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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการเสริมแรงของยางธรรมชาติดวยซิลิกาผสมระหวางเถาลอยและพรีซิพิเทตซิลิ
กา ดวยการนําเถาลอยที่ปรับปรุงผิวดวยสารคูควบไซเลนชนิด Si69 ปริมาณ 2 % โดยน้ําหนัก มาทําการศึกษา
ปริมาณซิลิกาของเถาลอย 0-40 สวนในรอยสวนของยาง และขนาดอนุภาคเถาลอยชวงตางๆ ที่นอยกวา 150
ไมครอน จากนั้นทําการเลือกปริมาณซิลิกาของเถาลอยและขนาดอนุภาคเถาลอยที่เหมาะสมไปทําการศึกษาตอ
ดวยการนําไปใชเปนสารเสริมแรงรวมกับพรีซิพิเทตซิลิกาดวยสัดสวนตางๆ ดังนี้ 100:0 75:25 50:50 25:75
และ 0:100 ซึ่งทําการศึกษาทั้งระบบที่ไมปรับปรุงผิวและปรับปรุงผิวพรีซิพิเทตซิลิกาดวยสารคูควบไซเลนปริมาณ
2% โดยน้ําหนัก โดยทําการตรวจสอบสมบัติของสารประกอบยางธรรมชาติดานลักษณะการคงรูปยาง สมบัติดาน
ความทนทานแรงดึง ความทนทานการฉีกขาด และความตานทานการขัดถู จากการทดลอง พบวา การเติมซิลิกา
ผสมปริมาณ 10 สวนในรอยสวนของยาง ทั้งกรณีไมปรับปรุงผิวและปรับปรุงผิวพรีซิพิเทตซิลิกาใหลักษณะการคง
รูปยางและสมบัติเชิงกลโดยรวมของสารประกอบยางธรรมชาติไมแตกตางกันในทุกสัดสวนของซิลิกาผสม ในขณะ
ที่ยางธรรมชาติที่เติมซิลิกาผสมปริมาณ 40 สวนในรอยสวนของยาง มีสัดสวนของพรีซิพิเทตซิลิกามากกวา 25%
ใหสมบัติเชิงกลดานตางๆ แตกตางกันอยางเห็นไดชัดระหวางระบบที่ไมปรับปรุงผิวกับปรับปรุงผิวพรีซิพิเทตซิลิ
กา ซึ่งการปรับปรุงผิวพรีซิพิเทตซิลิกาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมแรงของสารประกอบยางธรรมชาติให
สูงขึ้นมาก นอกจากนี้ยังพบวา ยางธรรมชาติที่เติมซิลิกาผสมดวยเถาลอยขนาดนอยกวา 25 ไมครอน ใหลักษณะ
การคงรูปยางและสมบัติเชิงกลโดยรวมดีกวาการเติมดวยเถาลอยขนาดอนุภาคในชวง 45-74 ไมครอน
คําสําคัญ: ยางธรรมชาติ เถาลอย ซิลิกาลูกผสม
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Abstract
This article investigated reinforcement of natural Rubber (NR) compounds by fly ash silica
(FASi) and precipitated silica (PSi) hybrid fillers. The fly ash particles used were treated with 2.0 wt%
Si69 coupling agent. The fly ash silica contents to be filled into the NR compound ranged from 0 to 40
parts per hundred of rubber (phr). The effect of particle size of fly ash was studied; its particle size of
less than 150 micron was used. The optimum fly ash silica content and particle size to be introduced
into NR vulcanizates were selected by considering the mechanical properties, which were then
examined for the effect of co-reinforcing filler with precipitated silica in rubber compounds. The weight
fraction FASi:PSi ratio used were 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100. The effect of surface treatment
on PSi with Si69 2.0 wt% was also of interest. The cure characteristics, tensile and tear properties,
hardness, and abrasion resistance of the NR composites filled with FASi/PSi were determined. The
experimental results indicated that the cure time and overall mechanical properties of the FASi/PSi-filled
NR compounds with silica content of 10 phr were similar behavior for both the untreated and treated
PSi filler. At silica content of 40 phr, there was a difference in the mechanical properties of FASi/PSifilled NR vulcanizates between the untreated and treated PSi systems at PSi loading of >25%. The
reinforcement of NR composites was sharply improved by Si69 treatment on PSi surface. Besides, it
was observed that the NR vulcanizates filled with FASi particle size of less than 25 micron gave better
cure and mechanical properties than those with FASi particle size of 45-74 micron.
Keywords: Natural rubber, Fly ash, Hybrid silica
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