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 :          ّوكاسي   تْذاشتي ٍتاتَسط اداسُ كل ًظاست تش هَاد غزايي، آشاهيذًي، آسايشي ٍ  ضاتطِايي     

        

صٌفي صٌايغ  هاصًذساى ، اًجوي داًشگاُ ػلَم پضشكيآصهايشگاُ ّاي كٌتشل غزا ٍ داسٍ، هؼاًٍت غزا ٍداسٍاداسُ كل      

ششكت پليوش پاك  ٌؼت شوال ، پژٍّشگاُ پليوش ٍ پتشٍشيوي ايشاى ، هجتوغ كاسخاًجات كشت ٍ صتي ايشاى،سٍغي  ًثا

 .      صٌؼتي تْشْش ٍ هاسگاسيي  تذٍيي گشديذُ است  پاسس،ششكتْاي
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 هقذهِ  -7 

 ، آلىيدذّا ؿٌاػدايي   1926دس ػدال ّداي  .آغاص ؿدذُ اػدت    1843ػاتمِ تَليذ هَاد پليوشي دس ػال             

اًجدام  تَليذ اتيلي  1935ٍتَليذ اٍسُ فشهألذئيذ  1929 يل ولشايذتتَليذ ػلَلض ٍ پلي ه 1927، الذئيذفشهآًيليي ٍ

 .اػت ؿذُ

تَليدذ ؿدذًذ ٍ اص ػدال     PE ى تْيِ ٍ دٍ ػال تؼذ تغشي ّاي طتِ عشيمِ اوؼتشٍ PEفيلن ّاي  1945دس ػال 

ع ؿذ وِ ًمغِ ػغف ٍ تحدَلي دس اػدتفادُ اص هدَاد پليودشي دس     ؿشٍ پليوشياػتفادُ اص فيلن ّاي هشوة  1951

 د ًدا هغلدَب  سػليشغن هـداّذُ پداسُ اي اص هدَا   ايي گشٍُ اص هَاداهشٍصُ . صهيٌِ تؼتِ تٌذي هحؼَب هي ؿَد

 .مام تاالئي دس تيي هَاد اٍليِ تؼتِ تٌذي سا داسا هي تاؿذه صيؼت هحيغي

  

 ّذف  -2

 ٍاحدذّاي تَليدذ ظدشٍف پليودشي    الل ضدَاتظ فٌدي ٍ تْذاؿدتي    ّذف اص تذٍيي ايي ضاتغِ تؼييي حذ

(PET  HDPE ,PP  ٍ چٌذاليِ فيلوْاي پليوشي )هي تاؿذ خَساوي سٍغيتؼتِ تٌذي  جْت. 

 

 داهٌِ كاستشد  -8

 سٍغدي ّداي خدَساوي   تؼدتِ تٌدذي   تَليذ وٌٌذُ ظشٍف پليودشي جْدت   ايي ضاتغِ دس هَسد ٍاحذّاي 

ػوَهي ًيض تايذ هذ ًظدش لدشاس    GMPضَاتظ فٌي ٍ تْذاؿتي روش ؿذُ دس  ، تاػيغ ٍاحذتشاي واستشد داسد ٍ 

 .گيشد

 تؼاسيف ٍ اصطالحات   

 Polymer )) پليوش -  

تِ هؼٌي لؼدوت گشفتدِ ؿدذُ      merosوِ اص ولوِ يًَاًي تا سيـِ  merتِ هؼٌي خيلي ٍ  polyٍاطُ پليوش اص    

اػت وِ اص تِ ّن پيَػتي هَلىدَل ّداي وَچده ودِ      پليوش يا تؼپاسهَلىَل تؼياس تضسگي .اػت  تـىيل ؿذُ

پليودشي اػدت ودِ اص     ( PE ) تدشاي هادال پلدي اتديلي     .هًََهش يا تىؼپاس ًاهيذُ هي ؿًَذ ، تِ ٍجَد هي آيٌدذ 

    .پليوشيضاػيَى تا افضايؾ چٌذيي هَلىَل اتيلي تذػت هي آيذ ّش هَلىَل اتيلي يه هًََهش ًاهيدذُ هدي ؿدَد    

، فـاسٍواتاليضٍس، پيًَذ دٍگاًِ تديي اتوْداي ودشتي ؿىؼدتِ ؿدذُ ٍ يده پيًَدذ         حشاستتا تشوية هٌاػثي اص 

اوٌَى دٍ اًتْاي ايي هًََهش تدِ ساديىدال ّداي آصاد تثدذيل هدي ؿدًَذ تدِ        . وٍَاالًؼي جايگضيي آى هي ؿَد

يدي سٍ دس  اص ا .تِ ساديىال ّاي آصاد ديگش افدضٍدُ ؿدَد  عَسي وِ ّش اتن وشتي يه الىتشٍى داسد وِ هي تَاًذ 

ايي هَلىَل تا لاتليت . يلي دٍ هحل ٍجَد داسد وِ هَلىَل ّاي ديگش هي تَاًٌذ دس آًجا تِ آى ضويوِ ؿًَذتا

 ٍاحذ تىشاسي دس عدَل صًجيدش   .يا ٍاحذ تىشاسي هَػَم اػت" mer"اًجام ٍاوٌؾ صيشتٌاي پليوشّا تَدُ ٍتِ 

 .دفؼات صيادي تىشاس هي ؿًَذ هَلىَل پليوش تِ تؼذاد

 . تشهَػيتٌيگ ّا  -3االػتَهشّا ، -2،  تشهَپالػت ّا -1 : ًظش خَاف ػِ دػتِ ّؼتٌذتٌذي پليوش اص دػتِ 
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 ظشٍف پليوشي -

ِ  ٍفديلن ّداي پليودشي      PET , HDPE , PP اصاًَاع ظدشٍف تْيدِ ؿدذُ     ، وشييهٌظَس اص ظشٍف پل          چٌدذ اليد

