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สารเติมแตง (Additives)
วัสดุที่ถูกเติมลงไปในเรซินดวยปริมาณที่นอยกวาเพื่อปรับเปลี่ยนสมบัติให

เหมาะสม โดยปกติสารเติมแตงนี้จะเขาไปกระจายอยูในเนื้อของพลาสติก
โดยทางกายภาพ และไมเปลี่ยนแปลงโครงสรางสําคัญ ๆ ของพอลิเมอร

1. สารชวยปรับเปลี่ยนสมบัติเชิงกล (mechanical properties modifiers): 
1. สารเสริมแรง (reinforcing agents)
2. Interfacing agents : ทําใหสารเติมแตงและพลาสติกเขารวมกันไดดี
3. Toughening agents
4. Plasticizers
5. Blowing agents
6. Particulate fillers
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2. สารชวยในกระบวนการผลิตหรือในการแปรรูป (processing aids): 
1. สารหลอลื่น (lubricants): internal lubricant & external lubricant
2. Processing stabilizers
3. Melt flow promoters

3. สารชวยปรับเปลี่ยนสมบัติของผิวหนา (surface properties modifiers)
1. Slip additives
2. Adhesion promoters
3. Antiblock additives
4. Antistatic agents
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4. สารชวยปรับเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพ (physical properties modifiers):
1. Blowing agents
2. สารหนวงไฟ (flame retardants)
3. Particulate fillers

5. สารชวยปรับเปลี่ยนสมบัติทางแสง (optical properties modifiers)
1. สียอม (dyes)
2. ผงสี (pigments)

6. สารชวยปองกันการเสื่อมสภาพ (antiaging additives)
1. สารฆาเชื้อรา (fungicides)
2. Antioxidants
3. UV stabilizers



5

แบงตามหนาที่
1. สารตัวเติม (fillers)
2. พลาสติไซเซอร (plasticizers) และ softeners
3. สารหลอลื่น (lubricants) และสารชวยในการไหล (flow promoters)
4. สารปองกันการเสื่อมสภาพ (antiaging additives)
5. สารหนวงการติดไฟ (flame retardants)
6. สารทําใหเกิดสี (colorants)
7. สารทําใหเกิดฟอง (blowing agents)
8. สารทําใหเกิดการเชื่อมโยง (crosslinking agents)
9. สารชวยใหเกิดการสลายตัวดวยรังสีอุลตราไวโอเลต (UV degradable)
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โดยทั่วไป สารเติมแตงควรมีสมบตัิดังนี้
1. ทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ตองเสถียร (stable) ภายใตสภาวะของกระบวนการผลิตตาง ๆ
3. ตองเสถียรภายใตสภาวะของการใชงาน
4. ตองไมเกิดการตกสี (bleeding) และ blooming
5. ตองไมเปนพิษ (non-toxic) และไมทําใหเกิดรสหรือกลิ่น
6. ตองมีราคาถูก
7. ตองไมทําใหสมบัติของพอลิเมอรเสียไป
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Bleeding
• สารเติมแตงนั้นสามารถละลายไดทั้งในพอลิเมอรและในวัสดุที่อยูขางเคียง
อาจเปนของแข็งหรือของเหลวก็ได
• bleeding ทําใหวัสดุนั้นเกิดสีหรือเกิดรอยเปอน (contaminate) หรืออาจ
เรียกวา migration
• อัตราการเกิด bleeding จะเปนไปตามกฎของการแพร (laws of diffusion) 
การแพรจะขึ้นกับ

• ขนาดของชองวาง (hole) ในพอลิเมอร
• ขนาดโมเลกุลของสารเติมแตงที่จะแพรออกมา
• ความเขมขนของสารเติมแตงที่อยูในพอลิเมอร

