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บทคัดย่อ
กระบวนการฉี ด นิ ย มน ามาขึ้น รู ป ผลิ ตภัณ ฑ์ป ระเภทพอลิ
เมอร์ เนื่ องจากให้อตั ราการผลิตสู ง ต้นทุน ในการผลิตต่อชิ้นลดลง
และที่สาคัญสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนสู งได้ อย่างไรก็
ตามการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน จาเป็ นต้องมีทางเข้าหลาย
ทางหรื อ มี อิ นเสิ ร์ ท ภายในแม่ พิ มพ์ ท าให้ เ กิ ด รอยประสานบนผิว
ผลิต ภัณ ฑ์ ซึ่ ง ส่ ง ผลอย่ า งมากต่อ ความแข็ง แรงของผลิต ภัณ ฑ์ จาก
ปั ญหาดังกล่าวทาให้มีการวิจยั เพื่อแก้ปัญหานี้ เป็ นจานวนมาก โดย
ศึกษาเน้นไปที่กระบวนการฉี ดขึ้นรู ปวัสดุเทอร์ โมพลาสติกและเทอร์
โมพลาสติ ก คอมโพสิ ท ในขณะที่ ง านวิ จัย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความ
แข็ง แรงรอยประสานในชิ้ น งานยางมี ร ายงานน้ อ ยมาก ส่ ง ผลให้
ปั ญหานี้ ยงั คงเกิ ดขึ้นกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ดังนั้น
ปริ ญญานิ พนธ์ น้ ี จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่ง ผลต่อความ
แข็งแรงรอยประสานในชิ้นงานยางที่ผา่ นกระบวนการฉี ดขึ้นรู ป โดย
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดที่สามารถสร้ างชิ้นงานทั้งที่มีและไม่มีรอย
ประสาน เพื่อนาไปศึกษาอิทธิ พลของชนิ ดและปริ มาณสารตัวเติมที่
ส่ งผลต่อความแข็งแรงรอยประสานในชิ้นงานยางธรรมชาติ (STR
5L) ที่เติมแคลเซียมคาร์ บอเนต ซิลิกา และเขม่าดา ในปริ มาณ 0 - 30
phr รวมทั้งศึกษาถึงอิทธิ พลของอุณหภูมิแม่พิมพ์ที่ 140oC - 160oC
และนอกจากนี้ ยังได้ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยวิเคราะห์ ทางวิศวกรรมใน
การจาลองพฤติกรรมการไหลของยางภายในแม่พิมพ์ฉีดเพื่อนาผลที่
ได้ไปเปรี ยบเทียบกระบวนการฉี ดขึ้นรู ปจริ ง ซึ่ งจากผลการทดลอง
แสดงให้เห็นว่า การเพิม่ ปริ มาณแคลเซี ยมคาร์ บอเนตในเนื้ อยาง ไม่
ส่ งผลกระทบต่อค่าความต้านทานต่อแรงดึงสู งสุ ดของชิ้นงานยางทั้ง
ที่มีแ ละไม่มีรอยประสานมากนัก ส่ วนการเพิ่ มปริ มาณซิ ลิ กาและ
เขม่าดาในชิ้นงานยางที่ไม่มีรอยประสาน พบว่า ทาให้ชิ้นงานยางมี
ความต้า นทานแรงดึ ง สู ง สุ ด เพิ่ มขึ้ น ในขณะที่ ชิ้น งานยางที่ มี ร อย
ประสานมีค่าความต้านทานแรงดึงสู งสุ ดต่ากว่าชิ้นงานยางที่ไม่มีรอย
ประสานอย่างชัดเจน และพบว่าการเพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์ของยางที่
เติมเขม่าดา 30 phr สามารถปรับปรุ งความแข็งแรงของรอยประสาน
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Abstract
Injection molding (IM) are widely used in polymeric parts
fabrication due to its high production rate, low marginal cost and
enabling complex part fabrication. Multi-gates are required in a
mold for a large-sized part, and occasionally an insert is used.
Existing of the multi-gates and insert results in a weld line on the
part. This problem reducing the strength of the part at the weld line
is still unable to be solved. Many studies aimed to solve this
problem emphasizing on injection of thermoplastics and its
composites, while few studies emphasized on strength at weld line
of rubber parts. The problem still affects rubber processing
industry. This research was purposed to study fillers affecting
strength at weld line of STR 5L natural rubber added calcium
carbonate, silica and carbon black at 0-30 phr. Moreover, mold
temperature was observed at 140 oC - 160oC and Computer-Aided
Engineering (CAE) was used to simulate the flow of rubber in the
mold cavity and compared with real injection process. The results
showed increasing of calcium carbonate in rubber obviously
unaffected maximum tensile strength of weld line and non-weld
line parts. The increase mold temperature for rubber added carbon
black at 30 phr could improve strength at weld line. Lastly, from
the simulation showed a concordance with real rubber injection
molding.
Keywords: Rubber injection molding process, Weld line, Natural
rubber, Finite volume method

