วัตถุดูดซับสารให้ กลิ่น (Aroma absorbers)
วัตถุดดู ซับหรื อปลดปล่อยสารให้ กลิ่นถูกออกแบบขึ ้นมาเพื่อกาจัดกลิ่นและกลิ่นรสที่ไม่พึงปรารถนาที่ปรากฏในช่องว่าง
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยกลิน่ ที่เกิดขึ ้นจากผลิตภัณฑ์สว่ นหลักจะมาจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ ของไขมันและน ้ามัน การเกิดขึ ้นของ
หมู่ฟังก์ชนั แอลดีไฮด์และคีโตน หรื อ การย่อยสลายของโปรตีนจากเนื ้อปลาโดยเปลียนไปอยู่ในรุ ปของเอมีน แม้ ว่าโดยทัว่ ไปเราจะ
สามารถกาจัดกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์โดยการใช้ วตั ถุดดู ซับสารให้ กลิ่น ซึง่ ระบบนี ้จะมีการปกปิ ดและดูดซับกลิน่ ออกไป ในขณะเดียวกัน
การมีกลิ่นนัน้ คือตัวบ่งชี ้การเกิดการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์ ดังนันการใช้
้
งานของวัตถุดดู ซับหรื อปลดปล่อยสารให้ กลิ่น ควรอาศัย
ความระมัดระวังเนื่องจากอาจเป็ นสาเหตุให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าใจผิดในคุณภาพและอาจนามาซึง่ ความเสีย่ งต่อสุขภาพของผู้บริ โภค
ในขณะเดียวกันวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกบางชนิดจะมีปฏิสมั พันธ์ กบั กลิ่นรสผลิตภัณฑ์อาหาร
เนื่องจากสารให้ กลิ่นรส เช่น กลิ่นส้ ม (citrus) เป็ นสารที่ไม่มีขวั ้ เป็ นผลให้ เกิดการสูญเสียกลิ่นรสของอาหารจากการดูดซับสารให้
กลิ่นรสในอาหารของบรรจุภณ
ั ฑ์ (flavor scalping) โดยปกติกลิ่นรสมักจะจางหายไปในขึ ้นตอนกระบวนการให้ ความร้ อนหรื อหลัง
การบรรจุภณ
ั ฑ์ดงั นันจึ
้ งมีความจาเป็ นที่จะต้ องมีการมาแทนที่สว่ นประกอบของกลิ่นรสอาหารที่หายไป แม้ ว่าการใช้ พลาสติกที่มี
คุณสมบัติที่สามารถป้องกันการซึมผ่านสูง การเพิ่มขึ ้นของระบบการให้ กลิ่นรสอาจมีความจาเป็ นในกรณีโดยเฉพาะเมื่อเราปิ ดผนึก
ด้ วยความร้ อน ทาให้ ในชันที
้ ่ปิดผนึก (heat seal) ยังคงให้ กลิน่ ออันเป็ นที่นา่ พึงพอใจให้ กบั ผู้บริ โภค

ภาพที่ 4 ซองบรรจุคาร์ บอนกัมมันต์ทางการค้ า
ทีม่ า : https://www.alibaba.com/product-detail/Activated-carbon-bags-3gram-odour-absorber_1466576005.html

ในส่วนของการใช้ งานวัตถุดดู ซับหรื อปลดปล่อยสารให้ กลิน่ อาจจะมีการช้ งานสาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ผลไม้ จาพวกส้ มและ
มะนาว (Citrus fruit) ซึง่ นาริ นจิน (naringin) และลิมอนนิน (limonnin) เป็ นส่วนประกอบหลักที่ให้ เกิดความขม โดยเฉพาะลิมอนนิ
นซึง่ ถูกสร้ างจากสารตังต้
้ นที่ไม่ขม (non-bitter) ที่ปรากฏอยูใ่ นผลไม้ สด และเนื่องจากกระบวนการทาน ้าส้ มต้ องมีการใช้ ความร้ อน
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รวมถึงการทาปฏิกิริยาเคมี อาจจะก่อให้ เกิดกลิน่ รสความขมที่ไม่พงึ ปรารถนาในผลิตภัณฑ์น ้าส้ ม ดังนันจึ
้ งมีการลดปริ มาณนาริ นจิน
และลิมอนจินในผลไม้ ตระกูล Citrusโดยใช้ การบรรจุ PVOH hydrogel ในการตรึงเอนไซนาริ นจินเนสไม่ให้ ถกู ปล่อยออกมา
วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์อาจมีการสร้ างกลิน่ ที่ไม่พงึ ประสงค์ ซึง่ ต้ องมีการกาจัดออกเพื่อให้ เกิดการยอมรับของผู้บริ โภค โดยเฉพาะ
ในบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก จะมีสว่ นประกอบของพอลิเมอร์ บางตัวทีม่ กี ารสลายตัว หรื อมีการออกซิไดซ์ให้ เปลีย่ นไปอยูใ่ นสายพอลิเมอร์
สันๆ
้ ซึง่ กลิน่ ของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนที่เกิดขึ ้นในกระบวนการทาพลาสติกสามารถกาจัดออกได้ โดยวัตถุดดู ซับสารให้ กลิน่
วัสดุที่ใช้ มากที่สดุ ในการทาวัตถุดดู ซับ ตัวอย่างเช่น แร่ดินเหนียว (Natural clay) ซีโอไลท์ (Zeolite) และ active carbon โดยจะดูด
ซับกกลิน่ ในช่องว่างของบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมถึงความชื ้น เอทิลนี คาร์ บอนไดออกไซด์และแก็สอื่นๆ
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