   .هي تاؿذ

 

- PET   Poly Ethylen Ter Phetalate ))  اتيلي تشفتاالتپلي  
اص جولِ خلَكيات ايي پليودش  . هي تاؿذ ّاپلي اتيلي تشفتاالت يه پليوش تشهَپالػت ٍ اص خاًَادُ پلي اػتش  

 :هي تَاى تِ هَاسد صيش اؿاسُ وشد

هماٍهدت تدِ خدضؽ خدَب ٍ      -3چمشهگي خَب حتي دس دهاّاي پداييي    -2ػختي،ػفتي ٍ اػتحىام تاال   -1

ًيودِ   ػدفيذ سًدگ دس حالدت    -5دسجدِ ػدا ًتيگدشاد      111تدا    - 41دهاي وداسي  تديي    -4پايذاسي اتؼاد تاال  

                                       هماٍهدددت تددداال دس تشاتدددش  – 7ػدددايك الىتشيىدددي خدددَب   -6وشيؼدددتالي ٍ ؿدددفاف دس حالدددت آهدددَسف   

،چشتدي ّدا    سٍغدي ّدا   ، اتشّدا  ، الىل ّا ، اػيذّاي سليك ، دس دهاي اتاق دس تشاتش آب -8پاسُ ؿذى   ٍ وـؾ

تخداس آب تديؾ اص    ، ػذم هماٍهت دس تشاتدش هحديظ لليدايي    -9ٍّيذسٍوشتٌاتْاي آسٍهاتيه ٍ آليفاتيه هماٍم  

 .يذي ااػتشّا ٍ ّيذسٍوشتٌاتْاي ولش ، حذ،وتَى ّا
 

 :PET اًَاع گشيذ 

o PET  ًَاسّاي آيذيَ ٍ ٍيذيَ ايي گشيذ تشاي ػاخت هحلَالتي ّوچَى فيلن ّاي تؼتِ تٌذي ٍ: گشيذ فيلن 

 .دػي ليتش تش گشم اػت 1تا  6/1آى تشاتش  IVاػتفادُ هي ؿَد ٍ 

o PET 24111ايي ًَع گشيذ تشاي ػاخت تغشي اػتفادُ هي ؿدَد ٍ داساي ٍصى هَلىدَلي تديي    : گشيذ تغشي 

 تا

 .دػي ليتش تش گشم اػت 1تا  75/1تيي  IVداساي وِ.تش هَل اػتگشم  36111

o PET گشيذ الياف 
 

 : سًٍذ هصاسف هَادغزايي تكاس هيتشاي  هَاسد صيش دس PET ظشٍف -

 (Bottles - PET) ّا تطشي -

 دسًَؿاتِ ّا ، آب هؼذًي ّا ، آب هيَُ ّا ٍ سٍغي ّاي خَساوي
 

  PET- Tubs )) ظشٍف هكؼثيٍ  (PET - Jars)ظشٍف دّاى گشاد   -

 پَت وو ٍ هشتا ، ّاي خَساوي سٍغيسگاسيي ٍها ، وشُتشاي تؼتِ تٌذي 
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- PE  Poly Ethylen ))  اتيليپلي 

          . داسد هَسداػدتفادُ دس آؿدپضخاًِ ٍ كدٌايغ غدزايي     پليودشي فشاٍاًي دس تَليذ اًدَاع لدَاصم    اتيلي واستشد پلي

هلشف پلدي اتديلي ّدا تدِ     اٍليي  .ذتاؿ هي اٍلفيي ّا وِ ػضَ اكلي عثمِ پلي  اػت وشيپل اتيلي يه تشهَپلي 

ساحتي تَليذ تِ ػدشػت افدضايؾ هلدشف پيدذا      تِ خاعش ليوت پائيي ، تٌَع خَاف ٍ گشدد ٍ تشهي 0591دِّ 

تغدشي   فيلن ، ذداسً تؼتِ تٌذي هَاد غزايي واستشد كَست تشايػِ وشّاي پلي اتيلي تِ عَس ػوذُ تِ يپل. ًوَد

 .ظشٍف دّاى گـاد ٍ

 :تقسين هي شًَذ دستِ  7اتيلي ّا تِ پلي 

، ( LLDPE )، پلي اتيلي ػثه خغي(  LDPE )، پلي اتيلي تا داًؼيتِ پاييي( HDPE  )االپلي اتيلي تا داًؼيتِ ت

         ، يًََهشّدا (  COPOLYMERS ) ٍيٌيدل اػدتش   -، وَپليوشّداي اتديلي  (  VLDPE )پلي اتيلي خيلدي ػدثه   

( IONOMERS  )پلي اتيلي تا اتلاالت ػشضي ، ( XLPE  ) دٍ دػتِ اٍل تِ كدَست وِ هـخلات  ٍ ل جدذ

 :ذ تاؿ صيش هي

 

HDPE  -( High Density Poly Ethylene ) تاال اتيلي تا چگالي پلي 

هدي ًاهٌدذ پلدي اتديلي     (  HDPE )سا پلي اتديلي خغدي    ٍلتي ّيچ ؿاخِ اي دس هَلىَل ٍجَد ًذاؿتِ تاؿذ آى

خِ اي آػاًتش ٍ اسصاى تدش  اػت اها پلي اتيلي ؿا(  LDPE )ػخت تش اص پلي اتيلي ؿاخِ اي (  HDPE )خغي 

اٍليي فشايٌذ پليوشيضاػيَى پلي اتيلي تا اػتفادُ اص دسجِ حشاست ّاي تاال كدَست گشفدت ٍ    .ػاختِ هي ؿَد

ػوددل  هَفددك ؿددذًذ1951هحممدداى دس ػددال.هحلددَلي تددا اًـددؼاتات صيدداد دس عددَل صًجيددشآى تَليددذ گشديددذ

