
اصول بسته بندی مواد غذایی

خانم ابراهیمی



یبندبستهاولیهموادبازیافتوبندیبستهلزوم

بندیبستهتعريف

ویمحتکاالیسالمتکهمحافظیازاستعبارتبندیبسته-1

ياینگهدار)مصرفمرحلهتاتولیدوبرداشتاز/پسمرحلهازراخود

.کندحفظ(مانیانبار



چیست؟بندیبسته

میناسايیشرامحصولبندیبستهطريقازخريدارزيراکند،میمشخصراکاالچهرهبندی،بسته-1

.کند

اطالعوکردهربرقراارتباطآنهابینزيرا.استخريداربهغذايیموادکنندهتولیدپیامبندی،بسته-۲
.کندمیرسانی

.کندمیمشخصرامحصولشخصیتبندیبسته-٣

:استزيرمختلفعواملبرابردر(کاال)محصولنگهدارندهومحافظبندیبسته-۴

ضربه-الف

(...دماورطوبت)اقلیمیشرايط-ب

گازوبو-ج

هامیکروارگانیزم-د

جوندگانوحشرات-هـ



مانندوکندجلبخودبهراخريدارانتوجهتواندمیبندیبسته-۵
ملعهافروشگاهويترينبرابردرعابرانتوقفبرایقرمزیچراغ

.میکند

بیعیطهایدهندهپوششازاستفادهباغذايیموادبندیبسته-۶

.میکندجلوگیریزيستمحیطآلودگیاز

بهرانندهکتولیدپیامتوندمیرسانهيکمانندنیزبندیبسته
ودکنانگیزهوعالقهآگاهی،ايجاداودربرساند،کنندهمصرف

.کندمتقاعدخودکاالیخريدبهنسبترااولزومصورتدرباالخره



چندغذايیموادبندیبستهلزومشدنروشنبرای
يزهپاستورشیرماندگاریزمان.شودمیذکرمثال

درجه۵دمایدريخچالدرروز1۰تا۲حداکثر

شیراما.است٪۶۰نسبیرطوبتوسانتیگراد
تیکاسپسیستمبندیبستهباUHTاستريلیزه

حرارتدرجهدرماهدوتاتوانمیرا

.دکرنگهداری(سانتیگراددرجه۲۰)محیط



زیستمحیطباغذاییموادبندیبستهرابطه

کنندگانمصرفوکنندگانتولیدنظرازموادغذايیبندیبستهاصلیهدف
منظورينابرای.يابدکاهشزبالهمیزانعبارتیبهياضايعاتکهاستاين

.کردارائهبندیبستهسیستمدررانوينیروشهایتوانمی

تقسیمگروهدوبهتوانمیرازيستمحیطدربندیبستهآثارکلیبطور

.کردبندی

(بازيافت)اقتصادیوزيستمحیطديدگاهازبندیبسته-الف

(رفیمواد اولیه مص)بسته بندی به عنوان آالينده های محیط زيست -ب 



Direct)زبالهمستقیمبازیافت Recycling)

بعنوانیکوچکهایتکهکارخانجات،دربندیبستهاولیهموادتولیدهنگام

:ملهجازشوندمیآوریجمعجداگانهطوربههازبالهبقايایياوضايعات

نهاتکارآوریجمعودفاتردرجداگانهطوربهباطلهکاغذهایآوریجمع۔1
.خريدمراکزوفروشگاههادر

ايایشیشهبطريهایدادنفرمهنگامدرشیشههایتکهآوریجمع۔۲
.آنهاتولیدهنگامدرپالستیکیبطريهای

وبزرگهایآشپزخانهدرآلومینیومیبنديهایبستهآوریجمع-٣

.کوچکرستورانهای

مل اين ع. جمع آوری کار تنها و شیشه ها در زباله منازل به طور جداگانه-۴
از لحاظ سازماندهی هر چند مشکل، اما امکان پذير است



Indirect)زبالهمستقیمغیربازیافت Recycling)

بندیتهبساولیهموادآوریجمعزباله،غیرمستقیمبازيافتازمنظوراستزنان
زماندهیساوريزیبرنامهبهنیازکههاستزبالهازجداگانهطوربهشدهمصرف

جداوسپراتورتوسطوزنلحاظازشیشهکردنجداروشهااينترينساده.دارد

.استمغناطیسیدستگاهتوسطآهن،کردن

مصرفبارچنداولیهموادجایگزینیمحدودیتهای

( ار شیمیايیساخت)از مواد اولیه بسته بندی چند بار مصرف بايد از لحاظ ترکیبات 
ه آسیبی مقاوم باشند تا در هنگام حمل و نقل و مراحل مختلف شستشو هیچگون

بااليی در شايان ذکر است اين نوع بسته بندی ها هزينه ثابت. به آنها وارد نشود
آنها از آب هنگام بازيافت و شستشو در بر خواهند داشت، بخصوص اگر در شستن
.  دو مواد تمیزکننده ای استفاده شود که اثرات منفی در محیط زيست دارن



مصرفبارچنداولیهموادجايگزينیمحدوديتهایازديگريکی

ال،حاينباامااست،فاضالبآلودگیمصرف،يکبارجایبه

ذايی،غموادصادراتبرایبندیبستهاولیهموادنوعبهترين

خصوصباست،مصرفيکباربندیبستهاولیهموادازاستفاده

استفادهصرفميکباربنديهایبستهتولیدبرایپالستیکازاگر

بهبايدبندیبستهمواداولیهنوعانتخابجهتبنابراين،.شود

.داشتتوجهمهمیعوامل



بندیبستهاولیهموادنمودنجایگزینیاامتزاج

تولیدگامهندرمصرفیانرژیواولیهموادبهفقطبندیبستههزينهافزايش
دریاساسنقشکههستندمهمنیزديگریعواملبلکه.نداردبستگی

:ازعبارتندعواملاين.دارندبندیبستهاولیهموادجايگزينی

بندیبستهوزن-1

تولیدهنگامدرانرژیمیزان-۲

زيستمحیطدرآلودگیمیزان-٣

بندیبستهاولیهموادتوسطزبالهمیزانافزايش-۴

انبارمانیونگهداریروش-۵



رفمصبارچنداولیهموادتوسطهانوشابهنمودنبندیبستههنگامدر

.کردبررسیراانرژیمصرفمیزانتوانمیایشیشهبطری)

