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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการนําของเสียจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียในโรงงานเซรามิคมาใช

ประโยชนโดยนาํกลับมาใชเปนสวนผสมในการผลิตกระเบื้องบิสกิต เพื่อเปนการลดตนทุนในดานการจัดการกาก

ของเสียที่เกิดขึ้นซึ่งมีคาใชจายในการจัดการสูงและมีแนวโนมที่เพิ่มมากขึน้ตามกําลังการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ผลการ 

ศึกษาลักษณะองคประกอบทางเคมีของตะกอนดินจากการบําบัดน้ําเสียของโรงงานเซรามิค พบวามสีารประกอบ   

ซิลิกอนไดออกไซดรอยละ 67.70 และสารประกอบอะลมูนิาออกไซดรอยละ 16.61 ใกลเคียงวัตถุดิบที่ใชในสวน 

ผสมของกระเบื้องบิสกิต จึงทําการทดสอบนําตะกอนดินเซรามิคมาทดแทนในสวนผสมวัตถุดิบ งานวิจัยใชตะกอน

ดินเซรามิคทดแทนบอลเคลยโดยใชตะกอนดินเซรามิคที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 0 ถึงรอยละ 100  การศึกษาใชสูตรที่มี

สวนผสมของทัลครอยละ 60 บอลเคลยรอยละ 40 และแปรอัตราสวนการทดแทนบอลเคลยดวยตะกอนดินเซรามิค

เปนรอยละ 0 , 25 , 50 , 75 , 100 ตามลําดับ ขึ้นรูปกระเบื้องตัวอยางดิบขนาด 50 มม.x100 มม.x10 มม.ดวย

แรงอัด 300 บาร กระเบื้องตวัอยางที่ทดสอบจํานวน 10 ชิ้นตอสูตรการทดลอง เผาใหสุกดวยเตาไฟฟาที่อุณหภูมิ 

1,100 องศาเซลเซียสเปนเวลา 60 นาที ทดสอบสมบัติกระเบื้องตัวอยางไดแก รูปทรงของกระเบื้องหลังการเผา การ

หดตัวเชิงเสนของกระเบื้องหลังการเผา ความสอบของกระเบื้องหลังการเผา การดูดซมึน้ําของกระเบื้องหลังการเผา 

ผลการทดสอบกระเบื้องตัวอยางทั้ง 5 สูตรพบวาปริมาณของตะกอนดินเซรามิคที่เพิ่มขึ้นทําใหการหดตัวเชิงเสนของ

กระเบื้องหลังการเผา ความสอบของกระเบือ้งหลังการเผา การดูดซึมน้ําของกระเบื้องหลงัการเผามีคาเพิ่มสูงขึ้น 

กระเบื้องทดสอบทั้ง 5 สูตรมีสมบัติผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.613-2529 ที่ใชสําหรับการ

ผลิตกระเบื้องบุผนังภายใน 

คําสําคัญ : ตะกอนดินเซรามิค  บอลเคลย   กระเบื้องบิสกิต  กระเบื้องบุผนังภายใน 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study effects of the utility of Sludge Waste from water 

treatment process in the ceramic plant by recycling as an ingredient in the manufacture of biscuit 

porcelain for reduce the cost of waste management was the high cost of managing and tends to 

increase as capacity increases. The result of study for chemical composition of sediments from the 

wastewater treatment of the ceramics plant was found that there were silicondioxide compound for 
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67.70 percent and aluminaoxide compound for 16.61 percent which was similar to the raw material 

used for a mixture of tile biscuits. Then the test was performed by replacing ceramics sediments in the 

mixture.The Research was done by using ceramic sediment in place of ball clay which the ceramic 

sediment was increased from 0 percent to 100 percent.  In this study, the formula containing a mixture 

of 60 percent  of talc, 40  percent ball clay and the replacement ratio transformation of ball clay with 

