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REZUMAT 
Ambalarea aseptică poate fi definită ca umplerea unui produs steril comercial în recipiente sterile în condiţii aseptice şi 
închiderea recipientelor astfel încât reinfecţia este prevenită (închidere ermetică). Se obţin produse calitativ superioare, cu 
durată de valabilitate mărită. Realizarea ambalării aseptice presupune atât sterilizarea produsului cât şi a ambalajelor 
utilizate. Sterilizarea produselor ambalate aseptic se realizează prin procedee HTST sau UHT, care permit atât distrugerea 
microorganismelor cât şi inactivarea enzimelor. Sterilizarea materialelor de ambalaj destinate ambalării aseptice se 
realizează prin iradiere cu UV-C, IR, radiaţii ionizante şi impulsuri ultrascurte de lumină (IUL), tratament termic cu abur, aer 
cald sau combinat şi tratament chimic cu apă oxigenată, acid peracetic sau oxid de etilenă. 
 
ABSTRACT 
Aseptic packaging is the filling of a commercially sterile product into sterile container under aseptic conditions and 
hermetically sealing of the containers so that re-infection is prevented. The product obtained has a superior quality and an 
extended shelf-life. To realise aseptic packaging food sterilisation and containers sterilisation are needed. Sterilisation of 
food aseptically packaged is done by using HTST and UHT processes which destroy micro-organisms and inactivate 
enzymes. Packaging materials used in food packaging are sterilised by UV-C radiation, IR radiation, ionising radiation or 
intense light pulses (ILP), thermal processes: saturated steam, hot air or a mixture of hot air and steam and chemical 
treatments with hydrogen peroxyde, peracetic acid or ethylene oxide. 

 

1. INTRODUCERE 

Ambalarea aseptică poate fi definită ca umplerea unui 
produs steril comercial în recipiente sterile în condiţii 
aseptice şi închiderea recipientelor astfel încât reinfecţia 
este prevenită, cu alte cuvinte o închidere ermetică. În 
figura 1 sunt reprezentate, sub forma unei diagrame, etapele 
şi cerinţele ambalării aseptice. 

Termenul aseptic implică absenţa sau eliminarea ori-
cărui organism nedorit  din produs, ambalaj sau alte zone 
specifice, în timp ce termenul ermetic este folosit  pentru a 
indica proprietăţi mecanice corespunzătoare excluderii 
pătrunderii microorganismelor într-un ambalaj şi a gazelor 
sau vaporilor de apă în şi din ambalaj. 

Termenul steril comercial a fost definit  ca absenţa 
microorganismelor capabile de reproducere în alimente în 
condiţii de depozitare şi distribuţie fără refrigerare, aceasta 
însemnând că absenţa absolută a tuturor microorganis-
melor nu este obţinută practic. 

Există două domenii specifice de aplicare a ambalării 
aseptice: 

– ambalarea produselor presterilizate şi sterile; 
– ambalarea produselor nesterile pentru a evita infecta-

rea cu microorganisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Reprezentarea schematizată a ambalării aseptice  
(după Astrom, 1985). 

 
Ambalarea aseptică se foloseşte din următoarele motive: 
– folosirea recipientelor nepotrivite pentru sterilizare 

în ambalaj; 
– folosirea avantajului oferit  de procesele de sterilizare 

HTST care sunt eficiente termic şi, în general, permit 
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obţinerea de produse calitativ superioare în comparaţie cu 
cele prelucrate la temperaturi mai scăzute timp îndelungat; 

– prelungirea duratei de valabilitate a produselor la 
temperaturi normale. 

Printre primele aplicaţii ale ambalării aseptice se 
numără laptele şi produsele lactate la care s-au adăugat 
ulterior alte produse: sucuri de fructe şi legume, produse 
cu particule (compoturi), supe, budinci, deserturi etc. 

