Ogólna Technologia Żywności
Temat ćwiczenia: Pakowanie w atmosferze modyfikowanej jako metoda
przedłużania trwałości produktów spożywczych

Modyfikowana atmosfera polegająca na redukcji ilości tlenu i podwyższeniu
zawartości ditlenku węgla została po raz pierwszy zastosowana w 1927 roku do przedłużania
trwałości jabłek. W 1930 roku zastosowano przechowywanie w atmosferze modyfikowanej w
czasie transportu owoców na statku. Jednakże przemysłowe zastosowanie techniki te znalazły
dopiero w latach 70-tych.
Pakowanie z wykorzystaniem mieszaniny gazów, nazywane pakowaniem w
atmosferze modyfikowanej (MAP), polega na zastąpieniu powietrza w opakowaniu
mieszaniną gazów, o składzie odpowiednio dobranym w zależności od pakowanego produktu.
Celem pakowania w atmosferze modyfikowanej jest wytworzenie wewnątrz
opakowania odpowiednio zrównoważonego składu gazowego, jaki pozwoli na możliwie
największe przedłużenie trwałości produktu. Ponadto poziom zawartości tlenu i dwutlenku
węgla w opakowaniu nie może negatywnie wpływać na produkt. Sposobem modyfikacji
atmosfery jest również pakowanie próżniowe.
Pakowanie próżniowe - polega ono na usunięciu powietrza z opakowania, które
następnie jest szczelnie zamykane. Nieodzownym warunkiem jest stosowanie materiału
opakowaniowego o wysokiej barierowości w stosunku do gazów, umożliwiającej utrzymanie
niskiego ciśnienia w okresie przydatności do spożycia zabezpieczanego produktu.
Kontrolowana atmosfera jest zwykle stosowana w przypadku przechowywania
produktów roślinnych w stanie nie przetworzonym. W kontrolowanej atmosferze musi istnieć
możliwość pełnego kontrolowania i sterowania składem mieszaniny gazów w czasie
przechowywania produktu.

Stosuje się następujące metody regulacji składu atmosfery:
 metody aktywne:
-

usunięcie powietrza i wprowadzenie mieszaniny gazów o odpowiednim składzie do
opakowania z materiału o określonej przepuszczalności dla gazów, a następnie jego
zamknięcie
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-

umieszczenie w opakowaniu substancji pochłaniających lub wydzielających CO2, O2 i
etylen

 metody pasywne (tylko dla owoców i warzyw mało przetworzonych) – skład
atmosfery w opakowaniu ulega zmianie w czasie przechowywania wskutek
zachodzących procesów oddychania.
Równowagę pomiędzy CO2 i O2 uzyskuje się przez stosowanie materiałów
opakowaniowych o odpowiedniej przepuszczalności, dobranej do aktywności
fizjologicznej produktu (równowagowa atmosfera modyfikowana). Przy zbyt małej
przepuszczalności opakowania mogą wytworzyć się warunki beztlenowe, co stwarza
niebezpieczeństwo oddychania beztlenowego tkanki i namnażania się drobnoustrojów
beztlenowych. W przypadku metod pasywnych odpowiedni skład atmosfery ustala się
dopiero po pewnym czasie od zamknięcia opakowania.
Najnowsze

technologie

pakowania

używane

do

przedłużenia

czasu

przechowywania oddychających produktów łączą zastosowanie tzw. równowagowej
atmosfery

modyfikowanej

(EMA

–

equilibrum-modified

atmosphere)

i

przechowywania chłodniczego. EMA jest ustalona wewnątrz opakowania gdy poziom
przenikania tlenu przez materiał opakowaniowy jest odpowiednio dobrany do
poziomu zużycia tlenu przez zapakowany produkt, a przepuszczalność opakowania dla
ditlenku węgla jest dostosowana do ilości tego gazu wytwarzanej podczas procesu
oddychania. W EMA atmosfera wokół produktu zwykle zawiera 1 do 5% tlenu i 5 do
10% dwutlenku węgla (azot do 100%). Taka atmosfera ustala się wewnątrz
hermetycznie zamkniętego opakowania w konsekwencji procesów oddechowych
produktu,

jeśli

przepuszczalność

materiału

opakowaniowego

jest

dobrana

odpowiednio do ilości zużytego O2 i wydzielonego CO2 przez produkt.

