การตกตะกอนไวน์
การท าให้ไ วน์ ใ ส ท าได้โ ดยการเติ ม สารในรู ป สารละลายหรื อ สารแขวนลอย เพื่ อ ท า
ปฏิกิริยากับแทนนิ น กรด โปรตีน โดยทาให้ตะกอนเกิดการรวมตัวกันเอง หรื อจับกับสารที่เติมลง
ไปเมื่อมีน้ าหนักมากก็จะตกตะกอนลงมา สารที่ใช้ในการตกตะกอนแบ่งออกตามคุณสมบัติได้ 3
ชนิด คือ
1) โปรตีน ได้แก่ ไข่ขาว (egg albumin) หางนม (skim milk) โปรตีนนี้คือ เคซีน (casein)
และเจลาติน (gelatin)
2) สารดูดซึ ม (absorbent) ได้แก่ เบนโทไนท์ ซึ่งเป็ นดินเหนียว สามารถที่เกิดเป็ นเจลได้
เมื่อผสมกับน้ า
3) พวกโลหะซึ่งใช้ตกตะกอนสารบางอย่างโดยเฉพาะ ความใส (limpidity) เป็ นลักษณะที่
สาคัญอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพอใจ จึงควรระมัดระวังในสภาวะการเก็บ
เพื่อให้ความใสคงตัว ไวน์ประกอบด้วยอนุ ภาคขนาดต่างๆ แขวนลอยอยูท่ ี่สาคัญ ได้แก่
เปปไตท์และโปรตี นจะทาปฏิ กิ ริยากับอิ ออนบวกและเฟอริ กฟอสเฟต ทาให้เกิ ดการ
ตกตะกอนและแขวนลอยอยูใ่ นไวน์ นอกจากนี้โปรตีนยังเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับ
แทนนิน ซึ่งจะทาให้เกิดการขุ่นขึ้น
เคซีน (casein)
เคซี น เป็ นโปรตีนในนม ได้จากการตกตะกอนด้วยนม ปกติไม่ละลายน้ าแต่เมื่ออยู่ในรู ป
ของโซเดี ย มหรื อโปรแตสเซี ย มเคซี เ นท ซึ่ งเป็ นด่ างเกิ ด การจับตัว และตกตะกอน ซึ่ งจะจับกับ
สารประกอบในไวน์ให้ตกตะกอนไปด้วย ปั จจัยที่มีผลต่อการตกตะกอนคือความเข้มข้นของเคซี น
แทนนิ น อุณ หภูมิ และคุณ ลัก ษณะของไวน์ก่อ นการใช้เ คซี น พบว่า เคซี น 2 เปอร์ เซ็นต์ ก็
เพี ย งพอในการตกตะกอน แทนนิ น ช่ ว ยให้ ก ารตกตะกอนดี ข้ ึ น การใช้อุ ณ หภู มิ จ ะท าให้ ก าร
ตกตะกอนโดยเคซีนมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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ไข่ ขาว : ไข่ขาวสามารถใช้ในการตกตะกอนไวน์ได้ใช้ปริ มาณ 5-8 ฟอง เฉพาะไข่ขาวต่อ
ไวน์ 378.5 ลิตร เมื่อใช้ไข่ขาวและจะต้องให้ความร้อนแก่ไวน์ เพื่อให้ไข่ขาวที่จบั กันแล้วตกตะกอน
บางครั้งอาจใช้ไข่ขาวผง แต่การนามาใช้ตอ้ งนามาละลายน้ าและทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง และไข่ขาวยัง
สามารถกาจัดรสฝาดได้ดว้ ย
เจลาตินและแทนนิน (gelatin and tannin)
เจลาตินเป็ นสารที่นิยมใช้ในการตกตะกอนไวน์มากที่สุด มีคุณสมบัติเป็ นประจุบวกจะจับ
กับสารซึ่ งมี ประจุ ลบ เช่ น แทนนิ น เจลาติ น ที่ ใ ช้ในการตกตะกอนต้องมี ความบริ สุทธิ์ สู งและ
