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บทคัดย่อ

Abstract

งานวิจยั นี้เป็ น การศึกษาคุณลักษณะการคงรูปและสมบัติเชิงกล
ของยางทีเ่ ติมซิลกิ าผสมระหว่างพรีซพิ เิ ทตซิลกิ าและซิลกิ าจากเถ้าชาน
อ้อยในยางธรรมชาติ ยางเอสบีอาร์ และยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ
กับยางเอสบีอาร์โดยสารตัวเติมกลุ่มซิลกิ าผสมถูกปรับปรุงผิวด้วยสารคู่
ควบไซเลนชนิด Si69 ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ทาการศึกษา
ปริมาณซิลกิ าจากเถ้าชานอ้อยที่ 0 5 10 และ 15 phr ในยางทีเ่ สริมแรง
ด้ว ยพรีซิพ ิเ ทตซิล ิก าปริม าณ 20 phr โดยตรวจสอบสมบัติข อง
สารประกอบยางทางด้า นคุ ณลักษณะการคงรูป สมบัติเชิงกล (ความ
ทนทานต่อแรงดึงและแรงฉีกขาด ความแข็งทีผ่ วิ ความต้านทานต่อการ
ขัดถู และความสามารถในการกระดอน) จากผลการทดสอบพบว่าการ
เติมซิลกิ าจากเถ้าชานอ้อยในสารประกอบยางธรรมชาติไม่ส่งผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงของเวลาในการคงรูป แต่กลับส่งผลต่อการลดลงของเวลา
การคงรูปในสารประกอบยางที่มยี างเอสบีอ าร์เป็ น ส่ วนผสม ผลต่ าง
แรงบิดเพิ่มขึ้น ตามปริมาณซิล ิกาจากเถ้าชานอ้อ ยในยาง ด้านความ
ทนทานต่อแรงดึงและแรงฉีกขาด พบว่าการเติมซิลกิ าจากเถ้าชานอ้อย
ปริมาณเพิม่ ขึน้ ในยางธรรมชาติส่งผลให้ค่าความทนทานต่อแรงดึงและ
แรงฉีกขาดลดลง แต่ค่าความทนทานต่อแรงดึงและแรงฉีกขาดเพิม่ ขึ้น
ในยางเอสบีอาร์แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเสริมแรงของซิลกิ า
จากเถ้าชานอ้อยในยาง สาหรับค่าความแข็งทีผ่ วิ เพิม่ สูงขึน้ ตามปริมาณ
ซิลกิ าจากเถ้าชานอ้อยทีม่ ากขึน้ โดยยางเอสบีอาร์ทเ่ี ติมซิลกิ าจากเถ้า
ชานอ้อ ยให้ค่ าความแข็ง มากสุ ด ส าหรับความต้านทานต่ อ การขัด ถู
พบว่าเมือ่ เติมซิลกิ าจากเถ้าชานอ้อยปริมาณมากขึน้ ทาให้ปริมาตรการ
สูญ เสีย เนื้อ ยางเพิ่มขึ้น โดยปริม าตรการสูญ เสีย เนื้ อ ยางธรรมชาติ
เกิด ขึ้น น้ อ ยสุ ด นอกจากนี้ ค วามสามารถในการกระดอนของยาง
ธรรมชาติยงั มากกว่ายางเอสบีอาร์ การกระดอนของยางมีแนวโน้มมาก
ขึน้ ตามปริมาณการเติมซิลกิ าจากเถ้าชานอ้อย ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับ
ความหนาแน่นของพันธะข้ามในยาง

This work involved cure characteristics and mechanical
properties of natural rubber (NR), styrene-butadiene rubber (SBR)
and rubber blends of NR and SBR filled with silica hybrid filler,
the fillers including bagasse ash silica (BASi) and precipitated
silica (PSi). The silicas were treated with Si69 silane coupling
agent at 2% by weight. The BASi content used was 0, 5, 10 and
15 phr which was incorporated into rubber compounds filled with
precipitated silica at 20 phr. The cure characteristics and
mechanical properties (tensile and tear properties, hardness,
abrasion resistance and resilience) of NR, SBR and NR/SBR
blends were considered separately and comparatively with regard
to the effect of BASi loading. The results suggested that BASi
had no effect on the cure time change for NR compounds, but
resulted in a cure time reduction for SBR-based compounds. The
delta torque appeared to increase with BASi content. The tensile
and tear strength of NR vulcanizates decreased with increasing
bagasse ash silica loading, but there was improvement for the
SBR-based compounds, indicating the reinforcement of BASi in
the rubbers. The addition of bagasse ash silica resulted in a
continuous increase in the hardness of the rubber vulcanizates.
BASi-filled SBR composites gave the highest hardness value. For
abrasion test, the volume loss of BASi-filled rubber compounds
increased with an increase in bagasse ash silica. The NR
composites had the lowest volume loss. Moreover, the NR
compounds had better resilience property than the SBR. The
resilience of rubber composites increased with increasing
bagasse ash silica which corresponded well with crosslink density
results.

