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สมบัติไตรโบโลยี-เชิ งกล และการทนนา้ มันของวัสดุเชิ งประกอบยางอะคริโลไนไตรล์
บิวทาไดอีนทีเ่ ติมคาร์ บอนนาโนทิวบ์ แบบผนังหลายชั้น
Tribological-Mechanical and Oil Resistant Properties of Acrylonitrile Butadiene Rubber
Composite Filled with Multi-Walled Carbon Nanotube
ศิริวรรณ จันทร์สีนาค (Siriwan Jansinak)* เอกชัย วิมลมาลา (Ekachai Wimolmala)**
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาปริ มาณคาร์ บอนนาโนทิ วบ์แบบผนังหลายชั้น โดยปรับเปลี่ยนปริ มาณที่ 0, 3, 6, 9, และ 12
ส่ วนในยางร้อยส่ วน (phr) ในวัสดุเชิงประกอบยางอะคริ โลไนไตรล์บิวทาไดอีน (NBR) ตรวจสอบสมบัติไตรโบโลยี
สมบัติเชิงกล และการทนน้ ามัน ผลการวิจยั พบว่า การเติมคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น ไม่ส่งผลต่อเวลาที่ยาง
เริ่ มเกิดการคงรู ป เวลาที่ยางคงรู ป และค่าผลต่างแรงบิด ส่วนผลการวิจยั ด้านสมบัติเชิงกล พบว่า การเติมคาร์บอนนาโน
ทิ วบ์แบบผนังหลายชั้น ที่ ปริ มาณ 0-12 phr ส่ งผลท าให้มอดุ ลสั แรงดึ ง ความแข็งที่ ผิวเพิ่ มขึ้ น แต่ไม่ ส่งผลต่อความ
ต้านทานต่อแรงดึ งและความต้านทานการฉี กขาด แต่ส่งผลทาให้ความสามารถในการคืนกลับตัวเมื่อได้รับแรงกดอัด
และเปอร์ เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดลดลง หลังการบ่มเร่ งด้วยน้ ามันไฮดรอลิกที่ อุณหภูมิ 125ºC เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง
พบว่า การเติมคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น ส่ งผลทาให้มอดุลสั และค่าความแข็งที่ผิวเพิ่มขึ้น แต่ไม่ส่งผลต่อ
ความต้านทานต่อแรงดึง แต่เปอร์ เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด และความต้านทานการฉี กขาดลดลง ส่ วนผลการวิจยั สมบัติ
การทนน้ ามัน พบว่า ทั้งในกรณี ที่เติมและไม่เติมคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นในวัสดุเชิงประกอบยางเอ็นบีอาร์
มีความสามารถในการทนน้ ามันไฮดรอลิก และผลการวิจยั ด้านสมบัติไตรโบโลยี โดยทาการปรับเปลี่ ยนน้ าหนักกด 5,
10, 20 และ 30 นิ วตัน พบว่า การเติม คาร์ บอนนาโนทิ วบ์แบบผนังหลายชั้นที่ ป ริ มาณต่างๆ ในวัสดุเชิ งประกอบยาง
เอ็นบีอาร์ ส่งผลทาให้ค่าสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทาน และอัตราการสึ กหรอจาเพาะลดลง
ABSTRACT
This work aimed to investigate the effects of multi–walled carbon nanotube loading (0, 3, 6, 9,and 12 parts
per hundred of rubber, phr) on tribological, mechanical and oil resistant properties in acrylonitrile butadiene rubber
composites. The results indicated that adding multi – walled carbon nanotube did not significantly affect the scorch
time, cure time and torque difference. Adding multi–walled carbon nanotube was found to increase the modulus and
