
   

ใบพดัยางส้าหรับพัดน ้าทะเล 

 



คู่มือ

การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย 

ไปสู่สายการผลิตของใบพัดยางสำาหรับพัดน้ำาทะเล 

ระบายความร้อนเครื่องจักรในเรือรบ 

โดย

ดร.นคร  ศรีสุขุมบวรชัย และคณะ

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สนับสนุนงบประมาณโดย

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 ประจำาปีงบประมาณ 2560
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คำ�นำ�

โรงงานยาง เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สำาคัญของกรมอู่ทหารเรือ ซึ่งม ี

หน้าที่สนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนหรืออะไหล่ยางที่จำาเป็นสำาหรับการใช้งาน

ภายในกองทัพเรือ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดการนำาเข้าผลิตภัณฑ์ยางจากต่าง

ประเทศ เพื่อการพึ่งพาตนเอง รวมถึงความรวดเร็วในการซ่อมแซม ที่ผ่านมา

โรงงานยางได้มีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแห่งชาติเพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับ

ผลิตภัณฑ์ที่นำาเข้าจากต่างประเทศหรือเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยาง (มอก.) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางที ่ใช้งานภายใน 

กรมอู่ทหารเรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลสำาเร็จของการพัฒนาร่วมกัน คือ ใบพัดยาง  

(Rubber Impeller) ปัจจุบันผลผลิตใบพัดยางที่ได้จากกระบวนการวิจัย ได้ผ่าน

การทดสอบทดลองใช้งานจริงในเรือจนมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพและมาตรฐานเพียง

พอต่อการนำาไปขยายผล อย่างไรก็ตาม สิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ในอนาคต คือการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น โครงการจัดการความรู้

เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำาปี 2560 นี้ จะเป็นโครงการฯ  

ที่จักสร้างความยั่งยืนโดยทำาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่คณะผู้วิจัย

ได้มีการสะสมความรู้ไว้ไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคลากรของกรมอู่ทหารเรือ

อย่างเป็นระบบ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทั้งในด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติ ตั้งแต่

พื้นฐานจนถึงการนำาไปใช้งาน และจะรวบรวมความรู้เหล่านั้นโดยจัดทำาเป็นคู่มือ 

หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) เพื่อนำาไปใช้ในหน่วยงาน 

คณะผู้จัดทำา
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ข้อมูลทั่วไปของใบพัดยาง

  1. ข้อมูลทั่วไปของใบพัดย�ง

รูปที่ 1 (ก) ใบพัดยาง และ (ข) ตัวเรือนสูบ

(ก)

(ข)

โรงงานยาง กรมอู่ทหารเรือ จึงได้พัฒนาใบพัดยางขึ้นสำาหรับสูบน้ำา (ทั้ง

น้ำาทะเลและน้ำาจืด) เพื่อเข้าไประบายความร้อนให้แก่เครื่องยนต์ GM71 ในระยะ

แรกใบพัดยางที่ผลิตได้ยังคงมีคุณสมบัติด้อยกว่าของต่างประเทศมาก ต่อมาทาง

กรมอู่ทหารเรือได้พัฒนาสูตรเคมียางจนทำาให้ใบพัดยางท่ีผลิตได้มีอายุการใช้

งานที่ยาวนานขึ้น (ประมาณร้อยละ 60 ของอายุการใช้งานของใบพัดยางที่นำา

เข้าจากต่างประเทศ) และเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางอย่างต่อเนื่อง ทาง

กรมอู่ทหารเรือจึงได้ร่วมมือกันกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเพื่อทำา

โครงการวิจัยโดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพของใบพัดยางขึ้น

อีกครั้ง

1.1 รูปแบบและหน้าที่ของใบพัดยาง

ใบพัดยางเป็นชิ้นส่วนในเครื่องสูบน้ำาท่ีใช้สำาหรับสูบน้ำาเข้าไปในระบบ

ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก (ที่มีกำาลังสูงสุดประมาณ 250 

แรงม้า) ที่ใช้อยู่ในเรือหลวงของกองทัพเรือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องยนต์จากบริษัท 

GRAYMARINE และ GM โดยระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ทั้ง 2 บริษัท

ประกอบด้วยใบพัดยาง (รูปที่ 1(ก)) หมุนอยู่ในตัวเรือนสูบน้ำาขนาดเล็ก (รูปที่ 1 

(ข)) ซึ่งข้อดีของเครื่องสูบน้ำาประเภทนี้คือ ไม่ต้องทำาการล่อน้ำา (self-priming) 

และสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย แต่มีข้อเสียคืออะไหล่มีอายุการใช้งานสั้น มีความ

สึกหรอสูง ราคาแพง และต้องจัดหาจากต่างประเทศ
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รูปที่ 2 หลักการทำางานของใบพัดยางในตัวเรือนสูบ
(ข) (ค)(ก)

