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การพัฒนาสมบัติเชิงกลของชันวัสดุซ่อมแซมตัวเองของถังนํามันซ่ อมแซมตัวเองได้
โดยการเติมเส้ นใยนาโนเซลลูโลส
Improvement of Mechanical Properties of Self-sealing Material of Self-sealing Fuel Tank
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีปรับปรุ งสมบัติความแข็งแรงของยางธรรมชาติ โดยใช้สารเสริ มแรงเป็ นเส้นใยนาโนเซลลูโลส
และผสมลงในยางธรรมชาติที 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 phr เพือทําเป็ นวัสดุกนั รัวของถังนํามันซ่อมแซมตัวเองได้
งานวิจยั นีศึกษาหาปริ มาณรู พรุ น สมบัติเชิ งกล (ทังก่อนและหลังการบวมตัวในนํามันเบนซิ น) และอัตราการบวม
ตัวของยาง กระบวนการเตรี ยมชิ นงานทํา ได้โดยผสมเส้นใยนาโนเซลลู โลสกับ นํากลัน จากนันทํา ให้เส้นใย
กระจายตัวด้วยเครื องผสมสารความถีสู ง นํามาผสมกับนํายางลาเท็กซ์ดว้ ยเครื องกวนสารละลาย และอบทีอุณหภูมิ
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70 องศาเซลเซี ยส นาน 12 ชม. นํายางผสมเส้นใยดังกล่าวมาผสมกับยางธรรมชาติและสารเติมแต่ง ด้วยเครื องผสม
ยางแบบสองลูกกลิง จากนันหาค่าระยะเวลาการคงรู ปของยาง (tc90) ด้วยเครื องรี โอมิเตอร์ แบบจานแกว่งทีอุณหภูมิ
150 องศาเซลเซี ยส นําค่าทีได้มาใช้ในการคงรู ปยางให้เป็ นแผ่นด้วยเครื องอัดขึนรู ปด้วยความร้ อน จากนันศึกษา
สัณฐานวิทยา ได้แก่ วิเคราะห์หาปริ มาณรู พรุ น และการกระจายตัวของเส้นใย ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่ องกราด ทดสอบสมบัติเชิ งกล ด้วยเครื องทดสอบแรงดึง ในขณะเดียวกันนํายางสู ตรต่าง ๆ ไปหาอัตราการ
บวมตัวในนํามันเบนซิ นทีเวลาต่าง ๆ ผลการทดลองสรุ ปว่า สู ตรทีมีการผสมเส้นใยลงในยางธรรมชาติที 2 phr
เป็ นสู ตรที เหมาะสมทีสุ ด เพราะมี อ ัตราการบวมตัวเร็ วที สุ ดเมื อสั ม ผัสกับ นํามันเบนซิ น และมี ค วามแข็ง แรง
มากกว่าสู ตรทีไม่เติมเส้นใย ทังก่อนและหลังบวมตัวในนํามันเบนซิ น
คําสํ าคัญ: นาโนเซลลูโลส; ยางธรรมชาติ; วัสดุซ่อมแซมตัวเองได้; การบวมตัวในนํามัน
Abstract
This research concerns the improvement of the strength of natural rubber. The nanocellulose fiber were
used as reinforcement in natural rubber at 0, 2, 4, 6, 8 and 10 phr, which can be used as a self-sealing material of
the self-sealing fuel tanks. This research studied the porosity content, mechanical properties (before and after
gasoline uptake) and the rate of rubber swelling. Preparation process, the nanocellulose fiber and distilled water
were mixed, and the fiber was dispersed by using a high frequency ultrasonic probe. Afterwards, the fiber
solutions and the natural rubber latex were mixed by using a magnetic stirrer and dried in an oven at 70 oC for
12 h. Then, the masterbatches of the fiber/rubber were blended with the natural rubber and the additives using a
two-roll mill machine. Afterward, the compounds were measured the curing time (tc90) using the oscillating
rheometer at 150 degree celsius. The compounds were fabricated to be the samples in a sheet form, using the
hot-press compression molding machine. Subsequently, the samples were studied the morphology, including the
porosity content and the fiber distribution by using the scanning electron microscopy. The mechanical properties
were tested by using the universal testing machine. Meanwhile, the samples were immersed into the gasoline.
The rate of rubber swelling at various times were investigated. The results conclude that the rubber sheet with 2
phr of the nanocellulose fiber is the optimum formula. It was due to this formula stronger than the neat rubber,
before and after gasoline uptake. Furthermore, it also has the highest rate of swelling.
Keywords: Nanocellulose; Natural rubber; Self-sealing material; Fuel swelling.
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1. บทนํา
การวิจยั และพัฒนาทีเกียวข้องกับอากาศยานนัน มีทงการศึ
ั
กษาเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัย
ระหว่างการบินของอากาศยาน [1] หนึ งในส่ วนสําคัญของชิ นส่ วนอากาศยานทีมีความเสี ยงต่อความปลอดภัยเป็ น
อย่างมากคือถังนํามันเชือเพลิง เพราะเป็ นส่ วนทีมีความว่องไวต่อการติดไฟและการระเบิด ด้วยเหตุนี จึงมีงานวิจยั
และสิ ทธิ บตั รจํานวนมากทําการพัฒนาถังนํามันเชื อเพลิงให้มีความปลอดภัยมากขึน ซึ งหนึ งในการพัฒนา ได้แก่
การสร้างถังนํามันเชือเพลิงซ่อมแซมตัวเองได้ หรื อ “Self-sealing fuel tank” [1-3]
ถังนํามันเชื อเพลิงซ่ อมแซมตัวเองได้ เริ มผลิตขึนในช่วงสงครามโลกครังที 2 และสงครามเกาหลี เพือใช้
ในอากาศยานทางการทหาร [1, 4] โดยใช้หลักการบวมตัวของวัสดุเมือสัมผัสกับนํามันเชือเพลิง กล่าวคือ เมือวัสดุ
นันสัมผัสกับนํามันเชื อเพลิงจะเกิดการบวมตัวมาอุดรอยรัวของถังนํามัน เมือเครื องบินรบถูกยิงทะลุ ถงั นํามันชัน
วัสดุ ดังกล่ าวจะเกิ ดการบวมตัว และปิ ดรอยรัวจากการถูกยิงได้ [1] โดยรู ปที 1-ก แสดงหลักการทํางานของถัง
นํามันเชือเพลิงซ่ อมแซมตัวเองได้ โดยเมือถังเกิดรอยรัวหรื อถูกเจาะทะลุ (รู ปที 1-ข) นํามันเชื อเพลิงจะสัมผัสกับ
ชันยางทีไม่มีการเชื อมโยงโมเลกุล ทําให้ยางบวมตัวและปิ ดรอยรัวได้ (รู ปที 1-ค) ทําให้ช่วยลดการสู ญเสี ยนํามัน
เชือเพลิง และเพิมโอกาสในการนําเครื องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัย [1, 3]

