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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ศึ ก ษาและพัฒ นาวัส ดุ ป้ อ งกัน คลื นแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าจากวัส ดุ เชิ ง ประกอบยางธรรมชาติ ที ผ่ าน
กระบวนการคงรู ปด้วยรังสีแกมมา โดยการเติมสารตัวเติมประเภทคาร์บอนนาโนทิวบ์ชนิดผนังหลายชัน ปริ มาณ , 2, 4
และ phr และการใช้เส้นใยไหมเพือเพิมสมบัติการนําไฟฟ้ าและสมบัติเชิงกลของชินงาน ผลการวิจยั พบว่า เมือมี การ
เติ ม MWCNT ค่ามอดุลสั แรงดึ ง ความต้านทานต่อแรงดึ ง และค่าเปอร์ เซ็น การยืดตัว ณ จุดขาด มีแนวโน้ม ลดลง แต่
ส่งผลทําให้ค่าความแข็งทีผิวและค่าการนําไฟฟ้ามีค่าสูงขึน ในขณะทีการใช้เส้นใยไหมในวัสดุเชิงประกอบทีมีการเติม
MWCNT ปริ มาณ phr ซึ งเป็ นปริ มาณที ส่ งผลทําให้ชินงานมี ค่าการนําไฟฟ้ าสู งสุ ด สามารถเพิมค่าความแข็งและค่า
ความต้านทานต่อแรงดึ งให้เพิมขึนเมือเทียบกับชินงานทีไม่มีการใช้เส้นใยไหม ดังนัน ผลการวิจยั โดยรวมแสดงให้เห็น
ว่า การเติมสารตัวเติม MWCNT และการใช้เส้นใยไหมกับวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ ทําให้ชินงานมีสมบัติโดยรวม
ทีสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาเป็ นวัสดุป้องกันคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า
ABSTRACT
This work aimed to study and to develop EMI shielding materials based on radiation-vulcanized natural
rubber latex (RVNRL) with the addition of multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) (0, 2, 4 and 6 part per hundred
parts of rubber; phr) and the use of silk fibers to improve both mechanical and electrical properties of the materials.
The results showed that the addition of MWCNT led to the decreases in tensile modulus, tensile strength, and
elongation at break, but increased the values of hardness and electrical conductivity. In addition, the use of silk fibers
resulted in the increases of hardness and tensile strength in the composites with 6-phr MWCNT, which presented
highest electrical conductivity. In summary, the overall results suggested that the uses of MWCNT and silk fibers
improved overall properties of the MWCNT/RVNRL composites, presenting the potential to use the developed
composites as EMI shielding materials.