ودِ   دٌّدذ  دسجِ ػاًتيگشاد اًجام 71-51ّاي  ٍ دسجِ حشاست ػاديؿشايظ اتوؼفشپليوشيضاػيَى اتيلي سا دس

gr/cm )ايي فشايٌذ هٌجش تِ تَليذ پليوش تا چگالي تاال 
3

َل ّاي پليودش تدِ ّدن    ؿذ ٍ دس ايي فشايٌذ هَلى (1 /96

    

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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            پلدي اتديلي تدا چگدالي تداال جؼدوي ػدفت ٍ تدا ؿدفافيت ودن           . تدَد تش هادُ حاكدلِ ػدخت  الز ًُضديه تش تَد

ُ ايي پليوش ػخت ٍ هحىن اػت اهدا هماٍهدت آى دس تشاتدش ضدشتِ پدائيي       ّش چٌذ. هي تاؿذ ِ   تدَد     ٍ ًؼدثت تد

ٍ  ، ػداخت ٍ تْيدِ فديلن ّداي پليودشي      دس  HDPE .تخاس آب ٍ گاص ًفَر پزيشي ووتشي داسد  ظدشٍف  تغدشي 

 .پليوشي واستشد گؼتشدُ اي داسد

ِ داسد دس تَليدذ ظدشٍف ؿديش ٍ    تِ خاعش اػتحىام وــي ٍ ػدختي تيـدتشي ود    تاالپلي اتيلي تا چگالي 

 .، تِ واس هي سٍد ِ ٍ ػاخت لَلِ ّاآؿپضخاً پليوشي، اًَاع لَاصم ًظيش سٍغي  هايؼات

 

- LDPE ( Low Density Poly Ethylene )  كنپلي اتيلي تا چگالي 

پيًَذ  تا يىذيگش تَاًٌذ تخَتي ًوي LDPE ّايُ داس اػت تٌاتشايي صًجيش ؿاخِ شُايي پلي اتيلي داساي صًجي 

ايي ًَع پلي اتديلي هؼودَال   . اػت تشلشاس وٌٌذ ٍ داساي ًيشٍي تيي هَلىَلي ضؼيف ٍ اػتحىام وــي ووتشي

پدزيشي ٍ اهىداى تجضيدِ     خلَكيات ايي پليوش ، اًؼغداف  اص. ؿَد تا سٍؽ پليوشيضاػيَى ساديىالي تَليذ هي

لن ٍ ٍسلِ تَليذ هي ؿدَد ٍ ػودذتاب تدشاي    ، تِ ؿىل في پلي اتيلي تا چگالي ون .ّا اػت تَػيلِ هيىشٍاسگاًيؼن

ٍ ّوچٌيي تغشي ّا ٍ ظشٍف ػاختِ ؿذُ اص عشيدك  (  ... ٍ ، پَؿؾ غزا ويؼِ )هلاسف تؼتِ تٌذي ٍ خاًگي 

، لالدة گيدشي تضسيمدي    LDPE ديگدش هلداسف   . لالة گيشي تادي ٍ لَلِ ّاي آتياسي دس وـاٍسصي هي تاؿذ

    ( هحداف   ٍ ، سعَتت گيدش  ، اليِ ّاي داخل تاًه گلخاًِ )ي هلاسف وـاٍسصي ٍ ػاختواً ٍاػثاب تاصي ّا 

تَليذي دس ػايك ػين ٍ واتل ّاي اًتمال ًيشٍ ٍ هخداتشات   LDPEدسكذ يا تيـتش اص  15دس حذٍد  .هي تاؿذ

(  ٍسلدِ ّداي فلدضي ٍ ديگدش فديلن ّداي پالػدتيىي        ، تش سٍي واغز) ٍ ّوچٌيي تِ ػٌَاى سٍوـْاي هزاب داؽ 

 .داػتفادُ هي ؿَ

- LLDPE (  Llinear Low Density Poly Ethylene ) كنتا چگالي  خطي پلي اتيلي 

 LLDPE   ؿدٌاختِ ؿدذ    تاال يت االػتيىيخاكٍ تا اٍليي تاس دس ػَئذ تؼٌَاى تْتشيي فيلن لاتل وـيذُ ؿذى

ِ اًدَاع  يتْ ي دسيشپز ضاى اًؼغافيتاال تَدى ه ليلدِ ت ٍ شيٌگ هَسد اػتفادُ لشاس گشفتياي ؿتجاي لفاف ّ ٍ

          ذيد دس تَلّداي فشاٍاًدي   پدظٍّؾ  شايد اخ .اػدتفادُ ؿدذ  ت خدن ؿدذى   يد ّاي تدا لاتل  هاًٌذ لَلِ پليوشي ليٍػا

ِ  اًجدام ؿدذُ اػدت    ّاي وَتاُ ش تلٌذ ٍ داساي ؿاخِيي تا صًجيّا لييپلي ات تدا تؼدذادي    HDPE دس اكدل  ود

  .داسا هي تاؿٌذ سا LDPE ييشپز ٍ اًؼغافتَدُ  HDPE  اػتحىام تا ٍّاي جاًثي  ؿاخِ

 

PP - ( Poly Propylene ) پلي پشٍپيلي 

اؿداسُ   ريدل  هدَاسد  تِ هي تَاىآى  اص خَاف .اػتهًََهش ّاي پشٍپيلي تـىيل ؿذُ اتلال اص پلي پشٍپيلي 

       لاتليدت  ، ت تاال دس تشاتش تَي هحديظ ٍ سعَتدت  هماٍه ، ي تاالشچاج پزي ، ، دٍام ، دسخـٌذگي ؿفافيت : ًوَد

ُ   فشايٌذؿىل پزيشي تاال ٍ دس ًْايت     دس  پلدي پدشٍپيلي   فديلن ّداي    اصهدَاسد اػدتفادُ   . تَليذ ًِ چٌدذاى پيچيدذ

