
 

 

 بسته بندی آبمیوه و کنسانتره

 ها عبارتند از:بندي از لحاظ جنس بسته انواع بسته 

 ايشيشه  ظروف •

 (آهني و آلومينيومي قوطي) فلزي ظروف •

 ...(و تتراپك)كارتني ظروف •

 ...(و پك چيير و پك دوي) مجوفآلومينيومي هايكيسه  •

 ...(و سبك پت) پالستيكي هايبطري •

 

هاي تك نفره در بازار قابل انعطاف يا دوي پك است كه در حجمهاي آلومينيوميبنديكشورما بيشترين سهم بازار مربوط به بستهدر  

بندي قوطي روبه رشد هاي اخير حضور محصوالت جايگزين با بستههاي متعدد موجود است كه در سالهاي تجاري كارخانهبا نام

 است.

اند. به تازگي استفاده از ظروف تتراپك دردار با اشكال متنوع براي بازار جهاني را به خود اختصاص داده  ظروف تتراپك بيشترين سهم

پذيري آن به شكل بندي، انعطافهاي عمده اين نوع بستهاند. يكي از ويژگيگيري داشته ميوه، رشد چشمبندي و عرضه انواع آب بسته 

ميوه به صورت داغ و استفاده از اي است كه نيازي به پركردن آبن محصوالت به گونهدلخواه توليدكننده است. فرآيند توليد اي

 شود.ميوه منجر ميهاي مقاوم به حرارت نيست. اين موضوع به حفظ ارزش غذايي و ماندگاري مناسب انواع آببنديبسته 

ت استفاده و ماندگاري زياد، از عوامل مهم در شود. سهولامروزه بيشتر محصوالت غذايي به صورت كنسرو شده و در قوطي عرضه مي

بندي قوطي رايج است. ها در بسته ها و نوشيدنياستفاده از قوطي است، به طوري كه در كشورهاي صنعتي دنيا مصرف انواع خوراكي

 هاي فلزي است.هاي قوطيترين ويژگيقابليت بازيافت قوطي نيز از مهم

ميوه پس از تهيه و تركيب مواد آن به طرف دستگاه پركن حركت ي قوطي به اين شرح است كه آب بندميوه در بسته فرآيند توليد آب 

ها با بخار آب استريل شدند، به چيند و پس از آنكه قوطيها را به صورت رديفي ميكند. دستگاه خاصي وجود دارد كه قوطيمي

هاي سالم و سپس قطعه كردن ميوهشوند. پالپ ميوه را از قطعهسمت پركن پالپ ريز رفته و قطعات گوشت ميوه در قوطي ريخته مي

كنند. اين قطعات پيش از اينكه به وسيله پركن درون قوطي ريخته شوند، در دماي مشخصي حرارت داده فريزكردن آنها تهيه مي

ميوه به صورت  شود. آبام ميشوند. اين كار براي جلوگيري از تركيدن قطعات گوشت ميوه انج شوند و سپس در قوطي ريخته ميمي

شود كه اين بخش از داغ وارد قوطي شده و پس از تزريق گاز نيتروژن به وسيله دستگاه ديگري عمل دربندي قوطي انجام مي

ها حركت بندي قوطيشوند و به طرف دستگاه بستهها وارد تونل شده و سرد ميهاي فرآيند است. سپس قوطيترين بخشمهم

 گيرد.عدد قوطي در يك سيني مقوايي با روكش پالستيكي قرار مي 24ه طور معمول كنند كه بمي

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 های حرارتيبرچسب

كنندگان هاي حرارتي است كه به مصرفبندي قوطي، استفاده از برچسبترين تحوالت در زمينه توليد نوشيدني با بستهيكي از مهم

 دن جوهر مخصوص، زمان مناسب براي مصرف را بدانند.دهد كه از طريق تغيير رنگ دااين امكان را مي

اي به نام پوره ميوه ميوه( حاصل از بازسازي مواد اوليه اي، نكتار و آبميوه )نوشابه ميوههاي آبمتدولوژي توليدبه طور كلي، فرآورده

و حاوي ذرات بسيار ريزجامد هستند از ميوه، آن دسته از محصوالتي كه كدر هاي آبو يا كنسانتره ميوه هستند. در تهيه فرآورده

  .شونداند، از كنسانتره ميوه تهيه ميپوره و آن دسته كه به طور كامل زالل و شفاف

 

 


