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เรื่อง การศึกษาและพัฒนาการผลิตแผนปูพ้ืนลานกิจกรรมจากการผสมน้ํายางและเสนใยอัดจาก

ผักตบชวาผสมดวยเศษอนุภาคจากยางในรถจักรยานยนตท่ีใชแลว

ผูวิจัย นายสมพงษ พิริยายนต นายกิตติศักดิ์ บัวศรี  ผศ.ดร.ประยูร สุรินทร

ป 2559

บทคัดยอ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมบัติเชิงกล แผนปูพ้ืนลานกิจกรรมท่ีทําจากเสนใย

จากผักตบชวา และยางในของรถจักรยานยนตท่ีผานการใชงานแลว เปนวัตถุดิบและใชน้ํายาง

ธรรมชาติ โดยแผนท่ีผลิตไดมีลักษณะเปนแผนเรียบแบบชั้นเดียวมีขนาดกวาง 400 มิลลิเมตร ยาว 400

มิลลิเมตร และหนา 10 มิลลิเมตร ท่ีปริมาณเสนใยและอนุภาคจากยางในรถจักรยานยนตท่ีใชแลว

จํานวน 10-50 phr เพ่ือเปรียบเทียบการใชสารเติม ศึกษาสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกล ของแผนท่ี

ผลิตได ตามลําดับ ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา

1)  การทดสอบแรงดึงวัสดุคอมโพสิทน้ํายางผสมวัชพืชผักตบชวามีคาเฉลี่ยรวมการทนตอแรง

ดึงมากกวาวัสดุคอมโพสิทน้ํายางผสมยางในรถจักรยานยนตท่ี 2.83 N/mm2

2)  การทดสอบความแข็งวัสดุคอมโพสิทน้ํายางผสมวัชพืชผักตบชวามีความแข็งเฉลี่ยรวม

มากกวาวัสดุคอมโพสิทน้ํายางผสมยางในรถจักรยานยนตท่ี 47.8 Shore A

3)  การทดสอบคาการนําความรอนคอมโพสิทน้ํายางผสมหญาคามีคาเฉลี่ยการนําความรอนท่ี

นอยกวาวัสดุคอมโพสิทน้ํายางผสมยางในรถจักรยานยนตท่ี 0.130 W/(mK)

4)  การทดสอบทดสอบการบีบอัดเพ่ือใหเสียรูปอยาถาวรวัสดุคอมโพสิทน้ํายางผสมยางใน

รถจักรยานยนตมีการเสียรูปนอยกวาวัสดุคอมโพสิทน้ํายางผสมผักตบชวาท่ี 6.35%

คําสําคัญ (Keywords) : ผักตบชวา / ยางธรรมชาติ /ยางในรถจักรยานยนต / สมบัติเชิงกายภาพ /
สมบัติเชิงกล
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Abstract

This research involves the study of mechanical properties of Outdoor
Flooring Plate Produce from Natural Rubber, Water Hyacinth and Small Particle of Used
Motorcycle Inner Tubes Rubber with the size of 400 mm wide, 400 mm long and 10
mm thick. Test results showed that
1) The Evaluation of Each Composites Material By Using Water Hyacinth is Higher Than
using Used Motorcycle Inner Tubes Rubber  at 2.83 N/mm^2
2) The Average Hardness of Composites Material By Using Water Hyacinth is Higher
Than Using Used Motorcycle Inner Tubes Rubber at 47.8 Shore A
3) The Average Thermal Conductivity of Composites Material By Using Water Hyacinth is
Higher Than Using Used Motorcycle Inner Tubes Rubber at 0.130 W/(mK)
4) The Average Compression Set of Composites Material by Using Water Hyacinth is
Higher Than Using Used Motorcycle Inner Tubes Rubber at 6.35%

Keywords: Water Hyacinth / Natural Rubber / Used Motorcycle Inner Tubes Rubber /
Physical properties / Mechanical properties

กิตติกรรมประกาศ

การทํางานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี โดยไดรับความรู คําแนะนําและประสบการณการ

ทํางาน จากอาจารยหลายๆ ทานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีปทุม

วัน และวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี ซึ่งใหแนวคิดและคําแนะนํา ชี้แนะจุดบกพรองตางๆ รวมท้ัง

อํานวยความสะดวกในการดําเนินการวิจัยรวม ตลอดจนการแกปญหาตางๆ อันเปนประโยชนตอการ

ทํางานวิจัยในครั้งนี้
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กําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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บทที่ 1

บทนํา

1.1. ความสาํคัญของปญหาและที่มาของงานวิจัย

"ยาง" นบัเปนหนึง่ในอุตสาหกรรมที่มีความสาํคัญตอชวีิตประจาํวนัของมนุษยทั่วโลก จากการ

ประเมินของ "ฟรีโดเนีย" บริษัทศึกษาดานการตลาดของสหรฐั คาดวา ความตองการ "ใชยาง" ของ

ประเทศทั่วโลกจะพุงสูงถงึ 26.9 ลานตนั ภายในป 2556 และจะเพ่ิมขึน้ราวรอยละ 4.1 ตอป ดวยเหตนุี้

"ประเทศไทย" ในฐานะประเทศผูผลิตยางพารามากที่สดุอันดับ 1 ของโลก (คดิเปนจํานวนกวา 1 ใน 3

ของประเทศ ผูผลติยางพาราทั้งหมด) จําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตสําหรับปญหาสําหรบั

ผูประกอบการสวนยางพารานั้น ราคาของยางพาราที่ใชเปนวัตถุดบิตัง้ตนนัน้ตกต่าํลง ถือเปนปญหาใหญ

ที่ทําใหเกดิปญหาตางๆ  มากมาย  เชน  ตนทุนปุย ตนทุนสารอาหารบํารุงน้ํายาง ตนทนุสารกําจัดแมลง

ตนทนุการจัดการ และการใชจายของครอบครวัของเกษตรกรในชวีิตประจาํวนัที่สูงขึน้มาก ไมสัมพันธกบั

รายรับจากการขายน้ํายางพารา หรือยางพาราแผน จนทําใหเกดิหนี้สิน เปนตน

ผักตบชวา เปนพืชที่สามารถแพรพันธุไดอยางรวดเรว็ จนกลายเปนวัชพืชที่รายแรงในแหลงน้าํ

ทั่วไป ซึ่งมีมากจนเกดิการขดัขวางการสญัจรทางน้ํา รวมทั้งมีปริมาณมากจนทําใหเกิดความยากลําบากใน

การใชชวีิตตามปกติของชาวบานที่อยูใกลแหลงน้ํา โดยผกัตบชวาที่มีปรมิาณมากมายแมน้าํลําคลอง

ธรรมชาติเหลานี ้ มีลักษณะของเสนใยที่เหมาะสมในการที่จะทําเปนสารเติมในผลติภัณฑยาง จากการ

ศึกษาวิจัยพืชที่มเีสนใยทางการเกษตร (fiber crops ) วัสดปุระเภทนีม้ีโครงสรางที่เปนสารประกอบ

อินทรีย เชน เซลลโูลส   เฮมิเซลลโูลส   และลิกนิน  อยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเซลลโูลสมีปริมาณสูง

ถึงรอยละ 60-80 ของสารประกอบทั้งหมด ซึ่งเหมาะสมในการนํามาใชทําเสนใยเสริมแรงหรือสารเติมใน

ผลิตภัณฑ เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงเชิงกลใหแกผลติภัณฑยางพาราได ดังนัน้ผลติภัณฑยางที่มีที่มเีสนใย
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ธรรมชาติเปนองคประกอบ จึงเปนทางเลอืกใหมซึ่งมีขอดีทั้งดานราคา  และคุณภาพ     การใชวัสดุพืชที่

มีเสนใยวัชพืชธรรมชาติเปนองคประกอบ จะชวยสงผลใหราคาของผลิตภัณฑยางมีราคาตนทนุถกูลง

สามารถแขงขนัทางการตลาดได  เนื่องจากเสนใยจากผักตบชวาธรรมชาตมิีอยูมากมายลําคลองของ

ประเทศไทย นอกจากนี้วัสดุที่มีเสนใยธรรมชาติเปนองคประกอบนั้นสงผลใหวัสดแุผนยางดังกลาวมคีวาม

แข็งแรงเชิงกลเพ่ิมมากขึน้ และมคีาการสองผานของรงัสีจากแสงอาทติยต่ํา  ปจจบุันการใชเทคโนโลยีใน

การผลติวัสดุทดแทนจากธรรมชาติจากวัสดเุหลือใชทางการเกษตร เปนอกีทางเลือกหนึง่ที่นาสนใจ และ

เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ผลผลติทางการเกษตร  โดยเฉพาะน้ํายางพารามแีนวโนม

สูงขึ้นในแตละป และตางประเทศมีการผลติออกสูตลาดมากขึน้ดวยในแตละป สงผลใหราคาของน้ํา

ยางพารามแีนวโนมลดลงเปนเงาตามตวั จงึเกดิแนวคดิที่จะนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตร มารวมกับ

ยางพารา มาผลติเปนแผนปูพ้ืนลานกิจกรรมสําหรบัใชเปนวัสดุสาํหรบัทําลานกิจกรรมกลางแจง เพ่ือเพ่ิม

มูลคา ซึ่งมีสมบตัิที่ออนนุม ยืดหยุน ดดูซบัแรงกระแทกไดด ี ลดปญหาการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตหุกลม

ของเด็กเลก็และคนชราไดด ี จึงศึกษาความเปนไปไดในการนําพืชที่กอปญหาใหแกแมน้าํลําคลอง

โดยเฉพาะอยางย่ิงผักตบชวาที่กอปญหาใหแกเกษตรกรและผูที่สญัจรทางน้ํา มาเปลี่ยนเปนวตัถดุิบในการ

ผลิตแผนปูพ้ืนลานกิจกรรม โดยการผสมกับน้าํยางพาราธรรมชาติทีม่ีคาการยืดหยุนที่ดี เปนการชวยลด

ปญหาของแมน้ําลําคลองไดทางหนึ่ง

ในปจจุบันมีการใชรถจกัรยานยนตเปนจํานวนมาก ทําใหปรมิาณยางในของรถจกัรยานยนตก็เพ่ิม

มากขึน้อีกดวย แตการกาํจัดยางในที่เสื่อมสภาพหรอืยางในที่ไมเปนที่ตองการ เพ่ือไมใหเกิดปญหา

มลภาวะทางสิ่งแวดลอมนัน้ยังเปนไปไดยากย่ิง แนวคดิที่จะทําการยอยยางที่สามารถยอยสลายยางในจน

เปนผงละเอียดแลวได ผงยาง ทีส่ามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือเปนสารเตมิในผลิตภัณฑยางพารา ถือวา

เปนการตอยอดจากยางในทีเ่สื่อมสภาพหรอืยางในทีไ่มเปนทีต่องการใหกลับไปเปนสิ่งที่เปนประโยชนเพ่ือ

เปนการชวยลดปญหาทางสิง่แวดลอม ไดเปนอยางด ี โดยเฉพาะการใชรวมกับเสนใยธรรมชาติเพ่ือลด
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ปญหาผักตบชวาที่มปีริมาณมากเกนิไป และการเพ่ิมมูลคาของผลติภัณฑยางทีผ่านการใชงานมาแลว

รวมถึงเพ่ิมมูลคาของอตุสาหกรรมยางธรรมชาติโดยรวม

1.2 วัตถุประสงคของการทํางานวิจัย

เพ่ือศึกษาและผลติแผนปูพ้ืนลานกิจกรรมจากการผสมน้ํายาง เสนใยจากผกัตบชวา และเศษ

อนุภาคจากยางในรถจักรยานยนตที่ใชแลว

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1.3.1 ศึกษากระบวนการผลิตแผนปูพ้ืนลานกิจกรรมจากการผสมน้ํายางและเสนใยอัดจาก

ผักตบชวาผสมดวยเศษอนุภาคจากยางในรถจักรยานยนตที่ใชแลว

1.3.2 ศึกษาตนทุนเชิงเศรษฐศาสตรของแผนปูพ้ืนลานกิจกรรมจากการผสมน้ํายางและเสนใยอัด

จากผักตบชวาผสมดวยเศษอนุภาคจากยางในรถจักรยานยนตที่ใชแลว

1.3.3 ศึกษาสมบัติของแผนปูพ้ืนลานกิจกรรมดานเชิงกายภาพและเชิงกล

1.3.3.1 ศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 966-2547

- คาความหนาแนน (Density)

- คาปริมาณความชื้น (Moisture content)

- คาการดูดซึมน้ําที่ 1และ 24 ชั่วโมง (Water Absorption at 1and 24 h.)

- คาการพองตัวทางความหนาเมื่อแชน้ําที่ 1 และ 24 ชั่วโมง (Swelling in Water at

1and 24 h.)

13..3.2 การศึกษาสมบัติเชิงกล ตามมาตรฐาน มอก. 966-2547

- คาโมดูลัสแตกราว หรือความตานทางแรงดัด (Modulus of Rupture)

- คาโมดูลัสยืดหยุน (Modulus of Elasticity)
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- คาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา (Internal Bond)

1.4 วิธีการดาํเนินงานวิจัยโดยสังเขป

1.4.1ศึกษาและรวบรวมขอมูลเอกสารทางวิชาการ (Literature review) เกี่ยวกับเทคโนโลยี

กระบวนการทําแผนปูพ้ืนลานกิจกรรมโดยศึกษาถึงวิธีการบดยอย คัดแยก การผสม การอัดขึ้นรูป การ

ทดสอบตลอดจนการนําไปขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑ

1.4.2 ศึกษาความเปนไปไดในการนําวัชพืชผักตบชวามาใชเปนสารเติม

1.4.3 หาอุปกรณที่ใชในการทดลองและจัดสรางอุปกรณการทดลอง

1.4.4 ทําการอัดขึ้นรูปแผนปูพ้ืนลานกิจกรรมจากวัชพืชผักตบชวาและอนุภาคยางใน

รถจักรยานยนตหลายอัตราสวนผสม

1.4.5 ทดสอบสมบัติ เชิงกายภาพ เชิงกล ของแผนปูพ้ืนลานกิจกรรม

1.4.6 สรุปผลและวิจารณผลเพ่ือจัดทํารูปเลมของการวิจัย

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย

1.5.1 เปนการสรางแผนผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือใชในลานกิจกรรม

1.5.2 เปนการพัฒนาแผนปูพ้ืนลานกิจกรรมจากวัชพืชและของเหลือใช

1.5.3 เปนการลดปริมาณวัชพืชในแหลงน้ําและลดปญหาขยะ

1.6 ระยะเวลาและแผนการดําเนินงานวิจัย

ระยะเวลาและแผนการดําเนินงานวิจัย ตัง้แต  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดอืน กันยายน

พ.ศ. 2559
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แนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญ

แนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญ จะเปนสวนที่สําคัญของการทําโครงการ เพราะจะไดนําไป

เปนการอางอิงในการจัดทําโครงการวาไดจัดทํามีความถูกตองตรงกับหลักการตาง ๆ โดยมี

เนื้อหาเกี่ยวกับที่มาความสําคัญของปญหาในการจัดทําโครงการ การบดผสมยาง สารเคมีในการ

ผสมยาง เปนตน การจัดทําโครงการนี้ไดทําการศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูล

คือ หองสมุดของสถาบันวิจัยยาง  หองสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน จาก

การคนควาทางอินเตอรเน็ต จากคุณสุทิน  ทองคํา และสมาชิกกลุมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑยาง

จากสถาบันวิจัยยาง

2.1     นิยามศัพทสําคัญ

นิยามศัพทสําคัญ จากการศึกษาสารตัวเติมจากวัสดุธรรมชาติ ที่ผสมในผลิตภัณฑยาง

ธรรมชาติ คือ

2.1.1 ยาง (Rubber)

เปนสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ (Macro Molecule) หรือที่ทางเคมี เรียกวา

เปนสารประกอบพวกโพลีเมอร (Polymer) นั้นมีสมบัติพิเศษ คือ มีความยืดหยุนได (Elasticity

ยืดหรือยุบไดเมื่อถูกดึงหรือกด และกลับคืนสูสภาพเดิมไดเมื่อปลอยใหเปนอิสระ) ทาง

อุตสาหกรรมยางจึงเรียกวา “ Elastomer ”

ยางที่ใชเปนวัตถุดิบสําคัญในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางตาง ๆ เปนสารประกอบทาง

เคมี ซึ่งไดจากธรรมชาติ คือ ตนพืชหรือจากยางสังเคราะห ทางเคมียางจากตนพืช เรียกวา ยาง

ธรรมชาติ (Natural Rubber) และยางจากการสังเคราะห เรียกวา ยางเทียมหรือยางสังเคราะห

(Synthetic Rubber) (วราภรณ   ขจรไชยกูล)

2.1.2     สารตัวเติม (Fillers)
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สารตวัเติม(Fillers) คือ องคประกอบทีเ่ตมิเขาไปในยางเพ่ือจุดประสงคหลายอยาง เชน

เพ่ือเสริมแรงใหยางมคีุณสมบัติเชงิกลทีด่ีขึน้ เพ่ือทําใหยางคอมพาวดมคีุณสมบัติเฉพาะที่

เหมาะสมกบักระบวนการผลิต หรือเพ่ือลดตนทนุ สารตวัเติมที่ใชในอตุสาหกรรมยางสามารถ

แบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ ตามประสิทธิภาพของการเสริมแรง คือ สารตวัเติมเสริมแรง

(Reinforcing  Fillers) และสารตวัเติมที่ไมเสรมิแรงหรือทีเ่รียกวา สารตัวเตมิเฉื่อย (Non-

Reinforcing หรือ Inert Fillers) หรอือาจแบงตามสขีองสารตวัเติมไดเปน 2 กลุม เชนกนั

ไดแก  คารบอนแบล็ค (Carbon Black) และสารตวัเตมิสีออน (พงษธร แซอุย)

2.1.3 คารบอนแบล็ค (Carbon Black)

คารบอนแบล็ค (Carbon Black) ไดมาจากกระบวนการเผาไหมที่ไมสมบูรณ

(Incomplete  Combustion) หรือไดมาจากการแตกตัวเนื่องมาจากความรอน (Thermal

Cracking) ของสารประ- กอบไฮโดรคารบอน เชน น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ ฯลฯ คารบอน

แบล็ค (Carbon Black) จัดเปนสารตัวเติมที่สําคัญที่สุดและมีปรมิาณการใชมากในอุตสาหกรรม

ยาง เนื่องจากการใสในยางไดในปริมาณมาก และที่สําคัญที่สุด คือ คารบอนแบล็ค (Carbon

Black) สามารถที่จะชวยเสริมแรงใหกับยางไดอยางมาก อาจทําใหความแข็งแรง (Strength)

ของยาง เ พ่ิมมากกว า  10 เท า  นอกจากนี้ ยั งช วย เ พ่ิมความสามารถในการขึ้ นรูป

(Processability) ของยางใหงายขึ้นดวย (อิทธิพล แจงชัด)

2.1.4 วัสดุเศษเหลือที่ใหเสนใย (Other lignocellulosic materials)

นอกจากไมแลวยังมีการใชวัสดุเศษเหลือที่ใหเสนใยอื่นซึง่ถูกนํามาใชเปนวตัถดุิบใน

การผลติแผนปารตเิกิลบอรด ไดแก ชานออย ฟางขาว เปลือกถั่ว ตนฝาย ตนขาวโพด ซัง

ขาวโพดเปนตน ลักษณะนาํไปใชงานเชนเดียวกบัไมแตตองแยกสิ่งเจือปนที่เปนอุปสรรคตอการ

ผลติแผนปารตเิกิลออกใหเหลือนอยที่สุด เชน ฝุนผง ปริมาณน้ําตาล และพิท (pith) ที่เนื้อเย่ือ

ทางเดินอาหาร (vascular tissues) ของวัสดุซึง่เปนบริเวณเสนใยผนังบางและสั้น (thin

walled parenchymatous ground tissues) ตลอดจนสารขี้ผึง้ที่เคลอืบอยูตามผวิอันเปน
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ลักษณะประจําของวัสดเุหลานี้ ซึ่งมักเปนอปุสรรคในการยึดตดิกาวประเภทที่ใชน้ําเปน

สารละลาย (water based adhesives) เสนใยธรรมชาติ (Natural fibers) เปนอนิทรียวัสดุที่

สําคัญ หาไดงายจากธรรมชาติมปีริมาณมาก สามารถเกิดขึน้ไดใหมเรื่อย ๆ และมรีาคาถูกกวา

เสนใยสังเคราะห ดวยเหตุนี้ เสนใยธรรมชาติจงึนิยมใชเปนสารเตมิแตงในพลาสติก โดยอาจเปน

ทั้งสารตัวเติม และสารเสรมิแรง เพ่ือเปนการลดตนทนุ เพ่ิมปริมาณการผลติ และเสริมแรงแก

ผลิตภัณฑ ซึ่งขึน้อยูกบัชนดิ และขนาดของเสนใยทีน่ํามาใช โครงสรางโดยทัว่ไปของเสนใย

ธรรมชาติประกอบดวยเซลลโูลส (Cellulose) เฮมิเซลลโูลส (Hemicellulose) ลิกนิน (Lignin)

และสารประกอบอื่น ๆ

2.1.4.1 เซลลโูลส (Cellulose) เปนสารประกอบพอลิแซคคาไรด

(Polysaccharides) เชิงเสนตรงที่ประกอบดวยหนวยซํ้าๆ กัน มีสูตรโมเลกุลทั่วไป คือ

(C6H12O6) เปนโครงสรางในเนื้อเย่ือพืช โดยพบรวมกบัลิกนนิ เพนโตแซนกัม แทนนิน ไขมัน

สารที่ทําใหเกิดสี เปนตน เซลลูโลสมหีมูไฮดรอกซิลถงึ 3 หมู สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได

แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของเซลลโูลสจึงมีมาก และโครงสรางของเซลลูโลสยังจัดเรียงตวัอยาง

เปนระเบียบ จึงทําใหเซลลโูลสมีความเปนผลึกสงูมากอณุหภูมิการหลอมตวัจึงสงูมาก มักจะเกิด

การสลายตัวกอนถึงอุณหภูมิหลอมตวั และมคีวามสามารถในการละลายต่าํ เซลลูโลสธรรมชาติ

จะมีน้ําหนกัโมเลกุลเฉลี่ยตางกัน การกระจายน้าํหนักโมเลกุลของเซลลูโลสมีความสําคัญตอ

สมบัติทางกายภาพ สวนทีม่ีน้ําหนักโมเลกุลต่าํจะสงผลใหคุณสมบตัิทางกายภาพไมดี ในทาง

อุตสาหกรรมจะหาน้ําหนักโมเลกุลโดยประมาณไดโดยการวดัความหนดืสมบัติทางกายภาพของ

เซลลูโลส ไดแก



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

9

รูปที่ 2.1 แสดงสตูรโครงสรางของเซลลโูลส

- การละลาย คือ เซลลโูลสไมละลายน้าํ แตจะละลายในกรดเขมขน เชนกรด

ไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid) กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid) เปนตน โดยเซลลูโลสจะ

เกิดปฏิกิริยา ไฮโดรไลซิสอยางรวดเร็ว ในสารละลายกรดที่อุณหภูมิหอง แตจะหยุดปฏิกิริยาที่

อุณหภูมิต่าํ เซลลูโลสบวมตวั ในวารละลายของเกลือเขมขนบางชนิด เชน สารละลายอัลคาไล

ไฮดรอกไซด (Alkali hydroxide) บางครั้งทาํใหเซลลูโลสที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่าํ สามารถละลาย

ได

- ความหนดื ความหนดืเปนสมบัตทิี่สาํคัญอยางหนึ่งของเซลลูโลส โดยถาเพ่ิม

ความเขมขนของเซลลโูลส ความหนดืก็จะเพ่ิมขึน้อยางเร็ว ทําใหมีสมบตัิทางกายภาพดีขึ้นการ

ดูดซับความชื้น เซลลโูลสสวนใหญจะมีการดดูซบั หรือการคายไอน้ํา หรือของเหลวอืน่ๆใน

บรรยากาศรอบตัวของมนัจนกระทั่งถงึจุดสมดุล โดยสมดุลของความชื้นของเซลลูโลสจะ

แปรเปลี่ยนไปตามความชื้นสัมพัทธของบรรยากาศนัน้ ปริมาณความชื้นของเซลลูโลสมีผลตอ

คุณสมบตัิทางกายภาพบางประการ เชน เมื่อความชืน้สูงขึน้ คาความแขง็แรงดงึ (Tensile

strength) ก็จะมีคาเพ่ิมขึน้

- ความหนาแนน เซลลูโลสทีเ่ปนเสนใยเดี่ยว จะไมมีคาความหนาแนนที่แนนอน

คาความหนาแนนจะแปรเปลี่ยนไปตามแหลงที่มา หรืออาจเปลี่ยนไป เนื่องจากการปรับปรุงทาง

เคมีเฮมิเซลลูโลส

2.1.4.2 เฮมิเซลลโูลส (Hemicellulose)

เปนพอลิแซกคาไรดชนิดหนึง่ซึ่งคลายเซลลโูลสแตประกอบดวย

น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายชนิด เชน กลูโคส กาแลกโตส แมนโนส ไซโลส อะราบิโนส รวมทั้งกร
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ดกลูคโูรนิก และกาแลกทูโรนิก เฮมิเซลลูโลสพบในเนือ้เย่ือของพืชโดยรวมอยูกบัสารอื่น ๆ เชน

ลิกนิน เซลลูโลสเปนโครงสรางของผนังเซลล พบมากในแกรบ ซังขาวโพดเฮกโซแซน สูตรทาง

เคมีคือ(C6H12O5)2n โครงสรางทางเคมีแสดงดังรปูที่ 2.2

รูปที่ 2.2 แสดง สูตรโครงสรางของเฮมิ
เซลลูโลส

2.1.4.3 ลิกนิน (Lignin) เปนสารประกอบเชงิซอนมนี้ําหนักโมเลกุลสูง มัก

พบอยูรวมกับเซลลูโลส ลิกนินเปนสารที่ประกอบดวย คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน

รวมกันเปนหนวยยอยหลายชนิดซึ่งเปนสารอะโรมาติก ลิกนนิไมละลายน้าํ ไมมสีมบัติทางการ

ยืดหยุน เพราะฉะนัน้จึงทําใหพืชที่มีลิกนนิมากมีความแข็งแรงทนทาน เมื่อพืชตายลิกนินจะถูก

ยอยดวยเอนไซมลกิเนส (Lignase) หรือลิกนินเนส (Ligninase) ซึ่งเปนจุลนิทรียที่สําคัญในรา

ตัวอยางหนวยทีซ่้ํา กันของลิกนิน

แสดงดงัรูปที่ 2.3
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รูปที่ 2.3 แสดงโครงสรางลกินินของไมเนื้อออน

2.1.4.4 ลิกนินไมแตละชนดิจะมีอตัราสวนระหวางเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส

และลิกนินไมเทากัน ขึ้นกบัชนิดและอายุของไม โดยไมที่มีลิกนนิมากจะมคีวามแข็งสูง และในไม

ชนิดเดียวกัน ไมที่มีอายุมาก จะมปีริมาณลิกนนิมาก เชนเดียวกนั โดยการจัดเรียงตวัของ

เซลลูโลสเฮมิเซลลโูลส และลิกนินในไมจะเปนไป ดังรปูที่ 2.4

รูปที่ 2.4 แสดงการ
จัดเรียงตวัของเซลลโูลส เฮมิเซลลโูลส และลิกนินในไม

2.2 แนวคิด

จากวัชพืชผักตบชวาดังกลาวนับไดวาเปนวัชพืชที่เหลือและมีปริมาณที่มาก และคุมคา

อยางที่สุด ยังประโยชนกลับสูรากหญาดวยการเพ่ิมรายไดใหแกชาวบานอยางแทจริง และเปน

การสรางงาน สรางอาชีพใหแกบุคคลในหลายระดับกลาวไดวาชาวบานไมจําเปนตองเผาทําลาย
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เศษ และใชสารเคมีกําจัดวัชพืชเหลานี้อีกตอไป เพราะสามารถขายเปนรายไดสูครอบครัว เพ่ือ

เขาสูกระบวนการแปรรูปตอไป พรอมกับขยะจากยางในรถจักรยานยนตที่ใชแลว

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาหญาแฝกดอน Vetiveria Nemoralis เปนสารตัวเติมใน

ยางธรรมชาติ  จัดทําโดย  1. สําราญ   สมจิตต   2. อุไร    จําเริญ ป พ.ศ. 2547

งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติผสมหญาแฝกดอน ขนาด 80 เมช

ที่มีการแปรปริมาณของหญาแฝกดอนและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของยางผสมหญา

แฝกดอนกับยางธรรมชาติผสม ซิลิกา เขมาดําและแคลเซียมคารบอเนต พบวาเมื่อปริมาณหญา

แฝกดอนในยางธรรมชาติเพ่ิมขึ้นทําใหเวลาในการคงรูป(Cure Time) ลดลง การตานแรงดึงจน

ขาด ความทนทานตอการยืดขาด ความตานแรงฉีกขาดทั้งกอนบมเรงและหลังบมเรงลดลง แต

เปอรเซ็นตมอดูลัส  ความแข็งกด และการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดเพ่ิมขึ้น

สมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติผสมหญาแฝกดอนที่ปริมาณ 20 สวนตอยาง

ธรรมชาติ 100 สวน ซึ่งเปนปริมาณที่เหมาะสมสําหรับเติมในยางธรรมชาติที่ใหสมบัติทาง

กายภาพโดยรวมดีที่สุด เทียบกับยางธรรมชาติผสมซิลิกา  เขมาดํา และแคลเซียมคารบอเนตที่

ปริมาณ 40 สวนตอยางธรรมชาติ 100 สวน พบวายางผสมซิลิกา เขมาดํา และแคลเซียม

คารบอเนตใหสมบัติการตานแรงดึงจนขาด ความทนตอแรงยืดจนขาด ความตานทานการฉีก

ขาด การยุบตัวเนื่องจากการอัดทั้งกอนบม-เรงและหลังบมเรงมากกวายางผสมหญาแฝกดอนที่

เติมลงไปในยาง ทําหนาที่เปนสารตัวเติมไมเสริมแรง (Non-Reinforcing Filler) เปนเพียงสาร

ตัวเติมเพ่ือลดตนทุน

Nankongnab. N. ไดทําการศึกษาเพ่ือพัฒนาแผนชิ้นไมอัดคาสัมประสิทธิ์การนําความ

รอนต่ําโดยมีอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางเปลือกทุเรียนและใยมะพราว ผลปรากฏวาอัตรา

สวนผสม และความหนาแนนมีผลกระทบตอการพิจารณาคุณสมบัติสุดทายของแผนชิ้นไมอัด
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อัตราสวนที่เหมาะสมระหวางเปลือกทุเรียนและใยมะพราว คือ 10:90 (โดยน้ําหนัก) ตามลําดับ

ที่ความหนาแนน  856 Kg/m3 โดยมีคุณสมบัติดังนี้ คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน 0.1342

W/m.k โมดูลัสแตกหัก  440.46 Kgf/cm2 โมดูลัสยืดหยุน 21,867 Kgf/cm2  แรงยึดเหนี่ยว

ภายใน 37.25 Kgf/cm2 การพองตัวทางดานความหนา  10.49 %  และคาความชื้น 6.22 %

จากการเปรียบเทียบแผนชิน้ไมอัดที่ทําจากเปลือกทุเรียน และใยมะพราว คุณสมบัติของแผนชิ้น

ไมอัดที่ผลิตจากสวนผสมระหวางเปลือกทุเรียนและใยมะพราวมีคุณสมบัติดีกวา ยกเวนแตคา

โมดูลัสยึดหยุน ซึ่งจะมีคาลดลง  แผนชิ้นไมอัดชนิดใหมนี้มีคาการนําความรอนต่ํา  ที่นาสนใจ

คือ การประหยัดพลังงาน เมื่อนําไปใชเปนฉนวนของกําแพงและฝาเพดาน

Pandey S.N. และGurjar R.M. ทําการศึกษาถึงกระบวนการผลิตแผนปารติเกิลบอรด

จากเปลือกเมล็ดฝาย โดยนําเปลือกเมล็ดฝายมาบดใหไดขนาดตามตองการ ใชสารเรงปฏิกิริยา

3% (โดยน้ําหนักตอเรซิน) อบไลความชื้นที่อุณหภูมิ 40 ºC และปริมาณความชื้น 15% ความ

ดันที่ใช 150 kg/cm2   อุณหภูมิในการอัด 150 ºC เวลาในการอัด 6 นาที โดยการใชปริมาณ

ความเขมขนของสารยึดติด 0% ถึง 18% จากการทดลองพบวา  ปริมาณความเขมขนของสาร

ยึดติดที่ต่ําจะทําใหคาความหนาแนน (Density) ความตานทานแรงดึง (Tensile strength)