ایشیشهبطريهایاينازتوانمیتولید،اصولهمهرعايتصورتدر
هبمقروناقتصادیلحاظازکهصورتیدرکرداستفادهبار۲۵تاحداکثر
ارتنکبندیبستهاولیهموادنوعدومیناقتصادیلحاظاز.باشدصرفه

بهراگاهجايسومینمصرفيکبارپالستیکیبطريهای.شودمیمحسوب
تهبساولیهموادبامقايسهدرآنهاکهبخصوصدهند،میاختصاصخود

مصرفیانرژیحداکثراگرکهداشتدقتبايد.باشدمیارزانترديگربندی
میزانازباشددرصد۵/۲فقطکارخانجاتدربندیبستهاولیهموادتولیدبرای

.شدخواهدکاستهانبوهتولیددرمصرفیانرژی



بندیبستهاولیهموادخصوصیات

:باشدداشتهرازيرويژگیهایبايدبندیبستهاولیهمواد

.نباشدسمیغذايی،موادبرای-1

شفرودربتواندکهباشدکنندهمصرفتوجهقابلظاهریشکلنظراز-۲

.باشدمؤثرمحصول

.باشدمقاومگازوچربیرطوبت،نو،مقابلدر-٣

کنندهدتولیکارخانجاتکهطوریبهباشدصرفهبهمقروناقتصادینظراز-۴

.دارندنگهرقابتبازاردرراشدهبندیبستهمحصولبتوانند

.باشدمقاوممکانیکیضرباتمانندخارجیعواملمقابلدر-۵

.یردگانجامسهولتبهآنچاپودوختوشودبازسهولتبابندیبستهدر-۶

.برساندبازيافت زباله آنها آسان باشد و کمترين خسارت را به محیط زيست-۷



مصرفیجنسنظرازبندیبستهاولیهموادبندیطبقه

ایشیشهظروفوشیشه

کهاستينابرواعتقادباشدمیایشیشهظروفغذايیموادبندیبستهظروفترينقديمیازيکی
وگرددبرمیمسیحمیالدازقبلسال۷۰۰۰بهآنقدمتوبودهگریکوزهصنعتازنوعیگریشیشه

بستهبابطهرادرشیشهزيراآمدمیشماربهمهمصنعتيکایشیشهبطريهایساختقديمباستاندر
:ازعبارتندکهباشدمیمعايبومزايادارایغذايیموادنمودنبندی

ایشیشهظروفوشیشهمزایای

انجاماکنشیوهیچگونهخودمحتویغذايیمادهباآنعبارتیبهاستخنثیشیمیايینظرازشیشه-1
.شودمیحفظتغییربدونشیشهدرشدهبندیبستهمحصولمزهوطعم.دهدنمی

.باشدمیبهداشتیوبوفاقدنفوذ،قابلغیرشیشه-۲

میتهساخمختلفرنگهایوهااندازه،اشکالبهواستبرخوردارخوبیاستحکامازشیشهظروف-٣

.شود

شیشه شفاف بوده و اجازه رؤيت محتوی خود را به خريدار و عرضه آن توسط فروشنده در -۴
. می دهد( سوپرمارکت)فروشگاههای زنجیرهای 



ایشیشهظروفوشیشهمعایب

ستنشکدرصدمیزانلذابودهخارجیعواملوحرارتیشوکهایبهحساسشیشه-1

.ستباالديگربندیبستهاولیهموادبامقايسهدرایشیشهظروفياشیشه

بهنسبتآنونقلحملهزينهافزايشباعثکهداردزيادیوزنشیشهظروف-۲

.شودمیبندیبستهاولیهموادديگرانواع

ی از اين خطر وجود دارد که در هنگام پرنمودن محصول در ظروف شیشه ای قسمت-٣

.آن، خرده شده به مواد غذايی انتقال يابد



ايرسازحاصلناخالصیهایایشیشهظروفبازسازیدراساسیمشکل
دستلهوسیبهراحتیبهناخالصیهااينازبرخی.استزبالهدرموجودمواد

.شوندمیجدا

(sio2)سیلیساکسیدازکهباشدمیسیلیکاتیکمپلکسنوعيکشیشه
Ca0اکسیدکلسیمدرصد1٣-1۰ياNa20سديماکسیددرصديا

ويمسد)هایکنندهذوبمانندديگریترکیبات.استشدهتشکیل
هایکنندهتتقويو(باريمومنیزيمکلسیم،هاکنندهتثبیت،(پتاسیم
موادبهتکیفیاصالحوتصفیهسهولتجهت(دهندگاناستحکام)شیشه
سطحدرونسیلیکپوششهایازاستفادهبا.شودمیافزودهشیشوهااولیه

.شودمیآبضدآنشیشه



بهپتاسیموآلومینیوماکسیدبادونمیتناچیزیدرصدشیشهنمودنشفافبرای
شفافسیاربشیشهکورهدرآنگداختنازپسکهکنندمیاضافهشیشهاولیهمواد
وصیاتخصدرتواندمیشیشهاولیهموادفرموالسیوندرتنوع.شدخواهدتولید

اولیهوادمبهآهناکسیدافزودنمثالعنوانبه.نمايدايجاداختالفحاصلهشیشه
نمودندیبنبستهدرشیشهنوعاينازشودمیآنرنگشدنتیرهباعثشیشه
میستفادهاهستند،حساسنوربهکه(ماءالشعیر)غیرالکلیهاینوشابهازبعضی
بطریازنورهبحساسشربتهایازبعضیوآبلیموشیر،بندیبستهبرای.نمايند
لوگیریجشیشهداخلبهنورنفوذازتاشود،میاستفادهایقهوهرنگبهشیشه

.شود

ادهاستفچوبذغالازداروسازیدرآناستفادهوشیشهرنگنمودنتیرهبرای
نورزيراباشدحبابازعاریبايدشدهتولیدتیرهشیشهکهاستذکرقابل.میکنند