Gazy stosowane w technologii pakowania w atmosferze modyfikowanej

Azot, tlen i ditlenek węgla są podstawowymi gazami używanymi do pakowania w
atmosferze modyfikowanej. Są stosowane w różnych kombinacjach i proporcjach w
zależności od rodzaju produktu oraz potrzeb zarówno producentów jak i konsumentów
żywności.
O wyborze mieszaniny gazów decyduje:
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 podatność produktu na rozwój mikroflory,
 wrażliwość na tlen i ditlenek węgla
 stabilność barwy produktu

Tlen w produktach pakowanych w atmosferze modyfikowanej stymuluje wzrost
bakterii tlenowych i hamuje wzrost bakterii beztlenowych. Odpowiednia zawartość tlenu jest
szczególnie ważna w przypadku produktów oddychających, umożliwiając kontynuację tego
procesu i zapobiegając oddychaniu beztlenowemu, a w konsekwencji szybszemu starzeniu się
tkanki produktu i psuciu. Niewielka ilość tlenu zapobiega wzrostowi bezwzględnych
beztlenowców. Obniżenie zawartości tlenu w opakowaniu zwalnia ponadto procesy
utleniania, mogące być przyczyna pogorszenia cech sensorycznych produktu.
Niski poziom tlenu, 0.5%, powoduje zmianę barwy mięsa i produktów mięsnych do
brązowej lub brązowo-szarej przez utlenianie mioglobiny do metmioglobiny. Wysoka
koncentracja tlenu może powodować, poprzez mechanizm podwójnej oksydacji, jełczenie
produktów z wysoką zawartością tłuszczów.
Azot jest gazem obojętnym, pozbawionym smaku, o małej zdolności do przenikania
zarówno do wnętrza produktu, jak i przez materiał opakowaniowy. W związku z małą
rozpuszczalnością w wodzie i tłuszczach, jest używany jako gaz wypełniający, zamiennik
tlenu, a także alternatywa pakowania próżniowego dla produktów delikatnych. Jest także
używany jako zamiennik tlenu w celu zabezpieczenia produktu przed jełczeniem (w
przypadku produktów mięsnych) i wzrostem organizmów tlenowych.
Ditlenek

węgla

to

podstawowy czynnik

zabezpieczający przed

rozwojem

mikroorganizmów w MAP. Efekt inhibicji polega na wyeliminowamiu logarytmicznej fazy
wzrostu dzięki wydłużeniu lag fazy i czasu życia mikroorganizmów w fazie stacjonarnej.
Efektywność ditlenku węgla zależy od początkowej i końcowej koncentracji gazu, od
temperatury

przechowywania

i

właściwości

populacji

mikroorganizmów.

Wysoka

koncentracja ditlenku węgla redukuje wzrost mikroorganizmów, efekt ten wzrasta podczas
obniżania temperatury przechowywania.
Podwyższona zawartość ditlenku węgla zwalnia ponadto procesy oddechowe tkanek
roślinnych. Wysoki poziom CO2 zmniejsza ilość energii dostarczanej do tkanki przez enzymy
oddechowe i przerywa oksydatywną fosforylację. Jednakże sposób działania ditlenku węgla
na metabolizm oddechowy nie jest do końca wyjaśniony.
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Niekonwencjonalne gazy stosowane do modyfikacji atmosfery
Do niekonwencjonalnych gazów stosowanych w technologii MAP należą: argon,
ksenon, podtlenek azotu,

hel. Gazy te są

chemicznie obojętne i mogą powodować

ograniczenie zmian fizjologicznych i mikrobiologicznych w owocach i warzywach mało
przetworzonych. Zastosowanie atmosfery modyfikowanej bogatej w argon do pakowania
brokułów powodowało zahamowanie wzrostu mikroorganizmów w przechowywanym
produkcie. Atmosfera bogata w argon i hel może modyfikować wnikanie takich gazów do
tkanki produktu jak tlen, azot czy etylen. Argon i hel ze względu na mniejszy rozmiar
cząsteczki szybciej dyfundują do tkanki niż dwuatomowy azot.

