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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ต้องการปรับปรุงความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติกับเส้นใยใบสับปะรดด้วยสารเชื่อมประสานยางธรรมชาติ
อิพ็อกซิไดซ์ (ENR25) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารช่วยประสานต่อสมบัติเชิงกล และสมบัติการคงรูป
ของยางคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรด ยางคอมโพสิตถูกเตรียมโดยน�ำยางธรรมชาติผสมกับเส้นใยใบสับปะรด
และยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์ที่ 0, 5, 10 และ 15 phr ตามล�ำดับ ด้วยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two Roll Mill)
จากนัน้ ขึน้ รูปชิน้ งานทดสอบด้วยเครือ่ งกดอัดแบบร้อน (Compression Molding) แล้วทดสอบสมบัตกิ ารคงรูปและสมบัตเิ ชิงกล
พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณการเติม ENR25 ในยางคอมโพสิต ค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด และค่าความต้านทานการฉีกขาด
มีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าความต้านทานแรงดึงค่ามอดุลัสที่ 100 เปอร์เซ็นต์การดึงยืด เวลาในการไหลตัวในแม่พิมพ์ (Scorch
Time) และเวลาในการคงรูป (Cure Time) ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ค�ำส�ำคัญ: เส้นใยใบสับปะรด สารเชื่อมประสาน ยางธรรมชาติ ยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์
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Abstract
This work proposes a simple method for improving the compatibility between Natural Rubber (NR) and
Pineapple Leaf Fiber (PALF) by adding the Epoxidized Natural Rubber (ENR25) compatibilizer. The aim of
this research is to study the effect of compatibilizer on the mechanical and curing properties of Pineapple
Leaf Fiber (PALF) reinforced Natural Rubber (NR) composites. The Natural Rubber (NR), Pineapple Leaf Fiber
(PALF), and Epoxidized Natural Rubber (ENR25) at 0, 5, 10 and 15 phr respectively were mixed by using a
two roll mill. The test specimens were prepared by compression molding machine. The mechanical and
curing properties of the specimens were investigated. The results found that the elongation at break (%)
and tear strength of the rubber composites increased with the increasing ENR25 content. However, the
effect of ENR25 content on the tensile strength, the modulus at 100% strain (M100), the scorch time and
the cure time were not significantly changed.
Keywords: Pineapple Leaf Fiber, Compatibilizer, Natural Rubber, Epoxidized Natural Rubber
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1. บทน�ำ
ยางธรรมชาติจัดเป็นสินค้าเกษตรที่มีบทบาทส�ำคัญ
มากในตลาดโลก และมีแนวโน้มที่จะทวีความส�ำคัญขึ้นเป็น
ล�ำดับ ประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งผลิตยางธรรมชาติทสี่ ำ� คัญ
ของโลก มีผลผลิตยางธรรมชาติประมาณ 5 ล้านตันต่อปี
[1] อย่างไรก็ตาม ยางธรรมชาติที่ผลิตจากประเทศไทย 90
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณยางที่ผลิตได้จะถูกส่งออกในรูปของ
ยางดิบ ซึ่งปัจจุบันมีราคาค่อนข้างต�ำ่ เมื่อเทียบกับราคายาง
แปรรูป อีก 10 เปอร์เซ็นต์ ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางส�ำเร็จรูป
ภายในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางแปรรูปในปริมาณน้อยมาก ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
น�ำเข้าผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปจากต่างประเทศในแต่ละปีเป็น
จ�ำนวนมาก ทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก
ยางธรรมชาติอนั ดับต้นๆ ของโลก ดังนัน้ การน�ำยางธรรมชาติ
มาเพิ่ ม มู ล ค่ า ก่ อ นการส่ ง ออกจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ เพราะ
นอกจากจะเพิ่มราคาให้กับยางธรรมชาติแล้วยังช่วยเพิ่ม
คุณสมบัติในด้านต่างๆ ให้กับยางธรรมชาติได้อีกด้วย
ยางธรรมชาติมีสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น ความ
ทนทานต่อแรงดึง (Tensile Strength) ความทนทานต่อการ
ฉีกขาด (Tear Strength) ความเหนียวในการยึดติด (Tack)
และความยืดหยุ่นสูง (Elasticity) จึงนิยมน�ำมาใช้ประโยชน์
ในด้านอุตสาหกรรมยางล้อ ถุงมือยางทางการแพทย์ รองเท้า
อุปกรณ์กฬี า สายพานล�ำเลียง ยางกันชนหรือยางกันกระแทก
บล็อกยางปูพื้น เป็นต้น [2] อย่างไรก็ตาม ยางธรรมชาติ
ยังมีข้อจ�ำกัดคือ มีค่ามอดุลัส (Modulus) ค่อนข้างต�่ำ
จึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง ดังนั้นจึงต้อง
เติมสารเสริมแรงเพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงให้เหมาะสมต่อการน�ำ
ไปใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น
นอกจากยางธรรมชาติแล้ว สินค้าเกษตรที่ส�ำคัญอีก
ชนิดหนึ่งของประเทศไทยคือ สับปะรด อัตราการส่งออก
สับปะรดมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ [3] หลังจากเก็บเกีย่ วผลสับปะรด
เกษตรกรจะไถกลบหรือเผาท�ำลายต้นและใบสับปะรด เพื่อ
เตรียมเพาะปลูกในรอบถัดไป อย่างไรก็ตาม ใบสับปะรด
สามารถน�ำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยการแปรรูปเป็นเส้นใย
เพื่ อ น� ำ ไปใช้ เ ป็ น เส้ น ใยเสริ ม แรงในพอลิ เ มอร์ ค อมโพสิ ต

ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มรี าคาต�ำ่ น�ำ้ หนักเบา มีความแข็งแรงสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [2], [4], [5] อย่างไรก็ตาม
ยางธรรมชาติกบั เส้นใยใบสับปะรดเมือ่ น�ำมาผสมกันจะเข้ากัน
ได้ไม่ดี ขึน้ กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของเส้นใย
ใบสับปะรด ปริมาณเส้นใยใบสับปะรดทีเ่ ติมในยางธรรมชาติ
การยึดติดกันระหว่างเส้นใยใบสับปะรดกับยางธรรมชาติ
การจัดเรียงตัวและการกระจายตัวของเส้นใยใบสับปะรดใน
ยางธรรมชาติ และเนื่องจากสภาพขั้วที่ต่างกันของเส้นใย
ใบสับปะรดที่มีสมบัติแบบไฮโดรฟิลิก (Hydrophilic) กับ
ยางธรรมชาติมีสมบัติแบบไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic) จึง
ส่งผลให้ยางคอมโพสิตที่ได้มีสมบัติเชิงกลที่ไม่ดีเท่าทีค่ วร [5]
วิธกี ารปรับปรุงความเข้ากันได้ระหว่างยางธรรมชาติกบั เส้นใย
ธรรมชาติทใี่ ช้กนั อย่างแพร่หลายมี 3 วิธี คือ การดัดแปรพืน้ ผิว
ของเส้นใย [3], [4] วิธนี จี้ ะช่วยเพิม่ ความขรุขระของพืน้ ผิวเส้นใย
และช่วยก�ำจัดลิกนิน (Lignin) และสารพวกขี้ผึ้ง (Wax)
นอกจากการดัดแปรพื้นผิวเส้นใยแล้ว การดัดแปรโครงสร้าง
ทางเคมีของยางธรรมชาติ [6] และการเติมสารช่วยประสาน
(Compatibilizer) ก็เป็นวิธีการเพิ่มความเข้ากันได้ระหว่าง
ยางธรรมชาติกับเส้นใยธรรมชาติ [7], [8] ได้เช่นเดียวกัน
งานวิจยั นีจ้ ะให้ความสนใจวิธกี ารเติมสารช่วยประสาน
เนื่องจากสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด เป็นวิธีการที่ง่าย
และใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ส�ำหรับสารเชื่อมประสานที่
นิยมใช้ในการเตรียมคอมโพสิตระหว่างเส้นใยธรรมชาติกับ
ยางธรรมชาติคือ ยางธรรมชาติกราฟต์มาเลอิกแอนไฮไดรด์
(NR-g-MA) และยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์ (ENR) เพราะ
สามารถปรับปรุงความเข้ากันได้ระหว่างเส้นใยธรรมชาติและ
ยางธรรมชาติได้ [5], [9], [10] อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบงาน
วิจัยที่ผ่านมาใช้ ENR เป็นสารช่วยประสานระหว่างเส้นใย
ใบสับปะรดกับยางธรรมชาติ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษา
อิทธิพลของสารช่วยประสานทีส่ ง่ ผลต่อสมบัตเิ ชิงกล และสมบัติ
การคงรูปของยางคอมโพสิตระหว่างยางธรรมชาติกับเส้นใย
ใบสับปะรด โดยศึกษาผลของปริมาณการเติมยางธรรมชาติ
อิพ็อกซิไดซ์ (ENR25) ซึ่งมีหมู่อิพ็อกซีเข้าไปแทนที่บริเวณ
พันธะคูใ่ นโครงสร้างโมเลกุลของยางธรรมชาติ (NR) ร้อยละ 25
เป็นสารช่วยประสาน ซึ่งคาดว่าหมู่อิพ็อกซี (Epoxy Group)

