
بندی برخی محصوالت بندی در بستهها و عایقاستفاده از خود خنک کننده عنوان  ایده محوری

 بندی فعال()بسته

 بندی اینوا(بندی فعال )بستهبسته نام محصول/ خدمت

نوشیدنی باید به گونه ای باشد که مجهز به عایق  بسته بندی بستنی  یا توضیح محصول/خدمت

بندی یا خود خنک کن باشد اگر با مکانیسم عایق بندی بگویم باید  به 

گونه ای باشند  که وقتی در یخچال مغازه هستند  تمام سرمای یخچال را 

ای گونهوردن آن ها با توجه به عایق بودنشان  باید به آجذب و هنگام بیرون 

باشد که هیچ گرمایی از محیط جذب نکند و سرمای ذخیره شده خود را 

نیز به محیط ندهد و برای مدتی طوالنی بتواند شکل ظاهری خودرا حفظ 

ها (و اما اگر بخواهم با کند )بستنی (و خنک بماند )بستنی و نوشیدنی

، امریکا مکانیسم خود خنک کن ها بگویم  نمونه های این نوع بسته بندی در

ن  استفاده  آانگلیس و ژاپن است که برای بسته بندی انواع مواد نوشیدنی از 

های تولید کننده مکانیسم های مختلفی برای میکنند و بسته به نوع شرکت

برای مثال این نوع خنک کننده ها اولین بار  خنک کردن  محصول  دارند

ل  مورد اند  اصوطراحی شده1997درسال  JOSEPH توسط شرکت

استفاده  در طراحی  این بسته ها  همان اصول به کار رفته  در سیستم 

سردخانه های  مکانیکی  بود  که عبارت است  از تبخیر فلورو  کربن مایع  

این قوطی ها  دارای یک محفظه بسته داخلی است که هنگام باز شدن آن 

ود گرما را مایع به گاز تبدیل  شده  و به منظور گرمای نهان تبخیر خ

بسته های سرد شونده دوجداره شامل  ازمحتویات آن گرفته و خنک مینماید

آب و نیترات یا کلرید آمونیوم به صورت جداگانه  دو محفظه کوچکتر حاوی

است. محفظه آب بسیار نازك بوده و زمانی که قسمت پایین قوطی توسط 

به سمت مصرف کننده به باال فشرده گردد محفظه آب سوراخ شده وآب 

نیترات یا کلرید آمونیوم جریان می یابد. به این ترتیب واکنش شیمیایی 

درجه سانتیگراد  5گرماگیر آغاز شده و باعث کاهش دمای محتویات تا حد 

می باشد  که توسط   INSTACOOLیا نمونه دیگراین بسته ها می گردد

می باشد  طراحی شده است    COOLCANTECHNOLOGYشرکت  

در این بسته ها روش مورد استفاده بر این مبناست  که هنگام باز کردن 

ازاد سازی گاز به صورت برف     CO2قوطی با کشیده شدن کپسول حاوی 

صورت گرفته و به این ترتیب محتویات بسته ظرف کمتر از یک دقیقه 

 محصول خود ی بهمواددن با افزودر نتیجه ما می توانیم پس  خنک میگردد

می قابلیت های گفته شده را داشته باشد که خاص حی محفظه ای طرا یا

 .محصوالت استفاده کردتوان برای بسته بندی 

 

 - عکس محصول/خدمت



ایده من در مورد  بسته بندی بستنی یا انواع مواد نوشیدنی می باشد بستنی  کند؟محصول/خدمت چه نیازی را مرتفع می

ی از مواد خوراکی است که خواهان زیادی در انواع گروه های سنی بین یک

مردم دارد مخصوصا در روزهای گرم تابستانی و مناطق گرمسیری )حتی 

در فصول سرد هم مصرف دارد ( اما همه ما این تجربه را داشته ایم که 

 وقتی بستنی را از فروشگاه ها یا سوپر مارکت ها خریداری میکنیم از فاصله

بیرون امدن از یخچال مغازه تا یک مسافت کم اب شده و شکل ظاهری و 

جذابیت اولیه خود را از دست میدهد و این  اتفاق درمناطق گرمسیری با 

توجه  به گرمای هوا بیشتر به چشم میخورد و میشود گفت جزء معایب ان 

محسوب میشود و همچنین درمورد نوشیدنی ها نیز این مشکل صادق است 

نهاد من برای رفع این مشکل استفاده از بسته بندی های عایق یا خود پیش

خنک کن ها است بسته بندی بستنی  یانوشیدنی باید به گونه ای باشد که 

تا افرادی که برای مدت طوالنی  مجهز به عایق بندی یا خود خنک کن باشد

به راحتی بتوانند از این محصوالت دسترسی به منابع خنک کننده ندارند 

  .استفاده کنند

 041-34328838 تلفن تماس ایده دهنده

  لوگوی هسته/ شرکت

 

 

 

 

 

 

 


