
 

 
 

 زارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكيو

 معاونت غذا و دارو

 

 

 اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني،

 آرايشي و بهداشتي 

 

 مقوا جهت بسته بندي مواد خوراكيواحدهاي توليد كننده فني و بهداشتي  ضوابط حداقل 

  

 

 6831 : تجديد نظر اول 

 

 

اد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي تدوين و تصويب شده است و هر اين ضوابط توسط اداره كل نظارت بر مو

گونه دخل و تصرف و سوء استفاده توسط فرد درون و برون سازماني و استفاده از متن ضوابط بدون ذكر ماخذ، 

 مجاز نمي باشد.
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 بنام خدا

 

 : پيشگفتار

وليدي صنايع غذايي و آشاميدني و ايجاد تغييرات در تكنولوژي و تنوع و روند رو به رشد تعداد واحدهاي ت

وناگوني محصوالت توليدي ، سبب گرديد تا اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي از سال گ

ضوابط مذكور شامل  اقدام به تدوين مقررات و ضوابط جديد متناسب با علم روز غذا نمايد. به اين منظور تدوين 1831

 1831ادامه يافت وليكن از تير ماه سال  1831حداقل ضوابط تاسيس و بهره برداري كارخانجات مختلف غذايي تا سال 

تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليد و بسته  برايبهداشتي فني و سياست تدوين ضوابط تغيير و مقرر گرديد ضوابط 

ساير موارد از جمله تجهيزات خط توليد، آزمايشگاه و ضوابط  گرديده و لي تدوينكبصورت ضابطه اي  بندي مواد غذايي

 تصويب برسد.  به تدوين و توليد هر محصول درضوابط جداگانه اي  برايبهداشتي اختصاصي 

واقع لزوم اصالح خواهد شد بدين منظور پيشنهادات مطروحه مبراي هماهنگي با توسعه جهاني، ضوابط در 

سان اداره كل مورد بررسي قرار گرفته و پس از تائيد ، ضابطه اصالح شده از طريق واحد اطالع رساني به توسط كارشنا

  اطالع عموم خواهد رسيد.

( موجود مي باشد www.fdo.irشايان ذكر است كه ضوابط بر روي سايت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت )
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 مقدمه _6

بندي بعنوان يك فرآيند اقتصادي صنعتي نقش تعيين كننده خود را نه تنها در صنعت مواد بسته      

غذائي بلكه دركليه زمينه هاي صنعتي در چرخه توليد تا مصرف در زندگي اجتماعي امروزه نشان داده 

درعين است . اين فرآيند در حال تحول و توسعه، همواره بعنوان يك بخش پويا وپيچيده علمي و هنري و 

 حال جدال برانگيز در تجارت مطرح است .

بسته بندي در فرم و شكل بنيادين بعنوان ظرف حاوي محصول با ايفاي نقش حفاظت كنندده و آگداهي        

 دهنده مهمترين وجه انتقال در زنجيره توزيع يك محصول از توليد تا مصرف است .

گي و تغييرسداختارهاي فندي و تجدارتي و    با پيشرفت روزافدزون ايدن صدنعت در تمدام زمينده هداي زندد       

هاي نوين و پيشرفته و مواد اوليه سالم را درتهيده  تمنيزدگرگوني در الگوي مصرف ، برخورداري از سيس

 محصوالت بسته بندي ايجاد ميكنند .

 بطوركلي بسته بندي مطلوب بايد اهداف زيررا برآورده نمايد :

  .دگيها و كاهش ضايعات حفظ كندمواد غذايي را به منظور جلوگيري از آلو -

 .توزيع وعرضه مواد غذائي را آسان كند  -

   .انبارداري و حمل ونقل مواد غذائي را تسهيل نمايد -

منظدور اسدتفاده درسدت از محتدوي در دسدتر       ه اطالعات و دستورهاي الزم را براي مصرف كننده ب -

 ) برچسب گذاري صحيح ( .قراردهد

  و مناسب صنايع ونه اثر سوئي برروي محتوي نگذارد . ) مواد اوليه بكاررفته سالمومهمتر ازهمه هيچ گ -

 .غذائي باشد (

درصد مواد غذايي توليد شده در كشورهاي  توسعه نيافته ودرحدال   11براسا  اطالعات موجود بيش از 

ي ميدزان ايدن   توسعه بعلت عدم نگهداري صحيح از بين مي رود درحاليكه در كشورهاي پيشرفته و صنعت

 ضايعات با استفاده از روشهاي مناسب بسته بندي به حداقل رسيده است .

به عنوان يك روش مناسب نگهدداري و عرضده مدواد غدذائي مدورد نظدر        1311صنعت بسته بندي ازسال 

 سال مراحل تكاملي خود را طي نموده باشد . 111بوده و انتظار مي رود كه با گذشت بيش از 

سته بندي در دودهه اخير پيشرفتهاي شايان توجهي داشته و تنوع مواد مورد مصرف در روشهاي نوين ب

بسته بندي مواد غذائي ازمواد سلولزي ومقوا و فلدزات سدخت مانندد فدوالد و فلدزات قابدل انعطداف نظيدر         

ي آلومينيوم و همچنين شيشه و باالخره ازمواد پليمري مختلف ، متفاوت بوده و درحال حاضر بعنوان يكد 

ازعلوم اختصاصي مورد توجه ميباشدد . در بكدارگيري گروههداي ندامبرده توصديه هداي بهداشدتي بايدد         

همواره مد نظر قرارگيرد از طرف ديگر با توجه به نگرانيهاي جامعده جهداني نسدبت بده افدزايش آلدودگي       

