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เคลือบคืออะไร

-ชั้นบางๆของแกวทีฉ่าบอยูบนผิวผลิตภัณฑเซรามิกอยางตอเนื่อง
-สารประกอบซิลิเกตซึ่งเมื่อถูกความรอนแลวจะหลอมละลายเปน
เนื้อเดียวกัน ฉาบอยูบนผิวของผลิตภัณฑ มีลักษณะโปรงใส  
แข็งแกรง ทนตอกรดและดางไดดี



วัตถุประสงค

เพื่อความสวยงาม

เพื่อปดบังความไมเรียบรอย

เพื่อปองกันของเหลว  และกาซซึมผาน
เพื่อใหงายตอการทําความสะอาด

เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และทนตอการกัดกรอน
เพื่อคุณสมบัติเฉพาะบางอยาง



การแบงชนิดของเคลือบ

1.แบงตามสวนผสมของเคลือบ(mixture)
-เคลือบตะกั่ว
-เคลือบที่ไมมีตะกั่ว

2.แบงตามอุณหภูมิของเคลือบ(temperature)
-ไฟต่ํา 800-1100 องศาเซลเซียส
-ไฟกลาง 1100-1250 องศาเซลเซียส
-ไฟสูง 1250-1300 องศาเซลเซียส



การแบงชนิดของเคลือบ(ตอ)

3.แบงตามวิธีการเตรียม(processing)
-เคลือบดิบ
-เคลือบฟริต

4.แบงตามลักษณะของเคลือบ(characteristic)
-เคลือบใส -เคลือบทึบ -เคลือบราน

-เคลือบสี -เคลือบผลึก -เคลือบดาน 
-เคลือบดาน -เคลือบประกายมุก



การแบงชนิดของเคลือบ(ตอ)

แบงตามวัตถุดิบทีใ่ช

-เคลือบบอแรกซ -เคลือบแบเรียม

-เคลือบทัลคมั           -เคลือบตะกั่ว

-เคลือบดีบกุ -เคลือบหินฟนมา

-เคลือบขี้เถา ฯลฯ



วัตถุดิบที่ใชในเคลือบ

1.กลุมดาง(basic oxide) ทําหนาที่เปนตัวชวยหลอม 

2.กลุมกลาง(amphoteric oxide) ทําหนาที่ควบคุมความหนืด

3.กลุมกรด (acidic oxide) ทําหนาที่กลายเปนแกว



วัตถุดิบที่ใชในเคลือบ

กลุมดาง                  กลุมกลาง                  กลุมกรด 
ชวยหลอม                ความหนืด (ทนไฟ) เปนแกว (ทนไฟ)

Li2O,Na2O,K2O          Al2O3 ,B2O3             SiO2
CaO,MgO
BaO,SrO
ZnO, PbO



วัตถุดิบที่ใชในเคลือบ

กลุมดาง                  กลุมกลาง                  กลุมกรด 
ชวยหลอม                ความหนืด                  เปนแกว 

ลิเทียมคารบอเนต LiCO3

บอแรกซ Na2O.2B2O3.10H2O

แรฟนมา KNaO.Al2O3.6SiO2          ดิน Al2O3.2SiO2.2H2O        ควอตซ SiO2

หินปนู  CaCO3                                                           ทราย SiO2

โดโลไมต CaCO3.MgCO3

ทัลค  3MgO.4SiO2.H2O

ซิงคออกไซด ZnO

แบเรียมคารบอเนต BaCO3

ตะกั่วแดง  Pb3O4



กลุมดาง

อัลคาไล :ลิเทียม(Li) โซเดียม(Na) โปตัสเซียม(K)

-เปนตัวชวยหลอม
-ชวยเพิ่มการไหลตัวของเคลือบขณะหลอม
-มีผลตอการเกิดสี
-เพิ่มความมันวาว
-ถาใชในปริมาณที่มากไป ทําใหเคลือบละลายน้ําได
-มีผลตอสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อรอน



กลุมดาง(ตอ)

อัลคาไลเอิรท:คัลเซียม(CaO) แมกนีเซียม(MgO) แบเรียม(BaO)