ceramic sediment to be  0, 25, 50, 75 and 100 per cent, respectively were used. The ceramic raw 

sample was formed for the size of 50 mm x100 mm x10 mm with 300 bar pressure.This Tile samples 

tested formula of 10 parts per experiment and burned with the electric furnace at 1100 ° C for 60 

minutes. The property tests of sample ceramics were performed such as the shape of the tiles after a 

fire, the linear shrinkage of the tiles after a fire, the traceability of the tiles after a fire, the absorbability of 

the tiles after a fire. The test results of the sample ceramics in 5 formulas showed that the amount     

ceramic sediments had been increased causing the linear shrinkage of the tiles after a fire, the 

traceability of the tiles after a fire and the absorbability of the tiles after a fire had been increased. The   

five formulas of ceramic tests had properties that passed the TIS 613-2529 standard criteria used for 

the production of interior wall tiles. 

Key Words : Ceramic Sludge Waste, Ball clay, Wall tiles porcelain   
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คํานํา 
อุตสาหกรรมเซรามิคของเปนอตุสาหกรรมที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง การขยายตัวดานกําลังการผลิตที่สูง 

ทําใหมีความตองการวัตถุดิบในการผลิตเพิ่มมากขึ้น (เพช็รพรและคณะ ,ม.ป.ป.) การขยายตัวดานกําลังการผลิตที่

สูงขึ้นทําใหเกิดกากของเสียเพิ่มขึ้นตามไปดวย จึงมีความพยายามในการวิจัยเพื่อใชวัสดุหรือวัตถุดิบที่เปนของเสีย

เขามาทดแทนวัตถุดิบบางสวนหรือทั้งหมดโดยไมทําใหกระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของผลิตภัณฑไม

ลดลงจากเดิม ( A.P.Luz et al.,2006 ) 

 กากของเสียจากอุตสาหกรรมเซรามิคไดแก ตะกอนที่เกิดขึ้นจากการเตรียมวัตถุดิบตะกอนจากระบวนการ

ผลิตน้ําเสียและน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต (ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวด 

ลอม,2554) ในโรงงานผลิตเซรามิคจะมีระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใหมคีาตามมาตรฐานกอนปลอย

ออกภายนอกโรงงานหรือนํากลับมาใชภายในโรงงาน ตะกอนดินที่ผานกระบวนการบําบัดน้ําเสียจะมลัีกษณะเปน

เนื้อดินที่มีความละเอียดสวนใหญตะกอนดินถูกนําไปฝงกลบการกําจัดตะกอนดนิจากกระบวนการบาํบดัน้ําเสียเปน 

การสิ้นเปลืองและมีคาใชจายในการจัดการทําใหตนทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ( คชินท สายอินทวงศ, 2549 ) 

รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาสงเสริมการใชทรัพยากรแรและโลหะหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาอยางมี

ดุลยภาพไดทําการคัดเลือกของเสียและวัสดุเหลือใชมาดําเนินการศึกษาและจัดทําแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศโดย

ตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียจากการผลิตเซรามิค อิฐ กระเบื้องและผลิตภัณฑสําหรับงานกอสรางเปนหนึ่งในของเสีย
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และวัสดุเหลือใชที่ไดดําเนินการศึกษาเนื่องจากฐานขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ป 2550 ระบุไววาปริมาณ

ตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียจากการผลิตเซรามิค อิฐ กระเบื้องและผลิตภัณฑสําหรับงานกอสรางที่ขออนุญาตนํา

ออกนอกโรงงานมีประมาณ 7,070 ตัน ซึ่งปริมาณตะกอนจากการสํารวจโรงงานจํานวน 6 แหงในจังหวัดสระบุรี

พบวามีปริมาณ 21,526 ตัน ( กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรและสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 

2552 ) 

จากขางตนจึงทําการศึกษาตะกอนดินเซรามคินํากลับมาใชประโยชน เพื่อลดคาใชจายในการกําจัดกากตะ 