• การ bleed จากพอลิเมอร จะเกิดไดมากที่อุณหภูมิเหนือ Tg ของพอลิเมอร 
(และอุณหภูมิหลอมเหลวในกรณีที่เปนผลึก)
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Blooming 
• ปรากฏการณของการแยกตัว (separate phenomena) เกี่ยวของกับ
ความสามารถในการละลาย (solubility) 
• เกิดเมื่อสารเติมแตงสามารถละลายไดหมดในพอลิเมอรที่อุณหภูมิของการ
ผลิต แตละลายไดบางสวนที่อุณหภูมิปกติ ทําใหสารเติมแตงบางสวนที่ไม
สามารถละลายในพอลิเมอรถูกคายออกมาจากสารละลายเมื่อเย็นลง และไป
สะสมอยูที่ผิวของพลาสติก
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1. สารตัวเติม (fillers)
1.1 สารตัวเติมที่มีลักษณะเปนผงหรือเปนเม็ด (particulate filler)
a) Inert filler ใสเพื่อเปลี่ยนแปลงสมบัติบางอยาง
b) Reinforcing filler
1.2 สารตัวเติมที่มีลักษณะเปนยาง (rubbery filler)
1.3 สารตัวเติมที่เปนเรซินสังเคราะห (synthetic resin)
1.4 สารตัวเติมที่มีลักษณะเปนเสนใย (fibrous filler) 
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a) Inert filler ใสเพื่อเปลี่ยนแปลงสมบัติบางอยาง
ลด die swell เมื่อผานกระบวนการ extrusion (สําหรับ PVC)
เพิ่มโมดูลัส เพิ่มความแข็ง
ทําใหพื้นมีสีขาว เพื่อการใสสีตอไป
ปรับปรุงสมบัติการเปนฉนวนไฟฟา 
ลดการเยิ้มเหนียวติดกัน (tackiness)
ลดตนทุนการผลิต
ตัวอยาง แคลเซียมคารบอเนต, ไชนาเคลย, ทัลค (talc), barium sulphate
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สารตัวเติมมีหลายเกรดเนื่องจาก
1. ขนาดของอนุภาคโดยเฉลี่ย และการกระจายขนาดของอนุภาค

ขนาดเล็กมาก ๆ จะชวยเสริมแรง (reinforcement)
2. รูปรางของอนุภาค และความพรุน (porosity) 

China clay (Kaolin) : platelike 
ผลิตภัณฑมีสมบัติเปน anisotropic

3. ธรรมชาติทางเคมีของผิวหนา 
Mineral filler มักมีหมูที่มีขั้วอยูบนผิวหนา เชน หมู hydroxyl ทําใหเปยกน้ําไดงาย แต

ไมเกาะกับพอลเิมอร ตองปรับสภาพผิวดวย stearic acid
4. สารปนเปอน

กรวดทรายขนาดใหญ : เปนจุดออนทําใหพลาสติกแตกหักภายใตความเคนไดงาย
เศษทองแดง มังกานีส และเหล็ก : เกิด oxidation ไดงาย
ตะกั่ว : ทําปฏิกิริยากับซัลเฟอร ทําใหผลิตภัณฑเกิดสีได
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b) Reinforcing filler
ใชไดผลมากกบัพวก elastomer หรือ plasticized PVC

tensile strength
vulcanized SBR (styrene butadiene rubber) 3 MPa 
vulcanized SBR + carbon black 50 phr (part per hundred) > 20 MPa

ตย. Silica, aluminium hydroxide
1.2 สารตัวเติมที่มีลักษณะเปนยาง (rubbery filler)

HIPS (high impact polystyrene) ใส SBR or polybutadiene ใน PS
ใสยาง ethylene-propylene ใน PP

1.3 สารตัวเติมที่เปนเรซินสังเคราะห (synthetic resin)
1.4 สารตัวเติมที่มีลักษณะเปนเสนใย (fibrous filler) 
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2. Plasticizers and Softeners
Plasticization : กระบวนการเพิ่มความยืดหยุนใหกับพอลิเมอร
Plasticizer ใสเพื่อใหเขาไปแทรกอยูระหวางโมเลกุลของพอลิเมอร ทําใหใชพลังงานใน