Materiały stosowane do pakowania próżniowego i w atmosferze modyfikowanej
Pomimo dużej ilości dostępnych materiałów opakowaniowych większość opakowań
wykorzystywanych w technologii modyfikowanej atmosfery składa się z kilku podstawowych
polimerów: polichlorku winylu (PVC), polipropylenu (PP), polietylenu (PE), politereftalanu
glikolu etylenowego (PET), polichlorku winylidenu (PVDC) i alkoholu winylowo etylenowego (EVOH).
Laminaty opakowaniowe powinny charakteryzować się następującymi właściwościami:


odpowiednią barierowością dla tlenu, dwutlenku węgla i pary wodnej



dobrą przezroczystością i połyskiem



możliwością

szczelnego

zamknięcia

umożliwiającą

utrzymanie

próżni

bądź

modyfikowanej atmosfery


odpornością na przedziurawienia przez łodygi i ostre krawędzie
System MAP stosowany jest zarówno dla owoców i warzyw, charakteryzujących się

różną intensywnością oddychania w zależności od gatunku i stopnia przetworzenia, a także do
pakowania produktów nieoddychających: mięsa, drobiu, ryb, produktów piekarskich. Dla
każdej grupy produktów żywnościowych wymagane są inne materiały opakowaniowe. W
przypadku owoców i warzyw, świeżych bądź o małym stopniu przetworzenia, ze względu na
zachodzące

procesy

życiowe,

konieczne

jest

zastosowanie

folii

opakowaniowej

umożliwiającej usunięcie nadmiaru ditlenku węgla z opakowania i dostarczenie do wewnątrz
odpowiedniej ilości tlenu, tak aby utrzymać wewnątrz opakowania zastosowaną
modyfikowaną atmosferę. Niepożądane jest zastosowanie do tego celu materiałów o dużej
barierowości z uwagi na ryzyko rozwoju bakterii beztlenowych i pleśni. Podstawowymi
materiałami stosowanymi do pakowania owoców i warzyw są, charakteryzujące się niską
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gęstością, polietylen i polichlorek winylu, można stosować również polistyren, a także, dla
produktów o niskiej intensywności oddychania, poliester.
Dobór laminatów stosowanych do pakowania gazowego produktów nieoddychających jest
mniej skomplikowany, stosuje się tutaj przede wszystkim laminaty: nylon-PE, nylon-PVDCPE i nylon-PVOH-PE, w których zewnętrzna warstwa nylonu zapewnia dobrą wytrzymałość
opakowania, warstwy PVDC i EVOH odpowiednią jego gazoszczelność, a PE łatwą i trwałą
zgrzewalność.

Tabela 1 Przepuszczalność folii opakowaniowych stosowanych do pakowania a AM
Rodzaj folii

Przepuszczalność dla tlenu
[cm3/m2/24h * atm] w temp.
23°C

Przepuszczalność dla pary
wodnej
[g/m2/24h] w temp. 38°C
i wilgot. wzgl. 90%

Aluminium
Kopolimer etylenu z alkoholem
winylowym (EVOH)
Polichlorek winylideu (PVDC)
Nylon modyfikoway (poliamid -PA)
Poliester
Polipropylen orientowany (OPP)
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PCV)
Plastyfikowany polichlorek winylu
Polietylen niskiej gęstości (LD-PE)
Polietylen wysokiej gęstości (HD-PE)
Polistyren (PS)
Polipropylen (PP)
Kopolimer etylenu i octanu winylu (EVAC)
Folia mikroperforowana lub mikroporowata

<0,1

<0,1

0,2 – 1,6
0,8 – 9,2
2,4
50 - 100
100 – 200
120 – 160
2000 - 5000
7100
2100
2000 - 5000
3000 - 3700
12 000
>15 000

24 – 120
0,3 – 3,2
25
20 – 30
1,5 – 3,0
22 – 35
200
16 – 24
6–8
110 – 160
10 – 12
110 – 160
>300

System MAP stosowany jest do :
•

owoców i warzyw, charakteryzujących się różną intensywnością oddychania w
zależności od gatunku i stopnia przetworzenia,