Astfel, prima ambalare aseptică a alimentelor (lapte 
ambalat în cutii metalice) a fost realizată în Danemarca, de 
Nielsen, înainte de 1913, pentru care s-a obţinut un patent 
în 1921 numit conservare aseptică. Câţiva ani mai târziu 
(1917), în S.U.A., Dunkley a obţinut un patent pentru 
sterilizarea cu abur saturat a cutiei şi capacului, urmată de 
umplere cu produs presterilizat. Compania America Can a 
realizat în 1933 o maşină numită Heat-Cool-Fill care 
folosea abur saturat sub presiune pentru a steriliza cutiile 
şi capacele. Cutiile sterile erau umplute cu produs steril, 
iar capacele, introduse într-o cameră închisă presurizată cu 
abur sau cu un amestec de abur şi aer. În 1940, Martin a 
realizat un procedeu care consta în sterilizarea cutiilor 
goale cu abur supraîncălzit la 210°C înainte de umplere cu 
produs sterilizat rece (Robertson, 1993). 

Întrucât ambalarea aseptică a laptelui sterilizat UHT în 
cutii metalice nu s-a dovedit economică, îndeosebi din 
cauza costului cutiilor, după 1956 compania Tetra Pak din 
Suedia a recurs la un nou sistem de ambalare aseptică, 
în cartoane. Astfel, Alpura AG – Bern (Elveţia) a vândut 
pentru prima dată, în 1961, lapte ambalat aseptic în car-
toane tetraedrice Tetra Classic produse de Tetra Pak 
(Robertson, 1993; Schulte, 1989). 

2. PRINCIPIILE STERILIZĂRII 
PRODUSULUI 

Procedeele de sterilizare folosite în prelucrarea aseptică 
a produselor alimentare sunt HTST (high temperature 
short time) sau UHT (ultra heat treated sau ultra high 
temperature). 

Procedeul HTST este definit  ca o sterilizare obţinută 
prin încălzirea produsului la temperatură ridicată t imp de 
câteva secunde până la câteva minute în funcţie de 
valoarea temperaturii. 

Procedeul UHT reprezintă o sterilizare termică în flux 
continuu la o temperatură variind între 130 şi 150°C şi 
durata de menţinere de 2-8 secunde. Temperatura cea mai 
ridicată se foloseşte pentru produsele cu viscozitate mică, 
aşa cum este laptele, iar cea mai scăzută, pentru produse 
cu viscozitate mare. Federaţia Internaţională a Laptelui a 
propus ca laptele UHT să fie definit  ca lapte supus unui 
proces de încălzire continuă la o temperatură ridicată pentru 
un timp scurt după care este ambalat aseptic. Tratamentul 
termic trebuie să fie de cel puţin 135°C timp de una sau 
mai multe secunde. (Robertson, 1993, după Hersom, 1985). 

O problemă asociată cu folosirea procedeelor HTST şi 
UHT este cea a inactivării adecvate a enzimelor. Aceasta 
este specifică enzimelor vegetale (în special peroxidaze), 
respectiv proteazelor şi lipazelor bacteriene produse de 
bacteriile psihrotrofe, îndeosebi Pseudomonas sp. 

Enzimele bacteriene sunt de circa 4000 de ori mai 
rezistente la temperatură decât sporii de Bacillus stearo-
thermophilus, cei mai rezistenţi dintre sporii care trebuie 
distruşi printr-un tratament termic. Astfel, pe măsură ce 
temperatura de prelucrare creşte, un procent mai mare de 
enzime supravieţuiesc pentru acelaşi efect de sterilizare. 
Ca o consecinţă, probabilitatea de deteriorare enzimatică 
în timpul depozitării produselor prelucrate creşte cu 
creşterea temperaturii la care are loc tratamentul termic. 
Aceasta poate duce la defecte calitative în timpul depozită-
rii produselor lactate tratate UHT; de exemplu, proteazele 
pot favoriza apariţia aromei amare şi a gelatinizării. 

