บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่อง สภาวะที่เหมาะสมของการลางขวดแกวที่ใชแลว โดยเครื่องลางขวด
อัตโนมัติในโรงงานผลิตโซดา ผูศึกษาไดศึกษาคนควารวบรวมทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยว ของ
เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความรูทั่วไปของแกวและขวดแกว
2.2 ลักษณะคุณภาพที่เกี่ยวของกับความวาวของแกว
2.3 สารทําความสะอาดขวดแกว
2.4 สวนประกอบและการทํางานของเครื่องลางขวดอัตโนมัติ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ความรูทั่วไปของแกวและขวดแกว
แกว หมายถึง วัสดุแข็งที่มีรูปลักษณะอยูตัว และเปนเนื้อเดียว โดยปกติแลวเกิดจากการ
เย็นตัวลงอยางฉับพลันของวัสดุหลอมหนืด เนื้อแกวบริสุทธิ์นั้นจะโปรงใส มีความวาว ผิว
คอนขางแข็ง ยากแกการกัดกรอน เฉื่อยตอปฏิกิริยาทางเคมี และชีวภาพ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ทําให
แกวนัน้ มีประโยชนใชงานอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามแกวนั้นถึงแมจะแข็ง แตก็เปราะแตกหักงาย
และมีรอยแตกที่ละเอียดคม คุณสมบัติของแกวนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดงายดวยการผสมสารอื่นลง
ในเนื้อแกว หรือการปรับสภาพดวยการใชความรอนแกว โดยทั่วไปนั้นทําจากซิลิคอนไดออกไซด
มีจุดหลอมเหลวที่ 2000 องศาเซลเซียส เพื่อความสะดวกในกระบวนการผลิตจะมีการผสมสาร 2
ชนิดลงไปดวย ชนิดแรกคือ โซดาแอช ซึ่งมีองคประกอบหลักคือ โซเดียมคารบอเนต หรือ
สารประกอบโปตัสเซียม เชน โปตัสเซียมคารบอเนต เพื่อชวยใหอุณหภูมใิ นการหลอมเหลวนั้น
ต่ําลงอยูที่ประมาณ 1000-1500 องศาเซลเซียส แตสารนี้จะสงผลขางเคียงทําใหแกวนั้นละลายน้ําได
จึงตองมีการเติมสารอีกชนิด คือ หินปูน ซึ่งมีองคประกอบหลักคือ แคลเซียมคารบอเนต เมื่ออยูใน
เนื้อแกวจะกลายเปนแคลเซียมออกไซด เพื่อทําใหแกวนั้นไมละลายน้ําองคประกอบของแกวที่ใชทํา
ภาชนะใชงานโดยทั่วไป เชน แกวน้ํา หรือกระจกใส จะมีองคประกอบแตละตัวโดยประมาณดังนี้
ซิลิคอนไดออกไซด รอยละ 70 แคลเซียมออกไซด รอยละ 8 และองค ประกอบอื่น ๆ อีกเล็กนอย
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เชน แมกนีเซียมอกไซด อลูมิเนียมออกไซด เปนตน อาจมีแกวพิเศษชนิดอื่น ซึ่งเกิดจากการเติม
วัตถุดิบอื่น ๆ ลงไป เพื่อชวยปรับคุณสมบัติของแกว เชน การเติมตะกั่ว เพื่อใหแกวหนักขึ้น
เนื้อแกวหยุนเหนียวและแวววาว ซึ่งเรียกโดยทั่วไปวาแกวคริสตัล หรือการเติมแบเรียมและสังกะสี
เพื่อชวยทําใหแกวมีลักษณะคลายแกวคริสตัลโดยไมใชตะกั่วเปนตน (ระวี รองฤทธิ,์ 2528)
โดยสามารถระบุชนิดของแกวตามองคประกอบไดหลายแบบ(ญาณิณ รุงกาญจน, 2527)
ดังนี้
1. แกวโซดาไลม ผลิตจากวัตถุดิบหลัก คือ ทราย โซดาแอชและหินปูน เปนแกวที่พบ
เห็นไดโดยทั่วไป ไดแก แกวที่เปนขวด แกวน้ํา กระจก เปนตน สามารถทําใหเกิดสีตางๆ ไดโดย
การเติมออกไซดที่มีสีลงไป
