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In this study, the synthesis of in situ filled in natural rubber (NR) latex was
investigated to find the optimum that produced high in situ silica content and good
dispersion of silica particle using a sol-gel process. The effects of various parameters
for the sol-gel reaction such as tetraethoxysilane (TEOS) content, mole ratio of water to
TEOS, reaction time and reaction temperature on the silica content were investigated.
The result shows that the optimum condition for the sol-gel reaction in NR was the use of
TEOS 200 phr and mole ration water to TEOS of 28.91:1 under room temperature for 1
day. The in situ silica content was up to 53.61 phr or 34.9 %. Moreover, the effect of in
situ silica on the properties (i.e. cure time, mechanical properties, dynamic properties
and thermal properties) of NR vulcanizates were also investigated and compared with
commercial silica filled NR vulcanizates. The properties of in situ silica filled NR
vulcanizates were higher than those of NR vulcanizated with commercial silica. These
unique characteristics of the in situ silica composite can be ascribed to the well
dispersed in situ silica particles within the NR matrix by SEM analysis. The addition of
coupling agent also improved the mechanical properties of the commercial silica
composites, while in situ silica composites were not affected.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญ
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ยางธรรมชาติเป็ นวัตถุดบิ สาคัญที่สามารถนามาดัดแปลงและใช้
ประโยชน์ได้ หลายอย่าง รวมทังยั
้ งเป็ นวัตถุดบิ หลักในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมทางการกีฬา เป็ นต้ น (1-2) เนื่องจากยางธรรมชาติมีสมบัตเิ ชิงกลที่ดีหลายประการ ใน
ด้ านมีความยืดหยุน่ สูง ทนต่อการหักงอ และความต้ านทานความล้ าได้ ดี แต่อย่างไรก็ตามยาง
ธรรมชาติยงั คงมีสมบัตเิ ชิงกลบางประการที่ด้อย เช่น ความทนทานต่อการดึงยืด ความทนทานต่อ
การฉีกขาด และความต้ านทานการขัดถู เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี ้ จงึ จาเป็ นต้ องมี การปรับปรุงสมบัติ
เชิงกลของยางให้ มีประสิทธิภาพในการใช้ งานที่หลากหลายมากขึ ้น(3-4) การเติมสารตัวเติมเสริมแรง
ลงไปในยางเป็ นวิธีการหนึง่ ในการปรับปรุงสมบัตเิ ชิงกลของยางให้ ดีขึ ้น คาร์ บอนแบล็ก และซิลิกา
ถือเป็ น สารตัวเติมเสริมแรงที่มีความสาคัญในอุตสาหกรรมยาง

(5-7)

สาหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการ

ผลิตภัณฑ์ที่มีสีสนั ซิลิกาเป็ นสารตัวเติมที่มีประสิทธิภาพในการเสริมแรงยางได้ ดี

เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ คาร์ บอนแบล็ก เป็ นสารตัวเติมจะมีสีดา (8,9) แต่ อย่างไรก็ตามถ้ าพิจารณาบนพื ้นผิว
ของซิลิกาซึง่ มีหมูไ่ ซลานอล (silanol group) ในปริมาณมากทาให้ วอ่ งไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
และมีความเป็ นขัวค่
้ อนข้ างสูง เป็ นสาเหตุให้ เกิด การรวมตัวเป็ นกลุม่ ก้ อน ( aggregate) ของ
อนุภาคซิลิกาเกิดขึ ้นได้ คอ่ นข้ างง่าย ด้ 
วยเหตุนี ส้ ง่ ผลให้ สมบัตขิ องยางธรรมชาติเสริมแรงได้ ไม่ดี
(10-12)

ดังนัน้ การแก้ ไขปั ญหาการ เกาะกลุม่ กัน ของ อนุภาค ซิลิกานี ้ทาได้ โดยการเติมสารคูค่ วบ

(coupling agent)(13-14) หรื อการสังเคราะห์ซิลิกาในตัวกลางของยางธรรมชาติ ซึง่ ใช้ เทคนิคที่
เรี ยกว่า โซล-เจล และเรี ยกซิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ วา่ “อินซิทซู ิลิกา” (in situ silica)(15-19) โดยทัว่ ไป
เทคนิคโซล-เจลสามารถทาได้ หลายสถานะ เช่น สารละลาย
ธรรมชาติ (16,

18)

(12, 20)

ของแข็ง (19,

21-24)

และน ้ายาง

สาหรับในงานวิจยั นี ้เลือกสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาในน ้ายางธรรมชาติซงึ่

ถือเป็ น

ทางเลือกที่ดี เนื่องจากน ้ายางธรรมชาติเป็ นผลิตภัณฑ์ต้นน ้าที่ยงั มิได้ ผา่ นกระบวนการแปรรูปใด ๆ
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และยังเป็ นวัสดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม (eco-material)(25-26) จึงมีข้อดีในแง่ของการลดพลังงาน
ในการผลิต นอกจากนี ้การหาภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกายังเป็ นปั จจัยหลักที่จะ
มีผลต่อการปรับปรุงสมบัตเิ ชิงกล เช่น ความเข้ มข้ นของสารตังต้
้ นในการเกิดปฏิกิริยาโซล
ปริมาณน ้าในการเกิดปฏิกิริยา เวลาและอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยา ทังนี
้ ้

-เจล

เพื่อ ให้ ได้ ซิลิกาที่ถกู

สร้ างขึ ้นภายในเนื ้อยางมีปริมาณสูง สามารถกระจายตัว ได้ ดีในตัวกลางยางธรรมชาติ และมีขนาด
อนุภาคที่สม่าเสมอ ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ สมบัตเิ ชิงกลของยางดีขึ ้น
1.2 วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1.2.1 หาภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาในน ้ายางธรรมชาติโดยกระบวนการ
โซล-เจล ของเททระเอทอกซีไซเลน
1.2.2 ศึกษาสมบัตเิ ชิงกลของอินซิทซู ิลิกาในยางธรรมชาติหลังผ่านกระบวนการวัลคาไนเซ
ชันเปรี ยบเทียบกับซิลิกาเกรดการค้ า รวมทังผลของการเติ
้
มสารคูค่ วบไซเลน
1.3 ขอบเขตงานวิจัย
1.3.1 ศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาในน ้ายางธรรมชาติให้ มีร้อย
ละของผลได้ สงู โดยปฏิกิริยาโซล-เจล ตัวแปรที่สนใจคือ
- ความเข้ มข้ นของสารตังต้
้ น TEOS ในการเกิดปฏิกิริยาโซล -เจลที่ปริมาณ 25, 50,
100, 150 และ 200 phr ตามลาดับ
- อัตราส่วนน ้าหนักขอ งน ้าต่อ TEOS ที่ปริมาณ 23.13, 25.06, 26.98, 28.91, 30.84
และ 32.76 ตามลาดับ
- เวลาที่ใช้ ในการเกิดปฏิกิริยาโซล-เจล
- อุณหภูมิ ของการเกิดปฏิกิริยาโซล -เจลที่ อุณหภูมิห้อง , 50 องศาเซลเซียสและ 60
องศาเซลเซียส ตามลาดับ
- ผลของการเติมสารคูค่ วบไซเลน (Si-69) และ (Si-264)
1.3.2 วิเคราะห์หาปริมาณของอินซิทซู ิลิกาในตัวกลางยางธรรมชาติโดยใช้ เครื่ อง
thermogravimetric analysis (TGA)
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1.3.3 วิเคราะห์หาขนาดและรูปร่างของอนุภาคอินซิทซู ิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ โดยกล้ อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (transmission electron microscopy : TEM)
1.3.4 หาสูตรที่เหมาะสมต่อการขึ ้นรูปของยางธรรมชาติที่มีอนุภาคอินซิทซู ิลิกา ดังนี ้
- ศึกษาเทคนิคในการบดผสมยาง และ ออกสูตร (formulation) ที่เหมาะสมต่อการ
ผสมยางธรรมชาติที่มีอนุภาคอินซิทซู ิลิกา และสารเคมีที่ใช้ ในกระบวนการซัลเฟอร์ วลั คาไนเซชัน
โดยใช้ เครื่ องบดผสมสอง ลูกกลิ ้ง (two-roll mill)
- ศึกษาผลของปริมาณของอินซิทซู ิลิกาต่อสมบัตกิ ารคงรูป ( cure characterization)
โดยใช้ เครื่ อง oscillating disk rheometer (ASTM D 2084)
1.3.5 ขึ ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้ อยูใ่ นรูปของแผ่น ( sheet) โดยใช้ แม่พิมพ์แบบอัด ( compression
molding)
1.3.6 ศึกษาผลของการเสริมแรง ของอินซิทซู ิลิกาจากกระบวนการโซล-เจลที่มีผลต่อสมบัติ
เชิงกลของยางธรรมชาติ ภายหลังผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชัน เช่น
- ความทนทานต่อแรงดึง ( tensile strength) โดย universal tensile testing
machine (ASTM D412)
- ความต้ านทานการฉีกขาด (tear resistance) โดย tear resistance tester
(ASTM D624-1)
- การเสียรูปหลังกด (compression set) (ASTM D 575)
- ความแข็ง (hardness) โดย durometer (ASTM 2240)
- ความต้ านทานต่อการขัดถู ( abrasion resistance) ด้ วยเครื่ องทดสอบ การขัดถู
(DIN 53516)
- ทาการเปรี ยบเทียบสมบัตเิ ชิงกลของยางธรรมชาติคอมพอสิตที่เตรี ยมได้ ข้างต้ นกับ
ยางธรรมชาติที่ผสมโดยตรงกับซิลิกาเกรดการค้ า
1.3.7 ศึกษาผลของอินซิทซู ิลิกาที่มีตอ่ สมบัตเิ ชิงความร้ อนของยางธรรมชาติคอมพอสิตโดย
ใช้ เครื่ อง themogravimetric analysis (TGA)
1.3.8 ศึกษาผลของอินซิทซู ิลิกาจากกระบวนการโซลเจล ที่มีผลต่อสมบัตพิ ลวัตเชิงกลของ
ยางธรรมชาติ เปรี ยบเทียบกับซิลิกาแบบเกรดการค้ า ด้ วยเครื่ อง dynamic mechanical analyzer
เพื่อหาค่า (ASTM D 623)
- มอดูลสั สะสม (storage modulus, E’)
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- มอดูลสั ที่สญ
ู เสียไป (loss modulus, E”)
- การสูญเสียแทนเจนท์ (loss tangent, tan δ)
1.3.9 ศึกษาผลของอินซิทซู ิลิกาที่มีตอ่ สมบัติ การบ่มทาง ความร้ อน ( aging) ของยาง
ธรรมชาติคอมพอสิต
1.3.10 ศึกษาการกระจายตัวของอินซิทซู ิลิกาในตัวกลางยางธรรมชาติ หลังผ่าน
กระบวนการวัลคาไนเซชัน โดยกล้ องจุลทรรศน์แบบส่องกราด หรื อกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องผ่าน
1.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ได้ ยางธรรมชาติที่มีปริมาณอินซิทซู ิลิกาสูงโดยปฏิกิริยาโซล-เจล
1.4.2 สามารถปรับปรุงสมบัตเิ ชิงกลและความทนทานต่อการเสื่อมสภาพทางความร้ อน
ของยางธรรมชาติคอมพอสิตหลังผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฏี
2.1 ยางธรรมชาติ (natural rubber : NR)(27)
2.1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมา
จากการสารวจทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ของชาวยุโรป ได้ พบว่าชาวพื ้นเมืองมี
การผลิตสิ่งของต่างๆจากน ้ายาง เช่น ลูกบอลซึง่ มีความสามารถกระเด้ งกระดอนได้ การนาน ้ายาง
มาทาบนผิวเสื ้อผ้ าเพื่อกันเปี ยก หรื อทาบนสิ่งของที่ต้องการป้องกันน ้า ในปี ค.ศ. 1770 โจเซฟ พริสต์
ลีย์ นักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ ตังชื
้ ่อวัตถุนี ้ว่ายาง เนื่องจากวัตถุนี ้สามารถลบรอยดินสอได้ และ
ปั จจุบนั นี ้ยางก็ถกู นามาใช้ กนั อย่างแพร่หลาย ซึง่ ยางธรรมชาติเป็ นพอลิเมอร์ ชนิดหนึง่ ที่มีสมบัตเิ ด่น
กว่าวัสดุอื่นๆ หลายประการโดยเฉพาะสมบัตดิ ้ านความยืดหยุน่ (elasticity) คือ เมื่อให้ แรงดึงยางจะ
สามารถยืดออกได้ หลายเท่าของความยาวเดิม และเมื่อปล่อยแรงออกยางจะสามารถคืนรูปร่างและ
ความยาวเดิมได้ นอกจากนี ้ยางยังมีความเหนียว (toughness) และความทนทานต่อการขัดสี
(abrasion resistance) ที่สงู ยางธรรมชาติสว่ นใหญ่ประกอบด้ วย 93-94 % cis-1, 4 polyisoprene
(โดยหมู่ CH2 ของทุกหน่วยจะอยูข่ ้ างเดียวกันกับพันธะคูเ่ สมอ จึงมี
ชื่อ เรี ยก ทางเคมี ของ ยาง
ธรรมชาติ ว่า cis-1,4-polyisoprene ซึง่ ได้ มาจากต้ นยางพาราที่มีชื่อว่า “ฮีเวีย -บราซิเลียนซิส ”
Hevea Brasiliensis เป็ นไม้ ป่าที่มีต้นกาเนิดมาจากลุม่ แม่น ้าอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้
2.1.2 โครงสร้ างทางเคมีและสมบัติ (28)
โมเลกุลของยางธรรมชาติพนั ธุ์ Hevea Brasiliensis เป็ นไฮโดรคาร์ บอนโซ่ตรง
ประกอบด้ วยสองธาตุเท่านันคื
้ อ C และ H มีหน่วยซ ้าๆ กัน เรี ยกว่าไอโซพรี น (C5H8)n โดย n มีคา่
ตังแต่
้ 15,000-20,000 มาต่อกันเป็ นเส้ นตรงสายยาว จากโครงสร้ างทางเคมีของยางธรรมชาติทาให้
มีผลต่อสมบัตขิ องยางดังต่อไปนี ้
- องค์ประกอบหลักของยางธรรมชาติคือ คาร์ บอนและไฮโดรเจน ดังนันยางจึ
้
งสามารถ
ละลายได้ ดีใน เบนซีน เฮกเซน ซึง่ เป็ นตัวทาละลายที่ไม่มีขวั ้
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- พันธะคูข่ องยางจะว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา ทาให้ ยางสามารถใช้ ระบบการคงรูป
ยางด้ วยกามะถันได้ นอกจากนี ้ยางธรรมชาติยงั เสื่อมสภาพได้ ง่าย เนื่องจากพันธะคูใ่ นโครงสร้ างทา
ปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศและโอโซนได้ ดี
- ยางธรรมชาติมีความยืดหยุน่ ที่สงู เนื่องจากโครงสร้ างยางเป็ นพอลิเมอร์ ที่ตอ่ กันเป็ น
สายโซ่ยาว และโมเลกุลภายในสายโซ่สามารถเคลื่อนไหวหักงอได้ ง่าย
- ยางธรรมชาติมีสมบัตคิ วามเหนียว (tack) ที่ดีเยี่ยม จึงเหมาะในการนามาประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น ใช้ ในการผลิตยางล้ อรถยนต์ เป็ นต้ น
- โมเลกุลของยางธรรมชาติจะมีความเป็ นระเบียบสูง เมื่อได้ รับการดึงยืดโมเลกุลของ
ยางจะเกิดการเรี ยงตัว ทาให้ ยางทนทานต่อแรงดึง (tensile strength) และทนทานต่อการฉีกขาด
(tear resisitance) ได้ สงู ขึ ้นโดยไม่ต้องเติมสารตัวเติมเสริมแรง
- เนื่องจากสมบัตดิ ้ านความยืดหยุน่ ความเหนียว ความทนทานต่อแรงดึงสูง ทาให้ ยาง
ธรรมชาติจะให้ สมบัตเิ ชิงพลวัต (dynamic properties) ที่ดี

รู ปที่ 2.1 แบบจาลองอนุภาคเม็ดยางธรรมชาติ (28)
องค์ประกอบของยางธรรมชาตินอกจากจะมีเนื ้อยาง ยังมีสว่ นประกอบส่วนอื่นๆ ที่
ไม่ใช่ยาง (non- rubber constituents) ดังแสดงในตารางที่ 2.1 และแบบจาลององค์ประกอบของ
อนุภาคเม็ดยางแสดงดังรูปที่ 2.1
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ตาราง 2.1 องค์ประกอบในยางธรรมชาติ(28)
องค์ประกอบ
ของแข็ง
เนื ้อยาง
โปรตีน
เรซิน
คาร์ โบไฮเดรต
สารอนินทรี ย์
น ้า

ปริมาณ (%)
22-48
20-45
1.5
2.0
1.0
0.5
45-60

2.1.3 นา้ ยางธรรมชาติ (NR latex)(28)
น ้ายางสดที่กรี ดมาใหม่จากต้ นยางพารามีลกั ษณะเป็ นของเหลวสีขาวขุน่ คล้ ายน ้านม
ต้ นยางอ่อน (อายุ 1-3 ปี ) ลักษณะอนุภาคยางจะมี ขนาดเล็ก รูปร่างค่อนข้ างกลม และมี
เส้ นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคโดยเฉลี่ย จะค่อยๆเพิ่มขึ ้น เมื่ออายุยางเพิ่มขึ ้น อนุภาคมีขนาด 0.050.5 ไมครอน มีน ้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 200,000-400,000 มีความหนาแน่นประมาณ 0.970.98 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความหนืด (viscosity) ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม อายุของ
ต้ นยาง พันธุ์ยาง และวิธีการกรี ดยาง เป็ นต้ น มีอณ
ุ หภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ ายแก้ ว
(glass
transition temperature, Tg) ประมาณ -72 องศาเซลเซียส มีคา่ ความเป็ นกรด -เบส ในช่วง 6.57.0 pH[9] น ้ายางธรรมชาติจะถูกแปรรูปให้ อยูใ่ นรูปของน ้ายางข้ นเพื่อให้ มีสมบัตทิ ี่สม่าเสมอและ
เหมาะสมกับการนาไปประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ
2.1.4 องค์ ประกอบของนา้ ยางธรรมชาติ(28)
น ้ายางธรรมชาติหลังจากนามาปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็วสูงๆ ประมาณ 13,000 รอบต่อ
นาทีขึ ้นไป จะพบว่าน ้ายางเกิดการแยกชันดั
้ งแสดงในรูปที่ 2.2 ได้ เป็ น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี ้
- ส่วนของเนื ้อยาง (rubber phase) เป็ นส่วนที่อยูช่ นบนสุ
ั้
ดมีลกั ษณะเป็ นสีขาวขุน่ คิด
เป็ นร้ อยละประมาณ 30-36 ของปริมาณยางธรรมชาติ อนุภาคมีลกั ษณะเป็ นทรงกลมถูกล้ อมรอบ
ด้ วยชันของโปรตี
้
นและไขมัน ดังแสดงในรูปที่ 2.1 ทาให้ อนุภาคยางสามารถแขวนลอยอยูใ่ นน ้าได้
อย่างเสถียรแต่หลังจากการกรี ดไม่ถึงชัว่ โมง แบคทีเรี ยและเอนไซม์จะทาปฏิกิริยากับชันของโปรตี
้
น
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และไขมันได้ ถ้าปราศจากการเติมสารเคมีที่ยบั ยังการท
้
างานของแบคทีเรี ยซึง่ มีผลทาให้ ยาง
เสื่อมสภาพได้
- ส่วนชันน
้ ้าหรื อซีรั่ม (serum phase) มีลกั ษณะเป็ นสีขาวใส คิดเป็ นร้ อยละ 44-55
โดยประมาณ ส่วนนี ้จะประกอบไปด้ วยสารที่สามารถละลายน ้าได้ เช่น กรดอะมิโน โปรตีนบาง
ชนิด คาร์ โบไฮเดรต (น ้าตาล) เอนไซม์ และไออนของโลหะ เป็ นต้ น
- ส่วนตกตะกอน (bottom phase) เป็ นส่วนที่อยูช่ นล่
ั ้ างสุด คิดเป็ นร้ อยละ 15-20
โดยประมาณ ส่วนประกอบที่สาคัญในชันนี
้ ้คือ อนุภาคทูลอยด์ (lutoid particle)