•

produktów nieoddychających: mięsa, drobiu, ryb, produktów piekarskich.
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MA stosowana do dla owoców i warzyw o małym stopniu przetworzenia
Pojęcie minimalne przetwarzanie obejmuje przygotowanie, proste przetworzenie,
pakowanie i dystrybucję przetworów pochodzenia rolniczego w postaci zbliżonej do świeżego
surowca. Najpopularniejszymi produktami tego typu są:
-

krojone warzywa (marchew, kapusta, mieszanki warzywne)

-

sałatki owocowe i warzywne

-

zestawy warzyw do podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych

-

nasiona strączkowych (łuskany groch)

-

warzywa w postaci słupków lub obranych korzeni jako przekąski

Aby otrzymać produkt o cechach sensorycznie mało zmienionych w stosunku do surowca
konieczne jest ograniczenie obróbki termicznej. Pojawia się tu jednak problem zabezpieczenia
surowca przed zmianami zachodzącymi w tkance, które mogą mieć charakter:
-

fizjologiczny (oddychanie, dojrzewanie, przejrzewanie transpiracja)

-

biochemiczny (brązowienie enzymatyczne, utlenianie barwników, nienasyconych
kwasów tłuszczowych, rozkład pektyn powodujący mięknięcie tkanki)

-

mikrobiologiczny (rozwój mikroorganizmów saprofitycznych i patogenów)
Uszkodzenia owoców i warzyw zmniejszają ich naturalną odporność na działanie

mikroorganizmów. Na powierzchni owoców i warzyw obok mikroflory patogennej dla roślin
znajdują się również drobnoustroje chorobotwórcze. Pochodzą one z wody, gleby, ścieków od
zwierząt. Ponieważ warzywa i owoce mało przetworzone nie są poddawane zwykle
wyjaławianiu, stąd drobnoustroje chorobotwórcze stanowią potencjalne zagrożenie dla
konsumenta. Zakażenie wewnętrznych partii surowca jest zwykle niewielkie, dużo
drobnoustrojów znajduje się natomiast na powierzchni, szczególnie warzyw liściowych i
korzeniowych.
Zróżnicowanie składu owoców i warzyw powoduje również zróżnicowanie mikroflory
na ich powierzchni:
 na owocach występują w przewadze grzyby, z bakterii dominują bakterie kwasu
mlekowego,
 na powierzchni warzyw bakterie i grzyby występują w podobnych ilościach, na
warzywach mogą wy stępować w znacznych ilościach psychrofilne bakterie chorobotwórcze:
Listeria, Cl. botulinum, Aeromonas, Yersinia; ich liczba może się zwiększyć nawet do
10 6/ g1 bez oznak zepsuci produktu,
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Optymalny skład gazowy przy pakowaniu w atmosferze modyfikowanej warzyw i
owoców o małym stopniu przetworzenia ze względu na procesy fizjologiczne owoców i
warzyw jest w każdym przypadku różny. Zależy on od gatunku surowca, jego stopnia
dojrzałości i temperatury przechowywania produktu. Ogólnie przyjmuje się, że atmosfera
stosowana do pakowania minimalnie przetworzonych owoców i warzyw powinna zawierać:
2-5% tlenu, 3-10% dwutlenku węgla, resztę stanowi azot. Zbyt niska zawartość tlenu lub zbyt
wysoka zawartość ditlenku węgla jest niepożądana ze względu na oddychanie beztlenowe,
ponadto atmosfera beztlenowa może prowadzić do powstawania niepożądanych zmian smaku
i zapachu. Atmosfera modyfikowana nie hamuje całkowicie rozwoju mikroorganizmów,
dlatego ze względu na niebezpieczeństwo ich rozwoju, a szczególnie drobnoustrojów
chorobotwórczych, warzywa i owoce mało przetworzone przechowuje się w temperaturach
chłodniczych.
Zmiana składu atmosfery otaczającej produkt wpływa na procesy fizjologiczne biochemiczne
oraz na rozwój drobnoustrojów. Modyfikacja atmosfery powoduje m. in.:
-

opóźnienie dojrzewania

-

zmniejszenie oddychania

-

zmniejszenie wytwarzania etylenu

-

zmniejszenie mięknięcia, degradacji chlorofili, brązowienia enzymatycznego

-

zwiększenie wrażliwości na fizjologiczne działanie etylenu

Na szybkość procesów fizjologicznych istotnie wpływa temperatura przechowywania.
Decyduje ona o intensywności oddychania w większym stopniu niż skład atmosfery.
Na skuteczność technologii pakowania w modyfikowanej atmosferze produktów
oddychających wpływa wiele czynników: świeżość i stopień przetworzenia produktu, jego
właściwości, w tym charakter metabolizmu i jakość mikrobiologiczna, odpowiedni skład
mieszaniny gazów, barierowość materiału opakowaniowego i jego zależność od temperatury i
intensywności oddychania produktu.