คาสาคัญ: ยางธรรมชาติ, ยางเอสบีอาร์, เถ้าชานอ้อย
Keywords: Natural Rubber, Styrene Butadiene Rubber,
Bagasse Ash
* Corresponding author: E-mail : tangudom_39@hotmail.com
126 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ กรุงเทพ 10140

Proceedings The 4th Science Research Conference. 12-13 March 2012.Faculty of Science, Naresuan University.
PH-44

1. บทนา
การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งาน
นั้น นิย มใช้ย างผสมเพื่อ ปรับปรุงสมบัติของยางที่มีอยู่แล้วให้ ดียิ่งขึ้ น
ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ใช้ยางผสมคือ สายพานล้าเลียงในส่วนของยาง
ฉาบผ้าใบ นอกจากจะมียางเอสบีอาร์แล้ วยังมีการผสมยางธรรมชาติ
เพื่อปรับปรุงให้ยางฉาบผ้าใบมีความเหนียวสามารถยึดติดกับผ้าได้ดี
(ณรงค์ฤ ทธิ์ สมบัติส มภพ และคณะ, 2007) และเพิ่ม สมบัติเชิงกล
เนื่องจากยางธรรมชาติมีสมบัติที่สามารถเกิดผลึกได้ในขณะที่รับแรงดึง
(stress induced crystallization) จึงมีความทนทานในการใช้งานภายใต้
สภาวะที่ได้รับแรงดึงได้ดี นอกจากนี้ต้องมีการก้าหนดชนิดและปริมาณ
สารเติมแต่งต่าง ๆ ที่ผสมเข้ากับยางที่เรียกว่า “ออกสูตรยาง” เนื่องจาก
ชนิดและปริมาณของสารเติมแต่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อสมบัติของยาง
กรณีที่ต้องการผลิตภัณฑ์ยางที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนิยมเติมสารตัว
เติมเสริมแรง (reinforcement) ซึ่งที่นิยมใช้กันมี 2 ประเภทคือคาร์บอน
แบลคและซิลิกาโดยคาร์บอนแบลคนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการ
ความสวยงามทางด้านสีสันเพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีด้าตัวอย่างเช่นยาง
รถยนต์ ส่วนซิลิกานิยมน้ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพิ่มสีสันให้แก่
ผลิตภัณฑ์เนื่องจากซิลิกามีสีขาว โดยยางที่เติมคาร์บอนแบลคให้สมบัติ
เชิงกลโดยรวมสูงกว่ายางที่เติมซิลิกา เนื่องจากซิลิกากระจายตัวในยาง
ได้ น้ อ ยกว่ า เพราะเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย าระหว่ า งสารตั ว เติ ม (filler-filler
interaction) ที่แข็งแรงจากพันธะไฮโดรเจนของหมู่ไซลานอล (silanol)
ที่อยู่บนผิวของซิลิกา (Choi และคณะ, 2004) จึงต้องมีการปรับปรุงผิว
ซิลิกาด้วยสารคู่ควบ (coupling agent) นิยมใช้คือ Bis-(3-(trioxysilyl)propyl)-tetrasulfane) หรือ Si69 โดยบริเวณหมู่อัลคอกซี่ (alkoxy) ที่
อยู่ปลายด้านหนึ่งของโมเลกุลเข้าท้าปฏิกิริยากับหมู่ไซลานอล (silanol)
บนผิวของซิลิกาเกิดเป็นพันธะไซลอกเซน (siloxane) ที่มีความเสถียร
(Meon และคณะ, 2004) โดยงานวิจัยของ A. Ansarifar และคณะ
พบว่าการปรับปรุงผิวซิลิกาด้วย Si69 ส่งผลให้ขนาดการเกาะกลุ่มกัน
ของซิลิกาที่ได้จากภาพถ่ายทางสัณฐานวิทยาเล็กลงและมีการกระจาย
ตัวในยางมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงอันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมที่ลดลง
สารตัวเติมซิลิกาในยางนอกจากจะได้มาจากการสังเคราะห์แล้วยัง
ได้มาจากแหล่งธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น เถ้าลอย (fly ash) ที่เป็นของเสีย
จากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน และเถ้าชานอ้อย (Bagasse Ash) ที่เป็น
ของเสียจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ได้มาจากการน้าชานอ้อยไปเผาเพื่อน้า
ความร้อนไปผลิตน้้าตาลดิบแล้วใช้ไซโคลนดักเอาเถ้าชานอ้อยออกมา
ซึ่งทั้งสองมีปริมาณของซิลิกอนไดออกไซด์ (silicon dioxide; SiO2)
หรือซิลิกาประมาณ 35.05 เปอร์เซนต์และ 59.39 เปอร์เซ็นต์ตามล้าดับ
(Thongsong และคณะ, 2008 และ พงศธร จันตรี, 2552) เนื่องจากที่ผิว
ซิลิกาจากธรรมชาติมีหมู่ไซลานอลเหมือนที่ผิวของซิลิกาสังเคราะห์จึง
ปรับปรุงผิว ด้ว ยสารคู่ค วบไซเลนเช่นเดีย วกันโดยปริมาณสารคู่ค วบ
ไซเลนชนิด Si69 ที่เหมาะสมในการปรับปรุงผิวซิลิกาจากธรรมชาติแล้ว
ท้าให้สมบัติเชิงกลโดยรวมของยางธรรมชาติและยางเอสบีอาร์ดีขึ้นคือที่
ปริ ม าณ 2 เปอร์ เ ซนต์ แ ละ 4 เปอร์ เ ซนต์ โ ดยน้้ า หนั ก ของซิ ลิ ก า
ตามล้าดับ (Thongsang, 2005 และ เอกชัย วิมลมาลาและคณะ, 2549)
งานวิจัยที่น้าเถ้าลอยมาใช้เป็นสารตัวเติมในยางมีอย่างแพร่หลาย แต่
ส้าหรับเถ้าชานอ้อยในช่วงแรกเป็นงานวิจัยที่น้าเถ้าชานอ้อยมาท้าเป็น
วัสดุปอซโซลานซึ่งหมายถึงวัสดุที่ประกอบไปด้วยออกไซด์ของซิลิกา