รู ปที 1 แบบจําลองโครงสร้างและหลักการทํางานของถังนํามันซ่อมแซมตัวเองได้ (ก)
นํามันเชื อเพลิงไหลผ่านรู รัวของถังนํามัน (ข) และ ยางสัมผัสนํามันเชือเพลิงจนบวมตัวปิ ดรู รัว (ค) [5]
ถังนํามันทีซ่ อมแชมตัวเองได้นนั จะต้องบวมตัวได้ดีเมือสัมผัสกับนํามันเชือเพลิง และจะต้องไม่ละลาย
ในนํามันเชือเพลิงนัน อีกทังยังต้องมีความเหนียว แข็งแรง และทนต่อการฉี กขาด [1] ด้วยเหตุนี เพือตอบสนองต่อ
ความต้องการข้างต้น ถังนํามันซ่ อมแซมตัวเองได้ส่วนใหญ่ จึงประกอบไปด้วยชันวัสดุหลัก คือ ชันของแผ่นยาง
และผ้าเสริ มแรง ซึ งชันทีติดกับตัวถึงคือชันยางทีผ่านการคงรู ป (vulcanized rubber) ชันถัดมาเป็ นชันของยางทีไม่
มีการคงรู ป (unvulcanized rubber) และชันนอกสุ ดเป็ นชันผ้าเสริ มแรง (reinforced fabric) ดังแสดงไว้ในรู ปที 1-ก
[4, 6] ถังนํามันซ่ อมแซมตัวเองได้ มักใช้กบั เครื องบินขนาดเล็กทีใช้เครื องยนต์ลูกสู บ ซึ งใช้นามั
ํ นเบนซิ นเป็ น
เชือเพลิง ดังนันชันวัสดุซ่อมแซมตัวเองของถังนํามันดังกล่าว จะต้องทําจากวัสดุทีบวมตัวได้ดีเมือสัมผัสกับนํามัน
เบนซิ น และยังต้องบวมตัวได้ดีทีอุณหภูมิตาเพราะเครื
ํ
องบินต้องบินทีเพดานบินทีสู งซึ งมีอากาศเย็นจัด ซึ งวัสดุที
บวมตัวในนํามันเบนซิ นได้ดีทีอากาศเย็นจัด คือ ยางธรรมชาติ (natural rubber, NR) [4] แต่หากภูมิประเทศของ
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ประเทศนันไม่สามารถผลิ ตยางธรรมชาติได้ ก็สามารถใช้ยางสังเคราะห์ทีราคาแพงกว่าได้ เช่ น ยางพอลิ บิวตะ
ไดอีน และยางไอโซบิวทิลีนไอโซพรี น เป็ นต้น [1, 6] แม้วา่ ยางดังกล่าวจะมีอตั ราการบวมตัวทีช้ากว่าและใช้งานที
อุณหภูมิตาได้
ํ ดีไม่เท่ากับยางธรรมชาติก็ตาม [4, 5-6]
แต่ทงนี
ั ทังนัน หากวัสดุดงั กล่าวไม่มีการเชือมโยงโมเลกุลเลย อาจมีความแข็งแรงไม่เพียงพอขณะบวมตัว
ก็อาจทําให้ชินส่ วนยางส่ วนนันขาดออกและหลุดเข้าในระบบจ่ายนํามัน ทําให้ฟิลเตอร์ และท่อส่ งนํามันเกิดการอุด
ตัน จนกระทังนํามันไม่สามารถส่ งไปยังเครื องยนต์ได้ ส่ งผลให้เครื องยนต์ดบั กลางอากาศ ซึ งอาจกลายเป็ นปั ญหา
ทีร้ายแรงมากตามมาได้ ดังนัน ชันยางซ่อมแซมตัวเองได้ จึงควรมีความแข็งแรงขณะบวมตัวอย่างเพียงพอทีจะไม่
ขาดและหลุดเข้าสู่ ท่อและตัวกรองของระบบนํามันเชือเพลิงได้ง่าย งานวิจยั ก่อนหน้านี จึงได้ทาํ การปรับปรุ งความ
แข็งแรงของยางและศึกษาเกี ยวกับความสามารถในการดูดซับและการบวมตัวของยางธรรมชาติในสารอินทรี ย ์
รวมถึ งนํามันเบนซิ น ซึ งพบว่าความแข็งแรงและความสามารถในการดู ดซับและการบวมตัวของยางธรรมชาติ
ขึนอยูก่ บั ปริ มาณสารเชือมโยงโมเลกุลและปริ มาณรู พรุ นของยาง [5-10]
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่างานวิจยั ดังกล่าวจะได้สูตรยางธรรมชาติทีมี ปริ มาณสารเชื อมโยงโมเลกุลและ
ปริ มาณสารทําให้เกิดฟองทีเหมาะสมแล้ว แต่ก็ยงั พบว่าค่าความแข็งแรงหลังการบวมตัวยังควรทีจะมีการปรับปรุ ง
ให้ดีขึนอีก [5, 11-12] ด้วยเหตุนี งานวิจยั นี ต้องการปรั บปรุ งความแข็งแรงของวัสดุ ยางธรรมชาติทงก่
ั อนและ
หลังจากการบวมตัวด้วยนํามันเบนซิ น โดยการเติมสารเสริ มแรงลงไปในยางธรรมชาติ เพือเพิมความแข็งแรงและ
เพิมประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของถังนํามันแบบซ่อมแซมตัวเองได้
โดยงานวิจยั นีมุ่งเน้นทีจะใช้เส้นใยนาโนเซลลูโลส (nano-cellulose) เป็ นสารเสริ มแรงให้กบั ยางธรรมชาติ
[13-18] ซึ งเส้นใยนี มีขอ้ ดี คือ มีขนาดเล็กมีความอ่อนตัว โดยขนาดของเส้นใยจัดอยู่ในระดับนาโนเมตร และมี
อัตราส่ วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางสู ง (high aspect ratio) ซึ งคาดว่าน่าจะสามารถกระจายตัวไปในเนื อ
เมทริ กซ์ทีมีลกั ษณะเป็ นรู พรุ นได้ดี สามารถเพิมความแข็งแรงให้กบั ส่ วนทีเป็ นเมทริ กซ์ได้ นอกจากนี เนื องจาก
เส้นใยดังกล่าวเป็ นสารอินทรี ยท์ ีมีขนาดเล็ก และมีความอ่อนตัว หากเกิดการหลุ ดเข้าไปในระบบการจ่ายนํามัน
เชือเพลิง ก็ไม่น่าจะทําให้เกิ ดการอุดตันในระบบดังกล่าวได้เพราะเส้นใยมีขนาดเล็ก อ่อนตัวมาก และยังสามารถ
เผาไหม้ได้ ซึ งดี กว่า สารเสริ ม แรงชนิ ดอื น ที มัก จะเป็ นสารอนิ นทรี ย ์ทีมีค วามแข็งและทนต่ออุ ณหภูมิสู ง เช่ น
แคลเซี ยมคาร์ บอเนต เคลย์ และซิ ลิกา เป็ นต้น [15, 19]
2. วิธีการวิจัย
2.1 วัสดุและอุปกรณ์ ทีใช้ ในงานวิจัย
2.1.1 วัสดุและสารเคมี
วัส ดุ และสารเคมี ทีใช้ใ นงานวิจยั นี ได้แก่ ยางลาเท็ก ซ์ (ชนิ ด HA60% DRC) จาก บริ ษ ัท ไทยรั บเบอร์
ลาเท็คซ์กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ยางธรรมชาติ (เกรด STR 5L) แบบยางก้อน กรดสเตียริ ค (Stearic acid) สารซิ งค์ออก
ไซด์ (ZnO) สารโทลูอีนซัลโฟนิ ลไฮดราไซด์ (Toluenesulfonyl hydrazide) สารไดเบนโซไทอะซิ ลไดซัล ไฟด์
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(Dibenzothiazyl disulfide; MBTS) สารเตตระเมทริ ลไธยูแรมโมโนซัลไฟด์ (Tetramethylthiuram monosulfide,
TMTM) สารซัลเฟอร์ (Sulphur) สารไดเมทิลบิวทิลฟี นิ ลฟี นิ ลลี นไดเอมีน (N-(1,3-dimethylbutyl)-N’-phenyl-pphenylenediamine; 6PPD) สารข้างต้นได้รับความอนุ เคราะห์ จาก บริ ษทั เคมี อิ นโนเวชัน จํากัด เส้นใยนาโน
เซลลูโลส (Nanofibrillated cellulose, NC) เตรี ยมได้จากเส้นใยเกรด Celish-KY 100S (23-27%โดยนําหนัก ในนํา)
จากบริ ษทั Daicel Finechem จํากัด (โตเกียว ประเทศญีปุ่ น) นํามันเบนซิ น จากบริ ษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
2.1.2 เครืองมือและอุปกรณ์
เครื องกวนสารละลาย (ยีห้อ IKA รุ่ น C-MAG HS10) เครื องผสมสารความถีสู ง (Ultrasonic processor
ยีห้อ Cole Parmer รุ่ น MODEL CV334) ตูอ้ บลมร้อน (ยีห้อ Memmert รุ่ น UN750plus) เครื องผสมยางแบบสอง
ลูก กลิ ง (ยีห้อ Chareontut รุ่ น D6L12-HT-INV ประเทศไทย) เครื องขึ นรู ป แบบกดอัดด้วยความร้ อน (ยีห้อ
Cometech รุ่ น G6010-01-024 ไต้หวัน) เครื องทดสอบสมบัติแรงดึงยืดอเนกประสงค์ (ยีห้อ Testometric รุ่ น M50025AT ประเทศอังกฤษ) เครื องรี โอมิเตอร์ แบบจานแกว่ง (Moving die rheometer, MDR) (ยีห้อ Ektron รุ่ น EKT2000s ไต้หวัน) กล้องจุลทรรศน์ซูมสเตอริ โอไมโครสโคป (ยีห้อ Nikon รุ่ น SMZ800 ประเทศญีปุ่ น) เครื องชังแบบ
ดิ จิตอล
สามตําแหน่ ง (รุ่ น ML204 บริ ษทั Mettler Toledo, ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์) เครื องวัดการ
เปลี ยนแปลงนําหนัก ของสารตัวอย่า งเมื อได้รับ ความร้ อน (Thermogravimetric Analyzer) ยีห้ อ METTLER
TOLEDO รุ่ น: TGA/DSC3+ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (Scanning Electron Microscope) ยีห้อ
LEO รุ่ น LEO 1450 VP
2.2 ขันตอนการเตรียมสารละลายยางผสมเส้ นใยนาโนเซลลูโลส
2.2.1 การเตรียมสารละลายนาโนเซลลูโลส
นําเส้นใยนาโนเซลลูโลสเกรด Celish-KY 100S (23-27%โดยนําหนัก ในนํา) มาทําการผสมกับนํากลัน
ด้วยเครื องกวนสารละลาย ในอัตราส่ วนเส้นใย:นํากลัน เท่ากับ 1:100 โดยนําหนัก เป็ นเวลา 24 ชัวโมง หลังจากนัน
นําสารทีได้ไปเข้าเครื องผสมสารความถี สู ง ทีความถี 100 เฮิ ร์ทซ์ แอมพลิ จูด 40 จูล เป็ นเวลา 1 ชัวโมง เพือให้
เส้นใยเซลลูโลสเแตกตัวจาก microfibrillate เป็ น nanofibrillated โดยระหว่างผสมต้องควบคุมอุณหภูมิสารไม่ให้มี
ความร้อนมากเกินไป โดยนํานําแข็งมาหล่อเย็นรอบบีกเกอร์ ทีใส่ สารผสมดังกล่าว จากนันจะได้สารผสมเส้นใยนา
โนเซลลูโลสแขวนลอยกระจายตัวอยูใ่ นนํากลัน หากไม่นาํ มาใช้ทนั ทีให้เก็บไว้ทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส
2.2.2 การเตรียมยางแผ่ นอบแห้ งผสมเส้ นใยนาโนเซลลูโลส
นําสารผสมนาโนเซลลูโลสทีเตรี ยมได้จากข้อ 2.2.1 มาผสมกับนํายางธรรมชาติชนิ ด HA60% DRC ใน
อัตราส่ วน 1 ต่อ 5 โดยนําหนัก ด้วยเครื องกวนสารละลาย เป็ นเวลา 2 ชัวโมง จากนันนําไปอบให้แห้งด้วยตูอ้ บลม
ร้อน ทีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 12 ชัวโมง เพือป้ องกันการเกิ ดเชื อราทีชิ นงาน จากนันจะได้ยางแผ่น
ผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลส
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2.3 ขันตอนการเตรียมยางคอมปาวด์
ผสมสารเติมแต่งและยางแผ่นผสมนาโนเซลลูโลส (จากข้อ 2.2.2) ลงในยางก้อนธรรมชาติเกรด STR 5L
ด้วยเครื องผสมยางแบบสองลูกกลิง ควบคุมอุณหภูมิที 50 องศาเซลเซี ยส ใช้ความเร็ วรอบเท่ากับ 4 รอบต่อนาที ใช้
เวลาในการผสมแต่ละสู ตรเท่ากับ 24 นาที แต่ละสู ตรจะเติ มสารเติมแต่งในปริ มาณเท่ากันทุกสู ตร โดยปริ มาณ
ส่ วนผสมของยางธรรมชาติ สารเติมแต่ง และเส้นใยนาโนเซลลูโลสในยางธรรมชาติ แสดงไว้ในตารางที 1
ตารางที 1 ปริ มาณยางธรรมชาติ สารเติมแต่ง และเส้นใยนาโนเซลลูโลส ทีใช้ในการเตรี ยมยางคอมปาวด์
ส่ วนประกอบ

