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บทคัดย่อ

Abstract

งานวิจยั นี้ได้ศึกษาอิ ทธิ พลของชนิ ดและปริ มาณเขม่ าดาที่ มีต่อ
สมบัติการไหล สมบัติการคงรู ปและสมบัติเชิงกลของชิ้ นงานยาง HNBR
เมื่อผสมเขม่าดาชนิด N330 N550 และ N660 ในปริ มาณ 60 และ 70 phr
ตามลาดับ โดยสมบัติการไหลและการคงรู ปที่ได้ศึกษา ได้แก่ ความหนื ด
มูนนี่และระยะเวลาในการคงรู ปของยางที่ 90 เปอร์เซนต์ ในขณะที่สมบัติ
เชิงกลที่ได้ศึกษา ได้แก่ สมบัติความต้านทานต่อแรงดึง ความต้านทานต่ อ
การฉี ก ขาด ความต้า นทานต่ อ การขัด สี ค่ า ความแข็ ง รวมทั้ ง ความ
ต้า นทานต่ อการยุ บตัวเนื่ องจากแรงอัด ซึ่ งได้ศึก ษาสมบัติเ ชิ งกลของ
ชิ้นงานยางทั้งก่อนและหลังผ่านการบ่มเร่ งด้วยความร้ อนและน้ ามันร้ อน
จากผลการทดลองพบว่า ค่ าความหนื ดมูนนี่ เพิ่มขึ้ น เมื่ อเพิ่มปริ มาณการ
ผสมเขม่ า ด า ในขณะที่ เ วลาเริ่ มคงรู ป และเวลาคงรู ป ของยางที่ 90
เปอร์เซนต์ มี แนวโน้มลดลง และเมื่ อพิจารณาสมบัติเชิ งกลของชิ้ นงาน
พบว่า เมื่ อ บดผสมเขม่ า ดาในปริ ม าณที่ เ พิ่ มขึ้ น ส่ ง ผลให้ชิ้ นงานยางมี
ความต้านทานต่อแรงดึงเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ค่าความต้านทานต่ อการฉี ก
ขาดและความต้านทานต่ อการขัดสี มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามการ
ผสมเขม่ า ด าที่ มี อ นุ ภ าคขนาดเล็ ก ในปริ มาณที่ สู ง เกิ น ไป ท าให้
ประสิ ทธิ ภาพการบดผสมลดลง ซึ่ งส่ งผลให้ความแข็ งแรงของชิ้ นงานมี
แนวโน้มคงที่หรื อลดลง และนอกจากนี้ พบว่า เขม่ าดาชนิ ด N550 ซึ่ งมี
โครงสร้างสูง เมื่อบดผสมเข้ากับยาง HNBR ทาให้ชิ้นงานยางมีค่ามอดูลสั
เพิม่ สูงขึ้น และผลจากการนาชิ้นงานยางไปผ่านการบ่ มเร่ งด้วยความร้ อน
และการบ่มเร่ งด้วยน้ ามันร้อน พบว่า ชิ้ นงานยาง HNBR มี ความแข็งแรง
เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ชิ้ น งานที่ ไ ม่ ผ่ า นการบ่ ม เร่ ง เนื่ อ งจากยาง
HNBR มีสมบัติการทนต่อความร้อนที่สูง และชิ้นงานยางเกิดพันธะเชื่ อม
ขวางต่ อเนื่ อง (Post curing) จากการวิจัยนี้ พบว่า เขม่ าดาชนิ ด N550 ที่
ปริ มาณการผสม 60 phr มีความเหมาะสมต่อการนาพัฒนาเป็ นผลิ ตภัณฑ์
แหวนกันซึ มน้ ามันที่ผลิตจากยาง HNBR

