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1.1. Przedmiot noriny. Przedmiotem normy jest ocena hermetycznie zamkniętych opakowań blaszanych w
zakresie cech zewnętrznych, które mają wpływ na trwałość tre,ści konserw w warunkach przechowywania

I

Materiał

chłodniczego.

2

Rodzaj,

1.2. Określenia
1.2.1. Plamy rdzawe - zmiany korozyjne na zewnętrznej powierzchni puszek, które po potarciu zanikają
bez śladu lub pozostawiają zmatowienia.
1.2.2. Wżery - ubytki korozyjne zewnętrznej powierzchni puszek, nie zanikające przy usuwaniu plam
rdzawych.
1.2.3. Bombaż - puszka z widocznymi wypukleniami wieczka, denka lub płaszcza.
1.2.4. Puszka szeleszcząca - puszka z nieznacznymi
odkształceniami wieczka, denka lub płaszcza, przemieszczającymi się z charakterystycznym odgłosem.
1.2.5. Znakowanie (kod zakładowy) - symbole wytło
czone sta lowymi czcionka mi w środkowej części wieczka, określające rodzaj produktu, datę produkcji i za-

Wymagania

tolerancje
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puszki z materiału jednoliiego\ w
dostawie

kształt,

puszki jednolite w dostwic

wielkość

3

prawidłowe,

Zamknięcie

ność,

~
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Próba na
puszki
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Wygląd

szcze ln ość

zewnętrzny

,

kład produkujący.

1.2.6. Partia chłodnicza konserw - ilość towaru jednego właściciel a , jednego rodzaju, cechy i grupy jakości,
w takich mmych opakowaniach jednostkowych i transportowych, pochodząca z jednego miesiąca produkcji
i złożona w jednej komorze składowej.

•

,

2. WYMAGANIA I TOLERANCJE

I

za pewl1lające szcze lbez widocznych odkształceń

ujemna

•

puszki czyste, niezawilgocone, bez
rdzawych plam I ubytków korozyjnych, bez uszkodzeń, deformacji , bombażu i szeleszczenia; puszki okrągłe o lekko wklęsłych
dnach, wieczkach; puszki prostokątne o lekko wklęsłych bokach;
puszki nieetykietowane, zabezpieczone warstewką tłuszczu; puszki
nielakierowane, bez zarysowań I
ubytków powłoki cynowej; puszki
lakierowane bel. plam i zarysowań
powłoki lakieru; dopuszcza Się
powierzchni owe
- pojedyncze
plamy rdzawe - nie wi ęcej ni ż
w 1% badanych puszek,
- l1Ieznaczne wygięCia płas zcza
lub -boków l1Ie ogra I1Iczają ce
szcze ln ości nie więcej niż w
5% badanych pusze k,
- puszki sze leszczące - nie więceJ niż 2% badanych puszek

6

Próba termostatowa

uJemna

7

Znakowanie

kod wyraź ny , czytelny, tłoczon y
czcio nkami o zao krągl onyc h krawędzi a ch w sposób nieuszkadzający pob i ały

Puszki blaszane z treścią konserw powinny odpowiadać wymaganiom w zakresie cech zewnętrznych podanych w tabl. I.
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3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT
3.1. Pakowanie
3.1.1. Opakowania tram~portowe puszek blaszanych
z treścią konserw stanowią pudła tekturowe lub sk rzy nki drewniane, wykonane i oznakowane zgodnie z odpowiednią normą . Pudła i skrzynki powinny być c:lłe,
czyste, suche, bez obcych zapachów i śladów ple ś rl:
skutecznie zabezpieczone ta ś mą lub drutem, czytelnie
i trwale oznakowane; skrzynki -' bez wystających gwoź
dzi .
Dopuszcza się w uzgodnieniu z chłodnią pakowania
puszek w folię termokurczliwą.
3.1.2. Pakowanie - zgodne z normami przedmiotowymi, ściśle wypełniające pojemność opakowania.
3.2. Przechowywanie. Warunki klimatyczne i okresy
przechowywania puszek blaszanych z treścią konserw
- wg PN-76/ A-0700S. Warunki higien iczno-sanitarne
pomieszczeń składowych wg PN-64/ A-07008. Staplowanie w chłodniach piętrow ych - wg BN-6{j/8 l60-04 ,
w c hłod ni ac h parterowych - wg BN-66/8160-0S.
3.3. Transport puszek blasza nych z tr eśc ią konse rw zapakowanych do pudeł lub skrzyń lu zem lub na paletach
powinien odbywać się ś rodkami transportowymi zabezpieczającymi przed ujemnymi wpływami atmosferycznym i. Ładownia środka transportowego powinna odpowi adać wymaganiom sanita rnym określonym w Zarządzeniu Mini stra Zdrowia i Opieki Społecznej.
Opakowania transportowe powinny być ułożone ściś
le obok siebie, a w przypadku niepełnego ładunku powinny być zabezpieczo ne przed przemieszczaniem.
4. BADANIA
4.1. Rodzaje badań
a) sprawdze nie stanu