سدت محيطدي   محيط زيست بايد در انديشه استفاده از روشهاي توليد و بسته بندي بدا حدداقل آلدودگي زي   

باشيم ومصرف كننده نيز بايد آگاهانه مشوق توليد ومصرف محصولي باشد كه در عين تامين سدالمت و  

 بهداشت جامعه كمترين آسيب را به محيط زيست وارد آورد .
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بسته بندي محصول توليد شده از نقطه آغاز توليد تا مرحله پايان ) مصرف ( بايد نه تنها حافظ محتوي 

از نظر  بايدنور، گرما ، گردوغبار و آلودگيهاي ميكروبي باشد بلكه  ،مل خارجي نظير هوادر برابر عوا

ضايعات با توجه به نوع ومقاديرتاثيرات زيست محيطي همواره مدنظر مسئولين و دست اندركاران توليد 

اي بهداشتي قرار گيرد .درحقيقت تنها راه برآورد تاثيرات زيست محيطي بسته بندي نگاهي دقيق و كنترله

مواد خام مورد مصرف در سيكل توليد هر فرآورده و ميزان ضايعات به جامانده از آن بصورت جامد ، 

مايع و يا گاز است كه در كشور ما با توجه به پيشرفت صنايع غذائي و توليد انواع محصوالت كشاورزي 

يستمهاي بسته بندي با حداقل و دامي نياز به يك برنامه ريزي منسجم در جهت بهره گيري از بهترين س

تاثيرات مخرب و زيان زيست محيطي احسا  ميشود . چرا كه بسته بندي ناقص و غيراصولي ميتواند 

بطور مستقيم و يا غيرمستقيم موجب بيماري مصرف كننده و در نهايت صرف هزينه هاي سنگين درماني 

 شود .

جانبه و وسيعتري را بده سياسدتگزاران و   استراتژي همه WHO و  FAOدست اندركاران و كارشناسان 

تصميم گيرندگان پيشنهاد ميكند ، روشن شده است كه بين اقداماتيكه براي تامين غدذاي كدافي و اقدداماتي    

كه براي تهيده غدذاي    ئيكه براي ايمني غذا صورت ميگيرد هيچ اختالف وتعارضي وجود ندارد . كوششها 

اين معني كه اگدر ازصددمات   ه ي خود موجب افزايش حجم غذا ميشود ، بسالم بعمل مي آيد در واقع بخود

 غدذاي الزم بدراي    و زيانهاي وارده جلدوگيري شدود واز خرابدي وفسداد و آلدودگي غدذا پيشدگيري شدود        

 مصرف كننده زيادتر ميشود .

وزارت بهداشت كه مسئول تامين بهداشت و سالمت جامعده اسدت بدا اولويدت بده امربهداشدت مسدئوليت        

آشداميدني و بهداشدتي كده باعالمدت      طبق قانون كليده مدواد خدوردني،    كنترل مواد غذائي را برعهده دارد.

تجارتي مشخص به بازار عرضه ميشوند بايد پروانه هاي بهداشتي را از اين وزارت اخذ نمايند  ايدن نكتده   

اي عرضده در داخدل و   مويد آن است كه مواد غذائي فرايند شده در صورتي ميتواند از نظدر بهداشدتي بدر   

خارج كشور مورد تائيد باشد كه عالوه برداشتن كليده شدرائط الزم بدراي توليدد از بسدته بنددي مناسدب        

 برخوردارباشند .

اميد است كه بتوانيم گامهاي موثرتري در جهت ارتقاء سدالمت مدواد غدذائي ونهايتدا سدالمت جامعده             

 برداريم .

 

 هدف  _٢

مقدواي  توليد كنندده   ي واحدهايفني و بهداشت حداقل ضوابطكار ، تعيين هدف از تدوين اين آيين 

 مي باشد. بهداشتي براي بسته بندي مواد خوراكي و تعيين تجهيزات الزم خطوط توليد و آزمايشگاهي
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 دامنه كاربرد  _8

مقواي توپر جهت بسته بندي مواد خدوراكي خشدك و   اين ضوابط در مورد واحدهاي توليد كننده 

 كاربرد دارد.تَر 

 

 تعاريف و اصطالحات

 

 (  Paper Board)  مقوا -

بطدوركلي    گرم بر متر مربع باالتر باشدد را مقدوا مدي نداميم.     ٢11هر فراورده كاغذي كه جرم پايه آن از  

 ( توليد مي شود . Waste Paperمقوا ازخمير چوب ، خميرغالت و يا از ضايعات كاغذي )

 

 كاغذ بكر يا دست اول  -

 غذي است كه مستقيما از منابع سلولزي تهيه مي شودو ناخالصي ديگري ندارد.كا

 

 ( Waste Paperكاغذ باطله )   -

آن دسته محصوالت كاغذي كه حداقل يك بار مصرف شده و در شرايط موجود قابليت استفاده مجددد را   

 نداشته باشد ، كاغذ باطله محسوب مي شود.

 

 ( Pulpخمير )   -

 اخت و همگن آب و الياف سلولز و ساير مواد افزودني در محيط آبي را خمير مي ناميم . مخلوط يكنو 

 

 مقواي توپر  -

 مقواي معمولي است كه به گونه صنعتي و بهداشتي از آخال كاغذ و برگهاي كاغذ باطله ساخته مي شود.
 

 مقواي برش خورده براي جعبه  -

 داده شده باشد. “تا  “برش هاي الزم و خط به مقواي توپري گفته مي شود كه براي ساختن جعبه در آن 

 
 

 جعبه مقوايي پر شده  -

 جعبه ايست كه از مقواي تو پر ساخته شده و درون آن از مواد خوراكي پر شده باشد.
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 مواد خوراكي خشك  -

 باشد  %11  به مواد خوراكي گفته مي شود كه ميزان رطوبت حداكثر 

و  1ردي، خشدكبار ردي و نيمده گَد  مانند: شيريني هاي خشك: انواع بيسكويت، ماكاروني، مدواد خدوراكي گَد   

 فرآورده هاي غالت حجيم شده و رشته آشي.