ปริมาณทีใช้ (phr)
100
4
2
1
12
2.5
1
0.5
0, 2, 4, 6, 8, 10

ยางธรรมชาติ (STR 5L)
สารกระตุน้ ปฏิกิริยาวัลคาไนซ์ (ZnO)
สารกระตุน้ ตัวเร่ ง (stearic acid)
สารป้ องกันยางเสื อมสภาพ (6PPD)
สารทําให้เกิดฟอง (sulfonyl hydrazide)
สารเร่ งปฏิกิริยายาวัลคาไนซ์ (MBTS)
สารเร่ งปฏิกิริยายาวัลคาไนซ์ (TMTM)
สารเชือมโยงโมเลกุล (sulfur)
เส้นใยนาโนเซลลูโลส

2.4 ขันตอนการคงรู ปยาง
2.4.1 การหาระยะเวลาการคงรู ปของยาง
นํายางคอมปาวด์แต่ละสู ตรในตารางที 1 มาทําการหาค่าระยะเวลาการคงรู ปของยาง (tc90) และค่าแรงบิด
สู งสุ ด โดยใช้เครื องรี โอมิเตอร์ แบบจานแกว่ง ทีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
2.4.2 การคงรูปยาง
นํายางคอมปาวด์ทีได้ มาทําการคงรู ปให้เป็ นแผ่นชิ นงาน ขนาด 15x15x2 มิลลิเมตร ด้วยเครื องขึนรู ปแบบ
กดอัดด้วยความร้อน โดยขึนรู ปทีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซี ยส แรงดันในการกดอัดเท่ากับ 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ ว
และใช้ระยะเวลาทีใช้ในการขึนรู ปจากตารางที 2
2.5 ขันตอนการวิเคราะห์ และทดสอบ
2.5.1 การวิเคราะห์ ลักษณะสั ณฐานวิทยาของเส้ นใย และเส้ นใยผสมยางธรรมชาติ
นํายางทีผ่านการคงรู ปมาตัดขวางเป็ นชินทีมีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร จํานวนสู ตรละ 3 ชิ น และนํา
เส้นใยทีได้จากการเตรี ยมในหัวข้อ 2.2.1 มาทําให้แห้ง จากนันนําไปถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่ องกราดโหมด secondary electron (SE) เพือดูลกั ษณะสัณฐานวิทยาทังของเส้นใยและชิ นงานยางสู ตรต่าง ๆ และ
คํานวนหาสัดส่ วนและการกระจายตัวของรู พรุ นในเนือยาง โดยนําภาพของชิ นงานยางผสมนาโนเซลลูโลสสู ตร
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม ImageJ เพือหาค่าร้อยละสัดส่ วนพืนทีรู พรุ นและวัดขนาดรู พรุ น จากนันนําค่าที
ได้ไปวิเคราะห์หาความหนาแน่นของการกระจายตัวของรู พรุ นแต่ละขนาด ด้วยโปรแกรม OriginPro2021b โดยใช้
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ฟั ง ก์ชัน Gaussian นอกจากนี ยัง ทํา การวิเ คราะห์ ก ารกระจายตัวของเส้ นใยในเนื อยางด้วยการใช้เทคนิ ค การ
ถ่ายภาพโหมด SEM-EDX scan mapping เพือดูการกระจายตัวของออกซิ เจนซึ งเป็ นตัวแทนของเส้นใยในเนือยาง
2.5.2 การทดสอบสมบัติเชิ งกล
นําชินงานทีได้มาเตรี ยมให้เป็ นรู ปดัมเบลล์ให้มีขนาดตามมาตรฐาน ASTM D 638 สู ตรละ 5 ชิ นงาน นํามา
หาค่าการทนต่อต่อแรงดึ งสู งสุ ด และค่าร้ อยละการยืดตัว ณ จุ ดขาด ด้วยเครื องทดสอบแรงดึ งยืดอเนกประสงค์
ความเร็ วทีใช้ในการดึงชินงานคือ 500 มิลลิเมตร/นาที และใช้หัววัดขนาด 100 กิโลกรัมแรง (Kgf) การทดสอบแรง
ดึงประกอบไปด้วย 2 ส่ วน ส่ วนแรกนําชิ นงานทีขึนรู ปแล้วมาทําการทดสอบได้ทนั ที ส่ วนทีสอง นําชิ นงานทีบวม
ตัวแล้ว (หลังจากแช่ในนํามันเบนซิ น เป็ นเวลา 2 ชัวโมง) มาทําการดึงทดสอบเพือหาค่าเพือหาค่าการทนต่อแรงดึง
สู งสุ ด และค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด ของชินงาน
2.5.3 การหาร้ อยละการบวมตัวของยางในนํามันเบนซิน
การหาร้อยละการบวมตัวของยางในนํามันเบนซิ น สามารถคํานวน ได้ตามสู ตร 2.1
−
=

