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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาอิทธิพลของคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบเฮกซะ
โกนอลโบรอนไนไตรด์/พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน โดยนาอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์และคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่
อัตราส่วนต่างๆ ผสมกับพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน นามาอัดขึ้นรูปร้อนระบบแรงดันเป็นวัสดุเชิงประกอบเฮกซะโกนอลโบรอนไน
ไตรด์/คาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยว/พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน และทดสอบการสึกหรอด้วยเครื่ องทดสอบแบบ Pin-on-Disc กับคู่
สัมผัส 3 ชนิดได้แก่ เหล็กเจือโครเมียมเกรด AISI 52100 เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 304 และอะลูมิเนียมออกไซด์ ผลการทดลอง
พบว่า การเติมอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์และคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวทาให้ความแข็งมีค่าเพิ่มขึ้น และอัตราการสึ ก
หรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อทาการเพิ่มน้าหนักทดสอบจาก 10 ถึง 30 นิวตัน วัสดุเชิง
ประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนที่เติมคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวมีอัตราการสึกหรอต่ากว่า วัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คี
โตนที่เติมเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ และที่อัตราส่วนผสมที่ปริมาณร้อยละ 7.5/2.5 โดยน้าหนัก มีอัตราการสึกหรอสูงที่ที่สุด
นอกจากนี้พฤติกรรมการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบมีค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุคู่สัมผัสอีกด้วย
คาหลัก: พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน, เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์, คาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยว, การสึกหรอ, การอัดขึ้นรูปร้อน
Abstract
In this work, the effect of single-walled carbon nanotube (SWCNT) on wear behavior of hexagonal boron
nitride (h-BN)/Polyetheretherketone (PEEK) was studied. Various h-BN and SWCNT contents were mixed with
PEEK particle and prepared using a compression molding process. Wear behavior of the composites was
investigated using a pin-on-disc testing with three different counterpart materials (chromium steel, stainless
steel and aluminum oxide balls). The results showed that the additions of h-BN and SWCNT improved the
hardness of the PEEK composites. The wear rate of the PEEK composite increased with an increase of the
applied load from 10 to 30 N. The wear behavior of SWCNT/PEEK composite was better than that of hBN/PEEK composite. The 7.5h-BN/2.5SWCNT/PEEK composite showed the highest wear rate. Furthermore, the
wear rate of h-BN/SWCNT/PEEK composites were dependent on type of the counterpart materials.
Keywords: Polyetheretherketone, Hexagonal boron nitride, Single-walled carbon nanotube, Wear,
Compression molding
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วิศวกรรมและเทคโนโลยี Section 1-B วัสดุวิศวกรรม (การพัฒนาคุณสมบัติพื้นผิวของวัสดุ)

