การปดผนึกดวยความรอน (Heat Sealing)
การปดผนึกดวยความรอนเปนการเชื่อมพื้นผิวของพอลิเมอร ซึ่งมีทั้งประเภทที่สามารถดึงออกไดและไมสามารถดึง
ออกได การปดผนึกมีความสําคัญตอการเสื่อมสภาพและอายุการเก็บรักษาอาหาร สภาวะที่ใชในการปดผนึก ไดแก อุณหภูมิ
ความดันหรือแรงที่ใชในการปดผนึก และเวลา รวมถึงชนิดและความหนาของวัสดุเปนปจจัยทีม่ ีผลตอการปดผนึกดวยความรอน
การปดผนึกดวยความรอนแบงตามลักษณะรอยปดผนึกได 2 ประเภท คือ การปดผนึกคลายครีบปลา หรือ fin seal คือ การปด
ผนึกที่เกิดจากการเชื่อมวัสดุพนื้ ผิวดานในทั้ง 2 ชั้น และการปดผนึกแบบซอนทับ หรือ lab seal คือ การปดผนึกโดยใชดานที่
ตรงขามกันของวัสดุปดผนึกไวดว ยกัน (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 บรรจุภัณฑที่ใชการปดผนึกดวยความรอน
ที่มา: http://uk1008460321.fm.alibaba.com/product/171634729-0/Crimp_Bottom_Polypropylene_Bags.html
http://www.clearbags.com/bags/food/laminated-heavy-duty-heat-seal
http://www.clearbags.com/4-x-4-compostable-heat-seal-flat-bags-100-pieces-chs44.html

พื ้นผิวด้ านนอก
พื ้นผิวด้ านใน

ภาพที่ 2 ประเภทของการปดผนึกดวยความรอน
ที่มา: ดัดแปลงจาก Robertson (2013)
ประเภทการใหความรอนในการปดผนึกบรรจุภัณฑ
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1. การปดผนึกชนิดนําไฟฟา (CONDUCTANCE SEALING)
เปนชนิดของการปดผนึกที่นิยมใชมากที่สุด โดยจะประกอบดวยบารสองสวน (ภาพที่ 3) มีการใชไฟฟาเพื่อทําใหเกิด
ความรอนในดานหนึ่งของบาร และอีกในดานหนึง่ จะปกคุลมดวยวัสดุที่มีความยืดหยุน เชน ยาง เพื่อกระจายใหเกิดความดันใน
การกดอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหไดฟลมที่มีความเรียบหลังจากปดผนึก การปดผนึกชนิดนี้จะใชกบั วัสดุทางการบรรจุ เชน วัสดุลามิ
เนต แตการปดผนึดชนิดนําไฟฟาไมเหมาะสมกับวัสดุบางชนิด เชน พลาสติก LDPE ซึ่งจะหลอมเหลวและติดกับบาร มีทั้ง
ประเภทควบคุมความดันและเวลาในการปดผนึก นอกจากนี้ ยังมีการปดผนึกแบบสายพานซึ่งเปนการปดผนึกไดอยางตอเนื่อง
โดยบารรอนจะกดสายพานเขาหากันเพื่อหลอมวัสดุทําใหเกิดการปดผนึก มีการใชงานอยางกวางขวางกับการปดผนึกถุงหรือ
ซอง (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 3 การปดผนึกชนิดนําไฟฟา (CONDUCTANCE SEALING)
ที่มา: Robertson (2013)

