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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีไ้ด้ศกึษาเก่ียวกบัอิทธิพลของดินขาวและอลมิูนา (kaolin and alumina) ท่ีมีผลต่อการผสม 

ด้วยเคร่ืองบดผสมแบบเปิดสองลกูกลิง้ (two roll mill) เน่ืองจากแรงบิด (torque) ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการคง

รูปด้วยความร้อน (optimum cure time) อณุหภมิูการคงรูป 150 องศาเซลเซียส และศกึษาผลของการกระจายตวั

ของสารตวัเติมดินขาวและอลมิูนาท่ี 50 phr (parts per hundred of rubber) ด้วยเคร่ือง X-ray Fluorescence 

(XRF) ผลการทดลองพบการเพ่ิมขึน้ของดินขาวและอลมิูนาส่งผลกระทบทําให้แรงบิดสงูสดุและต่ําสดุท่ีใช้มีค่า

เพ่ิมมากขึน้ซึ่งสามารถทํานายได้จากสมการเส้นตรง  ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการคงรูปด้วยความร้อนของดิน

ขาวมีค่าเพ่ิมขึน้ตามการเพ่ิมของปริมาณดินขาว ซึ่งตรงข้ามกับสารตัวเติมอลูมินาท่ีส่งผลทําให้ระยะเวลา

เหมาะสมในการคงรูปด้วยความร้อนลดต่ําลง การกระจายตวัของสารตวัเติมทัง้สองชนิดในยางมีกระจายตวัได้ดี

จากการตรวจสอบด้วย เทคนิค XRF mapping 

ABSTRACT 

 The objective of this research is to study the influence of kaolin and alumina. The rubber 

compounds were mixed in a two roll mill mixer due to toque stress. The optimum cure time of rubber 

compounds during mixing is 150 degree Celsius. The distribution of 50 phr (parts per hundred of 

rubber) of kaolin and alumina particles acted as filler in rubber matrix was analyzed by XRF X-ray 

Fluorescence (XRF). The obtained results of increasing fillers kaolin and alumina effect to increases 

torque during mixing according to predict by linear equations. The optimum cure time of rubber 

compounds increases when amount of kaolin increases whereas the optimum cure time of rubber 

compounds decrease when amount of alumina increases. Both fillers are good distribution within the 

natural rubber analyzed by XRF mapping. 
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คาํนํา 

 ยางฟอง (cellular rubber) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีโครงสร้างภายในเป็นรูพรุน ทําให้มีนํา้หนกัเบาและใช้เนือ้

ยางในปริมาณน้อยลง นิยมผลิตยางฟองจากยางสงัเคราะห์และยางธรรมชาติ ฟองท่ีเกิดขึน้ในยางฟองเกิดจาก

การแทนท่ีของแก็สต่างๆหรืออากาศในเนือ้ยาง โดยทั่วไปแก๊สเหล่านีม้กัเกิดจากสารทําให้เกิดฟอง (blowing 

agent) โดยฟองจะเกิดในขัน้ตอนของการทําให้ยางสกุด้วยสารเคมีและความร้อนหรือท่ีเรียกโดยทัว่ไปว่าการวลั

คาไนซ์ (vulcanization)    

ในงานวิจยันีไ้ด้เลือกใช้ยางธรรมชาติเป็นวตัถุดิบหลกัในการขึน้รูปยางฟอง (cellular rubber)  เพราะ

เหตวุา่ ยางธรรมชาติ เป็นวตัถุดิบสําคญัท่ีประเทศไทยสามารถผลิตได้เองและมีอยู่มากภายในประเทศไทย โดย

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยยางบ่งชีว้่า ในปีพุทธศักราช 2554 ประเทศไทยมีผลผลิตจากยางธรรมชาติมากถึง 

3,569,033 เมตริกตนั ซึง่เป็นท่ีน่าเสียดายวา่ยางจํานวนมากจะถกูสง่ออกไปโดยท่ียงัไม่แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ จึง

ทําให้มลูคา่ของสินค้าลดลง โดยทัว่ไปแล้วยางธรรมชาติแบ่งออกเป็นชนิดตา่งๆ ตามการแปรรูปและสิ่งเจือปนท่ีมี

อยู่ในยาง แต่สมบติัโดยทัว่ไปมีความคล้ายคลงึกนั ในงานวิจยันี ้สนใจไปท่ียางแท่ง STR 5L (standard Thai 

rubber) เน่ืองจากมีสิ่งเจือปนน้อยและมีราคามีราคาท่ีเหมาะสมแก่การทําเป็นผลิตภัณฑ์ยางฟอง (cellular 

rubber) 