hardness, but did not significantly affect the tensile and tear strength with decreases in compression set and
elongation at break. After aging in hydraulic oil 125° C at 72 hrs, the modulus and hardness increased and the
compression set and elongation decreased. The rubber compounds with and without multi–walled carbon nanotube
had the oil resistant properties to hydraulic oil. The coefficient of friction and wear rate of the rubber composites were
found to decrease under the applied loads of 5, 10, 20 and 30 N.
คาสาคัญ: คาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น ยางอะคริ โลไนไตรล์บิวทาไดอีน ไตรโบโลยี
Keywords: Acrylonitrile butadiene rubber, Multi-Wall Carbon Nanotubes, Tribology
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บทนา
ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ (Mega project) เกิ ดขึ้นมาก เช่น การก่อสร้างทาง
ด่วนหรื อทางตึกสูง และอาคารชุด (Condominium) เป็ นต้น จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องจักรกลใช้
ในการทุ่นแรงคน โดยกลไกการทางานของเครื่ องจักรกลขนาดใหญ่ ต้องอาศัยหลักการทางานของระบบไฮดรอลิก ซึ่งมี
การส่ งถ่ายกาลังด้วยของไหลที่เป็ นของเหลว เช่น น้ าหรื อน้ ามันไฮดรอลิก จากการเคลื่อนที่ของลูกสู บ ในเครื่ องจักรกล
มีชิ้นส่ วนที่สาคัญทาหน้าที่ป้องกันการรั่วซึ มของของไหลในระบบ เช่น ยางโอริ ง (O-ring) ปะเก็น (Gasket) และซีลยาง
(Seal) หรื อยางกันรั่ว โดยยางกันรั่วส่วนใหญ่นิยมใช้ในเครื่ องจักรกลทาจากวัสดุยางสังเคราะห์ที่มีสมบัติทนต่อน้ ามันที่
ดี เช่น ยางไนไตรล์ (Nitrile rubber: NBR) ยางฟลูออโรคาร์บอน (Fluorocarbon rubber) เป็ นต้น
จากงานวิจัย ที่ ผ่ านมาเกี่ ย วกับ วัส ดุ ซี ล ยางทนน้ ามัน โดยมี ก ารศึ ก ษาสารตัว เติ ม ในยางผสมระหว่างยาง
ธรรมชาติ ใ นยางเอ็ น บี อ าร์ ที่ สั ด ส่ ว น 20 ส่ ว นในร้ อ ยส่ ว นของยาง เติ ม เถ้า ลอย (Fly ash) และพรี ซิ พิ เทตซิ ลิ ก า
(Precipitated silica) เป็ นสารตัวเติม พบว่า ในกรณี ที่เติมพรี ซิพิเทตซิ ลิกา ส่ งผลทาให้สมบัติเชิงกลทางด้านมอดุลสั แรง
ดึง ความต้านทานต่อการฉี กขาด ความต้านทานต่อแรงดึงและความแข็งมีค่าสูงกว่าการเติมเถ้าลอย ส่ วนในกรณี ที่ผ่าน
การบ่ ม เร่ งสภาวะด้วยความร้ อนและน้ ามัน ไฮดรอลิ ก ท าให้ยางผสมมี สมบัติการยืดตัว ลดลง (Kantala et al., 2009)
จากนั้นจึงมีการขยายต่อยอดงานวิจยั พัฒนาซี ลยางน้ ามันในวัสดุเชิงประกอบยางเอ็นบีอาร์ รูปแบบ U – CUP ที่เติมสาร
ตัวเติมพรี ซิพิเตตซิ ลิกา สาหรับการใช้งานในระบบไฮดรอลิกของเครื่ องจักรกลหนัก ภายใต้สภาวะการใช้งานที่อุณหภูมิ
สู ง เพื่อให้มีสมบัติและการใช้งานสู งขึ้น โดยศึกษาสมบัติดา้ นการทนน้ ามันภายใต้สภาวะการใช้งานอย่างต่อเนื่ องของ
ซี ลยางในกระบอกไฮดรอลิก ผลจากงานวิจยั พบว่า สมบัติเชิงกลโดยรวมและความต้านทานต่อการบวมตัวในน้ ามันที่