100

(1)
โดย

คือ ร้อยละการบวมตัว
Wt คือ นําหนักชิ นงานหลังแช่ (กรัม)
Wo คือ นําหนักชิ นงานก่อนแช่ (กรัม)
Mw คือ มวลโมเลกุลของนํามันเบนซิ น (114.23 กรัมต่อโมล)
Qt

นํายางทีผ่านการคงรู ปแต่ละสู ตร มากดตัดให้เป็ นรู ปวงกลมให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิ เมตร
(รู ปที 2) จํานวนสู ตรละ 3 ชิ น จากนันชังนําหนักด้วยเครื องชังนําหนัก 3 ตําแหน่ง โดยชังนําหนักยางก่อนแช่ใน
นํามันเบนซิ น จากนัน นํายางสู ตรต่าง ๆ มาแช่ลงในขวดแก้วบรรจุนามั
ํ นเบนซิ นทีมีฝาปิ ดสนิ ทและแช่ไว้เป็ นเวลา
9 ชัวโมง โดย 3 ชัวโมงแรกจะนํายางออกมาชังนําหนักทุก 15 นาที หลังจากนันชังนําหนักทุก 30 นาที จนครบ
9 ชัวโมง (หรื อ 540 นาที) โดยลักษณะของยางก่อนและหลังแช่ในนํามันเบนซิ น แสดงไว้ในรู ปที 2

รู ปที 2 เปรี ยบเทียบขนาดยาง ก่อนและหลังการบวมตัวหลังจากแช่ในนํามันเบนซิ น นาน 540 นาที
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3 ผลการทดลองและการอภิปรายผล
3.1 สั ณฐานวิทยาของเส้ นใยนาโนเซลลูโลส
รู ปที 3 แสดงลักษณะของเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีเตรี ยมได้จากหัวข้อ 2.2.1 จากการตรวจสอบด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด พบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลส Celish KY-100S ทีเตรี ยมได้นนมี
ั ความยาวมาก
และมีการแตกตัวดี มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก อยูใ่ นช่วงตังแต่ 30 – 400 นาโนเมตร เส้นใยส่ วนมากมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางอยูใ่ นช่วง 100 – 200 นาโนเมตร แต่ก็มีเส้นใยบางส่ วนเกาะกลุ่มเป็ นเส้นใยขนาดใหญ่ 250 – 500 นาโน
เมตร ปะปนอยูบ่ า้ ง ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้านี [20-25]

รู ปที 3 ภาพถ่ายเส้นใยนาโนเซลลูโลส Celish KY-100S จากกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด
3.2 ระยะเวลาการคงรู ปและค่ าแรงบิดสู งสุ ดของยางธรรมชาติ และยางธรรมชาติผสมเส้ นใยนาโนเซลลูโลส
ตารางที 2 แสดงระยะเวลาทีใช้ในการคงรู ป (tc90) และค่าแรงบิดสู งสุ ดของชิ นงานยางธรรมชาติทีมีการ
ผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสปริ มาณต่าง ๆ
ตารางที 2 ค่าระยะเวลาการคงรู ป (tc90) และค่าแรงบิดสู งสุ ดของยางแต่ละสู ตร
สู ตร
ปริมาณ NC* (phr)
Pure NR
0
NC2
2
NC4
4
NC6
6
NC8
8
NC10
10
*ปริ มาณ NC คือ ปริ มาณเส้นใยนาโนเซลลูโลส