1. บทนา
ใน ก ร ะบ วน ก า ร ขึ้ น รู ป ผลิ ตภั ณ ฑ์ ย าง ด้ ว ย แ ม่ พิ ม พ์
ประกอบด้ ว ย กระบวนการอั ด ขึ้ นรู ป (compression molding)
กระบวนการอัดส่ งขึ้นรู ป (transfer molding) และกระบวนการฉี ดขี้น
รู ป (injection molding) ซึ่งกระบวนการฉี ดขึ้นรู ปนั้นมีขอ้ ดีที่มากกว่า
กระบวนการอื่ น โดยสามารถท างานแบบอั ต โนมัติ หรื อ แบบ
กึ่ งอัตโนมัติ อีก ทั้งยังมีข ้อดีในเรื่ องของการใช้เวลาในการผลิตและ
ของเสี ย ในกระบวนการผลิ ต น้ อ ย ไม่ สิ้ น เปลื อ งแรงงาน รวมทั้ง
ประหยัดพลังงาน ส่ งผลให้ตน้ ทุนการผลิตต่อชิ้นต่ากว่ากระบวนการ
ผลิตแบบอื่นๆ ดังนั้นกระบวนการฉี ดขึ้นรู ปจึงเป็ นทางเลือกที่ดีในการ
ขึ้น รู ป ผลิ ตภัณ ฑ์ย าง อย่า งไรก็ต ามในการผลิ ตชิ้ นงานยางที่มี ขนาด
ใหญ่จาเป็ นต้องใช้ทางเข้าหลายทาง (multiple gates) หรื อในกรณี การ
ผลิตชิน้ งานยางที่มีความซับซ้อนจาเป็ นต้องมีอินเสิ ร์ท (insert) ภายใน
แม่พิมพ์ ส่ งผลให้เกิ ดรอยประสานขึ้นในชิ้นงาน ซึ่ งเป็ นรอยตาหนิ
บริ เวณผิวชิ้นงาน และที่สาคัญชิ้นงานที่มีรอยประสานมีความแข็งแรง
ลดลงอย่างมาก เป็ นสาเหตุให้ไม่เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้า
ปั ญ หาเรื่ อ งความแข็ ง แรงรอยประสานมี ก ารศึ ก ษาอย่ า ง
กว้างขวางสาหรับชิ้นงานที่ผลิตจากวัสดุเทอร์ โมพลาสติกมี ทั้งในด้าน
การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมของโพลีสไตรี น
ในกระบวนการฉี ดขึ้นรู ป[1] และอิทธิ พลของความหนาของชิ้นงานที่
มีผลต่อความแข็งแรงรอยประสาน[2] ในขณะที่การศึกษาด้านความ
แข็ง แรงรอยประสานในผลิ ต ภัณ ฑ์ย างยัง พบได้น้ อ ย ตัวอย่ า งเช่ น
การศึกษาอิทธิ พลของรอยประสานของยางธรรมชาติและยางสไตรี น
บิวตาไดอีนในกระบวนการฉี ดขึ้นรู ป[3] การศึกษาอิทธิ พลของชนิ ด
และปริ มาณของสารตัวเติ มที่ มีผลต่ อความแข็งแรงรอยประสานใน
กระบวนการอัดขึ้นรู ป การศึกษาอิทธิ พลของตัวแปรทางการผลิตที่มี
ผลต่อความแข็งแรงรอยประสานในกระบวนการอัดขึ้นรู ป[4] ซึ่งพบว่า
ส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาในกระบวนการอัดขึ้นรู ป[5] ปั จจุบนั มีการใช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยวิเ คราะห์ ท างวิศวกรรมในกระบวนการฉี ดขึ้ น รู ป
ผลิ ต ภัณ ฑ์พลาสติ ก เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อง เนื่ อ งจากผลที่ ได้จากการ
วิเคราะห์สามารถนาไปใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์มีความถูกต้องและ
แม่นยา รวมทั้งสามารถกาหนดตัวแปรต่างๆ ในกระบวนการผลิตก่ อน
มีการผลิตจริ ง ซึ่งส่ งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ลดลงอย่างมาก
อย่ า งไรก็ ต ามการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ช่ว ยวิเ คราะห์ ท างวิ ศวกรรมใน
กระบวนการฉี ดขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ยางนั้นยังไม่เป็ นที่แพร่ หลายมากนัก
เนื่ องจากความซับ ซ้อ นของสมบัติก ารไหลของยาง จากปั ญหาที่ ไ ด้
กล่าวไปแล้วข้างต้น ปริ ญญานิ พ นธ์ น้ ี จึงมีแนวคิดที่จะศึ กษาอิทธิ พ ล
ของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความแข็ ง แรงรอยประสานของชิ้ น งานยาง
ธรรมชาติในกระบวนการฉี ดขึ้นรู ป โดยศึกษาตัวแปรที่มาจากยางคอม
พาวนด์ ได้แ ก่ ชนิ ด และปริ มาณสารตัวเติ ม และ อุ ณ หภู มิแ ม่ พิ ม พ์
รวมทั้งใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยวิเคราะห์ ทางวิศวกรรม (Computer Aided
Engineering, CAE) ในการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการไหลของยางใน
แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรู ปเพื่อเปรี ยบเทียบกับกระบวนการฉี ดขึ้นรู ปจริ ง

