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บทคัดย่อ
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยางจากน้้ายางข้นหรือน้้ายางผสมเคมีได้มี
การใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น เช่น ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
ถุงมือยางส้าหรับแม่บ้าน ถุงยางอนามัย จุกนมเด็ก ลูกโป่ง เป็นต้น โดย
กระบวนการจุ่มโดยใช้สารช่วยน้้ายางจับตัวเป็นกระบวนการหนึ่งที่นิยม
ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ แต่ กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่
เสียเวลาและมีการใช้พลังงานมาก เนื่องด้วยต้องท้าการอบแบบพิมพ์โดย
ใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงปริมาณมากเมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการจุ่ม ด้วยเหตุนี้ท้าให้มีการปรับแก้กระบวนการผลิต
เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติไม่เปลี่ยนไปจากเดิม แต่มี
กระบวนการผลิตที่สั้นขึ้นและประหยัดพลังงานได้มากขึ้นโดยลด
ขั้นตอนในการอบอย่างน้อย 1 ขั้นตอนคือ เมื่อจุ่มแบบพิมพ์ลงในสารช่วย
จับตัวแล้ว จะน้าไปจุ่มในน้้ายางต่อโดยไม่ ต้องน้าไปอบ ท้าให้ลด
ปริมาณในการ ใช้แก๊สลงได้และช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ ด้วยการ
ทดลองใช้สารช่วยจับตัวคือสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตที่ได้จากการน้า
เปลือกไข่ไก่มาเผาได้แคลเซียมออกไซด์ผสมกับฟูมซิลิกา แล้วน้าสารที่
ได้นี้ไปทดลองใช้เป็นสารช่วยจับตัวด้วยกระบวนการจุ่มโดยใช้ปูน
ปลาสเตอร์เป็นแบบพิมพ์ เทียบกับการใช้แคลเซียมคลอไรด์เป็นสารช่วย
น้้ายางจับตัวซึ่งมีอยู่เดิม พบว่า สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตใช้เป็นสาร
ช่วยจับตัวได้ อีกทั้งยังเป็นตัวเลือกในการเลือกใช้ในกระบวนการผลิตที่
ต้องการความหนาต่างๆ กันทั้งนี้ความหนาที่ได้จากการใช้แคลเซียมซิลิ
เกตเป็นสารช่วยน้้ายางจับตัวจะ หนาน้อยกว่าการใช้แคลเซียมคลอไรด์
ทั้งนี้สารช่วยน้้ายางจับตัวทั้ง 2 สารยังให้ฟิล์มยางที่มีความแข็งแรง
ใกล้เคียงกันอีกด้วย
ค้าส้าคัญ : กระบวนการจุ่ม น้้ายาง สารช่วยน้้ายางจับตัว เปลือกไข่ไก่
แคลเซียมซิลิเกต

Abstract
Nowadays, there are widely uses of latex products such as
rubber glove, condom, balloon, etc. The coagulant is widely uses to
fabricate these products. This process takes a lot of time and energy
from oven after each process. To oven the products, it has to use much
fuel like LPG in each oven which cause pollution problems. So, it has a
new idea to change the process in order to get the products which their
properties are the same like before, but it is a faster process and energy
saving by reducing at least 1 step process. This experiment is to make a
new coagulant called calcium silicate ceramic compound. It produced
by chicken egg shell to get calcium oxide by firing. The calcium oxide
mixed with fumed silica to obtain calcium silicate. Then, this coagulant
is used in the dipping process and compares with calcium chloride as
coagulant in normal process. From this experiment, calcium silicate
gives a thin film while calcium chloride gives thicker film at the same
dipping time. So, it can use calcium silicate ceramic compound in
forming of coagulant, and it becomes a choice to choose coagulant in a
process which gives the same properties.
Keywords: Dipping Process, Latex, Coagulant, Chicken Eggshell,
Calcium Silicate
1. บทน้า
จากการผลิตผลิตภัณฑ์ยางสมัยก่อน เช่น ถุงมือยาง จุกนม ถุงยางอนามัย
มักมีความยุ่งยากในการผลิตเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องผ่าน
กระบวนขั้นตอนที่หลากหลาย สามารถแสดงได้ดังรูป