ٍ  ّوچٌيي  شيٌگ ٍي،ؿ آسايـي ، تْذاؿتي ، تؼتِ تٌذي هَاد غزايي دس تَليدذ اًدَاع دسب   لالة ّاي ودشُ ًثداتي 
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 .هي تاؿذظشٍف سٍغي 
 

 تستِ تٌذي ّاي چٌذ اليِ -

    ّاي چٌذ اليِ اص اليِ ّاي هتٌَع جْت حف  ٍ هاًذگاسي تيـدتش هحلدَل هدَسد اػدتفادُ لدشاس     تؼتِ تٌذي  -

        لي ، پلدي پدشٍپيلي ، پلدي آهيدذ ، پلدي ٍيٌيدل الىدل ،        يپلدي اتد  هاًٌدذ  ايي ًَع تؼتِ تٌذي اص اليِ ّدايي   . هي گيشد

   تَجِ تدِ ًدَع هحلدَل تدِ وداس تدشدُ        تا ٍ تِ كَست الهيٌِپلي ٍيٌيل ولشايذ ، آلَهيٌيَم ٍ همَاي تْذاؿتي 

 .هي ؿَد
 

Standy Alu Pouch )

    ويؼدِ ّداي   دس تَليدذ   .اص تْتدشيي خالليدت ّداي تـدش اػدت       يىي ( Holographic pouch ) چٌذ اليِ ويؼِ

ِ    دس تَليذ  .اپتيىال اػتفادُ هي ؿَدفٌاٍسي اص دٍ فٌاٍسي چاج اًؼغاف پزيش ٍ چٌذ اليِ  ويؼدِ ّداي چٌدذ اليد

  اص  ٍ تشاي تِ حذاواش سػاًذى ايوٌدي هحلدَل ٍ غيدش لاتدل تملثدي ًودَدى آى       پلي اػتش  هتذاٍل اص فيلن ّاي

 ايدي   .ٍ هحلَل تؼياسصيثايي تدا ليودت هٌاػدة حاكدل هدي ؿدَد       ّاي َّلَ گشافيه اػتفادُ هي ؿَد فيلن

اص هماٍهدت تؼدياس تدااليي دس تشاتدش ٍسٍد اوؼديظى ٍ سعَتدت تشخَسداسًدذ ٍ دس         ُؿىل ايؼدتاد ِ ت ويؼِ ّا

ٍ  هحلدَل اليِ ّا تِ ًدَع   جٌغ اًتخاب ضخاهت ٍ .سا هي تاؿٌذدا سا تؼياس خَتي هماٍهتتشاتشدهاي صياد 

  ُ اليدِ دس توداع    الصم تدِ رودش اػدت    ٍ داسد تؼدتگي  صهاى هاًذگاسي تؼييي ؿذُ تَػظ واسخاًِ تَليدذ وٌٌدذ

 .تاؿذ (  Food Contact)  تا هَاد غزايي تشاي تواع هجاص تايذ اص جٌغ هحلَلهؼتمين تا 

 

Pouch( Spout

 .اٍليِ لاتليت دسب تٌذي هجذد سا داسًذپغ اص تاص ؿذىايي ويؼِ ّا 

 

 

 PET   ٍHDPE    ٍPPٍيژگي ّا ٍ هشخصات پليوشّاي جذٍل  -4

ويژگي                                   
 پليمر

PET HDPE PP 

 نيمه شفاف نيمه شفاف شفاف شفافيت

 ضؼيف ضؼيف خَب ًفَر ًاپزيشي ًسثت تِ اكسيژى

 هتَسط تِ تاال هتَسط هتَسط تِ تاال سختي

 ضؼيف تا خَب خَب تا ػالي خَب تا ػالي هقاٍهت ًسثت تِ فششدگي

 خَب خَب هتَسط تا  ضؼيف حشاست هقاٍهت ًسثت تِ

 ضؼيف تا هتَسط ػالي خَب هقاٍهت ًسثت تِ سشها

 هتَسط هتَسط خَب هقاٍهت ًسثت تِ ًَس خَسشيذ



 PEI/CrV1/0033                                جوَْسي اسالهي ايشاى

 اداسُ كل ًظاست تش هَاد غزايي ٍ تْذاشتي            هؼاًٍت غزا ٍ داسٍ                      ْذاشت دسهاى ٍ آهَصش پضشكيٍصاست ت
 حذاقل ضَاتط فٌي ٍ تْذاشتي ٍاحذّاي ظشٍف پليوشي جْت تستِ تٌذي سٍغي ّاي خَساكي

6 

 خَب تِ ػالي خَب تِ ػالي هتَسط تِ خَب ًفَر ًاپزيشي ًسثت تِ سطَتت

 الضاهات  -5

 :يي ضشٍسي ٍ اجشاي آى اجثاسي اػت تا تَجِ تِ لضٍم سػايت اكَل ايوٌي ٍ تْذاؿتي هَاد غزاهَاسد ريل 

            تايدذ داساي دسجدِ غدزايي    ، اػدت پليودشي   هادُ اٍليِ تىاس سفتِ دس تَليذ ظشٍف وِ ؿداهل گشاًدَل ّداي    -1

(Food Grade   )تايدذ   هدزوَس دسجِ غدزايي گشاًدَل ّداي     .تَدُ ٍ دس ؿشايظ تْذاؿتي تَليذ ؿذُ تاؿذ

         ملدذ دس وـدَس ه  اجدغ ريلدال   سػدوي اػدالم ٍ تَػدظ هش    تَػظ ؿشوت تَليذ وٌٌذُ گشاًَل تِ ؿدىل 

 .  تاييذ ؿذُ تاؿذ( دس ايشاى تَػظ ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي ) 

 .ؿذهجاص ًوي تا هَاد غزاييدس تْيِ ظشٍف تؼتِ تٌذي ( دػت دٍم )  تاص يافتاػتفادُ اص هَاد اٍليِ  -2

تايذ غيش لاتل ًفَر تِ ًَس تاؿدذ ٍ تدشاي ايدي هٌظدَس اص     تَجِ تِ هاّيت سٍغي ، ظشٍف ؿفاف پليوشي تا  -3

 :شدساّىاسّاي صيش هي تَاى اػتفادُ و

o دسجِ غزاييتا ( هؼتش تچ ) ذاًِ پليوشي اػتفادُ اص سًگ 

o  اػتفادُ اص هَاد ضذ اؿؼِ هاٍساءتٌفؾ  ( Anti – UV) تا دسجِ غزايي 

o ٌؿذتاا ًذاؿتِ تا پَؿؾ ّاي تيشُ وِ لاتليت ػثَس ًَس سظشٍف واهل گ ؿيشي. 

