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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของการบ่มเร่ ง
ด้วยความร้อน และปริ มาณลิกนินที่เหมาะสมในการทาวัสดุประกอบของ
ลิกนินและยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุ งสมบัติทางกล และสมบัติทางความ
ร้อนให้ดีข้ ึน เริ่ มจากการเตรี ยมลิกนิ นโดยการตกตะกอนด้วยกรดซัลฟูริก
เข้มข้น ที่สภาวะความเป็ นกรด-เบส เท่ากับ 6 จากนั้นนาตะกอนลิ กนิ นที่
ได้มาอบให้ความร้อน เก็บผงลิกนินและนามาวิเคาระห์โครงสร้างทางเคมี
ด้วยเทคนิคฟูเรี ยร์ทรานฟอร์มอินฟาเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เพื่อยืนยัน
โครงสร้างของลิกนิ นที่ สกัดได้เที ยบกับสเปกตรั มของลิ กนิ นมาตรฐาน
จากนั้นนาผงลิกนินไปทาเป็ นวัสดุประกอบกับยางธรรมชาติเพื่อทดสอบ
สมบัติ ทางกล คื อ คว ามต้า นทางต่ อแรงดึ ง ร้ อยละการยืด ตัว และค่ า
มอดู ล ัสความยืดหยุ่น ผลปรากฎว่า เมื่ อเพิ่ มปริ มาณลิ ก นิ นมากขึ้ น ค่ า
สมบัติทางกลจะลดลง แต่หากชิ้นงานตัวอย่างผ่านสภาวะการบ่มเร่ งจาก
ความร้ อน จะทาให้ค่าสมบัติทางกลเหล่านั้นมีค่าเพิ่มขึ้น และเมื่ อนาไป
ทดสอบสมบัติทางความร้อน คือ ความต้านทานการเสื่ อมสภาพเนื่ องจาก
ความร้อนด้วยเทคนิ ควิเคราะห์สมบัติทางความร้ อน พบว่าการเติมลิ กนิ น
ในชิ้ นงานที่ผ่านการบ่มเร่ งจากความร้อน หรื อไม่ได้ผ่านการบ่มเร่ งจาก
ความร้ อ นก็ ต าม อุ ณ หภู มิ ก ารสลายตัว เนื่ อ งจากความร้ อ นของวัส ดุ
ประกอบของลิกนินและยางธรรมชาติจะมีค่าเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : ลิกนิน, ความต้านทางการเสื่ อมสภาพเนื่ องจากความร้อน, การ
บ่มเร่ งด้วยความร้อน

Abstract
This research aimed to study an effect of aging and optimum
lignin content to fabricate lignin/natural rubber composites. The study
emphasized on improvement of mechanical and thermal properties.
Lignin preparation was conducted by precipitating with concentrate
sulfuric acid at pH 6. The precipitation was then dried into powder form
and the powder was analyzed by FT-IR to confirm structure of lignin

powder. The powder was mixed with natural rubber to form a
composite material and the composite was tested mechanically, tensile
strength, % elongation and elastic modulus. The results showed that
increasing of lignin content reduced mechanical properties. By the way,
aging brought increasing of mechanical properties to the specimens.
Besides, the thermal degradation resistance from TGA showed that
adding lignin to rubber with or without aging increased temperature of
degradation of lignin/natural rubber composite
Keywords : Lignin, Thermal degradation resistance, Aging