.شودآنمحتویفسادباعثوکردهعبورحبابازتواندمی



ایشیشهبطریتولیدمراحل

خامموادانتخاب-١

اکسید:ازدعبارتنشودمیبردهکاربهایشیشهبطریساختنبرایکهایاولیهموادترکیب
خردهودرصد1٣نديدهآبآهکدرصد،11سديمبیکربناتدرصد،۷۵-۷٣مقداربهسیلیکات

.رنگیموادو(کارخانهضايعاتاز)درصد۲شیشه،

مواد.ودشمیآنبهضربهوبندیبستههنگامشیشه،مقاومتافزايشباعثنديدهآبآهک
وخردشکردانهاندازهبهوخالصبايداولدرجهدرباشندعمدهخاصیتدودارایبايدخام

.گیردانجامخوبیبهبايداولیهمواداختالطعملدومدرجهدر.باشندريزشده

قابل(...وخلوصدرصد)موادمرغوبیتقبیلازويژگیهايیدارایبايدشیشهساختدراولیهمواد
یشهشبطریشدهتمامقیمترویبراينهاهمه.باشدکارخانهدرآنفراوانیوبودندسترس

وشوندمیتخلیهمرتفعسیلوهایياانبارهادرکارخانهبهشدهواردخاممواد.هستندمؤثرای

.گردندمیذخیرهمربوطانباردرکیسهيابشکهدرونسپس

درصد وزن کل مواد اولیه شیشه استفاده می٣۰تا 1۵در ساخت شیشه از خرده شیشه به نسبت 
.  شود



مخلوطتهیه-۲

زرگبهایکنندهمخلوطبهنقالهنواريکتوسطشدهتوزيناولیهمواد

حمل،اتعملیسازیشیشهجديدهایکارخانهازبعضیدر.شودمیفرستاده

بهحاصلمخلوطسپس.شودمیانجاماتوماتیکبطوراختالطوتوزين

يکهوسیبهنیزکورهبهمخلوطونقلحمل.گرددمیتحويلکورهمخازن

.پذيردمیصورتنقالهنوار

کوره-3

.استشدهتشکیلاصلیبخشدوازکوره



کنندهذوببخش-الف

علهایمششاملکنند،میکارمضاعفحرارتیمولدسیستمباکورهکنندهذوببخش
عددچندزااستممکنپهلويیمشعلهایسیستم.هستندانتهايیمنشعلهایوپهلويی
روشنورهکيکطرفگاههرعبارتیبه.شوندمیروشنتناوببهکه.باشندشدهتشکیل

هککندمیتغییريکباردقیقه٣۰هرسیستماين.بودخواهدخاموشکورهديگرطرفباشد،
تمسیسباکههايیکورهالبته.شودمیجويیصرفهسوختمصرفدرعملاينبا

فقطنهاايکهتفاوتاينبا.باشندمیفوقاصولدارایکنندمیعملانتهايیمشعلهای
آنهادرهاپرکنندهوسیلهبهخامموادکهگرفتهقرارجايیدرکدامهروبودهدهانهدارای
وآتشهشعلاينجادر.اندگرفتهقرارکورهانتهایدرنیزحرارتیشبکهشود،میريخته

تاسمتناوبنیزآنهاشدنخاموشوروشن.هستندحرکتدرUشکلبهمتصاعدهگازهای
کورهرفیتظ.کنندمیاستفادهمحدودظرفیتباکورهبرایفقطانتهايیحرارتیمشعلازو

فوتهردرساعت۲۴مدتدرراشیشهاولیهموادتنيککهاستشدهطراحیطريقیبه
تن1۵۰میزانبهتاباشدقادربايدمربعفوت۷۵۰ظرفیتباایکوره.نمايدمیذوبمربع

اهسینفتيامايعگازازکورهسوختبرایامروزه.نمايدذوبساعت۲۴مدتدرراشیشه

.کنندمیاستفاده



تصفیهبخش-ب

نامبهککوچديواريکبوسیلهتصفیهبخشوکنندهذوببخش

مخزنيکوالبريجکفوسطدر.شوندمیجداهماز(والبريج)

واردگلوراهازمذابشیشه.استشدهتعبیه(تروت)گلوربنام

وتهيافکاهشمذابحرارتقسمتايندر.شودمیتصفیهقسمت

برایمناسبحرارتترتیببدين.يابدمیآرامغلیانغوغای

.گرددمیايجادتولیدعملیات



تغذیهدستگاهکانال-۴

میهدايتیسازشیشهدستگاهبهتصفیهقسمتازکانالتوسطمذابشیشه
ديگرطرفواستمتصلتصفیهقسمتخارجیجداربهکانالطرفيک.شود
زيرجزءدوزاتغذيهماشین.استشدهنصب(فیدر)تغذيهماشیندستگاهبهآن

ازلقمهلشکبهمذابشیشهکه(مخرج)دهانهو(لگن)کف:استشدهتشکیل
کانال.شودمیمنتقلسازیشیشهدستگاهبهوکندمیعبورقسمتاين

.استهشدتشکیل«دهندهحالتوکنندهخنک»قسمتدوازتغذيهدستگاه
کفبهنزديکدهندهحالتقسمتوتصفیهقسمتمجاورکنندهخنکقسمت

ازبیششودمیخارجتصفیهقسمتازکهمذابیشیشه.استگرفتهقرار(لگن)
قسمتدر.يابدمیکاهشکنندهخنکقسمتدرمذابحرارتوبودهداغحد

جدداًمآنهابايدباشندشدهسردلزومحدازبیشمواداينچنانچهدهندهحالت
شیشهتحتانیوفوقانیقسمتکهاستمنظوربدينعملاين.بدهندحرارت
التحلقمهتشکیلبرایلگنبهشدنواردازبعدوداشتهيکسانحرارت

.باشنددارارامطلوب



تغذیهدستگاه-5

،(النجرپ)سوزن:ازعبارتندکهشدهتشکیلاصلیقسمتچهارازدستگاهاين
درتااندشدهساختهنسوزموادازقسمتهااين.هاقیچیومخرجحلقهتیوپ،لولر

.استهقرارگرفتتیوپدرپالنجر.باشندمقاوم،مذابشیشهزيادحرارتمقابل
.شودمیآنحرکتباعثوشدهمتصلتیوپبهاستدارلنگکهپالنجرصفحه