Din punct de vedere comercial, sterilizarea produselor 
alimentare prin utilizarea celor mai ridicate temperaturi 
posibile un timp cât mai scurt posibil a dus la apariţia unui 
număr de echipamente cu design şi configuraţie diferenţi-
ate. Schimbătoarele de căldură utilizate pentru sterilizare 
se împart în două grupe: 

● schimbătoare de căldură indirecte, în care produsul 
şi fluidul agent termic sunt separate printr-o suprafaţă 
de schimb termic: schimbătoare de căldură multitubula-
re, schimbătoare de căldură cu plăci şi schimbătoare de 
căldură cu suprafaţă raclată; 

● schimbătoare de căldură directe, în care aburul 
condensează în produs pentru încălzire, iar vaporii sunt 
eliminaţi din produs prin evaporare pentru răcire: schim-
bătoare de căldură cu injecţie de abur (abur în produs) şi 
schimbătoare de căldură cu infuzie de abur (produs în 
abur). 

Obiectivul proiectării unor astfel de echipamente a 
fost îmbunătăţirea vitezei de transfer termic spre şi de la 
produsul alimentar în ideea reducerii duratei necesare 
pentru încălzire şi răcire. În general, sistemele directe 
necesită durate mai mici de încălzire şi de răcire decât 
cele indirecte şi produc mai puţine probleme legate de 
îmbrunare şi de mărimea instalaţiei. Sistemele indirecte 
permit o mai bună recuperare a căldurii, asigură o 
temperatură finală mai precisă şi nu sunt predispuse la 
contaminare prin condensarea aburului. 

În ultimii ani s-a studiat mult folosirea încălzirii cu 
microunde, respectiv încălzirea rezistivă (ohmică) pentru 
sterilizarea produselor alimentare (Datta şi Ananthes-
waran, 2001; Pain et al., 1995). 

Indiferent de tipul sterilizatorului folosit , produsul steril 
este răcit  după sterilizare la o temperatură corespunzătoare, 
de obicei 20°C pentru produsele cu viscozitate scăzută, ca 
laptele şi sucurile de fructe, şi 40°C pentru produse cu 
viscozitate ridicată, ca budincile şi diferite deserturi. Ur-
mează apoi ambalarea în recipiente presterilizate, operaţie 
care trebuie realizată într-o incintă aseptică. 
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Un sistem de umplere aseptică trebuie să îndeplinească 
o serie de cerinţe, fiecare trebuind a fi satisfăcută individual 
înainte ca întreg sistemul să fie considerat satisfăcător: 

– recipientul şi metoda de închidere trebuie să fie 
potrivite pentru umplere aseptică şi nu trebuie să permită 
trecerea microorganismelor în recipientul închis în timpul 
depozitării şi distribuţiei; 

– recipientul sau partea care vine în contact cu pro-
dusul trebuie să fie sterilizată după confecţionare şi înainte 
de umplere; 

– dacă este necesar un sistem de închidere, acesta 
trebuie sterilizat chiar înainte de aplicare; 

– închiderea trebuie aplicată şi etanşată pe loc, în timp 
ce recipientul este încă în zona sterilă, pentru a preveni 
trecerea microorganismelor de contaminare. 

3. STERILIZAREA SUPRAFEŢEI 
AMBALAJULUI 

3.1. Reducerea numărului de micro-
organisme 

Reducerea numărului de microorganisme (valoarea D) 
pentru sterilizarea suprafeţei materialului de ambalaj 
aflat în contact cu alimentele este determinată de tipul 
produsului, termenul de valabilitate dorit şi temperatura de 
depozitare potrivită. Pentru produsele nesterile acide cu 
pH < 4,5 este necesară o reducere zecimală a sporilor 
bacterieni de 4D. Pentru produsele cu aciditate scăzută, 
sterile, neutre, cu pH > 4,5, este necesară o reducere 
zecimală de 6D. Totuşi, dacă există posibilitatea ca 
bacteria Clostridium botulinum  să se dezvolte pe produs, 
trebuie asigurată o reducere de 12D (Reuter, 1989). 