รู ปที่ 2.2 การแยกชันของน
้
้ายางสดเป็ น 3 ชัน้ เมื่อปั่ นเหวี่ยงด้ วยความเร็วสูง (28)
เนื่องจากในน ้ายางธรรมชาติมีสว่ นที่ไม่ใช่ยางประกอบอยูด่ ้ วยหลายชนิด
(>100
ชนิด) ส่วนที่ไม่ใช่ยางแต่ละชนิดจะส่งผลกระทบต่อสมบัตขิ องยางธรรมชาติที่แตกต่างกันโดยจะ
สามารถจาแนกออกได้ เป็ น 4 กลุม่ ใหญ่ ๆ ได้ แก่
1. โปรตีนและกรดอะมิโน สารในกลุม่ นี ้จะส่งผลกระทบต่อสมบัตขิ องยางธรรมชาติ
คือ ทาให้ สมบัตคิ วามเหนียว (stiffening) ความทนทานต่อการฉีกขาด (tear strength) การเกิด
ความร้ อนสะสม (heat build-up) และความต้ านทานต่อการแตกเมื่อได้ รับแรงเชิงพลวัต
(dynamic crack growth) ของยางธรรมชาติสงู ขึ ้น นอกจากนี ้โปรตีนบางชนิดยังทาหน้ าที่เป็ น
ตัวเร่งปฏิกิริยาตามธรรมชาติ (natural accelerator) ของปฏิกิริยาการทาให้ ยางคงรูป แต่ถ้ามี
โปรตีนในปริมาณสูงในยางที่ผา่ นการทาให้ คงรูปแล้ ว จะทาให้ ยางมีความสามารถในการดูด
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ความชื ้นได้ สงู ส่งผลให้ ผลการคืบ (creep) และการคลายตัวของความเค้ น (stress relaxation) มี
ค่าสูง
2. ไขมัน สารประกอบประเภทไขมันนี ้ ประกอบไปด้ วยสาร 3 กลุม่ หลักๆ คือ นิวท
รอลลิปิด (neutral lipid) ไกลโคลิปิด (glycolipids) และฟอสโฟลิปิด (phospholipids) ซึง่ สารใน
กลุม่ นี ้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเกิดออกซิเดชันจากความร้ อน (thermal oxidation) โดยฟอส
โฟลิปิดจะทาหน้ าที่เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาตามธรรมชาติของปฏิกิริยาการทาให้ ยางคงรูป และกรด
ไขมันได้ แก่ กรดสเตียริก จะทาหน้ าที่เป็ นตัวกระตุ้น (activator) ของปฏิกิริยาการคงรูป
3. คาร์ โบไฮเดรต ที่พบอยูใ่ นธรรมชาติสว่ นมากจะเป็ นกลุม่ ของน ้าตาล โดยน ้าตาล
เหล่านี ้จะถูกแบคทีเรี ยย่อยสลายได้ ง่ายและจะเปลี่ยนเป็ นกรดไขมันที่ระเหยได้ (volatile fatty
acid: VFA) ซึง่ ค่ากรดไขมันที่ระเหยได้ จะเป็ นตัวบ่งชี ้ว่าน ้ายางมีการเก็บรักษาที่ดีหรื อไม่ และมี
เสถียรภาพสูงหรื อต่า
4. ไอออนของโลหะ ปริมาณของไอออนของโลหะที่มีในยางธรรมชาตินนจะแตกต่
ั้
าง
กันออกไปเนื่องจากกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ซึง่ ปริมาณไอออนของโลหะนี ้จะส่งผลกับ
เสถียรภาพของน ้ายาง (colloidal stability) และการเสื่อมสภาพของยางเนื่องจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน ตัวอย่างธาตุของไอออนโลหะที่พบในยางธรรมชาติ ได้ แก่ โพแทสเซียม
(K)
แมกนีเซียม (Mg) โซเดียม (Na) แคลเซียม (Ca) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) และเหล็ก (Fe)
เป็ นต้ น
2.1.5 นา้ ยางข้ น (concentrated NR latex)(29)
น ้ายางข้ น หรื อชื่อทางการคือ concentrated Latex 60% DRC เป็ นน ้ายางข้ นที่มีเนื ้อ
ยางไม่ต่ากว่า 60% ของน ้ายางทังหมดจากการไล่
้
น ้าออกไปบางส่วน ผ่านกระบวนการ ผลิตทาให้
ได้ น ้ายางสดคุณภาพดี โดยเติมสารเคมีชว่ ยในการ รักษาสภาพน ้ายางอย่างได้ มาตรฐาน ทาให้
สะดวกและมีผลดีตอ่ การเก็บรักษาและขนส่ง อีกทังผลิ
้ ตภัณฑ์ที่ใช้ น ้ายางข้ นเป็ นวัตถุดบิ จะมีความ
เสถีย รและมีสมบัตทิ ี่สม่าเสมอ มากขึ ้น โดยน ้ายางข้ น สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทหลักๆ ตาม
ปริมาณของแอมโมเนียที่ใช้ เป็ นสารรักษาสภาพน ้ายางคือ น ้ายางข้ นชนิดแอมโมเนียความเข้ มข้ น
สูง (high ammonia latex: HA) latex สาหรับชนิดนี ้มีปริมาณ แอมโมเนีย 0.3- 0.7% ของน ้ายาง
เพื่อรักษาสภาพน ้ายาง และ น ้ายางข้ นชนิดแอมโมเนียความเข้ มข้ นต่า ( low ammonia latex: LA)
ปริมาณแอมโมเนีย ที่ใช้ 0.29% ในน ้ายางและสารเคมี อื่นๆ เช่น boric acid 0.2 % santrobrite
0.2% อยูด่ ้ วย เป็ นต้ น
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น ้ายางข้ นสามารถนาไปแปรรูปเป็ นยางวัตถุดบิ ขันต้
้ น (crude rubber) ได้ หลายชนิด
ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการในการผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายประ เภทใด การผลิตน ้ายางข้ นในทาง
การค้ า สามารถทาได้ 4 วิธี คือ วิธีทาให้ น ้าระเหย (evaporation) วิธีแยกด้ วยกระแสไฟฟ้า
(electrodecandation) วิธีใช้ เครื่ องหมุนเหวี่ยง (centrifuging machine) และวิธีทาให้ เกิดครี ม
(creaming) สาหรับวิธีที่นิยมมากที่สดุ ในอุตสาหกรรมคือวิธีการใช้ เครื่ องหมุนเหวี่ยง เนื่องจากเป็ น
วิธีที่ง่ายและไม่ต้องใช้ สารเคมีจานวนมาก น ้ายางที่ได้ จะมีเนื ้อยางอยูป่ ระมาณ 60-62% โดย
น ้าหนักทังหมด
้
ซึง่ จะอาศัยสมบัตขิ องน ้ายางธรรมชาติที่เป็ นสารคอลลอย์ โดยมีอนุภาคยาง
แขวนลอยอยูใ่ นเซรุ่มและเนื่องจากอนุภาคของยางมีขนาดเบากว่าเซรุ่มจึงสามารถลอยตัวอยูบ่ น
ผิวของน ้ายางได้ และยังมีการเคลื่อนที่แบบบราวเนียน (Brownian motion)โดยอัตราการเคลื่อนที่
จะขึ ้นอยูก่ บั แรงโน้ มถ่วงของโลก ดังนั
้ นเมื
้ ่อทาการหมุนเหวี่ยงด้ วยความเร็วจะเป็ นการเพิ่มแรงดึง
ดูงให้ กบั อนุภาคยางและยังเร่งอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของอนุภาคยางด้ วย ทาให้ เกิดการแยกชัน้
ออกเป็ น 2 ชันคื
้ อ ชันของน
้
้ายางข้ น และชันของหางน
้
้ายาง สาหรับวิธีทาให้ เกิดครี มถือได้ วา่ เป็ นวิธี
ที่เก่าแก่ที่สดุ แต่ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมต่างๆ ไม่นิยมใช้ เนื่องจากมีความยุง่ ยากในการ
กระบวนการผลิต
2.1.6 การเสียสภาพของยางธรรมชาติ (degradation)(28-29)
การเสียสภาพของยางสามารถสังเกตได้ จากสมบัตขิ องยางที่เปลี่ยนแปลงไปคือ
ความแข็งตัว การอ่อนตัว ความทนทานต่อการล้ า และการขยายตัวของรอยแตกของชิ ้นงานที่
เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้การเสียสภาพของยางจะเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วหากอุณหภูมิในการใช้ งานสูงหรื อมีภาวะ
ที่มีสารที่มีสมบัตใิ นการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน เช่น โลหะทองแดง มังกานีส เป็ นต้ น
กลไกการเสื่อมสภาพของยาง
1. การเสียสภาพเนื่องจากออกซิเจน
ยางที่ผา่ นการคงรูปแล้ ว โดยทัว่ ไปจะยังคงมีพนั ธะคูห่ ลงเหลืออยูภ่ ายในโครงสร้ าง
ซึง่ สามารถทาปฏิกิริยากับออกซิเจนที่อยูใ่ นอากาศได้ ซึง่ จะเกิดปฏิกิริยาแบบลูกโซ่ของอนุมลู อิสระ
(free radical) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นระหว่างการเกิดปฏิกิริยาคือ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (hydrogen
peroxide : ROOH) ซึง่ สามารถเกิดการแตกตัวป็ นอนุมลู อิสระทาให้ เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ตอ่ ไป ดัง
แสดงในรูปที่ 2.3 การหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ทาได้ โดยการเติมสารป้องกันการเสื่อมสภาพลงไปจับตัว
กับอนุมลู อิสระที่เกิดขึ ้นหรื อทาให้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เกิดแตกตัวไปเป็ นสารอื่นที่ไม่มีผลต่อการ
เสียสภาพของน ้ายาง อุณหภูมิในการเก็บรักษาหรื อการใช้ งานเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการเสีย
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สภาพของน ้ายางหรื อปฏิกิริยาออกซิเดชัน สาหรับยางที่เสื่อมสภาพเนื่องจากออกซิเจนจะมี
ลักษณะอ่อนตัวลงเนื่องจากโมเลกุลของยางถูกตัดขาด หรื อแข็งตัวขึ ้นเนื่องจากโมเลกุลของยาง
เกิดการเชื่อมโยงกันเกิดขึ ้น

รู ปที่ 2.3 ปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมลู อิสระ (30)
2. การเสียสภาพเนื่องจากความร้ อน (heat ageing)
ความร้ อนเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ ยางเสียสภาพได้ เนื่องจากความร้ อนจะทาให้ ยาง
เกิดการเชื่อมโยงกันและเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเกิดขึ ้น ความร้ อนทาให้ ยางเกิดการเชื่อมโยงกัน
มากขึ ้นได้ ทังภายในและภายนอกโมเลกุ
้
ลของยาง และความร้ อนยังเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีให้ กบั
ออกซิเจนสามารถทาปฏิกิริยากับยางและทาให้ ยางเสียสภาพได้ เร็วขึ ้น
3. การเสียสภาพเนื่องจากโอโซน (ozone aging)
เนื่องมาจากโอโซนในอากาศจะเข้ าไปทาปฏิกิริยาตรงพันธะคูข่ องยางเกิดเป็ นโอโซ
ไนด์ (ozonilde) ซึง่ โอโซไนด์ที่เกิดขึ ้นจะไม่มีความเสถียรและว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิ
สมาก ทาให้ ยางจะเกิดรอยแตกขึ ้นอย่างช้ าๆ โดยรอยแตกที่เกิดขึ ้นจะเพิ่มมากขึ ้นและแตกใน
ทิศทางตังฉากกั
้
บความเค้ นจนกระทัง่ ยางเกิดการเสียรูป
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2.1.7 การรักษาสภาพนา้ ยาง (preservatives)(29)
การรักษาสภาพน ้ายาง สามารถจาแนกออกเป็ น สองวิธี กล่าวคือ วิธีแรกเป็ น
การรักษาสภาพน ้ายางไว้ ให้ คงสภาพเหลวอยูไ่ ด้ นาน ( long- term preservation) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อรักษาสภาพน ้ายางในช่วงระยะเวลาการเก็บ
รักษา และขณะการขนส่ง ไปยังโรงงาน
อุตสาหกรรม สารเคมีที่ใช้ อาจเรี ยกว่า สารรักษาสภาพน ้ายาง ( preservatives ) วิธีที่สองคือ การ
รักษาสภาพน ้ายางไว้ ให้ คงสภาพเหลวอยูใ่ นช่วงเวลาสัน้ ( short- term preservation) เพื่อรักษา
น ้ายางให้ คงอยูเ่ ป็ นของเหลวได้ 2-3 วันก่อนที่จะนาเข้ าสูก่ รรมวิธีการทายางแห้ งรูปต่างๆ หรื อ ก่อน
การทาเป็ นน ้ายางข้ น สารเคมีที่ใช่เพื่อการนี ้อาจเรี ยกว่า สารป้องกันน ้ายางจับตัว (anticoagulant)
สารรักษาสภาพน ้ายางที่สาคัญได้ แก่
1. แอมโมเนีย (ammonia) เป็ นสารเคมีที่นิยมใช้ ในการรักษาสภาพน ้ายางเพื่อ
ช่วยยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของแบคทีเรี ย และช่วยกาจัดแมกนีเซียมในน ้ายางสด การเติม
แอมโมเนียแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ เติมหลังจากกรี ดน ้ายางสดมาใหม่ก่อนส่งต่อไปยังโรงงาน ซึง่
ในขันตอนนี
้
้แอมเนียมีจะมีความเข้ มข้ นประมาณ 15-20% โดยน ้าหนัก และจะเติมอีกครัง้ หลังจาก
ทาการปั่ นแยกน ้ายาง แอมโมเนียมีลกั ษณะเป็ น ก๊ าซ มีฤทธิ์เป็ น เบส เมื่อสูดดมจะทาให้ เกิด อาการ
ระคายเคืองจมูก
2. โซเดียมซัลไฟต์ (sodium sulphite) นามาใช้ งานโดยจะ เตรี ยมให้ อยูใ่ นรูป
ของสารละลายความเข้ มข้ น 3-5% น ้าหนักต่อปริมาตร โดยใช้ ในน ้ายาง 0.02-0.08% โดยน ้าหนัก
(เทียบกับเนื ้อยางแห้ ง)
3. ฟอร์ มาลดีไฮด์ (formaldehyde) มีลกั ษณะเป็ นก๊ าซ ลักษณะการใช้ งานใน
รูปของก๊ าซละลายน ้า เรี ยกว่า ฟอร์ มาลินเข้ มข้ น 38-40% ระหว่างการเก็บสามารถเปลี่ยนรูปเป็ น
กรดฟอร์ มิกได้ ดังนัน้ ก่อนนามาใช้ งานต้ องทาให้ เป็ นกลางด้ วยโซเดียมคาร์ บอเนต หรื อโซเดียมซัล
ไฟต์
2.2 ระบบวัลคาไนซ์ ยาง (vulcanization of rubber)(30)
การออกสูตรยางเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับต้ นทุนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรง
ตามความต้ องการการใช้ งานหรื อไม่ ดังนันในการออกสู
้
ตรยางจาเป็ นต้ องมีความรู้เกี่ยวกับสมบัติ
ทัว่ ไปของยาง หน้ าที่และความจาเป็ นของสารเคมีที่ใช้ ในการทาให้ ยางคงรูป รวมทังยั
้ งต้ อง
พิจารณาถึงราคาของสารเคมีหรื อต้ นทุนในระหว่างกระบวนการคงรูปยาง เนื่องจากปั จจัยแรกที่
โรงงานอุตสาหกรรมจะนามาพิจารณาคือต้ นทุนการผลิต การออกสูตรยางจะกาหนดปริมาณสาร
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โดยเทียบในอัตราส่วนต่อยาง 100 ส่วนโดยน ้าหนัก (part per hundred of rubber: phr) สารเคมี
ที่ใช้ ในกระบวนการคงรูปแสดงในตารางที่ 2.2
2.2.1 การคงรู ปยาง (curing or vulcanization)(31)
การคงรูปของยางหรื อเรี ยกอีกอย่างว่าการทาให้ ยางสุก เป็ นการทาให้ ยางเกิดพันธะ
เชื่อมขวางระหว่างสายโซ่โมเลกุลเป็ นโครงร่างตาข่าย 3 มิติ แสดงดังรูปที่ 2.4 เรี ยกปฏิกิริยาในการ
คงรูปของยางว่า ปฏิกิริยาวัลคาไนเซชัน เนื่องจากยางธรรมชาติโดยทัว่ ไปมีสมบัตทิ ี่ไม่เสถียร และ
สมบัตเิ ชิงกลที่ต่า จึงต้ องทาการคงรูปยางก่อนที่จะนายางไปใช้ งาน โดยการคงรูปของยางส่งผลให้
ยางมีที่มีสภาพอ่อนตัวซึง่ มีความเป็ นพลาสติก (เทอร์ โมพลาสติก) ที่สงู เปลี่ยนเป็ นมีความยืดหยุน่
(เทอร์ โมเซต) สูงขึ ้น มีความแข็งแรงขึ ้น มีสมบัตเิ ชิงกลที่เสถียรไม่ขึ ้นกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป
ทาให้ ยางมีสมบัตทิ นต่อความร้ อน ออกซิเจนและแสงแดดได้ ดีขึ ้น เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้
งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สมบัตขิ องยางก่อนและหลังวัลคาไนซ์สามารถเปรี ยบเทียบได้ ดงั
ตารางที่ 2.3 สาหรับการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันจาเป็ นต้ องมีสารเคมีที่ชว่ ยในการคงรูป
(vulcanizing or curing agent) และอุณหภูมิ ความร้ อนเพื่อให้ สารดังกล่าวสามารถเกิดปฏิกิริยา
ได้ อย่างเต็มที่ ลักษณะของพอลิเมอร์ สามารถแบ่งได้ ตามลักษณะการยึดเกาะตัวของโครงสร้ าง
ภายในโมเลกุลได้ เป็ น 2 ประเภทหลักๆคือ
1. เทอร์ โมพลาสติก (thermoplastics) โครงสร้ างโมเลกุลเดี่ยวจะเกาะกันเป็ นแขน
ยาวต่อกันหรื อลักษณะคล้ ายลูกโซ่ เมื่อนาไปใช้ งานสามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้ อีก เปรี ยบเสมือน
การเปลี่ยนรูปของน ้าไปเป็ นน ้าแข็ง เมื่อปล่อยให้ น ้าแข็งละลายก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็ นน ้าได้
เช่นเดิมเนื่องจากโมเลกุลต่อกันเป็ นสายโซ่ยาวจึงส่งผลให้ สามารถทนทานต่อแรงดึงได้ สงู และ
สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ ง่ายเนื่องจากการลื่นไหลของสายโซ่โมเลกุลเพราะโมเลกุลยึดเกาะกันด้ วย
แรงวันเดอวาล์ว (van der waal’s forces)
2. เทอร์ โมเซต (thermoset) การให้ ความร้ อนหรื อแรงอัดกับพอลิเมอร์ หรื อยางจะทา
ให้ ยางสามารถเปลี่ยนจากเทอร์ โมพลาสติกกลายเป็ นเทอร์ โมเซต นัน่ คือยางจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างหรื อนากลับมาใช้ ใหม่ได้ อีกเมื่อได้ รับความร้ อน เนื่องจากโครงสร้ างโมเลกุลจะ
เกาะกันเป็ นโครงร่างตาข่ายและยึดเกาะกันด้ วยแรงโควาเลนต์ (covalent bond) ให้ สมบัตทิ ี่เสถียร
ในระหว่างการใช้ งาน
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รู ปที่ 2.4 แสดงลักษณะโครงสร้ างแบบตาข่ายด้ วยกามะถัน (30)
2.2.2 ระบบการวัลคาไนซ์ ยาง(32)
ระบบการวัลคาไนซ์ยางที่ใช้ กนั มากในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกได้ เป็ น
3 ระบบใหญ่ๆ ตามชนิดของสารเคมีที่ใช้ ได้ แก่
1. ระบบยางคงรูปด้ วยสารประกอบที่สลายตัวให้ กามะถัน (sulfur vulcanization
system) เหมาะสาหรับยางที่มีพนั ธะคูภ่ ายในโครงสร้ างโมเลกุลเป็ นจานวนมากจึงไม่เหมาะกับ
ยางที่มีพนั ธะเดี่ยว เนื่องจากปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันจะเกิดขึ ้นที่พนั ธะคู่ นิยมใช้ มากในอุตสาหกรรม
ยาง เนื่องจากเป็ นระบบที่ต้นทุนต่า สามารถเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนซ์ได้ เร็ว สารเร่งปฏิกิริยาในการ
คงรูป เช่น เททระเมทิลไทยูแรงไดซัลไฟด์(TMTD) เมอร์ แคบโตเบนโซไทอะโซล(MBT) ไซโคลเฮกซิล
เบนโซไทอะโซลซัลฟี นาไมด์ (CBS) เป็ นต้ น เมื่อนากามะถันใส่เข้ าไปจะทาให้ เกิดความร้ อนเกิดขึ ้น
ระหว่างกระบวนการขึ ้นรูปยาง ซึง่ มีผลทาให้ ยางสามารถทนต่อความร้ อนได้ ดี ไม่มีกลิ่น ไม่เยิ ้ม
ยางวัลคาไนซ์ที่ได้ จะมีสมบัตเิ ชิงกลและสมบัตเิ ชิงพลวัตที่ดี
2. ระบบเพอร์ ออกไซด์ (peroxide vulcanization system) สามารถใช้ ได้ กบั ยาง ทัง้
ชนิดที่มีพนั ธะคูแ่ ละไม่มีพนั ธะคูอ่ ยูภ่ ายในโมเลกุล ยางที่ได้ จากระบบนี ้ค่อนข้ างมีสมบัตเิ ชิงกลที่ต่า
และสมบัตเิ ชิงพลวัตที่ด้อยกว่ายางในระบบกามะถัน นอกจากนี ้ยางที่ได้ จะมีกลิ่นที่ไม่พงึ ประสงค์
ของอะซิโทฟี โนน (acetophenone) ซึง่ เป็ นผลพลอยได้ (by-product) จากการทาปฏิกิริยาวัลคาไน
เซชันอีกด้ วย ยางที่นิยมวัลคาไนซ์ด้วยระบบนี ้ เช่น ยางเอทิลีนโพรพิลีน ( ethylene propylene
rubber: EPM) ยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีน ( ethylene propylene diene rubber: EPDM) ยางเอ
ทิลีนไวนิลอะซิเทต ( ethylene vinyl acetate: EVA) ยางคลอริเนตโพลิเอทิลีน ( chlorinated
polyethylene: CPE) ยางไฮโดรจิเนตอะไครโลไนไทรล์บวิ ทาไดอีน ( hydrogenated acrylonitrile
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butadiene rubber: HNBR) ยางคลอโรซัลโฟเนตโพลิเอทิลีน ( chlorosulfonated polyethylene
rubber: CSM) และยางซิลิโคน (silicone rubber: Q) เป็ นต้ น
3. ระบบที่ใช้ สารเคมีอื่นๆ (other vulcanization system) เช่น โลหะออกไซด์ หรื อเร
ซิน จะนิยมใช้ กบั ยางบางชนิดเท่านัน้ เช่น ยางคลอโรพรี น (chloroprene rubber: CR) หรื อยางบิว
ไทล์ (buthyl rubber: IIR)
ตารางที่ 2.2 แสดงชนิดและหน้ าที่ของสารเคมีในการคงรูปยาง (31)
ชนิดของสารเคมี
- สารตัวเร่งให้ คงรูป
(accelerator)

หน้ าที่
ช่วยให้ ยางสุกหรื อคงรูป ทาให้ ยางมีสมบัติ
ยืดหยุน่ ได้ ดี

- สารป้องกันการ
เสือ่ มของยาง
(antidegradant)

ป้องกันการเสือ่ มสภาพของยางเนื่องจากอากาศ
ออกซิเจน เพื่อยืดอายุการใช้ งานของผลิตภัณฑ์

- สารเสริ มแรง
(filler)

ช่วยลดต้ นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์และช่วย
เสริ มแรงยาง ทาให้ สมบัติเชิงกลของยางดีขึ ้น

- สารช่วยในการขึ ้น ช่วยทาให้ ยางนิ่มขึ ้นในระหว่างกระบวนการขึ ้น
รูปหรื อกระบวนการ รูป
ผลิต (plasticizer)
- สารกลุม่ อื่นๆ
ในกรณีที่ต้องการสมบัติของผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้ างต้ น เช่น ต้ องการให้
ยางฟูในกรณีผลิตยางฟองน ้า เป็ นต้ น

ตัวอย่างสารเคมี
- เททระเมทิลไทยูแรงไดซัลไฟด์
(tetramethyl thiuram
disulphide: TMTD)
- เมอร์ แคบโตเบนโซไทอะโซล (2mercaptobenzothiazole: MBT)
- ไซโคลเฮกซิลเบนโซไทอะโซลซัลฟี
นาไมด์ (CBS)
- ไอโซโพรพิลฟี นิลฟี นิลลีนไดอะมีน
(N-isopropyl-N’-phenyl-pphenylene diamine: IPPD)
- ไตเมทิลไดไฮโดรควิโนไลน์ (2,2,4trimethyl-1,2-dihydroquinoline,
polymerized: TMQ)
- ซิลกิ า
- แคลเซียมคาร์ บอเนต
- ดินขาว
- น ้ามัน
- Pepton 22
- กรดเบนโซอิก
- โซเดียมไบคาร์ บอเนต
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ตารางที่ 2.3 เปรี ยบเทียบคุณสมบัตขิ องยางก่อนและหลังการวัลคาไนซ์ (32)
ยางก่อนการวัลคาไนซ์
ยางหลังการวัลคาไนซ์
- อ่อนตัวและเหนียว
- มีความแข็งและไม่เหนียว
- สมบัตกิ ารทนแรงดึงไม่ดีและไม่มีความแข็งแรง
- มีสมบัตทิ นต่อแรงดึงได้ ดีและมีความ
แข็งแรง
- มีความเป็ นอิลาสติกซิตี ้ที่ต่า
- มีสมบัตคิ วามเป็ นอิลาสติกซิตี ้ที่สงู
- สามารถใช้ งานได้ ที่อณ
ุ หภูมิ 10 - 60 oC
- สามารถใช้ งานในช่วงอุณหภูมิ -40 –
100 oC
- สมบัตทิ นต่อการขัดถูต่า
- มีสมบัตทิ นต่อการขัดถูได้ ดี
- สามารถดูดซึมน ้าได้ ในปริมาณมาก
- สามารถดูดซึมน ้าได้ ปริมาณน้ อย
- สามารละลายในตัวทาละลายได้ เช่น อีเทอร์ คาร์ บอน - ไม่ละลายในตัวทาละลาย
ไดซัลไฟด์ และคาร์ บอนเตตระคลอไรด์ เป็ นต้ น
2.2.3 ระบบวัลคาไนซ์ โดยใช้ กามะถัน (sulfur vulcanization)(32-33)
ระบบการวัลคาไนซ์ด้วยกามะถันของยางธรรมชาติมีอยู่ 3 ระบบด้ วยกัน คือ
1. ระบบกามะถันปกติ (conventional system: CV system) เป็ นระบบที่มีราคาถูก
ที่สดุ แต่ละพันธะเชื่อมโยงจะมีกามะถันอยูห่ ลายอะตอม (polysulphidic crosslink) ดังแสดงในรูป
ที่ 2.5 จึงให้ สมบัตทิ างเชิงกล เช่น ความทนทานต่อแรงดึงดี ความต้ านทานต่อการฉีกขาดและ
ความต้ านทานต่อกล้ าดี นอกจากนี ้ยังมีสมบัตใิ นการต้ านทานตกผลึกที่อณ
ุ หภูมิต่าดีมาก แต่ไม่
ต้ านสมบัตกิ ารถดถอยของสมบัตหิ ลังได้ รับความร้ อน (reversion) ส่วนสมบัตใิ นด้ านการทนทาน
ต่อความร้ อน ด้ านการต้ านความเสื่อม และสมบัตกิ ารจัดตัวเมื่อได้ รับแรงอัด (compression set)
ของยางจะด้ อยกว่าระบบอื่นๆ การเกิดพันธะเชื่อมขวางภายในโมเลกุลจานวนกามะถันที่ใช้ ในการ
เชื่อมขวางมีจานวนที่แตกต่างกัน กรณีกามะถันหนึง่ อะตอมต่อหนึง่ พันธะเชื่อมขวาง เรี ยกว่า
(monosulfidic crosslink) กรณีที่กามะถันสองอะตอมต่อหนึง่ พันธะเชื่อมขวาง เรี ยกว่า (disulfidic
crosslink) และกรณีที่จานวนกามะถันมากกว่าสองอะตอมต่อหนึง่ พันธะเชื่อมขวาง เรี ยกว่า
(polysulfidic crosslink)
2. ระบบอีวี (efficient vulcanizing system: EV system) ระบบนี ้ปรับสัดส่วนสาร
ตัวเร่งกับกามะถันให้ สงู ขึ ้น ประมาณ 90% เป็ น monosulfidic crosslink ดังแสดงในรูปที่ 2.5 หรื อ
ใช้ ระบบสารให้ กามะถัน ซึง่ ทาให้ การใช้ กามะถันอยูเ่ พียงหนึง่ หรื อสองอะตอมเท่านัน้ ทาให้ ยางมี
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สมบัตทิ างกลด้ อยกว่าการใช้ กามะถันธรรมดา แต่จะให้ ยางมีความต้ านทานต่อการ reversion ดี
สมบัตใิ นด้ านการทนทานต่อความร้ อนดี และสมบัตกิ ารจัดตัวเมื่อได้ รับแรงอัดดี
3. ระบบเซมิอีวี (semi efficient vulcanizing system: semi-EV system) ระบบนี ้
ใช้ กามะถันและสารตัวเร่งกึ่งกลางระหว่างการใช้ กามะถันและสารตัวเร่งในระบบปกติกบั การใช้ ใน
ระบบอีวี ทาให้ สมบัตดิ ้ านทางกลและด้ านต้ านความเสื่อมอยูร่ ะหว่างสองระบบนี ้
ปริมาณกามะถันและสารตัวเร่งในระบบวัลคาไนซ์ทงั ้ 3 ระบบสามารถสรุปได้ ดงั
ตารางที่ 2.4 และปริมาณพันธะเชื่อมขวางของยางที่วลั คาไนซ์ด้วยกามะถันแสดงดังตารางที่ 2.5