 

 رمواد خوراكي تَ  -

 .باشد  11به مواد خوراكي گفته كي شود كه در صد نم آن بيش از  

 

4-  GMP 
 ومي و اختصاصي بايد مد نظر قرار گيرد.عم GMPجهت تاسيس واحد بايد 

 

4-6-  GMP عمومي 

  GMP  شامل ظوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد و بسته بندي مواد غذائي مدي باشدد   عمومي

موجدود    (www.fdo.ir)بر روي سايت معاونت غدذا و دارو وزارت بهداشدت     Fdop10611v1كه با كد 

 مي باشد.

 

 ييانواع مقوا و ظروف مقوا -5

استفاده قدرار مدي گيدرد     موردحاضر مقوا با تنوع زياد توليد و دربسته بندي مواد غذائي  درحال  

 آورده شده است. 1در پيوست مهمترين انواع مقوا 

 

 ظروف مقوايي مورد استفاده در بسته بندي مواد غذايي  -5-6

ايدن  (  اسدت كده     Rigid Paper Board Boxes)جعبه هاي مقوايي سخت      عمدتا به صورت 

 سه نوع مي باشند: خود بر جعبه ها

 ( ، مانند جعبه شيريني و گز Lift Off  )جعبه با درب قابل بلند كردن    –

 ( ، مانند جعبه بسكويت و پيتزا Hinged Lid  )جعبه با درب لواليي   –

قسيم بندي مي شدود و بده   اين نوع جعبه دو تكه بوده و در داخل ت( ،  Slide )جعبه هاي نوع اساليدي    –

اشكال چهار گوش ،  كروي و بيضي و در بسته بندي شكالت ، آبنبات و شديريني  بده علدت شدكيل بدودن      

 مورد استفاده قرار مي گيرند

                                                           
 باشد.  % 11درصد رطوبت برخي از اقالم خشكبار ممكن است بيش از  -1
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 مقواهاي بهداشتي  -5-2

 مقواهاي  بهداشتي كه در مواد غذائي كاربرد دارندعموما بايد داراي سه اليه به شرح زير باشند:

 

 ونياليه بير

 شامل كاغذ بكر ) دست اول( يا روكش پلي اتيلن يا پروپيلن متااليز مي باشد.

 

 اليه مغزي

شامل خمير كاغذ، آخال كاغذ و ضايعات مربوط به خود خدط توليدد مدي باشدد كده در صدورت       

 انجام گيرد. (deinking)استفاده از روزنامه و كاغذ باطله داراي چاپ بايد عمليات مركب زدائي 

 

 دروني   اليه 

 شامل كاغذ بكر ) دست اول( يا روكش پلي اتيلن يا پروپيلن متااليز مي باشد.

 

 الزم است  ضخامت اليه ها بر حسب گرم بر متر مربع اعالم شود. -

 تركيب شيميائي وگرماژ چسب مصرفي ) به منظور چسباندن اليه ها به هم ( بايد اعالم شود. -

ن و يا اليه پلي پروپيلن متااليز( كه در تما  با مواد غذائي هسدتند بايدد   روكشهاي پليمري ) اليه پلي اتيل -

 داراي پروانه ساخت يا مجوز ورود و مصرف از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي باشند.

 از متداولترين مواد ضدعفوني كننده مجاز هيدروژن پراكسايد ميباشد. -

 

 نوان رنگبر و ضدعفوني كننده مجاز نميباشد.: تركيبات كلردار و كلر نوزاد به ع تذكر

 

 

 مراحل ساخت مقوا -1

 ساخت مقوااز سه مرحله تشكيل ميشود كه عبارتند از:

 

 آماده سازي خمير )حداقل اين تجهيزات را داشته باشد(.

 پالپر  

 ريفاينر

 اسكرين  
 

 



 

                                                   جمهوري اسالمي ايران                                                       

                                                                                                                                                                            2Fdop18071v                                        
  بهداشتياداره كل نظارت بر مواد غذايي و               معاونت غذا و دارو                 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد كننده مقواي بهداشتي براي  بسته بندي موادغذائي

 

 سيستم شكل دهي خمير

 رتند از:سيستم شكل دهي خمير به دو شكل قابل انجام است كه عبا

 سيستم فوردرينيير

 سيستم وت  

 

 سيستم خشك كن -

خشددك كددن واحدددهاي توليددد كننددده مقددواي بهداشددتي بايسددتي از نددوع سيسددتم پيوسددته                                

 (Continuous  .غلتكي، دوجداره و ترجيحا با بخار آب باشد ) 

 

  ساخت مقواعمليات   -7

تميز بودن ان توسط بخش كنترل كيفيدت مدورد تاييدد قدرار     مواد اوليه پس از نظارت بهداشتي و 

مي گيرد. سپس مرحله جداسازي ناخالصي ها توسط نيروي انساني  انجام گرفته و بعدد از آن كاغدذهاي   

باطله به همراه ساير مواد افزودني مجاز وارد دستگاه خمير سازي گرديده و در اين مرحله ايدن مدواد بده    

د و به مخزن خمير منتقل مي گردد و پس از آن وارد صافي شده وبه مرحلده  صورت خمير كاغذ در مي آي

پااليش مي رود و در ادامه به ترتيب به مخزن سطح ثابت و جعبه تغذيه و ميز فوردرينير منتقل مي گدردد.  