เพื่อน้าไปใช้แทนที่บางส่วนในปูนซีเมนต์แล้วท้าให้สมบัติทางด้านต่างๆ
ของปูนซีเมนต์ดีขึ้น (บุรฉัตร ฉัตรวีระ, 2552) ต่อมาจึงเริ่มมีงานวิจัยที่
น้าเถ้าชานอ้อ ยมาเป็นสารตัวเติมในยางโดยศิริชัย ก้านกิ่ง ศึ กษาผล
ของสารตัวเติมลูกผสมกลุ่มซิลิกาในยางธรรมชาติ พบว่าการเติมพรีซิพิ
เทตซิลิกากับซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยของแหล่งจังหวัดลพบุรีในสัดส่วนที่
เหมาะสมท้าให้ยางธรรมชาติมีสมบัติเชิงกลโดยรวมดีกว่าการเติมซิลิกา
จากเถ้าชานอ้อยเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน้าเอา
ซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยมาเป็นสารตัวเติมร่วมกันกับพรีซิพิเทตซิลิกาใน
ปริมาณคงที่ โดยมีการปรับปรุงผิ ว สารตัว เติมทั้งสองด้ว ยสารคู่ ค วบ
ไซเลนชนิด Si69 ที่ปริมาณ 2 เปอร์เซนต์โดยน้้าหนักของซิลิกาแล้วเติม
ลงในยางธรรมชาติ ยางเอสบีอาร์และยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ กับ
ยางเอสบีอาร์ ศึกษาผลของซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยที่มีต่อสมบัติของยาง
ทางด้านคุณลักษณะการคงรูป ความทนทานต่อแรงดึงและแรงฉีกขาด
ความแข็งที่ผิว ความต้านทานต่ อ การขัดถู และความสามารถในการ
กระดอน
2. จุดประสงค์
เพื่อศึกษาผลของปริมาณซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยที่มีตอ่ ลักษณะการ
คงรูปและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ ยางเอสบีอาร์และยางผสม
ระหว่างยางธรรมชาติและยางเอสบีอาร์ที่เสริมแรงด้วยพรีซพิ ิเทตซิลิกา
เกรดการค้า
3. วิธีการ
ตารางที่ 1แสดงวัตถุดิบที่ใช้ในงานวิจยั
วัตถุดิบ
แหล่งที่มา
ยางธรรมชาติ เกรด STR20 บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จ้ากัด
ยางเอสบีอาร์ เกรด SBR1502 บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จ้ากัด
พรีซพิ ิเทตซิลิกา
บริษัท โตกุยามา สยามซิลิกา จ้ากัด
เกรด Tokusil233
เถ้าชานอ้อย
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมน้้าตาล ที.เอ็น.
จ้ากัด
ซิงค์ออกไซด์
บริษัท ไทย-ไลซาท จ้ากัด
กรดเสตียริก
บริษัท อิมพีเรียลอินดัสเตรียล จ้ากัด
พอลิเอทิลนี ไกลคอล
บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จ้ากัด
เกรด 4000
เมอร์แคบโตเบ็นโซไทอาโซล์ บริษัท ซีเอ็มซี แอดว๊านซ์ จ้ากัด
ไดฟีนีลกัวนิดีน
บริษัท สยามเฆมี จ้ากัด (มหาชน)
ก้ามะถัน
บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จ้ากัด
สารคู่ควบ
บริษัท เบ็นไมเยอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
การปรับปรุงผิวสารตัวเติมกลุ่มซิลิกา
ท้าการปรับปรุงผิวพรีซิพิเทตซิลิกาและซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยด้วย
