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⌫ 



แมวาเทคโนโลยีอื่น ๆ จะไดรับการพัฒนาอยางกวางขวาง แตเทคโนโลยีสําหรับ
การผลิตแกวมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก การผลิตแกวในทางอุตสาหกรรมนั้นตองการผลิตใน
ปริมาณมากจะนิยมใชกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง เชน แกวแผนทําหนาตาง กระจก ภาชนะ
บรรจุ ภาชนะเครื่องใชในครัวเรือน เปนตน โรงงานแกวที่ทันสมัยใชระบบอัตโนมัติในการ
ควบคุม การบรรจุวัตถุดิบเขาเตาหลอมและการทําแกวใหมีรูปรางตามที่ตองการ การผลิตแกวใน
ปริมาณนอย เชน แกวพิเศษตางๆ ยังคงใชวิธีการแบบไมตอเนื่อง (Batch) ในโรงงานที่คอนขาง
ลาสมัยจะดําเนินการโดยใชแรงงานคน ซึ่งมีปญหาที่คอนขางอันตรายตอคนงานคือมีฝุนละออง
ฟุงกระจายในโรงงานมาก ฝุนนี้จะมีฝุนทรายดวย เนื่องจากทรายมีซิลิกาเปนองคประกอบหลัก
ซึ่งหนักวาอากาศ และไมละลายในของเหลวที่อยูในรางกายสิ่งมีชีวิต ดังนั้นการหายใจเอาทราย
เขาไปจะทําใหเกิดการตกคางที่ปอด ซึ่งทําใหเกิดโรคปอดแข็ง หรือที่เรียกวา ซิลิโคซิส (Silicosis)
โดยซิลิกาที่ตกคางนี้ทําใหถุงลมที่ปอดขยายตัวไดไมเต็มที่จึงลดประสิทธิภาพการหายใจดวย
โรงงานเหลานี้จึงมักถูกกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานบังคับใหไปใชในระบบกลใน
การขนสง และผสมวัตถุดิบ และดําเนินการในสภาพที่ปดมิดชิด เพื่อปองกันอันตรายดังกลาว
วัตถุดิบที่ใชผลิตแกวไดแก ทรายแกว (Glass sand), เถาโซดาหรือโซดาแอซ
(Soda ash, Na2CO3), พวกตะกอนเกลือ (Salt cake; Na2SO4ไมบริสุทธิ์), หินปูน (Limestone,
CaCO3), ไลม (Lime, CaO) นอกจากนี้อาจตองใชออกไซดของตะกั่ว, perl ash (K2CO3),
Saltpeter (KNO3), บอแรกซ (Na2B4O7), กรดบอริก (H3BO3), อารเซนิกไตรออกไซด (As2O3),
แรเฟลดสปาร (Feldspar), แรฟลูออรสปาร (Fluorspar), ออกไซดของโลหะ, โลหะคารบอเนต
หรือเกลืออื่นๆ ที่ใชทําแกวสี เปนตน วัตถุดิบที่ใชผลิตแกวดังกลาวสวนใหญจะเปนวัตถุดิบใน
ประเทศหรือในทองถิ่น ยกเวนองคประกอบรองบางชนิด และพวกสารเติม (Additives) และ
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ยกเวนการผลิตแกวที่ตองการวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งอาจจะตองนําเขาจากตางประเทศ
หรือสั่งจากโรงงานผูผลิตสารเหลานั้นโดยตรง

3.1 วัตถุดิบในการผลิตแกว
3.1.1 ทราย (Sand)
ทรายที่จะนํามาผลิตแกว จะตองเลือกใชชนิดที่มีความบริสุทธิ์สูง เกือบจะเปน
ควอทซบริสุทธิ์หรือซิลิกอนไดออกไซดบริสุทธิ์ ทั่วไปจะตองมีเหล็กไมเกิน 0.045%โดยน้ําหนัก
และในกรณีที่จะผลิตแกวที่จะนําไปใชกับงานทางแสงนั้นจะตองมีเหล็กไมเกิน 0.015 % โดย
น้ําหนัก ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กจะมีผลตอสีของแกวทุกชนิด ซึ่งหากนําไปผลิตแกวจะตองใชตัวฟอก
สีมาก ทําใหเพิ่มตนทุนการผลิตแลว ยังกอใหเกิดการตกผลึก (Devitrification) ไดงาย โดยทั่วไป
สิ่งเจือปนในทรายจะมีโลหะอื่นๆ เชน ไตเตเนียม, เซอรโคเนียม และโครเมียม ซึ่งสามารถใหสี
ไดเชนกัน ทรายที่จะนํามาผลิตจึงอาจตองกําจัดโลหะอื่นๆ ดวยเชนกัน นอกจากนี้อาจมีสิ่งเจือปน
อื่นซึ่งไมมีผลตอเนื้อแกว แตตองคํานึงถึงในแงของสวนประกอบของเนื้อแกว เชน อลูมินา
(Al2O3), แคลเซียมคารบอเนต, เกลือแมกนีเซียม, โซเดียม และ โปแตสเซียม เปนตน
นอกเหนื อ จากคุ ณ ภาพของทรายในทางเคมี แ ล ว สมบั ติ ท างกายภาพก็ ต อ ง
คํานึงถึงดวย เชน ขนาดของเม็ดทราย หากมีขาดโตเกินไปจะตองใชเวลาในการผลิตนาน หรือ
อาจจะตกคางในลักษณะของอนุภาคแขวนลอย แตหากเม็ดเล็กเกินไปจะหลอมเร็วเกินไป ทําให
เกิดการปลอยฟองแกสเร็วและมาก จะทําใหกําจัดฟองยากและตกคางในผลิตภัณฑ ผูผลิตแกวจึง
ตองกําหนดมาตรฐานของขนาดเม็ดทรายดวยเชนกัน ทรายแกวที่ใชเปนวัตถุดิบผลิตแกวใน
ประเทศไทยนั้นสวนมากจะไดจากแหลง จังหวัดสงขลา และระยอง

3.1.2 โซดา (Soda, Na2O)
โซดาหรือโซเดียมออกไซด จะไดจากวัตถุดิบบางประเภท เชน เถาโซดา (Soda
ash, Na2CO3), โซดาปงขนมปง (Sodium bicarbonate, NaHCO3), ซอลทเคก (Salt cake, Na2SO4)
หรือ โซเดียมไนเตรต (NaNO3)
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- โซดาแอซ (Na2CO3) ไดจากโรงงานผลิตโซดาแอซ, ผลพลอยไดจากโรงงาน
อื่น ๆ หรือจากธรรมชาติ เชน หินโทรนา (Trona, Na2CO3.NaHCO3.2H2O) โดยทั่วไปโซดาแอซ
มี 2 ชนิดคือ ชนิดเบา และชนิดหนัก ซึ่งมีความหนาแนนประมาณ 1.5 เทาของชนิดเบา แตที่นิยม
ใชในอุตสาหกรรมแกวมักเปนชนิดหนัก
- ซอลทเคก (Na2SO4) เปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมกรดเกลือที่เกิดจาก
ปฏิกิริยา
Na2SO4 + 2HCl
2NaCl + H2SO4
หรือจากโรงงานอื่น ๆ ซึ่งมักจะไมบริสุทธิ์ การใชซอลทเคกมักตองเติมผงถานควบคูไปดวย เพื่อ
รีดิวสใหเปนซัลไฟต ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ภายใตภาวะการณหลอมแกวไดงายกวา
Na2SO4 + C

