ฝาสําหรั บผลิตภัณฑ์ ท่ มี ีแรงดันภายใน
อาหารที่มีแรงดันจากภายในส่วนใหญ่ได้ แก่ เครื่ องดื่มอัดแก๊ ส หรื อเบียร์ ซึง่ จะทําให้ เกิดแรงดันจากภายใน ตังแต่
้ 200 ถึง
800 kPa หรื อสูงกว่า ฝาสําหรับปิ ดผนึกบรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้ ได้ แก่
1. ฝาจีบ (crown cork)

ฝาจีบเป็ นฝาแบบดังเดิ
้ มที่ใช้ สําหรับปิ ดผนึกบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารที่มีแรงดัน มีราคาไม่แพง เป็ นการปิ ดผนึกแบบใช้ ครัง้ เดียว
(single use seal) สําหรับอาหารที่บรรจุขณะร้ อน บรรจุขณะเย็น ผลิตภัณฑ์พาสเจอไรซ์ และสเตอริ ไลซ์ ระบบสุญญากาศ
(sterilize vacuum) โดยอาศัยหลักการกดเพื่อปิ ดผนึก และการงัดเพื่อเปิ ดฝา ซึ่งนิยมใช้ ปิดผนึกบรรจุภณ
ั ฑ์ขวดแก้ ว โดยฝาจีบ
ดังเดิ
้ มผลิตจากวัสดุโลหะประเภทเหล็กเคลือบดีบกุ (tinplate) ซึง่ มีขอบด้ านข้ างเป็ นลอน (flute skirt) โดยความโค้ งด้ านข้ างควร
ทํามุม 15 องศา เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการปิ ดผนึก และมีการใช้ ยางหรื อประเก็นพลาสติซอลหรื อคอร์ กรองใต้ ฝา ซึง่ การปิ ดผนึก
ฝาจีบนี ้จะทําให้ เกิดแรงเสียดทานที่สงู พอสําหรับต้ านทานต่อแรงดันจากเครื่ องดื่มภายในภาชนะ ทังนี
้ ้เมื่อใช้ แรงงัดบริ เวณขอบฝา
ด้ านขว้ างที่บานออกจะทําให้ สามารถเปิ ดผนึกฝาได้ ง่าย เนื่องจากพื ้นผิวสัมผัสบริ เวณปากของบรรจุภณ
ั ฑ์มีความเรี ยบเนียน
ในปั จจุบนั รูปร่างของฝาจีบยังคงเดิม แต่มีการลดจํานวนฟั นที่ขอบด้ านข้ างจาก 24 เป็ น 21 และใช้ เหล็กปลอดดีบกุ หรื อ
เหล็กเคลือบโครเมียมแทนเหล็กเคลือบดีบกุ และใช้ ยางรองใต้ ฝาจากพลาสติซอล PVC หรื อสารกลุม่ โอเลฟิ นอื่นแทนคอร์ ก และมี
การพัฒนาฝาจีบที่ใช้ การบิดเพื่อเปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ (twist off crown cork)

