การบรรจุนํา้ อัดลม
นํ ้าอัดลมเป็ นเครื่ องดื่มที่มีคาร์ บอเนต โดยเริ่ มจากการเตรี ยมนํ ้า การละลายวัตถุดิบต่างๆ เช่น นํ ้าตาล สารให้ กลิน่ รส สาร
สี ฯลฯ การกําจัดแก๊ สอออกซิเจน การพาสเจอไรซ์ แล้ วจึงเติมคาร์ บอเนต จากนันจึ
้ งบรรจุลงสูภ่ าชนะ ซึ่งโดยทัว่ ไปภายหลังการเติม
คาร์ บอเนตแล้ วจะต้ องมีการควบคุมอุณหภูมิของสินค้ าไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง หรื อให้ มีอณ
ุ หภูมิตํ่า เช่น 1- 3 องศาเซลเซียส เพื่อลดการ
สูญเสียการละลายของคาร์ บอเนต (loss of carbonation) และช่วยให้ การบรรจุลงในภาชนะได้ ดีขึ ้น โดยที่ระดับการเติมคาร์ บอเนต
ในเครื่ องดื่มจะแสดงเป็ นปริมาตร หรื อกรัมต่อลิตรของคาร์ บอนไดออกไซด์
การเติ มคาร์ บอเนตนัน้ จะทําให้ เกิดมีแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ ขึน้ ซึ่งทําให้ เกิ ดแรงดันจากตัว สินค้ าสู่บรรจุภัณฑ์ การ
ประเมินระดับของการละลายคาร์ บอเนตในเครื่ องดื่ม (level of carbonation) จะอยู่ในหน่วยของ “บาร์ (bar)”, “ปริ มาตร (volume)”
หรื อ กรัมต่อลิตร โดยที่ปริ มาตรของคาร์ บอนไดออกไซด์ หมายถึง ปริ มาตรของคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อปริ มาตรของของเหลวที่ความ
ดันบรรยากาศที่ 20 องศาเซลเซียส ในขณะที่กรัมต่อลิตร เป็ นการประเมินมวล (mass) หรื อนํ ้าหนักของคาร์ บอนไดออกไซด์ต่
ปริ มาตรนํ ้า โดยทัว่ ไป 1 ปริมาตรของคาร์ บอนไดออกไซด์ = 1.53 กรัมต่อลิตรของคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยที่ 1 ปริ มาตรจะทําให้ เกิด
แรงดันภายใน (internal pressure) = 1 atm = 1 bar = 101 kPa = 14.7 psi ตัวอย่างระดับของคาร์ บอเนตในเครื่ องดื่ม ได้ แก่ โคลา
3-7 bar, นํ ้าโซดา 2-3 bar, sparkling wine 3-5 bar เป็ นต้ น
การสูญเสียการละลายของคาร์ บอนไดออกไซด์ การเปลี่ยนแปลงของสี และสารให้ กลิ่นรสเป็ นปั จจัยการเสื่อมเสียที่สําคัญ
ของนํ า้ อัด ลม โดยที ่ภ าชนะบรรจุมีส ว่ นสํ า คัญ ที ่ช ่ว ยปกป้ องผลิต ภัณ ฑ์จ ากปั จ จัย ดัง กล่า ว ได้ แ ก่ สภาพให้ ซ มึ ผ่า นได้ ข องแก๊
คาร์ บอนไดออกไซด์ การปกป้องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดจากแสงและแก๊ สออกซิเจน
รูปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ของนํ ้าอัดลม ได้ แก่
1. ขวดแก้ ว
แก้ วเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีการใช้ เป็ นภาชนะสําหรับบรรจุเครื่ องดื่มมาตังแต่
้ ช่วงต้ นศตวรรษที่ 20 และมีลกั ษณะการใช้ งาน
โดยนํามาบรรจุซํ ้าใหม่ (refillable) ซึง่ ในอดีตจะนิยมใช้ ฝาจีบในการปิ ดผนึก ต่อมามีการใช้ ขวดที่ไม่นํามาบรรจุซํ ้า รวมถึงมีการพัฒน
ฝาเกลียว (roll-on) โลหะซึง่ มีวงแหวนแสดงให้ เห็นว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั ไม่มีการเปิ ด (tamper evident) ในปั จจุบนั มีการพัฒนาและนิยม
ใช้ ฝาปิ ดผนึกที่เป็ นพลาสติก PP มากขึ ้น
2. กระป๋ องโลหะ
ในอดีตนํ ้าอัดลมจะบรรจุในกระป๋ องโลหะสามชิ ้นผลิตจากวัสดุประเภทเหล็กเคลือบดีบกุ (tinplate) ซึ่งต้ องมีการใช้ สาร
เคลือบกระป๋ องอย่างน้ อย 1 ชัน้ เพื่อป้องกันการสัมผัสระหว่างเครื่ องดื่มและโลหะ เนื่องจากเครื่ องดื่มคาร์ บอเนตมีฤทธิ์การกัดกร่อน
โลหะที่รุนแรง การไมเกรท (migrate) ของเหล็กลงสู่เครื่ องดื่มเป็ นจุวิกฤตที่ต้องควบคุม เนื่องจากการไมเกรทของเหล็กสู่อาหารตํ่
เพียง 0.5 ppm นันจะมี
้
ผลต่อกลิ่นรสของเครื่ องดื่ม ปั จจุบนั มีการใช้ กระป๋ องโลหะสองชิ ้นผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียมในการบรรจุ
นํ ้าอัดลมมากขึ ้น ซึง่ วัสดุดงั กล่าวมีการเพาะตัวกับสารเคลือบได้ เป็ นอย่างดีทําให้ ลดปั ญหาการกัดกร่อนและการไมเกรทของโลหะล
สูเ่ ครื่ องดื่มในระหว่างการเก็บรักษา อย่างไรก็ดีวสั ดุบรรจุภณ
ั ฑ์จะต้ องทนทานต่อแรงดันภายในอย่างน้ อย 5 atm
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3. พลาสติก
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกมีการใช้ งานมากในปั จจุบนั ซึ่งใช้ วสั ดุประเภท PET ทดแทนไนไตรล์ซึ่งเป็ นสารก่อมะเร็ ง ทังนี
้ ้บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกมีสภาพให้ ซมึ ผ่านสูงกว่าแก้ วและโลหะมากจึงทําให้ เกิดการสูญเสียคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากเครื่ องดื่มได้ มากกว่า
อายุการเก็บรักษานํา้ อัดลมจึงตํ่ากว่าการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์แก้ วและโลหะ โดยพบว่าการสูญเสียคาร์ บอนไดออกไซด์นนจะเกิ
ั้
ดขึ ้นอย่
รวดเร็วในช่วง 3-4 วันแรกภายหลังการบรรจุ และจะเริ่ มคงที่หลังจากนัน้ โดยขนาดบรรจุที่มีขนาดใหญ่จะมีแนวโน้ มที่มีอายุการเก็บ
รักษาได้ ยาวนานกว่าสินค้ าที่มีขนาดบรรจุเล็กกว่า เนื่องจากสัดส่วนของพื ้นที่ผิว: ปริ มาตรเครื่ องดื่มตํ่ากว่า ทําให้ การแพร่ของแก๊
คาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์เกิดน้ อยกว่า

ภาพที่ 1 ลักษณะขวดบรรจุนํ ้าอัดลมแบบต่างๆ

ที่มา: http://oteree.com/content/images/thumbs/0002529_soft-drinks_450.png
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