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บทคัดยอ
โครงงานนี้ไดศึกษาอิทธิพลของอัตราเครียดเฉือน ระบบการคง
รู ป รวมถึ ง ชนิ ด และปริ ม าณของสารตั ว เติ ม ซึ่ ง ได แ ก แคลเซี ย ม
คารบอเนต ซิลิกา และเขมาดํา ตอพฤติกรรมการไหลของยางคอมพาวนด
ในดาน ความหนืดปรากฏ (Apparent viscosity) และอัตราสวนการบวม
ตัว (Die swell ratio) โดยใชชุดทดสอบสมบัติการไหลคาปลลารี่รีโอ
มิ เ ตอร แ บบควบคุ ม อั ต ราเครี ย ดเฉื อ น (Rate-controlled
capillary
rheometer) ที่ไ ดออกแบบและจัด สร า งขึ้ น เพื่อ เปรีย บเที ย บผลการ
วิเคราะหที่ไดจากยางคอมพาวนดที่ไมผสมสารคงรูปหรือกํามะถัน (Nonsulphur system) จากการทดสอบพบวา คาความหนืดและอัตราสวนการ
บวมตัวของยางคอมพาวนดมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน เมื่อเพิ่มอัตรา
เครียดเฉือนและอุณหภูมิ รวมทั้งเมื่อขนาดของชองทางการไหลเล็กลง
โดยเฉพาะยางคอมพาวนดที่ผสมสารคงรูปทั้งระบบ CV และ EV ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางที่ผิวของยางคอมพาวนดและ
ปรากฏการณการเลื่อนตัวที่ผนังของหัวขึ้นรูป การเพิ่มปริมาณสารตัวเติม
สงผลใหยางคอมพาวนดมีคาความหนืดเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตราสวน
การบวมตัวมีแนวโนมลดลง นอกจากนี้ผูวิจัยไดพบปรากฏการณ “Superextrusion” หรือ “Super shear” ซึ่งคาดวาเกิดจากการเชื่อมขวางบริเวณผิว
ของยางคอมพาวนด รูปแบบการเชื่อมขวาง การเลื่อนตัวที่ผนังของหัวขึ้น
รูป และการเกิดอันตรกิริยาระหวางสารตัวเติมกับเนื้อยางคอมพาวนด
คําสําคัญ: คาปลลารี่รีโอมิเตอร, ยางคอมพาวนด, ความหนืดปรากฏ,
การเลื่อนตัวที่ผนัง
Abstract
In this work, the influences of shear rate, test temperature,
vulcanization system, filler type and content on the rheological
properties of rubber compounds were studied by the rate-controlled
capillary rheometer which was specially designed and constructed. The
rheological properties of rubber compounds were characterized with
respect to the apparent viscosity and die swell ratio. The measured
results indicated that the apparent viscosity of rubber compound tended
to decrease with increasing shear rate and test temperatures. It was also

found that the apparent viscosity increased, while the die swell ratio of
rubber compound tended to decrease with increasing amount of filler
added. From the rheological results obtained by using the microchannel, for the non-sulfur system, it should be noted that the viscosity
and die swell ratio of rubber compound significantly decreased as
compared to those obtained from conventional and efficient vulcanizing
systems. This was due to the occurrences of premature crosslinking in
the skin layer and the slippage of rubber compound during the flow in
micro-channel. Furthermore, the super-extrusion phenomenon was
found in this work which was probably associated with the occurrences
of premature crosslink at the skin layer, type of crosslink, slippage at
the die wall, and filler-rubber matrix interaction.
Keywords: Capillary rheometer, Rubber compounds, Apparent
viscosity, Wall slip

