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การหลอน้ําดินใหมีอัตราเร็วขึ้นการหลอน้ําดินใหมีอัตราเร็วขึ้นการหลอน้ําดินใหมีอัตราเร็วขึ้น
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การขึ้นรปูดวยการหลอแบบ
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การควบคุมคุณภาพของการขึ้นรปูแบบเทแบบ

• การไหลตัว( ความหนืด, การเกิดทิกโซโทรปก)
• ความถวงจําเพาะ

• อัตราการหลอแบบ

• ความหนาของชิ้นงานดิบ

• เวลาในการแกะแบบ

• การตกแตงผลิตภัณฑดิบ

• การอบแหงผลิตภัณฑ

• การออกแบบ ของแบบพิมพ
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การไหลตัว

• ความหนืด คือความสามารถของของเหลวในการตานทานการไหลเมื่อ
ถูกแรงมากระทํา

• ทิกโซโทรปก หมายถึงปรากฏการณที่ความหนืดมีคาเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
เวลาผานไป
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ประจุบนอนุภาคของดินที่คา pH แตกตางกัน
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ความถวงจําเพาะของน้ําดิน

• หมายถึงคาที่แสดงสัดสวนระหวางปริมาณน้ําหนักแหงกับน้ําในสูตรน้ํา

ดิน หาโดย การชั่งคาน้ําหนักน้ําดินหารกับปริมาตรที่ใสน้ําดิน
• เชน นําน้ําดินมาชั่งได 170 กรัม วัดปริมาตรโดยใชถวยตวงได 

100 ซีซี ดังนั้นคาความถวงจําเพาะจะไดเทากับ 
170/100=1.70 กรัมตอซีซี

• คานี้ถามีคามากหมายถึงมีปริมาณวัตถุดิบอยูมากกวาน้ํา ถามีคานอย
แสดงวามีปริมาณน้ํามาก ซึ่งถามีปริมาณน้ํามากจะทําใหการหลอ
แบบชาลง
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การวัดคาความถวงจําเพาะของน้ําดิน
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การวัดคาความถวงจําเพาะของน้ําดิน
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การวัดความหนืดของน้ําดิน
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ผิวภายในชิ้นงานไมเรียบ
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อัตราการหลอแบบ

ความหนาของชิ้นงานดิบ
• อัตราการหลอแบบนั้นจะขึ้นอยูกับ

• คาความถวงจําเพาะของน้ําดิน

• การไหลตัวของน้ําดิน

• แบบพิมพ

• สูตรของน้ําดิน
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วิธีการตรวจเช็คอัตราการหลอแบบ

และความหนาของชิ้นงานดิบ

• ใชการเทในแบบแลวจับเวลาหาความหนาของชิ้นงานเทียบกัน และดู
ความเปยกของชิ้นงานภายใน
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การทําแบบปลาสเตอร

• นําปูนปลาสเตอรมาผสมกับน้ํา โดยสัดสวนระหวางปูนกับน้ําจะเรียกวา
คา Consistency

• ตัวอยางเชนคา Consistency 70 หมายถึงใชปูน 100 สวนตอน้ํา 
70 สวน

• การผสมปูนนั้นจะตองการน้ําที่คอนขางเย็นเพื่อใหการเกิดปฏิกิริยาของ

ปูนไมเร็วจนเกินไปเนื่องจากเมื่อปูนเริ่มแข็งตัวจะมีการคายความรอน

ออกมามากทําใหแบบมีความรอนเกิดขึ้น



18

แรยิปซัม (CaSO4.2H2O) 

• มีกระจายอยูทั่วไปในเปลือกโลก จะมียกเวนก็ในบริเวณแหลงที่มีภูเขาไฟ
เทานั้น นอกจากนี้ ยิปซัมและ แอนไฮไดรทในปริมาณมากเปนผลพลอย
ไดจากกระบวนการในอุตสาหกรรมทีม่ีการปลดปลอยฟลูแกส(flue 
gas) ออกมา ซึ่งจะถูกกําจัดกํามะถันที่ติดอยู(desulfurization)โดย
ใชหินปูน (CaCO3) หรือในบางกรณีใชเกลือแคลเซียมทําปฏิกิริยากับ
กรดซัลฟุริก (H2SO4)  ทั้งสองกรณีนี้แคลเซียมซัลเฟตที่ได มีลักษณะ
เปนผงละเอียดที่มคีวามชื้นปนอยู ซึ่งเปนปญหาดานขนสงและการ
กําจัดออก 
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Dehydration การสลายน้ําในโครงสราง
• CaSO4.2H2O   ----heat-- CaSO4.1/2H2O  +  

3/2 H2O
• CaSO4.2H2O   ----heat-- CaSO4 +  2H2O

Rehydration การดูดน้ํากลับเขาไปในโครงสราง
• CaSO4.1/2H2O  + 3/2 H2O CaSO4.2H2O  +  

heat
• CaSO4 + 2H2O           CaSO4.2H2O  +  heat
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เบตา-เฮมิไฮเดรตพลาสเตอร (β-Hemihydrate plasters)