สารคู่ควบไซเลนชนิด Si69 ที่ปริมาณ 2% โดยน้้าหนัก โดยน้าสารคู่
ควบไซเลน 2 กรัมผสมเอทานอล 100 มิลลิลิตร กวนเป็นเวลา 30 นาที
แล้วน้าไปผสมกับพรีซิพิเทตซิลิกาปริมาณ 100 กรัม ส้าหรับซิลิกาจาก
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เถ้าชานอ้อยจะคิดปริมาณซิลิกาที่มีอยู่จริงคือ 68 เปอร์เซนต์ในเครื่อง
ผสม (high speed mixer) อบไล่เอทานอลในตู้อบที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
การเตรียมสารประกอบยาง
ตารางที่ 2 ส่วนประกอบของสารประกอบยาง
ปริมาณการเติม (phr)
วัตถุดิบ
สูตรยาง
สูตรยาง
สูตรยาง
ธรรมชาติ เอสบีอาร์
ผสม
ยางธรรมชาติ
100
50
ยางเอสบีอาร์
100
50
ซิงค์ออกไซด์
5
กรดเสตียริก
2
เมอร์แคบโตเบ็นโซไทอาโซล์
0.5
ไดฟีนิลกัวนิดีน
0.2
พรีซพิ ิเทตซิลิกา
20
ซิลิกาจากเถ้าชานอ้อย*
0 5 10 และ 15
พอลิเอทิลนี ไกลคอล**
1 1.25 1.5 และ 1.75
ซัลเฟอร์
3
* คิดตามปริมาณซิลิกาที่มีอยู่จริงในเถ้าชานอ้อย (68 เปอร์เซ็นต์)
**เติมพอลิเอทิลีนไกลคอลปริมาณ 5% โดยน้้าหนักของซิลิกา
การเตรียมสารประกอบยางจะใช้เครื่องบดผสมลูกกลิ้งคู่ (two roll
mill) เริ่มจากการบดย่อยยางเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นผสมสารเคมียาง
ตามปริมาณและล้าดับการเติมตามตารางที่ 2 ผสมต่อไปเป็นเวลา 20
นาที และอีก 5 นาทีสุ ดท้ายผสมซัล เฟอร์ แล้ ว จึงน้าไปขึ้ น รูปชิ้น งาน
ทดสอบด้วยเครื่องอัดแบบไฮรดรอลิก (hydraulic press) ที่อุณหภูมิ
160 °C ตามเวลาที่ได้จากการทดสอบหาเวลาการคงรูป ด้วยเครื่อง
Oscillating Disk Rheometer (ODR)
การทดสอบสมบัติเชิงกล
การทดสอบสมบัติเชิงกลของธรรมชาติ ยางเอสบีอาร์ และยางผสม
ระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ที่เติมซิลิกาผสมระหว่างพรีซิพิ เทตซิลิกาและซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทดสอบความทนทานต่อ แรงดึงด้วยเครื่อ ง Universal Testing
Machines จากบริษัท shimadzu รุ่น Autograph AG- I ประเทศญี่ปุ่น
โดยการใช้ตัวจับยึด (grip) ขนาด 5 กิโ ลนิว ตัน โดยมีการควบคุ ม
อุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ 25 องศาเซลเซียส ความเร็วในการดึงคงที่
ที่ 500 มม./นาที ทดสอบหาค่าโมดุลัส ณ การยืดตัว 100 เปอร์เซ็นต์
การยืดตัว ณ จุดขาดและความทนทานต่อแรงดึง ตามมาตรฐาน ASTM
D412-98
2. ทดสอบความทนทานต่อแรงฉีกขาดด้วยเครื่อง Universal Testing
Machines จากบริษัท shimadzu รุ่น Autograph AG- I ประเทศญี่ปุ่น
โดยการใช้ตัวจับยึด (grip) ขนาด 5 กิโ ลนิว ตัน โดยมีการควบคุ ม
อุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ 25 องศาเซลเซียส ความเร็วในการดึงคงที่

