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Z
a swoiste „katalizatory” systematycz-

nego podwyższania standardów 

transportu towarów świeżych uznać 

można same sieci handlowe, które 

coraz częściej podkreślają w swych strategiach 

marketingowych wyjątkowo krótki czas dostawy 

produktów od producenta na półkę sklepową. 

– Nadzorujemy cały proces, od produkcji po 

dostawę do naszych sklepów. Świeżość i jakość 

to nasze najważniejsze cele – podkreśla Wie-

sława Sznajdrowska, odpowiedzialna za jakość 

produktów w Tesco.

Prawo mówi jasno, że artykuły bez opakowań 

jednostkowych oraz takie, których opakowania 

bezpośrednio nie zapewniają ochrony przed 

zanieczyszczeniem lub pogorszeniem jakości 

zdrowotnej, muszą być przewożone w  szczelnych 

opakowaniach zbiorczych lub odpowiednich 

pojemnikach transportowych. Dobór rozwią-

zania zależy od rodzaju produktów, z którymi 

mamy do czynienia. W przypadku opakowań do 

transportu artykułów spożywczych konieczne 

jest posiadanie przez nie stosownego atestu 

Państwowego Zakładu Higieny, a kwestie te 

reguluje też m.in. konwencja ATP. Wyróżnikiem 

logistyki artykułów spożywczych jest tzw. zimny 

łańcuch, czyli zachowanie kontrolowanych 

warunków temperaturowych. Wymaga użycia 

specjalistycznego transportu oraz przechowy-

wania produktów w chłodniach.  Wytyczne 

bezpieczeństwa obejmują m.in. zapewnienie, 

że żywność w transporcie jest utrzymywana 

w odpowiedniej temperaturze, ściśle monitoro-

wana i chroniona przed szkodnikami. Dokładne 

wymogi dotyczące opakowania transportowego 

powinien określić producent, ponieważ to on 

Rynek artykułów spożywczych w Polsce z roku na rok rośnie, obecnie jest wart 

ok. 240 mld zł. To jednocześnie największy ze wszystkich segmentów handlu 

detalicznego. Transport żywności rządzi się swoimi prawami. Dotyczy to zarówno 

produktów świeżych, jak i tych wymagających kontrolowanej temperatury. To, 

w jaki sposób producenci i dystrybutorzy dobierają opakowania transportowe, może 

mieć znaczący wpływ na zachowanie przez produkty ich cech organoleptycznych 

i fizykochemicznych. Skrzyniopalety, pojemniki plastikowe, wózki termiczne, pokrowce 

termoizolacyjne to tylko niektóre z tych opakowań. 

Żeby towar
nie tracił świeżości

Opakowania transportowe dla świeżych produktów spożywczych
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krawędziach wkładki pod łukiem, co zapobiega 

możliwości zanurzenia ryb w wodzie. Zawartość 

chroni pokrywa o wypukłym kształcie, która 

może zostać założona na pojemnik przy użyciu 

mechanizmu blokującego. Gwarantuje nie tylko 

higieniczne przechowywanie ryb w łańcuchu 

logistycznym, ale też zapobiega wydostawaniu 

się lodu lub roztopionej wody. Opatentowana 

została interakcja systemu pojemnika, składają-

cego się z podstawowego plastikowego pojem-

nika, wkładki wykonanej metodą formowania 

wtryskowego oraz pokrywy, która może być 

połączona z pojemnikiem za pośrednictwem 

mechanizmu blokującego. 

Świeże ryby, a także mięso mogą być transpor-

towane również w opakowaniach wykonanych 

z EPS, czyli polistyrenu spienialnego. To materiał 

o relatywnie wysokiej odporności mechanicznej 

(gęstość spieniania 23/25 g/l), jak i izolacyjno-

ści termicznej. Kilka serii takich produktów ma 

w ofercie np. Knauf. Każdy rodzaj pudeł ofero-

wany jest w wersji z otworami odpływowymi 

albo bez nich.  Najmniejsze opakowania mają 

wymiary 400 × 300 × 75 mm (poj. ok. 3,5 l), 

największe 800 × 400 × 308 mm (ponad 60 l). 

Wspomaganie termoizolacyjne 
Ciekawymi produktami są kaptury termo-

izolacyjne. Forankra ma w ofercie AirGobag, 

którym można pokryć paletę podczas transportu 

ładunków mrożonych, schłodzonych, jak i tych, 

które muszą być chronione przed zamarznięciem 

i przechłodzeniem. Z tego względu AirGobag 

może być używany zarówno do przewozu arty-

kułów spożywczych, jak i przemysłowych, np. 

farb, lakierów wodorozpuszczalnych oraz towa-

rów wrażliwych na przegrzanie. Wśród walorów 

użytkowych kapturów producent wymienia m.in. 

niską wagę, łatwość i szybkość użycia i dużą 

skuteczność termiczną. Kaptury dostępne są 

w różnych rozmiarach, co pozwala na użycie ich 

z większością dostępnych palet oraz adaptację 

do wielu typów ładunków. Kaptury małe (do 1 m) 

 nie posiadają rozcięcia; średnie (od 1 do 1,7 m) 

posiadają jedno rozcięcie, a większe (1,7-2,5 m) 

dwa rozcięcia. 