ค่ า tc90 (นาที)
41.18
38.11
36.05
38.05
38.54
40.30

ค่ าแรงบิดสู งสุ ด (lbf.in)
1.82
1.61
1.95
1.68
2.25
2.82

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าระยะเวลาทีใช้ในการคงรู ปของยางทุกสู ตรมีค่าใกล้เคียงกัน คืออยูใ่ นช่วง 36 – 41
นาที ทีเป็ นเช่นนีเพราะทุกสู ตรมีการเติมสารเชื อมโยงโมเลกุลในปริ มาณทีเท่ากัน นอกจากนี อีกนัยหนึ งอาจกล่าว
ได้วา่ การผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีปริ มาณ 2 – 10 phr ลงในยางธรรมชาติไม่ได้ส่งผลต่อระยะเวลาการคงรู ป
ของยางธรรมชาติ
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เมือพิจารณาค่าแรงบิดสู งสุ ดของชิ นงานยางธรรมชาติ ทีมีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสปริ มาณต่าง ๆ
จากข้อมูลในตารางที 2 พบว่าค่าแรงบิดสู งสุ ดของชิ นงานทีมีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีปริ มาณ 0, 2, 4 และ
6 phr จะมีค่าใกล้เคียงกัน แต่หากเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสมากขึน ทีปริ มาณ 8 และ 10 phr พบว่าค่าแรงบิดสู งสุ ด
จะเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ ทังนี เมือพิจารณารู ปที 4 และ 5 พบว่ายางสู ตร NC6 เริ มพบการเกาะกลุ่มของเส้นใย
ขนาดใหญ่และมีการกระจายอยู่ในชิ นงานบ้าง (วงกลมเส้นทึบในรู ปที 4-ง) แต่ในส่ วนของยางสู ตร NC8 และ
NC10 พบว่าเส้นใยทีเกาะกลุ่มกัน มีขนาดใหญ่ขึน มีจาํ นวนมากขึน และกระจายอยูท่ วชิ
ั นงาน (รู ปที 4-จ และ4-ฉ)
ซึ งสอดคล้องกับค่าแรงบิดทีเพิมขึนหลังจากทีมีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสในปริ มาณมากขึน โดยค่าแรงบิดที
เพิมขึนเกิดจากปฏิกิริยาเชือมโยงโมเลกุลของเส้นใยนาโนเซลลูโลสกับยางธรรมชาติ เกิดเป็ นโครงสร้างร่ างแห ZnCellulose complex network เพิมขึนมา นอกเหนือจากการเกิดปฏิกิริยาเชือมโยงโมเลกุลของยางธรรมชาติเอง ซึ งทัง
สองปฏิกิริยาจะเกิดขึนขณะให้ความร้อนเพือคงรู ปชินงาน [15]
3.3 ลักษณะทางกายภาพ สั ดส่ วนรู พรุ น ขนาดรู พรุน และการกระจายตัวของเส้ นใยในชิ นงานยางธรรมชาติ
รู ปที 4 แสดงภาพถ่าย SEM ของหน้าตัดขวางของชิ นงานยางสู ตร Pure NR, NC2, NC4, NC6, NC8 และ
NC10 ซึ งแสดงถึงลักษณะทางกายภาพและสัณฐานวิทยาของชิ นงาน ส่ วนรู ปที 5 แสดงถึงบริ เวณพืนทีรู พรุ นทีได้
จากการปรับภาพผ่านโปรแกรม ImageJ เพือให้เห็นพืนทีรู พรุ นได้ชดั เจนขึน และรู ปที 6 คือภาพถ่าย SEM ของ
ชินงาน โดยถ่ายด้วยโหมด EDX-Scan mapping เพือให้เห็นถึงการกระจายตัวของออกซิ เจนทีเป็ นตัวแทนของสาร
ซิ งค์ออกไซด์ สาร sulfonyl hydrazide และเส้นใยนาโนเซลลูโลสในชิ นงานยาง ทังนี ชิ นงานยางทุกสู ตรจะมีการ
เติมสารซิ งค์ออกไซด์และในปริ มาณทีเท่ากัน ดังนันออกซิ เจนทีกระจายตัวในชิ นงานทีเพิมขึนจึงเป็ นออกซิ เจน
ทีมาจากส่ วนทีเป็ นของเส้นใยนาโนเซลลูโลส ซึ งช่วยใช้ประกอบการวิเคราะห์การกระจายตัวของเส้นใยนาโน
เซลลูโลสในเนื อยาง รู ปที 7 แสดงกราฟการกระจายตัวของขนาดรู พรุ นในชิ นงาน Pure NR, NC2, NC4, NC6,
NC8 และ NC10 ทีได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OriginPro2021b และรู ปที 8 แสดงกราฟแนวโน้มร้ อยละ
สัดส่ วนพืนทีรู พรุ นและขนาดรู พรุ นของชินงานยางทุกสู ตร
เมือพิจารณาชินงานยาง Pure NR จากรู ปที 4 และ 5 พบว่าบริ เวณเนื อยางมีความเรี ยบสมําเสมอ [15] และ
มีการกระจายตัวของรู พรุ นอยูท่ วทั
ั งชิ นงาน โดยมีร้อยละสัดส่ วนพืนทีรู พรุ นเท่ากับ 9.73 + 3.17 ซึ งมีขนาดรู พรุ น
เฉลียเท่ากับ 83.23 + 2.42 ไมครอน จากนันเมือพิจารณาชิ นงาน NC2 พบว่ามีเส้นใยมีการกระจายตัวในเนื อยาง
และมีปริ มาณร้อยละสัดส่ วนพืนทีรู พรุ นมากขึนอย่างมีนยั สําคัญ โดยรู พรุ นมีการกระจายตัวอย่างสมําเสมอและมี
ขนาดใหญ่ขึน ซึ งเกิดจากเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีเติมลงไปในปริ มาณ 2 phr นัน มีการกระจายตัวในเฟสเมทริ กซ์
ของยางได้ไม่ดีนกั เส้นใยบางส่ วนรวมตัวกันหนาแน่น แต่บางส่ วนไม่หนาแน่น (รู ปที 4 และ 6) จึงทําให้ฟองแก๊ส
ทีเกิดขึนขณะทําการขึนรู ปไม่สามารถแทรกตัวไปในส่ วนทีมีเส้นใยหนาแน่นมากได้ ฟองแก๊สดังกล่าวจึงเคลือนที
มารวมตัวกันในบริ เวณทีมีเส้นใยหนาแน่นน้อยกว่า เพราะมีความหนื ดน้อยกว่า (รู ปที 6-ข) เกิดเป็ นรู พรุ นขนาด
ใหญ่ขึนเมือเทียบกับชิ นงาน Pure NR (ยางสู ตร Pure NRไม่มีการเติมเส้นใย จึงทําให้มีความหนาแน่นหรื อความ
หนืดภายในชินงานใกล้เคียงกันทังหมด)
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จากรู ปที 4 – 8 เมือเปรี ยบเทียบชิ นงานสู ตร NC4 เทียบกับ NC2 พบว่ายางสู ตร NC4 มีค่าร้อยละสัดส่ วน
พืนทีรู พรุ นน้อยกว่ายางสู ตร NC2 และขนาดรู พรุ นในชิ นงาน NC4 ก็มีขนาดเล็กกว่ารู พรุ นทีเกิดขึนในสู ตร NC2
ซึ งเมือพิจารณาจากภาพถ่าย SEM ในรู ปที 4 และ 6 พบว่าการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสในปริ มาณ 4 phr นัน
เส้นใยมีการกระจายตัวในเฟสเมทริ กซ์ทีดีและสมําเสมอ อีกทังมีปริ มาณสัดส่ วนของเส้นใยทีมากขึน จึงทําให้เฟส
เมทริ กซ์ของยางสู ตร NC4 เกิ ดโครงสร้างร่ างแห Zn-Cellulose complex network มากขึน [15] ทําให้มีค่าความ
หนืดมากขึนเมือเทียบกับยางสู ตร NC2 (สอดคล้องกับค่าแรงบิดเพิมขึน) จึงทําให้ฟองแก๊สทีเกิดขึนในเฟสเมทริ กซ์
เคลื อนตัวไปรวมกันได้ยากขึน ไม่เกิดการรวมตัวกันของฟองแก๊สเหมือนกับในกรณี ของยางสู ตร NC2 ส่ งผลให้
รู พรุ นของยางสู ตร NC4 มีขนาดเล็กกว่ารู พรุ นในยางสู ตร NC2

เส้ นใยนาโนเซลลูโลส

กลุ่มเส้ นใย

เส้ นใยนาโนเซลลูโลส

กลุ่มเส้ นใย
กลุ่มเส้ นใย

รู ปที 4 ภาพถ่ายหน้าตัดขวางชินงานจากกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอน (SEM) ของชินงาน
Pure NR (ก), NC2 (ข), NC4 (ค), NC6 (ง), NC8 (จ) และ NC10 (ฉ) ทีกําลังขยาย 40 เท่า (40x)

รู ปที 5 ภาพถ่ายหน้าตัดขวางชินงานจากกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอน (SEM) ทีผ่านโปรแกรม ImageJ
เพือหาพืนทีรู พรุ นของชิ นงาน Pure NR (ก), NC2 (ข), NC4 (ค), NC6 (ง), NC8 (จ) และ NC10 (ฉ)
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รู ปที 6 ภาพถ่าย SEM และ SEM-EDX Scan mapping แสดงลักษณะทางกายภาพ และการกระจายตัวของธาตุ
ออกซิ เจนทีเป็ นตัวแทนของเส้นใยบนชินงาน (ก) Pure NR, (ข) NC2, (ค) NC4, (ง) NC6, (จ) NC8 และ (ฉ) NC10
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ขนาดรู พรุ น (ไมครอน)

ร้ อยละสั ดส่ วนพืนทีรู พรุ น (%)