ปราศจากกลิ่นรสดูดซับน้ าได้ 5-9 เท่า มีลกั ษณะเป็ นเจนที่มีความหนืด ปั จจัยที่มีผลต่อ เจลาติน
คือ ความเข้มข้นของกรดด่าง อุณหภูมิ ปริ มาณแทนนิ นและการบ่ม ระยะเวลาที่จะทาให้ไวน์ใส
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ พบว่าการใช้ถงั เล็กๆ ในการบ่มไวน์ จะทาให้เกิดความใสได้ดีกว่า ปกติจะใช้
เจลาตินประมาณ 2 ออนซ์ ต่อ 150 แกลลอน (มิลลิกรัม/ลิตร)
วิธีการใช้เจลาติน ทาได้โดยการละลายเจลาตินในน้ าร้อน หรื อเติมลงในไวน์แต่ทาการอุ่น
การใช้เจลาตินปริ มาณมากเกินไป จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสี และรสชาติ ของไวน์อีกด้วย
แทนนิ นที่ดีที่สุดได้จากการสกัดจากเมล็ดและผิวองุ่น เรี ยกทางการว่า “OENOTENIN”
แทนนิ นที่ดีไม่ควรทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของไวน์ไปในทางที่ไม่ดี โดยเฉพาะ กลิ่นรส และ
จะต้องทาให้ไวน์เปลี่ยนสี นอ้ ยที่สุด แทนนิ นนอกจากทาให้ไวน์ใสแล้ว บางครั้งจะมีการเติมแทน
นิ นลงไปเพื่อจะเพิ่มความฝาดให้กบั ไวน์ ซึ่ งจะต้องใช้แทนนิ นที่มีความบริ สุทธิ์ สู ง เช่ น ยู เอส พี
แทนนิน (U.S.P. TANNIN) มักนิยมใช้แทนนินตกตะกอนไวน์ก่อนที่ใช้เจลาติน
เบนโทไนท์ : เบนโทไนท์เป็ นก้อนดินเหนียว MONTMORILLONITS ปริ มาณสู งและมี
โครงสร้ างที่ผิวหน้าละเอียด มีคุณสมบัติในการพองตัวในน้ าได้ดี มีพ้ืนที่ผิวประมาณ 300-400
ตารางเมตร/กรัม เบนโทไนท์มีประจุบวกในไวน์ และมีความสามารถในการดึงโปรตีนที่ไวต่อความ
ร้อนออกมา
ใช้สารละลายนี้ 5 - 20 มิลลิลิตรต่อไวน์ 1 ลิตร ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความขุ่น คนให้เข้ากันจนทัว่
ปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนอนก้นจนไวน์ใส ใช้เวลาประมาณ 1 - 3 วัน ใช้สายยางดูดเฉพาะส่ วนใน
ใส่ ภาชนะที่สะอาด การตก ตะตอนด้วยวิธีน้ ี อาจทาพร้อมกับการเติมโปแตสเซี ยมเมตาไบซัลไฟต์
0.18 กรัมต่อไวน์ 1 ลิตร
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หลังจากที่การหมักไวน์สิ้นสุ ดลง จะทาการแยกไวน์ใหม่ออกจากยีสต์ที่ตกตะกอนเร็ วที่สุด
การหยุดการหมักซึ่ งสามารถทาได้โดยการพาสเจอร์ ไรส์ หรื อใช้สารเคมี โปแตสเซี ยมเมทาไบ
ซัลไฟท์ เพื่อทาลายเชื้อยีสต์ในไวน์ไม่ให้ทาปฏิกิริยาต่อไป และสามารถทาควบคู่กบั การทาให้ใส
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นกั ศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีการตกตะกอนไวน์ดว้ ยไข่ขาว เบนโทไนท์ และเจลาติน
วัสดุอุปกรณ์
