วัตถุดิบสําหรับเนื้อดินและสีเคลือบ โดโลไมทและวอลลาสโตไนท
ดร.คชินท สายอินทวงศ
วัตถุดิบสําหรับที่ใชในกระบวนการผลิตเซรามิกนั้นมีทั้งใชในเนื้อดินและสีเคลือบ ทั้งทีท่ ําหนาที่
ลดจุดหลอมตัว ทําหนาทีเ่ ปนโครงสรางของเนื้อดิน ทําหนาที่ใหเคลือบสุกตัวและทนการขูดขีด โดยทั่วไปถา
พูดถึงวัตถุดบิ ทีท่ ําใหเกิดการหลอมตัวเรามักจะนึกถึงเฟลดสปารหรือพวกแรที่มีอัลคาไลทประกอบอยู แต
ในความเปนจริงยังมีวัตถุดิบอีกหลายตัวทีช่ วยในเรื่องการหลอมตัว ซึ่งฉบับนี้ขอแนะนําวัตถุดิบสองตัวที่มี
ทั้งความคลายและความตางกันในการใชงาน นั่นคือโดโลไมทกับวอลลาสโตไนท ซึ่งทั้งคูมีการใชงานทั้งใน
สีเคลือบและในเนื้อดิน

โดโลไมท (Dolomite)

ภูเขาหินโดโลไมท ในอิตาลี
คําวา Dolomite มาจากชื่อของนักธรณีวทิ ยาชาวฝรั่งเศสทีช่ ื่อ Deodat de Dolomieu
สูตรเคมีของโดโลไมท คือ (Ca, Mg) (CO3)2 มีความถวงจําเพาะ 2.9 ความแข็งตาม Mohs scale
อยูที่ 3.5 - 4 เปนแรทเี่ กิดขึน้ จากการเกิดผสมกันระหวางหินปูน (CaCO3) กับแมกนีไซท (MgCO3) มีผลึก
อยูในรูปรอมโบฮีดรอน ลักษณะโดยทั่วไปคลายกับหินปูน (CaCO3) จะตางกันเล็กนอยตรงที่โดโลไมทไมทํา
ปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอลิคเจือจางรุนแรงนัก เนื้อหินมักจะมีรอยแตกขนาดเล็กคอนขางมาก ทําใหผิว
นอกขรุขระ โดโลไมทจะหนักกวาและแข็งกวาหินปูนเล็กนอย มีหลายสีเชน สีขาว เทาและ เทาเขม

การ

กําเนิดของแรโดโลไมทสวนใหญเกิดจากกระบวนการทุตยิ ภูมิที่ทําใหอนุมูลแมกนีเซียมสามารถเขาไป
แทนที่อนุมูลแคลเซียมใน โครงสราง แร เดิมได ซึ่งในหลาย ๆ กรณีสภาพการณเชนนี้ มักเกี่ยวของกับการ
เกิดแรในกลุมของอีแวพอไรต (evaporties) เชน ยิปซัมและเกลือหิน ในประเทศไทยมักเกิดอยูใกลเคียงกับ
เขาหินปูน เกิดเปนชั้น หินปูนโดโลไมท

(Dolomitic limestone) หรือพบเกิดในสายแรตะกั่วหรือสายแร

สังกะสีที่ตัดผานหินปูน

สวนประกอบของโดโลไมทตามทฤษฎีนั้นจะมี CaCO3 54 % และ MgCO3 46 % หรือ แมกนีเซียมออกไซด
21.7% แคลเซียมออกไซด 30.4% และกาซคารบอนไดออกไซด 47.9% นั่นคือสวนมากจะประกอบดวย
แคลเซียมคารบอเนตมากกวา สวนแรตัวอื่น ๆ นัน้ ประกอบดวย MgSO4 ปนอยูเล็กนอย รวมทัง้ Fe2O3 ดวย
ซึ่งจะทําใหสีของกอนแรนั้นแปรเปลีย่ นไปไดตั้งแตสคี รีม ชมพู เหลือง จนกระทั่งสีน้ําตาล เทา โครงสราง