1. บทนา
ลิกนิ นเป็ นสารประกอบพอลิเมอร์ ที่ไม่มีรูปผลึ กจะเกาะกันอยู่
ระหว่างเส้นใยสามารถสกัดลิกนิ นได้จากเปลื อกไม้หรื อสามารถสกัดได้
จากของเสี ยในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ ในการสกัดลิ กนิ นจากน้ า
เสี ยของอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษจะต้องอยูภ่ ายใต้สภาวะความเป็ น
กรด และปริ ม าณลิ ก นิ น ที่ ส กัด ได้ก็ มี ป ริ ม าณที่ น้ อยมากเมื่ อ เที ย บกับ
ปริ มาณสารตั้งต้นที่ใช้ ในด้านการใช้ประโยชน์จากลิ กนิ นนั้นสามารถใช้
งานได้ ห ลากหลาย เช่ น การน าลิ ก นิ นไปใช้ เ ป็ นสารตัว เติ ม ใน
อุตสาหกรรมยาง ถึ งแม้ว่ายางธรรมชาติจะมีจุดเด่นมากมาย เช่ น มีความ
เหนี ยวติดกันดี ขึ้นรู ปได้ง่าย ความร้อนสะสมในการใช้งานต่า ทนต่อแรง
ดึ งได้สูง แต่ก็มีสมบัติบางประการที่เป็ นข้อด้อย เช่ น ความต้านทานต่อ
การเสื่ อมสภาพเนื่ องจากความร้อน โอโซน และแสงแดดที่ต่า โดยยาง
ธรรมชาติ จะสามารถทาปฏิ กิริยาได้ง่ายกับออกซิ เจนและโอโซน ทาให้
ยางเกิ ดการเสื่ อมสภาพได้ง่าย งานวิจยั นี้ จึงพยายามที่ จะนาลิ กนิ นไปใช้
เป็ นสารตัวเติ ม เพื่อช่ วยพัฒนาสมบัติด้อยของยางธรรมชาติ ท้ งั ในด้าน
สมบัติทางกลและสมบัติทางความร้ อนให้ดียิ่งขึ้น นับได้ว่าเป็ นการเพิ่ม
มูลค่าให้แก่ยางธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญทั้งในแง่การ
ใช้ประโยชน์และการส่งออกชนิดหนึ่งของประเทศไทย
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2. สารเคมีและวิธีการทดลอง
2.1 สารเคมี
2.1.1 น้ าดาจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยือ่ กระดาษ
2.1.2 น้ าดีไอ (Deinoized Water, DI)
2.1.3 กรดซัลฟูริก 98 % (Sulfuric acid, H2SO4)
2.1.4 ยางธรรมชาติ เกรด (NR STR 5 L)
2.2 วิธีการทดลอง
2.2.1 หาร้อยละของน้ าหนักของแข็ง (% Dry solid) ของน้ าดา
โดยนาน้ าดาใส่ ถาดแก้วประมาณ 2 กรั ม และชั่งน้ าหนักก่ อนทาการอบ
จากนั้นน าไปอบในเตาที่ มี อุณ หภู มิ 100 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 24
ชั่ว โมง เมื่ อ ครบเวลาตามก าหนด น าออกจากเตาอบแล้ว เก็ บ ไว้ใ น
ตูค้ วบคุมความชื้น จากนั้นนาไปทาการชัง่ หาน้ าหนักหลังอบ
2.2.2 ตกตะกอนลิ กนิ นโดยนาน้ าดา จานวน 200 มิลลิ ลิตร
เติมกรดซัลฟูริกเข้มข้น จนมี ค่าความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ 6 ทิ้งให้น้ าดา
ตกตะกอนเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง จากนั้นทาการกรองตะกอนน้ าดาและล้าง
ตะกอนด้วยน้ าดีไอ จนมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ 7 และนาตะกอนที่
ได้ไปอบไล่น้ า เมื่อแห้งสนิททาการบด แล้วเก็บเข้าตูก้ นั ความชื้ น
2.2.3 วิเคราะห์คุณลักษณะของลิกนินที่ได้ที่ค่าความเป็ นกรดด่างเท่ากับ 6
1) หาค่าร้อยละผลิ ตภัณฑ์ของลิ กนิ น (% yield of lignin) โดย
คานวณเปรี ยบเทียบกับค่าร้อยละของน้ าหนักของแข็ง (% Dry solid) ที่ได้
จากข้อ 2.2.1
2) ตรวจสอบหมู่ฟังก์ชนั ของลิ กนิ น โดยการใช้เครื่ องฟูเรี ยร์
ทรานฟอร์มอินฟาเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (FT-IR)
2.2.4 ศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของลิ กนิ นในการผสมกับยาง
ธรรมชาติ
นาลิกนินที่เตรี ยมได้มาผสมกับยางธรรมชาติดว้ ยเครื่ องบด
ผสมยาง (Two-roll mill) โดยแปรผันค่าน้ าหนักของลิกนิน เท่ากับ 0 5 10
15 และ 20 กรัมต่อยางธรรมชาติ 100 กรัม (phr) ซึ่ งส่ วนผสมต่างๆเป็ นไป
ตามสูตรดังตารางที่1
ตารางที่ 1 สูตรคอมปาวน์ของยางธรรมชาติและลิกนิน
Sample NR ZnO Stearic Sulphur
(g)
(g)
acid (g)
(g)
100
5
2
2.5
A
100
5
2
2.5
B
100
5
2
2.5
C
100
5
2
2.5
D
100
5
2
2.5
E