The objective of this study was to investigate the effects of
type and content of carbon black on the rheological and mechanical
behaviors of HNBR. The HNBR was compounded with different types
of carbon black (N330, N550, and N660) ranging from 60 and 70 phr.
The HNBR compounds were characterized with respect to Mooney
viscosity and 90% cure time (t90), while the mechanical properties of
HNBR vulcanizates were investigated according to the tensile, tear,
abrasion, hardness, and compression set, respectively. In addition, the
heat and hot oil resistances were also tested. It can be seen that the
Mooney viscosity of HNBR compounds increased, while scorch and
cure time tended to decrease with increasing carbon black content. In
the case of N660, the tensile strength of HNBR vulcanizates also
increased, whereas tear and abrasion resistance tended to decrease with
increasing carbon black content. However, in the case of N330, it was
found that the higher the carbon black loading, the lower the mixing
efficiency and thus the lower mechanical strength of cured rubber. An
increase of modulus of HNBR was found when using the high structure
grade of N550. In addition, it can be seen that the mechanical strength
of HNBR was higher than that of un-aged HNBR. This was attributed to
the high temperature resistance of HNBR and post curing effect
occurred during the aging test. From the results obtained in this work, it
can be concluded that the N550 grade and 60 phr of carbon black was
suitable for HNBR when using as the Oil-Ring applications.

คาสาคัญ: ยาง HNBR, เขม่ าดา, การบ่ มเร่ งด้วยความร้ อน การบ่ มเร่ ง
ด้วยน้ ามันร้อน

Keywords: HNBR, Carbon black, Thernal aging, Thermal-oil aging

1. บทนา
ยางไฮโดรจิเนตอะไครโลไนไทรล์บิวตาไดอีน (HNBR) เป็ นยาง
สังเคราะห์ชนิดหนึ่ งที่ มีความทนทานต่ อการเสื่ อมสภาพเนื่ องจากความ
ร้อน รังสี ที่มีพลังงานสู ง และโอโซนที่ สูงมาก เนื่ องจากมี หมู่ ไซยาไนด์
(-CN) อยู่ในโครงสร้างของโมเลกุล ทาให้ยางชนิ ดนี้ มีข้อเด่ นในด้านการ
ทนต่อน้ ามันได้ดี ในขณะที่ ยงั คงมี ข้อเสี ยในเรื่ องของราคาที่ สูงมาก จึ ง

ต้องหาแนวทางในการลดต้นทุนของการผลิตด้วยวิธีการผสมสารตัวเติ ม
ลงไปในเนื้อยางโดยที่ไม่ทาให้สมบัติเชิ งกลของชิ้ นงานเปลี่ ยนแปลงไป
มากนัก สารตัวเติมที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยาง คือ เขม่าดา ซึ่ งมี ราคาถูก
รวมทั้งสามารถปรับปรุ งสมบัติการคงรู ป และสมบัติเชิ งกลของยางให้ดี
โอบเอื้อ (2543) ได้ศึกษาศึกษาอิทธิ ของขนาดอนุภาคและปริ มาณสารตัว
เติมเหล่านี้ต่อสมบัติเชิงกลของชิ้นงานยาง พบว่า ชิ้ นงานยางที่ ผสมเขม่ า
ดาที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ทาให้สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิ งกลของ
ยางดีข้ ึน Demirhan et al (2007) ได้ศึกษาสมบัติเชิงกลของยางสไตรี นบิ ว
ตาไดอีน (SBR1502) โดยใช้เขม่ าดาชนิ ด N220 N326 N330 N347 N550
และ N660 เป็ นสารตัว เติ ม พบว่ า เมื่ อ ปริ มาณเขม่ า ด าเพิ่ ม ขึ้ น ความ
ต้านทานแรงดึ ง มอดูลัสที่ 300% และระยะยืดเพิ่มสู งขึ้ นจนถึ งค่ าสู งสุ ด
หลังจากนั้นเมื่อเพิม่ ปริ มาณเขม่าดาต่อไปอีก พบว่า ค่าดังกล่าวมีแนวโน้ม
ลดลง Rattanasom and Prasertsri (2009) พบว่า เมื่อผสมเขม่ าดาลงไปทา
ให้เวลาในการคงรู ปของยางลดลงกว่าการผสมแคลเซี ยมคาร์ บอเนต และ
เขม่าดาประเภท N330 ให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึงและต้านทานการฉี ก
ขาดได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามเขม่าดาที่ใช้ในการบดผสมเข้ากับ ยางนั้นมี
หลากหลายชนิ ด ขึ้ นอยู่ก บั โครงสร้ า งและขนาดของอนุ ภ าค รวมทั้ง
กรรมวิธีในการผลิต ซึ่ งส่ งผลต่อสมบัติการคงรู ปและสมบัติเชิ งกล ทาให้
ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางที่ บดผสมกับเขม่ าดาที่ แตกต่ างกันออกไป
ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงได้ศึกษาอิทธิ พลของอนุภาคและปริ มาณของเขม่ าดาที่
มีต่อสมบัติการคงรู ปและสมบัติเชิ งกลของยาง HNBR เพื่อนาไปพัฒนา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางต่อไป