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ไวน์ที่ตอ้ งการตกตะกอน
เจลาติน
เบนโทไนท์
ไข่ขาว
เครื่ องวัดค่าการดูดกลืนแสง
หลอดทดลอง

วิธีการทดลอง
1. การตกตะกอนด้ วยไข่ ขาว
คนไข่ขาวในไวน์ที่หมักเสร็ จ ปริ มาณ 10 ฟอง ต่อไวน์ 40 ลิตร แล้วนาไปต้มที่อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซียส นาน 15 – 30 นาที ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน แล้วแยกส่ วนใสออก นาไปวัดร้อยละของการ
ส่ งผ่านของแสง
2. การตกตะกอนด้ วยเบนโทไนท์
2.1. การทาเบนโทเทส (Bentotest)
2.1.1. เตรี ยมสารละลายเบนโทไนท์ร้อยละ 5 ปริ มาตร 100 มล. เขย่าอย่างแรงให้ละลาย
หรื อปั่ นให้เกิดเจลด้วยเบนเดอร์ (blender) ทิ้งไว้คา้ งคืนเพื่อให้พองตัวเต็มที่ หาก
ต้องการรี บใช้ อาจเร่ งให้เกิดการพองตัวโดยตั้งไฟประมาณ 60 องศาเซลเซี ยส 10
นาที ทิ้งไว้ให้เย็น
2.1.2. บรรจุไวน์ที่ตอ้ งการนามาทดสอบการตกตะกอนลงในหลอดทดลองขนาด 10 มล.
หลอดละ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 มล.
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2.1.3. เติมสารละลายเบนโทไนท์ที่เตรี ยมไว้ในข้อที่ 2.1.1 ลงไป 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 และ 1
มล. ทาการทดลองจานวน 2 ซ้ า
2.1.4. เขย่าส่ วนผสมอย่างแรง แล้วทิ้งให้ตกตะกอน นาไปวัดค่าการส่ งผ่านแสง คัดเลือก
ปริ มาตรของเบนโทไนท์ที่ทาให้ไวน์ใสมากที่สุด ( )
2.2. การคานวณปริมาณของเบนไทไนท์ (กรัม) สาหรับใช้ ตกตะกอนจริง (ศรีอุบล, 2546)
2.2.1. นาปริ มาตรของเบนโทไนท์ที่ทดสอบได้จากข้อ 2.1.4 มาคานวณหาปริ มาณของ
เบนโทไนท์ที่ตอ้ งการตกตะกอนจริ ง ( ) ดังสมการ
(1)
เมื่อ

(2)

เมื่อ
ปริ มาณของเบนโทไนท์ที่ตอ้ งการตกตะกอนจริ ง (กรัม)
ปริ มาตรที่ตอ้ งการเตรี ยมเบนโทไนท์จริ ง (มล.)
ปริ มาตรของไวน์ที่จะใช้ตกตะกอนจริ ง (มล.)
ปริ มาตรของเบนโทไนต์ในการทดลองที่ทาให้ไวน์ใสมากที่สุด (มล.)
ปริ มาตรของไวน์ที่ใช้ในการทดลอง (มล.)
2.2.2. วิธีการเตรี ยม
1) ชัง่ เบนโทไนต์ที่คานวณได้ ( ) มาผสมกับน้ าอุ่นอุณหภูมิ 70 – 75 องศาเซลเซียส
ให้ได้ปริ มาณเท่ากับ
2) ปั่ นให้เกิดเจลด้วยเบนเดอร์ (blender) เพื่อให้เกิดเป็ นคอลลอยด์แล้วเติมลงไปใน
น้ าส้มสายชู อาจทาร่ วมกับการฆ่าเชื้อด้วยโพแทสเซี ยมเมตาไบซัลไฟด์ 100 – 200
ส่ วนในล้านส่ วน ทิ้งไว้ 1 คืน
3. การตกตะกอนด้ วยเจลาติน
ทาการทดลองเช่นเดียวกับการตกตะกอนด้วยเบนโทไนท์ แต่ใช้เจลาตินแทน
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