-เพิ่มความแข็งแรงของเคลือบ
-ทนตอการขูดขีด
-ทนตอสภาพดินฟาอากาศ
-ทนตอการถูกละลายดวยกรดอินทรียเจือจาง
-ลดสัมประสิทธิ์การขยายตัว



กลุมดาง(ตอ)

ZnO
-เคลือบเปนมันเพิ่มขึ้น
-ถาใสมากไป จะทําใหเคลือบทนไฟและหนืดไป
-บางครั้งใชเปนตัวทําทึบ
-มีผลตอการเกิดสี



กลุมดาง(ตอ)

PbO
-เพิ่มความวาว
-ลดสัมประสิทธิ์การขยายตัว
-ลดความหนืดของเคลือบ
-ลดการตกผลึกระหวางปลอยใหเคลือบเย็นตัว
-ชวยใหชวงการสุกตัวของเคลือบกวางมากขึ้น
-ชวยลดแรงตึงผิวของเคลือบ



กลุมดาง(ตอ)

PbO ขอเสีย

 ความเปนพิษ
 ละลายไดงายโดยกรดเจือจาง
 เคลือบหมอง เมื่อทิ้งไวเปนเวลานาน
 ถูก reduce ไดงาย ทําใหกลายเปนสีดําหรือสีเทา
 ความทนทานตอการขัดถูลดลง
 ระเหยกลายเปนไอ ถาเผาเกินโคน 6 หรือ 7



เปรียบเทียบความสามารถในการชวยหลอม

ออกไซด ความสามารถ

CaO 1
BaO 1
ZnO 2
K2O 2.5
Na2O 5
PbO 8



กลุมกลาง(R2O3)

Al2O3
• ควบคมุการไหลตัวของเคลือบ
• ควบคุมการเกิดผลึกขนาดใหญ
• ทําเคลือบดาน
• เคลือบแข็งแรงขึ้น
• ทนตอการกัดกรอนของสารเคมี และสภาพดินฟาอากาศ
• ลดสัมประสิทธิ์การขยายตัว
• มีผลตอการเกิดสี



กลุมกรด(RO2)

SiO2
- เพิ่มจุดหลอมตัว
- ลดการไหลตัว
- เคลือบแข็งแรงขึ้น
- ทนตอการกัดกรอนของสารเคมี และสภาพดินฟาอากาศ
- ลดสัมประสิทธิ์การขยายตัว



กลุมกรด(RO2)
B2O3

- ชวยใหเคลือบหลอมงายขึ้น
- การไหลตัวดีขึ้น
- เคลือบมันวาวมากขึ้น
- ลดความตึงผิวของเคลือบ
- ตานทานการตกผลึก 
- มีฤทธิ์เปนกรด 
- ในฟริตที่มี B2O3 มากจะละลายน้ํา



ฟริต

- แกวที่ไดจากการหลอมวัตถุดิบบางชนิด ซึ่งมีความเปนพิษ หรอื
ละลายน้ํา

ขอดี
- สามารถใชวัตถุดิบที่ละลายน้ําได
- ลดอันตรายของตะกั่ว
- ลดตําหนิหลังเผา



การเตรียมเคลอืบ

ปจจัยที่มีผล

- ปริมาณสวนผสมและความแข็ง
- ปริมาณและชนิดของดิน
- ขนาดของหมอบด
- ความเร็ว/รอบของหมอบด

- ขนาดและปริมาณของลูกบด
- ปริมาณน้ําที่ใช



• ความเร็วหมอบด  ถาชาไป หรือเร็วไป ประสิทธิภาพการบดไมดี
• ความเร็วหมอบดขนาด 31 นิ้ว = 87%ของความเร็ววิกฤต

• ความเร็ววิกฤต หมายถึง ความเร็วต่ําสุดที่ทําใหลูกบดถกูเหวี่ยงไปตาม
ขอบหมอบด

• ความเร็ววิกฤต =54.9/√R R=รัศมีของหมอบด,ฟุต

• หมอบดที่มีขนาด39 และ64 นิ้ว ควรใชความเร็วประมาณ 64% ของ
ความเร็ววิกฤต

การเตรียมเคลอืบ(ตอ)