กอนของเสีย โดยในงานวิจัยนี้เปนการนําตะกอนดินเซรามคิมาเปนสวนผสมของวัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องบิสกิต 

เปนอีกทางเลือกในการนําวัตถุดิบที่เปนของเสียกลับมาใชประโยชน เปนการลดตนทุนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต 

และการจัดการของเสียใหเกิดประโยชนตลอดจนเปนการลดการสรางมลภาวะทางสิ่งแวดลอม 

 

อุปกรณและวิธีการ 
วัสดุที่ใช  

ทัลคจากจังหวัดอุตรดิตถ การเติมทัลคในสวนผสมของกระเบื้องบุผนังลงไปจะชวยใหการเผาเร็วขึ้นทั้งใน  

ชวงการเผาและชวงการเย็นตัว ( อายวุัฒน, 2543, www.thaiceramicsociety.com, ไพจติร, 2541  ) 

บอลเคลยจากจังหวัดหนองคาย บอลเคลยเมื่อแหงจะมีความแข็งแรงสูง มีความหดตัวสูง ชวงอุณหภูมใิน

การเปลี่ยนแปลงกวางกวาดินชนิดอื่นๆ จึงเปนวัตถุดิบที่ปรับปรุงเนื้อผลิตภัณฑหลังการเผา ( อายวุัฒน, 2543 )   

ตะกอนดินเซรามิค จากระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานแหงหนึ่งในจังหวัดสระบุรี  

ดีฟลอกคูแลนท ( Deflocculants ) เปนไอออนที่ชวยใหอนุภาคเซรามิคแขวนลอยไดดี การเติมดีฟลอกคู

แลนทลงไปจะทําใหโครงสรางจับกันอยางหลวมๆ สงผลใหน้ําสลิปไหลตัวไดดี ( สุธรรมและคณะ, 2008 ) 

น้ํา ใชน้ําประปาที่สะอาดเปนสวนผสมที่ทําใหวัตถุดิบรวมเปนเนื้อเดียวกัน 
การเตรียมและอัตราสวนผสมของกระเบื้อง 
งานวิจัยทําการศึกษาผลการนําตะกอนดินเซรามิคมาใชในสวนผสมของกระเบื้องบิสกิตใชทดแทนวัตถุดิบบอลเคลย 

เนื่องจากผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวยเครื่อง DHF82 Multi-element Rapid Analysis Instrument 

ของXiangtan Sanlian Instrument แสดงในตารางที่1พบวาตะกอนดินเซรามิคและบอลเคลยมีปริมาณซิลิกอน    

ไดออกไซดและอะลูมินาออกไซดในปริมาณที่ใกลเคียงกัน จึงใชตะกอนดินเซรามิคมาทดแทนบอลเคลยในการผลิต

กระเบื้องบิสกิตโดยการศึกษาใชสูตรที่มีสวนผสมของทัลครอยละ60 บอลเคลยรอยละ40 ( ไพจิตร, 2541 ) และแปร

อัตราสวนการทดแทนบอลเคลยดวยตะกอนดินเซรามิคเปนรอยละ 0 , 25 , 50 , 75 , 100 ตามลําดับ 

ตารางที ่1  แสดงการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ 

ปริมาณสารประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก) 
วัตถุดิบ 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 

ทัลค 58-62 0.04 0.15-0.3 25-27 3-5 - 0.16 0 

บอลเคลย   66-68 20-22 1.3-1.6 0.2-0.4 0.1-0.3 0.1-0.4 2-2.5 0.5-0.7 

ตะกอนดิน 67.60 16.61 0.56 2.87 1.65 - - 0.22 
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 นําวัตถุดิบมาทาํการอบแหงดวยเครื่องอบความชื้นของบริษทัไทหยาง อุตสาหกรรมดวยอุณหภูมิ 150-160 