สมบติัโดยทัว่ไปยางธรรมชาตินัน้ถือว่ามีสมบติัท่ีดีหลายประการด้วยกนั กล่าวคือยางธรรมชาติจดัเป็น

วสัดพุอลิเมอร์ท่ีมีสมบติัทางกลท่ีดีหลายประการเช่น มีสมบติัท่ีดีในการทนต่อความต้านทานแรงดงึสงูมาก (high 

tensile strength) เม่ือเทียบกบัยางด้วยกัน มีความยืดหยุ่นตวัสงู (elasticity)   ทนต่อการสึกกร่อนสงู (wear 

resistant)  นอกจากสมบติัทางกลแล้ว ยางธรรมชาติยงัมีสมบติัเชิงพลวตั (dynamic properties) ท่ีดี มีความ

ร้อนภายใน (heat build-up) ท่ีเกิดขึน้ขณะใช้งานต่ํา และมีสมบติัการเหนียวติดกนั (tack properties) ท่ีดี  มี

ความต้านทานต่อการฉีกขาด (tear resistance) สูง สมบติัความเป็นฉนวนความร้อน (thermal insulation 

property) และการเป็นฉนวนของเสียง (sound insulation property) ท่ีดี สมบัติท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้กล่าว

โดยรวมถึงยางธรรมชาติท่ีปราศจากสารเสริมแรง หากมีสารเสริมแรงด้วยแล้วจะย่ิงส่งเสริมทําให้สมบัติบาง

ประการของยางธรรมชาตินัน้ดีขึน้ตามไปด้วย  

จากงานวิจยัท่ีผ่านมาผงเขม่าดําคาร์บอนชนิดแบล็ค (carbon black) เป็นสารตวัเติมในการเสริมแรงท่ี

สามารถเข้ากบัยางได้เป็นอย่างดี นอกจากนีผ้งเขม่าดําคาร์บอนแบล็ค (carbon black) ยงัเป็นสารเสริมแรงทาง

กลท่ีดีมากท่ีสุดชนิดหนึ่ง โดยพบว่าการเติมผงเขม่าดําชนิดคาร์บอนแบล็ค (carbon black) ทําให้สมบัติทาง

กายภาพของยางฟองดีขึน้ (Eun-Kyoung Lee et al., 2007) แต่การใช้เขม่าดําคาร์บอนแบล็ค (carbon black) 

เป็นสารตวัเติมในการเสริมแรงนัน้ทําให้ผลิตภณัฑ์ไมส่ามารถกําหนดสีสนัได้ เพราะเหตวุา่เขมา่ดําคาร์บอนแบล็ค 
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(carbon black) มีสมบติัเฉพาะตวัในเร่ืองของสีเป็นสีดํา  ดงันัน้จึงไม่สามารถนํามาใช้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีสีสนัได้ 

ตรงกนัข้ามกบั ซิลิกา (silica/SiO2) และอลมิูนา (alumina/Al2O3) ซึง่เป็นท่ีน่าสนใจในการใช้เป็นสารตวัเติมใน

การเสริมแรง เน่ืองจาก ซิลิกา (silica/SiO2) และอลมิูนา (alumina/Al2O3) เป็นสารท่ีมีสีขาวจึงไม่ส่งผลต่อสีของ

ผลิตภัณฑ์ นอกจากนัน้แล้วยังสามารถเสริมแรงได้เป็นอย่างดีอีกด้วย จึงทําให้มีงานวิจัยท่ีหลากหลายกล่าว

สนับสนุนว่าซิลิกา (silica/SiO2) และอลูมินา (alumina/Al2O3) สามารถใช้เป็นสารตวัเติมชนิดเสริมแรงได้ แต่

ด้วยราคาท่ีสูง จึงทําให้คณะผู้ วิจัยสนใจไปยังดินขาวซึ่งมีราคาท่ีถูกกว่า ทัง้ยังมีส่วนประกอบของซิลิกา 

(silica/SiO2) และอลูมินา (alumina/Al2O3) เป็นองค์ประกอบหลกั นอกจากสมบัติเชิงกลท่ีดีแล้วมีงานวิจัยท่ี

พบวา่การใช้ดินเป็นสารตวัเติมเสริมแรงนัน้ยงัสามารถชะลอการติดไฟและเป็นฉนวนความร้อนท่ีดีอีกด้วย (ฉันท์

ทิพ  คํานวณทิพย์ และ คณะ,2008)  

