สารเติมแต่งนาโนเพิ่มประสิทธิภาพยางล้อ

เรียบเรียงโดย ชญาภา นิ่มสุวรรณ
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และ ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง

การใช้สารตัวเติม เช่น เขม่าดำ (มีอนุภาคขนาดเล็ก
ในระดับนาโนเมตร) ผสมเข้าไปในยางล้อเพื่อปรับปรุงสมบัติ
ความแข็ ง แรงและความต้ า นทานต่ อ การสึ ก กร่ อ นนั ้ น มี
มานานแล้ว แต่วันนี้ทางบริษัท Lanxess ได้นำเสนอสารเติมแต่ง
ชนิ ด ใหม่ สำหรั บ อุ ต สาหกรรมยางล้ อ ที ่ ม ี ช ื ่ อ ว่ า “นาโนพรี น
(Nanoprene)” ซึ่งจะช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ให้ ต ่ำ ลง (เนื ่ อ งจากช่ ว ยลดความต้ า นทานการหมุ น (rolling
resistance) ให้ตำ่ ลง) โดยที่ยังคงมีความสามารถในการยึดเกาะ
ถนนที่ดีทั้งบนถนนแห้งและถนนเปียก
สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ของสมบัติยางล้อ
ตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญพบว่า ความต้านทาน
การหมุนของยางล้อเป็นปัจจัยที่ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ถึงหนึ่งในห้าสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และจะสิ้นเปลือง
น้ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง มากขึ ้ น ในกรณี ข องรถบรรทุ ก ยิ ่ ง ไปกว่ า นั ้ น
ค่าความต้านทานต่อการสึกกร่อนไม่เพียงแต่จะส่งผลต่ออายุ
การใช้งานของยางล้อเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดข้อถกเถียงกัน
ในเรื่องของการเกิดฝุ่น (ละเอียด) อีกด้วย
สมบัติ 3 ประการใน “สามเหลีย่ มมหัศจรรย์” ของยางล้อ
กำลังมีความสำคัญเพิม่ มากขึน้ อันได้แก่ ความต้านทานการหมุน
(rolling resistance) การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก (wet grip)
และความต้านทานต่อการสึกกร่อน (abrasion) ซึ่งปัจจุบันสมบัติ
ทั้ง 3 ประการนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อยางล้อ
(นอกเหนือไปจากเรื่องของราคา) ของผู้บริโภค