การหมนุรอบพนัธะของโมเลกุลนอยลง
• เพิ่มความสามารถในการไหล (ลดความหนดื และลด Tg)
• เพิ่มความออนตัว (softness)
• เพิ่มความสามารถในการดึงใหยืดออก (extensiblility)
• ลดจุดออนตัว (softening point)
• ลด cold flex temperature (อุณหภูมิซึ่งพอลิเมอรจะสูญเสียความยืดหยุนไปหมดเมื่อ 

T < Tcold flex)
• ลดความทนแรงดึง และแรงอัด
• เพิ่มความสามารถในการรับแรงกระแทก
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2.1 external plasticizer
จะถูกผสมหรือละลายอยูในพอลิเมอร
สารที่นํามาใชควรมีสมบัติ
1. น้ําหนักโมเลกุลอยางนอย 300 เพื่อใหมีจุดเดือดสูง ไมระเหยงาย
2. คา solubility parameter ใกลเคียงกับของพอลิเมอร เพื่อใหละลายเขากับพอลิเมอรไดดี
3. ถาพอลิเมอรมแีนวโนมเกิดผลึกได plasticizer ควรมีแรงดึงดูดพิเศษกับพอลิเมอรนั้น
4. Plasticizer ไมควรเปนของแข็งที่เปนผลึก ณ อุณหภูมิหอง นอกจากวาจะมีแรงดึงดูด

พิเศษกับพอลิเมอร
2.2 internal plasticizer
copolymerization : นํา monomer ที่ homopolymer มี Tg สูงมา copolymerize กับ monomer ซึ่ง 

homopolymer ของมันมี Tg ต่ํากวา ผลิตภัณฑที่ไดจะมีสวนที่ “แข็ง” และ “ออน” อยู
รวมกัน ไมสามารถแยกจากกันไดโดยการสกัดออก (extraction)

Softener น้ํามนัไฮโดรคารบอนผสมเขาไปในยาง เพื่อใหยางนิ่มลง และแปรรูปไดงายขึ้น
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3. สารหลอลื่น และสารที่เกี่ยวของ (lubricants and related 
additives)

Lubricant หรือ lubricating agent
3.1 สารหลอลื่นภายใน (internal lubricant) ชวยการไหลและลดความหนดืของพอลิ

เมอรที่หลอมเหลว โดยไมมีผลตอสมบัติการหลอมเหลวของสารประกอบ 
ตางจาก plasticizer ตรงที่สารหลอลื่นมีอิทธิพลตอสมบัติของพอลิ

เมอรเมื่อเปนของแข็งนอยมาก
3.2 สารหลอลื่นภายนอก (external lubricant) เมื่อใสเขาไปในพอลิเมอรจะไมละลาย

หรือเขาเปนเนือ้เดียวกันกับพอลิเมอร และในระหวางกระบวนการแปรรูป จะซึม
ออกจากสารประกอบพอลิเมอรมาอยูระหวางผิวของพอลิเมอรกับผิวของแมพิมพ 
เพื่อกันไมใหพอลิเมอรเกาะตดิกับแมพิมพ 
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สารที่ทําใหผวิของผลิตภัณฑมีความลื่น เมื่อตองถูกใชถูไปบนวัสดุอื่น สารเหลานี้
เชน graphite, molybdenum disulphide

สารถอดแบบ (mold release agent) สารที่ใชกนัมากคือ silicone และ น้ํามัน
พาราฟน (paraffin oil)