500 มม./นาที ทดสอบความทนทานต่อแรงฉีกขาด ตามมาตรฐาน
ASTM D624
3. ทดสอบความต้านทานต่อการขัดถูขัดถู ด้วยเครื่อง DIN Abrasion
Machine บริษัท Hampden test Equipment จ้ากัด ประเทศอังกฤษ
ตามมาตรฐาน DIN 53516 โดยใช้โหลดปริมาณ 10 นิวตันและระยะ
ทางการขัดถู 40 เมตร
4. ทดสอบความแข็ง ด้วยเครื่อง Durometer Hardness รุ่น 475 ของ
บริษัท PTC instrument ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามมาตรฐาน ASTM
D2240-97
5. การทดสอบการกระดอนตามมาตรฐาน BS 903 Part A8 โดยเครื่อง
Dunlop trisometer HW-Wallance จ้ากัด ประเทศอังกฤษ
การทดสอบสมบัติทางกายภาพ
1. ความหนาแน่ น ของพั น ธะข้ า ม ทดสอบหาโดยวิ ธี ก ารบวมตั ว
(Sombatsompop, 1999) โดยเตรียมชิ้นงานยางผสมคงรูปขนาด 2x2
ตารางเซนติ เมตร ท้า การชั่ งน้้ าหนั กของชิ้น งานก่อ นน้ าไปแช่ล งใน
สารละลายโทลู อีนปริมาตร 25 ลู กบาศก์เซนติเมตร เป็น เวลา 168
ชั่วโมง หลังจากนั้นน้าชิ้นงานออกจากสารละลายโทลูอีนแล้วชั่งน้้าหนัก
อีกครั้ง โดยปริมาณของพันธะข้ามสามารถค้านวณได้จากสมการของ
Flory-Rehner โดยค่า Vsที่ 106.2 ลูกบาศก์เซนติเมตร/โมล ค่า  ของ
NR คือ 0.379 ส่วน  ของ SBR คือ 0.413 โดยรายละเอียดแสดงไว้ใน
งานวิจัยของ Sombatsompop และคณะ
2. การตรวจสอบภาพถ่ายทางสัณฐานวิทยา น้าชิ้นงานตรงรอยขาดที่
ผ่านการทดสอบแรงดึงมาเคลือบทอง จากนั้นน้าไปตรวจสอบลักษณะ
ทางสั ณ ฐานวิ ท ยาด้ ว ยเครื่ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ลกตรอนแบบส่ อ งกราด
(Scanning Electron Microscope : SEM) ตรวจสอบลักษณะรูปร่าง
และการกระจายตัวของพรีซิพิเทตซิลิกาและซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยใน
ยาง
4. ผลและอภิปราย
4.1 คุณลักษณะการคงรูปของยางธรรมชาติ ยางเอสบีอาร์ และยางผสม
ระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์