1.2 หลักการทำางานของใบพัดยาง 

เมื่อติดตั้งใบพัดยางเข้าไปในตัวเรือนสูบ เนื่องจากใบพัดยางจะมีขนาด

ใหญ่กว่าตัวเรือนสูบเล็กน้อย ดังนั้นปีกของใบพัดยางจะโก่งงอและแนบสนิท

กับผนังด้านในของตัวเรือนสูบดังแสดงในรูปที่ 2 (ก) เนื่องจากเพลาหมุนของ

เครื่องสูบไม่ได้อยู่ตรงกลางของช่องว่างในตัวเรือนสูบ (ช่องว่างในตัวเรือนสูบจะ

ไม่ได้เป็นรูปวงกลมที่สมมาตร) แต่เพลาหมุนจะเบี่ยงออกไปทางขวามือเล็กน้อย

ทำาให้ปีกใบพัดยางที่อยู่ทางด้านขวามือเกิดการโก่งงอมากกว่าปีกใบพัดยางที่อยู่

ทางด้านซ้ายมือ ปริมาตรของอากาศที่อยู่ระหว่างปีกของใบพัดยางทางด้านขวา

มือก็จะน้อยกว่าปริมาตรของอากาศท่ีอยู่ระหว่างปีกของใบพัดยางทางด้านซ้าย

มือ เมื่อเริ่มสูบน้ำา การหมุนของเพลาขับและใบพัดยาง (จากรูปคือหมุนทวนเข็ม

นาฬิกา) จะก่อให้เกิดสุญญากาศขึ้นบางส่วนในบริเวณที่ปีกใบพัดยางเคลื่อนตัว

มาถึงบริเวณทางน้ำาเข้า ซึ่งการเกิดสุญญากาศบางส่วนดังกล่าวส่งผลทำาให้เกิดแรง

ดึงน้ำาจากปากท่อทางเข้าด้านบนให้ไหลลงมาอยู่ในช่องว่างระหว่างปีกของใบพัด

ยางดังแสดงในรูปที่ 2 (ข) และท้ายที่สุดน้ำาที่ไหลเข้ามาก็จะถูกดันให้ไหลออกจาก

ตัวเรือนสูบน้ำาผ่านทางช่องทางออกด้านขวามือดังแสดงในรูปที่ 2 (ค) การหมุน

อย่างต่อเนื่องของใบพัดยางจะทำาให้น้ำาไหลออกได้อย่างต่อเนื่อง

1.3 องค์ประกอบของใบพัดยาง

ใบพัดยางประกอบด้วยชิ้นส่วนโลหะหรือพลาสติกเป็นแกนกลางสำาหรับ

ยึดติดกับเพลาขับ โดยชิ้นส่วนโลหะหรือพลาสติกดังกล่าวจะถูกห่อหุ้มด้วยยางใน

ระหว่างขั้นตอนของการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์จนได้ผลิตภัณฑ์ใบพัดยางท่ีมีรูปร่างดัง

แสดงในรูปที่ 3 ทั้งนี้ จำานวนปีกใบพัดยางที่ยื่นออกมาจากแกนกลางจะขึ้นอยู่กับ

ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยทั่วไป แกนกลางของใบพัดยางมักจะทำาจากทอง

เหลืองหรือเหล็กกล้าละมุน ส่วนยางที่ใช้ในการผลิตใบพัดยางนั้นอาจทำาจากยาง
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สังเคราะห์หรือยางธรรมชาติก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานว่าใบพัดยางจะ

ถูกใช้สำาหรับปั๊มของเหลวที่มีขั้วหรือไม่มีขั้ว สำาหรับในกรณีที่ใบพัดยางต้องสัมผัส

กับของเหลวที่ไม่มีขั้ว เช่น น้ำามัน ยางไนไตร์ล (NBR) และยางคลอโรพรีน (CR) 

มักถูกนำามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ใบพัดยางที่ผลิต

จากยางคลอโรพรีนจะเหมาะกับการใช้งานส่วนใหญ่ ใช้งานได้ทั้งในน้ำาจืดและน้ำา

เค็ม แต่ไม่เหมาะกับของเหลวที่ปนเปื้อนด้วยน้ำามันใน

ปริมาณสูง ซึ่งถ้าเป็นกรณีหลังนี้ การใช้ใบพัดยางที่

ผลิตจากยางไนไตร์ลจะเหมาะสมกว่า แต่ถ้านำาใบพัด

ยางไปใช้ในการดูดหรือปั๊มน้ำาเพียงอย่างเดียวโดย

ไม่มีการปนเปื้อนด้วยน้ำามัน ยางธรรมชาติก็ยังจัด

เป็นทางเลือกที่ดีเพราะเป็นยางที่มีสมบัติเชิงกลและเชิงพลวัตที่ดีเยี่ยม อีกทั้งยังมี

ราคาที่ถูกกว่ายางสังเคราะห์ รูปที่ 4 

แสดงรูปร่างและการระบุขนาดของ   

ใบพัดยาง รวมถึงรูปแบบของเพลา

ขับชนิดต่าง ๆ 

สำาหรับอายุการใช้งานของใบพัดยาง ได้มีข้อมูลว่าใบพัดยางของบาง

บริษัทสามารถใช้ปั๊มน้ำาได้นานถึง 6,000-8,000 ชั่วโมงที่ความเร็วรอบ 1,700 

รูปที่ 4 รูปร่างและขนาดของใบพัดยางรวมถึงรูปแบบของเพลาขับชนิดต่าง ๆ

รูปที่ 5 รูปแบบของตำาหนิที่เกิดขึ้นบนใบพัดยาง

รูปที่ 3 ผลิตภัณฑ์ใบพัดยาง

รอบต่อนาที และจะมีอายุ

การใช้งานที่ยาวนานกว่านี้

ถ้าทำาการลดความเร็วรอบ

ของการหมุน รูปที่ 5 แสดง

รูปแบบตำาหนิต่าง ๆ ที่ทำาให้

ใบพัดยางไม่สามารถนำาไปใช้

งานได้
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2. เทคโนโลยีย�งพื้นฐ�น
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  2. เทคโนโลยีย�งพื้นฐ�น

POLY (มาก)   +   MER (หน่วย)

พอลิเมอร์จะมีสมบัติเป็นยางได้ก็ต่อเมื่อ 

•  สายโซ่โมเลกุลต้องยาวและหักงอ (flexible) ได้

• สายโซ่โมเลกุลอยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นระเบียบ(amorphous)  

และจะเคลื่อนไหวอย่างอิสระ

•  ต้องมีจุดเชื่อมโยง ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ลักษณะการเชื่อมโยงระหว่างพอลิเมอร์ที่มคุณสมบัติเป็นยาง

รูปที่ 6 ลักษณะของพอลิเมอร์ (Polymer) ที่เกิดจากการรวมตัวกันของมอนอเมอร์

2.1 ลักษณะทั่วไปของยาง

ยางคือพอลิเมอร์ (Polymer) ชนิดหนึ่ง เป็นวัสดุที่มีโมเลกุลยาว ที่เกิด

จากการรวมกันของหน่วยเล็กๆ หลายๆ หน่วย โดยเรียกหน่วยเล็กๆ ที่มารวมกัน

นี้ว่า มอนอเมอร์ (monomer) ดังรูปที่ 6
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ยาง สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