และความตานทานมอดูลัสแตกราว (Modulus of rupture) ลดลง สวนปริมาณความชื้นของ

แผนจะเพ่ิมขึ้น และคาการดูดซึมน้ําที่ 2 และ 24 ชม.ลดลง จากการเพ่ิมจํานวนความเขมขน

ปริมาณเรซินที่ 15% และปริมาณความชื้น 15% โดยใหอุณหภูมิ เวลาและความดันคงที่พบวา

คาความหนาแนน คาความตานทานแรงดึง และคาความตานทานมอดูลัสแตกราวจะเพ่ิมสูงขึ้น

สวนปริมาณความชื้นของแผนจะลดลง

Pathak B. S.  Jain A.K. และSingh A. ศึกษาถึงลักษณะสมบัติทางกายภาพ และทาง

เคมี ของพืชเสนใยที่เหลือทิ้งทางการเกษตร 10 ชนิด  จากการศึกษาพบวา พืชที่มีความ

หนาแนนสูง (High bulk density) มากกวา 150 kg/m3 ประกอบดวย ตน arhar ตนฝาย สวน

ความหนาแนนที่ระดับปานกลาง (Medium bulk density) ที่ 100-150 kg/m3 ประกอบดวย
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เปลือกถั่วลิสง ซังขาวโพด และแกลบ และสวนที่มีความหนาแนนต่ําที่ 50-100 kg/m3

ประกอบดวย  ชานออย ตนขาวโพด ฟางขาวสาลี  และที่มีความหนาแนนที่ต่ํามาก ๆ (Very

low bulk density) คือต่ํากวา 50 kg/m3 คือฟางขาว  สวนการทดสอบ คาปริมาณความชื้นที่

ต่ําสุด คือ ตน Arhar และสูงสุด คือ ตนขาวโพด  สวนคาความรอน ของเปลือกถั่วลิสง เทากับ

20.01 MJ/kg สวนคา proximate ประกอบดวย คา Fixed carbon ของฟางขาวสาลีเทากับ

17.93% และฟางขาวเทากับ 11.10%  สวนคา Volatile matter ของเปลือกถั่วลิสงเทากับ

83.9% ของฟางขาวเทากับ 69.7% และขี้เถาของฟางขาวเทากับ 19.20% ซังขาวโพดเทากับ

1.84% พบวาสวนที่มีเซลลูโลสที่มากคือ ตน Dhaincha เทากับ 46.3% สวนคา Pentosan

ของซังขาวโพดเทากับ 27.9% สวนคาลิกนินที่สูงคือ ตน Arhar เทากับ 39.7% และยังมีธาตุอื่น

ๆ อีก

Odozi T.O. Akaranta O.และEjike P.N. ไดศึกษาถึงลักษณะของแผนปารติเกิลบอรด

จากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยใชเปลือกไมโกงกาง ซังขาวโพด ชานออย และขี้กบ นํามา

บดใหมีขนาด 60 เมช  ใชกาว Urea และ Resorcinol formaldehyde resin มาทําการพอลิ

เมอรไรเซชั่นกับกาวแทนนินที่ไดจากเปลือกไมโกงกาง จากการทดลองพบวา แผนที่ใชกาว

Tannin-Resorcinol formaldehyde resin ที่ 10% ที่ใชสวนผสมของ ซังขาวโพด และชาน

ออย อยางละ 50%จะมีคาความตานทานมอดูลัสแตกราวและการดูดซึมน้ําที่สภาวะเปยก 5

ชม. เทากับ 177.6 และ 151 ปอนดตอตารางนิ้วและ10% ตามลําดับ  สวนแผนที่ใชสวนผสม

ของ ขี้กบ ชานออย อยางละ 25% และซังขาวโพด 50% มีคาความตานทานมอดูลัสแตกราว

และการดูดซึมน้ําที่สภาวะเปยก 5 ชม.  เทากับ 200 และ 159 ปอนดตอตารางนิ้ว และ8.6%

ตามลําดับ สวนแผนที่ใชกาว Tannin - Resorcinol formaldehyde resin ที่ 25% ที่ใชอัตรา

สวนผสมของ ชานออย เปลือกไมโกงกาง ขี้กบ และซังขาวโพดอยางละ 25% จะมีคาความ

ตานทานมอดูลัสแตกราวและการดูดซึมน้ําที่สภาวะเปยก  5 ชม. เทากับ 204.7 ปอนดตอ

ตารางนิ้ว และ 175 ปอนดตอตารางนิ้ว และ 44% ตามลําดับ สวนแผนที่ใช กาว Tannin -
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Resorcinol formaldehyde resin ที่ 10% ที่ใชสวนผสมของ ขี้กบ 50% ชานออย และซัง

ขาวโพดอยางละ 25% จะมีคาความตานทานมอดูลัสแตกราวและการดูดซึมน้ําที่สภาวะเปยก 5

ชั่วโมง สูงถึง 60%

Viswanathan R.และGothandapani L. ศึกษาถึงสมบัติทางกลของแผนปารติเกิล

บอรดที่ทําจากกาบมะพราวโดยมีขนาดความยาว 0.45, 0.80, 1.2, และ 2.1 มม.โดยมีปริมาณ

ความชื้น 10-15% ทําการแยกที่มีเสนใยและไมมีเสนใยโดยใชสารยึดติดชนิด ยูเรียฟอรมัลดีไฮด

และ ฟนอลฟอรมัลดีไฮด เรซิน ที่ 20.4% และ16.7% ตามลําดับ จากการทดลองพบวา แผนที่

ใชสารยึดติดชนิด ฟนอลฟอรมัลดีไฮด เรซินและ ยูเรียฟอรมัลดีไฮด เรซิน จะมีคาความตานทาน

มอดูลัสแตกราว (Modulus of rupture) เทากับ 7.4-15.5 และ 3.6-10.4 MPa ตามลําดับ

และสวนแผนที่มีขนาดเสนใย 0.45 และ 2.10 มิลลิเมตร มีคาความตานทานมอดูลัสแตกราว

และคาความตานทานแรงดึงและความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาจะเพ่ิมขึ้นดวย สวนคาแรง

ยึดเหนี่ยวตะปเูกลียวดานหนาและดานขางที่ใชกาวฟนอลฟอรมัลดีไฮด เรซิน จะมีคาสูงกวาที่ใช

กาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด เรซิน เทากับ 193-543 นิวตัน และ 163-453 นิวตันเมตร ตามลําดับ

FuwapeJ.A. ไดศึกษาถึงแผนปารติเกิลบอรดที่ใชกาวธรรมชาติเปนสารยึดติด โดยนํา

สารยึดติดชนิดผง Phenol formaldehyde resin ที่ใชในเชิงพาณิชย และ กาว Quebracho

tannin (QT) กาว Mangrove tannin (MT) ซึ่งกาวทั้ง 3 ชนิดมาละลายกับน้ําโดย Phenol

formaldehyde resin (PF) ผสมที่ 30% และกาว Mangrove tannin และกาว Quebracho

tannin อยางละ 70% (โดย น.น.)  ซึ่งจะไดกาว (MT-PF) และ (QT-PF) เปนสารยึดติด

หลังจากนั้นนําชิ้นไมสับ (โดยน้ําหนักแหง) มาผสมกับกาว 10% ปริมาณความชื้นของชิ้นไม 9%

ใหคาความหนาแนนของแผน 600 Kg/m3 ความรอนในการอัด 160 ºC เวลาในการอัด 10

นาที  จากการทดลองพบวา การใชกาว PF 30% QT 70% จะมีคาความแขง็แรงการยึดเหนี่ยว

ภายใน (Internal bond) และความตานทานมอดูลัสแตกราว  (Modulus of rupture) และ

ความตานทานมอดูลัสยืดหยุน (Modulus of elasticity) มีคาเฉลี่ยสูงกวากาว PF 30% MT
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70% โดยใชชนิดของกาว 5 ระดับ ในการทดสอบแผนที่ใชกาว Phenol formaldehyde resin

เปนสารยึดติดจะมีคาสูงกวา จากการทดสอบความแตกตางพบวา คาการพองตัวเมื่อแชน้ําและ

การดูดซึมน้ํา ที่ใช MT-PF และ PF ที่ระดับ 1% จะมีคาที่ดีกวาใชกาว QT-PF สวนคาความคง

ขนาดของแผนที่ใชกาว QT-PF หากเพ่ิมอุณหภูมิที่ไส (Core) ของแผนที่ 120-220 ºC จะทําให

สมบัติของแผนดีขึ้น

7. Sampathrajan A. Vijayaraghavan N.C. และ Swaminathan K.R. ไดศึกษาถึง

สมบัติเชิงกล และเชิงความรอนของแผนปารติเกิลบอรดทํามาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

โดยนําวัสดุ 5 ชนิด ประกอบดวย เปลือกขาวโพด ซังขาวโพด เปลือกถั่วลิสง กะลามะพราว

และฟางขาว ใชกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด 6% (โดยน้ําหนัก) เปนสารยึดติด มาผลิตแผนปารติเกิล

บอรดชนิดความหนาแนนต่ํา (Low density particle board) จากการทดสอบ พบวา แผนที่

ทําดวยซังขาวโพด มีคามอดูลัสยืดหยุนที่สูงกวาแผนที่ทําจากฟางขาว แผนที่ทําจากซังขาวโพด

และเปลือกถั่วลิสงจะมีคาความตานทานมอดลูัสแตกราวที่สูงกวาแผนอื่นๆ สวนคาความแข็งแรง

ทนการกระแทก (Impact strength) และคาความตานทานมอดูลัสยืดหยุน นั้นมีคาที่ใกลเคียง

กัน และแผนที่ทําจากซังขาวโพดจะมีคาความตานทานแรงดึง (Tensile strength) สูงกวาแผน

จากฟางขาว สวนแผนที่ทําจากเปลือกถั่วลิสง และซังขาวโพดจะมีคาความตานการเฉือน

(Shear strength) มากกวาแผนอื่นๆ สวนการทดสอบคาการนําความรอน (Thermal

conductivity) ของแผนที่ทําจากฟางขาวจะมีคาการนําความรอนที่ต่ําที่สุด และเปลือกถั่วลิสง

จะมีคาที่สูงกวาแผนอื่น ๆ

GurjarR.M.ไดศึกษาถึงผลความแตกตางของสารยึดติดตอการดูดซึมน้ําของแผนปารติ

เกิลจากเปลือกเมล็ดฝายโดยนําเปลือกเมล็ดฝายมาบดใหมีขนาดตามตองการโดยใชกาวฟนอล

ฟอรมัลดีไฮด เรซิน และกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด เรซิน โดยมีความเขมขนของกาวที่ 70% (โดย

ปริมาณเนื้อกาว) ที่มีความเขมขนแตกตางกันนําไปผสมแลวนําไปอัดที่อุณหภูมิ 155 ºC ความ

ดัน 44 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร เวลาในการอัด 4-5 นาที แลวนําแผนที่ไดไปทดสอบสมบัติ
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ความแตกตาง  จากการศึกษาพบวา  แผนที่ใช กาวฟนอลฟอรมัลดีไฮด เรซิน ที่ระดับ 5% มีคา

ความตานทานมอดูลัสแตกราว (Modulus of rupture) เทากับแผนที่ใชกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด

เรซิน ที่ระดับกาว 15% เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่ประกอบดวย กาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด เรซิน ที่

ปริมาณเนื้อกาว 15% ปรากฏวามีคาความตานทานแรงดึง (Tensile strength) ที่ใชกาวฟนอล

ฟอรมัลดีไฮด เรซิน  เพ่ิมขึ้นถึง 3 เทา (Three fold) เมื่อเพ่ิมความเขมขนของกาวปริมาณการ

ดูดซึมน้ําของแผนจะลดลงจากความเขมขนของกาวฟนอลฟอรมัลดีไฮด เรซิน ที่ 0% ถึง 15%

พบวาคา การดูดซึมน้ําลดลงที่ระดับจาก 157% เหลือ 5.8% สวนกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด เรซิน

และคาการดูดซึมน้ําลดลงที่ระดับจาก 157% เหลือ 49% ตามลําดับ

Viswanathan R.  Gotandapani L. และ Kailappan R. ไดศึกษาถึงลักษณะการดูด

ซึมน้ําและการพองตัวของแผน   ปารติเกิลบอรดที่ทําดวยกาบมะพราวโดยมีขนาดของแผนที่ใช

ในการทดลองมีความกวาง 250 ความยาว 250 และความหนา 12 มิลลิเมตร และคาความ

หนาแนนของแผนเทากับ 0.9 กรัมตอตารางเซนติเมตร โดยใชกาบมะพราวขนาด 2.1, 1.2,

0.80, และ 0.45 มิลลิเมตร นํามาผสมรวมกันโดยใช กาวฟนอลฟอรมัลดีไฮด เรซิน และยูเรีย

ฟอรมัลดีไฮด เรซิน เปนสารยึดติดชนิดเหลว โดยใชสัดสวนของกาวที่ 16.7% และ 20.4%

ตามลําดับ ผลการทดลองพบวา แผนที่ทําจากกาบมะพราวที่มีขนาดเล็ก ๆ มีคาการดูดซึมน้ําที่

สูงกวา กาบมะพราวที่มีขนาดใหญ และพบวากาบมะพราวขนาด 2.1 มิลลิเมตร ที่ใชกาวฟนอล

ฟอรมัลดีไฮด เรซิน  เปนสารยึดติดมีคาการดูดซึมน้ําหลังแชน้ํา 2 และ 24 ชม.      เทากับ

29.8% และ 74.4% ตามลําดับ ซึ่งจะมีคาสูงกวามาตรฐานที่กําหนดเล็กนอย คือ 25% และ

50% สวนแผนที่ใชกาวฟนอลฟอรมัลดีไฮด เรซิน และ กาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด เรซิน เปนสารยึด

ติดที่ใชขนาดกาบมะพราว 0.45 มิลลิเมตร หลังแชน้ํา 24 ชม. มีคาการพองตัวทางความหนา

ของแผนเทากับ 126.1% และแผนที่มีขนาดกาบมะพราว 2.1 มิลลิเมตร หลังแชน้ํา 2 ชม.มีคา

เทากับ 24% ซึ่งจะมีคาสูงกวามาตรฐานที่กําหนด ดังนั้นแผนที่ไดเหมาะกับการใชงานภายนอก

มากกวา
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Khristova  P.  Yossifow  N. และ Gabir  S. ไดทําการศึกษาแผนปารติเกิลบอรด

จากตนทานตะวนั โดยนําตนทานตะวันมาตากใหแหงที่ปริมาณความชื้น 7% แลวตัดใหไดขนาด

25-40 มิลลิเมตร แลวนํามาบดใหมีขนาด 40-60 เมช แลวนําไปวิเคราะหสมบัติทางเคมี โดยวิธี

ของ TAPPI จากการเปรียบเทียบตนทานตะวันจากแควนซูดาน และประเทศสเปน พบวา

ปริมาณขี้เถา (Ash) และลิกนิน (Lignin) ของตนทานตะวันจากแควนซูดานมีปริมาณที่สูงกวา

จากประเทศสเปน จากการทดสอบพบวาปริมาณการใชกาวที่ 8-16%จะมีคาความแข็งแรงการ

ยึดเหนี่ยวภายใน (Internal bond) และคาความตานทานมอดูลัสแตกราว (modulus of

rupture) เทากับ 0.08-0.12 และ 0.20-0.25 MPa ตามลําดับ

Paturau J.M. ไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแผนปารติเกิลบอรดชนิดความ

หนาแนนต่ําจากกากออย โดยนํากากออยที่ไดจากโรงงานน้ําตาลนํามาแยกพิท (Pith) ออกรอน

ผานตะแกรง  แลวนําเขาเครื่องยอยโดยใชปูนขาว หรือสารโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ทําการ

ยอย 40 นาที  ภายใตความดัน 620 KPa เมื่อครบเวลาลางแลวก็จะสงไปที่ เครื่องยอยเพ่ือเติม

สารเคลือบผิวกันซึม (Sizing agent) ใช  เรซิน 1% สงไปในเย่ือที่มีคา pH เปนกลาง จากนั้นทํา

การตกตะกอนเย่ือที่ทําการคัดขนาดโดยปรับคา pH ไปที่ 4.6-4.8 ดวยสารละลายปูนขาว 3%

และเติมสาร  เพ่ือใชปองกันแมลงและเชื้อรา

Tedjwahjono S. ไดศึกษาถึงกระบวนการผลิตแผนปารติเกิลบอรด โดยการนํากาก

ออยมาทําใหแหงจนมีความชื้น 3% ของความชื้นเริ่มตนผานเครื่องกรองที่มีขนาด 14 เมช และ

ใหขนาดเล็กกวา 14เมช มาผสมกับกาว 35%เรซิน 19% และพาราฟนอีมัลชั่น 1.9% สวนผสม

ของกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด เรซิน 80% สารเรงแข็ง (Hardener) 8% อัมโมเนียมคลอไรด 2%

และน้ํา 10% ตอจากนั้นนําสวนผสมทั้งหมดอัดดวยความดัน 10 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร

ที่อุณหภูมิ (Temperature) 150 ºC เปนเวลา 5 นาที จะไดเปนแผนปารติเกิลบอรด จากกาก

ออยที่ตนทุนในการผลิตที่ต่ํา
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Suttisonk B. ไดศึกษาความเปนไปไดของการนําวัสดุเหลือใชประเภทผลไมเพ่ือทําเปน

วัสดุกอสรางที่มีคาการนําความรอนต่ํา โดยใชเสนใยจากเปลือกมะพราวและเปลือกทุเรียน ผล

การทดลองพบวา การเพ่ิมเสนใยมะพราวและเสนใยทุเรยีนเพ่ิมในสวนผสมจะลดคาการนําความ

รอนลง โดยความยาวที่เหมาะสมของเสนใยคือ 2 มิลลิเมตร และอัตราสวนผสมที่เหมาะสมคือ

ปริมาณเสนใยรอยละ 20 ของปริมาณซีเมนต (โดยน้ําหนัก) จากการทดสอบสมบัติตาง ๆ พบวา

มีคาการนําความรอนเทากับ 0.0254 W/m.K คาแรงอัดเทากับ 24.52 kg/cm3 (ระยะเวลาใน

การบมในอากาศ 1 วัน และในน้ํา 9 วัน และคาความหนาแนน 958.80 kg/cm3   และสําหรับ

อัตราสวนผสมที่เหมาะสมสําหรับเสนใยทุเรียน คือปริมาณเสนใยทุเรียนรอยละ 10 ของปริมาณ

ซีเมนต (โดยน้ําหนัก) ใหคาการนําความรอนเทากับ 0.3506 W/m.K คาแรงอัดเทากับ 33.60

kg/cm3   (ระยะเวลาในการบมในอากาศ 1 วัน ในน้ํา 9 วัน และบมตอในอากาศอีก 12 วัน

และคาความหนาแนนเทากับ 1,456 kg/cm3

Charoenvai S. ทําการศึกษาถึงการพัฒนาตนแบบแผนชิ้นไมอัดจากเปลือกทุเรียนและ

มะพราวที่คาสัมประสิทธิ์การนําความรอนต่ําโดยใชเปลือกทุเรียนและใยมะพราวเปนวัตถุดิบใน

การผลิตแผนชิ้นไมอัดโดยทําการศึกษาปจจัย 2 ประการไดแกชนิด ของกาวคือยูเรียฟอรมัลดี

ไฮด 12% ฟนอลฟอรมัลดีไฮด 6% และไฮโซไซยาเนต 3% จากการทดลองพบวา ชนิดของกาว

ไมมีผลแตกตางกันมากนักตอสมบัติของแผนชิ้นไมอัด แตความหนาแนนสงผลอยางมากตอ

สมบัติของแผน  เมื่อความหนาแนนเพ่ิมมากขึ้นสมบัติเชิงกลก็เพ่ิม เชน คาความตานทาน

มอดูลัสแตกราว และความตานทานมอดูลัสยืดหยุนสูงขึ้น แตไมมากนัก แตคาความคงขนาด

ของการพองตัวเมื่อแชน้ํา และความหนาแนนสูงขึ้น คาสัมประสิทธิ์การนําความรอนก็จะสูงขึ้น

ดวยเชนกัน

รัตติยา มณีศรี และคณะ ไดศึกษาการผลิตแผนปารติเกิลบอรดความหนาแนนปาน

กลางจากตนหญาสลาบหลวง ในการผลิตโดยใชกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด และกาวยูเรียเมลามีน

ฟอรมัลดีไฮด   เรซิน เปนสารยึดติดที่ไดสังเคราะหขึ้นใชในหองปฏิบัติการในการทดลองและ
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ทดสอบสมบัติทางกายภาพคือคาความหนาแนน (Density) คาการดูดซึมน้ํา (Water

absorption) คาความตานทานมอดลูัสแตกราว (Modulus of rupture) และคาความตานทาน

แรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา จากการทดลองพบวา  สิ่งที่มีผลตอสมบัติทางกายภาพ คือ ชนิดของ

ชิ้นไม ชนิดของสารยึดติดปริมาณสารยึดติดกลาวคือถาใชสารยึดติดกาวยูเรียเมลามีนฟอรมัลดี

ไฮด (Urea melamine formaldehyde resin) กับหญาสลาบหลวงที่ปริมาณสารยึดติดเทากัน

พบวา จะมีสมบัติที่ใชกาวยูเรียเมลามีนฟอรมัลดีไฮด เรซิน เปนสารยึดติดจะดีกวากาวยูเรียฟอร

มัลดีไฮด เรซิน เปนสารยึดติด ถาใชสารยึดติดชนิดเดียวกันปริมาณสารยึดติดเทากัน พบวา ชิ้น

ไมยูคาลิปตัสจะมีสมบัติดีกวาแผนที่ใชตนหญาสลาบหลวง และหากใชสารยึดติดในปริมาณที่

แตกตางกัน ก็จะมีผลตอสมบัติแตกตาง เชนเดียวกัน

อัญชลี เบญจโลหนันท ทําการศึกษาความเปนไปไดในการนําวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตร (เปลือกทุเรียน) เปนสวนประกอบในการผลิตแผนยิปซัมที่มีคาการนําความรอนต่ํา

ศึกษาสมบัติเชิงความรอน และเชิงกลของแผนยิปซัมและประเมินราคาตนทุนของแผนยิปซัม

จากเปลือกทุเรียน โดยทําการศึกษาตัวแปร 3 ตัวแปร คือ ความหนาที่ 1 2 และ 3 เทาของ

ความหนาของแผนยิปซัมมาตรฐาน ปริมาณกาวที่ใช 1.3  1.5 และ 1.7  เทาของน้ําหนักเสนใย

เปลือกทุเรียนแหง และรูปแบบของแผนยิปซัม 2 แบบ  คือ แบบแผนยิปซัมเดี่ยว และแบบแผน

ยิปซัมคู จากผลการทดสอบ พบวา ความหนาแนนมีคาอยูในชวง 0.519- 0.680 g/cm3

ปริมาณความชื้นมีคาอยูในชวง 7.53 % -11.37 %  มอดูลัสแตกราว 0.201-0.348 kgf/cm2

มอดูลัสยืดหยุน 0.083 –1.428 kgf/cm2 และคาสัมประสิทธิ์ การนําความรอนมีคา 0.028-

0.060 W/m.k. แผนยิปซัมจากเปลือกทุเรียนนับไดวาเปนผลิตภัณฑใหมที่นาสนใจ โดยสามารถ

นํามาใชเปนฉนวนภายในอาคารและผนังในอาคาร เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน

ต่ํา และมีราคาต่ํากวาฉนวนสําหรับอาคารประเภทตาง ๆ ในทองตลาด อีกทั้งยังชวยลด

คาใชจายในการกําจัดขยะ รวมถึงการชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหแกวัสดุเหลือใชทางการเกษตรได
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ประมวล  ดีประดวง และคณะ ทําการศึกษา การผลิตแผนปารติเกิลบอรดความ

หนาแนนปานกลางจากขยุมะพราว มาทําเปนแผนฉนวนกันความรอน โดยใชกาวสังเคราะหเปน

สารยึดติด โดยกรรมวิธีการอัดรอนโดยใชอุณหภูมิประมาณ 130ºC ความดันในการอัด 20-50

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร เวลาในการอัด 8 นาทีตอแผน มีความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 371

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร จากการทดลอง พบวาอัตราสวนของกาวตอน้ําหนักของขุย

มะพราว (โดยน้ําหนัก)     ทําใหสมบัติดีที่สุดที่ใชกาว 12%  ทําการอัดในแนวราบเปนแบบ 3

ชั้น (3 layer) โดยชั้นกลางจะใชเสนใยซึ่งมีขนาดโตกวา 5 มม.สวนที่ผิวดานนอกทั้ง 2 ดานจะ

ใชขุยมะพราวขนาด 1-5 มิลลิเมตรโดยใชอัตราสวนเสนใยตอขุยมะพราวเทากับ 1:1 จากการ

ทดสอบ คาการนําความรอน (Thermal conductivity) เฉลี่ยเทากับ 0.0829 W/m.K หรือ

เทากับ 42.93% คาความชื้นของแผนเฉลี่ยประมาณ 11-13% โดยน้ําหนัก และอัตราการดูดซึม

น้ําที่ 2 ชม. เทากับ 5.889% โดยปริมาณ

วรธรรม อุนจิตติชัย และคณะ  ศึกษาถึงการผลิตแผนเอ็มดีเอฟจากตนหญาสลาบหลวง

พบวาความสัมพันธของความหนาแนนกับคุณสมบัติดานความแข็งแรงของแผนไดแก ความ

ตานทานมอดูลัสแตกราว มอดูลัสยืดหยุน และความตานทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา มีทิศทาง

ในทางบวก หรือทิศทางเดียวกัน คือ ถาคาความหนาแนนของแผนเพ่ิมขึ้น ความแข็งแรงของ

แผนทั้ง 3 คุณสมบัติก็จะเพ่ิมขึ้นตามไปดวย  และเมื่อลดลงก็จะลดลงเหมือนกัน สวน

ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของแผนกบัความคงขนาด ไดแก การพองตัวทางความหนา

(Thickness swelling) และการดูดซึมน้ํา (Water absorption) มีทิศทางในทางลบ หรือ

ตรงกันขาม คือคาความหนาแนนของแผนเพ่ิมขึ้น มีผลทําใหการพองตัวทางความหนา และการ

ดูดซึมน้ําลดลง สวนคาความตานทานมอดูลัสแตกราว (Modulus of rupture) และความ

ตานทานมอดูลัสยืดหยุน (Modulus of elasticity) ของแผนเอ็มดีเอฟจากตนหญาสลาบหลวง

ที่ผลิตโดยใชกาวทั้ง 2 ชนิดใหผลที่ใกลเคียงกัน แตยังมีคาเฉลี่ยที่ต่ํากวาแผนเอ็มดีเอฟจากไม

ยางพาราทางการคา
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วาที ทองสัมฤทธิ์ และคณะ ไดศึกษาระดับปริมาณเนื้อกาวที่มีผลสกายสมบัติและกล

สมบัติของแผนเสนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางจากไมยางพารา โดยทําทดลองเปนแผนใย

ไมอัดชั้นเดียวผลิตโดยกรรมวิธีแหง (Dry process) มีลักษณะเปนแบบ Smooth 2 side มี

ขนาดของแผน 350 x 350 x 10 มิลลิเมตร มีความหนาแนน 750-800 กิโลกรัมตอลูกบาศก

เมตร อุณหภูมิอัดรอนที่ 150-160 ºC เวลาในการอัด 5 นาที และใชความดัน 150 กิโลกรัมตอ

ตารางเซนติเมตร ใชปริมาณกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด 13% และสารพาราฟนเหลว 1% โดยใช

อัตราสวนของเนื้อกาวแหงตอเย่ือแหงในอัตราสวน  47% 52% 57% และ 62% ตามลําดับ

และความชื้นกอนผสมและหลังผสมกาว 5% และ 15% ตามลําดับ จากการทดสอบระดับ

ปริมาณกาวที่อัตราสวนดังกลาวมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน พบวาปริมาณเนื้อกาวที่ 47%

เปนแผนทดลองที่ดีที่สุดคือมีคาความตานทานมอดูลัสแตกราว  และมอดูลัสยืดหยุน สูง และมี

คาการดูดซึมน้ํา (Water absorption) นอยสวนการขยายตัวทางความหนา (Thickness

swelling) ต่ํากวาระดับปริมาณของเนื้อกาว

ประยูร สุรินทร ไดศึกษากระบวนการผลิตและสมบัติแผนฉนวนความรอนจากชานออย

พบวา การนําความรอนมคีาอยูระหวาง 0.0724-0.0925 W/m.K ซึ่งขึ้นอยูกับคาความหนาแนน

และปริมาณกาวที่ใช คาการนําความรอนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เมื่อความหนาแนนและปริมาณกาว

เพ่ิมขึ้น การดูดซึมน้ํา การขยายตัวทางความหนา และความยาว ลดลง สวนความตานทานแรง

กระแทก คามอดูลัสแตกราวและยืดหยุน  คาตานทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา สูงขึ้น แผน

ฉนวนความรอนที่ผลิตไดใชปริมาณกาว 25% และ 33% มีความหนาแนนระหวาง 600-700

kg/m3 สามารถใชเปนฉนวนความรอนที่ดแีละยังใชเปนแผนไมอัดความหนาแนนปานกลาง

กิตติศักดิ์ บัวศรี ศึกษาการผลิตแผนฉนวนความรอนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

โดยใชฟางขาวเปนวัตถุดิบและจัดเปนฉนวนความรอนที่ดีประเภทหนึ่ง ซึ่งพิจารณาจากคาการ

นําความรอนที่มีคาอยูระหวาง 0.0564 และ 0.0957 W/m.K ขึ้นอยูกับความหนาแนน และ

ปริมาณกาวสังเคราะห คาการนําความรอนของแผนฉนวนมีแนวโนมลดลงเมื่อความหนาแนน
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และปริมาณกาวสังเคราะหลดลง นอกจากนี้ผลการทดสอบ ปริมาณความชื้น  การดูดซึมน้ํา

การพองตัวเมื่อแชน้ํา  คาความตานทานทนแรงกระแทก  คามอดูลัสแตกราว คามอดูลัสยืดหยุน

และคาความตานทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา ชี้ใหเห็นวา แผนฉนวนความรอนที่ผลิตโดยใช

ปริมาณกาวสังเคราะห 12% และ16% ที่ความหนาแนนระหวาง 600–700 Kg/m3 นอกจาก

สามารถใชเปนฉนวนความรอนที่ดีแลว ยังสามารถใชเปนแผนชิ้นไมอัดความหนาแนนปานกลาง

ที่มีสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 876-2532

วรธรรม  อุนจิตติชัย และ จรัส  ทองสถิตย   ไดศึกษาพฤติกรรมของการดีดคืนและการ

หดตัวทางความหนาของแผนในการผลิตแผนใยไมอัดฉนวนจากชานออยปจจัยที่ทําการศึกษา

ทั้ง 2 ปจจัย  ปจจัยแรก คือความหนาแนนของแผนใยไมอัดฉนวน ที่ 16 ,18 ,20  ปอนดตอ

ลูกบาศกฟุต สวนปจจัยสอง คือความหนาแนนของแผนที่  10, 12, 14 มิลลิเมตร  ผลการ

ทดลองพบวา  ปจจัยทั้ง 2 ปจจัย มีอิทธิพลสําคัญตอการดีดคืน และหดตัวของแผนเสนใยไมอัด

ฉนวน คือความหนาแนนของแผนที่มากกวามีผลทําใหการดีดคืนตัวและหดตัวของแผนสูงขึ้น

และเมื่อทําการบีบอัดใหแผนแบนลงมากกวา  และยังพบวา ความละเอียดของเย่ือ  ระยะเวลา

หลังจากอัดเย็นถึงอบกอนอบแหง  การอบในเตาอบ การปรับสภาวะของแผนหลังอบแหง  มีผล

ตอความหนาแนนของแผนในกรรมวิธีการผลิต

ธนัยชัย ปคุณวรกิจ ไดทําการศึกษาการพัฒนาฉนวนอาคารจากวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตร โดยการเปรียบเทียบความเปนฉนวนระหวางฉนวนที่ผลิตจากซังขาวโพด ตนมัน

สําปะหลัง ในระดับความหนาแนนที่ 200 400และ 800 กก./ลบ.ม. โดยวิเคราะหจากคา

สัมประสิทธิ์การนาํความรอน (K) คาความตานทานความรอน (R) และคาความนําความรอน (C)

ผลการวิจัยพบวา ฉนวนจากตนมันสําปะหลัง และ ซังขาวโพดที่ความหนาแนน 200 กก./ลบ.ม.