Pentru stabilirea gradului de sterilizare a ambalajelor 
destinate ambalării aseptice se calculează raportul de ne-
sterilitate sau de eroare, Er, care este numărul de ambalaje 
nesterile sau cu defecte raportat la numărul total de 

ambalaje realizate într-o perioadă de timp şi poate fi 
calculat cu relaţia: 

 A
R
N

Er = ,  (1) 

în care: 
N este numărul de microorganisme de pe suprafaţa de 

contact cu produsul alimentar; 
A – aria suprafeţei de contact cu produsul alimentar, în m2; 
R – numărul de reduceri zecimale obţinute în procesul de 

sterilizare. 
Recipientele mai mici, cu o suprafaţă de contact cu 

produsul alimentar mai mică, vor fi mai puţin contaminate 
iniţial şi vor necesita o sterilizare mai puţin severă pentru a 
se obţine o anumită valoare a Er. Invers, recipientele mai 
mari necesită procese de sterilizare mai severe. 

Din date experimentale referitoare la microorganismele 
identificate pe ambalaje s-a stabilit  că doar 3% din numă-
rul total de microorganisme de pe suprafaţa ambalajului 
sunt spori. Astfel, s-a adoptat o valoare maximă de 
1000 mo / m2 (30 spori / m2) pentru filmele din materiale 
plastice şi laminatele din hârtie sub formă de bobină şi de 
3000 mo / m2 (90 spori / m2) pentru pahare termoformate 
preconfecţionate. Folosind aceste valori s-a calculat 
raportul de nesterilitate, Er, pentru o varietate de ambalaje 
de diferite mărimi şi t ipuri (tabelul 1). 

Conform tabelului 1, cu cât este mai mic ambalajul, 
deci cu cât este mai mică suprafaţa de contact cu 
alimentul, cu atât mai mic este raportul de nesterilitate Er 
obţinut în procesul de sterilizare a materialului de ambalaj. 

Datorită importanţei contaminării microbiene iniţiale a 
materialului de ambalaj trebuie luate măsuri ca aceasta să 
fie cât mai scăzută posibil. Astfel, materialul de ambalaj 
trebuie produs, transportat şi depozitat în medii care să fie 
cât mai lipsite de microorganisme. 

În prezent, pentru sterilizarea materialelor de ambalaj 
destinate ambalării aseptice se utilizează trei procedee, fie 
individual, fie în combinaţie: iradierea, tratamentul termic 
şi tratamentul chimic. 

 
Tabelul 1. Raportul de nesterilitate Er pentru diferite tipuri şi mărimi de ambalaje 

 
Raportul de nesterilitate, Er 

Bobină de material de ambalaj pentru: 
Ambalaje din carton cu capacitatea: 

 

200 ml 500 ml 1 l 
Pahare din plastic, 

15 ml 

Pahare din plastic 
prefabricate,        

150 ml 

Numărul de spori, N 30 30 30 30 90 
Aria suprafeţei, A 0,025 0,045 0,075 0,0037 0,018 
R = 103 – – – – 1,6·10–3 
R = 104 0,75·10–4 1,4·10–4 2,3·10–4 1·10–5 1,6·10–4 
R = 105 0,75·10–5 1,4·10–5 2,3·10–5 1·10–6 1,6·10–5 
R = 106 0,75·10–6 1,4·10–6 2,3·10–6 1·10–7 1,6·10–6 
R = 107 0,75·10–7 1,4·10–7 2,3·10–7 1·10–8 1,6·10–7 
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3.2. Sterilizarea suprafeţei ambalajelor 

prin iradiere 

Suprafaţa materialelor de ambalaj sau a ambalajelor 
folosite la ambalare aseptică se poate realiza prin iradiere 
cu radiaţii ultraviolete, infraroşii, ionizante sau cu impul-
suri ultrascurte de lumină. 

