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نشانه های بسته بندی ها   

می شود  درج  خاصی  نشانه های  بسته بندی ها  روی  بر 
که هر کدام دارای مفهوم مشخصی هستند که در ادامه 

داده می شود. آنها شرح  از  برخی 

Mobius loop
می شود.  دیده  بازیافت  قابل  اشیای  روی  بر  نشان  این   
ثبت  نشان  این  میان  در   )%x( درصدی  مواقع  بعضی 
محصول  این  از  درصد  چند  می دهد  نشان  که  می شود 

است. بازیافت  قابل 

Tidy man
یک  می بایست  که  می کند  یادآوری  ما  به  نشان  این 
شهروند خوب باشیم و این بسته بندی را پس از استفاده؛ 

بیندازیم. زباله  سطل  در 

 The green dot
یا  محصول  خود  که  می کند  یادآوری  ما  به  نشان  این 

است. بازیافت  قابل  حدی  تا  محصول  بسته بندی 

 Glasses 
در سطل  را  بطری های شیشه ای  لطفاً  یعنی  نشان  این 

بیندازید. بطری  مخصوص 
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Recyclable aluminum
این نشان به این معناست که این محصول از آلومینیوم 

بازیافتی ساخته شده است. 

 Recyclable steel
این  که  می دهد  نشان  محصوالت  روی  بر  نشان  این 

است. شده  ساخته  بازیافتی  استیل  از  محصول 

Waste electronics
تجهیزات الکترونیکی و IT، مانند تلفن های همراه، معموالً 
این نشان مخصوص را دارند. این نشان بیان می کند که 
به  نباید  مفیدشان  عمر  پایان  از  پس  را  محصوالت  این 
درون سطل زباله انداخت و  باید به مراکز بازیافت تحویل 
و  تفکیک  اصلی شان  قطعات  به  دوباره  تا  شوند  داده 

بازیافت شوند.

Compostable
پالستیک های  تجارت  سازمان  در   ،)Seedling( جوانه 
گیاهی اروپا ثبت شد. این نشان بر روی پالستیک هایی 
نصب می شود که قابلیت تبدیل به کود کمپوست را دارند.

 Paper
کاغذ  صنعت  بین المللی  انجمن  طرف  از  نشان  این 
برای   )National association of paper merchants(
شده  تعیین  کاغذی  خرید  کیسه های  و  بسته بندی ها 
است، که از کاغذ ها و مقواهای بازیافتی ساخته شده اند. 
میزان  که  شده  مشخص  درصد  به  عددی  آن  میان  در 
را  آنها  در  رفته  کار  به  بازیافتی  مقوای  یا  کاغذ  درصد 

نشان می دهد.
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نشانه گذاری روی بسته بندی های مواد غذایی  

شکل زیر برخی از مهم ترین نشان های مورد استفاده در صنایع غذایی را ارائه می کند:
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شناخت وسایل متداول آزمایشگاهی  

گرم  و  نگه داری  برای  که  ته گرد  است  لوله ای  آزمایش:  لولۀ 
کردن محلول ها ومایعات استفاده می شود، ته گرد بودن آن برای 
باید توجه  برابرگرمای مستقیم آتش نشکند؛  این است که در 
داشت که در هنگام گرم کردن آن، لوله نهایتاً تا 1/3 ظرفیتش 

پر باشد.

برس لوله یا لوله شور: نوعی برس که برای شستن و تمیز کردن 
دیوارة درونی لولة آزمایش کاربرد دارد.برای شستن لولة آزمایش، 

برس را درون لولة آزمایش قرار می دهند و می چرخانند.

جای لولۀ آزمایش: وسیله ای چوبی، پالستیکی یا فلزی است که 
برای نگه داری لولة آزمایش کاربرد دارد.

نگه داری  برای  که  است  چوبی  یا  فلزی  وسیله ای  گیر:  لوله 
لولة آزمایش به هنگام گرم کردن )لوله گیرفلزی( و گرفتن آن 

)لوله گیر چوبی( به کار می رود.

