พลาสติกเอบีเอส
เรี ยบเรี ยงโดย นายสมานมิตร ยาวิจติ ร
นักวิจัย บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จํากัด
ในอุตสาหกรรมการขึน้ รู ปผลิตภัณฑ์ พลาสติกจะ
แยกพลาสติ ก ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้ วยกั น คื อ
hygroscopic resins เช่น ABS, PA, PC, PET, PC และ
Non-hygroscopic resins เช่น PE, PP, PVC, PS โดย
พลาสติกประเภท hygroscopic จําเป็ นจะต้ องมีกระบวนการ
อบเม็ด พลาสติ กก่ อ นนํ า ไปผลิต ซึ่ง แตกต่างจากพลาสติ ก
ประเภท non-hygroscopic ที่ ไ ม่จํา เป็ นต้ อ งมี ก ระบวนการ
อบเม็ดก่อนการผลิต บทความนี ้ผู้เขียนได้ ทําการรวบรวม
องค์ความรู้ จากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพลาสติกประเภท
hygroscopic resins โดยเฉพาะเจาะจงไปที่พลาสติก ABS
โดยเริ่ มตังแต่
้ พลาสติก ABS คืออะไร ทําไมพลาสติกนีจ้ ึง
ชอบดูดนํ า้ การที่ พ ลาสติกนี ช้ อบดูดนํ า้ จะมี ผลอย่า งไรต่อ
กระบวนการผลิต และสามารถแก้ ไขได้ อย่างไร โดยผู้เขียนได้
เขียนแยกเป็ นหัวข้ อ เพื่อให้ ผ้ อู า่ นสามารถติดตามได้ ง่าย ตาม
รายละเอียดด้ านล่างต่อไปนี ้

จะประกอบด้ วยอะคริ โลไนไตรล์ประมาณ 15-30% โพลิบิว
ทาไดอีน ประมาณ 5-30% สไตรี นประมาณ 45-75% และมี
การใช้ โ มโนเมอร์ บ างชนิ ด เพื่ อ เพิ่ มคุณ สมบัติ บ างประการ
ให้ กบั เอบีเอส เช่น bifunctional compounds (Isoprene,
2-Chloro-1,3-butadiene, Piperylene), monofunctional
compounds (-Methylstyrene copolymer (high heat),
N-Phenylmaleimidecopolymer(high heat), Ethylstyrene,
Chlorostyrene, Methacrylonitrile, Acrylic acid, Ethyl
acrylate) [1] จากสูตรการผลิตที่หลากหลายจึงทําให้ มีการ
พัฒนาและคัดแยกพลาสติก ABS เป็ นหลายเกรดเช่น High
impact grades, Low-temperature impact grades, Highstrength grade เป็ นต้ น

- พลาสติกเอบีเอสคืออะไร ?
เอบีเอส (ABS) ย่อมาจาก Acrylonitrile butadiene
styrene เป็ นเทอร์ โมพลาสติก (thermoplastic) ที่ได้ จากการ
ทําปฏิ กิริยาโพลีเมอร์ ไรเซชันของโมโนเมอร์ 3 ชนิด คือ
สไตรี น (styrene), อะคริ โลไนไตรล์ (acrylonitrile) และโพลี
บิวทาไดอีน (polybutadiene) ซึ่งโพลิเมอร์ ที่ได้ จะเรี ยกว่า
เทอร์ โพลิเมอร์ (terpolymer) โดยโมโนเมอร์ แต่ละชนิดที่ใช้
เป็ นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ ABS ขึ ้นมานัน้ ล้ วนมีผลต่อ
สมบัติของพลาสติก ABS ทังสิ
้ ้น อะคริ โลไนไตรล์มีผลต่อ
สมบัติการทนความร้ อนและสารเคมี บิวทาไดอีนมีผลต่อ
สมบัติความทนทานต่อแรงกระแทก (impact strength)
และสไตรี นมีผลทําให้ พลาสติกมีพื ้นผิวเป็ นมันเงาตัดแต่งวัสดุ
ได้ ง่ายและช่วยลดต้ นทุน เนื่องจาก ABS เป็ นพลาสติกที่ได้
จากการนําโมโนเมอร์ 3 ชนิดมาผลิต ดังนันผู
้ ้ ผลิตเอบีเอสจึง
สามารถปรั บ เปลี่ ย นสัด ส่ ว นของโมโนเมอร์ ทัง้ สามชนิ ด
เพื่อให้ ได้ สมบัติที่ต้องการ ซึง่ เอบีเอสที่จําหน่ายในท้ องตลาด