Podobnie działają, oferowane przez tego 

samego producenta, kurtyny z przesuwnymi 

drzwiami. Oddzielone ściany skonstruowano 

tak, aby łatwo je można było otwierać i zamy-

kać (to szczególnie ważne, by nie dochodziło 

do nadmiernych wahań temperatury podczas 

częstego rozładunku).  

 

Michał Jurczak

– Flagowym produktem Państwa �rmy są kontenery termoizolacyjne... Skąd bierze 
ich popularność?  
– Zapewniają one utrzymanie temperatury produktów świeżych i mrożonych w trakcie 
łańcucha dostaw od momentu wyjścia produktu z fabryki, poprzez centrum logistyczne aż 
do docelowego sklepu. Są proste w obsłudze i działają na zasadzie „mobilnych lodówek”. 
Zaletą jest to, że nie są na prąd. Proces schładzania kontenera odbywa się poprzez zastoso-
wanie specjalistycznych płyt eutektycznych, które skumulowane zimno oddają nawet ponad  
24 godziny. Schładzanie może nastąpić także poprzez użycie systemu gazowego, w którym 
zmrożony gaz wypełnia zawartość opakowania, schładzając jego zawartość na długi czas. 
Użycie kontenerów termoizolowanych eliminuje wielokrotne rozmrażanie się produktu w trak-
cie jego przeładunków między chłodnią a magazynem. Należy pamiętać, że raz rozmrożony 
produkt nie może ponownie przechodzić przez proces mrożenia, ponieważ najzwyczajniej 
w świecie zaczyna się psuć. Certy:kat TÜV potwierdza zgodność z wymaganiami systemu 
HACCP oraz międzynarodowymi standardami ATP. Dodatkowo w ofercie mamy pojemniki 
izolowane. Dwuścienne wzmocnione skrzyniopalety, dzięki wewnętrznemu wypełnieniu 
pianką PUR (poliuretan), zachowują najwyższe właściwości termoizolacyjne. Średnia gęstość 
izolacji wynosi 43 g/l przy współczynniku przewodzenia ciepła (λ) ok. 0,023 W/mK. Pojemniki 
izolowane znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest izolacja termiczna, 
np. w miejscach o ograniczonym dostępie urządzeń chłodniczych, jak kutry rybackie, lub 
w warunkach, gdzie temperatury są skrajnie wysokie bądź bardzo niskie. Ich izolacja pozwala 
na utrzymanie stałej temperatury w razie potrzeby nawet do -18°C. Pojemność wynosi 
300-1400 l, przystosowane są do transportowania wózkami widłowymi. Warto wspomnieć 
również o szytych na miarę pokrowcach termoizolacyjnych, które dzięki wykonaniu z tkaniny 
nieprzepuszczalnej i odpornej na działanie promieniowania słonecznego chronią zawartość 
palety przed temperaturą zewnętrzną i utrzymują temperaturę zabezpieczonego towaru. 
Każdy pokrowiec wykonujemy na indywidualne zamówienie, zgodnie z przedstawionymi 
wymaganiami oraz wymiarami podstawy i wysokości. 

– Jakimi kryteriami należy kierować się, wybierając konkretne opakowanie trans-
portowe dla produktów spożywczych? 
–  Wszystkie opakowania transportowo-magazynowe dedykowane dla produktów spożyw-
czych powinny być wyprodukowane przede wszystkim z nowego surowca dopuszczonego 
do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Niedopuszczone jest produkowanie z materiałów 
drugiego gatunku, jak regranulat. Na produkt wykonany z nowego materiału każdy producent 
wystawia stosowną deklarację zgodności  według aktualnej dyrektywy UE. Na życzenie można 
otrzymać także aktualne badania migracyjne. Na wybór odpowiedniego opakowania ważny 
wpływ ma też jego konstrukcja, która powinna być gładka i bez szczelin, w które mógłby 
dostać się brud. Taka konstrukcja ułatwia ponadto mycie opakowania oraz utrzymanie higieny. 
W przypadku specjalistycznych opakowań do transportu produktów mrożonych i świeżych 
koniecznie trzeba zapoznać się ze współczynnikami przewodzenia ciepła.

Tomasza Budrewicza z firmy Fach-Pak, znanego 

producenta opakowań magazynowo-transportowych

Pojemnik izolowany wewnątrz oferowany przez Fach-Pak (fot. Fach-Pak)

DWA PYTANIA DO:
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