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บทคัดย่อ

Abstract

การพัฒนาสูตรของกลาสเซรามิกชนิดไมก้าให้มีความเหมาะสม
ต่อการนาไปใช้เป็นวัสดุทางทันตกรรม และอิทธิพลของซีเรียมออกไซด์
ซึ่งเป็นสารให้สีและช่วยให้เกิดนิวเคลียสที่มีผลต่อสมบัติทางกล สมบัติ
ทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และระดับสี ซึ่ง ในกลาสเซรามิก สูตรนี้มี
ปริมาณฟลูอออะพาไทต์ร้อยละ 3.5 โดยโมล และซีเรียมออกไซด์ร้อยละ
4.45 โดยมวล (GCF3.5Ce5) เริ่ ม จากน าส่ ว นประกอบทั้ ง หมดมา
หลอมเหลวในเตาที่อุณหภูมิประมาณ 1,420 ๐C เทน้าแก้วลงในน้าเพื่อให้
เย็นตัวอย่างรวดเร็ว ได้ออกมาเป็นเม็ดแก้วใส นาแก้วใสที่ได้ไปคัดขนาด
โดยเม็ ด แก้ ว ที่ มี ข นาดเล็ ก กว่ า 45 ไมครอน จะใช้ น าไปวิ เ คราะห์ ห า
อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการเกิดนิวเคลียสด้วยเครื่อง DTA แล้วจึง
นาเม็ดแก้วทั้ง หมดที่เ หลือไปหลอมใหม่อีก ครั้ง แล้วเทลงในแม่พิมพ์
คาร์บอนได้ออกมาเป็นแท่งแก้วใส นาแท่งแก้วใสมาห่อหุ้มด้วยแม่พิมพ์ที่
ท าจากปู น พลาสเตอร์ แ ละเม็ ด แก้ ว ที่ ผ่ า นการคั ด ขนาดแล้ ว ไปผ่ า น
กระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม (อ้างอิงจาก
อุณหภูมิในการเกิดผลึกที่หนึ่ง (Tp1)) ได้ออกมาเป็นแท่งกลาสเซรามิก
และเม็ดกลาสเซรามิก จากนั้ นนาไปศึกษาหาองค์ประกอบทางเคมีของ
โครงสร้างผลึกด้วยเครื่อง XRD พบว่าเกิดผลึกของ แคลเซี ย มไมก้ า
ซิ ล ิ ก อนออกไซด์ คอร์ เ ดี ย ไรท์ สทรอนเที ย มออกไซด์ สทรอน
เที ย มฟลู อ ออะพาไทด์ อะนอร์ไทต์ แมกนีเซียมซิลิเกต และฟอสเตอร์
ไรต์ ศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยเครื่อง SEM พบโครงสร้างผลึกของ
ไมก้าอย่างชัดเจน จากการทดสอบระดับสีพบว่ามีความสว่างค่อนข้างมาก
มีสีค่อนข้ างเขี ยวและเหลืองและมีค่าความทึบแสงมากกว่าสูตรที่ไม่มี
ซีเ รี ย มออกไซด์ แ ละไม่ ใ ช้ แ ม่ พิ ม พ์ ปู น ปลาสเตอร์ เมื่ อ ทดสอบความ
แข็งแรงแบบโมเมนต์ดัดสองแกนและความแข็งแบบวิกเกอร์ส พบว่ามีค่า
ต่ากว่าเช่นกัน และจากการทดสอบความสามารถในการละลายต่อกรด
พบว่ามีค่าสูงกว่า

The development of mica-based glass-ceramics which is
appropriate for applying as dental materials and influence of CeO2 as
colouring and nucleating agents on mechanical properties, chemical
property, physical properties and colouration. This glass-ceramics
consist of 3.5 mol% fluorapatite and 4.45 wt% CeO2 (GCF3.5Ce5). All
chemical compositions were weighed and mixed homogeneously,
melted at 1420C, quenched in water to obtain glass frit and classified
by sieving technique. Glass frit of < 45 µm was analysed by Differential
Thermal Analysis (DTA). Glass frit left from sieving was remelted then
was poured into carbon mould to produce a glass rod. A glass rod were
moulded by plaster and sieved glass frit then was heat-treated at
optimum temperature and time nucleation (refer to Tp1) to transform to a
glass-ceramic rod and glass-ceramic frit. After that crystalline
compositions of glass-ceramic were analysed by X-ray Diffractrometer
(XRD). XRD results showed that glass-ceramic consist of calciummica, silicon oxide, cordierite, strontium oxide, strontium fluorapatite,
anorthite, magnesium silicate and forsterite. In addition, the analysis of
microstructures by Scanning Electron Microscope (SEM) obviously
found mica microstructure. Moreover, results of coloration test showed
that glass-ceramic is highly bright with greenish yellow colour and
higher opacity than without CeO2 and without plaster molding glassceramics. Furthermore, results of biaxial flexural strength and Vickers
hardness test showed the lower biaxial flexural strength and hardness
when compare to without CeO2 and without plaster moulding glassceramics. The chemical solubility of glass-ceramic specimen is higher
than without CeO2 and without plaster moulding glass-ceramics.
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1. คำนำ