2. แกวบอโรซิลเิ กต เปนแกวที่มีการเติมบอริคออกไซดลงไป ทําใหมีคาสัมประสิทธิ์
การขยายตัวต่ําเนื่องจากความรอน และทนตอการเปลี่ยนแปลงความรอน แกวที่ไดสามารถนําไปใช
ทําเครื่องแกววิทยาศาสตร ทําภาชนะแกวสําหรับใชในเตาไมโครเวฟ เปนตน
3. แกวตะกั่ว หรือแกวคริสตัล เปนแกวทีม่ ีสารผสมของตะกั่วออกไซด อยูมากกวารอย
ละ 24 โดยน้ําหนัก จะเปนแกวที่มีดัชนีหักเหสูงมากกวาแกวชนิดอื่น ทําใหมีประกายแวววาว
สวยงาม และแกะสลักเปนลวดลายตางๆ ได ใชทําเครื่องแกวที่มีราคาแพง
4. แกวโอปอล เปนแกวที่มีการเติมสารบางตัว เชน โซเดียมฟลูออไรด หรือแคลเซียม
ฟลูออไรด ทําใหมีการตกผลึก หรือการแยกเฟสขึ้นในเนื้อแกว ทําใหแกวชนิดนี้มีความขุนหรือ
โปรงแสง เนื่องจากสามารถหลอม และขึ้นรูปไดงายจึงมีตนทุนการผลิตต่ํา และสามารถทําใหมี
ความแข็งแรงทนทานมากขึ้นเมื่อนําไปผานขบวนการอบ หรือการเคลือบ
5. แกวอลูมิโนซิลิเกต มีอลูมินาและซิลิกาเปนสวนผสมหลัก มีคาสัมประสิทธิ์การ
ขยายตัวต่ํา เนื่องจากความรอน และมีจุดออนตัวของแกวสูงพอที่จะปองกันการเสียรูปทรงเมื่อทํา
การอบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหแกผลิตภัณฑ
6. แกวอัลคาไลน-เอิรท อลูมิโนซิลิเกต มีสวนผสมของแคมเซียมออกไซด หรือแบเรียม
ออกไซด ทําใหมีคาดัชนีหักเหใกลเคียงกับแกวตะกั่ว แตผลิตงายกวาและมีความทนทานตอกรด
และดาง มากกวาแกวตะกั่วเล็กนอย
7. กลาส-เซรามิกส มีสวนผสมของลิเธียมอลูมิโนซิลิเกต มีลักษณะผลึกอยูในเนื้อแกว
ซึ่งอาจทําใหแกวมีความทึบแสงหรือโปรงใสได ขึ้นกับชนิดของผลึก กลาส-เซรามิกสจะทนทาน
และมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความรอนต่ํามาก สามารถนําไปใชเปนภาชนะหุงตม หรือ
เปนแผนบนเตาหุงตมได นอกจากนี้อาจมีแกวประเภทอื่นๆ อีกหลายประเภท ขึ้นอยูกับสวนผสม
ที่แตกตางกันออกไป

6
2.2 ลักษณะคุณภาพที่เกี่ยวของกับความวาวของแกว
ญาณิณ รุงกาญจน (2527) ไดกลาวถึงวิธกี ารตรวจสอบลักษณะคุณภาพของแกว ซึ่งทํา
ไดหลายวิธี ไดแก การทดสอบความแข็ง การตรวจสอบความหนา การทดสอบรอยขีดขวน การ
ทดสอบความวาว การทดสอบความสามารถในการทนความรอน เปนตน
วิทยา พรรณสมัย (2541) ไดศึกษาถึงความวาว ซึ่งเปนลักษณะคุณภาพทีใ่ ชตรวจสอบ
ลักษณะคุณภาพของแกวไดวิธีหนึ่ง วาสามารถแบงระดับความวาวออกเปนหลายระดับไดหลายวิธี
ไดแก วิธีที่หนึ่ง แบงระดับความวาวโดยวัดจากปริมาณและคุณภาพของแสงที่สะทอนจากผิวของ
รัตนชาติ ความวาวขึ้นอยูกับความแข็ง และคาดัชนีหักเหของแสง การตรวจดูความวาวโดยใช
แสงสะทอน เพื่อดูวามีความวาวแบบใด และสังเกตจากหนาที่ขัดมัน หนาที่ยังไมไดขัดมันและ
จากรอยแตก หรือการตรวจพินิจดวยสายตา ซึ่งสามารถแบงความวาวไดหลายชนิด หรือ อาจใชวิธี
ที่สองคือ การแบงระดับความวาวโดยการพินิจความวาวดวยสายตาตามระดับการสะทอนแสงที่เห็น
ไดแก ไมวาว คือ ไมมีคุณลักษณะการสะทอนแสง วาวดานคือ มีความวาวเพียงเล็กนอย ผิว
ภายนอกมองดวยตาเปลาไมสังเกตเห็นถึงความวาว นอกจากใชแสงสีลงตกกระทบ
วาวคือ