Iradierea cu radiaţii  ultraviolete. Radiaţiile ultra-
violete au o lungime de undă de 200–315 nm, dar pentru 
distrugerea microbiană sunt mai eficiente la λ = 250-
280 nm (aşa-numitul domeniu UV-C) cu o valoare optimă 
de 253,7 nm (Reuter, 1989). Eficacitatea sterilizării 
suprafeţelor de contact cu radiaţii ultraviolete variază, dar 
iradierea UV-C este privită de unii ca satisfăcătoare la 
utilizare în sistemele de umplere aseptice, cu asigurarea că 
materialele iradiate sunt netede, rezistente la UV-C şi 
lipsite de particule de praf pentru a se evita efectul de 
umbrire a suprafeţei. De asemenea, este important ca 
intensitatea iradierii să fie uniformă şi adecvată pentru 
sterilizarea întregului recipient care poate avea o formă 
complexă. Este folosită în general numai comercial în 
combinaţie cu apă oxigenată. 

Iradierea cu radiaţii infraroşii . Radiaţiile infraroşii 
(IR) sunt transformate în căldură sensibilă la contactul cu 
suprafaţa absorbantă, rezultând o creştere a temperaturii 
suprafeţei. Ca şi iradierea cu UV, iradierea cu IR este folo-
sită numai pentru suprafeţe netede şi regulate. Radiaţiile 
IR au fost folosite pentru tratarea interiorului capacelor din 
aluminiu acoperite cu un lac din material plastic. Datorită 
posibilităţii de înmuiere a lacului, temperatura maximă nu 
trebuie să depăşească 140°C (Reuter, 1989). 

Iradierea cu radiaţii ionizante. Tehnicile de iradiere 
care folosesc radiaţii γ de Co60 sau Cs139 au fost folosite 
pentru sterilizarea interiorului recipientelor închise dar 
goale, în special a celor confecţionate din materiale care 
nu rezistă la temperatura necesară pentru sterilizare sau 
care, datorită formei lor, nu pot fi sterilizate convenabil 
prin alte mijloace. Aşa sunt pungile confecţionate din 
materiale plastice laminate folosite la ambalarea aseptică 
de tip pungă în cutie (bag-in-box). Acestea sunt iradiate cu 
doze de 25 kGy (2,5 Mrad) sau mai mult, ceea ce este 
suficient pentru a asigura sterilitatea. Pungile sunt închise 
în recipiente impermeabile la microorganisme înainte de 
tratamentul prin iradiere. O doză de 20 kGy sterilizează 
9 mm de bandă de polietilenă infectată cu circa 105 spori 
de Bacillus stearothemophilus (Robertson, 1993). 

Tratamentul cu impulsuri ultrascurte de lumină. 
Impulsurile ultrascurte de lumină (IUL) sunt produse de o 
lampă „flash”, efectul lor fiind suficient pentru distrugerea 
microorganismelor de pe suprafaţa ambalajului. Impul-
surile de lumină au o durată de 10–1-10–6 s, spectrul 
lungimilor de undă fiind λ = 170-2600 nm, asigurându-se 

densităţi de energie de 0,01-50 J/cm2. Pentru sterilizarea 
materialelor de ambalaj, lampa flash este introdusă în inte-
riorul tubului ce se formează într-o maşină de ambalare 
prin formare-umplere-închidere în ambalaje din materiale 
complexe de tip pachet pernă (pilow pack). 

3.3. Sterilizarea suprafeţei ambalajelor 
prin tratament termic 

Sterilizarea cu abur. Pentru sterilizare, aburul saturat 
este agentul termic cel mai sigur. Cu toate acestea, la uti-
lizarea sa apar următoarele neajunsuri: 

– în ideea atingerii unor temperaturi suficient de ridi-
cate pentru realizarea sterilizării în timp de câteva secunde, 
aburul şi implicit  materialul de ambalaj cu care vine în 
contact aburul sunt sub presiune, necesitând folosirea unei 
camere de presiune; 

– orice aer care intră în camera de presiune împreună 
cu materialul de ambalaj trebuie îndepărtat, altfel interferă 
în transferul de căldură de la abur la suprafaţa ambalajului; 

– condensarea aburului în timpul încălzirii suprafeţei 
materialului de ambalaj produce condens care poate ră-
mâne în ambalaj, diluând produsul. 