รัตนาภรณ์ พรหมจริยากุล และ เสาวลักษณ์ คงเอียง, “ผลของสารช่วยประสานต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการคงรูปของยางคอมโพสิตเสริมแรง
ด้วยเส้นใยใบสับปะรด.”
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(ก)

(ข)
รูปที่ 1 โครงสร้างเคมีของ (ก) NR และ (ข) ENR [5]
ของ ENR จะสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับหมู่ไฮดรอกซิล
(Hydroxyl Group) ของเส้นใยใบสับปะรด ในขณะเดียวกัน
ส่วนของ NR ใน ENR ก็เข้ากันได้กับ NR จึงท�ำให้ ENR
ช่ ว ยเพิ่ ม ความเข้ า กั น ได้ ร ะหว่ า งยางธรรมชาติ กั บ เส้ น ใย
ใบสับปะรดให้ดีขึ้น
2. วิธีการวิจัย
2.1 สารเคมี
สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัยคือ ยางธรรมชาติ (STR 5L,
PI Industry Limited) ยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์ (ENR25,
MMG Company Limited) ซิงค์ออกไซด์ (ZnO, PI Industry
Limited) กรดสเตียริก (Stearic acid, PI Industry Limited)
CBS (PI Industry Limited) ก�ำมะถัน (Sulfur, PI Industry
Limited) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH, Merck 98%) และ
ใบสับปะรด (อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง) โครงสร้างเคมีของ
ยางธรรมชาติ (NR) และยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์ (ENR)
แสดงดังรูปที่ 1
2.2 ขั้นตอนการเตรียมเส้นใยใบสับปะรด [11]
น�ำใบสับปะรดสด มาล้างท�ำความสะอาดและตัดตาม
ขวางให้มีความยาว 6 มิลลิเมตร น�ำไปปั่นด้วยเครื่องปั่น
แยกกากที่ความเร็วรอบ 7,700 รอบต่อนาที จากนั้นเป่าแห้ง
ด้วยเครื่องเป่าลมร้อนและปั่นด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูง
25,000 รอบต่อนาที ท�ำการแยกเส้นใยใบสับปะรดและกาก
ใบสับปะรดด้วยตะแกรงร่อนขนาด 60 เมช เส้นใยใบสับปะรด
ที่ได้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.1 มิลลิเมตร