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
ในงานวิ จัย นี้ ใ ช้ย าง HNBR Zetpol 2030L ที่ มี ป ริ ม าณพัน ธะคู่
ประมาณ 9 เปอร์ เซนต์ บริ ษทั ZEON CORP. เขม่ าดาชนิ ด N330 N550
และ N660 บริ ษทั ไทยคาร์ บ อนแบล็ค จ ากัด มหาชน ซิ ง ค์อ อกไซด์
(ZnO) โดยมี ไ ดคิ ว มิ ลเพอร์ ออกไซด์ 40% (DCP 40G) เป็ นสารคงรู ป
ระ บ บ เ พ อ ร์ อ อ ก ไซ ด์ Trimethylolpropane Trimethylacrylate50
(TMPTMA50G) เป็ นสารตัวเร่ งปฏิกริ ิ ยา และน้ ามันไดออกทิ ลพธาเลธ
(DOP) เป็ นสารช่วยในกระบวนการผลิต โดยมีสัดส่ วนการผสมดังแสดง
ในตารางที่ 1 น ายางคอมพาวนด์ ไ ปอัด ขึ้ น รู ป ด้ว ยเครื่ อ งอัด ขึ้ น รู ป ที่
อุณหภูมิ 170°C จากนั้นนาไปทดสอบสมบัติเชิ งกลต่ างๆ ได้แก่ สมบัติ
ความต้า นทานต่ อ แรงดึ ง ตามมาตรฐาน ASTM D573 สมบัติ ค วาม
ต้านทานการฉี กขาด ตามมาตรฐาน ASTM D624 สมบัติความต้านทาน
ต่อการขัดสี ตามมาตรฐาน ASTM D395-99 สมบัติความต้านทานต่ อการ
ยุบตัวเนื่ องจากแรงอัด ตามมาตรฐาน ASTM D395-99 และนอกจากนี้
ผูว้ ิจัยได้ท ดสอบสมบัติเ ชิ ง กลของชิ้ น งานยางภายหลังการบ่ มเร่ ง ด้ว ย
ความร้ อน ตามมาตรฐาน ASTM D573 และการบ่ มเร่ งด้วยน้ ามันร้ อ น
ตามมาตรฐาน ASTM D471-98 จากนั้นนาผลการทดสอบไปเปรี ยบเที ยบ
กับชิ้นงานที่ไม่ผ่านการบ่มเร่ งด้วยความร้อน

ตารางที่ 1 ส่ วนผสมของยางคอมพาวนด์ที่ใช้ในงานวิจยั นี้

Contents(phr*)
Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4
100 100 100 100
HNBR
5
5
5
5
ZnO
60 70
N330
60 70
N550
N660
8
8
8
8
DOP
7.5 7.5 7.5 7.5
DCP40G
12 12 12 12
TMPTMA50G
*phr = part per hundred of rubber by weight
Ingredients

Mix 5
100
5
60
8
7.5
12

Mix 6
100
5
70
8
7.5
12

3. ผลการดาเนินโครงงานและวิจารณ์
3.1. สมบัติของยางคอมพาวนด์ ทผี่ สมเขม่ าดา
เมื่อพิจารณาค่าความหนื ดมูนนี่ ของยางผสมเขม่ าดา พบว่า เมื่ อ
ปริ มาณเขม่าดาเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ค่าความหนื ดมูนนี่ เพิ่มสู งขึ้ น ในขณะที่
เวลาเริ่ มคงรู ปและเวลาในการคงรู ปลดลง ดังผลการทดลองในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อิ ทธิ พลของชนิ ดและปริ มาณเขม่ าดาที่ มีต่อสมบัติการคงรู ป
ของยาง HNBR
Characteristic
60 phr
70 phr
properties
N330 N550 N660 N330 N550 N660
Mooney viscosity 56.23 84.21 78.77 90.63 101.06 89.98
Cure time (min) 6.43 6.34 6.31 6.23 6.19 6.37
Scorch time (min) 0.68 0.63 0.58 0.58 0.55 0.59