รู ปที 7 กราฟการกระจายตัวของขนาดรู พรุ นในชินงาน (ก) Pure NR, (ข) NC2, (ค) NC4, (ง) NC6, (จ) NC8 และ
(ฉ) NC10 ทีได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม OriginPro2021b ฟังก์ชนั Gaussian
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รู ปที 8 กราฟแนวโน้ม (ก) ร้อยละสัดส่ วนพืนทีรู พรุ น และ (ข) ขนาดรู พรุ นของชินงานทุกสู ตร
เมือพิจารณาชิ นงานสู ตร NC6 ทีมีการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสปริ มาณ 6 phr พบว่าค่าร้อยละสัดส่ วน
พืนที รู พรุ นในชิ นงานมีค่าน้อยลง เมื อเที ยบกับชิ นงานสู ตร NC4 ที เป็ นเช่ นนี เพราะชิ นงานสู ตร NC6 มีการเติม
เส้นใยนาโนเซลลูโลสในปริ มาณทีมากขึน เส้นใยบางส่ วนจึงเกาะตัวกันเป็ นกลุ่มเส้นใยทีมีขนาดใหญ่ ดังปรากฏ
ในรู ปที 5-ง (ในวงกลมเส้นทึบ) ในขณะทีเส้นใยขนาดเล็กบางส่ วนไม่เกาะกลุ่มจึงกระจายตัวไปทัวเฟสเมทริ กซ์ ทํา
ให้เนือยางเมทริ กซ์โดยรวมมีความหนาแน่ นมากขึน และทนต่อแรงดันของฟองแก๊สได้มากขึน จึงเกิดเป็ นรู พรุ น
ยากขึน และหากเกิดเป็ นรู พรุ น ก็จะเป็ นรู พรุ นทีมีขนาดเล็กกว่ารู พรุ นในยางสู ตร NC4
ในส่ วนของชิ นงานยางสู ตร NC8 และ NC10 เมื อพิจารณาจากรู ปที 4 และ 6 จะเห็ นได้ว่าเส้ นใยนาโน
เซลลูโลสในชินงานมีการรวมกลุ่มกันจนเกิดเป็ นกลุ่มขนาดใหญ่ (100 – 300 ไมครอน) จํานวนมากกระจายอยูท่ วั
ทังชิ นงาน อันเนื องมาจากสภาพพืนผิวของเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีหมู่ไฮดรอกซี ทาํ ให้มีสมบัติชอบนําและชอบ
กลับมารวมกลุ่มกันเอง [17, 25-26] ในขณะทียางมีสมบัติไม่ชอบนํา [16] ดังนันเมือสัดส่ วนของเส้นใยเซลลูโลส
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เพิมขึนมากจึงเกิดการแยกเฟสของวัสดุสองชนิ ดชัดเจนมากขึน ส่ วนเส้นใยนาโนเซลลูโลสขนาดเล็กระดับนาโน
เมตรนัน ยังคงมีการกระจายตัวและเชื อมกับเนื อเมทริ กซ์บางส่ วนผ่านการเชื อมโยงด้วย Zn-Cellulose complex
network ด้วยเหตุนี ภายในเนื อยางจึงเหมือนมีวสั ดุสองชนิ ดทีมีความแข็งแรงแตกต่างกันอยู่รวมกัน โดยส่ วนที
เป็ นกลุ่มเส้นใยขนาดใหญ่จะมีความแข็งแกร่ งกว่าส่ วนของเนือยางเป็ นอย่างมาก ด้วยเหตุนี เมือสารทําให้เกิดฟอง
ได้รับความร้อนและเกิดการแตกตัว ฟองแก๊สจึงเกิดขึนในส่ วนทีเป็ นเนือยางทีมีเส้นใยนาโนเซลลูโลสกระจายตัว
อยูแ่ บบไม่หนาแน่น เพราะมีความแข็งแรงน้อยกว่า และแก๊สเหล่านีอาจเคลือนทีมารวมตัวกัน จนทําให้เกิดเป็ นรู
พรุ นทีมีขนาดใหญ่กว่ายางสู ตร NC6
3.4 การสลายตัวทางความร้ อนของโฟมยางธรรมชาติ และยางธรรมชาติผสมเส้ นใยนาโนเซลลูโลส
จากงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง พบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลสและไมโครเซลลูโลสมีการสลายตัวทางความร้อน
ใกล้เคียงกัน โดยมีการสลายตัวช่ วงแรกทีช่วงอุณหภูมิ 25 – 200 องศาเซลเซี ยส เป็ นช่ วงทีมีการระเหยตัวของ
ความชืนทีอยูใ่ นเส้นใย และช่วงต่อมาคือช่วงอุณหภูมิการสลายตัวหลักของเส้นใยเซลลูโลส (thermal degradation
temperature, Td) ซึ งอยู่ในช่ วง 250 – 400 องศาเซลเซี ยส ซึ งมีขาดของสายโซ่ หลัก (chain scission) และของ
โมเลกุลเชื อมโยง (cross-link breakage) [15] โดยนําหนักลดลงอย่างรวดเร็ วทีอุณหภูมิประมาณ 330 -355 องศา
เซลเซี ยส [15, 24] จากนัน เซลลูโลสถูกเผาไหม้จนเกือบหมดทีอุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซี ยส และเมือเผา
จนถึง 700 องศาเซลเซี ยส จะมีเศษเซลลูโลสหลงเหลือประมาณร้อยละ 20 [24]
เมือเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการสลายตัวด้วยความร้อนระหว่างเส้นใยนาโนเซลลูโลสกับยางธรรมชาติ
พบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีอุณหภูมิการสลายตัวตํากว่ายางธรรมชาติ ดังนัน หากนํานาโนเซลลูโลสมาผสมกับ
ยางธรรมชาติมกั จะทําให้พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนโดยรวมมีแนวโน้มลดลง [19]
ในงานวิจยั นี ได้วิเคราะห์พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนของชิ นงาน Pure NR, NC2, NC4, NC6,
NC8 และ NC10 จากเทอร์ โมแกรม TGA/DTG ในรู ปที 9 ซึงเมือพิจารณากราฟของชิ นงาน Pure NR พบว่าชิ นงาน
มีอุณหภูมิการสลายตัวของหน่วยย่อยไอโซพรี นทีอุณหภูมิ 376.8 องศาเซลเซี ยส [15] และเมือพิจารณาชิ นงานทุก
สู ตร (ทังทีไม่มีการเติมและมีการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลส) พบว่ามีกระบวนการสลายตัวทางความร้อนอยูใ่ นช่วง
ประมาณ 300 – 500 องศาเซลเซี ยส ซึ งลักษณะกราฟมีค่าลดลงอย่างต่อเนือง โดยพฤติกรรมการสลายตัวทางความ
ร้อนของชิ นงานยางธรรมชาติผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลส มีการสลายตัวทางความร้อนสองช่วง ช่วงแรกเป็ นการ
ทําลายพันธะของสายโซ่ หลัก (chain scission) และสายโซ่โมเลกุลเชื อมโยง (cross-link breakage) จนกลายเป็ น
สารประกอบ ถัดมาเป็ นช่วงทีสารประกอบทีเกิดจากช่วงแรกเกิดการสลายตัว โดยอุณหภูมิการสลายตัวทางความ
ร้อนของชิ นงานจะมีแนวโน้มลดลงตามสัดส่ วนเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีเพิมขึน ทีเป็ นเช่นนี เพราะอุณหภูมิการ
สลายตัวทางความร้อนของเส้นใยนาโนเซลลูโลสตํากว่าของยางธรรมชาติ นอกจากนี หากมีสัดส่ วนและการเกาะ
กลุ่มกันของเส้นใยนาโนเซลลูโลสมากขึน ก็จะยิงส่ งผลให้สมบัติการทนความร้อน (thermal stability) มีแนวโน้ม
ลดลงด้วย [15] นอกจากนี เมื อพิจารณาลัก ษณะเส้นกราฟการสลายตัวของชิ นงานทุ กสู ตร พบว่าเส้นกราฟมี
ลักษณะลดลงอย่างรวดเร็ วและต่อเนือง (ไม่มีการแบ่งช่วงเป็ นขันอย่างชัดเจน) ซึ งหมายความว่าชิ นงานทีมีการเติม
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เส้นใยนาโนเซลลูโลสมีการกระจายตัวได้ดีในเนือยาง และทีสําคัญคือเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีความเข้ากันได้กบั
ยางธรรมชาติ [27] สอดคล้องกับผลจากภาพถ่าย SEM ในรู ปที 5-จ และ 7-จ ที ไม่พบรอยแยกบริ เวณรอยต่อ
ระหว่างเส้นใยกับยาง แสดงว่าเส้นใยและยางมีการเข้ากันได้ แม้วา่ จะไม่ได้ดดั แปรเส้นใยก็ตาม ซึ งเป็ นเพราะว่า
ระหว่างยางธรรมชาติและเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีแรงดึงดูดระหว่างกันทีเพียงพอทีจะทําให้ไม่เกิดการแยกออก
ของทังสองเฟส ทังนี อาจเป็ นผลมาจากการเกิดโครงสร้างร่ างแห Zn-Cellulose complex network ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ก่อนหน้านี [15-16]

รู ปที 9 TGA (ก) และ DTG (ข) เทอร์ โมแกรมของชินงาน Pure NR, NC2, NC4, NC6, NC8 และ NC10
3.5 การเปรียบเทียบสมบัติสมบัติเชิ งกลของยางสู ตรต่ าง ๆ ทังก่อนและหลังการบวมตัวในนํามันเบนซิน
รู ปที 4-ก และ 5-ข แสดงค่าการทนต่อแรงดึ งสู งสุ ด และค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด ของชิ นงานยาง
Pure NR, NC2, NC4, NC6, NC8 และ NC10 ทังก่อนและหลังการบวมตัวในนํามันเบนซิ น ซึ งการอภิปรายผล
เกียวกับสมบัติเชิงกลของยางสู ตรต่าง ๆ ทังก่อนและหลังการบวมตัวจากนํามันเบนซิ นจะกล่าวถึงในลําดับถัดไป