Anti-blocking agent ฟลม LDPE มักเกาะติดกันแนน (high cohesion) หรือเรียกวา 
blocking ทําใหลําบากในการผลิตและการใชงาน วิธีแกคือ ใสสาร anti-
blocking เชนผงซิลิกาละเอียด ๆ และยังสามารถเตมิ slip agent เพื่อลดแรง
เสียดทานระหวางชั้นของฟลมบาง ๆ เปนสารประเภท fatty acid amide
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4. สารปองกันการเสื่อมสภาพ (antiaging additives)
โครงสรางของโมเลกุลเปลีย่นไปโดย
1. โมเลกุลขาดออก (chain scission) 
2. โมเลกุลเกิดการเชื่อมโยง (crosslinking)
3. เกิดหมูที่ทําใหมีสี (chromophoric group)
4. เกิดหมูที่มีขั้ว (polar group) เชน carbonyl group ใน polyolefin

4.1 Antioxidants 
4.2 Antiozonants ยางจะถูกโอโซนเขาทําลายพันธะคูที่อยูบนสายโซหลักของพอลิเมอร
4.3 Ultraviolet light absorbers
4.4 Stabilizers ใชมากกบัพอลิเมอรที่มีคลอรีนเปนองคประกอบ เชน PVC
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5. สารหนวงไฟ (flame retarders)
แอนติโมนีไตรออกไซด (Sb2O3) ไมมีสมบัติชวยดับไฟ แตถาสารนี้

เปลี่ยนเปนแอนติโมนีออกซีคลอไรด (SbOCl) จะมีสมบัติชวยในการหนวง
การติดไฟไดดี จึงตองมีการเติมสารฮาโลเจน (เชน Cl) เปนองคประกอบ
ดวย
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6. สารทําใหเกิดสี (colorants)
6.1 สารอินทรีย เชน สารพวก azo ใหสีเหลืองหรือแดง
6.2 สารอนินทรีย เชน ออกไซดของโลหะ TiO2 (Titanium dioxide) ใหสีขาว
สารประกอบแคดเมียมใหสีตั้งแตเหลืองถึงสีแดงเลือดนก
1. สีละลาย (soluble colorants) หรือสียอม (dye)

• สีสามารถละลายเขาไปในเนื้อพลาสติกไดดี 
• สีนี้ใหความโปรงใส 
• ความเขมของสีสูงมาก 
• ใหสีสดสวย 
• ใชกับพลาสติก เชน PS (ทําไฟทายรถยนต), PMMA, ABS
• ไมเหมาะกับ LDPE, HDPE, PP เพราะไมละลายในพลาสติกนี้



20

2. สีไมละลาย (insoluble colorants) หรือผงสี (pigment)
• สีที่ไมละลายงาย ๆ ในตัวทําละลายทั้งหลาย
• ไมสวยสดเทาสีละลาย
• มีความทึบแสง
• การเกิดสีในพลาสติกเกิดจากผงสีเขาไปแทรกผสมอยูในเนื้อพลาสติกโดยไมละลาย
• เหมาะกับเนื้อพลาสติกชนิด LDPE, HDPE, PP
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7. สารเกิดฟอง (blowing agent)
การผลิต cellular polymer ทําไดโดย
7.1 chemical blowing agent
7.2 ของเหลวที่มีจุดเดือดต่ํา ๆ ซึ่งจะระเหยระหวางกระบวนการผลิตเชนกัน
7.3  การแพร (diffusion) กาซเขาไปในพอลิเมอรภายใตความดันสูง 
7.4 ผง CO2 (แข็ง)
7.5 ปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเกิดระหวางการพอลิเมอไรเซชันและ/หรือ เกดิการเชื่อมโยง

โมเลกุล จะใหกาซออกมาดวย 
7.6 ใสเรซินหรือแกวที่กลวงหรือพอง (hollow expandable sphere of resin or of 

glass (microballoons))
7.7 การลางเอาสารตัวเติมที่ละลายไดออกไป
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8. สารทําใหเกิดการเชื่อมโยง (crosslinking agents)
Thermoset
Vulcanization of rubber
ตองมีตําแหนงที่วองไวสําหรับเกิดการเชื่อมโยง
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