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ทรายแกว หรือทรายขาว (Glass Sand) คือ ทรายบริสุทธิ์ที่มีปริมาณซิลิกอนไดออกไซด หรือ ซิลิกา
(SiO2) มากกวา 95 % ขึ้นไป และมีสารอื่นเจือปนอยูบางเล็กนอย ไดแก อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) เหล็ก
ออกไซด (Fe2O3) แคลเซียมออกไซด (CaO) แมกนีเซียมออกไซด (MgO) และสารอินทรีย
ทรายแกวใชเปนวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตสารเคมีและสารประกอบตางๆ โดยทั่วไปการผลิตสารเคมีจะ
ใชทรายแกวที่มีสวนประกอบของซิลิกา 99 % ขึ้นไป อะลูมิเนียมออกไซด ไมเกิน 0.5 % และเหล็กออกไซด ไม
เกิน 0.1 % สารเคมีที่ใชทรายแกวเปนวัตถุดิบในการผลิต มีดังนี้
1. โซเดียมซิลิเกต (Na2O·n(SiO2)) เปนสารที่ประกอบดวย โซเดียมออกไซด (Na2O) และซิลิกา ผสมกัน
อยูโดยมีสัดสวนตางๆ กัน แลวแตชนิดและการนําไปใช ไดแก โซเดียม ออรโทซิลิเกต (Na4SiO4) โซเดียมเมตาซิ
ลิเกต ( Na2SiO3) โซเดียมพอลีซิลิเกต (Na2SiO3)n โซเดียมไพโรซิลิเกต (Na6Si2O7) และอื่นๆ มีลักษณะคลายแกว
ใส ไมมีสี สามารถละลายน้ําได โซเดียมซิลิเกตเกิดจากการหลอมสวนผสมระหวางโซเดียมคารบอเนต หรือ
โซดาแอช (Na2CO3) กับทรายแกว เมื่อหลอมเพื่อทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีแลวจะไดโซเดียมซิลิเกต และแกส
คารบอนไดออกไซด โซเดียมซิลิเกตเปนสารที่สามารถละลายไดในน้ํา สารละลายโซเดียมซิลิเกตมีชื่อเรียกอีก
อย างหนึ่ งว า Waterglass ใช เป นสารเคมี สํ าหรั บอุ ต สาหกรรมหลายประเภท เช น อุ ต สาหกรรมกระดาษ
อุตสาหกรรมผงซักฟอก อุตสาหกรรมฟอกสี อุตสาหกรรมผลิตสารทําความสะอาด เปนตน
กระบวนการผลิตโซเดียมซิลิเกต
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมแกวคัลเลท (Cullet Preparation)
โซเดียมซิลิเกตจะถูกเตรียมดวยการหลอมของผสมระหวางโซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) และทรายแกว
ที่ชวงอุณหภูมิ 1,200 – 1,400OC ขึ้นอยูกับลักษณะเตา และอัตราสวนผสม เมื่อหลอมแลวจะไดแกวที่มีโครงสรางอ
สัณฐาน (Amorphous Glass) โดยทั่วไปจะเรียกวา คัลเลท (Cullet) หรือเศษแกว ที่สามารถละลายไดในน้ําเพื่อใช
ผลิตเปนไฮเดรตโซเดียมซิลิเกตในรูปตางๆตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การเปลี่ยนเปนสารละลายโซเดียมซิลิเกต (Water glass)
เศษแกวโซเดียมซิลิเกตที่หลอมไดจะถูกนําไปใสในถังปฏิกรณ ออโตเคลฟ (Auto Clave) ซึ่งเปนถัง
ระบบปดสามารถควบคุมความดันและอุณหภูมิได น้ํารอนและไอน้ําจะถูกปลอยเขาไปในถังเพื่อละลายเศษแกว
อยางตอเนื่องจนกระทั่งเศษแกวละลายหมดและไดความเขมขนตามตองการ
ขั้นตอนที่ 3 การปรับอัตราสวนผสม
สารละลายโซเดียมซิลิเกตจากขั้นตอนที่สองจะถูกสงไปยังถังพัก (Intermediate Tank) เพื่อลดอุณหภูมิ
ใหเย็นลง และนําเขาสูถังเก็บ (Storage Tank) ในถังเก็บนี้อาจจะมีการใสสารโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ลงไป
เพื่อลดอัตราสวนของ SiO2 ตอ Na2O ใหต่ําลง สําหรับบางผลิตภัณฑ
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รูปที่ 1 กระบวนการผลิตโซเดียมซิลิเกต