รู ปที่ 1 มอนอเมอร์ ที่ใช้ ในการผลิต ABS
- ทําไมพลาสติก ABS ชอบดูดความชืน้
ABS จัดเป็ นพลาสติกมีขวั ้ เนื่องจากในโครงสร้ างมี
หมู่ไนไตรล์ (nitrile) ที่มีลกั ษณะประจุบวก ซึ่งสามารถดึงดูด
หมู่ oxygen atoms ที่เป็ นประจุลบ จากโครงสร้ างของนํ า้
(ความชื ้น (H2O)) ที่อยู่ในบรรยากาศ (ดังแสดงในรู ปที่ 2)
การดูดซับความชื ้นของ ABS จะเป็ นกระบวนการย้ อนกลับได้
กล่าวคือเมื่อสภาพแวดล้ อมมีความชื ้นสูง เม็ดเอบีเอสจะดูด
ความชื น้ เข้ าไป และถ้ าสภาพแวดล้ อมมี ค วามชื น้ ตํ่ า
ความชื น้ ในเม็ดพลาสติกก็จะระเหยออกมาจนถึงจุดที่เกิ ด
ความสมดุล (Equilibrium Moisture Content, EMC ) จุด
สมดุลนี ้จะขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณความชื ้นในอากาศและชนิดของ
พลาสติก ABS แต่ละเกรดแตกต่างกันไป

3. ที่ปริ มาณความชื ้นสัมพัทธ์ใด ๆ พลาสติก ABS
จะใช้ เวลาในการดูดความชื ้น จนถึงจุด equilibrium ในเวลา
ไม่ถงึ 1 สัปดาห์

รู ปที่ 2 แสดงภาพโครงสร้ างของ ABS ที่มีผลต่อการดูดซับ
ความชื ้น
นอกจากนีอ้ ีกหนึ่งปั จจัยที่มีผลต่อการดูดความชืน้
ของ ABS คือการนํา ABS ที่ผ่านกระบวนการผลิตมาเวียน
ใช้ (recycle) โดยขาดการควบคุมกระบวนการในการนํา
กลับมาใช้ ใหม่และการจัดเก็บที่เหมาะสมเพียงพอ ABS ที่
ผ่านกระบวนการผลิตมาแล้ วจะถูกความร้ อนและแรงเฉือน
ซํ ้า ส่งผลให้ สายโซ่ของ ABS มีโอกาสเกิดการเสื่อมสภาพ
(degradation) ด้ วยปฏิกิริยาแบบ free radical ได้ หมู่
ฟั งก์ชนั O-H (Hydroxyl group) และ C=O (Carbonyl
group) บริเวณตําแหน่งหมู่ไม่อิ่มตัวบนโครงสร้ างของโพลิบิว
ทาไดอีน [2] ซึ่งหมู่ทงสองเป็
ั้
นหมู่ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ
และเป็ นหมูท่ ี่มีขวั ้ ดังนันจะสามารถดึ
้
งดูดโมเลกุลของนํ ้าหรื อ
ความชื น้ ในบรรยากาศ ได้ เหมื อนกับหมู่ไนไตรล์ที่กล่าวไป
ข้ างต้ น ส่งผลทํ าให้ พลาสติก ABS ที่ผ่านกระบวนการ
recycle สามารถดูดซับปริ มาณความชืน้ ได้ มากขึน้ และ
มากกว่า ABS ใหม่
อัตราการดูดความชื ้นของ ABS จะแปรผันโดยตรง
กับปริ มาณความชื ้นในอากาศ [3] ดังแสดงในรู ปที่ 3 โดย
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. เมื่อสภาวะอากาศมีค่าความชื ้นสัมพัทธ์ (RH,
(Relative Humidity) สูง พลาสติก ABS จะสามารถดูด
ความชื ้นได้ มาก
2. % ความชื ้นที่จุดสมดุล (Equilibrium) แปรผัน
ตรงกับค่าความชื ้นสัมพัทธ์ กล่าวคือ ยิ่ง%RH สูง พลาสติก
ABS ก็จะมี %moisture content ที่จดุ สมดุลสูงตามไปด้ วย

