ขบวนการผลิตแกวเจียระไน
วัตถุดิบที่ใชในการทําแกวเจียระไน
1. ทราย เปนตัวทําใหเกิดเนื้อแกว ตองเปนทรายละเอียดและมีความบริสุทธิ์สูง มีปริมาณเหล็กต่ําควรนอยกวา 0.013 หากมี
มากกวานี้แกวจะไมใส เพราะเหล็กจะทําใหแกวเปนสีเขียว
2. ตะกั่ว ที่นิยมใชมี 2 ชนิด คือตะกั่วแดง และตะกั่วเหลือง ตะกั่วจะเปนตัวชวยใหอุณหภูมิของการหลอมต่ําลง การใชตะกั่วตอง
ระวังเพราะเปนสารพิษ
3. โพแทสเซียมคารบอเนต เปนวัตถุดิบที่ชวยลดจุดหลอมตัว แตมักมีซัลเฟตปน
4. โซเดียมคารบอเนต, แบเรียมคารบอเนต, ซิงคออกไซด และบอแรกซ จะเปนตัวเพิ่มชวงการออนตัวของแกวใหยาวนานขึ้น
5. สารหนู ใชคูกับเกลือไนเตรตและโคบอลทออกไซด โดยใชเปนตัวไลฟองอากาศและเปนตัวฟอกสี สารหนูจะทําใหเหล็กออกไซด
ในแกวซึ่งทําใหเนื้อแกวเปนสีเขียวเปลี่ยนเปนสีเหลือง แตสารหนูเปนสารพิษ สวนโคบอลทออกไซดจะทําใหแกวมีสีฟา ซึ่งจะได
เนื้อแกวใส
6. เศษแกวบด ใชเรงความรอน
สูตรแกวเจียระไน ที่นิยมใชกัน คือ ซิลิกา รอยละ 50 โดยน้ําหนัก ตะกั่วออกไซด รอยละ 23-31 โพแทสเซียมออกไซด รอยละ
12-18 (อาจใชโซเดียมออกไซดแทนประมาณรอยละ 2) นอกจากนี้มีแบเรียมคารบอเนต ซิงคออกไซด หรือบอแรกซเล็กนอย
อัตราสวนของตัวฟอกสีคือ 100 กิโลกรัมของทรายจะใชสารหนู 300-500 กรัม เกลือไนเตรต 1,500-3,500 กรัม โคบอลทออกไซด
0.1 กรัม
ขั้นตอนการผลิตแกวเจียระไน
1. การหลอม (melting) ใชอุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียส ในเบาทนไฟ (pot furnace) เปนเวลา 11
ชั่วโมง จะไดน้ําแกว ระหวางการหลอม ตะกั่วจะถูกเผาแบบลดออกซิเจนได lead metal ซึ่งจะ
ตกตะกอนสูพื้นเตาและกัดกรอนกนเบา ควรเติม oxidizing agent ลงไปในสวนผสมดวย
2. การขึ้นรูป (forming) จุมน้ําแกวดวยไมซาง แลวใชคนเปา
ในแบบพิมพโลหะ หรือเปาโดยอิสระ
3. การอบ (annealing) ที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เพื่อลดความรอนกอนนําไปตัด
เปนเตาตอเนื่องมีสายพานเคลื่อนที่ เวลาที่ใชขึ้นกับความหนาของผิวแกว ปกติใช 1
ชัว่ โมงตอแกวหนา 1 เซนติเมตร แลวนําไปตัดปากแกวดวยแกส ลบคมและสวนเกิน
พรอมทั้งขัดใหเรียบ แลวนําไปอบอีกครั้งที่ 430 องศาเซลเซียส
4. การเจียระไนและการตกแตง (engraving & decorating) เพื่อใหผลิตภัณฑมีความ

สวยงาม มีดานมุมรับแสง เกิดเปนประกาย
5. การกัดดวยกรด (etching) เพื่อเอาตะกั่วที่ผิวแกวออกและทําใหผิวแกวแวววาวขึ้น โดยใชกรดกัดแกวรอยละ 5 ผสมกับกรดซัล
ฟูริก รอยละ 95 แชไวครึ่งชั่วโมง แลวลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
คุณสมบัติของแกวเจียระไน
1. ชวงการออนตัวยาว ขณะเปาขึ้นรูปตองมีชวงการออนตัวอยูนานพอสมควร เพือ่ ใหชา งมีเวลาในการตกแตง
2. มีดรรชนีหักเหสูง มีความเปนประกายแวววาว ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณของตะกั่วที่ผสม
3. เคาะมีเสียงดังกังวาน พบในแกวที่มีตะกั่วอยูในปริมาณปานกลางจนถึงสูง
4. ปองกันการทะลุทะลวงของกัมมันตภาพรังสีไดดี กันรังสีแกรมมาไดเนื่องจากมีความหนาแนนสูง

