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งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาอิทธิพลของปริมาณเฮกซะโกนอลโบรอนไน
ไตรด์ที่มีผลต่อไทรโบโลยีของวัสดุเชิงประกอบเฮกซะโกนอลโบรอนไน
ไตรด์/พอลิ อีเทอร์อีเทอร์คีโ ตน โดยนาเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์
ปริมาณร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 โดยน้าหนัก ผสมกับพอลิอีเทอร์
อีเทอร์คีโ ตนน ามาอัดขึ้ น รูปร้อ นเป็น วัส ดุเชิงประกอบเฮกซะโกนอล
โบรอนไนไตรด์/พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน ผลการทดลองพบว่าการเติม
เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ทาให้ ความแข็งมีค่าเพิ่มขึ้นและอัตราการ
สึกหรอมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อทาการเพิ่มน้าหนักกดจาก 5 ถึง 100 นิวตัน
พบว่าอัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบจะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ ค่าสั มประสิ ทธิ์แรงเสี ย ดทานของวัส ดุเชิงประกอบเฮกซะ
โกนอลโบรอนไนไตรด์/พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน มีค่าลดลงเมื่อมีการเติม
เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ และมีค่าต่าที่สุดเมื่อ เติม เฮกซะโกนอล
โบรอนไนไตรด์ปริมาณร้อยละ 20 โดยน้าหนัก
คาสาคัญ: เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์/พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน/ความ
ต้านทานการสึกหรอ/สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน/การอัดขึ้นรูปร้อน
Abstract
This research studied the effect of hexagonal boron
nitride (h-BN) content on tribological properties of Poly(etherether-ketone; PEEK) composite. Hexagonal boron nitride particles
with the contents of 5, 10, 15 and 20 wt% were mixed with PEEK
and prepared by compression molding process. The results
showed that the hardness of the PEEK composite were improved
with an increase of h-BN content. The wear rate of the PEEK
composite increased with h-BN addition. The wear rate of PEEK
composite increased with applied loading from 5 N to 100 N. The
increase of h-BN content reduced the friction coefficient and the
PEEK composite with a 20 wt% h-BN showed the lowest friction
coefficient.
Keyword: Hexagonal boron nitride/Poly(ether-ether-ketone)/
Wear resistance/Friction coefficient/Compression molding

