
 

                                                                      
  

 
 غذا و دارو سازمان

 معاونت  غذا
 

 

 

  

 "روغن های خوراکی حمل و نقل در چند بار مصرفپلیمری ظروف  "ضابطه 
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 معاونت غذا 

 "صنعت روغن های خوراکی حمل و نقل پلیمری مورد استفاده درروش شستشو ظروف "ضابطه 

 

 

 ظروف پليمري

 .  وفيلم های پليمری چند اليه مي باشد  PET , HDPE , PP ازانواع ظروف تهيه شده ،  مریيمنظور از ظروف پل

 

- PET   Poly Ethylen Ter Phetalate )) پلي اتيلن ترفتاالت  

از جمله خصوصيات اين پليمر مي توان . مي باشد پلي اتيلن ترفتاالت يك پليمر ترموپالست و از خانواده پلي استرها  

 :به موارد زير اشاره كرد

 سختي،سفتي و استحكام باال  -1

 چقرمگي خوب حتي در دماهای پايين  -2

 مقاومت به خزش خوب و پايداری ابعاد باال    -3

 درجه سا نتيگراد   144تا   - 44دمای كاری  بين  -4

 نيمه كريستالي و شفاف در حالت آمورف   سفيد رنگ در حالت -5

 عايق الكتريكي خوب  -6

 و پاره شدن  مقاومت باال در برابر كشش  -7

ا ، روغن ها ،چربي ها وهيدروكربناتهای در دمای اتاق در برابر آب ، اسيدهای رقيق ، الكل ها ، اتره  -8

 آروماتيك و آليفاتيك مقاوم  

 .عدم مقاومت در برابر محيط قليايي ، بخار آب بيش از حد،كتون ها ، استرها و هيدروكربناتهای كلرايدی  -9

 

 :PET انواع گريد 

o PET  ی آيديو و اين گريد برای ساخت محصوالتي همچون فيلم های بسته بندی و نوارها: گريد فيلم

 ويديو

 .دسي ليتر بر گرم است 1تا  6/4آن برابر  IVاستفاده مي شود و 

o PET تا 24444اين نوع گريد برای ساخت بطری استفاده مي شود و دارای وزن مولكولي بين : گريد بطری 

 .دسي ليتر بر گرم است 1تا  75/4بين  IVكه دارای.گرم بر مول است 36444

o PET گريد الياف 

 : روند مصارف موادغذايي بکار ميبراي  موارد زير در PET ظروف
 (Bottles - PET) ها بطري -
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 درنوشابه ها ، آب معدني ها ، آب ميوه ها و روغن های خوراكي
 

  PET- Tubs )) و ظروف مکعبي (PET - Jars)ظروف دهان گشاد   -

 ، مربا و كمپوت  های خوراكي مارگارين وروغنبرای بسته بندی كره ، 

 

 :تقسيم مي شوند دسته  7اتيلن ها به پلي 

، ( LLDPE) ، پلي اتيلن سبك خطي(  LDPE )، پلي اتيلن با دانسيته پايين( HDPE ) پلي اتيلن با دانسيته باال

      ، يونومرها     (  COPOLYMERS )وينيل استر  -، كوپليمرهای اتيلن(  VLDPE )پلي اتيلن خيلي سبك 

 (IONOMERS  ) پلي اتيلن با اتصاالت عرضي ،( XLPE  ) جدول زير مي دو دسته اول به صورتكه مشخصات 

 :د باش

 

 

 

 PPو    HDPEو   PETجدول ويژگي ها و مشخصات پليمرهاي 

 PET HDPE PP پليمر                                 ويژگي  

 نيمه شفاف نيمه شفاف شفاف شفافيت

 ضعيف ضعيف خوب نفوذ ناپذيري نسبت به اکسيژن

 متوسط به باال متوسط متوسط به باال سختي

 ضعيف تا خوب خوب تا عالي خوب تا عالي مقاومت نسبت به فشردگي

 خوب خوب ضعيف تا  متوسط مقاومت نسبت به حرارت

 ضعيف تا متوسط عالي خوب مقاومت نسبت به سرما

 متوسط متوسط خوب مقاومت نسبت به نور خورشيد

 خوب به عالي خوب به عالي متوسط به خوب نفوذ ناپذيري نسبت به رطوبت

Molecular 

weight 
Daltons 

Melting 

point range 

˚C 

Degree of 

crystallinity 
Density 
gr/ cm³ PE polymer 

10000-50000 105-115 45-55 0/915-0/940 LDPE 

Up to 250000 120-130 70-90 0/940-0/970 HDPE 
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  الزامات
 :موارد ذيل با توجه به لزوم رعايت اصول ايمني و بهداشتي مواد غذايي ضروري و اجراي آن اجباري است 