อุณหภูมิสูงในวัสดุยางเอ็นบี อาร์ ที่เติมพรี ซิพิเทตซิ ลิกามีค่าสู งกว่ายางที่ ไม่เติมสารตัวเติมพรี ซิพิเทตซิ ลิกา (ปิ ยะภรณ์
และคณะ, 2555) จากงานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่า ลักษณะการใช้งานซีลยางชนิด U – CUP เมื่อมีการใช้งานเกิดการเสี ยดสี กบั
ผนังกระบอกไฮดรอลิกเพื่อต้านแรงดันน้ ามันไฮดรอลิก ส่งผลทาให้ซีลยางอาจเกิดการสึ กหรอ สมบัติดงั กล่าวจึงทาให้
ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาสมบัติเชิ งกล สมบัติไตรโบโลยีและการทนน้ ามันของยางเอ็นบี อาร์ ที่เติมสารตัวเติมคาร์ บอนนาโน
ทิวบ์แบบผนังหลายชั้น (Multi–Walled Carbon Nanotubes : MWCNT) ซึ่ งคาร์ บอนนาโนทิ วบ์แบบผนังหลายชั้นเพิ่ม
สมบัติเชิงกลและต้านทานต่อการสึ กหรอ ส่ งผลทาให้ซีลยางเอ็นบีอาร์ มีสมบัติเชิงกลโดยรวมที่ดีและต้านทานต่อการ
สึ กหรอของชิ้นงาน และช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้นานขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึ กษาปริ มาณคาร์ บอนนาโนทิ วบ์ แบบผนังหลายชั้น ที่ มีต่อสมบัติไตรโบโลยี สมบัติเชิ งกล สมบัติทาง
กายภาพ และการทนน้ ามันของวัสดุเชิงประกอบยางเอ็นบีอาร์
เพื่อศึกษาสมบัติของวัสดุเชิงประกอบยางเอ็นบีอาร์ หลังการบ่มเร่ งที่อุณหภูมิสูงในน้ ามันที่มีต่อสมบัติเชิงกล
กายภาพ
วิธีการวิจยั
วัสดุ/สารเคมี ขั้นตอนการผสม และการเตรียมชิ้นงานวัสดุเชิงประกอบยางเอ็นบีอาร์
ในงานวิจยั นี้ใช้วสั ดุยางเอ็นบีอาร์เป็ นวัสดุหลัก โดยทาการผสมเป็ น 2 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เตรี ยมวัตถุดิบ
ผสมระหว่างยางกับเขม่าดาที่ปริ มาณคงที่ 60 phr ขั้นตอนที่ 2 ปรับเปลี่ยนปริ มาณคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น
ที่ปริ มาณ 0, 3, 6, 9 และ 12 phr เติมในยางเอ็นบีอาร์ และสารเคมีอื่นๆด้วยเครื่ องบดผสมลูกกลิ้งคู่ (Two roll mill) จาก
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บริ ษทั ยง ฟง แมชชี นเนอรี จากัด ตามส่ วนประกอบยางแสดงในตารางที่ 1 เวลาในการผสม 30 นาที เท่ากันทุกสู ตร
ณ อุณหภูมิการผสมในช่วง 40-45 องศาเซลเซี ยสนาวัสดุเชิ งประกอบยางเอ็นบี อาร์ เตรี ยมขึ้นรู ปแผ่นชิ้นงานทดสอบ
ด้วยเครื่ องอัดขึ้นรู ปร้อน (Hot compression molding) จากบริ ษทั แลป เทค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ประเทศไทย อุณหภูมิการ
ขึ้นรู ปที่ 170 องศาเซลเซียส แรงดันแม่พิมพ์ที่ 170 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และเตรี ยมขึ้นรู ปชิ้นงานทดสอบสมบัติ
เชิงกลด้วยแม่พิมพ์ตดั เป็ นรู ปดัมเบลล์
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบยางที่ใช้ในงานวิจยั
Ingredients
NBR grade JSR N215SL ACN 41%
Zinc oxide, ZnO
Stearic acid
Carbon Black (HAF N330)
Carbon nanotube grade NC7000
Mercaptobenzothaizole (MBTS)
Tetramethyl Thiuramdisulfide (TMTD)
Aromatic oil grade E101
Sulphur powder
*phr: part per hundred of rubber