1. บทนํา
ปจจุบันการใชงานผลิตภัณฑยางที่มีขนาดเล็ก มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อย า งต อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากการเติ บ โตของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร
อุตสาหกรรมอิ เ ล็กทรอนิกส อุ ปกรณ การแพทย รวมทั้ ง อุ ตสาหกรรม
ชิ้ น ส ว นยานยนต โดยทั่ ว ไปการขึ้ น รู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ ย างที่ มี ข นาดเล็ ก ใช
กระบวนการขึ้นรูปดวยแมพิมพ (Molding) หรือกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป
(Extrusion) อาศัยหลักการใหความรอนและใชแรงดันในการไหลผาน
ชองทางการไหลเขาสูแมพิมพหรือหัวขึ้นรูป ดังนั้น ความรูเกี่ยวกับสมบัติ
การไหล (Rheological properties) ของพอลิเมอรหลอมเหลวจึงมี
ประโยชนในการกําหนดสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต รวมทั้ง
ในการออกแบบแมพิมพและหัวขึ้นรูป นอกจากนี้ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
สมบั ติ ก ารไหลยั ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ความแม น ยํ า ของผลที่ ไ ด จ ากการ
วิ เ คราะห ด ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ช ว ยวิ เ คราะห ท างวิ ศ วกรรม
(Computer Aided Engineering, CAE) รายงานการศึกษาพฤติกรรมการ
ไหลในชองทางการไหลขนาดเล็กที่ผานมา สวนใหญศึกษาเกี่ยวกับวัสดุ
พอลิเมอรประเภทเทอรโมพลาสติก ยังไมปรากฏรายงานวิจัยเรื่องยางมาก

นัก ดังนั้นโครงงานนี้จึงไดศึกษาพฤติกรรมการไหลของยางคอมพาวนด
ที่ไหลผานชองทางการไหลขนาดเล็ก โดยศึกษาปจจัยตางๆ ที่มาจากยาง
คอมพาวนด เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการออกแบบแมพิมพ
หรือการออกแบบหัวขึ้นรูปสําหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑยางที่มี
ขนาดเล็กตอไป

โดยที่ Q คือ อัตราการไหลเชิงปริมาตร (m.s-1) P คือ ความดันตกครอม
(N.m-2) R คือ รัศมีของหัวขึ้นรูป (m) และ L คือ ความยาวของหัวขึ้นรูป
(m)

2. อุปกรณและวิธีการ
สว นผสมของยางคอมพาวนด ที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย นี้ ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 1 ถูกนํามาบดผสมดวยเครื่องบดผสมภายในและเครื่องบดผสม
แบบสองลูกกลิ้ง จากนั้นนําไปทดสอบสมบัติการไหลของยางดวยเครื่อง
ทดสอบที่ออกแบบใหสามารถปรับเปลี่ยนขนาดหัวขึ้นรูปได
รูปที่ 1 ชุดทดสอบสมบัติการไหลของยางคอมพาวนด

ตารางที่ 1 สวนผสมของยางคอมพาวนดที่ใชในงานวิจัยนี้
Contents (phr*)
Ingredients
NonCalcium
CV EV
carbonate
sulphur
NR (STR5L)
100
100 100
100
Zinc oxide
4
4
4
4
Stearic acid
2
2
2
2
Calcium carbonate 15/30
Silica
Carbon black
Sulphur
2.4
0.8
2.4
PEG
CBS
0.8
0.8
2.4
0.8
Aromatic oil
*phr = Part per hundred of rubber by weight

Silica
100
4
2
15/30
2.4
0.9/1.8
0.8
-

Carbon
black
100
4
2
15/30
2.4
0.8
1/2

เครื่องทดสอบสมบัติการไหลที่ใชในการทดสอบสมบัติการไหล
ถูกติดตั้ง ดังรูปที่ 1 โดยขั้นตอนการทดสอบเริ่มตนจากการนํายางคอม
พาวนดใสลงในหองหลอมเหลวทรงกระบอกที่มีอุณหภูมิตามกําหนด ให
แรงดัน แกย างคอมพาวนด ด วยแทง กดซึ่ ง ควบคุม ความเร็ ว ดว ยเครื่อ ง
ทดสอบเอนกประสงคตามคาอัตราเครียดเฉือน (γapp ) ที่คํานวณไดจาก
สมการที่ 1 พรอมทั้งเก็บคาแรงกดของแทงอัดและคาความดันที่วัดไดจาก
เครื่องเก็บขอมูลความเร็วสูงเพื่อคํานวณหาคาความเคนเฉือน (τapp ) และ
ความหนืดปรากฏ (app) จากสมการที่ 2 และ 3 ตามลําดับ จากนั้น
คํ า นวณหาอั ต ราส ว นการบวมตั ว ( Die swell ratio) ของยางคอม
พาวนด ไดจากสมการที่ 4 โดยการวัดขนาดของเสนผานศูนยยางคอม
พาวนด (Dextrudate ) และเสนผานศูนยกลางหัวขึ้นรูป (Ddie ) ดังรูปที่ 2
4Q