CBS
(g)
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25

Lignin
(g)
0
5
10
15
20

2.2.5 ทาการขึ้ นรู ป วัสดุ เชิ งประกอบระหว่างลิ กนิ นและยาง
ธรรมชาติ และเตรี ยมชิ้นงานทดสอบ
นายางธรรมชาติที่ผสมกับลิกนิ นเสร็ จเรี ยบร้ อย มาขึ้นรู ปด้วย
เครื่ องอัดขึ้นรู ป (Compression Molding) ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซี ยส
แรงดันอัด 75 ตัน และนาไปหาเวลาของการคงรู ปของยางธรรมชาติดว้ ย
เครื่ องรี โอมิเตอร์ แบบดายเคลื่อนที่ (Moving Die Rheometer, MDR)
ตามมาตรฐาน ASTM D5289 จากนั้นนามาทาการตัดเป็ นดัมเบลล์ตาม
มาตรฐาน ASTM D412 ด้วยเครื่ องตัดด้วยลม
2.2.6 ทาการเตรี ยมชิ้ นงานเพื่อทดสอบความต้านทานต่อการ
อัดหรื อยุบตัว (Compression Set)
เพื่อทดสอบรู ปร่ างและมิติของยางที่ได้กลับคืนมาหลังจากนา
แรงกดออกไป ซึ่ งจะบอกถึ งความสามารถของยางในการรัก ษาสมบัติ
ความยืดหยุ่นหลังจากยางได้รับแรงกดเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง โดยคานวณ
เป็ นร้อยละของปริ มาณที่ไม่สามารถกลับคืนรู ปร่ างเดิ มได้ ตามมาตรฐาน
ASTM D 395 Method B ทาการทดสอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 22 ชั่วโมง ชิ้ นงานที่ นามาทดสอบจะไม่ได้ผ่านการบ่มเร่ งจาก
ความร้อน
2.2.7 ทาการบ่มเร่ งชิ้ นงานทดสอบด้วยความร้ อน (Thermal
Aging)
นาชิ้นงานที่ผ่านการอัดขึ้นรู ปเข้าเตาอบ ที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียสเป็ นเวลา 22 ชัว่ โมงตามมาตรฐาน ASTM D572
2.2.8 ทดสอบสมบัติทางกลและสมบัติทางความร้ อนของ
ชิ้นงานตัวอย่าง
1) ตัดชิ้ นงานเป็ นรู ปทรงดัมเบลแล้วมาทดสอบแรงดึ งด้วย
เครื่ องทดสอบแรงดึง (Tensile Testing Machine) ตามมาตรฐาน ASTM
D412
2) นาชิ้นงานตัวอย่างที่ตอ้ งการทดสอบไปวิเคราะห์สมบัติทาง
ความร้อนด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์การเปลี่ ยนแปลงน้ าหนักของสารโดย
อาศัยสมบัติทางความร้ อน (Thermogravimetric Analysis, TGA) โดย
กาหนดอุณหภูมิทดสอบตั้งแต่ 25-800 องศาเซลเซี ยส ใช้อตั ราการขึ้นของ
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซี ยสต่อนาที เพื่อศึกษาอุณหภูมิของการสลายตัว
(Degradation temperature) ของวัสดุเชิ งประกอบระหว่างยางธรรมชาติ
และลิกนิน