، ؿىل ٍ اتؼاد دّاًدِ تايدذ تدِ گًَدِ اي تاؿدذ ودِ        ، استفاع ، ػشم عَل اص ًظش ظشٍف تؼتِ تٌذي عشاحي  -4

تٌذي هجذد  بوچٌيي ظشٍف داساي ايؼتايي هٌاػة ٍ لاتليت دسّ تَدُ ٍواستشد آى تشاي هلشف وٌٌذُ آػاى 

 .تاؿذ داؿتِ 

، دّاًدِ ظدشٍف ،     هدذ تشجؼدتگي ّدا ٍ فشٍسفتگدي ّدا     ّاي جاهذ ٍ ًيودِ جا  سٍغي جْتدس هَسد ظشٍف  -5

گَؿِ ّا ٍ وف ظشف تايذ تِ گًَِ اي عشاحي ؿذُ تاؿٌذ وِ اهىاى تشداؿتي سٍغي اص داخل آى تدا لاؿدك   

 .ؿذتِ ساحتي فشاّن تاؿذ ٍ تخليِ واهل آى دس پاياى دٍسُ هلشف تِ ػادگي اهىاى پزيش تا

ًفدَر ّدَا همداٍم تدَدُ ٍ دسب تٌدذي هٌاػدة داؿدتِ        جٌغ ظشٍف ٍ پَؿؾ ّا ي پليوشي تايذ ًؼثت تِ  -6

 .تاؿذ

، پاسُ ؿذى ٍ ػدَسا  ؿدذى    ، دّاًِ ٍ دسب ظشف تِ گًَِ اي تاؿذ وِ اهىاى ؿىؼتي ، وف تذًِضخاهت  -7

 .، حول ٍ ًمل ٍ تَصيغ فشاّن ًـَد ًگْذاسي ، ظشف تَليذ آى تِ ػادگي دس عي هشاحل

تا اهىاى آلَدگي دس ايدي خلدل ٍ فدشج ّدا      ٍ فشج تاؿذ ،تذًِ ظشف تخلَف تذًِ داخلي آى تايذ فالذ خلل  -8

 .دفشاّن ًگشد

        گداص تدي ا دش    تدا  هدي تايؼدت   (( Head space فضاي فَلداًي  ، ٌّگام تؼتِ تٌذي ظشٍف سٍغي ّاي هايغ -9

 .تَكيِ هي ؿَدًيض ّاي جاهذ يي اهش دس هَسد سٍغيااًجام  .پش ؿَد( اصت  )

، ًمدل ٍ اًتمدال    ؿذى آى دس عي دٍساى ًگْذاسي اؿذ وِ اهىاى تاصظشٍف تِ گًَِ اي عشاحي ؿذُ ت دسب  -11

، تَػظ هلشف وٌٌذُ لاتل  فشاّن ًثاؿذ ٍ دس كَست تاصؿذى لثل اص هلشف( لثل اص هلشف ) ٍ تَصيغ 

 .ؿذتـخيق تا
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 ، َّا ٍ ًفَر آب اصآى  هجذدتؼتي  ٍتِ گًَِ اي تاؿذ وِ پغ اص ّش تاس هلشف  تايذ دسب ظشفعشاحي   -00

              .جلَگيشي تِ ػول آٍسداليٌذُ ّا ػايش آ

         الضاهدي   دّداى گـداد   فٍدّاًدِ ظدش  (  Seal ) ين ٍ يا ػلَفاى تِ هٌظَسآب تٌدذي فَيل آلَهيٌ صػتفادُ اا  -12

 .هي تاؿذ

ؿذُ ٍ اهىداى تثدادل گاصّدا اص    (  Seal) ٍيظگي دسب ٍ دّاًِ ظشٍف تِ گًَِ اي تاؿذ وِ واهالب آب تٌذي   -01

 . دسب ٍ دّاًِ ظشف فشاّن ًثاؿذعشيك 

هغاتك تا الضاهات اػدتاًذاسد هحلدَل ٍ ضدَاتظ     تايذ تش سٍي تؼتِ تٌذي تشچؼة هـخلات هحلَل  -14

ِ  هفاد آى ؿفاف ، خَاًا ٍ غيش لاتل پان ؿذى تاؿذ ٍ  تْيِ ِتْذاؿتي هشتَع ًمدل ٍ   ٌّگدام اي ودِ دس   تِ گًَد

 .هخذٍؽ ًگشدد، ًگْذاسي ٍ تَصيغ  اًتمال

ٍ الضاهدي تدَدُ    ، خَاًدا  تِ كدَست  ػشي ػاخت ٍ ًمضاٍا تَليذتاسيخ  ، ؿشايظ ًگْذاسي هحلَلدسج   -15

 .ذتؼتِ تٌذي تاؿ  هتٌاػة تا ًَع ظشٍف

اص  Food grade ) ) دسجدِ غدزايي   داسا تَدى گَاّي ًاهِ هؼتثش ، پَؿؾ ّاي پليوشيظشٍف ٍتشاي وليِ   -16