1. บทนา
เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและยานยนต์ในปัจจุบัน ได้มีการนาเอาพลาสติกวิศวกรรม (Plastic engineering) มา
ผลิตเป็นชิ้นส่วนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนชิ้นส่วนที่ทาจากวัสดุโลหะ เช่น พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน โดยมีสมบัติเด่นคือ สมบัติ
ทางกลสูง ต้านทานต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอดี และมีน้าหนักเบา เป็นต้น จากสมบัติและข้อดีดังกล่าว ทาให้พอลิอีเทอร์
อีเทอร์คีโตนถู กน ามาประยุ ก ต์ใช้ผ ลิต เป็ น ชิ้น ส่ วนในเครื่องจั กรกล และยานยนต์ ที่ มีจุ ด หมุน หรือ ชุ ดส่ งถ่ายกาลั ง เช่ น แบริ่ ง
(Bearing) ในขณะการใช้งานอาจมีการรับแรงทางกลขณะหมุนหรือเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดการสึกหรอที่รุนแรงได้
ด้วยเหตุนี้ ถ้ามีการปรับปรุงให้พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนมีสมบัติการต้านทานการสึกหรอ และการหล่อลื่นที่ดี สามารถทาให้อายุการ
ใช้งานของชิ้นส่วนในเครื่องจักรกลใช้งานได้นานขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงได้ [1] ซึ่งในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงสมบัติ
การรับแรงทางกล การต้านทานการสึกหรอที่เพิ่มขึ้น และลดแรงเสียดทานที่ดี โดยการเติมสารตัวเติมและสารเสริมแรงต่างๆ เช่น
เส้นใยคาร์บอน [2] เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ [3] และอะลูนิเนียมออกไซด์ [4] เป็นต้น
ในงานวิจัยนี้ สนใจศึกษาอิทธิพลของคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่ส่งผลต่อสมบัติการต้านทานการสึกหรอของวัสดุเชิง
ประกอบเฮกซะโกนอลโบรอนไนตรด์/พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน
2. วิธีการ
2.1 วัสดุและสารเคมี
งานวิจัยนี้ใช้พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน เกรด 450PF จากบริษัท Victrex ประเทศอังกฤษ ผงมีขนาดโดยเฉลี่ย 63 ไมครอน
ผงเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ จากบริษัท MK IMPEX ประเทศแคนาดา มีขนาด 1.5 ไมครอน และผงคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนัง
เดี่ยว จากบริษัท Chengdu Organic Chemicals ประเทศจีน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 2 นาโนเมตร และความยาว 5-30
ไมครอน วัสดุคู่สัมผัสขัดถู 3 ชนิดคือ เหล็กเจือโครเมียม เหล็กกล้าไร้สนิม และอะลูมิเนียมออกไซด์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7
มิลลิเมตร
2.2. การเตรียมชิ้นงานทดสอบ
นาเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์และคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวในอัตราส่วนผสมร้อยละ 10/0, 7.5/2.5, 5/5, 2.5/7.5 และ
0/10 โดยน้าหนัก ทาการกระจายอนุภาคด้วยเอทานอลในเครื่องอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic bath) เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้น
ผสมกับพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนในเครื่องกวนสาร (Magnetic stirrer) เป็นเวลา 30 นาที จากนั้น นาไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 10 ชั่วโมง ขึ้น รูป ด้วยเครื่องอัดขึ้น รูป ร้อนระบบแรงดัน (Compression molding) ที่อุณ หภูมิ 340 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที แรงดันแม่พิมพ์ 10 เมกะปาสคาล แล้วตัดชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร และหนา 3
มิลลิเมตร เพื่อทดสอบการสึกหรอ
2.3 การวัดความแข็งของวัสดุเชิงประกอบ
การวัดค่าความแข็งของวัสดุเชิงประกอบเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์/คาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยว/พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน
ใช้เครื่องวัดความแข็งระดับจุลภาค (Micro-hardness) รุ่น HMV-2000 ของบริษัท Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น โดยวัดความแข็ง
แบบวิคเกอร์ (Vickers) น้าหนักกด 200 กรัม กดเป็นเวลา 15 วินาที ทาการวัดค่าความแข็ง 10 ครั้ง ต่อ 1 ชิ้นงาน แล้วหาค่าเฉลี่ย
2.4 การทดสอบความต้านทานการสึกหรอและสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของวัสดุเชิงประกอบ
ความต้านทานการสึกหรอและสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของวัสดุเชิงประกอบ สามารถทดสอบได้ด้วยเครื่องทดสอบไตรโบโล
ยีแบบลื่นไถล Ball-on-Disc โดยมีคู่สัมผัสเป็นลูกบอลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มิลลิเมตร ใช้อัตราเร็ว 0.1 เมตรต่อวินาที
น้าหนักกด 10, 20 และ 30 นิวตัน และระยะทางการทดสอบ 1 กิโลเมตร โดยค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสามารถวัดได้จากเครือ่ ง
ทดสอบ ส่วนการสึกหรอสามารถวิเคราะห์ได้จากรอยสึกหรอบนชิ้นงาน โดยใช้เครื่อง Profilometer ของบริษัท Mitutoyo รุ่น
SV3000 ประเทศญี่ปุ่น โดยวัดความลึกของรอยสึกหรอ 4 จุด เพื่อนามาคานวณหาค่าเฉลี่ยเป็นพื้นที่การสึกหรอ นามาคานวณ
ปริมาตรการสึกหรอ และรอยสึกหรอตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope;
SEM) รุ่น JSM-6610LV ของบริษัท JEOL ประเทศสหรัฐอเมริกา
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3. ผลและอภิปรายผล
3.1 อิทธิพลของคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่ส่งผลต่อความแข็งของวัสดุเชิงประกอบเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ /พอลิอีเทอร์
อีเทอร์คีโตน
จากการทดสอบความแข็งของวัสดุเชิงประกอบเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ /คาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยว/พอลิอีเทอร์
อีเทอร์คีโตน ดังแสดงในรูปที่ 1 พบว่า ค่าความแข็งของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนเพิ่มขึ้น เมื่อเติมอนุภาคเฮกซะ
โกนอลโบรอนไนไตรด์ที่ปริมาณร้อยละ 10 โดยน้าหนัก และอนุภาคคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่ปริมาณร้อยละ 10 โดยน้าหนัก
เนื่องจากการเติมอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ที่เป็นวัสดุที่มีความแข็งสูง [5] เช่นเดี่ยวกับอนุภาคคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนัง
เดี่ยวมีความแข็งแรงและความแข็งสูง [6-8] เมื่อกระจายตัวในวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนสามารถช่วยรับแรงแทนพอ
ลิเมอร์เมทริกซ์ได้ดี ส่งผลให้ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนเพิ่มขึ้น ในกรณีอัตราส่วนปริมาณการเติมของ
อนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์และคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่ปริมาณร้อยละ 7.5/2.5, 5/5 และ 2.5/7.5 โดยน้าหนัก มี
ผลทาให้ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ

รูปที่ 1 ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน
3.2 อิทธิพลของอนุภาคคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่มีต่อพฤติกรรมการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบเฮกซะโกนอลโบรอนไน
ไตรด์/พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน
รูปที่ 2 แสดงอัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนที่เติม และไม่เติมอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไน
ไตรด์และคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่อัตราส่วนปริมาณต่างๆ ทดสอบที่น้าหนักกด 10, 20 และ 30 นิวตัน พบว่า เมื่อเพิ่ ม
น้าหนักในการทดสอบ อัตราการสึกหรอของพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนมีค่าเพิ่มขึ้น รอยการสึกหรอค่อนข้างเรียบ ดังแสดงในรูปที่ 3
(ก) เมื่อเติมอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ที่ปริมาณร้อยละ 10 โดยน้าหนัก ส่งผลให้อัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบ
พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ที่มีความแข็งสูง ขณะทดสอบการสึกหรออนุภาค
เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์หลุดออกมาอยู่บริเวณผิวสัมผัสขัดถูแล้วเกิดการขูดขีดผิววัสดุร่วมด้วย (3 Body Abrasion) [5] ทาให้
เกิดรอยขูดรีดร่องลึกและหยาบกว่ารอยสึกหรอของชิ้นงานพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน ดังแสดงในรูปที่ 3 (ข) ส่วนการเติมอนุภาค
คาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่ปริมาณร้อยละ 10 โดยน้าหนัก มีผลทาให้อัตราการสึกหรอของพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย เนื่องจากอนุภาคคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวเข้าไปช่วยรับแรงและกระจายแรงจากวัสดุคู่สัมผัสในระหว่างการขัดถู และ
เกิดการหลุดออกของอนุภาคคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวน้อยกว่าอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ เพราะอนุภาคคาร์บอนนา
โนทิวบ์ผนังเดี่ยวมีขนาดเล็กและปริมาณพื้นที่ผิวสัมผัส (Surface area) ที่สูง นอกจากนี้ เกิดทรานเฟอร์ฟิล์มขึ้นในรอยสึกหรอ อาจ
เป็นผลช่วยทาให้อัตราการสึกหรอน้อยกว่ าวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนที่เติมอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์
อัตราการสึกหรอของชิ้นงานพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนที่เติมเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์และคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวในปริมาณ
ร้อยละ 7.5/2.5, 5/5 และ 2.5/7.5 โดยน้าหนัก พบว่า ที่ปริมาณอัตราส่วนผสมร้อยละ 7.5/2.5 โดยน้าหนัก มีอัตราการสึกหรอ
ของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนสูงที่สุด เนื่องจากปริมาณเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ที่มากกว่าคาร์บอนนาโนทิวบ์
ผนังเดี่ยว ขณะทดสอบการสึกหรออนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ หลุดออกมาอยู่บริเวณผิวสัมผัสขัดถูและขูดขีดผิววัสดุร่วม
ด้วย ถึงแม้ว่าคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวทาให้เกิดทรานเฟอร์ฟิล์ม แต่ทรานเฟอร์ฟิล์มที่เกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุให้ค่าการสึก
หรอค่อนข้างสูง ดังแสดงในรูปที่ 3 (ง)
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รูปที่ 2 อัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนที่เติม และไม่เติมอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์และ
คาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่อัตราส่วนต่างๆ ทดสอบกับเหล็กเจือโครเมียมด้วยน้าหนักกด 10, 20 และ 30 นิวตัน ระยะทาง
ทดสอบ 1 กิโลเมตร ณ อัตราเร็ว 0.1 เมตรต่อวินาที
Sliding direction
Sliding direction

