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          ในบทความนี้จะขอแนะนําแรซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชในงานเซรามิกเพิ่มอีกสองตัว ที่มีความคลายคลึงกัน

อยูบางแตก็มีความแตกตางกันในรายละเอียด ทั้งคูไมไดมีการใชกนัอยางแพรหลายนักในอุตสาหกรรมเซรา

มิก แตมีการใชสําหรับบางกรณทีี่ตองการคุณสมบัตจิากมันจริงๆ ลองมาทําความรูจกักับ Petalite และ 

Cryolite กันครับ 

          Petalite มาจากภาษากรีก คือคําวา Petalon ซึ่งแปลวาใบไม มีชื่อเรียกอีกชื่อวา Castorite เปนแร 

ลิเทียมเฟลดสปาร (Li2OAl2O38SiO2) มีผลึกเปนรูป Monoclinic มีสีตั้งแตสีเทา เหลือง เหลืองอมเทา 

จนกระทั่งสีขาว 

         การเกิดแร Petalite นั้น สวนใหญจะเกิดในหิน Pegmatite ซึ่งมักจะเกดิรวมกันกับ Spodumene, 

Lepidolite และ Tourmaline พบมากที่ประเทศสวีเดน อิตาลี ฟนแลนด อเมริกา ซิบบับเว บราซิล แคนาดา 

และญี่ปุน ความแข็งของแร Petalite เทากบั 6-6.5 Mohs scale มีคา Refractive index 1.5 มีคาความ

ถวงจําเพาะของแรเทากบั 2.42 มีจุดหลอมตัวที่ 1350 °C มีคา COE 0.15x10-6 1/°C องคประกอบทางเคมี 

ไดแก Li2O 4.5% Al2O3 16.5% SiO2 78% LOI<1% 



 

        Petalite เปนแรที่ให Li ที่ไมละลายน้ํา เนื่องจากวาปกตินั้น Li2CO3 จะมีการละลายน้ําไดบางสวน 

และมีคา Li2O: Al2O3 Ratio ที่สูงมากเม่ือเทียบกับแรที่มีลิเทียมตัวอ่ืนๆ Petalite เปน Flux ที่รุนแรงและมีคา

สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเนื่องจากความรอนต่ํา ในเคลือบมีการใสลงไปรวมกับ CuO และ CoO จะทําใหสี

ของเคลือบนั้นมีสีที่แตกตางไปจาก Flux ตัวอ่ืนๆ โดยเฉพาะกับ CuO จะทําใหเกิดสีฟาเทอรคอยซ ที่

สวยงามมาก 

        Petalite เปนแรที่สําคญัมากเม่ือตองการคุณสมบตัิดาน ความทนทานตอการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ

โดยเฉียบพลัน (Thermal shock resistance) เนื่องจากมีคา COE ที่ต่ํามาก โดยมีการขยายตัวนอยมาก

เม่ืออุณหภูมิสูงกวา 700 °C เนื้อดินที่มีสวนประกอบของ Petalite >60% สามารถทนทานตอเปลวไฟ

โดยตรงไดดี และสามารถเย็นตัวในน้ําอยางรวดเร็วไดโดยไมแตกราว ในการข้ึนรูปผลิตภัณฑสามารถใช 

Petalite รวมกับดินเหนียว สวนการหลอแบบจะใชรวมกับดินขาวไดดวยเพื่อชวยใหอัตราการหลอแบบดีข้ึน 

สําหรับถาตองการเพิ่ม %Petalite ข้ึนไปอีกก็อาจใช Bentonite เติมลงไปเพื่อชวยเพิ่มความเหนยีวและเพิ่ม

ความแข็งแรงดิบของชิ้นงาน 

        สูตรเนื้อดินสําหรับผลิตภัณฑที่ทนตอการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิไดด ี

               Petalite    45% 
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               Ball clay แมทาน  30% 

              ดินขาวระนอง 15% 

             Spodumene   10% 

            เผาที่อุณหภูมิ 1250-1280 °C 

 

            ปญหาที่สําคัญสําหรับเนื้อดินที่มีคา COE ต่ํามากๆก็คือ เคลือบทั่วไปไมสามารถใชคูกบัเนื้อดินนี้

ไดเพราะวาจะเกิดปญหาการรานตัวอยางมาก ดังนัน้จึงตองทําเคลือบใหมีคา COE ต่ํากวาเนื้อดินอีก ซึง่ 

Petalite ยังนิยมใชในเคลือบเพื่อเปนเคลือบที่มีคา COE ต่ํา บางคร้ังจะใชคูกบัSpodumene 

(Li2OAl2O34SiO2) เพื่อชวยปรับปรุงเร่ืองคาความสวางและความมันของเคลือบ 

     สูตรเคลือบที่แนะนําสําหรับเปนเคลือบ Silky matt 

   Petalite 76%  

  Talcum 14% 

  CaCO3 3.5% 

  Kaolin   6.5%  

  เผาที่ SK 9-12 COE 0.8x10-6 1/°C 



         Spodumene และ Lepidolite สามารถใชแทน Petalite ได แต Petalite จะคอนขางทนไฟกวา 

Lepidolite สวน Spodumene ก็จะทนไฟกวา Petalite ดังนั้นถาเราไมสามารถหา Petalite มาใชงานได ให

ทดลองนําเอา K-feldspar ผสมกับ Spodumene แทนไดในสัดสวน K-feldspar 25% Spodumene 75% 

 

Cryolite 

Cryolite เปนคําที่มาจากภาษากรีกคือ Kryos ซึ่งแปลวาเย็นถึงจุดเยือกแข็ง กับคําวา Lithos ที่แปลวา หิน 

มีสูตรโครงสรางทางเคมีคือ Na3AlF6  เรียกชื่อทางเคมีวา Sodium hexafluoride aluminate มีชื่อเรียกอีก

ชื่อวา Ice spar เนื่องจากแรชนิดนี้มีลักษณะผลึกใสคลายกับน้ําแข็ง และยังพบเปนคร้ังแรกที่เกาะ

กรีนแลนดซึ่งเปนดนิแดนน้ําแข็งของข้ัวโลกเหนือในปคศ. 1799 นอกจากนีเ้นื่องจาก Cryolite มีคา 

Refractive index ต่ําใกลเคียงกับน้ํา ดังนั้นเม่ือใสแรนี้ลงไปในน้ําจะดูคลายกับกอนน้ําแข็งที่ลอยอยูในน้ํา 

Cryolite จึงถูกเรียกวา Ice spar นอกจากนีก้็ยังมีชื่อวา Kryolith, Kryocide 

 

 

        Cryolite นั้นพบมากที่กรีนแลนด อเมริกา (รัฐโคโลราโด) แคนาดา รัสเซีย องคประกอบทางเคมีจะ

ประกอบไปดวย Na 30-34% Al 12-15% F 53% (Minimum) LOI 0.5% จุดหลอมตัวอยูที่ 900 °C 



ลักษณะผลึกเปนคลายแกว มีสีขาว เทา แดง ปนไดบาง โครงสรางผลึกเปนแบบ Monoclinic คาความแข็ง

อยูที่ 2.5-3 ตาม Mohs scale คาความถวงจําเพาะ 2.9-3.0 มีคา COE 0.2x10-6 1/°C  

         การใชงานในอุตสาหกรรมเซรามิก 

         ใชในอุตสาหกรรมแกว โลหะเคลือบ (Enamel) โดยใชเปนตัวลดจุดยูเทคติกในแกว และใชเปนตัว 

Opacifier ใน Opal glass 

          ใชในเคลือบเซรามิกเพื่อชวยใหเกดิความทึบแสงและทําหนาทีเ่ปน Flux ที่รุนแรงมาก โดยปกตจิะใส

ในเคลือบไดในชวง 5-15% เนื่องจากเปนแหลงให Fluoride ที่คอนขางเสถยีรเพราะมีปริมาณ Al ซึ่งจะ

เปล่ียนไปเปน Al2O3 ประกอบอยูดวย Cryolite ถือวาเปนแหลงที่ให Al2O3 ที่มีอุณหภูมิในการหลอมตัวต่ํา

มาก ในเคลือบที่มี Fluoride อยูในปริมาณไมสูงมากนกัจะชวยทําใหเคลือบมีความหนืดที่อุณหภูมิสูงมีคา