Content (phr*)
100 (Part)
5.0
1.5
60.0
0, 3, 6, 9,12
0.7
2.5
10.0
2.5

Function
Matrix
Activator
Co - Activator
Reinforcing Agent
Filler
Accelerator
Co - Accelerator
Processing aid
Cross-linker

Commercial source
Channel Chemical Co., Ltd.
Thai-Lysaght Co., Ltd.
Imperial Industrial Chemicals Co., Ltd.
Thai Carbon Black Co., Ltd
Nanocyl Co., Ltd.
PI Industry Co., Ltd.
ZEON Advanced Polymix Co., Ltd.
ESSO (Thailand) Public Co., Ltd.
Zeon advanced Polymix Co., Ltd.

ขั้นตอนการทดสอบสมบัตกิ ารคงรู ป สมบัตเิ ชิงกล และภาพถ่ ายชิ้นงานทดสอบ
นายางคอมปาวด์ที่ได้จากเครื่ องบดผสมลูกกลิ้งคู่ทดสอบเวลาที่ยางเริ่ มเกิดการคงรู ป (ts1) และเวลาในการคง
รู ปยางที่ 90 เปอร์เซ็นต์ (tc90) ด้วยเครื่ องรี โอมิเตอร์แบบจานแกว่ง (Oscillating Disk Rheometer; ODR) จาก บริ ษทั โก
เท็ ค เท็ ด ดิ่ ง แมชชี น อิ น ดัส เตรี ย ล จ ากัด รุ่ น GT 70 - 70 S2, ประเทศไต้ห วัน ตามมาตรฐาน ASTM D2084 - 01
อุณหภูมิในการทดสอบ 170 องศาเซลเซี ยส ขึ้ นรู ป แผ่น ชิ้ นงานทดสอบสมบัติเชิ งกล ด้านความต้านทานต่อแรงดึ ง
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ตามมาตรฐาน ASTM D412-06 และความต้านทานต่อการฉี กขาด ตามมาตรฐาน ASTM D624-00
ด้วยเครื่ อง Universal Testing Machine จากบริ ษทั ชิ มาสุ จากัด รุ่ น Autograph AG-I ที่ 5kN ประเทศญี่ปุ่น และความ
แข็งที่ผิวของชิ้นงานตามมาตรฐาน ASTM D2240-03 (Shore A) ด้วยเครื่ องทดสอบความแข็งจากบริ ษทั เทคล็อค จากัด
ประเทศญี่ปุ่น และภาพถ่ายชิ้นงานทดสอบด้วยเครื่ อง Optical microscope (OM)
ขั้นตอนการทดสอบสมบัตไิ ตรโบโลยี
นาชิ้ นงานวัสดุเชิ งประกอบยางเอ็นบี อาร์ ที่เติ มและไม่เติ มคาร์ บอนนาโนทิ วบ์แบบผนังหลายชั้น ทดสอบ
สัมประสิ ทธิ์ แรงเสี ยดทานและอัตราการสึ กหรอจาเพาะ โดยในงานวิจยั ใช้การทดสอบแบบบอลออนดิ สค์ (Ball-onDisc) ทดสอบจานวน 3 ชิ้ น งานต่ อ สู ต ร โดยท าการปรั บ เปลี่ ย นน้ าหนัก กด 5, 10, 20 และ 30 N และค านวณหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ แรงเสี ยดทานและอัตราการสึ กหรอจาเพาะ ดังแสดงในสมการที่ 1 และสมการที่ 2 ตามลาดับ (นิ ธิพงศ์
2549; Piyush et al., 2016)
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µ= F/FN
โดยที่

F คือ แรงเสี ยดทาน (N)
µ คือ สัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทาน
FN คือ แรงต้านวัตถุในแนวตั้งฉาก (N)

Specific
Specific
wearwear
rate rate
= =

Δm
𝜌 x load x distance

โดยที่

(1)

m

คือ
𝜌
คือ
distance คือ
load
คือ

(2)

ผลต่างของน้ าหนักชิ้นงาน (g)
ความหนาแน่นของชิ้นงาน (g/cm3)
ระยะทางในการทดสอบ (m)
น้ าหนักกด (N)

ขั้นตอนทดสอบการบวมตัวในนา้ มัน
เตรี ยมชิ้นงานยางลักษณะวงกลม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร ชัง่ น้ าหนักชิ้นงานก่อน
และหลังการแช่ในน้ ามันไฮดรอลิก โดยใช้อุณหภูมิการทดสอบ 125 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง และคานวณหา
เปอร์เซ็นต์การบวมตัว ดังแสดงในสมการที่ 3
Q = ((M1-M0)/(M0)) x 100
(3)
โดยที่