ป้ อนวัสดุเข้า

ภาพที4่ การปดผนึกชนิดนําไฟฟา (CONDUCTANCE SEALING) แบบสายพาน
ที่มา: ดัดแปลงจาก Robertson (2013)
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ภาพที5่ การปดผนึกชนิดกระตุน ดวยไฟฟา(IMPULSE SEALING)
ที่มา: Robertson (2013)
2. การปดผนึกชนิดกระตุนดวยไฟฟา (IMPULSE SEALING)
มีลักษณะคลายกับการปดผนึกชนิดนําไฟฟา แตประกอบดวยโลหะที่ไมมีความรอนสองชิน้ ทําหนาที่ยึดฟลมที่จะปด
ผนึก จากนัน้ จะมีการกระตุนดวยไฟฟาเพียงดานเดียวหรือทั้งสองดาน ผานลวดนิโครมเพื่อใหฟลมเกิดการหลอมเหลว ความ
รอนที่เกิดขึ้นจะปรับโดยการปรับเวลาในการใหพลังงานแกลวด จากนั้นจะมีการลดอุณหภูมิของลวดเพื่อใหฟลมคงตัวภายใต
ความดัน เพื่อปองกันการเสียรูป ตัวบารจะคลุมดวยวัสดุทนความรอน เพื่อปองกันไมใหวัสดุติดกับบาร การปดผนึกชนิดนี้มี
คุณภาพสูงแตมีแนวโนมการใชงานต่าํ กวา เมื่อเปรียบเทียบกับการปดผนึกชนิดนําไฟฟา เนื่องจากคาใชจายการบํารุงรักษาสูง
และความถี่ในการเปลี่ยนวัสดุทนความรอน
3. การปดผนึกชนิดไดอิเล็กทริค (DIELECTRIC SEALING) หรือการปดผนึกดวยคลื่นความถี่วิทยุ
เครื่องกําเนิดไฟฟาความถี่สงู จะทําหนาที่แปลงพลังงานไฟฟาจากไฟฟากระแสสลับ ซึง่ สามารถสงผานฟลมไดอยาง
นอยสองชั้น โดยพอลิเมอรมีขั้วจะตอบสนองกับสนามไฟฟาและทําใหเกิดความรอนที่เพียงพอจะหลอมพอลิเมอร โดยวัสดุบรรจุ
จะสัมผัสกับอิเล็กโทรดหรือขั้วไฟฟาที่นยิ มผลิตจากทองเหลือง ซึ่งอยูทั้งดานบนและดานลาง การปดผนึกชนิดนี้สามารถใชได
เฉพาะวัสดุที่มีขั้ว มักจะใชในการปดผนึกฟลม PVC และ nylon 6,6 เนื่องจากฟลมทั้งสองชนิดปดผนึกโดยตรงไดยากเพราะมี
แนวโนมที่จะเสื่อมเสียที่อุณหภูมิใกลกับจุดออนตัว
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ภาพที่ 6 การปดผนึกชนิดฉนวน (DIELECTRIC SEALING)
ที่มา: Robertson (2013)
4. การปดผนึกชนิดเหนี่ยวนํา (INDUCTION SEALING)
เปนวิธีที่วสั ดุบรรจุไมไดรับความรอนโดยตรงเหมือนกับวิธีอื่นๆ แตแผนเปลวอลูมิเนียมจะทําหนาที่เหนี่ยวนําความรอน
ไปสูวสั ดุที่ตองการจะปดผนึก การปดผนึกชนิดนี้นิยมใชกับการปดผนึกภายในขวด เชน ฝาปองกันการปลอมปน (Temperevident) และการปดผนึกแบบแนนสนิท (Hermetic seal) นอกจากนี้ยังมีการใชงานอยางแพรหลายในการปดผนึกกลอง
กระดาษลามิเนตทั้งแนวยาวและแนวขวาง การปดนึกชนิดเหนีย่ วนําสามารถใชกับวัสดุเทอรโมพลาสติกไดเกือบทุกชนิด ซึง่ แผน
เปลวอลูมิเนียมจะชวยใหการปดผนึกของวัสดุที่มีความหนาได ในขณะที่การปดผนึกชนิดอื่นไมสามารถทําได

ภาพที7่ การปดผนึกชนิดเหนีย่ วนํา(INDUCTION SEALING)
ที่มา: Robertson (2013)
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5. การปดผนึกชนิดอุลตราโซนิค (ULTRASONIC SEALING)
การปดผนึกชนิดนี้เครื่องกําเนิดไฟฟาจะใหสัญญาณเขาไปยังตัวแปลงสัญญาณเพื่อแปลงพลังงานไฟฟาเปน
แรงสั่นสะเทือนทางกล ซึ่งแรงสัน่ สะเทือนจะถูกแปลงเปนความรอนระหวางพื้นผิว และเกิดการปดผนึก ทัง้ นี้ ความรอนที่
เกิดขึ้นจะมีเพียงเล็กนอย จึงไมทําใหเกิดการหดตัวของวัสดุที่ปด ผนึก การปดผนึกชนิดอุลตราโซนิคสามารถปดผนึกวัสดุที่มี
ความหนาเกินกวาการปดผนึกทัว่ ไปสามารถทําได และเนื่องจากความรอนจากการปดผนึกเกิดขึ้นไมมากจึงสามารถปองกันการ
ละลายของผลิตภัณฑบางชนิดได จึงนิยมใชกบั ผลิตภัณฑทไี่ วตอการเปลี่ยนแปลงจากความรอน เชน ช็อคโกแลต แตการปด
ผนึกชนิดนี้มีขอดอยที่สาํ คัญ คือ คาใชจายที่สูง

ภาพที8่ การปดผนึกชนิดอุลตราโซนิค(ULTRASONIC SEALING)
ที่มา: Robertson (2013)
6. การปดผนึกชนิด HOT-WIRE AND HOT-KNIFE SEALING มีการติดตั้งใบมีดดานในหรือบนพื้นผิวของบาร การปด
ผนึกชนิดนีน้ ําไปประยุกตสาํ หรับการผลิตถุงพลาสติก และซองจากฟลมรูปทรงทอแลวทําการปดผนึกและตัดออกในขั้นตอน
เดียวกัน แตมีขอจํากัดสําหรับวัสดุลามิเนตและฟลมที่มีความหนามากกวา0.05มิลลิเมตร
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