1

วัสดุทางชีวภาพ สามารถนามาใช้ทดแทนเนื้อเยื่อหรือ อวัยวะ
ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ที่เกิดการเสื่อมสภาพหรือเสียหาย เซรามิก
ชีวภาพ ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาสาหรับใช้ในซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย
ของร่างกายมนุษย์เช่น กระดูก ข้อต่อ และฟัน เนื่องจากมีสมบัติเด่นใน
ด้านความสามารถเข้ากับร่างกายมนุษย์ได้ (Biocompatibility) วัสดุที่กาลัง
พัฒ นาและเป็ นที่ น่ า สนใจส าหรั บ การท าฟั น เที ย ม คื อ กลาสเซรามิ ก
(Glass-Ceramics) กระบวนการผลิตกลาสเซรามิกจะเริ่มจากการหลอม
เนื้อแก้วให้เป็นของเหลวเช่นเดียวกับแก้วชนิดอื่นๆ แต่จะแตกต่างกันคือ
ก ล าสเ ซร ามิ ก จ ะ ต้ อ ง ผ่ า นก ระ บวนก ารทาง ค วามร้ อ น ( Heat
Treatment) ซึ่ ง จะท าให้ สารช่ว ยสร้ างให้ เ กิด นิ วเคลี ย ส (Nucleating
Agent) ที่ผสมอยู่ในเนื้อแก้วตกผลึกออกมา และเป็นแกนกลางให้เนื้อ
แก้วส่วนอื่นๆ มาเกาะทาให้ผลึกเติบโตขึ้น สารสร้างนิวเคลียสที่นิยมใช้
ได้แก่ TiO2, P2O5 ZrO2 (Alizadeh et al., 2008) และ CeO2 (Ping et al.,
2009) สมบัติของกลาสเซรามิก คือ แข็งแรงสูง ทนการขัดสีได้ดี ขยายตัว
เนื่องจากความร้อนต่า ทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ มี
ความสามารถในการขึ้นรูป และมีสีใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ (Park and
Lake, 2007) กลาสเซรามิกที่เหมาะสมสาหรับการใช้งานด้านทันตกรรม
มากที่สุด คือ กลาสเซรามิกชนิดไมก้า (Mica-Based Glass-Ceramics)
เนื่องจากมีสมบัติด้านการกรอแต่งที่ดีมาก แต่เนื่องจากยังมีปัญหาอยู่คือสี
ของกลาสเซรามิกยังไม่สามารถที่จะทาให้ระดับของสีใกล้เคียงกับฟันจริง
ได้ สีของกลาสเซรามิกจะรวมตัวกันอยู่ในองค์ประกอบผลึกของสารให้สี
จะทาให้มีสีขึ้นในระหว่างการเผา สีของเซรามิกส่วนใหญ่เกิดจากสารให้
สีที่เกิดขึ้นภายในจากออกไซด์ของโลหะทรานซิชั่น (Grossman, 1995)
การวิจัยนี้จัดทาเพื่อพัฒนาระดับสีของกลาสเซรามิกชนิดไมก้า
ให้ใกล้เคียงกับสีฟันธรรมชาติของมนุษย์ ศึกษาและทดสอบสมบัติทาง
กล ทางเคมี และทางกายภาพรวมไปถึงระดับสี โดยใช้ออกไซด์ของโลหะ
ทรานซิชั่น ได้แก่ CeO2