و پس از طي مراحل پر  و خشك كردن و اتو شدن مقوا به صورت رول خدام توليدد مدي گدردد . سدپس      

دستگاه المينيت منتقل  شده و با كاغد دست اول سفيد پوشش داده مي شود و پس از آن بدر  رول مقوا به 

 روي دستگاه برش رفته  و به قطعات دلخواه  در آمده و به انبار محصول نهايي انتقال داده مي شود .   

 

 

 نمودار فرايند توليد

 مواد اوليه    جدا سازي مواد اوليه                پالپر يا خمير ساز              مخزن يكنواخت كننده          

 

 جعبه تغذيه              مخزن سطح ثابت                  پااليشگر                صافي                 مخزن خمير    

 

ميدز فدوردرينير                               جعبه هاي مكشدي    پر  اتو               خشك كن                   پر                 

 يا سيستم وت

 

 بر  ’ماشين برش                ماشين المينيت                رول كن                 كنار           مقواي توليدي      

 ) مجهز به چاپگر( 

 بسته بندي                ارسال به بازار                                                                                   
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  6تذكر 

محصول نهايي مقوا بايد در بسته هايي به وزن معين با پوشش غير قابل نفوذ، به گونه اي كده   بسته بندي

 از آلودگي هاي محيط در طي نگهداري و حمل و نقل محافظت شوند، بسته بندي شوند.

 

  2تذكر 

ه و در قسمت خارجي جعبه مقوا مورد اسدتفاده  به منظور چاپ بر روي مقوا مركب چاپ بايد سمي نبود -

 قرار گيرد به نحوي كه محتويات درون جعبه با آن در تما  نباشد. 

 

 11و مداده   8811اطالعات نشانه گذاري بايد منطبق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شدماره   -

 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي باشد.

 

 تجهيزات خط توليد -3

محصول توليد شده مطابق بدا تكنولوژيهداي روز دنيدا، بايدد بتواندد همدواره كليده خصوصديات          

محصول نهايي ذكر شده در استانداردهاي معتبر و يا ضوابط اعالم شده از سوي اين اداره كدل را تدامين   

 نمايد.  

 

 تعاريف تجهيزات -3-6

 

 (   Pulper)  خمير ساز -3-6-6

آب  بدده در ناپيوسددته يددا پيوسددته بددراي پراكندددده سدددازي خميدددرخشك ياكاغددذ باطلددهدسددتگاه  

است كه در اثر اعمال ضربات مكانيكي چرخشي بدا سدرعت زيداد بده قطعدات كاغدذ        خميرمقوامنظورتهيه 

باعث شكسته شدن پيوند هاي ئيدروژني مابين الياف سلولزي گشته و باعث جدا شدن الياف از يكدديگر و  

 ر مي گردد.توليد خمي
 

 ( Refinerپااليشگر ) -3-6-2

شامل دستگاهي است كه در اثر حركت صفحه چرخشي دندانه دار سبب جدا شدن بيشدتر اليداف      

 از يكديگر و يكنواختي و بهبود كيفيت خمير مي گردد.

 

 (  Screenصافي )  -3-6-8

داسدازي  عبارت است از دستگاهي كه در اثر اعمال نيروي گريدز از مركدز بده مخلدوط ، باعدث ج         

 مدي ذرات ناخالصي همراه با خمير از قبيل شن ، سوزن ، منگنه و ساير ذرات سنگين تدر از اليداف سدلولز    
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 گردد.

 ( :    Machin Chestمخزن خمير )  -3-6-4

با استفاده از اعمال نيدروي مكدانيكي چرخشدي توسدط     خميرمقوا مخزني بزرگي است كه در آن  

همگن باقي مي ماند و از جدا شدن الياف از آب و تشدكيل دو فداز   به صورت يكنواخت و  Mixerهمزن يا 

 مي رود. مقوا يا جلوگيري مي نمايد وازطريق يك شير وزني پايه، به سيستم رساننده به ماشين كاغذ

 

 ( Level Boxمخزن سطح ثابت )   -3-6-5

نواخدت از خميدر   مخزني است كه در آن نوسانات خمير از مرحله قبل گرفته شده و يك جريان يك   

 به مرحله بعدي  وارد مي شود.

 

 ( Head Boxجعبه تغذيه )  -3-6-1

دستگاهي است كه جريان خمير را در قطر و وزن يكنواخت و دلخواه بر روي سطح تدور پخدش    

 مي نمايد.

 

 (  Fordrinyearميز فوردرينير )  -3-6-7

درصد مدي   ٦1درصد به   1/1خمير آبگيري شده و ميزان غلظت خمير از دستگاهي است كه در ان دوغاب  

 رسد و خمير به شكل يك اليه ورق د رمي آيد.

 

  ( Vacuum Boxجعبه هاي مكشي )  -3-6-3

 دستگاهي است كه در آن عمل آبگيري از خمير توسط پمپ خالء صورت مي گيرد. 

 

 (  Pressدستگاه پرس )   -3-6-9

 ه با اعمال نيروي مكانيكي فشردن  رطوبت اليه خمير كاهش مي يابد.توسط اين دستگا  

 

 ( Dryerخشك كن )  -3-6-61

دستگاهي است جهت خشك نمودن مقواكه معموال درجه حرارت وزمان الزم براي خشدك شددن   

 دارد و مدددي بايسدددت مجهدددز بددده هدددود  دسدددتگاه وضدددخامت مقدددوابسدددتگي بددده طدددول  درآن، مقدددوا

 خارهاي متساعد شده باشد.) هواكش ( جهت تخليه ب 

 

 (   Calenderingدستگاه پرس اتو )  -3-6-66
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عبارت است از غلطكهايي كه با اعمال فشار مكانيكي زياد ، باعث فشرده شدن و يكنواختي سدطح مقدوا        

 مي گردد.  