1.ยางธรรมชาติ (Natural Rubber; NR) มีประโยชน์มากมายในการนำา

มาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้จะมีกระบวนการต่างๆ ในการนำาไปทำาเป็นผลิตภัณฑ์ ดังรูป

ที่ 8 ซึ่งยางจะมีคุณสมบัติทั่วไป ได้แก่
มีความยืดหยุ่นสูง

มีสมบัติเชิงกลและเชิงพลวัตที่ดีเยี่ยม

มีความเป็นฉนวนสูง

ไม่ทนน้ำามัน

ไม่ทนต่อการเสื่อมสภาพจากความร้อน ออกซิเจน และ โอโซน

รูปที่ 8 แสดงกระบวนการนำายางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
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รูปที่ 9 แสดงโครงสร้างของยางสังเคราะห์แต่ละชนิด

2. ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber; SR)

ชนิดและโครงสร้างของมอนอเมอร์ที่สำาคัญ ดังรูปที่ 9

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสมบัติของยางแต่ละชนิด

หมายเหตุ    1 : ดีมากที่สุด    6 : ด้อยที่สุด
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3. ก�รออกสูตรเคมีย�ง
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รูปที่ 10 แสดงโครงสร้างของยางก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนซ์เซชั่น

3.1 ยาง (rubber)

การออกสูตรยางจะต้องรู้สมบัติยางแต่ละชนิดเป็นอย่างดี กล่าวคือ ต้อง

ทราบข้อดีข้อเสียของยางที่จะนำามาใช้ เช่นยางธรรมชาติมีข้อดี คือ มีความแข็ง

แรงของเนื้อยางล้วนดีมาก นั้นคือ ไม่ต้องเติมสารเสริมแรงก็สามารถให้ความแข็ง

แรงได้ดี ในขณะเดียวกันยาง EPDM มีความแข็งแรงของน้ำายางสู้ยางธรรมชาติ

ไม่ได้ แต่มีความทนต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากโอโซนและสภาพอากาศที่ดีกว่า 

เป็นต้น 

3.2 สารทำาให้ยางคงรูป (vulcanizing agent)

องค์ประกอบท่ีเติมลงไปเพ่ือทำาให้ยางเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่าปฏิ

กิริยาวัลคาไนซ์เซชันหรือปฏิกิริยาคงรูป ซึ่งจะส่งผลให้โมเลกุลของยางเกิดการ

เชื่อมโยงเป็นโครงสร้างตาข่าย 3 มิติ ดังรูปที่ 10

3. ก�รออกสูตรเคมีย�ง
การออกสูตรยางเป็นสิ่งสำาคัญมากต่อคุณภาพและต้นทุนการผลิต การออก

สูตรยางจำาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสมบัตอยาง หน้าที่และความจำาเป็นของการ

ใช้สารเคมีผสมยาง รวมทั้งต้องพิจารณาถึงราคาของสารเคมีที่จะใช้ว่าเหมาะสม

หรือคุ้มกับการผลิตหรือไม่ พื้นฐานของส่วนผสมของสูตรยางประกอบด้วยสาร

กลุ่มต่างๆ ดังนี้
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3.3. สารตัวเร่งปฏิกิริยา (accelerator)

• ทำาหน้าที่เพิ่มอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาคงรูป

• จำาเป็นต้องใช้ในการคงรูปด้วยระบบกำามะถันเท่านั้น

• นิยมใช้สารตัวเร่งปฏิกิริยามากกว่า 1 ชนิด เพื่อให้เกิดผลแบบเสริม

สารตัวเร่งปฏิกิริยาที่นิยมใช้ แสดงตามรูปที่ 12

รูปที่ 12 แสดงประเภทของสารตัวเร่งปฏิกิริยา

รูปที่  11 แสดงชนิดของสารทำาให้ยางคงรูป

สารทำาให้ยางคงรูปที่นิยมนำามาใช้ในอุตสาหกรรมยาง มีด้วยกัน 3 ชนิด 

ได้แก่ กำามะถัน เพอร์ออกไซด์ แต่ที่นิยมมากที่สุดคือกำามะถัน รายละเอียดตาม

รูปที่ 11
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3.4. สารกระตุ้นปฏิกิริยา (activator)

สารกระตุ้นปฏิกิริยา : สารเคมีที่เติมลงไปเพื่อกระตุ้นให้สารตัวเร่ง

ปฏิกิริยาทำางานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.5. สารป้องกันการเสื่อมสภาพ (antidegradant)

สารป้องกันการเสื่อมสภาพ : สารเคมีที่เติมลงไปเพื่อป้องกันการเสื่อม

สภาพของยางจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความร้อน แสง แดด ออกซิเจน และโอโซน 

เป็นต้น
• จำาเป็นต้องใช้ในยางที่มีพันธะคู่อยู่ในสายโซ่หลักของโมเลกุล

• ปริมาณของสารป้องกันการเสื่อมสภาพที่นิยมใช้จะอยู่ในช่วง 1-3 phr
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3.7. สารทำาให้ยางนิ่มและสารช่วยในกระบวนการผลิต (plasticizer 

and processing aid)

สารทำาให้ยางนิ่ม: เติมลงไปเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต

ชนิดของสารทำาให้ยางนิ่ม

• น้ำามันมิเนอรัล (mineral oil)

• น้ำามันพาราฟินนิก

• น้ำามันแนฟเธนิก

• น้ำามันอะโรมาติก

• น้ำามันสังเคราะห์ (synthetic plasticizer)

• ไดออกทิลพะทาเลต (DOP)

3.6. สารตัวเติม (filler)

สารตัวเติม : องค์ประกอบที่เติมลงไปในยางเพื่อ

• เสริมแรงให้ยางมีสมบัติเชิงกลดีขึ้น

• ทำาให้ยางคอมพาวด์มีสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต

• เพื่อลดต้นทุน
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3.8. องค์ประกอบอื่นๆ (miscellaneous ingredients)