ผลึกมีไดตั้งแตเปนรูปผลึก จนถึงอสัณฐาน (Amorphous phase) สีหลังเผาที่ 900oC จะเปนสีขาว ซึ่ง CO2
ในตัวแรจะถูกกําจัดออกไปจนหมด เหลือแต CaO, MgO
โดโลไมทเปนแรทพี่ บไดทั่วไปบนผืนโลก ซึง่ สัดสวนของ CaO และ MgO จะแตกตางกันไปตาม
แหลงตางๆ พบมากในประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยพบไดมากที่จังหวัด
กาญจนบุรีอยูบริเวณเขตติดตอระหวางอําเภอเมืองและอําเภอทามวง ที่อําเภอดอนสัก จังหวัด สุราษฎร
ธานี และอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อื่น ๆ ไดแก จังหวัดแพร ราชบุรี ชลบุรี จันทบุรีและสงขลา
การใชงานโดโลไมท สําหรับอุตสาหกรรมเซรามิกนั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทหลัก ๆ คือ
1. โดโลไมทที่ไมผานกระบวนการเผา

ไดมาจากการนําแรโดโลไมทมาบดในหมอบดแบบแหง

และใชลมเปนตัวคัดขนาด เพื่อใหมีขนาดเล็กใกลเคียงกัน แลวจึงนําไปใชงาน โดยจะใชเติม
ในเคลือบเซรามิกเพื่อเปนตัวชวยหลอมสําหรับเคลือบที่อณ
ุ หภูมิสูงเนื่องจากเปนแหลงให
พวกอัลคาไลทเอิรท แตถาเติมเขาไปในเคลือบมาก ๆ จะทําใหเคลือบนั้นกลายเปนเคลือบ
ดาน จากการตกผลึกของ Ca,Mg(SiO4) สําหรับการใชงานโดโลไมทในเนื้อผลิตภัณฑนนั้ มี
การใชในสองวัตถุประสงคที่แตกตางกัน วัตถุประสงคแรกนั้นจะใชในเนื้อผลิตภัณฑประเภท
Earthenware เนื่องจากตองการเนื้อที่มนี ้ําหนักเบา มีความพรุนตัวสูง เชนผลิตภัณฑที่เปน
ของชํารวย ถวยชามราคาถูก กระเบื้องบุผนัง ซึ่งโดโลไมทจะชวยใหชวงในการเผาของเนื้อ
ผลิตภัณฑกวางขึ้นแตขอเสียคือโดโลไมทจะมีชวงอุณหภูมทิ ี่สลายตัวของCO2
(Decomposition Stage) สูงกวาหินปูน ดังนัน้ ในขั้นตอนการเผาทั้งบิสกิท และเผาเคลือบ
(Double firing) รวมทั้งการเผาครั้งเดียว (Single firing) ตองระมัดระวังในการเผาชวง
อุณหภูมิ 750 - 950oC ซึ่งเปนอุณหภูมิทเี่ กิดการสลายตัวของ CO2 ในโดโลไมท ซึ่งกาซที่
สลายตัวนี้เปนตนเหตุทที่ ําใหเกิดรูพรุน รูเข็มบนผิวหนาเคลือบได ในปจจุบันโรงงานทั่วไปมี
การใชหินปูนทดแทนโดโลไมทเนื่องจากมีราคาถูกกวามากและมีชวงของการ
Decomposition ที่แคบและต่ํากวาโดโลไมท

DTA curve of Dolomite
สวนวัตถุประสงคที่สองนั้นมีการเติมโดโลไมทลงไปเล็กนอย 1-2% ในเนื้อดินที่ตองการการดูดซึมน้ําต่ําและ
ตองการความแข็งแรงหลังเผาที่สูงเชนเนื้อดิน Porcelain, Vitreous china ในกรณีนี้โดโลไมทจะทําหนาที่
เปนตัวชวยลดจุดยูเทคติคของเนื้อดินทําใหเนื้อดินมีการหลอมตัว (Densification) ที่ดีขึ้น ซึ่งการเติมโดโล
ไมทในเนื้อดินนี้ตองระวังดวย ไมควรเติมปริมาณมากเกินไปและตองบดใหละเอียดอยางมากไมเชนนั้นจะ
ทําใหเนื้อดินสุกตัวมากเกินไปจนบิดเบี้ยวไดงายหรืออาจถึงขั้น