ชนิดของแกว สามารถแบงไดดงั นี้
1. แกวธรรมดา ประกอบดวย โซเดียม คัลเซียมซิลิเกต ซึ่งเปนสวนผสมหลักในการทําแกวทั่วๆ
ไป เชน ถวยแกว ขวด เปนตน
2. แกวเหลว (Water Glass) มีลักษณะเปนของเหลวขนๆ ละลายไดในน้ํา ทําจากการหลอมตัว
ของทรายและโซเดียมคารบอเนต หรือที่เรียกวา โซเดียมซิลิเกต ใชเปนวัตถุประสานแกวหรือ
เปนซีเมนตทนไฟ
3. แกวสี ทําเปนแกวสีตางๆ ไดโดยเติมออกไซดของโลหะบางชนิดลงไปในสวนผสม เชน เติมมังกานิสเปนสีชมพู โคบอลทเปนสีน้ํา
เงิน โครเมียมเปนสีเขียวแกมเหลืองทอง ทองแดงเปนสีเขียว เซเลเนียมเปนสีเหลือง หรืออาจเติม คัดเมียมซัลไฟดเปนสีเหลือง
ทองคําเปนสีแดง ความเขมขนของสีในเนื้อแกวขึ้นอยูกับปริมาณออกไซดหรือสารที่เติมลงไป
4 . แกวผลึก (Crystals) คือแกววาวแสงและหักเหแสงไดมาก แกวชนิดนี้ผสมดวยออกไซดของตะกั่ว และออกไซดของแบเรียม
เมื่อนําไปเจียระไนเปนสิ่งของตางๆ จะสองแสงแวววาวและมีราคาสูง ถาใชโบรอนออกไซดผสมจะใหแกวชนิดโบโลซิลิเกต ซึ่งจะให
แกวแสงสวางวาวเพิ่มขึ้นอีกมากสามารถขับแสงออกมาไดหลายสี ใชทําเพชรและพลอยเทียมเรียกวา สตราส (Strass)
5. แกวโอปอล (Opal Glass) มีดีบุกออกไซด เซอรโกเนียม ฟลูออรสปาร ไครโอไรด และ
แคลเซียมฟอสเฟตผสมอยูดวย
6. แกวไพเร็กซ (Pyrex Glass) คือแกวที่ทนความรอนสูง มีสัมประสิทธิ์แหงการขยายตัวนอยมาก
ทนกรดและทนตอกระแสไฟฟาไดใชทาํ ภาชนะหุงตมทําเครือ่ งใชทางวิทยาศาสตร
7. แกวเยนา (Jena Glass) เปนแกวที่ทําจากสังกะสีออกไซดและแบเรียมออกไซด แทนโซเดียม

ออกไซดและโปตัสเซียมออกไซด ใชทําเครื่องแกวทางวิทยาศาสตร
8. แกวแวนตา จะมีเกลือของเหล็กซึ่งอยูในสภาวะเฟอรรัสละลายอยูดวย ใชปองกันอันตรายใหนัยนตาจากรังสีอินฟาเรด และรังสี
อุลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย
9. แกวพิเศษ เปนแกวเลนซที่ใชสําหรับกลองถายรูป กลองสองทางไกล กลองจุลทรรศน และกลองโทรทรรศน หรือหลอดแกว
เคลือบทํารังสีเอ็กซ (X-ray) ซึ่งประกอบดวยซิลิกา 71% โบรอนออกไซด 14% อลูมินา 5% และโซเดียมออกไซด 10%
10. แกวควอรท คือแกวที่ทาํ จากควอรท (หินเขี้ยวหนุมาน) มีคุณสมบัติพิเศษคือไมมีการหดตัวหรือขยายตัว จึงไมแตกงายเมื่อ
นําไปเผาใหรอนจัดและทําใหเย็นลงทันที การทําแกวควอรทตองใชอุณหภูมิสูงและมักเกิดฟองอากาศ จึงตองหลอมในสูญญากาศ
สวนแกวควอรทที่ทําขึ้นโดยหลอมควอรทติตาเนียมกับเซอรโกเนียมนั้นเรียกวา ซิลอกไซด
ที่มา : - แกวเจียระไน Crystal Glass วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ ฉบับที่ 116 มค. 2531
- แกวเจียระไน (Crystal Glass) น้ําทิพย สามิตสาร ปที่ 49 ฉบับที่ 3 พค.- มิย. 2536
- แกว สารานุกรมไทย เลม 3
เรียบเรียง : นางสาวมัทนา พฤกษะริตานนท นักวิทยาศาสตร 8 กลุมงานวิเคราะหสินคาและของกลาง