Na2SO3 + CO

ปกติจะใชปริมาณ Na2SO4 ไดประมาณ 1 ใน 5 ของโซดาแอซ ถาแกวที่ตองการผลิตมีแคลเซียม
ออกไซดสูง แตหากเปนแกวประเภทที่มีแคลเซียมออกไซดต่ํา จะใชไดไมเกิน 1 % ของ
โลหะอัลคาไลด ทั้งหมดในสวนผสมของแกวนั้นๆ ถาใชในปริมาณมากเกินไปจะเกิดการแยกตัว
ของสวนที่มากเกิน กลายเปนของเหลวที่เรียกวา น้ําเกลือ (Salt water) หรือ Glass gall และอาจทํา
ใหผลิตภัณฑแกวที่ไดมีเม็ด SO3 มากไปดวย
การเติมซอลทเคกลงไปเล็กนอยนี้จะชวยทําปฏิกิริยากับซิลิกาที่ตกคาง ที่อุณหภูมิ
สูงๆ ทําใหซิลิกาละลายไดหมด ถาซิลิกาละลายไมหมดมักจะรวมตัวกันละลายบนผิวหนาของ
แกวเหลวเรียกวา scum
- โซเดียมไนเตรท (NaNO3) จะชวยออกซิไดสเหล็กและเรงการหลอมตัว
นอกจากการให Na2O ซึ่งเปนสวนประกอบของเนื้อแกว จึงนิยมเติมในปริมาณที่ไมมากนัก สาร
นี้สลายตัวไดงายเมื่อถูกความรอน โดยสลายที่อุณหภูมิ 380 0C ดังปฏิกิริยา
2NaNO3

Δ (380 0C)

Na2O + 2NO2 + ½ O2
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3.1.3 ไลม (Lime, CaO)
ไลม หรือ แคลเซียมออกไซด จะชวยทําใหสวนผสม SiO2 + Na2O ไมละลายน้ํา
นั่นคือ CaO จะเพิ่มความคงทน (Durability) ใหแกแกว นอกจากนี้จะเพิ่มการนําความรอน
อุณหภูมิแอนนีล ความแข็งแรงทางกล ความทนทานตอความรอน และเพิ่มความทนทานตอ
การเกิดตกผลึกเมื่อทิ้งไวนาน ๆ (Devitrification) แตหากมี CaO มากไปจะทําใหเกิดผลึกในเนื้อ
แกวไดเชนกัน นอกจากนี้ยังลดสัมประสิทธิ์การขยายตัวของแกวลงดวย
แหลงของไลมสวนมากจะไดแก หินปูน (Limestone, CaCO3) นอกจากนี้อาจได
จาก Burnt lime ซึ่งไดจากการนําโดโลไมต (Dolomite; CaCO3.MgCO3) มาเผาซึ่งในกรณีนี้จะทํา
ใหมี MgO ในเนื้อแกว หรือเพิ่ม MgO ในเนื้อแกวดวย นอกจากนี้อาจไดจากแรฟลูออสปาร
(Fluorspar) หรือบางทีเรียกวา แรฟลูออไรต (Fluorite; CaF2) ซึ่งเปนแรที่มีกระจัดกระจายแทบจะ
ทั่วประเทศไทย หินปูนในประเทศไทยมีอยูในทุกภาคทั่วประเทศ แหลงที่ใชในการผลิตแกว
ไดแก แหลงที่จังหวัดราชบุรี หินปูนที่ใชในอุตสาหกรรมแกวจะตองมี CaO ไมนอยกวา 55.2%
(หรือเทียบไดกับ CaCO3 ไมนอยกวา 98.5%) มีเหล็กไมเกิน 0.035% และขอกําหนดอื่นๆ ทั้งทาง
เคมีและกายภาพ

3.1.4 เฟลดสปาร (Feldspar)
เฟลดสปารหรือหินฟนมา มีสูตรทั่วไปเปน R2O.Al2O3.6SiO2 เมื่อ R2O คือ Na2O
และ/หรือ K2O แรนี้มีขอดีที่เปนแหลงของ Al2O3 หลอมงาย และองคประกอบสวนใหญเปน
ออกไซดเหมือนกับที่มีในเนื้อแกว ปกติแหลงของอลูมินา (Al2O3) นอกจากเฟลดสปารแลวอาจ
ไดจากการ Calcined ของ alumina หรือ Aluminium hydrate (เปนสารที่คอนขางบริสุทธิ์ที่ผาน
กรรมวิธีแลว จึงมักมีราคาสูงเมื่อเทียบกับเฟลดสปาร) ในเนื้อแกวอาจมีอลูมินาเล็กนอยจะชวย
เพิ่มความทนทานตอสารเคมี, ความแข็งแรงทางกล, ความหนืด, ชวงอุณหภูมิที่ทํางานกับแกวจะ
กวางขึ้น,หนวงการเกิดผลึก (Devitrification) ใหชาลง, ลดอุณหภูมิในการแอนนีล, สัมประสิทธิ์
การขยายตัว และความหนาแนนลดลง
แลวยังเปนวัตถุดิบที่ใหออกไซดของ
เฟลดสปาร นอกจากจะให Al2O3
โลหะอัลคาไลด (Na2O,K2O) และ ซิลิกา (SiO2) ดวย ในปจจุบันแหลงผลิตเฟลดสปารที่สําคัญ
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ไดแก แหล งที่จังหวัดตาก นอกจากนี้ได มาจากแหลงจังหวัด ราชบุรี, เชีย งใหม,
แมฮองสอน, กาญจนบุรี, อุทัยธานี และนครศรีธรรมราช เปนตน