Over

firing

รวมทั้งตําหนิรูเข็มของ

ผลิตภัณฑเนื่องจากการสลายตัวของโดโลไมท

เฟลดสปารทเี่ ติมโดโลไมทลงไป
สําหรับในอุตสาหกรรมแกวนัน้ การเติมโดโลไมทลงไปบางสวนในสูตรของการหลอมแกวนัน้ คือ การเพิ่ม
สัดสวนของ MgO และลด CaO ลง ซึ่งจะชวยทําใหอุณหภูมิในชวงของการทํางาน (การหลอ, การเปา, การ

เปลี่ยนแปลงรูปราง) กวางขึ้น ทําใหการทํางานสะดวกขึ้น รวมทั้งในชวง annealing ก็จะทํางานงายขึน้ ดวย
นอกจากนี้ การเพิ่ม MgO ลงไปจะชวยลดคาสัมประสิทธิก์ ารขยายตัวเนื่องจากความรอน และชวยใหแกว
ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําดีขึ้น โดโลไมทยังชวยเพิ่มคาความแข็งแรง (Modulus of rupture) ของเนื้อ
แกวอีกดวย
2 โดโลไมทที่ผานกระบวนการเผาแลว โดยการนําเอาแรโดโลไมท มาทําการเผา (Calcine) ที่
อุณหภูมิ 950 - 1000oC ในเตาเผาแบบ Rotary kiln ผลิตภัณฑโดโลไมทที่ได เรียกวา Dead - burned
dolomite

โดยโดโลไมทที่ผานการเผานี้จะนําไปใชงานในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ

สําหรับเตาหลอมเหล็ก และเตาเผาซีเมนต

โดยใชเปนอิฐทนไฟ

Wollastonite

วอลลาสโตไนทเปนวัตถุดิบที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมเซรามิก รวมทัง้ อุตสาหกรรมอื่นๆที่เกีย่ วของ
เชนวัสดุกอสราง การใชงานในปจจุบนั สําหรับโรงงานเซรามิกนั้นยังไมคอยใชงานกันอยางแพรหลายนัก

นอกจากโรงงานกระเบื้องขนาดใหญและโรงงานผลิตถวยชามขนาดใหญเทานัน้ ซึ่งในความเปนจริง
วอลลาสโดไนทเปนวัตถุดิบที่มีประโยชนมาก สามารถใชทงั้ ในเนื้อดินและในสีเคลือบ
คําวา Wollastonite มาจากชื่อของ William Hyde Wollaston (1766-1828) ซึ่งเปนนักเคมีชาวอังกฤษ มี
สูตรเคมีคือ CaSiO3 มีปริมาณ SiO2 51% CaO 48% LOI <1.5%
Wollastonite เปนแรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยจะมีมลทินพวก Al2O3, MgO, Fe2O3, K2O, Na2O ปนมา
บางเล็กนอย มักเกิดรวมกับแร Calcite, Diopside, Dolomite, Quartz การเกิดนั้นสามารถเกิดไดทั่วไปบน
ผืนโลก โดยกระบวนการเกิดเปนแบบ Thermal metamorphosis ของหินประเภท Siliceous carbonate
ซึ่งจะแทรกอยูในพวกหินอัคนี (Igneous rock) พบไดมากที่ โรมาเนีย, อิตาลี, นอรเวย, ฟนแลนด, เยอรมัน,
อเมริกา, สเปน, จีน, แคนาดา และเม็กซิโก
Wollastonite จะมีโครงสรางผลึกอยูสามแบบคือทีเ่ ปน Polymorphism กันไดแก
Wollastonite 1T Wollastonite โครงสรางผลึกเปน Triclinic
Wollastonite 2M Parawollastonite โครงสรางผลึกเปน Monoclinic
Wollastonite 7A Pseudowollastonite หรือ Cyclo-wollastonite โครงสรางผลึกเปน Triclinic
(Polymorphism หมายถึงแรหรือสารเคมีที่มีองคประกอบทางเคมีเหมือนกันแตมีโครงสรางผลึกที่แตกตาง
กันออกไป)
ซึ่งโดยทั่วไปในธรรมชาติจะพบ Wollastonite 1T มากที่สดุ