Q คือ สัดส่วนการบวมตัว (%)
M0 คือ น้ าหนักของชิ้นงานก่อนแช่ (g)
M1 คือ น้ าหนักของชิ้นงานหลังแช่ (g)

ผลการวิจยั
ผลการตรวจสอบเวลาที่ ย างเริ่ ม การคงรู ป เวลาที่ ยางคงรู ป สมบัติเชิ งกล และการทนน้ ามัน ของวัส ดุ เชิ ง
ประกอบยางเอ็นบีอาร์ดงั แสดงในตารางที่ 2 โดยปรับเปลี่ยนปริ มาณคาร์ บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นที่ 0, 3, 6, 9
และ 12 phr พบว่า เมื่อเติมคาร์ บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น ไม่ส่งผลต่อเวลาที่ยางเริ่ มเกิดการคงรู ป (Scorch time)
เวลาที่ ยางคงรู ป (Cure time) และค่าผลต่างแรงบิด เนื่ องจากคาร์ บอนนาโนทิ วบ์แบบผนังหลายชั้นไม่ทาปฏิ กิริยาทาง
เคมีกบั ยางเอ็นบีอาร์
ส่วนผลการตรวจสอบสมบัติเชิงกล พบว่า การเติมคาร์ บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น ส่ งผลทาให้มอดุลสั
แรงดึงและความแข็งที่ผิวมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น เนื่องจากสมบัติของคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นมีค่ามอดุลสั ที่สูง
และมีความแข็งแกร่ ง (Rigidity) (Zhou et al., 2006) เมื่อเติมในวัสดุเชิ งประกอบยางเอ็นบี อาร์ ที่เป็ นวัสดุหลักทาให้มี
ความแข็งแกร่ งและความแข็งที่ผิวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ส่งผลทาให้ความสามารถในการคืนกลับตัวหลังได้รับแรงกดอัด
ของวัสดุเชิงประกอบเอ็นบีอาร์ มีแนวโน้มลดลง เนื่ องจากการเพิ่มปริ มาณคาร์ บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นทาให้
ความสามารถการยืดหยุน่ (Elasticity) ของวัสดุลดลง (Thongsang, Sombatsompop, 2006) จึงส่งผลทาให้เปอร์เซ็นต์การ
ยืดตัว ณ จุดขาดของวัสดุเชิ งประกอบยางเอ็นบี อาร์ มีแนวโน้ม ลดลง แต่เมื่อเพิ่มปริ มาณคาร์ บอนนาโนทิ วบ์แบบผนัง
หลายชั้น ไม่ส่งผลต่อความต้านทานต่อแรงดึงและความต้านทานการฉี กขาด เนื่องจากไม่เกิดอันตรกิริยาระหว่างสายโซ่
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PMO6-5
โมเลกุลยางอะคริ โลไนไตรล์บิวทาไดอีนกับคาร์บอนนาโนทิวบ์ (Filler-filler interaction) (Boonbumrung et al., 2016)
ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบเปอร์ เซ็นต์ยางบาวด์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเติมคาร์ บอนนาโนทิวบ์แบบผนัง
หลายชั้นในปริ มาณต่างๆ ไม่ส่งผลต่อค่าการบวมตัวของวัสดุเชิงประกอบยางเอ็นบีอาร์ เนื่องจากโครงสร้างของยางเอ็น
บี อาร์ สามารถต้านทานต่อการแทรกตัวของน้ ามันได้ดี (ปิ ยะภรณ์ และคณะ, 2555) และในกรณี การบ่มเร่ งสภาวะใน
น้ ามันไฮดรอลิก ที่ อุณหภูมิ 125 องศาเซลเซี ยส เวลา 72 ชัว่ โมง พบว่า มอดุ ลสั แรงดึ งและความแข็งที่ ผิวมี แนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เนื่ องจากวัสดุเชิงประกอบยางเอ็นบีอาร์ ได้รับความร้อนในน้ ามันไฮดรอลิกเป็ นระยะเวลาที่ต่อเนื่ อง ทาให้เกิด
การวัลคาไนซ์หลังการบ่มเร่ งเมื่อได้รับความร้อน (Post curing) ทาให้สายโซ่ยางเกิดการเคลื่อนไหวได้ยาก แต่ส่งผลทา
ให้เปอร์เซ็นต์การยืดตัว และความต้านทานการฉี กขาดลดลง
ตารางที่ 2 สมบัติการคงรู ปและสมบัติเชิงกลทั้งก่อนและหลังการบ่มเร่ งด้วยน้ ามันไฮดรอลิก ที่อุณหภูมิ 125ºC
เวลา 72 ชัว่ โมงของวัสดุเชิงประกอบยางเอ็นบีอาร์ที่เติมคาร์บอนนาโนทิวย์แบบผนังหลายชั้น
Cure properties
Propeties
NBR + MWCNT
0
3
6
9
12
55.0±0.3
52.0±0.5 46.0±0.4
44.0±0.4
41.0±0.1
Scorch time (sec)
131.0±0.6 124.0±0.4 100.0±5.5 113.0±3.4
123.0±0.1
Cure time (sec)
90.0±1.2
96.7±1.0 73.6±3.4
86.1±2.1
90.4±2.7
DT (MH-ML) (dN-m)