ลํา ปาง,

3.1.5 บอริคออกไซด (Boric oxide, B2O3)
บอริคออกไซด จัดเปนองคประกอบรอง (Minor ingredient) ปกติจะใชในรูป
ของบอแรกซ (Borax, Na2B4O7) หรือกรดบอริค (Boric acid, HBO3) ซึ่งเมื่อมีอุณหภูมิสูงจะ
สลายตัวใหบอริคออกไซด องคประกอบนี้ไมคอยใชผสมในแกวที่ใชทําแกวหนาตาง (Window
glass) หรือแกวแผน (Plate glass) ซึ่งเปนแกวที่มีความหนามากกวาแกวหนาตาง ในปจจุบันนิยม
ใชทําภาชนะบรรจุ เชน ขวด เปนตน เคยมีการผลิตแกวที่มีบอเรตสูงทําใหไดแกวที่มีการกระจาย
แสง (Dispersion) ต่ํา แตมีดัชนีหักเหแสงสูงกวาแกวทุกชนิดที่เคยมีการผลิตมา และทําใหมี
ประโยชนมากในการทําแกวเพื่อใชงานทางแสง (Optical glass)
B2O3 นี้นอกจากจะเปนฟลักซ (Flux) แลวยังทําหนาที่เปนตัวทําใหเกิดโครงราง
ของแกว ชวยลดสัมประสิทธิ์การขยายตัวของแกว, เพิ่ม Tensile strength, เพิ่มความทนทานตอ
อุณหภูมิ, ความหนาแนน, ความหนืด, อุณหภูมิแอนนีล, อัตราการหลอม และที่สําคัญคือความ
ทนทานตอสารเคมี จึงนิยมใชทําอุปกรณเครื่องแกวที่ตองใชงานในสิ่งแวดลอมของสารเคมี และ
ที่มีอุณหภูมิของการใชงานสูง เชน แกวที่ใชในหองปฏิบัติการเคมีตางๆ
การใชบอแรกซจะทําใหมี Na2O เพิ่มเขาไปในแกวดวย ดังนั้นในกรณีที่ผลิตแกว
ชนิดที่ตองการใหมีโลหะอัลคาไลดต่ํา จะใชกรดบอริกเปนแหลงของ B2O3 แทน แตกรดบอริกจะ
มีราคาสูงกวาบอแรกซประมาณ 2 เทา กรดบอริกจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น
ดังนี้
(100 0C)

H3BO3
o-Boric acid

(140 0C)

HBO2
m-Boric acid

อุณหภูมิสูง

H2B2O7
Pyroboric acid

B2O3
Boric acid
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3.1.6 เศษแกว (Cullet)
เศษแกว เปนแกวที่ไมสมบูรณในการผลิตรุนกอน, เศษแกวที่ตัดออกผลิตภัณฑ
แกว และอาจเปนแกวที่ผานการใชงานมาแลว การใชเศษแกวนี้อาจใชระหวาง 10 ถึง 80 % โดย
น้ําหนักของสวนผสมที่เขาเตาหลอม การใชเศษแกวนี้นอกจากเปนการใชประโยชนแกวเสีย
(Waste) แลวยังทําใหสวนผสมหลอมงาย แกวหลอมที่ไดทําใหมีลักษณะที่ดีตามตองการงาย
สวนผสมเปนเนื้อเดียวกันทําใหผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสม่ําเสมอกัน การใชเศษแกวมีสิ่งที่ตอง
ระวังคือการสูญเสียโซดาสแอซโดยไมไดใชประโยชน ดังนั้นการเพิ่มหรือลดปริมาณเศษแกวที่
ใชจึงตองเพิ่มหรือลดปริมาณโซดาแอซตามไปดวย

3.2. ปฏิกิริยาเคมีในการผลิตแกว
ในระหว า งที่ ส ว นผสมถู ก หลอมเหลวนั้ น ส ว นประกอบต า งๆ จะเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี และใหผลผลิตของปฏิกิริยาเปนแกส ปฏิกิริยาที่เกิดอาจสรุปไดดังนี้
Na2O.aSiO2 + CO2
(1)
Na2CO3 + aSiO2
CaO.bSiO2 + CO2
(2)
CaO3 + bSiO2
Na2SO4 + cSiO2 + C
Na2O.cSiO2 + SO2 + CO (3)
ปฏิกิริยาที่ (3) จะเกิดเปนขั้นดังนี้
Na2SO4 + C
2Na2SO4 + C
Na2SO3 + cSiO2

2Na2SO3 + CO
2Na2SO3 + CO2
Na2O.cSiO2 + SO2

(3.1)
(3.2)
(3.3)

อัตราสวนของ Na2O ตอ SiO2 และ CaO ตอ SiO2 ไมจําเปนตองเปน 1 ตอ 1 โมล เชนอาจมีสูตร
ทั่วไปเปน Na2O.1.8SiO2 เปนตน แกวที่ใชทําหนาตางจะมีอัตราสวนประมาณ 2 โมล Na2O ตอ 1
โมล CaO ตอ 5 โมล SiO2 สวนแกวอื่นๆ จะมีอัตราสวนตางไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของแกว ดัง
ตาราง 3.1
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ตาราง 3.1 สวนประกอบของแกวทางการคาบางชนิด

องคประกอบ*
(%โดยน้ําหนัก)
ซิลกา
(SiO2)
อลูมินา
(Al2O3)
บอริกออกไซด
(B2O3)
โซเดียมออกไซด
(Na2O)
โปแตสเซียมออก
ไซด (K2O)
แคลเซียมออกไซด
(CaO)
แมกนีเซียม
ออกไซด (MgO)
แบเรียมออกไซด
(BaO)**

แกวออนหรือแกวโซดา

แกวแข็ง
หรือโบโรซิลิเกต

ภาชนะ
บรรจุ

แกวแผนแกว
หนาตาง

ภาชนะใส
อาหาร

ใยแกวและ
ฉนวน

70 – 74

71 - 74

74 - 74

65 – 74

70 - 82

1.5 – 2.5

1-2

0.5 - 2

2 – 4.5

2 – 7.5

-

-

-

3 – 5.5

9 - 14

8 – 16
13 – 16

12 - 15

13 - 15

3-8
0–1

5.5 – 7.5
10 - 14

-

5 – 16

8 - 12

-

0.1 – 1.2
4.0 – 6.5

3 - 5.5

-

-

0 –2.5

* ขอมูลโดยคาเฉลี่ย คาแทจริงจะขึ้นอยูกับผูผลิต แหลงที่ผลิต และแหลงวัตถุดิบ ทั้งนี้เนื่องจากองคประกอบบาง
อยางสามารถใหผลเหมือนกันโดยใชปริมาณที่ตางกัน จึงทําใหสวนประกอบตางกันไปได
** ภาชนะแกว (แกวโซดา) ที่ผลิตในอเมริกา จะมีการใชแบเรียมออกไซดประมาณ 0.5 % ทําใหแกวแข็งและขึ้นรูป
ไดเร็ว และชวยลดปริมาณโซดาลงไดดวย
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3.3 ขั้นตอนการผลิตแกว
กระบวนการผลิตแกวประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ
การหลอม
(Melting)

การขึ้นรูป
(Shaping)

การแอนนีล
(Annealing)

การตกแตง
(Finishing)

3.3.1 การหลอม (Melting)
ในอุตสาหกรรมการผลิตแกวนั้น สวนผสมของวัตถุดิบจะหลอมในอุปกรณที่
เรียกวา เตาหลอมแกว (Glass furnace) ซึ่งมีอยู 2 ชนิด คือ เตาหลอมแบบหมอ (Pot furnace) และ
เตาหลอมแบบแทง (Tank furnace)

3.3.1.1 เตาหลอมแบบหมอ (Pot furnace)
เตาหลอมแบบนี้จะมีความจุไมเกิน 2 ตัน ปกติใชหลอมแกวพิเศษซึ่งตอง
ปองกันไมใหแกสที่เกิดจากการสันดาของเชื้อเพลิงสัมผัสโดยตรงกับแกวเหลว หรือในกรณีที่
ตองการผลิตแกวในปริมาณนอย สวนมากจึงใชในงานผลิตแกวที่ใชในงานทางแสง (Optical
glass), แกวสําหรับงานศิลป (Art glass) และแกวแผน (Plate glass) ที่ผลิตโดยกระบวนการหลอ
แบบ (Casting process) หมอหลอมแกวนี้จะทําจากดินเหนียวพิเศษหรือแพลตินัม ในกรณีที่ใช
ดินเหนียวจะมีปญหาที่แกวเหลวมักถูกปนเปอนดวยสารที่หลุดอกจากผนังหมอ การใชแพลตินัม
จึงดีกวาที่ปลอดจากการปนเปอน แตมีขอเสียที่มีราคาสูง (รูป 3.1)