ลักษณะใส มีความมันหรือมองเห็นแสงตกกระทบได ซึ่งก็จําแนกยอยลงไปไดอีก เชน วาวนอย
วาวมาก จนถึงระดับวาวใส นอกจากนี้ยังสามารถแบงระดับความวาวได โดยการใชวิธีการพินิจ
ความวาวดวยสายตาตามลักษณะเลียนแบบ นิยมใชกับการพินิจแรรัตนชาติ ซึ่งแบงระดับความวาว
ได ดังนี้
1. วาวเหมือนโลหะ จัดเปนคาความวาวที่สูงที่สุด
2. วาวเหมือนเพชร จัดเปนคาความวาวที่สูงที่สุดสําหรับรัตนชาติ มีคาดัชนีหักเหสูง
3. ความวาวที่อยูระหวางแบบเพชร และความวาวแบบแกว และจะมีคาดัชนีหักเหสูง
4. วาวเหมือนแกว เปนความวาวที่มักจะพบเสมอในรัตนชาติชนิดโปรงใส
5. ความวาวระหวางแบบแกวและวาวเหมือนฉาบดวยน้ํามัน
6. วาวเหมือนน้ํามันเคลือบอยูมักเห็นไดจากหยก
7 วาวคลายยางสนมักจะใชบรรยายถึงความวาวของพวกอําพัน และวัตถุที่มีสีเหลือง
8. วาวเหมือนขี้ผึ้งหรือเทียนไข มีการสะทอนของแสงนอย
9. วาวแบบทึบ เปนความวาวที่ไมมีปริมาณของแสงสะทอนจากผิวที่ทําใหเกิดความ
วาวเลย มักพบในรัตนชาติที่มีผิวละเอียดทึบแสง และผิวที่ไมไดขัดมัน
10. วาวเหมือนใยไหม เกิดจากการที่แรในตัวอยางนั้นมีการจัดเรียงตัวกันเปนเสนๆ
11. วาวแบบไขมุก เกิดจากโครงสรางของตัวอยางนั้น พบทั่วไปใน มูนสโตนที่ยังไมได
เจียระไน และไขมุก เปนตน
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2.3 สารทําความสะอาดขวดแกว
สารทําความสะอาด คือ สารทําความสะอาด คือ สารหรือสารผสมที่มีความสามารถทํา
ความสะอาดพื้นผิวของวัสดุ โดยสารดังกลาวมีกลไกลการลดแรงตึงผิว เพิ่มความสามารถในการ
เปยกผิว การกระจายตัว การผสมน้ํามันกับน้ําเขาดวยกัน สารทําความสะอาดอาจมีประจุลบ เชน
แอลคิลลอริลซัลโฟเนต หรือมีประจุบวก เชน แอมโมเนียมเฮไลด หรือไมมีประจุ เชน แอลคิลา
มีด เปนตน (อาภาพร สิทธุสาร, 2549)
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด หรือสารโซดาไฟ หรือคอสติกโซดานั้นมีสูตรทางเคมี
คือ NaOH มีฤทธิ์เปนดาง มีลักษณะเปนของแข็งสีขาว เปนดางแกที่ละลายไดในน้ํา มีความ
หนาแนน 2.1 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร มีจุดหลอมเหลว 318 องศาเซลเซียส และมีจุดเดือด
1,390 องศาเซลเซียส ผลิตไดจากกระบวนการแยกสารทางไฟฟาของน้ําเกลือ เปนสารที่ใชกัน
อยางแพรหลายในทางอุตสาหกรรม โซดาไฟถูกใชในการผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของเรา และยังใชประโยชนไดอีกมากมาย เชน ใชในการสะเทินความเปนกรด ใชใน
การเตรียมเกลือโซเดียม ใชตกตะกอนสารอัลคาลอยด และโลหะออกจากสารละลาย เปนตน
นอกจากนี้ยังใชในอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก ในการผลิตเยื่อและกระดาษ สบูและผลิตภัณฑ
ซักฟอก ใชเตรียมสารซักลาง โรงกลั่นน้ํามัน การใชงานทางอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรม
อาหาร เสนใยเรยอน สิ่งทอ เปนตน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑทําความสะอาด เนื่องจาก
