
Zofi a Kolek

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE
A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. A. Gajewski

Materiały przeznaczone na opakowania produktów spożywczych muszą speł-
niać szereg wymagań, ale kryteria oceny zdrowotnej są decydującym elementem 
określenia ich przydatności do stosowania w opakowalnictwie żywności. Wy-
magania dotyczące materiałów opakowaniowych zmieniają się wraz z postę-
pem technicznym w przemyśle spożywczym i opakowalnictwie, rozwojem rynku 
i wzrastającą konkurencją, a także większą wiedzą o skutkach wynikających 
z migracji substancji z materiałów opakowaniowych do żywności.

Hasła kluczowe: opakowania żywności, migracja z materiałów opakowaniowych, 
bezpieczeństwo żywności.

Key words: food packaging, migration from packaging materials, food safety.

Podstawowe kryterium oceny przydatności materiałów opakowanio-wych prze-
znaczonych do kontaktu z artykułami żywnościowymi wynika z możliwości wystą-
pienia zjawiska migracji, tj. przemieszczania się składników materiału opakowanio-
wego do zawartości opakowania.

Bezpieczeństwo konsumenta, związane z obecnością substancji, które mogą mi-
grować, zależy od biologicznych i chemicznych właściwości tych substancji oraz 
rzeczywistego narażenia konsumenta na ich działanie. Ocena jest formułowana na 
podstawie badań toksykologicznych, analizy właściwości migrujących związków 
i właściwości układów materiał opa kowaniowy/produkt oraz doświadczalnych ba-
dań migracji i teoretycznych modeli, a także szacowania ilości substancji, która po-
tencjalnie może być przyjęta przez człowieka w ciągu doby i dłuższego czasu (1, 2). 

Dyskwalifi kacja opakowania do produktów żywnościowych może być spowo-
dowana niedopuszczalną wartością migracji i/lub zmianami cech sensorycznych 
opakowanego produktu, które mogą występować przy ilości substancji migrującej 
niewykrywalnej instrumentalnymi metodami analitycznymi. 

TEORIA ZJAWISKA MIGRACJI

W teoretycznych rozważaniach dotyczących procesów migracji, wykorzystuje się 
fakt, że przechodzenie składników z materiału opakowaniowego do pozostającego 
z nim w kontakcie medium, w większości przypadków podlega prawu Ficka. Rów-

BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XLII, 2009, 3, str. 469 – 474



Nr 3470 Z. Kolek

nania opisujące proces (transport masy) rozwiązuje się przyjmując warunki granicz-
ne, które zależą od okoliczności, w których migracja ma miejsce. 

Całkowita masa M migrujących składników jest funkcją kilku zmiennych, któ-
rych znajomość jest konieczna do oceny materiału opakowaniowego pozostającego 
w kontakcie z artykułem żywnościowym:

M = f (κ, co, t, T, VP/VS),
gdzie: 

  κ  =  f1(DS,DP,DS+P,K,T,ηx) – stała oddziaływań charakterystyczna dla danego 
układu,

  ηx =  f2(K’, CP, CS) – szybkość ewentualnego wnikania środka spożywczego 
do materiału opakowaniowego,

  co  – początkowa koncentracja migrantu w materiale opakowaniowym,
DP, DS – współczynnik dyfuzji migrantu w materiale i produkcie, odpowiednio,
 DS+P  –  współczynnik dyfuzji środka spożywczego w materiale opakowaniowym, 

jeśli takie zjawisko występuje,
 VP, VS  – objętość materiału opakowaniowego i produktu, odpowiednio,
 CP, CS  –  koncentracja migrantu, w stanie równowagi, na powierzchni granicznej 

w materiale opakowaniowym i w produkcie, odpowiednio,
  K – współczynnik podziału substancji migrującej na powierzchni granicznej,
   t  – czas kontaktu.
    T  – temperatura kontaktu.

Wartości poszczególnych parametrów nie zawsze są znane dokładnie i często są 
szacowane na podstawie dostępnych baz danych (3). 