1

2.2. การเตรียมสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตจากเปลือกไข่ไก่
น้าเปลือกไข่ไก่มาล้างให้สะอาดด้วยน้้าและลอกเนื้อเยื่อออก
จากนั้นน้ามาบดให้ละเอียดด้วยโกร่งบดสาร แล้วน้ามาใส่ในครูซิเบิล
(Crucible) ถ้วยละประมาณ 20-25 กรัม แล้วน้าไปเผาที่อุณหภูมิ 900
องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง จะได้สารประกอบแคลเซียมออกไซด์
(CaO) จากนั้นน้าสารประกอบที่ได้มาผสมกับกรดไฮโดรคลอริก ( HCl)
และฟูม-ซิลิกา (Fumed Silica) จะได้เจลเปียกของแคลเซียมซิลิเกต น้าเจ
ลเปียกส่วนหนึ่งมาอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง จะ
ได้เจลแห้งของสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ใน
การทดลองต่อไป
รูปที่ 1 กระบวนการจุ่มในอุตสาหกรรมทั่วไป
กระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นนี้จัดว่าเป็นกระบวนการที่ท้าให้
เสียเวลาและสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต เนื่องด้วยต้องผ่านการอบใน
แต่ละครั้งเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆ
อีกทั้งต้องใช้แก๊สจ้านวนมาก
โดยเฉพาะ แก๊สหุงต้ม (LPG)
ด้วยเหตุนี้เองจึงท้าให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติไม่เปลี่ยนไปจากเดิม แต่มีกระบวนการผลิตที่สั้นขึ้น
และประหยัดพลังงานได้มากขึ้นโดยลดขั้นตอนในการอบอย่างน้อย 1
ขั้นตอนคือ เมื่อจุ่มแบบพิมพ์ลงในสารช่วยจับตัวแล้ว จะน้าไปจุ่มในน้้า
ยางต่อโดยไม่ ต้อง น้าไปอบ ท้าให้ลดปริมาณในการใช้แก๊สลงได้และ
ช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้
จากจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้นท้าให้เกิดความคิดในการ
ทดลองโดยการใช้สารประกอบแคลเซียมซิลิเกต (CaSiO3) ที่ได้จากการ
เผาเปลือกไข่ไก่ มาผสมกับฟูมซิลิกาจนได้แคลเซียมซิลิเกต จากนั้นจึง
น้ามาเคลือบแบบพิมพ์เซรามิกแทนสารช่วยจับตัวเดิม โดยในการทดลอง
นี้จะใช้ปลาสเตอร์เป็นแบบพิมพ์ แล้วน้าไปศึกษาการเคลือบผิวของ
แคลเซียมซิลิ-เกต ต่อจากนั้นน้าไปจุ่มในน้้ายางเพื่อ ตรวจสอบการยึด
เกาะกับตัวชิ้นงาน และสมบัติของแผ่นฟิล์มยางต่อไป

2. วิธีการทดลอง
2.1. การท้าแบบพิมพ์ปลาสเตอร์
จะใช้ปูนปลาสเตอร์ตราช้างมาผสมกับน้้าด้วยสัดส่วนปูนปลาสเตอร์ 100
กรัมต่อน้้า 60 กรัม จากนั้นเทใส่แบบที่เตรียมไว้ซึ่งมีสองแบบคือ แบบ
สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 2 นิ้ว สูง 0.5 นิ้ว และแบบวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง
2 นิ้ว สูง 0.5 นิ้ว ทิ้งให้แข็งตัวและแกะออกจากแบบ