 

 دستگاه رول كن   -3-6-62

 واه درمي آورد.عبارت است از دستگاهي كه ورقه مقوا را به صورت رول با قطر دلخ  

 

 دستگاه المينيت مجهز به چاپگر   -3-6-68

در اين دستگاه ورقه مقوا با دو اليه كاغذ دسته اول پوشش داده شده و مشخصدات مربوطده بدر      

 روي آن چاپ مي شود.

 

 بر’كنار 3-6-64

 اين دستگاه اضافات ورقه مقوا بريده مي شود.   در   

 

 دستگاه برش   -3-6-65

 را به ابعاد دلخواه برش مي دهد.رول مقوا   

 

 توپر تجهيزات و ماشين آالت توليد مقوا ي    -3-2

توليد مقوا در مسيري شبيه توليد كاغذ ميباشد اما از كاغذ ضخيم تر بدوده و مداده غدذايي را در    

 برابر زيانهاي مكانيكي ، بهتر محافظت مي نمايد.

 ر (تسمه نقاله ) جهت انتقال مواد اوليه به پالپ -

 مخزن آب ) جهت تامين آب بهداشتي مورد نياز در پالپر ( -

 ) جهت پراكنده كردن خمير خشك شده يا كاغذ وارده در آب ( Pulperپالپر  -

 ) جهت مخلوط كردن و يكنواخت كردن خمير ( Mixerهمزن   -

 ) جهت جداسازي ذرات نا خالص (  Cleanerتميز كننده   -

 هت غربال كردن خمير () ج Screensاسكرين ها   -

 يا سيستم وت  ير ) سيستم گردش خمير و آب (ينفوردرميز   -

 ( مقوا) جهت آبگيري و خشك كردن  Dryerخشك كن   -

 دستگاه پر  اتو   -

 دستگاه رول كن   -

 دستگاه المينيت كاغذ بكر به مقوا -

 بر’دستگاه كنار -
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 دستگاه برش زن -

 جدا شده در غربالها مخزن جمع آوري لجن و مواد زائد -

 

  تذكر

بايد سيستم دفع مناسب براي دفع فاضالب ، لجن و مواد زائد جدا شده در غربالها وجود داشدته    

 باشد.

 

 آزمايشگاه -9

 

 تذكر

كليه آزمايشات بايد مطابق با آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي وضوابط اعالم شده ازطدرف  

 وزارت بهداشت باشد.

آزمايشگاه با وسايل ومواد وامكانات الزم باشد ومحصوالت توليدي داراي كننده مقوا بايد واحدهاي توليد

ايدران  ملدي   استاندارد آخرين تجديد نظر طبقمورد آزمونهاي الزم بر بندي مناسب  طبق برنامه زمانبايد 

 قرار گيرند.« ويژگي هاوروشهاي آزمون  جعبه مقوايي موادخوراكي دد» 8811شمارهبه 

 گيرد.زات مورد نياز آزمايشگاه ميبايست مورد بازرسي مراجع ذيصالح قرار تجهي
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 ويژگيهاي شيميائي مقوا بهداشتي -9-6

 رديف نام تركيب شيميائي حداكثر مجاز   روش آزمون  

 2
mg/dm0.002 Hg 1 

 2
mg/dm0.003 pb 2 

 2
mg/dm0.002 cd 3 

 mg/kg0.15 4 پنتا كلرو فنل 

 2
mg/dm1  5 يدفرم آلدئ 

 

 ويژگيهاي ميكروبي مقوا بهداشتي -9-2

روش آزمههههههههههون ) 

استاندارد ملي ايران به 

 شماره (

حههداكثر مجههاز در هههر  

 گرم

 رديف نوع باكتري

81٦ 

18٧ 

1191 

٢193 

 در دست تدوين است

99٧ 

99٧ 

٢19٧ 

111 

 منفي

 منفي

 منفي

 

٢1 

 منفي

 منفي

 شمارش باكتري هاي هوازي مزوفيل

 باكتري هاي كليفرم

 افيلوكوكو  اورئو  كواگوالزاست

 النسفيد dاسترپتوكوكهاي گروه 

 پزودومونا  ائروژينوزا

 كپك ها

 مخمرها

 كلستريديدم پرفرنژنس

6 

2 

8 

4 

5 

1 

7 

3 
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 حد اقل مواد شيميائي و محيطهاي كشت مورد نياز در آزمايشگاه شيمي و ميكروبي 

   Plate Count Agarپليت كانت آكار  

  Brilliant Green broth    (BGb ) بايددددل الكتددددوز بددددرا   برليانددددت گددددرين  

 strepto cuccus Enrichment brothيا                         

       برا  Fسلنيت  

  Malachit green broth ماالشيت گرين برا   

  Tripticase soy broth تريپتي كيس سوي برا   

SPS  آگار 

 (  يا    Sabora dexteroseكلرامفنيكل  )    سابرودكستروز آگار +
          Yeast Extract Gloucos chloramphenicol  Agar     

  Baird Parker Agarبردپاركرآگار 

   Cetrimide Agarسيتر يمايد آگار  

KF  استرپتوكك آگار  KF Streptococcus Agar   

 Pepton / Ringerپپتون )محول رينگر( 

  Potassium Teloriteتلوريت پتاسيم 

 اتانول   

 NaClكلريد سديم 

 (T.T.C)تري فنيل تترازوليوم كلرايد 

  Glycerolگليسرول  

 

ساير لوازم و مواد آزمايشگاهي متناسب با نوع و حجم كار و مطابق بدا اسدتانداردهاي ملدي ايدران بده        -

) روش شدماره كلدي    1٧3٢) روش آزمون خدوا  ضدد قدارچي كاغدذ و مقدوا ( و شدماره        1٦٧٢شماره 

 باكتريها در كاغذ و مقوا (.

