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การควบคุมคุณภาพของการผลิตสีเคลือบ

ในยุคที่เศรษฐกิจของโลกที่ยังไมแนนอนดวยพิษวิกฤตเศรษฐกิจที่ลามไปทั้งยุโรป อเมริกาและญี่ปุน ซึ่ง
ทั้งหมดนี้คือฐานสําคัญของการสงออกของประเทศไทย กําลังซื้อที่หดหาย การยกเลิกคําสั่งซื้อ การทบทวนยอด
การสั่งซื้อนั้นมีผลมาจากปจจัยทางเศรษฐกิจ แตก็ไมใชทั้งหมดทีเดียว สวนหนึ่งมาจากคุณภาพของตัวสินคาที่
ไมไดมาตรฐาน หรือไมไดตามขอกําหนดที่ลูกคาตองการ สวนหนึ่งมาจากการสงมอบที่ไมตรงเวลาของผูผลิตอัน
เนื่องมาจากการผลิตแลวมีของเสียมาก หรือทําแลวไมผานการตรวจสอบของลูกคา สวนหนึ่งมาจากตนทุนที่
สูงขึ้นทําใหไมสามารถทําราคาสูกับคูแขงจากจีนหรือเวียดนามได หลายๆโรงงานในเมืองไทยตองสูญเสียลูกคา
ไปเพราะการที่ไมสามารถสงมอบสินคาไดตามกําหนดเวลาเนื่องจากมีของเสียมากจนตองทําสินคาเพิ่ม ปญหา
หลักสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดตําหนิขึ้นบนผลิตภัณฑคือตําหนิจากสีเคลือบนั้นเองเพราะสีเคลือบจะเปนตัวแสดงความ
สวยงามของผลิตภัณฑ ซึ่งถาสีเคลือบมีตําหนิก็จะทําใหผลิตภัณฑขาดความงามไปได หลายๆโรงงานมาตกมาตาย
ตอนจบเพราะทําตัวอยางออกมาสวย ลูกคาวางออเดอรเรียบรอย แตพอผลิตจริงกลับไมสามารถทําไดอยางที่
รับปากกับลูกคา กวาแปดสิบเปอรเซ็นตของปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนั้นมาจากสีเคลือบที่ไมได
คุณภาพ อาจมีทั้งที่เกิดตําหนิขึ้นเชนรูพรุน รูเข็ม สีดึงตัว เคลือบถลอก เคลือบรอน เคลือบราน หรือทํามาแลวสีไม
เหมือนสีเปาหมายที่ลูกคาตองการ เกิดปญหาสีเพี้ยน สีดานไป หรือสีมันไป ดังนั้นถาเราตองการแกไขปญหา
เหลานี้เราจะตองมีการควบคุมกระบวนการผลิตสีเคลือบที่ดีเพียงพอที่จะทําใหคุณภาพของสีเคลือบสําหรับ
ผลิตภัณฑของเราสม่ําเสมอได โดยกระบวนการที่สําคัญในการควบคุมคุณภาพของสีเคลือบจะเริ่มตนตั้งแตการ
ตรวจรับวัตถุดิบสําหรับสีเคลือบ กระบวนการผลิตสีเคลือบทั้งการชั่ง การบดและการควบคุมปจจัยในการบด และ
การควบคุมคุณภาพของสีเคลือบเองทั้งในชวงที่เปนน้ําเคลือบและคุณภาพของเคลือบเมื่อผานการเผาแลว
การตรวจรับวัตถุดิบสําหรับสีเคลือบ
การตรวจรับวัตถุดิบที่นํามาใชผลิตสีเคลือบเปนจุดเริ่มที่สําคัญที่สุด ถาวัตถุดิบที่รับเขามีความไมสม่ําเสมอหรือมี
สิ่งแปลกปลอมเขามาก็จะทําใหสีเคลือบที่ผลิตไมไดตามมาตรฐานที่เรากําหนดไว ทุกโรงงานที่ผมใหคําปรึกษา
นั้นจะตองคุมเขมเริ่มตนตั้งแตงาน Incoming raw materials เสมอ การตรวจรับวัตถุดิบสําหรับสีเคลือบนั้น
เราตองรูความตองการในการใชงานวัตถุดิบตัวนั้นๆในสูตรเคลือบของเรากอนวาเราใชมันเพื่อวัตถุประสงคอะไร
และเราจะไดกําหนดหัวขอในการตรวจรับไดอยางเหมาะสม
-การตรวจรับ Flux หรือตัวชวยหลอมซึ่งไดแก เฟลดสปารชนิดตางๆ และฟริตชนิดตางๆ จะทําการอัดโคนเพื่อดู
คาการหลอมตัว ดูสี ดูคาความใสของเม็ดโคน ในกรณีที่เปนผลิตภัณฑที่เผาครั้งเดียวและมีพวก Gas ที่ถูก
ปลดปลอยออกมาในระหวางการเผา จํานวนมากเชนกระเบื้องบุผนังแบบ Monoporosa นั้นจําเปนตอง
ตรวจเช็คคา Softening point นอกจากนี้เปนการตรวจหาจุดเหล็กที่อาจปนมากับวัตถุดิบประเภทนี้ โดยเฉพาะ
เฟลดสปารที่มีความแข็งมากจึงตองผานทั้งการบดยอยและบดละเอียดมา ถาผูผลิตไมสามารถควบคุมจุดเหล็กไดดี
พอจะทําใหเคลือบของเรามีปญหาจุดดําซึ่งถาลูกคามีความเขมงวดมากก็อาจจะกลายเปนตําหนิทําใหกลายเปน
ของเกรด B หรือของเสียได