بشر: بشر که دارای دو نوع شیشه ای و پالستیکی است. از بشر 
برای برداشتن حجم معینی از مایعات و گرم کردن محلول ها، 
استفاده  محلول ها  انتقال  و  مواد  کردن  حل  محلول ها،  تهیة 
آن  است.  موجود  متفاوت  حجمی  اندازه های  به  می گردد.بشر 
را روی سه پایه و توری نسوز قرار می دهند و برای تبخیر، گرم 
کردن، صاف کردن و مواردی از این دست کاربرد دارد. اندازة 
آن باتوجه به حجم آن مشخص می شود )مانند 250 سی سی، 

600 سی سی، 1000 سی سی و ...(.
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کردن  گرم  برای  که  است  مخروطی شکل  ظرفی  مایر:  ارلن 
برای  همچنین  و  آنها  از  نگه داری  یا  و  مایعات،  و  محلول ها 
است  مختلف  اندازه های  در  و  دارد  کاربرد  مخلوط ها  هم زدن 
.)... و  )مانند: 250 سی سی، 600 سی سی، 1000 سی سی 

قیف: وسیله ای شیشه ای، پالستیکی و ... است که برای انتقال 
به کار  کردن  صاف  همچنین  دیگر،  ظرف  به  ظرفی  از  مایع ها 

می رود.

کاغذ صافی: نوعی کاغذ به شکل دایره است که برای جدا کردن 
مواد جامد از مخلوط ها )مثاًل جدا کردن نشاسته از آب( به کار 
می رود. برای استفاده از کاغذ صافی باید آن را در قیف قرار داد.

قیف جداکننده )دکانتور(: از آن برای جدا کردن مایعاتی مانند 
آب و نفت استفاده می شود که مخلوط نشدنی هستند.

شیشۀ ساعت: برای تبخیر سریع مایعات و محلول ها و نیز توزین 
مقدار کم مواد استفاده می شود.

بوتۀ چینی: وسیله ای فلزی یا چینی است که برای سوزاندن و یا 
ذوب کردن مواد به کار می رود. باید آن را با انبر )یا پنس بوته( 

برداشته و روی سه پایه و مثلث نسوز قرار داد.

ذوب  نیز  و  محلول ها  سریع  تبخیر  برای  آن  از  کپسول چینی: 
می شود. استفاده  مواد  کردن 
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 چراغ گازی )چراغ بونزن(: به یاد مخترع آن بونزن )شیمی دان 
آلمانی( نام گذاری شده است. این چراغ دارای دریچة هواست که 
هنگامی که از آن استفاده نمی کنیم باید دریچة هوا را ببندیم تا 

آتش، زرد رنگ و سردتر شده و دیده شود.

چراغ الکلی: گاهی به جای چراغ گازی از آن استفاده می شود. 
پیش از استفاده حتماً باید فتیله را تا حدی در آوریم که بخارها 

یا الکل بیرون رود و چراغ منفجر نشود.

فلزی،  یا  چینی  است  وسیله ای  کاردک(:  )اسپاتول،  قاشقک 
مانند قاشق )با دوسر( که برای برداشتن مواد جامد از ظرفی و 

به ظرف دیگر کاربرد دارد. انتقال آن 

برای  که  است  مقطر  آب  محتوی  ظرف  آب فشان)پی ست(: 
شست وشوی رسوب و یا اضافه کردن آب مقطر به کار می رود.

مخلوط  برای  که  است  تو پر  شیشه ای  میلة  شیشه ای:  هم زن 
به کار  محلول  یک  گرمای  کردن  یکنواخت  و  محلول ها  کردن 

می رود.

هاون چینی: از آن برای له کردن و ساییدن مواد استفاده می شود. 
باید توجه کرد که نباید دسته  هاون را درون هاون بکوبیم.
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این  دارد.  کاربرد  مایعات  چگالی  اندازه گیری  برای  پیکنومتر: 
وسیله در دو نوع ساده و دماسنج دار ساخته می شود.

برداشتن حجم  و  اندازه گیری  برای  که  است  وسیله ای  بورت: 
معینی از مایعات به کار می رود. از متداول ترین انواع آن بورت 
شیردار است. براساس میلی لیتر درجه بندی می شود و صفر آن 

باال، 100 آن در پایین قرار دارد.