În ciuda acestor probleme, aburul saturat sub presiune 
este folosit  pentru sterilizarea ambalajelor / recipientelor 
din materiale plastice. De exemplu, imediat după ambuti-
sare adâncă, paharele din polistiren şi folia pentru capace 
sunt sterilizate cu abur cu temperatura de 165°C şi 
600 kPa (circa 6 at), t imp de 1,4 s pentru pahare şi 1,8 s 
pentru capace. Pentru limitarea efectului încălzirii asupra 
suprafeţei interioare a paharelor, exteriorul lor este răcit 
simultan. Acest proces realizează o reducere de 5-6 D a 
sporilor de Bacillus subtilis. 

Aburul suprasaturat s-a folosit  în anii ’50 pentru 
sterilizarea cutiilor metalice din tablă cositorită şi aluminiu 
în procesul de conservare aseptică Martin-Dole. Conform 
acestui procedeu, cutiile metalice sunt trecute continuu la 
presiune normală prin abur saturat de 220…226°C timp de 
36-45 s în funcţie de materialul din care sunt confecţio-
nate, cutiile din aluminiu având un timp de încălzire mai 
mic datorită conductivităţii termice mai ridicate (Reuter, 
1989). 

Sterilizarea cu aer cald. Căldura uscată sub formă 
de aer cald are avantajul că temperaturile ridicate pot fi 
obţinute la presiune atmosferică, simplificând astfel 
problemele legate de proiectarea mecanică pentru sistemul 
de sterilizare. Aerul cald la o temperatură de 315°C a fost 
folosit  pentru sterilizarea cartoanelor aseptice confecţio-
nate din mucava / folie de aluminiu / material plastic, caz 
în care, la suprafaţa materialului se obţine o temperatură 
de 145°C, timp de 180 s. Cu toate acestea, un astfel de 
tratament este potrivit  doar pentru ambalajele destinate 
pentru ambalarea produselor acide cu pH < 4,5. 

63 
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Sterilizarea cu aer cald şi  abur. Pentru sterilizarea 
suprafeţei interioare a paharelor şi a capacelor confecţio-
nate din polipropilenă, care sunt stabile până la 160°C, s-a 
folosit  un amestec de aer cald şi abur. În acest proces aerul 
cald este suflat în interiorul paharelor printr-o duză, astfel 
încât baza şi pereţii sunt încălziţi uniform. 

Sterilizarea prin extrudare, la confecţionarea am-
balajelor. Extrudarea este utilizată pentru transformarea 
granulelor din material plastic (polietilen tereftalat, poli-
propilenă, polietilenă etc.) în preforme din care apoi se 
obţin prin suflare recipiente (butelii, flacoane). În timpul 
extrudării se ating temperaturi de 180…230°C timp de 
până la 3 min. Cu toate acestea, deoarece distribuţia 
temperaturii în interiorul extruderului este neuniformă 
şi t impul de menţinere a granulelor din plastic variază 
considerabil, nu este posibil să se garanteze că toate 
particulele vor avea temperatura şi durata minim necesare 
pentru a se obţine sterilitatea. Reuter (1989) a demonstrat 
că, în urma extrudării, se obţine o reducere a sporilor 
microbieni de 3-4D şi că umplerea aseptică a recipientelor 
confecţionate prin extrudare poate fi folosită numai pentru 
produse acide cu pH < 4,5. Pentru produse cu pH > 4,5 se 
recomandă ca recipientele extrudate să fie sterilizate, după 
confecţionare, cu apă oxigenată sau cu amestecuri de apă 
oxigenată şi acid peracetic. 

3.4. Sterilizarea suprafeţei ambalajelor 
prin tratamente chimice 

Sterilizarea cu apă oxigenată. Efectul letal al apei 
oxigenate (H2O2) asupra microorganismelor, incluzând 
sporii termorezistenţi, este cunoscut de mulţi ani, prima 
utilizare comercială din 1961 folosind o combinaţie de 
peroxid şi căldură pentru a steriliza suprafaţa materialelor 
pe bază de carton. Deşi au fost efectuate multe studii 
asupra distrugerii sporilor rezistenţi în suspensie în soluţii 
de peroxid, mecanismul acestei distrugeri nu este pe 
deplin înţeles. Întrucât soluţiile de apă oxigenată, chiar 
concentrate, au un efect distructiv insuficient la tempera-
tura camerei, este necesară o temperatură minimă de 80°C 
şi o concentraţie minimă de 30% pentru a obţine dis-
trugerea în timp de câteva secunde a celor mai rezistenţi 
spori de pe materialele de ambalaj. 