ต่ําลงซึ่งจะชวยทําใหฟองอากาศที่อยูภายในชัน้เคลือบเคล่ือนตัวออกไปดานบนไดดีข้ึน สําหรับพวก Shino 

glaze จะใส Cryorite ลงไปดวย เพราะ Fluoride จะชวยทาํใหเหล็กที่อยูในเนื้อดนิของ Shino ware เคล่ือน

ข้ึนมาอยูที่ผิวเคลือบในขณะทีเ่คลือบเร่ิมหลอมตัว สําหรับในกระเบื้องมีการเติม Cryolite ลงไปในเอนโกบ 

0.5-2% เพื่อปรับคา COE ซึ่งจะชวยทําใหแกไขปญหากระเบื้องโกงหลังเผาได แตถาใสมากเกินไปจะมี

ปญหาเร่ืองการรานตัวได แตขอเสียที่ตองควรระวังสําหรับการใช Cryolite ในเคลือบหรือเอนโกบก็คือกาซ

ฟลูออรีนที่อาจไปรวมตัวกับไอน้ําแลวกลายเปน HF ที่มีฤทธ์ิในการกัดผนงัเตาไดเปนอยางด ี

           นอกจากนี้ Cryolite ยังเปนวัตถุดิบตั้งตนในการผลิตโซดาแอช (Na2CO3) ซึ่งเปนสารเคมีทีใ่ช

หลากหลายทั้งในเซรามิกและแกว โดยเรียกกระบวนการผลิตโซดาแอชจาก Cryolite วา Cryolite Soda 

Process 

The Cryolite Soda Process 

1) Na3AlF6 + 3 CaC03 =NaAI02 +Na20 + 3 CaF2+ 3 CO2 

2) NaAl02 + Na20 = Na3Al03. 

3) 2 Na3Al03 +3 H20 + 3 CO2 = 3 Na2C03 + 2 Al(OH)3 

        กระบวนการผลิตเร่ิมตนจากการนํา Cryolite มาบดละเอียดจนเปนผงและผสมรวมกับหนิปูน

บดละเอียด นําไปเผาในเตา Rotary kiln พวกกาซคารบอนไดออกไซดจะสลายตัวออกไปเหลือเปน sodium 



aluminates และ CaF2 นําสวนผสมนี้ไปกวนในน้ําก็จะไดสารละลายของ sodium aluminates และตะกอน

ของ CaF2  แลวจึงนําสารละลาย sodium aluminates ไปผานกาซคารบอนไดออกไซด ก็จะได aluminum 

hydroxide ตกตะกอนออกมา สวน Na2CO3 จะยงัเปนสารละลายอยูจึงตองนําไปอบใหแหงเพื่อใหน้ํา

ระเหยออกไป กจ็ะไดโซดาแอชตามที่ตองการ สวน By product ไดแก aluminum hydroxide นั้นจะ

นําไปใชทําสารสม และ CaF2 นําไปใชในอุตสาหกรรมแกว 

        สําหรับอุตสาหกรรมโลหะ มีการนํา Cryolite ไปใชเปน Solvent กับแร Bauxite และแยกเอา

อลูมิเนียมออกมาโดยวิธี electrolysis เนื่องจาก Cryolite มีจุดหลอมเหลวต่ําประมาณ 1000 C ทําให 

Cryolite ที่หลอมในเตาหลอมจะกลายเปนตัวนําไฟฟาที่ดสํีาหรับปฏิกิริยา electrolysis อลูมิเนียมที่ไดจาก

กระบวนการนีจ้ะมีความบริสุทธ์ิสูงมากถึง 99.99% เลยทีเดียว 

       จะเห็นไดวาวัตถุดบิทั้งสองชนิดนัน้สามารถใชประโยชนในอุตสาหกรรมเซรามิกไดโดยอาศัยคณุสมบัติ

ที่แตกตางจากวัตถุดบิตัวอ่ืนๆทีน่ิยมใชกนัทั่วไป แลวจะเขียนถึงวัตถุดิบตัวอ่ืนๆที่มาชวยปรับปรุงคณุสมบัติ

ที่หลากหลายของเซรามิกครับ 

        