สําหรับฟริตนั้น นอกจากการตรวจรับเรื่องการหลอมตัว ดูคา Softening point แลว สิ่งสําคัญอีกประการคือคา
สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความรอน (C.O.E) ซึ่งเราจะตองดูใหมีคาที่เหมาะสมกับเนื้อดินของเราดวย
เพราะโดยปกติแลวคา COE ของเนื้อดินจะตองมีคาที่สูงกวาสีเคลือบในชวง 8-12% จึงจะไมเกิดปญหาทั้งเรื่อง
เคลือบรอนและเคลือบราน และอีกเรื่องที่สําคัญมากในการใชฟริตสําหรับสีเคลือบแตเปนเรื่องที่เกือบทุกโรงงาน
มักจะไมไดตรวจสอบนอกจากโรงงานใหญๆบางแหงที่มีระบบการตรวจรับวัตถุดิบที่เขมงวดก็คือเรื่องการกินสี
ของฟริตแตละตัว ซึ่งฟริตแตละเบอรหรือแตละผูผลิตนั้นจะมีคาองคประกอบทางเคมีที่แตกตางกัน ทําใหการ
เกิดปฏิกิริยาตอสีเซรามิกแตกตางกันไปดวย จากตัวอยางในภาพประกอบจะเห็นวาเราใสสีเหลืองเขาไปในฟริตแต
ละเบอรซึ่งมีองคประกอบทางเคมีตางกัน ปรากฏวามีฟริตบางตัวที่ไปทําใหสีเหลืองซึ่งปกตินั้นเปนสีที่เผางาย
ที่สุด แตฟริตกลับทําใหสีเหลืองหายไปไดเนื่องจากองคประกอบทางเคมีบางตัวของฟริตมีผลตอสี Pr-Zr-Si
Yellow แตถาเราไมตรวจสอบการกินสีของฟริตและเราตองการผลิตสีเหลืองดังกลาว นักเซรามิกโรงงานนั้นๆก็
จะตองเติมสีเหลืองลงไปเพิ่มจนกวาสีเหลืองนั้นจะเขมไดตามที่เราตองการซึ่งจะทําใหสิ้นเปลืองตนทุนในการ
ผลิตอยางมาก ดังนั้นถาเราตองใชฟริตในสูตร ตองทดลองเรื่องการเขากันไดระหวางสีเซรามิกกับฟริตชนิดนั้นๆ
ดวย

ภาพแสดงผลของฟริตตอสีสะเตนสีเหลือง (Pr-Zr-Si)

-การตรวจรับสารเคมีและแรอื่นๆ สารเคมีและแรที่ใชในเคลือบนั้นไดแกหินปูน โดโลไมท ทัลคัม แบเรี่ยม

คารบอเนต วอลลาสโตไนท ซิงคออกไซด เซอรโคเนียมซิลิเกต ทราย ควอซต และอืน่ ๆ ซึ่งการตรวจรับวัตถุดิบ
เหลานี้ตองตรวจในหัวขอที่เราตองการใชงานและดูความ Sensitive ของตัวมันเอง โดยหาจุดที่มัน sensitive
งายและทําการตรวจสอบตามวิธีการที่ไดกําหนดขึ้นเพื่อใหเห็นปญหา ตัวอยางเชน
SiO2 ตรวจสอบโดยการหาขนาดของอนุภาคและการกระจายตัวของอนุภาค หา%Residue on 325 mesh
ทดลองแทนลงในสูตรเคลือบมาตรฐาน (เคลือบใส) และดูสีหลังเผารวมทั้งคาความมันของเคลือบ
ZnO ทดสอบกับสูตรสีเคลือบที่มีstainที่sensitiveกับ ZnO
เชน สีน้ําตาล(Cr-Fe-Zn-Ni) ซึ่งเปนสีที่ชอบ ZnO
สีแดง maroon (Sn-Cr-Ca-Si) ซึ่งไมถูกกับ ZnO
สีดํา (Fe-Cr-Co-Mn-Ni) ซึ่งไมถูกกับ ZnO
BaCO3 ทดสอบคา LOI เพื่อดูImpurities ทดสอบกับสูตรสีเคลือบที่มีstainที่sensitiveกับ BaO
เชน สีดํา (Fe-Cr-Co-Mn-Ni)
ZrSiO4 ทดสอบในสูตรเคลือบสีเคลือบสีขาวทึบ (Opaque) และทําการวัดคาสีขาว (คา L)
ทดสอบคาความละเอียด (%Residue, PSD)
Dolomite ทดสอบคา LOI ทดสอบในสูตรเคลือบสีแดง maroon ทดสอบคาความละเอียด
Al2O3 ทดสอบในสูตรเคลือบดาน (Matt glaze) ทดสอบในสูตรเคลือบที่มีสีstain สีน้ําเงิน (Co-Al-Zn)
ทดสอบคาความละเอียด ตรวจสอบ% Al2O3
-การตรวจรับสีและออกไซดที่เปนตัวใหสี
1. ความสม่ําเสมอของสีในแตละlot ตองตรวจสอบสีที่เขามาเทียบกับสีมาตรฐานที่เราเก็บตัวอยางไว โดย
ควรเทียบทั้งในเคลือบที่เปนเคลือบใส และเคลือบทึบแสง รวมทั้งเคลือบดานในกรณีที่บางโรงงานมีการผลิต
เคลือบดานในปริมาณมาก เพื่อดูคาความเขมของสีและความสม่ําเสมอของสีในแตละ Lot
2. ความละเอียดของสี ความละเอียดของสีสะเตนนั้นจะตรวจสอบไดสองวิธีคือการหาคากากคางตะแกรงกับ
การหาโดยใชเครื่อง Laser particle size analyzer ซึ่งการหาดวยกากคางตะแกรงจะเปนวิธีที่งายและ
สะดวกเหมาะสําหรับโรงงานทั่วไปที่ไมมีเครื่องมือแพงๆ โดยการกําหนดคากากคางตะแกรงนั้นควรดูถึง
จุดประสงคในการใชงานของสีสะเตนของเราวาตองการนําไปใชกับการเคลือบแบบใด ถาเปนการเคลือบธรรมดา
ไมวาจะใชการสเปรย การชุบ การเคลือบโดยใช Campana Double disc Water fall จะใชสีสะเตน
ธรรมดาที่ไมตองละเอียดมาก สามารถมีคา %Residue บนตะแกรงขนาด 325 mesh ไดนอยกวา 0.3% แต
ถาเปนงานที่ตองการความละเอียดมากเชนเปนสีที่ใชกับการสกรีนแบบ Roto color, การเขียนสีใตเคลือบ หรือ
การผลิตสีเคลือบโดยใชการปนใน Basic glaze สีสะเตนพวกนีจ้ ะตองมีความละเอียดมาก โดยคุมคา
%Residue 325 mesh คือเทากับศูนย นั่นหมายถึงวาที่ตะแกรงเบอรนี้จะตองไมมีผงสีเหลืออยู หรือถามีเหลือ
ก็ตองนอยจนวัดคาไมได แตถาเราอยากควบคุม %Residue จะตองไปคุมที่ตะแกรงเบอร 400 mesh แทน
โดยใหคาไมเกิน 0.3%
3. ความแรงของสี เราตองตรวจสอบความแรงหรือความเขมของสีดูดวยวาเขมเพียงพอตามที่เราตองการ
หรือไม เนื่องจากสีบางรายมีราคาถูกมาก โดยเฉพาะสีจากจีน แตมีคาความเขมต่ํา ทําใหตองเติมสีในปริมาณที่มาก
ขึ้น ซึ่งสุดทายตนทุนการผลิตอาจไมต่ําอยางที่เราตองการก็ได