2. สำรเคมี และวิธีดำเนินกำรดำเนินโครงงำน
2.1. ขั้นตอนการผลิตแท่งแก้วและเม็ดแก้ว
ชั่ง สารเคมี ทั้ง หมด ได้แ ก่ MgO, SiO2, Al2O, MgF2 , CaF2,
CaCO3, SrCO3, P2O5 และ CeO2 นาเข้าเตา โดยคงอุณหภูมิประมาณ 1420
๐
C โดยให้อัตราความร้อน 10 ๐C/min เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที จากนั้น
จึงเทน้าแก้วที่หลอมละลายลงในถังสแตนเลสที่บรรจุน้าไว้ จะได้แก้ว มี
ลักษณะเป็นเม็ดหรือเกล็ดใสเรียกว่า Frit นาไปอบไล่น้าที่อุณหภูมิ
ประมาณ 50 ๐C นาเม็ดแก้วมาคัดขนาดโดยใช้ตะแกรงร่อน ที่มีขนาด
มากกว่า 2 มิลลิเมตร นาไปผ่านกระบวนการทางความร้อน แล้วจึงนาไป
วิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคด้วยเครื่อง SEM เม็ดแก้วที่มีขนาดเล็กกว่า
45 ไมครอน ให้นาไปวิเ คราะห์กระบวนการทางความร้อนด้วยเครื่อง
DTA และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโครงสร้างผลึกด้วยเครื่อง
XRD สาหรับเม็ดแก้วที่เหลือจากการคัดขนาดจะนากลับไปหลอมใหม่อีก

ครั้ง หลังจากที่ให้ความร้อนแก่เม็ดแก้วประมาณ 1 ชั่วโมง จึงเริ่มให้ความ
ร้อนแก่แม่พิมพ์คาร์บอน จนถึงอุณหภูมิ Tg – 50oC นาน้าแก้วหลอมเทใส่
แม่พิมพ์คาร์บอน และอบอ่อนที่อุณหภูมิที่ Tg - 50๐C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
30 นาที เพื่อเป็นการลดความเค้นตกค้าง (Annealing)
2.2. ขั้นตอนวิเคราะห์อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกิดนิวเคลียส (Optimum
Nucleation Temperature) (Marotta et al., 1981)
นาผงแก้วที่มีขนาดเล็กกว่า 45 ไมครอน เข้าเครื่อง DTA เพื่อให้
ความร้อนแก่ผงแก้ว โดยมีอัตราให้ความร้อน 10 ๐C/min สารอ้างอิงที่ใช้
คือ α - Al2O3 จากนั้นหาค่า Tg, Tp และ Tm โดยให้ความร้อนจนถึง
อุณหภูมิ 1200๐C เมื่อทราบค่าอุณหภูมิดังกล่าวแล้วจะนามาหาอุณหภูมิที่
เหมาะสมในการเกิดผลึกได้ โดยให้ความร้อนอีก 5 ครั้งที่อุณหภูมิต่างกัน
ดังนี้คือ Tg, Tg±15๐C และ Tg±30๐C โดยคงไว้ 1 ชั่วโมง จากนั้นให้ความ
ร้อนจนถึงอุณหภูมิ 1100๐C แล้วนาค่าของอุณหภูมิ Tp1 ของการทั้ง 5 ครั้ง
ไปหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกิดของนิวเคลียส โดยการสร้างกราฟ
ระหว่างอุณหภูมิที่คงไว้กับผลต่างของอุณหภูมิ Tp1 ของแก้วกับอุณหภูมิ
Tp1 ของแก้วที่ถูกคงไว้ที่อุณหภูมิต่างๆทั้ง 5 ค่า (Tp1-Tp1*) จากนั้นหา
จุดตัดสูงสุดของกราฟระหว่างเส้นแนวโน้มทั้ง 2 เส้น คืออุณหภูมิที่
เหมาะสมในการเกิดนิวเคลียส
2.3. ขั้นตอนการวิเคราะห์เวลาที่เหมาะสมในการเกิดนิวเคลียส (Optimum
Nucleation Time) (Marotta et al., 1981)
นาผงแก้วที่มีขนาดเล็กกว่า 45 ไมครอน เข้าเครื่อง DTA ให้
ความร้อนแก่แก้วจนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกิดนิวเคลียส โดยคง
อุณหภูมินั้นไว้ที่ระยะเวลา 0.5, 1, 2, 4 และ 10 ชั่งโมง จากนั้นนาผล
ทั้งหมดมาสร้างกราฟระหว่างผลต่างของอุณหภูมิ Tp1 กับอุณหภูมิ Tp1
ของแก้วที่ถูกคงไว้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกิดนิวเคลียส (Tp1-Tp1*)
กับเวลาที่คงอุณหภูมินั้นไว้ จากนั้นลากเส้นขนานกับเส้นกราฟในแนวตั้ง
และลากเส้นขนานกับเส้นกราฟในแนวนอน ซึ่งจะได้จุดตัด คือเวลาที่
เหมาะสมในการเกิดนิวเคลียส
2.3. ขั้นตอนการทาแท่งกลาสเซรามิก
นาแท่งแก้วและเม็ดแก้วที่คัดขนาดแล้วไปผ่านกระบวนการทาง
ความร้อนในเตา จากอุณหภูมิห้องจนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกิด
นิวเคลียส และคงอุณหภูมินั้นไว้เป็นเวลาเท่ากับเวลาที่เหมาะสมนิวการ
เกิดนิวเคลียส จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิ ไปจนถึงอุณหภูมิที่นิวเคลียสเกิดการ
โตเป็นผลึก คงไว้เป็นระยะเวลาเดียวกับช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ
เกิดนิวเคลียส และปล่อยให้ชิ้นงานเย็นตัวในเตา ซึ่งจะได้เม็ดกลาสเซรา
มิก และแท่งกลาสเซรามิกที่มีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นจนทึบ
ในการวิจัยนี้ได้มีการใช้ปูนพลาสเตอร์ชนิดทนความร้อนทาเป็น
แม่พิมพ์ชั่วคราวในการช่วยพยุงแท่งแก้วขณะที่อยู่ในกระบวนการทาง
ความร้อนในเตา ซึ่งอัตราส่วนผสมของปูนพลาสเตอร์ต่อน้า คือ ปูนพลา
สเตอร์ 200 กรัมต่อน้า 76 มิลลิลิตร
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2.4. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโครงสร้างผลึก โดยนาแก้ว
และกลาสเซรามิกที่ถูกบดจนมีขนาดเล็กกว่า 45 ไมครอนมาอัดขึ้นรูปให้
เป็นรูปลักษณะช่องหน้าต่าง (Window) แล้วนาเข้าเครื่อง XRD