γapp =

R3

app =

τ
γ

(1)

τapp =
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2L

(3) Die swell ratio =

Dextrudate
Ddie

(2)
(4)

รูปที่ 2 การบวมตัวของยางคอมพาวนที่ไหลผานหัวขึ้นรูป

3. ผลการดําเนินโครงงานและวิจารณ
3.1 อิทธิพลของระบบการคงรูปที่มีผลตอสมบัติการไหลของยางคอม
พาวนด
ผลการทดสอบสมบัติการไหลของยางคอมพาวนดที่ไมผสมสารตัว
เติม ผานชองทางการไหลขนาด 1.50 mm และยาว 15 mm อุณหภูมิการ
ทดสอบ 90 oC โดยใชอัตราเครียดเฉือนในชวง 40 - 1,250 s-1 ดังรูปที่ 3
พบวา ในชวงอัตราเครียดเฉือนต่ํา ยางคอมพาวนดที่ไมผสมกํามะถันและ
ยางคอมพาวนดที่คงรูปดวยระบบ CV และ EV คาความหนืดปรากฏมี
แนวโนมลดลงอยางชัดเจน เนื่องจากสมบัติความเปนซูโดพลาสติกของ
ยางคอมพาวนด โดยยางคอมพาวนดที่ผสมกํามะถันมีคาความหนืดต่ํากวา
ซึ่งมีสาเหตุมาจากเกิดการคงรูปบางสวน (Premature crosslink) บริเวณ
ผิวสัมผัส กับหัวขึ้น รูป จาการเกิดความรอนเนื่องจากแรงเฉือน (Shear
heating) (Lawal and Kalyon, 1996) ยางคอมพาวนดที่ผสมกํามะถันจึง
แทรกตัวเพื่อสัมผัสกับหัวขึ้นรูปไดต่ํากวายางที่ไมผสมกํามะถัน (ดังรูปที่
2) สงผลใหเกิดการเลื่อนตัวที่ผนัง (Wall slip) (Chen et al., 2005)ไดงาย
และเมื่อพิจารณายางคอมพาวนดผสมกํามะถัน พบวา ยางคอมพาวนดที่
คงรูปดวยระบบ EV มีคาความหนืดปรากฏต่ํากวายางคอมพาวนดที่คงรูป
ดวยระบบ CV ทั้งเนื่องมาจากเวลาเริ่มคงรูป (scorch) ของระบบการคง
รูปแบบ EV ที่เกิดขึ้นรวดเร็วกวาแบบ CV

รูปที่ 3 อิทธิพลของระบบการคงรูปที่มีตอความหนืดของยางคอมพาวนด
ที่ไมผสมสารตัวเติม
Premature crosslinking layer Uncured layer

Contact area
Micro gap
Rubber
compound

Die wall

Contact area
Micro gap
Rubber
compound

Die wall

(ก)
(ข)
รูปที่ 4 แบบจําลองการสัมผัสระหวางยางคอมพาวนดกับผนังหัวขึ้นรูป
(ก) ยางคอมพาวนดที่ไมใชสารคงรูป (ข) ยางคอมพาวนดที่ใชสารคงรูป
3.2 อิทธิพลของชนิดสารตัวเติมที่มีผลตอสมบัติการไหลของยางคอม
พาวนด
ผลการศึกษาอิทธิพลของชนิดสารตัวเติมปริมาณ 15 phr โดยใชชอง
ทางการไหลขนาด 1.50 mm ดังรูปที่ 5(ก) พบวา ยางคอมพาวนดที่ผสม
แคลเซียมคารบอเนตมีคาความหนืดปรากฏต่ําสุด โดยยางคอมพาวนดที่
ผสมเขม า ดํ า และซิ ลิ ก ามี ค า ความหนื ด ปรากฏสู ง ขึ้ น ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้
เนื่องจากความสามารถในการเกิดอันตรกิริยาระหวางสารตัวเติมกับเนื้อ
ยางคอมพาวนด และเมื่อพิจารณาถึงอัตราสวนการบวมตัวของยางคอม
พาวนด พบวา อัตราเครียดเฉือนไมสงผลตออัตราสวนการบวมตัวมากนัก
เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของชนิดสารตัวเติม พบวา ยางคอมพาวนดที่ผสม
แคลเซียมคารบอเนต มีอัตราสวนการบวมตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับยาง
คอมพาวนดที่ผสมเขมาดําและซิลิกา ดังแสดงในรูปที่ 5(ข)