4. ปริมาณsoluble salt ในสี สีสะเตนบางตัวนั้นผูผลิตจะตองมีการเติมสารเคมีบางตัวลงไปเพื่อใหการเผา

เกิดปฏิกิริยาไดดีที่อุณหภูมิต่ํา ซึ่งเมื่อเผามาแลวจะเกิดเปนเกลือที่ละลายน้ําไดคางอยูในตัวผงสี ดังนั้นผูผลิตสี
จําเปนจะตองทําการลางสีเพื่อใหเกลือเหลานี้ออกไปจากสีใหหมด เพราะถาทําการลางไมดีพอเมื่อนําไปใชในสูตร
สีเคลือบจะทําใหน้ําเคลือบมีความหนืดมากขึ้น และเมื่อนํามาเคลือบบนชิ้นงานจะทําใหเกิดปญหาคราบขาวขุน
บนเคลือบ รวมทั้งเกิดปญหารูเข็มยิบๆบนเคลือบดวย การตรวจเช็คปริมาณ soluble salt ในสีสะเตนนัน้
สามารถทําไดโดยนําสีสะเตนมาลางในน้ําปนนาน 30 นาที แลวปลอยใหตกตะกอน แลวใชชุดวัดความตาง
ศักยไฟฟามาวัดคาที่น้ํา ถาคาความตางศักยมีคาสูง แสดงวาในสีสะเตนนั้นมีเกลืออยูมาก ซึ่งไมควรนํามาใชงาน
เพราะจะทําใหเกิดปญหากับเรา แนะนําใหสงคืนผูขายและขอ Lot ใหมมาแทน
5. โทนสีที่เราตองการ ขึ้นอยูกับสีตัวอยางหรือเคลือบตัวอยางที่ลูกคาเลือก ซึ่งบางครั้งอาจเปนสีพิเศษที่มา
จากสีผสมของผูผลิต ซึ่งไมแนะนําใหซื้อ แนะนําใหเราผสมเองจากสีสะเตนที่เรามี อาจทําการทดลองเก็บเอาไว
เปนตัวอางอิงวาสีนี้ผสมกับสีนั้นแลวไดออกมาเปนโทนอยางไร และอยาผสมกันมากเกินสามสี เพราะนัน้ จะทํา
ใหเราทํางานยากทั้งในตอนปรับสีเวลาทีส่ ีไมผาน Firing test และทั้งการชั่งสีในการเตรียมวัตถุดิบของแผนก
ผลิตสีเคลือบ
6. องคประกอบทางเคมีของสี ซึ่งทุกครั้งที่ซื้อสีจากผูขายจะตองขอรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบทางเคมี
ของสีดวยทุกครั้งเพื่อที่เราจะไดทราบวาสีที่เราใชอยูนี้เขากันไดกับเคลือบและวัตถุดิบในสูตรเคลือบหรือไม
7. ตําหนิที่พบ เมื่อทําการทดสอบสีในเคลือบนอกจากจะตองดูเรื่องของเฉดสี ความเขมสีแลว สิ่งที่จําเปน
อีกเรื่องที่ตองดูดวยคือเรื่องตําหนิที่เกิดขึ้น ที่มีผลมาจากสีสะเตน เชนรูเข็ม เคลือบเปนหลุม สีเยิ้มขอบ
8. ราคา สิ่งสําคัญของการเลือกใชสีสะเตนในแตละตัวก็คือเรื่องราคาเพราะสีสะเตนมีราคาสูงและถาในสูตร
ที่ใชเปอรเซนตสีมากก็จะกลายเปนตนทุนที่สูงมาก แตตนทุนก็ไมใชเรื่องที่เราตองพิจารณาอยางเดียว
เนื่องจากเราตองดูคาความเขมของสีและเฉดสีประกอบกันไปดวย สีบางบริษัทมีราคาถูกจริงแตความเขม
ของสีออนเนื่องจากมีการผสมตัวที่จะลดตนทุนลงไปเชนใสทรายเพิ่ม ใสเฟลดสปารเพิ่ม ซึ่งจะทําใหสีที่
ใชมีคา L,a,b ตางไปจากเดิม และถาสีออนเกินไปผูผลิตก็จาํ เปนตองเติมสีเขาไปในจํานวนมากและทํา
ใหตนทุนของเคลือบสูงขึ้น
9. คา Firing range ของสี เนื่องจากสีแตละตัวหรือแตละผูผลิตนั้นมีคาความกวางในการเผาที่แตกตาง
กัน ซึ่งสีสะเตนที่ดีไมควรมีคานี้แคบเกินไปเพราะจะทําใหเกิดปญหาเฉดเพี้ยนไดงายเมื่ออุณหภูมิในการ
เผาเปลี่ยนแปลงไป การทดสอบสามารถทําไดโดยการนําสีเคลือบที่ใสสีสะเตนนั้นๆไปเผาที่เตา
Temperature Gradient เพื่อดูคาสีที่แตกตางกันในแตละชวงอุณหภูมิ