بايد داراي درجه پليمري است ،  ماده اوليه بکار رفته در توليد ظروف که شامل گرانول هاي -1

درجه غذايي گرانول . بوده و در شرايط بهداشتي توليد شده باشد(   Food Grade)   غذايي

اجع بايد توسط شرکت توليد کننده گرانول به شکل رسمي اعالم و توسط مر مذکورهاي 

تاييد ( در ايران توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي )   قصددر کشور م ذيصالح

 .  شده باشد

مجاز نمي  ذاييمواد غدر تهيه ظروف بسته بندي ( دست دوم )  باز يافتاستفاده از مواد اوليه  -2

 .شدبا

براي نگهداري و حمل ونقل ظروف توليد شده قبل از پر کردن بايد از بسته بندي مناسب ثانويه  -3

و استفاده گردد به طوري که از ورود رطوبت،گرد و غبار و اجسام خارجي داخلي  (PP)بهداشتي

 جلوگيري شودتماس با اليه خرجي پلي اتيلني 

شوينده مجاز صورت گرفته و ظروف ثانويه پس از تعويض اليه شستشو ظروف ثانويه با مواد  -4

 داخلي مجددا جهت بسته بندي استفاده مي گردد

توجه به ماهيت روغن ، ظروف پليمري بايد غير قابل نفوذ به نور باشد و براي اين منظور از با  -5

 :ردراهکارهاي زير مي توان استفاده ک

o  درجه غذاييبا ( مستر بچ ) استفاده از رنگدانه پليمري 

o  استفاده از مواد ضد اشعه ماوراءبنفش  ( Anti – UV) با درجه غذايي 

o  شدبابا پوشش هاي تيره که قابليت عبور نور را نداشته ظروف شيرينگ کامل. 

، شکل و ابعاد دهانه بايد به گونه اي باشد که  ، ارتفاع ، عرض طول از نظر ظروف بسته بندي طراحي  -4

همچنين ظروف داراي ايستايي مناسب و قابليت درب بندي  بوده وکاربرد آن براي مصرف کننده آسان 

 .باشد مجدد داشته 
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جنس ظروف و پوشش ها ي پليمري بايد نسبت به نفوذ هوا مقاوم بوده و درب بندي مناسب داشته  -5

 .باشد

، پاره شدن و سوراخ  ، دهانه و درب ظرف به گونه اي باشد که امکان شکستن ، کف بدنهضخامت  -6

 .، حمل و نقل و توزيع فراهم نشود نگهداري توليد ظرف ، شدن آن به سادگي در طي مراحل

تا امکان آلودگي در اين خلل و فرج  بدنه ظرف بخصوص بدنه داخلي آن بايد فاقد خلل و فرج باشد ، -7

 .دها فراهم نگرد

گاز بي اثر         مي بايست با( ( Head space ام بسته بندي ظروف روغن هاي مايع ، فضاي فوقانيهنگ -8

 .هاي جامد نيزتوصيه مي شود ين امر در مورد روغنانجام ا. پر شود( ازت ) 

، هوا  نفوذ آب ازآن  مجددبستن  وبه گونه اي باشد که پس از هر بار مصرف  بايد درب ظرفطراحي - -9

 .جلوگيري به عمل آوردساير آالينده ها  و

مطابق با الزامات استاندارد محصول و ضوابط  بايد بر روي بسته بندي برچسب مشخصات محصول  -11

 هنگاماي که در  به گونهمفاد آن شفاف ، خوانا و غير قابل پاک شدن باشد  و  تهيه هبهداشتي مربوط

 .مخدوش نگردد، نگهداري و توزيع  نقل و انتقال

خوانا ، الزامي بوده و  و سري ساخت به صورت درج شرايط نگهداري محصول ، تاريخ توليد وانقضا  -11

 .دمتناسب با نوع ظروف  بسته بندي باش

 Food grade )) براي کليه ظروف وپوشش هاي پليمري ، دارا بودن گواهي نامه معتبر درجه غذايي   -12

از مراجع ذيصالح و مورد تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و همچنين اطمينان از 

 .مي باشد ، الزامي است( Food Contat ) اينکه اليه درتماس با محصول ازدرجه غذايي 

زم به ذکر در صورت رعايت  مسائل بهداشتي فوق استفاده از ظروف مذکور در نگهداري و حمل و نقل ال

نهاي خوراکي مشروط به اخذ گواهي از سازمان غذا و دارو و يا معاونت هاي غذا و دارو دانشگاه هاي روغ

 . علوم پزشکي کشور بال مانع مي باشد
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