تحرارتواندمیچرخدمیخودبدورکههايیپرهيامتحرکزنجیرپالنجردر

.داردنگهيکنواختزدن،همبارامذابشیشه

وزنتوانمیآنتوسطکهباشدمیعمودیکنندهتنظیمکلیديکدارایتیوپ
مذابهشیشواستقرارگرفتهلگنانتهایدرمخرجحلقه.نمودتعیینرالقمه
بهیچیهاقشکل.نمايدمیعبورآنازشود،چیدههاقیچیوسیلهبهآنکهازقبل

النجر،پضربهنوع.استشدهنصبمخرجحلقهزيردرکهباشدمی"V"صورت
لقمهوزنويافتنشکلدرمذابشیشهحرارتومخرجدهانهقطرتیوپ،ارتفاع

هستندمؤثر



رسانیلقمه-۶

طریبماشینبه(اريت)کنندهخمناودانياومستقیمناودانکاسهازلقمه
ونداشدهنصبماشینفوقانیقسمتدرهاکاسه.يابدمیانتقالسازی

چیدهچیقیبوسیلهلقمهکههنگامی.باشدمیمتصلآنهابهنیزهوااهرمهای
ناودانبهوگرفتهخوددررالقمهومیگیردقرارمخرجدهانهزيرکاسهشود،می

جاعدیبکاسهبرایورودمیعقبسپسکاسهاينکند،میهدايتمستقیم
بهقیممستناودانازلقمه.کندبارگیریخودنوبهبهآنهمکهکندمیخالی

هدهانرویخودشقسمتاينکهيابدمیانتقال(اريت)کنندهخمناودان
کهداردارقرکلیدی(اريت)کنندهخمناوداننزديک.استگرفتهقرار(ربلنگ)
البته.دنموهدايتبلنگمرکزبهدقیقارالقمهتوانمیآننمودنتنظیمبا

الیحظهلچندمدتطیوسريعبسیاربلنگبهآنورودتالقمهچیدنعملیات

.شودمیانجامثانیهچند



سازیبطریماشین-7

ماشینالينلعممکانیسم.کندمیدريافتتغذيهدستگاهکاناليکازرالقمهسازی،بطریماشین
بهرابقالکهشدهمختلفحرکاتباعثکدامهرماشیناينمختلفکپسولهای.استهواتوسط
قالبهرکهاندگرفتهقرارقالبهايیهابلنگموازاتبهوماشینجلوقسمتدر.آوردمیدرحرکت

وبازانیسممک.هستندمتصلهاپرهبهنیزهاقالب.استگرفتهقرارخودشجفتبلنگمقابلدر
.باشدمیبلنگهاشبیهعیناآنهاشدنبسته

(گرمخانه)ایشیشهبطریپختمحل-8

راافتهيشکلتشهدرواردهفشاراوالکهبطوریآندادنحرارت:ازعبارتندایشیشهبطریپخت

.نمايدیجلوگیرشدهواقعآندرایشیشهبطریکهجديدمحیطفشارايجادازثانینمودهخنثی

عرضوفوت1٣۰-۷۵آنهاطولیمتوسطبطورامااستمتفاوتپختهایگرمخانهاندازهوابعاد
میبورعگرمخانهطولدرفوالدیسیمبانقالهنواريکتوسطبطريها.باشدمیفوت1۰-۴آنها

وهادهندههواگاز،شعلهازمتشکلسیستميکوسیلهبهالزمشرايطوحرارتگرمخانهدر.کنند
.گرددمیتأمینالکتريکیکنترلوسايل



ایشیشهجاروبطریتولیدروشهای

.شودمیاستفادهروشدوازایشیشهبطریتولیددرعموماً

دمشوپرسروش-۲دمشودمشروش-1

دمشودمشروش-١

یمن)محصولاولیهشکلهوادمشباسپسگرديدهقالبواردلقمهروشايندر
هلقمداخلبهباالازگرمهوایبعدمرحلهدر.گیردمیقرارقالبداخل(ساخته
انتقالهگرمخانبهومیگیردفرمایشیشهبطریمرحلهايندرکهشودمیدمیده

.يابدمی

دمشوپرسروش-۲

دمشونمودنپرسباسپسشودمیایشیشهبطریقالبواردلقمهروشايندر

.گیردمیفرمایشیشهبطریقالب،درهوا



حرارتیوکشبهبستگیطرفيکازایشیشهبطریدرزايیتنشگسترش

:باشدمیمتغییرزيرعواملبهديگرطرفازودارد

اییشهشبطریياباشدشدهپرگرممحصولتوسطایشیشهبطریاگر-1
دریزايتنشگسترشسطحگردد،ورغوطهسردآبدر(خالی)محتویبدون

.يابدمیافزايشایشیشهبطریخارجیقسمت

ايیزتنشگسترشسطحشود،جوشآبواردسردایشیشهبطریاگر-۲

.يابدمیافزايششیشهداخلیقسمتدر

سطحافزايششود،پرسردایشیشهبطریدرگرمغذايیمواداگر-٣

.يابدافزايششیشهخارجقسمتدرزايیتنشگسترش

سطحافزايششود،پرگرمایشیشهبطریدرسردغذايیمواداگر-۴

.استبیشترآنداخلدرزايیتنشگسترش



:ازعبارتندایشیشهبطریبودنمقاومدرمؤثرعوامل

CO2گازحاللیت-۲ایشیشهبطریدهانهقطر-1

CO2گازازحاصلفشار-۴حرارتدرجه-٣



حلبییافلزیظروف-۲

ايراندرودنیادرفلزیظروفساختتاريخچه

السحدوددرقلعفلز.شودمیدادهنسبتمسیحمیالدازقبلسال۲٣بهفلزیظروفپیدايشتاريخ
.گرديدکشفانگلیسیکارگريکتوسطبوهیماشهردرمیالدی1۲۴۰

فلزیقوطیمعایبومزایا

بستههاولیموادبامقايسهدرآنهاماندگاریزمانشودبندیبستهفلزیقوطیدرغذايیموادچنانچه
آنهادراينکهنبدورافلزیقوطیدرشدهبندیبستهغذايیمواد.يابدمیافزايشمراتببهديگر،بندی