รู ปที่ 2.5 ลักษณะพันธะเชื่อมโยงโดยใช้ กามะถัน (a) monosulfidic (b) disulfidic และ
(c) polysulfidic(34)
ตารางที่ 2.4 ปริมาณกามะถันและสารตัวเร่งที่ใช้ ในระบบการวัลคาไนซ์ (34-35)
ระบบ
ปริมาณกามะถัน (phr) ปริมาณกามะถัน (phr) อัตราส่วนตัวเร่ง /กามะถัน
อีวี
0.3 – 0.8
2.5-6.0
2.5 – 2.0
เซมิอีวี 1.0 – 1.7
1.2-2.5
0.7 – 2.5
ปกติ
2.0 – 3.5
0.4-1.2
0.1 – 0.6
ตารางที่ 2.5 ปริมาณพันธะการเชื่อมขวางและสมบัตขิ องยางแบบต่างๆ ของระบบการคงรูป
ยางด้ วยกามะถัน(35)
ระบบกามะถันปกติ
ระบบเซมิอีวี ระบบอีวี
Poly and Di-sulfidic (%)
95
50
20
Mono-sulfidic (%)
5
50
80
Cyclic sulfide concentration
สูง
ปานกลาง
ต่า
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2.2.4 ปฏิกิริยาวัลคาไนเซชัน (vulcanization)(30)
ระบบการวัลคาไนเซชันด้ วยกามะถันเป็ นระบบที่นิยมใช้ ในยางจาพวกมีหมูไ่ ดอีน
เช่น ยางธรรมชาติ ยางสไตรี นบิวตาไดอีน (styrene butadiene rubber: SBR) โดยปกติซลั เฟอร์
( S8) ประกอบด้ วยวงแหวน 8 เหลี่ยม มีสถานะเป็ นผลึก ซัลเฟอร์ เสถียรได้ โดยการให้ ความร้ อน ซึง่
การเปิ ดวงแหวนจะต้ องใช้ พลังงานในการกระตุ้นประมาณ 270 กิโลจูลต่อโมล บริเวณที่วงแหวน
แตกออกจะมีฟรี เรดิคลั เกิดขึ ้น ซึง่ จะเกิดการเชื่อมโยงกับยางบริเวณจุดนี ้ การใช้ ซลั เฟอร์ เพียงอย่าง
เดียวไม่เพียงพอและช้ าในการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชัน เนื่องจากการเปิ ดวงแหวนของซัลเฟอร์
จะต้ องใช้ เวลานานและความร้ อนที่สงู มาก ทังนี
้ ้ยังต้ องใช้ ปริมาณซัลเฟอร์ ที่มากอีกด้ วย ดังนันจึ
้ ง
ต้ องมีการเติมสารตัวเร่งเข้ าไปช่วยลดพลังงานและปริมาณซัลเฟอร์ ในกระบวนการวัลคาไนเซชัน
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่นิยมใช้ จะอยูใ่ นกลุม่ ซัลฟี นาไมด์ (sulphenamides) และปฏิกิริยา
การแตกวงของซัลเฟอร์ โดยใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยาเป็ นตัวช่วย แสดงดังรูปที่ 2.6 ซึง่ จะทาให้ ซลั เฟอร์ แตก
วงออกเป็ นส่วนเล็กๆ ทาให้ ปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันเกิดได้ อย่างมีประสิทธิภาพขึ ้น
S8
S22- + rubber

4S22rubber-S-S-rubber

รู ปที่ 2.6 แสดงปฏิกิริยาการแตกวงของซัลเฟอร์ โดยสารตัวเร่งปฏิกิริยา (30)
2.2.5 ลักษณะการวัลคาไนซ์ ของยางคอมปาวด์ (36-37)
เครื่ อง moving disk rheometer (MDR) เป็ นเครื่ องมือสาหรับศึกษาสมบัตแิ ละ
ลักษณะการคงรูปยาง โดยหลักการทางาน เริ่มต้ นจากการนายางไปวางบนโรเตอร์ (rotors)
ให้ แรงอัดกับชิ ้นงาน โรเตอร์ จะแกว่งเนื่องจากการขับเคลื่อนของมอเตอร์ เครื่ องจะวัดค่าแรง
ต้ าน (torque) การแกว่งของโรเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 2.7 จากกราฟพบว่ากราฟจะมีการ
เปลี่ยนแปลงออกเป็ น 3 ช่วงคือ ขันเริ
้ ่มต้ นของยางสุก (induction period) ในขันนี
้ ้ยางยังไม่
เกิดปฏิกิริยาคงรูป และจะมีความหนืดลดลงเนื่องจากความร้ อน ขันการเกิ
้
ดพันธะเคมี
เชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยาว (curing of vulcanization) สาหรับอัตราเร็วในการ
เกิดปฏิกิริยาการคงรูปขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของยาง อุณหภูมิ และสารเคมีที่
ใช้ ในระบบการคงรูป และขันสุ
้ ดท้ ายคือขันยางสุ
้
กเต็มที่
(over cure) ขันนี
้ ้ยางจะ
เกิดปฏิกิริยาคงรูปเต็มที่ ซึง่ จะให้ คา่ มอดูลสั ของยางและความแข็งที่สงู สุด แต่ถ้าหากให้
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ความร้ อนเกินจากจุดนี ้จะทาให้ ยางมีความแข็งเพิ่มขันอย่
้ างมากทาให้ เกิดการมาร์ ชชิ่ง
(marching) หรื อในบางกรณีอาจจะทาให้ ยางอ่อนตัวลง เรี ยกว่ารี เวอร์ ชนั่
(reversion)
ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของยาง ดังแสดงในรูปที่ 2.7

รู ปที่ 2.7 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงลาดับขันของยางในระหว่
้
างการกระบวนการคงรูปยางที่ได้ จาก
เครื่ องรี โอมิเตอร์ (36)
2.3 สารตัวเติม (filler)(38)
สารตัวเติมคือ สารที่เติมลงไปในยางสามารถปรับปรุงสมบัตเิ ชิงกลของยางได้ โดยเฉพาะทา
ให้ คา่ มอดูลสั ของยาง ความทนทานต่อการดึงยืด ความทนทานต่อการฉีกขาด และความต้ านทาน
ต่อการขัดถูได้ ดีขึ ้น สารตัวเติมมีลกั ษณะเป็ น อนุภาคของแข็งขนาดเล็ก สมบัตทิ ี่ดีของสารตัวเติม
นอกจากจะช่วยปรับปรุงสมบัตติ า่ ง ๆ ของยางให้ ดีขึ ้นแล้ ว เหตุผลสาคัญที่อตุ สาหกรรมจะเลือก
สารตัวเติมแต่ละชนิดมาใช้ นนั่ คือ ราคาที่ถกู เพื่อลดต้ นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ สารตัวเติมสามารถ
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สารตัวเติมชนิดเสริมแรง ให้ กบั ยาง (reinfocing fillers) สารตัว
เติมชนิดนี ้มีขนาดอนุภาคเล็กในระดับนาโนเมตร ทาให้ สามารถเกิดอันตรกิริยากับยางได้ ดี สารตัว
เติมชนิดนี ้มักจะมีราคาถูกเพื่อช่วยลดต้ นทุนการผลิต และช่วยเสริมแรงทาให้ ยางมี ความแข็งแรง
เพิ่มขึ ้น สารตัวเติมชนิดเสริมแรงที่นิยมใช้ ได้ แก่ เขม่าดาหรื อคาร์ บอนแบล็ค (carbon black) ซิลิกา
(silica) เป็ นต้ น สารตัวเติมชนิดไม่เสริมแรง ให้ กบั ยาง (non-reinforcing fillers) คือ สารตัวเติมใน
กลุม่ นี ้ใส่ลงไปเพื่อลดต้ นทุนการผลิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากขนาดอนุภาคของ สารตัวเติม ระดับ
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ไมโครเมตรซึง่ ทาให้ ความสามารถในการเกิดอันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมกับยางต่า ยกตัวอย่าง
สารตัวเติมในกลุม่ นี ้เช่น แคลเซียมคาร์ บอเนต (calcium carbonate: CaCO3) ดินขาว (kaolin
หรื อ clay) เป็ นต้ น ในอุตสาหกรรมมีสารตัวเติมอยู่ 2 ชนิดที่นิยมเลือกใช้ มากที่สดุ คือ ผงเขม่าดา
หรื อคาร์ บอนแบล็คและซิลิกา สารตัวเติมสองชนิดนี ้เมื่อเติมลงไปในยางจะช่วยปรับปรุงสมบัติ
เชิงกลของยางให้ ดีขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบปริมาณการเลือกใช้ พบว่าคาร์ บอนแบล็คนิยมใช้ ใน
อุตสาหกรรมมากกว่าซิลิกาเนื่องจากมีราคาถูก สามารถผสมเข้ ากับยางได้ ดี แต่ข้อจากัดของ
คาร์ บอนแบล็คคือจะให้ ผลิตภัณฑ์ที่มีสีดาเท่านัน้ ดังนันในกรณี
้
ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีสีสนั ในตัว
คาร์ บอนแบล็คจะไม่เหมาะสม ซิลิกาจึงถือเป็ นทางเลือกที่ดีอีกทางในการเสริมแรงผลิตภัณฑ์ยาง
ให้ ดีขึ ้น เนื่องจากเมื่อเทียบขนาดอนุภาคของสารตัวเติมชนิดเสริมแรงที่ไม่ใช่สีดาพบว่าซิลิกาจะมี
ขนาดอนุภาคที่เล็กที่สดุ ซึง่ มีผลดีตอ่ การเกิดอันตรกิริยากับยางได้ สงู ยางที่เสริมแรงด้ วยซิลิกาจะมี
สมบัตดิ ้ านความทนทานต่อการฉีกขาดที่ดีขึ ้น สามารถเพิ่มสมบัตกิ ารยึดเกาะให้ กบั ยาง ลดความ
ร้ อนสะสมได้ ดี และเพิ่มความต้ านทานการขัดถูให้ ยางมากขึ ้น สาหรับในงานวิจยั นี ้ สนใจศึกษา
สมบัตติ า่ ง ๆ ของยางที่เสริมแรงด้ วยซิลิกาเปรี ยบเทียบกับยางที่ไม่เสริมแรงด้ วยซิลิกา
2.4 ซิลิกา (silica)(39)
ซิลิกา โดยทัว่ ไปสามารถเกิดขึ ้นได้ เองตามธรรมชาติ ซิลิกาสังเคราะห์ได้ จากซิลิกอน
ออกซิเจน และส่วนประกอบอื่นๆ ซิลิกามีหลายประเภท โดยสามารถแบ่งประเภทตามแหล่งกาเนิด
ได้ 2 ประเภทคือ ซิลิกาที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ซิลิกาที่อยูใ่ นชันแร่
้ (mineral silica) ซิลิกาที่
อยูใ่ นชันเปลื
้ อกโลก (diatomaceous earth) และซิ ลิกาที่ได้ จากการสังเคราะห์ (synthetic silica)
เช่น ซิลิกาที่ได้ จากการระเหย (fume silica, pyrogenic silica) ซิลิกาที่ได้ จากการตกตะกอน
(hydrated precipitated silica) เป็ นต้ น
ซิลิกาในที่ได้ จากในชันแร่
้ มีขนาดอนุภาคต่ากว่า 200 เมช มีราคาถูก ไม่เหมาะสาหรับ
นามาใช้ ในกระบวนการคงรูปของยาง แต่นิยมใช้ เป็ นสารช่วยเพิ่มความต้ านทานความร้ อน
ซิลิกาที่อยูใ่ นชันเปลื
้ อกโลก จะมีลกั ษณะที่ละเอียด เหมาะสาหรับใช้ เป็ นสารประกอบเพื่อ
เพิ่มความต้ านทานความร้ อนเช่นกัน
ซิลิกาฟูมหรื อซิลิกาที่ได้ จากกระบวนกลายเป็ นไอที่อณ
ุ หภูมิสงู เกิดจากการระเหยไปเป็ น
ซิลิกอนไดออกไซด์ มีน ้าเป็ นองค์ประกอบน้ อยกว่า 2% ซึง่ จะถูกเตรี ยมมาจากการเผาสารประกอบ
ซิลิกอนที่อณ
ุ หภูมิสงู มากจนกลายเป็ นไอ หลังจากนันกลั
้ น่ ตัวที่อณ
ุ หภูมิต่าๆ ซิลิกาที่ได้ จะมีขนาด
เล็กมาก เหมาะสาหรับใช้ เป็ นสารเสริมแรงให้ กบั ยาง ทาให้ สมบัตเิ ชิงกลของยางดีขึ ้น เช่น สมบัติ
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ด้ านความทนทานต่อแรงดึง ทนทานต่อการฉีกขาด ความทนทานต่อการขัดถู นอกจากนี ้การเติมซิ
ลิกาชนิดนี ้ลงไปในยางยังมีผลโดยตรงต่อเวลาในการคงรูปยางที่นานขึ ้น
ซิลิกาชนิดที่ได้ จากกระบวนการตกตะกอน จะมีน ้าเป็ นองค์ประกอบในโครงสร้ างมากกว่าซิ
ลิกาฟูม โดยมีอยูป่ ระมาณ 10-14% ขนาดอนุภาคที่ได้ มาอยูใ่ นระดับนาโนประมาณ 10-40 นาโน
เมตร สามารถเสริมแรงยางทาให้ สมบัตเิ ชิงกลของยางดีขึ ้น รวมทังท
้ าให้ ความแข็งของยางเพิ่มขึ ้น
ด้ วย ซึง่ การใช้ ซิลิกาชนิดนี ้เป็ นสารเสริมแรงในยางมีผลโดยตรงในการหน่วงทาให้ กระบวนการคง
รูปหรื อเวลาในการคงรูปนานขึ ้น จึงต้ องมีการใส่ตวั เร่งเพื่อช่วยในการเกิดปฏิกิริยา สาหรับงานวิจยั
นี ้เลือกใช้ ซิลิกาชนิดที่ได้ จากกระบวนการตกตะกอนมาเสริมแรงในยางธรรมชาติ
2.4.1 ลักษณะทางโครงสร้ างทั่วไปของซิลิกา (39)
ซิลิกาจัดเป็ น สารเสริมแรงชนิดนอนแบล็ กฟิ ลเลอร์ (non-black filler) หรื อเป็ นสารตัว
เติมที่ไม่ให้ สีดา นิยมเลือกใช้ ในอุตสาหกรรมมากกว่า แคลเซียมคาร์ บอเนต หรื อเคลย์เนื่องจากซิลิ
กามีขนาดอนุภาคค่อนข้ างเล็กมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับสารตัวเติมชนิดอื่นที่จดั อยูใ่ นชนิดนอนแบล็
คฟิ ลเลอร์ ประสิทธิภาพของซิลิกาขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่างเช่น ขนาดของอนุภาค พื ้นที่ผิว ของซิ
ลิกา และปริมาณน ้าในโครงสร้ าง (extent of hydration) และสมบัตทิ างกายภาพ เช่น
องค์ประกอบทางเคมี pH การดูดซับทางเคมี (oil adsorption) ในอุตสาหกรรมซิลิกาที่นิยมใช้ สว่ น
ใหญ่จะมีขนาดอยูใ่ นช่วง 10-40 นาโนเมตร ซิลิกาจะอยูก่ นั เป็ นกลุม่ ก้ อนเรี ยกว่าแอกกรี เกต
(aggregate) เกิดเป็ นโครงสร้ างปฐมภูมิ (primary structure) ซึง่ จะไม่ถกู ทาลายได้ ง่ายในระหว่าง
กระบวนการผสมยาง ซิลิกาหากรวมตัวกันเป็ นกลุม่ ก้ อนที่ใหญ่ขึ ้นจะเรี ยกว่าแอกโกเมอเรต
(agglomerate) เกิดเป็ นโครงสร้ างทุตยิ ภูมิเกิดขึ ้น (secondary structure) สาหรับการคานวณหา
พื ้นที่ผิวจาเพาะทังหมด
้
(total specific surface area) ของซิลิกาสามารถวัดได้ โดยเทคนิคที่
เรี ยกว่า BET โดยอาศัยหลักการดูดซับไนโตรเจน
ปั จจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อการเสริมแรงของซิลิกาคือ ลักษณะทางเคมีของพื ้นผิวซิลิกา
(surface chemistry) โดยปกติบริเวณพื ้นผิวของซิลิกาจะมีหมูไ่ ซลานอลปริมาณมาก ปกคลุมอยู่
ประมาณ 4 - 5 หมูต่ อ่ 100 Å2 มีความเป็ นขัวหรื
้ อชอบน ้า (hydrophilic) ซึง่ หมูไ่ ซลานอลเหล่านี ้
ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากจึงส่งผลให้ ซิลิกาเป็ นสารตัวเติมที่มีความเป็ นขัวสู
้ ง ซึง่ มีผลต่อการ
เกิดอันตรกิริยาระหว่างซิลิกากับยางได้ มีผลให้ ความสามารถในการเข้ ากันได้ กบั ยางต่า
ประสิทธิภาพในการเสริมแรงของยางก็จะต่าด้ วยเช่นกัน สมบัตเิ ชิงกลหรื อสมบัตติ า่ ง ๆ ของยางที่
เสริมแรงด้ วยซิลิกาจึงด้ อยไปด้ วย นอกจากนี ้หมูไ่ ซลานอลจะมีผลทาให้ พื ้นผิวของซิลิกามีความ
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เป็ นกรดและว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา เมื่อให้ อณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น นอกจากนี ้หมูไ่ ซลานอลยังสามารถ
ทาปฏิกิริยากับสารควบคูไ่ ซเลน น ้าหรื อไกลคอนได้ อีกด้ วย
2.4.2 ปั ญหาของการใช้ ซิลิกาเป็ นสารเสริมแรง
จากที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นว่าบริเวณพื ้นผิวของซิลิกาจะมีหมูไ่ ซลานอลในปริมาณมาก
ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักที่สง่ ผลให้ ความสามารถในการเข้ ากันได้ ระหว่างยางกับซิลิกาลดลง และการที่มี
หมูไ่ ซลานอลในปริมาณมากทาให้ อนุภาคของซิลิกาเกิดอันตรกิริยาระหว่างกัน
(filler-filler
interaction) สูง มีผลทาให้ อนุภาคซิลิกาเกิดการรวมกลุม่ กันขนาดใหญ่และมีแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลอย่างเหนียวแน่นเนื่องจากพันธะที่เกิดขึ ้นระหว่างซิลิกากับซิลิกาคือพันธะ
ไฮโดรเจน (H-bond) ซึง่ มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างพันธะค่อนข้ างมาก สาเหตุนี ้มีผลทาให้
ความสามารถในการเข้ ากันได้ กบั ยางต่ากว่าคาร์ บอนแบล็คเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกัน ทาให้ สมบัติ
ของยางธรรมชาติด้อยกว่าด้ วย และในกรณีที่กลุม่ ก้ อนของซิลิกาที่เกิดการรวมตัวกันอยูใ่ กล้ กนั
มากจะทาให้ เกิดแรงดึงดูดระหว่างกลุม่ ก้ อนซิลิกาเกิดขึ ้น เกิดเป็ นโครงสร้ างตาข่ายเรี ยกว่า
โครงสร้ างตาข่ายของสารตัวเติม (filler-filler network) มีผลทาให้ ยางมีความหนืดสูงทาให้
กระบวนการขึ ้นรูปต้ องใช้ พลังงานในปริมาณมากและสิ ้นเปลือง ดังนันจึ
้ งได้ มีการคิดวิธีในการ
แก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้ โดยการเติมสารคูค่ วบไซเลนลงไป โดยสารคูค่ วบไซเลนที่เติมลงไปจะเข้ าไปทา
ให้ ปฏิกิริยาระหว่างซิลิกากับยางเพิ่มสูงขึ ้น สารคูค่ วบไซเลนที่ใช้ จะประกอบด้ วย หมูฟ่ ั งชันเคมี ที่
แตกต่างกัน 2 หมู่ คือหมูอ่ ลั คอกซี (alkoxy group) เช่น หมูเ่ มทอกซี (-OCH3) หรื อ หมูเ่ อทอกซี (OC2H5) และหมูท่ ี่เป็ นสารอินทรี ย์ (organo-functional group) แสดงดังรูปที่ 2.8 หรื อทาการ
สังเคราะห์อินซิทซู ิลิกา (in situ silica) ในเนื ้อยางผ่านกระบวนการโซล
-เจล(sol-gel process) ของเตตระเอ
ทอกซีไซเลน (tetraethoxysilane, TEOS) ซึง่ เป็ นอีกเทคนิค ที่ทาให้ อนุภาคของซิลิกาสามารถ
กระจายในเนื ้อยางได้ ดีและสม่าเสมอ ในงานวิจยั นี ้มุง่ เน้ นแก้ ไขปั ญหาการเข้ ากันได้ ของยางกับซิลิ
กาให้ ดีขึ ้น โดยวิธีการสังเคราะห์ซิลิกาผ่านกระบวนการโซล-เจล
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Si 264