องศาเซลเซียสเปนเวลา 60 นาที ดวยอุณหภูมิและชัง่ตามสูตรที่ทําการออกแบบการทดลองดวยเครื่องชั่งยี่หอ 

Sartorius รุน BS2202S จาก นั้นนําวัตถุดิบทั้งหมดใสลงในเครื่อง Ball mill เติมน้ําและสารชวยการกระจายลอยตัว

ในปริมาณที่เหมาะสม บดวัตถุดิบจนเปนน้ําสลิปดวยเครื่อง Ball mill ของบริษัทไทหยาง อุตสาหกรรมเปนเวลา 10 

นาที จากนั้นนําน้ําสลิปที่ไดใสภาชนะที่เตรียมไวและทิ้งไวในอุณหภูมิหองจนน้ําสลิปเร่ิมแข็งตัว จึงนํามาอบแหง

ดวยเครื่องอบความชื้นของบรษิัทไทหยาง อตุสาหกรรมดวยอุณหภูมิ 150-160 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที 

จากนั้นนําวัตถุดิบที่ไดไปบดใหเปนผงดินดวยเครื่องบดของบริษัท ไทหยาง อุตสาหกรรมเปนเวลา 5 นาที และทํา

การรอนผงดินผานตะแกรงเพื่อกรองวัตถุดิบสวนที่ไมตองการออก ในการขึ้นรูปกระเบื้องทําการขึ้นรูปกระเบื้องเปน

รูปส่ีเหลี่ยม ผืนผาขนาด 50มม.x100มม.x10 มม.ดวยเครื่องอัดไฮโดรลิคยี่หอNANNETTI FAENZA-ITALIA ดวย

แรงอัด 300 บาร ( ไพจิตร, 2541 ) แผนกระเบื้องดิบท้ังหมดที่ทดสอบนําไปอบแหงดวยเครื่องอบความชื้นของ

บริษัทไทหยาง อุตสาหกรรม อุณหภูม ิ 150-160 องศาเซลเซียสเปนเวลา 60 นาทีกอนนําไปวางเรียงบนแผนฉนวน

ความรอนในเตาไฟฟาโดยใชเตาเผาไฟ ฟายีห่อ PIROMETROL,S.L. เผาที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส เผาแชไฟ

เปนเวลา 60 นาที ทดสอบสมบัติของกระเบื้องบิสกิตโดยอางอิงสมบัติบางสวนตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห- 

กรรมกระเบื้องบุผนังภายในมอก.613-2529 เร่ืองการบิดเบี้ยวและความไดฉากของกระเบื้องหลังการเผา การหดตัว

เชิงเสนของกระเบื้องหลังการเผา ความสอบของกระเบือ้งหลังการเผาและการดูดซึมน้ําของกระเบื้องหลังการเผา     

( สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2529 ) เพื่อทําการคัดเลือกสูตรสวนผสมที่เหมาะสมและแนวโนม

การพัฒนาตอ ไป 

 
รูปที ่1  กระเบื้องบิสกิตที่มีสวนผสมของตะกอนดินเซรามิค 

 
ผลการทดลองและการวิเคราะห 

การบิดเบี้ยวและความไดฉาก 
การบิดเบี้ยวของแผนกระเบื้องไปจากแนวระนาบดวยเหล็กวัดฉากยี่หอMETAการบิดเบี้ยวของแผนกระ 

เบื้องที่มีสวนผสมของตะกอนดินในทุกสูตรการทดลองมีการบิดเบี้ยวเพียงเล็กนอย ( รูปที่ 2 ก ) 
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                                                 ( ก )                                                  ( ข ) 

รูปที ่2  ( ก ) การวัดการบิดเบี้ยวและความไดฉาก  ( ข ) การวัดการโคง เวา นูนและแอนของกระเบื้อง 

การวัดผิวหนากระเบื้องตามความยาวของเสนทแยงมุมแผนกระเบื้องและการคว่ําแผนกระเบื้องใหแนบไป