คําสําคัญ: ยางธรรมชาติ คาร์ บอนนาโนทิวบ์ รังสี แกมมา
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บทนํา
ยางธรรมชาติเป็ นหนึงในพืชเศรษฐกิจทีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ทีสามารถผลิตและส่ งออก
ยางธรรมชาติทงในรู
ั ปแบบของนํายางดิบและผลิตภัณฑ์แปรรู ปได้สูงเป็ นลําดับต้นๆ ของโลก นํารายได้เข้าประเทศเป็ น
จํานวนมาก ทังนี ความต้องการและรู ปแบบการใช้ยางธรรมชาติในปั จจุบนั ได้เพิมสู งขึนอย่างมีนยั สําคัญ เนื องจากยาง
ธรรมชาติมีคุณสมบัติเด่นในด้านความยืดหยุน่ และโค้งงอทีดี ทนทาน มีความสามารถในการขึนรู ปได้หลายรู ปแบบ อีก
ทังสามารถย่อ ยสลายโดยใช้ก ระบวนการทางชี ว ภาพได้ โดยปกติ กระบวนการคงรู ป ของยางธรรมชาติ ห รื อ
กระบวนการวัลคาไนซ์ยาง (Vulcanization) นัน นิยมใช้ผงกํามะถัน (Sulphur) ร่ วมกับสารเร่ งปฏิกิริยาต่างๆ เพือช่วยให้
ยางธรรมชาติมีความแข็งแรงและสมบัติเชิงกลโดยรวมที ดีขึน เหมาะต่อการนําไปใช้ประโยชน์ แต่ทงนี
ั พบว่า สารเคมี
เหล่านี รวมถึงผลิ ตภัณฑ์ทีเกิ ดขึนจากกระบวนการคงรู ปยางธรรมชาติ เช่น สารไนโตรซามีน (Nitrosamine) (Incavo,
Schafer, 2006) มีความเป็ นพิษต่อสิ งแวดล้อมและสิ งมีชีวติ ต่างๆ เนืองจากสามารถก่อให้เกิดมะเร็ งกับผูใ้ ช้งานได้ ดังนัน
การเลื อกใช้กระบวนการคงรู ป ด้วยวิธีอื น ที มีค วามปลอดภัยสู งกว่า จึ งเป็ นอี กทางเลื อกหนึ ง ที สามารถเพิมความ
ปลอดภัยให้กบั ผูใ้ ช้และผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติได้
กระ บ วน การค งรู ป ยางธรรม ชาติ โด ยใช้ รั ง สี แกม ม า (Gamma vulcanization; GV ห รื อ Radiation
vulcanization; RV) เป็ นกระบวนการคงรู ปวิธีการหนึ งทีสามารถเพิมความปลอดภัยให้กบั ผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ยางธรรมชาติ
ได้ เนื องจากกระบวนการคงรู ปดังกล่าว สามารถลดปริ มาณ/ชนิ ดของสารเคมี อนั ตรายที ใช้ในกระบวนการคงรู ปให้
น้อยลง ซึ งหลักการของกระบวนการ RV มีดงั นี คือ รังสี แกมมาเข้าไปทําอันตรกิริยาและเกิ ดการถ่ายโอนพลังงานกับ
โมเลกุลของนําที อยู่ในนํายางธรรมชาติและ/หรื อกับ โมเลกุลของยางธรรมชาติโดยตรง ทําให้เกิ ดอนุ มูลอิสระ (Free
radicals) ขึนในนํายาง ซึ งสามารถทําให้เกิ ดการจับพันธะระหว่างคาร์ บอนกับคาร์ บอน (C-C bond) ทีอยูค่ นละสายโซ่
โมเลกุล จนเกิ ดการเชือมโยงพันธะข้าม (Crosslinking) ของสายโซ่โมเลกุลขึน เกิดเป็ นโครงสร้างแบบร่ างแห ส่งผลทํา
ให้น ํายางธรรมชาติ มี ค วามแข็งแรงเพิมขึ น กระบวนการคงรู ป โดยใช้รังสี แ กมมา แสดงได้ด ังภาพที โดยนํายาง
ธรรมชาติทีได้จากกระบวนการคงรู ปด้วยรังสีแกมมานัน (Radiation vulcanized natural rubber latex; RVNRL) สามารถ
ขึนรู ปเป็ นแผ่นฟิ ล์มยางธรรมชาติได้เช่นเดียวกับการใช้กาํ มะถัน นอกจากนี พบว่า สามารถเก็บรักษา RVNRL ได้นาน
กว่ายางธรรมชาติทีผ่านการคงรู ปด้วยกํามะถัน (Sulphur vulcanized natural rubber latex; SVNRL) เนื องจาก เมือมีการ
หยุดฉายรังสี แกมมากับนํายางธรรมชาติแล้วนัน กระบวนการเชือมโยงพันธะข้ามของโมเลกุลยางหยุดลง ส่งผลทําให้นาํ
ยางทีเก็บรักษา มีลกั ษณะและโครงสร้างใกล้เคียงกับตอนหลังฉายรังสี แกมมา นอกจากนี RVNRL ยังไม่มีสารเคมีทีเป็ น
พิษตกค้างอยูใ่ นผลิตภัณฑ์อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ทีได้จึงมีความปลอดภัยสู งกว่า SVNRL (Scagliusi et al., 2012)