o pakowar1

tra'n sportowych

(3.J.I),

b) sprawdzenie cec h zew nętrznych puszek z treśc ią
konserwy (rozdz. 2. tabl. l lp. l, 2, 3. 5, 7),
c) próba na szcze lność (rozdz. 2, tabl. l , lp. 4),
d) próba termostatowa (rozdz. 2, tabl. l , lp. 6).

Badania wg poz. c) i d) są badaniami uzupełniający
mi , wykonywanymi podczas przyjmowania towaru do
chłodni lub okresowych ocen towarów przechowywanych na żądanie organów kontroli urzędowej lub dla
potrzeb kontroli wewnętrznej.
4.2. Pobieranie próbek. Z poszczególnych dostaw lub
partii chłodniczych do oceny stanu opakowania pobiera się liczbę opakowań transportowych podaną w
tabl. 2.
Tablica 2
Liczba opakowań transportowych
w dostaw ie lub part ii
chłodniczej

160
161 .;- 400
401 .;- 1000
1001 .;- 2500
powyżej 2500

Liczba opakowań transportowych pobierana do oceny
cec h zew nętrznych puszek

5
8
10

15
20

.

W każdym opakowaniu transportowym ocenia się co
najmniej 10 losowo wybranych opakowań jednostkowych. W przypadku gdy w opakowaniu transportowym
znajduje się mniej niż 10 opa kowań jednostkowych,
ocen'ie podlegają wszystkie opakowania.
4.3. Opis badań
4.3.1. Sprawdzenie stanu opakowań transportowych
należy wykonać przez oględziny przed pobraniem puszek do badań.
, 4.3.2. Sprawdzenie cech zewnętrznych puszek z treś
cią konserw należy wykonać przez og lędziny, dotyk
i opukiwanie wg kryteriów podanych w tabl. l, lp. J -7
-7 3, 5 i 7 zgodnie z wymaganiami PN-59/ A-82056.
4.3.3. Próba na szczelność - wg PN-73/ A-82054.
4.3.4. Próba termostatowa - wg PN-S9/ A-820S3 .
4.4. Ocena dostawy lub partii. Badaną dos tawę lub
partię chłodniczą towaru należy uznać za zgodną , z wymaganiami normy i kwalifikującą się do przyjęcia lub
dalszego f>rzechowywania zgodnie z PN-76/ A-07005 , jeżeli wyniki bądań opakowań transportowych i jednostkowych będą zgodne z rozdz. 2 i 3.
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INFORMACJE DODATKOWE
I. Instytucja opracowująca normę
Zjednoczenie Prze m ys łu
Chlodn iczego ,
2. Normy i dokumenty związane
PN-76/ A-07005 Towary żyw n ośc iowe, Warunki klimatyczne i ok resy
przec ho wywani a w c hłodniac h
PN-64/ A-07008 Warunki hi gieniczno-sa ni tarne w c hł od ni ac h
PN-59/ A-82053 Ko nse rwy mi ęs ne i drobiowe, Budanie trwa łośc i metodą

term os t~t o wą

PN-73/ A-82054 Mi ęso i prze twory mięsn e , Badania ba kteriol ogiczne
PN-59/ A-8205 6 Przet wory mięs n e, Ko nserwy. Badania orga no le ptyczne i fiz yczne

BN-66/8 160-04 Staplowanie towarów w opakowa niu w

chłodniach

piętrowych

BN-66/8 160-05 Staplowanie towarów w opakowani u w
parterowych

c hłodn i ac h

Zarządzenie

Mini stra Zdrowia i Opiek i Społec znej z dnia 17 września
197 1 r. w spra wie ogó ln yc h war unków sa nita rnych przy przewozie środków s poż y wcz ych (Mon . Po l. nr 50, poz. 320)
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