3.3.1.2 การหลอมแกวแบบแทงค (Tank furnace)
เตาหลอมแบบนี้จะมีลักษณะเปนหองสี่เหลี่ยมหลังคารูปโดมดังแสดงใน
รูปที่ 3.2 เตาประเภทนี้จะมีความจุสูงกวาแบบหมอ เชน อาจมีขนาดกวาง 30 ฟุต ยาว 120 ฟุต สูง
5 ฟุต ซึ่งจะหลอมแกวได 1,400 ตัน สวนผสมของวัตถุดิบที่บดไดขนาดและผสมเขากันแลว จะ
ไหลไปที่ปลายหนึ่งของเตาซึ่งเปนบริเวณที่เรียกวา ยานหลอมตัว (Melting zone) แกวเหลวจะ

การเปาแกวเบื้องตน

29

ประสิทธิ์ ปุระชาติ

รวมตัวกันอยูในแทงค ผนัง 2 ดานขางทั้ง 2 ดาน ติดไวดวยหัวเตาเผา เชื้อเพลิงซึ่งสวนมากใช
น้ํามันเตาจะถูกฉีดผานหัวเตาดานใดดานหนึ่ง เปลวไฟจะพนอยูเหนือแกวเหลว และแกสที่เกิด
จากการสันดาปนั้นหลังจากการถายเทความรอนใหแกแกวเหลวแลวจะออกไปตามปลองระบาย
ซึ่งอยูดานตรงขาม การใชหัวเตาจะใชครั้งละดานในชวงระยะเวลาที่กําหนด จากนั้นสลับดาน
หัวเตาสลับกันไปมาตามเวลาที่กําหนด

รูป 3.1 เตาหลอมแบบหมอ (Pot furnace)

สวนผสมที่เกิดการหลอมจะเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวใหออกไซดดั ง
ปฏิกิริยาในหัวขอที่ 3.2 และใหแกสซึ่งสวนมากจะเปนแกสคารบอนไดออกไซด ซึ่งจะลอยขึ้น
ไปยังผิวหนาของเนื้อแกวเหลว (Melting glass) และออกจากเตา ปนไปกับแกสที่เปนผลการผลิต
ของการสันดาปของเชื้อเพลิง แกวหลอมจะไหลเขาไปในสวนถัดไปซึ่งเรียกวา หองไลฟอง
(Fining zone) ซึ่งแกสที่หลงเหลืออยูในแกวเหลวจะถูกไลออกไปจากเนื้อแกว ทั้งนี้เนื่องจากหอง
ไลฟองจะมีอุณหภูมิสูงกวาทําใหแกวมีความหนืดต่ํากวาและฟองแกสขยายตัวมากกวาทําใหเบา
กวาทําใหแยกตัวออกจากเนื้อแกวไดมากขึ้น เนื้อแกวเมื่อมีฟองแกสนอยลงจะมีความหนาแนน
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เพิ่มสูงขึ้น จึงจมลงสูสวนลางของเตาเรียกวา หองแกวใส (Refining zone) หรือ หองดึงแกว
(Drawing chamber zone) แกวเหลวจะถูกทําใหอุณหภูมิลดลง เพื่อใหมีความหนืดพอเหมาะ
สําหรับการขึ้นรูป (Shaping) ตอไป ปลายของเตาหลอมมักจะมีชองหรือรางหลายชองเพื่อนํา
อุปกรณสําหรับการขึ้นรูปมาตอเขาและดึงแกวเหลวไปทําผลิตภัณฑตอไป
โดยทั่วไปแกสที่เปนผลผลิตของการสันดาปเชื้อเพลิงนั้นแมวาจะถายเท
ความรอนใหแกแกวเหลวแลวก็ตามแตยังคงมีอุณหภูมิสูงอยู จึงมีการนําพลังงานความรอนที่
เหลื อ นั้ น กลั บ มาใช ใ หม โ ดยการนํ า ไปอุ น อากาศที่ ใ ช ใ นการสั น ดาปให มี อุ ณ หภู มิ สู ง กว า
อุณหภูมิหอง ซึ่งนอกจากจะเปนการประหยัดพลังงานแลว ยังทําใหอุณหภูมิในเตาหลอมแกวสูง
กวากรณีที่ใชอากาศที่อุณหภูมิหองเปนตัวชวยในการสันดาป วิธีที่ใชในการนําพลังงานความ
รอนกลับมาใชใหมนี้มี 2 แบบ ทําใหเตาหลอมแกวแบบแทงคนี้จําแนกยอยไดเปน 2 ประเภท คือ

