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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับอิทธิพลของดินขาวและอลูมินา (kaolin and alumina) ที่มีผลต่อการผสม
ด้ วยเครื่ องบดผสมแบบเปิ ดสองลูกกลิ ้ง (two roll mill) เนื่องจากแรงบิด (torque) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการคง
รู ปด้ วยความร้ อน (optimum cure time) อุณหภูมิการคงรู ป 150 องศาเซลเซียส และศึกษาผลของการกระจายตัว
ของสารตัวเติมดินขาวและอลูมินาที่ 50 phr (parts per hundred of rubber) ด้ วยเครื่ อง X-ray Fluorescence
(XRF) ผลการทดลองพบการเพิ่มขึ ้นของดินขาวและอลูมินาส่งผลกระทบทําให้ แรงบิดสูงสุดและตํ่าสุดที่ใช้ มีค่า
เพิ่มมากขึน้ ซึ่งสามารถทํานายได้ จากสมการเส้ นตรง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการคงรู ปด้ วยความร้ อนของดิน
ขาวมี ค่าเพิ่ มขึน้ ตามการเพิ่ ม ของปริ ม าณดิ น ขาว ซึ่ง ตรงข้ ามกับ สารตัวเติ มอลูมิน าที่ ส่ง ผลทํ าให้ ร ะยะเวลา
เหมาะสมในการคงรู ปด้ วยความร้ อนลดตํ่าลง การกระจายตัวของสารตัวเติมทังสองชนิ
้
ดในยางมีกระจายตัวได้ ดี
จากการตรวจสอบด้ วย 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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คํานํา
ยางฟอง (cellular rubber) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้ างภายในเป็ นรู พรุ น ทําให้ มีนํ ้าหนักเบาและใช้ เนื ้อ
ยางในปริ มาณน้ อยลง นิยมผลิตยางฟองจากยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ฟองที่เกิดขึ ้นในยางฟองเกิดจาก
การแทนที่ของแก็สต่างๆหรื ออากาศในเนือ้ ยาง โดยทั่วไปแก๊ สเหล่านีม้ กั เกิดจากสารทําให้ เกิดฟอง (blowing
agent) โดยฟองจะเกิดในขันตอนของการทํ
้
าให้ ยางสุกด้ วยสารเคมีและความร้ อนหรื อที่เรี ยกโดยทัว่ ไปว่าการวัล
คาไนซ์ (vulcanization)
ในงานวิจยั นี ้ได้ เลือกใช้ ยางธรรมชาติเป็ นวัตถุดิบหลักในการขึ ้นรู ปยางฟอง (cellular rubber) เพราะ
เหตุวา่ ยางธรรมชาติ เป็ นวัตถุดิบสําคัญที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้ เองและมีอยู่มากภายในประเทศไทย โดย
ข้ อมูล จากสถาบันวิ จัยยางบ่ งชี ว้ ่า ในปี พุทธศักราช 2554 ประเทศไทยมีผ ลผลิ ตจากยางธรรมชาติม ากถึง
3,569,033 เมตริ กตัน ซึง่ เป็ นที่น่าเสียดายว่ายางจํานวนมากจะถูกส่งออกไปโดยที่ยงั ไม่แปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ จึง
ทําให้ มลู ค่าของสินค้ าลดลง โดยทัว่ ไปแล้ วยางธรรมชาติแบ่งออกเป็ นชนิดต่างๆ ตามการแปรรู ปและสิ่งเจือปนที่มี
อยู่ในยาง แต่สมบัติโดยทัว่ ไปมีความคล้ ายคลึงกัน ในงานวิจยั นี ้ สนใจไปที่ยางแท่ง STR 5L (standard Thai
rubber) เนื่องจากมีสิ่งเจื อปนน้ อยและมีราคามีราคาที่ เหมาะสมแก่การทํ าเป็ นผลิตภัณฑ์ ยางฟอง (cellular
rubber)
สมบัติโดยทัว่ ไปยางธรรมชาตินนถื
ั ้ อว่ามีสมบัติที่ดีหลายประการด้ วยกัน กล่าวคือยางธรรมชาติจดั เป็ น
วัสดุพอลิเมอร์ ที่มีสมบัติทางกลที่ดีหลายประการเช่น มีสมบัติที่ดีในการทนต่อความต้ านทานแรงดึงสูงมาก (high
tensile strength) เมื่อเทียบกับยางด้ วยกัน มีความยืดหยุ่นตัวสูง (elasticity) ทนต่อการสึกกร่ อนสูง (wear
resistant) นอกจากสมบัติทางกลแล้ ว ยางธรรมชาติยงั มีสมบัติเชิงพลวัต (dynamic properties) ที่ดี มีความ
ร้ อนภายใน (heat build-up) ที่เกิดขึ ้นขณะใช้ งานตํ่า และมีสมบัติการเหนียวติดกัน (tack properties) ที่ดี มี