(ก)

(ข)

รูปที่ 5 อิทธิพลของสารตัวเติมที่มีตอสมบัติการไหลในชองทางการไหล
ขนาดเล็ก (ก) ความหนืดปรากฏ (ข) อัตราสวนการบวมตัว

3.3 อิทธิพลของปริมาณสารตัวเติมทีม่ ีผลตอสมบัตกิ ารไหลของยางคอม
พาวนด
ยางคอมพาวนดที่ผสมสารตัวเติม ไดแก แคลเซียมคารบอเนต
ซิลิกา และเขมาดํา จากปริมาณ 15 phr เปน 30 phr คาความหนืดมี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเขมาดําและซิลิกามีอัตรกิริยากับเนื้อยาง
(Hofmann, 1989) สงผลใหความสามารถในการเคลื่อนที่ของสายโซ
โมเลกุลยางลดลง ในขณะที่ยางคอมพาวนดที่ผสมแคลเซียมคารบอเนต
ไมเกิดอันตรกิริยากับเนื้อยาง คาความหนืดจึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอย เมื่อพิจารณาถึงอัตราสวนการบวมตัวของยางคอมพาวนดที่ผสม
แคลเซียมคารบอเนตและเขมาดํา ในชวงอัตราเครียดเฉือนต่ํา พบวา เมื่อ
เพิ่ ม ปริ ม าณสารตั ว เติ ม อั ต ราส ว นการบวมตั ว มี แ นวโน ม ลดลง ซึ่ ง มี
สาเหตุมาจากสารตัวเติมทําใหสมบัติความเปนอีลาสติกของยางคอมพา
วนดลดลง และเมื่ออัตราเครียดเฉือนเพิ่มขึ้น พบวา อัตราสวนการบวมตัว
ของยางคอมพาวนดมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน เนื่องจากยางคอม
พาวนดมีการสะสมพลังงานแบบอีลาสติกเพิ่มขึ้น จึงเกิดการคายพลังงาน
ในรูปแบบของการบวมตัวดังรูปที่ 6

(ก)
(ข)
รูปที่ 6 อัตราสวนการบวมตัวของยางคอมพาวนดที่ผสมสารตัวเติม
(ก) แคลเซียมคารบอเนต (ข) เขมาดํา
ในกรณีของยางคอมพาวนดที่ผสมซิลิกา เกิดการเสียรูปรางเมื่อ
ไหลผานหัวขึ้นรูป เนื่องจากเกิดการคงรูปบางสวนที่ผิวสัมผัสกับหัวขึ้น
รูป เมื่อไหลผานหัวขึ้น รูป จึง ไมสามารถปลดปลอยพลังงานสะสมใน
รูปแบบการบวมตัวไดเนื่องจากถูกหอหุม (Encapsulate) ดวยผิวที่เกิดการ
คงรูป เมื่อเพิ่มอัตราเครียดเฉือนขึ้นไปจนถึงจุดที่ความเคนเฉือนเกินกวาที่
พันธะเชื่อมขวางสามารถรับไวได ผิวของยางคอมพาวนดจึงกลับมาเรียบ
อีกครั้งเกิดเปนปรากฏการณ Super-extrusion โดยจากรูปที่ 7 พบวา ยาง
คอมพาวนดที่ผสมซิลิกาในปริมาณ 15 phr เกิดปรากฏการณ Superextrusion ที่ อั ต ราเครี ย ดเฉื อ นสู ง กว า ทั้ ง นี้เ นื่ อ งมาจากมีอั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยาคงรูปที่เร็วกวายางคอมพาวนดที่ผสมซิลิกา 30 phr