MA stasowana do pakowania produktów nieoddychających
Warunkiem nieodzownym przy pakowaniu mięsa w atmosferze modyfikowanej jest
stosowanie materiałów opakowaniowych o wysokiej barierowości w stosunku do gazów.
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Wśród czynników determinujących wybór składu atmosfery modyfikowanej stosowanej do
pakowania produktów mięsnych znaczącą rolę odgrywają zmiany biochemiczne powodujące
obniżenie jakości pakowanych produktów:
 proces autooksydacji tłuszczów
Wolnorodnikowa reakcja łańcuchowa utleniania tłuszczów tlenem z powietrza.
Substratami są nienasycone lipidy, głównie kwasy tłuszczowe. Utlenianie tłuszczów
może następować również pod wpływem drobnoustrojów i enzymów. W procesie tym
powstają związki zawierające grupy aldehydowe, ketonowe, wodorotlenowe,
karboksylowe (powstają również związki cykliczne i oligomery).
Produkty autooksydacji tłuszczów mają nieprzyjemny smak i zapach, charakteryzują
się bardzo niskim progiem wyczuwalności sensorycznej.
 zmiany barwy mięsa
Reakcje mioglobiny z tlenem mają istotny wpływ na zmiany barwy mięsa:
ciemnoczerwona mioglobina przyłącza cząsteczkę tlenu – powstaje jasnoczerwona
oksymioglobina (reakcja odwracalna)
utlenienie mioglobiny do metmioglobiny o barwie szarobrunatmej (zmiana
wartościowości Fe z (II) na (III) - przy małym dostępie tlenu,
Interakcje barwników hemowych z rodnikami nadtlenkowymi, powstającymi w procesie
autooksydacji tłuszczów, maja duży wpływ na jakość produktów mięsnych.

Rola pakowania w AM, oprócz zapobiegania zmianom cech sensorycznych pakowanych
produktów, polega przede wszystkim na zahamowaniu rozwoju mikroorganizmów.
Identyfikuje się dwa zagrożenia związane z obecnością mikroorganizmów w produktach
pochodzenia mięsnego:
•

organizmy saprofityczne – ich rozwój w dużej liczbie powoduje w żywności
pogorszenie cech smakowo-zapachowych, a w końcu całkowite jej zepsucie

•

organizmy chorobotwórcze – mogą wywoływać zatrucia chorobotwórcze groźne dla
zdrowia lub życia, nie powodując przy tym zmian cech sensorycznych

Typ zepsucia w żywności pochodzenia zwierzęcego zależy od rodzaju mikroorganizmów,
składu produktu (surowca) i warunków przechowywania (głównie atmosfery i
temperatury).
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Tabela 2 Zagrożenia mikrobiologiczne związane z surowcami pochodzenia zwierzęcego
Surowce
Mięso
wołowe
wieprzowe

Saprofity bakteryjne
i Pseudomonas
ssp.,
Alcaligenes
ssp.,
mikrokoki,
Flavobacterium ssp.,
Achromobakter ssp.,
Aerobacter aerogenes,
Bacterium
prodigiosum,
Kleibsiella
ssp.
Lactobacillus
ssp.,
Acinetobacter
ssp.,
Moraxella ssp.,

Patogeny bakteryjne
Bacillus
anthracis,
Clostridium botulinum
i
perfringens,
Salmonella
ssp.,
Eschericha coli (w
tym
O157:H7),
Enterococcus faecalis,
Alcaligenes faecalis,
Staphylococcus
aureus, Streptococcus
ssp., Mycobacterium
tuberculosis
Aeromonas
ssp.,
Proteus
ssp.,
Listeria
monocytogenes,
Yersinia
enterocolitica,
Campylobacter jejuni