ความต้ านทานต่อการฉี กขาด (tear resistance) สูง สมบัติความเป็ นฉนวนความร้ อน (thermal insulation
property) และการเป็ นฉนวนของเสียง (sound insulation property) ที่ดี สมบัติที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ กล่าว
โดยรวมถึงยางธรรมชาติที่ปราศจากสารเสริ มแรง หากมีสารเสริ มแรงด้ วยแล้ วจะยิ่ งส่งเสริ มทําให้ สมบัติบาง
ประการของยางธรรมชาตินนดี
ั ้ ขึ ้นตามไปด้ วย
จากงานวิจยั ที่ผ่านมาผงเขม่าดําคาร์ บอนชนิดแบล็ค (carbon black) เป็ นสารตัวเติมในการเสริ มแรงที่
สามารถเข้ ากับยางได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ผงเขม่าดําคาร์ บอนแบล็ค (carbon black) ยังเป็ นสารเสริ มแรงทาง
กลที่ดีมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยพบว่าการเติมผงเขม่าดําชนิดคาร์ บอนแบล็ค (carbon black) ทําให้ สมบัติทาง
กายภาพของยางฟองดีขึ ้น (Eun-Kyoung Lee et al., 2007) แต่การใช้ เขม่าดําคาร์ บอนแบล็ค (carbon black)
เป็ นสารตัวเติมในการเสริ มแรงนันทํ
้ าให้ ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถกําหนดสีสนั ได้ เพราะเหตุวา่ เขม่าดําคาร์ บอนแบล็ค
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(carbon black) มีสมบัติเฉพาะตัวในเรื่ องของสีเป็ นสีดํา ดังนันจึ
้ งไม่สามารถนํามาใช้ กบั ผลิตภัณฑ์ที่มีสีสนั ได้
ตรงกันข้ ามกับ ซิลิกา (silica/SiO 2 ) และอลูมินา (alumina/Al 2 O 3 ) ซึง่ เป็ นที่น่าสนใจในการใช้ เป็ นสารตัวเติมใน
การเสริ มแรง เนื่องจาก ซิลิกา (silica/SiO 2 ) และอลูมินา (alumina/Al 2 O 3 ) เป็ นสารที่มีสีขาวจึงไม่ส่งผลต่อสีของ
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนัน้ แล้ วยังสามารถเสริ มแรงได้ เป็ นอย่างดีอีกด้ วย จึงทําให้ มีงานวิจัยที่หลากหลายกล่าว
สนับสนุนว่าซิลิกา (silica/SiO 2 ) และอลูมินา (alumina/Al 2 O 3 ) สามารถใช้ เป็ นสารตัวเติมชนิดเสริ มแรงได้ แต่
ด้ ว ยราคาที่ สูง จึ ง ทํ า ให้ ค ณะผู้ วิ จัย สนใจไปยัง ดิ น ขาวซึ่ง มี ร าคาที่ ถู ก กว่ า ทัง้ ยัง มี ส่ ว นประกอบของซิ ลิ ก า
(silica/SiO 2 ) และอลูมินา (alumina/Al 2 O 3 ) เป็ นองค์ประกอบหลัก นอกจากสมบัติเชิงกลที่ดีแล้ วมีงานวิจัยที่
พบว่าการใช้ ดินเป็ นสารตัวเติมเสริ มแรงนันยั
้ งสามารถชะลอการติดไฟและเป็ นฉนวนความร้ อนที่ดีอีกด้ วย (ฉันท์
ทิพ คํานวณทิพย์ และ คณะ,2008)
อุปกรณ์ และวิธีการ
1. วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ ในงานวิจยั
1. ยางธรรมชาติ เกรด STR 5L (natural rubber Standard Thai Rubber 5L)
2. สารกระตุ้นกรดเสตียริ ค (Stearic acid) 2 phr
3. สารกระตุ้นซิงค์ออกไซด์ (Zinc oxide) 5 phr
4. สารวัลคาไนซ์ซลั เฟอร์ (Sulfur) 1.8 phr
5. สารเร่ งปฏิกิริยา (Mercaptobenzothaizyl disulphide, MBTS) 1.5 phr
6. สารเร่ งปฏิกิริยา (Tetramethylene thiuram monosulphide, TMTM) 0.15 phr
7. สารป้องกันยางเสื่อม (Wingstay L, WSL) 1 phr
8. สารทําให้ เกิดสีไททาเนียมไดออกไซด์ (Titaniumdioxide, TiO 2 ) 3 phr
9. สารป้องกันการลามไฟคลอรี เนเตตพอลิเอทีลีน (Chlorinated polyethylene) 0-20 phr
10. สารทําให้ เกิดฟองโซเดียมไบคาร์ บอเบต (Sodium bicarbonate) 5 phr
11. สารตัวเติมดินขาว (Kaolin) 0-50 phr
12. สารตัวเติมอลูมินา (Alumina, Al 2 O 3 ) 0-50 phr
2. เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในงานวิจยั
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1. เครื่ องบดผสมแบบเปิ ด Two-roll mill (Kodair seisakusho R11-3FF)