2. การดาเนินงานการวิจัย
2.1 วัสดุและอุปกรณ์
ยางธรรมชาติเกรด STR 5L (natural rubber) ซิ งค์ออกไซด์
(ZnO) กรดสเตียริ ก (stearic acid) ซิ ลิกา (silica) โพลีเอทิลีนไกลคอล
(PEG) เขม่ า ด า (carbon black) น้ า มัน อะโรมาติ ก (aromatic oil)
แคลเซี ย มมคาร์ บอเนต (calcium carbonate) ไซโคลเฮกซิ ลเบนโซ
ไทอะซิลซัลฟี นาไมด์ (CBS) กามะถัน (sulfur) เครื่ องบดผสมระบบปิ ด
(internal mixer) ของ KNEADER MACHINERY เครื่ องบดผสมระบบ
เปิ ดแบบสองลูกกลิ้ง (two roll mill) ขนาด 8 นิ้ ว x 20 นิ้ ว ของ Kodair
Seisakusho รุ่ น R11-3FF เครื่ อ งฉี ด ขึ้ น รู ป ยาง (rubber injection
molding machine) ของ Rep รุ่ น V37/100 แม่พิมพ์ฉีดทดสอบความ
แข็งแรงรอยประสานยาง เครื่ องมือทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง
ของ Instron รุ่ น 1011 เครื่ องชัง่ น้ าหนักของ METTER – TOLEDO รุ่ น
PM 30000-Kn เครื่ องตัดยางระบบไฮโดรลิค ของ Daina รุ่ น HD-30
เครื่ องตัดตัวอย่างยางแบบใช้กาลังลม

2.2 ขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
ขั้น ตอนแรกออกแบบและผลิ ต แม่ พิ ม พ์ ฉี ด ขึ้ นรู ป โดยใช้
โปรแกรมยู นิ ก ราฟฟิ ก (Uni-Graphic) โดยออกแบบให้ แ ม่ พิ ม พ์
สามารถขึ้นรู ปชิ้นงานที่มีรอยประสานและไม่มีรอยประสานได้ และ
สามารถขึ้ นรู ปได้ท้ งั ชิ้นงานที่มีรอยประสานแบบร้ อนและแบบเย็น
โดยในงานวิจยั นี้ เลือกศึกษาเฉพาะรอยประสานแบบเย็น แม่พิมพ์ฉีด
ขึ้นรู ปมีลกั ษณะ ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แม่พิมพ์สาหรับฉี ดขึ้นรู ป

2.3 ขั้นตอนการบดผสมยางและสารเคมี
ขั้นตอนการบดผสม ใช้ยางธรรมชาติ บดด้วยเครื่ องบดผสม
ระบบปิ ด ที่อุณหภูมิ 70o c เป็ นเวลา 3 นาที เพื่อทาให้ยางธรรมชาตินิ่ม
ลง จากนั้น ZnO และ Stearic acid เป็ นเวลา 1 นาที แล้วจึงใส่ สารตัว
เติมพร้อมสารตัวช่วยในการบดผสม(เฉพาะบางตัว) ใส่ ครั้งละ 1/3 ของ
ทั้งหมด ใช้เวลาบดผสมครั้ งละ 1 นาที จากนั้นนาออกจากเครื่ องบด
ผสมระบบปิ ด แล้วนาไปบดผสมต่อด้วยเครื่ องบดผสมระบบเปิ ดแบบ
สองลูกกลิ้ง ใช้อุณหภูมิที่ลูกกลิ้ง 70 oC นายางที่ได้จากเครื่ อ งบดผสม

ระบบปิ ดมาใส่ เพื่อบดให้พนั รอบลูกกลิ้ง จากนั้นใส่ สารตัวเร่ ง CBS ใช้
เวลาบดผสม 1 นาที แล้วใส่ ก ามะถันแล้วบดผสมเป็ น เวลา 3 นาที
ในขณะบดผสมจะต้อ งใช้มีด กรี ด ยางบนลู ก กลิ้ ง เพื่ อ เป็ นการท าให้
สารเคมีเข้ากับยางได้ทวั่ ถึง จากนั้นปรับขนาดช่องห่ างระหว่างลูกกลิ้ง
เพื่อให้ยางสามารถเข้าเครื่ องฉี ดได้ ตัดยางบางส่ วนออกมาเก็บไว้เพื่อ
น าไปวิเ คราะห์ ODR และ Mooney จากนั้ นจะใช้มี ด กรี ด ยางจาก
ลูกกลิ้งออกเป็ นเส้น โดยมีสูตรยางที่ไม่ผสมสารตัวเติม ดัง แสดงใน
ตารางที่ 1สู ตรยางที่ผสมแคลเซี ยมคาร์ บอเนต ดังแสดงในตารางที่ 2
สู ตรยางที่ผสมซิลิกา ดังแสดงในตารางที่ 3 และสู ตรยางที่ผสมเขม่าดา
ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 1 สู ตรยางที่ไม่ผสมสารตัวเติม (หน่ วย : phr)
สว่ นประกอบ

ปริมาณ

NR(STR5L)

100

ZnO

4

Stearic Acid

2

Sulphur

2.4

CBS

0.8

ตารางที่ 2 สู ตรยางที่ผสมแคลเซียมคาร์ บอเนต (หน่ วย : phr)
สว่ นประกอบ

CBS

0.8

0.8

ตารางที่ 4 สู ตรยางที่ผสมเขม่าดา (หน่ วย : phr)
สว่ นประกอบ

ปริมาณ

NR(STR5L)

100

100

ZnO

4

4

Stearic Acid

2

2

Carbon Black

15

30

Sulphur

2.4

2.4

CBS

0.8

0.8

Aromatic Oil

1

2

และจะต้ อ งบดยางล้ า งกระบอกเครื่ องฉี ด โดยบดยาง
ธรรมชาติดว้ ยเครื่ องบดผสมระบบปิ ดเป็ น เวลา 3 นาที แล้วจึงใส่ ดิ น
ขาวแล้วบดต่อเป็ นเวลา 2 นาที จากนั้นนาไปบดต่อด้วยเครื่ องบดผสม
ระบบเปิ ดแบบสองลูกกลิ้ง แล้วกรี ดออกมาเป็ นเส้นในลักษณะเดียวกับ
ยางคอมพาวนด์ที่ใช้ในการฉี ดขึ้นรู ป