1. บทนา
วัสดุพอลิเมอร์ถูกพัฒนาและนามาใช้ งานเพื่อป้องกันการสึกหรอ
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความต้านทานการสึกหรอ (Wear resistance)
สู ง และมี น้ าหนั ก เบา [1] นอกจากนี้ แ ล้ ว ยั ง ต้ อ งมี ส มบั ติ เ ชิ ง กล
(Mechanical properties) อาทิเช่น ความต้ านทานแรงดึง ความ
ต้านทานการกระแทก และมีความแข็งสูง เป็นต้น [2]
พอลิอีเทอร์อีเทอร์คี โตน มีสมบัติเด่น คือ สมบัติเชิงกลดี ทนต่อ
ความร้อนและ มีความต้านทานต่อการสึกหรอดี ด้วยเหตุนี้จึงสนใจพอลิ
อีเทอร์อีเทอร์คีโตนมาทาการวิจัยเพื่อใช้เป็นวัสดุต้านทานการสึกหรอ
โดยทาการเพิ่มสมบัติด้วยการเติมสารตัวเติม (Filler) เข้าไปเพื่อเพิ่ม
ความต้านทานการสึกหรอ และลดแรงเสียดทาน (Friction) [3] สารตัว
เติมที่นิยมผสมเข้าไปเพื่อเพิ่มสมบัติดังกล่าว เช่น เส้นใยคาร์บอน [4]
อะลูมิเนียมออกไซด์ [5] เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ [6] ซิลิคอนคาร์ไบด์
[7] และซิลิคอนไดออกไซด์ [8] เป็น ต้น ในงานวิจัยนี้สนใจวัสดุที่มีสั ม
ประสิทธ์แรงเสียดทานต่าใช้เป็นสารตัวเติมเพื่อเติมลงไปในพอลิอีเทอร์
อีเทอร์คีโตน ได้แก่ เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ (h-BN) ซึ่งเป็นวัสดุ
ประเภทเซรามิคสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารหล่อลื่นของแข็ง (Solid
lubricant) โครงสร้างผลึกของเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ มีแรงแวน
เดอร์วาล (Van der waals) ยึดเกาะระหว่างชั้น เป็นการยึดเกาะอย่าง
อ่อนทาให้ระหว่างชั้นสามารถเลื่อน (Slip) ผ่านกันได้ง่ายเป็นผลให้มีค่า
สัมประสิทธิ์แรงเสีย ดทานต่า [9] จากงานวิจัยของ Kimura และคณะ
[10] ได้นาเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์เป็นสารเติมแต่ง (Additive)
เติมลงไปในน้ามันที่ใช้เป็นสารหล่อลื่นในอัตราส่วนเฮกซะโกนอลโบรอน
ไนไตรด์ร้อยละ 1 โดยน้าหนัก พบว่าอัตราการสึกหรอของวัสดุคู่สัมผัสมี
ค่าลดลง
ในงานวิจัยนี้ สนใจศึกษาอิทธิพลของปริมาณเฮกซะโกนอลโบรอน
ไนไตรด์ ที่มีผลต่อการต้านทานการสึกหรอและสัมประสิทธ์แรงเสีย ด
ทานของวัสดุเชิงประกอบเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ /พอลิ อีเทอร์
อีเทอร์คีโตน
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3. ผลและอภิปราย
3.1
อิทธิพลของเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ที่ส่งผลต่อ
ความแข็งของพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน
จากการทดสอบความแข็ ง ของพอลิ อี เ ทอร์ อี เ ทอร์ คี โ ตน
พบว่า การเติมอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ ส่งผลให้ความแข็ง
ของพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนมีความแข็งสูงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 1 ค่า
ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนจะเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ร้อยละ 5 ถึง 20 โดยน้าหนัก ทั้งนี้
เนื่องจากอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์เป็นวัสดุที่มีความแข็งสูง
เท่ากับ 1500 HV [11] เมื่อกระจายตัวอยู่ในวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์

Hardness HV300

อีเทอร์คีโตนจะสามารถช่วยรับแรงได้ดี ส่งผลทาให้ความแข็งของวัสดุ
เชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนมีค่าสูงขึ้น
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รูปที่ 1 ค่าความแข็งของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คโี ตนจาก
การเติมปริมาณเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์รอ้ ยละโดยน้าหนัก
3.2 อิทธิพลของปริมาณเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ ที่
ส่งผลต่อสมบัติไทรโบโลยีของพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน
จากรูปที่ 2 แสดงอัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบที่
น้าหนักกด 10, 20 และ 30 นิวตัน พบว่าค่าอัตราการสึกหรอสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ
ค่าอัตราการสึกหรอที่น้าหนักกดต่า (10 นิวตัน) พบว่าเมื่อ
เพิ่มปริมาณเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ อัต ราการสึกหรอมีค่าเพิ่ม
สูงขึ้น เนื่องจากขณะทาการทดสอบการสึกหรออนุภาคเฮกซะโกนอล
โบรอนไนไตรด์ที่มีความแข็งหลุดออกจากผิววัสดุและขูดผิวชิ้นงานทา
ให้เกิดการสึกหรอแบบขัดถู (Abrasive wear) ดังแสดงในรูป 3b เมื่อ
เปรียบเทียบกับผิวชิ้นงานที่ไม่เติม เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ ที่ผ่าน
การทดสอบการสึกหรอ (รูป 3a)

Wear rate (x10-6 mm3/m)