ความต้านทานการหมุน

ความต้านทาน
ต่อการสึกกร่อน

การยึดเกาะถนน
บนพื้นแห้ง

การรีดน้ำ

การยึดเกาะถนน
บนพื้นเปียก

คอมพาวด์ดอกยางที่ใช้ซิลิการ่วมกับนาโนพรีน
คอมพาวด์ดอกยางที่ใช้ซิลิกา

รูปที่ 1 ผลของการใช้นาโนพรีนที่มีต่อสมบัติต่างๆ
ของคอมพาวด์ดอกยาง

โดยทั่วไปการเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนบน
พื้นเปียกจะทำให้ความต้านทานการหมุนสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้มี
การสิน้ เปลืองน้ำมันเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ และมีการสึกกร่อนเพิม่ ขึน้ ด้วย
ทั้งนี้เหตุผลหนึ่งที่ทำให้สมบัติทั้งสองมีความขัดแย้งกัน
นั่นคือ การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกและความต้านทานการหมุน
ต่างก็ขึ้นกับอัตราส่วนของโมดุลัสสูญเสีย (loss modulus) ต่อ
โมดุลัสสะสม (storage modulus) หรือค่าแทนเดลต้า (tan delta)
นั่นเอง กล่าวคือ ค่าแทนเดลต้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่
0-20°C จะทำให้การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกเพิ่มขึ้น แต่เมื่อ
ค่ า แทนเดลต้ า ลดลงในช่ ว งอุ ณ หภู ม ิ 50-70°C ก็ จ ะทำให้
ความต้านทานการหมุนลดลงด้วย
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของค่าแทนเดลต้าจะเลื่อนไป
ตามช่วงอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป แต่ไม่ส่งผลต่อลักษณะรูปร่างของ
กราฟ อย่ า งไรก็ ต ามถ้ า มี ก ารเปลี ่ ย นแปลงสู ต รผสมเคมี ข อง
ยางผสมก็อาจจะทำให้การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกได้ดีขึ้น
แต่ความต้านทานการหมุนลดต่ำลง (หรือกลับกัน)
เทคโนโลยีซลิ กิ าช่วยปรับปรุงสมบัตกิ ารยึดเกาะถนนบนพืน้ เปียกให้ดขี น้ึ
ในช่วงทศวรรษ 1990-1999 มีการวิจัยเพื่อหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาสมบัติทั้งสองที่มีความขัดแย้งกัน ซึ่งก็ได้มีการนำ
เทคโนโลยีซิลิกาเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างยางล้อที่ใช้เขม่าดำกับยางล้อที่ใช้ซิลิกาเป็นสารตัวเติม
พบว่ายางล้อที่ใช้ซิลิกาจะให้อัตราส่วนระหว่างโมดุลัสสูญเสียต่อ
โมดุลัสสะสมที่ดีกว่า ทำให้รถไม่เกิดการลื่นแฉลบเปลี่ยนทิศทาง
เมื่อวิ่งบนพื้นเปียก จึงทำให้เทคโนโลยี ABS (Anti-lock Braking
System) นิยมใช้ยางล้อทีใ่ ช้ซลิ กิ าเป็นสารตัวเติม ในขณะทีย่ างล้อ
ที่ใช้เขม่าดำจะยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกได้ไม่ดี ทำให้รถเกิด
การลื่นแฉลบเปลี่ยนทิศทางได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับการใช้
เขม่าดำแล้ว ยางล้อทีใ่ ช้ซลิ กิ าจะมีความต้านทานต่อการสึกกร่อน
ด้อยกว่า 
ในยุโรปตะวันตก ถึงแม้วา่ ยางล้อทีใ่ ช้ซลิ กิ าจะมีราคาสูงกว่า
ยางล้อที่ใช้เขม่าดำ แต่ผู้บริโภคก็นิยมใช้ ทำให้ปัจจุบันผู้ผลิต
ยางล้อในยุโรปได้ผลิตแต่ดอกยางล้อที่ใช้ซิลิกา ทั้งนี้แม้กระทั่ง
ตลาดยางล้อทดแทน (replacement tyre market) ก็ยังนิยมใช้
ยางล้อที่ใช้ซิลิกาเป็นสารตัวเติมมากกว่าเขม่าดำด้วยเช่นกัน
เป็นที่น่าสังเกตว่าเทคโนโลยีซิลิกาที่ได้รับการพัฒนา
มาอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งนั ้ น ได้ ร ั บ การพั ฒ นาในส่ ว นของเทคโนโลยี
การผลิตมากกว่าการพัฒนาในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ กล่าวคือ
ในปัจจุบันก็ยังมีการใช้สารออร์แกโนไซเลนที่มีหมู่ฟังก์ชัน 2 หมู่
ในการช่วยให้ซลิ กิ าเกิดการกระจายตัวและใช้เป็นสารคูค่ วบช่วยยึด
ระหว่างซิลิกากับเนื้อยางอยู่ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้มีการใช้มา
ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970s (หรือเป็นเวลาเกือบ 40 ปีแล้ว) ดังนั้น
การพั ฒ นาในช่ ว ง 2-3 ปี ท ี ่ ผ ่ า นมานี ้ จ ึ ง เน้ น ไปที ่ ก ารพั ฒ นา
สารเคมีพื้นฐานที่มีการใช้กันอยู่ ซึ่งตลาดก็ยังไม่มีนวัตกรรม
เกี่ยวกับวัตถุดิบใหม่ออกมาในช่วงนี้

