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Grinding & Milling 

 
Ball Mill ทีใ่ชส้ าหรับบดวตัถดุบิใหม้คีวามละเอยีดนัน้สามารถแบง่อยา่งกวา้งๆไดเ้ป็นสองประเภทคอื แบบ 
Batch Mill และแบบ Continuous Mill 
 
Batch mill เป็นการบดโดยใช ้Ball mill โดยการเตมิวตัถ ุและ Medium เชน่ น ้า, อัลกอฮอล,์ โพลเีอธลินี 
และ Additive ตา่ง ๆ เชน่ ตัวชว่ยการกระจายลอยตวั (Deflocculant) ลงไปใน Ball Mill แลว้ท าการปิดฝา 
Ball Mill และจงึเริม่ด าเนนิการบด จนกระท่ังไดค้วามละเอยีดหรอืเวลาตามทีต่อ้งการจงึท าการถา่ยน ้าสลปิ 
ออกมา ซึง่เป็นการผลติแบบไมต่อ่เนือ่ง การบดแบบ Batch Millนี ้ส ิง่ส าคัญทีจ่ะตอ้งค านงึถงึก็คอื คณุภาพ
ของน ้าสลปิ หรอืสเีคลอืบทีส่ม า่เสมอในแตล่ะ batch, ตน้ทนุในการผลติและ ประสทิธภิาพในการบด 
 
การบดโดยใช ้Batch Mill นัน้ สามารถบดไดทั้ง้แบบแหง้ และแบบเปียก โดยวตัถดุบิทีต่อ้งการบดนัน้ 
สามารถบดแยกสว่นระหวา่งพวกวตัถดุบิทีม่คีวามแข็งมาก (Hard Material) อยา่งเดยีว โดยมกีารเตมิดนิลง
ไปบางสว่น เพือ่ชว่ยในการกระจายลอยตัว แลว้จงึน าสลปิทีไ่ดไ้ปผสมรวมกันกับพวกวตัถดุบิทีไ่มแ่ข็ง แตม่ี
การจับตัวกันอยา่งออ่นๆ (Soft Material) ใหค้รบสตูรตอ่ไป 
 
ในการบดเพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพทีด่นัีน้ มปัีจจัยทีจ่ะตอ้งควบคมุดังตอ่ไปนี ้
1. ปรมิาณของลกูบดทีใ่ชใ้นหมอ้บด 
2. ขนาดของลกูบดและสดัสว่นในแตล่ะขนาดทีเ่ตมิลงในหมอ้บด 
3. ชนดิของลกูบด (Type of Grinding Media) 
4. ชนดิของตัวกรหุมอ้บด (Liner)  
5. ความเร็วในการหมนุของหมอ้บด (Critical Speed) 
6. ปรมิาณของวตัถดุบิทีเ่ตมิและปรมิาณของ Medium ทีเ่ตมิ 
7. ความสม า่เสมอของวตัถดุบิ และความแข็ง (Hardness) ของวตัถดุบิ  
8. ความละเอยีดของวตัถดุบิ 
9. ความหนดื (Viscosity) และความหนาแน่น (Density) ของน ้าดนิหรอืสเีคลอืบ 
10. ปรมิาณการเตมิ Deflocculant และชนดิของ Deflocculant 
11. วธิกีารเตมิวตัถดุบิและตัวชว่ยปรับปรงุคณุภาพ (Additive) 

 
 
 
ปรมิาณของลกูบดทีใ่ชใ้นหมอ้บดแบบ Batch Mill 
 
เพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพในการบดสงูสดุนัน้ การเตมิลกูบดลงไปในหมอ้บด (Ball Mill) นัน้ จะเตมิอยูท่ี่
ประมาณ 50 - 55 % ของปรมิาตรภายในทัง้หมดของหมอ้บด ซึง่จากการทดสอบ พบวา่ ชว่งของการเตมิลกู
บดในชว่งนีจ้ะชว่ยใหเ้วลาในการบดนอ้ยทีส่ดุ และคา่การกระจายตัวของอนุภาค (Particle Size 
Distribution) จะดทีีส่ดุ 
 
Alumina Ball 
ลกูบดชนดิเนือ้อลมูน่ิาจะมรีาคาสงู แตป่ระสทิธภิาพในการบดจะด ีเนือ่งจากมคีา่ความถว่งจ าเพาะสงู รวมทัง้
การสกึหรอก็จะนอ้ยดว้ย ซึง่ถา้ค านวณถงึตน้ทนุคา่ไฟฟ้าทีส่ามารถลดไดเ้นือ่งจากสามารถลดชัว่โมงบดลง
ได ้ค านวณ % การสกึหรอของลกูบดทีล่ดลง ตน้ทนุของการใชล้กูบดแบบอลมูน่ิา จะถกูในระยะยาว 
เพยีงแตต่อนลงทนุครัง้แรกนัน้อาจจะตอ้งลงทนุสงูกวา่ 
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ขนาดของลกูบดและสดัสว่นในแตล่ะขนาดทีใ่ชเ้ตมิลงในหมอ้บด 
 