สารทำาให้ยางนิ่ม: เติมลงไปเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตชนิดของ

สารทำาให้ยางนิ่ม

1. สี (Pigment)

2. สารทำาให้เกิดฟอง (blowing agent) เช่น ADC

3. สารป้องกันการลามไฟ (flame retardant) เช่น ATH (Al(OH)3), 

Sb2O3 ร่วมกับสารประกอบที่มีคลอรีนหรือโบรมีน

ตารางที่ 2 แสดงความเข้ากันได้ของน้ำามันและยางชนิดต่าง ๆ  

น้ำามันกับยางต้องมีความเป็นขั้วใกล้เคียงกัน

หมายเหตุ :   +  เข้ากันได้ดี     -   ไม่เข้ากัน    0 เข้ากันได้ในบางสภาวะ

ตารางที่ 3 แสดงปริมาณสารเคมีที่นิยมใช้ในการออกสูตรเคมียางทั่วๆ ไป



18 การผสมยาง (Mixing)

4. ก�รผสมย�ง (Mixing)
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กลไกของการผสม (Mixing Mechanism)

การผสมสารตัวเติมและสารเคมีต่าง ๆ ให้เข้ากับยางเกิดผ่านกลไก 3 ข้ันตอนคือ

1. การเข้าไปในเนื้อยางของสารเคมี (Incorporation)

2. การแตกตัวของสารเคมีโดยเฉพาะสารตัวเติมเสริมแรง Dispersion)

3. การกระจายตัวของสารเคมี (Distribution)

รูปที่ 13  โมเดลแสดงกลไกการผสมเขม่าดำา (CB) เข้าไปในยาง Distribution  

และ Dispersion เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน

4. ก�รผสมย�ง (Mixing)

4.1 จุดประสงค์ของการผสม

เพื่อให้ส่วนประกอบ (สารตัวเติมและสารเคมีต่าง ๆ) ผสมเข้าไปในเนื้อ

ยางได้อย่างทั่วถึง มีการกระจายตัว (distribution) และการแตกตัว (dispersion) 

ที่ดี

การบดยางให้นิ่ม (Mastication)

• ยางที่มีน้ำาหนักโมเลกุลสูงมาก เช่น ยางธรรมชาติ จะมีความหนืดสูง

เกินไป ทำาให้สารเคมีเข้าไปในเนื้อยางได้ยาก จึงจำาเป็นต้องทำาการบดย่อยยางให้

นิ่ม (ลดความหนืดของยางให้มีค่าพอเหมาะ) ก่อนที่จะทำาการเติมสารเคมีต่าง ๆ 

ลงไป

• กระบวนการบดย่อยยางให้นิ่มนี้เรียกว่า “Mastication”
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รูปที่ 14 โมเดลแสดงการกระจายตัว (Distribution) ของสารตัวเติมในยาง

รูปที่ 15 โมเดลแสดงการแตกตัว (Dispersion) ของสารตัวเติมในยาง
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4.2 เครื่องผสมยาง (Machinery)

โดยทั่วไป เครื่องผสมยาง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ

1. เครื่องผสมระบบเปิด ได้แก่ เครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง (two-roll mill) 

2. เครื่องผสมระบบปิด (internal mixer)

รูปที่ 16 เครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง (two-roll mill)

รูปที่ 17 เครื่องผสมระบบปิด(internal mixer)



22 การขึ้นรูปยาง

5. ก�รขึ้นรูปย�ง
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5. ก�รขึ้นรูปย�ง

การขึ้นรูปยาง (Forming) : 3 วิธีหลักๆ คือ
5.1 การใช้แม่พิมพ์ (Moulding)

รูปที่ 18 รูปชนิดแม่พิมพ์แบบต่างๆ

(ก)Compression Mold

(ข) Transfer Mold

(ค) Injection Mold
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5.2 การขึ้นรูปด้วยการอัดผ่านดาย (Extrusion)

เป็นเทคนิคการขึ้นรูปที่อาศัยเครื่องอัดที่ เรียกว่าเอ็กทรูดเดอร์  

 (extruder) เพื่ออัดยางคอมพาวด์ให้ไหลผ่านหัวดายที่มีรูปร่างต่างๆ

รูปที่ 19 เครื่องอัดเอ็กทรูดเดอร์ (extruder)

รูปที่ 20 ลักษณะชิ้นงานที่ออกจากหัวดาย
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5.3 การขึ้นรูปด้วยเครื่องคาเลนเดอร์ (Calender)

รูปที่ 21 รูปแบบของเครื่องคาเลนเดอร์ (Calender)



26 การคงรูปยาง

6. ก�รคงรูปย�ง
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6. ก�รคงรูปย�ง

“การทำาให้ยางคงรูป” : การทำาให้ยางมีโครงสร้างตาข่าย 3 มิติ เพื่อทำาให้

รูปที่ 22 ลักษณะโครงสร้างโมเลกุลยางใน

กระบวนการคงรูปยาง

6.1 การคงรูปยางที่ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์

การคงรูปเกิดจากความร้อนและแรงดันท่ี

เกิดจากเครื่องอัดไฮดรอลิก (เฉพาะแม่พิมพ์แบบ

อัดและแบบกึ่งฉีดเท่านั้น)

รูปที่ 23 เครื่องอัดไฮดรอลิก

ยางมีรูปร่างที่เสถียร มีความยืดหยุ่น

สูงขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงสมบัติด้าน

ต่างๆ ของยาง เช่น ความทนทาน

ต่อแรงดึง ความทนทานต่อการฉีก

ขาด และความต้านทานต่อการขัดถู 

เป็นต้น ลักษณะดังรูปที่ 22

6.2 การคงรูปยางที่ขึ้นรูปด้วยการอัดผ่านดาย

1. การคงรูปในหม้ออบไอน้ำาหรือออโตเคลฟ (Autoclave)

• เป็นเทคนิคที่ใช้มากที่สุดสำาหรับการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง

• มีไอน้ำาเป็นตัวกลางให้ความร้อน

• อุณหภูมิของไอน้ำาจะขึ้นอยู่กับความดันภายในหม้อ (0.3-0.7 MPa)

รูปที่ 24 คงรูปในหม้ออบไอน้ำาหรือออโตเคลฟ (Autoclave)
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2. การคงรูปในถังของเหลว (Liquid bath)

  • มีชื่อเรียกโดยย่อว่า LCM (Liquid Curing Method)

  • สามารถใช้ในการผลิตแบบต่อเนื่องได้

  • ตัวกลางของเหลวที่ใช้ ได้แก่ น้ำามันซิลิโคน กลีเซอรีน และเกลือผสม

ของ KNO3 (53%wt.) NaNO3 (7%wt.) และ NaNO2 (40%wt.)