1) แบบรีเจนเนอเรทีฟ (Regenerative type)
วิ ธี ก ารนํ า พลั ง งานความร อ นกลั บ มาโดย ปล อ งระบายแกส
ผลผลิตของการสันดาปจะตอเขากับหองซึ่งอยูดานขางของเตาหลอม ภายในวางเรียงซอนไวดวย
อิฐซึ่งอาจวางซอนสลับกันไปมา อิฐจะดูดความรอนไวทําใหมีอุณหภูมิสูงขึ้นสวนแกสจะเย็นตัว
ลงและปลอยทิ้งไปทางปลองระบายที่ตอนบนของหอง หรือในบางกรณีอยูตอนลางของหอง เมื่อ
อุณหภูมิสูงพอจะมีการกลับดานของหัวเตาเผาเชื้อเพลิง และกลับวาลวควบคุมการเคลื่อนที่ ซึ่งใช
เปนแกสชวยสันดาปทันที ดังนั้น แกสรอนจะออกไปทางปลองระบายดานตรงขามซึ่งตอเขากับ
หองลักษณะเดียวกันที่อยูดานตรงขามของเตาหลอม และไปเผาอิฐที่บรรจุไวภายในใหรอนกลับ
เขามาใหม หองทั้งคูนี้จึงทํางานเปนรอบ แตละรอบจะประกอบดวยระยะเวลาที่ดูดความรอนและ
ระยะเวลาที่ถายเทความรอนใหแกอากาศ ซึ่งจะใชเวลาการทํางานประมาณ 20 – 30 นาที ตอรอบ
เราเรียกวา Regenerative chamber และเรียกเตาหลอมแกวแบบนี้วา เตาหลอมแบบรีเจนเนอเรทีฟ
ดังรูปที่ 3.2
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2) แบบรีคิวเบอเรตีฟ (Recuperative type)
เตาหลอมแบบนี้จะมีหัวเตาเผาเชื้อเพลิงดานเดียวเทานั้น แกสรอนที่เปน
ผลผลิตของการสันดาปจะออกไปทางปลองระบายดานตรงขาม ภายในเปนทอดินเหนียว (Tile)
ซึ่งมีอากาศเย็นไหลผานแกสรอนจะถายเทความรอนใหแกอากาศผานผนังทอนี้และอากาศเมื่อถูก
ทําใหรอนขึ้นแลวจะถูกสงไปชวยสันดาปตอไป การแลกเปลี่ยนความรอนนี้เกิดอยางตอเนื่องจึง
ไมตองทําการกลับทิศทางแบบรีเจนเนอเรทีฟ แตเตาแบบนี้จะมีปญหาเกี่ยวกับการรั่วซึม และการ
อุดตันทําใหเสื่อมความนิยมไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เตาหลอมมีขนาดใหญ ทั้งนี้เนื่องจาก
การหยุดเตาและการเริ่มติดเตาแตละครั้งทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายมาก
ในการเริ่มติดเตาหลอมแกวแตละครั้งจะใชเวลาหลายวัน จะเผาเตาให
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นชา ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการขยายตัวของวัสดุที่ใชสรางเตา ระยะเวลา
ดังกลาวนี้เองที่เปนระยะเวลาการใชเชื้อเพลิงที่ไมมีผลิตภัณฑแตอยางใด เมื่ออุณหภูมิของเตาไป
ถึงชวงระยะเวลาที่กําหนดซึ่งจะขึ้นอยูกับชนิดของแกวที่ตองการผลิต สวนผสมของวัตถุดิบจึงจะ
เริ่มปอนเขาเตาหลอม โดยทั่วไปความรอนสวนนอยเทานั้นที่ใชในการหลอมวัตถุดิบ ความรอน
สวนใหญจะสูญเสียไปยังบรรยากาศที่ลอมรอบโดยการแผรังสีของผนังเตา และแมวาจะมีการแผ
รังสีนี้ที่ทําใหผนังเตาเย็นตัวลง อุณหภูมิของผนังเตายังมีคาสูงจนกระทั่งแกวเหลวสามารถละลาย
ผนังเตาบางสวน และกัดกรอนผนังเตาไดอยางรวดเร็วเพื่อลดผลของแกวเหลวที่มีตอผนังเตา
หลอม และในมุมกลับลดผลของการปนเปอนเนื้อแกวอันเนื่องมาจากการสึกกรอนของของ
เตาเผานี้ จึงมักนิยมเดินทอไวในผนังเตาหลอม เพื่อรักษาผนังเตาหลอมใหมีอุณหภูมิต่ําพอ ที่จะ
ไมใหถูกกัดกรอนไดงายดวยแกวเหลว
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3.3.2 การขึ้นรูป (Shaping or Forming)
การทําแกวเหลวใหเปนผลิตภัณฑที่มีรูปรางตาง ๆ ทําไดโดยใชเครื่องจักร หรือ
แบบ (Mold) และในกรณีที่ผลิตในปริมาณนอยหรืองานที่ตองการความประณีตสูง ใชการเปา
ดวยแรงงานคนโดยการใชทอเปาแกว (Blowpipe) ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยวิธีการตาง ๆ
เหลานี้สิ่งที่สําคัญและเหมือนกันไดแก ระยะเวลาที่ใชในการทํารูปราง ปกติจะตองใชเวลาเพียง
2-3 วินาที ในระยะเวลาสั้นๆ นี้แกวเหลวจะเย็นตัวลงทําใหความหนืดเพิ่มสูงขึ้น จนไหลไมไดอีก
ตอไป จะมีลักษณะปรากฏเปนของแข็งไป โดยทั่วไปการออกแบบผลิตภัณฑแกวและเครื่องมือ
สําหรับการขึ้นรูปแกวจึงตองพิจารณาถึง การเคลื่อนที่ของความรอน ความคงทนของวัสดุที่ใช
ขึ้นรูปหรือทําแบบ (Mold) ตลอดจนชองวางระหวางรอยตอตางๆ ของชิ้นหรืออุปกรณของ
เครื่องมือที่ใช สิ่งเหลานี้คอนขางจะเปนปญหาที่ยุงยากทีเดียวสําหรับการออกแบบที่เหมาะสม
อยางไรก็ตามในปจจุบันเรามีวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑตางๆ หลายแบบหลายวิธี
ในที่นี้เราจะกลาวถึงวิธีการผลิตแกวบางแบบ เชน แกวทําหนาตาง (Window
glass), แกวแผน (Pate glass), ขวด (Bottles), หลอดไฟ (Light bulb), ทอแกวกลวง (Tubing) และ
แทงแกวตัน (Glass rod)