หนา 1 เซนติเมตร มีคุณสมบัติความเปนฉนวนทีด่ีไมตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดย

มีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนเทากับ 0.069 และ 0.063 วัตต/เมตรเควิน ตามลําดับ และที่
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ความหนาแนน 800 กก./ลบ.ม. หนา 1 เซนติเมตร มีคุณสมบัติ และประสิทธิภาพ เหมาะสมตอ

การนําไปใชภายในอาคารเพ่ือทดแทนไมอัดในอนาคตได

วิชิต เพชรกลัด, อภิรัตน โชคบวร ไดทําการศึกษาการผลิตแผนใยสับปะรดอัดความ

หนาแนนปานกลาง ไดทดลองแผนผลิตจากกรรมวิธีแหง (Dry-forming process) ชนิดผิวเรียบ

2 หนา มีความหนาแนนของแผน 600-800 กก/ม3 ความหนา 10 มม. ใชปริมาณกาวยูเรียฟอร

มัลดีไฮด 13% และ 15% และปริมาณพาราฟนอิมัลชัน 0.75% เทียบกับน้ําหนักเสนใยใบ

สับปะรดอบแหง ความดันในการอัด 150 กก/ม3 อุณหภูมิในการอัด 150oซ เวลาในการอัด 7

นาที เสนใยสับปะรดกอน การผสมกับกาวมีปริมาณความชื้นไมเกิน 5% และความชื้นหลังการ

ผสม 12-15% ทดสอบเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายสมบัติและกลสมบัติ ตามมาตรฐาน JIS A

5906-1983 พบวา แผนทดสอบทุกระดับปริมาณ เนื้อกาว และพาราฟลอิมัลชัน สามารถผาน

คามาตรฐานทางกลสมบัติทั้งคาความตานทานแรงดัด และคาความตานทานแรงดึงตั้งฉากกับ

ผิวหนา ความหนาแนน และความชื้น อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด แตมีคาการขยายตัวทาง

ความหนาเมื่อแชน้ํา และการดูดซึมน้ํา สูงกวาเกณฑมาตรฐาน กําหนด เนื่องจากคุณสมบัติของ

เสนใยใบสับปะรดมีการดูดซึมน้ําไดดี และเมื่อทําการเปรียบเทียบกับแผนใยไมอัดที่ผลิตจากไม

ยางพาราทางการคาแลว แผนใยใบสับปะรดอัดความหนาแนนปานกลางควรทําการปรับปรุง

คุณสมบัติดานความคงขนาดของแผนใหดีขึ้นตอไป

วันเพ็ญ ทานหิรัญ, ศศิวิมล ครองธรรม  ไดทําการศึกษาการผลิตแผนชิ้นไมอัดมวลเบา

จากตนมันสําปะหลัง แผนผลิตภัณฑที่ไดทดลองผลิตจากตนมันสําปะหลังแบบมีเปลือกและไมมี

เปลือก ใชกาวยูเรีย ฟอรมัลดีไฮดเปนตัวประสาน เทากับ 7%,10% และ 13% ในปริมาณเนื้อ

กาวแหงเทียบกับน้ําหนักอบแหงของชิ้นตนมันสําปะหลัง พบวาแผนชิ้นไมอัดที่ผลิตไดจากตนมัน

สําปะหลังที่ไมมีเปลือก มีความหนาแนนเฉลี่ย 456, 459 และ 470 กก/ม3 และแผนชิ้นไมอัดที่

ผลิตไดจากตนมันสําปะหลังที่มีเปลือก มีความหนาแนนเฉลี่ย 455, 481 และ 515 กก/ม3

ตามลําดับ ผลการประเมินคุณภาพ ของแผนที่ผลิตได ทั้งหมด ดวยวิธีตามมาตรฐาน JIS A
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5908-1994 : Particleboards ไดผลการทดสอบดังนี้ 1) การใชตนมันสําปะหลังแบบไมมี

เปลือก ใหผลของสกายสมบัติและกลสมบัติของแผนชิ้นไมอัดมวลเบาสูงกวา แผนที่ใชตนมัน

สําปะหลัง แบบมีเปลือก 2) การใชปริมาณกาวที่สูงขึ้น มีอิทธิพลตอการเพ่ิมสมบัติตางๆ  ทั้ง

แบบมีเปลือก และไมมีเปลือก 3) เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานกําหนดของ JIS A 5908-

1994 สามารถผานคามาตรฐานได ยกเวน แผนชิ้นไมอัดมวลเบาแบบมีเปลือก ที่ใหคาความ

ตานทานแรงดึงตั้งฉากผิวหนา (IB) ต่ํากวา คามาตรฐานกําหนดเล็กนอย สรุปไดวา ปริมาณกาว

ที่แตกตางกันและเปลือกของตนมันสําปะหลังมีอิทธิพลตอ กลสมบัติและสกายสมบัติของแผน

จากการทดลองยังพบวาการผลิตแผนชิ้นไมอัดมวลเบาจากตนมันสําปะหลังใหคาการพองตัวเมื่อ

แชน้ําที่สูง จึงแนะนําใหปรับปรุง สมบัติการพองตัวใหดีขึ้นตอไป

วันเพ็ญ ทานหิรญั, ศศิวิมล ครองธรรม ไดศกึษาแผนผลิตภัณฑชิ้นไมอัดมวลเบาจาก

ตนมนัสําปะหลงัที่ทําการทดลองผลติจากตนมันสาํปะหลังแบบมีเปลือกและไมมีเปลือก ใชกาวยู

เรีย ฟอรมัลดีไฮดเปนตัวประสาน เทากับ 7%,10% และ 13% ในปริมาณเนือ้กาวแหงเทียบกบั

น้ําหนักอบแหงของชิน้ตนมนัสําปะหลัง พบวาแผนชิน้ไมอดัที่ผลิตไดจากตนมนัสําปะหลงัที่ไมมี

เปลือก มีความหนาแนนเฉลี่ย 456, 459 และ 470 กก/ม3 และแผนชิน้ไมอดัทีผ่ลิตไดจากตน

มันสําปะหลงัที่มีเปลือก มีความหนาแนนเฉลี่ย 455, 481 และ 515 กก/ม3 ตามลาํดับ ผลการ

ประเมินคุณภาพ ของแผนที่ผลิตได ทั้งหมด ดวยวธิตีามมาตรฐาน JIS A 5908-1994 :

particleboards ไดผลการทดสอบดังนี้

1. การใชตนมันสําปะหลังแบบไมมีเปลอืก ใหผลของสกายสมบตัิและกลสมบัตขิองแผน

ชิ้นไมอัดมวลเบาสูงกวา แผนทีใ่ชตนมันสาํปะหลัง แบบมีเปลือก

2. การใชปริมาณกาวที่สูงขึน้ มอีิทธิพลตอการเพ่ิมสมบัตติางๆ ของแผนชิน้ไมอัดมวล

เบา ทัง้จากการใชตนมนัสําปะหลงัแบบมเีปลือก และไมมีเปลือก

3. เมื่อเปรียบเทียบกบัคามาตรฐานกําหนดของ JIS A 5908-1994 ปรากฏวา แผนชิ้น

ไมอดัมวลเบา
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จากตนมันสําปะหลัง สามารถผานคามาตรฐานได ยกเวน แผนชิ้นไมอดัมวลเบาแบบมีเปลือก ที่

ใหคาความตานทานแรงดงึตัง้ฉากผิวหนา (IB) ต่ํากวา คามาตรฐานกําหนดเล็กนอย สรุปไดวา

ปริมาณกาวที่แตกตางกันและเปลือกของตนมันสาํปะหลงัมีอิทธิพลตอ กลสมบตัิและสกาย

สมบัตขิองแผนชิ้นไมอดัมวลเบา นอกจากนี้การทดลองยังพบวาการผลติแผนชิน้ไมอัดมวลเบา

จากตนมันสําปะหลังใหคาการพองตวัเมื่อแชน้ําที่สงู จึงแนะนําใหปรบัปรงุ สมบัตกิารพองตวัให

ดีขึน้ตอไป

(ที่มา http://library.kmutnb.ac.th/projects/ind/FDT/fdt0227t.html)

วิชิต เพชรกลดั, อภิรัตน โชคบวร ไดศึกษาการผลิตแผนใยสับปะรดอดัความหนาแนน

ปานกลาง ที่ไดจากการทดลองแผนผลติจากกรรมวธิแีหง (Dry-Forming Process) ชนิดผวิ

เรียบ 2 หนา มคีวามหนาแนนของแผน 600-800 กก/ม3 ความหนาแผนเทากับ 10 มม. ใช

ปริมาณกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด 13% และ 15% และปริมาณพาราฟนอิมัลชนั 0.75% เทียบกับ

น้ําหนักเสนใยใบสับปะรดอบแหง โดยมีรายละเอียดในการผลติดงันี้ คอื ทําการอดั ดวยเครื่อง

อัดรอน ความดนัในการอดั 150 กก/ม3 อุณหภูมิในการอัด 150oซ เวลาในการอัด 7 นาท ีเสน

ใยสับปะรดกอน การผสมกบักาวมีปริมาณความชื้นไมเกิน 5% และความชื้นหลังการผสม 12-

15% ไดแผนเสนใยใบสับปะรดอัดทีม่ีความหนาแนนเฉลี่ยดังนี ้แผน ทดสอบทีร่ะดบัปริมาณเนือ้

กาว 13% ไมผสมพาราฟนอิมัลชันมีคาความหนาแนนเฉลี่ย 705 กก/ม3, แผนทดสอบที่ระดับ

ปริมาณเนื้อกาว 15% ไมผสมพาราฟนอมิัลชันมีคาความหนาแนนเฉลี่ย 789 กก/ม3, แผน

ทดสอบทีร่ะดับปริมาณเนื้อกาว 13% ผสมพาราฟนมัลชันมีคา ความหนาแนนเฉลีย่ 787 กก/ม
3 และแผนทดสอบที่ระดับปริมาณเนื้อกาว 15% ผสมพาราฟนอมิัลชันมีคาความหนาแนนเฉลี่ย

813 กก/ม3 เมื่อทําการทดสอบเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายสมบตัิและกลสมบัติ ตาม

มาตรฐาน JIS A 5906-1983 พบวาแผนทดสอบทกุระดับปริมาณ เนือ้กาว และพาราฟล

อิมัลชัน สามารถผานคามาตรฐานทางกลสมบตัิทั้งคาความตานทานแรงดัด และคาความ

ตานทานแรงดึงตั้งฉากกับผวิหนา ความหนาแนน และความชืน้ อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด
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แตมีคาการขยายตวัทางความหนาเมื่อแชน้ํา และการดดูซมึน้ํา สูงกวาเกณฑมาตรฐาน กําหนด

เนื่องจากคุณสมบตัิของเสนใยใบสับปะรดมกีารดดูซึมน้ําไดดี และเมื่อทําการเปรยีบเทียบกับ

แผนใยไมอัดที่ผลติจากไมยางพาราทางการคาแลว แผนใยใบสับปะรดอัดความหนาแนนปาน

กลางควรทําการปรบัปรงุคณุสมบัตดิานความคงขนาดของแผนใหดีขึน้ตอไป

(ที่มา http://library.kmutnb.ac.th/projects/ind/FDT/fdt0262t.html)

กําพล ชปูรดีา, กิตติภณ ศริปิญญา, ฤทธชิัย เตง็การณกจิ ไดศึกษาการผลติแผนเสนใย

อัดความหนาแนนสูงจากผักตบชวา     ที่ไดทดลองผลิตจากกรรมวิธแีหง (Dry-Forming

Process) ชนดิผิวเรียบ 2 หนา ซึ่งมคีวามหนาแนนที่กาํหนด 800 กก./ลบ.ม. ขึ้นไป ความหนา

ของแผนเทากับ 9 มม. ใชปริมาณกาว ยูเรียฟอรมัลดไีฮด 10%, 13% และ 16% และปริมาณ

พาราฟนอิมัลชัน่ 0.75% เทียบกับน้ําหนักแหงของเสนใยผักตบชวา โดยมรีายละเอียดในการ

ผลิต ดงันี ้คือ ทําการอัดดวยเครื่องอัดรอน แรงอัดจาํเพาะ 25 กก./ตร.ซม. อุณหภูมิในการอดั

150 องศาเซลเซียส และใชเวลาในการอดั 6 นาที เสนใยผักตบชวากอนการผสมกาวมีความชื้น

เฉลี่ย 6.79 %

ผลการศกึษาพบวาแผนทดสอบทีร่ะดับปริมาณเนื้อกาว 10%, 13% และ 16% ไมผสม

พาราฟนอิมัลชัน่ มีความหนาแนนเฉลี่ย 869, 855 และ 927 กก./ลบ.ม. ตามลําดบั แผน

ทดสอบทีร่ะดับปริมาณเนื้อกาว 10%, 13% และ 16% ผสมพาราฟนอิมัลชัน่ มีความหนาแนน

เฉลี่ย 858, 858 และ 857 กก./ลบ.ม. ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบตัิทางสกายสมบัติ

และทางกลสมบัต ิตามมาตรฐาน JIS A 5905-1994 (Fiberboards, Hardboard Type) พบวา

แผนทดสอบทกุระดบัปรมิาณเนื้อกาว ทั้งผสมและไมผสมพาราฟนอมิัลชั่น ไมสามารถผานคา

มาตรฐานทางกลสมบตัิ ทั้งคาความตานทานแรงดดั และคาความตานทานแรงดงึตั้ง ฉากกับ

ผิวหนา สําหรบัคาทางสกายสมบัติพบวา คาความหนาแนนเฉลี่ยและคาความชื้น อยูในเกณฑ

มาตรฐาน แตคาขยายตวัทางความหนา เมื่อแชน้าํ และคาการดดูซมึน้ํา ยังสงูกวาเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนด
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(ที่มา http://library.kmutnb.ac.th/projects/ind/FDT/fdt0270t.html)

ศุภกิจ ใจจักรธรรม, อภิชัย ยวนอยู  ไดศึกษา แผนผลิตภัณฑแผนชิน้อดัจากเศษไมไผ

ที่ทําการทดลองผลิตจากเศษไมไผทีไ่ดจากการเหลากลงึ จากการทาํตะเกียบและไมเสียบ ไผที่ใช

เปนไผพันธุทีม่ีชื่อวา ไผนวล โดยใชกาวยูเรีย-ฟอรมัลดีไฮด เปนตัวประสาน เทากับ 13% ใน

ปริมาณเนื้อกาวแหงเทียบกบัน้ําหนักอบแหงของชิ้นเศษไผ ทําการผลติแผนชิ้นไผอดัใน 3 ระดับ

ความหนาแนน 600, 700 และ 800 กก/ม3 ผลการประเมนิคุณภาพของแผนที่ผลิตไดทั้งหมด

ดวยวิธตีามมาตรฐาน JIS A5908-1994 : particleboards ไดผลการทดสอบดังนี้ การ

กําหนดคาความหนาแนนทีสู่งขึ้น มอีิทธิพลตอคุณภาพของแผนชิ้นอัด ซึ่งพบวาระดับความ

หนาแนนที่ 800 กก/ม3 ใหผลของสกายสมบตัิและกลสมบัตขิองแผนชิ้นอดัที่มคีุณภาพมากที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานกาํหนดเอง JIS A5908-1994 ปรากฏวา แผนชิน้อดัจากเศษไม

ไผ สามารถผานคามาตรฐานได ยกเวนแผนชิ้นอัดจากเศษไมไผที่ระดับความหนาแนน 600 กก/

ม3 ที่ใหคาความตานทานแรงดึงตั้งฉากผวิหนา (IB) ต่ํากวาคามาตรฐานกําหนดเล็กนอย การใช

ปริมาณกาวที่สูงขึน้ มีอทิธพิลตอการเพ่ิมสมบตัติาง ๆ ของแผนชิน้อดัไม ทั้งจากการใชเศษไผ

จากการเหลากลึง

สรุปไดวา ดังนัน้การผลติแผนชิน้อดัจึงหาคาความหนาแนนและปรมิาณกาวที่

เหมาะสม จึงจะไดแผนชิ้นอดั ที่มคีุณภาพดีสามารถผลิตเปนเฟอรนิเจอรที่ใชภายในบาน เชน ตู

โตะ ชัน้วางของตาง ๆ ได

(ที่มาhttp://library.kmutnb.ac.th/projects/ind/FDT/fdt0272t.html)

ประเสริฐศักดิ ์พะสร,ิ วรพงศ วงคสนิท ไดทําการศึกษาการผลติแผนอดัจากแผนสาน

ใบเตยหนาม        และแผนปดผวิ MDF ดวยแผนสานใบเตยหนาม ที่ไดทดลองทําการผลิต

ขึ้นมานั้น มีความหนาแนนที่กําหนด 350 กก./ม3 ขึ้นไป ความหนาของแผนเทากบั 9 มม. ใช

กาวและปริมาณกาวทั้ง 4 ชนิด คือ กาวยูเรียฟอรมัลดไีฮด, กาวไอโซไซยาเนต, กาวยูเรียฟอรมัล

ดีไฮดผสมกาวไอโซไซยาเนต ในปริมาณ 10% เทียบกบัน้ําหนักแหงและกาวไวนีลยูรีเทน 220
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กรัม/ม3 โดยมีรายละเอียดในการผลติดังนี้คือ ทําการอดัดวยเครื่องอดัรอนและอดัเย็น แรงอดั

50 กก./ซม2 อัณหภูมิในการอัด 120 องศาเซลเซียส เวลาในการอัด 5 นาที สวนการอัดเย็นดวย

กาวไวนีลยูรีเทนใชเวลาในการอัด 1 ซม. ใบเตยหนามกอนการอัดมีความชืน่เฉลี่ย 5.09 %

ผลการศกึษาพบวาแผนทดสอบของกาวตางชนดิกนั คอื กาวยูเรียฟอรมัลดไีฮด, กาวไอ

โซไซยาเนต กาวยูเรียฟอรมัลดีไฮดผสม กาวไอโซไซยาเนต มีความหนาแนนเฉลีย่ 455.36,

465.91, 368.11 และ 425.22 กก./ม3 สวนแผนปดผวิ MDF ดวยแผนสานใบเตยหนามมีความ

หนาแนนเฉลี่ยที่ 653.22 กก./ม3 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบตัิทางสกายสมบัต ิและกล

สมบัตขิองแผนใยฉนวน ตามมาตรฐาน JIS A 5905-1994 (Feberboards) พบวาแผนทดสอบ

ที่ผลิตดวยกาวทั้ง 4 ชนิด สามารถผานคามาตรฐานทางกลสมบัติทัง้คาความตานแรงดดัความ

เปนฉนวนความรอน สําหรับคาทางสกายสมบตัิ พบวา คาความหนาแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดและคาความชืน้ อยูในเกณฑมาตรฐาน แตคาการขยายทางความหนา ยังสงู

กวาเกณฑมาตรฐานที่กาํหนด กาวไอโซไซยาเนต (MDI) เปนกาวทีม่ีคาทางดานสกายสมบัตแิละ

กลสมบตัิที่ดีที่สดุโดยเฉลี่ย ดังนั้นแผนผลติภัณฑที่ไดนี้ จึงเหมาะสําหรับการนําไปใชงานที่ไม

กระทบหรอืสัมผัสกบัสภาพความชื้นสูง เชน ฝาเพดาน กรโุชวลายเฟอรนเิจอร แผนฉนวนกัน

ความรอน เปนตน

(ที่มา http://library.kmutnb.ac.th/projects/ind/FDT/fdt0298t.html)

การศกึษาคุณภาพของแผนปารติเกิลบอรดซึง่ผลิตจากตนยาสบู ไดทําการทดลองผลิต

แผนปารติเกิลบอรดซึง่ผลิตจากตนยาสูบแบบมีไส และไมมไีส โดยใชกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด ที่

ระดบักาวตอน้ําหนกัแหงของตนยาสูบทีแ่ตกตางกนั คือ 7% 10% และ 13% เปนตวั

เปรียบเทียบคุณสมบัตทิางกล และทางกายภาพของแผนปารติเกิลบอรดซึง่ผลิตจากตนยาสูบ

แบบมีไสและไมมไีส จากนั้นนําผลทั้งหมดที่ไดมา เปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908-1994 :

Particleboards. ไดผลสรปุดังนี้
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แผนปารติเกิลบอรดซึง่ผลิตจากตนยาสบูแบบมีไส มีผลทางดานคณุสมบัติทาง

กลและทางกายภาพที่สูงกวา แผนปารตเิกิลบอรดซึง่ผลิตจากตนยาสูบแบบไมมไีส การใช

ปริมาณกาวเพ่ิมขึน้ในการผลิตแผนปารตเิกิลบอรดซึ่งผลิตจากตนยาสบู ทําใหคุณสมบัติทางกล

และ ทางกายภาพของแผนปารติเกิลดีขึน้ เมื่อนาํผลทดสอบมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A

5908-1994 ปรากฏวาแผนปารติเกิลบอรดซึ่งผลติจากตนยาสูบ แบบมไีส และไมมีไส มี

คุณสมบตัิทางกายภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน แตคุณสมบัติทางกลของแผนปารติเกิลบอรด ซึ่ง

ผลิตจากตนยาสบูแบบมไีสและไมมีไส สามารถอยูในเกณฑมาตรฐานเพียงคุณสมบัตคิวาม

ตานทานแรงดึงตั้งฉากผิวหนา สวนคาอื่น ๆ ยังคงต่ํากวามาตรฐาน JIS A 5908-1994

(ที่มา http://library.kmutnb.ac.th/projects/ind/FDT/fdt0358t.html)

ธีรวรรณ ฉิมมา ไดทาํการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตแผนผกัตบชวาอัดซีเมนต

การศกึษาคนควาครัง้นี ้ มีวตัถุประสงคเพ่ือศกึษาความเปนไปไดในการผลิตแผน ผักตบชวาอดั

ซีเมนตและเพ่ือศึกษาสมบตัขิองแผนผักตบชวาอดัซีเมนต ทางกายภาพและเชิงกล สามารถนํา

แผนผับตบชวาอัดซีเมนตหาแนวทางในการพัฒนาเพ่ือใชในฝาเพดาน ภายในอาคาร เปนการ

เพ่ิมมูลคาผักตบชวาใหสูงขึน้ และชวยควบคมุปริมาณผักตบชวา ทําการทดลองโดยนํา เสนใย

ผักตบชวาผสมกับซีเมนต กาํหนดความยาวเสนใยผักตบชวา ขนาด 5 cm 7.5 cm และ 10 cm

อัตราสวนรอยละโดยน้ําหนกัระหวางผักตบชวากบัซีเมนต 40:60, 50:50 และ 60:40 แลวอัด

ขึ้นรปู รวมทั้งหมด 9 อัตราสวน นําแผนผักตบชวาอดัซีเมนต มาทดสอบสมบตัทิางกายภาพ

และสมบัตเิชิงกล ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม มอก. 878-2537 และโดยการเปรียบเทียบขนาด

น้ําหนักและความหนากับแผนเซลโลกรีต (แผนไมอัดซเีมนต) ของบริษัทเซลโลกรตีไทย จํากัด

จากผลการศึกษาคนควา พบวา สามารถนาํแผนผักตบชวา ขึ้นรูปอดัแผนดวยแรงกด 100

kg/cm(2) ไปใชในงานอาคาร ในลักษณะที่เปนแผนผนงัเบา แตยังไมเหมาะที่จะใชทําฝาเพดาน

เนื่องจากมนี้ําหนักมาก ขอเสนอแนะ เพ่ือใหเกิดประโยชนในการใชงานใหกวางขวางย่ิงขึน้ การ

ลดน้ําหนกัของ แผนผักตบชวาอดัซเีมนต โดยการลดอตัราสวนซีเมนต เพ่ิมการยึดเกาะของเสน
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ใยผักตบชวาดวย วัสดปุระสานอื่น และหาวธิีการลดขัน้ตอนการเตรียมเสนใยผักตบชวา ใหงาย

สะดวก และ รวดเร็วย่ิงขึน้

(ที่มา http://www.thaithesis.org/detail.php?id=46102)

เกรียงไกร วิริยะเมธานนท, ยศวีร สุขเสน ไดศึกษาผนงัมอรตาซีเมนตเสรมิเสนใยพืช

ธรรมชาติผนังซีเมนตที่ใชในงานกอสรางทั่วไป มักจะมนี้ําหนักและความสามารถในการรับแรงที่

มากเกนิจําเปน ดังนั้น เพ่ือเปนการลดน้าํหนักและตนทุนในการผลิตของผนังซีเมนต จึงไดจัด

ทําการศึกษาความเปนไปไดในการนําเสนใยพืชธรรมชาติมาเสริมในผนังซีเมนต การศึกษานี้จะ

พิจารณาคุณสมบัตขิองผนังซีเมนตดังนี้คือ หนวยแรงอดั หนวยแรงดัด หนวยน้ําหนัก การดดูซมึ

น้ําและตนทุนที่ใช ซึ่งเสนใยพืชธรรมชาติที่เลือกมาทําการทดสอบ ไดแก หญาแฝกและ

ผกัตบชวา ไดทําการทดลองตัวอยางทัง้หมด 570 ตัวอยาง โดยประกอบดวยตัวแปร ปริมาณ

เสนใยและความยาวเสนใย ในสวนของปริมาณเสนใยใชรอยละ 3 รอยละ 5 และรอยละ 10

โดยปริมาตร สวนความยาวของเสนใยใช 1 ซม. 5 ซม. และ 10 ซม. สําหรบัการเรยีงตัวของเสน

ใยใหคลุกเคลาโดยการผสมในสภาวะปกติ ผลการทดสอบดานหนวยแรงดนัอัดพบวา ผนัง

ซีเมนตทีเ่สริมหญาแฝกจะใหหนวยแรงดันมากที่สดุเมือ่ใชเสนใยยาว 1 ซม. ปริมาณรอยละ 5

สวนซีเมนตทีเ่สริมผกัตบชวานั้น จะใหหนวยแรงอัดทีม่ากที่สุดเมื่อใชเสนใยยาว 1 ซม. ปริมาณ

รอยละ 3 โดยที่สวนผสมทีด่ทีี่สุดของผนงัซีเมนตเสรมิหญาแฝกนัน้ จะใหหนวยแรงอัดที่มากกวา

ผนังซเีมนตที่เสริมผกัตบชวา แตก็ยังคงนอยกวาผนงัซีเมนตลวน ในดานหนวยแรงอดัพบวา

สวนผสมที่ดีที่สดุของผนงัซีเมนตเสริมเสนใยพืชธรรมชาติแตละชนดิลวนใหหนวยแรงดดัที่

มากกวาผนงัซเีมนตลวน โดยผนังซีเมนตที่เสรมิหญาแฝกจะใหหนวยแรงดดัมากทีสุ่ดเมื่อใชเสน

ใยยาว 1 ซม. ปริมาณรอยละ 5 สวนผนงัซเีมนตที่เสรมิผักตบชวาจะใหหนวยแรงดัดมากที่สดุ

เมื่อใชเสนใยยาว 1 ซม. ปริมาณรอยละ 3 ซึ่งเมื่อนําสวนผสมทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน ปรากฏ

วาสวนผสมที่ใชผักตบชวานัน้จะใหหนวยแรงดดัที่มากกวา ในดานการดดูซมึน้ํา ผลการทดสอบ

ปรากฏวาผนงัซเีมนตที่เสริมเสนใยพืชทั้งสองชนิดดดูซมึน้ํามากกวาผนงัซีเมนตลวน โดยที่
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สวนผสมที่ผสมผักตบชวาจะดดูซมึน้ํามากที่สดุสําหรับหนวยน้ําหนัก ผนังซีเมนตทีเ่สริม

ผักตบชวาจะใหน้าํหนักที่เบากวาซีเมนตที่เสรมิหญาแฝก สวนในดานตนทนุของผนังซีเมนต

หากใชหญาแฝกเปนสวนผสมจะลดตนทุนไดประมาณ 50 บาทตอปริมาตรผนังซเีมนต 1

ลูกบาศกเมตร และถาหากใชผักตบชวาเปนสวนผสมก็จะลดตนทุนไดประมาณ 30 บาทตอ

ปริมาตรผนังซีเมนต 1 ลูกบาศกเมตร

(ที่มาhttp://library.kmutnb.ac.th/projects/eng/CE/ce0050t.html)

ขวัญเรือน กันทวัง พงศพันธ ตั้งไพบูลยวรรณ สุชาต ิบุญดาํรงธรรม ไดศึกษาฉนวน

ใยเซลลูโลสที่อดัโดยเครื่องอดัแผนแบบไฮดรอลิกสวัตถุประสงคของงานวิจัยเพ่ือศกึษาและ

ออกแบบเครื่องอัดแผนฉนวนใยเซลลูโลส เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของฉนวนใยเซลลูโลสที่

ผลิตมาจากวัสดตุางชนิดกันไดแก ซังขาวโพด ผักตบชวา และชานออย เพ่ือเปรียบเทียบ

สมรรถนะของฉนวนใยเซลลโูลสที่มีความหนาตางกนั 3 ระดบั คือ 2.54, 5.08 และ 7.62

เซนติเมตร หรือ 1, 2 และ 3 นิ้ว ตามลําดับ เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของฉนวนใยเซลลูโลสที่

ใชวัสดุผสมในการผลิตตางกนั การทดสอบไดหาคาการนาํความรอน คาตานทานความรอน

ความหนาแนน และการดดูซมึน้ํา เพ่ือเปนคาบงชี้การเปนฉนวนที่ดี ซึ่งพบวา สวนผสมของ

ผักตบชวา : น้ํา : กาวยูเรียฟอรมาลดไีฮด : พาราฟน เทากับ 2 : 3 : 2 : 1 ที่ระดบัความหนา

2.54 เซนติเมตร มีคุณสมบัตกิารเปนฉนวนดีที่สดุ โดยคาการนําความรอนที่ได เทียบกบั

มาตรฐาน ISO 8301 และASTM C 177 ของสํานกัวจิัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(สวท.) มีคาเทากบั 0.0142 วัตตตอเมตร.เคลวิน หรอืมีคาตานทานความรอนเทากับ 70.42

เมตร.เคลวินตอวัตต โดยมีคาความหนาแนน 669.29 กิโลกรัมตอลกูบาศกเมตร และการดดูซึม

น้ําเทากับ 12.75 เปอรเซ็นตมาตรฐานแหง

สรุปผลการทดสอบ 1.) วสัดุฉนวนที่มาจากผักตบชวา โดยจะมีคาการนําความรอนต่ํา

และตานการถายเทความรอนสูงสุด สวนชานออยและซังขาวโพด มีคารองลงมาตามลําดับ

เนื่องจากขนาดของเสนใยของผักตบชวามขีนาดเล็ก มลีักษณะออนนิ่มและละเอียดมากกวา จึง
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ประสานตัวกบัวัสดุประสานไดด ี ทําใหคาความหนาแนนสูง จึงสามารถกนัความรอนไมใหผาน

ออกมาอกีดานได 2.)ฉนวนใยเซลลูโลสที่ระดับความหนา 2.54 เซนติเมตร มีคาการนาํความ

รอนต่ํา ตานการถายเทความรอนสงู และมีความหนาแนนสูงกวาอีก 2 ระดบั คือ 5.08 และ

7.62 เซนติเมตร หากความหนาแนนมากกวานีป้ระสทิธภิาพ ของการเปนฉนวน จะย่ิงดีมากขึน้

กาวยูเรียฟอรมาลดีไฮดเปนวัสดปุระสาน ทีด่ีกวาแปงมัน เนือ่งจากการผสมที่ 0.5 กิโลกรัม

เทากัน การประสานของวสัดุที่ใชกาวยูเรียฟอรมาลดไีฮด จะประสานกนัดีกวา และทนความ

รอนไดสูงกวา จึงทาํใหมคีาการนําความรอนต่ํา และตานการถายเทความรอนสูงกวา ในการ

ผสมพาราฟนจะพบวา สามารถจะลดการดูดซึมน้ําของฉนวนใยเซลลูโลสได เนื่องจากพาราฟนมี

คุณสมบตัิในการเคลอืบวัสดุ จึงทําใหลดการดูดซึมน้ําไดดีกวาการไมผสม 3.) จากการทดสอบ

พบวา การเลือกใชผักตบชวาที่มคีวามหนาแนน ทีค่วามหนา 2.54 เซนตเิมตร ที่ใชกาวยูเรีย

ฟอรมาลดไีฮด เปนวัสดุประสานและผสมพาราฟน เปนฉนวนกันความรอนที่ด ี จึงสามารถ

ตานทานความรอน และปองกันการดูดซึมน้ําได โดยที่ไดคาการนําความรอน และคาตานทาน

ความรอน ที่ทําการเทียบคามาตรฐาน ISO8301 และ ASTMC177 เทากบั 0.0142 วตัตตอ

เมตร.เคลวิน และ 70.42 เมตร.เคลวินตอวัตต ตามลําดับ และมีคาความหนาแนน 669.29

กิโลกรมัตอลูกบาศกเมตร คาการดูดซึมน้ํา 12.75 เปอรเซ็นตของมาตรฐานแหง

พรชัย ราชตนะพันธ, กนกศักดิ์ ลอยเลิศ และ ดํารง ใจเขื่อนแกว ไดศึกษาผลของ

ปริมาณของกาวแปงผสมและขนาดผงจากเปลือกมะขามตอคุณสมบตัิของแผนชิน้ไมอัด

การศกึษาปรมิาณของกาวแปงผสม (20, 25 และ 30 กรัม/100 มิลลิลิตร) กับขนาดของเปลือก

มะขาม (7, 12และ 20 เมช) ที่มีตอคุณสมบตัิเชงิกล (สัมประสิทธิ์การแตกหัก) และคุณสมบัติ

