แนะนำพรีซิพิเทตซิลิกาเกรดใหม่สำหรับยางซิลิโคนประสิทธิภาพสูง
เรียบเรียงโดย ชญาภา นิ่มสุวรรณ
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง

โดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมยางซิลโิ คนนิยมใช้พรีซพิ เิ ทตซิลกิ าเป็นสารตัวเติมเสริมแรงทุตยิ ภูมิ เพื่อให้ยางซิลิโคนมีความแข็งแรง
เชิงกลสูงเพียงพอทีจ่ ะนำไปใช้งานได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว สมบัตขิ องซิลกิ านีส้ ามารถปรับเปลีย่ นได้ตามการใช้งานของยางซิลโิ คน
เกรดพิเศษ 
ทาง Evonik Degussa ผูผ้ ลิตและจำหน่ายซิลกิ าทัง้ 2 ประเภท ได้แก่ ฟูมซิลกิ าทีผ่ ลิตจากกระบวนการ Aerosil และพรีซพิ เิ ทตซิลกิ า
เกรดพิเศษที่ผลิตจากกระบวนการแขวนลอยในน้ำ (aqueous suspension) ได้แนะนำซิลิกาเกรดใหม่ ได้แก่ Sipernat 288 และ
Sipernat 298  ซึ่งเป็นพรีซิพิเทตซิลิกาที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับยางซิลิโคนที่ใช้งานในระดับสูง เช่น ยางซิลิโคน
ทีว่ ลั คาไนซ์ทอ่ี ณ
ุ หภูมสิ งู (high temperature vulcanized; HTV) ยางซิลโิ คนเหลว (liquid silicone rubber; LSR) และยางซิลโิ คนทีว่ ลั คาไนซ์
ที่อุณหภูมิห้องแบบสองส่วนประกอบ (room temperature vulcanization silicone; RTV-2C)
Sipernat 288 และ Sipernat 298  เหมาะสำหรับยางซิลิโคนที่วัลคาไนซ์ที่อุณหภูมิสูง (HTV) ซึ่งซิลิกาเกรดใหม่นี้มีข้อดีกว่า
การใช้ซลิ กิ าเกรดธรรมดาทัว่ ไป คือ จะช่วยปรับปรุงสมบัตขิ องยางซิลโิ คน เช่น ลักษณะของยางคอมพาวด์ สมบัตเิ ชิงกล และสมบัตเิ ชิงแสง
รวมถึงสมบัติเชิงพลวัตที่สำคัญ (การเสียรูปถาวรหลัดกด) ให้ดีขึ้น โดยมีข้อดีที่เห็นได้ชัดเจน คือ มีความโปร่งใสสูงและยังช่วยลด
การเปลี่ยนเป็นสีเหลือง (yellowish discoloration) อีกด้วย นอกจากนั้นยังสามารถผสมเข้ายางได้อย่างรวดเร็วและกระจายตัวได้ง่าย
ทำให้ใช้เวลาในการคอมพาวด์สั้นลง ประหยัดพลังงานที่ใช้ และเสริมแรงได้ดี
กระบวนการผลิต
Sipernat 298 มีพื้นที่ผิวจำเพาะใหญ่ที่สุดในบรรดาซิลิกาเกรดพิเศษที่ชอบน้ำอื่นๆ (hydrophilic) ที่ใช้สำหรับยางซิลิโคน
คือประมาณ 200 m2/g (รูปที่ 1) คอมพาวด์ที่ใส่ Sipernat 298 จะแสดงค่า Williams Plasticity ที่สูง อย่างไรก็ตามการคอมพาวด์ให้
ซิลกิ าเกรดใหม่นใ้ี ห้เข้าไปรวมกับเนือ้ ยางสามารถทำได้งา่ ย สะดวก และรวดเร็ว โดยใช้เครือ่ งผสมยาง (mixer) หรือนีดเดอร์ (kneader)
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รูปที่ 1 พื้นที่ผิวจำเพาะของ Sipernat วัดโดย BET
สมบัติเชิงกลและเชิงแสง
Sipernat 298 และ Sipernat 288 มีความแข็งแรงเชิงกลและสมบัตทิ างพลวัต (การเสียรูปถาวรหลังกด) ทีด่ ี รวมทัง้ มีความโปร่งใส
สูงมาก ซึ่งจะให้ยางวัลคาไนซ์ที่ได้มีสีสันสวยงาม สมบัติเหล่านี้เป็นที่ต้องการของยางซิลิโคน HTV เช่น อุปกรณ์แป้นกดต่างๆ
(keypad products) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานที่ใหญ่ที่สุดผลิตภัณฑ์หนึ่งในเอเชีย
Sipernat 298 และ Sipernat 288 ได้ถกู ออกแบบมาเพือ่ ใช้ในงานทีต่ อ้ งการความโปร่งใสในระดับสูงและมีระดับการเปลีย่ นเป็น
สีเหลืองทีต่ ำ่ มาก แต่อย่างไรก็ตาม Sipernat 288 จะมีระดับความโปร่งใสต่ำกว่า Sipernat 298 เล็กน้อย แต่กย็ งั เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาด รูปที่ 2 แสดงค่าความโปร่งใสและการเปลี่ยนสี ค่ายิ่งสูง ยิ่งทำให้ยางซิลิโคนมีความโปร่งใสดีขึ้น ค่าการเปลี่ยนสี
(discoloration) ที่ต่ำ แสดงให้เห็นถึงระดับการเปลี่ยนเป็นสีเหลือง (yellowing) ที่ต่ำด้วยเช่นกัน 
สมบัติของซิลิกา Sipernat 268 ไม่แตกต่างกันมาก แต่เกรดนี้จะให้คอมพาวด์ที่มีลักษณะกึ่งโปร่งใส (semi-transparent HTV)
ขุ่นคล้ายน้ำนม (milky) และวัลคาไนเซตที่ได้มีระดับการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองที่ต่ำมาก ส่วน Sipernat 236 สามารถจะใช้ในผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการระดับความโปร่งใสปานกลาง 
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การเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

รูปที่ 2 ความโปร่งใส และการเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
ตัวอย่างสูตรผสมเคมีที่ใช้ในยางซิลิโคน HTV ได้แก่
  - ซิลิโคน VMQ 100 ส่วน 
  - ซิลิกา 40 ส่วน
  - สารช่วยในกระบวนการผลิต 3.2 ส่วน
  - DHBP (2,5 dimethyl-2,5 di-tert-butyl peroxy) hexane ใช้เป็นสารวัลคาไนซ์ 1%

Sipernat 236
BET 180 m2/g
ลักษณะคอมพาวด์: ขาวขุ่น
การเสริมแรง: ดีเยี่ยม
ความโปร่งใส: ปานกลาง

Sipernat 268
BET 185 m2/g
ลักษณะคอมพาวด์: ขาวขุ่น
การเสริมแรง: ดีเยี่ยม
ความโปร่งใส: ปานกลาง
การเปลี่ยนเป็นสีเหลืองต่ำ

Sipernat 288
BET 195 m2/g
การเสริมแรง: ดีเยี่ยม
การกระจายตัว: ดีเยี่ยม
ความโปร่งใส: สูง
การเปลี่ยนเป็นสีเหลืองต่ำมาก

Sipernat 298
BET 200 m2/g
การเสริมแรง: ดีเยี่ยม
การกระจายตัว: ดีเยี่ยม
ความโปร่งใส: สูงเป็นพิเศษ
การเปลี่ยนเป็นสีเหลืองต่ำมาก

รูปที่ 3 ประสิทธิภาพของ Sipernat เกรดใหม่
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