3.3.2.1 การทําแกวหนาตาง (window glass)
ในอดีตการผลิตแกวทําหนาตางใชแรงงานคนโดยการเปาดวยทอเปาแกว
(Blowpipe) ใหเปนทอแกว (Tubing) ทรงกระบอก จากนั้นทําใหแกวทรงกระบอกแยกออกจาก
กันตามแนวยาว แลวนําไปอบใหรอน จะทําใหแกวแผและแบนราบเปนแกวแผนในที่สุด ใน
ปจจุบันการทําแกวแผนเรียบที่นิยมใชกระบวนการดึงแกวอยางตอเนื่อง ซึ่งมี 2 กระบวนการคือ
กระบวนการโฟรคอลท (Fourcault process) และ กระบวนการคอลเบิรน (Colburn process) โดย
มีหลักการพื้นฐานเหมือนกันคือ แกวเหลวจะถูกดึงออกทางชอง (slot) ยาวเทากับขนาดหนากวาง
ของแกวแผนที่ตองการผลิต จากนั้นถูกกรีดดวยชุดลูกกลิ้ง (Rolls) (ซึ่งเปนเหล็กกลาที่หุมดวย
แอสเบสตอส) ผานเตาอบลดความเครียดของเนื้อแกวเรียกวา เลห (Lehr) และตัดเปนแผนความ
ยาวตามตองการที่โตะตัด (Culting table) ในที่สุด ดังรูปที่ 3.3
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1) กระบวนการโฟรคอลท (Fourcault process)
แกวจะถูกดึงจากหองแกวใสดวยเครื่องดึง (Drawing machine)
โดยผานหัวปลอยแกว (Debiteuse) ซึ่งเปนอุปกรณทําจากอิฐทนไฟ (Refractory boat) ตรงกลางมี
ชอง (Slot) ยาวใหแกวเหลวไหลผานได หัวปลอยแกวนี้สามารถบังคับใหเคลื่อนขึ้นลงไดใน
แนวดิ่ง ดานลางจะจุมอยูในแกวเหลว การดึงแกวเริ่มดวยการใชตัวลอ (Metal bait) เลื่อนลงมา
ใกลชองหัวเปาแกว ตอไปเลื่อนตัวลอผานชองดังกลาวและจุมลงในเนื้อแกว ขณะที่มีตัวลอที่มี
แกวเหลวเกาะติดอยูเริ่มเคลื่อนถอยหลังขึ้นไปในแนวดิ่ง หัวปลอยแกวจะถูกบังคับใหเคลื่อนตัว
ลงไปในแนวดิ่ง แรงกดของหัวปลอยแกวจะชวยดันใหแกวไหลผานชองเร็วขึ้น แกวจะไหลตาม
ตั ว ล อ ออกไปอย า งต อ เนื่ อ งและด ว ยอั ต ราเท า กั น กั บ แก ว ที่ ดึ ง ขึ้ น ไปในแนวดิ่ ง ผ า นเลห ย าว
ประมาณ 25 ฟุต ปลายของเลหเปนโตะตัดแกว ซึ่งแกวจะถูกตัดออกเปนแผนที่มีความยาวตาม
ตองการ ผานขั้นตอนการคัดเลือกและในบางกรณีนําไปตัดใหมีขนาดเล็กลงตามตองการกอน
บรรจุและสงขายตอไป (รูป 3.3 ก)
2) กระบวนการคอลเบิรน (Colburn process)
กระบวนการคอลเบิรน ถูกนํามาใชในการทําแผนแกว ในป ค.ศ.
1917 โดยบริษัท Libby-Owens Sheet glass (ในปจจุบัน คือ บริษัท Libbey owens-ford glass) ซึ่ง
มีหลักการเดียวกันกับกระบวนการโฟรคอลท แตเมื่อแกวถูกดึงขึ้นมาสูงประมาณ 3 ฟุต จากผิว
แกวเหลวแลว แกวจะถูกเผาใหรอนและคดใหโคงงอพาดไปบนลูกกลิ้ง และเคลื่อนที่ไปใน
แนวนอนโดยถูกคีบติดกับสายพาน แผนแกวจะเคลื่อนผานเลหที่มีลูกกลิ้ง 200 อัน กอนออกไป
ยังโตะตัดแกว ดังนั้น กระบวนการนี้จึงตางจากกระบวนการโฟรคอลท ที่การดึงแกวเกิดใน
แนวนอน(รูป 3.3 ข)
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3.3.2.2 การทําแกวแผน (Plat glass)
ความจริงแลวแกวแผนก็เหมือนกันกับแกวทําหนาตาง เพียงแตแกวชนิด
นี้จะมีความหนามากกวานั่นเอง กอนสงครามโลกครั้งที่ 1 การทําแกวประเภทนี้ใชวิธีหลอและรีด
บนโตะ โดยแกวเหลวจะถูกเทลงบนโตะที่ทําจากเหล็กหลอ จากนั้นรีดดวยลูกกลิ้งที่ทําใหเย็น
ดวยน้ํา แกวจะแผออกไปและมีความหนาเทา ๆ กัน ปกติโตะจะมีขนาด 16 x30 ฟุต และเพื่อ
ปองกันไมแกวเกาะติดผืนโตะจะโรยผิวโตะดวยเม็ดทรายละเอียดกอน แกวแผนที่ไดจะถูกนําไป
อบลดความเครียดตอไป การทําแกวแผนแบบนี้ตองอาศัยประสบการณ การควบคุมเวลาอยาง
มากทั้งในทางการเทแกวเหลวลงบนโตะ และการรีดดวยลูกกลิ้ง
ตอมาระหวางป ค.ศ. 1922 และ 1924 บริษัท Ford Motor และ Pittsturg
Plate glass ตางก็พัฒนากระบวนการผลิตแกวแผน (Continuous sheet process) อยางตอเนื่อง โดย
แกวเหลวจะถูกกรีดดวยลูกกลิ้งคูหนึ่งเรียกวาลูกกลิ้งทํารูป (Forming rolls) ภายในลูกกลิ้งมีน้ํา
หลอเย็นไหลผาน
แก ว เหลวที่ ร อ นแดงจึ ง ถู ก ทํ า ให เ ย็ น ลงอย า งรวดเร็ ว จนผิ ว หน า แข็ ง
จากนั้นเคลื่อนผานไปบนลูกกลิ้งลําเลียง (Conveyor rolls) ผานเตาอบ (Lehr) ยาวประมาณ 200300 ฟุต กอนถูกตัดเปนแผน ขัดแตงและตกแตงตอไป (ดังรูปที่ 3.3 ค) กระบวนการตอเนื่องนี้ทํา
ใหไดแกวแผนที่มีความหนาสม่ําเสมอกันในปริมาณมาก จึงนิยมใชในอุตสาหกรรมรถยนต ใน
กรณีที่ผลิตนอยวิธีการนี้จะไมเหมาะสมเนื่องจากสิ้นเปลืองคาใชจายมาก จะใชวิธีหลอและรีด
ดวยลูกกลิ้งแทน