3. ผลกำรดำเนินโครงงำนและวิจำรณ์

2.5. การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค โดยนาเม็ดกลาสเซรามิก ที่มีขนาด
ใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตร 2-3 เม็ดที่กลมมน ทุบให้แตกออกเป็นส่วนๆ นาเข้า
เครื่อง Ultrasonic Cleaner แล้วนามาจุ่มกรด HF เข้มข้น10% เป็นเวลา 20
วินาที นาชิ้นงานไปเคลือบทอง จากนั้นนาชิ้นงานไปเข้าเครื่อง SEM

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิด้วยเครื่อง DTA ของกลาสเซรามิก
สูตร GCF3.5Ce5 กับ GCF3.5 (พรพิมล, 2554)
อุณหภูมิ (°C)
Tg
Tp1
Tp2
Tm1
Tm2

2.6. การวัดระดับสี นาแท่งกลาสเซรามิกมาตัดตามแนวขวางเป็นแผ่น ให้
มีความหนาแผ่นละประมาณ 2 มิลลิเมตร จานวน 10 ชิ้น หลังจากนั้น
นาไปขัดหยาบและขัดละเอียด นาไปวัดระดับสีด้วยเครื่อง Colourimeter
2.7. การทดสอบความแข็งแรงแบบโมเมนต์ดัดสองแกน นาชิ้นงานที่ผ่าน
การวัดระดับสีมาเข้าเครื่อง UTM โดยวางลงบนฐานรองที่เป็นลูกเหล็ก
ทรงกลม 3 ลูกที่จัดวางตัวเป็นรูปมุมสามเหลี่ยม ให้หัวกดเลื่อนลงมาด้วย
ความเร็ว 0.1 mm/min จนทาให้ชิ้นงานแตกหักทั้งหมด 10 ชิ้น แล้วหา
ค่าเฉลี่ยโดยคานวณจากสูตรดังนี้
 0.2387    
S
d2
 b   1   b 
X  1   ln   
 
 c   2  c 
2

(1)
2

2
2

a 
a
Y  1  1  ln    1   
 c  
c


(2)
(3)