بالن ته گرد: از این وسیله برای جوشاندن و تقطیر مایعات، تهیه 
اندازه های  در  و  می گردد  استفاده   ... و  گازها  چگالی  تعیین  و 
سی سی،   600 سی سی،   250 )مانند:  است  موجود  مختلف 

.)... و  1000 سی سی 

بالن ته صاف: بیشتر برای نگه داری مواد به کار می رود. کاربرد 
)مانند:  است  مختلفی  اندازه های  دارای  و  است  ارلن  مانند  آن 

.)... و  250 سی سی، 600 سی سی، 1000 سی سی 

بالن تقطیر )بالن با لولۀ کناری(: در اصل نوعی بالن ته گرد با لولة 
کناری است که کاربرد آن مانند بالن ته گرد است و لولة جانبی 

آن برای خروج مواد گازی است. 

کردن  رقیق  برای  بالن  این  از  ژوژه(:  )بالن  حجم سنجی  بالن 
محلول ها یا تهیة محلول های استاندارد استفاده می شود. بر روی 
گردن باریک آن یک خط نشانة حلقوی وجود دارد که گنجایش 
آن،  حجم  به  توجه  با  آن  اندازة  می کنند.  مشخص  را  حجمی 

مشخص می گردد.
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پیپت: برای برداشتن حجم معینی از مایعات به کار می رود، صفر 
آن در باالست و دارای دو نوع حباب دار و ساده است. برای پر 

کردن آن بهتر است از پوآر استفاده کرد.

اما  می شود؛  استفاده  مکش  برای  پوآر  از  )پوآر(:  پمپ  پیپت 
از  باید  ازپوآر  استفاده  از  قبل  باشند  سمی  مواد  در صورتی که 
سالم بودن آن اطمینان حاصل کنیم و آن را با آب امتحان کنیم.

طرز استفاده: دکمة A برای خالی کردن هوای داخل پوآر است. 
دکمة S برای مکش مواد سمی است. دکمة E برای خالی کردن 

مواد مکش شده است.

استوانۀ مدرج)مزور(: استوانه ای پایه دار و مدرج است و برخالف 
بورت و پیپت درجه بندی آن از پایین آغاز می شود. از آن برای 
برای  می شود.  استفاده  محلول ها  از  معینی  حجم  اندازه گیری 

تعیین حجم اجسام جامد بی شکل نیز کاربرد دارد.

می شود:  استفاده  زیر  موارد  در  وسیله  این  از  قطره چکان: 
مثل  محلول ها  یا  مایعات  از  کمی  و  دقیق  مقدار  برداشتن 
شناساگرها؛ برداشتن محلول هایی که بخار سمی تولید می کنند 
و محلول هایی که هنگام ریختن ممکن است بر دست و لباس 

بریزد.

A

ES
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مبرد )سرد کننده(: برای سرد کردن بخار حاصل از تبخیر مایعات 
استفاده می شود که روی دستگاه تقطیر بسته می شود.

مثلث نسوز: یک مثلث فلزی است که از سه قطعه روکش چینی 
نسوز ساخته شده است و از آن برای نگه داشتن بوته چینی در 

هنگام گرم کردن استفاده می شود.

به جای  گاهی  و  قیف  گرفتن  قرار  برای  آن  از  حلقه ای:  گیرۀ 
می شود. استفاده   ... و  بالن  داری  نگه  برای  سه پایه 

ظرف پتری )پلیت(: برای نگه داری محلول ها و نمونه های میکروبی 
به کار می رود.

گیرۀ کوره: به شکل قیچی است و برای برداشتن نمونه ها و بوتة 
داغ از درون کوره به کار می رود.

گیره: از آن برای نگه داشتن بیشتر وسایل مانند ارلن، بالن و... 
بر روی میله و پایه استفاده می گردد.
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گیرۀ بورت: از آن برای نگه داشتن بورت، لولة آزمایش، دماسنج 
و... استفاده می شود.

میله و گیره پایه: برای باال نگه داشتن وسایل معموالً به همراه 
پایه به کار می رود.

سه پایه: برای قرار دادن غیرمستقیم ظرف های ته صاف مانند 
ارلن و بشر و... بر روی آتش کاربرد دارد.

باید روی آن توری نسوز یا مثلث نسوز قرار داد و می توان توری 
روی  مستقیم  تماس  از  جلوگیری  برای  نسوز   را  مثلث  یا  نسوز 

شعله قرار داد.

با ظرفی  از تماس مستقیم آتش  توری نسوز: برای جلوگیری 
که می خواهیم آن را گرم کنیم )مانند بشر و ...(، ظرف را روی 
توری نسوز می گذاریم. در وسط توری، مادة سفید رنگی به نام 

»آزبست« وجود دارد که نسوز است.

