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 โดยทั่วไปแลว มีการใชเสนใยเปนสารชวยในการเสริมแรงแกวัสดุโดยการนําไปผสมรวมกับพอลิเมอรซึ่งจะทําให
วัสดุมีความตานทานการยืด แรงดึง และการฉีกขาดไดสูงขึ้น เสนใยที่นิยมใชเปนสารเสริมแรงในอุตสาหกรรมยางมีทั้งเสนใย
จากธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห ตารางที่ 1 แสดงสมบัติทางกายภาพของเสนใยชนิดตางๆ ที่นิยมใชในอุตสาหกรรมยาง 
 

ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพของเสนใยชนิดตางๆ 
 
 

สมบัติ ฝาย1 เรยอน ไนลอน 6 ไนลอน 
6,6 

โพล ิ
เอสเทอร 

อะรามิด แกว เหล็ก 

ความหนาแนน (g/cm3) 1.54 1.52 1.14 1.14 1.38 1.44 2.54 7.85 
ความทนตอแรงดึง (MPa) 230 685 850 950 1100 2,750 2,250 2,750 
ความแข็งแรงตอหนวย
น้ําหนัก (cN/Tex) 

15 40 80 85 80 190 85 35 

การยดืตัว ณ จดุขาด (%) 8 10 19 16 13 4 5 2.5 
โมดุลัสเริ่มตน2 (cN/Tex) 22.5 600 300 500 850 4,000 2,150 1,500 

หมายเหตุ: 1 สมบัติของเสนใยฝายท่ีมีขนาด 840 เดซิเทกซ 
     2 คาความเคนท่ี 100% การยืดตัวท่ีไดจากการคาดคะเน โดยใชคาความเคนท่ี 2% การยืดตัว  
 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา เสนใยอะรามิดมีความแข็งแรงและความทนตอแรงดึงเทียบเคียงไดกับเสนใยแกวและ
เสนใยเหล็ก แตเสนใยอะรามิดมีคาความหนาแนนที่ตํ่ากวาเสนใยแกวและเสนใยเหล็ก สงผลใหผลิตภัณฑยางที่เสริมแรง
ดวยเสนใยอะรามิดมีความแข็งแรงสูงและมีนํ้าหนักเบา ดังน้ันอุตสาหกรรมยางจึงนิยมนําเสนใยอะรามิดมาใชเปน 
สารเสริมแรงสําหรับการผลิตสายพานลําเลียงและยางลอ 
 

 เสนใยอะรามิด (aramid)  คือ พอลิเอไมดที่มีโครงสรางแบบวงแหวน (aromatic polyamide) โครงสรางของ
เสนใยอะรามิดแบงเปน 2 ชนิดหลักๆ ไดแก meta-aramid และ para-aramid มีสูตรโครงสราง ดังรูปที่ 1 
 

  

 

   
 
   

(ก) Meta-aramid    (ข) Para-aramid 
 

รูปที่ 1 โครงสรางของเสนใยอะรามิด 

 

ช่ือทางการคาของเสนใยอะรามิดที่มีโครงสรางแบบเมตา (meta-aramid) เชน Nomex ผลิตโดยบริษัท DuPont 
สวนช่ือทางการคาของเสนใยอะรามิดที่มีโครงสรางแบบพารา (para-aramid) เชน Kevlar ผลิตโดยบริษัท Dupont และ 
Twaron, Technora, Sulfron  ผลิตโดยบริษัท Teijin Aramid  

ที่ผานมามีการศึกษาและการพัฒนาเกี่ยวกับการใชเสนใยอะรามิดเพ่ือใหสามารถนํามาผสมกับสารตัวเติมเพ่ือ
เสริมแรงใหแกผลิตภัณฑมาอยางตอเน่ือง รวมถึงการปรับผิวเสนใยเพ่ือใหสามารถใชงานไดหลากหลายย่ิงข้ึน โดยในป ค.ศ. 2010 

การใชเสนใยอะรามดิเพื่อการเสรมิแรงของยาง 
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โปรแกรมวิจัยของ Dutch Polymer Institute ประเทศเนเธอรแลนด ไดทําการศึกษาวิธีการปรับผิวเสนใยอะรามิดเพ่ือใช
เสริมแรงผลิตภัณฑยางที่ผลิตจากยางธรรมชาติและยางอีพีดีเอ็ม โดยทําการศึกษาผลของการปรับผิวของเสนใยอะรามิด  
3 แบบ คือ 1. เสนใยอะรามิดที่ปรับผิวดวยสารเคมีมาตรฐานในกระบวนการผลิต (standard finish; StF) 2. เสนใยอะรามิดที่
ปรับผิวดวยอิพ็อกซี (epoxy treated; EpT) 3. เสนใยอะรามิดที่ผานการปรับผิวดวยกาวรีโซซินอลฟอรมัลดีไฮดลาเท็กซ 
(resocinal formaldehyde latex; RFL) โดยมีสูตรผสมเคมียางดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 สูตรยางคอมพาวดที่ใชศึกษา 
 