2. วิธีการ
2.1 วัสดุและสารเคมี
งานวิจัยนี้ใช้วัสดุพอลิเมอร์ชนิดพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน เกรด
450PF จากบริษัท Victrex ประเทศอังกฤษ ผงมีขนาดโดยเฉลี่ย 63.16
ไมครอน และผงเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ จากบริษัท MK IMPEX
ประเทศแคนาดา มีขนาด 1.5 ไมครอน
2.2 การเตรียมชิ้นงานทดสอบ
นาเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ ในสัดส่วนร้อยละ 5, 10, 15 และ
20 โดยน้าหนัก ผสมกับพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน ในเอททานอลและ
นาไปผสมในเครื่องกวนสาร (Magnetic Stirrer) เป็นเวลา 20 นาที
จากนั้น นาไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 ชั่วโมง ขึ้น
รูปด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปร้อน (Compression Molding) ที่อุณหภูมิ 340
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที แรงดันแม่พิมพ์ 10 เมกกะปาสคาล
แล้วตัดเป็นชิ้นงานทดสอบ
2.3 การวัดความแข็งของวัสดุเชิงประกอบ
การวัดค่าความแข็งของวัสดุเชิงประกอบเฮกซะโกนอลโบรอนไน
ไตรด์ /พอลิ อีเ ทอร์ อีเ ทอร์คี โ ตน ใช้ เครื่อ งวัด ความแข็ ง ระดั บจุ ล ภาค
(Microhardness) รุ่น FM-700e ของบริษัท Future Technology
ประเทศจีน โดยวัดความแข็งแบบวิคเกอร์ (Vickers) กดเป็นเวลา 15
วินาที น้าหนักกด 300 กรัม ทาการวัดค่าความแข็ง 15 ครั้ง ต่อ 1
ชิ้นงาน เพื่อนามาหาค่าเฉลี่ย
2.4 การทดสอบความต้านทานการสึกหรอและสัมประสิทธิ์แรง
เสียดทานของวัสดุเชิงประกอบ
ความต้ า นการสึ ก หรอของวั ส ดุ แ ละสั ม ประสิ ท ธิ์ แ รงเสี ย ดทาน
สามารถทดสอบได้จากเครื่องทดสอบไทรโบโลยี แบบลื่นไถล Ball-onDisc โดยมีบอลเหล็กชุบโครเมียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มิลลิเมตร
เป็นวัสดุคู่สัมผัสใช้อัตราเร็ว 0.1 เมตรต่อวินาที น้าหนักกดในการ
ทดสอบเท่ากับ 5, 10, 20, 30, 50, 80 และ 100 นิวตัน ที่ระยะทาง 1
กิโลเมตร โดยค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสามารถวัดได้จากเครื่อ ง
ทดสอบ ส่วนการสึกหรอสามารถวิเคราะห์ได้จากรอยสึกหรอบนชิ้นงาน
โดยใช้เครื่อง Profilometer ของบริษัท Mitutoyo รุ่น SV3000 ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยวัดความลึกของรอยสึกหรอ 4 จุด เพื่อนามาคานวณหา
ค่าเฉลี่ยเป็นพื้นที่การสึกหรอ และนามาคาณวนปริมาตรการสึกหรอ
นอกจากนี้รอยสึกหรอถูกตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) รุ่น JEOLJFM6110LV ประเทศญี่ปุ่น
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รูปที่ 2 อัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบที่ไม่เติมและเติมเฮกซะ
โกนอลโบรอนไนไตรด์ในปริมาณ 5, 10, 15 และ 20 wt%
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ค่าอัตราการสึกหรอที่น้าหนักกดสูง (20 และ 30 นิวตัน)
พบว่า เมื่อเพิ่มเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ ปริมาณร้อ ยละ 5 โดย
น้าหนัก อัตราการสึกหรอมีค่าเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเกิดการสึกหรอแบบ
ขัดถู (Abrasive wear) ที่รุนแรง และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณเฮกซะ
โกนอลโบรอนไนไตรด์ในพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนที่ร้อยละ 5, 10, 15
และ 20 โดยน้าหนัก พบว่าอัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิ
อีเทอร์อีเทอร์คีโตนมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากความแข็งที่เพิ่มขึ้นดังรูป
ที่ 1 และสมบัติการเป็นสารหล่อลื่นของแข็ง (Solid lubricant) มีค่า
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่า [9] เมื่อกระจายตัวอยู่ในวัสดุเชิงประกอบ
พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนในปริมาณมาก

ทาให้แรงเสียดทานระหว่างวัสดุคู่สัมผัส (Counterpart material) ลดลง
มาก สอดคล้องกับรูป 4b และ 4c เติมอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไน
ไตรด์ในปริมาณร้อยละ 15 และ 20 โดยน้าหนักตามลาดับ พบว่ารอย
การสึกหรอมีความหยาบและรอยขัดถูมี ความรุนแรงน้อยกว่าการเติม
อนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ ในปริมาณน้อยร้อยละ 5 โดย
น้าหนักดังแสดงในรูป 4a นอกจากนี้แล้วอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอน
ไนไตรด์ยังเป็นวัส ดุที่มี การนาความร้อน (thermal conductivity) สู ง
เมื่อเติมลงไปในวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนในปริมาณมาก
จะช่วยลดความร้อนที่เกิดจากการเสีย ดสีระหว่างวัส ดุคู่สัมผั สและลด
อัตราการสึกหรอจากความร้อนระหว่างการทดสอบการสึกหรอ [12]

Sliding direction

Sliding direction

b) 20 wt% h-BN
a) ไม่เติม h-BN
รูปที่ 3 รอยสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์- พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน น้าหนักกด 10 นิวตัน ระยะทาง 1 กิโลเมตร

Sliding direction

Sliding direction

b) 15 wt% h-BN

a) 5 wt% h-BN

Sliding direction

c) 20 wt% h-BN
รูปที่ 4 รอยสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์- พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน น้าหนักกด 30 นิวตัน ระยะทาง 1 กิโลเมตร
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รูป ที่ 5 แสดงค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ แรงเสี ย ดทานของวัส ดุเ ชิ ง
ประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนที่ไม่เติมและเติมเฮกซะโกนอลโบรอน
ไนไตรด์ในปริมาณร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 โดยน้าหนัก พบว่าค่า
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน
ที่น้าหนักกด 10, 20 และ 30 นิวตัน มีแนวโน้มที่ลดลง
0.40

Friction coefficient

0.30

0
5

0.20

10
15
20

0.10
0.00
10

20
Load (N)

30

รูปที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของวัสดุเชิงประกอบที่ไม่เติมและ
เติมเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ในปริมาณ 5, 10, 15 และ 20 wt%
รูปที่ 6 แสดงอัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิ
อีเทอร์อีเทอร์คีโตนที่เติมเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ในปริมาณร้อยละ
20 โดยน้าหนัก ที่น้าหนักกด 5 ถึง 100 นิวตัน ทดสอบด้วยความเร็ว
0.1 เมตรต่อวินาที ระยะทางทดสอบ 1 กิโลเมตร พบว่า เมื่อน้าหนักกด
เพิ่มขึ้นอัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบจะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น
เนื่ อ งจากการเพิ่ มน้ าหนั กกดเป็ น การเพิ่ มแรงเค้ น ให้ กั บผิ ว วั ส ดุเ ชิ ง
ประกอบขณะทาการทดสอบการสึกหรอ

Wear rate (x10-6 mm3/m)
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รูปที่ 6 อัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบที่เติมเฮกซะโกนอล
โบรอนไนไตรด์ในปริมาณ 20 wt% ที่น้าหนักกดต่างกัน

4. บทสรุป
การเติมอนุภ าคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ พบว่าทาให้
ความแข็ ง มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น และส่ ง ผลให้ อั ต ราการสึ ก หรอของวั ส ดุ เ ชิ ง
ประกอบพอลิ อี เ ทอร์ อี เ ทอร์ คี โ ตนมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง
ปริมาณอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ในพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน
ที่ปริมาณร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 โดยน้าหนัก พบว่าอัตราการสึก
หรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิ อีเทอร์อีเทอร์คีโ ตนมีแนวโน้มที่ล ดลง
เนื่องจากความแข็งที่เพิ่มขึ้นและอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์
เป็น วัส ดุ ที่มี ส มบัติ เป็น สารหล่ อ ลื่ น ของแข็ ง นอกจากนี้ น้าหนัก กดที่
เพิ่มขึ้นยั งส่งผลให้อัตราการสึ กหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์
อีเทอร์คีโตนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้การเติมอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไน
ไตรด์ ยั งส่ งผลให้ สั มประสิ ทธิ์ค วามเสี ย ดทานของวัส ดุเชิงประกอบมี
แนวโน้มลดลงและมีค่าต่าที่สุดเมื่อเติม เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์
ปริมาณร้อยละ 20 โดยน้าหนัก
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