پنس: برای برداشتن و نگه داشتن مقدار کمی مادة جامد به کار 
می رود.
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رطوبت  مجدد  جذب  از  جلوگیری  برای  دسیکاتور: 
محصوالت خشک یا خشک شده استفاده می شود.

و  مواد  کردن  توانایی خشک  که  است  دستگاهی  آون: 
استریل کردن وسایل شیشه ای و فلزی را دارد و می تواند 

حرارت تا دمای 300 درجه سلسیوس را ایجاد کند.

کوره: دستگاهی است که با ایجاد حرارت باال در آزمون 
تا  تواند  می  معموالً  که  می رود.  به کار  خاکستر  تعیین 

نماید. ایجاد  را  دمای 1100 درجه سلسیوس 

است.  محفظه دار  تهویة  نوعی  آزمایشگاهی:  هود 
آزمایش هایی را که گازهای سمی تولید می کنند در آن 
انجام می دهند تا بخارهای سمی به وسیلة تهویة آن، به 

هوای بیرون آزمایشگاه برود.
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طرز کار ترازوهای دیجیتال  

باید بر روی میز مخصوص توزین که تراز و فاقد لرزش است، قرار  1     ترازوی آزمایشگاهی 
. گیرد. به میز مخصوص توزین تکیه نکنید و هرگز آن را حرکت ندهید 

2  لرزش و توزین با وزن بیش از حد تحمل باعث خرابی و به هم خوردن کالیبراسیون ترازوی 
آزمایشگاهی می شود.

3     گذاشتن ناگهانی مواد روی کفة ترازوی آزمایشگاهی سبب اشکال در آن می شود.
از  توزین  برای  نریزید.  آزمایشگاهی  ترازو  کفة  روی  بر  مستقیماً  را  مادة شیمیایی  4   هرگز 

نچسبد. آن  به  شیمیایی  مواد  تا  کنید  استفاده  توزین  مخصوص  کاغذ  یا  شیشه ای  ظروف 
5  ترازوی آزمایشگاهی در مسیر نور خورشید نباشد و به دور از جریان هوا)کولر، بخاری( 

قرار داده شود. 
6  در موقع توزین پنجرة ترازو بسته شود.

7  گرد و غبار ترازوی آزمایشگاهی را به آرامی و با استفاده از جارو برقی، سشوار یا کهنة بدون 
پرز مرطوب تمیز کنید و در هنگام استفاده نکردن روکش ترازو را بکشید. 

8 مواد جاذب الرطوبه )Hygroscopic( قبل از توزین در Oven )110ـ C  105 °( خشک شده 
و در دسیکاتور قرار گرفته و در بطری یا شیشه مخصوص توزین در دار وزن شوند.

9  برای توزین از ظروف پالستیکی استفاده نکنید؛ چون ایجاد الکتریسیته ساکن کرده و در 
بر   )top loading( ترازوهای یک کفه ای ایجاد می کند. اساس کار  الکترونیکی اشکال  ترازوهای 

اساس جایگزینی مغناطیسی است. 
10  جسمی را که می خواهید وزن کنید، نباید از محیط، سردتر یا گرم تر باشد زیرا با ایجاد 

جریان هوا در اطراف خود جرم به درستی به دست نمی آید. و در این صورت جسم گرم سبک تر 
و جسم سرد سنگین تر نشان داده می شوند.
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طرز کار میکروسکوپ های دو چشمی  نوری  

عدسی شمارة 4 شیئی را مقابل جسم قرار دهید.
عدسی  داخل  از  ببرید.  نقطه  پایین ترین  به  را  میکروسکوپ  صفحه  بزرگ  تنظیم  پیچ  با 
چشمی نگاه کرده، با پیچ تنظیم بزرگ آرام آرام صفحة میکروسکوپ را باال آورید تا جسم دیده 
شود. پیچ تنظیم کوچک را آنقدر جابه جا کنید تا تصویر جسم کاماًل شفاف شود. بعد از مشاهدة 
تصویر جسم اگر بخواهید جسم را بزرگ تر ببینید فقط الزم است عدسی یک شماره بزرگ تر را 