3.2. อิทธิพลของชนิดและปริมาณเขม่ าดาทีม่ ีผลต่ อสมบัติความต้ านทาน
ต่ อแรงดึงของยาง HNBR
เมื่อพิจารณาค่าความต้านทานแรงดึงของยางคอมพาวนด์ที่ผสม
เขม่าดาชนิด N550 และชนิด N660 ดังรู ปที่ 1 พบว่า เมื่อเพิ่มปริ มาณเขม่ า
ดา ส่ ง ผลให้ ชิ้น งานมี ความแข็ งแรงเพิ่ มสู งขึ้ น เนื่ องจากการเขม่ า ดามี
อนุ ภาคขนาดเล็ก จึ ง เกิดอันตรกิริ ยากับ สายโซ่ โ มเลกุล ยางสู ง (Chain
flexibility) ลดลง (Chuayjujit, 2002) อย่างไรก็ตามเมื่ อพิจารณายางคอม
พาวนด์ที่บดผสมกับเขม่ าด าชนิ ด N330 พบว่ า เมื่ อเพิ่มปริ มาณเขม่ าด า
ชิ้นงานมีความแข็งแรงลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องมาจากเขม่ าดาชนิ ด N330
มี อ นุ ภ าคขนาดเล็ ก บดผสมเข้า กับ เนื้ อ ยางได้ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
เสริ มแรงจึงลดลง และเมื่อพิจารณาค่าความต้านต่อแรงดึงของชิ้ นงานยาง
ที่บดผสมกับเขม่าดาแต่ละชนิด ที่ปริ มาณการผสม 60 และ 70 phr พบว่า
การบดผสมที่ปริ มาณ 60 phr ค่าความต้านทานต่อแรงดึงของชิ้นงานยางที่
ผสมเขม่ าด าชนิ ด N330 N550 และ N660 มี แนวโน้มลดลงตามล าดับ
ทั้งนี้เนื่องมาจากเขม่าดาที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ ข้ ึ นส่ งผลให้ป ระสิ ทธิ ภาพ
ในการเสริ มแรงลดลง แต่อย่างไรก็ตามเมื่ อเพิ่มปริ มาณการผสม เป็ น 70
phr ค่าความต้านทานต่อแรงดึ ง ของเขม่ าดาชนิ ด N330 N550 และ N660

มีแนวโน้มที่ดีข้ ึน เมื่ออนุภาคของเขม่ าดามี ขนาดใหญ่ ข้ ึ น ซึ่ งมี สาเหตุ มา
จากการบดผสมเขม่าดาที่มีอนุ ภาคขนาดใหญ่ สามารถเข้ากับเนื้ อยางได้
ง่ า ยและมี แ ตกตัว และการกระจายตัว ที่ ดี ก ว่ า การบดผสมเขม่ า ด าที่ มี
อนุภาคขนาดเล็ก

รู ปที่ 1 ความต้านทานแรงดึงของยาง HNBR ผสมเขม่าดาแต่ละชนิดใน
ปริ มาณที่ต่างๆกัน
3.3. อิทธิ พลของชนิ ด และปริ ม าณของเขม่ า ด าที่มีผ ลต่ อ สมบัติ ความ
ต้ านทานการฉีกขาดของยาง HNBR
เมื่อพิจารณาอิทธิ พลของปริ มาณเขม่าดาที่บดผสมในปริ มาณ 60 และ
70 phr ดังรู ปที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ค่าความต้านทานการฉีกขาดมี แนวโน้ม
ลดลงเมื่อปริ มาณเขม่ าดาเพิ่มขึ้ น เนื่ องจากการบดผสมเขม่ าดาที่ เพิ่มขึ้ น
ส่ งผลให้สายโซ่ โมเลกุลยางเคลื่อนตัวได้ยากขึ้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โดย
ในขณะทดสอบ แรงถู ก ถ่ า ยโอนไปยังสายโซ่ โ มเลกุ ล ยางลดน้อ ยลง
ประกอบกับ เกิด การสะสมพลัง งานไว้ที่ บ ริ เวณร่ องบากของชิ้ น งาน
ทดสอบส่ งผลให้ชิ้นงานทดสอบฉีกขาดได้ง่าย เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่ าความ
ต้านทานต่อการฉีกขาดของเขม่าดาแต่ ละชนิ ด พบว่า เขม่ าดาชนิ ด N330
มีความสามารถในการต้านทานต่ อการฉี กขาดสู งที่ สุด ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
ขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับเขม่าดาชนิด N550 และ N660