รูปที่ 25 การคงรูปในถังของเหลว

3. การคงรูปในอุโมงค์ลมร้อน (Hot Air Tunnel)

  • เป็นวิธีการเก่าแก่ที่สุด และต้องใช้ความยาวของอุโมงค์สูงเนื่องจาก

อากาศเป็นตัวกลางที่ถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี

  • ปัจจุบัน ได้มีการนำาคลื่นพลังงานสูง (Ultra High Frequency, 

UHF) หรือคลื่นไมโครเวฟ มาใช้ในการอุ่นยางให้ร้อนก่อนผ่านยางเข้าสู่อุโมงค์

ลม เพื่อลดความยาวของอุโมงค์

  • การคงรูปด้วยวิธีนี้ทำาให้ยางคงรูปที่ได้มีสมบัติไม่ดีนัก เนื่องจาก

ออกซิเจนในอากาศสามารถเข้าทำาปฏิกิริยาออกซิเดชันกับยางได้ ทำาให้ยางเกิด

การเสื่อมสภาพ
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รูปที่ 26 อุโมงค์ลมร้อน (Hot Air Tunnel)

6.3 การคงรูปยางที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องคาเลนเดอร์

• การใช้ไมโครเวฟร่วมกับอุโมงค์ลมร้อน

• การคงรูปยางในหม้ออบไอน้ำาแรงดันสูง

• การคงรูปแบบหมุน (Rotational Vulcanisation)

รูปที่ 27 ลักษณะเครื่องคาเลนเดอร์
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7. ก�รศึกษ�และพัฒน�ต้นแบบใบพัดย�ง 
      ให้ได้ม�ตรฐ�น
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ตารางที่ 4 แสดงปริมาณยางและสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบใบพัดยางต้นแบบ

7. ก�รศึกษ�และพัฒน�ต้นแบบใบพัดย�งให้ได้ม�ตรฐ�น

สูตรเคมียางที่พัฒนาขึ้น (สูตรยางชุดที่ 1)

พิจารณาจากสูตรยางพ้ืนฐานโดยการปรับแต่งสัดส่วนสารเคมีให้มี

คุณสมบัติเบื้องต้นเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด ทั้งนี้เริ่มต้นโดยพิจารณาผล

ของชนิดของเขม่าดำา และปริมาณสัดส่วนในการเติม
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ตารางที่ 6 แสดงผลของชนิดและปริมาณเขม่าดำาต่อสมบัติเชิงกล  

ความทนทานต่อการล้าตัว และระดับการบวมพองในน้ำา

ตารางที่ 5 แสดงผลของชนิดและปริมาณเขม่าดำาต่อความหนืด 

และลักษณะการวัลคาไนซ์
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ด้วยจากผลการทดสอบพบว่า ยางสูตร 1-1 และ 1-4 มีคุณสมบัติที่ดีกว่า

ยางสูตรอื่นๆ แต่ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด ยังคงไม่ผ่านเกณฑ์ จึงได้ปรับสูตร โดย

ปรับลดสัดส่วนเขม่าดำา ลงมาที่ 35 phr

ตารางที่ 7 แสดงสูตรเคมียางที่พัฒนาขึ้น (สูตรยางชุดที่ 2)

ตารางที่ 8 แสดงคุณสมบัติเชิงกล ความทนทานต่อการล้าตัว\ 
และระดับการบวมพองในน้ำาของยาง

ผลการทดสอบผ่านมาตรฐานที่กำาหนดทั้งสองสูตร ดังนั้นจึงพิจารณา

ปัจจัยด้านความทนทานต่อการฉีกขาดเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุด (สาเหตุที่ใบพัดยาง

เกิดการชำารุด) จึงกำาหนดให้ยางสูตร 2-1 เป็นสูตรใบพัดยาง

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบสมบัติของยางคอมพาวด์
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8. กระบวนก�รผลิตใบพัดย�งในโรงง�น
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8. กระบวนก�รผลิตใบพัดย�งในโรงง�นย�ง

8.1 การเตรียมสารเคมีและยาง

เตรียมการชั่งยางและสารเคมีตามสูตรยาง 2-1 โดยมีรายละเอียดแสดง

ตามตารางที่ 10

ตารางที่ 10 แสดงภาพสารเคมีและสัดส่วนในการผสมสูตรยางสำาหรับใบพัดยาง
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การคำานวณ สารเคมี

น้ำาหนักสารเคมี (kg) = [น้ำาหนักยางธรรมชาติ STR 5L (kg) x สารเคมี 

การแปลงหน่วย Kg เป็น g      =    น้ำาหนัก (kg) x 1,000

ตัวอย่าง ต้องการผสมยาง STR 5L จำานวน 10 กิโลกรัม จะต้องใช้ 

กำามะถันกี่กรัม

น้ำาหนักกำามะถัน (kg)  = (10 x 2.1) / 100  = 0.21 กิโลกรัม

น้ำาหนักกำามะถัน (g) = 0.21 x 1000  = 210 กรัม

8.2 การผสมยาง

การผสมยางกับสารเคมี โดยเครื่องผสมยางภายใน

1.  เปิดสวิทช์ไฟ – เปิดเคร่ือง – เปิดน้ำา – เปิดลม (AIR  COMPRESSOR)