(ก)
(ข)
รูปที่ 2 SEM micrograph ของเส้นใยใบสับปะรด (ก) ทีก่ ำ� ลัง
ขยาย 50 เท่า (ข) ที่ก�ำลังขยาย 500 เท่า
2.3 ขั้นตอนการปรับปรุงพื้นผิวของเส้นใยใบสับปะรด
เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร (NaOH 5% w/v) [2] น�ำเส้นใย
ใบสับปะรดปริมาณ 40 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 1,000
มิลลิลิตร จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความ
เข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร แช่เป็นเวลา 18 ชัว่ โมง
ล้างเส้นใยใบสับปะรดด้วยน�ำ้ กลัน่ ตรวจวัดค่า pH ให้อยูใ่ นช่วง
7–8 อบเส้นใยใบสับปะรดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
8 ชัว่ โมง ลักษณะของเส้นใยใบสับปะรดทีไ่ ด้แสดงดังรูปที่ 2
2.4 ขั้นตอนการเตรียมยางคอมปาวด์และยางคอมโพสิต
ยางคอมปาวด์ แ ละยางคอมโพสิ ต ถู ก เตรี ย มโดยใช้
เครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two Roll Mill) ผสมที่อุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 20 นาที โดยสูตรยางที่ใช้แสดง
ดังตารางที่ 1 จากนั้นน�ำยางคอมปาวด์และยางคอมโพสิต
ที่ได้ไปทดสอบสมบัติการคงรูปและสมบัติเชิงกล
ตารางที่ 1 สูตรยางคอมปาวด์และยางคอมโพสิต
วัสดุ
ปริมาณ (phr)
ยางธรรมชาติ (NR)
100
ยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์ (ENR25)
0, 5, 10 และ 15
ซิงค์ออกไซด์ (ZnO)
5.0
กรดสเตียริก (Stearic acid)
1.5
CBS
0.5
ก�ำมะถัน (Sulfur)
2.5
เส้นใยใบสับปะรด
0,10
phr; part per hundred of rubber
CBS; N-Cyclohexyl-2-benzothaiazolesulfenamide

รัตนาภรณ์ พรหมจริยากุล และ เสาวลักษณ์ คงเอียง, “ผลของสารช่วยประสานต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการคงรูปของยางคอมโพสิตเสริมแรง
ด้วยเส้นใยใบสับปะรด.”
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2.5 ทดสอบสมบัติการคงรูป
ทดสอบสมบัติการคงรูปของยางคอมปาวด์และยาง
คอมโพสิตด้วยเครื่อง Moving Die Rheometer (MDR)
(AlphaTechnologies; MDR2000) ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 160 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 20 นาที ตามมาตรฐาน ASTM D5289 เพื่อหา
เวลาการไหลตัวในแม่พิมพ์ (ts2) และเวลาในการคงรูปของ
ยางคอมปาวด์ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ (tc90)
2.6 ทดสอบสมบัติเชิงกล
ทดสอบสมบัตคิ วามต้านทานแรงดึง (Tensile Properties) รูปที่ 3 ผลของการเติม ENR25 ที่ ปริมาณต่างๆ ต่อเวลาใน
และค่าความต้านทานต่อการฉีกขาดของยางคอมปาวด์และ
การไหลตัวในแม่พิมพ์ (Scorch Time)
ยางคอมโพสิตตามมาตรฐาน ASTM D412 และตามมาตรฐาน
ASTM D624 ตามล�ำดับ ด้วยเครื่อง Universal Testing
Machine (Testometric; Model M350-10 CT) โหลดเซลล์
ขนาด 1 กิโลนิวตัน ความเร็วในการทดสอบ 500 มิลลิเมตร
ต่อนาที ทดสอบชิ้นทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้นทดสอบต่อหนึ่ง
ตัวอย่าง และหาค่าเฉลี่ย
2.7 ทดสอบสมบัติทางสัณฐานวิทยา
วิเคราะห์ลกั ษณะของเส้นใยใบสับปะรดและพืน้ ผิวการ
แตกหักจากแรงดึงของยางคอมโพสิตด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) (Zeiss; Model LEO รูปที่ 4 ผลของการเติม ENR25 ที่ ปริมาณต่างๆ ต่อเวลาใน
1450VP) ชิ้นตัวอย่างต้องผ่านการเคลือบผิวด้วยทองก่อน
การคงรูป (Cure Time)
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
3.1 สมบัติการคงรูป
จากผลของเวลาในการไหลตัวในแม่พมิ พ์ (Scorch Time)
และเวลาในการคงรูป (Cure Time) ของยางคอมปาวด์
(without PALF) และยางคอมโพสิต (with PALF 10 phr)
ที่เติมสารช่วยประสานยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์ (ENR25)
ที่ปริมาณต่างๆ ดังรูปที่ 3 และ 4 พบว่า การเพิ่มปริมาณ
การเติม ENR25 ลงในยางคอมโพสิตที่ปริมาณ 0, 5, 10 และ
15 phr ไม่พบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เนื่องจาก
ปริมาณของหมู่อีพ็อกซีใน ENR ที่เติมมีปริมาณน้อยเกินไป
เพราะถ้า ENR ทีเ่ ติมมีปริมาณเพียงพอจะส่งผลให้ยางคอมปาวด์