مقابل جسم قرار دهیم و فقط با پیچ کوچک آن تصویر را واضح کنید.
به  نیاز  برای مشاهدة اشیای بسیار کوچک استفاده می شود و  از عدسی شیئی شمارة 100 

است. یا سدر  ایمرسیون  روغن 

میکروسکوپ  

عدسی چشمی

عدسی شیئی

عدسی های شیئی

صفحه مکانیکی
دیافراگم

منبع نور

بازو

پیچ تنظیم 
صفحه

پیچ تنظیم 
سریع

پیچ تنظیم 
دقیق
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PET: پلی اتیلن ترفتاالت
آب، ظرف  بطری  نوشیدنی ها،  بطری  بسته بندی:  کاربردهای 
بطری  آبمیوه،  بطری  سس ها،  ظرف  زمینی،  بادام  کرة 

مایع. روغن های 
فقط یک بار  باید  نوشیدنی  یا  آب  بطری های  از  رتبۀ خطر: 
استفاده کرد و از قرار دادن آنها در فریزر و یا ریختن مایعات 

داغ درون آنها خودداری شود.

 HDPE: پلی اتیلن با وزن مولکولی باال
کاربردهای بسته بندی: بطری های مات شیر، آبمیوه، روغن های 
محلول های  سفیدکننده،  مایع  پاک کن،  شیشه  خوراکی، 
ضدعفونی کننده، کیسة زباله یا خرید، و بسته بندی ماست 

و کره و مواردی از این دست.
 رتبۀ خطر: بی خطر.

PVC: پلی وینیل کلراید
کاربردهای بسته بندی: بطری های شیشه پاک کن، روغن های 
شامپو،  شوینده،  و  کننده  ضدعفونی  محلول های  خوراکی، 
لوله کشی،  پزشکی،  وسایل  کابل ها،  و  سیم ها  روکش 

شیلنگ های آب، پنجره ها.
مواد  تماس  از  کلرین  وجود  به دلیل  خطرناک،  خطر:  رتبه 
جداً  آن  سوزاندن  یا  و  پالستیک  نوع  این  با  گرم  غذایی 

شود. خودداری 

LDPE: پلی اتیلن با وزن مولکولی پایین
کاربردهای بسته بندی: بطری هایی که باید قابل فشرده شدن 
و انعطاف پذیر باشند، کیسه های نان، بسته بندی مواد غذایی 

یخ زده.
رتبۀ خطر: بی خطر.

انواع پالستیک 



75

PP : پلی پروپیلن
محلول های  حاوی  بطری های  بسته بندی:  کاربردهای 
در  فرنگی،  گوجه  سس  بطری  ماست،  ظرف  غلیظ، 
شربت های  بطری  و  نوشیدنی  نی  بطری ها،  پالستیکی 

دارویی.
با مواد غذایی  به ویژه در مجاورت  رتبه خطر: بی خطر، 

داغ.

PS: پلی استایرن
شانه  مصرف،  یک   بـار  ظروف  بسته بندی:  کـاربـردهـای 

گوشت. انواع  بسته بندی  تخم مرغ، 
رتبۀ خطر: خطرناک، این نوع پالستیک در مجاورت با 

غذای داغ آن را به شدت سمی می نماید.

سایر پالستیک ها که ترکیبی از انواع پالستیک ها می باشد.
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فاکتورهای دوخت قوطی های کنسروی  

عالمت نام التیننام فاکتور دوخت قوطی
واحدفرمولاختصاری

اندازه گیری

mmـExternal seam heightHطول ارتفاع دوخت  خارجی

mmـBody hookBHطول قالب بدنه

mmـEnd hookEHطول قالب سر یا کف

OverlapOO=BH+EH+te-Hmmاندازه درگیری

Percentage overlapR%R%=O/H-)2te+tb(×100%درصد درگیری

نسبت طول قالب بدنه داخلی به 
ـBody hook buttingBHB%BHB=)IBH×100(/ISLطول داخلی دوخت 