ทางกายภาพ (ความหนาแนน, คาการดูดซับน้ํา และคาการพองตัวตามความหนา) ของแผนชิน้

ไมอดัจากเปลือกมะขาม การผลติแผนชิ้นไมอดัใชเปลอืกมะขามผสมกับกาวแปง และอดัที่

อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ที่ความดนั 1,500 psi เปนเวลา 8 นาที จากการศึกษาพบวา เมื่อ

ปริมาณกาวเพ่ิม มากขึ้น แผนชิน้ไมอัดมีคาความหนาแนนเพ่ิมขึน้ ทําใหสัมประสิทธิ์ของการ
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แตกหักเพ่ิมขึน้แตคาการดูดซับน้าํ และการพองตัวตามความหนาลดลง และขนาดของผงเปลือก

มะขามที่เล็กลง สัมประสิทธิ์การแตกหกั, ความหนาแนน, คาการดดูซบันาํ และการพองตวัตาม

ความหนาเพ่ิมขึน้ในการศกึษานี้แผนชิ้น ไมอัดที่ใหคุณสมบัตดิีที่สดุ คือ ผงเปลือกมะขามขนาด

20 เมช ปริมาณกาว 30 กรัม/100 มิลลิลิตร

ฐานนัดร รัศม,ี เครือวัลย กาญจนสวุรรณ, นันทพร ศุภเจริญ ไดทําการศกึษา

การผลติแผนผลิตภัณฑที่ทําจากแกลบ โดยใชปานศรนารายณเปนสวนผสมการทดลองผลิตแผน

ผลิตภัณฑที่ทําจากแกลบโดยใชปานศรนารายณเปนสวนผสม และใชกาวไอโซไซยาเนตที่ระดับ

10% เปนตัวประสาน ซึ่งใชความยาวของเสนใยปานศรนารายณ ที่แตกตางกันคือ 10 มม. , 30

มม. และ 50 มม. ตอปริมาณของปานศรนารายณเมื่อเทียบกับน้าํหนัก ของแกลบแหงที่แตกตาง

กันคือ 10%, 30% และ 50% เปนตวัเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของแผน

ผลิตภัณฑจากนัน้นําผลทั้งหมดที่ไดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908-1994 :

Particleboards ไดผลสรุปดังนี้ เมื่อนําผลทดสอบมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908-

1994 ปรากฏวาแผนผลติภัณฑ ที่ทําจากแกลบโดยใชปานศรนารายณเปนสวนผสมที่ 10%ใน

ความยาวของเสนใยปานศรนารายณที 30 มม., ที่ 30% ในความยาวของเสนใยปานศรนารายณ

ที่ 50 มม. และทีป่ริมาณของปานศรนารายณที่ 50% ในความยาวของเสนใยปานศรนารายณที่

30 มม. และ 50 มม. มีคุณสมบัติทางกายภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน แตควรระวังในเรื่องปญหา

ทางดานการพองตัว และคุณสมบัติทางกลของแผนผลิตภัณฑที่ทําจากแกลบ โดยใชปาน

ศรนารายณเปนสวนผสมสามารถผานเกณฑมาตรฐาน แผนผลติภัณฑที่มีการใชปรมิาณของปาน

ศรนารายณที่เพ่ิมมากขึ้น ทําใหคุณสมบัติทางกล และทางกายภาพของแผนผลิตภัณฑดีขึ้นดวย

ณัฐพงศ มณีชัย, อดิเรก ภิบาลสิงห, จุฑามาศ กระแสลม ไดทําการศกึษาการผลิตแผน

ปารติเกิลบอรดจากซังขาวโพดการทดลองผลติแผนปารติเกิลบอรดชนดิ 1 ชั้น จากซังขาวโพด

ที่ระดบัความหนาแนน 600,700,800 กก./ลบ.ม. และ ชนดิ 3 ชั้นที่ระดบัความหนาแนน 700

กก./ลบ.ม. โดยใชกาวยูเรียฟอรมัลดไีฮด ที่ระดบักาวตอน้ําหนักแหง ของชิน้ซงัขาวโพดที่ 13%
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เปนตัวเปรียบเทียบคุณสมบตัิทางกลและคุณสมบัติทางกายภาพของแผนปารติเกิลบอรดที่ได

จากนัน้นําผลการทดลองทั้งหมดที่ไดมาเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน JIS A 5908-1994 :

Particleboard ผลการศกึษาพบวาแผนปารติเกิลบอรดชนดิ 1 ชั้น ระดับความหนาแนน 800

กก./ลบ.ม. มีผลการทดลองทางดานกลสมบตัิ ที่สงูกวาแผนปารติเกิลบอรดชนดิ 1 ชั้น ที่ระดบั

ความหนาแนน 600,700 กก. ลบ.ม. แตมีผลการทดลองทางดานสกายสมบตัิ เชนคาการพองตัว

มีคาที่สูงกวาคามาตรฐานในทุกระดับ ผลการศึกษาพบวาแผนปารติเกิลบอรดชนิด 1 ชั้นและ 3

ชั้น ที่ระดบัความหนาแนน 700 กก./ลบ.ม. มีผลการทดลองทางดานกายสมบตัิ เชน ความชืน้

และการพองตัวแตกตางกนัโดยมีคาการพองตวัที่สูงกวามาตรฐานทั้งสองชนดิ สวนผลการ

ทดลองทางกลสมบตัิมีความไมแตกตางกันโดยทีไ่มผานคามาตรฐานทั้งสองชนิด

สุรเชษฐ เจะดอเลาะห , นพพล กุลจิระภัทร ไดทําการศึกษาการผลิตแผนวัสดุทดแทน

ไมจากแกนตนกญัชง แผนปารติเกิลบอรด และ แผนเอม็ดีเอฟ  การทดลองผลิตแผนปารติเกิล

บอรดซึ่งผลิตจากแกนตนกญัชงที่ 1 ชั้นระดับความหนาแนน 600, 700, 800 กก./ลบ.ม. และที่

3 ชั้น ระดับความหนาแนน 700 กก./ลบ.ม. โดยใชกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด ที่ ระดบักาวตอ

น้ําหนักแหง ของแกนตนกญัชงที่ 13 % เปนตัวเปรยีบเทียบคุณสมบัตทิางกล และ ทางกาย

สมบัตขิองแผนปารติเกิลบอรด ซึ่งผลติจากแกนตนกญัชงจากนัน้นําผลทัง้หมดที่ไดมา

เปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908-1994 Particleboards และทดลองผลติแผนใยไมอัด

ความหนาแนนปานกลางซึ่งผลิตจากแกนตนกัญชงที่ระดับความหนาแนน 600, 700 , 800

กก./ลบ.ม. โดยใชกาวยูเรียฟอรมัลดไีฮด ที่ระดับกาวตอน้ําหนักแหงของแกนตนกญัชงที่ 13 %

เปนตัวเปรียบเทียบคุณสมบตัิทางกล และ ทางกายสมบัตขิองแผนใยไมอัดซึ่งผลติจากแกนตน

กัญชง จากนัน้นําผลทั้งหมดที่ไดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5905-1994 :

Fibreboards ผลการศกึษาพบวาแผนปารติเกิลบอรดที่1 ชั้น ระดับความหนาแนน 800กก./

ลบ.ม. และที่ 3 ชั้น ระดบัความหนาแนน 700กก./ลบ.ม. ระดับปริมาณเนื้อกาว13 % มีผล

ทางดานคุณสมบตัิทางกลทีสู่งกวา แผนปารติเกิลบอรด1 ชั้นระดับความหนาแนน 600 และ
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700กกง/ลบ.ม. แตทางดานกายสมบัติเชนคาขยายตัว ทางความหนาเมื่อแชน้ํา และคาการดดู

ซึมน้าํ ยังสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดในทุกระดับความหนาแนน ผลการศกึษาพบวาแผนใย

ไมอดัความหนาแนนปานกลางที่ระดับความหนาแนน 800 กก./ลบ.ม. ระดับปรมิาณเนือ้กาว

13% มีผลทางดานคุณสมบัติทางกลที่สูงกวาแผนเสนใยไมอัดระดับความหนาแนน 600 และ

700 กก./ลบ.ม. และเอเปรียบเทียบกบั เกณฑมาตรฐานแลวอยูในเกณฑที่ดียกเวนความ

ตานทานแรงดดัความหนาแนนที่ 600 และ 700 กก./ลบ.ม. ที่ยังไมผานเกณฑทีก่ําหนด แต

ทางดานกายสมบตัิ เชนคาขยายตวัทางความหนาเมื่อแชน้ํา และคาการดดูซมึน้าํ ยังสูงกวา

เกณฑมาตรฐานที่กาํหนดในทุกระดับความหนาแนน
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ธนพันธุ ศริิรักษ, สายชล จันทวงษ, อรุณพงศ สินอนนัต ไดทําการแผนพ้ืนปารเกจาก

เสนใยมะพราวอดัแนนปริญญานิพนธนีม้ีวตัถปุระสงคเพ่ือหากรรมวิธกีารผลติแผนเสนใยอัดจาก

เสนใยมะพราว โดยผลิตเปนแผนเสนใยอดัความหนาแนนปานกลาง 750-800 กก./ซม.2 แลว

นําไปทดสอบ หาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล แลวจึงนํามาทําเปนแผนพ้ืนปารเก

เพ่ือที่จะใชเปนผลิตภัณฑใหมที่ใชทดแทนไมจรงิ วิธกีารศึกษาไดศึกษาถงึกรรมวิธกีารผลิตแผน

เสนใยอัดความหนาแนนปานกลางขนาดแผน 400 x 400 มม. หนาประมาณ 10 มม. โดยมี

สวนผสมของกาวฟนอลตอน้ําหนักอบแหงของเสนใยที่ 9%, 11% และ 13% ตามลําดบั การ

ทดสอบคุณสมบตัิทั้งทางกายสมบัตแิละกลสมบตัิไดกระทําตาม มาตรฐาน JIS A.5906-1983

ซึ่งผลการทดสอบสรุปไดดังนี้ ผลการทดสอบพบวาสามารถผานคามาตรฐาน JIS A.5906-1983

เฉพาะคาความตานทาน แรงดดั (MOR) คามอดูลสัยืดหยุน (MOE) และคาความตานทานแรง

ดึงตั้งฉากกบัผิวหนา รับไดดีที่สุดในระดับปริมาณเนือ้กาวที่ 13% แตมคีาการดดูซมึน้ําและการ

พองตัวที่สงูเกนิมาตรฐาน กาํหนดมากทั้ง 3 ระดับของกาว เนื่องจากไมสามารถแยกขุยออกจาก

เสนใยมะพราวไดหมด ซึ่งขยุเหลานีม้ีคุณสมบัติในการดดูซมึน้ําไดด ี ดงันัน้เมื่อนํามาทําเปนแผน

ปารเก แผนพ้ืนปารเกที่ไดนี้ จึงเหมาะสมกับการนําไปใชงานทีไ่มกระทบหรือสัมผัสกับสภาพ

เปยกหรือความชืน้สูง

พงศวิทย ลมิปพิศุทธ, เศกสรรค วิวฒันธนเสถียร ไดทาํการศกึษาการผลติแผนใยไมอัด

ความหนาแนนปานกลางจากตนไมยราบยักษการทดลองผลิตแผนใยไมอัดความหนาแนนปาน

กลางจากตนไมยราบยักษ ที่ระดบัความหนาแนนประมาณ 600 และ 800 กก./ม.3 โดยใชกาวยู

เรียฟอรมัลดีไฮด ที่ระดบัปรมิาณกาวตอน้ําหนกัอบแหงของเสนใยที่แตกตางกนั คือ 10% 13%

และ16% เปนตวัประสาน แลวศกึษาเปรียบเทียบคาคุณสมบตัิทางดานกายภาพ และทางกล

ของแผน ตามวิธีการทดสอบของมาตรฐาน JIS A 5905 -1994 : Fiberboards. ไดผลสรุปดังนี้

แผนใยไมอัดทีร่ะดับความหนาแนน 800 กก./ม.3 ไดผลการทดลองทีค่าคุณสมบตัทิางกายภาพ

และทางกล ที่ดีกวาแผนใยไมอัดทีม่ีระดบัความหนาแนน 600 กก./ม.3 ผลการทดลอง
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เปรียบเทียบปริมาณกาว ตอน้ําหนักแหงของเสนใยที่ระดับ 16% ใหผลการทดลองที่ทําใหคา

คุณสมบตัิทางกายภาพและทางกลทีด่ีที่สุด และในการทดสอบคณุสมบตัิของแผนใยไมอดัที่

ระดบัความหนาแนน 800 กก./ม.3 ปริมาณกาว 13% แบบผสมพาราฟนอิมัลชนัไดคุณสมบัติที่

ดีกวาทั้งคณุสมบตัิทางกายภาพและทางกล เมื่อเปรียบเทียบกับแผนทีไ่มผสมพาราฟนอิมัลชัน

สรุปไดวาแผนใยไมอดัที่มรีะดับความหนาแนนสงู มีคาคณุสมบัตติาง ๆ ของแผนที่ดกีวา แผนที่

มีความหนาแนนต่ํา การผสมกาวในปรมิาณที่เพ่ิมขึ้น และการใชพาราฟนอมิัลชันกับเสนใย

สามารถชวยลดการขยายตัวตามความหนา การดูดซึมน้าํได และเพ่ิมคุณสมบตัิทางกลของแผน

ไดเปนอยางดี

ธเนศ ศรตีภาณ,ุ ปราณ ี ปานกล่ํา  ไดศึกษากรรมวิธกีารผลติแผนผลติภัณฑความ

หนาแนนปานกลางจากเสนใยมะพราว ทีไ่ดจากการทดลองเปนแผนเสนใยอัดชัน้เดยีว ผลิตจาก

กรรมวิธแีหง (Dry-forming process) ขนาดของแผน 350 x 350 มิลลิเมตร หนาประมาณ 6

มิลลิเมตรมรีายละเอียดการผลิตดงันี ้ คือ ทําการอัดดวยเครื่องความถี่สงู ใชแรงอัดที่ 150 กก./

ซม2 มีสวนผสมของกาวยูเรยีตอน้ําหนกัอบแหงของเสนใยที่ 8%, 10% และ 12% ตามลําดบั

และ พาราฟนเหลว 1% ความชื้นของเสนใยกอนการผสม 2-5% และความชืน้หลงัการผสมเย่ือ

แลว 8-11% ไดแผนเสนใยความหนาแนนเฉลี่ย 524, 556และ 632 Kg/m3 ตามลําดบั การ

ทดสอบคุณสมบตัิทั้งทางสกายสมบัต ิและกลสมบตัิไดกระทําตามมาตรฐาน ASTM และ JIS ซึ่ง

ผลการทดสอบสรุปไดดังนี้ ผลการทดสอบพบวาสามารถผานคามาตรฐาน ASTM D1037-

1999. และ Jis A. 5906-1983. เฉพาะความตานทานแรงดดั (MOR) มอดูลัสยืดหยุน (MOE)

และความตานทานแรงดึงตัง้ฉากกบัผิวหนา ไดดีที่สดุในระดบัปริมาณเนื้อกาวที่ 12% แตมคีา

การขยายตัวตามความหนาและการพองตัวที่สงูเกนิมาตรฐานกําหนดมากทั้ง 3 ระดับของกาว

เนื่องจากในการแยกเสนใย ไมสามารถ แยกขุย ของกาบมะพราวออกไดหมด ซึ่งขุยเหลานี้มี

คุณสมบตัิในการดดูซึมน้าํไดดี ดังนั้นแผนผลติภัณฑที่ไดนี้จึงเหมาะสม กับการนาํไปใชงานที่ไม

กระทบหรอืสัมผัสกบัสภาพเปยกหรอืความชืน้สูง เชน กรอบรปู กรุหลงัตู พ้ืนลิ้นชกั เปนตน
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วาที ทองสัมฤทธิ,์ ธนวรรณ เวียงสีมา ไดทําการศึกษาระดับปริมาณเนื้อกาวทีม่ผีลตอ

สกายสมบตัิและกลสมบัติ ของแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางจากไมยางพาราแผนใยไม

อัดจากยางพาราทีไ่ดจากการทดลองเปนแผน ใยไมอัดชั้นเดียวที่ผลิตจากกรรมวธิีแหง (Dry-

forming process) ลักษณะ เปนแบบ Smooth two side ของแผนขนาดแผน 350 x 350

มม. หนาประมาณ 10 มม. มีความหนาแนนปานกลาง 750-800 กก./ม3 ทําการ อัดดวยแทน

อัดรอนที่ 150-160 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีใชความกดดนัที่ 150 กก./ซม.2มีสวนผสมของ

กาวยูเรีย 13 % และพาราฟน เหลว 1 % โดยใชอตัราสวนของเนื้อกาวแหงที่ผสมตอเย่ือแหงใน

อัตรา สวน 47, 52, และ 62 % ตามลาํดบัชื้นของเสนใย 5 % กอนการผสมกาวและ ความชืน้

15 % หลังจากการผสมเย่ือแลว การทดสอบคุณภาพในดานตาง ๆ ทั้งทางกลสมบัตแิละทาง

สกายสมบตัิของแผนใยไมอดัความหนาแนนปานกลาง ไดกระทําตามมาตรฐาน JIS ซึ่งผลการ

ทดลองสรุปไดดังนี้ ผลการศึกษาวิจัยพบวาแผน MDF ที่ทดลองระดับเปอรเซน็ตของ Solid

content ที่ 47, 52, 57 และ 62 % ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน JIS A. 5906-1983 แลว

สามารถผานคามาตรฐานไดทุก Treatment แผน MDF ที่มี Solid content 47 % เปนแผน

ทดลองทีด่ีที่สดุ มีคาความตานแรงดดั (MOR) สูงมีมอดุลัสยืดหยุน (MOE) สูงมีการดูดซึมน้าํ

(water absorption) ไดนอย มีการขยายตวัตามความหนา (Swelling in water) ต่าํกวาระดับ

ของ Solid content ที่ 52, 57 และ 62 % ตามลําดับ ขนาดของเสนใยที่เหมาะสมในการนํามา

ผลิตแผนควรมเีสนใยละเอียดที่ 120-140 mesh และสวนเสนใยหยาบที่ 20-40 mesh ซึ่ง

สามารถนํามาผลติ เปนแผนใยไมทีม่ีความแขง็แรงสงู เพราะเกดิการเรียงตวัซอนทับกัน

(overlapping) เกิดรูพรนุของการเรียงตัวนอย สงผลใหมีการยึดเหนี่ยวภายในสูง ความชืน้ ของ

เสนใยมากจะกอใหเกดิปญหาในการผลติ ตองใชระยะเวลาในการ อัดตัวนานสิน้เปลืองคาใชจาย

มีผลตอความแข็งแรง เพราะการระเหยของน้ํา ในเสนใยทําใหเกดิความเครียดภายใน ทําใหเกิด

การระเบดิตัวภายใน การเรียงตัว ของเสนใยที่สม่าํเสมอใหคาความแขง็แรงสงูสุดและมคีา

ใกลเคียงกนัทั่วทัง้แผน ความหนืดของกาวที่สงูจะสงผลใหเกิดความแข็งแรงนอยลง เพราะการ
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กระจายตัวของละอองกาวทีจ่ับตวักับเย่ือไมดีพอ หากตองการใหกาว ที่มีความหนดืสูงจะตองใช

ความดนัของลมใชพนตองมากพอ และตองใชระยะ เวลาในการพนนาน หากใชความหนดืของ

กาวนอย ๆ กอเกิดปญหาความชืน้ใน ของเสนใยดงักลาวขางตนฉนั้นความหนดืของกาวควรอยู

ในชวง 120-1000 เซนตพิอยส การกระจายตวัของกาวที่ผสมกับเย่ือ หากมกีารกระจายที่ไม

สม่ําเสมอกัน จะกอใหเกิดตาํหนิที่ผวิงาน (resin mark) จะมีผลตอความแข็งแรงของโครงสราง

และการเคลือบผวิชิ้นงาน

สมเจตน พัชรพันธ พัฒนะ รักความสุข และคณะ ไดทําการผลติฉนวนความรอนจาก

เสนใยหญาแฝกและน้ํายางธรรมชาติการนําเสนใยเซลลูโลสมาผลิตเปนฉนวนความรอนนบัเปน

แนวทางทีด่ีในการนําวัสดธุรรมชาติมาใชประโยชนซึ่งจะสงผลดตีอการอนรุักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอมและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร งานวิจยันี้เปนการศึกษาเบื้องตนเกีย่วกับ

กระบวนการผลติและสมบัตทิางความรอนของฉนวนความรอนจากเสนใยหญาแฝกและน้ํายาง

ธรรมชาติ โดยการนาํเสนใยหญาแฝกสายพันธุราชบุรผีานกระบวนพนเคลือบประสานเสนใย

หญาแฝกดวยน้ํายางธรรมชาติ แลวทาํการขึน้รูปเปนฉนวนความรอนขนาดกวาง 20 เซนตเิมตร

ยาว 20 เซนติเมตร และ หนา 1.5 เซนติเมตร มคีวามหนาแนน 180 กิโลกรมั ตอ ลูกบาศก

เมตร คาการนําความรอนของฉนวนที่ผลิตไดมีคา 0.0564 W/m K ซึ่งใกลเคียงกับฉนวนความ

รอนที่ผลติเชงิพาณิชย ผลการศึกษาเบื้องตนแสดงใหเหน็วา มีความเปนไปไดอยางย่ิงในการนํา

เสนใยหญาแฝกและน้ํายางธรรมชาติมาผลิตเปนฉนวนความรอนเพ่ือทดแทนฉนวนความรอนที่

ผลิตจากเสนใยสังเคราะห

นิศากร เจรญิดี ไดทําการศึกษาผลติแผนชิ้นไมอดัจากผกัตบชวาการวิจัยครั้งนี้

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการผลิตแผนชิ้นไมอัดจาก ผกัตบชวา และเพ่ือศึกษา

คุณสมบตัิของแผนชิ้นไมอดัที่ผลิตจากผกัตบชวา รวมถงึคุณสมบตัิทาง กายภาพและคุณสมบัติ

เชิงกล เปนการเพ่ิมมูลคาของวัชพืชน้ําและลดปรมิาณวชัพืชน้ํา ทําการทดลอง โดยใชสารเชื่อม

ติด คอื กาวยูเรีย-ฟอรมัลดไีฮด 10% และกาวฟนอล-ฟอรมัลดไีฮด 5% และกาํหนด ใหแตละ
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แผนชิน้ไมอัดมีความหนาแนน 700 กก./ลบ.ม. และความหนาแนน 800 กก./ลบ.ม. ใชสาร กนั

ซึม คือ สารพาราฟนอิมัลชัน่ที่ 1 % และ 2% รวมทัง้หมด 8 ชนิด หลังจากนัน้นาํแผนชิ้นไมอดั

ที่ผลิตจากผกัตบชวาทั้ง 8 ชนดิ มาทดสอบคุณสมบตัิทางกายภาพและคุณสมบตัิเชิงกล ตาม

มาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก.876-2532 ผลการวิจัยการผลิตแผนชิ้นไมอดัจากผักตบชวา

พบวา ผักตบชวาสามารถนํามาอดัเปน แผนชิ้นไมอดัได ซึ่งมคีุณสมบัติทางกายภาพตามที่

ตองการและคุณสมบตัิเชงิกลใกลเคียงกบัคา มาตรฐาน มอก.876-2532 จากการวิเคราะหโดย

ใชคามาตรฐาน Z (Z-SCORE) พบวา แผนชิน้ ไมอดัทีผ่ลิตจากผกัตบชวาผสมกาวยูเรีย-ฟอรมัล

ดีไฮด ความหนาแนน 800 กก./ลบ.ม. และสาร พาราฟนอิมัลชั่น 1 % เปนแผนชิน้ไมอดัที่ผลติ

จากผักตบชวาที่มคีุณภาพดทีี่สุด ปญหาและขอเสนอแนะจากการศกึษาครัง้นี้ คือ ในการพนกาว

กับชิ้นผกัตบชวาควรจะ พนกาวใหกระจายและทัว่ถึงชิน้ผักตบชวาทั้งหมด เพ่ือปองกันการจบั

กันเปนกอนระหวางชิน้ ผักตบชวากบักาว ซึ่งจะสงผลใหการโรยชิน้ผักตบชวาเตรียมอัดมคีวาม

หนาแนนไมสม่ําเสมอ

สมคิด ทองบุญ การศกึษาแผนชิน้ไมอัดจากเกลด็ไมยางพาราโดยใชสารยึดพอลิเมอริก

เอ็มดไีอการวิจัยนี้เปนการศกึษาการผลติแผนชิน้ไมอัดไมยางพารา (Heveabraziliensis) โดยใช

สารยึดพอลิเมอริกไดไอโซไซยาเนต (พีเอ็มดีไอ)โดยศึกษาผลของวัสดกุันสารยึดเกาะติดแผนรอง

อัด ไอโซไซยาเนตอนิเดก็ซ(ปริมาณของพอลิออล) ปรมิาณของสารยึดทีช่ั้นผวิ/ชั้นใส อุณหภูมิใน

การเคียวสารยึด ระยะเวลาในการเคียวสารยึด และปริมาณความชื้นของเกลด็ไม ที่มผีลตอ

สมบัตติางๆ ของแผนชิ้นไมอัดไมยางพาราโดยสารยึดพีเอ็มดไีอ และเปรียบเทียบกบัการใชสาร

ยึดฟนอล-ฟอรมัลดไีฮด จากผลการศึกษาพบวาแผนชิน้ไมอดัไมยางพาราที่ใชสารยึดพีเอ็มดไีอ

ใหชิ้นงานคุณภาพดี ทนทานตอภาวะทีรุ่นแรง การดดูซึมน้าํและการพองตวัเมื่อแชน้ําทีต่่ํา คา

ความตานแรงดัด มอดูลัสยึดหยุนและคาความตานแรงดึงตั้งฉากกบัผิวหนาที่สูง นอกจากนี้สาร

ยึดพีเอ็มดไีอยังเคียวไดเร็วเคียวไดที่อุณหภูมิคอนขางต่าํ ปริมาณการใชนอยกวา และสามารถใช

งานไดดีกับเกลด็ไมทีม่ีความชื้นสูง จากการศกึษาดวยกลองจุลทัศนอิเล็กตรอนพบวา แผนชิ้นไม
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อัดที่เตรียมจากชิ้นเกลด็ไมทีม่ีความชื้นสงูมีการยึดแนนของชิ้นเกล็ดไมทีด่ีกวาเตรียมจากชิ้น

เกล็ดไมที่มคีวามชื้นต่ํา จากการศกึษาโดยใชวธิียอมสี(ใชสียอม Lofton-Merritt) พบวา สารยึด

พีเอ็มดีไอสามารถซึมเขาไปในเนื้อไมและสามารถแพรออกไปยังบริเวณที่ไมมีสารยึดได แตพบวา

สารยึดฟนอล-ฟอรมัลดีไอดไมสามารถทาํไดปรากฎการณดังกลาวยืนยันถงึประสิทธภิาพของ

สารยึดพีเอม็ดไีอที่เหนือกวาสารยึดฟนอลฟอรมอลดีไฮด จากการศกึษาแสดงใหเหน็วาแผนชิ้น

ไมอดัไมยางพาราโดยใชสารยึดพีเอ็มดไีออาจจะสามารถใชในงานโครงสรางได

ฉัตรชัย แถมเงนิ การศึกษาการผลติแผนเสนใยอดัซีเมนตโดยใชกากตะกอนจาก

ระบบบําบดัน้ําเสียของอตุสาหกรรมผลติเย่ือกระดาษงานวิจัยนีศ้ึกษาความเปนไปไดในการนํา

กากตะกอนน้าํเสีย จากอุตสาหกรรมการผลติเย่ือกระดาษมาผลิตแผนเสนใยอดัซีเมนต โดยนํา

กากตะกอนมาจากโรงงานเย่ือกระดาษที่ใชชานออยและยูคาลิปตัสเปนวตัถุดบิ ทําการทดสอบ

ความตานทานแรงดนัของแผนเสนใยอดัซีเมนต ที่อายุทดสอบ 28 วัน เพ่ือหาสดัสวนที่

เหมาะสมระหวางปูนซีเมนตปอรตแลนด, น้ํา และกากตะกอนน้ําเสีย พบวาตะกอนชานออย

รอยละ 2 และอัตราสวนน้าํตอมวลของแข็งเทากับ 0.3 ใหแรงดัดสงูสุด สวนกากตะกอนยูคา

ลิปตัส ใหแรงดัดสงูสุดที่ปรมิาณกากตะกอน รอยละ 5 และอตัราสวนน้ําตอมวลของแข็งเทากับ

0.45 จากนัน้ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางความรอน พบวาความหนาแนน

ของแผนเสนใยอัดซีเมนตที่ใชกากตะกอนชานออยรอยละ 2 มีคาสูงกวาแผนซีเมนตเพสต สวน

แผนเสนใยอัดซีเมนตที่ใชกากตะกอน ยูคาลิปตัสรอยละ 5 มีคาต่ํากวาแผนซีเมนตเพสต

ความชื้นเพ่ิมขึ้น เมื่อแผนเสนใยอัดซเีมนตทัง้สองชนิด มีระยะเวลาการบมมากขึน้ โดยแผนเสน

ใยอัดซีเมนตที่ใชกากตะกอนชานออยรอยละ 2 มีคาต่ํากวา แผนเสนใยอัดซีเมนตที่ใชกาก

ตะกอนยูคาลปิตัสรอยละ 5 การพองตวัเมือ่แชน้ํา 24 ชัว่โมงของแผนเสนใยอดัทั้งสองชนดิ ไมมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ความตานทานแรงดัด ความตานทานแรงดงึตัง้ฉากกับผวิหนา และการ

นําความรอน ของแผนเสนใยอัดซีเมนตทัง้สองชนิดเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาการบม ซึ่งแผนเสนใย

อัดซเีมนตที่ใชกากตะกอนชานออยรอยละ 2 มีคาสูงกวา แผนเสนใยอดัซเีมนตที่ใชกากตะกอนยู
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คาลิปตัสรอยละ 5 สวนการศึกษาเบื้องตน ของโครงสรางจุลภาคโดยกลองจุลทรรศนอิเลค็ตรอ

นแบบสแกนพบวา ทีอ่ายุการทดสอบ 28 วัน แผนเสนใยอัดซเีมนตที่ใชกากตะกอนชานออย

รอยละ 2 มีพันธะระหวางกากตะกอนกบัโครงสรางซีเมนตเพสตทีแ่ข็งแรงกวา แผนเสนใยอดั

ซีเมนตที่ใชกากตะกอนยูคาลิปตัสรอยละ 5

กิตติเดช แกวฉา ชัยคาน กองสุวรรณครีี ภูวนาท ดวงเสน และคณะ การศกึษาความ

เปนไปไดในการผลติแผนปารติเกิลบอรดจากใบยางพาราจากการนําใบยางพาราที่เหลือทิ้งจาก

การเกษตรมาใชเปนวสัดุทดลองในการผลิตแผนปารติเกลิบอรดโดยใชชนดิและปรมิาณกาวที่

แตกตางกนั เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการผลติแผนปารติเกิลบอรดจากใบยางพารา โดยการ

อัดในแนวราบดวยเครื่องอดัรอน แรงดนัในการอดั 150 กก/ ซม. 2 อุณหภูมิในการอัด 150 ?C

ใชเวลาในการอดั 5 นาที ชิน้ใบยางพารามีความชืน้ทื่ 4.8 % โดยใชกาว pMDI ที่ระดับปริมาณ

กาว 4% , 7% ,10% กาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด (UF) 13% และกาวยูเรียฟอรมัลดไีฮด (UF) 13%

ผสมกับกาว pMDI 1% และ 2% ของปรมิาณเนื้อกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด (UF) ทั้งหมดผลจาก

กรทดสอบคาตามาตฐาน JIS A 5908 - 1994 พบวาแผนชิน้ทดสอบที่ใชกาว pMDI ที่ระดับ

ปริมาณกาว 4% , 7% , 10% จะมีคุณสมบตัิสูงกวาแผนชิ้นทดสอบที่ใชกาวยูเรียฟอรมัลดไีฮด

13% และกาวผสมของทั้งสองสัดสวนแผนชิน้ใบยางพาราอดัที่ใชกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด 13%

ผสมกาว pMDI 1% และ 2% ของปริมาณเนื้อกาวยูเรียฟอรมัลดไีฮดทั้งหมด จะมีคุณสมบตัิสูง

กวาแผนชิน้ทดสอบที่ใชกาวยูเรียฟอรสัลดไีฮด 13% อยางเดียวนอกจากนี้ จากการทดสอบยัง

พบวาแผนชิน้ทดสอบที่มคีวามหนาแนนสงูจะมีคาการพองตวั การดดูซึมน้าํและความชื้นต่ําแตมี