2. เครื่ องวิเคราะห์สว่ นประกอบทางเคมี X-ray Fluorescence (XRF) HORIBA X-ray analytical
microscope รุ่ น XGT-2000W
3. เครื่ องวัดความหนืดมูนนี่ Mooney viscometer (TECHPRO-visTECH 123103)
4. เครื่ องวัดอุณหภูมิการคงรู ป Rheometer : rotor type (TECHPRO-rheoTECH 121105)
5. เครื่ องอัดขึ ้นรู ปยาง Compression molding (โรงงานชัยเจริ ญการช่าง รุ่ น 20535)
3. ขันตอนการบดผสมยาง
้
นํายางธรรมชาติ (Natural rubber STR 5L) มาบดนิ่มด้ วยเครื่ องบดผสมสองลูกกลิ ้งแบบเปิ ดที่
อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลาประมาณ 40 นาที ใช้ อตั ราเร็ วของลูกกลิ ้งชุดหน้ าและชุดหลังเท่ากับ 1 ต่อ 1.25 จากนัน้
ทําการบดผสมยางโดยใช้ สารเคมีเพื่อให้ ได้ ยางคอมปาวด์ (rubber compound) ตังทิ
้ ้งไว้ เพื่อให้ ยางคลายตัว เป็ น
เวลา 24 ชั่วโมง ก่อนนําไปทดสอบหาค่าความหนืด อุณหภูมิคงรู ปของยางคอมปาวด์และสมบัติต่างๆของยาง
คอมปาวด์
4. การทดสอบสมบัตขิ องยาง
4.1 การทดสอบหาค่าความหนืดของยางคอมปาวด์ก่อนการขึน้ รู ปด้ วยความร้ อน (compound
rubber) โดยใช้ เครื่ องทดสอบความหนืด Mooney viscometer ใช้ อณ
ุ หภูมิในการทดสอบที่ 100 องศาเซลเซียส
ยางคอมปาวด์ก่อนการขึ ้นรู ปด้ วยความร้ อนจะได้ รับความร้ อนเป็ นเวลา 1 นาที ก่อนจานหมุนขนาดใหญ่จะเริ่ ม
หมุน และอ่านค่าความหนืด ณ เวลา 4 นาที
4.2 การทดสอบหาค่าเวลาการคงรู ป ด้ วยความร้ อนของยางคอมปาวด์ ใ ช้ เครื่ อง Monsanto
oscillating disk rheometer (ODR) เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการขึ ้นรู ปด้ วยความร้ อน (optimum cure time)
โดยใช้ อณ
ุ หภูมิการทดสอบที่ 150 องศาเซลเซียส เป็ นเวลาทังหมด
้
30 นาที เพื่อหาค่าเวลาในการคงรู ป ที่ ร้ อยละ
90 (t 90 )
4.3 การทดสอบหาค่าปริ มาณของธาตุที่มีอยู่ในยางคอมปาวด์และการกระจายตัวของสารตัวเติม
ใช้ เครื่ องวิเคราะห์สว่ นประกอบทางเคมี X-ray Fluorescence (XRF) HORIBA X-ray analytical microscope
ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผล
1. อิทธิพลของปริมาณสารตัวเติมดินขาวที่มีผลต่ อยางฟอง
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หลังจากที่บดผสมยางคอมปาวด์แล้ วทดสอบด้ วยเครื่ อง Monsanto oscillating disk rheometer
(ODR) จะสัง เกตได้ ว่าเมื่ อ มีก ารเพิ่ ม ปริ ม าณของสารตัวเติ มดิ น ขาวในยางคอมปาวด์ จะส่ง ผลให้ ค่าแรงบิ ด
(torque) ที่วดั ได้ ตํ่าสุดและสูงสุดจากเครื่ อง ODR มีค่าสูงขึ ้นอันเนื่องมากจากดินขาวมีสมบัติในการเป็ นสารตัว
เติมเพื่อเสริ มแรงได้ เมื่อพิจารณาผลของแรงบิดแล้ วพบว่าค่าที่เพิ่มเป็ นไปตามแสดงรู ปที่ 1 โดยค่าที่เพิ่มขึ ้นยังอยู่
ในเกณฑ์ที่สามารถผลิตขึ ้นรู ปยางได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อเวลาการบดผสมมากนัก อันเนื่องมาจากการกระจาย
ตัว ของสารตั ว เติ ม ดิ น ขาวนั น้ ยั ง กระจายตั ว ในสารเนื อ้ พื น้ ยางได้ ดี อ ยู่ ไม่ มี ก ารรวมตัว กั น เป็ นกลุ่ ม ก้ อน
(agglomerate) และยังสามารถทํานายค่าแรงบิดสูงสุดและตํ่าสุดได้ จากสมการ y L = 0.005x + 0.385 และ y H =
0.009x + 6.629 โดยเป็ นสมการค่าของแรงบิดตํ่าสุดและสูงสุดตามลําดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ ของการตัดสินใจ
R Square มากถึง 0.997 และ 0.974ตามลําดับ ค่าความหมายของตัวแปรในสมการแสดง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ตารางแสดงค่าความหมายของตัวแปรสําหรับสารตัวเติมดินขาว
ตัวแปร
yH
yL
x
y t90