กับพื้นสังเกตเห็นไดชัดในทุกสูตรการทดลองการวัดความไดฉาก การโคงออก เวาเขา นูนขึ้น แอน ลงโดยใชเหล็กวัด

ฉากยี่หอMETAและฟลเลอรเกจยี่หอHUNTER ยานในการวัดตั้งแต 0.05-1.00ม.ม.พบวาทุกสูตรการทดลองมีความ 

ไดฉาก การโคงออก เวาเขา นูนขึ้น แอนลง ( รูปที่ 2 ข ) ตามมาตรฐานที่ใชในกระเบือ้งดินเผาบุผนังภายใน มอก.

613-2529 ( มอก,2529 ) กําหนดขนาดมิติเกิน 100 ถึง 200 มิลลิเมตร ความบิดเบี้ยวตามแนวขอบ โคงเขา เวาออก 

รอยละ 0.5 นูนขึ้นรอยละ 0.4 และแอนลงรอยละ 0.3 ความบิดเบี้ยวตามแนวเสนทแยงมุม นูนขึ้นรอยละ 0.3 แอน

ลงรอยละ 0.2   
การหดตัวเชิงเสนของกระเบื้องหลังการเผา 

เมื่อนํากระเบื้องไปทําการเผากระเบื้องจะสูญเสียน้ําและสารประกอบบางชนิดเชนสารประกอบคารบอนที่อยูใน

โครงสรางทางเคมีจึงเปนผลใหขนาดของกระเบื้องเล็กลง ซึ่งคํานวณไดจากสูตร   

                                        รอยละการหดตัวเชิงเสน = [ ( Ld - Lf ) / Ld ] X 100                                    ( 1 ) 

เมื่อ Ld คือความยาวกระเบื้องเมื่อแหง และ Lf คือความยาวกระเบื้องหลังการเผา ( www.mne.eng.psu.a.th ) กระ 

เบื้องทดสอบที่มีสวนผสมของตะกอนดินเซรามิคมีการหดตัวหลังการเผาเพิ่มขึ้น ตามอัตราการเพิ่มของตะกอนดิน

เซรามิคในสวน ผสมมีคาอยูในชวง 3.72 – 8.50 % ( รูปที่ 3 ) การเพิ่มขึ้นของตะกอนดินเซรามิคทําใหการหดตัวเชิง

เสนของกระเบื้องหลังการเผามีคาเพิ่มสูงขึ้นเปนผลมาจากในตะกอนดินเซรามิคมีความละเอียดทําใหมีปริมาตรรวม

ของชองวางภายในเนื้อกระเบื้องมากจึงเกิดการเก็บสะสมความชื้นไวในปริมาณที่มากกวา ( Suchada,n.d ) เมื่อ

ไดรับความรอนจากการเผาทําใหเกิดสูญเสียความชื้นออกจากสวนผสมในวัตถุดิบ ( ดนุพลและคณะ ,2553ก ) จึง

เปนผลทําใหคาหดตัวเชิงเสนของกระเบื้องหลังการเผามีคามาก ผลงานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของดนุพล ตันน

โยภาสเรื่องผลกระทบของการเติมผงหินพัมมิซที่มีตอสมบัติและโครงสรางจุลภาคของเนื้อดินสทิ้งพระสําหรับการ

ผลิตกระเบื้องเนื่องจากการเพิ่มปริมาณของหินพัมมิซในเนื้อดินทําใหการหดตัวเชิงเสนของกระเบื้องเพิ่มสูงขึ้น ( ดนุ

พลและคณะ ,2553ก ) 
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รูปที ่3  แสดงการหดตัวเชิงเสนของกระเบื้องหลังการเผา   

ความสอบของกระเบื้องหลงัการเผา 
 ความสอบของกระเบื้องหลังการเผา ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.613-2529 โดยใช