ที่ได้มีเวลาในการไหลตัวในแม่พิมพ์ และเวลาในการคงรูป
ลดลง ซึ่งจะเป็นไปตามงานวิจัยของ วงษ์โสรัจ และคณะ [5]
ในขณะเดียวกันยางคอมโพสิตทีใ่ ส่เส้นใยใบสับปะรดจะมีเวลา
ในการไหลตัวในแม่พมิ พ์ และเวลาในการคงรูปลดลง เมือ่ เทียบกับ
ยางคอมปาวด์ที่ไม่ใส่เส้นใยใบสับปะรด เป็นผลมาจากการ
เสียดสีกนั ของเส้นใยใบสับปะรดจึงท�ำให้เกิดความร้อนขึน้ ซึง่
ความร้อนจะช่วยเร่งปฏิกิริยาการคงรูปของยาง [2], [5], [7]
3.2 สมบัติเชิงกล
ค่าความต้านทานแรงดึง ค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด
และค่ามอดุลัสที่ 100 เปอร์เซ็นต์การดึงยืด (Modulus at

รัตนาภรณ์ พรหมจริยากุล และ เสาวลักษณ์ คงเอียง, “ผลของสารช่วยประสานต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการคงรูปของยางคอมโพสิตเสริมแรง
ด้วยเส้นใยใบสับปะรด.”

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30, ฉบับที่ 4 ต.ค.–ธ.ค. 2563
The Journal of KMUTNB., Vol. 30, No. 4, Oct.–Dec. 2020