3. ผลการทดลองและการอภิปราย
3.1 สมบัติ ท างกายภาพของน้ า ด าที่ ไ ด้จ ากโรงงานผลิ ตเยื่อ
กระดาษ
1) น้ าดาจากโรงงานผลิ ตเยื่อกระดาษที่ นามาใช้ใ นงานวิจยั มี
ลักษณะเป็ นของเหลวที่มีสีดา ซึ่ งมีค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 11
2) ร้อยละของน้ าหนักของแข็ง (% Dry solid) เท่ากับ 18.21
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% w/w ซึ่ งหมายถึ ง น้ าดาจานวน 100 กรัม มีปริ มาณตะกอนสารอินทรี ย ์
และลิกนินรวมกัน 18.21 กรัม
3.2 ศึ ก ษาผลของค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง เท่า กับ 6 ต่ อ การ
ตกตะกอนลิกนินจากน้ าดาเพื่อหาค่าร้อยละผลิตภัณฑ์ของลิกนิ น
ค่าร้อยละผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ 2.86 เมื่อเทียบกับค่าน้ าดาเริ่ มต้น
จากงานวิจยั ของคุณมนภัทร์ [1] ที่ศึก ษาสภาวะที่ เ หมาะสมในการแยก
ลิกนิ น ออกจากน้ าดา จากกระบวนการทาเยื่อกระดาษจากไม้ยูคาลิ ปตัส
โดยร้อยละผลิตภัณฑ์ของลิกนิ นที่มีค่ามากที่สุด มาจากการตกตะกอนใน
สภาวะ pH เท่ากับ 4 โดยเปรี บเที ยบค่าร้ อยละผลิ ตภัณฑ์ที่ได้ อี กทั้ง
งานวิจยั ในครั้ งนี้ ได้เลื อกใช้การตกตะกอนที่ pH เท่ากับ 6 เนื่ องจาก
งานวิจยั ต้องการเตรี ยมลิกนินในปริ มาณที่มาก โดยการตกตะกอนที่ pH 6
ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าความเป็ นกรด-ด่าง ที่เป็ นกลางทาให้ข้ นั ตอนในการ
ล้างตะกอนลิกนินทาได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น อีกทั้งค่าร้ อยละผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จาก
การตกตะกอน pH4 และ pH6 มีค่าไม่ต่างกันมากนัก โดยเหตุผลที่ตอ้ งใช้
กรดในการตกตะกอนลิกนิ น เนื่ องจากลิ กนิ นเป็ นสารอินทรี ยท์ ี่ไม่ละลาย
ในตัวทาละลายส่ วนใหญ่ แต่ลิกนิ นสามารถเสี ยสภาพได้ในกระบวนการ
ทางเคมีโดยลิ กนิ นสามารถละลายออกจากตัววัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ
ได้ ในสภาวะที่ อุณหภูมิและความดันสู ง ภายในระบบที่เป็ นกรด ดังนั้น
เราจึงนาน้ าดาที่เป็ นน้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตเยื่อกระดาษมา
ทาการเติมกรด เพื่อทาการตกตะกอนลิกนิน
3.3 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั่ ของลิกนิ นที่ทาการตกตะกอนได้
ในค่าความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ 6
จากการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค ฟู เ รี ยร์ ท รานฟอร์ ม อิ น ฟา
เรดสเปกโตรโฟโตมิ เ ตอร์ (Fourier
transformed
infrared
spectrophotometer ,FT-IR) เพื่อทาการตรวจสอบหมู่ฟังก์ชนั (Functional
group) ของตะกอนลิ ก นิ น ที่ ส กัด ได้ โดยใช้ โ หมดการส่ อ งผ่ า น
(Transmittance) โดยใช้ผงลิกนิ นที่สภาวะค่าความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ 6
โดยทาการเปรี ยบเทียบกับสเปกตรัมของลิ กนิ นมาตรฐาน จึงสามารถใช้
ยืนยันได้วา่ สารที่สกัดออกมาได้น้ นั คือ ลิกนิ น
3.4 ศึกษาปริ มาณของลิกนินที่เหมาะสมในการเตรี ยมวัสดุเชิ ง
ประกอบของลิกนินและยางธรรมชาติเพื่อทดสอบสมบัติทางกล
ตารางที่ 2 สมบัติทางกลของยางธรรมชาติ ที่ปริ มาณลิ ก นิ นต่ างๆที่ ไ ม่
ผ่านการบ่มเร่ งจากความร้อน
ปริมาณลิกนิน
(phr)
0
5
10
15
20