คุณสมบตัิทางกลสูงโดยกาว pMDI ที่ระดับปริมาณกาว 10% มีความหนาแนนสูงสดุ สรุปไดวา

คุณสมบตัิของแผนชิ้นอัดจากใบยางพาราขึ้นอยูกับชนิดและระดบัปริมาณกาวที่ใช ซึ่งระดับ

ปริมาณกาวที่สูงขึน้จะมีอิทธิพลตอคุณสมบตัิตาง ๆ ของแผนชิ้นใบยางพาราอดั

ณัฐพงศ มณีชัย, อดิเรก ภิบาลสิงห, จุฑามาศ กระแสลม การศึกษาการผลติแผนปาร

ติ
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เกิลบอรดจากซงัขาวโพด การทดลองผลิตแผนปารติเกลิบอรดชนดิ 1 ชั้น จากซงัขาวโพด ที่

ระดบัความหนาแนน 600,700,800 กก./ลบ.ม. และ ชนดิ 3 ชั้นที่ระดบัความหนาแนน 700

กก./ลบ.ม. โดยใชกาวยูเรียฟอรมัลดไีฮด ที่ระดบักาวตอน้ําหนักแหง ของชิน้ซงัขาวโพดที่ 13%

เปนตัวเปรียบเทียบคุณสมบตัิทางกลและ คุณสมบัติทางกายภาพของแผนปารตเิกลิบอรดที่ได

จากนัน้นําผลการทดลองทั้งหมดที่ไดมาเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน JIS A 5908-1994 :

Particleboard ผลการศกึษาพบวาแผนปารติเกิลบอรดชนดิ 1 ชั้น ระดับความหนาแนน 800

กก./ลบ.ม. มีผลการทดลองทางดานกลสมบตัิ ที่สงูกวาแผนปารติเกิลบอรดชนดิ 1 ชั้น ที่ระดบั

ความหนาแนน 600,700 กก. ลบ.ม. แตมีผลการทดลองทางดานสกายสมบตัิ เชนคาการพองตัว

มีคาที่สูงกวาคามาตรฐานในทุกระดับ ผลการศึกษาพบวาแผนปารติเกิลบอรดชนิด 1 ชั้นและ 3

ชั้น ที่ระดบัความหนาแนน 700 กก./ลบ.ม. มีผลการทดลองทางดานกายสมบตัิ เชน ความชืน้

และการพองตัวแตกตางกนัโดยมีคาการพองตวัที่สูงกวามาตรฐานทั้งสองชนดิ สวนผลการ

ทดลองทางกลสมบตัิมีความไมแตกตางกันโดยทีไ่มผานคามาตรฐานทั้งสองชนิด

สุภาภร จงภักดีพงศ วรธรรม อุนจิตติชัย       แผนพารติเคิลบอรดที่ผลติ และพัฒนา

ดวยวัชพืชในทองถิ่น(ตนกก ตนแฝก และตนปรอื)โครงการวิจัยนีม้ีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษา และ

ทดลองความเปนไปไดของการผลิตแผนพารติเคิลบอรดจากวัชพืชในทองถิน่ การทดลองผลิต

แผนพารติเคิลบอรดจากวัชพืชในทองถิน่เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบตัขิองแผนประกอบกับคา

มาตรฐาน JIS A 5908-1994 พบวา ที่สภาวะความหนาแนนเทากบั 400-900 kg/m3 โดยใช

ปริมาณกาวประสานชนดิโพลีเมอริคไอโซไซยาเนต( MDI) 5% 7% และ 9% จะใหสมบัตคิวาม

ตานแรงดดั (Dry MOR)สมบัตคิวามตานแรงดึงตั้งฉาก (Dry IB) สมบัติความหนาแนน

(Density) และ สมบัติความชื้น (MC) ผานเกณฑกําหนดของมาตรฐาน JIS A 5908-1994 มี

น้ําหนักเบา ลวดลายแปลกใหม สวยงาม ไดทําการจดอนุสิทธิบตัรเลขที4่737 เมื่อวนัที่ 18
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กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ฉะนั้นการนาํวัชพืชในทองถิน่มาเพ่ิมมูลคาในการผลิตเปนแผนพารตเิคิล

จึงเปนอีกทางเลือกหนึง่ที่เปนไปไดสงู

Charoenvai S. ทําการศึกษาถึงการพัฒนาตนแบบแผนชิ้นไมอัดจากเปลือกทุเรียนและ

มะพราวที่คาสัมประสิทธิ์การนําความรอนต่ํา โดยใชเปลือกทุเรียนและใยมะพราวเปนวัตถุดิบใน

การผลิตแผนชิ้นไมอัดโดยทําการศึกษาปจจัย 2 ประการไดแกชนิด ของกาวคือยูเรีย

ฟอรมาลดีไฮด 12% ฟนอลฟอรมาลดีไฮด 6% และไฮโซไซยาเนต 3% จากการทดลองพบวา

ชนิดของกาวไมมีผลแตกตางกนัมากนักตอสมบัตขิองแผนชิ้นไมอดั แตความหนาแนนสงผลอยาง

มากตอสมบัติของแผน เมื่อความหนาแนนเพ่ิมมากขึ้นสมบัติเชิงกลก็เพ่ิม เชน คาความตานทาน

มอดูลัสแตกราว และความตานทานมอดูลัสยืดหยุนสูงขึ้น แตไมมากนัก แตคาความคงขนาด

ของการพองตัวเมื่อแชน้ํา และความหนาแนนสูงขึ้น คาสัมประสิทธิ์การนําความรอนก็จะสูงขึ้น

ดวยเชนกัน

Sampathrajan A.  Vijayaraghavan N.C. และ Swaminathan K.R. ไดศึกษาถึง

สมบัติเชิงกล และเชิงความรอนของแผนปารติเกิลบอรดทํามาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ใชกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด 6% (โดยน้ําหนัก) เปนสารยึดติด มาผลิตแผนปารติเกิลบอรดชนิด

ความหนาแนนต่ํา (low density particle board) จากการทดสอบ พบวา แผนที่ทําดวยซัง

ขาวโพด มีคามอดูลัสยืดหยุนที่สูงกวาแผนที่ทําจากฟางขาว แผนที่ทําจากซังขาวโพดและเปลือก

ถั่วลิสงจะมีคาความตานทานมอดูลัสแตกราวที่สูงกวาแผนอื่นๆ สวนคาความแข็งแรงทนการ

กระแทก (impact strength) และคาความตานทานมอดูลัสยืดหยุน นั้นมีคาที่ใกลเคียงกัน และ

แผนที่ทําจากซังขาวโพดจะมีคาความตานทานแรงดึง (tensile strength) สูงกวาแผนจากฟาง

ขาว สวนแผนที่ทําจากเปลือกถั่วลิสง และซังขาวโพดจะมีคาความตานการเฉือน (shear

strength) มากกวาแผนอื่นๆ สวนการทดสอบคาการนําความรอน (thermal conductivity)

ของแผนที่ทําจากฟางขาวจะมีคาการนําความรอนที่ต่ําที่สุด และเปลือกถั่วลิสงจะมีคาที่สูงกวา

แผนอื่น ๆ
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กิตติศักดิ์ บัวศรี ศึกษาการผลิตแผนฉนวนความรอนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

โดยใชฟางขาวเปนวัตถุดิบและจัดเปนฉนวนความรอนที่ดีประเภทหนึ่ง ซึ่งพิจารณาจากคาการ

นําความรอนที่มีคาอยูระหวาง 0.0564 และ 0.0957 W/m.K ขึ้นอยูกับความหนาแนน และ

ปริมาณกาวสังเคราะห  คาการนําความรอนของแผนฉนวนมีแนวโนมลดลงเมื่อความหนาแนน

และปริมาณกาวสังเคราะหลดลง นอกจากนี้ผลการทดสอบ ปริมาณความชื้น  การดูดซึมน้ํา

การพองตัวเมื่อแชน้ํา  คาความตานทานทนแรงกระแทก  คามอดูลัสแตกราว คามอดูลัสยืดหยุน

และคาความตานทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา ชี้ใหเห็นวา แผนฉนวนความรอนที่ผลิตโดยใช

ปริมาณกาวสังเคราะห 12% และ16% ที่ความหนาแนนระหวาง 600–700 Kg/m3 นอกจาก

สามารถใชเปนฉนวนความรอนที่ดีแลว ยังสามารถใชเปนแผนชิ้นไมอัดความหนาแนนปานกลาง

ที่มีสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 876-2532

ประมวล ดีประดวง และคณะ ทําการศึกษา การผลิตแผนปารติเกิลบอรดความ

หนาแนนปานกลางจากขุยมะพราว มาทําเปนแผนฉนวนกันความรอน  มีความหนาแนนเฉลี่ย

เทากับ 371 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร จากการทดลอง พบวาอัตราสวนของกาวตอน้ําหนัก

ของขุยมะพราว (โดยน้ําหนัก)ทําใหสมบัติดีที่สุดที่ใชกาว 12% ทําการอัดในแนวราบเปนแบบ

3 ชั้น (3 layer) โดยชั้นกลางจะใชเสนใยซึ่งมีขนาดโตกวา 5 มม. สวนที่ผิวดานนอกทั้ง 2 ดาน

จะใชขุยมะพราวขนาด 1-5 มิลลิเมตรโดยใชอัตราสวนเสนใยตอขุยมะพราวเทากับ 1:1 จากการ

ทดสอบ คาการนําความรอน (thermal conductivity) เฉลี่ยเทากับ 0.0829 W/m.K หรือ

เทากับ 42.93% คาความชื้นของแผนเฉลี่ยประมาณ 11-13% โดยน้ําหนัก และอัตราการดูดซึม

น้ําที่ 2 ชม. เทากับ 5.889% โดยปริมาณ

วรธรรม  อุนจิตชัย และ จรัส  ทองสถิตย ไดศึกษาพฤติกรรมของการดีดคืนและการ

หดตัวทางความหนาของแผนในการผลิตแผนใยไมอัดฉนวนจากชานออย  ปจจัยที่ทําการศึกษา

ทั้ง 2 ปจจัย  ปจจัยแรก คือความหนาแนนของแผนใยไมอัดฉนวน ที่ 16 18 20 ปอนดตอ

ลูกบาศกฟุต สวนปจจัยสอง คือความหนาแนนของแผนที่ 10 , 12 และ14 มิลลิเมตร  ผลการ
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ทดลองพบวา  ปจจัยทั้ง 2 ปจจัย มีอิทธิพลสําคัญตอการดีดคืน และหดตัวของแผนเสนใยไมอัด

ฉนวน คือความหนาแนนของแผนที่มากกวามีผลทําใหการดีดคืนตัวและหดตัวของแผนสูงขึ้น

และเมื่อทําการบีบอัดใหแผนแบนลงมากกวา  และยังพบวา ความละเอียดของเย่ือ  ระยะเวลา

หลังจากอัดเย็นถึงอบกอนอบแหง    การอบในเตาอบ การปรับสภาวะของแผนหลังอบแหง  มี

ผลตอความหนาแนนของแผนในกรรมวิธีการผลิต

2.4 ทฤษฎีท่ีสําคัญ

2.4.1     ยาง (Rubber)

ยาง เปนสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ (Micro Molecule) หรือที่ทางเคมี

เรียกวา เปนสารประกอบพวกโพลีเมอร (Polymer) นั้นซึ่งมีสมบัติพิเศษที่เปนเอกลักษณ คือ มี

ความยืดหยุนได (Elasticity คือ ยืดหรือยุบไดเมื่อถูกดึงหรือกด และกลับคืนสูสภาพเดิมไดเมื่อ

ปลอยใหเปนอิสระ) นักอุตสาหกรรมยาง เรียกอีกอยางหนึ่งวา “ Elastomer ”

ยางที่ใชเปนวัตถุดิบสําคัญในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางตางๆ เปนสารประกอบทาง

เคมี ซึ่งไดจากธรรมชาติ คือ ตนพืช หรือจากการสังเคราะหทางเคมี ยางจากตนพืช เรียกวา ยาง

ธรรมชาติ (Natural Rubber, NR) ยางพาราเปนพืชที่ปลูกกันอยางกวางขวางในแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งถือเปนแหลงกําเนิดวัตถุดิบยางธรรมชาติที่สําคัญที่สุดในปจจุบัน และนับ

ไดวาเปนพืชชนิดเดียวที่ใหยางธรรมชาติที่ไดนํามาใชประโยชนกวางขวางในอุตสาหกรรมผลิต

ผลิตภัณฑยาง (วราภรณ   ขจรไชยกูล)

1)    โครงสรางของยาง ยางธรรมชาติ (Natural Rubber, NR) มีชื่อทางเคมี

คือ ซิส-1, 4-พอลิไอโซพรีน (Cis-1, 4-polyisoprene, PI) เปนพอลิเมอรสายโซตรงยาวมีหนวย

ซ้ํา ๆ กันคือไอโซพรีน (C5H8) กลาวคือ ในโมเลกุลยาง 1 โมเลกุล จะประกอบดวยธาตุคารบอน

5 อะตอม และธาตุไฮโดรเจน 8  อะตอม  มาตอกันเปนสายยาวแบบเสนตรง ดังภาพที่ 2.1 น้ํา
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ยางธรรมชาติมี pH ประมาณ 6.5 – 7.0 ความหนาแนนประมาณ 0.97 - 0.98 g/cm3 และมี

ความหนืด (Viscosity) ไมแนนอน (อิทธิพล   แจงชัด)

CH3 H
C = C

CH2 CH2
n

ภาพที่ 2.5 โครงสรางทางเคมีของยางธรรมชาติ – ซิส – 1, 4 พอลิไอโซพรนี

2)     ชนิดของยางธรรมชาต ิ ปจจุบันยางดิบจากธรรมชาตทิี่ใชในอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑยางมีจําหนายหลายชนิด ซึ่งอาจแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ ยางแหง (Dry

Rubber) และน้ํายางขน (Concentrated  Latex) ยางแหงที่ผลิตจําหนายในประเทศไทย

ไดแก ยางแผนรมควัน ยางแผนผึ่งแหง ยางเครพ ยางแทง และยางสกิม (วราภรณ   ขจรไชย

กูล)

ยางแผนรมควัน (Ribbed Smoked Sheet, RSS) การรมแผนยางดวยควันไฟจะชวย

ใหยางแหงและปองกันการเกิดเชื้อรา ชวยยืดอายุการเก็บรักษา เนื่องจากควันไฟมีสารจําพวกฟ

นอล (Phenol) ซึ่งเปนสารตอตานการเกิดเชื้อราตามธรรมชาติ ยางแผนรมควันที่แหงจะใสสี

น้ําตาลเขมอันเนื่องจากควันไฟ ดังภาพที่ 2.2 ยางแผนรมควันที่แหงสนิทจะนํามาพิจารณา

จัดแยกเกรดหรือชั้น เปนชั้น 1 ถึงชั้น 5 ตามลักษณะความสม่ําเสมอของสี ความเงา ความ

สะอาด ปริมาณฟองอากาศและสิ่งสกปรกเจือปน (อิทธิพล   แจงชัด)
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ภาพที่ 2.6 ยางแผนรมควนั

2.4.2     การออกสูตรยาง

ความสามารถออกหรือกําหนดสูตรยางเพ่ือทําผลิตภัณฑใด ๆ  ก็ตามจําเปนที่จะตองมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของยาง ทั้งยางธรรมชาติในรูปแบบตาง ๆ ยางสังเคราะหชนิด

ตาง ๆ รูหนาที่และความจําเปนของการใชสารเคมีผสมยาง  หลักสําคัญที่จะตองนํามาพิจารณา

ในการออกสูตร คือ ตองรูวาชนิดหรือสารเคมีนั้น ๆ หาไดภายในประเทศหรือไม และราคาจะ

เหมาะสมหรือคุมกับการผลิตผลิตภัณฑนั้น ๆ ไหม ควรรูวิธีการหรือกระบวนการที่จะผลิต

ผลิตภัณฑนั้นคือใชวิธีใดและผลิตภัณฑที่จะผลิตมีสมบัติไดมาตรฐานตามที่ตลาดหรือผูใช

ตองการมีตนทุนการผลิต ที่สมดุลกันหรือไม (วราภรณ   ขจรไชยกูล)

ตัวอยางสัดสวนที่ใชในสูตรยางผสมสารเคมี

phr (สวนในยาง 100 สวน)

ยาง 100

กํามะถัน 2.5 - 3.5

สารเรงปฏิกิริยาวัลคาไนซ 0.5 - 1.5

สารเสริมตัวเรงปฏิกิริยาวัลคาไนซ 1 – 5

สารตานทานยางเสื่อมคุณภาพ 1 – 2

สารชวยในการแปรรูปยาง 5 - 10

สารตัวเติม ตามตองการ

(ภัทรา  กานตศิลป)
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โดยทั่วไปการออกสูตรการผสมเคมยีางนิยมใชหนวย phr (Part Per Hundred of

Rubber) คือจะใชสารเคมีในปริมาณที่เทียบเทา 100 สวน (โดยน้ําหนัก) ของยางเชน ใชกรดส

เตียริก 2 phr หมายความวาถาใชยางดิบ 100 กรัม ก็จะเติมกรดสเตียริกลงไป 2 กรัม เปนตน

(พงษธร   แซอุย)

2.4.3     สารเคมีที่ใชผสมในยาง

สารเคมีสําหรับยาง (Additive for Rubber) หมายถึง สารเคมีใดๆ ที่ใสลงไปในยางเพ่ือ

จุดประสงคเฉพาะอยางในกระบวนการคงรูป เพ่ือใหไดผลิตภัณฑยางสําเร็จรูปตามความ

ตองการ โดยปกติแลวยางดิบหรือยางไมคงรูปมีสมบัติที่ไมเหมาะสมกับการนําไปใชงาน ตอง

ผานกระบวนการบดผสมสารเคมีขึ้นรูป และทําใหคงรูปกอนจึงจะใชงานได (ภัทรา   กานต

ศิลป)

1)     จุดประสงคการใชสารเคมีในการผสมในยาง

ก)    เพ่ือปรับปรุงสมบัติของยาง ยางดิบไมเหมาะกับการใชงาน คือ มี

สมบัติออนตัวหรือเปนพลาสติก (Plasticity) และมีความยืดหยุนอีลาสติค (Elasticity) ในตัว

ของยางมีความยืดหยุน คือ สมบัติของวัสดุที่มีรูปรางเปลี่ยนแปลงไปตามแรงมากระทําและ

กลับคืนสูสภาพเดิมเมื่อหมดแรงกระทํา  ความออนตัวหรือความเปนพลาสติก คือ วัสดุสามารถ

เปลี่ยนแปลงรูปรางตามแรงกระทําได เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางแลว มันจะไมกลับคืนสู

รูปรางเดิมเมื่อหมดแรงกระทํา เชน สารพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติแข็ง และถาใหความรอนแก

พลาสติกสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิ ณ จุดหลอมเหลว มันจะเริ่มเย้ิมและมีคุณสมบัติออนตัวตามแรง

กระทํา อาจมีอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวได เมื่อรอนจนถึงหลอมเหลวยางมีคุณสมบัติ

เปนทั้งพลาสติกและอีลาสติกทําใหไมสามารถนํายางไปใชไดโดยตรง

ยางเปนเทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) ยางดิบมีสมบัติความเปนพลาสติกมากกวา

อีลา-สติกที่อุณหภูมิต่ํายางจะแข็งกระดางและที่อุณหภูมิต่ํากวา -72 องศาเซลเซียส จะเปลี่ยน

แปรคุณสมบัติเปนแกวแตกหกัไดงาย แตเมื่ออุณหภูมิสูงขึน้ยางจะนิ่มไหลแปรรปูไป การมีสมบัติ
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เปนเทอรโมพลาสติกทําใหยางใชงานไดในชวงอุณหภูมิที่จํากัดไมสามารถที่จะนําไปใชประโยชน

ได ยางมีความแข็งแรงต่ํา ความตานทานตอแรงดึงต่ํา และความตานทานตอการสึกหรอต่ํา

สามารถละลายไดงายในตัวทําละลายหลายชนิด

ข)     เพ่ือเปนตัวชวยในกระบวนการแปรรูปยาง ปกติในยางดิบที่ยังไม

ผสมกับสารอะไรจะมีคุณสมบัติเหนียว ทําใหลําบากในการนําไปเขาขบวนการตาง ๆ เชน การ

รีดยางใหเปนแผนเรียบจากเครื่องรีดเรียบ (Calender) หรือการทําทอยางและเสนยางจาก

เครื่องอัดยางผานดาย (Extruder) ขบวนการเหลานี้จะแสดงใหเห็นถึงความผิดปกติ หรือความ

สม่ําเสมอของยาง เมื่อผานเครื่องรีดเรียบ และความผิดปกติในการพองตัวของยางเมื่อผาน

เครื่องอัดยางผานดาย (Die) แตหลังจากที่ไดเติมสารเคมีบางชนิด เชน สารตัวเติมสารทําใหยาง

ออนตัวแลวจะทําใหผลผลิตที่ไดจากเครื่องรีดเรียบมีผิวเรียบ และสามารถจะลดปญหาเกี่ยวกับ

ความไมสม่ําเสมอของแผนยางหรือการพองตัวของทอยางได

ค)     ทําใหยางมีขอบเขตการใชงานกวางขวางขึ้น จากความเหมาะสม

ในการเลือกสารเคมีผสมในยางจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑยางไดมาก

และผลิตภัณฑที่ไดเหลานี้จะเปลี่ยนจากออนไปจนถึงผลิตภัณฑที่มีความสามารถทนความรอน

เชน ขวดใสน้ํารอน และผลิตภัณฑที่มีความแข็งมากที่สุด เชน เปลือกหมอแบตเตอรี่ ตองการ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑยาง อยางไรก็สามารถเลือกชนิดและปริมาณของสารเคมีไดตาม

วัตถุประสงค

ง)     เพ่ือเปนการลดตนทุนในการผลิต  การนํายางมาทําเปนผลิตภัณฑ

ถาใชแตเนื้อยางลวน ๆ จะทําใหตนทุนการผลิตสูงถาผสมสารอื่นที่มีราคาถูกลงไปจะทําใหลด

ตนทุนการผลิตลง

2)     สารเคมียางที่ใชสําหรับการผลิตผลิตภัณฑยางจําแนกไดดังนี้

ก)   ยาง (Rubber) ซึ่งอาจเปนยางธรรมชาต ิ ยางสงัเคราะห หรือยาง

ธรรม-ชาติผสมกับยางสังเคราะห หลังจากทําการเลือกชนิดของยางที่นํามาใชไดแลว เมื่อนํามา
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บดผสมกับสารเคมีควรจะมกีารตรวจสอบสมบัตขิองยางผสมกับสารเคมี สมบตักิารคงรูปและ

สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของยางตามความเหมาะสมกับการใชงาน

ข)     สารทําใหยางคงรูป หรือสารวัลคาไนซิ่ง (Vulcanizing Agent)

เปนสารที่กอใหเกิดการเชื่อมโยงกนัระหวางโมเลกุลของยาง (Crosslink) เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติ

ของผลิตภัณฑยางใหดีขึ้นปฏิกิริยาที่ เกิดขึ้น  เรียกวา การคงรูป หรือการวัลคาไนซ

(Vulcanisation หรือ Cure) ซึ่งสมบัติของยางที่จะเปลี่ยนไปจากอีลาสติกความเปนพลาสติก

ไปสูความเปนอีลาสติกสูงขึ้น เพ่ิมความแข็งแรงเพ่ิมมอดูลัส และเพ่ิมความตานทานตอการสึก

หรอเปลี่ยนสภาพของยาง จากการละลายไดในสารละลาย เปนยางที่ไมละลายในสารละลาย

และไมพองตัว เปนการเปลี่ยนยางจากยางสภาพเทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) เปนเทอร

โมเซทติ้ง (Thermosetting) สารทําใหยางคงรูปหรือสารวลัคาไนซิง่ แบงออกไดเปน 3 พวก คือ

- กํามะถัน (Sulphur, S) และธาตุที่คลาย ๆ กํามะถัน การคงรูป

ดวยกํามะถันเปนระบบที่ใชกันมากที่สุดในปจจุบัน เพราะเปนระบบที่มีตนทุนต่ําการคงรูป

เกิดขึ้นไดเร็ว (เมื่อใชกํามะถันรวมกับสารตัวเรงปฏิกิริยาในปริมาณที่เหมาะสม) และยางคงรูปที่

ไดก็มีสมบัติเชิงกลที่ดี ดวยเหตุนี้ระบบการคงรูปดวยกํามะถันจึงนิยมใชในการคงรูปยางแทบทุก

ชนิดที่มีพันธะคูอยูในโมเลกุล (พงษธร   แซอุย)

กํามะถัน (Sulphur, S) เปนสารทําใหยางคงรูป หรือสารวัลคาไนซซิ่งที่นิยมใชกันมาก

ที่สุด ประมาณ 90 เปอรเซ็นตยางที่ไมอิ่มตวั (Unsaturated Rubber) ไดแก ยางธรรมชาติ ยาง

SBR ยาง NBR เปนตน ปริมาณของกํามะถันที่จะใชอยูในชวงประมาณ 1 - 3 phr (สวนในยาง

100 สวน) แตโดยทั่วไปมักใชไมเกิน 2.5 phr เพราะปริมาณกํามะถัน 2.5 phr จะใหคาความ

ตานทานตอแรงดึงสูงที่สุด  นอกจากเมื่อตองการยางที่มีมอดูลัสต่ําจะใชกํามะถันนอยลงหรือถา

ตองการยางที่มีมอดูลัสสูงจะใชกํามะถันมากขึ้น การใสกํามะถันลงไปในยางจะใสหลังสุดใน

จํานวนสารเคมีทั้งหมดเพ่ือปองกันไมใหเกิดการคงรูปกอนกําหนด
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ขอดี ของกํามะถันมีราคาคอนขางถูก ทําใหตนทุนต่ํา กระจายตัวไดงายในยางไมเปน

อันตรายตอสุขภาพ มีผลโดยตรงกับสารเรงปฏิกิริยาใหยางคงรูปหรือสารเรงปฏิกิริยาวัลคาไนซ

จึงสามารถควบคุมอัตราการเกิดวัลคาไนซไดดวยสารเรงปฏิกิริยา (Acc.)

ขอเสีย มีแนวโนมทําใหเกิดการแยกตัวมาอยูที่ผิวของยาง (Sulphur Blooming) มีการ

ติดสีของซัลไฟตเมื่อนํายางที่ผสมกํามะถัน ดังภาพที่ 2.7 ไปอบจะมีความตานทานตอความรอน

ไมดี มีขีดจํากัดในการใช คือ ใชไดกับยางที่ไมอิ่มตัว (Unsaturated Rubber)

ภาพที่ 2.7 กํามะถัน (Sulphur)

- สารที่ใหกํามะถนั (Sulphur Donor) สารที่มีกาํมะถันเปนองคประ -

กอบและสลายใหกํามะถันที่อุณหภูมิของการคงรูป จะเปนสารทําใหยางคงรูปเชนกัน เชน ที

เอ็ม ที ดี (TMTD : Tetramethyl Thiuram Disulfide) ไดมอรโฟไลนิลไดซัลไฟด

(Dimorpholinyldisul fide) ดังภาพที่ 2.8
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ภาพที่ 2.8 ทีเอ็มทดีี (TMTD)

การใชสารที่ใหกํามะถัน จะใชรวมกันปริมาณเล็กนอยของกํามะถัน คือ ใชกํามะถันต่ํา

กวา 1 phr รวมกับสารที่ใหกํามะถัน 3 - 4 phr หรือบางกรณีอาจไมใชกํามะถันเลยก็ได

โครงสรางของการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพแข็งแรงดีกวาการเชื่อมโยงโมเลกุล โดย

ระบบที่ใชกํามะถันตามปรกติไมเกิดการบลูม (Bloom) ที่ผิวยางชวยใหเกิดความปลอดภัยใน

ขบวนการผลิต คือ ไมเกิดการคงรูปกอนกําหนดและผลผลิตที่ไดมีความตานทานตอการ

เสื่อมสภาพที่อุณหภูมิสูงดีกวา และใหมอดูลัสสูงกวาการใชกํามะถันลวน ๆ ในปริมาณเทากันแต

การใชสารที่ใหกํามะถันจะมีราคาแพงกวาการใชกํามะถันเพียงอยางเดียว เพราะสารมีราคาแพง

กวากํามะถันธรรมดาและตองใชในปริมาณมาก

- สารอื่น ๆ ที่ไมใชกํามะถัน สามารถแบงไดเปน

โลหะออกไซด (Metallic Oxides) ซึ่งไดแก พวกซิงคออกไซด (Zinc Oxide, ZnO) ดัง

ภาพ-ที่ 2.9 แมกนีเซียมออกไซด (Magnesium Oxide, MgO) ตะกั่วออกไซด (Lead Oxide,

PbO)

ภาพที่ 2.9 ซิงคออกไซด ( ZnO )

สารพวกที่มีกรุปที่ไวตอปฏิกิริยา 2 กรุป สารพวกนี้จะฟอรมเชื่อมโยงโมเลกุลของยาง

โดยการทําปฏิกิริยากับแขนงของสารโมเลกุล เชน การใช Epoxy Resin วัลคาไนซยาง Nitrile

การใชQuinine Dioxide วัลคาไนซยาง Buthyl เปนตน
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สารเปอรออกไซด (Peroxide) ใชเพ่ือการวัลคาไนซยางไดทั้งพวกที่มีความอิ่มตัว เชน

ยาง-ซิลิโคน และพวกที่ไมอิ่มตัวหรือพวกที่ไมมีกรุปที่ไวตอปฏิกิริยาคงรูป สารเปอรออกไซดที่

นิยมใชกับยางควรเปนสารที่มีความเสถียรที่จะเก็บรักษาไวไดนานมีความวองไวพอสมควรใน

การทํากับยางที่อุณหภูมิของการคงรูปและปลอดภัยในการใชงาน ซึ่งไดแก Dicumyl

Peroxide, BenZoyl -peroxide

ค) สารเรงปฏิกิริยาวัลคาไนซ (Accelerators) การวัลคาไนซยาง

ธรรมชาติถาใชสารวัลคาไนซเพียงอยางเดียว เชน กํามะถันจะทําใหเกิดการวัลคาไนซชามาก

ตองใชกํามะถันเปนจํานวนมากและใชเวลานานที่อุณหภูมิสูงแตถาใชสารเรงปฏิกิริยาวัลคาไนซ

จะชวยลดเวลาอุณหภูมิในการวัลคาไนซ และชวยปรับปรุงคุณสมบัติใหผลผลิตอีกดวย การใช

สารเรงปฏิกิริยาวัล-คาไนซสามารถแบงออกเปน 3 ระบบ คือ

- ระบบการใชสารเรงปฏิกริิยาวัลคาไนซ เพียงอยางเดียว (

Primary - Accelerator) ใหพอเพียงที่จะวัลคาไนซยางตามเวลาทีต่องการ

- ระบบการใชสารเรงปฏิกิริยาวัลคาไนซตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป

ประกอบดวยชนิดหนึ่งใชปริมาณมากเปน Primary Accelerator และอีกชนิดหนึ่งใชปริมาณ

นอยเปน Secondary Accelerator  (10 – 20 เปอรเซ็นต ของปริมาณสารเรงทั้งหมด) เพ่ือ

ชวยเสริมและปรับปรุงคุณสมบัติของผลผลิต การใชตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป จะไดผลผลิตที่มี

คุณภาพดีกวาการใชระบบสารใดสารหนึ่งเพียงอยางเดียว

- ระบบการใชสารเรงปฏิกิริยาชา (Delayed Action

Accelerator) สาร-ประเภทนี้จะไมเกิดปฏิกิริยาขณะกรรมวิธีกอนการวัลคาไนซ ซึ่งเปนการ

ปองกันปญหายางเกิดการวัลคาไนซกอนเวลา

คุณสมบัติของสารเรงปฏิกิริยาวัลคาไนซนั้นสามารถทําใหยางคงรูปไดเร็ว มีความไวใน

การเรงใหเกิดการเชือ่มโยงของโมเลกุลยางสูง ละลายไดดีในยางมีความปลอดภัยในกระบวนการ
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ผลิตสามารถเก็บรักษาไวนานโดยไมเสื่อม ใชงานไดในชวงอุณหภูมิกวางเขากันไดดีกับสารเคมี

ชนิดอื่น ๆ ที่ใสเขาไปในยาง ไมเปนอันตรายตอผูใชไมเกิดการ Reversion

ประเภทของสารเรงปฏิกิริยาวัลคาไนซ  พิจารณาตามลักษณะโครงสรางทางเคมีของ

สารเรงปฏิกิริยานั้น ๆ สามารถแบงไดเปนกลุมกัวนิดีน (Guanidine) กลุมอัลดีไฮดอะมีน

(Aldehyde Amine) กลุมซัลฟนาไมด (Sulphenamide) กลุมไธอาโซล (Thiazole) กลุมไธยู

แรม (Thiuram) กลุมไดโธโอคารบาเมต (Dithiocarbamate) กลุมแซนแตท (Xanthate) ภัท

รา   กานตศิลป [ 2 ]