.نمودنگهداریسالچندالی۲مدتبهتوانمیشودحاصلارگانولپتیکیتغییرات

فلزیقوطیمزایای

.هستندمقاومخارجیهایضربهمقابلدرآنهااغلب-1

ورداربرخبااليیمقاومتاز(استريلیزاسیونحرارتباألردرجهحرارتدرجهمقابلدرفلزیقوطی-۲
.است

.میدهدنشاناکسیژنونوررطوبت،نفوذبهنسبتالعادهفوقمقاومتازبندی،بستهاولیهمواداين-٣

.استپايینآنهادرکنندگیمسمومخاصیت-۴



فلزیقوطیمعایب

بستهاولیهموادبامقايسهدر(corrosion)خوردگیپديدهآنهادر-1
وطحسدرتغییراتیخوردگیاثردر.شودمیايجادسريعترديگربندی
داخلدرشدهآزادهیدروژنخصوصبه.شودمیايجادقوطیداخل

شدنسوراخنتیجهدروفلزیقوطیبادکردگیبهمنجرقوطی،

(perforation)شودمیآن.

اهشکورنگتغییرباعثتواندمیفلزیقوطیدرحاصلخوردگی-۲

.گرددغذايیموادويتامینهای



مراحل تولید قوطی فلزی و بازیافت آن



(لعابپوشش)کردناندودالک

بستگیالکنوعانتخاب.استE1نوعازشوداندودالکبايدکهفلزیقوطیهایجنس
گاریماندزمانونگهداریشرايطفلزی،قوطیدرشدهبندیبستهغذايیموادنوعبه

(صنوعیموطبیعیصمغهای)رزينهاانواعازالکهااينشیمیايیترکیب.داردغذايیمواد

China)چینیدرختروغنازعموماراطبیعیرزينهای.استشدهتشکیل Wood

oil)صمغهایتوانستندشیمیرشتهمحققینمیالدی1۹۴۰سالاز.کنندمیتهیه
میمناسبفلزیقوطیخارجوداخلکردناندودالکبرایکهنمايند،تهیهمصنوعی

.استرهاپوکسیاوفنولیگهااپوکسیفنولیگها،اولئورزينها،:ازعبارتندصمغهااين.باشند

دیوکلريدديناپیازترکیبی)فنولیگهااپوکسیاستفادهقابلمصنوعیصمغمهمترين

.باشندمی(پروپانفنل

مدتبهوسانتیگراددرجه1۹۵-1۸۵حرارتدرجهدروبودهمحلولبصورترزينهااين
شده،دودانقلعفوالدورقرویبرنازکیپوششپولیمريزاسیونعملبادقیقه1۰-1۵

.کنندمیايجاد



اندودقلعفلزیقوطیدرکهغذايیموادنوعبهبستگیالکنوعانتخاب
نمودنندیببستهبرایاولئورزينالکاز.داردشود،میبندیبستهشده
اما.ندکنمیاستفادهتمشکوفرنگیتوتمانندرنگقرمزهایمیوه
حاویهکفرنگینخودوذرتمانندغذايیموادنمودنبندیبستهبرای

روییداکسواولئورزينالکترکیبازباشندمیگوگردیترکیبات
بندیتهبساولیهموادازگوشت،کنسروتهیهبراینمايندمیاستفاده
ازریجلوگیجهت)آلومینیومپودرباشدهاصالحاپوکسیالکحاوی

ازعضیبتولیددر.کنندمیاستفاده(قوطیبدنهبهگوشتچسبیدن
قلعیفلزقوطیازآناناسوگالبیهلو،کمپوتمانندهامیوهکمپوت

.گیرندمیبهرهآسترالکپوششيکباشدهاندود



الکتهیهبرایمصرفیاولیهمواد

االتانفعوفعلايجادازکهباشندمیایکنندهمحافظتهایپوششهالعابياالکها
وگهدارینزمانطولدربندیبستهسالمتتأمینحدتاغذايیموادوفلزبینشیمیايی

:باشندمیذيلقراربهترکیباتیهاپوششاينکنندمیجلوگیریحرارتیشرايطتحت

هارزین

ویعیطبفرمدوبهکهدهندمیتشکیلهارزينراخوراکیموادالکهایقسمتمهمترين

.گیرندمیقراراستفادهموردالکتهیهدرمصنوعی

خشکهایروغنوطبیعیصمغهایازترکیباتیها،اولئوريننظیرطبیعیهایرزين-الف

.هستندکننده

الکلها،لوينیارگانوسلها،فنولیکها،اپوکسیهایوينیلنظیرمصنوعیهایرزين-ب

۔اھآکريلیکوآمینهااپوکسیفنولیکها،

دايجاباکیورينگعملباپختزمانطولدروبودهمحلولبصورتحاللهادرهارزين

.ايدنممیايجادورقرویبررانازکیقشرپلیمريزاسیونعملياومحکمهایشبکه



حاللها

لعابدرموجودهایرنگدانهياپیگمانهاها،رزيندهندهانتقالعاملحاللها
قشرکیلتشوهارزينپلیمريزاسیونعملانجامازپسراالزمشفافیتوهستند

راالکهامواددرصد۹۰تا٣۰تقريببطورکنند،میايجادورقهارویبرنظرمورد
محیطازپلیمريزاسیونعملازپسوحرارتاثربرکهدهندمیتشکیلحاللها

.شوندمیخارج

پیگمانهایارنگدانه

هستندنرمیوکوچکذراتآلومینیومورویاکسیدتیتان،اکسیدنظیرپیگمانها
نثیخجذب،.شوندمیاضافهمشخصیخواصتأمینمنظوربهالکداخلبهکه

هایئینپروتعبورياونفوذبرابردرالکپوششمقاومتبردنباالنیزوکردن
هاکالپوششدرمصرفیرنگدانهويژگیهایازبستهمحتویازشدهمتصاعد