2. นำายางธรรมชาติ ชั่งน้ำาหนักเตรียมไว้แล้ว มาบดด้วยลูกกลิ้งให้ยาง

ร้อนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

รูปที่ 28 เครื่องผสมระบบปิดขนาด 25 ลิตร

3. นำายางที ่ได้จาก

การบดด้วยลูกกลิ้ง ตามข้อ 2 

มาใส่ เข้ า เค รื่ องผสมยาง

ภายในซ่ึงเปิดเคร่ืองรอไว้แล้ว 

4. ใส่สารเคมีต่าง ๆ  

ที่ชั่งเตรียมไว้ ตามลำาดับ

ก่อน – หลัง  กล่าวคือ 

   - สารเคมีท่ีทำาให้ยางน่ิมง่ายต่อการผสม CARBON BLACK ได้ง่ายข้ึน 

นั้นคือ น้ำามันพาราฟินิก

   - สารเคมีที่เป็นตัวเพิ่มคุณสมบัติของยาง และเพิ่มความแข็งแรง ได้แก่   

CARBON    BLACK

   - สารเคมีที่เป็นตัวกระตุ้นและสารป้องกันการเสื่อมสภาพ

5. ทำาการผสมโดยใช้ฟิลแฟกเตอร์เท่ากับ 0.75 ความเร็วรอบในการหมุน

ของโรเตอร์เท่ากับ 40 รอบต่อนาที ตั้งอุณหภูมิเริ่มต้นไว้ที่  60 องศาเซลเซียส ใช้

ระยะเวลาในการผสมเท่ากับ 11 นาที
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6. อุณหภูมิในการผสมยางโดยเครื่องผสมยางแบบภายใน  ไม่ควรเกิน

เกณฑ์ที่กำาหนดไว้  70o C  แต่ในทางปฏิบัติจริง  อุณหภูมิมักสูงกว่ามาก  เพราะ

ฉะนั้น เพื่อไม่ให้อุณหภูมิสูงมากเกินไป เราควรเปิดเครื่องดูลักษณะของยางว่า 

รวมตัวจับกันเป็นก้อนแล้ว  จึงนำาออกจากเครื่อง เตรียมนำาไปบดด้วยลูกกลิ้งผสม

แบบภายนอกต่อไป (การเก็บยางคอมพาวด์ไปทดสอบให้เก็บในช่วงเวลานี้) 

7. ปิดเครื่อง – ปิดไฟ – ปิดน้ำา – ปิด  AIR  COMPRESSOR   ตรวจ

ดูแลความเรียบร้อยของเครื่อง  หลังจากเลิกใช้งานแล้ว

การผสมยางกับสารเคมี โดยเครื่องผสมยางแบบลูกกลิ้งเป็นการผสม

แบบภายนอก มีขั้นตอน ดังนี้
1. เปิดเครื่อง – เปิดน้ำา – ตรวจดูความเรียบร้อยของเครื่องผสมยางแบบ

ภายใน และเครื่องผสมยางแบบลูกกลิ้งโดยทั่วไป เช่น ระบบไฟฟ้า , ระบบน้ำา

หล่อเย็นและตรวจระบบทางหมุนของเครื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2. นำายางผสมแล้วจากเครื่องผสมภายในมาผสมกันในเครื่องผสมยาง 

ภายนอก ทำาการบดด้วยลูกกลิ้งและกรีดให้ยางเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้เวลา

ประมาณ 2 นาที

3. ใส่พร้อมใส่สารเคมีกลุ่มตัวเร่ง และตัวทำาให้ยางคงรูป   ได้แก่ TBBS 

TMTD และ SULPHUR   ผสมและกรีดยางให้เป็นเนื้อเดียวกัน ใช้เวลาผสม 5 

นาที จากนั้นรีดออกมาเป็นแผ่น ตากยางให้อุณหภูมิลดลง 

4. ปิดเครื่อง – ปิดน้ำา – ปิดสวิทช์ไฟ 

รูปที่ 29 การเติมยาสุกในยางคอมพาวด์

บนลูกกลิ้งในเครื่องผสมภายนอก
รูปที่ 30 การรีดยางคอมพาวด์เป็นแผ่น

ด้วยเครื่องผสมแบบลูกกลิ้ง
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การอัดยางด้วยเครื่องอัดยางกำาลังดันไฮดรอลิกส์ มีขั้นตอนดังนี้

รูปที่ 31 เครื่องอัดไฮดรอลิกส์

1. เปิดไฟ – เปิดเครื่อง ที่แท่นไฟฟ้า และ

ปรับตั้งอุณหภูมิของเครื่องอัดยางไว้ที่  150o C

2. เตรียมแบบ (MOLD) ใบพัดยาง สำาหรับ

ใช้ในการอัดยางนั้น ให้พร้อมโดยควรทำาความ

สะอาดแบบ , ตรวจสอบการชำารุด  หรือลักษณะของ

การประกอบชิ้นส่วน และอุ่นแบบให้ร้อน

รูปที่ 32 แบบ (MOLD) ใบพัดยาง

3. ตัดยาง  COMPOUND โดยตัด

ตามรูปทรงของแบบ และให้มีจำานวนชิ้น

น้อยที่สุด เพื่อเป็นการลดความสิ้นเปลือง 

ถ้าชิ้นงานใหญ่ก็ควรจะชั่งน้ำาหนักก่อนใส่

แบบ  ดังกล่าวด้วย 

4. การอัดแบบแต่ละแบบนั้น เดินเครื่องกดแบบขึ้น – ลงที่ละน้อย เมื่อ

ยางร้อนแล้วจึงเพิ่มแรงอัด จนกระทั่งยางไหลล้นออกจากรูระบาย แล้วจึงอัดให้ได้

ตามกำาลังดันอัดของแบบนั้น ๆ

5. ระยะเวลาในการบ่มยางแต่ละชิ ้นงาน ให้คำานวณหาได้จากเครื ่อง    

CUROMETOR สำาหรับใบพัดยางใช้เวลา  13 นาที

6. เมื่อยางสุกแล้วจึงนำายางออกจาก MOLD  ในขั้นตอนนี้ต้องระวัดระวัง

การฉีกขาดของใบพัดยาง เมื่อเอาใบพัดยางออกจากโมนแล้วใช้กรรไกรตัดแต่ง

ช้ินงาน ตรวจดูให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสวยงาม พร้อมท่ีจะใช้ราชการได้ต่อไป 