รู ปที 10 เปรี ยบเทียบค่าการทนต่อแรงดึงสู งสุ ด (ก) และค่าร้อยละการยืด ณ จุดขาด (ข)
ของชินงาน Pure NR, NC2, NC4, NC6, NC8 และ NC10 ทังก่อนและหลังการบวมตัวจากนํามันเบนซิน
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3.5.1 สมบัติเชิงกลก่อนการบวมตัวในนํามันเบนซิน
จากงานวิจยั ก่อนหน้านี ทีได้มีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสลงในยางธรรมชาติ พบว่าการเติมเส้นใยนา
โนเซลลูโลสลงในยางธรรมชาติ จะช่วยทําให้ยางมีสมบัติการทนต่อแรงดึงดีขึน และค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด
ลดลง ซึ งการทีชิ นงานยางมีความแข็งแรงขึนและยืดตัวได้นอ้ ยลงนัน ไม่ได้เกิดจากปฏิกิริยาการเชือมโยงโมเลกุล
ของเนือยางและ Zn-Cellulose complex network เพียงเท่านัน แต่ยงั เกิดขึนจากการเกียวพันกันและแรงดึงดูดทาง
กายภาพของเส้นในนาโนเซลลูโลสด้วย โดยเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีมีอตั ราส่ วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางที
่ไฮดรอกซี ของเส้นใย
มากจะมีการเกียวพันกันมาก ทําให้มีแรงดึงดูดระหว่างเส้นใยอันเนืองมาจากความมีขวของหมู
ั
ด้วยกันเอง จึงทําให้ค่าการทนต่อแรงดึงสู งสู ดมีค่ามากขึน และค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด มีค่าลดลง เพราะยืด
ตัวได้นอ้ ยลง [15, 28]
จากทีได้กล่ าวไปข้างต้นว่าค่าการทนต่อแรงดึ งสู งสุ ดจะมีแนวโน้มเพิมขึน ตามปริ มาณการเติมเส้นใย
นาโนเซลลูโลสทีมากขึน แต่ในงานวิจยั นี มีขอ้ แตกต่างจากงานวิจยั ก่อนหน้าคือ ชิ นงานของงานวิจยั นี มีลกั ษณะ
เป็ นรู พรุ น ในขณะทีงานวิจยั ก่อนหน้าไม่มีรูพรุ น จึงมีความแตกต่างของผลการทดลอง กล่าวคือในกรณี ของสู ตร
NC6 พบว่าค่าการทนต่อแรงดึ งสู งสุ ดมีค่าลดลง เมือเทียบกับสู ตร NC4 ทังทีมีปริ มาณของเส้นใยนาโนเซลลูโลส
มากขึน ซึ งเกิดจากการทีชิ นงาน NC6 มีค่าร้อยละสัดส่ วนพืนทีรู พรุ นน้อยกว่าทุกสู ตร อันเนืองมาจากเส้นใยนาโน
เซลลูโลสในชิ นงาน NC6 เริ มมีการเกาะกันเป็ นกลุ่มขนาดใหญ่กระจายอยู่ในเนือเมทริ กซ์ แต่ทงกลุ
ั ่มของเส้นใย
และรู พรุ นกลับมีการกระจายไม่สมําเสมอ ดังรู ปที 4-ง และ 6-ง ในขณะเดียวกันก็มีเส้นใยนาโนเซลลูโลสบางส่ วน
กระจายตัวในเนื องาน (ในส่ วนทีไม่มีกลุ่มขนาดใหญ่ของเส้นใย) ทําให้เนือเมทริ กซ์ในแต่ละส่ วนมีความแข็งแรง
ไม่เท่ากัน เกิดจุดอ่อนแอขึนบริ เวณรอยต่อของทังสองเฟส จึงทําให้ค่าการทนต่อแรงดึงสู งสุ ดของชิ นงาน NC6 มีค่า
ตําสุ ด เมือเทียบกับสู ตรอืนๆ ทีมีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสสู ตรอืน
แต่อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเทียบสู ตร Pure NR กับสู ตร NC6 พบว่ายางสู ตร NC6 ก็ยงั มีค่าการทนต่อแรง
ดึ งสู งสุ ดมากกว่า และค่าร้ อยละการยืดตัว ณ จุ ดขาด ตํากว่ายางสู ตร Pure NR เนื องจากยางสู ตร NC6 มีการ
เกิดปฏิกิริยาการเชื อมโยงโมเลกุลของเนือยางและ Zn-Cellulose complex network ร่ วมด้วย รวมถึงมีการเกียวพัน
กันและแรงดึงดูดทางกายภาพของเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีมี high aspect ration ด้วย [15, 28]
3.5.2 ผลการทดสอบการบวมตัวของยางและยางผสมเส้ นใยนาโนเซลลูโลสในนํามันเบนซิน
จากรู ปที 11 แสดงการเปรี ยบเที ยบการบวมตัวในนํามันเบนซิ นที เวลาต่าง ๆ ของชิ นงานยาง Pure NR,
NC2, NC4, NC6, NC8 และ NC10 พบว่าชิ นงานทีมีอตั ราการบวมตัวเร็ วทีสุ ดคือ Pure NR ซึ งอัตราเร็ วในการ
บวมตัวในนํามันเบนซิ นของยางสู ตรต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลงตามสัดส่ วนเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีมากขึน ซึ งปั จจัย
ทีทําให้ยางสู ตร Pure NR บวมตัวได้เร็ วทีสุ ด เป็ นเพราะชินงานดังกล่าวไม่มีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลส ทําให้มี
เพียงแค่ปริ มาณการเชื อมโยงโมเลกุลยางด้วยสารเชือมโยงโมเลกุลทีเป็ นปั จจัยสนับสนุ นให้ยาง Pure NR ทนต่อ
การบวมตัวได้ แต่ในกรณี ของยางทีมีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสนัน นอกจากการเกิดโครงสร้ างร่ างแหทีเกิด

87

ญาณศรณ์ กนิษฐสั งกาศ และคณะ / วารสารวิชาการปทุมวัน ปี ที 11 ฉบับที 32 กันยายน-ธันวาคม 2564

จากการทําปฏิกิริยาระหว่างยางธรรมชาติและสารเชือมโยงโมเลกุลแล้ว ยังพบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลสจะช่วยลด
เส้นทางการดูดซับ (tortuous partway) ของนํามันเบนซิ นเข้ามาในเนือยาง อีกทังยังทําให้เนื อยางมีช่องว่างระหว่าง
โมเลกุลลดลง และเส้นใยนาโนเซลลูโลสยังทําให้เกิด Zn-Cellulose complex network ในเนือยาง นอกจากนี เส้นใย
นาโนเซลลูโลสยังมีหมู่ไฮดรอกซี ทีมีขวจํ
ั านวนมากอยูใ่ นสายโซ่ ทีมี aspect ratio สู ง ซึ งจะช่วยยับยังและขัดขวาง
การเคลือนทีของนํามันเบนซิ นทีไม่มีขวได้
ั มากขึน [15, 28]