ดังที่กลาวมาแลววาโซเดียมซิลิเกตมีอัตราสวนระหวาง Na2O และ SiO2 ไดหลายอัตราสวนซึ่งทําใหมี
คุณสมบัติในการนําไปใชงานตางกันดวย โดยทั่วไปโซเดียมซิลิเกตสามารถนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรม
ตางๆไดมากมาย อันเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัว ดังนี้
1. โซเดี ยมซิลิ เกตที่ มีคุณสมบัติเปนด าง และทําหนาที่ เปนสารควบคุมการเปลี่ยนแปลงคา pH
(Buffer) ที่ดี ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญมากในการนําไปใชในผงซักฟอก การฟอกสีกระดาษ และ
เสนใย

3

2. โซเดียมซิลิเกตที่มี Mole Ratio สูง จะปองกันการกัดกรอนไดดี สามารถลดการกัดกรอนโดยเกาะ
เปนชั้นเคลือบอยูระหวางผิวหนาของโลหะกับอโลหะ
3. คารบอนไดออกไซดสามารถทําใหโซเดียมซิลิเกตมีคุณสมบัติเปนกลางแลวกอตัวเปนเจลได ซึ่ง
นําไปใชใ นอุต สาหกรรมหลอโลหะ (Foundry) โดยพันธะของทรายในซิลิเกตจะจับตัว ดว ย
คารบอนไดออกไซดทําใหเกิดการขึ้นรูปอยางรวดเร็ว
โซเดียมซิลิเกตในผงซักฟอก (Detergents)
โซเดียมซิลิเกตใหคุณสมบัติเฉพาะในสูตรการผลิตผงซักฟอกที่สําคัญ คือ
- ชวยปองกันการกัดกรอนชิ้นสวนโลหะในเครื่องซักผา
- ปองกันการกัดกรอนเครื่องแกวและเซรามิก ระหวางการลางจานดวยเครื่อง
- ความสามารถในการเปนสารชวยควบคุมการเปลี่ยนแปลง pH ที่สําคัญในชวง pH 9-12
- ความเปนดางจะปรับสภาพสิ่งสกปรกที่เปนกรดใหเปนกลางได
- เปนสารที่ทําใหเกิดปฏิกิริยา Emulsification และ Saponification ทําใหน้ํามันแตกตัวผสมกับ
น้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ทําใหสิ่งสกปรกกระจายตัวออกจากกัน ไมเกาะเปนกอน
โซเดียมซิลิเกตในสารเคมี (Chemicals)
- ซิลิกาเกรดใชงานทั่วไป (Commercial Grade) สามารถผลิตโดยกระบวนการทําสารละลายให
เปนกลาง (Neutralization) หรือ กระบวนการแยกดวยเยื่อเลือกผานไฟฟา (Electromembrane)
ที่เรียกวา Electrodialysis
- เมื่อทําปฏิกิริยากับกรดในภาวะที่เหมาะสม โซเดียมซิลิเกตจะเปลี่ยนเปนซิลิกาเจล หรือเกิดการ
ตกตะกอนของซิลิกา ซึ่งถูกนําไปใชเปนตัวเติม (Filler) และสารเสริมแรง (Reinforcing Agent)
ทําใหโครงสรางภายในของยางมีความแข็งแรงทนตอการฉีกขาดและการขัดสี สามารถใชใน
ผลิตภัณฑยางประเภทตางๆได เปนสารดูดความชื้นสําหรับกาชแหง เปนตัวเติมในเนื้อยาสี
ฟนเพื่อทําหนาที่เปนสารขัดฟน
- ใชผลิต Zeolite ซึ่งเปนผลึกของอะลูมิโนซิลิเกต ไดจากการสังเคราะหโซเดียมซิลิเกตและ
โซเดียมอะลูมิเนต
- ใชเปนวัตถุดิบของซิลิกาที่ละลายน้ําไดในการผลิต Titanium Dioxide
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- ใชในกระบวนการฟอกสีดวย Hydrogen Peroxide ทั้งในอุตสาหกรรมกระดาษและเสนใย