.گیرندمیقراراستفادهموردمحصولنوعاساسبرکهاست



:شاملکهشوندمیبندیتقسیمگروهدوبهپیگمانها

آلیپیگمانهای-۲معدنیپیگمانهای-1

:ازرتندعباکهشودمیتهیهمصنوعیوطبیعیصورتبهمعدنیپیگمانهای-1

طبیعی-الف

(رویاکسیدتیتان،اکسید)سفید

(ایقهوهوقرمززرد،رنگبهآهناکسید)رنگی

مصنوعی-ب

(آجریرنگبهمساکسیدوزردرنگبهکرماکسید)رنگی

(دارآلومینیومپیگمانهایورویفلزیپودر)فلزی



:شاملآلیپیگمانهای-۲

.مآلومینیوسیلیکاتومنیزيمسیلیکاتباريم،سولفاتکلسیم،کربنات

غذاییمواددرمصرفیالکخصوصیات

رالذيخصوصیاتبايدغذايیهایفرآوردهجهتاستفادهموردقوطیهایدرمصرفیالک

:باشدداشته

.باشدتأئیدمورداستانداردادارهنظرازبايداستفادهموردالکمصرف-الف

.باشد(ارزان)صرفهبهمقروناقتصادینظرازآن-ب

.استاالن.نمايدايجادغذايیمواددرنامطلوبیمزهوطعمهیچگونهنبايدآن-ج

قلعلزیفهایقوطیازبايستیشده،بندیبستهغذايیموادنگهداریوحفاظتبرای-د

.کرداستفادهشدهاندود

والدفورقازالکقوطیساختهنگاموباشدمقاومضربهمقابلدربايدمصرفیالک-و

.نگرددجداشدهاندودقلع

.نمايدمحافظتنگهداریزمانطولدرآنمحتوياتوقوطیازآن-هـ



کردناندودالکروشهای

فادهاستروشدوازشدهاندودقلعفوالدکردناندودالکبرایعموماً 

:کنندمی

ایاستوانهکردناندودالک-1

(بارانی)پاششیکردناندودالک-۲



ایاستوانهکردناندودالک

عابلدستگاهومخصوصغلطکهایازشده،اندودقلعصفحاتدادنلعابجهتمعموال
الکمراحل.پوشانندمیآنرویبرراصمغیموادازمحلولیومیکننداستفادهکاری

:استزيرقراربهایاستوانهکردناندود

اند،ودهنمکنترلآنراکیفیتقبالکهراشدهاندودقلعفوالدورق11۲حاویهایبسته
دستگاهاينهوظیف.دهندمیقرارکننده،تنظیمدستگاهمقابلدرسکويیرویونمودهباز

دستگاههبکهمکندهرديفدووسیلهبهراشدهاندودقلعسفیدآهنورقهایکهاستاين
جلورفطبهآرامیبهوکردهبلندخودمحلازپیدرپیباشندمیمتصلخالءتولید

برهامکندهلهوسیبهورقها،ترتیببدين.شوندواردتنظیمدستگاهبهتا.دهدمیانتقال
ايناثردر.باشندمیهمراهتسمهباکوتاهیمسافتوگیرندمیقرارنقالهتسمهروی

میدهرانجلوبهکوتاهیمسافتدرآهستگیبهورسیدهاولیهسرعتبهورقهاتماس
ورقهنایپبامتناسبآنعرضقبالکهگیرندمیقرارمسیریدرموقعهمیندر.شوند
عینیممسیردرآنراحرکتونمودهمهارلبهطرفینازراورقهاوشدهتنظیمسفیدآهن

وارد.ورقهامراحلاينطی.نمايدمیهدايتجلوطرفبهانحرافولرزشايجادبدون

.شوندمیاندودالکدستگاه



(بارانی)پاششیکردناندودالک

دودانقلعفلزیورقسطحبهپودربصورتالکمحلولروشايندر
تمددروشودمیهدايتپختکورهبهسپسوشدهپاشیدهشده
میپختهگرادسانتیدرجه۲٣۰ازبیشحرارتدرجهدردقیقه۲۰

.شود



خالیقوطیهاینگهداری

ایهکارتندرونهاقوطی.شوندنگهداریخشکمحیطدربايدخالیهایقوطی
هواکولهرسیمنظوربههاپالتبینوشوندمیچیدهپالترویوگرفتهقرارتمیز
قوطینگهداریوکردنانبارشرايطچنانچه.باشدداشتهوجودخالیفضایبايد

پايینعلتبهمعموالوآيدبوجوداستممکنقوطیدرزدگیزنگباشدنامطلوب
قوطیرویبرآببخارمحیطحرارتدرجهبهنسبتهاقوطیحرارتدرجهبودن

توصیهلدلیهمینبهگرددمیزدگیزنگپديدهتسريعموجبکهشدهکندانسه
باشدردسبیرونهوایچنانچهگرددسیرکولهگرمهوایقوطیهاانباردرکهشودمی
ارقرشدنمشروطجهتمخصوصیاطاقهایدرراآنهاانباربهقوطیورودازقبل
وردهکعرقانبارگرممحیطدرهاقوطینشودرعايتمسئلهاينچنانچهدهندمی

