วัตถุดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide Scavenger)
คาร์ บอนไดออกไซด์มีบทบาทที่มีประโยชน์ ทางการบรรจุออาหารในการชะลอการเติบโตของเชื ้อจุลินทรี ย์และการชะลอ
อัตราการหายใจของผักและผลไม้ เนื่องจากสาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารคาร์ บอนไดออไซด์มีการซึมผ่านแผ่นฟิ ล์มพลาสติกมากกว่า
ออกซิเจนและส่วนใหญ่ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์จะมีการซึมผ่านฟิ ล์มเป็ นปกติ ดังนันในกรณี
้
ที่บรรจุภณ
ั ฑ์มีอตั ราการซึมผ่านของคา
บอนไดออกไซด์สงู จึงจาเป็ นต้ องมีระบบการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพื่อลดอัตราการหายใจและยังยังการเจริ
้
ญเติบโต
ของเชื ้อจุลินทรี ย์ ระบบการทางานที่ประกอบด้ วย วัตถุดดู ซับออกซิเจน และวัตถุปลดปล่อยคาร์ บอนไดอกไซด์ ซึ่งโดยปกติมีการใช้
งานทัง้ 2 ระบบจะสามารถยืดอายุการรักษาสาหรับอาหารที่มีโอกาสเน่าเสียสูง
ในทางตรงกันข้ ามการก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ ้นหลังจากการคัว่ กาแฟอาจส่งผลให้ บรรจุภณ
ั ฑ์เกิดการระเบิด หาก
กาแฟคั่วถูกบรรจุอยู่ในกระป๋ องหรื อถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ ซึ่งการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ จากกาแฟที่คั่ วสดใหม่จะ
สามารถกาจัดได้ โดยการใช้ วตั ถุดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ การรวมกันของสารดูดความชื ้นหลายชนิดถูกพัฒนาให้ เป็ นซองวัตถุ
สาหรับดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ซงึ่ ประกอบไปด้ วยซองที่มีรูพรุนบรรจุแคลเซียมออกไซด์และสารที่มีความชื ้น ตัวอย่างเช่น การ
ใช้ ซิลิกาเจลเป็ นตัว ดูดซับนา้ และนา้ จะทาปฏิกิริยากับแคลเซียมออกไซด์และผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ขึ ้น ซึ่งจะเป็ นตัวที่ทา
ปฏิกิริยากับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์แล้ วเปลีย่ นไปอยูใ่ นรูปแบบของแคลเซียมคาร์ บอเนต

ภาพที่ 1 บรรจุภณ
ั ฑ์กิมจิทเี่ กิดการโป่ งพองเนื่องจากการเพิม่ ขึ ้นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์จากกระบวนการหมัก
ที่มา:
https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/1x56l3/bag_of_kimchi_i_bought_and_left_in_the_fridge
นอกจากนี ้ยังมีการใช้ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตอาหาร ได้ แก่ กิมจิ (kimchi) ซึ่งผลิตโดยใช้ การหมักผัก
แบบทัว่ ไป เช่น กะหล่าปลี หัวหอมใหญ่ หัวไชเท้ า และขึ ้นฉ่าย อย่างไรก็ตามวัตถุดดู ซับคาร์ บอนไดออกไซด์จะทาหน้ าที่กาจัดก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ไม่เพียงแต่ในช่องว่างของบรรจุภัณฑ์แต่จะกาจัดคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่เกิ ดจากน ้าของผักที่ปรุ งสุกสุกแล้ ว
เนื่องจากมีการสูญเสียลักษณะความสดใหม่ของรสชาติคาร์ บอนิก โดยการผสมโซเดียมคาร์ บอเนตและซีโอไลต์สามารถลดการ
เพิ่ ม ขึ น้ ของขึ น้ ของความความดั น และปริ มาตรการขยายตั ว ของบรรจุ ภั ณฑ์ กิ ม จิ ใ นขณะการคงสภาพความดั น ของ
คาร์ บอนไดออกไซด์บางส่วนเพราะซีโอไลต์และแร่ธาตุตา่ งๆสามารถดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์
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วัตถุดดู ซับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ตัวดูดซับแบบสารเคมีและตัวดูดซับทางกายภาพ
1. ตัวดูดซับแบบสารเคมี (Chemical absorbers)
1.1 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) เป็ นสารประกอบในรูปของแข็ง เป็ นตัวดูดซับที่นยิ มใช้ มากที่สดุ ในบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร สารประกอบจะเกิดปฎิกิริยาดังสมการ
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
1.2 โซเดียมคาร์ บอเนต (Na2CO3) เป็ นตัวดูดซับที่สามารถเกิดปฎิกิริยากับคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ ภายใต้ สภาวะ
ที่มีความชื ้น และได้ ผลิตภัณฑ์เป็ นโซเดียมไบคาร์ บอเนตออกมาดังสมการ
Na2CO3 + CO2 + H2O  2 NaHCO3
2. ตัวดูดซับทางกายภาพ (Physical absorbers)
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ สามารถถูกดูดซับได้ โดยตัวดูดซับทางกายภาพ เช่น ซีโอไลท์ (Zeolite) และ ถ่านกัม
มันต์ (Activated carbon) ปฎิสมั พันธ์ทางกายภาพส่วนใหญ่จะเป็ นการตอบสนองในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ลงบน
ตัวดูดซับ ตัวดูดซับทางกายภาพเป็ นสิง่ ที่สามารถย้ อนกลับได้ ในธรรมชาติ ซึง่ สมดุลสามารถไปข้ างหน้ าหรื ออย้ อนกลับได้
ภายใต้ สภาวะแวดล้ อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงโครงสร้ างทีม่ ีรูพรุนเล็กๆของตัวดูดซับทางกายภาพ เป็ นสาเหตุให้ แก๊ สสามารถถูก
ดูดซับไว้ ในรูพรุนนันได้
้ ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการดูดซับคือ ปริ มาณรูพรุน การกระจายขนาดของรูพรุน และพื ้นที่ผิว
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