mmـCountersink depthEعمق دوخت

mmـBody flange withLلبه خمیده بدنه

Seam free spaceFSFS=ST-)3te+2tb(mmفضای آزاد دوخت

mmـSeam thicknessSTضخامت دوخت

mmـBody thicknessTbضخامت ورق بدنه

mmـEnd Thicknessteضخامت ورق سر یا کف

Internal body hookIBHIBH=BH-1/1 tbmmطول قالب بدنه داخلی

Internal seam lengthISLISL=H-1/1)2te+b(mmطول داخلی دوخت 

Difference between hooksDhDH=Bh-Ehmmاختالف بین قالب ها

برخی از انواع الک های قوطی های کنسروی 
نوع الکمصارفنوع الک قوطی

)R الئورزینیدانه ریزهای رنگین گیالس و سایر میوه هاالک میوه )الک

الئورزین اصالح شدهفراورده های مرکبات و کنستانتره هاالک مرکبات

فنولیکفراورده های ماهی و اسپریدهای گوشتالک مواد غذایی دریایی

اپون ها )اپوکسی رزین( اصالح شده با گوشت و فراورده های آنالک گوشت
پیگمان آلومینیومی

الک قوطی های آشامیدنی
غیرگازدار

آب سبزی ها، آب میوه های قرمز، میوه های با 
خاصیت خورندگی، آشامیدنی های غیرگازدار

پوشش دوالیه با اولئورزین به همراه پوشش 
درب قوطی وینیل است.

الک مخصوص 
پوشش دو الیه با اولئورزین یا پلی بوتادی ان آشامیدنی های گازدار و ماءالشعیرآشامیدنی های گازدار

که درب قوطی پوشش وینیل داده شده است.

C ذرت، نخودفرنگی و سایر فراورده های الک
الئورزین با پیگمان اکسید رویسولفوردار شامل بعضی غذاهای دریایی
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جدول ابعاد قوطی های کنسروی  

نام قوطي

اندازه قوطي ها

برحسب اینچبرحسب میلي متر

ارتفاعقطرارتفاعقطر

705636/5202109 گرمي )اسم معروف 100 گرمي(

1756856211202 گرمی

30068102211400 گرمي بلند

2507659300205 گرمي

50076118300410 گرمي بلند

50010359401205 گرمي کوتاه

103119401411یک کیلویي

157178618700سه کیلویي

157242618952پنج کیلویي

* ابعاد قوطی های کنسروی معموالً برحسب اینچ و به صورت دو عدد سه رقمی نشان داده می شوند؛ 
که به ترتیب بیانگر قطر و ارتفاع قوطی هستند. عدد اول، عدد صحیح برحسب اینچ و دو عدد 
1 اینچ هستند. به طور مثال قوطی های با ابعاد 401 × 411 نشانگر قوطی هایی 

16
بعدی برحسب 

14 اینچ است. 
16

114 اینچ و ارتفاع آنها 
16

است که قطر آنها 
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برخی از افزودنی های مورد استفاده در صنایع غذایی 

اثرمثالنوع افزودنی

نگهدارنده ها

و  سوربیک اسید  و  بنزوئیک 
آنها نمک های 

و  مایع  غذاهای  در  کپک  رشد  از  جلوگیری 
نوشابه و  آبمیوه  مانند  اسیدی 

فراورده های گیاهی مانند میوه های خشکگاز SO2 و مشتقات آن

جلوگیری از رشد کپک در آرد و نانپروپیونیک اسید و نمک های آن

در نیتریت پتاسیم و سدیم بوتولینوم  کلستریدوم  رشد  از  جلوگیری 
فراورده های گوشتی

جلوگیری از اکسیداسیون چربی و روغنBHT ـ BHAآنتی اکسیدان ها

جلوگیری از فعالیت آنزیم ها به ویژه در میوه های آسکوربیک اسیدکنترل کننده آنزیم ها
پوست کنده

امولسیون کننده ها
طبیعی )لسیتین(

عامل استحکام و ایجاد امولسیون
مصنوعی )منو، دی گلیسرید(

بی رنگ کننده ها، سفید کننده، 
اصالح کننده و تعدیل کننده 

نشاسته

بهبود کیفی آردکلر دی اکسید

جهت افزایش حاللیت نشاسته در آبسدیم هیپوکلریت

تثبیت کننده ها و 
استحکام دهنده ها

و  دکسترین  نشاسته،  صمغ ها، 
ژالتین

ایجاد حالت چسبندگی و ژله ای در سس ها و 
پودینگ ها

استیک عوامل اسیدی کننده اسکوربیک،  سیتریک، 
تارتاریک اسید اصالح طعم و جلوگیری از رشد میکروارگانیسم هاو 