โครงสรางผลึกของ Wollastonite

Wollastonite มีคาความถวงจําเพาะ 2.8-2.9 มีคาความแข็งอยูที่ 4.5-5 ใน Moh’s scale
ในปจจุบนั อุตสาหกรรมเซรามิกและวัสดุกอสรางมีการใชงาน Wollastonite เปนจํานวนมาก ดังนั้นการใช
Wollastonite จากธรรมชาติจึงมีตนทุนที่สูงขึน้ เนื่องจากไมไดเปนแรที่มปี ริมาณมากนักในเปลือกโลก ทําให
ราคาของ Wollastonite ในตลาดโลกสูงขึน้ มาก การสังเคราะห Wollastonite จากวัตถุดิบตัง้ ตนที่มีราคาถูก
จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งทีจ่ ะได Wollastonite ที่มีลักษณะผลึกแบบรูปเข็มที่ทําใหมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ดใี นดาน
ความแข็งแรง ความหยุนตัว ความสม่ําเสมอของขนาดผลิตภัณฑ
วัตถุดิบตั้งตนทีใ่ ชในการสังเคราะห Wollastonite นั้นไดแกวัตถุดิบที่มี CaO และ SiO2 อยู ไดแก หินปูน
ชอลก Ca(OH)2 ไดอะตอมไมท ซิลิกาเจล แกลบ ทรายบดละเอียด
การสังเคราะห Wollastonite สามารถแบงไดเปน 4 วิธีการดวยกันไดแก
1. Solid state reaction ซึ่งเปนวิธีที่งายที่สุดสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปจจัยที่มีผลตอการเกิด
Wollastonite ไดแกขนาดอนุภาคของวัตถุดบิ พื้นที่ผิวของวัตถุดิบ ตัว Mineralizer ที่ใชเติมลงไป
เพื่อชวยในการเกิดปฏิกิริยา เชน แกว โซเดียมเฟลดสปาร โซดาแอช Li2CO3
2. การเกิดการตกผลึกจาก Calcium silicate
3. Sintering
4. Hydrothermal จาก CaO กับ SiO2 โดยการนําวัตถุดิบมาผสมกันตามอัตราสวนแลวนําไปเขาหมอ
อบความดันสูง (Autoclave) ที่แรงดัน 175-300 PSI ที่ 1-5 ชั่วโมง และนําไป Calcine อีกครั้งที่
800-1000 °C soaking time 1-3 ชั่วโมง
การใชงานในอุตสาหกรรมเซรามิก
Wollastonite ใชในทั้งเนื้อดินและในสีเคลือบของเซรามิก โลหะเคลือบ และฟริต เปนแหลงให CaO ใน
เคลือบซึ่งจะชวยปรับปรุงคาความแข็งแรงของเคลือบ เนื่องจาก Wollastonite มีคา LOI ต่ํามาก ดังนั้นการ
ใชงานในเคลือบจะทําใหผิวเคลือบมีความเรียบกวาการใช CaCO3 และทําใหมีรเู ข็มลดลง สามารถใชเปน
ตัวชวยหลอมไดถาใสในปริมาณไมสูงนัก แตถาใสในปริมาณที่มากจะตกผลึกเปน CaSiO3 ทําใหผิวเคลือบ
ดาน เนียน สวยงาม และทําใหเกิดความทนทานตอการขูดขีดและขัดสีไดเปนอยางดี
สูตรสีขาวดานแบบ ซาติน (Satin matt)
โซเดียมเฟลดสปาร 30%
วอลลาสโตไนท 18%