โรงงานอุตสาหกรรมยางอาจใชสารตัวเรงปฏิกิริยา 2 ชนิด หรือมากกวามาทําการผสม

กัน สารตัวเรงปฏิกิริยาหลักที่ใสในปริมาณมากเรียกวา สารตัวเรงปฏิกิริยาปฐมภูมิ (Primary

Accelerator) สวนสารตัวเรงปฏิกิริยาชนิดอื่น ๆ ที่ใสลงไปในปริมาณที่นอยกวาจะเรียกวา

สาร-ตัวเรงปฏิกิริยาทุติยภูมิ (Secondary Accelerator) สารตัวเรงปฏิกิริยาทั้งสองชนิดเมื่อ

ทํางานรวมกันจะใหผลแบบเสริมกัน (Synergistic Effect) จึงทําใหยางมีอัตราเร็วของการ

เกิดปฏิกิริยาคงรูปสูงมากย่ิงขึ้น (พงษธร   แซอุย)

กลุมซัลฟนาไมด (Sulphenamide) สวนใหญมีฤทธิ์เปนกรด ไดแก CBS (N-

cyclohexyll-2-benathiazyl sulphenamide) ดงัภาพที่ 2.10 TBBS (N-tert-butyl-

2benzthiazyl sulphenamide) ซัลฟนา-ไมดเหมาะกับยางที่ใชผงถานชนดิ Furnace Black

เปนสารตวัเติมสวนใหญตองรับแรงเคนสูงๆ เชน ยางรถยนต  ยางกันชน สายพานลําเลียงเปน

ตน

ภาพที่ 2.10 สารเรงปฏิกริยิาวัลคาไนซซบีีเอส (CBS)
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กลุมไธยูแรม (Thiuram) สวนใหญมีฤทธิ์เปนกรด ไดแก TMTM (Tetramethyl

Thiuram Monosulphide) TMT หรือ TMTD (Tetramethyl Thiuram Disulphide) TET

หรือTETD (Tetraethyl Thiuram Disulphide) เปนสารเรงที่มีปฏิกิริยาเร็ว TMTD หรือTETD

สามารถใชในปริมาณเล็กนอย คือ ประมาณ 0.5 phr รวมกับกํามะถันหรืออาจใชรวมกับสารเรง

ปฏิกิริยาวัลคาไนซกลุมไธอาโซลและซัลฟนาไมดได สารเรงกลุมนี้เปนสารเรงที่ไมมีรส ไมมีกลิ่น

สามารถใชในการทําผลิตภัณฑที่โปรงใส สีขาว หรือสีตาง ๆ ใชทําผลิตภัณฑที่สัมผัสกับอาหารได

(ภัทรา   กานตศิลป)

ง) สารกระตุนปฏิกิริยาวลัคาไนซ(Activator) สารเสริมตัวเรงปฏิกิริยา

วัล-คาไนซ (Activator) เปนสารที่ชวยเรงอัตราการวัลคาไนซยางใหเร็วขึ้นโดยการทําใหสารเรง

ปฏิกิริยาวัลคาไนซมีความวองไวตอปฏิกิริยา เพ่ือที่จะไดเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นปรับปรุง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑใหดีย่ิงขึ้นโดยทําใหยางมีมอดูลัสสูงขึ้น ชนิดของสารเสริมตัวเรง

ปฏิกิริยาวัลคาไนซ สามารถแบงออกได 2 ประเภท คือ

- สารอนินทรีย ซึ่งสวนใหญเปนพวกโลหะออกไซดไดแก ซิงคอ

อก-ไซด (Zinc Oxide, ZnO) แคดเมียมออกไซด (Cadmium Oxide, CdO) แคลเซียมไฮดรอก

ไซด (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) แมกนีเซียมออกไซด (Magnesuim Oxide, MgO) ใน

บรรดาสารตาง ๆ เหลานี้  ซิงคออกไซด จัดเปนสารกระตุนปฏิกิริยาที่นิยมใชกันมากโดยทั่วไป

ซิงคออกไซด (Zinc Oxide, ZnO) เปนสารที่จําเปนในการทําใหยางคงรูปสมบูรณเปน

สารที่มีราคาคอนขางแพง เนื่องจากมีความถวงจําเพาะสูง คือ 5.57 จึงควรหลกีเลี่ยงการใช

ที่มากเกินไป ปริมาณการใชนิยมใชประมาณ 3 – 5 phr แตถาซิงคออกไซดมีขนาดอนุภาคเล็ก

สามารถลดปริมาณการใชเหลือเพียง 1 phr ได (ภัทรา   กานตศิลป)

แมวาการใชซิงคออกไซดเพียงอยางเดียวจะสามารถเพ่ิมอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาคง

รูปได   แตประสิทธิภาพในการกระตุนปฏิกิริยาจะสูงขึ้น หากใชซิงคออกไซดรวมกับไขมัน เชน
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กรดสเตียริก เพราะเมื่อสารเคมีทั้งสองทําปฏิกิริยารวมกันจะเกิดเปนสารประกอบที่สามารถ

ละลายในยางไดงาย จึงทําใหอัตราเร็วในการปฏิกิริยาสูงขึ้น (พงษธร แซอุย)

- สารอินทรีย สารเสริมตัวเรงปฏิกิริยาวัลคาไนซพวกอินทรียที่

สําคัญ คือ กรดไขมัน เชน กรดสเตียริก (Stearic Acid) กรดลอริก (Lauric Acid) กรดปาลม

มิติก (Palmitic Acid) เปนตน กรดไขมันเปนสารจําเปนในการใชเปนสารเสริมตัวเรง

ปฏิกิริยาวัลคาไนซ โดยทั่วไปกรดไขมันที่มีความเปนกรดสูงมีโมเลกุลยาวจะมีประสิทธิภาพสูง

สําหรับพวกที่มีจุดหลอมเหลวต่ําจะทําใหยางออนตัว

กรดไขมันที่นิยมใชเปนสารเสริมตัวเรงปฏิกิริยาวัลคาไนซมากที่สุด คือ กรดสเตียริก

(Stearic Acid) ปริมาณที่ใชผสมในยางจะขึ้นอยูกับชนิดของยางทีใ่ช ถายางมีกรดไขมนัอยูแลวก็

ไมจําเปนตองใสหรือทําการใสในปริมาณนอย โดยทั่ว ๆ ไปในการผสมสารเคมีกับยางธรรมชาติ

จะใสกรดสเตียริกประมาณ 1 - 3 phr เพ่ือลดอัตราการคงรูปที่แตกตางกันลงและเปนการ

ปองกันการขาดกรดไขมันที่อยูภายในยางเพราะการขาดกรดไขมันอาจจะทําใหสมบัติทาง

กายภาพแตกตางไปได (ภัทรา    กานตศิลป)

จ) สารปองกันการเสื่อมสภาพ (Antidegradants) ยางสวนใหญที่มี

พันธะคูอยูในโมเลกุลจะเสื่อมสภาพไดงายโดยเฉพาะในสภาวะการใชงานที่ตองสัมผัสกับ

แสงแดด ออกซิเจน โอโซน ความรอน หรือโลหะที่เปนตัวเรงปฏิกิริยา (Metal Catalysis)

รวมทั้งการใชงานที่ตองมีการหักงอเชิงกลตลอดเวลา ดังนั้นการเติมสารปองกันการเสื่อมสภาพ

จึงเปนสิ่งที่จําเปนเพ่ือที่จะใหไดยางที่มีอายุการใชงานที่ยาวนานเมื่อยางเกิดการเสื่อมสภาพ

สมบัติตาง ๆ ของยางก็จะดอยลง การเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นอาจสังเกตุเห็นไดจากการแข็งตัว การ

ออนตัว รวมถึงการลาตัวหรือการขยายตัวของรอยแตก โดยทั่วไปการเสื่อมสภาพจะเกิดไดเร็ว

ย่ิงขึ้นที่อุณหภูมิสูงหรือในสภาวะที่มีการปนเปอนดวยตัวเรงปฏิกิริยาออกซิเดชัน เชน

โลหะทองแดง (Cu) และแมงกานีส (Mn) เปน-ตน (พงษธร    แซอุย) ตัวอยางสารในกลุม

ปองกันยางเสื่อมสภาพ ไดแก ไอโซโพรพีลฟนีลฟนีลลีนไดเอมีน (IPPD) (N-Isopropyl-N’-
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phenyl-p-phenylenediaamine) ไดเมทีลบิวทีลฟนีลฟนี-ลลีนไดเอมีน (6PPD) (N-(1,3-

dimethylbutyl)-N’-phenyl-p-phenylenediaamine) ดังภาพที่ 2.11

ภาพที่ 2.11 สารปองกันการเสื่อมสภาพ (6PPD)

ฉ) สารตัวเติม (Filler)

สารตัวเติม (Filler) หมายถึง สารอื่นๆ ที่ไมใชยางที่ใสลงไปในยางเพ่ือลดตนทุนในการ

ผลิต เพ่ือเสริมแรงใหยางมีสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้น เพ่ือทําใหยางคอมพาวดมีสมบัติเฉพาะที่

เหมาะสมกับกระบวนการผลิต สารตัวเติมที่ใชในอุตสาหกรรมสามารถแบงกลุมออกไดเปน 2

กลุมใหญ ๆ ตามประสิทธิภาพของการเสริมแรง คือ สารตัวเติมเสริมแรง (Reinforcing Fillers)

และสารตัวเติมที่ไมเสริมแรงหรือที่เรียกวา สารตัวเติมเฉื่อย (Non-Reinforcing หรือ Inert

Fillers) หรืออาจแบงตามสีของสารตัวเติมไดเปน 2  กลุมเชนกัน ไดแก คารบอนแบล็ค

(Carbon Black) และสารตัวเติมสีออน

การเสริมแรง หมายถึง ความสามารถของสารตัวเติมในการเพ่ิมความหนืดของยางคอม-

พาวดและปรับปรุงสมบัติตาง ๆ ของยางคงรูป เชน มอดูลัส ความทนทานตอแรงดึง ความ

ทนทานตอการฉีกขาด และความทนทานตอการขัดถู คามอดูลัสและความแข็งของยางก็จะ

เพ่ิมขึ้นในขณะที่การยืดตัว ณ จุดขาดและสมบัติการกระเดงกระดอนของยางลดลง ดังนั้นสาร

ตัวเติมเสริมแรงคือสารตัวเติมที่ เมื่อใสลงไปในยางแลวจะทําใหสมบัติของยางเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ตัวอยางที่สําคัญของสารตัวเติมเสริมแรง ไดแก คารบอนแบล็ค (Carbon Black)

และซิลิกา (Silica) (พงษธร    แซอุย)
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- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสริมแรงของสารตัวเติม

ขนาดอนุภาคและพ้ืนที่ผิวจําเพาะ (Particle Size and Specific Surface Area) สาร

ตัวเติมที่มีขนาดอนุภาคเล็กจะใหการเสริมแรงแกยางไดดี เพราะสารตัวเติมที่มีขนาดอนุภาคเล็ก

จะมีพ้ืนที่ผิวตอหนึ่งหนวยของน้ําหนัก (หรือเรียกวาพ้ืนที่ผิวจําเพาะ) สูงจึงทําใหพ้ืนที่ที่จะเกิด

แรงกระทําระหวางยางกับสารตัวเติมเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นสมบัติตาง ๆ เชน ความทนทานตอแรงดึง

ความทนทานตอการฉีกขาด ความแข็ง และความทนทานตอการขัดถู จึงสูงขึ้นตามพ้ืนที่ผิว

จําเพาะของสารตัวเติม

โครงสรางของสารตัวเติม (Filler  Structure) นอกจากขนาดของอนุภาคและพ้ืนที่ผิว

จําเพาะแลว โครงสรางของสารตัวเติมก็มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการเสริมแรงเชนกัน

อนุภาคของสารตัวเตมิบางชนดิ เชน คารบอนแบล็ค (Carbon Black) จะไมอยูอยางเดี่ยว ๆ แต

จะหลอมอยูรวมกันเปนกลุมกอน เรียกวา แอกกรีเกต ซึ่งการรวมตัวกันเปนกลุมกอนดังกลาวทํา

ใหเกิดเปนโครงสรางของสารตัวเติมที่เรียกวา โครงสรางสารตัวเติมปฐมภูมิ (Primary  Filler

Structure) โครงสรางสารตัวเตมิปฐมภูมิที่เกิดขึ้นนี้จะมีความแข็งแรงสูงมากและไมสามารถถูก

ทําลายไดดวยแรงเชิงกลในระหวางกระบวนการผสม

ความวองไวทางปฏิกิริยาของพ้ืนที่ผิว (Specific Surface Activity) ปกติสารตัวเติมจะ

มีหมูฟงกชันเคมีชนิดตาง ๆ เกาะติดหรือถูกซับอยูบนพ้ืนผิว เชน บนพ้ืนผิว คารบอนแบล็ค

(Carbon Black) จะมีหมูฟงกชันทางเคมีมากมาย เชน ฟนอลิก ไฮดรอกซีล ควิโนน คารบอกซีล

และแล็กโทน ยางที่มีความเปนขั้วสูงจะทําปฏิกิริยาไดดีกับพ้ืนผิวของสารตัวเติมที่มีหมูฟงกชันที่

มีขั้ว ถาความวองไวทางปฏิกิริยาของสารตัวเติมลดลงก็จะทําใหประสิทธิภาพในการเสริมแรง

ดอยลง เชน เมื่อทําการปรับสภาพผิวของคารบอนแบล็ค (Carbon Black) ดวยการนําเอา

คารบอนแบล็ค (Carbon Black) ไปเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,600 - 3,000 องศาเซลเซียส

เปนเวลาหลายชั่วโมงความรอนที่สูงมากเชนนี้ จะทําใหหมูฟงกชันเคมีบนพ้ืนผิวของคารบอน

แบล็ค (Carbon Black) สลายตัวไป คารบอนแบล็ค (Carbon Black) ก็จะสูญเสียความวองไว
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ทางปฏิกิริยาซึ่งสงผลทําใหประสิทธิภาพในการเสริมแรงของคารบอนแบล็ค (Carbon Black)

ลดลง

คาความเปนกรด - ดาง (pH Value) แมวาคาความเปนกรด - ดาง ของสารตัวเติมจะ

ไมไดมีอิทธิพลโดยตรงตอการเสริมแรงในยาง แตเนื่องจากคาความเปนกรด- ดาง ของสารตัว

เติมสงผลกระทบโดยตรงตอลักษณะการคงรูปของยาง (สารตัวเติมที่มีฤทธิ์เปนกรดจะหนวง

ปฏิกิริยาคงรูป) ดังนั้นคาความเปนกรด-ดางของสารตวัเติมจึงสงผลโดยตรงตอคุณสมบตัิของยาง

คงรูป

- คารบอนแบล็ค (Carbon Black) การผลิตคารบอนแบล็ค

(Carbon Black) เปนสารตัวเติมประเภทเสริมความแข็งแรงใหกับยาง การผลิตสามารถผลิตได

3 วิธี และเรียก

ชื่อผงถานตามกรรมวิธีการผลิตแตละชนิด

เฟอรเนชแบล็ก (Furnace Black) เปนคารบอนแบล็ค (Carbon Black) ชนิดที่ใชกัน

มากที่สุดในปจจุบัน จะนิยมผลิตโดยวิธีนี้คารบอนแบล็ค (Carbon Black) ที่ไดมีขนาดของ

อนุภาค 140 – 900 A มีคุณสมบัติเปนดาง ซึ่งจะไปลดเวลาในการวัลคาไนซของยาง

เทอรมอลแบล็ก (Thermal Black) เปนคารบอนแบล็ค (Carbon Black) ที่ไดจากการ

สลายตัวทางความรอนที่อุณหภูมิ 1,300  องศาเซลเซียส ในสภาพที่ปราศจากอากาศผงถาน

ชนิดนี้มีขนาดของอนุภาคใหญมาก และมีคุณสมบัติเปนกลาง

ชาแนลแบลก็ (Channel Black) เปนคารบอนแบล็ค (Carbon Black) ที่ไดจากการ

เผาไหม -บางสวน โดยการผานกาซธรรมชาติไปยังชองเปลวไฟ เขมาที่เกดิขึน้จะไปเกาะบนฝา

เหล็กดานบน จากนั้นก็ทําการเกบ็รวบรวมคารบอนแบล็ค (Carbon Black) ที่ได

- สมบัติของคารบอนแบล็ค (Carbon Black)

ขนาดอนุภาคและพ้ืนที่ผิวจําเพาะ อนุภาคปฐมภูมิของคารบอนแบล็ค (Carbon Black)

มีรูปรางเปนทรงกลมและจะไมอยูอยางเดี่ยว ๆ แตจะถูกหลอมอยูรวมกันเปนกลุมกอน เรียกวา
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แอก-กรีเกต ขอบเขตการเสริมแรงของคารบอนแบล็ค (Carbon Black) จะไมขึ้นอยูกับขนาด

ของแอกกรี-เกตแตจะขึ้นอยูกับขนาดอนุภาคปฐมภูมิ คารบอนแบล็ค(Carbon Black) ที่ใชใน

โรงงานอุตสาหกรรมยางทั่วไปมีขนาดของอนุภาคปฐมภูมิในชวง 19 - 95 นาโนเมตร โดยทั่วไป

คารบอนแบล็ค (Carbon Black) เกรดที่มีขนาดของอนุภาคปฐมภูมิเล็กจะมีพ้ืนที่ผิวจําเพาะสูง

คารบอนแบล็ค (Carbon Black) เกรดนี้ก็จะเสริมแรงใหแกยางไดดี

โครงสรางของคารบอนแบล็ค (Carbon Black) จะบงบอกถึงลักษณะการเกาะกลุมกัน

ของอนุภาคคารบอนแบล็ค (Carbon Black) นอกจากการเกาะกลุมกันของอนุภาคปฐมภูมิเกิด

เปนแอก-กรีเกตซึง่จัดเปนโครงสรางปฐมภูมิแลวแอกกรเีกตแตละกลุมยังสามารถเกาะกลุมกันได

อยางหลวมๆ ดวยแรงดึงดูดอยางออนเกิดเปนโครงสรางทุติภูมิเรียกวาแอกโกลเมอเรต

โครงสรางแบบหลังนี้จะถูกทําลายไดงายดวยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการผสม

โดยทั่วไปคารบอน-แบล็ค (Carbon Black) มีการกระจายตัวของทั้งจํานวนอนุภาคและขนาด

ของแอกกรีเกตที่กวางมาก

สมบัติทางเคมีของพ้ืนผิว คารบอนแบล็ค (Carbon Black) ประกอบดวยอะตอมของ

ธาตุคารบอนประมาณ 90 – 95 เปอรเซ็นต สวนประกอบอื่น ๆ ไดแก ออกซิเจน และไฮโดรเจน

ลักษณะทางเคมีของพ้ืนผิวคารบอนแบล็ค (Carbon Black) คอนขางแตกตางกันมากเพราะ

พ้ืนผิวของคารบอนแบล็ค (Carbon Black) ประกอบไปดวยหมูฟงกชันเคมีมากมายและการ

กระจายตัวของหมูฟงกชันเหลานี้บนพ้ืนผิวก็แตกตางกันดวย หมูฟงกชันเคมีบนพ้ืนผิวเหลานี้ไม

เพียงจะมีผลตอความวองไวทางปฏิกิริยา (Surface Activity) ยังมีผลตออัตราเร็วของการคงรูป

ยางอีกดวย

- ผลของคารบอนแบล็ค (Carbon Black) ตอสมบัติของยางโดย

ปกติคารบอนแบล็ค (Carbon Black) ที่มีขนาดอนุภาคปฐมภูมิเล็ก (หรือมีพ้ืนที่ผิวจําเพาะสูง)

แมวาจะใหการเสริมแรงที่ดีแตก็จะทําใหยางมีกระบวนการผลิตที่ยุงยาก เพราะความหนืดของ

ยางคอมพาวดจะสูงมาก สวนโครงสรางของคารบอนแบล็ค (Carbon Black) ก็จะมีผลกระทบ
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ตอกระบวนการผลิตมากกวาสมบัติของยางคงรูป ถาโครงสรางของคารบอนแบล็ค (Carbon

Black) สูงขึ้นยางคอมพาวดก็จะมีความหนืดสูงขึ้นสวนยางคงรูปที่ไดแมวาจะมีคามอดูลัสและ

ความแข็งสูงขึ้นแตก็ไมมีผลตอคาความทนทานตอแรงดึงหรือความทนทานตอการฉีกขาดมาก

นัก

ความปลอดภัยในการใชงาน คารบอนแบล็ค (Carbon Black) จัดเปนหนึง่ใน

องคประกอบทางเคมขีองยางที่มีความปลอดภัยในการใชงานสงู เพราะคารบอนแบล็ค (Carbon

Black) จะไมเกดิ

ระเบิดและการติดไฟไดยาก (การเผาไหมเกิดขึ้นไดชามากในบรรยากาศปรกติ) นอกจากนี้

คารบอนแบล็ค (Carbon Black) ยังจัดเปนสารที่ไมกอใหเกิดโรคมะเร็งอีกดวยเพราะบนพ้ืนผิว

ของคารบอนแบล็ค (Carbon Black) มีหมูฟงกชันเคมีที่สามารถกอใหเกิดโรคมะเร็งในปริมาณที่

ต่ํามาก

การใชงานในอุตสาหกรรมยางคารบอนแบล็ค (Carbon Black) ประมาณ 80

เปอรเซ็นต ถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมยางลอ ทั่วไปนิยมใชเทอรมอลแบล็กในการผลิตยางบุ

ผนังดานในของลอใชเฟอรเนชแบล็กเกรดที่ใหการเสริมแรงต่ําในการผลิตโครงลอและเกรดที่ให

การเสริมแรงสูงในการผลิตดอกยาง

ปจจุบันคารบอนแบล็ค (Carbon Black) ที่นิยมใชกันมากที่สุด คือ เฟอรเนชแบล็ก

เพราะสามารถนําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑไดมากมายหลายชนิด โดยเกรดที่มีขนาดอนุภาค

ปฐมภูมิเล็กจะใชในการผลิตผลิตภัณฑที่ตองการความแข็งแรงและมีความตานทานตอการขัดถู

สูง เชน ผิวดานบนของสายพานลําเลียง (Conveyor  Belt  Covers) และพ้ืนรองเทาบาง

ประเภท สําหรับเกรดที่มีขนาดของอนุภาคปฐมภูมิใหญก็นิยมใชในการผลิตทอยาง ยางหุม

เคเบิลและผลิตภัณฑยางที่มีการขึ้นรูปดวยวิธีอัดผานดาย

- เกรดของคารบอนแบล็ค (Carbon Black) และการใชงานนิยม

แบงชนิดของคารบอนแบล็คออกเปน 6 เกรด คือ
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• Super-Abrasion Furnace (SAF)

• Intermediate Super-Abrasion Furnace (ISAF)

• High Abrasion Furnace (HAF)

• Super - Processing Furnace (SPF)

• General - Purpose Furnace (GPF)

• Semi – Reinforcing Furnace (SRF)

ในปจจุบัน นิยมใชมาตรฐาน ASTM (American Society for Testing and Material)

ในการตั้งชื่อและแบงเกรดของคารบอนแบล็ค (Carbon Black) โดยเริ่มตนดวยตัวอักษรซึ่งบง

บอกถึงอัตราเรว็ปฏิกิริยาคงรูป คือ ใชอักษร “N” สําหรับคารบอนแบล็ค (Carbon Black) ที่ให

อัตราเร็วของปฏิกิริยาคงรูปปกติ (Normal Curing) และอักษร “S” สําหรับคารบอนแบล็ค

(Carbon Black) ที่ใหอัตราเร็วของปฏิกิริยาคงรูปชา (Slow Curing) และตามดวยตัวเลขสาม

ตัว โดยตัวแรกจะบอกถึงขนาดของอนุภาคปฐมภูมิ สวนตัวเลขสองตัวหลังไมไดมีความหมายใด

ๆ ยกเวนกรณีที่คารบอน-แบล็ค (Carbon Black) เกรดนั้นมีระดับของโครงสรางมาตรฐาน

(Standard  Level  of  Structure) ตัวเลขตัวที่สองมักจะใชซ้ํากับตัวเลขตัวแรกและตามดวย

เลขศูนย

N330 หรือ HAF (High Abrasion Furnace Black) ดังภาพที่ 2.12 ใหความตานทาน

ตอการขัดถู ความทนทานตอแรงดึง และความทนทานตอการฉีกขาดสูง ยางมีสมบัติการ

กระเดง-กระดอนที่ดี มีกระบวนการผลิตที่งาย สามารถใชงานไดหลากหลายทั้งในยางธรรมชาติ

และยางสังเคราะห นิยมใชเปนการผลิตยางลอและผลิตภัณฑที่ใชงานเชิงกลตาง ๆ (พงษธร

แซอุย)

ช) สารชวยในการแปรรูปยาง (Plasticiser)

สารที่ใสเขาไปในยาง เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนและเพ่ิมสามารถในการใชงาน เรียกวา

Plasti-ciser จะทําใหความแข็งของยางลดลงและชวยใหแปรรูปไดงายขึ้น โดยมีหนาที่
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- เพ่ือชวยในการแปรรูปยาง ปรับความหนืดของยางใหลดลง ทํา

ใหยางไหลไดงายขึ้นจึงทําใหประหยัดพลังงานในระหวางกระบวนการผลิต

- ชวยปรับปรุงกระบวนการผลิตและสมบัติความหนืดติดกันของ

ยางคอมพาวด

- ชวยลดสัดสวนของยางลง เพราะการใชสารทําใหยางนิ่มจะชวย

ทํา

ใหสามารถเติมสารตัวเติมลงไปในปริมาณที่สูงขึ้นได

- ทําใหสารตัวเติมกระจายตัวในยางไดดีขึ้น

- ทําใหยางคงรูปมีสมบัติบางประการดีขึ้น เชน ชวยปรับปรุง

สมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ํา ทําใหยางมีคาอุณหภูมิของการเปลี่ยนสถานะคลายแกวต่ําลงและ

มีคาการยืด-ตัว ณ จุดขาดสูงขึ้น พลาสติไซเซอรชนิดที่สําคัญ ไดแก น้ํามันปโตรเลียม น้ํามันเอ

สเตอร

น้ํามันปโตรเลียม (Petroleam Oil) เปนน้ํามันที่เขาไดดีกับยางทําใหความหนืดดีขึ้น ไม

ระเหย ไมติดสี และสีไมตกเมือ่ใชจะทําใหยางมีคณุสมบัติตรงกันขามกับการใชสารตัวเติม คือจะ

ทําใหความแข็งลดลง คามอดูลัสลดลง น้ํามันที่ใชประกอบดวยคารบอนและไฮโดรเจนเปนสวน

ใหญ แตก็มีกํามะถนั ออกซิเจน และไนโตรเจนปนอยูเล็กนอย โครงสรางคารบอนและไฮโดรเจน

ในน้ํามันแตกตางกันแบงออกเปนพวกใหญ ๆ ได 3 พวก คือ

• อโรมาติก (Aromatic) หมายถึง พวก Benzene Ring มี

พันธะคู มีสีคล้ํา ความหนืดสูงมาก ซึ่งเทสูภาชนะลําบาก

• แนฟทีนิก (Naphthenic) หมายถึง พวก Saturated

Ring ไมมีพันธะคู มีความหนืดปานกลาง และไหลไดงาย ดังภาพที่ 2.10

• พาราฟนิก (Paraffinic) หมายถึง พวก Side Chain ที่ไมมี

พันธะคู มีสีขาว มีความหนืดต่ําและไหลไดงาย
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ภาพที่ 2.12 น้ํามันแนฟทนีกิ (Naphthenic Oil)

น้ํามันเอสเทอร (Ester) เปนเอสเทอรของกรดอนิทรยีหรือกรดฟอสฟอริค ใชในการผสม

ยางทนน้ํามัน เชน ยางไนไตรส ยางคลอโรพรีน น้ํามันชนิดนี้ทําใหลดความแข็งของยางลงได

มากกวาน้ํามันปโตรเลียม เชน พวก Phthatlate ไดแก DOP (Di-2-ethylhexyl phthalatex)

DIOP (Di-isooctyl Phthalatex) พวก Adipare ไดแก DOA (Dioctyl Adipate)

ซ) สารพวกอื่น ๆ ไมถือวาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองใชสําหรับยางทั่วไป

แตบางครั้งจะใชใสลงไปในยางเมื่อมีความตองการใหผลิตภัณฑยางมีคุณสมบัติพิเศษบาง

ประการ เชน สารทําใหเกิดสี (Coloring Material) สารทําใหเกิดฟอง (Blowing Agent) สาร

หนวง (Retarder) เปนตน (ภัทรา   กานตศิลป)

2.4.4 การบดยางใหนิ่มและการผสมยางกับสารเคมี

เมื่อไดกําหนดสูตรที่จะทาํผลิตภัณฑยางแลว ขั้นตอไปก็คือการบดเพ่ือผสมยางใหเขากับ

สารเคมี ซึ่งในขั้นตอนนี้สิ่งจําเปนที่จะตองรูคือสมบัติของยางที่ไดกําหนดในสูตร สมบัติยางที่

ตองรูในขั้นการผสม คือ ความเหนียวหนืด (Viscosity) ของยาง หรืออาจเรียกวาความแข็งของ

ยาง ตามที่ทางโรงงานยางโดยทั่วไปมักใชเรียกกัน ยางแตละชนิดไมวาจะเปนยางสังเคราะห

หรือยางธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีของยางธรรมชาติที่ผลิตในรูปแบบตางๆ กัน จะมีความหนืด

ตางกัน เชน ยางแผนรมควันชั้น 1 ซึ่งเปนเกรดดีที่สุดของยางแผนรมควัน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ยางแทงเอสทีอาร ชั้น 5 ซึ่งถือวาเปนเกรดดีที่สุดเชนกัน โดยทั่วไปจะพบวายางแผนรมควันชั้น

1 มักจะมีความหนดืสูงกวายางแทงเอสทีอารชั้น 5 เปนตน สําหรับยางสังเคราะหนัน้กจ็ะมีความ



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

67

หนืดตาง ๆ กันแมจะเปนยางสังเคราะหชนิดเดียวกันก็ตามเพราะจะทําการผลิตเกรดตางๆ กันมี

ความหนืดตางๆ กัน

1) การบดยางใหนิ่ม  หรือตามโรงงานยางมักเรียกวา “ตียาง” หมายถึง การ

บดยางเพียงอยางเดียวโดยยังไมเติมสารใด ๆ ดังภาพที่ 2.11 นอกจากอาจเติมสารที่จะชวยให

ยางนิ่มเร็วขึ้น คือ สารที่เรียกวา Peptiser ขั้นตอนยางนิ่มลงโดยโมเลกุลของยางถูกทําใหฉีก

ขาด เพราะแรงบดจากเครื่องและจะตองใชระยะเวลายาวนานเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความหนืด

เริ่มตนของยางนั้น ๆ ถาหนืดมากก็ตองบดนานและขึ้นอยูกับอุณหภูมิและสภาวะบรรยากาศ

ของการบดดวย ในสภาวะทั่วไป คือ บดในบรรยากาศปกติ การบดยางใหนิ่มอยางมี

ประสิทธิภาพจะอยูที่ชวงอุณหภูมิที่บด ในสภาวะการบดยางต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส ยางจะ

นิ่มไดเพราะแรงกลจากเครื่องบด แตการบดยางที่สูงกวา 100 องศาเซลเซียส ขึ้นไปยางก็จะนิ่ม

เชนกันแตนิ่มเพราะความรอนทําใหยางเกิดการเสื่อมมากกวาแรงกลของเครื่องบดปกติกรณีการ

บดยางธรรมชาติจะแนะนําใหบดใหนิ่มที่อุณหภูมิประมาณ 75 องศาเซลเซียส  เครื่องที่ใชบดให

ยางนิ่มและบดผสมยางโดยทั่วไปมี 2 แบบคือ แบบระบบเปดหรือเครื่องบด 2 ลูกกลิ้ง (Open

Mill or Two - Roll Mill) และแบบระบบปด (Internal  Mixer) จากการทําโครงการจะ

เลือกใชแบบระบบเปดหรือเครื่องบด  2  ลูกกลิ้ง

ภาพที่ 2.13 การบดยางใหนิม่โดยไมไดใสสารเคมี

2)     การบดผสมยางกับสารเคมี ผลของขั้นตอนการบดยางใหนิ่มจะทําใหยาง

มีความสามารถจะรับสารเคมีตาง ๆ ที่จะเติมผสมและบดใหเขากันไดอยางทั่วถึง ดังภาพที่ 2.14
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และภาพที่ 2.13 ยางสูตรเดียวกันใชยางชนิดเดียวกันและชุดเดียวกันถาบดใหนิ่มกอนผสม

