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Metode de ambalare a mărfurilor



Ambalarea

Ambalarea reprezinta activitatea de 

proiectare si de fabricare a materialelor 

protectoare pentru diferite produse.



a) Ambalarea porţionată 

b) Ambalarea tip aerosol 

c) Ambalarea în folii contractibile 

d) Ambalarea aseptică

e) Ambalarea în vid

f) Ambalarea în atmosferă modificată

Metode de ambalare a mărfurilor



Ambalarea porţionată

❖este acel proces în care cantitatea

produsului se consuma o singura dată.

❖ Aceste ambalaje pot fi plicuri, cutii,

tavite etc.



Ambalarea tip aerosol 

❖ ambalajul tip aerosol este un 

recipient rezistent la o presiune 

interioara data

❖ prevazut cu o deschidere in 

care se monteaza o„valva”,care 

asigura  distribuirea produsului 

sub forma de spuma,pudra sau 

in stare lichida.



Ambalarea în folii contractibile 

❖acesta este o metoda de ambalare

a produselor in bucati mici, uniforme,

prin asezarea lor pe o placa-suport,

avand alveole termoformate, urmata

de inchidere prin acoperire cu folie si

termosudare.



Ambalarea aseptică

❖ambalarea aseptica  

consta in introducerea 

unui produs sterilizat,  

destinat comercializarii, 

intr-un recipient            

sterilizat, in conditii      

aseptice, urmata de      

inchiderea  recipientului 

astfel incat sa fie          

prevenita contaminarea 

produsului cu               

microorganisme.



Ambalarea în vid

Ce este ambalarea în vid?

Ambalarea în vid constă în introducerea produsului într-un ambalaj impermeabil 

la gaze și la scoaterea aerului, suprimând astfel oxigenul, principalul agent 

responsabil de o eventuală alterare a produsului.

Cum se face ambalarea în vid?

Pentru ambalarea în vid se utilizează mai ales folii din materiale complexe de am

balare.



Foliile de ambalare în vid trebuie să 

îndeplinească anumite cerințe:

1. Rezistență mecanică bună

2. Protecție împotriva luminii

3. Rezistență împotriva produselor agresive

4. Rezistență la temperatură



Ambalarea CRYOVAC

-este o variantă îmbunătățită a ambalării în vid care presupune pe lângă scoatere

a aerului din ambalaj prin aspirație și introducerea ambalajului în care se află prod

usul în apă la temperaturi 92°C-97°C, timp de o secundă.Foliile Cryovac se contr

ag cu 50-80% etanșeizând astfel produsul.



Metoda este folosită la ambalarea legumelor si fructelor, 

pestelui, branzeturilor,carnii, mezelurilor si in general pre

paratelor din carne.



Ambalarea în atmosferă modificată

Ce este?
Ambalarea în atmosferă modificată constă în închiderea produsului într-un 

ambalaj în care atmosfera din interior este modificată în ceea ce privește 

conținutul în dioxid de carbon, oxigen, azot și vapori de apă.

Cum se face?
De exemplu concentrația de oxigen este redusă sau în multe cazuri eliminată 

complet și înlocuită cu azot pentru a elimina oxidarea grăsimilor.

In unele cazuri, ca de exemplu în cea de ambalare a cărnii sau legumelor

amestecul gazos conține si oxigen pentru menținerea culorii.

Un alt exemplu ar fi dioxidul de carbon care este agent bacteriostatic si fungistatic 

deci atunci cand este prezent reducere multiplicarea bacteriilor si mucegaiurilor.



Metoda este folosită pentru ambalarea produselor vegetale pro

aspete, pastelor fainoase, carnii, pestelui si a cafelei.



Vă mulțumim pentru atenție!