รู ปที 11 การเปรี ยบเทียบอัตราการบวมตัวของยางในนํามันเบนซิน
หากพิจารณาในส่ วนของชิ นงานทีมีการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลส พบว่าชิ นงานทีมีอตั ราการบวมตัวเร็ ว
รองลงมาจากชิ นงาน Pure NR คือชิ นงาน NC2 เพราะมีปริ มาณเส้นใยนาโนเซลลูโลสน้อยสุ ด และปริ มาณร้อยละ
สัดส่ วนพืนทีรู พรุ นสู งสุ ด จึงทําให้นามั
ํ นเบนซิ นสามารถแทรกตัวเข้าไปตามรู พรุ นและช่องว่างระหว่างโมเลกุลได้
ง่าย นอกจากนียังพบว่าลักษณะการกระจายตัวและความหนาแน่นของเส้นใยนาโนเซลลูโลสในเนือเมทริ กซ์ก็เป็ น
อีกปัจจัยหนึงทีส่ งผลต่ออัตราการบวมตัวของชิ นงานยางด้วย
หากพิจารณาชินงานยางสู ตร NC4 ทีมีการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลส 4 phr ซึ งเป็ นปริ มาณทีเพิมขึนไม่มาก
นัก แต่กลับพบว่ามี NC4 มีการบวมตัวช้ากว่าชิ นงาน NC2 อย่างเห็นได้ชดั นอกจากนี เมือพิจารณาเปรี ยบเทียบ
ลักษณะทางกายภาพของยางสู ตร NC4 และ Pure NR (รู ปที 4-ค และ 4-ก) ทีมีปริ มาณสัดส่ วนพืนทีของเมทริ กซ์
และรู พรุ นใกล้เคียงกัน แต่กลับมีอตั ราการบวมตัวช้ากว่ายางสู ตร Pure NR เป็ นอย่างมาก นันหมายความว่าสัดส่ วน
รู พรุ นในชิ นงานไม่ได้เป็ นปั จจัยหลักทีส่ งผลต่อการบวมตัว แต่ปัจจัยหลักเกิดจากลักษณะของเนือยางเมทริ กซ์นนั
กล่าวคื อยางสู ตรที มี เส้ นใยนาโนเซลลูโลสกระจายตัวอย่างดี และหนาแน่ น จะมี การบวมตัวทีตํากว่ายางทีไม่มี
ส่ วนผสมของเส้นใยนาโนเซลลูโลส อันเนืองมาจากมีอนั ตรกิริยาต่างกัน ดังทีได้กล่าวถึงในหัวข้อ 3.5.1
เมือเปรี ยบเทียบชิ นงานสู ตร NC4 และ NC6 พบว่ายางสู ตร NC4 มีการอัตราการดูดซับและบวมตัวช้ากว่า
ยางสู ตร NC6 เนืองมาจากยางสู ตร NC4 มีการกระจายตัวของเส้นใยนาโนเซลลูโลสได้ดีทวทั
ั งเมทริ กซ์ (รู ปที 4-ค)
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จึงทําให้มีอนั ตรกิริยากับเส้นใยด้วยกันเองและกับยางเมทริ กซ์เกิดเป็ นโครงสร้ างร่ างแห Zn-Cellulose complex
network [15, 28] จึงทําให้ยางสู ตร NC4 มีการอัตราการบวมตัวช้ากว่า NC6 เพราะยางสู ตร NC6 มีการกระจายตัว
ของเส้นใยได้ไม่ดีเท่าของยางสู ตร NC4
จากรู ปที 4 และ 6 เมือพิจารณายางสู ตร NC6, NC8 และ NC10 พบว่าแนวโน้มการบวมตัวในนํามันเบนซิ น
ลดลงเมือมีสัดส่ วนของเส้นใยนาโนเซลลูโลสมากขึน โดยลักษณะสัณฐานวิทยาของยางทังสามสู ตร พบว่ามีการ
เกาะกลุ่มกันของเส้นใยจนเกิดเป็ นเฟสขนาดใหญ่ของเส้นใยกระจายอยูใ่ นเนือยางเมทริ กซ์ แต่ยางสู ตร NC8 และ
NC10 มีเส้นใยขนาดเล็กกระจายอยู่ในเฟสของเนือยาง (เหมือนกันกรณี ของยางสู ตร NC4) มากกว่าในสู ตร NC6
(ตามสัดส่ วนทีมากขึน) จึงทําให้มีอตั ราการการบวมตัวในนํามันเบนซินช้ากว่ายางสู ตร NC6
3.5.3 สมบัติเชิงกลหลังการบวมตัวในนํามันเบนซิน
รู ปที 10-ก และ 10-ข เมือทําการเปรี ยบเทียบสมบัติเชิ งกลก่อนและหลังการบวมตัวในนํามันเบนซิ นพบว่า
ชินงาน Pure NR, NC2, NC4, NC6, NC8 และ NC10 หลังการบวมตัวในนํามันเบนซิ น มีค่าการทนต่อแรงดึงสู งสุ ด
และค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด ลดลง เนื องจากโครงสร้างโมเลกุลของยางมีสมบัติไม่มีขวเช่
ั นเดี ยวกับนํามัน
เบนซิ น จึ งดู ดซับ นํามันเบนซิ นได้ดี จนทํา ให้สายโซ่ โมเลกุ ลในจุ ดที ไม่มีการเชื อมโยงโมเลกุลหรื อจุ ดทีมีการ
เกียวพันกันของสายโซ่โมเลกุลเกิดการคลายตัวออก
นอกจากนี ยังพบว่าชินงานทีมีความแข็งแรงหลังจากผ่านการบวมตัวมากทีสุ ด คือ ชิ นงาน NC2 และ NC4
ทีเป็ นเช่นนีเนืองจากเส้นใยสู ตรดังกล่าวมีการกระจายตัวได้ดีกว่าสู ตรอืน และไม่จบั ตัวเป็ นกลุ่มก้อน จึงช่วยทําให้
ชินงานหลังจากการบวมตัวมีความแข็งแรงมากกว่าชินงานสู ตรอืน
4. สรุปผล
งานวิจยั นีทําการปรับปรุ งสมบัติเชิงกลของชันวัสดุซ่อมแซมตัวเองของถังนํามันซ่อมแซมตัวเองได้ ซึ งทํา
จากยางธรรมชาติทีมีลกั ษณะเป็ นรู พรุ น โดยนําเส้นใยนาโนเซลลูโลสผสมลงในเนื อยางธรรมชาติเพือปรับปรุ ง
สมบัติเชิงกลทังก่อนและหลังการบวมตัวจากนํามันเบนซิน จากผลการทดลองพบว่าการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลส
ลงไปในเนื อยางธรรมชาติ ช่วยทําให้ยางมี สมบัติเชิ งกลดี ขึน โดยมี ค่าการทนต่อแรงดึ งสู งสุ ดมากขึน และมี ค่า
ร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด ลดลง สอดคล้องกับมีอตั ราการบวมตัวในนํามันเบนซิ นลดลงเช่นกัน จากการศึกษา
พบว่าสู ตรยางทีเหมาะสมทีจะนํามาทําเป็ นวัสดุซ่อมแซมตัวเองได้ดีทีสุ ด คือ ยางสู ตร NC2 ซึ งเป็ นสู ตรทีมีการเติม
เส้นใยนาโนเซลลูโลส 2 phr เนืองจาก มีอตั ราการบวมตัวเมือสัมผัสกับนํามันเบนซิ นได้เร็ วทีสุ ด (เมือเทียบกับสู ตร
ทีมีการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสสู ตรอืน) และมีค่าการทนต่อแรงดึงสู งสุ ด มากกว่าสู ตรทีไม่ได้เติมเส้นใยทังก่อน
และหลังการบวมตัว ซึ งทังสองเป็ นสมบัติสําคัญของวัสดุซ่อมแซมตัวเองได้ทีใช้กบั ถังนํามันซ่ อมแซมตัวเองได้
โดยงานวิจยั นีพบว่าการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสช่วยทําให้ยางธรรมชาติมีความแข็งแรงมากขึนซึ งสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กบั งานอืนทีมีลกั ษณะเป็ นรู พรุ นเหมือนกันได้ โดยหากต้องการเพิมความแข็งแรงของยางเพียงอย่าง
เดียว โดยไม่คาํ นึงถึงอัตราการบวมในนํามันเบนซิ น ก็สามารถเพิมปริ มาณเส้นใยนาโนเซลลูโลสพร้อมทังทําการ
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ดัดแปรโครงสร้างโมเลกุลของผิวเส้นใยนาโนเซลลูโลสให้มีหมู่ฟังก์ชนที
ั สามารถลดความมีขวั ลดการเกาะกลุ่ม
กันของเส้นใย และเพิมความเข้ากันได้กบั ยางธรรมชาติให้มากขึน ซึ งคาดว่าการปรับปรุ งดังกล่าวจะช่วยเพิมความ
แข็งแรงให้กบั โฟมยางธรรมชาติได้เป็ นอย่างดี
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ ตามหนั ง สื อ สั ญ ญาเลขที Res-CIT603/2021 โดยที ม งานวิ จ ัย ขอขอบพระคุ ณ บริ ษัท เคมี
อินโนเวชัน จํากัด ทีอนุ เคราะห์ วสั ดุ และสารเคมีทีใช้ในงานวิจยั ศูนย์วิจยั นวัตกรรมยางพารา (RIR) สํานักวิจยั
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (STRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ห้องปฏิบตั ิการ
วัสดุ ผง คณะพลังงานสิ งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทีได้อนุ เคราะห์ ให้ใช้
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