สารเคมีโดยที่ยางนิ่มไมเทากันโดยเฉพาะถาความหนืดหลังการบดใหนิ่มแตกตางกันมากก็ไม

สามารถที่จะไดผลิตภัณฑในขั้นสุดทายมีคุณภาพเดียวกัน ทั้งนี้เพราะความหนืดของยางกอนที่

จะผสมเคมีเปนปจจัยอยางหนึ่งที่จะบงชี้คุณภาพของผลผลิตขั้นสุดทาย กลาวคือ ถายางหนืด

หรือแข็งมากไปก็อาจตองใชเวลาผสมสารนานกวาสารตาง ๆ จะเขาเปนเนื้อเดียวกับยางไดดีซึ่ง

อาจเปนเหตุใหยางเกิดการคงรูปเสียกอน (Scorch) หรือการกระจายของสารในยางอาจไมดีพอ

ทําใหผลผลิตแตละชิ้นมีคุณภาพ แปรปรวนได แตถาบดยางจนความหนืดหรือนิ่มมากไป ยาง

อาจเละสารเคมีก็จะเขากับยางไดยากเชนกันดังนั้นการควบคุมขั้นตอนการบดยางใหนิ่มและ

ขั้นตอนการผสมยางกับสารเคมีนั้นมีความสัมพันธกันและมีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ

ยางขั้นสุดทายมาก

ภาพที่ 2.14 การใส สารเคมีลงไปผสม
กับยางที่ทาํการบดจนนิม่แลว
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ภาพที่ 2.15 การใสสารตวัเติมลงไปในยางคอมพาวด (Compound)

การบดผสมยางโดยเครื่องบดแบบ 2 ลูกกลิ้ง (ระบบเปด) ดังภาพที่ 2.16 กอนลงมือใส

ยางลงบดจะตองปรับชองระหวางลูกกลิ้ง (Nip.gap) ใหพอเหมาะกับปริมาณยางและขอสําคัญ

จะตองปรับชองระหวางลูกกลิ้งใหกวางสม่ําเสมอทั้ง 2 ขาง ผานยางลงในชองระหวางลูกกลิ้ง ใน

ตอนตนยางอาจจะยังไมจับเปนแผนจะมีลักษณะรวนหลนลงบนถาดที่รองอยูใตลูกกลิ้ง (ขึ้นอยู

กับชนิดของยาง) เมื่อบดตอไปยางจะเริ่มออนนิ่มลงพอที่จะจับใหพันรอบลูกกลิ้งได ความยาก

งายในการพันรอบลูกกลิ้งนั้นขึ้นอยูกับชนิดของยางสําหรับกรณีการบดยางธรรมชาติถาไมได

ผานการบดยางใหนิ่มมากอน (โดยเฉพาะอยางย่ิงกรณียางธรรมชาติเกรดดี ๆ เชน ยางแผน

รมควันชั้น 1 ยางแผนผึ่งแหง และยางเอสทีอาร เปนตน) ยางก็จะพันลูกกลิ้งยากมากจําเปนตอง

บดใหนิ่มเสียกอนจึงจะสามารถจับใหพันรอบลูกกลิ้งไดเมื่อยางเกาะพันรอบลูกกลิ้งตอนแรก ๆ

จะมีลักษณะไมเรียบ คือจะมีชวงขาดเปนรูใหญ ๆ เมื่อบดตอไปยางที่พันลูกกลิ้งจะเริ่มเกาะเต็ม

ผิวหนาลูกกลิ้งและเริ่มมีผิวเรียบมากขึ้นซึ่งขณะนี้จะเติมสารตาง ๆ ลงบนกองยาง (Bank) ที่อยู

เหนือชองระหวางลูกกลิ้งได ระยะเวลาบดยางใหนิ่มกอนที่จะเติมสารเคมี (กรณีการบดยาง

ธรรมชาติและยางสังเคราะหบางชนิดที่มีความหนืดสูง) นั้นขึ้นอยูกับเกรดของยาง อุณหภูมิการ

บด

ขณะที่เติมสารเคมีลงผสมกับยางจะมีสวนของสารเคมีตกลงบนถาดไดลูกกลิ้งบดจะตอง

คอยกวาดสารเคมีและใสลงบดผสมจนกระทั่งยางดูดสารเคมีเขาไปผสมหมด ขณะการบดผสม

ชวงเติมสารเคมีจะตองใชมีดตัดยาง (Mill Knife) กดลงขางหนึ่งขางใดของลูกกลิ้งลูกหนาและ
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คอย ๆ เลื่อนการกดมีดมาตามแนวยาวของหนาลูกกลิ้งขณะที่กําลังหมุนอยูมวนยางที่ถูกตัด ให

ยางที่มวนคงอยูบนหนาลูกกลิ้งสังเกตุกองยางบนชองระหวางลูกกลิ้ง เมื่อกองยางหมดไปจึงใส

มวนยางกลับคืนเขาบดในลักษณะใสหัวหรือทายของมวนยางตัดยางดวยวิธีดังกลาวสลับซาย-

ขวา ของลูกกลิ้งลูกหนาจนสังเกตุวาสารเคมีทั้งหมดไดผสมคลุกเคลาทั่วถึงในเนื้อยางจึงใชมีดตัด

ยางและรีดแผนออกจากเครื่อง ขั้นตอนสุดทายของการบดผสมมักแนะนําใหมวนยางนําดานหัว

หรือทายของมวนยางใสผานชองระหวางลูกกลิ้งที่ตั้งไวแคบจํานวนประมาณ 6 ครั้ง เพ่ือทําให

สารเคมีตางๆ เขากับเนื้อยางไดอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ จากนั้นจึงปรับชองระหวางลูกกลิ้งให

กวางออกตามความตองการที่จะรีดยางขั้นสุดทายออกใหมีความหนาเทาใด

- สรุปขอแนะนําทัว่ไปสาํหรับขั้นตอนการใชเครื่องบด  2  ลูกกลิ้ง

ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมกับชนิดยางหรือสารเคมีที่กําลังบดผสม รวมทั้งถูกตองกับ

ขั้นตอนที่กําลังเติม

อัตราสวนแรงเสียดทาน (Friction Ratio คํานวณจากความเร็วลูกกลิ้งหนา ความเร็ว

ลูกกลิ้งหลัง)  ควรเปน 1 : 1.25 สําหรับการบดยางธรรมชาติ การบดยางสังเคราะหมักใชลูกกลิง้

ความเร็วเกือบเทากัน หรืออาจใชอัตราสวนแรงเสียดทางต่ํากวา 1.0 มักใชอัตราสวนแรงเสียด

ทานสูงในการรีดยางอยางละเอียด (Refining  Compound) และใช อัตราสวนแรงเสียดทาน

เปน 1 สําหรับการรีดยางเพ่ือปอนเครื่องรีดเรียบ (Calendar)

ชองระหวางลูกกลิ้งปรับกวาง - แคบ ตามปริมาณยางขั้นตอนการบดไกดที่หัวและทาย

ของลูกกลิ้ง (Side Guides) เลื่อนปรับใหเหมาะสมกับปริมาณยางที่กําลังบด ลําดับการเติมสาร

บดผสมโดยเครื่องบด 2 ลูกกลิ้ง
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ภาพที่ 2.16 เครื่องบดผสมยางแบบสองลกูกลิ้ง (Two – Roll  Mill) # 8" X 20"
สถาบนัวิจัยยาง (กรมวชิาการเกษตร)

- ขั้นตอนการบดผสมยางดวยเครื่องบดแบบ 2 ลูกกลิ้ง

ผานยางลงในชองระหวางลูกกลิ้ง

- - - ยางธรรมชาติใชเวลาประมาณ 3 - 7 นาที
ยางสังเคราะห บางชนิดใชเวลาประมาณ 3 นาที

ซิงคออกไซด , กรดสเตียริก - - - + ซัลเฟอร กรณีใชยางเอ็นบีอาร เพราะซัลเฟอร
ละลายในยางเอ็นบีอาร ไดนอยมาก

- - - จําเปนในกรณีที่ใชสารตัวเติมประเภทเสริมแรง

¼ ของสารตัวเติม, สารทําใหยางนิ่ม,
และสารปองกันยางเสื่อม

บดยางใหนิ่ม

¾ ของสารตัวเติม

ซัลเฟอร, สารตัวเรง
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- - - ควบคุมไมใหอุณหภูมิลูกกลิ้งสูงมากไป (ไมควร
เกิน 80 องศาเซลเซียส )

- - - เพ่ือการผสมใหสารเคมีเขากับยางอยางทั่วถึง

- - - บม , ทดสอบ (ความหนืด , การคงรูป) และ
นําไปขึ้นรูป

(วราภรณ  ขจรไชยกูล)

2.4.5     การทดสอบทางกายภาพ

1)     การทดสอบการตานแรงดึงจนขาด (Tensile Strength) โดยการนํา

ชิ้นงานทดสอบตวัอยางมาตดัเปนรูปดมัเบลล (Dumbbell) ดังภาพที่ 2.15 แลวทําเครื่องหมาย

ชวง Gauge Length ซึ่งมีระยะ 25 มิลลิเมตร ที่ชิ้นตัวอยางแลววัดความหนาในชวง Gauge

Length ตามมาตรฐาน ISO 37 โดยในการทดสอบแตละครั้งใชตัวอยาง 5 ชิ้นแลวทดสอบดวย

เครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile Tester) โดยใชสภาวะในการทดสอบเปนดังนี้โหลดเซลล (Load

Cell) 500 กิโลนิวตัน (KN) ความเร็วในการดึง (Test  Speed) 500  มิลลิเมตรตอนาที การ

ทดสอบสมบัติเทนไซลสามารถบอกไดถึงสมบัติความทนตอแรงดึงจนขาด (Tensile Strength)

ภาพที่ 2.17 ชิ้นงานทดสอบรูปดัมเบลล (Dumbbell)Annual Book of ASTM  Standard  [
8 ]

มวนยาง , ผานหัวหรือทายลง
ในชองระหวางลูกกลิ้งท่ีตั้ง

ไวแคบ (3 - 6 ครั้ง)

ปรับความหนาของยางตาม
ตองการ และรีดแผนออก
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ความทนตอแรงดึงจนขาด (Tensile Strength) หมายถึง การวัดคาแรงเคน

(Stress) ของยางที่ถูกยืดออกจนขาดหรือแรงที่กระทําตอหนึ่งหนวยพ้ืนที่หนาตัดที่ตั้งฉากกับ

แรงกระทําการคํานวณคาความทนตอแรงดึงจนขาดสามารถหาไดจากสมการดังตอไปนี้

Tensile
A

F
)TS(trengths  …………………………...2.1

เมื่อ TS คือ คาความทนตอแรงดึงจนขาด (เมกะปาคาล ; MPa)

F คือ แรงที่ตั้งฉากกับพ้ืนที่หนาตัดที่ใชในการดึงตัวอยางจนขาด (นิวตัน; N)

A คือ พ้ืนที่หนาตัดของตัวอยาง (ตารางมิลลิเมตร; mm2)

ตัวอยางการคํานวณความทนตอแรงดึงจนขาด

แทนคาจากสูตรสมการ 2.1

TS = 9.6
0.0531

2mm
N

TS = 5.531 MPa

2) การทดสอบความแข็งกด (Hardness) แสดงดังภาพที่ 2.18 แบบดูโร

มิเตอร การทดสอบหาคาความแข็งกดเปนไปตามมาตรฐาน ASTM D 2240 การทดสอบดวย

เครื่องดูโร-มิเตอรชนิดชอร A (Shore A Durometer) ดังภาพที่ 2.18 ความหนาของชิ้นงาน

ทดสอบไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร วางซอนกันบนแทนทดสอบ จากนั้นโยกคานขางลางใหชิ้นงาน

ทดสอบสัมผัสกับหัวกด (Indentor) เปนเวลา 15 นาที อานคาที่ไดจากหนาปด
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ภาพที่ 2.18 เครื่องทดสอบความแขง็กดแบบดูโรมิเตอรชนิดชอร A

3) การทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (Compression Set) ดังภาพที่

2.19 การทดสอบหาคาการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดใชมาตรฐาน ASTM D 395 โดยเตรียม

ชิ้นงานทดสอบของยางที่ยังไมขึ้นรูปดวยเครื่องขึ้นรูปแบบอัด (Compression) เปน

ทรงกระบอกใหมีเสนผานศูนยกลาง 29 มิลลิเมตร ความหนา 12.5 มิลลิเมตร

วัดความหนาของชิ้นงานทดสอบเริ่มตน แลวอัดชิ้นทดสอบทรงกระบอกใหมีความหนา

ลดลงจากความหนาเริ่มตน 25 เปอรเซ็นต โดยนําชิ้นทดสอบมาวางระหวางแทงเหล็กกั้น

(Spacerbars) ใหแทงเหล็กในแตละขางเปนตัวกําหนดระยะในการอัดยาง ดังภาพที่ 2.17 และ

นําชุดอัดชิ้นยางไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 22 ชั่วโมง ทําการอัดชิ้นงาน

ทดสอบใหมีความหนาเทากับแทงเหล็กกั้น ซึ่งความหนาจะลดลงจากความหนาเดิม 25

เปอรเซ็นต เมื่อครบกําหนดนําชิ้นทดสอบมาวัดความหนาของชิ้นทดสอบหลังอบ )t( 1

ภาพที่ 2.19 อุปกรณทดสอบการยุบตวัเนือ่งจากแรงอดั (Annual Book of ASTM Standard)

การคํานวณคาการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดหาไดจากสมการดังนี้
     100tt/ttC n0i0B  ……………………………..….2.2

เมื่อ BC คือ การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (เปอรเซ็นต ; %)
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ot คือ ความหนาของชิ้นงานทดสอบเริ่มตน (มิลลิเมตร ; mm)
it คือ ความหนาของชิ้นงานทดสอบหลังอบ (มิลลิเมตร ; mm)
nt คือ ความหนาของแทงเหล็กกั้น (มิลลิเมตร ; mm)

ตัวอยางการคํานวณคาการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด

แทนคาจากสูตรสมการ 2.2

B
C =      1009.512.52/11.4312.52 

= 36.09 เปอรเซ็นต

4) การทดสอบการทนทานตอน้ํามัน (Effect of  Liquids) มาตรฐานการ

ทดสอบ ASTM D 471 นําชิ้นทดสอบยางคงรูปที่มีขนาด 40 x 20 x 2 มิลลิเมตร ดังภาพที่

2.20 ชั่งน้ําหนักของยางในน้ําและในอากาศทําการบนัทึกน้ําหนักกอนแชน้ํามัน ASTM  No.1 ที่

มีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 70 ชั่วโมง นําชิ้นทดสอบยางออกจากน้ํามันมาซับ

ดวยกระดาษทิชชูแลวชั่งน้ําหนักของยางในน้ําและอากาศบันทึกน้ําหนักหลังแชน้ํามัน โดย

ทดสอบ 3 ชิ้นตอ 1 สูตร เพ่ือหาเปอรเซ็นตการบวมพองตัวของยาง

ภาพที่ 2.20 อุปกรณทดสอบการทนทานตอน้ํามัน
(Annual Book of ASTM  Standard)
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การคํานวณผลไดจากสมการนี้

Oil Swell (เปอรเซ็นต) = [((m3–m4)-(m1-m2))/(m1-m2)] x 100   … …………………..2.3

เมื่อ Oil swells คือ     เปอรเซ็นตการบวมพองตัวของยางในน้ํามัน (%)

m1 คือ น้ําหนักยางกอนแชน้ํามันชั่งในอากาศ (g)

m2 คือ น้ําหนักยางกอนแชน้ํามันชั่งในน้ํา (g)

m3 คือ น้ําหนักยางหลังแชน้ํามันชั่งในอากาศ (g)

m4 คือ น้ําหนักยางหลังแชน้ํามันชั่งในน้ํา (g)

ตัวอยางการคํานวณความทนทานตอน้ํามัน

แทนคาจากสูตรสมการ 2.3

Oil Swell =          04.021.1/04.021.108.004.2 

= 81.20 เปอรเซ็นต
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย สารเคมีที่ใชในการทดลอง วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ

ที่ใชในการทดลอง การออกแบบกรรมวิธีการผลิต และวิธีการทดลอง  ตลอดถึงวิธีการทดสอบ

สมบัติเชิงกายภาพ และ เชิงกล ที่เกี่ยวของในการทําวิจัยนี้

3.1 สารเคมีท่ีใชในการทดลอง

สารเคมีที่ใชในการทดลองประกอบดวยดังนี้

3.1.1 นํ้ายางธรรมชาติ แอมโมเนียเขมขน 60%

3.1.2 กํามะถัน

3.2 วัสดุ และอุปกรณในการวิจัย

3.2.1 แผนเหล็ก ขนาด 400  400 มิลลิเมตร

3.2.2 ถุงพลาสติก ขนาด 25  30 นิ้ว สําหรับใสวัสดุเตรียมการทดลอง

3.2.3 น้ํา ที่ใชในการทดลองเปนน้ําประปาที่สะอาด

3.2.4 บีกเกอร กระบอกตวง ใชตวงปริมาณน้ําและสารยึดติด

3.2.5 กรอบเหล็กฟอรมแผน ขนาด 400  400 เซนติเมตร

3.2.6 โถทําแหง สําหรับใสชิ้นงานทดสอบคาความชื้น

3.2.7 นาฬิกาจับเวลา สําหรับใชในการอัดขึ้นรูปแผนปูพ้ืนลานกิจกรรม

3.2.8 เวอรเนียรคาลิปเปอรแบบดิจิตอล สามารถวัดไดละเอียด 3 ตําแหนง

3.2.9 ไมโครมิเตอร สามารถวัดไดละเอียด 0.01 มิลลิเมตร

3.2.10 เครื่องชั่งน้ําหนัก สามารถอานไดละเอียด 0.001 กรัม

3.3 วัสดุท่ีใชในงานวิจัย

3.3.1 เสนใยผักตบชวา

สําหรับงานวิจัยนี้ไดเลือกเอาผักตบชวาในเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เปนวัสดุทดลองในงานวิจัย
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3.3.2 ยางในรถจักรยานยนตท่ีผานการใชงานแลว

เลือกเอายางในรถจักรยานยนตที่ผานการใชงานแลวในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เปนวัสดุ

ทดลองในงานวิจัย

หญาขจรจบออน จากจังหวัดอุบลราชธานี  เปนวัสดุทดลองในงานวิจัย

3.4 การออกแบบกรรมวธิกีารผลติ
3.4.1 แผนผังการดําเนินการทดลอง

การเตรียมวสัดุทดลอง

การบดยอ่ย

การร่อนแยกขนาดเสน้ใย

การผสม

การเตรียมอดัแผน่
0 X 400 X มม.หนา 10 มม.

การทาํแผน่
ผกัตบชวา

การปรับสภาพแผน่
ลานกิจกรรม

การตดัขอบของแผน่
กิจกรรม

แผน่ สาํเร็จรูป

ทดสอบหาประสิทธิภาพสมบติัเชิง
กายภาพ  เชิงกล

จดัเก็บวชัพืช

การฟอร์มแผน่
กิจกรรม

ทบทวนวรรณกรรมและ
ผา่นมาในอดีต

สรุปผลการวจิยัและจดัทาํรูปเล่ม
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รูปที่ 3.1 แผนผงัการทําแผนปูพ้ืนลานกิจกรรมจากวัชพืชผักตบชวาและยางในรถจักรยานยนตที่ผาน
การใชงานแลว

3.4.2 การเตรียมวสัดทุดลองท้ัง 2 ชนิด
3.4.2.1 ลักษณะทางกายภาพของผักตบชวา

รูปที่ 3.2 ลักษณะของเสนใยผกัตบชวา

3.4.2.2 ลักษณะทางกายภาพของอนุภาคยางในรถจักรยานยนตที่ผานการ
ใชงานแลว
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รูปที่ 3.3 ลกัษณะทางกายภาพของยางในรถจกัรยานยนตที่ผานการใชงานแลว

3.5 การบดยอยชิ้นวสัดุ

3.5.1 เครื่องบดเสนใย

เปนเครื่องบดเสนใยที่ใชสําหรับบดวัชพืช ที่ใชในการวิจัยซึ่งเปนเครื่องสําหรับตี

เสนใย เพ่ือยอยใหแตกเปนเสนใย โดยมีอุปกรณที่เรียกวา (Hammer mill) โดยมีสวนประกอบหลัก

และหลักการทํางานดังนี้คือ

1.ชวงปอนชิ้นงาน เปนชวงสําหรับปอนวัสดุที่สามารถเปดปดไดเพ่ือปองกันอันตรายที่

อาจเกิดขึ้นได

2. มอเตอร เปนมอเตอร 2 ตัว ตัวที่สงกําลังขับใหแกชุดตีเสนใย และอีกตัวเปนตัวชุด

ขับเคลื่อนชิ้นวัสดุที่ผานการบดไปยังชุดพัดลมเปนตัวดูดอากาศ ทําหนาที่ดึงเสนใยออกไปที่ทางออก

โดยมีถุงดักฝุนและเสนใยและปองกันการฝุงกระจายของฝุนผงที่มีขนาดอนุภาคเล็ก ๆ ดังแสดงในรูป

ที่ 3.4

รูปที่ 3.4 เครื่องบดเสนใย

3.6 เครื่องและอุปกรณรอนแยกขนาด

เครื่องและอุปกรณรอนแยกขนาด (Screening) ใชสําหรับรอนขนาดวัสดุที่ใชในการแยก

ขนาดของเสนใย ซึ่งมีตะแกรงการรอน 4 ขนาด เพ่ือใชในการแยกขนาดของวัสดุออกตามที่ตองการ
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และนําไปวิเคราะหคาตาง ๆ เพ่ือตองการรอนแยกขนาดเสนใยวัชพืช ที่มีขนาดเล็ก ๆ ออกจาก

ขนาดใหญเอาสวนเล็กๆ ที่เปนฝุนผงที่ละเอียดออก ไมเหมาะที่จะนําไปใชในการทดลอง สวนที่มี

ขนาดเกินความตองการ ตองนํากลับไปยอยอีกครั้ง แลวทําการคัดขนาด ดังแสดงรูปที่ 3.5

รูปที่ 3.5 เครื่อง รอนแยกขนาด
3.6.1 การทดสอบความเปนกรดเปนดางและการผอนคาความเปนกรดเปนดาง

ตารางที่ 3.1 การทดสอบความเปนกรดเปนดางและการผอนคาความเปนกรดเปนดางของชิ้นไม
ยางพารา เปรียบเทียบกบั เสนใย

ลําดับที่ ชนิดของวัสดุ
คาเฉลี่ยความเปน
กรดเปนดางของไม

(pH Average)

การผอนคาความเปนกรดเปนดาง
ของชิน้ไม (Acid Buffering

Capacity) Milliequivalent (X 10-

2)
1 เสนใยผักตบชวา 5.53 23.44
2 ไมยางพารา * 5.78 40.80

จากตารางที่ 3.1 สามารถสรุปคาความเปนกรดเปนดางและการผอนคาความเปนกรดเปน
ดางของผักตบชวาโดยเปรียบเทียบกับไมยางพารา ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

1. เสนใยที่ไดจากผักตบชวามีคาความเปนกรดเปนดางเฉลี่ย 5.53 ซึ่งมีคามากกวาไม

ยางพาราโดยที่คาไมยางพารามีคาเฉลี่ยอยูที่ 5.78 แตคาการผอนคาความเปนกรดเปนดางมีคาเฉลี่ย

23.44 ตามลําดับ ซึ่งมีคานอยกวาไมยางพารา โดยไมยางพารามีคาเฉลี่ยอยูที่ 40.80

3.6.2 การวเิคราะหหาขนาดเสนใยผกัตบชวา

การวิเคราะหหาขนาดเสนใยของผักตบชวาสามารถหาไดโดยใชตะแกรงรอนหาขนาด

เสนใยแตละ Mesh เปนคาเฉลี่ยจากการวัดขนาดของเสนใย จํานวน 100 ชิ้นซึ่งแสดงไดดังรูปที่ 3.6
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รูปที่ 3.6 ตะแกรงรอนหาขนาดเสนใย
ตารางที่ 3.2 การวิเคราะหหาขนาดเสนใยจากผักตบชวา

ตัวอยาง ตะแกรง *
ขนาดรู
ตะแกรง
เฉลี่ย
(มม.)

ขนาด
สัดสวน
ความ
เพรียว

ปริมาณ
โดย
น้ําหนัก
(%)
โดยเฉลี่ย

ความ
ยาว
(มม.)

ความ
หนา
(มม.)

ความ
กวาง
(มม.)

เสนใย
ผักตบช

วา

+ 5 4.000 - - - - -
- 5 + 12 2.840 13.12 0.28 0.42 54.32 3.75
- 12 + 12 1.275 13.53 0.22 0.45 60.33 43.17
- 20 + 40 0.638 14.75 0.16 0.49 54.12 47.33
- 40 + 60 0.337 12.46 0.17 0.28 95.68 6.75

- 60 0.250 - - - - -

จากตารางที่ 3.2 เสนใยที่ใชในการผลิตแผนปูพ้ืนลานกิจกรรมจากผักตบชวา มีขนาดของ

เสนใยที่ใชในการอัดแผน มีขนาดความกวางประมาณ 0.49 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 14.75

มิลลิเมตร และความหนา 0.16 มิลลิเมตร มีปริมาณมากที่สุดถึง 47.33 % และมีสัดสวนความ

เพรียว 54.12 เทา

หมายเหตุ * การวัดขนาดเสนใยแตละ Mesh เปนคาเฉลี่ยจากการวดัขนาดของเสนใย

จํานวน 100 ชิ้น

3.7 เครื่องวัดปริมาณความชื้น

เปนเครื่องที่ใชหาคาปริมาณความชื้นของวัสดุกอนที่จะนําไปคํานวณหาปริมาณวัสดุในการ

อัดแผนของวัตถุดิบผักตบชวา แสดงดังรูปที่ 3.7
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รูปที่ 3.7 เครื่องวดัปรมิาณความชื้นของวัสดุ

3.8 เครื่องผสมและพนนํ้ายาง

วิธีการผสมและการพนน้ํายาง (Resin blending) แบบมีอากาศผสม กาวจะถูกทําใหเปน

ละอองดวยแรงอัดอากาศ (Compressed air) จากปมลมผานชุดควบคุมความดันทั้งอากาศ และ

สวนผสมกาวจะถูกขับออกจากชุดควบคุมความดัน ผานไปยังหัวพนลม (Pneumatic nozzle) การ

ที่จะพนใหเหมาะสมจะตองปรับอากาศใหพอดกีับแรงดันอากาศ จะทําใหละอองน้ํายางที่จะไปสัมผสั

กับชิ้นวัสดุไดมากขึ้นและทั่วถึง น้ํายางที่ใชในการวิจัยนี้เปนน้ํายางธรรมชาติเปนสารยึดติด พรอม

สารเติมแตงประเภท สารเรงวัลคาไนซ พรอมดวยอุปกรณที่ใชในการผสม ดังรูปที่ 3.8

รูปที่ 3.8 เครื่องผสมและการพนสารยึดตดิ

3.9กกการเตรียมการ
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การรวบรวมขอมูลในการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑจากน้ํายางธรรมชาติผสมวัชพืช
ประเภทหญาคาและหญาขจรจบเพ่ือที่จะไดโครงการออกมาสมบูรณที่สุด กอนที่จะจัดทําโครงการ
ตองมีลําดับขั้นตอนการจัดเตรียมซึ่งแตละขั้นตอนแตละบทจะตองมีการคนหาขอมูลจากตําราตางๆ
หรือผูมีประสบการณเพ่ือจะนํามาเรียบเรียงสวนที่สําคัญและเปนประโยชนตอการจัดทําโครงการ

3.9.1กกจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณในการทดลอง
วัสดุและอุปกรณที่ใชในการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑจากน้ํายางธรรมชาติผสมวัชพืช

ผักตบชวาและอนุภาคยางในรถจักรยานยนตที่ผานการใชแลว
ตารางที่ 3.3กกเครื่องมือที่ใชในการทดลอง

รายการ สถานที่

เครื่องชั่ง TINY FEH - 5000g มทร.สุวรรณภูม ิศนูยนนทบรุี
เครื่องบดวัชพืช วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบรุี
เครื่องอบยางพารา EOT 38 DXB มทร.สุวรรณภูม ิศนูยนนทบรุี
เวอรเนีย คาลิปเปอร SL 10-02 มทร.สุวรรณภูม ิศนูยนนทบรุี
เครื่องทดสอบแรงดึง CY - 6040 A 8 สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวัน
เครื่องทดสอบความแขง็ SH 141 A 40679 มทร.สุวรรณภูม ิศนูยนนทบรุี
เครื่องทดสอบฉนวนความรอน HT – 09 Kinetic สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวัน
เครื่องบีบอดั (Compression set) มทร.สุวรรณภูม ิศนูยนนทบรุี

ภาพที่ 3.9 แสดงเครื่องชัง่
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ภาพที่ 3.10กแสดงเครื่องบดวัชพืช
ภาพที่ 3.11 แสดงเครื่องอบยางพารา

ภาพที่ 3.12กกแสดงเวอรเนยี คาลิปเปอร



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

96

ภาพที่ 3.13 แสดงเครื่องทดสอบแรงดงึ (Universal Testing Machine)

ภาพที่ 3.14 แสดงเครื่องทดสอบความแข็ง(Hardness Testing Machine)

ภาพที่ 3.15 แสดงเครื่องทดสอบคาฉนวน

ภาพที่ 3.16แสดงเครื่องทดสอบ Compression Set

สารเคมีที่ใชในการทดลอง
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ภาพที่ 3.17 แสดงน้าํยางพารา

ภาพที่ 3.18แสดงเสนใยผักตบชวา

ภาพที่ 3.19กกแสดงกํามะถนั
3.10กกการออกแบบการทดลอง

ในการออกแบบการทดลองตองคํานึงถึงสมบัติทางกลของยางธรรมชาติเพ่ือวิเคราะหสมบัติ
ทางกลของวัสดุ การจะทําใหการทดลองออกมามีคุณภาพและตรงจุดมุงหมาย  ในสวนของการ
ออกแบบนี้ จะใชน้ํายางพาราผสมกับเสนใยบดละเอียด ในอัตราสวนของการผสมตัง้แตคา Pure, 10
, 20 , 30, และ 50 phr. โดยการออกแบบจํานวนชิ้นงานการทดสอบ ดังตารางที่3.4 3.5
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ตารางที่ 3.4กกแสดงการทดลองผสมผักตบชวา

น้ํายางธรรมชาติผสม
เสนใยผักตบชวา

ทดสอบ
แรงดึง ทดสอบความแข็ง Thermal

Conductivity
Compressio

n Set

ผักตบชวา 10 phr. 5 ชิ้น 1 ชิ้น 5จุด 1 ชิ้น 5 ชิ้น
ผักตบชวา 20 phr. 5 ชิ้น 1 ชิ้น 5จุด 1 ชิ้น 5 ชิ้น
ผักตบชวา 30 phr. 5 ชิ้น 1 ชิ้น 5จุด 1 ชิ้น 5 ชิ้น
ผักตบชวา 40 phr. 5 ชิ้น 1 ชิ้น 5จุด 1 ชิ้น 5 ชิ้น
ผักตบชวา 50 phr. 5 ชิ้น 1 ชิ้น 5จุด 1 ชิ้น 5 ชิ้น

ตารางที่ 3.5กกแสดงการทดลองผสมยางในรถจกัรยานยนต

น้ํายางธรรมชาติผสม
อนุภาคยางใน

รถจักรยานยนต

ทดสอบ
แรงดึง ทดสอบความแข็ง Thermal

Conductivity
Compression

Set

ยางใน 10 phr. 5 ชิ้น 1 ชิ้น 5จุด 1 ชิ้น 5 ชิ้น
ยางใน 20 phr. 5 ชิ้น 1 ชิ้น 5จุด 1 ชิ้น 5 ชิ้น
ยางใน 30 phr. 5 ชิ้น 1 ชิ้น 5จุด 1 ชิ้น 5 ชิ้น
ยางใน 40 phr. 5 ชิ้น 1 ชิ้น 5จุด 1 ชิ้น 5 ชิ้น
ยางใน 50 phr. 5 ชิ้น 1 ชิ้น 5จุด 1 ชิ้น 5 ชิ้น

3.11กการดําเนินงาน
3.11.1กกออกแบบและทําตามมาตรฐานชิ้นทดสอบ

3.11.1.1กกแบบที่ใชสําหรับทําชิ้นงานในการทดสอบแรงดึง (Tensile Strength)
ทําจากแผนสเตนเลส ขนาดตามมาตรฐาน ASTM D412
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ภาพที่ 3.20 แสดงขนาดแบบมาตรฐาน ASTM D-412

ภาพที่ 3.21 แสดงแบบแมพิมพสําหรบัหลอชิน้งานทดสอบแรงดึง

ภาพที่ 3.22กกแสดงการหลอน้ํายางลงแบบทดสอบแรงดึง

ภาพที่ 3.23กกแสดงการอบน้ํายางดวยเครื่องอบที่อณุหภูมิ 130 องศา
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ภาพที่ 3.24กกแสดงชิ้นงานทดสอบแรงดงึ