ความหมาย
ค่าแรงบิดสูงสุด
ค่าแรงบิดตํ่าสุด
ปริ มาณดินขาว (phr)
ค่าเวลาการคงรู ป

หลังจากนันหากพิ
้
จารณาค่าเวลาที่เหมาะสมในการคงรู ปด้ วยความร้ อน (optimum cure time)
แล้ วจะพบว่าค่าที่ได้ จะเพิ่มขึ ้นเป็ นเส้ นตรงคล้ ายกับค่าของแรงบิด โดยการใส่สารตัวเติมดินขาวเพิ่มขึ ้นจะส่งผล
ทําให้ (optimum cure time) มีค่าเพิ่มขึ ้น โดยค่าแนวโน้ มการเพิ่มขึ ้นแสดงดังรู ปที่ 2 สามารถทํานายได้ จาก
สมการ y t90 = 0.022x + 7.228 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ R Square มากถึง 0.969 ค่าความหมาย
ของตัวแปรแสดงดังตารางที่ 1
7.5
(50)

0.6
0.5
0.4
0.3

(30)

(40)

(20)
(…) ดินขาว phr

Torque (dN.m)

Torque (dN.m)

0.7

7
6.5
6

Kaolin content (phr)

(20)

(30)

(40)

(50)

(…) ดินขาว phr

Kaolin content (phr)

รู ปที่ 1 : กราฟแสดงแนวโน้ มของค่าแรงบิดเมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณของสารตัวเติมดินขาว
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8.5
(50)

8
T90

(30)

7.5

(40)

(20)
(…) ดินขาว phr

7

Kaolin content (phr)

รู ปที่ 2 : กราฟแสดงแนวโน้ มเวลาที่เหมาะในการคงรู ปของยางคอมปาวด์ที่มีสารตัวเติมดินขาว
2. อิทธิพลของปริมาณสารตัวเติมอลูมินาที่มีผลต่ อยางฟอง
พิจารณาค่าแรงบิดของยางคอมปาวด์ที่มีสารตัวเติมเสริ มแรงอลูมินา พบว่าค่าแรงบิด (torque) ที่
วัดได้ ตํ่าสุดและสูงสุดจากเครื่ อง ODR มีค่าสูงขึน้ ตามปริ มารสารเสริ มแรงอลูมินา เนื่ องจากอลูมินาเป็ นสาร
เสริ มแรงเช่นเดียวกับดินขาว แนวโน้ มค่าแรงบิด (torque) ที่ได้ แสดงดังรู ปที่ 3 โดยค่าที่เพิ่มขึ ้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่
สามารถผลิตขึ ้นรู ปยางได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อเวลาการบดผสมมากนัก อันเนื่องมาจากการกระจายตัวของสาร
ตัวเติมดินขาวนันยั
้ งกระจายตัวในสารเนื ้อพื ้นยางได้ ดีอยู่ ไม่มีการรวมตัวกันเป็ นกลุม่ ก้ อน (agglomerate) และยัง
สามารถทํานายค่าแรงบิดสูงสุดและตํ่าสุดได้ จากสมการ y Al,L = 0.008x + 0.343 และ y Al,H = 0.059x + 5.966
โดยเป็ นสมการค่าของแรงบิดตํ่าสุดและสูงสุดตามลําดับ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ R Square มากถึง
0.919 และ 0.959 ตามลําดับ ค่าความหมายของตัวแปรในสมการแสดง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ตารางแสดงค่าความหมายของตัวแปรสําหรับสารตัวเติมอลูมินา
ตัวแปร
y Al,H
y Al,L
x
y t90