ปริมาณ

NR(STR5L)

100

100

ZnO

4

4

Stearic Acid

2

2

CaCO3

15

30

Sulphur

2.4

2.4

CBS

0.8

0.8

ตารางที่ 3 สู ตรยางที่ผสมซิลิกา (หน่ วย : phr)
สว่ นประกอบ

ปริมาณ

NR(STR5L)

100

100

ZnO

4

4

Stearic Acid

2

2

SiO2

15

30

Sulphur

2.4

2.4

PEG

0.9

1.44

2.4 ขั้นตอนการขึน้ รูปชิ้นงาน
นายางคอมพาวนด์ที่เป็ นเส้นป้ อนเข้าเครื่ องฉี ดยาง เมื่อได้ตาม
ปริ มาตรที่เราต้องการสกรู ของเครื่ องจะหยุดปั้ นเนื้ อ โดยใช้ปริ มาตรใน
การฉี ดประมาณ 225 cm3 และใช้ความดันฉี ดที่ 19.61 MPa จากนั้นจะ
ท าการปิ ดแม่ พิ มพ์ และเลื่ อ นชุ ด หั ว ฉี ด ลงมาสุ ด โดยใช้อุ ณ หภู มิ
แม่พิมพ์ 140 oC 150 oC และ160 oCจากนั้นจึงทาการฉี ด แล้วทิ้งไว้ตาม
เวลาคงรู ป ที่ 90% (t90) เมื่ อครบตามเวลาจึ ง เปิ ดแม่พิ มพ์ แล้วปลด
ชิน้ งานออกจากแม่พิมพ์ จากนั้นทาความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนที่จะทา
การฉี ดขึ้นรู ปในครั้งต่อไป เมื่อทาการฉี ดขึ้นรู ปยางเสร็ จในแต่ละสู ตร
จะต้องใช้ยางล้างล้างกระบอกฉี ดเพื่อให้ยางคอมพาวนด์ตวั เก่าที่คา้ งอยู่
ภายในออกไปให้ ห มดก่ อ น และก่ อ นจะปิ ดเครื่ องในแต่ ล ะครั้ ง
จาเป็ นต้อ งฉี ด ยางล้า งก่ อ นเช่ น กั น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ย างคอมพาวนด์ ที่ มี
ส่ วนผสมของกามะถันค้างอยู่ภายในกระบอก

2.5 ขั้นตอนการทดสอบความต้านทานแรงดึง
การเตรี ยมชิ้นงานทดสอบ เตรี ยมได้จากเครื่ องตัดตัวอย่างยาง
แบบใช้กาลังลม ได้ชิ้นงานทดสอบในลักษณะดัมเบลล์ ตามมาตรฐาน
ISO 37 และ ASTM D 412 ดังแสดงในรู ปที่ 2 จากนั้น นาชิ้นงาน
ทดสอบไปวัดด้วยเครื่ องวัดความหนา แล้วจึงนาไปทดสอบด้วยเครื่ อง
ทดสอบความต้านทานแรงดึงที่อุณหภูมิห้อง

Gauage Length
80
CaCO3

40
25
R12.5

Silica
Carbon black

64
R8

60

115
Unit : mm

รู ปที่ 2 ลักษณะชิ้นงานที่ตดั ด้วยเครื่ องตัดตัวอย่าง
แบบใช้กาลังลม

3. ผลการดาเนินโครงงานและวิจารณ์
3.1 ผลการทดสอบความหนืดมูนนีและสมบัตกิ ารคงรูปของ
ยางคอมพาวนด์
3.1.1 อิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมที่มผี ลต่อ
ความหนืดมูนนีของยาง
จากการศึกษาอิทธิ พลของชนิ ดและปริ มาณสารตัวตัวเติมที่มี
ต่อ ความหนื ด มู น นี ข องยางคอมพาวนด์ ดัง แสดงในรู ป ที่ 3 พบว่า
ปริ มาณแคลเซี ยมคาร์ บอเนตที่เพิ่มขึ้นส่ งผลกระทบต่อค่าความหนื ด
มูนนี เพียงเล็กน้อย เนื่ องจากแคลเซียมคาร์ บอเนตมีขนาดอนุ ภาคใหญ่
เมื่อเทียบกับขนาดอนุ ภาคของซิ ลิกาและเขม่าดา ทาให้แคลเซี ยมคา
บอร์ เนตมีพ้ืนที่ผิว (surface area) น้อย ส่ งผลให้ความสามารถในการ
ยึดเกาะกับเนื้ อยางลดลง[6] ดังนั้นการเพิ่มปริ มาณแคลเซียมคาร์ บอเนต
จึงไม่ทาให้ความหนื ดของยางคอมพาวนด์เปลี่ยนแปลงมากนัก และ
เมื่อพิจารณาปริ มาณซิ ลิ กาและเขม่าดาที่เพิ่มขึ้ น พบว่า ค่าความหนื ด
มูนนี ของยางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่ องจากซิ ลิกาและเขม่าดามีอนุ ภาค
ขนาดเล็ก ทาให้มีพ้นื ที่ผวิ มาก ส่ งผลให้สามารถยึดเกาะกับเนื้ อยางได้ดี
ซิ ลิ ก าและเขม่ า ด าจึ ง เป็ นสารตัวเติ มประเภทเสริ มแรง (reinforcing
fillers) ดังนั้นความสามารถในการไหลของยางคอมพาวนด์จึงลดลง
และเมื่อเปรี ยบเทียบค่าความหนื ดมูนนี ของยางเติมซิ ลิกาและเขม่าดา
พบว่า ที่ ปริ มาณการเติม 30 phr ค่ าความหนื ดมู นนี ข องยางคอมพา
วนด์ที่เติมซิลิกาสู งกว่ายางคอมพาวนด์ที่เติมเขม่าดา ทั้งนี้ เนื่ องจากซิ ลิ
กามีหมู่ไซลานอลในปริ มาณมาก ทาให้มีการยึดเกาะกันเองสู งมาก จึง
รวมกันเป็ นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่อย่างเหนี ยวแน่ นด้วยพันธะไฮโดรเจน
ซึ่งมีความแข็งแรงมาก เกิ ดเครื อข่ายสารตัวเติม (filler-filler network)
ภายในยางคอมพาวนด์ ส่ งผลให้ความหนื ดของยางคอมพาวนด์มีค่ า
เพิ่มขึ้น