หินปูน
9%
ทรายบด
6%
ทัลคัม
12%
เซอรโคเนียมซิลิเกต 15%
ซิงคออกไซด
3%
ดินขาวระนอง
7%
STPP
0.2%
กากคางตะแกรง 0.5-1.5% on 325 เมช
สําหรับในเนื้อดินนั้นจะใชในเนื้อดินกระเบื้องบุผนังแบบเผาเร็ว (Monoporosa) เนื่องจาก
Wollastonite มีโครงสรางเปนแบบผลึกรูปเข็ม (Acicular structure) ทําให Wollastonite ชวยปรับปรุงคา
ความแข็งแรงของเนื้อดินทั้งเนื้อดินดิบและเนื้อดินทีเ่ ผาแลว เนื่องจากเนื้อดินทีเ่ ปน Porous body นั้นจะไม
เกิดเนื้อแกวขึ้นภายในดังนั้นความแข็งแรงหลังเผาจะมาจากโครงสรางผลึกรูปเข็มที่เปนเสนใยสรางโยงใย
เพื่อใชในการรับแรง ซึ่งผลึกที่มีลักษณะรูปเข็มนีก้ ็คือพวกวอลลาสโตไนทและอนอรไทส นั่นเอง และ
นอกจากนี้ยังชวยลดปญหาการเกิด Delay crazing ในเนือ้ ดินที่มีรูพรุนสูง (Porous body)
แตเนื่องจาก Wollastonite มีราคาแพง ถานํามาใชในเนื้อดินจะทําใหตนทุนของผลิตภัณฑมีราคาสูงขึน้
มาก ดังนั้นในการผลิตกระเบื้องบุผนังแบบเผาเร็วจะใช CaCO3 กับ SiO2 ที่มาจากดิน หินผุ หรือ
เฟลดสปาร เพื่อใหเกิดผลึกของ Wollastonite ขึ้นภายในเนื้อกระเบื้อง
สูตรเนื้อดินเออรเทนแวรสําหรับกระเบื้องบุผนัง
หินผุ (pottery stone) 30% (เนื้อดิน)
หินผุ
10% (เนื้อหิน)
หินปูน
10%
เฟลดสปาร
15%
ดินขาว(ปนทราย)
10%
ดินแดง(ดินเหนียว) 35%
โซเดียมซิลเิ กต
0.15%
%กากคางตะแกรง 3-4% on 325 mesh

เนื้อดินที่มีสัดสวนที่เหมาะสมของ CaO และ SiO2 นีจ้ ะมีคุณสมบัติทดี่ ีคือจะมีน้ําหนักทีเ่ บาเนื่องจาก
การสลายตัวเปนกาซคารบอนไดออกไซดในหินปูน มีการหดตัวที่ต่ํามากทําใหปญหาเรื่อง Size variation
นอยมากหรือแทบไมมปี ญหาเลย จึงเหมาะทีจ่ ะใชกับกระเบื้องบุผนังทีน่ ิยมการปูชิดกันหรือเวนชองไฟ
นอยๆ ใชสําหรับกระเบื้องหลังคาที่ตองการขนาดที่เทากันทุกแผนเพื่อลดปญหาเรื่องการรั่วซึมของหลังคา
แตปญหาของเนื้อดินชนิดนี้คือมีความแข็งแรงต่ํา มี%การดูดซึมน้ําสูง
นอกจากในอุตสาหกรรมเซรามิกที่มกี ารใชวอลลาสโตไนทแลวในอุตสาหกรรมอื่นๆก็มกี ารใชเชนกัน
โดยเนนประโยชนที่แตกตางกันไปดังนี้
อุตสาหกรรมพลาสติค
จะใช Wollastonite ในการปรั บ ปรุ ง ค า ความทนทานขององค ป ระกอบในเนื้ อ พลาสติ ค เนื่ อ งจาก
Wollastonite จะมีผลึกแบบ Acicular หรือ Needle-like structure ที่มีลักษณะเปนผลึกรูปเข็ม นอกจากนี้
ยังชวยปรับปรุงเรื่องการเปนฉนวนไฟฟา มีความทนไฟดีขึ้น และชวยเรื่องขนาดของชิ้นงานใหไมผันแปร
มากเกิน ไป สําหรับ Wollastonite ที่เ ป น เกรดที่มีขนาดอนุภาคละเอีย ดมากจะชวยปรับ ปรุง เรื่องความ
ทนทานตอการขูดขีดและการกระแทกไดดี
อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง
Wollastonite เปนวัสดุทดแทนใยหิน (Asbestos) ในพวกวัสดุกอสรางที่ทนไฟได Wollastonite จะปรับปรุง
คา Flexural และ Impact strength มีคาการนําความรอนที่ต่ําและการที่โครงสรางของ Wollastonite มีคา
Aspect ratio ที่สูงทําใหเปนวัสดุที่นาสนใจสําหรับคุณสมบัติดานการทนไฟ ปจจุบันมีการใช Wollastonite
ทั้งในแผนยิปซั่มทั้งภายในและภายนอก กระเบื้องหลังคาแบบไฟเบอรซีเมนต ฝาผนังที่ปราศจากใยหิน โดย