ความหมาย
ค่าแรงบิดสูงสุด
ค่าแรงบิดตํ่าสุด
ปริ มาณอลูมินา (phr)
ค่าเวลาการคงรู ป

หลังจากนันหากพิ
้
จารณาค่าเวลาที่เหมาะสมในการคงรู ปด้ วยความร้ อน (optimum cure time)
แล้ วจะพบว่าค่าที่ได้ จะมีค่าที่ลดลงตรงข้ ามกับการเติมดินขาว โดยการใส่สารตัวเติมอลูมินาเพิ่มขึ ้นจะส่งผลทํา
ให้ (optimum cure time) มีค่าลดลงโดยค่าแนวโน้ มการลดลงแสดงดังรู ปที่ 3 สามารถทํานายได้ จากสมการ
y = -0.089x + 6.933 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ R Square มากถึง 0.977 ค่าความหมายของตัวแปร
แสดงดังตารางที่ 2
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9

(50)

(50)

0.7

Torque (dN.m)

Torque (dN.m)

0.8
(40)

0.6
(30)

0.5
(20)

0.4
0.3

(…) อลูมินา phr

(40)

8
(30)

7

(20)

6

Alumina content (phr)

(…) อลูมินา phr

Alumina content (phr)

รู ปที่ 3 : กราฟแสดงแนวโน้ มของค่าแรงบิดเมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณของสารตัวเติมอลูมินา
8

(…) อลูมินา phr

7
T90

6
5

(20)
(30)

4

(40)

3
2

(50)

Alumina content (phr)

รู ปที่ 4 : กราฟแสดงแนวโน้ มเวลาที่เหมาะในการคงรู ปของยางคอมปาวด์ที่มีสารตัวเติมอลูมินา
2. การกระจายตัวของสารตัวเติมดินขาวและอลูมินา
การกระจายตัวของสารตัวเติมดินขาวและอลูมินา ที่ 50 phr ถูกวิเคราะห์ด้วยเครื่ อง XRF พบว่า
การกระจายตัวของสารตัวเติมดินขาวและอลูมินาในยางมีกระจายตัวที่ดี ไม่มีการเกาะกลุม่ ดังแสดงรู ปที่ 5

(a)

(b)

(c)

รู ปที่ 5 : (a) แสดงการกระจายตัวของอลูมินาในยางฟอง (b)และ(c)เป็ นรู ปแสดงการกระจายตัว
ของดินขาว โดย (b) เป็ นการกระจายตัวของอลูมินา (c) เป็ นการกระจายตัวของซิลิกา ซึง่ อลูมินาและซิลิกาเป็ น
องค์ประกอบหลักของดินขาว
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สรุ ปผลการทดลอง
การเติมสารตัวเติมดินขาวและอลูมินาส่งผลทําให้ ใช้ พลังงานในการบดผสมยางคอมปาวด์เพิ่มมาก
ขึ ้นโดยสามารถทํานายได้ จากสมการเส้ นตรง การเพิ่มสารตัวเติมดินขาวและอลูมินาทําให้ แรงบิดเพิ่มมากขึ ้น การ
เพิ่มสารตัวเติมดินขาวส่งผลทําให้ ใช้ เวลาเพิ่มมากขึ ้นในการคงรู ป การเพิ่มสารตัวเติมอลูมินาส่งผลทําให้ เวลาใน
การคงรู ปลดลง โดยสัดส่วนของสารตัวเติมอลูมินา 50 phr จะทําให้ ลดเวลาในการคงรู ปได้ มากที่สดุ จึงส่งผลทํา
ให้ ยางสุกได้ อย่างรวดเร็ ว ทังอลู
้ มินาและดินขาวสามารถกระจายตัวกันได้ ดีถึงแม้ จะใส่ลงไปเป็ นปริ มาณมากถึง
50 phr โดยผลการตรวจสอบการกระจายตัวได้ จาก XRF mapping
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