การเตรียมเคลอืบ(ตอ)

ขนาดและจํานวนลูกบด

• ลูกบดขนาด 1.5 นิ้ว และ3 นิ้ว พบวาในการบดฟริต ลูกบด 1.5 นิ้วใช
เวลาบดนอยกวาลูกบดขนาด 3 นิ้ว ถึง67 %

• จํานวนลูกบดประมาณ 55-62.5 % ของปริมาตรหมอบด
ปริมาณน้ํา

ขึ้นอยูกับสวนผสม บดแลวผานตะแกรง 200 เมช



การควบคุมน้ําเคลือบ

• วัดความขนใส โดยไฮโดรมิเตอร
• วัดความถวงจําเพาะ โดยชั่งน้ําหนัก
• วัดการไหลตัว โดยการจับเวลาทีน่้ําเคลือบไหลผานเครื่องมือ



การนําเคลือบไปใชงาน

1. ทาดวยแปรงหรือพูกัน (painting)

ขอดี 1.เหมาะกับงานชิ้นใหญ แตมีเคลือบนอย
2.เหมาะกับงานเผาครั้งเดียว

3.เหมาะกับงานที่มีรายละเอียด

ขอเสีย 1.เปนรอยเสน

2.ชิ้นงานมักจะดูดน้ําเคลือบจากพูกัน 



การนําเคลือบไปใชงาน(ตอ)

2. เทราด (pouring)

ขอดี 1.ใชเคลือบนอย

2.รวดเร็ว

3.ลวดลายอิสระ

ขอเสีย  ไมสม่ําเสมอ ขึ้นกับการไหล



การนําเคลือบไปใชงาน(ตอ)

3. การจุม (dipping)
ขอดี 1.สะดวก

2.สม่ําเสมอ

3.รวดเร็ว

ขอเสีย  ตองใชเคลือบปริมาณมาก



การนําเคลือบไปใชงาน(ตอ)

4. การพน (spraying)
ขอดี 1.สะดวกเหมาะกับงานชิ้นใหญหรือเผาครั้งเดียว

2.งายตอการทําเฉดสีตางๆ

3.ใชเคลือบปริมาณนอย

4.เหมาะกับการเคลือบหลายสี

ขอเสีย  1.บรรยากาศเปนพิษ ตองทําในตูพนที่มีเครื่องดูดละออง
2.เคลือบสูญเสียมาก

3.คาอุปกรณแพง และคาบํารุงรักษา



เคลือบทึบ

- เคลือบที่มีคุณสมบัติยอมใหแสงสองผานไดนอยหรือไมไดเลย
- เกิดจากสารประกอบบางตัวที่ไมละลายในน้ําเคลือบหรืออาจเกิดจาก
การตกผลึกเลก็ๆในขณะเคลือบเย็นตัว

- เตรียมไดโดยใสตัวทําทึบ(opecifier) ไดแก
เซอรโคเนียมซิลิเกต 8-12 %

ทิเทเนียมออกไซด  8-12 %

ทินออกไซด        5 %

เถากระดูก         3-5 %



เคลือบดาน

- เคลือบที่มีผิวเรียบแตไมมัน
- เกิดจากสวนผสมบางตัวยังละลายไมหมดหรืออนุภาคบางตัว
กระจายลอยตัวอยูในเคลือบ

-เตรียมไดโดยเติมอะลูมินา หรือ แบเรียมคารบอเนต 
หรืออาศัยความสัมพันธระหวาง Al2O3:SiO2 อยูในชวง

1:3 ถงึ 1:5



เคลือบผลึก

-เคลือบที่มีผลึกเกิดขึ้น
-เกดิจากการควบคุมอุณหภูมิของเคลือบภายหลังที่หลอมละลาย
แลวใหเย็นลงชาๆ



เคลือบสี

-เตรียมไดโดยการสีผงเซรามิก(สีสะเตน) หรือใสออกไซดใหสี 
 เชน   คอปเปอรออกไซด  ใหสีเขียว ฟา แดง