Si 69

รู ปที่ 2.8 รูปโครงสร้ างทางเคมีของสารคูค่ วบไซเลน (38)
2.4.3 การประยุกต์ ใช้ ซิลิกาในอุตสาหกรรม(40)
อุตสาหกรรมนิยมนาซิลิกามาใช้ ใน 3 ส่วนหลักๆดังนี ้
- นามาเสริมแรงในยางล้ อรถหรื อยางหล่อดอก ซึง่ จะนาซิลิกามาผสมกับคาร์ บอน
แบล็คเพื่อปรับปรุงคุณสมบัตกิ ารทนทานต่อการฉีกขาด และการขัดถูให้ ดีขึ ้น
- นาไปปรับปรุงความสามารถในด้ านการยึดเกาะกันระหว่างสารประกอบยางกับเส้ น
ใยหรื อเหล็กเพื่อเสริมแรงให้ กบั ผลิตภัณฑ์
- ในกรณีที่นาซิลิกามาใช้ ร่วมกับสารคูค่ วบ (coupling agents) มาผลิตล้ อรถมีผลทา
ให้ ล้อรถสามารถเย็นตัวหลังการใช้ งานได้ เร็ว หรื อปรับปรุงสมบัตกิ ารสะสมความร้ อนของยางได้
2.5 กระบวนการโซล-เจล (sol-gel process)(41)
กระบวนการโซล-เจล เป็ นกระบวนการที่ได้ วสั ดุที่มีความบริ สทุ ธิ์สงู ซึง่ จะมีกระบวน เปลี่ยน
สถานะจากของเหลวที่ เรี ยกว่า “โซล (sol)” ไปเป็ น ของแข็งที่เรี ยกว่า “เจล (gel)” ในส่วนของ”โซล”
จะอยูใ่ นสถานะแขวนลอยอนุภาคมีขนาดอยูใ่ นช่วง 0.1-1 ไมครอน การเกิด ปฏิกิริยาโซล-เจลจะมี
กระบวนการเกิดที่สาคัญหลักๆ 3 ปฏิกิริยา คือ ไฮโดรไลซิส (hydrolysis), คอนเดนเซชันของน ้า
(water condensation) และ คอนเดนเซชันของแอลกอฮอล์ล (alcohol condensation)
- การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิสของน ้า ซึง่ เป็ นขันตอนเริ
้
่มต้ นของการเกิดปฏิกิริยาโซล -เจล จะ
เกิดขึ ้นได้ ต้องมีสารตังต้
้ น (precusor) ซึง่ เป็ นสารประกอบจาพวกโลหะและกึ่งโลหะถูกล้ อมรอบ
ด้ วย ลิแกนด์ที่มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยากับน ้าเป็ นอย่างมากสารตังต้
้ นที่นิยมใช้ เช่น
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metal alkoxide: M(OR)n โดย R คือ C2H5-, CH3-และ C5H7- เป็ นต้ น และ M คือ ธาตุหมูโ่ ลหะ
เช่น Zr, Ti, Al, Sn, Ce และ Si เป็ นต้ น โดยสารตังต้
้ นนี ้จะทาปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน ้า สาหรับ
งานวิจยั นี ้เลือกใช้ TEOS เป็ นสารตังต้
้ นในการเกิดปฏิกิริยาโซล -เจล การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
จะเกิดขึ ้นได้ เร็วขึ ้นโดยการเติมสารตัวเร่งกรดหรื อเบสปฏิกิริยาลงไป สาหรับปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสที่
เติมตัวเร่งชนิดเบสลงไปผลิตภัณฑ์ที่ได้ จะอยูใ่ นรูป –M-OH หรื อแอลกอฮอล์ (ROH) และจะได้
ตัวเร่งปฏิกิริยา OH- กลับคืนมาอีกด้ วย ส่วนกรณีที่ตวั เร่งปฏิกิริยาชนิดกรด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
เช่นเดียวกับการใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยาชนิดเบส เพียงแต่สารตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้ กลับคืนมาคือ H+ ปั จจัย
ที่มีตอ่ การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ ดีคือการที่น ้ากับสารตังต้
้ นสามารถผสมกันเป็ นเนื ้อเดียวได้
แต่ในกรณีที่สารตังต้
้ นกับน ้าไม่สามารถรวมกันเป็ นเนื ้อเดียวกันไม่ได้ จะต้ องมีการเติมสารบาง
ประเภทลงไปช่วย เช่น แอลกอฮอล์ ซึง่ จะทาให้ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเกิดหมู่ M-OH ได้ ดีและมาก
ขึ ้น แต่การเติมแอลกอฮอล์ ลงไปก็มีผลเสียคือ อาจจะเข้ าไปแทนที่หมู่ –OR ในโลหะอัลคอกไซด์ได้
แอลกอฮอล์ที่เติมลงไปมีหลายชนิดและแต่ละชนิดมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน
ดังนี ้
CH3OH > C2H5OH > C3H7OH > C4H9OH
- การเกิดเจล เกิดจาก –M-OH ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเกิดปฏิกิริยา
การควบแน่นขึ ้นทาให้ เกิด –M-O-M- ขึ ้น การเกิดปฏิกิริยาควบแน่นจะเกิดขึ ้นกับสารทังสองชนิ
้
ดใน
ปฏิกิริยาคือ น ้าและแอลกอฮอล์
การเกิดปฏิกิริยาการควบแน่นจะเกิดขึ ้นควบคูก่ บั ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ซึง่ ปั จจัยหลักที่ผลทา
ให้ เกิดขึ ้นมากหรื อน้ อยคือ จานวนโมลของน ้าต่อจานวนโมลของสารตังต้
้ นปฏิกิริยา (hydrolysis
ratio, h) ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กรณีหลักๆคือ กรณีที่หนึง่ h < 1 หมายความว่าจานวนโม
ลของน ้าน้ อยกว่าสารตังต้
้ น ส่งผลให้ –M-OH เกิดขึ ้นได้ น้อย กรณีที่สอง h > 1 และ h < จานวน
หมูข่ องอัลคอกไซด์ในสารตังต้
้ น หมายความว่าจานวนโมลของน ้ามากกว่าสารตังต้
้ น แต่ใน
ขณะเดียวกันจานวนของน ้าก็ยงั คงน้ อยกว่าหมูอ่ ลั คอกไซด์ ส่งผลให้ ปฏิกิริยาไฮโดรลิสของน ้า
เกิดปฏิกิริยากับสารตังต้
้ นเพียงบางหมูเ่ ท่านันส่
้ งผลให้ ควบแน่นเป็ น –M-O-M ได้ น้อยจึงมีโอกาส
เกิดการเชื่อมขวางได้ น้อย และกรณีสดุ ท้ าย h > จานวนหมูอ่ ลั คอกไซด์ในสารตังต้
้ น หมายความ
ว่าจานวนโมลของน ้ามากกว่าจานวนหมูอ่ ลั คอกไซด์ของสารตังต้
้ น ทาให้ หมู่ –M-OH- สามารถ
เกิดขึ ้นได้ มากและเกิดพันธะเชื่อมขวางของโมเลกุลมากเช่นกัน นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผล
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ต่อประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาโซล -เจลอีกเช่น ปริมาณความเข้ มข้ นของสารตังต้
้ น อุณหภูมิ
ในการเกิดปฏิกิริยา ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา ชนิดของสารเร่งปฏิกิริยา เป็ นต้ น
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Ikeda และคณะ (1) ศึกษาผลของอินซิทซู ิลิกาที่ได้ จากกระบวนการโซล -เจลของ TEOS ใน
ยางบิวตะไดอีน โดยนายางบิวตะไดอีนจุม่ ลงในสารละลาย TEOS ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง และเติม n-butylamine ซึง่ ทาหน้ าที่เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยา ที่อณ
ุ หภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง พบว่าขนาดของอินซิทซู ิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ จะอยูร่ ะหว่าง 15-33
นาโนเมตร และอนุภาคอินซิทซู ิลิกามีการกระจายตัวในเนื ้อยางได้ ดีกว่าเมื่อ เทียบกับเทคนิคการ
เติมซิลิกาในยางโดยตรง ทาการคงรูปยางบิวตะไดอีนด้ วยระบบซัลเฟอร์ พบว่าค่าสมบัตเิ ชิงกล
ของคอมพอสิตยางบิวตะไดอีนดีขึ ้น ให้ คา่ ความเค้ นและค่าทนแรงดึงสูง
Kohjiya และคณะ (5) ศึกษาการสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาให้ เกิดขึ ้นภายในยางธรรมชาติที่
ถูกพัฒนาสาหรับวัสดุคอมพอสิต (composite materials) ของยางธรรมชาติกบั ซิลิกา รวมทัง้
ศึกษาผลของการเสริมแรงของซิลิกาที่มีตอ่ ยางวัลคาไนซ์ (vulcanized rubber) พบว่าซิ ลิกาที่
เกิดขึ ้น โดยปฏิกิริยาโซล -เจลของ TEOS ก่อนการเชื่อมโยงจะมีการกระจายตัวเป็ นเนื ้อเดียว
ภายในยางธรรมชาติ สาเหตุเนื่องจากความเข้ มข้ นของหมูไ่ ซลานอล (silanol) บนผิวของซิลิกามี
ปริมาณน้ อยกว่าบนผิวของซิลิก าแบบทัว่ ไป (conventional silica) ดังนันแรงกระท
้
าระหว่างซิลิ
กากันเองจะน้ อยกว่าซิลิกากับยางธรรมชาติ ส่งผลให้ การกระจายตัว ของอนุภาคอินซิทซู ิลิกา
ดีกว่าซิลิกาแบบทัว่ ไป
Yoshikai และคณะ(16) ศึกษาผลของการเสริมแรงยางสไตรี นบิวตะไดอีนและยางไนไตรล์
ด้ วยซิลิกาที่ได้ จากกระบวนการโซล -เจลของ TEOS ในน ้ายางข้ น โดนทาการ ผสมน ้ายางข้ น
TEOS น ้า และสารเร่งปฏิกิริยา เข้ าด้ วยกัน ทาการศึกษาผลของ ปริมาณของ TEOS ที่เติมลงไป
และอัตราส่วนโดยโมลของ TEOS ต่อน ้า มีผลต่อปริมาณซิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ ขนาดอนุภาค และ
ความสามารถในการเสริมแรงของซิลิกาใน ยาง พบว่าขนาดอนุภาคและความสามารถในการ
เสริมแรงของซิลิกาจะเพิ่มขึ ้น ขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณของ TEOS และอัตราส่วนโดยโมลของ TEOS ต่อ
น ้า เส้ นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคซิลิกาที่กระจายตัวในยางที่ผา่ นกระบวนการวัลคาไนเซชัน
ขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณของ TEOS และอัตราส่วนโดยโมลของ TEOS ต่อน ้าเช่นกัน โดยขนาดอนุภาค
เล็กกว่า 100 นาโนเมตร จึงทาให้ สามารถปรับปรุงสมบัตกิ ารต้ านทานแรงดึงได้ ดี
โดยการ
เสริมแรงในยางสไตรี นบิวตะไดอีนสามารถทนแรงดึง (Tensile strength) ได้ มากกว่า 30 MPa
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ขณะที่การเสริมแรงของ ยางไนไตรล์สามารถทนแรงดึงได้ มากกว่า 25 MPa ทังนี
้ ้เนื่องจากแรง
อันตรกิริยาที่เกิดขึ ้นระหว่างยางธรรมชาติและอนุภาคซิลิกาสูงขึ ้นนัน่ เอง
Ikeda และคณะ (6) ศึกษาผลของปริมาณอนุภาคอินซิทซู ิลิกาที่เตรี ยมโดยปฏิกิริยาโซล เจล ของ TEOS ในยางธรรมชาติ กาหนดอัตราการบวมตัวของ TEOS ในยางธรรมชาติ และความ
เข้ มข้ นของ n-butylamine ในน ้า ซึง่ มีผลต่อปริมาณอินซิทซู ิลิกาที่เกิดขึ ้นในยางธรรมชาติที่ไม่ได้
ผ่านกระบวนการวัลคาไนซ์ ซึง่ ปริมาณอินซิทซู ิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ สงู ถึง 42 phr ขนาดของอนุภาค
จะเพิ่มขึ ้นตามปริมาณของอินซิทซู ิลิกาที่เพิ่มขึ ้น โดยจะมีขนาดอนุภาคประมาณ 10 nm – 40 nm
สาหรับปริมาณอินซิทซู ิลิกา 10 – 40 phr ตามลาดับ การกระจายตัวของอินซิทซู ิลิกในเนื ้อยางจะ
เป็ นเนื ้อเดียวมากกว่าการเติมซิลิกาทางการค้ าลงไป (VN-3) ผลของการเสริมแรงของอินซิทซู ิลิกา
สาหรับยางธรรมชาติที่ผา่ นกระบวนการวัลคาไนเซชันจะเพิ่มขึ ้นตามปริมาณของอินซิทซู ิลิกาที่
เพิ่มขึ ้น
Bokobza และคณะ(42) ศึกษาการเสริมแรงของซิลิกาที่ ได้ จากกระบวนการโซล -เจลใน
ยางธรรมชาติ และศึกษาพฤติกรรมการจัดเรี ยงตัวของอนุภาคด้ วยเทคนิค Birefringence และ
กล้ องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน (transmission electron microscopy: TEM) ในการทดลองได้ มี
การปรับเปลี่ยนลาดับของการเกิดปฏิกิริยาโซล -เจลเป็ นก่อนและหลังกระบวนการวัลคาไนเซชัน
ผลการทดลองที่ได้ พบว่ายางธรรมชาติที่ผา่ นกระบวนการโซล-เจลหลังจากผ่านกระบวนการวัลคา
ไนเซชันมีความสามารถในการเสริมแรงดีกว่ายางธรรมชาติที่ผานกระบวนการโซล
-เจลก่อน
กระบวนการวัลคาไนเซชัน นอกจากนี ้การเติมสารคูค่ วบชนิด Si-69 ทาให้ ความสามารถในการ
เสริมแรงดีขึ ้น
Tangpasuthadol และคณะ(18) ศึกษาการ
เตรี ยมคอมพอสิตของยางธรรมชาติที่เสริมแรง
ด้ วยซิลิกาซึง่ ถูกสร้ างขึ ้นภายในเนื ้อยางหรื อ “อินซิทซู ิลิกา” อนุภาคซิลิกานี ้เกิดขึ ้นด้ 
วยกระบวน
การโซล-เจลที่ 50 °C ของ TEOS ซึง่ ผสมกับน ้ายางธรรมชาติ ที่มีเนื ้อยาง 60 เปอร์ 
เซ็นต์
และมีน ้า
รวมทังแอมโมเนี
้
ย พบว่า การเปลี่ยนรูปจาก TEOS ไปเป็ นซิลิกาเกิดได้ 
เกือบร้ 
อยเปอร์ 
เซ็นต์
และ
วยกล้ องจุลทรรศน์แบบ
ได้ 
ขนาดอนุภาคประมาณ 100-200 นาโนเมตร จากการ วิเคราะห์ ด้ 
อิเลคตรอนชนิดส่องผ่าน นอกจากนี ้ได้ ทาการออกแบบวิธีการทางสถิตชิ ื่อ “การออกแบบแบบ
แฟกตอเรี ยลสองระดับ ” สาหรับศึกษาอิทธิพลของปริมาณ TEOS แอมโมเนีย และเวลาอบ ต่อ
สมบัตเิ ชิงกลของคอมพอสิต สามารถเตรี ยมคอมพอสิตที่มีซิลิกาได้ 
มากถึง 19% และพบ ว่าคอม
พอสิตที่ เสริมแรงด้ วยอินซิทซู ิลิกานี ้ให้ 
คา่ เวลาในการขึ ้นรูปยางที่ สันลงและความสมบั
้
ตคิ วามทน
ต่อแรงดึง (Tensile modulus) สูงขึ ้น กว่
าคอมพอสิตที่เสริมแรงด้ วยซิลิกาเกรดการค้ า
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Chaichua และคณะ (20) ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาใน
สารละลายยางธรรมชาติให้ มีปริมาณสูง และมีการกระจายตัวของซิลิกาในตัวกลางยางธรรมชาติ
ที่ดีขึ ้น ตัวแปรสาคัญที่ศกึ ษา ได้ แก่ ความเข้ มข้ นของตัวเร่งปฏิกิริยา อัตราส่วนโดยโมลของ
TEOS ต่อน ้า อุณหภูมิที่ใช้ ในการเกิดปฏิกิริยา และระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาโซล -เจล จาก
ผลการเกิดปฏิกิริยาโซล-เจลในตัวทาละลายชนิดเตตระไฮโดรฟูแลน โดยใช้ นอร์ มอลเฮกซิลลามีน
เข้ มข้ น 0.1395 โมลาร์ เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยา อัตราส่วนโดยโมลของ TEOS ต่อน ้าเป็ น 1 ต่อ 2.7
ภายใต้ อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียล เป็ นระยะเวลา 7 วัน สามารถสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาให้ ได้
ปริมาณสูงเป็ นร้ อยละ 41 โดยน ้าหนัก ขนาดอนุภาคอินซิทซู ิลิกโดยเฉลี่ย 84 นาโนเมตร และมี
การกระจายตัวในเนื ้อยางธรรมชาติอย่างสม่าเสมอ สาหรับผลของการศึกษาสมบัตเิ ชิงกล สมบัติ
ทางความร้ อน สมบัตทิ างพลศาสตร์ ของยางธรรมชาติภายหลังผ่านกระบวนวัลคาไนเซชัน โดย
เปรี ยบเทียบกับซิลิกเกรดการค้ า พบว่ายางเสริมแรงด้ วยอินซิทซู ิลิกา ให้ คา่ Mooney viscosity
ต่ากว่า ค่าโมดูลสั การเสียรูปหลังกดดีขึ ้น เมื่อเทียบกับยางธรรมชาติที่ผสมโดยตรงกับซิลิกาเกรด
การค้ า สมบัตทิ างความร้ อนดีขึ ้น
Siramanont และคณะ (43) สาหรับ ในงานนี ้ต้ 
องการเปลี่ยนหมูไ่ ซลานอลบนซิลิกาให้
เป็ 
นหมู่
แอลคิลโดยใช้ 
สารออแกโนไทรเอทอกซีไซเลนร 
วมกับ TEOS เนื่องจากพบว่า พื ้นผิวของ
อนุภาคซิลิกาที่ผลิตมาจากกระบวนการโซล-เจลของ TEOS ในการเตรี ยมยางธรรมชาติเสริมแรง
ด้ 
วยอินซิทซู ิลิกา ทาโดยการผสม TEOS และสารออแกโนไทรเอทอกซีไซเลนเข้ 
าด้ 
วยกันก่ 
อนเท
ผสมลงไปในน ้ายางข้ 
น ( NH3 0.7%) แล้ 
วจึงนาของผสมไปอบเพื่อกระตุ้ 
นให้ 
ไซเลนเกิด
กระบวนการโซล-เจลกลายเป็ นซิลิกาภายในเนื ้อยาง โดยศึกษาสารไซเลน 3 ชนิด ได้ 
แก่
ไวนิลไทร
เอทอกซีไซเลน ( VTOS), เอทิลไทรเอทอกซีไซเลน ( ETOS) และไอโซบิวทิลไทรเอทอกซีไซเลน
BTOS) และศึกษาอัตราส่วนระหว่
าง TEOS กับสารออแกโนไทรเอทอกซีไซเลน พบว่า ปริมาณซิลิ
กาที่เกิดจากแอลคอกซีไซเลนนันขึ
้ ้นกับความเกะกะและความมีขวของหมู
ั้
่
แอลคิลของ

สารประกอบไซเลน โดย TEOS เปลี่ยนเป็ นซิลิกาได้ 
สงู ที่สดุ ถึงเกือบ 100% รองลงมาคือ VTOS
ETOS และ BTOS ตามลาดับ
Poompradub เเละคณะ (19) ศึกษาการเตรี ยมอินซิทซู ิลิกาในสารละลายยางธรรมชาติผา่ น
ปฏิกิริยาโซล -เจล เพื่อแก้ ปัญหาการรวมตัวเป็ นกลุม่ ก้ อนของอนุภาคซิลิกาในตัวกลางยาง
ธรรมชาติ โดยศึกษาผลของตัวทาละลาย ชนิดและความเข้ มข้ นของตัวเร่งปฏิกิริยา อัตราส่วนโดย
โมลของ TEOS ต่อน ้า และอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาต่อปริมาณการเกิดอนุภาคอินซิทซู ิลิกา
พบว่าร้ อยละของผลได้ ของอินซิทซู ิลิกาสูงถึง 70 phr ซึง่ มีคา่ ใกล้ เคียงกับการทาปฏิกิริยาโซล -เจล
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ในยางแข็ง นอกจากนี ้ยังพบว่าอนุภาคอินซิทซู ิลิกากระจายตัวได้ ดีในเนื ้อยางธรรมชาติ แม้ วา่
ปริมาณซิลิกาจะเพิ่มสูงขึ ้น
Watcharakul และคณะ (26) ศึกษาการเกิดซิลิกาอินซิทู ซิลิกาในยางธรรมชาติกราฟต์เมทิลเม
ทาคริเลต โดยปฏิกิริยาโซลเจลของ TEOS โดยใช้ วิธีแบบยางแห้ งและแบบสารละลายน ้ายาง
กราฟต์โคพอลิเมอไรเซชันของเมทิลเมทาคริเลตบนยางธรรมชาติทาได้ โดยใช้ คิวมีนไฮโดรเปอร์
ออกไซด์/เททรา เอทิลีนเพนทามีนซึง่ เป็ นตัวริเริ่มปฏิกิริยา วิเคราะห์โครงสร้ างของยางกราฟต์ด้วย
อินฟราเรดและ โปรตอนสเปกโทสโคปี ศึกษาผลของความเข้ มข้ นของตัวเร่งปฏิกิริยา ปริมาณของ
TEOS อุณหภูมิ และ เวลาต่อปริมาณอินซิทู ซิลิกา สาหรับวิธีแบบยางแห้ ง พบว่าปริมาณของอินซิ
ทูซิลิกาเพิ่มขึ ้น เมื่อความเข้ มข้ นของตัวเร่งปฏิกิริยา ปริมาณของ TEOS อุณหภูมิ และ เวลาเพิ่มขึ ้น
และจะได้ ปริมาณซิลิกาอินซิทใู นยางธรรมชาติกราฟต์สงู สุดที่ 48 phr สาหรับวิธีแบบสารละลาย
น ้ายาง พบว่าตัวแปรต่างๆมีแนวโน้ มที่คล้ ายกัน ยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกราฟต์ที่มี อินซิทซู ิลิ
กากับยางธรรมชาติที่ผา่ นการวัลคาไนซ์ถกู เตรี ยมและทดสอบสมบัตเิ ชิงกล เปรี ยบเทียบกับยาง
ผสมที่เติมซิลิกาเกรดเชิงการค้ า สมบัตเิ ชิงกลของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกราฟต์ที่มีอินซิทซู ิ
ลิกาสูงกว่ายางผสมระหว่างยางธรรมชาติกราฟต์กบั ซิลิกาเกรดเชิงการค้ า

บทที่ 3
เครื่ องมือและวิธีการทดลอง
3.1 วัตถุดบิ และสารเคมี
วัตถุดบิ และสารเคมีที่ใช้ ในการศึกษาและทดลองการสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาในน ้ายาง
ธรรมชาติโดยกระบวนการโซล -เจล และการศึกษาสมบัตเิ ชิงกลและเชิงความร้ อนของคอมพอสิต
ยางธรรมชาติในงานวิจยั นี ้ แสดงดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 วัตถุดบิ และสารเคมี
สารเคมี

บริษัท

- น ้ายางข้ นชนิด HA (60% DRC)

- Thai Rubber Latex Co.,Ltd.

- ยางธรรมชาติ STR 5L

- Pan Innovation Ltd., Thailand

- เททระเอทอกซีไซเลน: tetraethoxysilane
(A.R grade)
- ซิลิกาชนิดพรี ซิพิเทต: hisill-255
(commercial grade)
- ซิงก์ออกไซด์: active zinc oxide
(commercial grade)
- กรดสเตียริก: stearic acid (commercial grade)

- Sigma-Aldrich

- ซัลเฟอร์ : sulfur
(commercial grade)
- แอซีโตน: acetone

- Pan Innovation Ltd., Thailand

- โทลูอีน: toluene

- Earth Cheme Lab Ltd., Part

- N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamide

- Pan Innovation Ltd., Thailand

- Bis (triethoxysilylpropyl) tetrasulfane
(commercial grade)
- triethoxy (3-thiocyanatopropyl) silane
(commercial grade)

- Evonik Industries

- PPG-Siam Silica Co., Ltd.,
Thailand
- Pan Innovation Ltd., Thailand
- Pan Innovation Ltd., Thailand

- Earth Cheme Lab Ltd., Part.