เพื่อปรับปรุงความขาวสวาง และเปนสารฟอกสีเพอรออกไซดที่มีประสิทธิภาพ โดยจะสราง
พันธะ หรือจับไอออนของโลหะแทรนซิชันซึ่งเปนสารที่ทําใหเกิดสี เชน เหล็ก แมงกานีส
และทองแดง เปนตน
- ใชในการบําบัดน้ํา โดยเกลือของกรดจะถูกดึงประจุออกไปรวมกับซิลิเกตใหเปนกลางและ
จะเกิดสารละลายประจุบวกขึ้น ซึ่งเปนตัวเพิ่มการรวมตัวของตะกอนที่มีประสิทธิภาพสูง
สําหรับใชรวมกับอะลูมินัมซัลเฟต
- ใชในกระบวนการลอยแร ซึ่งเปนการแยกแร หรือแตงแรวิธีหนึ่ง
- ใชเปนสารชวยกระจายตัวในสวนผสมวัตถุดิบพวกปูนขาวและน้ําดินในกระบวนการผลิต
ซีเมนตพอรตแลนดแบบเปยก (Wet Process)
โซเดียมซิลิเกตสามารถใชเปนสารยึดติด (Adhesive) หรือกาว ซึ่งแทบจะเปนเพียงสาร อนินทรียชนิด
เดียวที่มีพันธะแข็งแรงมาก สามารถเปลี่ยนสถานะไปเปนสถานะกึ่งของแข็งไดอยางรวดเร็ว โดยมีการสูญเสียน้าํ
ในโครงสรางเพียงเล็กนอย นอกจากนี้โซเดียมซิลิเกตที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตสารทําความสะอาด จะชวยเพิม่
ความสามารถในการชะลาง ลดแรงตึงผิวและความหนืดของสบูเหลว
2. ซิลิกาและอะลูมิเนียมซิลิเกต (SiO2 and Al SiO3) เปนสารเติมที่ใหสีขาว ผงละเอียดมีพื้น ที่
ผิวสัมผัสสูง จึงมีความสามารถในการดูดซับไดดมี าก กรรมวิธีการผลิตไดจากการเกิดปฏิกิริยาแลวตกตะกอน
(Precipitation) ของสารละลายโซเดียมซิลิเกตกับกรดซัลฟวริกหรือกับสารละลายอะลูมิเนียมซัลเฟต ขึ้นกับ
ประเภทของผลิตภัณฑ คุณสมบัติของซิลิกาและอะลูมิเนียมซิลิเกต
- ใชเปนสารทดแทนไททาเนียมไดออกไซด (TiO2) บางสวนอยูในสีทาบานและกระดาษ ซึ่งมี
ราคาคอนขางสูง ชวยใหสีมีความคงตัวสามารถเก็บไดนานโดยสีจะไมแยกชั้นและมีความ
ขาวมากขึ้น
- ใชเปนสารชวยการไหลตัว (Free-Flowing) และตัวพา (Carrier) ในปุยเคมี ยาฆาแมลง ยาปราบ
วัชพืช อาหาร ยารักษาสัตว
- ใชเปนสารตานการจับตัวเปนกอน (Anti Caking Agent) ในเครื่องปรุงอาหารหรือครีมเทียม
และนมผง
- ใชเปนตัวเพิ่มความหนืดและปองกันการตกตะกอน (Thickener) ในยาสีฟน สารในยาสีฟน
เปนของเหลวซึ่งยากตอการใชงาน สารซิลิกาจะชวยดูดซับสารประกอบอื่นๆ ทําใหยาสีฟนมี
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ลักษณะขนคงรูปเมื่อถูกบีบออกจากหลอดยาสีฟน
- ใชเปนสารสรางรูพรุน (Pore Builder) ในแผนกั้นเซลของแบตเตอรี (Battery Separator) ทํา
ใหมีการแลกเปลีย่ นอิออนและเกิดกระแสไฟฟาในแบตเตอรีได
กระบวนการผลิตซิลิกาและอะลูมิเนียมซิลิเกต
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมแกวคัลเลท (Cullet Preparation)
โซเดียมซิลิเกตจะถูกเตรียมดวยการหลอมของผสมระหวางโซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) และทรายแกว