รูปที่ 1 ผลของปริมาณซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยต่อเวลาในการคงรูป

รูปที่ 1 แสดงผลของเวลาในการคงรูป ผลจากการวิจัยพบว่ายาง
เอสบี อ าร์ ใ ช้ เ วลาในการคงรู ป นานกว่ า ยางธรรมชาติ เนื่ อ งมาจาก
โครงสร้างของยางเอสบีอาร์มีส่วนที่ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนซ์
th
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(reactive site) น้อยกว่ายางธรรมชาติ (Sombatsompop, 2004)
นอกจากนี้ เ นื่อ งจากโครงสร้ า งทางเคมี ข องยางเอสบี อ าร์ ที่ มี steric
hindrance group ใหญ่กว่ายางธรรมชาติ (ซึ่งก็คือหมู่วงแหวนเบนซีน )
ท้าให้ องค์ประกอบต่าง ๆ ในสารเคมีย างรวมถึงสารตัวเติม เข้าไปท้า
ปฏิกิริยากับบริเวณพันธะคู่ในสายโซ่ยางเอสบีอาร์ได้ยาก (Musickarat,
2009) ส้าหรับอิทธิพลของซิลิกาจากเถ้าชานอ้อย (BASi) ปริมาณที่มาก
ขึ้นนั้น ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเวลาการคงรูปของยางธรรมชาติ
ในขณะที่สูตรยางที่มีส่วนผสมของยางเอสบีอาร์กลับแสดงการลดลงของ
เวลาการคงรูป เนื่องจากเถ้าชานอ้อยมีองค์ประกอบของโลหะออกไซด์
เช่น อะลูมิเนียมออกไซด์ เหล็ก -ออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ เป็นต้น
ซึ่งโลหะออกไซด์เหล่านี้ท้าหน้าที่เป็นสารกระตุ้นให้ ปฏิกิริยาวัลคาไนซ์
ในยางเกิดได้เร็วขึ้น (Sombatsompop, 2004) ซึ่งผลของโลหะออกไซด์
ที่มีต่อยางเอสบีอาร์แสดงได้ชัดเจนกว่ายางธรรมชาติ เนื่องจากยางเอส
บีอาร์มีการคงรูปที่ยากกว่าดังผลของโครงสร้างทางเคมีตามที่กล่าวมา
4.2 สมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ ยางเอสบีอาร์ และยางผสมระหว่าง
ยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์

รูปที่ 2 ผลของปริมาณซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยต่อผลโมดุลัส ณ การยืด
ตัว 100 เปอร์เซ็นต์
รูปที่ 2 แสดงค่าโมดุลัส ณ การยืดตัวที่ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความสามารถในการต้ านทานการเปลี่ ย นรู ป ร่า งของยาง
พบว่ายางเอสบีอาร์มีค่าโมดุลัสสูงกว่ายางธรรมชาติ เนื่องจากโครงสร้าง
ของยางเอสบีอาร์ที่มีหมู่เบนซีนที่แสดงถึงความแข็งแกร่ง (stiffness) ใน
โครงสร้าง เมื่อเติม BASi มากขึ้ นพบว่าท้าให้ย างทั้งสองมีค่าโมดุลั ส
เพิ่มขึ้นเพราะเป็นการเติมของแข็งที่มีค่าโมดุลัสสูงส่งผลให้ค่าโมดุ ลัส
โดยรวมของยางผสมสูงขึ้น