تبصره :آزمايشگاه بايد داراي ميز كار با هواكش مناسب ، آب لوله كشي سرد وگرم . سرويس دستشويي 

 كامل ، گنجه براي مواد شيميايي و لوازم شيشه اي باشد .

 

 حداقل لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي -9-8

 اتوكالو    -

 انكوباتور    -

 آون  -

 بن ماري   -
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 يكاتور  دس -

 كُلُني كانتر -

-  PH  متر 

 جار بي هوازي    -

 ) جهت حذف اكسيژن از محيط كشت كلستريديوم پرفريجنس ( Aگازپك   -

-  Anaerotest A ) انديكاتور نشان دادن حذف اكسيژن از محيط ( 

  11/1ترازو با حساسيت حداقل   -

د كليفرم )در صورت وجود كليفدرم   لوله هاي دورهام ، لوله هاي بسيار كوچك جهت شناسايي رش  -

 گاز توليد شده و در اين لوله ها تجمع مي يابد (

    بشر ، شيشه ساعت ، ارلن دربدار ، بورت ، پيپت ، لوله آزمون مدرج ) آپرووت (، تجهيزات شيشه اي )   -       

 (قيف ساده ، قيف صافي دار ، صفحه شيشه اي مسطح ، ميكرو بورت ، مبرد 

 ه آب مقطرگيري  دستگا -

 المپهاي ماوراء بنفش   -

 فن )تهويه هوا(   -

 يخچال   -

 برش زن ) كاتر (    - 

 ضخامت سنج ) ميكرومتر ( - 
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 ( 1191اصول فني و بهداشتي توليد ، تجهيزات و ماشين آالت )استاندارد ملي ايران به شماره   -61-6

 

االمكدان از  حتدي  كده صدورت گيدرد   ده از انبار مربوطه به خمير ساز بايد بده گونده اي   انتقدال مدواد اولي -

 ريخت وپاش مواد اوليه در اطراف خميرساز جلوگيري شود.

خميرساز بايد طي نظافتهاي دوره اي ضدعفوني شده وحتي االمكان ازنگهداري خميرمقوادرداخدل ايدن     -

 ظرف به مدت طوالني جلوگيري شود.

 

ملدي شديميايي    اسدتاندارد آخرين تجديد نظر  بامورد استفاده در قسمت روكش نمودن مقوا بايد چسب   -

بديش   وبايد به مقداري استفاده شود كده باعدث افدزايش رطوبدت    1مطابقت داشته باشد…مقوا به   شماره 

جعبده مقدوايي   » 8811  ايدران بده شدماره    ملدي  اسدتاندارد آخدرين تجديدد نظدر    شدده در  ذكدر  مجداز  ازحد

 در مقوا نشود. «ويژگي هاوروشهاي آزمون–وادخوراكي م

 

سيستم توليد مقواي مورد مصرف در صنايع بسته بندي غذايي بايد از سيسدتم توليدد مقدواي      تذكر مهم :

 غير مرتبط كامال مجزا باشد و از تجهيزات جداگانه براي توليد هر كدام استفاده شود..

 

 ضايعات خط توليد  -61-2

 مانند)گيره ومنگنه و...( جدا گردد. سلولزيه بايد از مواد غيرمواد اولي  -

جهت خارج نمودن ضايعات بايد ظروف حمل چرخداربزرگي درنظرگرفته شودكه به راحتي قابدل حمدل     -

 باشد اين ظروف مرتباً بايد تخليه شوند.

 

 خشك كن   -

 ( Continuousپيوسدته )   شدك كدن  دسدتگاه خ  واحدهاي توليد كننده  مقوا بايد مجهز به خدط توليدد و     

كده رطوبدت نسدبي محصدول      خشك كن بايد بده گونده اي باشدد   در درجه حرارت وزمان ماندگاريبوده، 

 .تامين گردد 8811نهايي مطابق استاندارد ملي 

 

 

 

                                                           

 .تدوين ميباشد اين استاندارددردست  د1          
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 شرايط فني بهداشتي وسايل ودستگاهها   -61-8

باشددتاتميز   ف وبدون زواياونقاط كورصاداخلي  مخزن خميربايد مجهز به همزن بوده وداراي سطوح   -

 كردن آنها به آساني انجام شود.

 دودحاصله درقسمت خشك كن بايد به نحومناسبي به بيرون هدايت شود. -

ميباشدد   دهانه هم سدطح زمدين   ودر كارگاه هائي كه دهانه ظرف خميرسازدر داخل زمين قرار گرفته  -

بايد اطراف آن حفاظ هداي مناسدب   داخل ظرف  به ازسقوط جلوگيريبه منظور حفظ ايمني كارگران و

 د.قرارگير

 براي نظافت هاي دوره اي دستگاهها وسطوح مجهز به جارو برقي هاي صنعتي باشد.كارخانه بايد -

داراي برنامه شستشوي مدون لوله ها و دستگاهها با مواد ضدعفوني كننده مجاز براي جلدوگيري از   -

 آلودگي و تجمع لجن باشد.

 

درون جعبه هاي مدواد خدوراكي ، پديش از     درو مقاوم به چربي  بهداشتي 1گيري از پوشش  بهره  - تذكر

و جددار داخلدي جعبده را كدامال بپوشداند الزامدي اسدت.         كدف به گونه اي كه تمام گذاشتن مواد خوراكي ، 

 الزم است اين پوشش سطح كامل محتوي را بپوشاند خشكهمچنين براي بسته بندي شيريني 

 

تهاي فله اي ) كه بدا ندايلون داخدل كدارتن مقدوايي      هاي مورد استفاده جهت پيتزا و بيسكوي كارتن –  تذكر

 قرار مي گيرند ( بايد از نوع دورو سفيد باشد.