3.4. อิทธิพลของชนิดและปริมาณเขม่ าดาทีม่ ีผลต่ อสมบัติความต้ านทาน
การขัดสี ของยาง HNBR
เมื่ อ พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลของปริ มาณเขม่ า ด าที่ ส่ ง ผลต่ อ ความ
ต้านทานต่อการขัดสี ดังรู ปที่ 3 พบว่า ค่าความต้านทานต่อการขัดสี ลดลง
เมื่ อเพิ่มปริ มาณเขม่ าดาจาก 60 เป็ น 70 phr ซึ่ งมี สาเหตุ มาจาก การบด
ผสมเขม่ า ดาในปริ ม าณที่ สู งขึ้ น ประสิ ท ธิ ภ าพการบดผสมลดลง และ
พบว่าเขม่าดาชนิ ด N330 ที่ ปริ มาณการบดผสม 60 phr มี การทนต่ อการ
ขัดสี ที่ดีที่สุด เนื่ องเขม่ าดาชนิ ด N330 มี อนุ ภาคขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม
เมื่ อปริ มาณเขม่ าดาเพิ่มขึ้ นเป็ น 70 phr แสดงให้เห็ นว่าอนุ ภาคเขม่ าด า
ชนิด N330 มีอตั ราการสึ กหรอที่เพิ่มสูงมากที่ สุด ซึ่ งมี สาเหตุ จากการบด
ผสมยางกับเขม่ าดาชนิ ด N330 ที่ 70 phr มี ประสิ ทธิ ภาพการบดผสมที่
ลดลง ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 3.2 และเมื่อเปรี ยบเทียบค่าความต้าน
ต่อการขัดสี ของเขม่าดาทั้ง 3 ชนิด พบว่า การบดผสมเขม่ าดาชนิ ด N550
มีความต้านทานต่อการขัดสี ต่ าที่ สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากเขม่ าดาชนิ ด N550 มี
โครงสร้างสูงเมื่อเปรี ยบเที ยบกับเขม่ าดาชนิ ด N330 และ N660 ซึ่ งเขม่ า
ดาที่มีโครงสร้างสูงนั้นสามารถยุบตัวได้มากกว่า (พงษ์ธร, 2550) ทาให้ที่
บริ เวณผิวสัมผัสกับเครื่ องทดสอบ มีค่าความเสี ยดทาน (Friction) เกิดขึ้ น
สูง ดังนั้นจึงมีการสูญเสี ยเนื้อยางในปริ มาณมากกว่ายางที่บดผสมกับเขม่า
ดาที่มีโครงสร้างต่า

รู ปที่ 3 การต้านทานการขัดสี ของยาง HNBR ผสมเขม่าดาแต่ละชนิดใน
ปริ มาณที่ต่างๆกัน

รู ปที่ 2 ความต้านทานการฉีกขาดของยาง HNBR ผสมเขม่าดาแต่ละ
ชนิดในปริ มาณที่ต่างๆกัน

3.5. อิทธิพลของปริมาณและขนาดอนุภาคของเขม่ าดาทีม่ ีต่อสมบัติความ
ต้ านทานต่ อแรงดึง ของยาง HNBR ทีผ่ ่ านการบ่ มเร่ งสภาวะด้ วยลม
ร้ อนและนา้ มันร้ อน
เมื่ อนาชิ้ นงานยางมาผ่านการบ่ มเร่ งสภาวะด้วยความร้ อนและ
ผ่านการบ่ มเร่ งสภาวะด้วยน้ ามันร้ อนไปทดสอบความต้านทานแรงดึ ง
แล้วนาไปเปรี ยบเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ผ่านการบ่มเร่ ง พบว่า ชิ้นงานที่ผ่าน
การบ่มเร่ งมีความต้านทานแรงดึ ง สู งกว่าชิ้ นงานยางที่ ไม่ ผ่านการบ่ มเร่ ง
สภาวะด้วยความร้อน ดังรู ปที่ 4 เนื่องจากชิ้นงานยางที่ผ่านการบ่มเร่ งด้วย
ความร้อนเกิดการเชื่อมขวางต่อเนื่องหลังจากการคงรู ป (Post curing) แต่
เมื่อพิจารณาในกรณี การบ่ มเร่ งด้วยความร้ อนและการบ่ มเร่ งด้วยน้ ามัน