ภาพที กระบวนการคงรู ปยางธรรมชาติโดยใช้รังสีแกมมา เพือให้เกิดการเชือมโยงข้ามของสายโซ่โมเลกุล
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แต่ ท ังนี พบว่า แผ่น ยางที ได้จ ากการ RVNRL มี ส มบัติเชิ ง กลโดยรวมที ตํากว่า SVNRL เนื องจากเป็ นการ
เชื อมโยงข้ามแบบ C-C ซึ งมี ความแข็งแรงของพันธะที น้อยกว่า SVNRL ซึ งเป็ นแบบ C-S-C ดังนัน เพือเป็ นการเพิม
ความแข็งแรงให้กบั ชินงานทีผลิตจาก RVNRL จึงมีการนําแผ่นยาง RVNRL เสริ มแรงด้วยเส้นใยต่างๆ เช่น เส้นใยไหม
หรื อเส้นใยไนลอน ซึงเส้นใยดังกล่าวสามารถเพิมความแข็งแรงให้กบั แผ่นยางได้อย่างมีนยั สําคัญ ดังเห็นได้จากงานวิจยั
ของ Smitthipong et al. (2016) ซึงทําการศึกษาถึงการนําเส้นใยไหมและเส้นใยไนลอนมาเสริ มแรงแผ่นยางธรรมชาติ ซึง
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าแผ่นยางธรรมชาติทีเสริ มแรงด้วยเส้นใยทังสองชนิดมีสมบัติเชิงกลโดยรวมทีเพิมขึน โดยเส้น
ใยไหมสามารถเพิมสมบัติเชิงกลโดยรวมให้กบั แผ่นยางได้ดีกว่าการใช้เส้นใยไนลอน
ตามทีได้กล่าวมาข้างต้น การประยุกต์ใช้แผ่นยางธรรมชาติสามารถเกิดขึนได้หลากหลายรู ปแบบ โดยหนึ งใน
การประยุกต์ใช้ทีเป็ นไปได้ในปัจจุบนั คือ การใช้แก้ปัญหาด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการรบกวนของสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า (Electromagnetic Interference; EMI) ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ ซึ งในปั จจุบนั ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความ
ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากขึน ดังนัน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านีสามารถส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบหรื อ
เครื องมือต่ างๆ เช่ น รบกวนระบบการทํางานของเครื องมื อทางทหาร รบกวนระบบนําทางแบบคลื นวิท ยุห รื อการ
ให้บริ การด้านความปลอดภัย ซึ งอาจนําไปสู่ ความผิดปกติทีไม่พึงประสงค์หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดย
คุณสมบัติหนึงทีสําคัญของวัสดุทีสามารถนํามาใช้ป้องกันการรบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คือ สมบัติการนําไฟฟ้า
ของวัสดุ โดยวัสดุทีสามารถนําไฟฟ้าทีดี จะสามารถป้ องกันคลืนรบกวนได้ดีวา่ วัสดุทีเป็ นฉนวน (Gao et al., 2018) แต่
ทั งนี พบว่ า ยางธรรมชาติ มี ส มบั ติ ใ นการนํ า ไฟฟ้ า ที ตํ า (Kaewunruen, Meesit, 2016) ดั ง นั น เพื อเป็ นการเพิ ม
ความสามารถในการป้ องกันการรบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าต่ออุป กรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ข องวัสดุทีผลิ ตจากยาง
ธรรมชาติให้มีประสิ ทธิภาพทีสูงขึน จําเป็ นต้องมีการเติมสารตัวเติมทีมีคุณสมบัติในการนําไฟฟ้าทีดี กบั ยางธรรมชาติ
เพือเป็ นการลดความต้านทานโดยรวมและเพิมความสามารถในการนําไฟฟ้าให้สูงขึน
คาร์ บ อนนาโนทิ ว บ์ ห รื อ ท่ อ คาร์ บ อนนาโน (Carbon nanotubes; CNT) แบบผนัง ชันเดี ยว (Single-walled
carbon nanotubes; SWCNT) หรื อแบบผนังหลายชัน (Multi-walled carbon nanotubes; MWCNT) สามารถนํามาใช้เพิม
ประสิ ทธิ ภาพในการนําไฟฟ้ าของแผ่นยางธรรมชาติได้ ซึ งในอดีต มีการนํา CNT ใช้เป็ นสารตัวเติมในวัสดุหลักต่างๆ
ซึงนอกจากทําหน้าทีเป็ นสารตัวเติมเสริ มแรง (Reinforcing filler) แล้ว CNT สามารถเพิมสมบัติการนําไฟฟ้ าให้กบั วัสดุ
ได้เช่ นกัน ดังจะเห็ นได้จากผลงานวิจยั ที ผ่านมา มีการใช้ CNT เพือเพิมสมบัติเชิ งกลและการเข้ากันของยางธรรมชาติ
(Peng et al.,

) และการใช้ MWCNT เป็ นสารตัวเติ มในยางซิ ลิโคน (Silicon Rubber; SR) ในปริ ม าณ 1%, 1.5%,