3.11.1.2กกแบบที่ใชสําหรับทําชิ้นงานทดสอบคาการนําความรอน (Thermal
Conductivity)ทําจากเหล็กฉาก 25X25 mm และเหล็กแผนหนา 3 mm

ภาพที่ 3.25 แสดงขนาดแบบการทดสอบการนําความรอน

ภาพที่ 3.26 แสดงแบบแมพิมพสําหรบัการหลอชิน้งานทดสอบการนําความรอน
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ภาพที่ 3.27 แสดงการหลอชิ้นงานลงแบบทดสอบคาการนําความรอน

ภาพที่ 3.28กกแสดงชิ้นงานทดสอบการนําความรอน

3.11.1.3กกแบบที่ใชสําหรบัการบีบอดัใหเสียรูปอยางถาวร (Compression Set)
โดยมขีนาดสูง 20mm และเสนผาศนูยกลาง 30mm ตามมาตรฐาน ASTM 395

ภาพที่ 3.29 แสดงขนาดแบบการทดสอบ Compression Set
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ภาพที่ 3.30 แสดงแบบแมพิมพสําหรบัการหลอชิน้งานทดสอบ Compression Set

ภาพที่ 3.31กกแสดงการหลอแบบชิ้นงานทดสอบการบบีอัด

ภาพที่ 3.32 แสดงชิน้งานทดสอบ Compression Set

3.11.2กกการทดสอบสมบัติเชิงกล (Mechanical Properties Testing)
การทดสอบสมบัติเชิงกลในขั้นตอนนี้ถือวาเปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญ  ใน

การศึกษาสมบัติของคอมโพสิตของงานวิจัยเลมนี้เพราะเปนขั้นตอนที่มีความละเอียดมาก  คาที่ได
จากการทดสอบจะมีความผิดพลาดไมไดหรือมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด ผูวิจัยจึงใหความสําคัญ
เปนพิเศษโดยการศึกษาทฤษฎีการทดสอบและวิธีการทดสอบอุปกรณในการทดสอบรวมไปถึง
ขั้นตอนการทดสอบและวิธีการวัดผลอยางละเอียดโดยมีขั้นตอนการทดสอบดังตอไปนี้
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3.11.2.1กกการทดสอบแรงดึง (Tensile Testing) เปนการทดสอบดวยการดึงเปน
การทดสอบแบบสถิต ิ(Static Test) ชิ้นงานทดสอบจะถูกยืดออกสม่ําเสมอ (ปราศจากการกระแทก)
จนชิ้นงานทดสอบขาด ความเร็วในการยืดตัวจะตองต่ําทั้งนี้เพ่ือไมใหคาที่ไดจากการทดสอบ
ผิดพลาด แรงดึงและความยาวที่ยืดออกของชิ้นงานทดสอบจะถูกวัดคาหรือถูกพิมพคาและกราฟ
ออกมาใหทราบได โดยนําชิ้นงานตามมาตรฐาน ASTM D 412 ที่เตรียมไว นํามาทดสอบสมบัติ
การทนตอแรงดึง โดยทําการตั้งพารามิเตอรที่ อุณหภูมิ 25 C และความเร็ว 500 mm/min

(ก) การทดสอบแรงดึงดวยเครือ่ง (ข) กราฟแสดงผล

ภาพที่ 3.33 การทดสอบแรงดงึ (Tensile Testing) ดวยเครื่องทดสอบ

3.11.2.2กกการทดสอบความแข็งแบบ Shore A (Hardness Tester) เปนการวัด
ความแข็งในเทอมความยืดหยุนของวัสดุทดสอบโดยปลอยหัวคอนปลายเพชรขนาด 40 เกรน, 2.5
กรัม ตกลงดวยน้ําหนักของตัวเอง วัดคาไดจาดสเกลที่แบงเปน 100 สวน ซึ่งแสดงคาเฉลี่ยของ
เหล็กกลาคารบอนชุบแข็งที่สมบูรณ ความแข็งขึ้นอยูกับความสูงที่หัวคอนกระดอนกลับ ถาคอมโพ
สิตที่มีความแข็งมาก ความสูงที่กระดอนก็จะมาก ถาคอมโพสิทที่มีความแข็งนอย ความสูงที่
กระดอนก็จะนอยตาม

(ก)เครื่องทดสอบความแขง็                (ข) สเกลแสดงผลความแขง็
ภาพที่ 3.34 แสดงการทดสอบความแข็งแบบ Shore A (Hardness Tester)
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3.11.2.3กกการทดสอบการนําความรอน ( Thermal  Conductivity) เปนการ
ทดสอบดวยการถายเทอุณหภูมิไปยังวัสดุคอมโพสิท โดยมีทิศทางของการเคลื่อนที่ของพลังงาน
ความรอนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํากวา โดยที่ตัวกลางไมมีการเคลื่อนที่
โดยทําการตั้งพารามิเตอรที่ Heating  40 C, Cooling 10 C และความหนาของชิ้นงานอยูที่
15mm

(ก)
การทดสอบคาการนําความรอน                (ข) ทิศทางการไหลของความรอน
ภาพที่ 3.35 แสดงการทดสอบการนําความรอน ( Thermal  Conductivity)

3.11.2.4กกการทดสอบ Compression Set เปนการทดสอบการเสียรูปอยาง
ถาวรโดยกาบีบอัดทิ้งไวเปนเวลา 24 ชั่วโมงวัสดุอาจไมสามารถกลับสูขนาดหรือรูปรางเดิมได เมื่อ
ปลอยแรงบีบอัดวัสดุจะ เสียรูปอยางถาวร  การทดสอบแบบนี้เปนการวัดสมบัติของการรักษาความ
ยืดหยุนของวัสดุภายหลังจากที่วัสดุไดรับแรงกดเปนระยะเวลาหนึ่ง

(ก) กอนทดสอบ
(ข) ขนาดทดสอบ                             (ค) หลงัทดสอบ

ภาพที่ 3.36 แสดงการทดสอบ Compression Set

3.12 การเตรียมชิ้นงานทดสอบ
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รูปที่ 3.37 แผนผังการทดสอบสมบตัิเชงิกายภาพ และเชิงกล

3.13 วิธีการทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ

การทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ (Physical properties tests) ประกอบดวย การทดสอบคา

ความหนาแนน (Density) คาปริมาณความชื้น (Moisture content) คาการดูดซึมน้ํา (Water

absorption) และ คาการพองตัวทางความหนา (Thickness swelling) ดังนี้

3.13.1 วิธีการทดสอบคาความหนาแนน

การทดสอบคาความหนาแนน (Density) เปนวิธีการทดสอบหาคาความหนาแนน

ที่เทียบกับอัตราสวนของน้ําหนักตอปริมาณหนึ่งหนวยมีหนวยเปนกิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ในการ

ตรวจสอบหาคาความหนาแนน ของงานวิจัยนี้ทดสอบอางอิงตามมาตรฐาน JIS A 5908-1994

Japanese standard association fiber boards japanese industrial standard tokyo :

Hohbumha Co.Ltd. , มอก.876-2547

3.13.1.1 ขั้นตอนการทดสอบคาความหนาแนน

แผ่น
ขนาดของแผ่น 400 X 400 X 10 มลิลเิมตร

การทดสอบสมบัติ
เชิงกายภาพ

การทดสอบสมบัติ
เชิงกล

ค่าความตา้นทานมอดูลสั
แตกร้าว

ค่าความหนาแน่น

ค่าความตา้นทานแรงดึง

ค่าความตา้นทานมอดูลสั
ยดืหยุน่

ค่าการพองตวัทางความหนา

ค่าความตา้นทานแรงดึงขนานกบัผิวหนา้

ค่าความตา้นทานทนแรงกระแทก
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1.ตดัชิ้นทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบคาความหนาแนน ใหมีขนาด

ความกวาง 100 มิลลิเมตร ความยาว 100 มิลลิเมตร

2. นําชิ้นทดสอบมาชั่งน้ําหนักโดยใช เครื่องชั่งที่มีความละเอยีดถึง 0.1 กรัม

3. วัดความกวาง และความยาวที่แนวกึ่งกลางของชิ้นทดสอบขนานกับขอบ

โดยใช ไมโครมิเตอรที่วัดไดละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร แลวหาคาเฉลี่ย วัดความหนาของชิ้นทดสอบ

4 ตําแหนง ตามรูปที่ 3.18 วัดตําแหนงที่ลึกเขาไปจากขอบประมาณ 25 มิลลิเมตร โดยใหมีความ

ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

4. ตรวจสอบหาคาความหนาแนนของชิ้นทดสอบแตละชิ้นและคาเฉลี่ย และ

คํานวณหาคาความหนาแนนของแผนสามารถคํานวณไดจากสมการที่ 3.1

D = [M / V]10 6…………………………………………………… (3.1)

เมื่อ D คือ คาความหนาแนน มีหนวยเปน กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (kg/m3)

M คือ น้ําหนัก มีหนวยเปน กรัม (g)

V คือ ปริมาตร มีหนวยเปน ลูกบาศกมิลลิเมตร (mm3)

รูปที่ 3.38 ตําแหนงที่วดัความกวาง ยาว และความหนา ของชิ้นงานทดสอบ
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บทที่ 4
การวิเคราะหผลดําเนินงาน

ในการศึกษาสมบัติของแผนปูพ้ืนลานกิจกรรมจากวัชพืชผักตบชวาและอนุภาคยาง

ในรถจักรยานยนตที่ผานการใชงานแลว ผูวิจัยไดทําการขึ้นรูปตัวอยางแผนปูพ้ืนลานกิจกรรม

ตามกระบวนการที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 โดยใชน้ํายางเปนสารยึดติด แลวนําตัวอยางที่ไดมา

ทดสอบสมบัติตางๆ โดยอาศัยวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน

4.1 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ

การวิจัยนี้ไดทําการศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ (Physical properties) ของแผนปูพ้ืน

ลานกิจกรรมที่ผลิตจากวัชพืชผักตบชวาและยางในรถจักรยานยนตทั้ง 2 ชนิดที่นํามาผสมกันที่

อัตราสวนผสมตาง ๆ

จากการดําเนินงานศึกษาคอมโพสิทของในบทที่ 3 ซึ่งคณะวิจัย ไดศึกษาสมบัติทางกล
ในอัตราสวนของวัชพืชผักตบชวาและยางในรถจักรยานยนตที่ผานการใชงานแลว ที่ Pure,
10phr, 20phr, 30phr, 40phr และ 50phr เพ่ือนํามาเปรียบเทียบสมบัติเชิงกล  การทนแรง
ดึง ความแข็ง คาการนําความรอน และการบีบอัดใหเสียรูปอยางถาวรของวัสดุแตละชนิด ดวย
เครื่องทดสอบเอนกประสงคจากนั้นจึงนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสรุปผลดังตอไปนี้

4.1กกผลการทดลอง
4.1.1กกการทดสอบการทนตอแรงดึง (Tensile Strength) การทดสอบดวยการดึง

เปนการทดสอบแบบสถิติ(Static Test)ชิ้นงานทดสอบจะถูกยืดออกสม่ําเสมอ (ปราศจากการ
กระแทก) จนชิ้นงานทดสอบขาด ความเร็วในการยืดตัวจะตองต่ํา ทั้งนี้เพ่ือไมใหคาที่ไดจากการ
ทดสอบผิดพลาดมาก แรงดึงและความยาวที่ยืดออกของชิ้นงานทดสอบจะถูกวัดคาหรือถูกพิมพ
คาและแผนภูมิออกมาใหทราบได โดยนําชิ้นงานตามมาตรฐาน ASTM ที่เตรียมไวนํามาทดสอบ
การทนตอแรงดึง 1) การทดสอบสมบัติการทนตอแรงดึง (Tensile Strength) วัสดุคอมโพสิท
ผสมเสนใยผักตบชวาในอัตราสวน Pure ,10phr, 20phr, 30phr, 40phr และ 50phr นําผล
การทดลองมาหาคาเฉลี่ยในแตละอัตราสวน แลวเปรียบเทียบผลการทดลองคา Stress และ
Strain เพ่ือดูคาความแตกตางของแตละอัตราสวน

ตารางที่ 4.1กกแสดงการตานทานแรงดงึคอมโพสิทผสมเสนใยผักตบชวา
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เสนใย
ผักตบชวา

ความตานทานแรงดงึ N/mm2

ชิ้นที1่ ชิ้นที2่ ชิ้นที3่ ชิ้นที4่ ชิ้นที5่ คาเฉลี่ย

0phr 3.76 4.12 3.35 3.76 3.31 3.66

10phr 3.52 2.86 3.32 2.92 3.48 3.22

20phr 3.22 2.98 2.66 2.96 3.26 2.99

30phr 2.92 2.74 2.45 2.88 2.89 2.82

40phr 2.62 2.69 2.76 2.82 2.77 2.74

50phr 1.99 2.22 2.16 1.99 2.26 2.14
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ภาพที่ 4.1 แสดงคาตานทานแรงดงึของน้ํายางผสมผกัตบชวา

ตารางที่ 4.2กกแสดงการตานแรงดงึของคอมโพสิทผสมยางในรถจกัรยานยนต

ยางใน
รถจักรยานยนต

ความตานทานแรงดงึ N/mm2

ชิ้นที1่ ชิ้นที2่ ชิ้นที3่ ชิ้นที4่ ชิ้นที5่ คาเฉลี่ย

0phr 3.76 4.12 3.35 3.76 3.31 3.66
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10phr 3.21 3.22 2.76 2.82 2.89 2.98

20phr 2.98 3.29 2.99 2.78 2.64 2.9

30phr 1.84 1.32 1.49 1.66 1.59 1.58

40phr 0.92 1.13 0.71 0.77 0.87 0.88

50phr 0.62 0.66 0.84 0.86 0.62 0.72

ภาพที่ 4.2 แสดงคาตานทานแรงดึงของน้าํยางผสมยางในรถจกัรยานยนต

จากภาพที่ 4.1 และ 4.2 ผลการทดลองแรงดึงเปนการเปรียบเทียบคาดังกลาวในแตละ
อัตราสวนของวัสดุคอมโพสิทผสมเสนใยผักตบชวา และวัสดุคอมโพสิทผสมยางใน
รถจักรยานยนตจากภาพเห็นไดชัด คาของวัสดุที่มีสวนผสมของเสนใยในจํานวนที่เพ่ิมขึ้นทําให
ความตานทานแรงดึงนอยลงเมื่อตามจํานวนของสวนผสมเสนใยทั้งสองชนิด

คาเฉลี่ยในทดสอบของน้ํายาง Pure จากชิ้นทดสอบ 5 ชิ้น ทดสอบได 3.66 N/mm2

สวนคาเปรียบเทียบระหวางเสนใยทั้งสองชนิดมีความตานทานแรงดึงเทียบเทากันในปริมาณ
อัตราสวนของเสนใยที่ 10 phr ,20 phr และในอัตราสวนที่ 30 phr ถึง 50 phr ความตานทาน
แรงดึงของวัสดุทั้งสองชนิดมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดยคาของเสนใยผักตบชวา
อัตราสวน 50 phr จากชิ้นงานทดสอบ 5 ชิ้น มีคาเฉลี่ยความตานทานแรงดึงที่  2.14N/ mm2
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สวนคาของเสนใยยางในรถจักรยานยนตในอัตราสวน 50phr จากชิ้นงานทดสอบ 5 ชิ้น มี
คาเฉลี่ยความตานทานแรงดึงที่ 0.72 N/ mm2

4.1.2กกการทดสอบความแข็ง (Hardness) เปนการทดสอบความแข็งดวยการกด
ชิ้นงานเพ่ือหาคาแบบสถิติ(Static Test) ชิ้นงานจะถูกกดลงดวยเครื่องทดสอบความแข็งแบบ
Shore A ในมาตราสวน Pure ,10phr, 20phr, 30phr, 40phr และ 50phr นํามาหาคาเฉลี่ย
ในแตละอัตราสวน แลวเปรียบเทียบผลการทดลองดังภาพที่ 4.3  และ 4.4

ตารางที่ 4.3กกแสดงคาความแขง็ของคอมโพสิทผสมเสนใยผักตบชวา

เสนใย
ผักตบชวา

ความแขง็ Shore A

ชิ้นที1่ ชิ้นที2่ ชิ้นที3่ ชิ้นที4่ ชิ้นที5่ คาเฉลี่ย

0phr 24.7 25.9 26 24.8 26.1 25.5

10phr 30.5 34.6 35.2 30.2 33.5 32.8

20phr 47.8 45.6 43.4 44.2 46 45.4

30phr 55.6 58.2 59.3 53.6 58.8 57.1

40phr 60.2 59.7 62.3 61.5 63.3 61.4

50phr 65.2 67.2 63.8 63.6 64.2 64.8
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ภาพที่ 4.3 แสดงคาความแข็งของน้ํายางผสมผกัตบชวา

ตารางที่ 4.4กกแสดงคาความแขง็ของคอมโพสิทผสมเสนใยยางในรถจักรยานยนต

เสนใยยางใน
รถจักรยานยนต

ความแขง็ Shore A
ชิ้นที1่ ชิ้นที2่ ชิ้นที3่ ชิ้นที4่ ชิ้นที5่ คาเฉลี่ย

0phr 24.7 25.9 26 24.8 26.1 25.5

10phr 35.6 33.7 35.8 32.5 34.9 34.5

20phr 46.5 45.8 48.2 45.7 45.8 46.4

30phr 53.7 51.6 49.8 52.6 53.8 52.3

40phr 58.2 56 56.3 57.5 57 57

50phr 61.3 64.5 61.2 63.3 61.7 62.4
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ภาพที่ 4.4 แสดงคาความแข็งของน้ํายางผสมยางในรถจักรยานยนต

จากภาพที่ 4.3 และ 4.4 การทดสอบคาความแข็งเปนการเปรียบเทียบคาดังกลาวของ
วัสดุทั้งสองชนิดในแตละอัตราสวนนั้นๆ จากแผนภูมิในภาพที่ 4.3 และ 4.4 แผนภูมิทั้งสองมี
แนวโนมสูงขึ้นเมื่อคาของอัตราสวนเสนใยในวัสดุที่ทดลองมากขึ้น

คาเฉลี่ยในการทดสอบความแข็งของน้ํายาง Pure จากการทดสอบ 5 จุด ของชิ้นงาน
มีคาคาเฉลี่ยความแข็ง 25.5 Shore A สวนชิ้นงานที่มีสวนผสมของเสนใยทั้งสองชนิดเมื่อ
เปรียบเทียบคาความแข็งของชิ้นงานทั้งสองมีความแข็งที่คอนขางใกลเคียง โดยคาเฉลี่ยของ
ชิ้นงานทดสอบที่มีอัตราสวนของเสนใยผักตบชวา 50 phr จากการทดสอบทั้ง 5 จุด มีคาเฉลี่ย
ความแข็ง 64.8 Shore A และชิ้นงานทดสอบที่มีอัตราสวนของยางในรถจักรยานยนต 50 phr
จากการทดทั้ง 5 จุด มีคาเฉลี่ยความแข็ง 62.4 Shore A

4.1.3กกการทดสอบคาการนําความรอน (Thermal Conductivity) เครื่องทดสอบจะ
ถายเทอุณหภูมิไปยังชิ้นงานการถายเทความรอน (Heat Transfer) สามารถเกิดขึ้นได 3 ทาง
คือการพาความรอน (Convection) การนําความรอน (Conduction) และการแผรังสีความ
รอน กระบวนการถายเทความรอนเกิดขึ้นไดจากกระบวนการพรอมกันทั้ง 3 ทาง ซึ่งวัสดุ
คอมโพสิทระหวางน้ํายางผสมเสนใยจะมีความสามารถในการนําความรอนมากนอยแตกตางกัน
ขึ้นอยูอัตราสวนของสวนผสมนั้นๆ ทั้งนี้รวมถึงขึ้นอยูกับเนื้อสารของวัสดุนั้น ๆ และรวมถึง
ลักษณะการเรียงตัวของอะตอมหรือโมเลกุลเล็กๆภายในวสัดุชนดินั้น ๆ ดวย (Radiation) โดยที่
ความรอนจะไหลจากอุณหภูมิสูงไปสูอุณหภูมิต่ํากวาเสมอ ผลการทดสอบดังภาพที 4.5 และ
4.6
ตารางที่ 4.5กกแสดงคาการนําความรอนของคอมโพสิทผสมเสนใยผักตบชวา

เสนใย
ผักตบชวา

การนาํความรอน W/(mK)
ครั้งที1่ ครั้งที2่ ครั้งที3่ ครั้งที4่ ครั้งที5่ คาเฉลี่ย

0phr 0.116 0.114 0.121 0.119 0.12 0.118

10phr 0.119 0.124 0.125 0.123 0.119 0.122

20phr 0.126 0.129 0.128 0.129 0.123 0.127

30phr 0.131 0.133 0.134 0.131 0.129 0.132
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40phr 0.138 0.135 0.134 0.136 0.137 0.136

50phr 0.15 0.146 0.147 0.149 0.148 0.148

ภาพที่ 4.6 แสดงคาการนําความรอนยางผสมผกัตบชวา
ตารางที่ 4.6กกแสดงคาการนําความรอนของคอมโพสิทผสมเสนใยยางในรถจกัรยานยนต

เสนใยยางใน
รถจักรยานยนต

การนาํความรอน W/(mK)

ครั้งที1่ ครั้งที2่ ครั้งที3่ ครั้งที4่ ครั้งที5่ คาเฉลี่ย

0phr 0.116 0.114 0.121 0.119 0.12 0.118

10phr 0.128 0.131 0.124 0.13 0.132 0.129

20phr 0.139 0.133 0.135 0.137 0.136 0.136

30phr 0.143 0.137 0.145 0.141 0.139 0.141

40phr 0.151 0.148 0.15 0.151 0.145 0.149

50phr 0.152 0.151 0.152 0.153 0.152 0.152
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ภาพที่ 4.6 แสดงคาการนําความรอนของยางผสมยางในรถจกัรยานยนตที่ใชแลว

จากภาพที่ 4.5 และ 4.6 การทดสอบคาการนําความรอนของวัสดุทัง้สองชนดิใน
อัตราสวนนั้นๆในการทดสอบนั้นเปรียบไดโดยคาที่มกีารนําความรอนต่ําคือคาที่ผลการทดลอง
ออกมาต่ําเมื่อเทียบกับความหนาของชิ้นงาน โดยอางองิจากมาตรฐาน JIS A 5908 คาเฉลี่ยใน
การทดสอบคาการนําความรอนของคาน้ํายาง Pure จากการทดสอบ 5 ครั้งตอชิ้นงาน มีคา
0.118 W/(mK) สวนชิ้นงานที่มีสวนผสมของเสนใยทั้งสองชนดิเมือ่เปรียบเทียบคาการนาํความ
รอนของวัสดแุลว  วัสดุทีม่ีสวนผสมของเสนใยผักตบชวา 50 phr มีคาเฉลี่ยการนําความที่
0.148 W/(mK) สวนวัสดทุี่มีสวนผสมของยางในรถจกัรยานยนต 50 phr มีคาเฉลี่ยการนาํ
ความรอน 0.152 W/(mK)

4.1.4กกการทดสอบการบบีอัด (Compression Set) เปนการทดสอบการเปลีย่น
รูปแบบถาวรดวยการบีบอดัชิ้นงานใหเสียรปู ชิน้งานที่ใชทดสอบคือชิน้งานที่มีสวนผสม Pure ,
10phr , 20phr , 30phr , 40phr และ 50phr การทดสอบคิดคาออกมาเปนเปอรเซน็ตของ
การเปลี่ยนรปู เพ่ือที่จะไดคาออกมาเปรียบเทียบดังภาพที่ 4.7 และ 4.8

ตารางที่ 4.7กกแสดงคาการเสียรูปอยางถาวรของคอมโพสิทผสมเสนใยผักตบชวา

เสนใย
ผักตบชวา

การเสียรปูอยางถาวร (%)
ชิ้นที1่ ชิ้นที2่ ชิ้นที3่ ชิ้นที4่ ชิ้นที5่ คาเฉลี่ย
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0phr 2.18 2.25 2.32 2.22 2.33 2.26

10phr 6.12 5.78 6.03 5.66 5.81 5.88

20phr 8.25 8.83 8.3 8.91 8.41 8.54

30phr 10.06 9.25 9.34 9.31 9.44 9.48

40phr 10.47 10.36 10.65 10.11 10.31 10.38

50phr 12.12 10.88 11.52 10.82 10.56 11.18

ภาพที่ 4.7 แสดงคาการเสยีรูปอยางถาวรของยางผสมผักตบชวา

ตารางที่ 4.8กกแสดงคาการเสียรูปอยางถาวรของคอมโพสิทผสมเสนใยยางในรถจักรยานยนต

เสนใยยางใน
รถจักรยานยนต

การเสียรปูอยางถาวร (%)

ชิ้นที1่ ชิ้นที2่ ชิ้นที3่ ชิ้นที4่ ชิ้นที5่ คาเฉลี่ย

0phr 2.18 2.25 2.32 2.22 2.33 2.26

10phr 3.32 3.56 3.25 3.9 3.97 3.6
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20phr 4.24 4.86 4.92 4.12 4.66 4.56

30phr 6.88 6.92 7.12 7.23 7.15 7.06

40phr 9.32 8.89 9.34 9.22 8.83 9.12

50phr 12 11.22 11.12 11.45 11.81 11.52

ภาพที่ 4.8 แสดงคาการเสยีรูปอยางถาวรของยางผสมยางในรถจกัรยานยนต

จากภาพที่ 4.7 และ 4.8 การทดสอบการบบีอดัใหเสยีรูปอยางถาวรเพ่ือหาเปอรเซ็น
การเสียรปูของวัสดุนัน้ๆ จากแผนภูมวิัสดุที่มีสวนผสมของเสนใยนอยเปอรเซ็นการเสียรูปก็นอย
สวนวัสดุทีม่ีสวนผสมของเสนใยในปริมาณมาก การเสียรูปของวัสดุนัน้ก็จะมากเชนกัน

คาเฉลี่ยในการทดสอบการบบีอัดใหเสียรูปอยางถาวรของน้ํายาง Pure นั้นจากการทดสอบดวย
การบบีอัดทั้ง 5 ชิ้นทดสอบไดคาเฉลี่ยในการเสียรูป 2.26 % ชิ้นงานทดสอบที่มีอตัราสวนผสม
ของเสนใยผักตบชวา 50 phr จากการทดสอบไดคาเฉลี่ยในการเสียรูป 11.18% และชิ้นงานทีม่ี
อัตราสวนผสมของเสนใยยางในรถจกัรยานยนต 50 phr จากการทดสอบไดคาเฉลี่ยในการเสีย
รูป 11.52%

4.2 การศึกษาคาใชจายดานเครื่องมือและอุปกรณการผลิต
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เครื่องมือและอุปกรณสารเคมี และวัตถุดิบ   คาไฟฟา  คาแรงงาน และวัสดุอื่นๆ ที่ใช

ในการผลิตและศึกษาสมบัติแผนปูพ้ืนลานกิจกรรมจากน้ํายางธรรมชาติผสมวัชพืชผักตบชวา

และยางในรถจักรยานยนต จะมีราคาสูงสําหรับการลงทุนสําหรับในการผลิตครั้งแรกและ

สามารถใชงานไดยาวนานโดยมีรายละเอียดของการประมาณราคารายละเอียดดังนี้

1) เครื่องอัดรอนระบบไฮดรอลิก 90,000 บาท

2) ชุดอุปกรณแมพิมพที่ประกอบเครื่องอัดรอน 40,000 บาท

3) เครื่องอบไลความชื้น 20,000 บาท

4) เครื่องยอยวัสดุชีวมวล 25,000 บาท

5) เครื่องผสมและอุปกรณพนกาว 25,000 บาท

6) เครื่องเลื่อยวงเดือน 22,000 บาท

7) ชุดปมลม 9,000 บาท

8) เครื่องชั่งละเอียด 9,000 บาท

9) ชุดเครื่องมือวัดละเอียด 4,000 บาท

10) อุปกรณและวัสดุอื่น ๆ (แผนเหล็กรองอัด ,ถุงมือหนัง) 2,000 บาท

11) สารเคมี (สารเรงแข็ง, สารเคลือบผิว) 12,000 บาท

รวม 258,000 บาท
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บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ

จากการคนควางานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาวัสดุวัชพืชผักตบชวาและยางในของ

รถจักรยานยนตที่ผานการใชงานแลว ที่ใชในการทําแผนปูพ้ืนลานกิจกรรม พรอมกับศึกษา

สมบัติเชิงกายภาพ และ เชิงกล สามารถใหผลสรุปของงานวิจัยดังนี้

5.1 ผลจากการทดลอง
5.1.1กกผลการทดสอบแรงดงึ พบวาคาของสวนผสมที่ใกลเคียงกับคา Pure ซึ่งมีความ

ตานทาน แรงดึงถึง 3.66 N/mm2 และคาที่มีความตานทานแรงดึงนอยที่สุดของการทดลองคือ
คาของยางในรถจักรยานยนต 50phr มีคาความตานแรงดึง 0.72 N/ mm2

5.1.2กกผลการทดสอบความแข็ง ชิ้นงานทดสอบที่มีสวนผสมของเสนใยปริมาณมาก
คาความแข็งกจ็ะมากเพ่ิมขึน้ตามจํานวนสวนผสมของชนิดเสนใยนั้นๆ ซึ่งคาความแข็งที่มีคามาก
ที่สุดหลังการทดลองคือคาของเสนใยผักตบชวา 50phr มีคาความแข็ง 64.8 Shore A และคาที่
มีความแข็งนอยที่สุดในการทดลองคือคา Pure มีความแข็ง 25.5 Shore A

5.1.3กกผลการทดลองคาการนําความรอน พบวาคาที่เปนฉนวนความรอนไดดีที่สุดคือ
คา Pure มีการนําความรอนที่ 0.118 W/(mK) และคามีการนําความรอนมากที่สุดคือสวนผสม
ของยางในรถจักรยานยนต 50phr มีคาการนําความรอน 0.152 W/(mK)

5.1.4กกผลการทดสอบการเสียรูปอยางถาวร พบวาวัสดุที่มีคายางพารา Pure มี
เปอรเซ็นการเสียรูปที่ 2.26% สวนวัสดุผสมเสนใยที่มีคาการเสียรูปนอยอยูคือสวนผสมยางใน
รถจักรยานยนต 10 phr. มีเปอรเซ็นการเสียรูปที่ 3.6% และคาที่มีการเสียรูปมากที่สุดในการ
ทดลองคือสวนผสมของยางในรถจักรยานยนต 50phr มีเปอรเซ็นการเสียรูปที่ 11.5%
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สรุปคาที่เหมาะสมสําหรับการทําผลิตภัณฑแผนยางปูพ้ืนนั้นขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน
นั้นๆ สําหรับงานวิจัยครัง้นี้ไดเลือกคาของน้ํายางผสมเสนใยผักตบชวาในอัตราสวน 50phr เนื่องจาก
มีคาความแข็ง 64.8 Shore A ซึ่งผลิตภัณฑใชงานในลักษณะการปูพ้ืนสําหรับซับแรงจากการ
กระแทกหรือลดอุบัติเหตุตางๆ และยังเปนการลดตนทุนของน้ํายางโดยใชเสนใยจากวัชพืชที่ไรราคา
เขาไปเปนสวนผสมของผลิตภัณฑ

5.2กกขอเสนอแนะ
5.2.1 ในการศึกษาและทดลองคอมโพสิตแบบน้ํายางครั้งตอไปควรจะมีการผสมเสนใย

ผักตบชวาและเสนใยยางในรถจักรยานยนตทั้งสองชนิดนี้รวมกัน
5.2.2 ในการทดลองครั้งตอไปควรจะมีการทดลองเกี่ยวกับการหดตัวของน้ํายางพารา

เนื่องจากหลอน้ํายางโดยที่ไมมีสวนผสมของเสนใย เมื่อน้ํายางเปลี่ยนสถานะเปนจากของเหลวเปน
ของแข็งยางมีการหดตัวเล็กนอย

5.2.3 เสนใยที่นํามาผสมควรมีความชื้นนอยเนื่องจากจะสงผลให เมื่อทําการอบดวยความ

รอนจะทําใหกาซลอยตัวออกจากเสนใย สงผลใหผลิตภัณฑมีการบวมตัวเกิดขึ้น

5.3 การนําไปใชประโยชนของแผนปูพ้ืนลานกิจกรรม

จากงานวิจัยนี้จงึสรุปไดวาจากการศึกษาสมบตัิเชงิกลของแผนปูพ้ืนลานกิจกรรม จากวัสดุ

วัชพืชผักตบชวาและอนุภาคจากยางในของรถจักรยานยนตที่ผานการใชงานแลว นํามาผสมตาม

อัตราสวนตางๆ ได และสามารถผลติเปนแผนปูพ้ืนที่ใชในลานกิจกรรมได
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