-การตรวจรับตัว Additive ไดแกพวก Binder, Deflocculant, Dispersing agent

การตรวจรับสารเคมีเหลานี้นั้นตองดูจุดประสงคของการนําไปใชงานและจึงนํามากําหนดวิธีการตรวจวัด เชน
ตัว Binder จุดประสงคในการเติมก็เพื่อทําใหเคลือบยึดเกาะกับเนื้อดินไดดีไมกระเทาะงาย ดังนั้นการตรวจรับ
Binder จะตรวจดูการยึดเกาะโดยการเติมลงไปในเคลือบ จับเวลาดูเรื่องการแหงตัว และนําเทปกาวมาติดที่ผิว
เคลือบมาตรฐานกับเคลือบที่ทดสอบตัวยึดเกาะแลวลอกเทปกาวออกเพื่อดูวาผงสีเคลือบหลุดลอกออกมามากนอย
เพียงใด ถาหลุดออกมามากแสดงวาการยึดเกาะไมดีพอ และถาเคลือบแหงตัวเร็วเกินไปก็จะมีปญหาในเรื่องของรู
เข็มหลังเผาได สําหรับตัว Deflocculant นั้น จะนํามาเติมในเคลือบสูตรมาตรฐานเทียบกับสูตรที่ใชตัว
Deflocculant มาตรฐาน และดูเรื่องการไหลตัว (Flow test) หรือดูคา Overswing หรือวัดโดยใชเครื่อง
Brookfield และทําการวัดคา Thixotropy ของน้ําเคลือบเทียบกับมาตรฐานดวย
กระบวนการผลิตสีเคลือบ กราะบวนการผลิตสีเคลือบนั้นมีสว นสําคัญมากที่จะทําใหเคลือบของเรามีคุณภาพ
หรือไม ดังนั้นการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิตเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง และพนักงานรวมทั้งหัวหนาที่ดูแล
งานดานการผลิตสีเคลือบนั้นจะตองเปนบุคคลที่มีระเบียบวินัยในการทํางานที่ดีมาก กระบวนการเตรียมสีเคลือบ
นี้เริ่มตั้งแต
-การชั่งวัตถุดิบ
การชั่งวัตถุดิบนั้นจะตองดูคาความเหมาะสมของความละเอียดของเครื่องชั่งกับปริมาณน้ําหนักที่เราชั่ง ถาชั่งสี
ปริมาณนอยหรือเปนสีหรือวัตถุดิบที่ถาน้ําหนักเปลี่ยนแปลงจะทําใหเฉดสีเปลี่ยนอยางชัดเจน ในกรณีนี้
จําเปนตองใชเครื่องชั่งที่ละเอียดเพียงพอเชนใชความละเอียดเปนทศนิยมสองตําแหนง
ภาชนะที่ใชบรรจุวัตถุดิบก็ตองดูแลรักษาความสะอาด ไมควรใสไวในภาชนะที่เปนเหล็กหรือสังกะสีเพราะมี
โอกาสเกิดสนิมขึ้นไดจากความชื้นที่อยูในวัตถุดิบเองหรือเกิดการกัดกรอนโดยวัตถุดิบบางตัวเชน NaCl,
MgCl2

หลังจากการชั่งวัตถุดิบแลวควรเก็บตัวอยางของวัตถุดิบแตละตัวใสถุงพลาสติคไวอยางนอย 100 กรัมในกรณีที่
เปนวัตถุดิบและ 50 กรัมในกรณีที่เปนสีสะเตน เพื่อเอาไวตรวจสอบถากรณีที่สีเคลือบ Batch นั้นพบปญหาสี
เพี้ยนหรือพบตําหนิบางประการเชนรูเข็ม สีเคลือบดึงตัว หนาหลุม