 

ويژگيهاي بسته بندي مقواي يكبار مصرف براي گوجه فرنگي و محصدوالت مشدابه مدي بايسدت      - تذكر 

 .باشد ٢111مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ٢٢11 شماره استانداردبا   برابرشود بايد ويژگيهاي آن  گيري براي پوشش از كاغذ بهره اگر -1

.باشد كاغذ پارشمينه( ويژگيهاي)  
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 2پيوست  -66                                                                

 

 كاغذ پارشمينه -66-6

 گونده  ايدن  به 1كاغذ مخصو  بسته بندي فرآورده هاي لبني است و روش تهيه كاغذ پارشمينه    

ا يد  حدل  دهندد تدا سدلولز تدا حددي     عبور مي اسيد سولفوريك حمام آهار را از يك كاغذ بي در آن كه است

 بداقي  چسدبيده  هم و به شكلبي الياف توده ، يكو آبكشي اسيد باقيمانده كردن از خارج شود. پس ژالتيني

 كاغدذ در برابدر آب   باشد. اينمي مزه بو و بدون و بدون بوده مقاوم و چربي رطوبت در مقابل ماند كهمي

 تواند بده كاغذها مي اين شود. ورقجدا نمي و از هم بوده قاومم نمك آب محلول چنين و هم سرد و جوش

شدود و يدا    پوشدانده  شود يا با مدوادي  آغشته موم كاغذها به اين است شود. ممكن نرم، كننده نرم وسيله

 تواند عاجدار باشد.مي همچنين

 شود. تهيه از چوب خالص كاغذ شيميايي و يا خمير پنبه شود، بايد از اليافمي پارشمينه كه كاغذي

 

 

 و شيميايي فيزيكي ويژگيهاي -66-6-6

         باشد،  داشته مطابقت آن و زيرنويسهاي يك در جدول شده ارائه بايد كامالً با ويژگيهاي كاغذ پارشمينه  -

 ، بگذارد.است با آن تما در  كه لبني فرآوردهاي برروي اثر سوئي ضمناً نبايد هيچگونه

 باشد. داشته و مخصوصي مشخص بوي اتاق در دماي نبايد كاغذ پارشمينه بو:  -

در  ( كاغذ پارشمينه٢-3بند  )طبق كشش به مقاومت نسبت : و خشك خيس در حالت كشش به مقاومت -

 آزمدون  بدراي  كده  ايباشدد. نمونده   خشدك  كاغذ در حالت درصد مقاومت ٢1نبايد كمتر از  خيس حالت

 سلسديو   درجده  31 ٢ بدا دمداي   در آب دقيقده  11 مدت رود بايد بهكار مي به خيس در حالت كشش

 شود. قرار داده
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 لبني هايفرآورده بندي بسته براي كاغذ پارشمينه ويژگيهاي 

 

 بنهههههههد روش گيريواحد اندازه
 آزمون

 رديف ويژگيها قبول قابل حدود

 
 بر متر مربع گرم

 
٧-1 

1   18 
1   18 
1   ٦1 
1   ٧1 

 1 ورق يك پايه جرم 

 بر   كيلو پاسكال
 هر واحد گرماژ

 ٢ تركيدن به مقاومت  ٢/1 8-٧

مدددددواد  بددددددون 1-٧ دد
 كنندددده درخشدددان
 نوري

 8 نوري كننده مواد درخشان

 1 موجود كثر رطوبتحدا 9 1-٧ درصد
 1 1حداكثر خاكستر ٦/1 ٦-٧ درصد
 ٦ در آب حل حداكثر مواد قابل ٢ ٧-٧ درصد
 ٧ غير فرار حداكثر مواد احيا كننده ٢/1 3-٧ درصد
 در هر نقطه 111 9-٧ دد

 متر مربع
 3 حداكثر نفوذ روغن

اسددديد  )ميدددزان حدددداكثر اسددديديته 1٢/1 11-٧ درصد
 (سولفوريك

9 

p.p.m ٧-11 11 حداكثر ارسنيك ٢ 
p.p.m ٧-111 كل حداكثر مس ٢ ٢ 
p.p.m ٧-18  1٢ در آب محلول حداكثر مس 1 1٢-٧و 
p.p.m ٧-11 ٧1 18 كل حداكثر آهن 
p.p.m ٧-18  11 در آب محلول حداكثر آهن 11 11-٧و 
p.p.m ٧-11 ٢1 11 حداكثر سرب 
 1٦ و اسيد ساليسيليك زوييكاسيد بن  اسيدها بدون 1٦-٧ دد
 اسيدبوريك بدون 1٧-٧ دد

 هاو بورات
 1٧ هاو بورات اسيد بوريك

اسدددددديد بدددددددون 13-٧ دد
 سولفوريك
 هاو سولفيت

 13 هاو سولفيت اسيد سولفوريك 

 19 نشاسته  نشاسته بدون 19-٧ دد
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 ٢1 ژالتين  ژالتين بدون ٢1-٧ دد
 ٢1 كازئين  كازئين  بدون ٢1-٧ دد
2mg/dm ٢٢-٧ 11/1  ٢٢ حداكثر فرمالدهيد 
 ٢8 گليسيرين  گليسيرين بدون ٢8-٧ دد
 PH 24  1/1-٧ ٢1-٧ دد