3.3.2.3 การทําขวดแกว (Bottle glass)
ในปจจุบันการทําขวดแกวใชเครื่องจักรอัตโนมัติโดยกรรมวิธีการเปา
แบบที่เรียกวา “เปาและเปา” (Blow and blow) เนื่องจากมีการทํางานเปน 2 ขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 แกวเหลวจากหองแกวใสจะไหลไปตามรางไฟทําดวยอิฐทน
ไฟ เรียกวา เครื่องปอนแกว (Feeder) ผานขั้นตอนการทําใหเย็นและปรับสภาพกอนไหลลงสู
กรวยปลายเปด แกวจะไหลยอยเปนกอน เมื่อไดขนาดแลวจะถูกตัดดวยกรรไกร ทําใหไดกอน
แกวรูปคอนขางคลายทรงกระบอกเรียกวา กอนแกว (Gob) โดยมีปลายลางกลมมนและโตกวา
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ปลายบนอันเนื่องมาจากแรงโนมถวง กอนแกวจะตกลงไปในแบบ ซึ่งมีลักษณะคลายขวดคว่ํา
เพียงแตขนาดของขวดจะยาวเพียง 2/3 ของความสูงขวดที่ตองการ กอนแกวที่รอนแดงนี้จะตกลง
ไปที่กนแบบและเปาดวยลมใหแนบกับกนแบบซึ่งมีลักษณะเปนคอขวด จากนั้นเครื่องจักรจะ
แทงกอนแกวดวยเดือย (plunger) และเปาลมผานเดือยเขาไปในกอนแกวทําใหแกวขยายออกไป
แนบกับแบบ แบบที่ใชนี้เรียกวา Blank mold หรือ Parison mold แกวที่เปาไดจากแบบนี้จึง
เรียกวา Blank หรือ Parison ซึ่งหากจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเปนขั้นตอนการทําปากและคอขวด
นั่นเอง
ขั้นตอนที่ 2 แบบจะแยกออกเหลือแต Parison ที่ยังติดกับเดือยอยู เดือยนี้
ติดอยูกับแขนเครื่องจักรซึ่งเหวี่ยงไป 180 องศา ทําให Parison ซึ่งเดิมมีลักษณะเปนขวดคว่ํากลับ
เปนขวดหงาย เขาไปอยูใน Blow mold ซึ่งมีขนาดชองวางภายในและรูปรางเทากับตนแบบที่จะ
เปนตัวขวด จากนั้นจะมีการเพิ่มอุณหภูมิใหแกวออนตัวอีกครั้ง แลวเปาลมเขาไปภายในขวด จน
ทําใหเนื้อแกวพองตัวออกไปแนบกับผนังของ Blow mold มีขนาดและรูปรางตาม Blow mold
เมื่อเนื้อแกวแข็งตัวจึงแกะขวดออกจาก Blow mold แสดงในรูป 3.4
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รูป 3.4 ขั้นตอนการทําขวดแกวโดยการเปาในแบบ
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3.3.2.4 การทําหลอดไฟฟา (Light bulbs)
การเปาแกวใหเปนกระเปาะบาง (Thin bulb) จะตางจากการทําขวดแกว
โดยที่รูปรางและขนาดของกระเปาะจะถูกกําหนดโดยอากาศที่ใชเปาใหแกวมีรูปรางตามตองการ
แทนที่จะเปนแบบ (Mold) ที่ใชเหมือนในกรณีอื่น ๆ
การทําหลอดไฟฟา เริ่มจากแกวเหลวไหลผานชองเล็ก ๆ และถูกรีดดวย
ลูกกลิ้ง 2 ตัวที่ทําใหเย็นดวยน้ํา ลูกกลิ้งตัวบนจะมีปุมและทําใหเนื้อแกวถูกกดจนเกิดการบวม
โปงบนแผนแกว แผนแกวจะเคลื่อนและพาดไปบนสายพานลําเลียงซึ่งมีรูเปนระยะในลักษณะที่
แกว ที่บวมโป งพาดพาดตรงรู ข องสายพานพอดี ปริม าณแก ว ในรูจ ะพอเพียงที่จ ะเปา ให เป น
หลอดไฟ เมื่อแกวถูกสายพานพาไปจนถึงสวนที่ขึ้นรูป จะมีหัวฉีดอากาศเคลื่อนลงมากดแนบกับ
ผิวแกว จากนั้นอากาศจะถูกพนลงไปทําใหแกวขยายตัวออกไปทางดานลางของสายพาน เมื่อพน
ซ้ําดวยอากาศ กระเปาะแกวจะขยายตัวออกไปจนเต็มแบบ จากนั้นแบบจะเคลื่อนถอยและหลุด
ออกจากสายพาน ทําใหไดหลอดไฟที่อยูสวนลางของสายพาน ตอไปจะมีคอนเล็ก ๆ มาเคาะเบา
ๆ ทําใหหลอดไฟขาดจากขั้ว และหลนลงไปบนสายพานแอสเบสตอสที่อยูต่ําลงไป สายพานแอส
เบสตอสจะพาหลอดไฟไปยังเตาอบ (Lehr) โดยกอนเขาเตาอบ หลอดไฟจะถูกเรียงในลักษณะที่
เอาคอหลอดไฟคว่ําลง เมื่ออบแลวจะถูกทําใหแข็งโดยการพนภายในของหลอดไฟดวยกรด
ไฮโดรฟลูออริก กอนนําไปใสไสหลอดไฟ และผนึกตอไป
ระยะเวลาที่ใชในการขึ้นรูปและอบประมาณ 8 นาที เครื่องจักรทั่วไปจะ
ผลิตได 400 – 600 หลอดตอนาที อนึ่งหลอดไฟอาจมีลักษณะและขนาดตาง ๆ กัน เครื่องจักร
ประเภทนี้จึงมักเปนแบบที่มีลอเลื่อน เมื่อตองการใชงานจะลากหรือเข็นไปตอเขากับเครื่องดึง
แกวของหองแกวใส และเมื่อเลิกใชก็จะเข็นแยกออกไป และเข็นเครื่องจักรใหมเขามาแทนที่
ตอไป

3.3.2.5 การทําทอแกวกลวง (Glass tubing) และแทงแกวตัน (Glass rod)
เดิมการทําทอแกวกลวงใชแรงงานคนโดยการเปาดวยทอเปาแกว (Glass
blowpipe) โดยวิธีนี้จะตองทํางานเปนกลุม ๆ ละ 3 คนโดยชางจะนําทอเปาแกวจุมลงในหมอที่
บรรจุแกวเหลว หมุนทอเปาแกวรอบแนวแกนเพื่อรวบรวมแกว เมื่อไดปริมาณตามตองการจะยก

บทที่ 3 การผลิตแกว

40

กอนแกวขึ้นจากหมอ ชางคนที่ 2 จะนําแทงโลหะมากดติดกับเนื้อแกวที่อยูดานตรงขามกับปลาย
ทอเปาแกวจากนั้นชางเปาแกวคนแรกจะเปาลมเขาไปในทอปาแกวพรอมกับหมุนทอเปาแกวรอบ
แนวแกน และเดินถอยหลังไป ชางคนที่ 2 จะคอยหมุนแทงโลหะในมือตามเพื่อใหแกวเกิดการ
บิดตัวเปนเกรียว และเคลื่อนตัวถอยหลังไปพรอม ๆ กัน ทําใหไดหลอดแกวกลวงยาว ชางคนที่ 3
ทําหนาที่วัดขนาดของหลอดแกวใหไดขนาดตามตองการ เมื่อไดขนาดแลวชางเปาแกวคนแรก
ชางคนที่ 2 จะหยุดการเคลื่อนถอยหลัง แตจะยังคงหมุนทอและแทงโลหะในมือไปเรื่อย ๆ
จนกวาแกวจะเย็นตัวและแข็งจากนั้นจะตัดหลอดแกวออกจากทอโลหะ ไดทอแกวกลวงในที่สุด
ในปจจุบันการทําทอแกวกลวงโดยใชเครื่องจักรเขามาแทน แตการทําทอแกวพิเศษบางอยางยังคง
ใชวิธีดวยแรงงานคนตามเดิม วิธีการที่ใชในปจจุบันมี 2 กระบวนการคือ กระบวนการแดนเนอร
(Danner process) และ กระบวนการเวลโล (Vello process)
1) กระบวนการแดนเนอร (Danner process)
แกวเหลวจากแทงคหรือหมอ ถูกถายไปยังหมอพิเศษและถูก
ปลอยลงราง ซึ่งแบงเปน 3 สวน โดยมีแผนกั้นและชองลอด แผนกั้นจะชวยกักสิ่งสกปกที่ลอย
เปนฝาบนผิวหนาแกวเหลว และแกวเหลวที่ไดคุณภาพจะไหลลอดชองลอดใตแผนกั้นไปยังหอง
ถัดไป แกวที่ออกไปทางปลายรางจะควบคุมอัตราไดดวยประตูกั้น (Gate) จากนั้นแกวเหลวจะถูก
ดึงมาพาดกับทอทรงกระบอกปลายเรียวเล็กลง เรียกวา Mandrel (ทอประกอบดวยทอโลหะผสม
นิกเกิล-โครเมียม หุมดวยดินเหนียว หรือวัสดุทนไฟอื่น ๆ สวนปลายที่เรียวแหลมเปนโลหะผสม
นิโครม) ทอจะหมุนรอบแนวแกนในทิศทางที่จะทําใหแกวพันรอบเมนเดรลมากขึ้น หัวเมลเดรล
ทํามุมระหวาง 12 -18 องศา โดยมีปลายเรียวแหลมเอียงลงซึ่งจะทําใหแกวเคลื่อนไปทางปลาย
เรียวตลอดเวลา แกวหลอมที่พาดบนเมนเดรลจะมีลักษณะเปนแผนยาวจึงตองเผาดวยหัวตะเกียง
ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมเพื่อใหแกวหลอมและเชื่อมติดกัน ดังรูป 3.5 แกวที่เคลื่อนที่ไปทางปลาย
เรียวแหลมจึงถูกดึงออกและเคลื่อนไปบนลูกกลิ้ง เขาเตาอบยาว 200-300 ฟุต กอนจะผานไปยัง
โตะตัดแกว ในขณะที่ดึงแกวนั้นหากมีการเปาลมเขาไปในทอ นิกเกิล-โครเมียม จะทําใหแกวที่
ดึงไดเปนทอแกวกลวง (Glass tubing) แตถาไมมีการพนลมเขาไปในทอจะไดแทงแกวตัน (Glass
rod) แทน
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รูป 3.5 การทําทอแกวกลวงและแทงแกวตันโดยกระบวนการแดนเนอร