ในขณะที่ยางคอมพาวนดที่ผสมกํามะถัน มีอัตราสวนการบวมตัวที่ไ ม
เปลี่ยนแปลง

5. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 7 การเกิดปรากฏการณเสียรูปของยางคอมพาวนดทผี่ สมซิลิกา
3.4 อิทธิพลของระบบการคงรูปและสารตัวเติมที่มีตอสมบัติการไหลของ
ยางคอมพาวนดในชองทางการไหลขนาดเล็ก
ผลการทดสอบความหนืดปรากฏของยางคอมพาวนดที่ไหลผาน
ชองทางการไหลขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 0.50 - 1.50 mm อัตรา
เครียดเฉือน 100 s-1 พบวา คาความหนืดปรากฏมีแนวโนมลดลงเมื่อชอง
ทางการไหลมีขนาดเล็กลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากมีการไหลวน (Vortex) ที่
บริเวณกอนทางเขาหัวขึ้นรูป ทําใหเกิดความรอนเนื่องจากแรงเฉือน สาย
โซโมเลกุลจึงสามารถเลื่อนตัวผานกันไดงาย และนอกจากนี้อุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้นนี้ยังทําใหยางคอมพาวนดที่ไมผสมกํามะถันมีอัตราการบวมลดลง
ในขณะที่ยางผสมกํามะถันมีอัตราสวนการบวมตัวที่ไมแตกตางกันเมื่อ
ชองทางการไหลมีขนาดเล็กลง เนื่องจากความเคนเฉือนที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่หนาตัดอยางรวดเร็ว ทําใหพันธะเชื่อมขวางที่ผิวของ
ยางคอมพาวนดขาดจากกัน ทําใหอัตราการบวมตัว มีคาใกลเคียงกับการ
ไหลในชองทางการไหลขนาดปกติ แสดงในรูปที่ 8(ข)

ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และสํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) สํ า หรั บ ทุ น การ
ดําเนินงานวิจัย ภายใตโครงการวิจัยขนาดกลางเรื่องยางพารา (Medium
Projects on Rubber, MPR) รวมทั้งขอขอบคุณสถาบันวิจัยยาง
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในความกรุณ าชว ย
ชี้แนะและสนับสนุนการทําวิจัยครั้งนี้
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(ก)
(ข)
รูปที่ 8 (ก) ขนาดหัวขึ้นรูปกับคาความหนืดปรากฏของยางคอมพาวนด
(ข) อิทธิผลของขนาดชองทางการไหลที่มีตออัตราสวนการบวมตัว

4. สรุปผล
เมื่ออัตราเครียดเฉือนและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น พบวา คาความหนืด
ปรากฏของยางคอมพาวนดมีแนวโนมลดลง นอกจากนี้การเพิ่มอัตรา
เครียดเฉือนยังสงผลใหการเสียรูปรางของยางคอมพาวนดที่ไหลผานหัว
ขึ้นรูปมีแนวโนมลดลงและเกิดเปนปรากฏการณ Super-extrusion และผล
การศึกษาถึงอิทธิพลของสารตัวเติม ซึ่งไดแก แคลเซียมคารบอเนต ซิลิกา
และเขมา ดํ า แสดงใหเ ห็น วา ความหนืด ปรากฏของยางคอมพาวนด มี
แนวโนม เพิ่ม สูง ขึ้ น ในขณะที่อัต ราสว นการบวมตั ว มีแนวโนม ลดลง
สําหรับอิทธิพลของขนาดชองทางการไหลที่ลดลง พบวา ทําใหคาความ
หนืดปรากฏของยางคอมพาวนดมีแนวโนมลดลง และทําใหอัตราสวน
การบวมตั ว ของยางคอมพาวนด ที่ ไ ม ผ สมกํ า มะถั น มี แ นวโน ม ลดลง

Munich.