.آيدمیبوجودقوطیهادر۲کردنعرقعلتبهخوردگیزنگپديده



فلزیقوطیزدگیزنگازجلوگیریروشهای

الکقشروقوطیخارجیسطحدرخراشايجادازجلوگیری-1

ارجدکردنپاکمنظوربهبندیدربازپسقوطیهافوریدادنشستشو-۲

.اسیدنمکذراتازقوطی

ردنکپاکمنظوربهقلیايیموادازشدهاشباعآببردنکاربهازداریخود-٣

قوطیهاخارجیسطحازچربیمواد

حرارتدرجهتأمین-۵قوطیهاهوایتخلیههنگامالزمحرارتدرجهرعايت-۴

آبوسیلهبهشدنخنکازپسرطوبتکردنخشکبرایکافی

هایجعبهياچوبیومقوايیهایجعبهدرخیسقوطیهایدادنقراراز-۶

.گرددخودداریمرطوب

شدهلیدتوکمپوتوکنسرونگهداریبرایشدهبندیطبقهوخشکانباراز-۷

.گردداستفاده



سههبتوانمیکههستندمؤثرفلزیقوطیخوردگیدرمتعددیعوامل
:نمودبندیتقسیمگروه

فلزیقوطیبهمربوطداخلیعوامل-1

غذايیموادشیمیايیوفیزيکیخصوصیاتبهمربوطداخلیعوامل-۲

خارجیعوامل-٣

داخلیعوامل.١

(perforations)فلزی؛ورقتولیدهنگامدرناقصعملکرد-الف

قلع؛ضخامتوپوششمیزان-ب

الک؛قلعسطحبودنمتخلخل-ج

فوالد؛قطربهقلعپوششنسبت-د

(Depalarization)بندیبستهاولیهموادشدنقطبیدو-و



ایرانغذاییموادشیمیاییوفیزیکیخصوصیاتبهمربوطداخلیعوامل.۲

1-pHغذایی؛مواد

غذايی؛مواداسیديته-۲

غذايیمواددرموجودمسآمینواسیدها،ونیتراتوسولفورهترکیبات-٣

غذايی؛موادپیگمانهای-۴

تیامینولسیتین:شاملخوردگیدهندکاهشمواد-۵

غذايی؛مواددرماندهباقیاکسیژن-۶

قوطیپرکردن-۷

هااستريلیزاسیونازبعدغذايیموادکردنسرد-۸

انبارحرارتدرجه-۹



١-pHغذاییمواد

افزايشباد،شونبندیبستهالکفاقدفلزیقوطیدرهامیوهآباگرکهاستشدهثابت

pH،حرارتدرجهافزايشبا.يابدمیکاهشفلزیهایقوطیدرآهنوقلعشدنحل
قوطیدر.يافتخواهدافزايشنیزاسیدیغذايیموادتوسطفلزیقوطیخوردگیسرعت

۴-۷محدودهدرهواواکسیژنشدناشباعصورتدر)pHافزايششدهاندودالک
=pHشودمیقوطیمختلفقسمتهایدرخوردگیباعث.

غذاییمواداسیدیته-۲

درراسهمينبیشترالکتیکاسیدواستیکاسیدکهمیدهدنشانشدهانجامتحقیقات
موادردخوردگیشدتاسیدی،غذايیمواددرنیتراتمیزانافزايش.دارندخوردگیايجاد

.میدهدافزايشراشدهکنسروغذايی

مسواسیدهاآمینونیترات،وسولفورهترکیبات-3

رطرفبخوردگیمشکالتتاشوداستفادهشدهاندودالکقوطیازهلووآلوزردکمپوت

.گردد



غذاییموادپیگمانهای

بهلزیفقوطیخوردگینمودنتسريعدرمهمعواملازيکیهارنگدانهوآنتوسیانین
سیاهباخوردگیمیزانباشندمیتاننحاویکهشدهکنسروهایمیوهدر.آيندمیشمار

.استتشخیصقابلهامیوهشدن

حتیونشاستهوقندتیامین،لسیتین،تیامین،لیلتین،شاملخوردگیدهندکاهشمواد

.میکندجلوگیریقوطیهاخوردگیازغذايیمواددرموجودچربی

اکسیژن

سلولیهایبافتدرطبیعیبطوريامحلولصورتبهغذايیمواددراستممکناکسیژن
فلزییقوطدراکسیژنوجودکهاستذکرشايان.باشدداشتهوجودهاسبزیوهامیوه

حضورحتى.گرددمیتبديلآببهوشدهترکیبخوردگیاثردرشدهآزادهیدروژنبا
يافرهحايجادخطربنابراينکند،حلفلزیقوطیدرراآهنوقلعتواندمیاکسیژن

.داردوجودفلزیدرقوطیمنافذ



قوطیپرکردن

علتبهآنبادکردگیدرتأخیرباعثمناسبپرکردنباشد،دقیقنظارتتحتبايد
خزنممانندقوطیباالیفضایبودنخالیزيراشود،میهیدروژنگازتشکیل
ضایفکهبشرطی.بودخواهدخوردگیاولمراحلدرشدهايجادگازبرایمناسبی

.باشدبودهموجودظرفدرموجودهوایتخلیهباهمراهخالی

شدهاستریلیزهغذاییموادسردکردن

سرددرراطاف.نمودسردکافیبحدکردناستريلازپسبالفاصلهبايدراهاقوطی
پختهزيادآنکمبودوشدهدوختمحلدرخارجیجدارزدگیزنگباعثکردن
میاثرغذاارگانولپتیکیخواصرویبرکهشودمیسببراغذايیمادهشدن

.استگرادسانتیدرجه٣۵-۴۰بینکردنسردبرایمناسبحرارت.گذارد



انبارحرارتدرجه

مفیدمرعگرددمیآنتسريعباعثحرارتکهبودهشیمیائیواکنشيکخوردگی
استقوطیهايی1.٣تا1.۷گیرندقرارگرادسانتیدرجه٣۸حرارتدرکهقوطیهايی

بهتگیبسموضوعاينالبته)شوندمینگهداریگرادسانتیدرجه۲1حرارتدرکه

.(داردمحصولنوع

آلومینیومپیدایشتاریخچه

دراولیهموادازایعمدهبخشآلومینیومیظروفکهاستسالچهلازبیش
منبعنوانعبهفلزاينفراوانی.دهدمیتشکیلراغذايیموادبندیبستهصنعت
باعثفته،پیشرتکنولوژیهمراهبهآنبازيابیوحرارتتحملذاتی،خواصطبیعی،

.گردداستفادهغذايیموادبندیبستهانواعبرایکهاستشده



آلومینیومیظروفمزایای

بهوعموضاين.استبرخوردارکمتریحساسیتازرطوبتواکسیژنمقابلدرآلومینیوم
درشدهسیداکسطوح.گرددمیبرنواريافويلسطحدرشدهايجادآلومینیوماکسیدتشکیل
غذايیوادمبندیبستهاولیهموادعنوانبهآلومینیومازاگر.باشندمیحساسحرارتمقابل

ازيکی.دشوپوشاندهپالستیکیمواداليهيکياالکتوسطآنسطحبايدشود،استفاده
بدونبندیبستهاولیهموادازآلومینیومانتقال.نیستسمیکهاستاينآلومینیومفويلمزايای

هربرایگرممیلی۵۰ازبیشخوردگیاثردرنبايدشدهبندیبستهغذايیموادبهالک
موادبهمینیومآلوانتقالشده،اندودالکآلومینیومدرکهاستذکرشايان.نمايدتجاوزکیلوگرم

گرممیلی۴۰-1۰روزانهکلیطوربه.بودخواهدکیلوگرمهربرایگرممیلی1فقطغذايی
مینیومیآلوظروف.گرددمیدفعنیزمقداراينکهشودمیانسانبدنواردغذايیجیرهتوسط

.استبرخوردارشیمیايیفسادوخوردگیمقابلدرخوبیمقاومتازوبودهسبک

ازآلومینیومیبندیبستهاولیهمواددلیلهمینبهوبودههواونوربهنفوذقابلغیرآلومینیوم
ازنیزخودونمايدمیجلوگیریمعطرموادکاهشومیکروارگانیزماکسیژن،نور،رطوبت،نفوذ

رنگازوددارخوبیپذيریانعطافقابلیتآلومینیومیظروف.باشدمیخنثیبوومزهلحاظ

.استبرخوردارمطلوبیپذيریچاپوپذيری



آلومینیومیظروفمعایب

یاربسمنافذحاویطبیعیطوربه(میکرومتر۲۰ضخامتبه)نازکآلومینیومفويل
طورهبمنافذقسمتازآنشدنپارهفويل،ايندادنفرمهمگامدر.باشدمیريز

کهیغذايموادبندیبستهبرایمواداينجهتايناز.استپذيرامکانسريع
لفويدرخوردگی.نیستمناسبباشند،میرطوبتواکسیژنبهحساس

غذايیادمونمودنبندیبستهبرایاگربخصوصاست؛پذيرامکانآلومینیوم
غذايیموادگرا.شوداستفادهآلومینیومفويلازکشمشمانندگوگرددارياقلیايی
گرمايکروويومتوسطتواننمیآنراباشدشدهبندیبستهآلومینیومفويلدرآماده
غیرحرارتیالمنتتوسطکهاستاينآلومینیومفويلديگرمعايبازيکی.نمود
برخوردارکمیپذيریانعطافازالکبدونآلومینیومفويل.باشدمیدوختقابل
.داردکمتریمقاومتوبوده

آلومینیومفویلسازیبهینهروشهای

لوفانسوکارتنکاغذ،باآلومینیومفويلنمودنامتزاج-۲کردناندودالک-1



پالستیکها

لزی،سلوبندیبستهاولیهموادجایبهکهاستشدهسعیاخیرسال1۰۰در
بستهتکاملوپیشرفتگذشتهسالبیستطولدر.نمايندجايگزينراپالستیکها

ها،ابهنوشلبنیات،شده،منجمدغذاهایآماده،غذاهایبرایپالستیکهابابندی

.استکردهپیدابیشتریضرورتواهمیتشکالتونان

يعصنادرمعمولبطورپالستیکیموادازاستفاده1۹۴۵دومجهانیجنگازبعد
بستهنعتصدرنوينانقالبيکراآنکهيافتگسترشغذايیموادبندیبسته
پالستیکیمرکبفیلمهایازاستفاده1۹۵۰سالهایاواسطاز.نامندمیبندی
تکاملوتاهمیمرکبفیلمهایتکنولوژیکهنکشیدطولسالیچندوشدشروع

ایالعادهفوقاهمیتبندیبستهدرپالستیکهاکاربردامروزه.کردندپیدابیشتری

.داردقراراهمیتاولدرجهدرمصرفمیزاننظرازوکردهپیدا



پالستیکهامزایای

.اندنمودهاپیدزيادیاهمیتغذايیموادنمودنبندیبستهدرپالستیکهاحاضرحالدر

:ازعبارتندمزايااين

بتاً نسآنهاقیمتو(مکعبمترسانتیبرگرم۵/1–۹/۰کممخصوصوزندارای-1
.استنازل

بندیستهباتوماتیکدستگاههایدربااليیپذيریشکلقابلیتازپالستیکها-۲

.هستندبرخوردار

قلیايیيااسیدیخاصیتکهشدهبندیبستهکاالهایاززيادیتعدادبرابردرآنها-٣

.باشندمیمقاومدارند،

بطریولزیفقوطیبهنسبتدهیشکلوتولیددرکمتریانرژیبهپالستیکها-۴

.دارندنیازایشیشه

.خشیدببهبودراپالستیکهاخصوصیاتتوانمیافزودنیهايیکردناضافهبا-۵



ازتوانندمیهاهپايدارکنندشوند،میپالستیکهاکششواالستینهبهبودباعثهاکنندهنرم
نوربهمقاومهایپايدارکنندهوهاکنندهرواننمايند،جلوگیریکنندهتجزيهواکنشهای

زانوربودننفوذقابلغیربهکهپیگمانهايارنگیموادو،UVنورجاذبهموادبخصوص
راپالستیکهاکیفیتبهبوددرمجازافزودنیهایازاستفادهزيرجدول.کندمیکمکپالستیک

دهدمینشان

.دهدمینشانراپالستیکهاکیفیتبهبوددرمجازافزودنیهایازاستفاده

پايدار کننده ها 

(اآنتی اکسیدانه)

نرم کننده ها 

Soffteners

روان کننده ها  

Lubricants

مواد ضد جاذبه نور 
ضد جاذبه اشعه )

(ماوراء بنفش

شفاف کننده ها

ی بوتیل هیدروکس

تولوئن
٣-استاريل

پروپیونات

-ان-اتیل-۲)-دی
(  هگزيل فیتات

(DOP )۲)-تری-
هگزيل -ان-اتیل

(  تری ملیات

(TOTM)

اراتکلسیم استئ
راتمنیزيم استئا

نروغن سیلیکو

۲-(۲-
-هیدروکسی

متیل فنیل ۵
-۲بنزوتری آزول 

دی هیدروکسی -۴

(بنزوفنون

۲دی آمینو۴-۴
استیلن۲

دی سولفونیک
اسید



پالستیکهامعایب

درندهکنکمکمادهعنوانبهراآنهاتوانمیکهاستاينپالستیکهامعايب
شرايطدراپالستیکهاينکههنگامی.نموداستفادهمختلفانواعبهها،کارخانه

.يابندمیانتقالغذايیموادبهگیرند،میتماسموادغذايیبامعینی

.نندکمیتهیهسنگذغالازنیزقسمتیوگازخام،نفتازراپالستیکها

.دهندمیتشکیلمنومرهاراآنهااصلیساختمان