เมื่อใชภายใตอุณหภูมิสูงสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียบางชนิดและขจัดคราบสกปรกตางๆได (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2550)
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด คือ สารทําความสะอาดชนิดหนึ่ง เปนดางแก มีฤทธิ์
ในการกัดกรอนสูง และมีความเปนพิษสูงดวย หากสัมผัสจะเกิดอาการระคายเคือง ปวดแสบปวด
รอน ไอระเหยสงผลใหหายใจไมสะดวก แสบเจ็บคอ คลื่นไส เปนตน (อาภาพร สิทธุสาร,
2549)
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดนั้นตองใชภายใตอุณหภูมิสูงจึงจะมีคุณสมบัติในการทํา
ความสะอาดและฆาเชื้อโรคที่ดมี ากยิ่งขึ้น มีความเหมาะสมในการลางระดับอุตสาหกรรมที่ใชเครื่อง
ลางอัตโนมัติมากกวาการลางระดับครัวเรือน เนื่องจากเปนดางแกที่กอเกิดการระคายเคืองได ใน
อุตสาหกรรมนิยมใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขนรอยละ 50 โดยมวล ซึ่งมีลักษณะ
เปนสารละลายใส ไมมีสี ถึงขุน มาเตรียมสารทําความสะอาด (ชัยยศ สนธิ์สิริ และชวลิต งามนอย,
2549)
นอกจากนี้ Wichmann, G. (2000) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชสารทําความสะอาดที่มีผลตอ
ความวาวของขวดแกว พบวาโดยทั่วไปขวดแกวที่ผานการใชงานจะเกิดรอยขีดขวน ทําใหเมื่อมี
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แสงมาตกกระทบจะทําใหขวดแกวนั้นดูมีความวาวลดนอยลง เมื่อนําไปทําความสะอาดที่อุณหภูมิ
สูงดวย โซดาไฟ ซึ่งเปนดางแก และมีฤทธิ์ในการกัดกรอนสูง พบวาผิวแกวจะถูกกัดกรอน หรือ
ขัดใหเรียบเนียนมากขึ้น และเนื้อแกวก็บางขึ้นดวย ทําใหขวดที่ผานกระบวนการลางดวยสารที่มี
ฤทธิ์กัดกรอนดังกลาวแลดูมีความวาวมากขึ้น แตการใชเพียงโซดาไฟเพียงอยางเดียวอาจ แตการใช
ดางแกในการทําความสะอาดขวดแกวเพียงอยางเดียว อาจไมเพียงพอ เนื่องจากเมื่อขวดแหง ดาง
แกที่ใชจะทิ้งคราบการเกาะติดลักษณะเหมือนฝาสีขาวไวที่ขวด สงผลใหขวดดูขุนมัว ดังนั้นจึงมี
การเติมสารอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีกดวย สารละลายเพิ่มความวาวเปนสารเสริมชนิดหนึ่งที่
ใชในกระบวนการทําความสะอาดขวดแกวที่ใชดางแกเปนสารทําความสะอาดหลัก
ซึ่งผาน
มาตรฐาน และไดรับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งประกอบไป
ดวยองคประกอบหลัก 2 ชนิด ไดแกกรดฟอสโฟลิก รอยละ 30 โดยน้ําหนัก และ อัลคิลโพลี
ไกลโคไซด รอยละ 0.1 – 0.2 โดยน้ําหนัก สวนองคประกอบอื่นๆ เปนสูตรลับของผูผลิตไม
สามารถเปดเผยได มีความถวงจําเพาะ 1.170 – 1.210 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตรที่ 30 องศา
เซลเซียส และมีจุดเดือดประมาณ 100 องศาเซลเซียส มีลักษณะเปนของเหลว สีเหลืองออน
ผสมไดกับน้ําเทานั้น สามารถเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับโลหะ หามสัมผัสกับสารประกอบคลอรีน
หรือยาฆาเชื้อ จะทําใหเกิดไอเคมี ซึ่งมีฤทธิ์กอใหเกิดอาการระคายเคือง หรือรอยไหมเมื่อสัมผัส