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. วตัถดิุบและสารเคมีท่ีใช้ในงานวิจยั 

 1. ยางธรรมชาติ เกรด STR 5L (natural rubber Standard Thai Rubber 5L)  

 2. สารกระตุ้นกรดเสตียริค (Stearic acid) 2 phr 

 3. สารกระตุ้นซิงค์ออกไซด์ (Zinc oxide) 5 phr 

 4. สารวลัคาไนซ์ซลัเฟอร์ (Sulfur) 1.8 phr 

 5. สารเร่งปฏิกิริยา (Mercaptobenzothaizyl disulphide, MBTS) 1.5 phr 

 6. สารเร่งปฏิกิริยา (Tetramethylene thiuram monosulphide, TMTM) 0.15 phr 

 7. สารป้องกนัยางเสื่อม (Wingstay L, WSL) 1 phr 

 8. สารทําให้เกิดสีไททาเนียมไดออกไซด์ (Titaniumdioxide, TiO2) 3 phr 

 9. สารป้องกนัการลามไฟคลอรีเนเตตพอลิเอทีลีน (Chlorinated polyethylene) 0-20 phr 

 10. สารทําให้เกิดฟองโซเดียมไบคาร์บอเบต (Sodium bicarbonate) 5 phr 

 11. สารตวัเติมดินขาว (Kaolin) 0-50 phr 

 12. สารตวัเติมอลมิูนา (Alumina, Al2O3) 0-50 phr 

2. เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในงานวิจยั 
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 1. เคร่ืองบดผสมแบบเปิด Two-roll mill  (Kodair seisakusho R11-3FF)   

 2. เคร่ืองวิเคราะห์สว่นประกอบทางเคมี X-ray Fluorescence (XRF) HORIBA X-ray analytical 

  microscope รุ่น XGT-2000W 

 3. เคร่ืองวดัความหนืดมนูน่ี  Mooney viscometer (TECHPRO-visTECH  123103) 

 4. เคร่ืองวดัอณุหภมิูการคงรูป Rheometer : rotor type (TECHPRO-rheoTECH 121105) 

 5. เคร่ืองอดัขึน้รูปยาง Compression molding (โรงงานชยัเจริญการช่าง รุ่น 20535) 

3. ขัน้ตอนการบดผสมยาง 

 นํายางธรรมชาติ (Natural rubber STR 5L) มาบดน่ิมด้วยเคร่ืองบดผสมสองลกูกลิง้แบบเปิดท่ี

อณุหภูมิห้อง เป็นเวลาประมาณ 40 นาที ใช้อตัราเร็วของลกูกลิง้ชุดหน้าและชุดหลงัเท่ากบั 1 ต่อ 1.25 จากนัน้ 

ทําการบดผสมยางโดยใช้สารเคมีเพ่ือให้ได้ยางคอมปาวด์ (rubber compound) ตัง้ทิง้ไว้เพ่ือให้ยางคลายตวั เป็น

เวลา 24 ชั่วโมง ก่อนนําไปทดสอบหาค่าความหนืด อณุหภูมิคงรูปของยางคอมปาวด์และสมบัติต่างๆของยาง

คอมปาวด์ 

4. การทดสอบสมบติัของยาง 

 4.1 การทดสอบหาค่าความหนืดของยางคอมปาวด์ก่อนการขึน้รูปด้วยความร้อน (compound 

rubber) โดยใช้เคร่ืองทดสอบความหนืด Mooney viscometer ใช้อณุหภูมิในการทดสอบท่ี 100 องศาเซลเซียส 

ยางคอมปาวด์ก่อนการขึน้รูปด้วยความร้อนจะได้รับความร้อนเป็นเวลา 1 นาที ก่อนจานหมนุขนาดใหญ่จะเร่ิม

หมนุ และอา่นคา่ความหนืด ณ เวลา 4 นาที 

 4.2 การทดสอบหาค่าเวลาการคงรูปด้วยความร้อนของยางคอมปาวด์ใช้เคร่ือง Monsanto 

oscillating disk rheometer (ODR) เพ่ือหาเวลาท่ีเหมาะสมในการขึน้รูปด้วยความร้อน (optimum cure time) 

โดยใช้อณุหภมิูการทดสอบท่ี 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลาทัง้หมด 30 นาที เพ่ือหาคา่เวลาในการคงรูป ท่ี ร้อยละ 

90 (t90)  