7. ปิดเครื่อง – ปิดไฟ

8.4 การแกะใบพัดยางออกจากแม่พิมพ์และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

การแกะยางออกจากแม่พิมพ์น้ันให้ใช้เคร่ืองอัดไฮดรอลิกส์ช่วยในการดัน

ชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ (ดังรูป 33) โดยการอัดบริเวณแกนกลาง ทั้งนี้ให้ใช้น้ำายา

ซิลิโคนช่วยในการหล่อลื่น เพื่อให้ชิ้นงานไม่เกิดการฉีกขาด จากนั้นให้ใช้กรรไกร

ตัดแต่งชิ้นงานให้สวยงาม (ดังรูป 34)
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รูปที่ 33 การแกะชิ้นงานใบพัดยางออกจากแม่

พิมพ์ด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกส์

รูปที่ 34 ใช้กรรไกรตัดแต่งชิ้นงานให้สวยงาม

สำาหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใบพัดยาง ให้ตรวจสอบด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ

2. ตรวจความแข็งของใบพัดยางด้วย 

เครื่องวัดความแข็ง แบบ Shore-A ซึ่ง

ความแข็งของชิ้นงานจะต้องมีค่าความแข็งที่ 

60 Shore-A (ดังรูป 36) ซึ่งจะมีชิ้นงานที่

สมบูรณ์พร้อมนำาไปใช้งานต่อไป (ดังรูป 37)

รูปที่ 35 ตรวจสอบการฉีกขาดของชิ้นงานใบพัดยาง

1. ลักษณะท่ัวไปของช้ิน

งาน ใบพัดยางจะต้องมียางเนื้อ

เต็มทั้งชิ้นงาน ผิวชิ้นงานต้อง

เรียบไม่ขรุขระ ต้องไม่มีรอยฉีก

ขาดของครีบใบพัด (ให้พับครีบ

ใบพัดยางเพื่ อตรวจสอบการ

ประสานของเนื้อยาง)

รูปที่ 36 การวัดความแข็งของชิ้นงานใบพัดยาง รูปที่ 37 ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์
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9. ขั้นตอนก�รติดตั้งใบพัดย�งในเรือรบ
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9 ขั้นตอนก�รติดตั้งใบพัดย�งในเรือรบ

9.1 การถอดใบพัดยาง

• เปิดฝาครอบเรือนพัดน้ำาออกโดยใช้ไขควงปากแฉก ขณะเปิดฝาครอบ

ให้ระวังปะเก็ตฉีกขาดกรณีต้องการเก็บปะเก็ตไว้ใช้งานหรือเป็นตัวอย่างในการ

จัดหาใหม่ 

• ใช้ไขควงเล็กๆ งัดฝายางปิดแกนพัดน้ำาออก

• ใช้แคลมป์ดึงพัดยางออก (เทคนิคการดึงใบพัดยางออกมาจากเรือนพัด

น้ำาได้ง่าย ทำาได้โดยใช้น้ำาสบู่ ฉีดชโลมเข้าไปในเรือนพัดน้ำาก่อน )

• ค่อย ๆ หมุนเกลียวแคลมป์ดึงออกช้า ๆ สามารถปรับช่องตำาแหน่งการ

ดึงได้หากการดึงเริ่มติดขัดหรือยางออกมาไม่เท่ากัน
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9.2 การติดตั้งใบพัดยางในเรือ

• ตำาแหน่งพัดน้ำาที่ติดตั้งกับเครื่องยนต์ในเรือรบ บริเวณท้ายเครื่อง

• ลักษณะแกนกลางเมื่อถอดใบพัดยางออก ให้ทำาความสะอาดโดยใช้

กระดาษทรายเบอร์ 500 ชุบน้ำาขัดภายในเรือนพัดน้ำา เพื่อกำาจัดเศษเหล็กหรือผิว

เรือนสูบที่ไม่เรียบ 

• การติดตั ้งใบพัดยางเข้ากับพัดน้ ำา มีเทคนิคในการติดตั้งโดยการ

ชโลมใบพัดยางด้วยน้ำาสบู่ก่อนใส่ ขณะใส่ไปให้ปรับครีบใบพัดไปในทิศทางที่พัด

น้ำาหมุน 

• การติดตั ้งใบพัดยางเข้ากับพัดน้ ำา มีเทคนิคในการติดตั้งโดยการ

ชโลมใบพัดยางด้วยน้ำาสบู่ก่อนใส่ ขณะใส่ไปให้ปรับครีบใบพัดไปในทิศทางที่พัด

น้ำาหมุน
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9

ขั้นตอนการติดตั้งใบพัดยางในเรือรบ

• ทดสอบการทำางานโดยสังเกตการทำางานของใบพัดยาง ลักษณะการ

ไหลออกของน้ำา

• หากมีอุปกรณ์เกจที่ติดตั้งในเรือ สามารถสังเกตได้จากเกจวัดความร้อน

ของเครื่องยนต์หรือเกจวัดแรงดันน้ำาก็ได้ โดยอ้างอิงจากผลการใช้งานในสมุด

ประวัติเครื่องยนต์ (ปูมเครื่องยนต์)
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ภาคผนวก

ค่าบริการทดสอบทางฟิสิกส์ ของศูนย์เทคโนโลยียาง  

มหาวิทาลัยมหิดล

ราคาอ้างอิง ณ วันที่ 18 ก.ค.61

1. สมบัติทางกายภาพ

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง

ราคา/

ตัวอย่าง 

(บาท)

ความหนาแน่น ISO 2781 

ASTM 

D297

เป็นก้อน ผิวเรียบ 200

ความทนต่อของเหลว ISO 1817 

ASTM D471

 

- การเปลี่ยนแปลงน้ำาหนัก กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. 