Mooney viscosity

12.5
25

40

20

0
0

15

30

Filler contents (phr)

รู ปที่ 3 ความหนื ดมูนนี ของยางธรรมชาติเมื่อ
ผสมสารตัวเติม

3.1.2 อิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมที่มตี ่อเวลา
เริ่มคงรู ปและเวลาคงรูปของยาง
จากผลการทดสอบเวลาเริ่ มคงรู ป (scorch time, Ts2) และ
เวลาคงรู ป (optimum cure time, Tc90) ดังแสดงในรู ปที่ 4 พบว่า การ
เพิ่มปริ มาณแคลเซียมคาร์ บอเนตไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาเริ่ มคง
รู ปและเวลาคงรู ปของยางมากนัก ในขณะที่ การเพิ่ม ปริ มาณเขม่าด า
ส่ งผลให้เวลาเริ่ มคงรู ปและเวลาคงรู ปลดลงอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เนื่ องจาก
การกระจายตัวภายในเนื้ อยางของสารตัวเติมมีความแตกต่างกัน เป็ น
ผลมาจากขนาดอนุ ภ าคของเขม่ า ด ามี ข นาดเล็ ก กว่ า แคลเซี ย ม
คาร์ บอเนตและผิวของเขม่าดามีอนั ตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมและยาง
ซึ่งในขณะบดผสมจะเกิ ดการขาดของสายโซ่ โมเลกุลได้มาก เขม่าดา
สามารถแทรกตัวในระหว่างเนื้ อยางได้ดีกว่า โดยเมื่อยางคอมพาวนด์
ได้รับความร้อน สามารถแพร่ กระจายความร้อนภายในยางคอมพาวนด์
ได้ดี แ ละเกิ ด กระบวนการวัล คาไนเซชัน ได้อ ย่ า งรวดเร็ ว และด้ว ย
เหตุผลเดียวกันนี้ สามารถอธิ บายเวลาเริ่ มคงรู ปและเวลาคงรู ปของยาง
คอมพาวนด์ที่เติมซิ ลิกาในปริ มาณ 15 phr ได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็
ตามเมื่ อ ปริ มาณซิ ลิ ก าเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 30 phr ส่ ง ผลให้ เ วลาคงรู ป มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เนื่ องจากเมื่อซิ ลิกามีหมู่ไซลานอลจึงทา
ให้ เกิ ดการรวมกลุ่มกัน เอง และยังเป็ นตัวดู ด ซับ สารตัวเร่ ง และสาร
กระตุ ้น เข้า ไปที่ ผิ วของซิ ลิ ก าท าให้ ต ้อ งใช้ร ะยะเวลาในการคงรู ป
เพิ่มขึ้น

20

Scorch time (min)

15

15

10

10

5

5

0

30

0
0

15

30

Filler contents (phr)

รู ปที่ 4 ระยะเวลาเริ่ มคงรู ปและระยะเวลาการคงรู ป
ของยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติม

3.2 ผลการทดสอบความต้านทานต่อแรงดึงสู งสุ ดของยางคง
รูป
3.2.1 อิทธิพลของปริมาณแคลเซียมคาร์ บอเนตที่มตี ่อความ
ต้านทานต่อแรงดึงสู งสุ ดของชิ้นงานยางทีไ่ ม่มแี ละมีรอย
ประสาน
จากรู ปที่ 5 แสดงให้เห็นว่า เมื่อปริ มาณแคลเซี ยมคาร์ บอเนต
ในยางเพิ่มขึ้นไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงของชิ้นงานที่ไม่มีรอยประสาน
มากนัก ทั้งนี้ เนื่ องจากแคลเซี ยมคาร์ บอเนตมีอนุ ภาคขนาดใหญ่ และ
เมื่อพิจารณาความต้านทานแรงดึงสู งสุ ดของชิ้นงานที่มีรอยประสาน
พบว่า มีค่าไม่แตกต่างจากชิ้นงานที่ไม่มีรอยประสาน เนื่ องจาก ความ
หนื ดของยางคอมพาวนด์ไม่สูงมาก ยางคอมพาวนด์จึงสามารถไหลได้
ดี ภ ายในแม่ พิ มพ์ ท าให้ เ วลาสั มผัส (contact time) ของยางภายใน
แม่พิมพ์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการที่แคลเซียมคาร์ บอเนตไม่มีอนั ตร
กิริยาระหว่างสารตัวเติมและยาง ทาให้สายโซ่โมเลกุลของยางสามารถ
เคลื่อนได้ง่าย ส่ งผลให้เกิดการแพร่ ขา้ มของสายโซ่โมเลกุล (molecular
diffusion) และเกิ ด การเกี่ ย วพัน ของสายโซ่ โ มเลกุ ล (molecular
entanglement) ที่บริ เวณหน้าสัมผัสได้ดี ความแข็งแรงจึงไม่แตกต่าง
จากชิน้ งานที่ไม่มีรอยประสาน

