บรรจุภณ
ั ฑ์ ในระบบปลอดเชือ้ ประเภทถ้ วย (Cup)
ผลิตภัณฑ์อาหารในบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทถ้ วยในระบบปลอดเชื ้อ ได้ แก่
1. ถ้ วยพลาสติกที่ขึ ้นรูปก่อน (preformed plastic cup)
โดยปกติบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทถ้ วยนิยมผลิตจากวัสดุ High Impact polystyrene (HIPS) หรื อ PP รวมถึงวัสดุหลายชันเพื
้ ่อ
ิ
ช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น HIPS ชันนอก
้
ชันลามิ
้
เนตของวัสดุยดึ ติด (adhesive) ชันป
้ ้ องกันของ PVDC หรื อ EVOH ชันลาม
้
เนตของวัสดุยดึ ติด และ LDPE ตามลําดับ เนื่องจากกระบวนการบรรจุแบบปลอดเชื ้อไม่จําเป็ นต้ องใช้ ความร้ อนในการฆ่าเชื ้อทําให้
สามารถใช้ วสั ดุที่มีความหลากหลายไม่จําเป็ นต้ องทนทานต่ออุณหภูมิสงู มากนัก ในการบรรจุจะมีการนําถ้ วยมาผ่านกระบวนการฆ่า
เชื ้อก่อนบรรจุ เช่น การใช้ สายพานผ่านอุโมงค์ในสภาวะปลอดเชื ้อแล้ วพ่นฝอยด้ วยไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ร้อยละ 35 เป็ นระยะเวลา
3 วินาที แล้ วเป่ าด้ วยลมร้ อนอุณหภูมิสงู ถึง 400 องศาเซลเซียส ตามความทนทานต่ออุณหภูมิของวัสดุ เพื่อลดปริมาณ
ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์บริเวณผิวสัมผัสด้ านในจนถึงระดับที่ปลอดภัย นอกจากนี ้อาจใช้ วิธีจ่มุ ด้ วยไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ แล้ ว
นําไปให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 85 ถึง 90 องศาเซลเซียส แล้ วนําไปผ่านเครื่ องอังนํ ้า นําไปเข้ าระบบปลอดเชื ้อแล้ วพ่นฝอยด้ วยนํ ้าปล
เชื ้อ ทําให้ แห้ งด้ วยลมร้ อนก่อนการบรรจุอาหาร
ถ้ วยพลาสติกนิยมปิ ดผนุกด้ วยแผ่นฟิ ล์ม หรื ออะลูมิเนียมฟอยล์ที่เคลือบด้ วยวัสดุเทอร์ โมพลาสติก ซึง่ ต้ องนําไปผ่านการ
ฆ่าเชื ้อเช่นกัน ซึง่ นิยมใช้ ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ร้อยละ 35 แล้ วระเหยออกด้ วยไอของลมร้ อน หรื อผ่านลูกกลิ ้งที่มีอณ
ุ หภูมิสงู รวมถึง
การฆ่าเชื่อด้ วยแสง UV หรื อใช้ UV ร่วมกับไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ เป็ นต้ น

ภาพที่ 1 บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทถ้ วยในระบบปลอดเชื ้อ
ที่มา: https://www.imadairyfood.com/cup-filling/forming-filling-sealing/tas-aseptic.html
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างโครงสร้ าง aseptic cup ประเภท multilayer
ที่มา: http://esaengco.en.ec21.com/PS_Barrier_Cups--652876_652942.html
2. ถ้ วย Form-fill-seal
วัสดุชีท HIPS รวมถึง coextruded HIPS ที่มีชนป
ั ้ ้ องกันการซึมผ่านของ PVDC และ EVOH สามารถนํามาขึ ้นรูปแบบเทอร์
โมฟอร์ มเป็ นถ้ วยได้ ง่าย แต่หากมีชนของอะลู
ั้
มิเนียมฟอยล์จะต้ องอาศัยการขึ ้นรูปด้ วยแรงเชิงกล (mechanical forming) แทน ข้ อดี
ของการใช้ วิธี Form-fill-seal ถ้ วย ได้ แก่ สามารถควบคุมกระบวนการได้ ง่ายในการผลิต ประหยัดเนื ้อที่ในการเก็บบรรจุภณ
ั ฑ์ และ
ช่วยรักษาสภาพปลอดเชื ้อของบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ ดีกว่าการขึ ้นรูปไว้ ก่อน ซึง่ อาจเกิดการปนเปื อ้ นในระหว่างการขนส่ง
จะมีการฆ่าเชื ้อแผ่นวัสดุสําหรับทําเทอร์ โมฟอร์ มด้ วยการผ่านอ่างที่มีไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ร้อยละ 35 ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
เป็ นเวลา 15 วินาทีแล้ วผ่านอุโมงค์ปลอดเชื ้อที่มีอณ
ุ หภูมิ 130 ถึง 150 องศาเซลเซียส หรื ออาจมีการใช้ ไอร้ อนสัมผัสกับวัสดุที่ผา่ น
อ่างฆ่าเชื ้อ จากนันจึ
้ งเข้ าสูก่ ารขึ ้นรูปถ้ วยแบบเทอร์ โมฟอร์ ม หรื อการใช้ แรงกล ทังนี
้ ้สําหรับวัสดุที่มีหลายชัน้ เช่น มีชนของ
ั้
PVDC
และ EVOH นัน้ จะเตรี ยมโดยกระบวนการอัดรี ดที่มีการให้ ความร้ อน ทําให้ ลดการปนเปื อ้ นของจุลนิ ทรี ย์ได้ โดยจะมีการลอกวัสดุ
ชันนอกที
้
่อาจมีการปนเปื อ้ นออก ทําให้ ได้ วสั ดุชนในที
ั ้ ่ปลอดเชื ้อสําหรับนํามาขึ ้นรูปแบบเทอร์ โมฟอร์ มต่อไป
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