2.5% และ 4% ซึ งผลการวิจัยพบว่า MWCNT สามารถเพิมสมบัติก ารนําไฟฟ้ าให้เพิ มขึ น และสามารถป้ องกัน การ
รบกวนของสนามไฟฟ้าของแผ่นยางซิลิโคนได้ดี โดยการเติม MWCNT ทีปริ มาณ 4% สามารถป้ องกันการรบกวนของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้สูงทีสุด (Vas, Thomas, 2015)
ดังนัน งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาและพัฒนาวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติทีผ่านกระบวนการคงรู ป
ด้วยรังสี แกมมา ที มีสมบัติในการป้ องกันการรบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยการเติมสารตัวเติมชนิ ด MWCNT
ปริ มาณ , 2, 4 และ ส่ วนในนําหนักยางร้ อยส่ วน (Parts per hundred part of rubber by weight; phr) นอกจากนี เพือ
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เป็ นการเพิมความแข็งแรงให้กบั วัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL จึ งมี การใช้เส้น ใยไหมเสริ มแรงให้กบั แผ่นยาง
ชิ นงาน โดยมีการทดสอบสมบัติต่างๆ ที สําคัญ ได้แก่ สมบัติเชิ งกลต่อแรงดึง (Tensile properties) สมบัติทางสัณฐาน
วิทยา (Morphology) และสมบัติการนําไฟฟ้า (Electrical conductivity) ซึงผลงานวิจยั นีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงาน
ทีต้องการวัสดุทีมีความยืดหยุน่ ทีสูงและสามารถป้ องกันการรบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดี เช่นใช้ในอุปกรณ์ส่ง/
รับ คลืนวิทยุในการสื อสารหรื อเครื องมือทางการทหาร เป็ นต้น นอกจากนี ผลการวิจยั นี เป็ นการเพิมมู ลค่าให้กบั ยาง
ธรรมชาติทีผลิตภายในประเทศไทยให้เพิมขึน เป็ นการเพิมรายได้ให้กบั กลุ่มเกษตรกร อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศได้เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.

เพือศึกษาผลของ MWCNT ต่อสมบัติเชิ งกลและสมบัติการนําไฟฟ้าของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติทีผ่าน
กระบวนการคงรู ปด้วยรังสีแกมมา

2.

เพือศึกษาผลของเส้นใยไหม ต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติทีผ่านกระบวนการคงรู ปด้วย
รังสีแกมมา

วิธีการวิจยั
สารเคมีทใช้
ี ในการวิจยั
สารเคมีทีใช้ในการวิจยั และผูจ้ าํ หน่าย/ผูผ้ ลิตของสารเคมีดงั กล่าว แสดงในตารางที
ตารางที 1 วัตถุดิบและสารเคมีทีใช้ในงานวิจยั
Material/Chemicals

Supplier/Company

NRL (Natural rubber latex) 60%

Rubber Authority of Thailand

MWCNT

Richest Group, Shanghai, China.

PDDA (Poly(diallyl-dimethylammonium chloride)) 20%

Chemical express Co., LTD., Thailand.

SDS (Sodium dodecyl sulfate) 90 %

Chemical express Co., LTD., Thailand.

NH3 (Ammonia) 1.5%

Gammaco Co., LTD., Thailand.

KOH (Potassium hydroxide) 10%

Gammaco Co., LTD., Thailand.

H2SO4 (Sulfuric acid)

Scitrader Co., LTD., Thailand.

HNO3 (Nitric acid)

Scitrader Co., LTD., Thailand.

n-BA (N-butyl acrylate)

VIV Interchem Co., Ltd., Thailand.

วัสดุเสริมแรง เส้นใยไหม จากร้านรัศมีไหมไทย มีนาหนั
ํ กต่อหน่ วยพืนที 74.46 ± 0.01 g/m2 ตามมาตรฐาน
ASTM D 3776
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ตารางที 2 การทดสอบเส้นด้าย (Yarn tests) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 1059
Fabric
Silk

Yarn count

Tex

Warp yarn

4.77 ± 0.10 per mm

Weft yarn

7.39 ± 0.24 per mm

การเตรียม RVNRL
ผสม NRL 60 % 8.33 kg กับสารละลาย NH3 1.5 % 1.67 kg โดยใช้เครื องกวนสารเป็ นเวลา 30 นาที จากนันเติ ม
KOH 10% 125 g และ n-BA 250 g กวนให้เข้ากันเป็ นเวลา 90 นาที แล้วจึงนํานํายางทีผสมได้ บรรจุใส่ ภาชนะแล้วนําไปฉาย