องคประกอบ 
ปริมาณ (phr) 

สูตร NR* สูตร EPDM* 
ยางธรรมชาต ิ 100 - 
ยางอีพดีีเอ็ม - 100 
เขมาดํา 55 105 
น้ํามัน  8 60 
เสนใย** 5 5 
* สูตร NR วัลคาไนซดวยระบบกํามะถัน สูตร EPDM วัลคาไนซดวยระบบเพอรออกไซด 
**เสนใยท่ีใช คือ 1. สูตรท่ีใชเสนใยอะรามิดท่ีปรับผิวดวยสารเคมีมาตรฐาน 2. สูตรท่ีใชเสนใยอะรามิดท่ีปรับผิวดวยอิพ็อกซี  
  3.สูตรท่ีใชเสนใยอะรามิดท่ีผานการปรับผิวดวยกาวรีโซซินอลฟอรมัลดีไฮดลาเท็กซ 

 

กระบวนการผสมของยางทั้ง 2 สูตร เร่ิมจากการเตรียมมาสเตอรแบตซของยาง โดยการใชเครื่องผสมระบบปด 
(internal mixer) แลวทําการเติมเสนใยที่ผานการปรับผิว จากน้ันเติมสารวัลคาไนซลลงในยางมาสเตอรแบตซในแตละสูตร
โดยใชเครื่องบดผสมสองลูกกลิ้ง (two roll mill) แลวนํามาทดสอบแรงดึงตามการจัดเรียงตัวของเสนใยในแนวยาว  
ผลของการทดสอบแรงดึงที่ไดแสดงดังรูปที่ 2  

 

2 (ก)       2 (ข) 
 

รูปที่ 2 ผลการทดสอบแรงดึงของยางที่ใชเสนใยอะรามิดที่ผานการปรับผิวแบบตางๆ 
2(ก) ยางอีพีดีเอ็ม 2(ข) ยางธรรมชาติ 

 
จากรูปที่ 2 พบวา แรงดึงของยางอีพีดีเอ็มที่เสริมแรงดวยเสนใยอะรามิดที่ผานการปรับผิวดวยกาวรีโซซินอล 

ฟอรมัลดีไฮดลาเท็กซมีแรงดึงในชวงตนคอนขางสูง หลังจากน้ันมีคาลดลงเล็กนอยแลวกลับมาเพ่ิมอีกครั้งหน่ึง แสดงใหเห็นวา
ในชวงตนมีการเกิดอันตรกิริยา (interaction) ที่ ดีระหวางยางอีพีดีเอ็มกับเสนใยอะรามิดที่ผานการปรับผิวดวย 
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กาวรีโซซินอลฟอรมัลดีไฮดลาเท็กซ ทําใหคาแรงดึงสูงข้ึนอยางรวดเร็ว หลังจากน้ันเมื่อยางไดรับการดึงยืดตัวถึงรอยละ 30 
จะเกิดการเสียรูปเกิดขึ้นบริเวณรอยตอของยางอีพีดีเอ็มกับเสนใย (คาแรงดึงลดลง) หลังจากน้ันอันตรกิริยาที่เกิดขึ้น 
สวนใหญมาจากแรงเสียดทานทําใหแรงดึงเพ่ิมขึ้นอีกเล็กนอย และภาพรวมยางอีพีดีเอ็มที่เสริมแรงดวยเสนใยอะรามิดที่ 
ผานการปรับผิวแบบอ่ืนก็ใหผลทํานองเดียวกัน ในขณะที่ยางธรรมชาติที่เสริมแรงดวยเสนใยอะรามิดแบบตางๆ จะใหคาแรงดึง
ที่ไมคอยแตกตางกันมากนัก 

 

เมื่อช้ินทดสอบผานการทดสอบแรงดึงแลว จากน้ันนํามาสองดูพ้ืนผิวดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (electron 
microscope) (ดังรูปที่ 3) พบวา พ้ืนผิวรอยแตกหักหลังจากการทดสอบแรงดึงของยางธรรมชาติและยางอีพีดีเอ็ม ซึ่งการใช
เสนใยที่ผานการปรับผิวดวยสารละลายมาตรฐานและเสนใยที่ผานการปรับผิวดวยอิพ็อกซีไมมีผลตอการยึดติดกับยาง  
สวนการใชเสนใยที่ผานการปรับผิวดวยกาวรีโซซินอลฟอรมัลดีไฮดลาเท็กซทําใหยางอีพีดีเอ็มใหผลในการเสริมแรงที่สูงขึ้น 
แตสําหรับยางธรรมชาติการใชเสนใยที่ผานการปรับผิวดวยกาวรีโซซินอลฟอรมัลดีไฮดลาเท็กซไมคอยมีผลในการเสริมแรง
มากนัก จากผลของการเสริมแรงดวยเสนใยในยางอีพีดีเอ็มที่มีคาสูงกวายางธรรมชาติน้ัน ปจจัยหน่ึงที่สําคัญ คือ  
การกระจายตัวของเสนใยในยางอีพีดีเอ็มดีกวาการกระจายของเสนใยในยางธรรมชาติ (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 พ้ืนผิวรอยแตกหักหลังการทดสอบแรงดึง 3(ก) ยางธรรมชาติ 3(ข) ยางอพีีดีเอ็ม 