و مکمل های غذایی  D ، B ، A ،Cویتامین های
ید و  وکلسیم  آهن 

شیر و محصوالت غالت و مارگارین و روغن های 
گیاهی و آب میوه ها و نمک خوراکی

ادویه جات و اسانس هاطعم دهنده ها

رنگ ها
کورکومین  )زعفران(،  کروسین 
)از زردچوبه(، سانست یلو )زرد( 

و برلیانت )آبی( 
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برخی از هیدروکلویید های مورد استفاده در صنایع غذایی 

موارد مصرفنقش و عملحاللیتمنشأنام هیدروکلوئید

علف دریایی قهوه ای آلژین
رنگ

محلول در آب 
سرد

بهبود قوام و خاصیت 
ژل کنندگی

پودینگ ها، سس ها و 
دسرها

ساالد، دسرها و افزایش ویسکوزیتهـمیکروبیزانتان
آشامیدنی ها

مواد مترشحه صمغ عربی
درخت افرا )آکاسیا(

محلول در آب 
سرد و گرم

امولسیفایر، پایدار کننده، 
جلوگیری از شکرک زدن

سس ها و چاشنی ها، 
بستنی، عصاره مرکبات

محلول در آب علف دریایی قرمزآگار
چاشنی ساالد، ماست تشکیل ژلداغ

محلول در آب علف دریاییکاراگینان
فراورده های لبنی، تشکیل ژلداغ

دسرهای ژله ای 

محلول در آب دانه درختصمغ لوبیای لوکاست
داغ

افزایش ویسکوزیته و 
تشکیل ژل

پنیر، بستنی، سوپ و 
فراورده های نانوایی

دانه گیاه گوار از گوار
حبوبات

محلول در آب 
سرد و گرم

ایجاد محلول ویسکوز و 
ماده پراکنده سازی

بستنی، آشامیدنی ها و 
فراورده های نانوایی و 

سس ها

مواد مترشحه گاتی )هندی(
تثبیت کننده و ـدرخت 

امولسیون ساز
سیروپ های کره ای و 

امولسیون های آب و روغن

محلول در آب بوته گونکتیرا )تراگاکانت(
سرد

قوام دهنده، پایدارکننده و 
چاشنی ها و سس هاامولسیفایر 

پوست مرکبات و پکتین
سس ساالد و مرباقوام دهندگی و تولید ژلمحلول آب سردتفاله سیب

کربوکسی متیل سلولز 
 )CMC(محلول در آب سنتزی

سرد و داغ

استحکام دهنده، 
اتصال کننده و 

سفت کننده

پودینگ ها، چاشنی ها و 
سس ها

استخوان و پوست ژالتین
گاو و خوک

محلول در آب 
ماست و سس ساالدژل کنندگیگرم

گندم، ذرت و نشاسته
سیب زمینی

محلول در آب 
سس هاقوام دهندگیگرم

سفت کننده و ـاصالح نشاستهنشاسته اصالح شده
دسرها و سس هاتثبیت کننده

* در کشورهای اسالمی از ژالتین خوکی استفاده نمی شود.
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مهم ترین شیرین کننده های طبیعی و مشابه طبیعی  

منبع تهیه موارد مصرف نام شیرین 
کننده ردیف

جو
بیسکویت، کراکرهای تخمیری، انواع کارامل، شیرینی، تولید 
سرکه، غالت صبحانه ای، بسیاری از نوشابه ها، غذای کودک 

تولید ماءالشعیر
مالت جو 1

دانه های خشک خرما
غذایی  در محصوالت  اینورت  قند  و  به عنوان جایگزین شکر 
فراورده های  نوشیدنی ها،  و  آبمیوه  شیرینی،  و  کیک  مانند 

رژیمی محصوالت  برخی  و  بستنی  نظیر  لبنی 
قند خرما 2

میوه ها  کاربرد فراوان در صنایع غذایی مثل شکالت و آبنبات سازی و 
مفید برای بیماران دیابتی فروکتوز 3

نشاسته غالت
شکالت،  شیرینی،  کیک،  بیسکویت،  تولید  نانوایی،  صنعت 
آبنبات، نوشابه، انواع آب میوه، کمپوت سازی، مربا، ژله، بستنی 