Elastic
Modulus (MPa)
1.20 ± 0.000
1.12 ± 0.045
1.23 ± 0.050
1.25 ± 0.058
1.28 ± 0.045

Tensile
Strength (MPa)
21.00 ± 5.94
20.32 ± 0.91
18.10 ± 0.65
16.33 ± 0.78
14.46 ± 0.71

Elongation (%)
510.50 ± 54.45
536.20 ± 28.18
527.50 ± 20.14
506.50 ± 29.15
505.80 ± 15.61

ตารางที่ 3 สมบัติทางกลของยางธรรมชาติ ที่ปริ มาณลิ กนิ นต่างๆที่ ผ่าน
การบ่มเร่ งจากความร้อน(Thermal Aging)
ปริมาณลิกนิน
(phr)
0
5
10
15
20

Elastic
Modulus (MPa)
1.10 ± 0.08
1.22 ± 0.08
1.26 ± 0.05
1.30 ± 0.00
1.30 ± 0.00

Tensile
Strength (MPa)
2.48 ± 0.21
2.60 ± 0.36
2.52 ± 0.33
10.23 ± 0.84
11.60 ± 1.80

Elongation (%)
249.75 ± 0.21
234.80 ± 15.88
234.60 ± 37.47
449.33 ± 4.04
463.67 ± 43.13