اليدِ  اعويٌداى اص ايٌىدِ    ٍ ّوچٌديي  ، دسهداى ٍ آهدَصؽ پضؿدىي    هَسد تائيذ ٍصاست تْذاؿتهشاجغ ريلال  ٍ 

 .اػتالضاهي  ، هي تاؿذ( Food Contat  )اصدسجِ غزايي  دستواع تا هحلَل

 جْت هلشف خداًَاس  شاي اًَاع سٍغي ّاي خَساويت ، ( ويؼِ اي ) چٌذ اليِ هجاصتؼتِ تٌذي ّاياٍصاى   -17

 .يه ويلَ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت حذ اواش

سا داسا  لاتليدت دسب تٌدذي هجدذد   چٌذ اليِ تايذ هجْض تِ دسب ليف ؿدًَذُ ٍ   تا ػاختاس يتؼتِ تٌذي ّا  -18

 .تاؿذ

تشاي توداع   هجاص، چؼة هَسد اػتفادُ تايذ اص جٌغ دس كَست اػتفادُ اص چؼة تشاي اليِ ّاي هياًي   -19

 .َسد تائيذ ٍصاست تْذاؿت تاؿذتَدُ ٍ داساي هجَص ّاي تْذاؿتي ه ( Food Contat  ) غزاييتا هَاد 

                فادُ داخددل ّددن لددشاس هددي گيشًددذ ٍ يددا چدداج هددَسد اػددتفادُ تددشاي ظشٍفددي وددِ لثددل اص اػددت  هشوددة ٍ  -21

 ( Food contat  ) غدزايي  تا هدَاد  تشاي تواع هجاص اص جٌغ تايذ هي تاؿٌذوِ تلَست سٍل  تؼتِ تٌذي ّايي

 .تاؿٌذ

هٌاػة  اًَيِ تْذاؿدتي   اص تؼتِ تٌذي تايذ ظشٍف تَليذ ؿذُ لثل اص پش وشدى ملًٍ تشاي ًگْذاسي ٍ حول -21

 .تِ عَسي وِ اص ٍسٍد سعَتت،گشد ٍ غثاس ٍ اجؼام خاسجي جلَگيشي ؿَد گشدد  اػتفادُ

 

 

6- GMP 

 .ػوَهي ٍ اختلاكي تايذ هذ ًظش لشاس گيشد GMP،  تَليذ وٌٌذُ ظشٍف پليوشي جْت تاػيغ ٍاحذ         
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6-7- GMP  ػوَهي 

GMP          ِتٌذي هَاد غزايي هي تاؿدذ  ػوَهي ؿاهل حذالل ضَاتظ فٌي ٍ تْذاؿتي ٍاحذّاي تَليذ ٍ تؼت

 .تاؿذ هيهَجَد( www.fdo.ir)تش سٍي ػايت هؼاًٍت غزا ٍ داسٍ ٍصاست تْذاؿت  Fdop10611v1وِ تا وذ

 

6-2-GMP  اختصاصي 

  اًثاس هَاد اٍليِ -6-2-7

 .جذاگاًِ ٍ تا سػايت اكَل كحيح اًثاس داسي چيذُ ٍ ًگْذاسي ؿًَذ تِ عَسّش يه اص الالم  

  

 اًثاس هحصَل ًْايي  -6-2-2

 .تا سػايت اكَل كحيح اًثاس داسي چيذُ ٍ ًگْذاسي ؿًَذ تِ عَس جذاگاًِ ٍ ّش يه اص الالم

 

 ياًثاس هَاد تستِ تٌذ -6-2-8

 . يح اًثاس داسي چيذُ ٍ ًگْذاسي ؿًَذتا سػايت اكَل كحتِ عَس جذاگاًِ ٍ  ّش يه اص الالم

 

 تجْيضات خط تَليذ -7

ّاي سٍص دًيا تايدذ تتَاًدذ ّودَاسُ وليدِ خلَكديات هحلدَل        هحلَل تَليذ ؿذُ هغاتك تا تىٌَلَطي      

 .ًْايي روش ؿذُ دس اػتاًذاسدّاي هؼتثش ٍ يا ضَاتظ اػالم ؿذُ اص ػَي ايي اداسُ ول سا تاهيي ًوايذ

 

 اص سصيي  PET تَليذ پشيفشميضات هَسد ًياص تشاي حذاقل تجْ -7-7

  PETسصيي : ٍسٍدي 

 PET پشيفشم: خشٍجي 

 (    PET هخضى سصيي) هخضى هَاد  -

 (هىٌذُ سصيي ) هَاد وؾ هىؾ يا دػتگاُ  - -

 ( جْت خـه وشدى سصيي) دػتگاُ خـه وي  -

 تِ سصيي (  هؼتش تچ ) هَاد سًگيدػتگاُ تضسيك  -

 ( لالة گيشي ) دػتگاُ تضسيك دس لالة  -

 ( پشيفشم دس لالة خٌه هي ؿَد )  خٌه وٌٌذُ دػتگاُ  -
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 تخليِ تش سٍي ًَاس ًمالِ دػتگاُ  -

 (دس ويؼِ ّاي پالػتيىي ) ػتگاُ تؼتِ تٌذي د -

 

 شمپشيف اص PETّاي  تَليذاًَاع تطشيحذاقل تجْيضات هَسد ًياص تشاي  -7-2

 PETپشيفشم : ٍسٍدي 

  PETاًَاع تطشي ّاي : خشٍجي 

 اص اًثاسؿذُ  آهادُ شم فپشي -

 هخضى تاال تش پشيفشم -

 ًَاس تاال تش پشيفشم -

 سديف وي پشيفشم  -

 ػَستش پشيفشم -

 ٍسٍدي پشيفشم تِ وَسُ( ػتاسُ ) گيشُ  -

 وَسُ تاتـي -

 خشٍجي پشيفشم اص وَسُ  ( ػتاسُ ) گيشُ  -

 لالة   تغزيِ ٍ (ػتاسُ )  گيشُگيشًذُ پشيفشم اص  -

 ( اػتشچ ) هيلِ وـؾ  -

 (َائي وِ هَجة تاص ؿذى پشيفشم هي ؿَد ّ)  تلَ هَلذ -

  ( ػتاسُ ) گيشُ گيشًذُ تغشي اص لالة ٍ دٌّذُ تِ  -

 تغشيخشٍجي ( ػتاسُ ) گيشُ  -

 ًَاس ًمالِ -

 ػيلَي رخيشُ تغشي -

 