Dokładne rozwiązanie równań transportu jest możliwe w niewielu przypadkach, 
na ogół stosuje się przybliżenia i często niezbędne jest wykorzystanie metod nume-
rycznych (2, 4–7). Zostały opracowane różne programy komputerowe, umożliwia-
jące wykonanie obliczeń oraz prowadzenie symulacji komputerowych. W określo-
nych przypadkach ocena zgodności bezpieczeństwa materiału z wymaganiami może 
być ustalona na podstawie obliczeń wartości migracji (8). Przeprowadzenie obliczeń 
wymaga jednak znajomości podanych wyżej parametrów, co stanowi ograniczenie 
ocen teoretycznych (6, 9). Podstawą opinii o dopuszczeniu materiałów do kontaktu 
z żywnością są raczej badania eksperymentalne, przeprowadzanych w ustalonych 
warunkach. 

UREGULOWANIA PRAWNE

Postanowienia zawarte w aktach prawnych UE, dotyczące materiałów przezna-
czonych do kontaktu z żywnością mają na celu:

− zapewnienia ochrony zdrowia człowieka i interesów konsumentów poprzez 
określenie koniecznych do spełnienia wymagań zdrowotnych,

− usuwanie barier w swobodnym przepływie towarów poprzez ujednolicenie 
przepisów.

Podstawowym aktem prawnym jest Rozporządzenie WE nr 1935/2004 (10), które 
zawiera ogólne wymagania, jakie muszą być spełnione przez materiały i wyroby 
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przeznaczone do kontaktu z żywnością, również aktywne i inteligentne opakowa-
nia, bez względu na rodzaj surowca. Wymagania w stosunku do określonych grup 
materiałów i wyrobów są lub będą przedstawione w odpowiednich szczegółowych 
aktach prawnych (np. (8) z późniejszymi zmianami). 

Krajowe przepisy prawne są związane z Ustawą z 26 sierpnia 2006 r. o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia, która określa wymagania i procedury zgodne z za-
sadami i przepisami zawartymi w dokumentach UE. Stosownie do ustaleń doty-
czących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, poda-
nych w tej Ustawie, wymagania i ewentualne ograniczenia zawiera Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia (11, 12), które stosuje się do materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych oraz wielowarstwowych materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, 
a także warstw lub powłok tworzących uszczelki w zakrywkach. W szczególności 
Rozporządzenie zawiera:

– wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania 
lub przetwarzania tworzyw sztucznych (zarówno monomerów jak i związków wiel-
kocząsteczkowych stosowanych w celu modyfi kacji niektórych substancji),

– ograniczenia lub specyfi kacje, jak np.: maksymalne wartości migracji globalnej 
i specyfi cznej, sposoby badań migracji, dopuszczalne zawartości substancji w koń-
cowym produkcie. 

Produkcja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością może 
być prowadzona wówczas, gdy są spełnione wymagania konieczne do zapewnienia 
właściwej jakości zdrowotnej. Stosowane substancje powinny być właściwej jako-
ści technologicznej i spełniać kryteria w zakresie czystości, a podczas produkcji 
i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością powin-
ny być przestrzegane zasady dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higie-
nicznej. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem producenci są odpowiedzialni 
za produkt, to znaczy za to, że materiały stosowane na opakowania żywności są 
„wystarczająco obojętne, aby nie powodować przenikania do żywności substancji 
w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz powodo-
wać niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub pogorszenie jej 
cech organoleptycznych” (10).

ROZWÓJ OPAKOWALNICTWA
A ZMIANY W PRZEPISACH

Prace nad ustaleniem wykazu dozwolonych substancji wykorzystywanych 
w produkcji i przetwórstwie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością prowadzone są od wielu lat. Substancje ( monomery i inne substan-
cje wyjściowe oraz substancje dodatkowe) umieszczone na tzw. listach pozytyw-
nych są oceniane na podstawie szeregu badań, a przy ustalaniu limitów migracji jest 
uwzględniane ich planowane wykorzystanie i brane są pod uwagę wszystkie źródła 
narażenia na daną substancję. Postęp w dziedzinie opakowań, a także większa wie-
dza o skutkach wynikających z migracji substancji oraz rozwój metod badawczych 
i postęp w technikach pomiarowych powodują aktualizację, zmiany i rozszerzenia 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony konsumenta. 
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Przykładem jest, głośna przed kilku laty sprawa obecności i migracji do żywno-
ści związku o skrótowej nazwie BADGE (eter 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propano-
bis(2,3-epoksypropylu) oraz jego pochodnych. BADGE i związki pokrewne, wy-
korzystywane do produkcji żywic epoksydowych, występują w wewnętrznych po-
włokach ochronnych puszek do żywności, a także wielowarstwowych foliach opa-
kowaniowych. Wyniki zleconych badań potwierdziły przekroczenie dopuszczalnej 
wówczas wartości migracji, zwłaszcza w puszkach zawierających konserwy rybne. 
W oparciu o uzupełniane dane toksykologiczne w kolejnych przepisach były zmie-
niane limity migracji BADGE i niektórych jego pochodnych. 