รั งสี แกมมา ด้วยปริ มาณรังสี 14 kGy ณ สถาบัน เทคโนโลยีนิ วเคลียร์ (องครักษ์) ทังนี นํายางที ผ่านการฉายรั งสี แกม
มาแล้ว ทําการเก็บรักษาโดยการควบคุมอุณหภูมิในตูค้ วามเย็น (ประมาณ oC) ก่อนการผสมกับ MWCNT และการขึนรู ป
ชินงาน
การเตรียมสารตัวเติม MWCNT ทีผ่ านการปรับผิวด้ วยกรดผสมระหว่าง H2SO4/HNO3
เติม MWCNT 1.08 g ในกรดผสมระหว่าง H2SO4/HNO3 (อัตราส่ วน 3:1) ปริ มาตร 20 ml ให้ความร้อนด้วยเตา
ให้ความร้อน (Hotplate) อุณหภูมิ 80° เป็ นเวลา 90 นาที จากนันจึงเติมนํากลัน ปริ มาตร 800 ml และกรองด้วยกระดาษ
กรองแล้วจึ งนํา MWCNT ที ผ่านการปรั บผิว อบด้วยเตาอบลมร้อน (Hot air oven) อุณหภูมิ 100° เป็ นเวลา 12 ชัวโมง
จนกระทัง MWCNT แห้ง
การผสม RVNRL กับ MWCNT และการขึนรูปยาง
ผสม SDS 0.5 g กับ MWCNT ทีผ่านการปรับผิวด้วยกรดผสม ปริ มาณ 0, 1, 2 และ 3 g ซึ งเปรี ยบเที ยบได้กบั
ปริ มาณความเข้มข้นของ MWCNT ที 0, 2, 4 และ 6 phr ตามลําดับ จากนันเติมนํากลัน ปริ มาตร 100 ml แล้วนําไปเข้า
เครื องเขย่า ultrasonic เป็ นเวลา 30 นาที ปรับค่า pH ให้เป็ น 10 ด้วย 0.2 M KOH เพือให้โมเลกุล MWCNT เป็ นประจุ
ลบแล้วจึ งเติมสารละลาย PDDA ซึ งมีประจุบวก ปริ มาตร 50 ml ปั นด้วยเครื องกวนสาร เป็ นเวลา 30 นาที จากนันผสม
RVNRL ปริ มาณ 100 g เป็ นเวลา 24 ชม. กระบวนการเตรี ยมวัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL แสดงได้ดงั ภาพที

ภาพที แสดงกระบวนการเตรี ยมวัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL (Peng et al., 2010)

191

PMO14-6
เมือกวนนํายางเสร็ จ เทนํายางลงบนแม่พิมพ์ให้มีความหนาประมาณ 1 mm วางผ้าไหมทีผ่านการชุบด้วยนํายา
งบนนํายางในแม่ พิม พ์ แล้วจึ งเทนํายางอีก 1 mm ดังภาพที ปล่อยให้แผ่น ยางแห้งในอุณหภูมิห้อง ประมาณ 3 วัน
จากนัน นําแผ่นยางทีได้ ไปทําการอัดขึนรู ปด้วยเครื องอัดระบบความดันสู ง โดยใช้ความดัน 600 psi อุณหภูมิ 70° เป็ น
เวลา 20 นาที สําหรับชินงาน แผ่น เพือให้การเข้ากันของแผ่นยางและเส้นใยไหมดีขึน และลดฟองอากาศทีอาจเกิดขึน
ในขันตอนของการตากแห้ง ทังนี เพือเปรี ยบเทียบผลของผ้าไหมต่อสมบัติเชิงกลของชินงาน คณะวิจยั ฯ ทําการทดสอบ
แผ่นยาง MWCNT/RVNRL หนา 2 mm ที ไม่มีการเสริ มแรงด้วยเส้นใยไหม โดยใช้ขนตอนและกระบวนการเดี
ั
ยวกับ
ชินงานทดสอบทีมีการเสริ มแรงด้วยเส้นใยไหม