เหล็กออกไซด      ใหสีเหลือง น้ําตาล ดํา
โครมิกออกไซด     หสีเขียว ชมพู  แดง น้ําตาล
แมงกานีสออกไซด  ใหสีน้ําตาล มวง 
โคบอลตออกไซด   ใหสีน้ําเงิน
นิเกิลออกไซด       ใหสีฟา ชมพู มวง น้ําตาล 



เคลือบสี(ตอ)

คอปเปอรออกไซด(CuO) ใหสีเขียว ฟา แดง

- เปนตัวชวยลดจุดสุกตัวที่แรง
- เพิ่มการไหลตัวและความมัน
- ถาใสมากกวา 5% จะใหสีเขียว
โลหะถึงดํา

- ใหสีฟาในเคลือบอัลคาไลสูง
- ถาเผารีดักชั่นใหสีแดง
- ถาเกินโคน 8 จะกลายเปนไอ



เคลือบสี(ตอ)

เหล็กออกไซด(Fe2O3)

-เปนตัวลดจุดสุกตัวของเคลือบ

-ใหสีเหลือง น้ําตาล น้ําตาลแดงในเคลือบตะกั่ว ขึ้นอยูกับปริมาณที่ใช

-ใหสีเหลืองน้ําตาลในเคลือบอัลคาไล

-ใหสีน้ําตาลดําถึงดําถาใชเกิน 8%

-มีแนวโนมเกิดผลึกขณะเย็นตัวถาใชปริมาณมาก

-ใหสีเทา-เขียว(เซราดอน)ถาเผาแบบรีดักชั่น



เคลือบสี(ตอ)

โครมิกออกไซด(Cr2O3)
- ใหสีแดง  ชมพู  น้ําตาล  หรือเขียว ขึ้นอยูกับเคลือบ  อุณหภูมิ  และออกไซดอื่นที่ใชรวม

- ใหสีเขยีว ในเคลือบตะกั่วที่มีซิงค

- ใหสสีม และแดง ในเคลือบไฟต่ําที่มีอะลูมินาต่ํา

- ใหสีเหลือง ในเคลือบตะกั่วที่มีโซเดียม

- ใหสีน้ําตาล ในเคลือบทั่วไปที่มีซิงค

- ใหสีชมพู ในเคลือบที่มีดีบุก

- ใหสีเขยีวน้ําเงิน ถามีโคบอลตออกไซด

- ถาเผาเกินโคน 6 จะกลายเปนไอไปปนเคลือบอื่น



เคลือบสี(ตอ)

โคบอลตออกไซด(Co3O4) ใหสีน้ําเงิน

-เปนตัวใหสีที่แรงที่สุด
-ใหสีเฉดตางๆ เมื่อใชรวมกับออกไซดอื่น
-บดใหละเอียดตองใชเวลานาน



เคลือบสี(ตอ)

แมงกานีสออกไซด(MnO2)

-ใหสีมวงแก ในเคลือบที่มีอัลคาไลสูง
-ใหสีมวงออนถึงน้ําตาลในเคลือบที่มีตะกั่ว
-ใหสีมวงเมื่อใชรวมกับโคบอลต



เคลือบสี(ตอ)

นิเกิลออกไซด(NiO)

-ใหสีเทา เมื่อใชประมาณ 1%

-ใหสีน้ําตาล เมื่อใชมากกวา 1%

-เคลือบทนไฟและดาน เมื่อใชมากกวา 3%



สีสะเตน

-คือสีที่ผานกระบวนการเผาใหอยูในรูปของผลึกที่มีโครงสราง
แนนอน

-ใหสีที่สม่ําเสมอและถูกตอง
-สะดวกในการใชงาน
-งายตอการควบคุม 
-นิยมใช เซอรคอน สปเนล สฟน และการเนต



การทดสอบเคลือบ

วัตถุประสงค

เพื่อใหเคลือบมีสมบัติสม่ําเสมอ

(การสุกตัว  สี ความมัน/ดาน  ความทึบ/ใส ฯลฯ)



การทดสอบวัตถุดิบ

• องคประกอบเคมี

• สมบัติทางกายภาพ

– สีหลังเผา

– การดูดซึมน้ํา

– การหลอมตัว

– ขนาดอนุภาค

– ความชื้น

– การหดตัว



การทดสอบวัตถุดิบ(ตอ)