Maximum tensile strength (MPa)

Calcium carbonate
Silica
Carbon black

Optimum cure time (min)

20

non weld line
weld line

25

20

15

10

5

0
0

15

30

Calcium carbonate contents (phr)

รู ปที่ 5 สมบัติการต้านทานแรงดึงของยางธรรมชาติ
ที่เติมแคลเซียมคาร์ บอเนต

3.2.2 อิทธิพลของปริมาณซิลกิ าทีม่ ตี ่อความต้ านทานต่ อแรง
ดึงสู งสุ ดของชิ้นงานยางทีไ่ ม่มแี ละมีรอยประสาน
จากการศึกษาอิทธิ พลของปริ มาณซิ ลิกาที่เพิ่มขึ้นในชิ้นงาน
ยาง ดัง แสดงในรู ป ที่ 6 พบว่ า ค่ า ความต้า นทานแรงดึ ง สู ง สุ ด ของ
ชิ้นงานที่ไม่มีรอยประสานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยางที่ไม่เติม
สารตัวเติม ทั้งนี้ เนื่ องจากซิลิกามีอนุ ภาคขนาดเล็กซึ่งสามารถแทรกตัว
เข้าไปสัมผัสกับ เนื้ อยางได้ดี ส่ งผลให้ซิลิ กาทาหน้าที่เ ป็ นสารตัวเติ ม
ประเภทเสริ มแรง แต่อ ย่ างไรก็ ตามการเติ มซิ ลิ กาที่ ปริ มาณ 30 phr
พบว่า มีสมบัติความต้านทานต่อแรงดึงสู งสุ ดลดลง เนื่ องจากการเติมซิ
ลิ ก าในปริ มาณมาก ท าให้ เ กิ ดการรวมตั ว กั น เป็ น กลุ่ ม ก้ อ น
(agglomerate) ของสารตัวเติม ซึ่งเป็ นผลมาจากแรงยึดเหนี่ ยวระหว่าง
อนุ ภาคของซิ ลิกาเป็ นพันธะไฮโดรเจนที่มีความแข็งแรงค่อนข้างสู ง
ส่ งผลให้มีการกระจายตัวในยางคอมพาวนด์ได้น้อยลง ดังนั้นจึงทาให้
ความต้า นทานต่ อ แรงดึ ง ลดลง และเมื่ อ พิ จ ารณาชิ้ น งานที่ มี ร อย
ประสาน พบว่า ความต้า นทานแรงดึง มีค่ าต่ ากว่า ชิ้น งานที่ ไม่ มีร อย
ประสานอย่างชัดเจน เนื่ องจากเมื่อเพิ่มปริ มาณสารตัวเติ มทาให้ยาง
คอมพาวนด์มีความหนื ดเพิ่มขึ้น การไหลเข้าสู่ แม่พิมพ์ชา้ กว่ายางที่มี
ความหนื ดต่า ส่ งผลให้เวลาสัมผัสกันของยางลดลง และยางที่มีความ
หนื ด สู ง ท าให้ ร่ อ งบากตัววี (V-notch) ที่ ผิ วของชิ้ น งานยางปรากฏ
ชัด เจนมากขึ้ น เป็ นสาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเค้ น หนาแน่ น (stress
concentration) ที่บริ เวณดังกล่าว รวมทั้งที่บริ เวณหน้าสัมผัสของยางที่
มีความหนื ดสู งๆ แรงปิ ดแม่พิมพ์ไม่สามารถขับอากาศออกจากเนื้ อยาง
ได้โดยง่าย เกิดเป็ นอากาศตกค้าง (air trap) ภายในชิ้นงานยาง ส่ งผลให้
พื้นที่ในการรับแรงของชิ้นงานลดลง[8] นอกจากนี้ ซิลิกาซึ่งเป็ นสารตัว
เติ มประเภทเสริ มแรงมี แรงยึ ดเหนี่ ยวระหว่า งยางและสารตัวเติ มที่
ค่อนข้างดี เป็ นผลให้สายโซเลกุลเคลื่อนที่ได้ยาก การแพร่ ขา้ มและการ
เกี่ยวพันของสายโซ่โมเลกุลที่บริ เวณหน้าสัมผัสจึงน้อยลง
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ต่อความแข็งแรงรอยประสาน จึงเลือกยางเติมเขม่าดา 30 phr ในการ
ทดสอบจากรู ปที่8 เมื่อพิจารณาที่ช่วงอุณหภูมิ 140 oC - 160 oC พบว่า
ความแข็ง แรงรอยประสานของชิ้ น งานมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากเมื่ อ
อุ ณ หภู มิ เ พิ่ ม ขึ้ นส่ ง ผลให้ เ กิ ด การแพร่ ข้ า ม (diffusion) ระหว่ า ง
หน้าสัมผัสเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันสายโซ่ โมเลกุลที่แพร่ ขา้ มเกิ ดการ
เกี่ยวพันกัน และเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวาง (crosslink) ด้วยกามะถันของ
สายโซ่โมเลกุลที่แพร่ เข้าหากัน ที่ตาแหน่ งหน้าสัมผัสของชิน้ งานยางที่
มีรอยประสาน ส่ งผลให้รอยประสานมีความแข็งแรงเพิม่ มากขึ้น