Drożdże i pleśnie
Rhodotorula
ssp.,
Penicillum
ssp.,
Mucor
muceda,
Cladosporium
herbarum,
Aspergillus
ssp.,
Thamnidium
ssp.,
Rhisopus nigricans.
Alternaria
ssp,
Candida
ssp.,
Saccharomyces ssp.,
Torulopsis
ssp.,
Mycotorula ssp.,

Tabela 3 Skład mieszaniny gazów przy pakowaniu produktów mięsnych w MA
Rodzaj produktu

Skład mieszaniny gazów [%]
O2

CO2

N2

60 - 85

15 - 40

-

70

20

10

65 - 75

20 - 35

-

Świeże mięso i kiełbasa z surowego mięsa

80

20

-

Porcje mięsa wołowego, wieprzowiny (np.
stek), cielęciny

70

20 - 30

3

Mięso świeże mielone

35

30

35

Mięso świeże siekane

70

30

-

Porcje kurczaka surowego

20

30

50

Mięso surowe
Mięso świeże wołowe lub wieprzowe
Porcje świeżego mięsa
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Tabela 4 Okres trwałości produktów mięsnych pakowanych w MA
Rodzaj produktu

Temperatura przechowywania
[°C]

Okres trwałości
[dni]

Porcje mięsa wołowego

3

8 - 12

Porcje mięsa wołowego

5

5- 8

Porcje cielęciny

4

6

Steki wieprzowe

4

5

Kiełbasa grillowa

4

14 – 21

Szynka gotowana

4

14 - 21

Szynka w plastrach

4

14 - 21

Urządzenia stosowane do pakowania w AM
 Komory próżniowe (VC)
Urządzenia te zostały oparte na technice skompensowanej próżni, która wypiera powietrze.
Pakowany produkt umieszcza się w woreczku foliowym, który następnie wędruje do komory
próżniowej. W zamkniętej komorze w woreczku wytwarza się próżnia według wybranego
programu pracy. Następnie woreczek jest zgrzewany w próżni (pakowanie próżniowe), bądź
też - jeszcze przed zgrzaniem - komora, a tym samym również worek, wypełniają się
mieszaniną gazów (pakowanie w atmosferze modyfikowanej).
Urządzenia te można stosować do drobnej produkcji opakowań próżniowych,
omywanych gazem lub pakowanych w AM na potrzeby gastronomii.
 Komory próżniowe (VC) - typ króćcowy
Urządzenia te wykorzystują technikę skompensowanej próżni do produkcji opakowań
MAP typu hurtowego "worek w kartonie" (bag-in-box) dla gastronomii. Mogą też służyć do
omywania gazem wyrobów w opakowaniach jednostkowych konwencjonalnych, które
następnie wkładane są do opakowań zbiorczych. W urządzeniach tych gotowe woreczki
foliowe umieszcza się na trzpieniu zgrzewarki, a wysuwane króćce odsysają próżnię i przed
zgrzaniem omywają odpowiednią mieszanką gazów.
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 Urządzenie do pakowania produktów na tackach
W zgrzewarkach tacek używa się gotowych form, które są pakowane podobnie jak w
urządzeniach do termoformowania. Materiał wierzchni (folia zamykająca) przykrywa
napełnione tacki/torebki. Powietrze jest ewakuowane w tunelu zamykającym, gdzie dodawana
jest mieszanina gazowa. Następnie opakowanie jest zgrzewane przez docisk w wysokiej
temperaturze. Asortyment tych urządzeń obejmuje zarówno urządzenia stołowe (ręczne) dla
drobnych wytwórców, po w pełni zautomatyzowane wersje współpracujące z liniami
produkcyjnymi dla większych zakładów