 

 

 

 

 
 

  

รูปที่ 4 การกระจายตัวของเสนใย 1 phr ทีป่รับผิวดวยสารเคมีมาตรฐาน  
4(ก) ยางธรรมชาติ  4(ข) ยางอพีีดีเอ็ม 

  

3 (ก)  

3 (ข)  

                4 (ก)           4 (ข)  
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จากรูปที่ 4 แสดงการกระจายตัวของเสนใยที่ปรับผิวดวยสารเคมีมาตรฐานในยางทั้งสองชนิด พบวา เสนใยมี 
การกระจายตัวในยางอีพีดีเอ็มสม่ําเสมอกวายางธรรมชาติ และการใชเสนใยที่ปรับผิวดวยสารอิพ็อกซีและเสนใยที่ปรับผิวดวย
กาวรีโซซินอลฟอรมัลดีไฮดลาเท็กซก็ใหผลในทํานองเดียวกัน 

 จากที่เคยมีรายงานวากาวรีโซซินอลฟอรมัลดีไฮดเปนกาวที่ดีสําหรับการยึดติดเสนใย-คอรดกับยางธรรมชาติ  
แตจากผลการทดลองที่ไดกลับใหผลตรงขาม กลาวคือ การเสริมแรงในยางธรรมชาติดวยเสนใยอะรามิดที่ปรับผิวดวย 
กาวรีโซซินอลฟอรมัลดีไฮดลาเทกซกับเสนใยอะรามิดที่ปรับผิวดวยอิพ็อกซีและสารเคมีมาตรฐานใหผลไมแตกตางกัน และ 
ถาลาเท็กซในรีโซซินอลฟอรมัลดีไฮดถูกออกซิไดซ เสนใยที่ปรับผิวดวยกาวรีโซซินอลฟอรมัลดีไฮดลาเท็กซก็จะไมสามารถ
เกิดพันธะเคมียึดติดกับยางธรรมชาติได ผูวิจัยไดรายงานวาการยึดติดระหวางยางธรรมชาติและเสนใยที่ปรับผิวดวย 
กาวรีโซซินอลฟอรมัลดีไฮดลาเท็กซในการทดลองน้ีจะยึดติดไดเพียงระยะเวลาหน่ึงเทาน้ัน แตถานําไปยึดติดกับยางอีพีดีเอ็มจะ
ใหผลของการยึดติดที่ดี จึงสามารถอธิบายไดวากลไกการเกิดอันตรกิริยาเคมีระหวางกาวรีโซซินอลฟอรมัลดีไฮดลาเท็กซกับ
ยางทั้งสองชนิดตางกัน กลาวคือ ยางธรรมชาติวัลคาไนซดวยระบบกํามะถัน สวนยางอีพีดีเอ็มวัลคาไนซดวยเพอรออกไซด 

 ทางผูวิจัยไดทําการศึกษาเพ่ิมเติมโดยการเปลี่ยนระบบการวัลคาไนซยางธรรมชาติจากเดิมที่ใชกํามะถันมาใช 
เพอรออกไซด แลวทําการเปรียบเทียบระหวางยางธรรมชาติที่ไมใชเสนใยเสริมแรงกับการใชเสนใยในปริมาณ 5 phr ที่ปรับผิว
ดวยสารเคมีมาตรฐานและปรับผิวดวยกาวรีโซซินอลฟอรมัลดีไฮดลาเท็กซในการเสริมแรง พบวา ยางธรรมชาติที่ใชระบบ
การวัลคาไนซดวยเพอรออกไซดและใชเสนใยอะรามิดที่ปรับผิวดวยกาวรีโซกาวรีโซซินอลฟอรมัลดีไฮดลาเท็กซจะให 
การยึดติดที่ดีขึ้น แตอาจยังไมดีเทากับยางอีพีดีเอ็ม  

 ผลที่ไดจากการวิจัยน้ีสามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอการเสริมแรงของ 
เสนใยอะรามิดในยางมีหลายปจจัยที่จะตองพิจารณานอกจากชนิดของยางหรือชนิด
เสนใยแลว ตองพิจารณาทั้งการยึดติดทางเคมี การเกิดอันตรกิริยาเชิงกล 
(mechanical interaction) ประกอบดวย 
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