30

Silica contents (phr)
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รู ปที่ 6 สมบัติการต้านทานแรงดึงของยางธรรมชาติ
ที่เติมซิลิกา

Weld line strength (MPa)
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3.2.3 อิทธิพลของปริมาณเขม่าดาทีม่ ตี ่อความต้านทานต่อ
แรงดึงสู งสุ ดของชิ้นงานยางทีไ่ ม่มแี ละมีรอยประสาน
จากรู ปที่ 7 แสดงให้เห็นว่า อิทธิ พลของการเพิ่มปริ มาณเขม่า
ดา ทาให้ ชิ้น งานยางมีค่ าความต้านทานต่อ แรงดึ งสู งสุ ดเพิ่มมากขึ้ น
ทั้งนี้ เนื่ องมาจากเขม่าดามีอนุ ภาคขนาดเล็ก ทาให้มีพ้ืนที่ผิวสู ง และมี
การกระจายตัว ที่ ดี ม าก ส่ ง ผลให้ เ ขม่ า ด าเป็ นสารตัว เติ ม ประเภท
เสริ มแรง (อย่างไรก็ตามในที่ ปริ มาณ 15 phr และ 30 phr มีค่าความ
ต้านทานต่อแรงดึงไม่แตกต่างกัน ซึ่ งเกิ ดขึ้นเนื่ องจากชิ้นงานที่ใช้ใน
การทดสอบมีความหนามากเกินไปทาให้แรงสู งสุ ดของเครื่ องทดสอบ
ความต้านทานแรงดึงไม่สามารถดึงให้ขาดได้) เมื่อพิจารณาชิ้นงานที่มี
รอยประสาน พบว่า เมื่อปริ มาณเขม่าดาเพิ่มขึ้น ค่าความแข็งแรงของ
ชิ้นงานลดลงเป็ นอย่างมาก
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รู ปที่ 8 สมบัติการต้านทานแรงดึงของยางธรรมชาติที่ผสมเขม่าดา 30
phr ที่อุณหภูมิแม่พิมพ์ต่างๆ

3.3 ผลการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยวิเคราะห์ การไหล
ของยางภายในแม่พิมพ์ ฉีด
ในงานวิจยั นี้ เลือกใช้ยางธรรมชาติเกรด STR 5L ที่เติมเขม่าดา
ในปริ มาณ 30 phr มาศึกษาพฤติกรรมการไหลภายในแม่พิมพ์ฉีด ที่
ปริ มาณการเติมเข้าแม่พิมพ์ต้ งั แต่ 20% - 100%

Maximum tensile strength (MPa)
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3.3.1 ผลการจาลองการไหลของชิ้นงานทีไ่ ม่มรี อยประสาน
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบการจาลองการไหลกับการฉี ดขึ้นรู ปจริ งของ
ชิ้นงานที่ไม่มีรอยประสาน
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Carbon black contents (phr)
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รู ปที่ 7 สมบัติการต้านทานแรงดึงของยางธรรมชาติที่เติมเขม่าดา

3.2.4 อิทธิพลของอุณหภูมแิ ม่พิมพ์ ทมี่ ตี ่อความแข็งแรงรอย
ประสาน
จากผลการทดสอบความแข็งแรงรอยประสานพบว่าการเติม
สารตัวเติมเสริ มที่ปริ มาณมาก ทาให้ชนิ้ งานมีความแข็งแรงลดลงอย่าง
ชัดเจน ดังนั้นในส่ วนของการศึกษาอิทธิ พลของอุณหภูมิแม่พิมพ์ที่มี
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จากตารางที่ 6 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่า งชิ้ น งานที่ ไ ด้จาก
กระบวนการฉี ดขึ้นรู ปจริ งกับผลที่ได้จากการจาลองด้วยคอมพิวเตอร์
พบว่า สอดคลองกับผลที่ได้จากชิ้นงานที่ไม่มีรอยประสาน คือ ยางใน
กระบวนการฉี ดขึ้น รู ปจริ งสามารถไหลตัวได้ดีกว่าเล็กน้อ ย ซึ่ งเป็ น
สาเหตุเดียวกัน ดังได้อธิ บายไว้แล้วในหัวข้อ 3.3.1

ชิ้นงานที่ฉีดจริ งกับที่วเิ คราะห์ดว้ ยโปรแกรมจาลองการไหลมี
ความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยในกระบวนการฉี ดขึ้นรู ปจริ งยาง
สามารถไหลตัวได้มากกว่าผลที่ ไ ด้จากการจาลองด้วยคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ เนื่ องจากในการจาลองด้วยคอมพิ วเตอร์ มีก ารตั้งสมมติ ฐานให้
อุณหภูมิของระบบคงที่ตลอดระยะเวลาการไหล (isothermal) แต่ใน
กระบวนการฉี ดขึ้นรู ปนั้น ความร้ อนในพอลิเมอร์ เพิ่มสู งขึ้น จากแรง
เฉื อ น (shear heating) ในขณะไหลตัวผ่า นช่ อ งทางที่ มีข นาดเล็ ก
อย่างเช่น ทางเข้า ส่ งผลให้ความหนื ดของพอลิเมอร์ ลดลงจึงสามารถ
ไหลได้ดี และจากสมมติฐานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่มีการเลื่อน
ไถลที่บริ เวณผนัง (no slip at wall) ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการฉี ดขึ้น
รู ปจริ ง ที่ปรากฏเป็ นร่ องรอยการลื่นไถล ดังแสดงในตารางที่ 5