Kolejne zmiany Dyrektywy 2002/72/WE, dotyczącej materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością (8) świadczą o potrzebie uściślania i/
lub wprowadzania ograniczeń, a także aktualizowania list substancji stosowanych 
w materiałach do opakowań żywności, ocenianych przez Europejski Urząd do 
Spraw Bezpieczeństwa Żywności, w oparciu o nowe informacje dotyczące ryzyka 
zdrowotnego. 

Postęp w dziedzinie opakowań wiąże się z uszlachetnianiem materiałów, które 
ma na celu poprawę zabezpieczenia jakości produktów, ale także zwiększenie atrak-
cyjności marketingowej. Efektowną szatę grafi czną opakowania, zapewnia często 
odpowiednie zadrukowanie, które może być przyczyną skażenia żywności. Przykła-
dem jest wykrycie ITX (izopropyl-tioksanton) w mleku dla dzieci w opakowaniach 
kartonowych oraz 4-MBP (4-metylobenzofenon) i BP (benzofenon) w płatkach 
śniadaniowych – związków stosowanych w farbach drukarskich, które przemieściły 
się z zewnętrznej zadrukowanej powierzchni opakowań do ich zawartości (13).

Nie są jeszcze opracowane jednolite szczegółowe ustalenia dla stosowanych farb 
drukarskich, ale pewne wymagania w tym zakresie zawiera Rezolucja dotycząca 
farb stosowanych do zadruku zewnętrznej strony opakowań i artykułów przezna-
czonych do kontaktu z żywnością (14). Najważniejsze punkty tej rezolucji to: 

− zalecenie stosowania do produkcji farb i lakierów tylko składników wymienio-
nych w odpowiednich listach, 

− zapobieganie migrowaniu składników nieokreślonych toksykologicznie (w 
przypadku migracji takich składników ich zawartość musi być mniejsza od 0,01 
mg/kg żywności lub jej symulantu, tj. od przyjętej granicy wykrywalności), 

− nieprzekroczenie dopuszczalnych wartości migracji substancji określonych 
toksykologicznie z zadrukowanego materiału,

− uniemożliwienie bezpośredniego kontaktu zadrukowanego materiału z zapako-
wanym produktem,

− niedpuszczenie do odbijania lub migracji z zadrukowanej lub polakierowanej 
zewnętrznej warstwy do warstwy pozostającej w kontakcie z żywnością

− produkcja farb i lakierów, a także proces druku powinny odbywać się zgodnie 
dobrą praktyką produkcyjną.

Rosnące zużycie opakowań i zagrożenie środowiska powoduje podej-mowanie 
różnych działań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami opakowaniowymi. 
Obecnie możliwe jest wykorzystanie w opakowaniach żywności materiałów pocho-
dzących z recyklingu, przy czym niektóre rodzaje materiałów mogą się nadawać 
jedynie do kontaktu z określonymi rodzajami środków spożywczych, w ustalonych 
warunkach (15).
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PODSUMOWANIE

Opakowania są niezbędnym elementem w nowoczesnym obrocie towarowym, 
zapewniając zachowanie jakości produktu i stanowiąc jednocześnie element mar-
ketingu. Ponad 60% opakowań stosuje się do pakowania produktów spożywczych. 
Wymagania dotyczące materiałów opakowaniowych i opakowań wzrastają wraz 
z postępem technicznym zarówno w przemyśle spożywczym jak i opakowalnictwie, 
rozwojem rynku i wzrastającą świadomością konsumentów dotyczącą możliwych 
zagrożeń. Należy wspomnieć, że materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu 
z żywnością są elementem sieci systemu wczesnego ostrzegania RASFF, który za-
pewnia szybką wymianę informacji o wyrobach stanowiących zagrożenie dla zdro-
wia konsumenta na przykład w związku z migracją szkodliwych związków.