-การบดสีเคลือบ

ตองมีการควบคุมปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการบดไดแก การควบคุมระดับของลูกบด, สัดสวนของลูกบด, ปริมาณ
การเติมวัตถุดิบ, ปริมาณการเติมน้ํา, การเติม Additive, ความเร็วรอบของหมอบด, ขนาดของหมอบด
(รายละเอียดหาอานไดใน www.thaiceramicsociety.com ) ปจจัยเหลานี้จะทําใหชั่วโมงบดน้ําเคลือบของ
เราใกลเคียงกันในแตละ Batch ซึ่งจะทําใหความละเอียดของน้ําเคลือบมีความสม่ําเสมอดี เพราะการที่ปจจัยใน
การบดเปลี่ยนแปลงไปนั้นเชนใชหมอบดคนละขนาดกันแตบดสีเคลือบสูตรเดียวกัน หรือระดับลูกบดที่เปลี่ยนไป

จนทําใหชั่วโมงบดมากขึ้นจะทําใหคา Particle size distribution ของน้ําเคลือบแตกตางกันทั้งๆที่เราอาจจะ
เช็คคา%กากคางตะแกรง (%Residue) ไดใกลเคียงกัน ทําใหผิวหนาและเฉดสีของเคลือบหลังเผามีความผัน
แปรไปจากเดิมได นอกจากนี้ภายในหมอบดเราจําเปนตองหมั่นตรวจตรา รวมทั้งฝาหมอ เพราะมีโอกาสที่ Liner
จะสึกจนถึงชั้นของเหล็กซึ่งจะทําใหเกิดปญหาจุดเหล็กปนไปในน้ําเคลือบได

-การกรองสีเคลือบและการผานแมเหล็ก

การกรองสีเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งถาเราใชตะแกรงกรองน้ําเคลือบที่มีความละเอียดไมเหมาะสมจะทํา
ใหเกิดปญหารูเข็ม รูพรุนเกิดขึ้นกับผิวเคลือบของเราได โดยปกติถาในกรณีที่เปนเคลือบฟริตสําหรับกระเบื้อง
เซรามิก สีเคลือบที่กรองควรใชตะแกรงอยางนอย 150 เมช สําหรับงานสุขภัณฑและถวยชามซึ่งเปนเคลือบที่ใช
วัตถุดิบ (Raw glaze) และตองการความเรียบเนียนของผิวหนามากควรใชตะแกรงกรองเคลือบอยางนอย 200
เมช การที่เราใชตะแกรงเบอรละเอียดในการกรองเคลือบจะทําใหใชเวลาในการกรองนานขึ้น ยิ่งถาสีเคลือบมี
ความหนืดมากก็จะทําใหเกิดปญหาในการกรองได
สําหรับแมเหล็กที่ใชในการดูดพวกเศษเหล็กในน้ําเคลือบนั้นนิยมใชเปนชุด Ferro magnetic ที่มีรังผึ้งอยู
ภายใน เมื่อเปดระบบไฟฟา ที่รังผึ้งก็จะถูกเหนี่ยวนําทําใหเกิดสนามแมเหล็ก เมื่อเราเปดน้ําเคลือบเขาสูชุด Ferro
magnetic ก็จะสามารถดูดเศษเหล็กตางๆที่อยูภายในน้ําเคลือบได การตอชุด Ferro magnetic นั้นควรตอให
น้ําเคลือบเขาทางดานลางเพื่อใหน้ําเคลือบมีเวลาที่จะคอยๆผานรังผึง้ ซึ่งจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการดูดเหล็ก
ที่ดีกวา การปลอยเขาดานบนและอาศัยแรงโนมถวงใหเคลือบไหลลงซึ่งน้ําเคลือบจะไหลเร็วกวา นอกจากชุด
Ferro magnetic แลวบางโรงงานอาจใชเปนแทงแมเหล็กถาวรวางไปในทอแลวปลอยใหเคลือบวิ่งผาน ซึ่ง
ประสิทธิภาพจะดอยกวาการดูดเหล็กโดยอาศัย Ferro magnetic ขอควรระวังของการใชแมเหล็กก็คือสําหรับ
สีที่เราตั้งใจใสเหล็กเขาไปเชนเคลือบโลหะ เคลือบสีดํา เคลือบเหล็ก น้ําเคลือบไมควรผานแมเหล็กเพราะชุด
แมเหล็กจะดูดเอาเหล็กในเคลือบออกไปบางสวนทําใหสัดสวนในสูตรเพี้ยนไปจากเดิม