รูปที่ 5 ผลของการเติม ENR25 ที่ ปริมาณต่างๆ ต่อค่าความ
ต้านทานแรงดึง (Tensile Strength)
100% Strain, M100) ยางคอมโพสิตที่เติมสารช่วยประสาน
ยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์ที่ปริมาณต่างๆ แสดงดังรูปที่ 5–7
พบว่า การเพิ่มปริมาณการเติม ENR25 ลงในยางคอมโพสิต
ทีป่ ริมาณ 0, 5, 10 และ 15 phr ตามล�ำดับ ส่งผลให้ยางคอมโพสิต
มีค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน
พบว่า ค่าความต้านทานแรงดึง และค่า M100 ไม่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเป็นผลจากปริมาณ ENR ที่เติม
ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้สมบัติเชิงกลที่ได้ไม่ชัดเจน เพราะถ้ามี
ปริมาณ ENR มาก ก็จะท�ำให้โอกาสที่จะเกิดพันธะไฮโดรเจน
ระหว่างหมู่อิพ็อกซีของ ENR กับหมู่ไฮดรอกซิล ของเส้นใย
ใบสับปะรดมาก การยึดติดกันระหว่าง NR กับเส้นใยใบ
สับปะรดก็จะดีขึ้น สมบัติความต้านทานแรงดึงก็จะดีขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม ยางคอมโพสิตที่ใส่เส้นใยใบสับปะรดจะมีค่า
ความต้านทานแรงดึง และค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด
ลดลงเมื่อเทียบกับยางคอมปาวด์ที่ไม่ใส่เส้นใยใบสับปะรด
เนื่องจากเส้นใยเกิดการรวมกลุ่มก้อน และไปรบกวนการ
เหนี่ยวน�ำให้เกิดผลึกเนื่องจากการดึงยืด (Strain Induced
Crystallization) ของยางธรรมชาติ [12] นอกจากนี้พบว่า
ค่า M100 ของยางคอมโพสิตมีค่าสูงกว่ายางคอมปาวด์ เป็น
ผลจากความแข็งแรงของตัวเส้นใยใบสับปะรดที่มีค่ามอดุลัส
สูงกว่ายางธรรมชาติอยูแ่ ล้ว เมือ่ น�ำเส้นใยใบสับปะรดมาผสม
กับยางธรรมชาติ ยางคอมโพสิตที่ได้จึงมีค่ามอดุลัสสูงกว่า
ยางธรรมชาติเพียงอย่างเดียว

617

รูปที่ 6 ผลของการเติม ENR25 ที่ ปริมาณต่างๆ ต่อค่าร้อยละ
การยืดตัว ณ จุดขาด (Elongation at Break)

รูปที่ 7 ผลของการเติม ENR25 ที่ ปริมาณต่างๆ ต่อค่ามอดุลสั
ที่ 100 เปอร์เซ็นต์การดึงยืด (M100)
ค่าความต้านทานการฉีกขาดของยางคอมโพสิตที่เติม
สารช่วยประสานยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์ที่ปริมาณต่างๆ
แสดงดังรูปที่ 8 พบว่า ยางคอมโพสิตที่ใส่เส้นใยใบสับปะรด
มี ค ่ า ความต้ า นทานต่ อ การฉี ก ขาดสู ง กว่ า ยางคอมปาวด์
เนื่องจากเส้นใยใบสับปะรดไปขวางแนวการฉีกขาดท�ำให้
การขยายตัวของรอยแยก (Crack Propagation) เกิดยากขึน้
[10] เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างยางคอมโพสิตทีไ่ ม่เติมสารช่วย
ประสานกับยางคอมโพสิตที่เติมสารช่วยประสานที่ปริมาณ
ต่างๆ พบว่า ยางคอมโพสิตที่เติมสารเชื่อมประสานจะมี
ค่าความต้านทานการฉีกขาดสูงกว่ายางคอมโพสิตที่ไม่เติม
สารเชื่อมประสาน เพราะว่ามีแรงยึดติดระหว่างเส้นใยและ

รัตนาภรณ์ พรหมจริยากุล และ เสาวลักษณ์ คงเอียง, “ผลของสารช่วยประสานต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการคงรูปของยางคอมโพสิตเสริมแรง
ด้วยเส้นใยใบสับปะรด.”
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(ก)

(ข)