Mechanical properties
Propeties
Before
After
Before
Tensile strength (MPa)
After
Before
Elongation at break (%)
After
Before
Tear strength (kN/m)
After
Before
Hardness (Shore A)
After
Compression set (%) at 100ºC, 22 hr
Bound rubber (%)
Swelling (%) at 125 ºC in hydraulics oil,
72 hr
Tensile modulus at 70%
(MPa)

NBR + MWCNT

0

3

6

9

12

5.0±0.1
6.8±0.1
14.9±1.6
11.6±1.8
224±22
140±14
30.8±7.2
25.2±3.1
83±1
84±1
22.8±0.0
18.9±6.9

7.1±0.4
11.1±0.4
15.4±2.7
15.4±1.8
184±18
125±11
39.1±9.2
21.4±4.2
84±1
86±1
24.4±0.0
20.2±6.2

8.2±0.6
14.2±0.5
13.3±1.8
13.6±1.8
160±20
95±14
37.8±4.1
30.2±6.7
87±1
89±1
25.1±0.1
21.9±4.2

9.0±1.4
18.7±0.2
13.8±1.4
13.9±1.8
146±17
89±12
37.1±3.1
25.2±2.8
89±1
91±1±
25.4±0.0
23.4±1.8

12.8±0.4
19.2±0.4
16.4±2.7
16.0±2.6
125±18
76±15
45.8±1.4
34.0±7.9
90±1
93±1
26.7±0.0
25.1±5.9

No Change
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PMO6-6
ผลการตรวจสมบัติไตรโบโลยีของวัสดุเชิงประกอบยางเอ็นบีอาร์ ที่เติมคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น
พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทานมีแนวโน้มลดลงตามน้ าหนักกดที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากชิ้นงานทดสอบและหัวกด
(Ball) เกิดการสัมผัสกับผิวหน้าชิ้นงานมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลทาให้หวั กดสัมผัสกับคาร์ บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น
ที่มีสมบัติเป็ นสารหล่อลื่นชนิดแข็ง (Self lubricante) ซึ่ งทาให้ค่าสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทานลดลง ส่วนอัตราการสึ กหรอ
จาเพาะมีแนวโน้มลดลงตามปริ มาณคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นและน้ าหนักกดที่เพิ่มขึ้นรู ปที่ 1a และ 1b แต่
ชิ้นทดสอบมีรอยแตกมากขึ้น เนื่ องจากชิ้นทดสอบมีค่ามอดุลสั และความแข็งเพิ่มขึ้นตามปริ มาณคาร์ บอนนาโนทิ วบ์
แบบผนังหลายชั้นที่สูงขึ้น ดังตารางที่ 1 (Felhos et al., 2007) และเมื่อได้รับน้ าหนักกดอย่างต่อเนื่ องอาจทาให้ชิ้นงาน
ทดสอบเกิดความล้า (Fatigue) (ปนัดดา และคณะ, 2545) ในเนื้ อวัสดุซ่ ึ งเชิงประกอบยางเอ็นบีอาร์ เกี่ยวข้องกับการเกิ ด
รอยแตกและการเติบโตของรอยแตก บริ เวณผิวหน้าชิ้ นงานดังรู ปที่ 2 ซึ่ งสอดคล้องกับภาพถ่ายของชิ้นงานทดสอบ
หลังจากทดสอบสมบัติไตรโบโลยี พบว่า ชิ้นงานทดสอบมีรอยแตกเพิ่มขึ้นตามปริ มาณของคาร์ บอนนาโนทิ วบ์แบบ
ผนังหลายที่เพิ่มขึ้นและน้ าหนักกดที่สูงสุด (30 N)
1.6