حاوي دي اكسديد تيتدانيوم   18٧3: سال  18٢٧در صورتي كه كاغذ پارشمينه طبق استاندارد ملي ايران  -1
 درصد است. ٦/8باشد، حداكثر خاكستر موجود 

 .متر است ميلي 1/1 ، حد رواداريبا گيوتين شده كاغذ پارشمينه بريده ورقهاي براي  -يادآوري
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 8پيوست  -62                                                                 

 ظروف مقوائي وانواع مقوا  -62

استفاده قدرار مدي گيدرد     دمورحاضر مقوا با تنوع زياد توليد و دربسته بندي مواد غذائي  درحال

 مهمترين انواع مقوا عبارتند از :

 

    Chip Boardتراشه اي  ) تاخور (                 مقواي -62-6

هاي فيبر و كاغذ باطله ساخته مي شود ازخصوصيات عمده  ازخردهنوع مقوا است كه  ارزانترين

.براي بسدته بنددي مدواد غدذايي مناسدب       وبدون آسيب ديدن خم كرد” كامال آنراآن اين است كه مي توان 

 براي اليه بيروني كارتنهاي چاي وغالت ازآن استفاده كرد . ميتواننيست ولي 

 

  Chip Board with Coverتراشه اي روكش دار.               مقواي -62-2

اي ذرات تراشه اي متراكم شده و سپس بده عندوان آسدتر از     استوانهتوسط ماشين هاي  درعمل

 مي شود مقواي حاصله رامقدواي تراشده اي آسدتردار    استفاده  Liner Stockنام  بهيا دواليه موادي يك 

سفيد رنگ براي بهبود ظاهر مقوا و همچنين  روكشنوع مقوا داراي يك  اين) مقواي جعبه اي ( مي نامند .  

شدتي ، بسدته بده    رنگ مواد پركننده و اليه روكش سطح پ وكيفيت چاپ پذيري است . مشخصات تاخوري 

. اين مقوا هم به صورت پوشش رويي و هم بدون آن توليد مدي شدود .    استتركيب اليه هاي آنها متفاوت 

سفيد ، با دوالي سفيد و اليه پشدتي از كاغدذ روزنامده همدراه بدا پوشدش روسدي اندواع          اليهمقواي با يك 

 دار را تشكيل مي دهند. روكش  chipمقواي  مختلف

 

 افت فوردرينير گر مقواي -62-8

ومقاومدت بدااليي    استحكامگرافت ساخته ميشود . داراي  خالص  %111نوع مقوا از فيبرهاي  اين

. ايدن ندوع   شدود پوشدش داده    پذيري  خلل و فرج آن براي بهبود چاپ ’راست ممكن است توسط خاك 

رطوبدت پوشدش داده   موم اندود شده و يا به وسيله پلي اتيلن سطح آن جهت مقاومت بده   استمقوا ممكن 

 . شود

 

  (  White Board )سفيد  مقواي -62-4

يدا   كلرايدبندي مواد غذايي مناسب است و اغلب اين مقوا بوسيله پلي اتيلن ، پلي وينيل  بسته براي

بسدته بنددي بسدتني     درموم براي ايجاد قابليت دوخت حرارتي پوشش داده مي شود.كاربرد گسدترده اي  

 منجمد دارند.،شكالت و مواد غذايي 
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  ) Single White Liner    (   طرفمقوا با پوشش سفيد در يك  -62-5

از خمير كاغذ و يا خمير بازيافتي با كيفيدت مرغدوب سداخته مدي      SWL 111%رويي مقواي  اليه

. اليده پشدتي معمدوال خاكسدتري و يدا قهدوه اي روشدن اسدت. ايدن مقدوا سدطحي صداف داشددته و             شدود 

جعبه هايي بكار برده مي شدود كده ظداهر اليده پشدتي آن       براي SWL است.  ٦1 -٧1آن بين  درخشندگي

 و يا بدون آن باشد.   سي’رمهم نيست اين نوع مقوا ممكن است داراي پوشش  چندان

 

  ) Double White Liner  (مقوا با دو اليه پوشش سفيد    -62-1

ي و پشتي آن بدا خميدر كاغدذ سدفيد     با اين تفاوت كه هر دو اليه روي است SWLمقوا همانند  اين

مدواردي   در DWLدهي شده اند. معموال روكش اليه پشتي كمتر از اليه رويي پرداخت شده است.  روكش

 رود كه ظداهر داخلدي جعبده مهماسدت و يدا در مدواردي كده در هدر دو طدرف مقدوا عمدل چداپ             ميبكار 

 است.  سي’رمي شود . سطح مهم تر داراي پوشش  انجام 

 

 مقواي سخت سولفاته  -62-7

شناسند. از  ميآهارزني زياد را اغلب به نام مقواي بسته بندي خوراكي  باسخت سولفاته  مقواي

در آن عملكدرد قابدل    كده ين نوع مقوا براي خوراكي هاي مرطوب ، جعبه هاي فريزري و سداير مصدارفي   

 قبول در شرايط مرطوب مورد نظر است ، استفاده مي شود.

كاغذ سولفات سفيد شده ، بدست مي آيد. كده تمامدا    خمير %111مترين نوع مقوا است كه از مقوا محك اين 

شود كه ظاهر مقوا از اهميت زيادي برخوردار است و يا در مواقعي كده   ميسفيد بوده و زماني بكار برده 

 بهترين خوا  فيزيكي مورد نظر است.  مقوانسبت به وزن 

 

   ( Dublex Board )   د وبلكس  مقواي  -62-3

.اليه داخلي از پالپ چوب رنگبري شده و شودمقوا، دو اليه دارد و از پالپ خالص ساخته مي  اين

 .مي شود ساختهاليه بيروني ازپالپ چوب غير رنگبري شده 
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