รูปที่ 3 แสดงค่าความทนทานต่อแรงดึงและการยืดตัว ณ จุดขาด
พบว่ายางธรรมชาติมีความทนทานต่อแรงดึงสูงกว่ายางเอสบีอ าร์ซึ่ง
ให้ผลตามการยืดตัว ณ จุดขาด เนื่องจากยางธรรมชาติสามารถตกผลึก
ได้ในขณะที่ถูกดึงยืด (strain induced crystallization) จึงทนต่อแรงดึง
และเกิด การยื ด ออกได้ ม ากกว่ า กรณีที่ เ ติ ม BASi ในยางธรรมชาติ
ปริมาณเพิ่มขึ้นพบว่าความทนต่อแรงดึงต่้าลงเรื่อย ๆ เนื่องจากในยาง
ธรรมชาติที่เติมพรีซิพิเทตซิลิกาอย่างเดียวมีการกระจายตัวได้ดี ดังรูปที่
4a ที่ไม่พบการเกาะกลุ่มของพรีซิพิเทตซิลิกา แต่เมื่อเติม BASi ลงไปที่
15 phr พบว่าเฟสยางมีความต่อเนื่องลดลงและยังพบการหลุดออกของ
เถ้าชานอ้อยมีลักษณะเป็นแท่งอีกด้วย ดังแสดงในรูปที่ 4b ซึ่งส่งผลต่อ
ความสามารถในการส่งผ่านแรงที่ได้รับ และความสามารถในการยืดตัว
ลดลง ในขณะที่ยางเอสบีอาร์มีแนวโน้มของความทนทานต่อแรงดึงเพิ่ม
สูงขึ้นเมื่อเติม BASi เนื่องจากในยางเอสบีอาร์ที่เติมพรีซิพิเทตซิลิกา
อย่างเดียวมีการเกาะกลุ่มของพรีซิพิเทตซิลิกาแสดงดังรูปที่ 4c ซึ่งคาด
ว่ามาจากความหนืดที่ม ากกว่าของยางเอสบี อ าร์ข ณะท้าการเตรีย ม
สารประกอบยาง โดยได้ท้าการตรวจสอบค่าแรงบิดต่้าสุดที่แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการไหลของยางก่อนเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนซ์ พบว่า
ยางเอสบีอาร์มีค่าแรงบิดต่้าสุดสูงกว่ายางธรรมชาติเท่ากับ 15 dN-m
และ 11 dN-m ตามล้าดับจึงส่งผลให้ความสามารถในการผสมพรีซิพิ เทตซิลิกาในยางเกิดการกระจายตัวได้น้อยกว่า การเกาะกลุ่มของพรีซิพิเทตซิลิกานี้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดอนุภาคของเถ้าชานอ้อยที่อยู่ในช่วง
40-80 ไมครอน จึงคาดว่าการเติม BASi ลงในยางเอสบีอาร์จะสามารถ
แทรกเข้าไปในกลุ่มของพรีซิพิเทตซิลิกาแล้วท้าให้เกิดการแตกออกและ
ช่วยลดการเกาะกลุ่มของพรีซิพิเทตซิลิกาได้แสดงดังรูปที่ 4d ซึ่งท้าให้
ช่วยเกิดอันตรกิริยาระหว่างยางเอสบีอาร์กับสารตัวเติมมากขึ้นและช่วย
เพิ่มความต่อเนื่องของเฟสยางและความสามารถในการยืดตัว ที่ดีขึ้ น
ด้วย

(a) NR/BASi 0 phr

(b) NR/BASi 15 phr

PSi

(c) SBR/BASi 0 phr

รูปที่ 3 ผลของปริมาณซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยต่อผลความทนทานต่อ
แรงดึง (
) และการยืดตัว ณ จุดขาด (
)

(d) SBR/BASi 15 phr

รูปที่ 4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของยางธรรมชาติ (NR) และยางเอสบีอาร์
(SBR)
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รูปที่ 7 ผลของความต้านทานต่อการขัดถูของยางในกรณีที่ไม่เติม
BASi พบว่ายางธรรมชาติและยางเอสบีอาร์มีความต้านทานการขัดถู
ใกล้เคียงกัน เมื่อเติม BASi ปริมาณที่มากขึ้นพบว่าท้าให้มีการสูญเสีย
ปริมาตรของเนื้อยางมากขึ้น เนื่องจากเถ้าชานอ้อยที่หลุดออกมาท้าให้
เกิดการขัดถูแบบ 3 ส่วน (3-body abrasive wear) นอกจากนี้พบว่า
ยางเอสบีอ าร์มีปริมาตรการสูญเสี ยเนื้อ ยางมากกว่ายางธรรมชาติซึ่ง
สัมพันธ์กับความทนทานต่อแรงดึงและฉีกขาด เนื่องจากยางเอสบีอาร์มี
ความทนต่อแรงดึงและแรงฉีกขาดต่้ากว่ายางธรรมชาติ
รูปที่ 5 ผลของปริมาณซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยต่อผลความทนทานต่อ
แรงฉีกขาด
รูปที่ 5 แสดงค่าความทนทานต่อแรงฉีกขาดของยาง พบว่าให้ผล
การทดลองคล้ายกับความทนทานต่อแรงดึง กล่าวคือ ยางธรรมชาติมี
ความทนทานต่อแรงฉีกขาดมากกว่ายางเอสบีอาร์ ซึ่งเมื่อเติม BASi ลง
ไปในยางทั้งสามชนิดพบว่าความทนทานต่อแรงฉีกขาดของยางลดลง
เนื่องจากความต่อเนื่องของเฟสลดลง โดยความทนทานต่อแรงฉีก ขาด
ของยางธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความทนทานต่อแรงฉีก
ขาดของยางที่มียางเอสบีอาร์ เป็นส่วนผสมกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อ
เติม BASi ในปริมาณมากขึ้น