ขนาดของลกูบดทีใ่ชเ้ตมิในหมอ้บดนัน้ขึน้อยูก่ับขนาดของหมอ้บดทีเ่ราใชง้าน, ขนาดของวตัถดุบิทีเ่ตมิลง
ไปในหมอ้บดและความละเอยีดชองน ้าสลปิทีต่อ้งการบด โดยลกูบดขนาดใหญจ่ะท าหนา้ทีบ่ดยอ่ยวตัถดุบิที่
มขีนาดใหญใ่หเ้ล็กลงและลกูบดขนาดเล็กจะเป็นตวัท าใหว้ตัถดุบิเล็กลงไดต้ามทีเ่ราตอ้งการ ลกูบดขนาด
เล็กนัน้จะบดวตัถดุบิใหม้ขีนาดการกระจายตัวของอนุภาคไดแ้คบกวา่ลกูบดขนาดใหญเ่นือ่งจากมพีืน้ที่
ผวิสมัผัสมากกวา่ การเตมิลกูบดทีม่ขีนาดแตกตา่งกันลงไปในหมอ้บดนัน้จะชว่ยใหก้ารเรยีงตัวของลกูบดดี
ขึน้ น่ันคอืมชีอ่งวา่งลดลง ท าใหเ้ราสามารถเตมิวตัถดุบิลงไปในหมอ้บดไดม้ากขึน้ นอกจากนีก้ารเตมิลกูบด
หลายๆขนาดจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการบดใหด้ขี ึน้ดว้ย 
 
Alumina Brick 
 
เป็นตัวกรหุมอ้บดทีม่เีนือ้เป็นอลมูน่ิาเกอืบ 100% มพีวก Alkali เชน่ Na ปนอยูเ่ล็กนอ้ยรวมทัง้ซลิกิาซึง่ปน
อยูเ่ป็นมลทนิ ขอ้ดขีองตัวกรชุนดินีค้อืทนทานตอ่แรงกระแทกไดด้ ีมคีวามแข็งแรงสงูมาก ทนทานตอ่การสกึ
หรอสงู จงึสามารถท าชิน้งานใหบ้างไดด้ังนัน้จงึสามารถเพิม่ปรมิาตรภายในหมอ้บดไดเ้พิม่ขึน้ซ ึง่เพิม่
ปรมิาตรในการบดได ้
 
การตดิตัง้งา่ยเนือ่งจากชิน้งานมขีนาดมาตรฐาน สามารถกอ่ใหเ้สร็จไดใ้นเวลาไมน่านนัก แตต่อ้งรอให ้
ซเีมนตส์ าหรับยดึ Set ตัวกอ่นการใชง้าน และกอ่นทีจ่ะเตมิวตัถดุบิลงไปนัน้ตอ้งเตมิทรายลงไปเพือ่ท าการ
ลา้งท าความสะอาดเศษซเีมนตท์ีห่ลงเหลอือยูก่อ่น แตข่อ้เสยีคอืราคาแพงและมเีสยีงดังขณะบด นอกจากนี้
จะมนี ้าหนักมากท าใหต้อ้งใชม้อเตอรข์บัหมอ้บดทีต่อ้งใชก้ าลังขบัสงู 
 
อฐิกรอุลมูน่ิาเมือ่ใชร้ว่มกบัลกูบดเนือ้อลมูน่ิาจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการบดไดส้งูขึน้มากเมือ่เทยีบกบัเนือ้ 
Porcelain ถงึแมว้า่ราคาของเนือ้อลมูน่ิาจะมรีาคาสงูกวา่เนือ้ Porcelain มาก แตเ่มือ่เทยีบถงึการทีส่ามารถ
ลดเวลาในการบดลงได ้(โดยประมาณสามารถลดลงไดก้วา่40%) รวมทัง้การสกึหรอต า่กวา่ ตัวกรเุนือ้อลมูิ
น่าจงึเป็นตัวเลอืกทีน่่าสนใจส าหรับการตดิตัง้ในหมอ้บดโดยเฉพาะหมอ้บดส าหรับบดสเีคลอืบซึง่ไมต่อ้งการ
สิง่เจอืปน (Contaminate) ลงไปในสเีคลอืบ 
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