เครื่องมือวัดที่มคีวามละเอียด 0.05 มิลลิเมตรวัดความยาวของดานทั้ง 4 ของกระเบื้องและทําการคํานวณหาคา

ความสอบของกระเบื้องจากสตูร 

 ความสอบ=( ผลตางความยาวของดานทั้งสองที่อยูตรงขามกัน / ความยาวเฉลี่ยของดานทั้งสองที่วัด) x 100  ( 2 ) 

 จากการทดสอบความสอบกระเบื้องที่มีสวนผสมของตะกอนดินเซรามิคโดยใชเวอรเนียดิจิตอลยี่หอ Mitutoyo วัด

ความยาวของดานทั้ง 4 ของกระเบื้องและจากการคํานวณพบวาคาความสอบของกระเบือ้งหลังการเผาทั้ 5 สูตรการ

ทดลองอยูในชวง 0.01-0.29% (รูปที่ 4) ผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.613-2529ที่ระบุความ

สอบของกระเบือ้งตองไมเกินรอยละ 0.5% 

 
รูปที ่4  แสดงความสอบของกระเบื้องหลังการเผา   

การดูดซึมน้ําของกระเบื้องหลังการเผา 
   การหาคาการดูดซึมน้ําของกระเบื้องหลังการเผา กระเบื้องที่ทําการทดสอบชั่งน้ําหนักดวยเครื่องยี่หอ 

Sartorius รุน BS2202S และใชเครื่องหาคาดูดซึมน้ําของบริษัทไทหยาง อตุสาหกรรมโดยใชเวลาในการตม 90 นาที

ซึ่งคาการดูดซึมน้ําของกระเบือ้งสามารถคํานวณไดจาก 

                                        การดูดซึมน้ํา รอยละ = [ ( Ww – Wd ) / Wd ]x100                                            ( 3 ) 
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เมื่อ Ww คือน้ําหนักของกระเบื้องหลังแชน้ําและ Wd คือนํ้าหนักของกระเบื้องแหง จากการทดสอบพบวากระเบื้อง  

ที่มีสวนผสมของตะกอนดินเซรามิคมีคาการดดูซึมน้ําของกระเบื้องหลังการเผาอยูในชวง 13.77–15.86 % ( รูปที5่ ) 

การดูดซึมน้ําของกระเบื้องหลังการเผาจะแปรผันตามปริมาณของตะกอนดินเซรามิคที่เติมลงไป เมื่อเตมิตะกอนดิน

เซรามิคปริมาณที่มากขึ้น ทําใหการดูดซึมน้ําของกระเบื้องหลังการเผามีคาเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากตะกอนดินมีพื้นที่

ความพรุนจําเพาะสูงทําใหเกิดชองวางระหวางอนภุาคขึ้น สอดคลองกับการหดตัวเชิงเสนของกระเบื้องหลังการเผา

และจากการใชกลองจุลทรรศนแบบสองกราดยี่หอ JEOL รุน JSM-6510 กําลังขยาย 1500 เทา ( รูปที่ 6) พบวา     ( 

ก ) ขนาดของรูพรุนกระเบื้องมีขนาดใหญและรูพรุนจะเริ่มมากขึ้นตามปริมาณตะกอนดนิที่เพิ่มขึ้น ( ข-จ ) ซึ่งตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระเบื้องบผุนังภายใน มอก.613-2529 ระบุไววาคาการดูดซึมน้ําของกระเบื้องบุ

ผนังตองไมเกินรอยละ 18 อยางไรก็ตามคาผลการทดสอบการดูดซมึน้ําของกระเบื้องหลังการเผาในครั้งนี้สอดคลอง

กับงานวิจัยของ ดนุพล ตันนโยภาส เร่ืองสมบัติของกระเบื้องเซรามิคที่ทาํจากหินชนวนเติมเถาแกลบดําเนื่องจาก