ภาพที่ 1 ฝาจีบที่มีการพัฒนาเพื่อให้เปิ ดได้ง่ายด้วยการบิด
ที่มา: http://new-box.com/en/closures/
ิ
่
ั
ิ
การปิ ดผนึกใช้วิธีการกดฝาจีบลงบนปากบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อให้เกดการประสานระหวางยางใต้
ฝากบปากขวด
และทําให้เกดการ
ั ่
่
โค้งงอของปี กเข้าสู่ ดา้ นใน (inward) เพื่อทําการผนึก ฝาจีบขนาด 26 มิลลิเมตร เป็ นฝาขนาดที่ใช้กนอยางแพรหลายในอุ
ตสาหกรรม
ั
อาหาร ซึ่ งใช้กบบรรจุ
ภณั ฑ์ประเภทขวดแกว้
ั
้ ่มีแถบวงแหวนบริ เวณปากขวด ซึ่ งปี กที่เป็ นลอนจะเกาะบริ เวณวงแหวนดังกลาวในการ
่
- ฝาจีบชนิดที่ปิดผนึกกบขวดแกวที
ปิ ดผนึกและใช้แรงงัดในการเปิ ดฝา
ั
่ ่ ่อง (non-continuous thread) ซึ่ งสวนปี
่ ที่เป็ นลอรจะเกาะอยูก่ บเกลี
ั ยวบน
- ฝาจีบที่ปิดผนึกกบปากขวดที
่มีเกลียวแบบไมตอเนื
ปากขวดได้ การเปิ ดผนึกจึงใช้วธิ ี บิดแนวข้างประมาณ 6 มิลลิเมตร
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2. Roll-on tamper evident (ROTE)
่ แล้ว
่ ยวมากอน
ั ตภัณฑ์ยามาตั้ งแตปี่ 1920 โดยผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียม โดยจะขึ้ นรู ปฝาแบบที่ไมเกลี
ฝาประเภทนี้ ใช้กบผลิ
ิ ยวที่เหมาะกบเกลี
ั ยวบนปากขวด เพื่อให้เกดการปิ
ิ
ั ตภัณฑ์ที่ตอ้ งการปิ ด
นําไปเข้าเครื่ องปิ ดผนึกที่ทาํ ให้เกดเกลี
ดผนึกที่สนิท ใช้กบผลิ
่ เชน่ พลาสติก พลาสติซอล ฯลฯ สามารถพิมพ์และ
สนิท เชน่ เครื่ องดื่มอัดแกส๊ ระบบสุ ญญากาศ มีการใช้ยางรองใต้ฝาประเภทตางๆ
่ ได้ตามต้องการ
ตกแตงฝา
การปิ ดผนึกจะเป็ นการนําฝาที่ข้ ึนรู ปปราศจากเกลียวมาเข้าเครื่ องปิ ดฝาแบบ Roll-on ซึ่ งจะใช้แรงดันกดฝาลงบนปากขวด
ั ้นผิวที่จะปิ ดผนึก จากนั้ นหัวเครื่ องปิ ดฝาจะสร้างเกลียวบนฝาเพื่อให้แนบกบรอยหรื
ั
เพื่อให้ยางใต้ฝาแนบสนิทกบพื
อเกลียวบนปาก
่ ซึ่ งขนาดที่นิยม ได้แก่ 28 มิลิลเมตร หรื อ 38
ขวด โดยปัจจุบนั มีการผลิตด้วยวัสดุพลาสติก ได้แก่ HDPE หรื อ PP ในขนาดตางๆ
ั
่
่ ตจากวัสดุ EVA
มิลลิเมตรสําหรับขวดนํ้ าอัดลม ใช้ได้กบขวดพลาสติ
ก และยางใต้ฝาสวนใหญผลิ

ภาพที่ 2 ฝาแบบ ROTE บนบรรจุภณ
ั ฑ์แกว้
ที่มา: http://www.gualaclosures.com/guala-closures-lancia-roll-on-te/

่
่
สําหรับขวด PET มาตรฐานสําหรับบรรจุน้ าํ อัดลมนั้ นจะมีการทําเกลียวที่มีช่องวางตามแนวตั
้ ง (vertical slot) จํานวน 4 ชอง
๊ บอนไดออกไซด์ขณะเปิ ดฝา (unscrew) โดยขณะบิดเกยวเพื
ี อเปิ
่ ่
เพื่อระบาย (venting) แกสคาร์
่ ดฝา ชองวางบนเกลี
ยวฝาจะเรี ยงตัวใน
่
ั
ั ่ ่ ระหวางเกลี
ยวขวดทําให้ระบายความดันออกจากขวดได้ เพื่อป้ องกนแรงดั
นฝาออกขณะเปิ ด
แนวเดียวกบชองวาง
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