 PET خط پش كي سٍغي دس تطشيحذاقل تجْيضات هَسد ًياص تشاي  -7-8

 ػيلَي رخيشُ تغشي  -

 ًَاس ًمالِ -

 تغشي سديف وي -

 ( ًَاس ًمالِ تادي ) ًَايش ايش وا -

 دػتگاُ پش وي  -

 ( جْت فضاي خالي تاالي سٍغيافضٍدى گاص،)  تصدػتگاُ تضسيك ا -

 تٌذي  بدس -

 (حول وٌٌذُ تغشي ّاي پش ؿذُ ) ًَاس ًمالِ  -
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 تشچؼة صى ٍدػتگاُ چاپگش  -

 يا ؿشيٌگواستي گزاسي  -

 PE تَليذ اًَاع ظشٍف حذاقل تجْيضات هَسد ًياص تشاي -7-4

 تچٍ هستش PE گشاًَل: ٍسٍدي  

 PE اًَاع ظشٍف:خشٍجي 

 (هؼتش تچ +    PEگشاًَل ) هخضى هَاد  -

 (هىٌذُ هَاد ) ػتگاُ هَاد وؾ د -

- Heater   ( رٍب هَاد ) 

 دػتگاُ تضسيك ٍ لالثگيشي  -

 ( دهؾ)  Blowدػتگاُ تلَ  -

 دػتگاُ تشؽ ػوت ّاي اضافي  -

 دسب گزاسي  -

 دػتگاُ تؼتِ تٌذي  -

 تشچؼة صى ٍش دػتگاُ چاپگ -

 واستي گزاسي يا ؿشيٌه -

 

 PPحذاقل تجْيضات هَسد ًياص تشاي تَليذ اًَاع ظشٍف  -7-5

 ٍ هستش تچ PPگشاًَل : ٍسٍدي 

خشهدا ٍ ؿدىالت    ، حلَااسدُ ، تؼتٌي ،هاسگاسيي  ، پٌيش ، هاػتجْت تؼتِ تٌذي  ) PP ظشٍف اًَاع  :خشٍجي 

  ( كثحاًِ

 (تچ  هؼتش+    PPگشاًَل ) هخضى هَاد   -

 ٍسٍد هَاد تِ ليف هخلَف جْت تضسيك  -

-  Heater   ( رٍب هَاد ) 

 دػتگاُ تضسيك ٍ لالثگيشي  -

 (جْت ػشد وشدى هحلَل ) ػشد وي دػتگاُ  -

 (تشسٍي هحلَل تَػظ حشاست ًلة هي ؿَد  PPتشچؼة  )دػتگاُ الهيٌيت  -

  جوغ وي هحلَل هخضى يا ػيٌي -

 دػتگاُ تؼتِ تٌذي  -

 اپگش يا تشچؼة صىدػتگاُ چ -

 شيٌهيواستي گزاسي يا ؿ -
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 اليِ چٌذتَليذ هحصَالت حذاقل تجْيضات هَسد ًياص تشاي  -7-6

 پلي اتيليگشاًَل  :ٍسٍدي 

 ( يِال چٌذ ّاي كيسِجْت  )فيلن پلي اتيلي : خشٍجي 

 PEگشاًَل هخضى  -

 تَصيي دليك تشحؼة تَليذ -

 (هىٌذُ هَاد ) دػتگاُ هَاد وؾ  -

 اوؼتشٍدس -

 ُ لالة گيش دػتگا -

 (دهؾ )  Blowدػتگاُ تلَ -

 هشاحل خٌه ػاصي  -

 دػتگاُ تشؽ  -

 (جوغ وي ) ل وي ٍدػتگاُ س -

 تؼتِ تٌذي  -

 

77 Pouch

 ( چٌذ اليِ) دػتگاُ تاص وي سٍل آهادُ ؿذُ  -

 اًتْاي فيلن چٌذ اليِؿىل دادى تِ  جْت(  Folder)  دػتگاُ  -

 (  پشيٌت وذ ٍ تاسيخ تَليذ ٍ اًمضاء )تشچؼة صى  ٍدػتگاُ چاپگش  -

 فيلن چٌذ اليِدػتگاُ تشؽ  -

 فيلن چٌذ اليِدػتگاُ تاص وي دّاًِ  -

   فيلن چٌذ اليِدػتگاُ لشاس دادى دسب تش سٍي  - 

 دسب  ٍ وٌاسُ ّا دٍخت دػتگاُ   -

 دػتگاُ پش وي  -

 فيلن چٌذ اليِاُ دسص تٌذي تاالي دػتگ  -

 هؼيَب فيلن چٌذ اليِدػتگاُ خشٍجي   -

 ػالن فيلن چٌذ اليِدػتگاُ خشٍجي   -

 دػتگاُ تؼتِ تٌذي ٍ واستي گزاسي  -
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 يادآٍسي 

ّاي هحيغدي تدش    آلَدگي ويؼِ ّاي چٌذ اليِ تايذ تٌحَ هٌاػة جْت حول ٍ ًمل تؼتِ تٌذي ؿذُ ٍ اهىاى      

 .جَد ًذاؿتِ تاؿذسٍي آًْا ٍ

تغدَس   هدَاسد صيدش تايدذ    جذا اص پش وٌٌذُ هحلدَل تاؿدذ    ،  ( ويؼِ اي)  تؼتِ تٌذي ّاي چٌذ اليِاگش ػاصًذُ 

