การเป่าขึ้นรูปขวดพลาสติกจากพอลิเอทิลีนฟูราโนเอต
(PEF bottle blowing)
PEF หรือ Polyethylene Furanoate มีความคล้ายคลึงกับ Polyethylene Terephthalate (PET) ในเชิงเคมี
แต่ PEF สามารถป้องกันการผ่านได้ของก๊าซได้ดีกว่า และมีสมบัติเชิงกลที่ดีกว่า อีกทั้งมีน้าหนักเบาสามารถน้าไปใช้งาน
เป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลาย เมื่อเปรียบเทียบกับ PET โดย PEF สามารถน้าไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบอ่อนตัวและ
แบบแข็งเกร็งส้าหรับการบรรจุเครื่องดื่ม อาหาร ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
การผลิตขวดพลาสติกจาก PEF ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตมีสิ่งที่ต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. การเลือกเกรดของเรซิน PEF โดยทั่วไปค่าความหนืดแท้จริง (intrinsic viscosity) เป็นหนึ่งในสมบัติพื้นฐานที่ใช้เป็น
เกณฑ์ในการคัดเกรดเรซิน จ้าพวกพอลิเอสเทอร์ ซึ่งเป็นค่าที่เชื่อมโยงความยากง่ายในการหลอมขึ้นรูป (ลักษณะการ
หลอมไหลและอุณหภูมิ) และสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ต้องการ ทั้งนี้วิธีการวัดค่าความหนืดของ PEF จะใช้วิธี
ตามมาตรฐานเช่ น เดี ย วกั น กั บ การวั ด ค่ า ความหนื ด แท้ จ ริ ง ของ PET และพอลิ เอสเทอร์ อื่ น เช่ น PBT หรื อ CoPolyesters แต่ค่าที่ได้จะมีการแปลความหมายที่ต่างกัน โดยทั่วไปค่าความหนืดของ PEF จะสูงกว่า PET เนื่องจากสาย
โซ่พ อลิ เมอร์ ของ PEF มี ก ารเกี่ ย วพั น ของสายโซ่น้อ ยกว่า จึงส่ งผลท้าให้ วัส ดุ มี ความแข็งแรงในระหว่างการยืดตัว ที่
อุ ณ หภู มิ สู ง ดั งนั้ น PEF ต้ อ งอาศั ย สายโซ่ พ อลิ เมอร์ ที่ ย าวมากและมี ค วามหนื ด สู งเพื่ อ ให้ เกิ ด การเกี่ ย วพั น (chain
entanglement) ของสายโซ่ในระดับเดียวกันกับกรณีของ PET

รูปที่ 1 สายโซ่ของ PET และ PEF ที่มกี ารเกี่ยวพัน 8 ต้าแหน่ง ซึ่งจะเห็นว่า PEF ต้องใช้สายโซ่ที่ยาวกว่า
2. การฉีดขึ้นรูป preform (preform injection)
เรซิน PEF สามารถขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดรีดทั่วไปหรือการฉีดขึ้นรูป โดยอุณหภูมิที่ใช้จะอยู่ในช่วง 240 – 300
องศาเซลเซียส ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้สามารถใช้เครื่องขึ้นรูปแบบเดียวกันกับกรณีของ PET และพอลิเอสเทอร์หรือพอลิเอ
ไมด์อื่นที่สกรูมีการออกแบบที่จ้าเพาะ เนื่องจากเครื่องขึ้นรูปทั่วไปที่มักออกแบบส้าหรับการขึ้นรูปพอลิโอเลฟิน จะท้าให้
เกิดการหลอมเหลวที่ไม่สม่้าเสมอ อย่างไรก็ตามเรซินของ PET และ PEF ต้องผ่านการอบให้แห้งก่อนขึ้นรูป โดยยอมให้
มีความชื้นในเรซินได้ไม่เกิน 50 ppm เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียความหนื ดที่มากเกินไป ซึ่งการท้าให้แห้งจะใช้สภาวะ
เดีย วกัน กับ กรณี ของ PET ได้ สภาวะที่ใช้ในการขึ้นรูปขึ้นอยู่กับเกรดของเรซิน เช่น PEF ที่มีปริมาณผลึก 35-60%
ใกล้เคียงกับปริมาณผลึกของ PET จะมีจุดหลอมเหลวต่้ากว่าจุดหลอมเหลวของ PET (ระหว่าง 205-235 องศาเซลเซียส)
หรือความหนืดขณะหลอม (melt viscosity) ของ PEF จะเท่ากับความหนืดแท้จริงของ PET ก็ต่อเมื่อ PEF ถูกหลอมที่
270±10 องศาเซลเซียส เป็นต้น ทั้งนี้ PEF มีความหนืดสูงจึงจ้าเป็นต้องให้ความร้อนที่ช่วงป้อนวัตถุดิบสูงเพียงพอเพื่อให้
เกิดการหลอมอย่างสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ดีในกระบวนการขึ้นรูปจะต้องค้านึงถึงความร้อนสะสมและความเค้นภายใน
ประกอบด้วย
3. การขึ้นรูปด้วยการเป่า-ยืดตัว (stretch-blow molding)
โดยทั่วไป preform ของ PEF มักจะถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กกว่า preform ของ PET เนื่องจาก PEF มีอัตราส่วน
การขยายตัวสูง เนื่องจาก PEF มีการเกี่ยวพันของสายโซ่พอลิเมอร์น้อยกว่าและจัดเรียงตัวเป็นระเบียบมากกว่า จึงท้าให้
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PEF สามารถตกผลึกและมีความแข็งแรงสูงกว่า อัตราส่วนการยืดตัวของขวด PEF ทีเ่ ป่าขึ้นรูปมักถูกจ้ากัดด้วยสภาวะที่
ใช้ ในเป่ าขึ้ น รู ป ขวด PET ที่ ไม่ มี Stress-Whitening (Pearlescence) และถึ ง แม้ ว่ า อุ ณ หภู มิ ก ารเปลี่ ย นสภาพแก้ ว
ระหว่าง PET และ PEF จะมีความแตกต่างกัน แต่ทั้งสองก็ยังคงถูกเป่าขึ้นรูปที่อุณหภูมิใกล้เคียงกันเพื่อเพิ่มสมบัติของ
PEF โดยปกติแล้ว PEF preform จะมีความหนากว่า PET preform เพื่อให้เมื่อเป่าออกมาแล้วมี ขนาดใกล้ เคี ยงกัน
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากข้อมูลอุณหภูมิที่เหมาะสมในการขึ้ นรูป (Optimal Heating Profile) ที่แตกต่างกัน และปริมาณ
ความร้อนที่ใช้หรือ Heat Consumption ที่ใกล้เคียงกัน จึงควรมีการเติม สารเติมแต่งประเภท Commercial Reheat
Additives ลงใน PEF เพือ่ การกระจายอุณหภูมิและการรับความร้อนได้อย่างเหมาะสม

รูปที่ 2 การเป่าขึ้นรูปขวดจาก PEF Preform
ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพของขวดที่มีปริมาตรบรรจุเท่ากันของ PET และ PEF

4. สมบัตขิ องขวด
ตารางที่ 1 แสดงสมบัติของขวดที่ผลิตจากเรซิน PET และ PEF ที่มีปริมาตรการบรรจุเท่ากัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า
ความแข็งแรงของขวด PET และ PEF ใกล้เคียงกัน และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของขวด PEF มีค่าสูงกว่า
ที่มาของข้อมูล
B. Jesper van, Blow moulding, Bioplastics MAGAZINE [04/17] Vol. 12 P.12-13
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