาดที่ไมมีการหลุดติดของพลาสติก แสดงใหเห็นวา
เสนใยกับพอลิเมอรมีการยึดเกาะกันไดไมดี (Poor interfacial bonding) เกิดการเสียสภาพขณะหักที่บริเวณรอยตอ
ระหวางเสนใยกับพลาสติก (Adhesive failure) โดยรูปที่ 3a และ 3b ไมแตกตางอยางมีนัย แสดงวาการยึดติดของ
เสนใย EFBF กับพลาสติก PP ยังไมดีขึ้นเมื่อใชสารชวยผสม และยังตองการการปรับปรุง
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(a) เสนใย EFBF (PP-g-MA 0%)

(b) เสนใย EFBF (PP-g-MA 3%)

(c) เสนใย EFBF (CPO 2%)

รูปที่ 3 SEM Micrographs ของ WPC ที่เตรียมจาก PP ผสมเสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF) (a) ไมใชสารชวย
ผสม (b) ใชสารชวยผสม PP-g-MA 3% (c) เพิ่มน้ํามันปาลมดิบ CPO 2 % (กําลังขยาย 50 เทา)

(a) เสนใย FF (PP-g-MA 0%)
(b) เสนใย FF (PP-g-MA 2%)
รูปที่ 4 SEM Micrographs ของ WPC ที่เตรียมจาก PP ผสมเสนใยทางใบ (FF) (a) ไมใชสารชวยผสม (b) ใชสาร
ชวยผสม PP-g-MA 2% (กําลังขยาย 50 เทา)

(a) เสนใย EFBF (PP-g-MA 0%) (b) เสนใย FF (PP-g-MA 0%)
รูปที่ 5 SEM Micrographs กําลังขยาย 200 เทาของ WPC ที่เตรียมจาก PP ผสม (a) เสนใยทะลายปาลมเปลา
(EFBF) และ (b) เสนใยทางใบ (FF)
จากรูปที่ 4 แสดงภาพ SEM ของไมพอลิเมอรคอมโพสิต WPC ที่เตรียมไดจาก PP และเสนใยทางใบ (FF)
พบวาการยึดติดระหวางวัฎภาคพลาสติกกับเสนใยดีกวา เมื่อเทียบกับ WPC ที่เตรียมจาก EFBF เนื่องจากไมพบเสน
ใยที่ถูกดึงหลุด (Fiber pull-out) รวมทั้งชองวางระหวางเสนใยกับพลาสติก อาจเปนสาเหตุใหสมบัติเชิงกลของ WPC
ที่เตรียมจาก FF สูงกวา EFBF อยางไรก็ดียังพบชองวางที่เปนรอยตําหนิในวัสดุซึ่งอาจเปนสาเหตุใหความแข็งแรง
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ของวัสดุต่ํา จากการเปรียบเทียบรูปที่ 3-5 อาจสังเกตไดวา เสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF) และเสนใยทางใบ (FF)
มีลักษณะสัณฐานวิทยาตางกัน กลาวคือเสนใย EFBF (รูปที่ 3 และ 5a) มีลักษณะผิวเรียบ มีรูปพรุนภายในเสนใย
นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของลักษณะคือ มีทั้งสวนที่เปนเสนและเปนกอน ในขณะที่เสนใย FF (รูปที่ 4 และ
5b) มีลักษณะพื้นผิวเสนใยขรุขระ และมีความสม่ําเสมอของเสนใยมากกวา จึงเปนสาเหตุใหเกิดการยึดเกาะกับ
เมตริกซ (พลาสติก PP) ดีกวา สงผลใหสมบัติเชิงกลสูงกวา

สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองพบวา ไมเทียม WPC ที่เตรียมจาก PP ผสมเสนใยเศษเหลือจากอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
ไดแกเสนใยทะลายปาลมเปลา (Empty fruit bunch fibers, EFBF) และเสนใยทางใบ (Frond fibers, FF) มีความ
แตกตางกันเล็กนอย ทั้งสองทําหนาที่เปนสารตัวเติมเพิ่มเนื้อแบบไมเสริมแรง (Non-reinforcing filler) การใชสารชวย
ผสม PP-g-MA ชวยเพิ่มสมบัติเชิงกลเฉพาะ WPC ที่เตรียมจากเสนใยทางใบ (FF) ที่มีสมบัติเชิงกลสูงกวา เนื่องจาก
มีลักษณะผิวเสนใยที่ขรุขระ และเปนเสนสม่ําเสมอกวาเสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF) ที่มีผิวเรียบและเปนเสนผสม
กอน จากการศึกษาผลของน้ํามันปาลมดิบ (Crude palm oil, CPO) ที่เหลืออยูในเสนใยพบวา น้ํามันปาลมดิบ 0-6
% ไมไดสงผลอยางมีนัยตอสมบัติเชิงกลของไมเทียม WPC ทั้งที่เตรียมจากเสนใย EFBF และ FF อยางไรก็ดีน้ํามัน
CPO ถามากทําหนาที่เปนสารหลอลื่น (Lubricant) อาจทําใหเกิดการลื่นไถลในการผสม ทําใหประสิทธิภาพการผสม
และการกระจายของเสนใยใน WPC ไมดี สงผลใหมีสมบัติเชิงกลลดลง

เอกสารอางอิง
ธีระพงศ จันทรนิยม 2551 กระบวนการไรของเสียในอุตสาหกรรมการสกัดน้ํามันปาลม วารสารหาดใหญ
วิชาการ 6(2)
B.F. Abu-Sharkh; H. Hamid. Degradation study of date palm fibre/polypropylene composites in nature
and artificial weathering : Mechanical and Thermal analysis. Polymer Degradation and Stability
85(2004) 967-973
M.Khalid; C.T. Ratnam; T.G.chuah; Salmiaton Ali; Thomas S.Y. Choong. Comparative study of
polypropylene composites reinforced with oil palm empty fruit bunch fiber and oil palm derived
cellulose. Materials and design 29(2008) 173-178
H.D. Rozman, M.J. Saad, Z.A. Mohd Ishak. Flexural and impact properties of oil palm empty fruit bunch
(EFB)–polypropylene composites—the effect of maleic anhydride chemical modification of EFB.
Polymer Testing 22 (2003) 335–341
Hassine Bouafif, Ahmed Koubaa, Patrick Perr and Alain Cloutier. Effects of fiber characteristics on the
physical and mechanical properties of wood plastic composites. Composites: Part A 40 (2009)
1975–1981
S.S. Suradi, R.M. Yunus, M.D.H. Beg, M. Rivai, Z.A.M. Yusof. Oil Palm Bio-Fiber Reinforced Thermoplastic
Composites-Effects of Matrix Modification on Mechanical and Thermal Properties. Journal of
Applied Sciences 10 (24): 3271-3276,2010

1585