นาโนพรีน: นวัตกรรมสารเติมแต่งชนิดใหม่

ค่าแทนเดลต้า
1

นาโนพรีนประกอบด้วยอนุภาคทรงกลมที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 50 นาโนเมตร และมีการกระจายตัวของ
ขนาดอนุภาคที่แคบมาก ผลิตจากโมโนเมอร์ชนิดพิเศษและ
เทคนิคการโพลิเมอไรซ์ (อิมัลชัน) ที่เหมาะสม ทำให้แกนกลาง
0.1
อนุภาคของนาโนพรีนเกิดการเชื่อมโยงสูงและมีหมู่ไฮดรอกซิล 
(-OH) อยู่ที่บริเวณพื้นผิว (ดังแสดงในรูปที่ 2) 
การที่แกนกลางของอนุภาคเกิดการเชื่อมโยงที่สูงนั้น
ทำให้อนุภาคยังสามารถคงรูปร่างอยู่ได้แม้ว่าจะถูกแรงเฉือนสูง
0.01
ระหว่างการผสม พื้นผิวที่มีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่นั้นสามารถจะเกิด
-100
50
0
-50
100
ปฏิกิริยาไดโพล-ไดโพลและพันธะไฮโดรเจนกับองค์ประกอบอื่นที่
อุณหภูมิ (°C)
มีขว้ั ในยางคอมพาวด์และเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีกบั สารคูค่ วบไซเลนได้
(เหมือนกับซิลิกา) ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจน
ระหว่างหมูไ่ ฮดรอกซิลของอนุภาคนาโนพรีนกับหมู่ไซลานอลของ รูปที่ 3 ผลของนาโนพรีนที่มีต่อค่าแทนเดลต้า (แดมปิ้ง)
ของคอมพาวด์ดอกยาง
ซิลิกาได้อีกด้วย 
ยางคอมพาวด์สูตรไม่เติมนาโนพรีน
ยางคอมพาวด์เติมนาโนพรีน สูตร 1
ยางคอมพาวด์เติมนาโนพรีน สูตร 2 
ยางคอมพาวด์เติมนาโนพรีน สูตร 3
ยางคอมพาวด์เติมนาโนพรีน สูตร 4
ยางคอมพาวด์เติมนาโนพรีน สูตร 5
ยางคอมพาวด์เติมนาโนพรีน สูตร 6

การเติมนาโนพรีนลงไปในสูตรผสมเคมียางจะทำให้สมบัติดีขึ้น

เส้นผ่านศูนย์กลาง 40-65 นาโนเมตร

รูปที่ 2 อนุภาคของนาโนพรีน
ประสิทธิภาพของนาโนพรีนที่มีต่อสามเหลี่ยมมหัศจรรย์
การเติ ม นาโนพรี น เกรดที่มีอุณ หภู มิค ล้ า ยแก้ ว (glass
temperature; Tg) เท่ากับ 15º°C ลงไป 10-20 phr ทำให้ยางวัลคาไนซ์
เกิดการเปลีย่ นแปลงแดมปิง้ อย่างเห็นได้ชดั กล่าวคือ ยางวัลคาไนซ์
ดั ง กล่ า วจะเกิ ด แดมปิ้งสูงสุดในช่วงอุณหภูมิ 0-20º ° C ซึ่งจะ
ไม่ เ กิ ด ปรากฏการณ์ น้ีใ นยางที่เ ติ ม แต่ ซิลิก าเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
จากผลของค่าแดมปิง้ สูงสุดทีไ่ ด้นจ้ี ะเป็นตัวบ่งชีท้ ส่ี ำคัญว่ายางล้อนี้
มีสมบัตกิ ารยึดเกาะถนนบนพืน้ เปียกทีด่ ขี น้ึ นอกจากนัน้ ยางที่เติม
นาโนพรีนยังมีค่าแทนเดลต้าในช่วงอุณหภูมิ 50-70°C ต่ำกว่า
ยางที่ผสมซิลิกา ซึ่งก็เป็นตัวบ่งชี้ท่สี ำคัญว่ายางที่เติมนาโนพรีน
มีความต้านทานการหมุนลดลงด้วย (รูปที่ 3)
อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจว่า ความสูง
ของค่าแดมปิ้งสูงสุดในยางสูตรที่มีการเติมนาโนพรีนจะขึ้นอยู่
กับลำดับการเติมนาโนพรีนและไซเลน (แม้ว่าจะมีสูตรผสมเคมี
เหมือนกัน) ดังนั้นเพื่อให้ได้แดมปิ้งสูงสุดมีค่าสูง วิธีที่ดีที่สุดคือ
การเติมนาโนพรีนเข้าในช่วงปลายของกระบวนการผสมก่อน
การเติมไซเลน โดยมีสง่ิ สำคัญทีต่ อ้ งพึงระลึกถึง คือ จำนวนขัน้ ตอน
การผสมจะต้องไม่เพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับการใช้เทคโนโลยีซลิ กิ า