เนื้อกระเบื้องเศษหินชนวนผสมเถาแกลบดํา ปริมาณของเถาแกลบดําที่เติมลงไปทําใหคาดูดซึมน้ํามีคามากเพราะ

เนื้อเถาแกลบดํามีคาพื้นที่ความพรุนจําเพาะสูงเนื่องจากการอบผนึกยังไมสมบูรณเต็มที่ทําใหเกิดชองวางและรูพรุน

เปด ( ดนุพลและคณะ ,2553ข ) 

 
รูปที ่5  แสดงการดูดซึมน้ําของกระเบื้องหลังการเผา  
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           (ก)                                                     (ข)                                                   (ค) 

   
                                                      (ง)                                              (จ) 

รูปที ่ 6 โครงสรางจุลภาคของเนื้อกระเบื้องที่มีสวนผสมของตะกอนดินเซรามิคหลังการเผา ( ก ) ปริมาณตะกอนดิน 0%                     

( ข ) ปริมาณตะกอนดิน 25% ( ค ) ปริมาณตะกอนดิน 50% ( ง ) ปริมาณตะกอนดิน 75% ( จ ) ปริมาณตะกอนดิน 100%   

 

สรุปผลงานวจิัย 
ผลการศึกษาการใชตะกอนดินเซรามิคเปนสวนผสมในการผลิตกระเบื้องบิสกิตไดแนวทางสรุปดังตอไปน้ี 

 1. ตะกอนดินเซรามิคมีความพรุนมากเนื่องจากมีปริมาณสารประกอบซิลิกอนไดออกไซดในตะกอนดินทํา

ใหน้ําสลิปมีความหนืดสูงจึงตองใชน้ําในปริมาณที่มากขึ้นในการผสม 

 2. กระเบื้องที่มีสวนผสมของตะกอนดินเซรามิคในการทดสอบ มีการหดตัวเชิงเสนที่เพิ่มขึ้นตามอัตราการ

เพิ่มขึ้นของตะกอนดินในสวนผสมดังนั้นการเพิ่มขึ้นของตะกอนดินเซรามิคมีผลตอการหดตัวของกระเบื้องหลังการ

เผาซึ่งการหดตัวของกระเบื้องนั้นจะมีผลตอคุณภาพของกระเบื้องในการนําไปใชงาน 

 3. ความสอบของกระเบื้องหลังการเผามีคาเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณตะกอนดินเซรามิคที่เพิ่มมากขึ้น 

 4. คาการดูดซึมน้ําของกระเบื้องหลังการเผาแปรผันตามปริมาณของตะกอนดินเซรามิคที่เติมลงไปใน

สวนผสมวัตถุ ดิบเมื่อเติมตะกอนดินในปริมาณที่มากขึ้นทําใหคาการดูดซึมน้ําของกระเบื้องหลังการเผามีคาเพิ่ม

สูงขึ้นตามไปดวยเนื่องจากเนื้อตะกอนดินเซรามิคมีความละเอียดจึงทําใหเกิดชองวางระหวางอนุภาคและรูพรุนเปด

เพิ่มมากขึ้นสงผลใหคาดูดซึมน้ําของกระเบื้องหลังการเผามีคาสูง 

  5. ปริมาณของตะกอนดินเซรมิคที่เหมาะสมในการนําไปใชงานในการผลิตกระเบื้องบิสกิตสําหรับ

กระเบื้องบุผนังอยูที่ไมเกิน 25% เหมาะสมในการใชงานเนื่องจากงายตอการควบคุมคุณภาพของกระเบื้องใน

กระบวนการผลิต 

  6. จากผลงานวิจัยสามารถลดตนทุนในการกําจัดกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานที่

ทําการศึกษาไดถึง 12,000 บาทตอหนึ่งวัน ( คาใชจายในการขนสงตะกอนดินเพื่อทําการกําจัดตันละ 60 บาทโดย

คิดที่น้ําหนักบรรทุก 20 ตันตอหนึ่งคัน  ) 
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