و غالت صبحانه
گلوکز 4

زنبور عسل محصوالت قنادی، مارماالدها، مرباها، حبوبات صبحانه، نوشابه ها، 
محصوالت شیر عسل 5

شیره درخت افرا کیک  ها و دسرها شربت افرا 6

گیاه استویا تهیه گز، بیسکویت، مربا، انواع بستنی، دارو برای بیماران دیابتی 
و به منظور مقابله با پوسیدگی دندان و درمان بیماری های پوستی استویا  7

و  و سبزیجات  میوه ها 
به طور تجاری از چوب 

بالل و درخت غان

آدامس  ها، شکالت ها، آبنبات های خنک کننده، خمیردندان ها 
و غذاهاي رژیمي زایلیتول 8

چغندر قند
مناسب برای افراد دیابتی، قنادی و تزئین کیک، انواع آب نبات، 
،انواع بیسکویت، شکالت صبحانه، حلوا شکری، پودر  پولکی 

ژله، آدامس،نان و محصوالت پخت
ایزو مالت 9

شربت ذرت تهیه شکالت و شیرینی های افراد دیابتی، شیرین کننده محصوالت 
دارویی وخمیر دندان و تثبیت کننده رطوبت در شیرینی پزی سوربیتول  10
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مهم ترین شیرین کننده های مصنوعی 

ف
نام ردی

شیرین کننده
موارد مصرف

برای  روزانه  مصرف  مقدار 
بدن وزن  کیلوگرم  هر 

تولیدی  کالری  میزان 
گرم هر  ازای  به 

1
آسه سولفام 

پتاسیم
دسرهاي  نانوایي،  صنایع  محصوالت 

آبنبات ها و  نوشیدنی ها  فریز شده، 
ـ 0 میلی گرم 0 کالری15 

ساخارین2
صنایع  ـ  دارو  تولید  ـ  رژیمی  نوشیدنی های 

دیابتی بیماران  غذایی  رژیم  ـ  قنادی 
بسیار کم5 میلی گرم

سوکرالوز3
)کنسرو،  دارویی  و  غذایی  صنایع  در 
کیک،  نوشیدنی ها،  انواع  شربت،  سس، 

و...( بستنی  دسر، 
0 کالری5 میلی گرم

1/4 کیلوکالری1ـ0 میلی گرمنوشیدنی ها و طیف وسیعی از غذاهاآلیتام4

آسپارتام5
پُرکننده هاي  غالت،  نانوایي،  صنایع  در 
کافی میکس،  قنادي،  محصوالت  کیک ها، 

رژیمی نوشابه های 
4 کالری40ـ0  میلی گرم

ویژگی های فیزیکی شربت ساکارز  

دانسیته شربت )کیلوگرم بر لیتر(کیلوگرم شکر در هر لیتر شربتبریکس شربت
50/051/01968

100/1031/04003
150/1581/06111
200/2151/08297
250/2751/10564
300/3371/12913
350/4021/15350
400/471/17874
450/541/20491
500/6141/23202
550/6911/26007
600/7711/28908
650/8631/32210
700/9421/34997
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ویژگی های فیزیکی محلول سدیم کلرید

وزن مخصوصگرم نمک در لیتر آبدرصد وزنی سدیم کلریددرجه سالومتر

0001 )آب خالص(

41/05610/71/007

102/640271/019

143/69538/31/026 )آب دریا(

205/27955/61/038

246/33567/41/046

307/91985/71/058

348/92498/31/066

4010/558117/71/078

4411/6141311/086

5013/198151/61/098

5414/253165/81/106

6015/837187/81/118

6416/893202/51/126

7018/477226/11/139

7419/532242/11/147

8021/116266/91/16

8422/1722841/169

9023/755301/71/178

9424/811328/71/191

10026/395357/61/204)آب نمک اشباع(
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جدول تصحیح حرارتی غلظت های آب نمک

به ازای هر درجه پایین تر از C°15 درجه سالومتر
اضافه می شود

به ازای هر درجه باالتر از C°15 کسر 
می شود

100/0490/060ـ0

200/0640/082ـ11

300/0770/094ـ21

400/0870/103ـ31

500/0950/112   ـ41

600/1020/118   ـ51

700/1070/122ـ61

800/1120/128   ـ71

900/1160/131ـ81

1000/1200/134ـ 91