ที่ชวงอุณ หภูมิ 1,200 – 1,400OC ขึ้นอยูกับลักษณะเตา และอัตราสว นผสม เมื่อหลอมแลว จะไดแก วที่ มี
โครงสรางอสัณฐาน (Amorphous Glass) โดยทั่วไปจะเรียกวา คัลเลท (Cullet) หรือเศษแกว ที่สามารถละลายได
ในน้ําเพื่อใชผลิตเปนไฮเดรตโซเดียมซิลิเกตในรูปตาง ๆ ตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การเปลี่ยนเปนสารละลายโซเดียมซิลิเกต (Water Glass)
เศษแกวโซเดียมซิลิเกตที่หลอมไดจะถูกนําไปใสในถังปฏิกรณ ออโตเคลฟ (Autoclave) ซึง่ เปนถังระบบ
ปดสามารถควบคุมความดันและอุณหภูมิได น้ํารอนและไอน้ําจะถูกปลอยเขาไปในถังเพื่อละลายเศษแกว อยาง
ตอเนื่องจนกระทั่งเศษแกวละลายหมดและไดความเขมขนตามตองการ
ขั้นตอนที่ 3 การเกิดปฏิกริยากับอะลูมิเนียมซัลเฟต
สารละลายโซเดียมซิลิเกต จะถูกนําไปทําปฏิกิริยากับกรดซัลฟวริกหรือกับสารละลายอะลูมิเนียมซัลเฟต
ในถังปฏิกรณ (Reactor) ควบคุมอุณหภูมิ pH และอัตราการไหลของวัตถุดิบ ขั้นตอนนี้จะไดตะกอนในรูปสาร
แขวนลอยกอนถูกสงไปเขาถังพัก
ขั้นตอนที่ 4 การกรอง
สารแขวนลอยจากถังพักจะถูกสงเขาเครื่องกรองฟลเตอรเพลส (Filterpress) เพื่อแยกตะกอนออกจากน้าํ
และลางเกลือซัลเฟตที่ติดมากับตะกอน ตะกอนที่ไดจะถูกสงไปยังถังพักเพื่อรอการอบแหง สวนน้ําที่แยก
ออกไปจากการกรอง จะถูกสงไปบําบัดและสงเขาสูระบบอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 การอบแหง
ตะกอนที่ไดจากเครื่องกรองจะมีความชื้นประมาณรอยละ 70-80 โดยน้ําหนัก จะถูกสงเขาเครื่องอบ
แหง (Dryer) โดยผานระบบการปอนผานสกรูขับ ตะกอนจะถูกอบใหแหงดวยลมรอนจนแหง จากนัน้ นําไปเขา
เครื่องแยกผง (Bag Filter) ดวยระบบนิวเมติก ผลิตภัณฑชนิดผง (ซิลิเกตหรืออะลูมิเนียมซิลิเกต) นี้ถูกเก็บในถัง
อบแหง เพื่อรอเขาสูขั้นตอนตอไป
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ขั้นตอนที่ 6 การลดขนาดผงละเอียดกอนบรรจุหีบหอ
นําผลิตภัณฑผง (ซิลิกาหรืออะลูมิเนียมซิลิเกต) ที่ไดมาบดคัดขนาด ดวยระบบลมใหอนุภาคชนกันเอง
และถูกบดและตีโดยตัวตี (Beater) จนมีขนาดเล็กลง จะถูกลมดูดผานเครื่องคัดขนาดเขาสูเครื่องแยกผง จากนั้น
ผลิตภัณฑที่ไดจะถูกสงไปยังถังเก็บเพื่อบรรจุหีบหอรอจําหนาย
ผลิตภัณฑ (ซิลิกาหรืออะลูมิเนียมซิลิเกต) ที่บดละเอียดจนไดขนาดอาจจะมีความหนาแนน (Bulk
Density) ต่ําเกินไป เมื่อนําไปใชจะฟุงกระจาย จึงนํามาผานลูกกลิ้งระบบสุญญากาศ (Vacuum Compactor) เพือ่
ความหนาแนนกอนอัดเปนเม็ด ดวยเครื่องอัดเม็ด (Granulator) กอนสงเก็บลงถังเก็บผลิตภัณฑอัดเม็ดเพื่อบรรจุ
ถุงดวยเครื่องชั่งน้ําหนัก เก็บในคลังสินคาเพื่อจําหนายตอไป
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ถังเก็บ
สารละลาย
โซเดียมซิลิเกต