รูปที่ 8 ผลของการเติม ENR25 ที่ ปริมาณต่างๆ ต่อค่าความ
ต้านทานการฉีกขาด

(ค)
(ง)
รูปที่ 9 SEM Micrograph ของพืน้ ผิวการแตกหักจากแรงดึง
ยางธรรมชาติ ที่ ดี ก ว่ า และเมื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณการเติ ม สาร
ของยางคอมโพสิท ที่ก�ำลังขยาย 50 เท่า
เชื่อมประสานส่งผลให้ค่าความต้านทานการฉีกขาดของยาง
(ก) NR100/PALF10
คอมโพสิตมีค่าเพิ่มขึ้น [12]
(ข) NR100/PALF10/ENR5
(ค) NR100/PALF10/ENR10
3.3 สมบัติด้านสัณฐานวิทยา
(ง) NR100/PALF10/ENR15
จากการพิสจู น์ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาของพืน้ ผิวการ
แตกหักจากแรงดึงของยางคอมโพสิตทีเ่ ติม ENR25 ทีป่ ริมาณ ในขณะทีค่ า่ ความต้านทานแรงดึง ค่ามอดุลสั ที่ 100 เปอร์เซ็นต์
ต่างๆ ด้วยกล้อง SEM แสดงดังรูปที่ 9 เมื่อพิจารณากรณีที่ การดึงยืด เวลาในการไหลตัวในแม่พมิ พ์ และเวลาในการคงรูป
ไม่เติม ENR25 ได้ผลดังรูปที่ 9 (ก) พบว่า เส้นใยใบสับปะรด ไม่เปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจน เป็นผลจาก ENR เข้าไปช่วยลดแรง
กับยางธรรมชาติยดึ ติดกันไม่ดี สังเกตได้จากช่องว่างระหว่าง ตึงผิวระหว่างพืน้ ผิว (Interfacial Tension) และช่วยเพิม่ แรง
รอยต่อของเส้นใยใบสับปะรดกับยางธรรมชาติ (Interface) ยึดติดระหว่างพื้นผิว (Interfacial Adhesion) ของเส้นใยใบ
ที่กว้าง เนื่องจากความมีขั้วที่ต่างกันของสารสองชนิดนี้ แต่ สับปะรดกับยางธรรมชาติ นอกจากนีเ้ มือ่ ใส่เส้นใยใบสับปะรด
เมือ่ เพิม่ ปริมาณ ENR25 ทีม่ ากขึน้ ดังรูปที่ 9 (ข)–(ง) จะท�ำให้ ลงในยางคอมปาวด์ ส่งผลให้ค่ามอดุลัสที่ 100 เปอร์เซ็นต์
ความสามารถในการยึดติดกันของเส้นใยใบสับปะรดกับยาง การดึงยืดและค่าความต้านทานการฉีกขาดมีค่าเพิ่มขึ้น ใน
ธรรมชาติดีขึ้น เนื่องจากเกิดแรงกระท�ำของหมู่อิพ็อกซีของ ขณะทีค่ า่ ความต้านทานแรงดึง ค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด
ENR กับหมู่ไฮดรอกซิลของเส้นใยใบสับปะรด ดังนั้นจึงเป็น เวลาในการไหลตัวในแม่พิมพ์ และเวลาในการคงรูป มีค่า
ผลให้ค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด และค่าความต้านทาน ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่ใส่เส้นใยใบสับปะรด เนื่องจาก
การฉีกขาดมีค่าเพิ่มขึ้น
เส้นใยไปลดความยืดหยุ่นของสายโซ่ยาง
4. สรุป
5. กิตติกรรมประกาศ
เมือ่ เพิม่ ปริมาณการเติมสารช่วยประสาน ENR25 ที่ 5,
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
10 และ 15 phr ลงในยางคอมโพสิต ส่งผลให้คา่ ร้อยละการยืดตัว พระนครเหนือ ทีใ่ ห้ทนุ สนับสนุนการวิจยั ในครัง้ นี้ (ตามสัญญา
ณ จุดขาด และค่าความต้านทานการฉีกขาดมีค่าเพิ่มขึ้น เลขที่ KMUTNB-NEW-59-23)
รัตนาภรณ์ พรหมจริยากุล และ เสาวลักษณ์ คงเอียง, “ผลของสารช่วยประสานต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการคงรูปของยางคอมโพสิตเสริมแรง
ด้วยเส้นใยใบสับปะรด.”
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