มีทั้งการใสแร Wollastonite ลงไปโดยตรง หรือใชหินปูน ปูนซีเมนตกับทรายบดและดินขาวขึ้นรูปและใสใน
หมออบความดันสูง (Autoclave) เพื่อใหเกิดเปนโครงสรางแบบ Wollastonite ขึ้นมา
อุตสาหกรรมสีและการเคลือบสี (Coating)
สําหรับการ Coating นั้น อนุภาคที่ละเอียดของผลึก Acicular Wollastonite จะชวยทําใหการทาสีมีความ
ราบเรีย บมากขึ้ น และช วยให สีที่ ท ามี ค วามหนาที่สม่ําเสมอ นอกจากนี้ก ารที่ผลึก ของ Wollastonite มี
ลั ก ษณะเป น รู ป เข็ ม ทํ า ให มี ก ารสานกั น เป น ร า งแหเกิ ด เป น ความแข็ ง แรงที่ ดี ซึ่ ง จะช ว ยปรั บ ปรุ ง ค า
Toughness และความคงทนของ Coating ชวยปองกัน เรื่องคราบ รอยขูด ขีด สิ่ง สกปรกและอากาศที่
แปรปรวน นอกจากนี้ยังชวยทําใหสีมีความขาวและสวางขึ้นทําใหลดปริมาณการใชสีลงได และเนื่องจาก
Wollastonite จะไมคอยดูดซึมน้ํามันเขาไปในอนุภาค ทําใหชวยลดปริมาณตัว Binder ที่เติมลงไปซึ่งซึ่งจะ
ชวยลดตนทุนลงได
อุตสาหกรรมถลุงแร
การใช Wollastonite ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะนั้นเนื่องจากมีคุณสมบัติละลายน้ําไดต่ํามากและมีคา Loss
of ignition ต่ํา ดังนั้นจึงมีการเติม Wollastonite ลงไปใน Steel casting และ Welding ซึ่งคา CaO:SiO2
ratio~1 จะชวยดูดซับ Al2O3 ในกระบวนการได นอกจากนี้การเติม Wollastonite ยังชวยเปนตัวชวยหลอม
ทําใหอุณหภูมิในการหลอมต่ําลง
อุตสาหกรรมผาเบรคและวัสดุขัดถู
ในอุตสาหกรรมผาเบรค Wollastonite จะใชเปนตัว Reinforcing เนื่องจากคุณสมบัติดานรูปรางและไมเปน
พิษ ไมมีอันตรายตอสิ่งแวดลอม โดยมาใชแทนใยหิน (Asbestos), Mill fiber, Chopped glass ใชเปนวัสดุ
พวก Non-asbestos ในผาเบรค กระดาษทราย
จะเห็นไดวาวัตถุดิบที่ชื่อวอลลาสโตไนทนี้มีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งสําหรับอุตสาหกรรมในหลาย
ประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมเซรามิก

