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 استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

 1394دي ماه اصفهان 



 بندي در صنعت غذاجایگاه بسته 

 مصرف دیتول فروش بسته بندي
 ارگونومی، روانشناسی، 

 .بهداشت..شناخت رنگ و 



اهداف انجام بسته بندي و پوشش مواد غذایی: 
 پوشش حفاظتی◦
 پوشش ارتباطی◦

 



ارزش بسته بندي در جوامع 
 جلوگیري یا کاهش آسیب به مواد غذایی◦
 کاهش ضایعات◦
 کاهش هزینه ها◦
 کاهش یا حذف تقلب و ناخنک زدن◦
 ارائه اطالعات مهم در مورد غذا یا سایر موارد◦
 ایجاد زمینه رقابت◦
 دسترسی به مواد غذایی در سراسر سال و در همه جا◦
 افزایش عمر نگهداري◦
 صرفه جویی در مصرف انرژي ◦
 ارائه مواد غذایی به صورت بهداشتی◦



اعمال مورد انتظار از یک بسته: 
 جا دهی◦
 حفاظت◦
 نگهداري◦
 ارائه اطالعات◦
 سهولت◦
 نما◦
 ارتقا  فروش◦
 مسئولیت در قبال محیط زیست◦



وضعیت مواد غذایی در درون بسته 
 ماهیت فیزیکی◦
 ماهیت شیمیایی وبیوشیمیایی◦
 ابعاد◦
 آسیب پذیري◦
  تنزل کیفیت مواد غذایی در درون بسته 

 کاهش خصوصیات حسی◦
 تغییرات شیمیایی◦
 تغییرات بیوشیمیایی◦
 آلودگی به میکروب ها◦
  نیازهاي ماده غذایی در حین نگهداري 

 متوسط عمر نگهداري◦
 جنبه هاي تکنیکی◦
 



خطرات فیزیکی تهدید کننده بسته  
 هاي افقی وعموديحرارتی و ضربه  -شوك◦
 خوردن تکان ◦
 شدنو فشرده خرد شدن ◦
 ساییده شدن◦
 سوراخ شدن◦
 تغییر شکل دادن◦
 پاره شدن◦
 خطرات میکروبی تهدید کننده بسته 

 میکروبها◦
 آفات◦



عوامل تهدید کننده محتواي بسته 
شیمی -اکسیداسیون احیاپتانسیل -میکروبیفلور -اسیدیته-فعالیت آبی–عوامل درونی ◦

 افزودنیها-بستهبا واکنش -فرمول محصول-فراوردهوبیوشیمی طبیعی 
 حرارتدرجه -نحوه نگهداري-بستهگاز درون ترکیب -تاثیر نور-رطوبت نسبی-بیرونیعوامل ◦

  واکنشهاي شیمیایی بیوشیمیایی 
 اکسیداسیون◦
 تاثیر بر عطر وطعم◦
 تاثیر بر رنگ◦
 مصرف اکسیژن توسط قلع محلول درمحصول◦
 بیرنگ شدن◦
 تغییر رنگ در گوشت◦

  فعالیت آنزیمی 
 فرنگیگوجه -سیب-کلیماتریکمیوه هاي ◦
 تولید اتیلن◦
 تنفس◦
 حذف اتیلن توسط زغال فعال یا پرمنگنات پتاسیم◦
 MAPبسته بندي با استفاده از روش ◦



چند مثال ازاثر بسته بندي در حفاظت مواد غذایی 
  ترکیب حرارت وزمان–قوطی ها ◦
 انجماد◦
 ایجاد خالء یا فضاي تغییریافته◦
 ماده بسته بندي داراي اثر ضد میکروبی◦

قابل مهاجرت 
غیر قابل مهاجرت 
 تغییرات فیزیکی یا فیزیکوشیمیایی پس از بسته بندي ◦

آسیب هاي فیزیکی 
آسیب ناشی ازآفات 
تغییرات رطوبت 

جذب یا از دست رفتن 
کاهش وزن 
جذب بو 
کاهش عطروطعم 



مهاجرت مواد ازبسته به ماده غذایی 
 خصوصا دربسته هاي پلی مري◦
 افزایش نگرانی در این زمینه◦
 ترکیبی بودن بسته هاي پلیمري◦
مثال ها: 

 میکروگرم درکیلوگرم استیرن 233تا 23بسته هاي شیر حاوي◦
 میکروگرم بر کیلوگرم استیرن 60-1بسته هاي مارگارین◦
 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن 0/05تا  0/03مقدار استیرن دریافتی ◦
 میکروگرم  بر کیلوگرم وزن بدن 40مقدار قابل تحمل◦





افزودنی ها به پلی مر ها 
 نرم کننده ها◦
 استفاده از نوعی پی وي سی به عنوان پوشش خودچسب (Cling) 

 اتیل هگزیل آدیپات -2-نرم کننده مصرفی دي◦
 افزایش مهاجرت  با افزایش زمان تماس ودرجه حرارت◦

کاهش ضخامت فیلم 
 پارافین ویا موم هاي میکروکریستال بعنوان -مصرف هیدرو کربن ها

 کمک فرآیند
 پی پی ام دیده شده اند150در پوشش پنیر تا ◦
انتقال جوهر چاپ به درون ماده غذایی 

 رادیکال آزاد تشکیل داده با منومر واکنش می دهد   UVدر معرض اشعه ◦



مهاجرت چسب ها 
محلول در  -محلول در آب -چسب سرد-حساس به فشار–به صورت چسب گرم ◦

 اکریلیکی و پلی اورتانی-بدون حالل-حالل
 اثر بر عطر و بو◦
 عوامل موثر بر انتخاب چسب◦

در بارهاي شکالتی  از چسب گرم استفاده نشود-نوع محصول 
سرد چسب -محصوالتتزریق مواد خوشبو کننده در برخی -نوع بسته مورد استفاده 
 سانتی متر مربع10میکروگرم در هر 100تا10وجود چسب هاي پلی اورتانی در حد 

 دیگرنگرانی: 
 .الیهاثر ترکیبی عوامل در فیلم هاي چند  ◦



نگرانی در بسته هاي کاغذي ومقوایی 
 کلروفنول ها–آلودگی به مواد ضد عفونی کننده ◦

 کاغذيپی پی بی در کیلو گرم پودر کاکائو در بسته هاي 520تا. 
 میکروگرم بر کیلوگرم  40000در لبه هاي چسب خورده تا. 
 خمیر چوبدر موقع رنگبري تتراکلروفنول  6و4و3و2وتري کلروفنل  6و4و2-دي کلروفنل 4و2◦
 .کشکلروفنول بعنوان میکروب افزودن پنتا  ◦
 .هاها از طریق متیله شدن کلروفنول توسط قارچ تشکیل کلروآنیزول ◦

 کمتر  چشایی دارا بودن آستانه 
 نم(ایجاد بوي نا  .( 

 در کاغذ هاي انباري دیده شده است 



نگرانی در باره مصرف کاغذ هاي بازیافتی 
 وجود دي ایزو پروپیل نفتالن ها◦

پاستا و آرد ذرت-امکان مهاجرت به غذاهاي خشک 
المینت کردن و جلوگیري از مهاجرت 

 مهاجرت از الك قوطی 
    Fو A بیشترین نگرانی  در ارتباط با بیسفنول  ◦

BADGE- BFDGE 
 درجه سانتی گراد فراتر رود 105براي انتقال آنها درجه حرارت باید از. 
با مواد غذایی واکنش می دهند. 

 درصد با ماهی تونا 97در حد 



عوامل موثر بر مهاجرت: 
 مقدار ماده قابل مهاجرت◦
 سطح تماس پوشش با مواد غذایی◦
 زمان تماس پوشش با مواد غذایی◦
 مقدار چربی◦

استیرن که خود هیدروفوب است  
 320تا ppm  در پودر کاکائو دیده شده. 

 وزن مولکولی ماده قابل مهاجرت ◦



 تاثیرGlass Transition Temperature 

 .دمایی که در آن وضعیت پلی مر از حالتی به حالت دیگر در می آید◦
در هر دو دماي پایین و باال دیده می شود. 
انتخاب پوشش باید بر حسب دماي نگهداري ماده غذایی انجام شود. 
 عدم رعایت آن دو خطر عمده دارد: 

 فراهم نمودن مقدمات مهاجرت درTg با ال 
 عدم انجام حفاظت درTg پایین 

  تاثیرOrientation 

 یک یا دو طرفه◦



انتخاب بسته جهت جلو گیري از مهاجرت مواد بسته بندي به غذا 
 .محدود نمودن مقدار موادي که قابلیت مهاجرت را دارند◦
 انتخاب مناسب بسته بر حسب نوع محصول◦
 شدت تاثیر مواد قابل مهاجرت بر غذا◦
روشهاي نظارت بر مهاجرت مواد بسته بندي به غذا 

 روشهاي حسی◦
 روشهاي دستگاهی◦

 



نشاسته و مشتقات آن 
سلولز و مشتقات آن 
پروتئین ها 
کازئین، گلوتن، سویا، دانه هاي روغنی، حبوبات، کراتین، کیتین،  ◦

 ...، آب پنیر، زئین و )ژالتین(کوالژن 
 پلی الکتیک اسید 
پلی هیدروکسی آلکونات 
لیپیدها 
صمغ ها 

 
 
 





کاربرد هاي پوشش هاي طبیعی 
  Coating)چسبیده به محصول یا فراورده(پوشش ◦

  اکنون  )انگلستان(، فرو بردن مواد غذایی در الرد )چین(سابقه طوالنی، فرو بردن مرکبات در موم مذاب ،
 براي ریزپوشینه نمودن

 Package ) فیلم یا ظرف(بسته ◦
سابقه نسبتا طوالنی در تهیه انواع بسته هاي سنتزي 

رویکرد جدید در زمینه تهیه بسته هاي طبیعی 
 :  مزایا ومعایب رویکرد جدید◦

 بهبود خواص  )خوراکی بودن(حفظ محیط زیست، جلوگیري از انتقال مواد سنتزي، سهولت استفاده ،
حسی، امکان افزودن مواد مغذي، امکان افزودن ضد میکروب، پوشاندن هر جزء ماده غذایی، امکان 
 تعدیل فیزیکی، شیمیایی و آنزیمی، امکان تقویت و افزایش استحکام فیلم، بهبود خصوصیات فیلم    

 ،احتمال آلودگی، محدودیت عملکرد 
استفاده از نرم کننده هاي خوراکی 

 هاي خوراکیروغن گلیسرول، منو گلیسرید، پلی اتیلن گلیکول، سوربیتول، ◦















• A film-forming solution: 
• Gluten (7.5 g/100 mL solution).  
• Glycerol (95%, 20 g/100 g gluten).  
• Ethanol, (45 mL/100 mL solution). 
• Acetic acid, and water.  

• pH of the solution (4.0 adjusted with acetic acid). 
• Mix vigorously at 40°C.  

• immediately pour on a plexiglass, teflon film coated glass plate.  
• Adjust to 0.8 mm height. 
• dry in an oven at 30°C. 

•  to evaporate solvents (ethanol, acetic acid, and water). 
• transparent film with  different thickness (0.05 mm). 

• Ref: J. Agric. Food Chem. 1996, 44, 3474-3478 

 



 Dissolve 5.0 g SPI, 1.25 g glycerol and 1.25 g sorbitol in 100 
mL of distilled water. 

 Homogenize The solutions at 10,000 rpm for 2 min  
 Adjust of pH to 10 using ammonium hydroxide.  
 Heat the solutions at 80°C for 10 min 
 Pour onto a 25x25 cm teflon film coated glass plate  
 Allow to dry overnight at room temperature (25°C). 
 Conditioning. 

 Ref: LWT - Food Science and Technology 43 (2010) 1234-1239 
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 Dissolve 2.0 g zein, 0.6 g polyethylene glycol (MW, 400) in 
30 mL of aqueous ethanol  

 Homogenize the solution at 6000 rpm for 30s,  
 Heat to 85°C.  
 Allow to cool to 40-50 °C 
 Pour onto a 25x25 cm Teflon film coated glass plate  
 Allow to dry overnight at room temperature (25°C). 
 Allow to rest overnight at room temperature (conditioning). 

 Ref: LWT - Food Science and Technology 43 (2010) 1234-1239 





• Chitin flakes dissolved in DMAc–5% LiCl at 10°C (0.5% chitin solution)  
• Chitin solution (155mL) cast into a mold with dimensions of 15x25x1 cm  
• Covered with aluminum foil. Pinholes were made on the foil  
• Permit interaction with atmospheric moisture to give chitin gels.  
• The chitin gel was placed between two sheets of filter paper, one on either side.  
• Two glass plates were next placed, one on either side of the filter paper,  
• Form a sandwich where the chitin gel was in the middle. 
• The glass plates were held together by paper clamps at room temperature.  
• The clamps effectively pressed the gel until the gels thickness was reduced.  
• The gel assembly was heated at 50°C for 12h to remove residual solvent.  
• Films were subsequently soaked in 95% ethanol, 
• Cold-pressed again and maintained for 48h  
• To give dry, DMAc-free, flexible chitin films. 

• Ref: Carbohydrate Research 339 (2004) 2701–2711 



 Mechanical properties (tensile strength, elongation…) 
 Water vapor permeability. (WVP)  
 Oxygen/Co2 permeability 
 Color measurement 
 Scanning electron microscopy (SEM) 
 Transparent electron microscopy (TEM) 
 AFM measurement 
 Film solubility in hot water 
 Heat sealability 
 Lamination stability 
 Water absorption 
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