ร้ อน พบว่ า ค่ าความต้านทานต่ อแรงดึ ง ของชิ้ นงานที่ บ่มเร่ ง ด้วยน้ ามัน
ร้อนมีแนวโน้มต่ากว่าชิ้นงานที่ผ่านการบ่มเร่ งด้วยความร้ อน ซึ่ งมี สาเหตุ
มาจากการเสื่ อมสภาพของชิ้ นงานยาง เนื่ องจากการบ่ มเร่ งสภาวะด้ว ย
น้ ามันร้อน

ความร้อน ซึ่ งผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า ปริ มาณเขม่ าดาที่ เพิ่มขึ้ น ท าให้
ความหนื ดมูนนี่ เพิ่มขึ้ น เวลาเริ่ มคงรู ป และเวลาคงรู ป ลดลง จากผลการ
ทดสอบสมบัติเชิงกล แสดงให้เห็นว่า เมื่อผสมเขม่าดาในปริ มาณที่ สูงขึ้ น
ค่ าความต้า นทานต่ อแรงดึ ง ในขณะที่ ความสามารถในการยืดตัว และ
ความต้านทานการฉี กขาดมี แนวโน้มลดลง ความต้านทานต่ อการขัด สี
และเมื่อนาชิ้นงานยาง HNBR ไปผ่านการบ่มเร่ งด้วยความร้อนและน้ ามัน
ร้อน พบว่าชิ้ นงานยาง HNBR มี ความแข็งแรงสู งขึ้ น เนื่ องจากเกิด post
curing ซึ่ งจากผลการวิจัย สรุ ปได้ว่าชนิ ดและปริ มาณเขม่ าดาที่ มีความ
เหมาะสมต่อการนาไปพัฒนาเป็ นผลิ ตภัณฑ์ยาง HNBR คื อ เขม่ าดาชนิ ด
N550 ในปริ มาณ 60 phr

5. กิตติกรรมประกาศ
รู ปที่ 4 ค่าความต้านทานแรงดึงของยาง HNBR ผสมเขม่าดาแต่ละ
ชนิดในปริ มาณที่ต่างๆกัน
3.6. อิท ธิ พ ลของปริ มาณและขนาดอนุ ภาคของเขม่ า ด าที่มี ต่ อ ความ
ต้ านทานการยุบตัว
จากรู ปที่ 5 เมื่อพิจารณาที่เขม่าดาชนิด N550 และ N660 พบว่า มี ค่า
ความต้านทานการยุบตัวเนื่ องจากแรงอัดสู งและมี ค่าไม่ ต่างกันมากนัก
ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก มี ปริ มาณความหนาแน่ นของพันธะเชื่ อมขวางสู ง
เมื่ อนาไปทดสอบความต้านทานการกดอัด ปริ มาณพันธะเชื่ อมขวางที่
เกิดขึ้นหลังจากการทดสอบจึงไม่แตกต่างกันมาก ส่ งผลให้เปอร์เซนต์การ
คืนรู ปหลังการกดอัดสูง เมื่อพิจารณาที่เขม่าดาชนิด N330 พบว่า การเพิ่ม
ปริ มาณจาก 60 phr เป็ น 70 phr มี ค่ายุบตัวจากแรงอัดลดลงอย่างชัดเจน
ซึ่ งผูว้ ิจยั คาดว่าเป็ นผลมาจากความแตกต่างของความหนาแน่นของพันธะ
เชื่อมขวางมีค่าน้อยกว่าที่ 70 phr

ขอขอบคุ ณคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และคุณวัลลภ หาญณรงค์ชยั จากบริ ษทั ไฮควอซี ล จากัด สาหรับทุ นการ
ดาเนิ นงานวิจัย รวมทั้ง ขอขอบคุ ณสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรั บ ความอนุ เ คราะห์ด้า นเครื่ องมื อ
ทดสอบยางคอมพาวนด์และยางคงรู ป
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