 : ًَؿتِ ؿَد ( ويؼِ اي ) تؼتِ تٌذي چٌذ اليِظشٍف هحتَي  تٌذي خَاًا تش سٍي تؼتِ

 ًام واسخاًِ ٍ ػالهت هـخلِ آى -

 ًام هحلَل -

 ؿواسُ ػشي ػاخت -

 تاسيخ تَليذ -

 

 آصهايشگاّْا  -8

وليِ آصهايـات تايذ هغاتك تدا آخدشيي تجذيدذ ًظدش اػدتاًذاسد ّدا ٍ ضدَاتظ اػدالم ؿدذُ اص عدشف ٍصاست               

 .تْذاؿت تاؿذ

 

 ّاي پليوشي  سصيي ايتشًياصآصهايشات فيضيكَشيويايي هَسداقل حذ 8-7 

 ( تَ ،ؿىل ٍ اًذاصُ سًگ ،) تشسػي يىٌَاختي هَاد  -

 شاستي ؿٌاػايي ٍ سفتاس ح -

 اًذاصُ گيشي ًمغِ رٍب -

 (داًؼيتِ )  اًذاصُ گيشي چگالي -

 ( PETفمظ تشاي ) راتي  اًذاصُ گيشي ٍيؼىَصيتِ-

  (تشاي پلي الفيي ّا ) تاليواًذُ هَاد لاتل اػتخشاج دس صايلي ٍ ًشهال ّگضاى اًذاصُ گيشي  -

 PETتِ غيش اص  (Melt Flow Index  يا MFI ) گشاًشٍي اًذاصُ گيشي -

 

  ( هستش تچ)  ًياص تشاي سًگذاًِ پليوشيحذاقل آصهايشات هَسد -8-2

 ( داًؼيتِ ) اًذاصُ گيشي چگالي  -

  MFIاًذاصُ گيشي  -

 اًذاصُ گيشي دسكذ خاوؼتش  -
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 اًذاصُ گيشي فلضات ػٌگيي  -

 

  PETحذاقل آصهايشات فيضيكَشيويايي هَسد ًياص تشاي پشيفشم  -8-8

 ضخاهتاًذاصُ گيشي  -

  ( دػتگاُ لائن ػٌج )اًحشاف پشيفشم  ُ گيشياًذاص -

  ( دػتگاُ ًَس پالسيضُ )تـخيق هٌاػة تَدى تافت پشيفشم  -

  ( ٍسص ٍ جْت اًذاصُ لغشدّاًِ پشيفشم،ؿاٍلَى ) اًذاصُ گيشي ؿياس ّاي  دٍس گشدى تغشي -

 ٍيؼىَصيتِ گيشي اًذاصُ -

 گيشي هًََهش اػتالذئيذ اًذاصُ -

 

   PETتطشي ياًياص تشويايي هَسداقل آصهايشات فيضيكَشيحذ -8-4

 اًذاصُ گيشي ضخاهت  -

  (   Torque meterتشن هتش ) دسب تغشي تٌظين ػفتي ٍؿلي ٍ اًذاصُ گيشي -

 اًذاصُ گيشي ًـتي تغشي -

 (پشتاب تغشي يا تؼت فـاس جْت تحول تغشي ) وـؾ  اًذاصُ گيشي  -

 ٍيؼىَصيتِ اًذاصُ گيشي -

 هًََهش اػتالذئيذ  اًذاصُ گيشي -

 هْاجشت ول شياًذاصُ گي -

 فلضات ػٌگيي دس خلَف ظشٍف سًگي ٍ دسب ّاي سًگي اًذاصُ گيشي -

 

Pouch فيضيكَشيويايي هَسد ًياص حذاقل آصهايشات  -8-5

 وـؾ اًذاصُ گيشي -

 ضشية اكغىان اًذاصُ گيشي -

 اػتحىام دس تشاتش ػَسا  ؿذگي اًذاصُ گيشي -

 دٍخت اػتحىام اًذاصُ گيشي -

 اػتحىام لويٌت اليِ ّا اًذاصُ گيشي -

 ( O2 , N2 ,CO2) ًفَر پزيشي تِ گاص  اًذاصُ گيشي -

 ظ چؼة  وٌتشل گشاها ٍ اًذاصُ گيشي -

 ( Tear) گي ُ پاس اًذاصُ گيشي -

 اليِ چٌذ ويؼِاػتحىام  اًذاصُ گيشي -

 %95هْاجشت ول دس سٍغي صيتَى ٍ الىل  اًذاصُ گيشي -
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 چٌذ اليِ  ويؼِ ّايدس(   PAA)ه آهيي پشايوش آسٍهاتي اًذاصُ گيشي -

 

 هَسد ًياص دس آصهايشگاُ شيويلَاصم ٍتجْيضات  حذاقل-8-6

 آب همغش گيشي -

 يخچال -

 تا دلت هَسد ًياص تشاصٍ  -

- pH هتش 

 آٍى-

 وَسُ -

 تي هاسي -

 هخلَط وي -

 UVاػپىتشٍفَتَهتش -

 دػيىاتَس -

 (Heater  )گشهىي  -

 صٍػايل ؿيـِ اي تش حؼة ًيا -

 حاللْا ٍ هَاد ؿيويايي تش حؼة ًياص -

 َّد ؿيويايي -

 ػاًتشيفَط -

 هيىشٍهتش -

 وَليغ -

 خظ وؾ هيليوتشي -

 ( تشلي يا دػتي ) دستاصوي -

 (Melting Point  )دػتگاُ اًذاصُ گيشي ًمغِ رٍب  -

 (MFI  )دػتگاُ اًذاصُ گيشي ضشية سيضؽ رٍب دس پليوش ّا  -

 ( ـؾ تا پاسگي دس پالػتيه ّاهماٍهت تِ و )دػتگاُ وـؾ  -
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