ใชประโยชนเกี่ยวกับการเพิ่มความวาว โดยจะไปทําปฏิกิริยากับคราบโซดาไฟที่ติดขวด ทําให
คราบฝาดังกลาวหลุดออกจากขวด ขวดแกวแลดูมีความวาวมากขึ้น
2.4 สวนประกอบและการทํางานของเครื่องลางขวดอัตโนมัติ
Resuggan, J.C. (1991) ไดศึกษาสวนประกอบ และลักษณะการทํางานของเครื่องลาง
ขวดอัตโนมัติในแตละสวนพบวา เครื่องลางขวดอัตโนมัติ โดยทั่วไปนิยมแบงสวนประกอบของ
เครื่องออกเปน 4 สวน ตามลักษณะการทํางาน ดังนี้
1. สวนที่หนึ่ง คือสวนที่ทําหนาที่แยกและกําจัดขยะ เปนสวนที่ใชแรงดันน้ําในการ
ฉีดลาง เพื่อกําจัดเศษขยะรวมถึงคราบตางๆที่ยึดติดกับผิวขวดอยางไมแนนมากออก
2. สวนที่สอง คือสวนทําความสะอาดโดยสารทําความสะอาด เปนสวนที่มีน้ํายาทํา
ความสะอาดขวดบรรจุอยูประมาณ 3 ใน 5 ของพื้นที่บรรจุ สวนทําความสะอาดเปนสวนที่ขวด
สัมผัสกับน้ํายาทําความสะอาดที่เปนกรด หรือดางรอนโดยตรง ที่นิยมไดแก สารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซดรอน เปนตน โดยควบคุมอุณหภูมิใหมากกวา 60 องศาเซลเซียส (การควบคุมอุณหภูมิ
แตกตางกันตามชนิดของขวดและประเภทของอุตสาหกรรม) นอกจากนี้กลไกลของเครื่องลางขวด
ในสวนทําความสะอาดนี้สามารถดัดแปลงไดหลายแบบ ไดแก การเคลื่อนสายพานลําเลียงขวด

9
เปลาลงผานสารทําความสะอาด หรือการพนฉีดขวดดวยสารทําความสะอาด เปนตน ซึ่งในสวน
นี้อาจมีการเติมสารละลายเพิ่มความวาวตางๆลงไปตามความเหมาะสมในแตละอุตสาหกรรม
3. สวนที่สาม คือ สวนที่ทําหนาที่ชะลางสารเคมีออกจากขวดดวยน้ําสะอาด เปนสวน
ที่มีการใชน้ําสะอาดชะลางขวดที่ผานการลางดวยสารทําความสะอาด เพื่อกําจัดสารทําความสะอาด
ที่ตกคางของขวดที่ผานการลางในขั้นตอนทําความสะอาดโดยสารทําความสะอาด
โดยอาจใช
กลไกลการแช หรือฉีดลาง เปนตน นอกจากนีจ้ ํานวนครั้งของน้ําที่ใชลางขึ้นกับความรุนแรงและ
โอกาสการตกคางของสารทําความสะอาด
4. สวนสุดทาย คือ สวนชะลางดวยน้ําที่ใชบรรจุ การชะลางหรือการกลั้วดวยน้ําที่ใช
บรรจุนี้ถูกออกแบบเพื่อใชในสวนสุดทายของเครื่องลางขวดอัตโนมัติ
ซึ่งน้ําที่ใชในสวนนี้จะมี
ลักษณะ และคุณภาพเทียบเทากันกับน้ําที่ใชบรรจุ กลาวคือ ผานกระบวนการปรับสภาพ และ
กระบวนการฆาเชื้อมาแลว เพื่อปองกันการปนเปอนจากน้ําที่ใชลางสูผลิตภัณฑ
บริษัท เชียงใหมเบเวอเรช จํากัด ไดใชเครื่องลางขวดอัตโนมัติ Ortmann & Herbst
CONTINA (DK-45FL) สําหรับลางขวดแกวที่ใชแลว ซึ่งมีสวนประกอบ 4 สวน ไดแก สวนที่
หนึ่ง คือ สวนที่ทําหนาที่แยกและกําจัดขยะ สวนที่สอง คือ สวนทําความสะอาด โดยบรรจุ
สารละลายทําความสะอาด ซึ่งเปนสารละลายผสมระหวางสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด และ
สารละลายเพิ่มความวาว สวนที่สาม คือ สวนที่ทําหนาที่ชะลางสารเคมี โดยใชน้ําสะอาด และสวน
สุดทาย คือ สวนชะลางดวยน้ําที่ผานกระบวนการปรับสภาพ สําหรับที่ใชบรรจุ ซึ่งลักษณะการ
ทํางานดังที่กลาวมานั้น คลายคลึงกันกับเครื่องลางขวดอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรมอื่นๆ (ภาพที่ ก.