2.3. การเตรียมสารช่วยน้ายางจับตัว
เมื่อได้เจลแห้งของสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตแล้ว จึงน้าไปทดสอบ
การละลายโดยใช้แคลเซียมซิลิเกต 0.5 กรัม มาละลายในตัวท้าละลาย 3
มิลลิลิตรได้แก่ กรดไฮโดรคลอริก 37% (HCl 37%) กรดไฮโดรคลอริก
เข้มข้น 2 โม-ลาร์ (2M HCl) กรดซัลฟูริก (H2SO4) อะซีโตน (Acetone)
กรดอะซีติก (Acetic Acid) และกรดไนตริก (HNO3) พร้อมทั้งวัดค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) แล้วพบว่ากรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 37% เป็นเพียงตัว
เดียวที่ท้าให้แคลเซียมซิลิเกตละลายได้ จึงทดสอบปริมาณกรดไฮโดร
คลอริกที่ใช้ละลายแคลเซียมซิลิเกต โดยเริ่มใช้ทีละ 5 มิลลิลิตร และเพิ่มที
ละ 1 มิลลิลิตร จนพบว่า จะต้องใช้กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 37% 6
มิลลิลิตรในการละลายแคลเซียมซิลิเกต 0.5 กรัม
หลังจากที่ทดสอบการละลายของสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตแล้ว จึงเตรียมสารช่วยน้้ายางจับตัว โดยสาร วยน้้ายางจับตัวที่จะใช้ใน
การทดลองนี้ได้แก่
- สารละลายของแคลเซียมซิลิเกตกับกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 37%
- เจลของแคลเซียมซิลิเกตที่แบ่งแยกไว้ในตอนแรก
- สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตที่กรองมาจากแคลเซียมซิลิเกตเจล
- สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ( CaCl2) ที่ซื้อมาจากสถาบันวิจัยยาง กรม
วิชาการเกษตร
2.4. การเคลือบแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ด้วยสารช่วยน้ายางจับตัวและน้ายาง
และการทดสอบสมบัติ
การทดสอบการเคลือบผิวแบบพิมพ์ปลาสเตอร์นี้จะใช้วิธีการ
จุ่มลงในสารช่วยจับตัว จับเวลาในการจุ่ม แล้วยกขึ้นมาและจับเวลาใน
การแห้ง จากนั้นจะน้าไปจุ่มในน้้ายางข้น 60% ต่อ จับเวลาในการจุ่มและ
เวลาที่แห้ง จากนั้นน้าฟิล์มยางที่ได้ไปวิเคราะห์สมบัติต่างๆ
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3. ผลการทดลอง
3.1. ผลของการเคลือบแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ด้วยสารละลายของแคลเซียม
ซิลิเกตกับกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 37%
จากการศึกษาพบว่า การใช้สารละลายของแคลเซียมซิลิเกต
กับกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นเป็นสารช่วยจับตัวท้าให้แบบพิมพ์
ปลาสเตอร์นั้นเสียหาย เนื่องจากเกิดการกัดกร่อนจากสารละลายที่มีความ
เป็นกรด ต่อมาน้าไปจุ่มในน้้ายางข้นต่อปรากฏว่าน้้ายางมีสีน้าตาลซึ่งจับ
ตัวกันอย่างรวดเร็วแต่ไม่ยึดเกาะกับแบบพิมพ์ ท้าให้เกิดการเสียรูปร่างไป
ไปจากที่ก้าหนด และในระหว่างนั้นเกิดไอกรดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
จุ่มแบบพิมพ์ลงในสารช่วยจับตัวจนกระทั่งทิ้งให้แห้งหลังจากจุ่มน้้ายาง
ท้า ให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
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รูปที่ 4 เวลาน้้ายางแห้งเมื่อจุ่มแบบพิมพ์ในเวลาต่างๆ
จากรูปที่
3 และ 4 พบว่าเมื่อจุ่มแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ในสาร
ช่วยน้้ายางจับตัวในเวลาต่างๆ เวลาในการแห้งตัวของสารประกอบ
แคลเซียมซิลิเกตจะแห้งเร็วกว่าการใช้แคลเซียมคลอไรด์ แต่เมื่อจุ่มแบบ
พิมพ์ลงในน้้ายางที่ผ่านการเคลือบด้วยสารประกอบแคลเซียมซิลิเกต น้้ายางจะแห้งและคงตัวช้ากว่าการใช้สารแคลเซียมคลอไรด์เป็นสารช่วยน้้า
ยางจับตัว
3.3. ผลการทดสอบความหนาของแผ่นฟิล์มยาง
จากการวัดความหนาพบว่าเมื่อใช้สารแคลเซียมคลอไรด์เป็น
สารช่วยจับตัวจะให้น้ายางเกาะกันมาก ฟิล์มยาง จึงมีความหนามากกว่า
การใช้สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตเป็นสารช่วยจับดังแสดงในรูปที่ 5
และ 6

(ก)
(ข)
รูปที่ 2 (ก) ผลการจุ่มแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ลงในสารละลายของแคลเซียม
ซิลิเกตกับกรดไฮโดรคลอริก
รูปที่ 2 (ข) ผลการจุ่มแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ลงในน้้ายางข้นหลังจากจุ่มลง
ในสารละลายของแคลเซียมซิลิเกตกับกรดไฮโดรคลอริก
3.2. ผลของการเคลือบแบบพิมพ์ด้วยสารประกอบแคลเซียมซิลิเกต
เปรียบเทียบกับสารละลายแคลเซียมคลอไรด์
จากการที่ใช้สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตมาเป็นสารช่วยน้้า
ยางจับตัวพบว่า เมื่อจุ่มแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ลงในสารช่วยจับตัวที่เตรียม
ไว้ แบบพิมพ์ปลาสเตอร์นั้นจะดูดสารช่วยจับตัว ท้าให้แห้งได้เร็ว จากนั้น
น้าไปจุ่มในน้้ายางข้นต่อ ได้ผลดังนี้
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รูปที่ 5 ความหนาโดยเฉลี่ยของฟิล์มยางที่ได้จากการจุ่ม
ด้วยแบบพิมพ์สี่เหลี่ยม
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รูปที่ 6 ความหนาโดยเฉลี่ยของฟิล์มยางที่ได้จากการจุ่ม
ด้วยแบบพิมพ์วงกลม