 4.3 การทดสอบหาค่าปริมาณของธาตท่ีุมีอยู่ในยางคอมปาวด์และการกระจายตวัของสารตวัเติม

ใช้เคร่ืองวิเคราะห์สว่นประกอบทางเคมี X-ray Fluorescence (XRF) HORIBA X-ray analytical microscope  

ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล  

1. อทิธิพลของปริมาณสารตัวเตมิดนิขาวที่มีผลต่อยางฟอง 
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 หลงัจากท่ีบดผสมยางคอมปาวด์แล้วทดสอบด้วยเคร่ือง Monsanto oscillating disk rheometer 

(ODR) จะสังเกตได้ว่าเม่ือมีการเพ่ิมปริมาณของสารตัวเติมดินขาวในยางคอมปาวด์ จะส่งผลให้ค่าแรงบิด 

(torque) ท่ีวดัได้ต่ําสดุและสงูสดุจากเคร่ือง ODR มีค่าสงูขึน้อนัเน่ืองมากจากดินขาวมีสมบติัในการเป็นสารตวั

เติมเพ่ือเสริมแรงได้ เม่ือพิจารณาผลของแรงบิดแล้วพบวา่คา่ท่ีเพ่ิมเป็นไปตามแสดงรูปท่ี 1 โดยค่าท่ีเพ่ิมขึน้ยงัอยู่

ในเกณฑ์ท่ีสามารถผลิตขึน้รูปยางได้โดยไม่มีผลกระทบต่อเวลาการบดผสมมากนกั อนัเน่ืองมาจากการกระจาย

ตัวของสารตัวเติมดินขาวนัน้ยังกระจายตัวในสารเนือ้พืน้ยางได้ดีอยู่  ไม่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน 

(agglomerate) และยงัสามารถทํานายคา่แรงบิดสงูสดุและต่ําสดุได้จากสมการ yL = 0.005x + 0.385 และ yH = 

0.009x + 6.629 โดยเป็นสมการคา่ของแรงบิดต่ําสดุและสงูสดุตามลําดบั โดยมีค่าสมัประสิทธ์ของการตดัสินใจ 

R Square มากถงึ 0.997 และ 0.974ตามลําดบั คา่ความหมายของตวัแปรในสมการแสดง ดงัตารางท่ี 1 

  ตารางท่ี 1 : ตารางแสดงคา่ความหมายของตวัแปรสําหรับสารตวัเติมดินขาว 

ตวัแปร ความหมาย 

yH คา่แรงบิดสงูสดุ 

yL คา่แรงบิดต่ําสดุ 

x ปริมาณดินขาว (phr) 

yt90 คา่เวลาการคงรูป 

 

  หลงัจากนัน้หากพิจารณาคา่เวลาท่ีเหมาะสมในการคงรูปด้วยความร้อน (optimum cure time) 

แล้วจะพบวา่คา่ท่ีได้ จะเพ่ิมขึน้เป็นเส้นตรงคล้ายกบัค่าของแรงบิด โดยการใส่สารตวัเติมดินขาวเพ่ิมขึน้จะส่งผล

ทําให้ (optimum cure time) มีค่าเพ่ิมขึน้ โดยค่าแนวโน้มการเพ่ิมขึน้แสดงดงัรูปท่ี 2  สามารถทํานายได้จาก

สมการ yt90 = 0.022x + 7.228 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิของการตดัสินใจ R Square มากถึง 0.969 ค่าความหมาย

ของตวัแปรแสดงดงัตารางท่ี 1    

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 1 :  กราฟแสดงแนวโน้มของคา่แรงบิดเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณของสารตวัเติมดินขาว 
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รูปท่ี 2 : กราฟแสดงแนวโน้มเวลาท่ีเหมาะในการคงรูปของยางคอมปาวด์ท่ีมีสารตวัเติมดินขาว   

2. อทิธิพลของปริมาณสารตัวเตมิอลูมินาที่มีผลต่อยางฟอง 

 พิจารณาค่าแรงบิดของยางคอมปาวด์ท่ีมีสารตวัเติมเสริมแรงอลมิูนา พบว่าค่าแรงบิด (torque) ท่ี

วดัได้ต่ําสุดและสูงสุดจากเคร่ือง ODR มีค่าสูงขึน้ตามปริมารสารเสริมแรงอลูมินา เน่ืองจากอลูมินาเป็นสาร

เสริมแรงเช่นเดียวกบัดินขาว แนวโน้มค่าแรงบิด (torque) ท่ีได้แสดงดงัรูปท่ี 3 โดยค่าท่ีเพ่ิมขึน้ยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ี