ถึงแม้ว่าสมบัติของยางผสมจะขึ้นอยู่กับลำดับการเติม
นาโนพรีนและไซเลน แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า การพัฒนายางผสม
ให้มสี มบัตทิ ด่ี นี น้ั จะมีความยุง่ ยาก ตรงกันข้ามกลับไม่มคี วามจำเป็นที่
จะต้องดัดแปรยางผสมดังกล่าวเพื่อให้สามารถนำไปใช้ร่วมกับ
สารเติมแต่งและสูตรผสมเคมียางที่มีอยู่เดิมได้
นาโนพรีนจัดเป็นสารประเภท “สารเติมแต่ง” ที่ช่วย
ปรับปรุงสมบัติของยางได้โดยที่การใช้งานไม่มีความซับซ้อนหรือ
มีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการปรับสูตรทีม่ อี ยูใ่ ห้ดขี น้ึ เหตุผลอย่างหนึง่ ก็คอื
นาโนพรีนเป็นอนุภาคที่มีการวัลคาไนซ์มาแล้ว (pre-crosslinking)
และมีโครงสร้างที่ “อัดแน่น” ทำให้สารเคมีทม่ี นี ำ้ หนักโมเลกุลต่ำๆ
เช่น สารตัวเร่งปฏิกริ ยิ า กำมะถัน น้ำมัน และสารต้านออกซิเดชัน
ไม่สามารถดูดซับลงไปบนเนื้อของนาโนพรีนได้ จึงทำให้การเติม
นาโนพรีนลงไปในยางไม่มีผลกระทบต่อสมบัติของยางวัลคาไนซ์
นอกจากนี้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้นาโนพรีนนั้น
สามารถทำได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ นาโนพรีนจะรวมเป็นเนื้อเดียว
กั บ เนื ้ อ ของยางได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ตั ้ ง แต่ ช ่ ว งแรกของการผสม
อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ แรงดึงดูดของซิลิกา
ที่มีความว่องไวสูงต่อโลหะจะลดลง ซึ่งถือเป็นปัญหาในปัจจุบัน
ทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับ “การยึดติดแน่น (sticky)” ของยางทีผ่ สมกับซิลกิ า  

ความสำคัญของอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว
จากการที่อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) ของนาโนพรีนจะมีผลต่อรูปแบบอุณหภูมิของค่าแทนเดลต้า ปัจจุบัน
จึงได้มีการพัฒนานาโนพรีนเกรดต่างๆ ที่มีอุณหภูมิ การเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งสามารถ
รองรับต่อความต้องการที่แตกต่างกันเมื่อนำไปใช้กับยางล้อแต่ละประเภท (ยางล้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์สำหรับ
ฤดูร้อนและฤดูหนาว) และส่วนประกอบต่างๆ ของยางล้อ (ดอกยาง ร่องเล็กบนดอกยาง แก้มยาง และโครงยาง)
ตารางที่ 1 นาโนพรีนเกรดต่างๆ ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน
เกรด
B P60OH VP
B P40OH VP
B PM0OH VP
B M10OH VP
B M15OH VP
B M75OH VP

น
ชนิดของยาง ความหนาแน่
3
(g/cm )
SBR
1.06
SBR
1.04
SBR
1.02
SBR
1.02
SBR
1.00
BR
0.94

d50
(nm)
47.4
40.3
50.0
50.0
45.5
50.9

0spec.
(m2/g)
126
146
125
125
132
127

Tg (°C)
60.0
37.5
-2.5
-9.0
-14.5
-77.0

ปริมาณ OH
(mg KOH/g)
20.5
20.5
25.1
27.3
25.2
32.8

จากตารางที่ 1 แสดงนาโนพรีนเกรดต่างๆ ที่มีอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) ต่างๆ กัน ยกตัวอย่างเช่น เกรด B
P40OH VP เป็นเกรดที่มีอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) เท่ากับ +40°C ในขณะที่ B M15OH VP เป็นเกรดที่มีอุณหภูมิ
การเปลีย่ นสถานะคล้ายแก้ว (Tg) เท่ากับ -15°C โดยที่ M และ P แสดงถึงอุณหภูมกิ ารเปลีย่ นสถานะคล้ายแก้ว (Tg) ทีเ่ ป็นลบและบวก
ตามลำดับ OH คือ หมู่ไฮดรอกซิล และ B คือ รูปแบบการหีบห่อ (อัดเป็นก้อน) ซึ่งเป็นรูปแบบการหีบห่อที่มีการใช้กันมากในบริษัท
ผู้ผลิตยางล้อ
สำหรับเกรด B M75OH VP เป็นนาโนพรีนที่มีอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) เท่ากับ -75°C ซึ่งเหมาะที่จะใช้
สำหรับสูตรดอกยาง ร่องเล็กบนดอกยาง แก้มยาง และโครงยางล้อที่ใช้ในฤดูหนาว