- Sigma-Aldrich
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3.2 อุปกรณ์ และเครื่องมือ
อุปกรณ์และเครื่ องมือสาหรับใช้ ในการศึกษาและทดลองการสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาในน ้า
ยางธรรมชาติโดยกระบวนการโซล -เจล และการศึกษาสมบัตเิ ชิงกลและเชิงความร้ อนของคอมพอ
สิตยางธรรมชาติในงานวิจยั นี ้ แสดงดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 อุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องมือ
- เครื่ องบดผสมสองลูกกลิ ้ง
(two roll mill)
- เครื่ องวัดลักษณะการคงรูป
(oscillating disk rheometer: ODR)
- เครื่ องทดสอบสมบัตดิ ้ านการดึง
(univesal testing machine: UTM)
- เครื่ องทดสอบสมบัตดิ ้ านความแข็ง
(hardness testing machine)
- เครื่ องทดสอบสมบัตกิ ารฉีกขาด
(tear resistance tester)
- เครื่ องอัดแบบชิ ้นตัวอย่าง
(compression molding machine)
- เครื่ องทดสอบสมบัตพิ ลวัต
(dynamic Mechanical Thermal Analyzer:
DMTA)
- เครื่ อง TG/DTA
(thermal gravimetric analysis)
- ตู้อบสุญญากาศ
- เครื่ องปั่ นกวนไฟฟ้า

บริษัท
- Model R 11-3FF(3338) Tokyo, Japan
- TECHPRO, Thailand
- Universal testing machine (INSTRON
3366)
- REX GAUGE 2000 & OS-2 Stand, UK
- Universal testing machine (INSTRON
3366
- Model V75h-18-BPX, Serial 9593
Wabash, Indiana, USA
- GABO รุ่น EPLEXOR QC 25

- Perkin Elmer Pyris Diamond, USA
- MMM Vacucell 55 R
- IKA C-MAG HS 7
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3.3

การสังเคราะห์ อินซิทูซิลิกาในนา้ ยางธรรมชาติผ่านปฏิกิริยาโซล-เจล
นาน ้ายางธรรมชาติ 100 กรัม ผสมกับน ้ากลัน่ และเตตระเอทอกซีไซเลน
(ในปริมาณ
อัตราส่วนโดยโมลน ้าต่อ TEOS ที่ 28.91) ปั่ นกวนให้ สารละลายเป็ นเนื ้อเดียวกัน เก็บตัวอย่างทุก
24 ชัว่ โมง โดยแบ่งสารละลายยางธรรมชาติมาประมาณ 5 มิลลิกรัม ตกตะกอนสารละลายยาง
ธรรมชาติด้วยอะซิโตน และนาไปอบด้ วยตู้อบสุญญากาศจนได้ น ้าหนักคงที่ ศึกษาตัวแปรสาคัญที่
ใช้ สาหรับศึกษาในปฏิกิริยาโซล-เจล มีดงั ต่อไปนี ้ ปริมาณเตตระเอททอกซีไซเลนที่เติมลงไปในน ้า
ยางธรรมชาติ อัตราส่วนโดยโมลของ H2O:TEOS เวลาและอุณหภูมิในการทาปฏิกิริยาโซล-เจล
ภาวะที่ใช้ ในการศึกษาปฏิกิริยาโซล-เจลสรุปได้ ดงั ตารางที่ 3.3
3.4 การหาปริมาณอินซิทูซิลิกา
นายางธรรมชาติที่ไม่เสริมแรงด้ วยซิลิกา เสริมด้ วยอินซิทซู ิลิกาและซิลิกาเกรดการค้ าอบให้
แห้ ง หลังจากนันน
้ ามาชัง่ น ้าหนักประมาณ 10 มิลลิกรัม ใส่ลงใน platinum pan หลังจากนาไปใส่
ในเครื่ อง TGA/DTA รุ่น PerkinElmer (pyris diamond) ทาการทดสอบที่อณ
ุ หภูมิ 40 องศา
เซลเซียส จนถึง 1000 องศาเซลเซียส ที่อตั รา 10 องศาเซลเซียส /นาที ภายใต้ ภาวะที่ใช้ อากาศ
คานวณปริมาณอินซิทซู ิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ และร้ อยละการเปลี่ยนของซิลิกา คานวณได้ จากสมการ
ที่ (3.1) และ (3.2) ตามลาดับ
น ้าหนักซิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ (%) =

ร้ อยละการคืนกลับของซิลิกา (%) =

น ้าหนักก่อนเผา − น ้าหนักหลังเผาน ้าหนักก่อนเผา
X 100 (3.1)

ปริมาณซิลิกาที่ได้ มาปริมาณซิลิกาตามทฤษฎี
X 100
(3.2)
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ตารางที่ 3.3 ภาวะที่ใช้ ในการทาการทดลองปฏิกิริยาโซล-เจล
TEOS
Mole ratio
Time
No.
(phr)
H2O/TEOS
(day)
1
25
28.91
1
2
50
28.91
1
3
100
28.91
1
4
150
28.91
1
5
200
23.13
1
6
200
25.06
1
7
200
26.98
1
8
200
28.91
1
9
200
30.84
1
10
200
32.76
1
11
200
28.91
1
12
200
28.91
1

Temperature
(oC)
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
50
60

3.5 วิเคราะห์ ลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคซิลิกาในยางธรรมชาติ
ศึกษาลักษณะกระจายตัวของอนุภาคซิลิกาที่เสริมแรงในยางธรรมชาติด้วยวิธีสแกนนิ่ง
อิเล็กตรอนไมโครสโกปี (scanning electron microscope : SEM) รุ่น JEOL JSM-6400 ความ
ยาวคลื่น 10 ไมโครเมตร และความต่างศักย์ 15 กิโลโวลต์ นายางธรรมชาติที่เสริมแรงด้ วยอินซิทซู ิ
ลิกาและซิลิกาเกรดการค้ า ตามลาดับ โดยเตรี ยมหักชิ ้นทดสอบในไนโตรเจนเหลว นาไปติดลงบน
แป้นทองเหลือและเคลือบด้ วยทอง จากนันน
้ าชิ ้นงานเข้ าเครื่ อง SEM วิเคราะห์ลกั ษณะในผิวของ
ยางเพื่อดูลกั ษณะการกระจายตัวและความเข้ ากันได้ ของซิลิกากับยางด้ วยเครื่ องกล้ องจุลทรรศน์
แบบส่องกราด
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3.6 การศึกษาขนาดของอนุภาคซิลิกาในยางธรรมชาติ
การเตรี ยมชิ ้นทดสอบเพื่อศึกษาหาขนาดอนุภาคของซิลิกาในยางด้ วยเครื่ องกล้ องจุลทรรศน์
แบบส่องผ่าน (transmission Electron Microscope, TEM) รุ่น JEOL TEM-100U โดยชิ ้นทดสอบ
ถูกตัดด้ วยเครื่ อง ultramicrotome รุ่น MT-XL ภายใต้ ไนโตรเจนเหลว สาหรับเตรี ยมชิ ้นงานเพื่อ
ทดสอบด้ วยเครื่ อง TEM นาไปวางบนลวดตะข่ายทองแดง (copper grid) แล้ วเคลือบด้ วย
คาร์ บอนก่อนนาไปวิเคราะห์ หลังจากนันท
้ าการวิเคราะห์หาขนาดอนุภาคที่ความต่างศักย์
80
กิโลวัตต์
3.7 การเตรี ยมยางธรรมชาติคอมปาวด์ และการขึน้ รู ปยาง
นายางธรรมชาติคอมพอสิตที่เตรี ยมได้ มาผสมกับสารเคมีในปริมาณที่กาหนด โดยทาการ
ผสมด้ วยเครื่ องบดผสม 2 กลิ ้ง ดังแสดงในตารางที่ 3.4 เริ่มจากการบดยางธรรมชาติให้ นิ่ม ตาม
ด้ วยซิงค์ออกไซด์และกรดสเตียริกลงไปผสมกับยาง เติม CBS ลงไปบดผสมกับยาง ซึง่ ใช้ เป็ นสาร
เร่งปฏิกิริยาการเชื่อมโยงปฐมภูมิ เมื่อครบเวลาเติมซัลเฟอร์ ลงไปบดผสมกับยาง ควบคุมอุณหภูมิ
ของลูกกลิ ้งไม่ให้ เกิน 50 oC หลังจากนันทดสอบหาเวลาเริ
้
่มคงรูป (scorch time) และเวลาการคง
รูป (cure time) ของยางคอมปาวด์ที่ได้ ด้วยเครื่ อง moving disk rheometer (MDR) รุ่น
TECHPRO ทดสอบที่อณ
ุ หภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที ตามมาตรฐาน ASTM
D2084-93 นาเวลาในการคงรูปที่ได้ จากขันตอนการคงรู
้
ปยางมาใช้ ในการขึ ้นรูปชิ ้นตัวอย่างโดย
แม่พิมพ์แบบอัด ที่ความดัน 1.5 MPa อุณหภูมิในการทดสอบ 150 องศาเซลเซียส หลังจากนันทิ
้ ้ง
ตัวอย่างไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชม. นายางคอมปาวด์ที่ได้ มาทดสอบสมบัตเิ ชิงกลและ
สมบัตทิ างพลวัติ เช่น สมบัตกิ ารคงรูปยาง สมบัตคิ วามทนทานต่อแรงดึง เป็ นต้ น โดยกลุม่ ยางที่
นามาทดสอบทดแบ่งได้ ดงั นี ้ ยางธรรมชาติที่ไม่เสริมแรงด้ วยซิลิกา ยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้ วยซิลิ
กาเกรดการค้ า, ยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้ วยอินซิทซู ิลิกา ซึง่ ในลาดับต่อไปจะเรี ยกว่ากลุม่ ยางที่ได้
ว่า NR-V, NR-SiV, และNR-InV ตามลาดับ
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ตารางที่ 3.4 สูตรในการเตรี ยมยางคอมปาวด์
Ingredients
(phr)
NR –V
In-10V
In-20V
In-30V
In-30Va
In-30Vb
In-40V
In-50V
Si-10V
Si-20V
Si-30V
SI-30Va
Si-30Vb
Si-40V
Si-50V

NR
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

In situ
silica
10
20
30
30
30
40
50
-

Commercial
SiO2
10
20
30
30
30
40
50

ZnO

CBSc

Sulfur

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Stearic
acid
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Si-69

Si-264

1.8
1.8
-

1.8
1.8
-

a

Si-69
Si-264
c
N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamide
b

3.8 การทดสอบสมบัตกิ ารบวมตัว
การศึกษาปริมาณพันธะการเชื่อมโยงของยางตามมาตรฐาน ASTM D471 โดยการนายาง
มาแช่ในตัวทาละลายโทลูอีนที่เตรี ยมไว้ จนกระทัง่ ถึงจุดสมดุล และชัง่ น ้าหนักของชิ ้นงาน หลังจาก
นาไป ตังทิ
้ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ชัง่ น ้าหนักชิ ้นทดสอบที่ผา่ นการแช่ในตัวทาละลายโทลูอีนเมื่อถึงจุด
สมดุล เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง โดยเตรี ยมชิ ้นทดสอบให้ มีขนาดกว้ าง 2 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร
หนา 2 มิลลิเมตร นาผลที่ได้ จากการบันทึกมาคานวณหาค่าเปอร์ เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงของชิ ้น
ทดสอบ ดังสมการที่ (3.3)
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อัตราการบวมตัว (Q) = W2 – W1 X 100
W1
เมื่อ Q
W1
W2

=
=
=

(3.3)

ค่าเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของนาหนักชิ ้นทดสอบ (%)
น ้าหนักชิ ้นตัวอย่างก่อนแช่ในตัวทาละลายในโทลูอีน (กรัม)
น ้าหนักชิ ้นตัวอย่างหลังแช่ในตัวทาละลายในโทลูอีน (กรัม)

3.9 การทดสอบสมบัตเิ ชิงกลของยางคอมปาวด์
3.9.1 สมบัตคิ วามทนทานต่อแรงดึง (testing of tensile properties)
- ชิ ้นทดสอบจะต้ องผ่านการคงรุปมาไม่น้อยกว่า 16 ชัว่ โมงเพื่อให้ แน่ใจว่าการคงรูป
ของยางเกิดขึ ้นอย่างสมบูรณ์แล้ ว ชิ ้นทดสอบเตรี ยมเป็ นรูปดัมเบล (dumbbell specimen) ตาม
มาตรฐาน ASTM D412-80 โดยใช้ เครื่ องตัวชิ ้นทดสอบชนิด Die-C มีความหนาในช่วง 1.3 ถึง 3.3
มม. ดังแสดงในรูปที่ 3.1 ทาการวัดความหนาของชิ ้นทดสอบ 3 ตาแหน่งในช่วงระยะ L หาค่าเฉลี่ย
ความหนาของชิ ้นตัวอย่างที่วดั ได้

รู ปที่ 3.1 ชิ ้นทดสอบรูปดัมเบล ชนิด Die C
- ทดสอบสมบัตดิ ้ วยเครื่ อง Universal Testing Machine, UTM รุ่น Lloyd Universal
Testing Machine LR 10 K PLUS โดยใช้ ความเร็ว 500 mm/min ความชื ้นสัมพันธ์ระหว่างการ
ทดสอบประมาณ 60% อุณหภูมิในกรทดสอบ 25 องศาเซลเซียส ทาการทดสอบซ ้าเป็ นจานวน 5
ครัง้ หาค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ รายงานผลค่ามอดูลสั (Modulus, E) ค่าความเค้ น ณ จุดขาด
(stress at break) หรื อค่าการทนต่อแรงดึง (tensile strength) และค่าระยะยืด ณ จุดขาด
(elongation at break) โดยมีสตู รการคานวณดังแสดงในสมการที่ 3.4
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𝜎𝑏 =

F

(3.4)
(3.4)

A

กาหนด
b คือ ค่าความทนต่อแรงดึงของยาง (MPa)
F คือ แรงที่ใช้ ทดสอบการทนต่อแรงดึงของยางจนกระทัง่ ขาด (N)
A คือ พื ้นที่หน้ าตัดของชิ ้นงานที่ใช้ ในการทดสอบ (mm2)
สาหรับค่าระยะยืดของยาง ณ จุดขาด ซึง่ จะทาการรายงานผลในรูปของ
เปอร์ เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงของชิ ้นงาน สามารถคานวณได้ ดงั สมการที่ 3.5
𝜀𝑏 =
กาหนด

𝐿−𝐿𝑜
𝐿𝑜

X 100

(3.5)

คือ ระยะยืด ณ จุดขาด (%)
L คือ ระยะยืดของชิ ้นทดสอบหลังจากได้ รับแรงดึง (mm)
Lo คือ ระยะยืดของชิ ้นทดสอบก่อนได้ รับแรงดึง (mm)
b

3.9.2 สมบัตคิ วามแข็งของยางคงรูป (hardness)
ความแข็งของยางหมายถึงความสามารถที่จะต้ านทานการทะลุทะลวงของตัวกดบน
พื ้นผิวตัวอย่าง ทาการเตรี ยมชิ ้นทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D2240-81 โดยใช้ เครื่ องดูโรมิเตอร์
(durometer) แบบ Shore A รุ่น REX GAUGE 2000 & OS-2 Stand โดยจะทาการเตรี ยมชิ ้น
ทดสอบให้ มีความหนาอย่างน้ อย 6 มม. มีพื ้นผิวเรี ยบและขนานกับพื ้นผิวที่จะต้ องสัมผัสกับเข็มที่
กดลงบนชิ ้นทดสอบ ทาการทดสอบความแข็งของยาง โดยเปลี่ยนตาแหน่งจานวน 5 จุดๆ ละ 5
วินาที บันทึกผลและหาค่าเฉลี่ย สาหรับเครื่ องดูโรมิเตอร์ แบบชอร์ เอ นิยมใช้ กบั ยางที่มีความอ่อน
ค่อนข้ างมาก จนถึงค่อนข้ างแข็ง ตัวกดของเครื่ องดูโรมิเตอร์ แบบชอร์ เอจะเป็ นแท่งรูปโคนทื่อ
(blunt conical indentor) ดังแสดงในรูป 3.2
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รู ปที่ 3.2 แสดงลักษณะชิ ้นทดสอบและหัวกดชนิดชอร์ เอ สาหรับวัดค่าความแข็งของยาง
3.9.3 สมบัตคิ วามต้ านทานต่อการขัดถู (abrasion resistance)
การทดสอบสมบัตคิ วามต้ านทานต่อการขัดถูคือ การวัดการสึกหรอของชิ ้นงานใน
ระหว่างการขัดถู ชิ ้นตัวอย่างเตรี ยมตามมาตรฐาน DIN 53516 เป็ นรูปทรงกระบอก เส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 16 มม. สูงอย่างน้ อย 6 มม. ให้ แรงกดต่อชิ ้นงานขนาด 12.5 นิวตัน ความเร็วในการขัด
ถู (abrasion speed) เท่ากับ 0.32 เมตร/วินาที ก่อนทาการทดสอบจะต้ องชัง่ น ้าหนักของชิ ้นงาน
และหลังการทดสอบนายางที่ผา่ นการทดสอบมาชัง่ หาน ้าหนักสุดท้ าย คานวณหาค่าปริมาตรการ
สูญเสียเนื ้อยางหลังการทดสอบ (abrasion loss)
3.9.4 สมบัตคิ วามทนทานหรื อความต้ านทานต่อการฉีกขาด (tear strength or tear
resistance)
การทดสอบสมบัตคิ วามทนทานต่อการฉีกขาดคือ การหาค่าแรงสูงสุดที่สามารถฉีก
ชิ ้นทดสอบออกเป็ น 2 ส่วน โดยแรงที่ได้ ตอ่ หนึง่ หน่วยความหนาของชิ ้นทดสอบ ทาการทดสอบ
และเตรี ยมชิ ้นทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D624-1 (Die B) โดยนาชิ ้นตัวอย่างที่เตรี ยมได้ มาตัด
ด้ วยเครื่ องตัดสาหรับทดสอบสมบัตคิ วามทนทานต่อการฉีกขาด โดยลักษณะของชิ ้นทดสอบแสดง
ดังรูปที่ 3.3 วัดความหนาของชิ ้นทดสอบที่เตรี ยมได้ จานวน 3 ตาแหน่ง หาค่าเฉลี่ยของความหนาที่
วัดได้ หลังจากนันน
้ าชิ ้นตัวอย่างที่เตรี ยมได้ มาทดสอบความทนทานต่อการฉีกขาด โดยให้ อตั รา
การดึง 500 mm/min นาผลที่ได้ จากการทดสอบมาคานวณดังสมการที่ 3.6
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คือ ค่าความต้ านทานต่อการฉีกขาด (N/mm)
คือ ขนาดแรงดึงที่ทาให้ ชิ ้นทดสอบขาด (N)
คือ ความหนาของชิ ้นทดสอบ (mm)

รู ปที่ 3.3 ชิ ้นทดสอบแบบมุม ASTM D624-1 (Die B)
3.9.5 การทดสอบสมบัตแิ รงกด (testing of compressive properties)
การศึกษาสมบัตแิ รงกดของยาง เตรี ยมชิ ้นงานและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D
575 เตรี ยมชิ ้นงานในรูปทรงกระบอก เส้ นผ่านศูนย์กลาง 28.6 + 0.1 มม. สูง 12.5 มม. ความหนา
12.5 + 0.5 มม. นาไปวางบนเครื่ องทดสอบโดยมีแผ่นกระดาษทรายวางคัน่ ชิ ้นทดสอบเอาไว้ เพื่อ
ช่วยลดการลื่นไถลของชิ ้นตัวอย่างขณะทาการทดสอบ
3.10 การทดสอบสมบัตกิ ารบ่ มเร่ งทางความร้ อน (aging properties)
การทดสอบสมบัตกิ ารบ่มเร่งทางความร้ อนของยาง นาชิ ้นงานไปอบในตู้อบสุญญากาศ
โดยให้ ความร้ อนกับชิ ้นงานที่ 70 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 72 ชัว่ โมง หลังจากนันน
้ ามา
ทดสอบสมบัตคิ วามทนทานต่อแรงดึงเปรี ยบเทียบกับยางที่ไม่ได้ รับการบ่มเร่งทางความร้ อน
3.11 การทดสอบสมบัตเิ ชิงพลวัต (testing of dynamic properties)
สาหรับการทดสอบสมบัตเิ ชิงพลวัตคือการศึกษาสมบัตขิ องยางเมื่อได้ รับแรงกระทากับ
ชิ ้นงานในรูปของความเค้ นหรื อความเครี ยดที่ไม่คงที่ ซึง่ ลักษณะการให้ แรงมีหลายลักษณะ แต่ที่
นิยมมากที่สดุ จะอยูใ่ นรูปคลื่นฟั งก์ชนั ซายน์ (sine) ดังแสดงในรูปที่ 3.4 การทดสอบเชิงพลวัตเป็ น
การทดลองที่ชิ ้นทดสอบไม่ได้ ถกู การหักงอหรื อถูกทาลาย (non destructive test) ชิ ้นทดสอบจะ
ได้ รับความเค้ นและความเครี ยดที่แปรค่าอย่างรวดเร็วตามความถี่ตา่ ง ๆ สามารถแบ่งออกเป็ น 3
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รู ปที่ 3.4 การทดสอบสมบัตเิ ชิงพลวัตในรูปแบบของคลื่นฟั งก์ชนั ซายน์
ลักษณะหลักๆ คือ ความเค้ นและความเครี ยดที่ตอ่ เนื่องและแอมพลิจดู ที่คงที่ ความเค้ นและ
ความเครี ยดแบบต่อเนื่องและแอมพลิจดู ลด ลงตามเวลา และความเค้ นและความเครี ยดแบบครึ่ง
คลื่นเปลี่ยนไปตามลาดับ
สมบัตเิ ชิงพลวัตนิยมวัดต่างๆ ดังนี ้ ค่ามอดูลสั ยืดหยุน่ หรื อมอดูลสั สะสม (elastic or
storage modulus) ซึง่ แสดงสมบัตขิ องยางที่สามารถเก็บพลังงานหรื อแรงที่กระทาจากภายนอกไว้
ได้ และสามารถคืนกลับสูร่ ูปร่างเดิมได้ เมื่อหยุดแรงกระทา ค่ามอดูลสั สูญเสีย (loss modulus)
แสดงสมบัตกิ ารเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างถาวรเนื่องจากการลื่นไหลของโมเลกุลในสายโซ่ และค่า
มุมต่างหรื อมุมสูญเสีย (tan δ : hysteresis factor หรื อ damping factor) การทดสอบสมบัติ
ดังกล่าวใช้ เครื่ องมือที่เรี ยกว่า เครื่ อง dynamic mechanical thermal analyzer : DMTA หรื อ
dynamic mechanical analyzer : DMA) GABO รุ่น EPLEXOR QC 25 ตามมาตรฐาน ASTM D
623 ลักษณะของชิ ้นทดสอบมีความกว้ าง 5 มม. ยาว 40 มม. หนา 2 มม.ทาการทดสอบในช่วง
อุณหภูมิ -80oC ถึง 100oC อัตราการให้ ความร้ อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที มีความถี่ในการ
ทดสอบ 1 ครัง้ ต่อนาที ให้ คา่ ความเครี ยด (strain) เท่ากับ 0.001 หรื อ 1%
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บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง
4.1 การสังเคราะห์ อินซิทูซิลิกาในนา้ ยางธรรมชาติผ่านปฏิกิริยาโซล-เจล
จากการสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาในน ้ายางธรรมชาติโดยผ่านปฏิกิริยาโซล -เจล เพื่อหาภาวะที่
เหมาะสมที่จะได้ ปริมาณอินซิทซู ิลิกาสูงที่สดุ โดยศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาโซล -เจลคือ ผล
ของปริมาณสารตังต้
้ น TEOS ที่เติมลงในน ้ายางธรรมชาติ ผลของอัตราส่วนโดยโมลของน ้าต่อ
TEOS ผลของเวลาในการเกิดปฏิกิริยาโซล -เจล และผลของอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาโซล -เจล
โดยผลที่ได้ จากการทดลองสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
4.1.1 ผลของปริมาณสารตังต้
้ น TEOS ที่เติมลงในน ้ายางธรรมชาติ
จากการศึกษาผลของปริมาณสารตังต้
้ น TEOS ในน ้ายางธรรมชาติที่มีผลต่อปริมาณ
อินซิทซู ิลิกา ซึง่ สามารถหาได้ โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์เชิงความร้ อน (TGA) ดังแสดงในรูปที่ 4.1
ปริมาณความเข้ มข้ นของสารตังต้
้ น TEOS ที่ใช้ ศกึ ษาคือ 25, 50, 100, 150 และ 200 phr
ตามลาดับ กาหนดให้ อตั ราส่วนโดยโมลของ H2O:TEOS เท่ากับ 28.91 ทาปฏิกิริยาที่อณ
ุ หภูมิห้อง
ภายใต้ ระบบปิ ด (การทดลองที่ 1-4, 8 ดังตารางที่ 4.1) พบว่าเมื่อปริมาณ TEOS เพิ่มขึ ้น ปริมาณ
อินซิทซู ิลิกามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ดังแสดงในสมการที่ 4.1 พบว่า TEOS เป็ นสารตังต้
้ นในการ
เกิดปฏิกิริยาโซล-เจลในการสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกา เมื่อปริมาณสารตังต้
้ นเพิ่มขึ ้นส่งผลให้ ปริมาณ
อินซิทซู ิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ มีปริมาณเพิ่มขึ ้น และเมื่อพิจารณาความชันของกราฟรูปที่ 4.1 พบว่า
ความชันของกราฟมีคา่ เพิ่มขึ ้นเมื่อปริมาณ TEOS เพิ่มขึ ้น นัน่ แสดงว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาโซลเจล แปรผันตรงกับปริมาณ TEOS ในปฏิกิริยาโซล -เจล แต่ในทางตรงกันข้ ามถ้ าหากเติม TEOS
ในปริมาณที่มากจนเกินไปอาจส่งผลให้ ความหนืดของยางมีคา่ เพิ่มขึ ้นจึงทาให้ อตั ราการ
เกิดปฏิกิริยาโซล -เจลมีคา่ ลดลง พิจาณาจากการทดลองพบว่าเมื่อปริมาณ TEOS เพิ่มขึ ้นจนถึง
200 phr ความชันของกราฟมีแนวโน้ มลดลง ทังนี
้ ้เนื่องจากความหนืดของยางเพิ่มขึ ้นอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาจึงลดลง แต่ อย่างไรก็ตามการดาเนินไปของปฏิกิริยาโซล-เจลยังสามารถเกิดขึ ้นได้
และพบว่าเมื่อปริมาณสารตังต้
้ นมีคา่ มากกว่า 200 phr น ้ายางธรรมชาติจะเกิดการตกตะกอนทันที
จนปฏิกิริยาไม่สามารถดาเนินต่อไปได้
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รู ปที่ 4.1 ผลของปริมาณสารตังต้
้ น TEOS ที่มีผลต่อปฏิกิริยาโซล-เจล (อัตราส่วนโดยโมลของ
H2O:TEOS = 28.91 ณ อุณหภูมิห้อง เป็ นระยะเวลา 1 วัน)
Si(OC2H5)4

