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วิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาผลของการปรับปรุงอินเทอรเฟสตอสมบัติกายภาพของพอลิเมอร

คอมโพสิทระหวางเสนใยปานศรนารายณกับพอลิโพรพิลีน พอลิเมอรคอมโพสิทระหวางเสนใย
ปานศรนารายณกับพอลิโพรพิลีนถูกเตรียมโดยเครื่องบดผสมภายใน และช้ินงานทดสอบถูกขึ้นรูป
โดยเครื่องฉีดขึ้นรูป ปริมาณเสนใยคือ 10  20 และ 30 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก การดัดแปรเสนใยโดย
การอัลคาไลนเซชั่นและการดัดแปรดวยความรอน และการเติมสารชวยใหเขากัน (พอลิโพรพลีินกราฟ
ดวยมาเลอิกแอนไฮไดรด) ถูกใชในการปรับปรุงความเขากันไดระหวางเสนใยปานศรนารายณและ
พอลิโพรพิลีนเมทริกซ 

การดัดแปรดวยความรอนทําที่อุณหภูมิ 150  170 และ 200 องศาเซลเซียส ที่เวลา 5  10  15 
30  45  60  90 และ 120 นาที สําหรับการดัดแปรที่อุณหภูมิ 150 และ 170 องศาเซลเซียส คาการทน
แรงดึงของเสนใยสูงสุดไดเมื่อเวลาในการดัดแปรเทากับ 30 นาที สวนการดัดแปรที่ 200 องศา
เซลเซียสไดที่เวลาการดัดแปร 5 นาที ความเสถียรตอความรอนของเสนใยที่ผานการดัดแปรดวย
ความรอนดีกวาเสนใยที่ไมผานการดัดแปร การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและเวลาในการดัดแปรแสดงให
เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของการเสื่อมสลายของสวนประกอบที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา ขี้ผ้ึง 
และบางสวนของเฮมิเซลลูโลสที่อยูบนพื้นผิวของเสนใย ภาพจากกลองจุลทรรศอิเล็กตรอนแบบ
สองกราดแสดงใหเห็นถึงการหลุดออกของวัสดุเชื่อมติด และลักษณภายนอกของพื้นผิวของเสนใยที่
ผานการดัดแปรดวยความรอน ผลที่ไดสอดคลองกับการลดลงของความสูงของพีคของเฮมิ
เซลลูโลสและลิกนินจากการวิเคราะหดวยเทคนิคอินฟราเรดสเปคโตรสโคปและการลดลงของ
ปริมาณเฮมิเซลลูโลสและลิกนินจากการวิเคราะหองคประกอบของเสนใย 

อุณหภูมิการเสื่อมสลายของเซลลูโลสและพอลิโพรพิลีนของพอลิเมอรคอมโพสิทระหวาง
เสนใยปานศรนารายณที่มีการทําอัลคาไลเซชั่นและการดัดแปรดวยความรอนกับพอลิโพรพิลีนสูง
กวาของพอลิเมอรคอมโพสิทระหวางเสนใยปานศรนารายณที่ไมผานการดัดแปรกับพอลิโพรพิลีน 
อยางไรก็ตาม การเติมพอลิโพรพิลีนกราฟดวยมาเลอิกแอนไฮไดรดไมมีผลกระทบตออุณหภูมิการ
เสื่อมสลายของเซลลูโลส และพอลิโพรพิลีนของพอลิเมอรคอมโพสิทระหวางเสนใยปาน
ศรนารายณกับพอลิโพรพิลีน การเพิ่มขึ้นของปริมาณเสนใยสงผลตอการลดลงของอุณหภูมิการ
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เสื่อมสลายของเซลลูโลสและการเปลี่ยนอยางไมมีนัยสําคัญของอุณหภูมิการเสื่อมสลายของ  
พอลิโพรพิลีนของพอลิเมอรคอมโพสิทระหวางเสนใยปานศรนารายณกับพอลิโพรพิลีน การปรับปรุง
อินเทอรเฟสไมสงผลอยางมีนัยสําคัญตออุณหภูมิการตกผลึก และปริมาณผลึกของพอลิโพรพิลีน เมื่อ
ปริมาณเสนใยเพิ่มขึ้นอุณหภูมิการหลอมเหลวของพอลิโพรพิลีนไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
ในขณะที่อุณหภูมิการตกผลึก และปริมาณผลึกของพอลิโพรพิลีนเพิ่มขึ้น การดัดแปรเสนใยและการ
เติมสารชวยใหเขากันสงผลในการปรับปรุงความตานทานตอการดูดน้ําและการเปลี่ยนแปลงอยาง
ไมมีนัยสําคัญของอุณหภูมิการบิดงอและความหนืดของพอลิเมอรคอมโพสิทระหวางเสนใยปาน
ศรนารายณกับพอลิโพรพิลีน นอกจากนี้การดัดแปรเสนใยและการเติมสารชวยใหเขากัน
ปรับปรุงสมบัติทางกลของพอลิเมอรคอมโพสิทระหวางเสนใยปานศรนารายณกับพอลิโพรพิลีน 
พอลิโพรพิลีนคอมโพสิทที่มีการปรับปรุงความเขากันไดดวยพอลิโพรพิลีนกราฟดวยมาเลอิก
แอนไฮไดรดแสดงใหเห็นการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของคาการทนแรงดึง และคาการทนแรง
กระแทก 