Întrucât este de dorit  ca apa oxigenată să nu ajungă în 
alimente, FDA a stabilit  ca limită valoarea de 100 ppb 
pentru concentraţia apei oxigenate care poate fi prezentă 
în produsele alimentare ambalate în materiale sterilizate 
astfel, valoare care trebuie să scadă la circa 1 ppb în 24 ore. 
Întrucât apa oxigenată nu poate fi măsurată corect în 
produsele alimentare datorită prezenţei compuşilor reducă-
tori care o elimină rapid, verificarea concentraţiei iniţiale 
trebuie efectuată pe ambalaje umplute cu apă. 

Deoarece soluţia de apă oxigenată nu este capabilă să 
sterilizeze singură materialul de ambalaj, s-au introdus o 

serie de metode pentru creşterea eficienţei tratamentului 
prin combinarea cu căldură şi / sau energie radiantă sau 
iradiată: 

• Imersie în apă oxigenată: materialul de ambalaj este 
derulat de pe o bobină şi trecut printr-o baie de apă 
oxigenată cu concentraţia 30-33%, stratul de lichid aderent 
fiind redus la un film subţire, fie mecanic, prin intermediul 
unor role de strângere, fie cu jeturi de aer steril, apoi uscat 
cu aer cald. Se obţine o reducere de 4-5 D a sporilor 
microbieni. Procedeul poate fi prevăzut şi cu o curăţire 
mecanică a suprafeţei de ambalare cu perii rotative, aer 
steril sub presiune sau ultrasunete, având ca rezultat o 
reducere ulterioară de 2-4 D a sporilor. 

• Pulverizare cu apă oxigenată: apa oxigenată este 
pulverizată prin duze în interiorul ambalajelor prefabri-
cate, 30–40% din suprafaţa interioară acoperindu-se cu 
picături datorită caracteristicilor hidrofobe ale materialelor 
plastice, care sunt apoi uscate cu aer cald steril. Rata 
distrugerii este dependentă de volumul de apă oxigenată 
(volume mai mari necesitând durate mai mari de uscare) 
şi de temperatura aerului cald. În prezent se urmăreşte 
evitarea totală a pulverizării de picături de lichid prin 
folosirea unui amestec de aer cald de 130°C şi apă 
oxigenată vaporizată (Reuter, 1989). 

• Tratament combinat: apă oxigenată cu radiaţii UV şi 
căldură: la pulverizare de apă oxigenată 1% urmată de 
iradiere UV timp de 10 s asupra cartoanelor contaminate 
artificial cu B. subtilis s-a obţinut un efect letal de 5 D în 
cazul cartoanelor acoperite cu polietilenă şi de 3,5 D 
pentru laminat polietilenă / folie de aluminiu. Pentru 
sterilizarea materialelor de ambalaj se obişnuieşte să se 
folosească şi căldură combinată cu radiaţii UV şi apă 
oxigenată întrucât se poate reduce concentraţia apei 
oxigenate sub 5%, problemele legate de contaminarea at-
mosferică cu apă oxigenată şi de apa oxigenată remanentă 
în produs fiind reduse. 

Sterilizarea cu acid peracetic. Acidul peracetic este 
un lichid sterilizant produs prin oxidarea acidului acetic cu 
apă oxigenată. Soluţia conţinând acid peracetic şi apă 
oxigenată este eficientă împotriva sporilor bacterieni 
rezistenţi chiar la 20°C, de exemplu o soluţie de 1% va 
elimina 107-108 din majoritatea speciilor de spori rezistenţi 
în 5 min la 20°C şi cele mai rezistente specii, în 60 min. 
Temperatura maximă de lucru este 40°C, pentru aceasta 
durata sterilizării fiind de circa 5 ori mai scurtă (Robert-
son, 1993). 