การเก็บสต็อกน้ําเคลือบ
ในการเก็บสีเคลือบนั้นสวนใหญจะเก็บไวในถังพลาสติกซึ่งจะตองปดฝาอยางดีเพื่อปองกันสิ่งเจือปนที่อาจจะตก
ลงไปในสีเคลือบ บางโรงงานที่ตองใชสีเคลือบปริมาณมากอาจจัดเก็บไวในบอกวนชา ซึ่งก็ตองปดฝาเชนกัน
สําหรับการใสสเี คลือบในบอกวนนั้นจะตองระมัดระวังในเรื่องของน้ํามันจากมอเตอรเกียรที่ใชขับใบกวนที่จะ
หยดปนเปอนลงไปในบอกวนได และปญหาที่พบมากอีกประการคือถาในกรณีที่สีเคลือบหนืดเกินไปจะทําใหเกิด
ปญหาสีเคลือบเปนวุนหรือจับกันเปนกอนซึ่งจะทําใหคุณสมบัติดานการไหลตัวของเคลือบเปลี่ยนแปลงไป
การเก็บสีเคลือบไวนานเกินไปนั้นจะทําใหสเี คลือบเกิดการบูดหรือเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะเคลือบที่มีการเติม
CMC และมีดินในสูตรปริมาณมาก เพราะ CMC จะถูกแบคทีเรียที่อยูในน้ําทําลายไป ทําใหคาความหนืด
เปลี่ยนไป ดังนั้นถาจําเปนตองเก็บสีเคลือบไวนาน กอนนํามาใชใหมควรทํา Firing test ซ้ําอีกครั้งถึงแมวาสี
เคลือบจะเคยผาน Firing test มาแลวครั้งหนึ่ง เพราะคุณสมบัติอาจเปลี่ยนแปลงไปแลวก็ได

การควบคุมคุณภาพของสีเคลือบกอนเผา
ความหนาแนน (Density)
คาความหนาแนนของเคลือบนั้นสําคัญทั้งในตอนที่บด ตอนที่ถายน้ําเคลือบ และตอนเคลือบสี ในขั้นตอน
ของการบด ถาเราใชคาความหนาแนนสูงเกินไปจะทําใหเคลือบบดไมละเอียดและตองใชเวลาในการบดนานขึ้น
สวนตอนถายสีถา เราถายที่ความหนาแนนสูงมากก็จะทําใหมีคาความหนืดสูงมากเชนกันซึ่งจะทําใหเกิดความ
สูญเสียของน้ําเคลือบที่คางอยูในหมอบดจํานวนมาก ยิ่งถามีการเปลี่ยนสีและตองลางหมอบดใหมก็จะยิ่งทําให
เกิดความสูญเสียมากขึ้น สําหรับความหนาแนนที่เราใชในการเคลือบสีนั้นจะขึ้นอยูกับวิธีการเคลือบเปนหลัก ถา
เคลือบโดยการชุบจะใชความหนาแนนอยูในชวง 1.4-1.5 g/cc ถาใชการสเปรยจะอยูที่ 1.6-1.7 g/cc ถาใช
การเคลือบโดย Double disc จะใชที่ 1.5-.165 g/cc ถาใชการเคลือบแบบ Water fall/ Campana จะใช
ที่ 1.8-2.0 g/cc (ขึ้นกับชนิดของสีเคลือบและฝมือของนักเซรามิกในการกําหนดสูตรเพราะยิ่งถาความ
หนาแนนสูง แสดงวามีน้ําในสูตรนอย ก็จะพบปญหาเรื่องการแตกราวลดลง)

ความหนืด (Viscosity)
ความหนืดของสีเคลือบจะสงผลทั้งในดานประสิทธิภาพในการบดเพราะถาสีเคลือบมีความหนืดสูงมากจะ
ทําใหการบดยากขึ้นเพราะน้ํายาเคลือบจะไปจับกับลูกบดทําใหลดการกระแทกของลูกบดกับวัตถุดิบทําใหเวลาใน
การบดนานขึ้น นอกจากนี้ความหนืดยังกระทบกับประสิทธิภาพในการถายสีเคลือบซึ่งถาหนืดมากก็จะมีสีคาง
หมอบดอยูมากทําใหเกิดความสูญเสียของสีเคลือบ และที่สําคัญซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑก็คือเรื่อง
ของการเคลือบสี การที่สีเคลือบมีความหนืดสูงกวาคาที่กําหนดมากจะทําใหการเคลือบมีปญหาหนาไมเรียบ
รวมทั้งหนาเปนรูพรุน เคลือบเยิ้ม สีดึงตัว หนาเปนหลุม ทําใหผลิตภัณฑกลายเปนตําหนิไปในที่สุด ดังนั้นเมื่อทาง
นักวิจัยกําหนดคาความหนืดในการบด การถาย และการใชงานมาใหเทาใดนั้น ทางหนวยงานผลิตสีเคลือบควร
จะตองทําตามสเปคนั้นอยางเครงครัด ซึ่งคาที่นักวิจัยกําหนดจะมีอยูสองคาที่สําคัญคือคา Viscosity และ
Thixotropy

การวัดคาความหนืดของสีเคลือบนั้นสามารถวัดไดหลายวิธี วิธีที่สะดวกและนิยมมากที่สุดคือการวัดการ
ไหลตัวดวย Ford cup ซึ่งจถวยนี้จะมีความจุ 100 cc. และมีรูเปดอยูที่ 4 mm. การวัดดวย Ford cup จะ
เหมาะกับการใชงานในโรงงานเพราะถวยวัดนี้ใชงานงาย ไมเสียหายงาย พนักงานทุกคนสามารถใชงานได