การใสเสนใยแกวเขาไปในพอลิเมอรคอมโพสิทระหวางเสนใยปานศรนารายณกับพอลิโพรพิลีน 
นอกจากสงผลตอการเพิ่มขึ้นอยางมากของความเสถียรตอความรอนและอุณหภูมิการบิดงอของ
พอลิเมอรคอมโพสิทลูกผสมแลว ยังปรับปรุงสมบัติทางกลและความตานทานตอการดูดน้ํา แต
อยางไรก็ตาม การเติมเสนใยแกวลงในพอลิเมอรคอมโพสิทระหวางเสนใยปานศรนารายณกับ
พอลิโพรพิลีนที่อัตราสวนเสนใยปานศรนารายณตอเสนใยแกว 15 ตอ 15 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักไม
สงผลอยางมีนัยสําคัญตอความหนืดของพอลิเมอรคอมโพสิท 
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In this thesis, the effect of interfacial modifications on physical properties of 

sisal fiber/polypropylene (PP) composites was studied. The sisal/PP composites were 

prepared using an internal mixer and test specimens were molded using an injection 

molding machine. The fiber contents were 10, 20, and 30 wt%. Fiber treatments 

(alkalization and heat treatment) and adding the compatibilizer (maleic anhydride 

grafted polypropylene, MAPP) were used to enhance the compatibility between the 

sisal fiber and PP matrix. 

Heat treatment was performed at 150, 170, and 200°C for 5, 10, 15, 30, 45, 60, 

90, and 120 min. For the treatment at 150 and 170°C, the maximum tensile strength of 

the treated fiber was obtained at the treatment time of 30 min whereas for the 

treatment at 200°C, it was obtained at 5 min treatment. Thermal stability of the heat 

treated fibers was better than that of untreated fiber. Increasing treatment temperature 

and treatment time showed significant increase in degradation of the low molecular 

weight composition, wax, and some hemicellulose covering the fiber surface. SEM 

micrograph showed some removal of binding materials and showed surface topology 

of heat treated fiber. The result corresponded to the decrease in hemicellulose and 
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lignin peak height from FTIR analysis and decrease in hemicellulose and lignin 

content from fiber composition analysis.  

The decomposition temperature of cellulose and PP of alkali and heat treated 

sisal/PP composites were higher than that of untreated sisal/PP composite. However, 

adding MAPP did not affect the decomposition temperature of cellulose and PP of 

sisal/PP composites. Increasing fiber content led to a decrease in decomposition 

temperature of cellulose and an insignificant change of decomposition temperature of 

PP of sisal/PP composites. The interfacial modifications did not significantly affect 

crystallization temperature and crystallinity of PP. With increasing fiber content, 

melting temperature of PP insignificantly changed while crystallization temperature 

and crystallinity of PP increased. The fiber treatments and adding compatibilizer 

resulted in improved resistance of water absorption and insignificant change in HDT 

and viscosity of sisal/PP composites. In addition, fiber treatments and adding 

compatibilizer enhanced mechanical properties of sisal/PP composites. The PP 

composites compatibilized with MAPP showed a remarkable increase in tensile and 

impact strength.  

The incorporation of glass fiber into sisal/PP composites not only resulted in 

considerable increase in the thermal stability and HDT of the hybrid composite but 

also improved mechanical properties and resistance of water absorption. However, 

adding glass fiber into the sisal/PP composites at a ratio of sisal:glass fiber 15:15 wt% 

had no remarkable effect on the viscosity of the composites.  
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