Sterilizarea cu oxid de etilenă. Oxidul de etilenă este 
un gaz toxic care poate penetra materialele poroase, de 
aceea poate fi folosit  doar pentru presterilizarea materia-
lelor de ambalaj pe bază de mucava, în special pentru 
cartoanele albe preformate care sunt asamblate într-o 
instalaţie de umplere aseptică. Din cauza toxicităţii sale, 
teancurile de cartoane sunt presterilizate înainte de alimen-
tare în instalaţia de umplere aseptică pentru a permite 
eliberarea gazului. 
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Tabelul 2. Microorganisme folosite pentru testare în S.U.A. 
 

Mediul de sterilizare Microorganisme indicator 

Abur supraîncălzit Bacillus stearothermophilus (1518) 
Căldură uscată Bacillus polymyxa (PSO) 
Apă oxigenată şi căldură Bacillus stearothermophilus (1518) 
Apă oxigenată şi ultraviolete Bacillus subtilis specia A 
Oxid de etilenă Clostridium sporogenes (PA3679) 
Căldură de formare (presupusă a fi uscată) Bacillus stearothermophilus 

Radiaţii γ Bacillus pumilus 
 
3.5. Verificarea procesului                           

de sterilizare 

Sterilizarea materialelor de ambalaj se verifică prin 
inocularea suprafeţei materialului, paharului sau capacului 
cu o concentraţie corespunzătoare de microorganisme test 
urmată de uscarea acesteia. Sistemul este folosit  de obicei 
prin simularea condiţiilor comerciale. Recipientele sunt 
apoi umplute cu un mediu de creştere potrivit , termostatate 
şi urmărită dezvoltarea microorganismelor. Pentru fiecare 
durată, temperatură sau concentraţie a agentului de steri-
lizare trebuie testate cel puţin 100 recipiente. 

Doi dintre cei mai importanţi factori care afectează 
succesul testelor sunt alegerea microorganismelor indica-
tor şi starea fizică a microorganismelor folosite în teste. În 
alegerea microorganismului indicator trebuie să se ţină 
seama de alimentul care urmează a fi ambalat şi de propri-
etăţile sale. În tabelul 2 sunt prezentate microorganismele 
indicator folosite pentru testare în Statele Unite. 

Mulţumiri: Publicarea acestui articol a fost finanţată 
din grantul de cercetare de tip A, cod CNCSIS 1052 / 2003, 

director de grant conf. dr. ing. Maria Turtoi, Universita-
tea „Dunărea de Jos”, Galaţi. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Astrom, A. „Aseptic processing”. IUFoST Symposium on Aseptic 
Processing and Packaging of Foods, Lund Institute of Technology, 
Sweden, 1985, p. 139. 

2. Datta, A.K. şi Anantheswaran R.C. Handbook of Food Microwave 
Technology for Food Applications, Marcel Dekker, Inc, New York, 
2001. 

3. Pain, J.P., Dornier, M., Baudez, P. „Le chauffage ohmique: 
Innovation industrielle pour le traitement UHT des produits 
particulieres”, Industrie Alimentaire et Agricole, nr. 6, 1995, p. 405-
410. 

4. Reuter, H. Aseptic Packaging of Food. Technomic Publishing 
Company, Inc., Lancaster, Pennsylvania, 1989. 

5. Robertson, G.L. Aseptic Packaging of Foods, cap. 13 în Food 
packaging. Principles and Practice, G.L. Robertson (ed.), Marcel 
Dekker, Inc., New York, 1993, p. 381-408. 

6. Schulte, D. Aseptic Filling of Carton Packages from the Roll, 
cap. 4.2 în Aseptic Packaging of Food, H. Reuter (ed.), 
Technomic Publishing Company, Inc., Lancaster, Pennsylvania, 
1989. 

7. Turtoi, M. Materiale de ambalaj şi ambalaje pentru produsele 
alimentare, Editura Alma, Galaţi, 2000, 352 p. 

 