องคประกอบเคมี

-วิเคราะหโดย wet method หรือ เครื่องมือพิเศษเชน XRF
-สงผลตอสมบัติของเคลือบ
-อาจทําในกรณีเปลี่ยนแหลงวัตถุดิบ



การทดสอบวัตถุดิบ(ตอ)

สีหลังเผา และลักษณะภายนอก
-สารบางตัวเกิดสีหลังเผา  เชน เหล็กออกไซดในดินหรือแรฟนมา ให
สีน้ําตาลหลังเผา

-เปนขอมูลเบื้องตนวาวัตถุดิบเปลีย่นแปลงหรือไม



การทดสอบวัตถุดิบ(ตอ)

วิธีทดสอบสีหลังเผาและลักษณะภายนอก

1.ใสตัวอยางที่ตองการทดสอบในเบาดินเผา

2. นําเบาไปเผาที่อุณหภูมิสุกตัวของเคลือบ
3. ตรวจดูสีของตัวอยางดวยตาเปลา และลักษณะผิวหลังเผา



การทดสอบวัตถุดิบ(ตอ)

การดูดซึมน้ํา

-ทดสอบกับดิน แสดงถึงความทนไฟ  ถาการดูดซึมน้ําต่ํา แสดงวาดิน
มีอนุภาคละเอียด หรือองคประกอบเคมีของสารชวยลดอุณหภูมิสูง
-ใชวิธีตมตัวอยางหลังเผา  แลวชั่งหาน้ําหนัก  เปรียบเทียบน้ําหนัก
หอนตมกับหลังตม



การทดสอบวัตถุดิบ(ตอ)

วิธีการทดสอบการดูดซึมน้ํา
-วัสดุที่ใช    1.แบบสําหรับอัดตัวอยาง  2.เครื่องชั่ง   3.หมอตม  4. ผาฝาย
-วิธีทดสอบ    1. นวดตัวอยางใหเขากันอยางดี

2. อัดตัวอยางในแบบ  ถอดแบบ  ทิง้ตัวอยางใหแหง
3. เผาตัวอยาง
4. ชั่งน้ําหนักตัวอยางทีเ่ผาแลว (D)
5. นําตัวอยางที่เผาแลวไปตมในน้ําเดือด โดยใหตัวอยางจมอยูในน้ําและไม

สัมผัสกนภาชนะ 5 ชม. และปลอยใหตัวอยางแชในน้ําอยางนอย 24 ชม.

6. นําตัวอยางขึ้นจากน้ํา ใชผาชุบน้ําแลวบบีใหหมาดเช็ดหยดน้ําที่เกาะที่ผิว
ตัวอยาง ทําการชั่งน้ําหนัก (W)
-วิธีคํานวณ

การดูดซึมน้ํา  รอยละ =(W-D)/D*100



การทดสอบวัตถุดิบ(ตอ)

การหลอมตัว

-ทดสอบกับวัตถุดิบที่เปนฟลั๊ก เชน แรฟนมา  ดูลักษณะการหลอม
หลังเผา  ถาหลอมมากจะชวยเพิ่มการไหลตัวของเคลือบ
-ทดสอบโดยการอัดตัวอยางใหเปนรูปโคน



การทดสอบวัตถุดบิ(ตอ)
วิธีทดสอบการหลอมตัว

-วัสดุที่ใช  1.โกรง 2.แบบสําหรับอัดตัวอยาง 3. ตะแกรงขนาด 65 และ 170 เมช 4. วัตถุดิบ
มาตรฐาน

-วิธีทดสอบ   1.นําตัวอยางมาบดใหผานตะแกรงขนาด 65 เมช
2. นําตัวอยางที่ผานตะแกรงขนาด 65 เมช มาบดตอจนตัวอยางคางบนตะแกรง

ขนาด170 เมช 
รอยละ 50-60

3. นําตัวอยางมาผสมกันในโกรงใหเขาเปนเนือ้เดียวกัน
4. อัดตัวอยางในแบบและถอดแบบ(อาจตองผสมน้ําและกาวอินทรียเพื่อชวยในการ

