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Opakowanie jest niezbędnym elementem w obrocie towarowym,
warunkującym zachowanie jakości produktów spożywczych. Jako
materiały opakowaniowe wykorzystywane są różne tworzywa sztuczne,
m.in. PET, PVC, PE, PP, PS i PA.
Stosowane
przez
lata
syntetyczne
folie
opakowaniowe
doprowadziły do poważnych problemów ekologicznych na świecie.
Zastosowanie tworzyw biodegradowalnych, które rozkładają się podczas
kompostowania, jest przyszłością.

Obecnie naukowcy projektują nowe tworzywa, ulegające
biodegradacji do wody, dwutlenku węgla i związków nieorganicznych
nieszkodliwych dla środowiska (rys.1). Nie można jednak zapominać, że
próby sprostania nowym wyzwaniom, związanym z produkcją opakowań
ekologicznych, nie mogą przysłonić najważniejszej cechy opakowania –
bezpieczeństwa zdrowotnego pakowanej w nie żywności.

Wymagania prawne
Od materiałów, mających bezpośredni kontakt z żywnością,
wymaga się, aby stanowiły ochronę przed niekorzystnymi czynnikami
zewnętrznymi, a jednocześnie powinny być obojętne i nie powinny
wchodzić w interakcje z żywnością, co mogłoby doprowadzić do jej
niezdatności do spożycia.
W świetle przepisów prawa odpowiedzialność za bezpieczeństwo
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wprowadzanych do
obrotu, nałożona jest na ich producenta. Zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością „wszelkie materiały lub
wyroby przeznaczone do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z
żywnością muszą być wystarczająco obojętne, aby nie powodować
przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą
stanowić
zagrożenie
dla
zdrowia człowieka oraz powodować
niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub
pogorszenie jej cech organoleptycznych”.
Źródłem zanieczyszczeń żywności może być migracja substancji
chemicznych z opakowania, będącego w bezpośrednim kontakcie
z żywnością. Stopień migracji i szkodliwości substancji chemicznych
opakowania jest uzależniony od rodzaju produktu żywnościowego, z
którym kontaktuje się opakowanie oraz od składu surowcowego
materiału. W zależności od tego, z jakiego rodzaju żywnością
opakowanie będzie miało kontakt, wykonuje się badania z użyciem
odpowiednich płynów modelowych imitujących żywność.

Rys. 1. Zamknięty cykl obiegu opakowań biodegradowalnych
wytwarzanych z surowców odnawialnych
(www.european-bioplastics.org)

Limity migracji globalnej, czyli wszystkich substancji
uwalnianych z opakowania do płynu modelowego, określają przepisy
prawne i wynoszą one:
• 10 mg/dm2 powierzchni kontaktu opakowania z żywnością lub
• 60 mg/kg żywności, w przypadku gdy nie jest możliwe oszacowanie
powierzchni kontaktu z żywnością.

Opakowania biodegradowalne
Opakowania biodegradowalne na bazie skrobi wytwarzane są przez
dodatek skrobi przy produkcji opakowań z polimeru. W zależności od
procentowej zawartości skrobi w materiale i innych dodatków, tj.
barwników czy dodatków zwiększających wytrzymałość termiczną
materiału, właściwości opakowań mogą ulegać zmianom. Dodatek skrobi
przyspiesza rozpad i fragmentację łańcucha polimeru, poprzez tworzenie
porów w materiałach, powodując tym samym ich osłabienie, a następnie
biodegradację w określonych warunkach.
Podobne zadanie ma stosowany dodatek d2w do opakowań, który
powoduje szybki i nieszkodliwy dla środowiska rozkład poprzez
kompostowanie. Dodatek d2w powoduje oksybiodegradację tworzyw
sztucznych, co oznacza, że tworzywo rozpada się na wodę, dwutlenek
węgla, biomasę oraz pierwiastki śladowe.

Tworzywo wykonane na bazie skrobi oraz tworzywo z dodatkiem
d2w poddano badaniu dopuszczającemu tworzywo do bezpośredniego
kontaktu z żywnością, tj. badaniu migracji globalnej.
Badanie migracji globalnej wykonano dla tworzyw biodegradowalnych:
1. dwóch tworzyw biodegradowalnych z dodatkiem
2. tworzywo biodegradowalne wykonane na bazie skrobi kukurydzy
i ziemniaków
Badanie migracji globalnej wykonano zgodnie z normą PN-EN 11861:2005, z zastosowaniem 3% kwasu octowego jako płynu modelowego,
w warunkach: 40°C przez 10 dni.

Wyniki
Wyniki badań wykazały, iż skład surowcowy tworzywa z dodatkiem
d2w wpływa na jakość zdrowotną wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością. Migracja globalna do płynu modelowego – 3% kwasu
octowego z tego tworzywa wynosiła poniżej granicy oznaczalności tj.
poniżej 1 mg/dm2, co wskazuje na bardzo dobrą jakość badanej folii.
Natomiast badania tworzywa o innym składzie surowcowym również z
dodatkiem d2w wykazały, iż może być ono stosowane jedynie do
opakowań nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Wynik
migracji globalnej do płynu modelowego – 3% kwasu octowego, na
poziomie 31,4±2,4 mg/dm2, dyskwalifikuje produkt jako opakowanie
jednostkowe żywności.

Opakowania biodegradowalne wykonane na bazie kukurydzy
i ziemniaków mogą być stosowane jako opakowania do bezpośredniego
kontaktu z żywnością. Wynik migracji globalnej w przypadku tworzywa
wykonanego na bazie skrobi kukurydzy i ziemniaków wyniósł
9,5±1,1 mg/dm2.
Z powyższych badań wynika, iż każdorazowo, po
określeniu składu produkowanego tworzywa i warunków jego
produkcji, należy przeprowadzić badanie migracji, w celu
sprawdzenia ilości wszystkich substancji uwalnianych
z opakowania do płynu modelowego.

Wnioski
Opakowania są produktami powszechnie stosowanymi, a powstające z nich odpady stanowią zagrożenie dla środowiska. Obecnie głównym kierunkiem rozwoju opakowań jest tworzenie opakowań bezpiecznych dla zdrowia, życia i środowiska. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne opakowań przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością należy poddawać je badaniom zgodnie z wymogami
rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