+

2H2O

K=

SiO2 +
SiO2 C2 H5 OH 4
[Si(OC2 H5 )4 ] H2 O 2

4C2H5OH

(4.1)
(4.2)

4.1.2 ผลของอัตราส่วนโดยโมลของน ้าต่อ TEOS ต่อปฏิกิริยาโซล-เจล
จากการศึกษาพบว่าน ้าถือได้ วา่ เป็ นปั จจัยสาคัญอีกอย่างหนึง่ ที่มีผลต่อการดาเนินไป
ของปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ในกระบวนการโซล-เจล สามารถดาเนินไปข้ างหน้ ามากขึ ้น
และยังทาให้ คา่ สมดุล (K) ของปฏิกิริยาโซล-เจลมีคา่ เพิ่มขึ ้น (41) ดังแสดงในสมการที่ 4.1 และ 4.2
แสดงให้ เห็น ว่าเมื่อปริมาณน ้าในปฏิกิริยา เพิ่มขึ ้น (กาหนดให้ ปริมาณ TEOS คงที่) ส่งผลให้
ปริมาณอินซิทซู ิลิกาเพิ่มขึ ้นตามลาดับ สาหรับในงานวิจยั นี ้ทาการศึกษาผลของอัตราส่วน โดยโม
ลของ H2 O:TEOS ที่มีผลต่อปริมาณอินซิทซู ิลิกา โดยทาการ ศึกษาอัตราส่วนโดยโมลของ
H2O:TEOS ที่ปริมาณต่างกัน ดังนี ้ 23.13, 25.06, 26.98, 28.91, 30.84 และ 32.76 ตามลาดับ
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โดยกาหนดให้ ปริมาณ TEOS คงที่ ที่ 200 phr ทาปฏิกิริยาที่อณ
ุ หภูมิห้องภายใต้ ระบบปิ ด ( การ
ทดลองที่ 5-10 ดังตารางที่ 4.1) และผลการทดลองแสดงดังรูป 4.2 พบว่าเมื่ออัตราส่วนโดยโม
ลของน ้าต่อ TEOS เพิ่มขึ ้น ไม่มีผลต่ออัตราการปฏิกิริยาโซล -เจล แต่มีผลทาให้ ปริมาณอินซิทซู ิลิ
กาที่สงั เคราะห์ได้ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ยังพบว่าที่ปริมาณอัตราส่วนโดยโมลของน ้าต่อ
TEOS ต่าหรื อเมื่อปริมาณน ้าในการทาปฏิกิริยาโซล -เจลมีปริมาณน้ อย มีผลทาให้ ความหนืดของ
สารละลายน ้ายางธรรมชาติมีคา่ เพิ่มขึ ้นและส่งผลให้ น ้ายางธรรมชาติเกิดตกตะกอนได้ ง่ายทาให้ ไม่
สามารถเกิดปฏิกิริยาต่อไปได้ จากตารางที่ 4.1 เห็นได้ วา่ ที่ปริมาณการใช้ อตั ราส่วนโดยโมลของน ้า
ต่อ TEOS เท่ากับ 23.13 และ 25.06 น ้ายางธรรมชาติจะเกิดการตกตะกอนภายในระยะเวลา 3
และ 5 วัน ตามลาดับ หลังเกิดปฏิกิริยาโซล-เจล ในขณะที่การทดลองที่ 7-10 ปฏิกิริยาสามารถเกิด
ต่อไปได้ โดยไม่เกิดการตกตะกอน จากการทดลองพบว่าที่อตั ราส่วนโดยโมลของน ้าต่อ
TEOS
เท่ากับ 28.91 จะสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาได้ สงู สุดถึง 56.99 phr หรื อ 36.30% ที่จดุ สมดุล โดย
ปฏิกิริยาไม่เกิดการตกตะกอน โดยระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยานาน 7 วัน พิจารณากรณีที่
อัตราส่วนโดยโมลของน ้าต่อ TEOS สูงกว่า 28.91 ปริมาณอินซิทซู ิลิกาที่เกิดขึ ้นในปฏิกิริยามีคา่
เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อยหรื อไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการลดต้ นทุนใน
การผลิตและไม่สิ ้นเปลืองสารเคมีงานวิจยั นี ้จึงเลือกใช้ อตั ราส่วนโดยโมลของน ้าต่อ TEOS เท่ากับ
28.91 ในการศึกษาตัวแปรตัวถัดไป
4.1.3 ผลของเวลาในการเกิดปฏิกิริยาโซล-เจล
จากการศึกษาผล ของเวลาการเกิดปฏิกิริยาโซล-เจลต่อปริมาณของอินซิทซู ิลิกาใน
น ้ายางธรรมชาติ โดยทาการกาหนดปริมาณสารตังต้
้ น (TEOS) อัตราส่วนโดยโมลของน ้าต่อ
TEOS และอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาให้ คงที่ ทาปฏิกิริยาที่อณ
ุ หภูมิห้องภายใต้ ระบบปิ ด ( การ
ทดลองที่ 8) แสดงดังรูปที่ 4.3 พบว่าเมื่อระยะเวลาในการทาปฏิกิริยาเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ปริมาณอินซิ
ทูซิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น โดยปฏิกิริยาจะถึงจุดสมดุลภายใน 24 ชัว่ โมง (1 วัน )
หลังจากนันปริ
้ มาณอินซิทซู ิลิกาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบมีนยั สาคัญ จากการศึกษางานวิจยั
ก่อนหน้ านี ้ ซึง่ ทาการศึกษาการสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาในยางธรรมชาติทงในสถานะของแข็
ั้
งและ
สารละลาย พบว่าระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาโซล -เจล มีผลต่อปริมาณอินซิทซู ิลิกาเช่นเดียวกับ
ในกรณีสงั เคราะห์อินซิทซู ิลิกาในน ้ายางธรรมชาติ แต่หากเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการ
เกิดปฏิกิริยาจนกระทัง่ ถึงจุดสมดุล พบว่ากรณีสงั เคราะห์อินซิทซู ิลิกาในน ้ายางธรรมชาติจะใช้
เวลาน้ อยกว่าในกรณีสถานะของแข็งและสารละลาย ซึง่ ใช้ เวลา 3 วัน (19) และ 7 วัน (12, 20)
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ตามลาดับ ทังนี
้ ้เนื่องจากการสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาในน ้ายางธรรมชาติมีขนตอนที
ั้
่ไม่ยงุ่ ยากและ
สามารถเกิดปฏิกิริยาโซล -เจลได้ โดยไม่ต้องทาการเติมตัวทาละลาย ตัวเร่งปฏิกิริยา รวมทัง้
แอมโมเนียที่อยูใ่ นน ้ายางธรรมชาติที่ใส่ลงไปเพื่อป้องกันการจับตัวที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ
(spontaneous coagulation) และการ เสื่อมสภาพของน ้ายาง (putrefaction) ซึง่ จะเกิดขึ ้น
หลังจากกรี ดน ้ายางมาจากต้ นในระยะเวลาไม่นาน อาจจะทาหน้ าที่เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาโซล -เจล(27)
ดังนันจึ
้ งกล่าวได้ วา่ การเลือกสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาในน ้ายางธรรมชาติถือเป็ นทางเลือกที่ดีในแง่
ของการประหยัดเวลาและพลังงาน อีกทังยั
้ งเป็ นการลดต้ นทุนการผลิตและไม่สิ ้นเปลืองสารเคมี
เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาโซล-เจลในน ้ายางธรรมชาติสามารถเกิดขึ ้นได้ โดยไม่ต้องใช้ ตวั ทาละลาย
อินทรี ย์และตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มเติมลงไป
4.1.4 ผลของอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาโซล-เจล
รูปที่ 4.4 แสดงผลการศึกษาอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาโซล -เจล โดยในการทดลอง
ส่วนนี ้จะทาการกาหนดปริมาณสารตังต้
้ น (TEOS), อัตราส่วนโดยโมลของน ้าต่อ TEOS และเวลา
ในการเกิดปฏิกิริยา ให้ คงที่ และทาปฏิกิริยาโซล-เจลที่อณ
ุ หภูมิแตกต่างกันคือ อุณหภูมิห้อง 50 OC
และ 60OC ตามลาดับ (การทดลองที่ 8, 11-12 ) พบว่าเมื่อให้ อณ
ุ หภูมิกบั ปฏิกิริยาเพิ่มขึ ้นปริมาณ
อินซิทซู ิลิกามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น โดยปริมาณอินซิทซู ิลิกาที่ อุณหภูมิห้อง 50 OC และ 60 OC คือ 53.61
55.45 และ 57.32 phr ตามลาดับ ซึง่ จากการเปรี ยบเทียบปริมาณอินซิทซู ิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ ที่
อุณหภูมิตา่ งกัน ปริมาณอินซิทซู ิลิกามีคา่ ที่แตกต่างกันไม่มากนัก หากเปรี ยบเทียบกับการต้ องให้
พลังงานความร้ อนกับปฏิกิริยาโซล -เจล ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงเลือกที่จะสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาที่
อุณหภูมิห้องเพื่อเป็ นการประหยัดพลังงานและต้ นทุนการผลิต ซึง่ จากการศึกษาดังที่ได้ กล่าวมา
ข้ างต้ น สามารถสรุปหาภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาในน ้ายางธรรมชาติโดยผ่าน
กระบวนการโซล -เจล ให้ มีร้อยละผลได้ สงู ที่สดุ ดังนี ้ ปริมาณสารตังต้
้ น (TEOS) เท่ากับ 200 phr
อัตราส่วนโดยโมลของ น ้าต่อ TEOS เท่ากับ 28.91 ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาโซล-เจลนาน 1
วัน และอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาโซล-เจลที่อณ
ุ หภูมิห้อง
เมื่อทาการเปรี ยบเทีบบเงื่อนไขที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้กับงานวิจยั ก่อนหน้ า (12, 18-19) พบว่า
การสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาในน ้ายางมีข้อได้ เปรี ยบวิธีของแข็งและสารละลาย คือไม่จาเป็ นต้ องใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยามาช่วยในการปฏิกิริยาโซล -เจล เนื่องจากวิธีนี ้จะใช้ แอมโมเนียในน ้ายางเป็ นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา อีกทังยั
้ งใช้ น ้าเป็ นตัวทาละลายในขณะที่วิธีสารละลายต้ องใช้ THF ซึง่ เป็ นตัวทาละลายที่
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เป็ นพิษทาให้ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมมากกว่า และเมื่อเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการทา
ปฏิกิริยา พบว่าในวิธีน ้ายางในงานวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ เวลาในการทาปฏิกิริยาน้ อยมากเมื่อเทียบกับวิธีอื่น
ๆ คือ ใช้ เวลาประมาณ 24 ชัว่ โมง โดยสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เนื่องจากในกรณีน ้า
ยางไม่จาเป็ นต้ องใช้ อณ
ุ หภูมิในการทาให้ สายโซ่โมเลกุลเกิดการคลายตัวเพื่อให้ TEOS สามารถ
แทรกเข้ าไปเช่นในกรณีของสถานะของแข็งและสารละลาย รวมทังไม่
้ จาเป็ นต้ องละลายเนื ้อยาง
ด้ วยตัวทาละลายเช่นในสถานะสารละลายจึงเป็ นการลดพลังงานและเวลาในการเกิดปฏิกิริยาได้
เป็ นอย่างดี รวมทังยั
้ งพบว่าปริมาณอินซิทซู ิลิกาในวิธีน ้ายางจะให้ ปริมาณที่สงู กว่างานวิจยั ก่อน
หน้ านี ้ ถึงแม้ วา่ จะมีปริมาณที่น้อยกว่าอีกสองวิธีที่กล่าวมาข้ างต้ น ทังนี
้ ้ก็เนื่องจากข้ อจากัดในเรื่ อง
ความมีขวที
ั ้ ่แตกต่างกันระหว่างน ้ากับน ้ายางจึงทาให้ เกิดการแยกเฟสกันเกิดขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามก็
ยังพบว่าในกรณีของแข็งปริมาณซิลิกาที่มากกว่า 50 phr ซิลิกาจะเกิดการเกาะภายในเนื ้อยาง
ส่งผลให้ คณ
ุ สมบัตขิ องยางแย่ลง)

รู ป 4.2 ผลของอัตราส่วนโดยโมลของ H2O:TEOS ที่มีผลต่อปริมาณอินซิทซู ิลิกา (ปริมาณ
TEOS 200 phr ณ อุณหภูมิห้อง)
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รู ปที่ 4.3 ผลของเวลาในการเกิดปฏิกิริยาโซล-เจล (อัตราส่วนโดยโมลของ H2O:TEOS = 28.91
ปริมาณ TEOS 200 phr ณ อุณหภูมิห้อง)
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ตารางที่ 4.1 ภาวะที่ใช้ ในการทาการทดลองปฏิกิริยาโซล-เจล
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
s
b

TEOS
(phr)
25
50
100
150
200
200
200
200
200
200
200
200

Mole ratio
H2O/TEOS
28.91
28.91
28.91
28.91
23.13
25.06
26.98
28.91
30.84
32.76
28.91
28.91

สารละลายยางตกตะกอนภายใน 3 วัน
สารละลายยางตกตะกอนภายใน 5 วัน

Time Temperature SiO2
(day)
(oC)
(%)
1
R.T.
6.61
1
R.T.
12.50
1
R.T.
22.10
1
R.T.
29.20
1a
R.T.
31.90
1b
R.T.
32.44
1
R.T.
33.60
1
R.T.
34.90
1
R.T.
35.10
1
R.T.
34.70
1
50
35.67
1
60
36.43

SiO2 Conversion
(phr)
(%)
7.08
98.33
14.29
99.24
28.37
98.51
41.24
95.46
46.84
81.32
48.02
83.37
50.60
87.85
53.61
93.07
54.08
93.89
53.14
92.26
55.45
96.27
57.31
99.50
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รู ปที่ 4.4 ผลของอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาโซล-เจล ที่ (อัตราส่วนโดยโมลของ H2O:TEOS
เท่ากับ 28.91 TEOS 200 phr เป็ นระยะเวลา 1 วัน)
4.2 วิเคราะห์ ลักษณะการกระจายตัวของและขนาดอนุภาคซิลิกาในยางธรรมชาติ
จากการวิเคราะห์ อนุภาคของอินซิทซู ิลิกาในน ้ายางธรรมชาติด้วยกล้ องจุลทรรศน์แบบส่อง
ผ่าน พิจารณารูปที่ 4.5 (a) แสดงลักษณะอนุภาคอินซิทซู ิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ จากปฏิกิริยาโซล -เจล
(ก่อนกระบวนการวัลคาไนซ์) พบว่าบริเวณแกนกลางสีดาคืออนุภาคยาง ส่วนบริเวณสีเทา ลักษณะ
คล้ ายหมอกปกคลุมอนุภาคยางเอาไว้ นัน่ คือกลุม่ ของอินซิทซู ิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ ซึง่ ขนาดอนุภาค
ยางที่วดั ได้ มีขนาดประมาณ 0.5 µm จะถูกล้ อมรอบด้ วยร่างแหอินซิทซู ิลิกาบริเวณพื ้นผิวของ
อนุภาคยาง และอนุภาคอินซิทซู ิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 13-15 นาโนเมตร ดัง
แสดงในรูปที่ 4.5 (b)
จากการเปรี ยบเทียบขนาดอนุภาคอินซิทซู ิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ ในน ้ายาง พบว่าอนุภาคอินซิทู
ซิลิกาที่ได้ จะมีขนาดที่เล็กกว่าที่พบโดยวิธีของแข็ง (12, 20) และสารลาย (19) ทังนี
้ ้เนื่องจากลักษณะสาย
โซ่โมเลกุลของยางเมื่ออยูใ่ นสถานะของแข็งหรื อสารละลายจะมีการยึดเหนี่ยวกันที่แข็งแรงกว่า
สถานะน ้ายาง เมื่อเปรี ยบเทียบกับสถานะน ้ายางโมเลกุลของยางจะอยูใ่ นลักษณะเป็ นเม็ดกลม
แขวนลอยในรูปของอิมลั ชันดังนันจึ
้ งส่งผลให้ อนุภาคซิลิกากระจายตัวในเนื ้อยางได้ ดีกว่าวิธี
ของแข็งและสารละลาย ทาให้ อนุภาคซิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ มีขนาดที่เล็กกว่า
รูปที่ 4.6 แสดงการศึกษาการกระจายตัวของอินซิทซู ิลิกาในยางธรรมชาติเปรี ยบเทียบกับซิลิ
กาเกรดการค้ า (หลัง กระบวนการวัลคาไนเซชัน) ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์แบบส่องกราด ที่ปริมาณ
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ซิลิกา 10 20 30 40 และ 50 phr ตามลาดับ อัตราส่วนโดยโมลของน ้าต่อ TEOS คงที่ ที่ 28.91 ทา
ปฏิกิริยาที่อณ
ุ หภูมิห้องนาน 24 ชัว่ โมง พบว่าอนุภาคของอินซิทซู ิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ จากปฏิกิริยา
โซล-เจลสามารถเข้ ากันเป็ นเนื ้อเดียวกับยางได้ ดีและมี การกระจายตัวที่ดีกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ยางธรรมชาติคอมพอสิตด้ วยซิลิกาเกรดทางการค้ าซึง่ มีการจับตัวเป็ นกลุม่ ก้ อนของอนุภาคซิลิกา
เนื่องจากปริมาณหมูไ่ ซลานอลบนผิวของซิลิกาเกรดการค้ ามีปริมาณมากกว่าอินซิทซู ิลิกา (4) ทาให้
อนุภาคของซิลิกามีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลด้ วยพันธะไฮโดรเจนสูง จึงเกิดการเกาะกลุม่ ได้ ง่าย
และเมื่อเปรี ยบเทียบปริมาณซิลิกาที่ตา่ งกันพบว่าเมื่อปริมาณซิลิกาในเนื ้อยางเพิ่มมากขึ ้นการ
เกาะกลุม่ กันของอนุภาคซิลิกาในเนื ้อยางจะเพิ่มขึ ้นทังในกรณี
้
ที่เสริมแรงด้ วยอินซิทซู ิลิกาหรื อซิลิ
กาเกรดการค้ า เ นื่องจากปริมาณ ซิลิกาที่เพิ่มขึ ้นในยางธรรมชาติคอมพอสิตทาให้ เกิดอันตรกิริยา
ระหว่างกันกับอนุภาคซิลิกากันเองมากขึ ้นส่งผลให้ ซิลิกาเกิดการรวมกลุม่ กันมากขึ ้น(16, 20)
จากผลการทดลองข้ างต้ นสรุปได้ วา่ ภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาใน น ้ายาง
ธรรมชาติผา่ นปฏิกิริยาโซล-เจล คือ ปริมาณ สารตังต้
้ น (TEOS) เท่ากับ 200 phr อัตราส่วนโดย
โมลของ น ้าต่อ TEOS เท่ากับ 28.91 ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาโซล-เจลนาน 1 วัน และ
อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาโซล-เจลที่อณ
ุ หภูมิห้อง สามารถได้ ผลิตภัณฑ์อินซิทซู ิลิกา สูงถึง 53.61
phr หรื อ 34.90%
(a)

(b)

รู ปที่ 4.5 ผลจากเครื่ องกล้ องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน (TEM) (a) อนุภาคอินซิทซู ิลิกาที่ล้อมรอบได้
เนื ้อยาง (b) อนุภาคอินซิทซู ิลิกาที่สงั เคราะห์ได้
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รู ปที่ 4.6 ผลจากเครื่ องกล้ องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน (SEM) ยางธรรมชาติคอมพอสิตด้ วย
อนุภาคอินซิทซู ิลิกา (แถวบน a-e) อินซิทซู ิลิกาที่ 10 20 30 40 และ 50 phr ตามลาดับ และยาง
ธรรมชาติคอมพอสิตด้ วยซิลิกาเกรดทางการค้ า (แถวล่าง f-i) ซิลิกาเกรดทางการค้ าที่ 10 20 30 40
และ 50 phr ตามลาดับ
4.3 สมบัตกิ ารคงรู ปของยางคอมปาวด์
ตารางที่ 4.2 สรุปผลของลักษณะการคงรูปของคอมปาว์ดยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้ วยอินซิ
ทูซิลิกาและซิลิกาเกรดทางการค้ า โดยใช้ สตู รการขึ ้นรูปยางดังแสดงในตารางที่ 3.4 ค่าแรงบิด
ต่าสุด (minimum torque) ค่าแรงบิดสูงสุด (maximum torque) และผลต่างของแรงบิด ( delta
torqe, ΔT) มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเมื่อปริมาณซิลิกาเพิ่มขึ ้น คาดว่าน่าจะเป็ นผลจากความหนาแน่น
พันธะข้ าม (crosslink density) ที่เพิ่มขึ ้น จากการทดสอบการบวมตัวของยางพบว่า ซิลิกาจะเป็ น
ส่วนที่ไม่เกิดการบวมตัวเนื่องจากซิลิกามีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ชอบน ้าจึงไม่ทาปฏิกิริยากับทูโลอีน ในขณะที่
ส่วนที่จะเกิดการบวมตัวมีเพียงส่วนของเนื ้อยางเพียงส่วนเดียว ซึง่ พบว่าค่าการบวมตัวของคอม
พอสิตยางธรรมชาติจะลดลงเมื่อปริมาณซิลิกามากขึ ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของปริมาณซิลิกา
ส่งผลให้ เฟสของเนื ้อยางซึง่ เป็ นส่วนที่เกิดการบวมตัวมีสดั ส่วนที่น้อยลง และเมื่อเปรี ยบเทียบ
ปริมาณซิลิกาเท่ากัน คอมพอสิตยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้ วยอินซิทซู ิลิกาจะให้ สมบัตกิ ารคงรูปที่
ดีกว่า และค่าการบวมตัวที่น้อยกว่าคอมพอสิตยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้ วยซิลิกาเกรดการค้ า
เนื่องจากอนุภาคของอินซิทซู ิลิกาสามารถกระจายตัวในเนื ้อยางได้ ดีกว่าซิลิกาเกรดการค้ า จึงทาให้
ความสามารถในการบวมตัวลดลง
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เมื่อพิจารณา ระยะเวลาในการคงรูป ของยางจะมีคา่ แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเมื่อปริมาณซิลิกา
เพิ่มขึ ้นเช่นกัน ทังนี
้ ้เนื่องจากพื ้นผิวของซิลิกามีหมูไ่ ซลานอลที่วอ่ งไวในการเกิดปฏิกิริยากับซิงค์
ออกไซด์ที่ใส่เข้ าไป ทาให้ ซิงค์ออกไซด์กระตุ้นปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันได้ ไม่เต็มที่
เกิดการหน่วง
ปฏิกิริยา ส่งผลให้ ยางธรรมชาติที่ใส่ซิลิกาใช้ เวลาในการคงรูปมากกว่ายางธรรมชาติที่ไม่ได้ ใส่ซิลิ
กา (5) เมื่อพิจารณายางธรรมชาติที่เติมอินซิทซู ิลิกาหรื อซิลิกาเกรดการค้ าในปริมาณการเติมที่
เท่ากัน พบว่ายางธรรมชาติที่เติมอินซิทซู ิลิกาใช้ เวลาในการคงรูปน้ อยกว่ายางธรรมชาติที่เติมซิลิ
กาเกรดการค้ า เนื่องจากพื ้นที่ผิวของอินซิทซู ิลิกามีปริมาณหมูไ่ ซลานอลน้ อยกว่าซิลิกาเกรดการค้ า
ทาให้ ซิงค์ออกไซด์สามารถทางานได้ เต็มที่กว่าซิลิกาเกรดการค้ า(6, 7)
ตารางที่ 4.2 สมบัตกิ ารคงรูปของคอมปาว์ดยางธรรมชาติ
Sample code Maximum Minimum MH-ML: Curing
Curing
Swelling
torque: MH torque:
time temperature degree
T
(dNm) ML (dNm) (dNm) (min)
(oC)
(%)
NR –V
In-10V
In-20V
In-30V
In-40V
In-50V
Si-10V
Si-20V
Si-30V
Si-40V
Si-50V