อัด)

5. เผาตัวอยางบนแผนรอง (ควรมีการตรวจสอบอุณหภูมิที่เผาตัวอยางใหได
ตามที่กําหนด)



การทดสอบวัตถุดิบ(ตอ)

ขนาดอนุภาค

-ทดสอบวัตถุดิบหรือเคลือบที่บดแลว
-สงผลตอการสุกตัวของเคลือบ  
-ทดสอบโดยใชตะแกรงรอน   เครื่อง sedigraph

วิธีไฮโดรมิเตอร  ฯลฯ



การทดสอบวัตถุดิบ(ตอ)

วิธีหาขนาดอนุภาค

-วัสดุที่ใช  1. ตะแกรงขนาด ตาง ๆ เชน 40 , 80 , 200 เมช   2. เครื่องชั่ง

-วิธีทดสอบ   1.ชั่งน้ําหนกัตะแกรงแหง (S)
2. ชั่งน้ําหนักตัวอยางแหง (U) เชน 100 กรัม
3. รอนตัวอยางบนตะแกรงโดยใชน้ําลางใหอนุภาคขนาดเล็กรอนผานตะแกรง

จนน้ําลางใสสะอาด

4. อบตะแกรงพรอมอนุภาคที่คางอยูบนตะแกรงใหแหง
5. ชั่งน้ําหนักตะแกรงพรอมอนุภาคที่คางอยูบนตะแกรง(S+V)

-วิธีคํานวณ
ปรมิาณอนุภาคคางตะแกรง, รอยละ = ((S+V)-S)/U * 100



การทดสอบวัตถุดิบ(ตอ)

ความชืน้

-ความชื้นของวัตถุดิบทําใหทราบวาตองชั่งวัตถุดิบเทาไรใน
กระบวนการผลิต

-ทดสอบโดยการนําตัวอยางที่ทราบน้ําหนักแลวไปอบใหแหง  แลวทํา
การเปรียบเทยีบน้ําหนักของตัวอยางหลังอบแหงาและกอนอบแหง



การทดสอบวัตถุดิบ(ตอ)

วิธีทดสอบความชื้น

-วัสดุอุปกรณที่ใช   1.เครื่องใช    2. ถวยใสตัวอยาง  3. ตูอบ
-วิธีการทดสอบ

1.สุมตัวอยางวัตถุดิบ

2.ชั่งน้ําหนักถวยใสตัวอยาง (A)
3.ชั่งน้ําหนักใสตัวอยางและวัตถุดิบ (A+B)
4.อบวัตถุดิบใหแหงหรือมีน้ําหนักคงที่

5.ชั่งน้ําหนักถวยใสตัวอยางและวัตถุดิบทีแ่หง(A+C)
-การคํานวณ

ความชื้นในวัตถุดิบ รอยละ =((A+B)-A)-((A+C)-A)/((A+B)-A)*100



การทดสอบน้ําเคลือบ

ความถวงจําเพาะ

-แสดงถึงปริมาณน้ําในเคลือบ
-สงผลตอความหนืดและความหนาของการนําเคลือบมาใชงาน
-ทดสอบโดยการเปรียบเทียบน้ําหนักของน้ําเคลือบตอน้ําที่ทราบ
ปริมาตร



การทดสอบน้ําเคลือบ(ตอ)

วิธีการทดสอบความถวงจําเพาะ

-วัสดุอุปกรณ  1. ขวดเปลา   2. เครื่องชั่ง   3.น้ํา

-วิธีทดสอบ
1. ชั่งน้ําหนักขวดเปลา (X)
2. ชั่งน้ําหนักขวดเปลา เติมน้ําเต็ม หรือเติมน้ําในปริมาตรที่กําหนด เชน 200 มล.