1CaCl2 3R
3CaSiO3 1R
3CaCl2 1R
3CaSiO3 3R
3CaCl2 3R

รูปที่ 3 เวลาสารช่วยน้้ายางจับตัวแห้งเมื่อจุ่มแบบพิมพ์ในเวลาต่างๆ

หมายเหตุ
1CaSiO3 1R หมายถึง เวลาที่ใช้ในการจุ่มแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ลงใน
สารประกอบแคลเซียมซิลิเกต 1 นาที และจุ่มลงในน้้ายางข้น 1 นาที
1CaCl2 1R หมายถึง เวลาที่ใช้ในการจุ่มแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ลงในสาร
แคลเซียมคลอไรด์ 1 นาที และจุ่มลงในน้้ายางข้น 1 นาที

3

1CaSiO3 3R หมายถึง เวลาที่ใช้ในการจุ่มแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ลงใน
สารประกอบแคลเซียมซิลิเกต 1 นาที และจุ่มลงในน้้ายางข้น 3 นาที
1CaCl2 3R หมายถึง เวลาที่ใช้ในการจุ่มแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ลงในสาร
แคลเซียมคลอไรด์ 1 นาที และจุ่มลงในน้้ายางข้น 3 นาที
3CaSiO3 1R หมายถึง เวลาที่ใช้ในการจุ่มแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ลงใน
สารประกอบแคลเซียมซิลิเกต 3 นาที และจุ่มลงในน้้ายางข้น 1 นาที
3CaCl2 1R หมายถึง เวลาที่ใช้ในการจุ่มแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ลงในสาร
แคลเซียมคลอไรด์ 3 นาที และจุ่มลงในน้้ายางข้น 1 นาที
3CaSiO3 3R หมายถึง เวลาที่ใช้ในการจุ่มแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ลงใน
สารประกอบแคลเซียมซิลิเกต 3 นาที และจุ่มลงในน้้ายางข้น 3 นาที
3CaCl2 3R หมายถึง เวลาที่ใช้ในการจุ่มแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ลงในสาร
แคลเซียมคลอไรด์ 3 นาที และจุ่มลงในน้้ายางข้น 3 นาที
3.4. ผลการทดสอบความหนาของฟิล์มยาง
จากการทดสอบฟิล์มยางโดยใช้ Load Cell 900 นิวตัน และความเร็วใน
การดึง 50 มิลลิเมตรต่อนาที ได้ผลของ Yield Strength ดังนี้
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รูปที่ 7 ค่า Yield Strength ที่ได้จากการจุ่ม
จากรูปที่ 7 จะพบว่า ค่า Tensile Strength ที่ได้นั้นมีความ
ใกล้เคียงกัน แต่การจุ่มแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ลงในแคลเซียมซิลิเกต 1 นาที
และจุ่มลงในน้้ายาง 1 นาทีจะให้ค่า Tensile Strength สูงที่สุด แต่ก็มีความ
ใกล้เคียงกับการจุ่มด้วยกรรมวิธีอื่นๆ แต่อาจเป็นตัวเลือกหนึ่งในการ
เลือกใช้เป็นสารช่วยน้้ายางจับตัว และเลือกใช้ในกระบวนการผลิตได้
4. สรุปผลการทดลอง
สามารถน้าสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตมาใช้เป็นสารช่วย
จับตัวได้ ทั้งยังเป็นตัวเลือกในการเลือกใช้ในกระบวนการผลิตที่ต้องการ
ความหนาต่างๆ กัน แม้จะใช้เวลาในการผลิตที่ต่างกันแต่สมบัติที่ได้ก็ไม่
ต่างกันหรือต่างกันไม่มากเท่าใดนัก กล่าวคือความหนาที่ได้จากการใช้
แคลเซียมซิลิเกตเป็นสารช่วยน้้ายางจับตัวจะหนาน้อยกว่าการใช้
แคลเซียมคลอไรด์ โดยการที่ได้ความหนาที่ต่างกัน ท้าให้กลายเป็น
ตัวเลือกในการเลือกกระบวนการผลิต และแม้จะได้ความหนาที่ต่างกัน
แต่สารช่วยจับตัวทั้งสองสาร จะให้ความแข็งแรงที่เท่าๆ กัน
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