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مواد مورد استفاده برای بسته بندی
موادغذای از مواد مختلف استفاده یم شود.
امروزه در بسته بندی
ی
چوب :مانند جعبه ها
فلز  :فلزات سخت مانند قویط و بشکه – فلزات انعطاف پذیر از قبیل آلومینیوم و قلع
شیشه  :مانند شیشه های دهانه گشاد و بطری،
کاغذی :پاکت های انعطاف پذیر ،،کارتن های سخت کاغذی
پالستیک  :نیمه سخت و سخت به شکل ظرف ها و بطری ها و فیلم ها
منسوجات  :مانند پارچه ها و ی
گوی ها
چندالیه ها که از ترکیب کاغذ ،پالستیک و فویل ساخته یم شوند.

این بسته ها در بسیاری موارد باید در مقابل فرآیندهای از قبیل ر
ی
است ی
لتاسیون ،انجماد و ذوب کردن مواد غذای منجمد و ر
طباخ
حت
ی
ی
نهای مقاوم باشند.
ی
تاریخچه بسته بندی چوی
ی
کنوی از زمان فرعون که مرده ها را در تابوت چوی قرار داده و برای هدیه
از دیر باز از تنه درختان استفاده میشد ویل بصورت شکل
دادن از جعبه چوی استفاده یم کردن آغاز گردید.
ر
روایت ۷۹سال قبل از میالد مسیح تولید شدند.
بشکه های چوی بنا به
تاریخچه بسته بندی فلزی
نیاز به بسته بندی ر
بهت و مقاوم تر منجر به پیدایش و توسعه ظروف فلزی گردید .تاری خ ساخت ظروف فلزی به  ۲۳سال قبل از میالد
مسیح نسبت داده یم شود .فلز قلع در حدود سال ۱۲۴۰میالدی در شهر بوهیما توسط یک کارگر انگلییس کشف گردید .تاری خ کشف
یعت از ی
بی ۱۵۷۵میالدی ی
و ساخت آهن سفید به سالهای ی
زمای که قلع به آلمان صادر گردید،بریم گردد.
در سال  ۱۶۶۵میالدی در انگلیس کوشش شد تا آهن سفید ساخته شود ،تا اینکه باالخره در سالهای ی
بی  ۱۷۲۰و  ۱۷۳۰میالدی
توانستند توفیق در این امر حاصل نمایند.
ر
ی
تجاری با موفقیت تهیه نماید ،او شمش های گداخته را بوسیله
اولی بار توانست آهن سفید را به طور
هنبوردی در انگلستان برای
ر
ر
غلطک بصورت صفحات نازکتی در آورد .در اوایل قرن هجدهم در حدود سال  ۱۷۱۴ساخت آهن سفید در فرانسه شوع گردید.
غذای به روشهای خشک کردن ،دودی
در سال  ۱۸۰۴میالدی نیکال اپرت(  )Father of Canningبطور تجری برای نگهداری مواد ی
غذای در قویط فلزی دست یافت؛ سپس از این روش در صنعت کمپوت و کنرسو سازی استفاده گردید که
کردن و بسته بندی مواد ی
تتاسیون معروف شد .در سال  ۱۸۱۰میالدی ر
بنام اپر ی
پیت ساخت قویط فلزی از جنس فوالد با پوشش یک الیه قلع( ) tin canرا
توصیه کرد.
درسال  ۱۸۲۳قویط حلت با سور یاخ در باالی آن که  canisterنامیده میشد به بازار آمد caning .یا کنرسواسیون غذا با استفاده از
گرما در قویط حلت یا شیشه از کلمه  canگرفته شده است.
ی
ر
بهداشت داشت رواج
طوالی قویط های کنرسو با دست ساخته یم شد .از اوایل قرن بیستم ،قویط های فلزی که شکیل
برای مدت
ی
تجهتات شی ع تری برای ساخت ،پر کردن و ر ی
بسی درب قویط های فلزی استفاده نمود.
یافت و این امکان به وجود آمد که بتوان از
ی
نخستی بار در سال  ۱۳۰۹شمیس توسط شخیص به نام درخشان صورت گرفت.
تولید قویط کنرسو از ورق قلعاندود در ایران برای
ی
او که از مهاجران ساکن شوروی بود پس از انقالب اکتت به ایران بازگشت و چون تحصیلکرده مدرسه آشتی مسکو بود با استفاده از
اولی کارگاه ابتدای قویطسازی در ایران را راه انداخت .او با استفاده از پیتهای خایل ی ی
ی
بتین رشکت نفت و مسطح کردن
تجارب خود،
ی
آنها با دست ،ورق بهدست آمده را از داخل قلع مذاب عبور داده و از آنها قویط یمساخت..
برای جلوگتی از ضایعات و افزایش زمان ماندگاری محصوالت کشاورزی در سال  ۱۳۱۱-۱۳۱۲از قویط فلزی برای نگهداری نخود
ی
ست وغته بهره گرفتند.
اولی قویط فلزی جهت بسته بندی روغن ر
ی
نبای جامد بوسیله دستگاه مدرن ساخته شد.در سال  ۱۳۳۶شمیس ورق
در سال ۱۳۳۰
ی
ی
الک اندود و قویط آماده از خارج وارد ایران شد و در سال  ۱۳۴۴الکزی اتوماتیک امروزی در ایران برای نخستی بار نصب و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
ی
امروزه ظروف فلزی به عنوان ر
ی
عجی بوده و تمام افراد
بخیس از بسته بندی مواد خورایک در اشکال مختلف با زندگ روزمره مردم
جامعه در ر
اکت مصارف روزانه خود با یک یا چند شکل مختلف آن روبرو یم باشند.
بسته بندی فلزی اشکال مختلف دارد مانند قویط کنرسو ٬قویط نوشابه ٬قویط آئروسل ٬تیوپ آلومینیویم ٬استی ها ٬قویط های
ر
صنعت ٬بشکه ها ٬گالن ها و… که ورقهای فوالدی و
غذای و
رنگ ٬محصوالت پزشیک ٬بسته بندی مواد
شیمیای ٬قویط های روغنهای ی
ی
ورقهای آلومینیویم عمده ترین مواد اولیه این صنعت یم باشد.