รู ปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ความชื ้นในอากาศ (RH20%, RH40%, RH60%, RH75%
และ RH90%) ต่อ % moisture content ที่เวลาต่างๆ

- ปั ญหาจากการที่ ABS ดูดความชืน้ มากเกินไป
ในกระบวนการแปรรู ปพลาสติก ABS โดยทัว่ ไปจะ
ุ หภูมินี ้ หากเม็ด
ใช้ อณ
ุ หภูมิประมาณ 220 – 250oC ซึง่ ที่อณ
พลาสติก ABS มีความชื ้นอยู่ภายใน ความชื ้นในเม็ดจะเกิด
การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็ นไอนํ ้า กระจายอยู่
ในเนื อ้ พลาสติ ก ส่ ง ผลให้ เกิ ด ข้ อบกพร่ อ งบนพื น้ ผิ ว ของ
ชิ ้นงาน เช่น เกิดช่อง (Voids), ฟองอากาศ (bubbles), เกิด
รอยเส้ นตามแนวชิ ้นงาน (die lines), เกิดหลุมบนพื ้นผิว
(craters or chicken tracks) ในงาน extrusion sheet หรื อ
เกิดคราบวาวสีเงิน (Splay or silver streaking) ในงาน
injection moulded parts [3] เป็ นต้ น

voids
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เครื่ อ งอบแบบ dehumidifying dryers จะอาศัย
หลัก การทํ า งานโดยการลดความชื น้ ในอากาศด้ วยการ
ควบคุมอุณหภูมิ dew point (Dew point คืออุณหภูมิที่
ความชื ้นจะอิ่มตัวในมวลอากาศและกลัน่ ตัวเป็ นหยดนํ ้าค้ าง)
โดยอากาศธรรมดาจะถูกผ่านเข้ าสูก่ ระบวนการ dryers ซึ่ง
จะมีการกําหนดอุณหภูมิ dew point เพื่อให้ ความชื ้นเกิดการ
กลัน่ ตัวเป็ นหยดนํ ้า อากาศแห้ งที่ได้ จะถูกส่งเข้ าสู่ส่วนปรับ
อุณหภูมิ (heater) และส่งอากาศร้ อนเข้ าสู่ hopper เพื่ออบ
เม็ดพลาสติกต่อไป (ดังแสดงในรูปที่ 5)