ภาพที แสดงการจัดวางแผ่นยางกับเส้นใยไหม
การตรวจสอบโครงสร้ างจุลภาคและสมบัตเิ ชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL
นําแผ่นวัสดุ เชิ งประกอบ ทดสอบลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิ เล็ก ตรอนแบบส่ อ งกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) จากบริ ษ ัท Philips รุ่ น XL30 ประเทศญี ปุ่ น และ
ทดสอบสมบัติเชิงกลด้านมอดุลสั แรงดึง (Tensile modulus) การต้านทานแรงดึง (Tensile strength) เปอร์เซ็นต์การยืดตัว
ณ จุ ด ขาด (Elongation at break) ตามมาตรฐาน ASTM D412-06 ด้ว ยเครื อง Universal Testing Machine จากบริ ษ ัท
Shimadzu รุ่ น Autograph AG-I 5kN ประเทศญี ปุ่ น โดยใช้ความเร็ วในการดึง 500 mm/min และทดสอบค่าความแข็ง
(Hardness) ตามมาตรฐาน ASTM D2240-03 (Shore A) ด้วยเครื อง Hardness Tester รุ่ น GS-719G จากบริ ษทั Teclock
ประเทศญีปุ่ น
การทดสอบสมบัตกิ ารนําไฟฟ้าของวัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL
ให้ ค วามต่ า งศั ก ย์ไ ฟฟ้ า กระแสตรงจากเครื องกํา เนิ ด ศั ก ย์ไ ฟฟ้ า สู ง (High voltage power supply) ยี ห้ อ
KEITHLEY รุ่ น 247 (ความต่ างศัก ย์ที ใช้เท่ ากับ 500 V) ไปยังแผ่ น วัส ดุ เชิ ง ประกอบ MWCNT/RVNRL ทําการวัด
กระแสไฟฟ้ า (Current) ที ได้ โดยใช้เครื องวัด กระแสไฟฟ้ าความละเอียดระดับ พิโคแอมแปร์ (Pico-ammeter) ยีห้อ
KEITHLEY รุ่ น 6485 คํานวณค่าคงทีความต้านทานเชิงปริ มาตร (Volume resistivity; ρ) ตามสมการที 1
𝜌=
โดยที A คือ พืนทีหน้าตัดตัวอย่าง (cm2)
V คือ ความต่างศักย์ทีให้กบั ตัวอย่าง (V)
t คือ ความหนาตัวอย่าง (cm)
I คือ กระแสไฟฟ้าทีวัดได้ (A)
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(1)
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ทังนี ค่าคงทีการนําไฟฟ้า (Electrical conductivity; σ) มีความสัมพันธ์กบั ค่า ρ ตามสมการที 2
(2)

σ=

ผลการวิจยั
โครงสร้ างจุลภาคและสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL

ภาพที โครงสร้างสัณฐานวิทยาจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
(ก) วัสดุเชิงประกอบ RVNRL/Silk
(ข) วัสดุเชิงประกอบ RVNRL ทีเติมสารตัวเติม MWCNT ปริ มาณ 2 phr
(ค) วัสดุเชิงประกอบ RVNRL ทีเติมสารตัวเติม MWCNT ปริ มาณ 4 phr
(ง) วัสดุเชิงประกอบ RVNRL ทีเติมสารตัวเติม MWCNT ปริ มาณ 6 phr
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สมบัตเิ ชิงกลและสมบัตกิ ารนําไฟฟ้ าของวัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL
ตารางที 3 สมบัติเชิงกลและสมบัติการนําไฟฟ้าของวัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL (± SD)
MWCNT
Mechanical properties
Electrical
Sample
content Tensile modulus Tensile strength Elongation at break Hardness conductivity
-9
(phr)
(MPa)
(MPa)
(%)
(Shore A) (x10 )(S/cm)
NR
0
0.33±0.03
3.21±2.14
1030 ±16
20 ±1
1.39 ±0.60
0
0.53 ±0.02
17.22 ±1.11
1340 ±10
21 ±1
3.88 ±0.23
2
0.42 ±0.05
5.75 ±0.68
1044 ±20
26 ±1
4.24 ±0.20
RVNRL
4
0.54 ±0.03
5.76 ±0.83
1070 ±33
27 ±1
4.35 ±0.21
6
0.53 ±0.04
3.39 ±0.37
675 ± 26
32 ±1
4.37 ±0.21
NR/Silk
0
0.98 ±0.09
2.24 ±0.02
34.0 ±1.3
28 ±1
0.03 ±0.12
0
1.49 ±0.24
7.04 ±2.06
38.0 ±2.9
33 ±1
0.07 ±0.01
2
0.77 ±0.03
4.85 ±0.10
24.4 ±0.1
34 ±2
4.40 ±0.27
RVNRL/Silk
4
1.00 ±0.06
4.25 ±0.21
23.1 ±1.1
35 ±1
5.08 ±0.26
6
0.97 ±0.13
5.10 ±0.54
25.0 ±1.1
42 ±2
6.94 ±0.48
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจยั
สมบัตกิ ารนําไฟฟ้ าของวัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL
จากตารางที วัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL ทีมีการปรับเปลียนปริ มาณสารตัวเติม MWCNT ตังแต่ 0,
2 ,4 และ phr มีค่าการนําไฟฟ้าสู งขึนตามปริ มาณสารตัวเติมที เพิมขึน เนื องจากสารตัวเติม MWCNT มีสมบัติการนํา
ไฟฟ้ าที สู งกว่าวัสดุยางที เป็ นฉนวนไฟฟ้า (ค่าการนําไฟฟ้ าของ MWCNT อยู่ระหว่าง - S/m ในขณะที วัสดุยาง
ทัวไป มี ค่ าการนําไฟฟ้ าประมาณ - S/m) ดังนันเมื อมี ก ารเติม สารตัวเติ ม MWCNT ในวัส ดุ ยาง จึ ง ส่ งผลทําให้
อิเล็กตรอน (กระแสไฟฟ้า) สามารถเคลือนทีในตัวกลางได้ง่ายขึน ทําให้ค่าการนําไฟฟ้าสู งขึนตามปริ มาณการเพิมสาร
ตัวเติม MWCNT โดยผลการวิจยั พบว่า ทีปริ มาณ phr ของ MWCNT ซึ งเป็ นปริ มาณสู งสุ ดของ MWCNT ทีใช้ในการ
วิจยั ชิ นงานมีค่าการนําไฟฟ้ าสู งสุด ดังนัน สารตัวเติม MWCNT สามารถช่วยเพิมความสามารถในการนําไฟฟ้าให้กบั
ชินงานได้ดีขึน ทังนีในชินงานทีใช้เส้นใยไหมและไม่ใช้เส้นใยไหม (เส้นใยไหมมีค่าการนําไฟฟ้าประมาณ 1.96-2 S/m)
เมือมีการเสริ มยางด้วยเส้นใยไหมส่งผลให้มีค่าการนําไฟฟ้าเพิมขึนเนืองจากเส้นไยไหมมีค่าการนําไฟฟ้าสูงกว่าวัสดุยาง
ทัวไป ซึงส่งผลดีต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็ นวัสดุป้องกันการรบกวนของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า
สมบัตเิ ชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL
จากผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL ดังแสดงในตารางที 2 ที มี การเติม
สารตัวเติม MWCNT โดยปรับเปลียนปริ มาณที 0, 2, 4 และ 6 phr พบว่าการเติ มสารตัวเติม MWCNT ส่ งผลทําให้ค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด ค่ามอดุลสั แรงดึ ง และค่าความต้านทานแรงดึงของวัสดุเชิ งประกอบมีแนวโน้มทีลดลง
เนื องจากสารตัวเติม MWCNT ไม่สามารถเกิ ดอันตรกิริยากับยางได้ และเมือเติมสารตัวเติมในปริ มาณทีเพิมขึน อาจทํา