2) กระบวนการเวลโล (Vello process)
การผลิตแกวโดยกระบวนการนี้แกวเหลวจะถูกปลอยลงไปใน
อุปกรณรูปกรวยซอน 2 ชั้น (รูป 3.6) ชองวางระหวางกรวยจะแคบเล็กลงไปทางปลายกรวย
อุปกรณนี้หมุนรอบตัวเองชา ๆ เมื่อแกวเหลวไหลลงไปในกรวย แรงโนมถวงจะทําใหแกวไหล
ไปทางปลายกรวย เมื่อแกวเคลื่อนลงไปในแนวดิ่งไดระยะหนึ่ง แกวจะถูกดึงใหเคลื่อนไปทาง
แนวนอนผานชุดลูกกลิ้ง และสงตอไปเขาเตาอบ และผานไปยังโตะตัดแกวในที่สุด กรวยในจะมี
ทอกลวงตรงกลางซึ่งเมื่อพนดวยลมที่มีความดันคงที่ จะทําใหแกวที่ดึงนั้นเปนทอแกวกลวง แต
หากไมมีการพนลมจะไดแทงแกวตันเชนเดียวกับกระบวนการแดนเนอร
การผลิตหลอดแกวเพื่อทําเทอรโมมิเตอรจะยุงยากกวา โดยปริมาณของ
แกวเหลวตองควบคุมใหดีเพื่อใหไดหลอดแกวที่มีขนาดทั้งภายนอกภายในคงที่ จากนั้นผิวดาน
หนึ่งจะถูกทําใหทึบแสงโดยการเคลือบทึบดวยแกวสีขาว และเคลือบทับดวยแกวเนื้อ ใสอีก
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ชั้นหนึ่ง กอนนําไปคัดแยก และตกแตงที่ไมเรียบดวยแรงงานคน จากนั้นสงไปดําเนินการเพื่อให
ไดเทอรโมมิเตอรที่สมบูรณตอไป

รูป 3.6 การทําทอแกวกลวงหรือแทงแกวตันโดยกระบวนการเวลโว

3.3.2.6 แกวอื่น ๆ
แกวบางอยางเชน แผนแกวทําทอขนาดใหญ, จุกแกวชนิดภายในกลวง,
ปริซึม, แกวสําหรับการใชงานทางแสง, เครื่องครัว, แกวสีบางชนิด, แกวที่ใชในงานตกแตง และ
อื่น ๆ อาจผลิตโดยการหลอแบบหรือขึ้นรูปในแบบโดยอาศัยแรงงานคน โดยที่แกวเหลวจะถูกดึง
ออกจากเตาหลอมใหมีปริมาณตามที่ตองการ จากนั้นนําไปใสในแบบ กําจัดแกวสวนเกินออก
ดวยกรรไกรแลวอัดหรือประกบแบบเขาดวยกันกอนเอาไปดําเนินการตอไป เชน อัดใหมีรูปราง
ตามตองการ หรือพนลมเขาไปในแบบทําใหแกวขยายออกไปแนบกับแบบ อุปกรณแกวบางอยาง
จะผลิ ต โดยกระบวนการกึ่ ง อั ต โนมั ติ เช น พวกขวดวั ด ปริ ม าตร ท อ แก ว แข็ ง ขนาด
เสนผาศูนยกลางใหญ เพื่อใชทําหอ (tower) หรือคอลัมนในการปฏิบัติการตาง ๆ ทั้งระดับ
เครื่องมือตนแบบ (pilot plant) และระดับอุตสาหกรรม
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3.3.3 การอบ (Annealing)
ผลิตภัณฑแกวที่ขึ้นรูปแลวตองผานการอบเพื่อลดความเครียดในเนื้อแกวอัน
เนื่องมาจากปฏิบัติการแกวภายใตภาวะอุณหภูมิตาง ๆ กัน กอนหนานั้น (คือระหวางการขึ้นรูป)
ทั้ ง นี้ ไ ม ว า แก ว จะผลิ ต ด ว ยเครื่ อ งจั ก รหรื อ แรงงานคนก็ ต าม การอบแก ว จะประกอบด ว ย 2
ขั้นตอนตอเนื่องกัน คือ
ขั้นตอนที่ 1 แกวจะถูกทําใหรอนจนกระทั่งแกวมีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิวิกฤติ
ซึ่งจะไดกลาวถึงในบทตอไป และตองรักษาอุณหภูมิในชวงดังกลาวนานพอ ภายใตภาวะของ
อุณหภูมิดังกลาวโมเลกุลของแกวจะเคลื่อนตัวไดอยางชา ๆ และการเคลื่อนที่ของโมเลกุลเหลานี้
เองที่ทําใหความเครียดในเนื้อแกว ลดลงจนอยูในเกณฑที่ปลอดภัยตอการใชงาน
ขั้นตอนที่ 2 แกวจะถูกทําใหเย็นอยางลงชา ๆ จนกระทั่งอุณหภูมิของแกวลดลง
มาที่อุณหภูมิหองหรือสูงกวาเล็กนอย (อาจถึง 600C) กอนนําผลิตภัณฑแกวออกทางเตาอบและ
สงไปยังหนวยถัดไป เตาอบที่ใชเรียกวา เลห (Lehr) หรือ Annealing oven โดยมีตัวกลางใหความ
ร อ นเป น แกสที่ เ กิ ด จากการสั น ดาปของเชื้ อ เพลิ ง ในป จ จุ บั น เตาอบแก ว ส ว นมากเป น ระบบ
อัตโนมัติ ที่สามารถตั้งอุณหภูมิ และควบคุมการไหลของอากาศได

3.3.4 การตกแตง (Finishing)
แกวบางอยางเมื่ออบแลวจะคัดเลือกแกวที่ไมไดคุณภาพออกกอนที่จะทําการ
บรรจุ แตแกวบางประเภทตองนําไปทําการตกแตงขั้นสุดทายกอน เชน การทําความสะอาด การ
ขัดดวยหินขัด, การขัดมัน, การตัด, การขัดผิวดวยทรายละเอียด, การเคลือบอินาเมล และอื่น ๆ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชงาน และความตองการของผูใช หรือผูซื้อผลิตภัณฑของแกว
นั่นเอง
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