3.3.2 ผลการจาลองการไหลของชิ้นงานทีม่ รี อยประสาน
ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบการจาลองการไหลกับการฉี ดขึ้นรู ปจริ งของ
ชิ้นงานที่มีรอยประสาน
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4. สรุปผลการทาดาเนินงาน
4.1 สรุปผลการดาเนินงาน
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาถึงอิทธิ พลของชนิ ดและปริ มาณสารตัวเติม
ที่ส่งผลต่อค่าความต้านทานต่อแรงดึงสู งสุ ดของชิ้นงานยางธรรมชาติที่
ไม่มีรอยประสานและมีรอยประสาน โดยผลการทดลองแสดงให้เห็ น
ว่า การเพิ่มปริ มาณแคลเซียมคาร์ บอเนตในเนื้ อยาง ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ค่าความต้านทานต่อแรงดึงสู งสุ ดของชิ้นงานที่ไม่มีและมีรอยประสาน
มากนั ก เนื่ อ งจากแคลเซี ย มคาร์ บ อเนตเป็ นสารตัวเติ มประเภทไม่
เสริ มแรง ส่ วนการเพิ่มปริ มาณซิ ลิกาและเขม่าดาในชิ้นงานที่ไม่มีรอย
ประสาน พบว่า มีค่าความต้านทานแรงดึงสู งสุ ดเพิ่มขึ้นเนื่ องจากสาร
ตัวเติ ม ทั้ง สองชนิ ด ท าหน้ า ที่ เ ป็ นสารตัว เติ ม ประเภทเสริ ม แรงที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ในขณะที่ชิ้นงานยางที่มีรอยประสานมีค่าความต้านทาน
แรงดึงสู งสุ ดต่ากว่าชิ้นงานยางที่ไม่มีรอยประสานอย่างชัดเจน และ
สาหรับการศึกษาอิทธิ พลของอุณหภูมิแม่พิมพ์ที่มีต่อความแข็งแรงรอย
ประสานของชิน้ งานยางธรรมชาติที่เติมเขม่าดา 30 phr พบว่า อุณหภูมิ
แม่พิมพ์ที่เพิม่ ขึ้น ส่ งผลให้ความแข็งแรงรอยประสานเพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ น
อิทธิ พลมาจากความสามารถในการแพร่ ขา้ มหน้าสั มผัสของสายโซ่
โมเลกุลที่เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสู งขึ้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่ วยในการวิเ คราะห์ ท างวิศ วกรรมในการจาลองการไหลของยาง
ภายในแม่พิมพ์มีความแม่นยาในระดับหนึ่ ง

4.2 ข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั ต่อไปควรเพิ่มการศึกษาปั จจัยในกระบวนการฉี ดขึ้น
รู ป ได้แก่ ความดันปิ ดแม่พิมพ์ ความเร็ วในการฉี ด เป็ นต้น รวมทั้งควร
มีก ารทดสอบสมบัติ อื่น ๆ ตัวอย่า งเช่น การทดสอบการเสื่ อมสภาพ
เนื่ องจากความร้ อนของชิ้นงานที่มีรอยประสาน เป็ น ต้น เพื่ อใช้เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการนาไปประยุกต์ใช้งาน

5. กิตติกรรมประกาศ
ปริ ญญานิ พนธ์ ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยดี ทางผูว้ ิจยั ขอกราบ
ขอบพระคุณ อ.ดร.สมเจตน์ พัชรพัน ธ์ ประธานกรรมการที่ป รึ ก ษา
ปริ ญญานิ พนธ์ที่ได้ให้คาปรึ กษา ให้ความช่วยเหลือ และเอาใจใส่ อย่าง
ดี ยิ่ ง ตลอดจนให้ ค าแนะน า แนวคิ ด และวิธี ก ารแก้ปั ญหา อัน เป็ น
ประโยชน์ต่อการทาปริ ญญานิ พนธ์ฉบับนี้
และขอกราบขอบพระคุ ณ อ.ดร.อมรรั ต น์ เลิ ศ วรสิ ริ กุ ล และ อ.
ธนวรรธก์ มีศกั ดิ์ กรรมการที่ปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ เป็ นอย่างสู ง ที่ได้
ให้ค าปรึ กษาและตรวจแก้ไขปริ ญญานิ พนธ์ ฉบับนี้ ให้เ สร็ จสมบูร ณ์
ด้วยดี
ปริ ญญานิ พ นธ์ น้ ี ได้รั บ การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น วิจัย และอุ ป กรณ์ ก าร
ทดสอบจาก สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขอขอบเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจยั ยาง สาหรั บคาแนะนาการ
ใช้อุปกรณ์การทดสอบสมบัติยาง และขอขอบพระคุณ ดร.นุ ชนาฏ ณ
ระนอง เป็ นอย่างสู ง สาหรับคาแนะนาในการแก้ปัญหาในกระบวนการ
ฉี ดขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ยาง ทาให้ปริ ญญานิ พนธ์น้ ี สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
สุ ดท้ า ยนี้ ขอขอบคุ ณ พี่ ๆ และเพื่ อ นๆ ในกลุ่ ม วิ จั ย และพั ฒ นา
กระบวนการผลิตพลาสติกและยาง (Plastic and Rubber Processing
Research Group, PaRP-Group) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณวัชรพงษ์ ชูแก้ว
และคุณธนวัฒน์ ตั้งเขื่อนขัน ธ์ ที่คอยช่วยเหลือ และให้คาแนะนาให้
ปริ ญญานิ พนธ์ฉบับนี้ ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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