พบว่าการเติมลิกนิ นมีแนวโน้มเพิ่มสมบัติทางกลให้ดีข้ ึนเมื่ อ
ได้รับอิทธิ พลจากการบ่มเร่ งทางความร้อน เนื่ องจากค่าความต้านทานแรง
ดึ งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ อเพิ่มปริ มาณลิ กนิ นในยางธรรมชาติ มากขึ้ น แต่
เมื่อเทียบกับการผสมลิกนินในยางธรรมชาติในสภาวะที่ไม่ได้รับอิทธิ พล
จากการบ่ มเร่ งจากความร้ อนที่ มีแ นวโน้ม ต่าลง ซึ่ งอาจเกิ ดจากการใส่
ปริ ม าณลิ ก นิ น ที่ มากขึ้ น ท าให้ ลิ ก นิ น เกิ ดการรวมกลุ่ ม กัน ของอนุ ภาค
ส่ งผลให้การเสริ ม แรงมี ประสิ ท ธิ ภาพต่ า เนื่ องจากการกระจายตัวของ
ลิ กนิ นในยางธรรมชาติ ไม่สม่าเสมอ หรื ออนุ ภาคของลิ กนิ นไม่ละเอียด
พอ แต่ค่าความต้านทานแรงดึงที่ต่าที่สุดพบว่ายังมีค่ามากกว่าค่าต้านทาน
แรงดึ งที่ สูงที่ สุดในสภาวะที่ ได้รับอิ ทธิ พลจากการบ่มเร่ งจากความร้ อน
หรื อกล่าวได้วา่ ลิกนิ นไม่ได้มีส่วนช่วยในการเพิ่มสมบัติทางกลให้แก่ยาง
ธรรมชาติ แ ต่ ลิ ก นิ นสามารถช่ ว ยเพิ่ ม สมบั ติ ก ารต้ า นทานต่ อ การ
เสื่ อมสภาพเนื่องจากความร้อนให้แก่ยางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
3.5 ศึกษาค่าการยุบตัวเนื่ องจากแรงอัด (Compression Set)
ตารางที่ 4 ค่าการยุบตัวเนื่ องจากแรงอัด(Compression Set)
ปริมาณลิกนิน (phr)
ค่ าการยุบตัว
เนื่องจากแรงอัด(%)
9.1
0
8.7
5
12.5
10
13.4
15
12.7
20
จากตารางที่ 4 พบว่าค่าการยุบตัวมีแนวโน้ม(%)เพิ่มสู งขึ้นเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างทดสอบที่ไม่มีการเติ มลิ กนิ น โดยมีค่าการยุบตัว
มากที่ สุ ด ที่ ป ริ มาณการเติ ม ลิ ก นิ น ลงในยางธรรมชาติ เท่ ากับ 15 phr
เนื่ องจากสู ตรยางธรมชาติที่ใช้ในการทดลองเป็ นระบบการใช้ซัลเฟอร์
เป็ นตัวทาให้ยางคงรู ป ที่มีการใช้ปริ มาณซัลเฟอร์ ในอัตราส่ วนที่มากกว่า
สารตัวเร่ ง หรื อเรี ยกว่า ระบบธรรมดา (Conventional system, CV) เมื่อ
ยางคงรู ป เต็มที่ จะเกิ ด พัน ธะเคมี ส่ วนใหญ่ เป็ นแบบ Polysulphide ซึ่ ง
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พันธะเคมีแบบนี้จะทาให้ค่าการยุบตัวเนื่ องจากแรงอัด(Compression Set)
มีค่าสู ง อันเนื่ องมาจากมีการเปลี่ ยนแปลงปฏิ กิริยาเกิ ดขึ้นระหว่างพันธะ
เคมีแบบ Polysulphide ถ้าลักษณะการเชื่ อมโยงโมเลกุลมีความเสถี ยรต่อ
การเสื่ อ มสภาพได้ดี ม ากยางนั้น ก็ จ ะมี ส มบัติ ด้า น การคื น รู ป ร่ า ง(set)
ลดลงหรื อมีค่าการยุบตัวเนื่ องจากแรงอัดมาก
สรุ ปได้ว่าลิ กนิ นช่ วยให้มีความเสถี ยรต่อการเสื่ อมสภาพใน
ยางธรรมชาติได้ดีข้ ึน โดยการเพิ่มปริ มาณลิกนิ นลงไปในยางธรรมชาติยิ่ง
ทาให้ค่าการยุบตัวเนื่ องจากแรงอัด มากขึ้ นเพราะการเชื่ อมโยงโมเลกุ ล
ภายในยางธรรมชาติมีความเสถียรต่อการเสื่ อมสภาพเพิ่มขึ้น
3.6 ศึกษาปริ มาณของลิกนินที่เหมาะสมในการเตรี ยมวัสดุเชิ ง
ประกอบของลิกนินและยางธรรมชาติเพื่อทดสอบสมบัติทางความร้อน
จาการทดสอบค่ า สมบัติ ท างความร้ อ นด้ ว ยเทคนิ ค การ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของสารโดยอาศัยสมบัติทางความร้ อน
(Thermogravimetric Analysis, TGA)
ตารางที่ 5 คุณลักษณะการสลายตัวทางความร้ อนของยางธรรมชาติ ที่
ปริ มาณลิกนิ นต่างๆที่ผา่ นการบ่มเร่ งจากความร้ อนและไม่ผ่านการบ่มเร่ ง
จากความร้อน
การ
อุณหภูมิการสลายตัว(องศาเซลเซียส)
สลายตัว ไม่มีการบ่มเร่ ง ( No aging)
มีการบ่มเร่ ง(Aging)
0 phr
5 phr
20 phr
0 phr
5 phr
20 phr
(%)
10
20
30
50
75

332.244

334.375

322.512

336.917

332.249

322.836

351.935

353.172

348.224

353.892

351.648

348.948

362.724

363.921

361.692

364.011

362.360

361.356

379.011

382.353

383.060

379.422

379.812

381.518

409.456

417.372

450.150

406.503

413.329

461.419

จากตารางที่ 5 เป็ นการสรุ ป ค่ า การสลายตัว ของวัส ดุ เ ชิ ง ประกอบ ณ
เปอร์ เซ็นต์การสลายตัวต่างๆ โดยจะพิจารณาค่าอุณหภูมิการสลายตัวที่
50 % พบว่าค่าความต้านทานต่อการเสื่ อมสภาพเนื่ องจากความร้ อนของ
วัสดุท้ งั ที่ผ่านการบ่มเร่ งและไม่ผ่านการบ่มเร่ งจากความร้ อน อุณหภูมิที่
ใช้สลายตัวเพื่อให้ เหลื อตัวอย่าง 50%โดยน้ าหนักมีแนวโน้มสู งขึ้ นเป็ น
สัดส่วนโดยตรงกับปริ มาณลิกนิ นที่ใส่ ลงไป และที่ปริ มาณลิกนิ น 20 phr
จะทาให้ค่าความต้านทานต่อการสลายตัวทางความร้ อนสู งที่ สุด ดังนั้น
การบ่มเร่ งมีอิทธิ พลต่อค่าอุณหภูมิการสลายตัวโดยช่ วยให้แนวโน้มของ
ค่าอุณหภูมิเพิ่มมากขึ้ นเมื่ อเพิ่มปริ มาณการผสมของลิ กนิ นมากขึ้ นที่ ค่ า
เปอร์เซ็นต์การสลายตัวที่เท่ากัน คือ 50%