Rozwój opakowalnictwa jest uwarunkowany postępem w dziedzinie technologii 
żywności i technologii materiałów, a także biotechnologii, nowymi konstrukcjami 
maszyn pakujących i technikami pakowania. Nowe rozwiązania to opakowania in-
teligentne i opakowania aktywne, a także wielowarstwowe butelki PET o wysokiej 
barierowości, cienkościenne butelki szklane, cienkościenne puszki aluminiowe, ma-
teriały biodegradowalne, nanomateriały.

Produkcja materiałów opakowaniowych i opakowań do żywnością musi zapew-
niać bezpieczeństwo produktu. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nie są zba-
dane wszystkie substancje, które mogą mieć wpływ na zdrowie człowieka. Aktu-
alizacja, a także ustalanie przepisów prawnych, które określają wymagania, jakie 
muszą spełniać nowe wyroby wprowadzane do obrotu handlowego są konieczne dla 
zapewnienia ochrony zdrowia konsumentów.

Z.  K o l e k

SAFE MATERIALS FOR FOOD PACKAGING 

S u m m a r y

Materials designed for food packaging must fulfi ll number of requirements, but the standard of health 
safety is the main issue taken into account while determining their utility for using in food packaging. 
Requirements concerning packaging materials are changing while the technological process in food in-
dustry, and the market is improving. The knowledge of the results caused by substances migrating from 
packaging materials to food is also of great importance. 

PIŚMIENNICTWO

1. Katan L.L.(ed.): Migration from Food Contact Materials, Hapmann&Hall 1996. – 2. Piringer O.G, 
Baner AL (eds.): Plastic Packaging Materials for Food: Barrier Function, Mass Transport, Quality Assur-
ance and Legislation, John Wiley& Sons Ltd. 2000. – 3. Gilbert, J., Simoneau C., Cote D., Boenke A.: An 
internet compendium of analytical methods and spectroscopic information for monomers and additives 
used in food packaging plastics, Food Addit. Contam. 2000; 17(10): 889-893. – 4. Baner A., Brandsch J., 
Franz R., Piringer O.G.: The application of a predictive migration model for evaluating the compliance 
of plastic materials with European food regulations, Food Addit. Cont. 1996; 13(5): 587-601. – 5. Chung 
D.H., Papadakis S.E., Yam K.L.:. Simple models for assessing migration from food-packaging fi lms, Food 
Addit.Contam. 2002; 19(6): 611-617. – 6. Poças M.F.F, Oliveira J.C, Oliveira F.A, Hogg T.: A critical 
survey of predictive mathematical models for migration from packaging, Crit.Rev.Food Sci.Nutr. 2008; 



Nr 3474 Z. Kolek

48(10): 913-928. – 7. Tosa V., Kovacs K., Mercea P., Piringer O.G.: A Finite Difference Method for 
Modeling Migration of Impurities in Multilayer Systems, Proc. Inter. Conf. on App. Math.: Modeling, 
Analysis and Computation, 2008; 1048: 802-805. – 8. Dyrektywa Komisji 2002/72/WE z dnia 6 sierpnia 
2002 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami 
spożywczymi. Dziennik Urzędowy WE L 220/18 15.8.2002. – 9. Petersen, J. H., Trier, X. T.; Fabech, B.:. 
Mathematical modelling of migration – a suitable tool for the enforcement authorities? Food Addit. Con-
tam. 2005; 22(10): 938-944. – 10. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. Dziennik Urzędowy UE L 338/4 13.11.2004.

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu substancji, których 
stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami. 
Dz.U. 2007 nr 129 poz. 904. – 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2008 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie 
wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu spraw-
dzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami. Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1285. – 13. 
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/food contact/ (31.03.2009). – 14. Resolution ResAP(2005)2 
on packaging inks applied to the non-food contact surface of food packaging materials and articles intend-
ed to come into contact with foodstuffs. http://www.futurepack.de/pdf/AP-2005-2_ink_resolution_en.pdf 
(31.03.2009). – 15. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie mate-
riałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żyw-
nością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006. Dziennik Urzędowy UE L 86/6 28.3.2008.

Adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27.