H2SO4 หรือ Al2(SO4)3

ถังปฏิกรณ

อบแหง

กรอง (filter press)

บด

vacuum press

อัดเม็ด

ถังเก็บผลิตภัณฑ

ถังเก็บผลิตภัณฑ

รูปที่ 2 กระบวนการผลิตซิลิกาและอะลูมิเนียมซิลเิ กต

3. ซิลิกาเจล (Si ) โซเดียมซิลิเกตเมื่อทําปฏิกิริยากับกรดในสภาวะที่เหมาะสมก็จะเปลี่ยนเปนซิลิกาเจล
ซิลิกาเจล เปนสารดูดความชื้นทีใ่ ชกันอยางแพรหลาย เชน ใสโหลดูดความชื้นสําหรับหองปฏิบัติทางเคมี ใสใน
หอของเพื่อดูดความชื้นระหวางการขนสง ใชในเครื่องดูดความชื้น และใชในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ เปนตน ซิ
ลิกาเจลที่ใชทั่วไปมีลักษณะเปนเม็ดกลมๆ เหมือนลูกปดบางครั้งมีการใส ลิเธียมคลอไรดซึ่งสามารถเปลีย่ นสีได
คือ เปนสีน้ําเงินเมื่อแหงและเปนสีชมพูเมื่อดูดความชื้นเขาไปมากพอ ซิลิกาเจลไมมีพิษ สามารถดูความชืน้ ไดถงึ
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รอยละ 40 ของน้ําหนักตัวและสามารถไลความชื้นออกไดโดยการเผาหรืออบที่อุณหภูมิ 170๐C หรือคั่วบน
กระทะหุงตม ซึ่งทําใหสามารถนํามาใชซ้ําแลวซ้ําอีกได
4. แคลเซียมซิลิเกต (Ca SiO3) เปนฉนวนกันความรอนแบบมีความพรุนสูง ประกอบดวยไฮดรัส
แคลเซียมซิลิเกต โดยระหวางกรรมวิธีการผลิต ไอน้ําจะเปลี่ยนรูปหินปูนและซิลิกาไปเปนไฮดรัสแคลเซียมซิ
ลิเกต ซึ่งเปนวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน นิยมนําไปใชในการหุมทอ และภาชนะในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่
ทํางานภายใตอุณหภูมิสูง ซึ่งตองการวัสดุที่นอกจากทนความรอนแลวยังจําเปนตองมีความทนทานตอแรงอัด
สูงอีกดวย
5. ซิลิกอนคารไบด (SiC) ซิลิกอนคารไบดเปนสารที่ไมพบในธรรมชาติ แตเปนสารที่สังเคราะหขึ้น ได
จากการทําปฏิกิริยาเคมีระหวางถานโคก (coke) ซึ่งองคประกอบหลักคือ ธาตุคารบอน (C) กับทราย หรือ ซิลิกา
(SiO2) โดยการใหความรอนประมาณ 2,400-2,600 ๐C จะได ซิลิกอนคารไบด (SiC) มีน้ําหนักโมเลกุล 40.07
และความถวงเฉพาะ 3.22 มีสมบัติเปนวัสดุเซรามิก ที่มีความแข็งแรงสูง ทนตอการเปลี่ยนแปลงความรอน
อยางฉับพลัน มีความตานทานตอการขัดสี มีสมบัติเปนสารกึ่งตัวนํา สามารถใชประโยชนในอุตสาหกรรม
วัสดุทนไฟ ชิ้นสวนที่ใชในเตาเผา (Kiln Furniture) ลวดไฟฟา (Heating Element) สําหรับเตาเผาอุณหภูมิสูง
ใบมีดตัดโลหะ กระดาษทราย ใชเปนชิ้นสวนทําหัวไอพนในจรวด ทําเบาหลอมโลหะ ตัวตานทานไฟฟา
สรุป
ทรายแกวสามารถผลิตเปนสารเคมีได โดยใชผสมกับโซเดียมคารบอเนต หรือ โซดาแอช (Na2CO3) ใน
สัดสวนที่เหมาะสม นําเขาสูกระบวนการหลอมจะไดสารละลายที่เรียกวา “โซเดียมซิลิเกต” ใชเปนสารเคมีใน
อุตสาหกรรมการผลิตผงซักฟอก อุตสาหกรรมฟอกสี อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมผลิต
สารทําความสะอาดตางๆ ตลอดจนใชในกระบวนการลอยแร นอกจากนี้สารละลายโซเดียมซิลิเกตที่ทําปฎิริยา
กับกรดซัลฟวริกและตกตะกอนจะเปลี่ยนเปนซิลิกา หากทําปฏิกิริยากับอะลูมิเนียมซัลเฟตและตกตะกอนจะ
เปลี่ยนเปนอะลูมิเนียมซิลิเกต ซึ่งเปนสารเคมีที่ใชทดแทนไททาเนียมไดออกไซด ใชเปนสารชวยการไหลตัว
ในการผลิตปุย ยาฆาแมลง ยาปรับวัชพืช ใชเปนสารตานการจับตัวเปนกอนในเครื่องปรุงอาหาร ครีมเทียม
หรือใชเปนตัวเพิ่มความหนืดและปองกันการตกตะกอนในยาสีฟน สวนโซเดียมซิลิเกตที่ทําปฏิกิริยากับกรดก็
จะเปลี่ยนเปนซิลิกาเจล ซึ่งเปนสารดูดความชื้น ใชในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร เปนตน
นอกจากนี้ทรายแกวยังใชเปนวัตถุดิบในการผลิตซิลิกอนคารไบดและแคลเซียมซิลิเกตอีกดวย
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