5.61
6.05
6.27
6.55
7.06
19.50
6.89
7.10
8.16
10.22
15.78

0.09
0.16
0.23
0.18
0.27
11.88
1.12
1.11
2.15
3.76
8.80

5.52
5.89
6.04
6.37
6.79
7.62
5.77
5.99
6.01
6.46
6.98

6.97
6.66
7.82
7.59
7.51
15.92
7.01
8.72
12.63
15.67
17.04

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

468
310
274
250
239
200
423
379
361
312
246
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4.4 การศึกษาสมบัตเิ ชิงกลของยางคอมพอสิต
ทูซิลิกาและซิลิกาเกรดการค้ า ตามลาดับ พบว่าเมื่อปริมาณซิลิกาเพิ่มขึ ้นค่ามอดูลสั มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เนื่องจากการเติมซิลิกาเป็ นการเพิ่มเฟสที่เป็ นของแข็ง (rigid phase) ลงใน
ยางและอนุภาคของซิลิกายังไปขัดขวางการเคลื่อนไหวของโมเลกุลของยาง ส่งผลให้ สายโซ่
โมเลกุลของยางเคลื่อนที่ได้ ยากขึ ้น และมีความยืดหยุน่ ลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบการเสริมแรง
ระหว่างอนุภาคอินซิทซู ิลิกาและซิลิกาเกรดการค้ า ที่ปริมาณเท่ากัน พบว่าค่ามอดูลสั ของคอมพอ
สิตยางธรรมชาติที่เติมอินซิทซู ิลิกามีคา่ สูงกว่าค่ามอดูลสั ของคอมพอสิตยางธรรมชาติที่เติมซิลิกา
เกรดการค้ า จากการที่กล่าวไปข้ างต้ นว่าอนุภาคอินซิทซู ิลิกากระจายตัวในเนื ้อยางได้ ดีกว่าจึงเกิด
อันตรกิริยาได้ ดีกบั ยางธรรมชาติเมื่อเทียบกับอนุภาคซิลิกาเกรดการค้ าซึง่ มีความเป็ นขัวที
้ ่สงู กว่า
จึงนาไปสูส่ มบัตเิ ชิงกลที่แตกต่างกัน นอกจากนี ้พบว่าค่าความแข็ง (hardness) ของคอมพอสิต
ยางธรรมชาติ แสดงในรูปที่ 4.7 (b) มีคา่ เพิ่มขึ ้นเมื่อปริมาณซิลิกาในเนื ้อยางเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจาก
การเพิ่มขึ ้นของปริมาณซิลิกาในเนื ้อยางนอกจากจะเป็ นการเพิ่มเฟสของของแข็งแล้ วยังส่งผลให้
สมบัตกิ ารยืดหยุน่ ของยางลดลงอีกด้ วย เมื่อพิจารณาปริมาณซิลิกาที่เท่ากันพบว่ายางธรรมชาติที่
เสริมแรงด้ วยอินซิทซู ิลิกามีคา่ ความแข็งต่ากว่ายางธรรมชาติที่เสริมแรงด้ วยซิลิกาเกรดการค้ า
เนื่องจากการการกระจายตัวของอนุภาคอินซิทซู ิลิกาภายในเนื ้อยาง
ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ การ
สังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาผ่านปฏิกิริยาโซล-เจลสามารถเตรี ยม “soft-composite material” ได้
จากการศึกษาสมบัตกิ ารเสียรูปถาวรหลังกด (compression set) บอกถึงความสามารถของ
(8)
ยางในการรักษาสมบัตคิ วามยืดหยุน่ หลังจากยางได้ รับแรงกดเป็ นระยะเวลาหนึง่
ภายใต้
ระยะเวลาและอุณหภูมิที่กาหนด ซึง่ จะคานวณเป็ นร้ อยละของปริมาณที่ไม่สามารถกลับคืนรูปร่าง
เดิมได้ จากการพิจารณารูปที่ 4.7 (c) แสดงสมบัตกิ ารเสียรูปถาวรหลังกดของคอมพอสิตยาง
ธรรมชาติ พบว่าคอมพอสิตยางธรรมชาติสามารถคืนรูปได้ ลดลงเมื่อปริมาณซิลิกาเพิ่มมากขึ ้น เป็ น
ผลเนื่องมาจากการเสริมแรงของซิลิกา โดยเมื่อพิจารณาการทดสอบสมบัตกิ ารเสียรูปถาวรหลังกด
ของยางเป็ นการทดสอบที่ให้ แรงกระทาปริมาณน้ อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการทดสอบสมบัตกิ าร
ทนต่อแรงดึงจึงไม่สง่ ผลให้ สายโซ่โมเลกุลของยางเกิดการเคลื่อนที่ได้ ดังนันจึ
้ งพิจารณาเพียงผล
ของอันตรกิริยาระหว่างยางกับซิลิกาเท่านันไม่
้ เกี่ยวข้ องกับการเกิดพันธะเชื่อมขวางในโมเลกุล เมื่อ
เปรี ยบเทียบปริมาณการเติมซิลิกาที่เท่ากัน ยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้ วยอินซิทซู ิลิกาสามารถคืน
รูปได้ มากกว่ายางธรรมชาติที่เสริมแรงด้ วยซิลิกาเกรดการค้ า นัน่ แสดงว่าการผสมอินซิทซู ิลิการ่วม
ในยางธรรมชาติยงั คงรักษาความเป็ นอิลาสติกซิตี ้ของยางได้ ดีกว่าซิลิกาเกรดการค้ า
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10
(a)

M300 (MPa)

8

In situ silica
Commercial silica

6
4
2
0
Silica content (phr)
70

Hardness (Shore A)

60

(b)

In situ silica

Commercial silica

50
40
30
20
10
0
Silica content (phr)
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60

Compression set (%)

50
40

(c)

In situ silica
Commercial silica

30
20
10
0
Silica content (phr)

รู ปที่ 4.7 สมบัตยิ างธรรมชาติที่ไม่เติมและเติมอินซิทซู ิลิกา เปรี ยบเทียบกับที่เติมซิลิกาเกรดการค้ า
(a) โมดูลสั ที่ระยะยืด 300% (b) สมบัตคิ วามแข็งและ (c) สมบัตกิ ารทนต่อแรงกด ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาสมบัตทิ นการขัดถูของยาง ( abrasion resistance) ดังแสดงในรูปที่ 4.8 (a)
พบว่าที่ปริมาณการใส่อินซิทซู ิลิกา 10 – 30 phr ปริมาณการสูญเสียเนื ้อยางในระหว่างการขัดถู
น้ อยกว่าในยางธรรมชาติวลั คาไนเซตที่ไม่มีการใส่สารตัวเติม ทังนี
้ ้เนื่องมาจากยางธรรมชาติมี
อนุภาคของซิลิกากระจายตัวอยูใ่ นตัวยางธรรมชาติ ส่งผล ทาให้ สามารถเสริมแรงยางได้ ดีทวั่ ชิ ้น
ทดสอบ ทาให้ คอมพอสิตยางธรรมชาติมีความสามารถต้ านทานการขัดถูดีขึ ้น (9) เมื่อพิจารณายาง
ธรรมชาติที่เติมอินซิทซู ิลิกากับซิลิกาเกรดการค้ าในปริมาณเท่ากัน พบว่ายางธรรมชาติที่เติมอินซิทู
ซิลิกามีความสามารถต้ านทานการขัดถูได้ ดีกว่ายางธรรมชาติที่เติมซิลิกาเกรดการค้ า ทังนี
้ ้
เพราะว่ายางธรรมชาติที่เติมอินซิทซู ิลิกามีความ สามารถในการเข้ ากับยางได้ ดีกว่าซิลิกาเกรด
การค้ าซิลิกาจึงไม่มีการเกาะกันเป็ นกลุม่ ก้ อนภายในชิ ้นงาน ทาให้ ปริมาณการสูญเสียเนื ้อยางใน
ระหว่างการขัดถู น้ อยกว่า ยางธรรมชาติที่เติมซิลิกาเกรดการค้ า และที่ปริมาณซิลิกา 40 และ 50
phr พบว่าปริมาณการสูญเสียเนื ้อยางของคอมพอสิตยางธรรมชาติจะสูงกว่ายางธรรมชาติ
สาหรับสมบัตกิ ารทนการฉีกขาด (tear strength) ดังแสดงในรูปที่ 4.8 (b) พบว่าเมื่อซิลิกา
เพิ่มมากขึ ้นส่งผลให้ ยางทนการฉีกขาดเพิ่มขึ ้น เนื่องจากซิลิกาที่เติมลงไปเนื ้อยางเป็ นส่วนหนึง่ ใน
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การรับแรงที่มากระทาต่อชิ ้นงาน และอนุภาคซิลิกาที่กระจายตัวอยูภ่ ายในเนื ้อยางยังส่งผลทาให้
ทิศทางในการฉีกขาดของยางมีความซับซ้ อนขึ ้น ส่งผลทาให้ ยางทนต่อการฉีกขาดได้ ดี นอกจากนี ้
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบปริมาณซิลิกาที่เท่ากัน พบว่ายางที่เสริมแรงด้ วยอินซิทซู ิลิกามีความ
ทนทานต่อการฉีกขาดที่สงู กว่ายางที่เสริมแรงด้ วยซิลิกาเกรดการค้ า ซึง่ เป็ นผลมาจากการที่อนุภาค
อินซิทซู ิลิกามีการกระจายตัวที่ดีกว่า และมีการเกาะกันเป็ นกลุม่ ก้ อนขนาดใหญ่ในปริมาณที่น้อย
จึงทาให้ ยางทนต่อการฉีกขาดได้ ดีกว่า
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รู ปที่ 4.8 สมบัตยิ างธรรมชาติที่ไม่เติมและเติมอินซิทซู ิลิกา เปรี ยบเทียบกับยางที่เติมซิลิกาเกรด
การค้ า (a) การทนต่อการขัดถู และ (b) การทนต่อการฉีกขาด ตามลาดับ
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4.5 การศึกษาสมบัตเิ ชิงพลวัตกลของคอมพอสิตยางธรรมชาติ
สมบัติ เชิง พลวัตของยางธรรมชาติที่ไม่เติมและเติมอินซิทซู ิลิกา เปรี ยบเทียบกับยาง
ธรรมชาติที่เติมซิลิกาเกรดการค้ า แสดงดังรูปที่ 4.9 และ 4.10 พิจารณาค่าโมดูลสั สะสม ( storage
modulus, E') เกิดการเปลี่ยนแปลงสามช่วง ได้ แก่ ช่วงสถานะคล้ ายแก้ ว ( glassy state) ช่วง
เปลี่ยนสถานะ (transition state) และ ช่วงสถานะคล้ ายยาง ( rubbery state) สาหรับ ในช่วงการ
เปลี่ยนสถานะ เมื่อยางธรรมชาติได้ รับพลังงานจ ลน์ ทาให้ โมเลกุลของยางธรรมชาติเกิดการ
relaxation เกิดการเปลี่ยนสถานะจากสถานะคล้ ายแก้ วไปเป็ นสถานะคล้ ายยาง (ในช่วง -100 ถึง
-65 oC) และเมื่อพิจารณาค่า E' ที่ 25 oC พบว่าค่า E' ของยางธรรมชาติ สงู ขึ ้นเมื่อปริมาณซิลิกา
เพิ่มขึ ้น เนื่องจากผลการเสริมแรงของซิลิกา และเมื่อเปรี ยบเทียบที่ปริมาณซิลิกาเท่ากัน พบว่า ยาง
ธรรมชาติที่เติมอินซิทซู ิลิกาจะมีคา่ สูงกว่ายางธรรมชาติที่เติมซิลิกาเกรดการค้ า ที่ปริมาณซิลิกา
เท่ากัน แสดงดังตารางที่ 4.3 เนื่องจากอนุภาคอินซิทซู ิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ จากกระบวนการโซล -เจล
มีปริมาณหมูไ่ ซลานอลบริเวณพื ้นผิวที่น้อยกว่าซิลิกาเกรดการค้ า ทาให้ มีอนั ตรกิริยาระหว่าง
อนุภาคของซิลิกากับโมเลกุลของยางธรรมชาติที่ดีกว่า พิจารณา ค่า tan δ สูงสุด (the maximum
of peak tan δ) พบว่า ยางธรรมชาติที่เติมซิลิกาจะมีคา่ ลดลง เมื่อพิจารณาที่ปริมาณซิลิกาเท่ากัน
พบว่าความสูงของพีค tan δ ในกรณีของคอมพอสิตยางธรรมชาติที่เติมอินซิทซู ิลิกามีความสูงน้ อย
กว่าคอมพอสิตยางธรรมชาติที่เติมซิลิกาเกรดการค้ า นัน่ แสดงให้ เห็นว่าพลังงานในการสูญเสีย
ระหว่างการเคลื่อนที่ของคอมพอสิตยางธรรมชาติที่เติมอินซิทซู ิลิกามีคา่ น้ อยกว่าคอมพอสิตยาง
ธรรมชาติที่เติมซิลิกาเกรดการค้ า ในขณะที่อณ
ุ หภูมิ ณ ตาแหน่งค่า tan δ สูงสุด (temperature of
maximum tan δ peak) จะมีแนวโน้ มในทิศทางที่สงู ขึ ้น เนื่องจาก tan δ สามารถบอกถึงอุณหภูมิ
การเปลี่ยนแปลงสถานะ ดังนันเมื
้ ่อเติมอนุภาคซิลิกาลงไปในยาง นอกจากจะเพิ่มเฟสที่เป็ น rigid
แล้ ว อนุภาคซิลิกายังไปขัดขวางการเคลื่อนไหวของโมเลกุลยางธรรมชาติ ทาให้ สายโซ่ของโมเลกุล
ของยางธรรมชาติเคลื่อนไหวยากขึ ้น นอกจากนี ้ยังพบว่าที่ปริมาณซิลิกาเท่ากัน ยางที่เติมอินซิทซู ิลิ
กาต้ องใช้ อณ
ุ หภูมิในการทาให้ โมเลกุลของยางเกิดการเคลื่อนไหวที่สงู กว่ายางที่เติมซิลิกาเกรด
การค้ า เนื่องจากอันตรกิริยาระหว่างยางกับอนุภาคซิลิกาดีกว่า
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รู ปที่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าโมดูลสั สะสมกับอุณหภูมิ ของยางธรรมชาติที่เติม
(a) อินซิทซู ิลิกา (b) ซิลิกาเกรดการค้ า ตามลาดับ
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รู ปที่ 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า tan δ กับอุณหภูมิของยางธรรมชาติที่เติม
(a) อินซิทซู ิลิกา (b) ซิลิกาเกรดการค้ า ตามลาดับ
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ตาราง 4.3 สมบัตพิ ลวัตขิ องยางธรรมชาติเสริมแรงด้ วยซิลิกา
Sample code E' at 25 oC The maximum
Temperature of maximum tan δ
(MPa)
peak of tan δ
peak (0C)
NR-V
2.0
2.20
-47.2
In-10V
3.6
2.08
-46.0
In-20V
4.6
2.00
-45.0
In-30V
6.9
1.71
-44.9
In-40V
8.9
1.35
-43.0
In-50V
10.1
1.21
-42.9
Si-10V
2.6
2.05
-46.3
Si-20V
3.9
2.06
-45.8
Si-30V
4.9
1.84
-45.0
Si-40V
7.1
1.54
-45.1
Si-50V
8.2
1.40
-42.7
4.6 การศึกษาสมบัตเิ ชิงความร้ อนของคอมพอสิตยางธรรมชาติ
รูปที่ 4.11 และตารางที่ 4.4 แสดงการเปลี่ยนแปลงชองน ้าหนักเมื่อได้ รับความร้ อนภายใต้
บรรยากาศของคอมพอสิต ยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้ วยอนุภาคซิลิกา แสดงการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิทงหมดสองช่
ั้
วง คือ อุณหภูมิเริ่มต้ นในการสลายตัว ( initial
decomposition
temperature: Tid) อุณหภูมิสงู สุดในการสลายตัว ( temperature of maximum rate of weight
loss: Tmax) พบว่า อุณหภูมิเริ่มต้ น และสูงสุด ในการสลายตัว จะเพิ่มขึ ้นเมื่อปริมาณซิลิกาเพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้อาจมีผลเนื่องมาจากอนุภาคซิลิกาสามารถดูดซับพลังงานความร้ อนได้ ดี และเมื่อเปรี ยบเทียบ
ที่ปริมาณซิลิกาเท่ากัน พบว่าอนุภาคอินซิทซู ิลิกาสามารถดูดซับพลังงานความร้ อนได้ ดีกว่าซิลิ
กเกรดการค้ า
จากสมการ Horowiiz and Metzger [27] สามารถคานวณหาค่าพลังงานกระตุ้นที่ใช้ ในการ
สลายตัว (activation energy for decomposition : Ek) ของคอมพอสิตยางธรรมชาติได้ โดยแสดง
ในสมการที่ 4.3 และ 4.4
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ln [ ln (1- )-1 ] = Et / RT2max
= (Ci – C) / (Cf – Cf)

(4.3)
(4.4)

คือ สัดส่วนการสลายตัว C คือ น ้าหนัก ณ อุณหภูมิที่เลือก Ci คือ น ้าหนักเริ่มต้ น ณ
อุณหภูมิเริ่มต้ น Cf คือ น ้าหนักสุดท้ าย ณ อุณหภูมิสดุ ท้ าย R คือ ค่าคงที่ของแก๊ ส และ  คือ TTmax จากความสัมพันธ์ระหว่าง ln[ln(1- )-1] กับ  ค่าความชันของกราฟแสดงถึงพลังงานกระตุ้น
ในการสลายตัวของคอมพอสิตยางธรรมชาติดงั แสดงในตารางที่ 4.4 พบว่าพลังงานกระตุ้นในการ
สลายตัวของคอมพอสิตยางธรรมชาติจะสูงขึ ้นเมื่อปริมาณซิลิกาเพิ่มขึ ้น และเมื่อเปรี ยบเทียบที่
ปริมาณซิลิกาเท่ากัน ยางที่เสริมแรงด้ วยอินซิทซู ิลิกาจะใช้ พลังงานกระตุ้นในการสลายตัวที่สงู กว่า
ยางที่เสริมแรงด้ วยซิลิกาเกรดการค้ ามาก จากการพิจารณาถึงค่า Et ของคอมพอสิตยางธรรมชาติ
ที่เติมอินซิทซู ิลิกามีคา่ ที่สงู กว่าของคอมพอสิตยางธรรมชาติที่เติมซิลิกาเกรดการค้ า สามารถ
อธิบายได้ วา่ อินซิทซู ิลิกาช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางความร้ อนให้ กบั ยางธรรมชาติได้ ดีกว่าเมื่อเทียบ
กับซิลิกาเกรดการค้ า ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ อินซิทซู ิลิกาเข้ าไปในเนื ้อยางสามารถช่วยเพิ่มความเสถียร
ทางความร้ อนให้ กบั ยางธรรมชาติและทาให้ คอมพอสิตยางธรรมชาติสามารถทนความร้ อนได้ ดีขึ ้น
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รู ปที่ 4.11 การเปลี่ยนแปลงของน ้าหนักเมื่อได้ รับความร้ อน (อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 10 oC ต่อ
นาที) ของคอมพอสิตยางธรรมชาติที่เติม (a) อินซิทซู ิลิกา และ (b) ซิลิกาเกรดการค้ า ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 สมบัตเิ ชิงความร้ อนของคอมพอสิตยางธรรมชาติ
Sample code
Taid (0C)
Tbmax (0C)
NR-V
270.03
355.88
In-10V
289.33
359.72
In-20V
300.00
369.39
In-30V
321.02
379.61
In-40V
332.21
389.22
In-50V
345.29
392.18
Si-10V
280.11
352.39
Si-20V
282.95
358.94
Si-30V
298.77
363.29
Si-40V
314.29
375.34
Si-50V
321.18
382.20

Ect(kJ/mol)
25.65
27.63
33.62
39.30
45.57
45.98
26.99
26.89
31.98
36.35
37.12

a

อุณหภูมิเริ่มต้ นในการสลายตัว (initial decomposition temperature)
อุณหภูมิสงู สุดในการสลายตัว (temperature of maximum rate of weight loss)
c
พลังงานกระตุ้นในการสลายตัว (activation energy for decomposition)
b