โดยที่ S ความเค้นดึงสูงสุดที่ตาแหน่งศูนย์กลาง (MPa), P แรงที่
ทาให้ชิ้นงานแตกหัก (N), D ความหนาของชิ้นงาน (mm),  สัดส่วนปัว
ซองของเซรามิก = 0.25, a รัศมีของลูกเหล็ก (mm), b รัศมีของพื้นที่รับ
แรง (mm), c รัศมีชิ้นงาน (mm)
2.8. การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ส นาชิ้นส่วนของชิ้นงานที่ผ่าน
การทดสอบความแข็ งแรงแบบโมนเมนต์ดัดสองแกนเข้าเครื่อง Micro
Vickers Hardness Test ใช้แรงกด 500 กรัม กดลงบนชิ้นงานค้างไว้เป็น
เวลา 15 วินาที ซึ่งกดทั้งหมด 15 จุดต่อชิ้น และแบ่งเป็น 3 วงต่อแผ่น คือ
วงนอก วงกลาง และวงใน โดยกดวงละ 5 จุด นาไปหาค่าเฉลี่ยความแข็ง
2.9. การทดสอบความสามารถในการละลายต่อกรด นาชิ้นงานกลาสเซรา
มิกที่มีพื้นที่หน้าตัดรวมกันไม่ต่ากว่า 30 cm2 ที่ผ่านการขัดแล้วเข้าเครื่อง
Ultrasonic Cleaner แล้วอบที่อุณหภูมิ 150๐C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้น
ชั่งน้าหนัก แล้วจึงไปแช่ กรดนาส้มเข้มข้ น 4% ในขวดก้นกลม แล้ว
นาเข้าเตาที่อุณหภูมิ 80 ๐C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง และอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ
150๐C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ชั่งน้าหนักหลังทดสอบ คานวณหาน้าหนักที่
หายไปต่อพื้นที่ผิว