รู ปที่ 4 แสดงปั ญหาต่างๆที่เกิดจากความชื ้นของ ABS
- การแก้ ไขปั ญหาจากความชืน้ ภายในเม็ด ABS
ความชื ้นภายในเม็ด ABS จะถูกกําจัดได้ ด้วยการ
อบแบบ dehumidifying dryers ก่อนเข้ าสูก่ ระบวนการผลิต
โดยความชื น้ หลังการอบควรอยู่ที่ 0.02% (สําหรั บงาน
extrusion sheet, pipe, profile) และ 0.05% (สําหรับงาน
injection moulding) [3] ซึ่งปั จจัยที่ต้องควบคุมเพื่อลด
ปริ มาณความชื ้นภายในเม็ด ABS มีดงั นี ้
-เวลาในการอบ
-อุณหภูมิที่ใช้ ในการอบ (อุณหภูมิสงู → ใช้ เวลาใน
การอบน้ อย)
-การตังอุ
้ ณหภูมิจดุ dew point (dew point สูง →
ใช้ เวลาในการอบนาน)
-ขนาดและรูปร่างของเม็ดพลาสติก (ขนาดใหญ่ →
ใช้ เวลาในการอบนาน)
-ปริมาณความชื ้นของเม็ดพลาสติกก่อนอบ
(ความชื ้นมาก → ใช้ เวลาในการอบนาน)
-อัตราการไหลของอากาศ ( Air flow สูง →ใช้ เวลา
ในการอบน้ อย)

รู ปที่ 5 แสดงหลักการทํางานของเครื่ องอบพลาสติกแบบ
dehumidifying dryers [4]
พลาสติก ABS จะใช้ อณ
ุ หภูมิในการอบ ประมาณ
80 – 90 องศาเซลเซียส, อุณหภูมิ dew point ประมาณ –20
ถึง -40 องศาเซลเซียสและใช้ เวลาอบประมาณ 3 – 5 ชัว่ โมง
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เกรด,ความชื ้นของเม็ดก่อนอบ และขนาดของ
เม็ดพลาสติก ซึ่งโดยปกติ พลาสติกจะมีค่มู ือจากผู้ผลิตบอก
ถึง อุณ หภูมิ , เวลาที่ เ หมาะสมในการอบ แต่ เ ม็ ด พลาสติ ก
ABS ที่ผ่านการเวียนใช้ ในกระบวนการผลิต (Recycle or
regrind) จะพบปั ญหาจากความชื น้ ค่อนข้ างมาก ทัง้ นี ้
เนื่องจากการบดเศษพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ และไม่เท่ากัน
รวมถึงการจัดเก็บที่ไม่ได้ มาตรฐานทําให้ ความชื น้ ซึมเข้ าสู่

เม็ดพลาสติกจนถึงจุดอิ่มตัว ดังนันเม็
้ ดพลาสติกประเภทนี ้จึง
จําเป็ นต้ องเพิ่มเวลาในการอบให้ มากขึ ้น
- การจัดเก็บรั กษาเม็ด Recycle ABS ก่ อนใช้ งาน
การเก็บรักษาเม็ด Recycle ABS ก่อนใช้ งานนัน้
ควรต้ อ งมี ก ารควบคุม อุณ หภูมิ และความชื น้ ของสถานที่
จัด เก็ บ หากไม่มี ก ารควบคุม สภาวะแวดล้ อ ม ก็ ค วรมี ก าร
ควบคุมความชื ้นของเม็ด ABS ก่อนจะนํามาใช้ งานให้ อยู่ใน
ค่าที่กําหนด หากยังไม่ได้ ค่าความชืน้ ตามที่กําหนดก็ควร
ทําการอบเพื่อไล่ความชื ้นต่อไปให้ ความชื ้นลดลง เพื่อป้องกัน
การเกิดปั ญหาจากผลของความชืน้ ระหว่างกระบวนการขึน้
รูป ทังนี
้ ้โดยปกติที่ผ้ ผู ลิตเม็ดพลาสติก จะทําการจัดเก็บรักษา
เม็ด Virgin ABS โดยจัดเก็บในถุงสูญญากาศ (Vacuum
bag), เก็บในถุง PP หรื อ จัดเก็บในถุง HDPE แล้ วบรรจุใน
กระสอบ PP เคลือบกระดาษ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ควรหลีกเลี่ยงการ
บรรจุในถุง LDPE เนื่องจาก LDPE มีค่าสัมประสิทธิ์ การซึม
ผ่านของ Oxygen และความชื ้นสูงกว่า HDPE และ PP [5]
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