เพียงแตมีขอเสียคือคาที่ไดจะหยาบเกินไป และถาความหนืดมากเกินไปในกรณีของสีสกรีนที่ใช Medium oil
เปนตัวผสมจะไมสามารถวัดดวยการใช Ford cup ได
เครื่องมือที่ละเอียดขึ้นในการวัดคาความหนืดคือเครื่อง Torsion viscometer ใชวัด Overswing ซึ่ง
คาที่ไดจะละเอียดกวา Ford cup แตการทํางานตองอาศัยความละเอียด แมนยํา และตองหมั่น Calibrate
เครื่องอยูเสมอๆ แตเครื่องนี้ก็ติดปญหาตรงที่วาไมสามารถวัดความหนืดที่คาสูงๆไดและเครื่องมือนี้คอนขางบอบ
บางตองมีที่ตั้งประจําและมีผูดูแลเฉพาะเปนพิเศษ
เครื่องมือที่นิยมใชในการวัดคาความหนืดมากที่สุดคือเครื่อง Brookfield เพราะเครื่องนี้สามารถวัดคา
ความละเอียดไดทั้งในกรณีที่ของเหลวมีคาความหนืดต่ํามากไปจนถึงของเหลวที่มีความหนืดสูงมากได โดยการ
เปลี่ยนใบ Spindle และปรับคาความเร็วของใบ Spindle เครื่องนี้สามารถวัดไดทั้งคา Viscosity,
Thixotropy, Yield point ซึ่งคาที่ไดจะมีความละเอียดสูง ขอเสียของเครื่องนี้คือมีราคาแพง ตองดูแลเปน
พิเศษ ใชเวลาในการวัดนานกวา Ford cup
สําหรับเครื่องที่ดีที่สุดในการวัดคาความหนืดก็คือเครื่อง Viscometer ซึ่งนอกจากจะใชในการวัดคา
Viscosity, Thixotropy, Yield point ไดแลว ยังสามารถวัดคา Shear rate, Shear stress และเขียน
กราฟของ Rheology ไดดวย

% กากคางตะแกรง (%Residue)

เมื่อเราทําการบดสีเคลือบใหไดตามเวลาในการบดที่กําหนดไวแลวนั้น ตัววัดที่จะบอกวาสีเคลือบของเรา
นั้นไดความละเอียดตามที่เราตองการหรือไมก็คือการวัดคา % กากคางตะแกรง (%Residue) การวัดคาจะ
นําเอาสีเคลือบมาผานตะแกรงตามเบอรที่ทางนักวิจัยไดกําหนดไว ซึ่งโดยปกติถาเปนการวัดคากากของสีเคลือบ
ควรจะใชตะแกรงเบอร 325 เมช ซึ่งถาสีเคลือบมีคากากคางตะแกรงมากกวา spec ก็จะทําใหผิวหนาเคลือบหลัง
เผาเกิดปญหารูเข็ม ผิวหนาไมมันเทาSTD ผิวเคลือบมีลักษณะเปนเหมือนเปลือกไข (Egg shell) หรือมี
ลักษณะเปนผิวสม (Orange peel) แตถาสีเคลือบมีคากากคางตะแกรงต่ํากวา spec จะทําใหเกิดปญหาสี
เคลือบดึงตัว แตการวัดคา%กากคางตะแกรงก็ยังมีโอกาสผิดพลาดได แมแตการวัดโดยพนักงานคนเดียวกัน วัดคา
แตละครั้งยังไดคาไมเทากัน เพราะการวัดคากากคางตะแกรงเปนการสุมตัวอยางสีเคลือบมาเพื่อทําการวัดเทานั้น
ดังนั้นถาตองการคาที่ถูกตองและละเอียดขึ้น จําเปนตองใชการหาคาการกระจายตัวของอนุภาคโดยใชเครื่อง
Particle size analyzer

คาการกระจายตัวของอนุภาค (Particle size distribution)
เปนคาของความละเอียดของสีเคลือบที่ใชเลเซอรเปนตัวนับและคํานวณขนาดของอนุภาค จึงมีความแมนยํา
สูงกวาการวัดคาความละเอียดโดยการเช็คดวยตะแกรง แตมีราคาของเครื่องที่แพงมาก รวมทั้งการใชงานตองอาศัย
ผูที่มีความชํานาญจึงจะไดคาที่ใกลเคียงกัน นอกจากนี้คาใชจายในการทดสอบก็มีตนทุนที่สูง ดังนั้นในการนํา
ตัวอยางมาตรวจสอบจึงควรเลือกตัวอยางที่เปนประโยชนที่สุดในการนําไปวิเคราะหผลเพื่อการควบคุมคุณภาพ
คาที่อานไดนิยมมักดูคาที่ d90 ซึ่งหมายถึงวาอนุภาคที่ 90% ของทั้งหมดมีคาเปนขนาดเฉลี่ยกี่ไมครอน เชน
ตัวอยางจากกราฟนี้จะพบวาคา d90~39 micron นอกจากนี้ก็มีคา d50 ที่มักสนใจที่จะดูคา รวมทั้ง%ของ
อนุภาคที่มีขนาดนอยกวา 2 และ 10 micron เพื่อจะดูขนาดอนุภาคที่ละเอียดวามีคาอยูเทาใด ในโรงงานที่
ตองการควบคุมคุณภาพอยางเขมงวด หรือโรงงานประเภทที่ผลิตเกรด A มากกวา 90% จะใชคา d90 ในการ
ควบคุมความละเอียดของสีเคลือบแทนการใชคา %Residue แตอยางไรก็ตามสิ่งสําคัญก็คือเราตองควบคุม
ประสิทธิภาพในการบดใหดี เราจึงจะไดคาความละเอียดที่ถูกตอง ดังนั้นการมาคุมที่คาปลายทางคือคา PSD นี้ก็
จะทําใหเสียทั้งเวลาและคาใชจาย ซึ่งแนวคิดที่ถูกตองคือเราตองคุมตั้งแตตนทางก็คือ ชั่งสูตรใหถูก ตรวจวัตถุดิบ
ใหดี หาคาความชื้นใหถูกตอง ควบคุมการบดใหเหมาะสม โดยดูชั่วโมงบด ตรวจเช็คระดับลูกบดเสมอและมีการ
ถายลูกบดเพื่อมาคัดขนาด คุมคาความหนืดและความหนาแนนในการบดเคลือบ กรองดวยตะแกรงที่เหมาะสม
เสมอ ถาทําไดเทานี้คา d90 ของเราก็จะไมวิ่งไปไหนไกลและจะควบคุมคาการกระจายตัวของขอมูลไดดี