สามารถผลิตขึน้รูปยางได้โดยไม่มีผลกระทบต่อเวลาการบดผสมมากนกั อนัเน่ืองมาจากการกระจายตวัของสาร

ตวัเติมดินขาวนัน้ยงักระจายตวัในสารเนือ้พืน้ยางได้ดีอยู่ ไมมี่การรวมตวักนัเป็นกลุม่ก้อน (agglomerate) และยงั

สามารถทํานายค่าแรงบิดสงูสดุและต่ําสดุได้จากสมการ yAl,L = 0.008x + 0.343 และ  yAl,H = 0.059x + 5.966 

โดยเป็นสมการคา่ของแรงบิดต่ําสดุและสงูสดุตามลําดบั โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิของการตดัสินใจ R Square มากถงึ 

0.919 และ 0.959 ตามลําดบั คา่ความหมายของตวัแปรในสมการแสดง ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 : ตารางแสดงคา่ความหมายของตวัแปรสําหรับสารตวัเติมอลมิูนา 

ตวัแปร ความหมาย 

yAl,H คา่แรงบิดสงูสดุ 

yAl,L คา่แรงบิดต่ําสดุ 

x ปริมาณอลมิูนา (phr) 

yt90 คา่เวลาการคงรูป 

  

 หลงัจากนัน้หากพิจารณาค่าเวลาท่ีเหมาะสมในการคงรูปด้วยความร้อน (optimum cure time) 

แล้วจะพบวา่ค่าท่ีได้ จะมีค่าท่ีลดลงตรงข้ามกบัการเติมดินขาว โดยการใส่สารตวัเติมอลมิูนาเพ่ิมขึน้จะส่งผลทํา

ให้ (optimum cure time) มีค่าลดลงโดยค่าแนวโน้มการลดลงแสดงดงัรูปท่ี 3  สามารถทํานายได้จากสมการ  

y = -0.089x + 6.933 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิของการตดัสินใจ R Square มากถงึ 0.977 คา่ความหมายของตวัแปร

แสดงดงัตารางท่ี 2 
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 รูปท่ี 3 :  กราฟแสดงแนวโน้มของคา่แรงบิดเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณของสารตวัเติมอลมิูนา 

 

 

 

 

  

  

 รูปท่ี 4 : กราฟแสดงแนวโน้มเวลาท่ีเหมาะในการคงรูปของยางคอมปาวด์ท่ีมีสารตวัเติมอลมิูนา   

2. การกระจายตัวของสารตัวเตมิดนิขาวและอลูมินา 

 การกระจายตวัของสารตวัเติมดินขาวและอลมิูนา ท่ี 50 phr ถูกวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง XRF พบว่า

การกระจายตวัของสารตวัเติมดินขาวและอลมิูนาในยางมีกระจายตวัท่ีดี ไมมี่การเกาะกลุม่ ดงัแสดงรูปท่ี 5  

                      

 รูปท่ี 5 : (a) แสดงการกระจายตวัของอลมิูนาในยางฟอง (b)และ(c)เป็นรูปแสดงการกระจายตวั

ของดินขาว โดย (b) เป็นการกระจายตวัของอลมิูนา (c) เป็นการกระจายตวัของซิลิกา ซึง่อลมิูนาและซิลิกาเป็น

องค์ประกอบหลกัของดินขาว 
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สรุปผลการทดลอง 

 การเติมสารตวัเติมดินขาวและอลมิูนาสง่ผลทําให้ใช้พลงังานในการบดผสมยางคอมปาวด์เพ่ิมมาก

ขึน้โดยสามารถทํานายได้จากสมการเส้นตรง การเพ่ิมสารตวัเติมดินขาวและอลมิูนาทําให้แรงบิดเพ่ิมมากขึน้ การ

เพ่ิมสารตวัเติมดินขาวสง่ผลทําให้ใช้เวลาเพ่ิมมากขึน้ในการคงรูป การเพ่ิมสารตวัเติมอลมิูนาส่งผลทําให้เวลาใน

การคงรูปลดลง โดยสดัสว่นของสารตวัเติมอลมิูนา 50 phr จะทําให้ลดเวลาในการคงรูปได้มากท่ีสดุ จึงส่งผลทํา

ให้ยางสกุได้อย่างรวดเร็ว ทัง้อลมิูนาและดินขาวสามารถกระจายตวักนัได้ดีถึงแม้จะใสล่งไปเป็นปริมาณมากถึง 

50 phr โดยผลการตรวจสอบการกระจายตวัได้จาก XRF mapping  
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