(ก) Neat PEEK
Transfer film

Micro abrasion

(ข) 10%wt h-BN / 90%wt PEEK
Sliding direction

Sliding direction

Transfer film
Micro abrasion

(ค) 10%wt SWCNT / 90%wt PEEK
(ง) 7.5%wt h-BN / 2.5%wt SWCNT / 90%wt PEEK
รูปที่ 3 รอยสึกหรอของพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนและวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน ทดสอบกับเหล็กเจือโครเมียมด้วย
น้าหนักกด 30 นิวตัน ระยะทางทดสอบ 1 กิโลเมตร ณ อัตราเร็ว 0.1 เมตรต่อวินาที
3.3 อิทธิพลของชนิดวัสดุคู่สัมผัสขัดถูที่ส่งผลต่อสมบัติการต้านทานการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ /
คาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยว/พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน
รูป ที่ 4 แสดงอั ตราการสึก หรอของพอลิอี เทอร์อีเทอร์คีโตนที่ เติม และไม่เติมอนุภ าคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์และ
คาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่อัตราส่วนปริมาณต่างๆ ทดสอบที่น้าหนักกด 30 นิวตัน พบว่า พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนที่เติมอนุภาค
เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ที่ปริมาณร้อยละ 10 โดยน้าหนัก เมื่อทดสอบกับเหล็กกล้าไร้สนิมและอะลูมิเนียมออกไซด์ มีอัตราการ
สึกหรอเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากขณะทดสอบการสึกหรอ อนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์หลุดออกมาบริเวณผิวสัมผัสขัดถูแล้ว
เกิดการขูดขีดผิววัสดุร่วมด้วย ทาให้เกิดรอยสึกหรอที่เป็นรอยขูดขีดร่องลึก มีลักษณะรอยสึกหรอเหมือนกับรูปที่ 3 (ข) ส่วนพอลิ
อีเทอร์อีเทอร์คีโตนที่เติมอนุภาคคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดีย่ วที่ปริมาณร้อยละ 10 โดยน้าหนัก เมื่อทดสอบกับเหล็กกล้าไร้สนิมและ
อะลูมิเนียมออกไซด์ มีอัตราการสึกหรอที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากอนุภาคคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่มีสมบัติทางกลที่สูง [6-9] เมื่อ
กระจายตัวในพอลิเมอร์เมทริกซ์ จึงทาหน้าที่รั บแรงและกระจายแรงจากพอลิเมอร์ จากการตรวจสอบรอยสึกหรอที่มีวัสดุคู่สัมผัส
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เป็นเหล็กกล้าไร้สนิม พบรอยการสึกหรอและลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบถาวร (Plastic deformation) ของพอลิเมอร์เท่านั้น ดัง
แสดงในรูปที่ 5 (ก และ ข) และในกรณีของอัตราส่วนระหว่างอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์และคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยว
ที่ปริมาณร้อยละ 7.5/2.5, 5/5 และ 2.5/7.5 โดยน้าหนัก พบว่า วัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนที่มีวัสดุคู่ทดสอบเป็น
เหล็กกล้าไร้สนิมและอะลูมิเนียมออกไซด์ พบว่าอัตราการสึกหรอเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณของคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนัง เดี่ยวเพิ่มขึ้น
ในทางตรงกันข้ามกับชิ้นงานที่มีวัสดุคู่ทดสอบเป็นเหล็กเจือโครเมียม ค่าอัตราการสึกหรอสูงที่สุดที่ในชิ้นงานที่เติมเฮกซะโกนอล
โบรอนไนไตรด์ที่ปริมาณร้อยละ 7.5 โดยน้าหนัก
4. บทสรุป
การเติมอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์และคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยว พบว่า ความแข็งของพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนมี
ค่าเพิ่มขึ้น และอัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มน้าหนักในการทดสอบ โดย
ที่วัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนที่เติมอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์มีอัตราการสึกหรอที่สูงกว่าวัสดุเชิงประกอบ
พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนที่เติมอนุภาคคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยว โดยอนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์หลุดออกมาอยู่บริเวณ
ผิวสัมผัสขัดถูและแสดงพฤติกรรมเป็นวัสดุขัดถูร่วมด้วยจึง ทาให้อัตราการสึกหรอเพิ่มขึ้น และที่อัตราส่วนผสมปริมาณที่ร้อยละ
7.5/2.5 โดยน้าหนัก มีอัตราการสึกหรอที่สูงที่สุด ค่าอัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนมีค่าแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุคู่สัมผัส

รูปที่ 4 อัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนกับชนิดวัสดุคสู่ ัมผัสขัดถูที่แตกต่างกัน ทดสอบด้วยน้าหนัก
กด 30 นิวตัน ระยะทางการทดสอบ 1 กิโลเมตร ณ อัตราเร็ว 0.1 เมตรต่อวินาที
Sliding direction

Plastic deformation

(ก) รอยสึกหรอ
(ข) การเปลี่ยนรูปแบบถาวร
รูปที่ 5 ก) รอยสึกหรอและ ข) การเปลีย่ นรูปแบบถาวรของวัสดุเชิงประกอบคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยว/พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน
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