(X+H)
3. ชั่งน้ําหนักขวดเปลา เติมน้ําเคลือบเต็ม หรือเติมน้ําเคลือบในปริมาตรที่กําหนด เชน 

200 มล.(X+G)
-การคํานวณ   

ถ.พ.เคลือบ = ((X+G)-X)/((X+H)-X)   
ปริมาตรขวด =(X+H)-X
น้ําหนักเคลือบ=(X+G)-X



การทดสอบน้ําเคลือบ(ตอ)

ความหนืด

-สัมพันธกับความหนาของเคลือบ
-ทดสอบโดยการจับเวลาการไหลของน้ําเคลือบ



การทดสอบน้ําเคลือบ(ตอ)

วิธีทดสอบความหนืด

-วัสดุอุปกรณที่ใช   1.อุปกรณวัดอัตราการไหล  2. ถวยตวง  
3. นาฬิกา    4. กระบอกตวง   5. เครื่องปน

-วิธีทดสอบ
1. ตวงน้ําเคลือบใหไดปริมาตรตามที่กําหนด
2. เขาเครื่องปน 5 นาที(ระวังไมใหเกิดฟอง)

3. เทน้ําเคลือบในอุประกรณวัดอัตราการไหล อุดรูทางน้ําออก
4. เปดรูทางน้ําออก จับเวลาที่น้ําเคลือบไหลออกจนหมด



การทดสอบเคลือบ(ตอ)

สัมประสิทธิ์การขยายตัวของเคลือบ

-เคลือบควรมีสปส.การขยายตัวต่ํากวาเนื้อดิน เพื่อใหอยูในภาวะแรงอัด
ชวยเพิ่มความแข็งแรงใหแกผลิตภัณฑ

-ถาเคลือบมีสปส.การขยายตัวสูงกวาเนื้อดิน จะทําใหเกิดการรานตัว
-ทดสอบโดยการใชเครื่อง dilatometer หรือใชวิธี ring test



การทดสอบเคลือบ(ตอ)

การไหลของเคลือบหลอม

-สัมพันธกับอุณหภูมิการหลอมและความหนืดของเคลือบขณะหลอม
-การทดสอบโดยการปลอยใหเคลือบไหลตัวขณะหลอมบนแทน
ทดสอบที่มีความลาดชัน  แลววัดระยะที่เคลือบไหลลงมาโดยเปรียบกับ
เคลือบมาตรฐาน



การทดสอบเคลือบ(ตอ)

การวัดอุณหภูมิการเผาเคลือบ

-ทําใหทราบวาเคลือบสุกตัวที่อุณหภูมิเทาไร
-วัดโดยใชโคน(orton cone หรือ segger coneหรือเครื่องวัดอุณหภูมิ



-คัดเลือกวัตถุดิบ  ตรวจเช็ค
เครื่องจักร เครื่องมือ สถานที่จัดเก็บ
ตองสะอาด)

-จัดเก็บใหดี  สถานที่ทํางานตอง
สะอาด

-คัดเลือกวัตถุดิบ ตรวจเช็คอุปกรณ
และเครื่องมือที่ใช   ถังเก็บตอง
สะอาด

-ทําความสะอาดอุปกรณที่ใชในการ
เผา  ตรวจเช็คทําความสะอาดเตา

-เนื้อดินมีมลทิน
(วัตถุดิบ  เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช
เตรียม บริเวณจัดเก็บ)

-ฝุน สิง่สกปรกที่เกาะติดชิ้นงานดิบ
หรือเคลือบ

(ระหวางขนยาย  ตั้งทิง้ไว)
-เคลือบมีมลทิน
(วัตถุดิบ  เครื่องปน เครื่องบด ถงั
เก็บ)

-การเผา
(แผนรองเผา ขาตั้ง เศษเหล็กจากเตา 
หัวพน)

จุดดํา

การแกไขสาเหตุปญหา 



-เผาคัลไซนกอนใชงาน-การใชวัตถุดิบบางตัว
(ซงิคออกไซด  แมกนีเซียม
คารบอเนต)

-ทําความสะอาดใหดีกอนการเคลือบ-มีฝุน น้าํมัน หรือสิง่สกปรก
เกาะติด

เคลือบหนี

-เคลือบใหบางลง-ชุบเคลือบหนาเกินไป

-ควบคุมความละเอียดของน้ําเคลือบ-บดน้ําเคลือบละเอียดเกินไป

-ปรับสูตรเคลือบใหเหมาะสม-สูตรสวนผสมไมเหมาะสม
(ดินมากไป ควอรตซมากไป)

-ใสแบเรียมคารบอเนตในเนื้อดิน-เกลือละลายน้ําอยูที่ผิวของชิ้นงาน

-ใสกาวชวย-ชุบเคลือบติดไมดี

การแกไขสาเหตุปญหา



-เผาดิบใหสูงขึ้น
-เผาเคลือบสุกตัวแลวใหยืนไฟ
ประมาณ1/2 ชม.