5N

10 N

20 N

30 N

1.4

Coefficient of friction

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0

3

6

9

12

Content of MWCNT (phr)

(a)
3.5

5N

10 N

20 N

30 N

Specific wear rate (10-7. cm3/N.m)

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
0

3

6

9

12

Content of MWCNT (phr)

(b)
รู ปที่ 1 วัสดุเชิ งประกอบยางเอ็นบี อาร์ ที่เติมคาร์ บอนนาโนทิ วบ์แบบผนังหลายชั้นหลังการทดสอบสมบัติไตรโบโลยี
ความเร็ ว 0.5 เมตร/วินาที น้ าหนักกด 5, 10, 20 และ 30 นิ วตัน (a) สัมประสิ ทธิ์ แรงเสี ยดทาน (b) อัตราการสึ ก
หรอจาเพาะ
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Load
(N)

0

3

Content of MWCNT (phr)
NBR+MWCNT
6

9

12

5
2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

30
2 mm

2 mm

รู ปที่ 2 ภาพถ่ายของวัสดุเชิงประกอบยางเอ็นบีอาร์ที่เติมคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นหลังทดสอบสมบัติ
ไตรโบโลยี ความเร็ ว 0.5 เมตร/วินาที น้ าหนักกดที่ 5 และ 30 นิวตัน
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
1. การเติมอนุภาคคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นในวัสดุเชิงประกอบยางเอ็นบีอาร์ที่ปริ มาณ 0-12 phr ไม่
ส่งผลต่อเวลาที่ยางเริ่ มเกิดการคงรู ป เวลาที่ยางคงรู ป และค่าผลต่างแรงบิด
2. การเติมอนุภาคคาร์ บอนนาโนทิ วบ์แบบผนังหลายชั้นในวัสดุเชิ งประกอบยางเอ็นบี อาร์ ที่ปริ มาณ 0-12 phr
ส่งผลทาให้มอดุลสั แรงดึง ความแข็งที่ผิวเพิ่มขึ้น แต่ไม่ส่งผลต่อความต้านทานต่อแรงดึงและความต้านทานการฉี กขาด
แต่ส่งผลทาให้ความสามารถในการคืนกลับตัวหลังได้รับแรงกดอัดและเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดลดลง
3. การบ่มเร่ งด้วยน้ ามันไฮดรอลิก ที่อุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง ส่งผลทาให้มอดุลสั แรงดึง
และความแข็งที่ ผิวเพิ่มขึ้น แต่ไม่ส่งผลต่อความต้านทานต่อแรงดึงและการบวมตัวของวัสดุเชิงประกอบยางเอ็นบีอาร์
แต่ค่าความต้านทานการฉี กขาด และเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด ลดลง
4. การเติ ม อนุ ภ าคคาร์ บ อนนาโนทิ ว บ์ แ บบผนังหลายชั้น ในวัส ดุ เชิ งประกอบยางเอ็น บี อ าร์ ส่ งผลท าห้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทานและค่าอัตราการสึ กหรอจาเพาะลดลงตามน้ าหนักกดที่เพิ่มขึ้น แต่พ้ืนผิวชิ้นทดสอบมีรอยแตก
มากขึ้น เมื่อมีการเติมคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นและน้ าหนักกดที่เพิม่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
คณะวิจัยฯ ขอขอบคุ ณ สานักงานคณะกรรมการอุ ด มศึ กษา (สกอ.)ที่ ส นับ สนุ น ทุ น วิจัยภายใต้โครงการ
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ (National Research University; NRU)
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