4. สรุปผลการทดลอง
4.1 สมบัติทางกายภาพของน้ าดา พบว่ามีค่า pH เริ่ มต้น เท่ากับ 11
4.2 ร้อยละของน้ าหนักของแข็ง (% Dry solid, w/w) ของน้ าดามีค่า

เท่ากับ 18.21
4.3 สภาวะที่ใช้ตกตะกอนลิ กนิ นจากน้ าดา คือ pH = 6 และให้ค่าร้ อย
ละผลิตภัณฑ์ของลิกนิน (% yield of lignin) มีค่าเท่ากับ 2.86
4.4 การวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลของลิกนิ นที่ได้จากการตกตะกอน
ที่ ค่ าความเป็ นกรด-ด่ างเท่ ากับ 6 พบว่าสารที่ ส กัดได้น้ ัน คื อลิ ก นิ น ซึ่ ง
ปรากฎพีกที่ ตาแหน่ งเลขคลื่ น 3372.75, 2929.08, 2833.90, 1509.51,
1453.77, 1319.87,1208.85,822.74 cm-1
4.5 ลิ กนิ นเมื่อทาการผสมกับยางธรรมชาติและไม่ผ่านการบ่มเร่ งจาก
ความร้ อ น เมื่ อ ท าการทดสอบความต้า นทานแรงดึ ง พบว่ า ค่ า ความ
ต้านทานแรงดึ งจะมีแนวโน้มลดลงเนื่ องจากลิ กนิ นเกิ ดการรวมกลุ่มกัน
ของอนุภาค การกระจายตัวของลิ กนิ นในยางธรรมชาติไม่สม่าเสมอ หรื อ
อนุภาคของลิกนิ นไม่ละเอียดพอส่ งผลให้การเสริ มแรงมีประสิ ทธิ ภาพต่า
4.6 ปริ มาณลิ ก นิ น ที่ เ หมาะสมในการท าวัส ดุ เ ชิ ง ประกอบกับ ยาง
ธรรมชาติเมื่อผ่านการบ่มเร่ งจากความร้อน คือ 20 phr และแสดงให้ทราบ
ว่าลิกนิ นมีส่วนช่ วยเพิ่มสมบัติทางกลให้ดีข้ ึนหลังจากได้รับอิทธิ พลทาง
ความร้ อน เนื่ องจากค่าความต้านทานแรงดึ งมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ อเพิ่ ม
ปริ มาณลิกนิ นในยางธรรมชาติมากขึ้น
4.7 เปอร์ เซ็นต์ค่าการยุบตัวเนื่ องจากแรงอัดมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นเมื่อมี
การใส่ ลิกนิ นในปริ มาณที่เพิ่มขึ้นโดยมีค่าการยุบตัวสู งที่สุดที่ปริ มาณการ
ใส่ ลิกนิ นเท่ากับ 15 phr และมีค่าการยุบตัวเท่ากับ13.4%
4.8 วัส ดุ ท้ งั ที่ ผ่านการบ่ มเร่ งและไม่ผ่ านการบ่ มเร่ งจากความร้ อ น
อุณหภูมิที่ใช้สลายตัวเพื่อให้เหลื อตัวอย่าง 50%โดยน้ าหนักมี แนวโน้ม
สูงขึ้นเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับปริ มาณลิ กนิ น และที่ปริ มาณลิ กนิ น 20 phr
จะทาให้ค่าความต้านทานต่อการสลายตัวทางความร้อนสู งที่สุด
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