-ฟองอากาศที่มาจากเนื้อดิน
-ฟองอากาศที่มาจากชั้นเคลือบ

เคลือบพอง

-เผาไลใหหมด
-เตรียมเนื้อดิน น้าํดินใหดี
-หลอแบบใหชาลง
-ลดปริมาณวัตถุดิบที่ใหแกส

-แกสตางๆในเนื้อดินและเคลือบยัง
ออกไปไมหมด

(เนื้อดินมสีารอินทรียหรือคารบอน,

เนื้อดิน น้ําดินมีฟองอากาศ, การหลอ
แบบเร็วไป, เคลือบมีวัตถุดิบที่แตกตัวให
แกส

รูเข็ม

การแกไขสาเหตุปญหา



-เลือกใชใหถูกตอง
(จัดเก็บใหเปนหมวดหมู แยก
ประเภทใหชัดเจน)

-ใชเนื้อดินเปลี่ยนไปสีเปลี่ยน

-ระมัดระวังในการนําเนื้อดินกลับมา
ใชใหม  ไมปะปนกัน

-มีเนื้อดินอื่นมาปน

-ควบคุมความหนาของชั้นเคลือบ  
ความเขมขนของน้าํเคลือบ

-เคลือบบางไปหนาไป

-ตรวจเช็คเครื่องวดัอุณหภูมิ  (ใช

โคนวัดในแตละจุด)

-อุณหภูมิการเผาเปลี่ยนไป
(เผาต่ําไป  สงูไป)

การแกไขสาเหตุปญหา



-ปรบัสูตรเคลือบ

ลดฟลั๊ก เพิ่มควอรตซ

-สัมประสิทธิ์การขยายตัวของ

เคลือบมากกวาเนื้อดิน
เคลือบราน

-ใหอุณหภูมิลดต่ํากวา 100 องศา

เซลเซียส
-เปดเตาเร็วเกินไป

เกิดความแตกตางของอุณหภูมิ

-ปรบัสูตรเคลือบ

เพิ่มฟลั๊ก ลดควอรตซ

-สัมประสิทธิ์การขยายตัวของเนื้อ
ดินมากกวาเคลือบ

เคลือบรอนตามขอบ

การแกไขสาเหตุปญหา



- เปลี่ยนเคลือบ

- เผาใหชาขึ้น ยืนไฟนานขึ้นลดความ

หนืดของเคลือบ

- เคลือบใหบางลง

- ลดอุณหภูมิเผาเคลือบ  เปลี่ยนเคลือบ

- ผสมเคลือบหรือฟลั๊ก

- เผาชาลง

- ผสมมีเดียมใหพอเหมาะ

- เกิดการตกผลึก

- เกิดฟองอากาศ

- เคลือบไหลมาก

- แรงดงึผิวสงู

- แกสจากการเผา

- ผสมมีเดียมมากไป

เคลือบขุนมัว

ลวดลายไมชัดเจน

เคลือบบริเวณเขียนสีดึงตัว

การแกไขสาเหตุปญหา



- เพิ่มฟลก- ผสมฟลั๊กนอยไป

- เขียนใหบางลง- เขียนสีหนาไปสีหลุด

- ทําความสะอาดใหดีขึ้น- มีฝุน ไขมัน

- เปลี่ยนเคลือบ- เคลือบไมเหมาะสมสีเขียนตกแตงเปลี่ยนไป

- เผาสูงขึ้นหรืออยาเผาเกิน- เผาต่ําไปหรือสูงเกินไปสีเขียนตกแตงดาน

การแกไขสาเหตุปญหา