เรียกอีกชื่อวา plaster of Paris ผลิตจากยิปซัมธรรมชาติ โดยการเผาแคล
ไซนแบบแหงที่  120-180oC ซึ่งอาจเลือกใชเทคนิคการเผาแบบตรงในเตาโร
ตารี่ (directly fired rotary kiln)
ระบบเตาโรตารี่ เหมาะที่จะใชแคลไซนแกรนูล (granule)ของแรยิปซัม โดย
ไมตองผานการอบแหงกอน (pre-drying) โดยสงแรมาบนสายพานซึ่ง
เคลื่อนที่ในทศิเดียวกันหรือสวนกันกับแกสรอน เขาสูภายในเตาที่กรุผนังดวย
แผนเหล็กกลา  เกิดการสงถายความรอนโดยตรงระหวางกอนแรและแกสรอน 
เวลาที่อยูในเตาแปรผันโดยตรงกับขนาดของกอนแร การแคลไซนที่สมบูรณจะ
ใหเบตา-เฮมิไฮเดรตทีม่สีมบัติสม่ําเสมอหลังจากผานการบดละเอียดและคัดขนาด
ดวย air classifier โรงงานที่ใชเตาโรตารี่จะเปนระบบอัตโนมัติ ทํางาน
ตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ใชคนงานนอย
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แอลฟาเฮมิไฮเดรต(α-hemihydrate)
• สามารถผลิตไดโดยวธิี wet calcining process ภายใตความดันไอสูงใน 

autoclave หรือภายใตความดันบรรยากาศระหวางอุณหภูม~ิ80-150oC 
อยางไรก็ตามมีเพียง autoclave process เทานั้นที่ใชในระดับ
อุตสาหกรรม สวนใหญยังคงเปน batch-process คือผลิตครั้งละไมมาก
นัก วิธีการสังเคราะหโดยสังเขปพอจะกลาวไดดังนี้

• นํากอนแรธรรมชาติขนาด 150-300 mm มีความบริสุทธิ์สูง (>95%
CaSO4.2H2O, rocklike) ใสในภาชนะที่ถักจากลวดโลหะ วางซอนๆกัน
ภายใน autoclave และใหความรอนโดยใชไอน้ําอุณหภูมิ 130-135oC 
แบบตรงหรือออม  ความดนัภายใน autoclave ประมาณ 4-6 bars  
หลังจากนี้ลดความดนัและนํา α-hemihydrate ไปอบแหงทันที ที่ 105 
oC ภายใตบรรยากาศปกติ  แลวนํามาบดใหไดขนาดที่ตองการ ในการใช
งานมักจะมีการผสม α-hemihydrate และ β-hemihydrate เขา
ดวยกัน เพื่อตองการผลดจีากสมบัติเฉพาะของทั้งสอง
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ถังกวนน้ําดิน

เครื่องตีกวนเพื่อปองกันไมใหน้ําสลิปตกตะกอน

• จุดประสงคของเครื่องกวนประเภทนีม้ีเพื่อคอยหมนุกวนไมใหวัตถุดบิที่อยูภายใน
น้ําสลิปตกตะกอนแยกตัวซึ่งจะทําใหสดัสวนของวัตถุดิบในสูตรเปลี่ยนไปไมวาจะ
เปนน้ําดินหรือสีเคลือบ ดังนั้นความเร็วของชุดใบกวนจึงไมตองเร็วมากนัก เพราะ
ถาเร็วเกินไปจะตีกวนจนทําใหเกิดฟองอากาศขึ้นภายในของเนื้อดินและสีเคลือบ 
และเมื่อนําน้ําดินไปหลอแบบจะเกิดปญหาฟองอากาศได ความเร็วที่เหมาะสมใน
การกวนแบบนี้จะอยูในชวง 15-30 rpm ดังนั้นเครื่องกวนแบบนี้จึงเรียกวา 
Low speed blunger

• สําหรับเครื่อง Low speed blunger นัน้ความสําคัญอยูที่ใบกวน ถา
การออกแบบใบกวนดีก็จะชวยเรื่องการกวนและปองกันการตกตะกอนรวมทัง้ลด
ปญหาน้ําดินและสีเคลือบติดขางถังกวน 
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สารชวยกระจายลอยตัว(Deflocculant)

• เปนสารที่เติมลงไปในน้ําสลิปทั้งน้ําดินและสีเคลือบ เพื่อชวยใหการ
ไหลตัวของน้ําสลิปดีขึ้น ทําใหความหนืดลดต่ําลง

• การเลือกใชตัวชวยกระจายลอยตัว 
1. ดูประสิทธิภาพของตัวชวยกระจายลอยตัว ที่สงผลตอการไหลตัว
ของน้ําสลิป ทั้งในเรื่องความหนืดและคาทิกโซโทรปก
2. ราคาของตัวชวยกระจายลอยตัว เมื่อเทียบกับปริมาณที่เติมในสูตร
3. ความสะดวกในการใชงานและการเก็บรักษา
4. ผลขางเคียงที่จะทําใหเกิดตําหนิกับผลติภัณฑ
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ประสิทธิภาพของตัวชวยกระจายลอยตัว 

• ความกระดางของน้ํา

• ลักษณะรูปทรงของอนุภาค

• การกระจายตัวของอนุภาค

• ชนิดของวัตถุดิบ

• วิธีการเติมวัตถุดิบ

• เวลาในการ Aging ของน้ําดิน
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โซเดียมซิลิเกต

• NaSiO3 น้ําแกว

• กระบวนการผลิต เริ่มตนจากการนําเอา Na2CO3 มาหลอมรวมกับ
ทรายแกว (SiO2) ที่อุณหภูมิ ~1200 ºC ซึ่งจะไดเปนกอนแกว 
แลวจึงนํามาละลายในหมออบความดัน (Autoclave) ที่ความ
ดัน~ 5 bar 150 ºC

• ในกรณีที่เปน โซเดียมเมตาซิลิเกตนั้น จะใชสัดสวนของ 
Na2O:SiO2 เทากัน ดังนั้นเมื่อทําละลายจะละลายไดยากแตจะตก
ผลึกกลายเปนของแข็งไดงายกวา
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โซเดียมซิลิเกต

• อัตราสวน Na2O: SiO2 1:2.3
• ความถวงจําเพาะ 1.44 กรัม/ซีซี

44-46 โบเม
• Na2O 12%
• SiO2 28%
• น้ํา        60%