หนา 2 มม.

400

- การเปลี่ยนแปลงของ

ปริมาตร

กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. 

หนา 2 มม.

400

- การเปลี่ยนแปลงสมบัติ

การรับแรงดึง

รูป dumbbell : die C 

(ASTM D412)

800

- การเปลี่ยนค่าความแข็ง ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 

6 มม.

400

- การเปลี่ยนแปลงความ

คงทนต่อการฉีกขาด

crescent (ISO 34-1), รูป

ทรง die : B (ASTM D624)

800
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2. สมบัติการไหล

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/

ตัวอย่าง 

(บาท)

ความหนืดมูนนี่ ISO 289-1 

ASTM 

D1646

ยางคอมพาวด์น้ำาหนัก

ประมาณ 100 กรัม หรือส่ง

เป็นยางดิบน้ำาหนักประมาณ 

250 กรัม

400

ความหนืดโดย Capillary 

Rheometer

ASTM 

D5099

ตัดเป็นเม็ด น้ำาหนักประมาณ 

200 กรัม

600

ความหนืดโดย Rotational 

Rheometer

ISO 7323 ตัดเป็นแผ่น เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 25 มม. หนา 1-2 

มม.

600

สมบัติหยุ่นหนืดโดย Rubber 

Process Analyzer

  ยางคอมพาวด์ น้ำาหนัก

ประมาณ 30 กรัม

600

3. สมบัติการวัลคาไนซ์ของยางคอมพาวด์

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/

ตัวอย่าง 

(บาท)

เวลาสก๊อซ (t
s
2) ASTM D5289 

 

ASTM D2084

ยางคอมพาวด์น้ำาหนัก

ประมาณ 15 กรัม

400

เวลาวัลคาไนซ์ (t
c
90) ยางคอมพาวด์น้ำาหนัก

ประมาณ 30 กรัม

400
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4. สมบัติเชิงกล

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/

ตัวอย่าง 

(บาท)

ความแข็ง ISO 7619-1 

ASTM D2240

ผิวเรียบ ความหนาอย่าง

น้อย 6 มม.

200

สมบัติการรับแรงดึง ISO 37 รูป dumbbell : type I 400

ASTM D412 รูป dumbbell : die C

สมบัติการรับแรงกด ISO 7743 ทรงกระบอก; เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 29 มม. สูง12.5 

มม.

400

ความทนต่อการฉีกขาด ISO 34-1 รูปทรง die : crescent 400

ASTM D624 รูปทรง die : B

การเสียรูปถาวรเนื่องจาก

การกด

ASTM D395 ทรงกระบอก; เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 29 มม.สูง 12.5 

มม. 

หรือทรงกระบอก เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 13 มม.สูง 6 มม.

400

ความทนต่อการขัดถู

แบบ DIN

DIN 53516 ทรงกระบอก; เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 16 มม. สูงอย่าง

น้อย 6มม.

400

ความทนต่อการขัดถูแบบ 

AKRON

BS 903 Part A9 

(Method B)

ทรงกระบอก; เส้นผ่าน

ศูนย์กลางภายนอก 63.5 

มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง

ภายใน 12.7 มม. หนา 12.5 

มม.

1,000

การกระเด้งตัว BS 903 Part A8 กว้าง 8 มม. ยาว 40 มม. 

หนา 4 มม.

400
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5. สมบัติเชิงพลวัต

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/

ตัวอย่าง 

(บาท)

สมบัติเชิงพลวัตโดย Dynamic 

Mechanical Analyzer

กว้าง 5 มม. ยาว 40 มม. 

หนา 1-2 มม

• 30-200 oC 800

• -100-200 oC 1,200

สมบัติเชิงพลวัตโดย 

Flexometer

 

• ความร้อนสะสม ASTM D623 ทรงกระบอก; เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 17.8 มม. สูง 

25 มม.หรือส่งเป็นยางคอม

พาวด์ 30 กรัม

1,000

• ความทนต่อการระเบิด ทรงกระบอก; เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 17.8 มม. สูง 

25 มม.หรือส่งเป็นยางคอม

พาวด์ 30 กรัม

1,000

การเติบโตของรอยแตกโดย  

De Mattie Flexing Ma-

chine

ISO 132 

ASTM D813

รูปทรงตามรูปที่ 2 ใน 

ASTM D 813 หรือส่งเป็น

ยางคอมพาวด์ 120 กรัม

1,000

ความล้าเชิงพลวัต ISO 132 

ASTM D430

รูปทรงตามรูปที่ 2 ใน 

ASTM D 430 หรือส่งเป็น

ยางคอมพาวด์ 120 กรัม

1,000
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6. สมบัติการเสื่อมสภาพ

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/

ตัวอย่าง 

(บาท)

ความทนต่ออากาศร้อน ISO 188 

ASTM 

D573

รูป dumbbell : type I (ISO 

37), die C (ASTM D412)

จำานวน 6 ชิ้น

20 บาท/

ชั่วโมง

ความทนต่อโอโซน 

(ไม่เกิน 72 ชั่วโมง)

ISO 1431-1 กว้าง 10 มม. ยาว 80 มม. 

หนา 2 มม. จำานวน 3 ชิ้น

2,000

7. การเตรียมชิ้นงานทดสอบ

ประเภทของงาน ราคา (บาท)

เตรียมยางคอมพาวด์โดยเครื่องผสมแบบปิดหรือแบบ 2 ลูกกลิ้ง ราคาตามตกลง

เตรียมยางวัลคาไนซ์โดยใช้เครื่องอัดร้อน 200

ติดต่อศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง :   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำาบลศาลายา 

อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

โทรศัพท์: 02 441 9816-20 ต่อ 1115 , 02 441 0511  

โทรสาร: 02 441 9378
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