การควบคุมคุณภาพของเคลือบหลังเผา
-เฉดสี ดูดวยสายตา หรือวัดดวยเครื่องวัดสี
การเทียบเฉดสีนั้น จําเปนจะตองเผาเทียบรวมกับตัว STD เสมอ เพื่อที่จะไดใชเปรียบเทียบกันเอง
เนื่องจากบางครั้งเตาของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและบรรยากาศทําใหสเี ปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได เมื่อ
เผาเทียบกันแลวจะนํามาดูดวยสายตาเพื่อเปรียบเทียบสี หรือจะใชเครื่องวัดสีเพื่อดูคา L,a,b เพื่อใชรวมในการ
เปรียบเทียบก็จะมีคาที่ถูกตองมากขึ้น และคาจากเครื่องวัดสีนี้ยังใชเปน Guide line ในการปรับสีไดดวย

-คาสัมประสิทธิการขยายตัวเนื่องจากความรอน

สีเคลือบหลังเผานั้น สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือคาสัมประสิทธิการขยายตัวเนื่องจากความรอน (COE) เพราะถา
คา COE ของเคลือบเกิดต่ําลงจนหางจากเนื้อดินมากก็จะพบปญหาเคลือบรอนหรือกระเทาะหลุดออกมาจากเนื้อ

ดินได แตถาเคลือบมีคาใกลเคียงกับเนื้อดินหรือสูงกวาก็จะพบปญหาเคลือบรานตัวไดเชนกัน ซึ่งความแตกตาง
ของ COE ที่เกิดขึ้นในการผลิตสีเคลือบในแตละครั้งทั้งๆที่มาจากเคลือบสูตรเดียวกันนั้นก็มาไดจากคาความ
ละเอียดในการบดที่เปลี่ยนไป ปริมาณสีสะเตนที่อาจเติมเพิ่มเพื่อปรับสีในกรณีที่สีไมผาน Firing test ขนาด
ของเม็ดฟริตที่เปลี่ยนแปลงไป การมีฟริตเม็ดใหญคางอยูในหมอบดและถูกบดตอใน Batch ถัดไป รวมทั้ง
ปริมาณ soluble salt ที่มีอยูในสีสะเตนราคาถูกดวย

-ความมันเงา

ในกรณีที่เปนเคลือบมันนั้น เราจะตองดูคาความมันเงาของเคลือบหลังเผาดวย วิธีการตรวจสอบอาจใชสายตา
เปรียบเทียบหรือใชเครื่องมือวัดคาความมัน ที่เรียกวาเครื่อง Glossy meter
-การไหลตัวของเคลือบที่อุณหภูมิสูง นอกเหนือจากการหาคาการหลอมตัวโดยดูจากโคนแลว การหาคาการไหล

ตัวของเคลือบที่อุณหภูมิใชงานก็เปนสิ่งจําเปน ซึ่งมันจะเปนตัวบอกวาเคลือบมีการไหลตัวเทียบกับตัว STD
อยางไร ถาไหลตัวมากกวาหรือนอยกวาเกินคาขอบเขตที่กําหนดไวแสดงวามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในเคลือบของเรา
อาจเปนวัตถุดิบเปลี่ยนไปหรือการบดมีปจจัยอะไรบางอยางเปลี่ยนไป เราจะไดหาทางเขาไปแกไขไดกอนที่
เคลือบนั้นจะนําเขาไปใชงาน

-ตําหนิตางๆที่เกิด ตําหนิที่พบบอยๆที่มีสาเหตุมาจากสีเคลือบก็คือ รูเข็ม รูพรุน สีดึงตัว หนาหลุม เคลือบไมเรียบ

สีเพี้ยน เคลือบกะเทาะ เคลือบรอน ซึ่งสาเหตุในการเกิดนั้นหลายตัวไดเขียนถึงไปแลวในบทความฉบับกอนๆ
สําหรับการปองกันนั้นก็คือตองควบคุมกระบวนการผลิตสีเคลือบตามแนวทางที่ไดแนะนําไวนี้ ถาเราทําตามได
ทั้งหมดและควบคุมใหอยูในคา Control ที่เรากําหนดไว รับรองวาตําหนิเหลานี้จะมีโอกาสเกิดนอยมากหรืออาจ
หายไปจากโรงงานเราเลยก็ได
จะเห็นไดวา การทําสีเคลือบใหไดคุณภาพที่ดีนั้นตองควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแตการตรวจรับ
วัตถุดิบทีเดียว ในโรงงานที่ใหความสําคัญตอคุณภาพนั้นจะไมละเลยขั้นตอนใดเลย ถาเราไมอยากถูกลูกคาตอวา
หรือ reject สินคา เราตองเริ่มตระหนักตอคุณภาพในทุกขั้นตอนใชนี้เสมอ หวังวาทุกคนคง Get ในสิ่งที่ผม
อยากจะบอกนะครับ