ค่าแทนเดลต้า
1
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รูปที่ 4 ผลของอุณหภูมกิ ารเปลีย่ นสถานะคล้ายแก้ว
ของนาโนพรีน

โมดุลัสสะสม (MPa)
2.3
2.1
1.9
1.7
1.5
1.3
1.1
0.9
0.7
0.1

ยางคอมพาวด์สูตรไม่เติมนาโนพรีน
ยางคอมพาวด์เติมนาโนพรีน สูตร 1
ยางคอมพาวด์เติมนาโนพรีน สูตร 2
ยางคอมพาวด์เติมนาโนพรีน สูตร 3
ยางคอมพาวด์เติมนาโนพรีน สูตร 4
ยางคอมพาวด์เติมนาโนพรีน สูตร 5
ยางคอมพาวด์เติมนาโนพรีน สูตร 6

1

10
ความเครียด (%)

100

รูปที่ 5 ผลของนาโนพรีนที่มีต่อ Payne effect

การใช้งานสารเติมแต่งนาโน
จากการทดสอบยางล้อต้นแบบในห้องปฏิบตั กิ ารพบว่า การยึดเกาะถนนบนพืน้ แห้งดีขน้ึ ร้อยละ 10-15 ความแข็งเกร็ง (rigidity)
ของผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างแบบบล็อกดีขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้มีการปรับปรุงสมบัติบริเวณมุมให้ดีขึ้น 
ความต้านทานต่อการสึกกร่อน¬ของดอกยางที่เติมนาโนพรีนจะดีกว่าดอกยางที่ใช้ซิลิกาถึงร้อยละ 10-15 เหตุผลอาจจะเป็น
เพราะว่า ยางคอมพาวด์สูตรที่เติมนาโนพรีนจะช่วยให้ซิลิกามีการกระจายตัวดีข้นึ ซึ่งจะลดปรากฏการณ์ท่เี รียกว่า “Payne effect”1
ลงได้
การใช้นาโนพรีนช่วยปรับปรุงสมบัติทั้งสามในสามเหลี่ยมมหัศจรรย์ให้ดีขึ้นทุกสมบัติโดยไม่มีสมบัติใดที่แย่ลงเลย ไม่ว่าจะ
เป็นความต้านทานการหมุนทีล่ ดลง (ทำให้ประหยัดน้ำมันเชือ้ เพลิง) การยึดเกาะถนนบนพืน้ เปียกและความต้านทานต่อการสึกกร่อนทีด่ ี
ขึน้ ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทผู้ผลิตยางล้อได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันนาโนพรีนได้ถูกนำไปทดสอบการใช้งานจากบริษัทผู้ผลิตยางล้อชั้นนำของโลก และได้มีการวางจำหน่ายยางล้อที่มี
การใช้นาโนพรีนเรียบร้อยแล้ว นั่นหมายความว่า นาโนเทคโนโลยีได้เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงเทคโนโลยียางให้ดีขึ้นได้

รูปที่ 6 ยางล้อที่มีการใช้นาโนพรีนในสูตรคอมพาวด์ดอกยางที่นำมาแสดงในงาน K ปี ค.ศ. 2007
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Payne effect เป็นปรากฏการณ์ที่ยางมีค่าโมดุลัสสะสมสูงที่ระดับความเครียดต่ำๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดอันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติม (เช่น เขม่าดำกับเขม่าดำ หรือซิลิกากับซิลิกา) เป็นปัจจัย
สำคัญ เพราะที่ระดับความเครียดต่ำๆ สารตัวเติมส่วนใหญ่ยังคงอยู่ใกล้กันและเกาะกลุ่มกันเป็นโครงสร้างตาข่าย (network) แต่เมื่อเพิ่มระดับความเครียดให้สูงขึ้น โครงสร้างตาข่ายของสารตัวเติมนี้
ก็จะถูกทำลาย ทำให้ยางมีค่าโมดุลัสสะสมลดลง
1
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