3.1 การวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเครื่อง DTA

GCF3.5Ce5
GCF3.5

628.7 789.7
628 779

879.5
883

1032.3 1073.8
1038 1133

จากตารางที่ 1 พบว่าอุณหภูมิ Tg และ Tp1 ของกลาสเซรามิกสูตร
GCF3.5Ce5 มีมากกว่าของ GCF3.5 แต่จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าเมื่อใส่ CeO2 จะส่งผลให้ Tg และ Tp1 ลดลง (Hu et al., 2005) แต่
เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะ อุปกรณ์หลอมน้าแก้วและแก้วดั้งเดิมที่ต่างกัน
อุณหภูมแิ ละเวลาที่เหมาะสมในการเกิดนิวเคลียสของกลาสเซรา
มิกสูตร GCF3.5Ce5 เท่ากับ 643.20๐C และ 4 ชั่วโมงตามลาดับ
3.2. การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ข องกลาสเซรามิ ก สู ต ร
GCF3.5Ce5 พบว่าเกิดผลึกของ แคลเซี ย มไมก้ า ซิ ลิ ก อนออกไซด์
คอร์ เ ดี ย ไรท์ สทรอนที ย มออกไซด์ สทรอนเที ย มฟลู อ ออะพาไทด์
อะนอร์ไทต์ แมกนีเซียมซิลิเกต และฟอสเตอร์ไรต์
3.3. วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของผิวและเนื้อใน ที่โครงสร้างพื้นผิวของ
กลาสเซรามิกสูตร GCF3.5Ce5 พบโครงสร้างคล้ายแท่ง รูปเข็ มหรือ
ฟลูออร์อะพาไทต์น้อยมาก ที่โครงสร้างเนื้อในพบว่ามีรูปร่างคล้ายขนนก
และซ้อนกันเป็นชั้นๆ คือโครงสร้างของไมก้า
3.4. การวัดระดับสี ของกลาสเซรามิกสูตร GCF3.5Ce5 มีค่าความสว่าง
ค่ อ นข้ า งขาว มี สี ค่ อ นข้ า งเขี ย วและเหลื อ ง ส่ ว นกลาสเซรามิ ก สู ต ร
GCF3.5 มีค่าความสว่างค่อนข้างขาว มีสีค่อนข้างเขียวและน้าเงิน ค่า
ค วา มทึ บแ สง ข อง สู ต ร GCF3.5Ce5 มี ค่ าม าก ก ว่ า สู ต ร GCF3.5
ค่อนข้างมาก น่าจะเป็นผลมาจากการเติม CeO2
3.5. การทดสอบความแข็งแรงแบบโมเมนต์ดัดสองแกน ของกลาสเซรา
มิกสูตร GCF3.5Ce5 มีค่า 141.23 MPa ของสูตร GCF3.5 มีค่า 183.22
MPa เนื่องจากการที่ใส่ CeO2 ที่เป็นสารช่วยให้เกิดนิวเคลียสลงไปอาจ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ผลึ ก ที่ มี ข นาดเล็ ก จ า นวนมาก แต่ ใ นขั้ น ตอนของ
กระบวนการทางความร้อนของแท่งแก้วสูตร GCF3.5Ce5 มีการใช้ปูน
ปลาสเตอร์ทาเป็นแม่พิมพ์ชั่วคราว ทาให้มีการเย็นตัวอย่างช้าๆ ขนาดของ
ผลึกจึงอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าของสูตร GCF3.5
3.6. การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์สแบบสุ่ม ของกลาสเซรามิกสูตร
GCF3.5Ce5 มีค่า 3.52 GPa ของสูตร GCF3.5 มีค่า 3.53 GPa เมื่อทดสอบ
ความแข็งแบบวิเกอร์สแบบแบ่งพื้นที่ของกลาสเซรามิกสูตร GCF3.5Ce5
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ได้ค่าความแข็ง วงใน 3.74 GPa วงกลาง 3.53 GPa วงนอก 3.28 GPa เหตุ
ที่เป็นเช่นนี้ อาจเพราะวงนอกเป็นพื้นที่ที่สัมผัสกับผิวแม่พิมพ์ปูนพลา
สเตอร์มากที่สุดจึงมีการเย็นตัวช้าที่สุด เป็นสาเหตุให้ขนาดของผลึกใหญ่
ที่สุด จากความแข็งที่มีน้อยลงนี้ ทาให้ค่าดัชนีความเปราะลดลง ส่งผลให้
ความสามาถในการกรอแต่งเพิ่มสูงขึ้น (Baik et al.,1995), (Chaysuwan et
al., 2011)
(4)
โดยที่ B ค่าดัชนีความเปราะ H ค่าความแข็งแบบวิเกอร์ส KIC
ความความเหนียวต้านทานการแตกหัก
3.7. การทดสอบความสามารถในการละลายต่อกรดของกลาสเซรามิก
สูตร GCF3.5Ce5 มีค่า 341 µg.cm-2 ส่วนสูตร GCF3.5 มีค่า 268 µg.cm-2
กลาสเซรามิกสูตร GCF3.5Ce5 มีค่าความสามารถในการละลายต่อกรด
มากกว่าสูตร GCF3.5 เนื่องจากแข็งแรงน้อยกว่าพันธะในโครงสร้างจึง
แข็งแรงน้อยกว่าเช่นกัน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล ISO 6872: 2008(E)
Biaxial Flexural Strength Chemical Solubility
Materials
(MPa)
(µg.cm-2)
GCF3.5Ce5
141.23
341
Core Ceramics
> 100
< 2000

4. สรุปผลกำรดำเนินโครงงำน
การใส่ CeO2ลงในกลาสเซรามิก สู ต ร GCF3.5Ce5 มีผ ลให้
อุณหภูมิ Tg และ Tp1 เพิ่ม สูง ขึ้ น พบองค์ ป ระกอบเคมีห ลัก ได้แ ก่
แคลเซียมไมก้า ซิลิกอนออกไซด์ สทรอนเทียมออกไซด์ สทรอนฟลูออร์
อะพาไทต์ อะนอไทต์ และแมกนีเซียมซิลิเกต ผลจากการใส่ CeO2 และใช้
ปูนพลาสเตอร์ทาเป็นแม่พิมพ์ชั่วคราวมีผลทาให้สีของกลาสเซรามิกสูตร
GCF3.5Ce5 มีค่าความสว่างค่อนข้างขาว มีสีค่อนข้างเขียวและเหลือง มี
ค่าความทึบแสงค่อนข้างมาก มีค่าความแข็งแรงแบบโมเมนต์ดัดสองแกน
และค่ าความแข็ งแบบวิกเกอร์สต่ากว่าสูตร GCF3.5 อีก ทั้งยังทาให้ มี
ความสามารถในการละลายต่อกรดที่สูงกว่าสูตร GCF3.5 สุดท้ายจากการ
เปรียบเทียบกับ ISO 6872: 2008(E) ได้ว่ากลาสเซรามิกสูตร GCF3.5Ce5
สามารถนาไปใช้เป็นวัสดุแกนชนิดเซรามิกสาหรับการซ่อมแซมทางทัน
ตกรรมที่เรียกว่า Core Ceramics
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