3 และ ก.4)
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กระบวนการลางทําความสะอาดในระดับอุตสาหกรรม อาศัยการลางดวยเครื่องจักร
โดยใชสภาวะที่ความเหมาะสม ซึ่งแตกตางกันตามประเภทของอุตสาหกรรม
Curtin, L. P. (1957) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการทําความสะอาดพื้นผิวโลหะ 2 ปจจัย
ไดแก อุณหภูมิที่ใชในการลางพื้นผิว และผลของ pH ของสารทําความสะอาด พบวาสารละลายทํา
ความสะอาดพื้นผิวโลหะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมขิ องสารทําความสะอาดที่ใชสูงขึ้น
ขณะที่สารทําความสะอาดที่มี pH ที่เปนกรดสูงหรือดางสูงจะใหผลการทําความสะอาดที่ดีกวา pH
เปนกลาง และสารทําความสะอาดจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อมีคา pH มากกวา ที่ 9
การศึกษาของ Corby, M.P. (1989) ทีไ่ ดศึกษาผลของ pH ตอการทําความสะอาด
อุปกรณที่ใชในฟารมและธุรกิจเกี่ยวกับนม ซึ่งไดแก เครื่องผลิตนม ถังไซโลบรรจุนม ถังที่ใชขน
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ถายนมจากไซโล เครื่องมือที่ใชวัดปริมาตรนม ทอลําเลียงขนสงตางๆ เครื่องบรรจุนมลงขวด
ขวดบรรจุ เครื่องบรรจุลงกลองกระดาษ รวมถึงอุปกรณและเครื่องมือที่ใชทําเนยชนิดเหลว เนย
ชนิดกอน โยเกิรต ฯลฯ ทีอ่ ุณหภูมิการทําความสะอาดที่ 60 องศาเซลเซียส พบวา pH ที่
มากกวา 10 ซึ่งไดแก สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด และสารละลายที่มีองคประกอบโปตัสเซียม
สามารถกําจัดคราบเกาะติดของนมและคราบไขมันไดดีกวาเมื่อเทียบกับสารละลายที่มี pH ต่ํา
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Sorgenfrei, M.E. (1977)
ทีไ่ ดศึกษาผลของการใช
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดในกระบวนการลางเครื่องแกวตอสารเคลือบแกวกันการสึกหรอที่
ผิวแกว พบวาเมื่อทําความสะอาดเครื่องแกวดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ซึ่งเปนสารที่มี
ฤทธิ์ความเปนดางสูง และใชความรอนรวมในกระบวนการลาง จะสงผลใหสารเคลือบเหลานี้เริ่ม
หลุด ทําใหสูญเสียความสามารถในการตานการการสึกหรอของแกว เมื่อตรวจพินิจดวยสายตาจะ
พบวาสงผลทําใหสีที่เคลือบเครื่องแกวซีดจาง ดูคลายเครื่องแกวเกา
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Wichmann, G. (2000) ทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับความเขมขนของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ใชในกระบวนการลางขวด พบวา การใชสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซดในกระบวนการลางขวดควรอยูในชวงความเขมขนรอยละ 2 - 4 การใชสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดในความเขมขนที่สูงเกินไปนั้น นอกจากเปนการสิ้นเปลืองโดยใชเหตุแลว
ยังสงผลเสีย ไดแก เกิดการรวมตัวกันของเกลือที่ไมละลายน้ํา ทําใหน้ํามีความกระดางสูง
สิ้นเปลืองน้ําสะอาดที่ใชในการลางในกระบวนสุดทายกอนบรรจุ อีกทั้งโซดาไฟมีฤทธิ์เปนดาง มี
ความสามารถการกัดกรอนสูง สงผลใหขวดแกวสีซีดจาง เนื้อแกวเกิดการสึกหรอ และอายุขวด
แกวสั้นลงอีกดวย