ให้เกิดการเกาะกลุ่มกันของสารตัวเติมด้วยกันเอง (Filler-filler interaction) จึงส่งผลทําให้การยึดเกาะระหว่างสารตัวเติม
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กับเมทริ กซ์ของยางและการกระจายตัวของ MWCNT ในชินงานลดลง (Boochathum, Rongtongaram, 2016) การเกาะ
กลุ่มของ MWCNT ในเมทริ กซ์ยางสามารถมองเห็นได้จากภาพกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ภาพ
ที ข- ง นอกจากนี เมือเติมสารตัวเติม MWCNT ส่งผลทําให้วสั ดุมีค่าความแข็งเพิมขึนตามปริ มาณ MWCNT ทีเพิมขึน
ทังนีเนืองจากสารตัวเติม MWCNT เป็ นอนุภาคทีมีความแข็ง (Rigidity) สู ง ส่งผลให้ค่าความแกร่ งโดยรวมของวัสดุเชิง
ประกอบเพิมขึน
ทังนี เมือพิจารณาสมบัติเชิ งกลของวัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL ทีเสริ มแรงด้วยเส้นใยไหม ซึ งแสดง
ในภาพที ก แสดงให้เห็ นถึงการแทรกตัวหรื อการเข้ากันของวัสดุเชิงประกอบยางกับเส้นใยไหมทีดี โดยการทดสอบ
สมบัติเชิ งกลของชินงาน พบว่า ชินงานที มีการเสริ มแรงด้วยเส้นใยไหม มีค่ามอดุลสั แรงดึงและค่าความแข็งทีสู งกว่า
ชินงานทีไม่มีการเสริ มด้วยเส้นใยไหม ทังนีเนื องจากเส้นใยไหมทําหน้าทีเป็ นตัวเสริ มแรง (Reinforcement) ในวัสดุเชิง
ประกอบยาง และมีค่าความแข็ง (Rigidity) ทีสูงกว่าวัสดุยาง จึงส่งผลทําให้ชินงานมีความแข็งทีผิวโดยรวมเพิมขึน ส่วน
ค่าเปอร์ เซ็ น ต์การยืดตัว ณ จุ ดขาด และค่ าความต้านทานแรงดึ งมี ค่าที ลดลง เนื องจากวัสดุ เส้น ใยไหมมีส มบัติความ
ยืดหยุ่นตํา เมือเติ มในวัสดุ เชิ งประกอบยาง จึงส่ งผลทําให้วสั ดุเชิงประกอบยางมี การยืดตัวและยืดหยุน่ ลดลง แต่เมือ
พิจ ารณาวัส ดุ เชิ งประกอบ MWCNT/RVNRL ที ปริ ม าณ phr พบว่าค่ าความต้านทานแรงดึ งของวัส ดุ เชิ งประกอบ
MWCNT/RVNRL ทีเสริ มแรงด้วยเส้นใยไหมมีค่าความต้านทานแรงดึ งทีสู งกว่าวัสดุ เชิ งประกอบทีไม่มีการเสริ มแรง
ด้วยเส้นใยไหม
เมือพิจารณาผลการวิจยั โดยรวม เห็นได้วา่ สารตัวเติม MWCNT สามารถเพิมความสามารถในการนําไฟฟ้า
ของวัสดุเชิงประกอบยางตามปริ มาณสารตัวเติมทีเพิมขึน (สูงสุดทีปริ มาณ phr) ซึงเหมาะต่อการนําไปประยุกต์ใช้ใน
ั สมบัติ เชิ งกลโดยรวม โดยเฉพาะค่าการ
การพัฒ นาเป็ นวัส ดุ ป้ องกัน การรบกวนจากคลื นแม่เหล็กไฟฟ้ าได้ แต่ ทงนี
ต้านทานแรงดึ ง มี ค่ าลดลงจากการเติ มสารตัวเติม MWCNT ในปริ มาณที สู งขึน ดังนัน เพือให้วสั ดุ เชิ งประกอบยาง
สามารถคงสภาพความแข็งแรงของวัสดุไว้ การใช้เส้นใยไหมเป็ นวัสดุเสริ มแรงจึงเป็ นทางเลือกทีมีประสิ ทธิ ภาพ ดังเห็น
ได้จากค่าการต้านทานแรงดึงของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติทีมีการเติม MWCNT ปริ มาณ phr และใช้เส้นใยไหม
เสริ มแรงมีสมบัติโดยรวมสูงกว่าชินงานทีไม่มีการใช้เส้นใยไหม
ดังนัน ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่
- การเติม MWCNT ลงใน RVNRL ส่ งผลทําให้ค่าความแข็ง และค่าการนําไฟฟ้ าเพิมขึนแต่ค่าเปอร์เซ็นต์การ
ยืดตัว ณ จุดขาด ค่ามอดุลสั แรงดึง และค่าความต้านทานแรงดึงมีค่าลดลง
- การใช้เส้นใยไหมในวัสดุเชิ งประกอบ MWCNT/RVNRL ส่ งผลทําให้ค่าความแข็ง และค่ามอดุ ลสั แรงดึ ง
เพิมขึน แต่ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดและค่าความต้านทานแรงดึงมีค่าลดลง ยกเว้นชินงานทีมีการ
เติม MWCNT ทีปริ มาณ 6 phr พบว่าค่าความต้านทานแรงดึงของชินงานทีมีการใช้เส้นใยไหมมีค่าสู งกว่า
ชินงานทีไม่มีการใช้เส้นใยไหม
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