4.7 ศึกษาสมบัตกิ ารบ่ มเร่ งทางความร้ อน (aging) ของคอมพอสิตยางธรรมชาติ
พิจารณาค่าโมดูลสั ก่อนการบ่มเร่งทางความร้ อน พบว่าเมื่อปริมาณซิลิกาเพิ่มขึ ้นส่งผลให้
ค่าโมดูลสั ของคอมพอสิตยางธรรมชาติเพิ่มขึ ้น และเมื่อคอมพอสิตยางธรรมชาติได้ ผา่ น
กระบวนการบ่มเร่งทางความร้ อนแนวโน้ มการเพิ่มขึ ้นของค่าโมดูลสั จะเพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกัน
เปรี ยบเทียบค่าโมดูลสั หลังการบ่มทางความร้ อนของคอมพอสิตยางธรรมชาติที่เติมอินซิทซู ิลิกา
พบว่าค่าโมดูลสั ของยางที่ผา่ นการบ่มเร่งทางความร้ อนจะมีคา่ ที่สงู ขึ ้น เนื่องจากความร้ อนที่ให้ กบั
ยางจะส่งผลให้ สายโซ่โมเลกุลของยางเกิดการจัดเรี ยงตัวกันใหม่เกิดขึ ้น ยางจึงมีคา่ โมดูลสั ที่สงู ขึ ้น
ในขณะที่คอมพอสิตยางธรรมชาติที่เติมซิลิกาเกรดการค้ าหลังผ่านการบ่มเร่งทางความร้ อนไม่
ส่งผลให้ คา่ โมดูลสั เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากพิจารณาซิลิกาเกรดการค้ ามีหมูไ่ ซลานอลบริ
เวณพื ้นผิวที่มากกว่า และหมูไ่ ซลานอลยังมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยากับสารวัลคาไนซ์
ดังนันหมู
้ ไ่ ซลานอลจึงไปทาปฏิกิริยากับสารวัลคาไนซ์ จึงส่งผลให้ สารวัลคาไนซ์ในระบบลดลง
ในขณะที่อนุภาคอินซิทซู ิลิกามีหมูไ่ ซลานอลในปริมาณที่น้อย เมื่อในระบบมีการเติมปริมาณ
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สารวัลคาไนซ์ที่เท่ากันกับซิลิกาเกรดการค้ า จึงทาให้ สารวัลคาไนซ์ยงั คงมีเหลือในระบบมากกว่า
ซึง่ เมื่อได้ รับความร้ อนที่สงู อีกครัง้ ส่งผลให้ ยางธรรมชาติสามารถเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนซ์ตอ่ ไปได้ อีก
4.8 ศึกษาผลของการเติมสารคู่ควบไซเลน
จากรูปที่ 4.13 แสดงสมบัตกิ ารคงรูปของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้ วยอินซิทซู ิลิกาและซิลิกา
เกรดการค้ า ยางที่เสริมแรงด้ วยอินซิทซู ิลิกาเมื่อเติมสารคูค่ วบไซเลน ส่งผลให้ เวลาในการคงรูปของ
คอมพอสิตยางธรรมชาติไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ในขณะที่ผลของการเติมสารคูค่ วบ
ไซเลนในคอมพอสิตยางธรรมชาติที่เติมซิลิกาเกรดการค้ า มีการลดลงอย่างเห็นได้ ชดั เนื่องจากสาร
คูค่ วบไซเลนช่วยให้ อนุภาคซิลิกาที่เกิดการเกาะกลุม่ กันภายในเนื ้อยางเกิดกระจายตัวดีขึ ้น จึงทา
ให้ ความหนืดของยางระหว่างกระบวนการคงรูปลดลง ในขณะที่อนุภาคอินซิทซู ิลิกาสามารถ
กระจายตัวได้ ดีในเนื ้อยางโดยไม่ต้องเติมสารคูค่ วบไซเลน เมื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของสารคู่
ควบไซเลนทังสองชนิ
้
ด (ปริมาณสารคูค่ วบไซเลนเท่ากับ 1.8 phr) พบว่ายางที่เติมสารคูค่ วบไซเลน
ชนิด Si-69 จะให้ เวลาในการคงรูปที่สนกว่
ั ้ า Si-264 เนื่องจากโครงสร้ างของ Si-69 จะมีหมูอ่ ลั คอก
ซีในโครงสร้ างมากกว่า Si-264 จึงไปทาปฏิกิริยากับหมูไ่ ซลานอลบริเวณพื ้นผิวของซิลิกาได้
มากกว่า (8) ส่งผลให้ หมูไ่ ซลานอลมีปริมาณลดลง การเกาะกลุม่ ของอนุภาคซิลิกาในเนื ้อยางจึง
ลดลงกระบวนการคงรูปยางจึงเกิดขึ ้นได้ ง่ายกว่า
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รู ปที่ 4.12 การเปลี่ยนแปลงโมดูลสั ของคอมพอสิตยางธรรมชาติก่อน-หลังการบ่มเร่งที่อณ
ุ หภูมิ
70 oC นาน 72 ชัว่ โมงที่เสริมแรงด้ วย (a) อินซิทซู ิลิกา และ (b) ซิลิกาเกรดการค้ า ตามลาดับ
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รู ปที่ 4.13 สมบัตกิ ารคงรูปของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้ วยอินซิทซู ิลิกาและซิลิกาเกรดการค้ า
เปรี ยบเทียบกับการเติมสารคูค่ วบไซเลน 2 ชนิด
รูปที่ 4.14 (a) แสดงค่าโมดูลสั ที่ระยะยืด 300% พิจาณาคอมพอสิตยางธรรมชาติที่เติมอินซิ
ทูซิลิกาและซิลิกาเกรดการค้ า พบว่าเมื่อมีการเติมสารคูค่ วบไซเลนส่งผลให้ คา่ โมดูลสั ของยาง
สูงขึ ้นเนื่องมาจากสารคูค่ วบไซเลนจะทาหน้ าที่เสมือนเป็ นสะพานเชื่อมระหว่างซิลิกากับยางทาให้
ยางเกิดพันธะเชื่อมขวางภายในโมเลกุลได้ มากขึ ้น และเมื่อเปรี ยบเทียบยางที่เติมสารคูค่ วบไซเลน
ชนิด Si-264 กับ Si-69 พบว่าสารคูค่ วบไซเลน Si-264 จะให้ คา่ โมดูลสั ที่สงู กว่าทังนี
้ ้เนื่องจาก
โครงสร้ างของ Si-264 จะมีความเกะกะและมีขนาดที่เล็กกว่าจึงมีพื ้นที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยาที่
มากกว่า Si-69 สามารถเข้ าไป treat บริเวณพื ้นผิวของซิลิกาได้ ดีกว่าทาให้ พนั ธะระหว่างซิลิกากับ
ซิลิกาเกิดขึ ้นน้ อยลง และเมื่อพิจารณาสมบัตคิ วามแข็งของคอมพอสิตยางธรรมชาติ ดังแสดงในรูป
ที่ 4.14 (b) พบว่าค่าความแข็งของคอมพอสิตของยางธรรมชาติที่เติมอินซิทซู ิลิกาและซิลิกาเกรด
การค้ ามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการความแข็งของยางมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มขึ ้นของ
พันธะเชื่อมขวาง ซึง่ ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นในกรณีของการเพิ่มขึ ้นของค่าโมดูลสั ของยาง แต่เมื่อ
พิจารณาพบว่าค่าความแข็งของคอมพอสิตยางธรรมชาติมีคา่ เพิ่มขึ ้นอย่างไม่มีนยั สาคัญมากนัก
รูปที่ 4.14 (c) แสดงสมบัตกิ ารเสียรูปหลังการกดอัด ของคอมพอสิตยางธรรมชาติที่เติมอินซิ
ทูซิลิกาและซิลิกาเกรดการค้ าทังสอง
้ พบว่าเมื่อมีการเติมสารคูค่ วบไซเลนจะส่งผลให้ ยางสามารถ
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คืนรูปได้ น้อยลงเมื่อได้ รับแรงกดอัด เนื่องจากสารคูค่ วบไซเลนที่เติมลงไปในเนื ้อยางจะทาหน้ าที่
เป็ นตัวยึดไม่ให้ สายโซ่โมเลกุลของยางเกิดการเคลื่อนที่ได้ เมื่อได้ แรงกระทาจากภายนอก ส่งผลให้
ยางมีความยืดหยุน่ ลดลง และเมื่อทาการศึกษาสมบัตคิ วามต้ านทานการขัดถูรูปที่ 4.14 (d) พบว่า
การเติมสารคูค่ วบไซเลนลงไปในคอมพอสิตยางธรรมชาติทงสองชนิ
ั้
ดทาให้ อนุภาคซิลิกาสามารถ
เกิดอันตรกิริยากับยางได้ มากขึ ้น ดังนันเมื
้ ่อได้ รับแรงกระทาสามารถกระจายแรงได้ ดี ส่งผลให้
สมบัตกิ ารขัดถูของคอมพอสิตยางธรรมชาติสงู ขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามสาหรับในคอมพอสิตยาง
ธรรมชาติที่เติมอินซิทซู ิลิกาสมบัตกิ ารขัดถูสงู ขึ ้นอย่างไม่มีนยั สาคัญ เนื่องจากอนุภาคอินซิทซู ิลิกา
สามารถกระจายตัวได้ ดีในเนื ้อยางโดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ สารคูค่ วบไซเลน
12
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รู ปที่ 4.14 สมบัตยิ างธรรมชาติที่เติมอินซิทซู ิลิกา เปรี ยบเทียบกับยางที่เติมซิลิกาเกรดการค้ า (a)
ค่าโมดูลสั ที่ระยะยืด 300% (b) ความแข็งของยาง (c) ความทนต่อแรงกดอัด และ (d) การทนต่อ
การขัดถู ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุ ปผลการทดลอง
5.1 สรุปผลการทดลอง
ในงานวิจยั นี ้ ภาวะ ที่มากที่สดุ ในงานวิจยั นี ้ สาหรับการสังเคราะห์อินซิทซู ิลิกาในน ้ายาง
ธรรมชาติให้ มีร้อยละของผลได้ สงู จากปฏิกิริยาโซล-เจล คือใช้ ปริมาณ TEOS 200 phr อัตราส่วน
โดยโมลของน ้าต่อเตตระเอทอกซีไซเลน เท่ากับ 28.91 ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาโซล-เจลนาน
1 วัน และอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาโซล-เจลที่อณ
ุ หภูมิห้อง วิเคราะห์ลกั ษณะการกระจายตัว
และขนาดอนุภาคของซิลิกาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน พบว่าอนุภาคอินซิทซู ิลิกากระจาย
ตัวในเนื ้อยางได้ ดีกว่าและมีขนาดอนุภาคประมาณ 13-15 นาโนเมตร หลังจากนันศึ
้ กษาสมบัติ
ต่างๆของยางคอมพอสิต พบว่ายางธรรมชาติที่เสริมแรงด้ วยอินซิทซู ิลิกามีสมบัตเิ ชิงกล เช่น สมบัติ
ความต้ านทานการดึง ความแข็ง ความต้ านการขัดถู การฉีกขาด และสมบัตเิ ชิงพลวัต ที่ สูงกว่ายาง
ธรรมชาติที่เสริมแรงด้ วยซิลิกาเกรดการค้ าเนื่องจากอนุภาคอินซิทซู ิลิกาสามารถเกิดอันตรกิริยาได้
ดีกบั ยางธรรมชาติ ทาให้ เกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของซิลิกาด้ วยพันธะไฮโดรเจนน้ อยกว่า เมื่อ
เทียบกับอนุภาคซิลิกาเกรดการค้ า จึงนาไปสูส่ มบัตเิ ชิงกลที่ดีกว่าของคอมพอสิตยางธรรมชาติที่
เสริมแรงด้ วยอนุภาคอินซิทซู ิลิกา และนอกจากนี ้ผลของการเติมสารคูค่ วบไซเลนผสมร่วมกับอินซิทู
ซิลิกาไม่สง่ ผลต่อสมบัตเิ ชิงกลของยางธรรมชาติวลั คาไนเซตที่ดีขึ ้นมากนัก จึงไม่จาเป็ นต้ องใช้ สาร
คูค่ วบไซเลนในคอมพอสิตยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้ วยอินซิทซู ิลิกา
5.2 ข้ อเสนอแนะ
จากงานวิจยั นี ้ได้ ศกึ ษาสูตรการผสมยางในระบบวัลคาไนซ์โดยใช้ กามะถัน ดังนันควรมี
้
การศึกษาสูตรการผสมยางในระบบอื่น ๆ เช่น ระบบเพอร์ ออกไซด์ หรื อระบบที่ใช้ สารเคมีอื่น ๆ
เป็ นต้ น ที่มีผลต่อสมบัตเิ ชิงกล เชิงความร้ อน และเชิงพลวัตของคอมพอสิตยางธรรมชาติ
จากงานวิจยั นี ้ได้ ศกึ ษาสูตรการผสมยางในระบบวัลคาไนซ์โดยใช้ กามะถันแบบเซมิอีวี
ดังนันควรมี
้
การศึกษาสูตรการผสมยางในระบบวัลคาไนซ์ด้วยกามะถันอื่น ๆ เช่น อีวี ซีวี เป็ นต้ น ที่
มีผลต่อสมบัตเิ ชิงกล เชิงความร้ อน และเชิงพลวัตของคอมพอสิตยางธรรมชาติ
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ภาคผนวก ก
ตาราง ก.1 องค์ประกอบของน ้ายางข้ น
Parameter
total solid content
dry rubber content
non-rubber content
Ammonia content
pH value (25.60 oC)
KOH number
VFA number
M.S.T @ 55% TSC
magnesium content
viscosity
coagulum content

Unit
% by mass
% by mass
% by mass
% by mass
% by mass
sec
ppm
cps.
Pp,

Spec
61.50 min
60.00 min
2.00 max
0.65-0.75
11 max
0.85 max
0.05 max
650 min
60 max
-

Content
61.8843
60.1373
1.7470
0.7225
10.51
0.5370
0.0258
1050
18
61
24

Method
ISO 124: 2008
ISO 126: 2005
W-CBI-QCC-20
ISO 125: 1003
ISO 976: 1996
ISO 127: 1995
ISO 506:1992
ISO 35: 2004
W-CBI-QCU-46
ISO 1652: 2004
ISO 706: 1985

ตาราง ก. 2 องค์ประกอบของยางธรรมชาติ STR 5L
Content name
dirt, retaned on 46 aperture
ash
volatile matter
nitrogen
mooney Viscosity ML (1+4) at 100oC

unit
% wt
% wt
% wt
% wt
-

Content
0.009
0.24
0.20
0.30
89.15
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ตาราง ก.3 สมบัตขิ องซิลิกาชนิดพรี ซิพิเตต Hisil 255
Content name
pH
moisture (as packed)
Na2SO4
bulk density
surface area

unit
5% Suspension
%
%
g/cm3
m2/g

Content
6.9
5.5
1.17
0.250
177

75

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างการคานวณ
ข.1 การคานวณปริมาณ TEOS ปริมาณน ้า
ตัวอย่างข้ อมูลการศึกษาผลของเวลาที่มีผลต่อปริมาณอินซิทซู ิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ ที่ โดย
ให้ ปริมาณ TEOS คงที่ ที่ 200 phr อัตราส่วนโดยโมลของน ้าต่อ TEOS ที่ 28.91:1 ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
มีข้อมูลดังนี ้
น ้ายาง

60 % DRC

=

100 กรัม

TEOS (g)

=

TEOS

=

TEOS

=

ปริมาณเนื ้อยาง x ปริมาณ TEOS (phr)
ปริมาณน ้ายาง
60 x 200
100
120 กรัม

- ปริมาณ TEOS

- ปริมาณน ้า
mole ratio H2O:TEOS

ปริมาณน ้า
ปริมาณน ้า

= (ปริมาณน ้า/มวลโมเลกุลwater)
(ปริมาณTEOS/มวลโมเลกุลTEOS)
=
=

28.91 x (120/208.6)*18
299.36 กรัม
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ข.2 การคานวณปริมาณซิลิกาที่สงั เคราะห์
ตัวอย่างข้ อมูลการศึกษาปริมาณซิลิกาที่สงั เคราะห์ได้ โดยใช้ ปริมาณ TEOS 10 phr ใน
น ้ายาง 100 กรัม (มีปริมาณเนื ้อยางแห้ ง 60 กรัม)
น ้าหนักเริ่มต้ น 16.337 มิลลิกรัม % weight loss 97.7%
ปริมาณซิลิกา (phr)

= 100 x (2.3/97.7)

= 2.35 phr

ปริมาณซิลิกา (%)

= 100 x (2.3/100)

= 2.30 %

ปริมาณซิลิกาจากทฤษฎี
mol TEOS
=
mol SiO2
g TEOS / M TEOS
=
g SiO2 / M SiO2
6 / 208.33
=
g SiO2 / 60
g SiO2
=
6 x 60 / 208

=

1.73 g

คานวณปริมาณซิลิกาจากทฤษฎี 1.73 g เป็ นหน่วย phr;
NR
60 g
SiO2 1.73 g
2.88 phr
NR 100 g
SiO2 1.73 x 100 / 60 =
เปอร์ เซ็นต์การกลับคืน

=

100 x (2.35 /2.88)

= 81.60 %
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ค.1 ผลของปริมาณ TEOS

1

NR latex
(g)
50

TEOS
(phr)
25

H2 O
(g)
150

2

50

50

150

3

50

100

150

No.

Time (hr)
1
3
5
7
10
15
20
24
1
3
5
7
10
15
20
24
1
3
5
7
10
15
20

SiO2
(%)
2.67
4.97
5.90
6.10
5.40
5.60
5.90
6.61
7.86
10.40
11.12
11.30
11.34
11.50
12.10
12.50
12.60
17.24
19.50
20.50
20.57
21.00
21.33

SiO2
(phr)
2.74
5.23
6.27
6.50
5.71
5.93
6.27
7.08
8.53
11.61
12.51
12.74
12.79
12.99
13.77
14.29
14.42
20.83
24.22
25.79
25.90
26.58
27.11

Conversion
(%)
38.06
72.64
87.08
90.28
79.31
82.36
87.08
98.33
59.24
80.63
86.88
88.47
88.82
90.21
95.63
99.24
50.07
72.33
84.10
89.55
89.93
92.30
94.13
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No. NR latex TEOS H2O
(g)
(phr) (g)
4

50

150

150

5

50

200

150

Time (hr)
24
1
3
5
7
10
15
20
24
1
3
5
7
10
15
20
24

SiO2
(%)
22.10
22.30
27.90
28.90
29.12
29.12
29.17
29.19
29.20
14.80
25.40
32.60
34.53
34.63
34.77
34.86
34.90

SiO2
(phr)
28.37
28.70
38.70
40.65
41.08
41.08
41.18
41.22
41.24
17.37
34.05
48.37
52.74
52.98
53.30
53.52
53.61

Conversion
(%)
98.51
66.44
89.58
94.10
95.09
95.09
95.32
95.42
95.46
30.16
59.11
83.98
91.56
91.98
92.53
92.92
93.07
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ค.2 ผลของปริมาณอัตราส่วนโดยโมลของน ้าต่อ TEOS
No.
1

NR
latex
50

TEOS
(phr)
200

Mole ratio of
TEOS:H2O
23.13

2

50

200

25.06

3

50

200

26.98

Time
(days)
0.042
0.125
0.208
1
2
3
5a
0.042
0.125
0.208
1
2
3
5
7a
0.042
0.125
0.208
1
2
3
5
7

SiO2
(%)
12.16
23.12
30.98
31.90
32.9
33.50
12.76
24.01
31.12
32.44
33.5
34.60
35.00
12.87
24.22
32.34
33.60
34.67
35.10
35.60
35.80

SiO2 Conversion
(phr)
(%)
13.84
24.03
30.07
52.21
44.89
77.93
46.84
81.32
49.03
85.12
50.38
87.47
14.63
25.40
31.60
54.86
45.18
78.44
48.02
83.37
50.38
87.47
52.91
91.86
53.85
93.49
14.77
25.64
31.96
55.49
47.80
82.99
50.60
87.85
53.07
92.14
54.08
93.89
55.28
95.97
55.76
96.81
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No.

a

TEOS

4

NR
latex
50

200

Mole ratio of
TEOS:H2O
28.91

5

50

200

30.84

6

50

200

32.76

เกิดการตกตะกอนของน ้ายางธรรมชาติ

Time
(days)
0.042
0.125
0.208
1
2
3
5
7
0.042
0.125
0.208
1
2
3
5
7
0.042
0.125
0.208
1
2
3
5
7

SiO2
(%)
14.80
25.40
32.60
34.90
35.10
35.20
35.21
36.30
15.00
25.65
32.98
35.10
35.90
36.40
36.42
36.50
15.16
25.78
33.12
34.70
35.78
36.00
36.12
36.15

SiO2 Conversion
(phr)
(%)
17.37
30.16
34.05
59.11
48.37
83.98
53.61
93.07
54.08
93.89
54.32
94.31
54.34
94.34
56.99
98.94
17.65
30.64
34.50
59.90
49.21
85.43
54.08
93.89
56.01
97.24
57.23
99.36
57.28
99.44
57.48
99.79
17.87
31.02
34.74
60.31
49.52
85.97
53.14
92.26
55.71
96.72
56.25
97.66
56.54
98.16
56.62
98.30
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ค.3 ผลของอุณหภูมิในการทาปฏิกิริยา
No.
1

NR
latex
50

TEOS
(phr)
200

2

50

200

Ttime
(days)
0.042
0.125
0.208
0.292
1
3
4
5
7
0.042
0.125
0.208
0.292
1
3
4
5
7

Temp.
(OC)
RT.

50

SiO2
(%)
14.80
25.40
32.60
34.53
34.90
35.20
35.20
35.21
36.30
25.20
31.00
34.12
35.42
35.67
35.72
35.80
35.90
36.10

SiO2
(phr)
17.37
34.05
48.37
52.74
53.61
54.32
54.32
54.34
56.99
33.69
44.93
51.79
54.85
55.45
55.57
55.76
56.01
56.49

Conversion
(%)
30.16
59.11
83.98
91.56
93.07
94.31
94.31
94.34
98.94
58.49
78.00
89.91
95.23
96.27
96.48
96.81
97.24
98.07
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No.
3

NR
latex
50

TEOS
(phr)
200

Time
(days)
0.042
0.125
0.208
0.292
1
3
4
5
7

Temp. SiO2
(OC)
(%)
60
27.20
33.00
35.10
36.32
36.43
36.45
36.47
36.48
36.50

SiO2
(phr)
37.36
49.25
54.08
57.04
57.31
57.36
57.41
57.43
57.48

Conversion
(%)
64.86
85.50
93.89
99.03
99.50
99.58
99.67
99.70
99.79

ค.4 สมบัตกิ ารทนแรงดึงของคอมปาวด์ยางหลังการบ่มเร่ง
No.
NR-V
In-10V
In-20V
In-30V
In-40V
In-50V
Si-10V
Si-20V
Si-30V
Si-40V
Si-50V

M200 (MPa) M300 (MPa)
2.05±0.12 5.51±0.15
2.52±0.45 6.3±0.07
2.99±0.64 6.61±0.02
3.75±0.01 7.97±0.23
4.69±0.11 8.75±0.06
5.26±0.09 8.92±0.11
2.38±0.19 4.77±0.34
2.72±0.04 5.62±0.16
2.58±0.07 6.18±0.08
2.92±0.01 7.04±0.19
3.78±0.10 7.73±0.14

M500 (MPa)
19.21±0.11
25.67±0.15
26.77±0.03
25.78±0.03
26.56±0.06
27.83±0.07
19.74±0.10
20.22±0.02
22.67±0.33
25.41±0.04
25.75±0.12

TB (MPa)
30.87±0.05
32.6±0.33
31.81±0.05
34.25±0.09
29.69±0.10
30.33±0.18
34.89±0.03
34.04±0.11
30.73±0.21
33.65±0.22
31.76±0.14

EB (%)
610.88±20
599.54±17
578.47±31
583.93±29
529.51±15
515.83±22
661.02±34
630.51±12
588.41±25
598.55±19
573.19±24

83
ค.5 สู ตรในการเตรี ยมยางคอมปาวด์และสมบัติการคงรู ปของยางคอมปาวด์ที่เติมสารคู่ควบ
ไซเลน
T
Cure
MH
ML
Curing
characteristics (dNm) (dNm) (dNm) time (min)
NR-V
5.61 0.09 5.52
6.97
In-30V
6.55 0.18 6.37
7.59
In-30Va
7.11 0.39 6.72
7.14
In-30Vb
7.98 1.09 6.89
7.22
Si-30V
8.16 2.15 6.01
12.63
Si-30Va
8.97 2.49 6.48
10.26
Si-30Vb
9.12 2.36 6.76
11.45
a
b

Curing
temp. (oC)

Swelling
degree (%)

150
150
150
150
150
150
150

468
250
242
227
361
345
321

เติมสารควบคู่ไซเลน Si-69
เติมสารควบคู่ไซเลน Si-264

ค.6 สมบัตกิ ารทนแรงดึงของคอมปาวด์ยางที่เติม และไม่เติมสารคูค่ วบไซเลน
M200 (MPa)c

M300 (MPa)c M500 (MPa)c

TB (MPa)d

EB (%)e

1.24±0.12
NR-V
In-30V 1.95±0.10
In-30Va 2.35±0.23

2.18±0.23
3.23±0.21

4.35±0.08
6.64±0.31

17.51±0.03
23.58±0.02

30.87±0.07
32.48±0.06

627.37±19
592.45±25

4.86±0.19

8.63±0.28

30.27±0.16 487.73±11

In-30Vb 2.82±0.11

5.65±0.04

9.57±0.10

-

Si-30V 1.72±0.23
Si-30Va 1.89±0.07
Si-30Vb 2.4±0.09

2.79±0.03

6.01±0.28

20.56±0.41

34.33±0.22

3.61±0.15
3.78±0.22

7.21±0.06
9.1±0.15

26.12±0.10
22.78±0.23

33.99±0.26 572.57±17
31.42±0.02 535.19±12

No.

a

M100 (MPa) c

เติมสารควบคูไ่ ซเลน Si-69
เติมสารควบคูไ่ ซเลน Si-264
c
tensile stress at 100, 200,300, 500 % Elongation
d
trensile strength
c
Elongation at break
b

28.08±0.19 439.12±14
629.32±21
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ค.7 สมบัตเิ ชิงกลของคอมปาวด์ยางที่เติม และไม่เติมสารคูค่ วบไซเลน
No.
NR-V
In-30V
In-30Va
In-30Vb
Si-30V
Si-30Va
Si-30Vb
a
b

Hardness
(Shore A)
37.8±0.3
46.1±0.2
48.03±0.05
49.12±0.1
51.5±0.5
53.60±0.12
54.42±0.6

เติมสารควบคูไ่ ซเลน Si-69
เติมสารควบคูไ่ ซเลน Si-264

Compression set
(%)
23.3±0.4
29.5±0.5
33.89±0.99
35.12±1.4
37.3±1.1
40.21±0.67
42.69±0.45

Abrasion volume
loss (mm3)
280±6
272±13
270.94±10
270.67±2
357±5
347.89±19
338.90±15

Tear strength
(N/mm)
87.6±3
126.2±6.6
137.36±4.9
137.58±1.9
117.8±7.5
120.40±3.2
123.27±0.7
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวมันทนา ถิรกุลรติ เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม พ .ศ. 2529 ที่จงั หวัดสงขลา สาเร็จ
การศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนกวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ จากโรงเรี ยนวรนารี เฉลิม จังหวัด
สงขลา สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี การศึกษา 2551 และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาปิ
โตรเคมีและวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาเร็จ
การศึกษาในปี พ .ศ. 2555 ระหว่างการศึกษาในหลักสูตรปิ โตรเคมีและวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
ได้ รับทุนวิจยั ภายใต้ โครงการการสังเคระห์อินซิทซู ิลิกาในน ้ายางธรรมชาติโดยปฏิกิริยาโซล -เจล
และสมบัตเิ ชิงกลของวัสดุนาโนคอมพอสิต สัญญาเลขที่ MRG5480114 หัวหน้ าโครงการวิจยั
ผศ. ดร. ศิริลกั ษณ์ พุม่ ประดับ จากการสนับสนุนโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั เป็ นระยะเวลา 2 ปี (2554-2556)
ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขานี ้ ที่คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ เสนอผลงานวิชาการจากงานวิจยั บางส่วนเรื่ อง “HIGH SILICA
CONTENT GENERATED IN NATURAL RUBBER LATEX VIA SOL-GEL PROCESS” จาก
การนิพนธ์โดย มันทนา ถิรกุลรติ ศิริลกั ษณ์ พุม่ ประดับ ปี พ .ศ. 2555 หน้ า 1293-1295 ในการ
ประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012)
ภายใต้ ชื่อ Chemistry Beyond Boundaries จัดโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์ ณ โรงแรมดิเอมเพรส
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม พ .ศ. 2555 และได้ เสนอผลงานวิชาการจาก
งานวิจยั บางส่วนเรื่ อง “REINFORCEMENT OF NATURAL RUBBER LATEX BY SILICA
GENERATED IN SITU VIA SOL-GEL PROCESS” ในการประชุมวิชาการ The Science Forum
2012 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน พ.ศ. 2555