 Urządzenia formująco-napełniająco-zgrzewające (HFFS) w układzie pioziomym
Urządzenia te, zwane maszynami typu flow-pack, formują giętkie torebki o
zaokrąglonych rogach (pillow-pack) z pojedynczej rolki folii. Urządzenia poziome HFFS
mogą również owijać uprzednio napełnione tacki. Powietrze zostaje usunięte z opakowania
podmuchem bądź ciągłym omywaniem gazem, jednak nie można używać mieszanek
gazowych o stężeniu tlenu powyżej 21% ze względu na obecność gorących szczęk
zgrzewających na końcu maszyny. Niektóre układy podające pozwalają na montaż urządzenia
wtryskującego gaz w celu oczyszczenia produktu przed pakowaniem.
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 Urządzenie formująco-napełniająco-zgrzewające w układzie pionowym (VFFS )
Urządzenie pionowe formuje z folii rurę, którą następnie napełnia produktem (na ogół
zasypywany przez znajdujący się u góry wielogłowicowy układ naważający), omywa gazem i
następnie zamyka. W tym czasie folia przesuwa się pionowo w dół.
 Urządzenie termoformująco-napełniająco-zgrzewające (TFFS)
Materiał opakowaniowy na warstwę spodnią (folia termoformowalna) rozwijany jest z
rolki, następnie podgrzewany w matrycy formującej i kształtowany w torebki lub tacki.
Żywność jest ładowana do ukształtowanych torebek ręcznie lub maszynowo, a następnie
materiał wierzchni (folia przykrywająca) owija napełnioną torebkę lub tackę. Powietrze jest
odprowadzane z tunelu zgrzewającego i zastępowane gazem ochronnym. Następnie
opakowanie zostaje zamknięte przez zgrzanie. Ciąg paczek rozcina się najpierw w poprzek
kierunku pracy urządzenia, a potem na pojedyncze paczki cięciem wzdłużnym.

Opakowania aktywne i inteligentne
Opakowania aktywne są zaprzeczeniem dotychczasowych dążeń do wyeliminowania
wszelkich oddziaływań między opakowaniem a jego zawartością (produktem).
Pakowanie aktywne stanowi grupę technologii, w których opakowanie jest aktywnie
powiązane z produktem lub wchodzi w interakcję z otaczającą atmosferą. Pomaga to
przedłużyć trwałość produktu przy

jednoczesnym zachowaniu jakości i bezpieczeństwa

zdrowotnego żywności. W systemie pakowania w AM najczęściej stosowane są substancje
pochłaniające lub wydzielające tlen, ditlenek węgla i etylen, co zapobiega zmianom atmosfery
wewnątrz opakowania.
W systemach aktywnego pakowania stosuje się ponadto:
 środki przeciwdrobnoustrojowe,
 przeciwutleniacze
 inhibitory enzymów
 stabilizatory
 pochłaniacze/emitery zapachu
 bariery/regulatory promieniowania świetlnego
 środki zapobiegające kondensacji pary wodnej i zbrylaniu się produktu
 systemy kontroli temperatury
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Opakowania absorbujące tlen
Zastosowanie systemów pochłaniania tlenu jest najszerzej przebadanym kierunkiem
aktywnego pakowania. Do pochłaniania tlenu stosowanych jest wiele związków:
sproszkowane żelazo – najczęściej, kwas askorbinowy, oksydaza glukozowa, oksydaza
alkoholowa, niektóre nienasycone węglowodory. Umieszczenie któregoś z tych związków we
wnętrzu opakowania powoduje pochłanianie tlenu obecnego w przestrzeni nad produktem,
oraz tlenu rozpuszczonego w samym produkcie. Najczęściej stosowanym czynnikiem
aktywnym w tym przypadku jest sproszkowane żelazo, umieszczone w saszetkach, których
powłoki nie stanowią bariery dla tlenu.
Innym rozwiązaniem problemu usuwania tlenu jest zastosowanie opakowań z
unieruchomionymi enzymami, które

zużywają tlen w czasie utleniania odpowiedniego

substratu (np. oksydaza glukozowa).
.
Opakowania pochłaniające lub wydzielające ditlenek węgla
Wysokie stężenie ditlenku węgla hamuje wzrost mikroorganizmów na powierzchni
mięsa oraz oddychanie owoców i warzyw. Ditlenek węgla łatwiej niż tlen dyfunduje przez
plastikowe powłoki opakowania. Korzystne jest zwykle umieszczenie wewnątrz opakowania
elementów wydzielających ditlenek węgla. W praktyce najbardziej efektywne są układy,
które emitują ditlenek węgla i jednocześnie pochłaniają tlen. Istnieją przypadki,

gdzie

problemem jest duża ilość ditlenku węgla wydzielająca się podczas przechowywania –
saszetki wiążące wydzielający się CO2 mogą zawierać np. tlenek wapnia oraz adsorbujący
wodę żel silikonowy.
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