รูปที่ 6 ผลของปริมาณซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยต่อค่าความแข็งที่ผิว

รูปที่ 8 ผลของปริมาณซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยต่อค่าความสามารถใน
การกระดอน
รูปที่ 8 ผลของปริมาณซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยต่อความสามารถใน
การกระดอนยาง พบว่ายางธรรมชาติมีความสามารถในการกระดอน
มากกว่ายางเอสบีอาร์ เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติ
ดังที่กล่าวมาท้าให้สามารถเกิดอันตรกิริยากับสารตัวเติมหรือซัลเฟอร์
เป็นพันธะข้ามได้ดีกว่ายางเอสบีอาร์ (Musickarat, 2009) ในการเติม
เถ้าชานอ้อยในยางปริมาณมากขึ้นมีแนวโน้มท้าให้ความสามารถในการ
กระดอนยางเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจาก BASi มีการปรับปรุงผิวด้วยสารคู่
ควบไซเลนท้า ให้ ส ามารถเกิ ดอั น ตรกิริ ย ากับ สายโซ่ โ มเลกุ ล ยางได้
นอกจากนี้ยังเป็นผลจากความหนาแน่นพันธะข้ ามในโมเลกุลยางด้วย
ดังผลในรูปที่ 9

รูปที่ 6 แสดงผลของปริมาณซิลิกาจากเถ้า ชานอ้อ ยต่อค่ าความ
แข็งที่ผิ ว พบว่ายางเอสบีอ าร์มีค วามแข็งที่ผิ วมากกว่ายางธรรมชาติ
เนื่อ งจากโครงสร้างทางเคมีข องยางเอสบีอ าร์มีส่ ว นประกอบของวง
แหวนเบนซีนท้าให้มีความแข็งแกร่งในโครงสร้าง นอกจากนี้ยังพบว่า
ความแข็งที่ผิวสูงขึ้นตามปริมาณ BASi เพราะเป็นวัสดุที่มีความแข็งที่
ผิวสูง ท้าให้ความแข็งที่ผิวโดยรวมของยางสูงตามไปด้วย

รูปที่ 9 ผลของปริมาณซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยต่อค่าความหนาแน่นของ
พันธะข้าม

รูปที่ 7 ผลของปริมาณซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยต่อความต้านทานต่อการ
ขัดถู

5. บทสรุป (Conclusion)
จากผลการศึกษาคุณลักษณะการคงรูปและสมบัติเชิงกลของยาง
ธรรมชาติ ยางเอสบีอาร์และยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ กับยางเอสบี
อาร์ที่เติมซิลิกาผสมระหว่างพรีซิพิเทตซิลิกาและซิลิกาจากเถ้าชานอ้อย
สรุปได้ว่า
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1. เวลาในการคงรูปของยางที่เติมซิลิกาผสมลดลง โดยเห็นผลชัดเจนใน
ยางที่มียางเอสบีอาร์เป็นส่วนผสม
2. ยางธรรมชาติที่เติมซิลิกาผสมมีความทนทานต่อแรงดึงและความ
ทนทานต่อแรงฉีกขาดลดลง ส่วนยางเอสบีอาร์ที่เติมซิลิกาผสมมีความ
ทนทานต่อแรงดึงและความทนทานต่อแรงฉีกขาดเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการเสริมแรงของซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยในยางเอสบีอาร์
3. ยางธรรมชาติและยางเอสบีอาร์ที่เติมซิลิกาผสมมีความต้านทานต่อ
การขัดถูลดลงตามปริมาณซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยที่เพิ่มขึ้น
4. ความสามารถในการกระดอนของยางธรรมชาติสูงกว่ายางเอสบีอาร์
และการเติ มปริ มาณซิลิ กาจากเถ้า ชานอ้อ ยมากขึ้ น มีแนวโน้มท้ าให้
ความสามารถในการกระดอนของยางเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งให้ผลสอดคล้อง
กับความหนาแน่นพันธะข้ามในยาง
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