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lajàce na oglàdanie produktu lub jego cz´Êci bez potrzeby otwierania;
opakowania Bag in Box wyró˝niajàce si´ korzystnymi walorami technicznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi; opakowania grupowe zawierajàce kilka produktów przeznaczonych do jednorazowego zakupu;
opakowania wyposa˝one w produkty komplementarne do zawartoÊci
(np. pude∏ko proszku do prania z dozownikiem) itp.

Rosnàca rola
Systemy pakowania
opakowaƒ w logistyce
Blisko 90% wszystkich produktów wytwarzanych w Êwiecie wymaga
stosowania opakowaƒ Powiàzania opakowaƒ z nowoczesnà technikà
i organizacjà obrotu, ich wp∏yw na wykorzystanie pojemnoÊci magazynów i Êrodków transportu oraz zabezpieczenie jakoÊci produktów powodujà koniecznoÊç zwrócenia na nie szczególnej uwagi. W krajach
wysoko uprzemys∏owionych przemys∏ opakowaniowy zajmuje jedno
z czo∏owych miejsc wÊród innych dziedzin produkcji. Obserwuje si´
tam wysokà specjalizacj´ wytwarzania materia∏ów opakowaniowych,
konstruowania opakowaƒ, rozwój technologii pakowania i produkcji
maszyn pakujàcych. Rozwojem produkcji opakowaƒ w Polsce szczególnie zainteresowane sà takie dziedziny jak przemys∏ (przede wszystkim
przemys∏ rolno-spo˝ywczy), handel wewn´trzny i zagraniczny, transport samochodowy, kolejowy i morski. Rozwój produkcji opakowaƒ zale˝y przede wszystkim od wzrostu PKB oraz iloÊci produkowanych towarów, intensyfikacji nowych metod sprzeda˝y (sklepy samoobs∏ugowe, supermarkety), rozwoju mechanizacji przemieszczania towarów
w ∏aƒcuchach dostaw oraz dà˝enia do zmniejszenia strat iloÊciowych
i jakoÊciowych towarów w obrocie.

Materia∏y opakowaniowe
Polski rynek materia∏ów opakowaniowych ostatnich latach rozwinà∏
swojà ofert´ asortymentowà; coraz trudniej znaleêç materia∏ niewytwarzany w kraju. Istniejà jeszcze pewne luki w materia∏ach wielowarstwowych produkowanych metodà koekstruzji (wspó∏wyt∏aczania),
zw∏aszcza dla specyficznych zastosowaƒ. Zarówno w kraju, jak i na
Êwiecie tworzywa papiernicze stanowià materia∏ wiodàcy do produkcji
opakowaƒ ze wzgl´du na ma∏à mas´, dobre w∏aÊciwoÊci wytrzyma∏oÊciowe, ∏atwoÊç uszlachetniania, podatnoÊç do przerobu maszynowego, walory ekologiczne i niskà cen´. Szczególne znaczenie w produkcji opakowaƒ transportowych i zbiorczych odgrywajà tektury jedno- i
wielowarstwowe (Duplexy i Triplexy) oraz tektury faliste o ró˝nych
kszta∏tach i wysokoÊciach fal (np. z falà dwuwarstwowà, z falà X, z falà
krzy˝owà). Coraz wi´kszà popularnoÊç zyskujà obecnie tzw. papiery
ekologiczne typu TCF (Totally Chlorine Free) oraz ECF (Elemental Chlorine Free), które produkowane sà z dominujàcym udzia∏em makulatury,
bielone tlenem, nadtlenkiem wodoru lub enzymami, bez udzia∏u Êrodków barwiàcych oraz przy zastosowaniu energooszcz´dnych i „czystych” technologii produkcji. W technice opakowaniowej wzrasta zapotrzebowanie na materia∏y gi´tkie i sztywne o ma∏ej ucià˝liwoÊci dla
Êrodowiska naturalnego przez zastàpienie niektórych dotychczasowych materia∏ów opakowaniowych kompozytami tworzyw sztucznych
z surowcami mineralnymi. Z szerokiego asortymentu wytwarzanych
materia∏ów o nazwie Ecolean stosuje si´: Lean Cover – do maszynowego owijania produktów spo˝ywczych oraz formowania owini´ç na
skr´t, tzw. „twist wrap”; Lean Ponch (folia wspó∏wyt∏aczana trójwarstwowa) – do automatycznego pakowania mleka i soków owocowych;
Lean Pack (wielowarstwowy materia∏ barierowy z udzia∏em kopolimeru
EVOH) – do pakowania mleka utrwalanego w systemie UHT oraz do
podgrzewania zapakowanych produktów ˝ywnoÊciowych.

Nowe konstrukcje opakowaƒ
Wi´kszoÊç opakowaƒ jednostkowych i transportowych posiada znormalizowane formy konstrukcyjne. Poszukiwania nowych rozwiàzaƒ w decydujàcej mierze sà „wymuszane” przez rynek. Z nowych konstrukcji na
uwag´ zas∏ugujà opakowania z tektury falistej „prezentacyjne” pozwa-

InnowacyjnoÊç w zakresie nowych sposobów pakowania stanowià nast´pujàce systemy pakowania: aseptyczne, pró˝niowe, w modyfikowanej lub kontrolowanej atmosferze oraz ich modyfikacje, a tak˝e utrwalanie radiacyjne i mikrofalowe, zastosowanie adsorberów tlenu, wysokich ciÊnieƒ i inne. Nowà generacj´ opakowaƒ stanowià tzw. „opakowania aktywne”, które utrzymujà Êwie˝oÊç produktów ˝ywnoÊciowych.
Bazujà one na stosowaniu adsorberów tlenu, etylenu, substancji generujàcych lub poch∏aniajàcych CO2 , generujàcych etanol, absorbujàcych
Êwiat∏o itp. Wprowadzane sà ponadto opakowania z tzw. wskaênikami
trwa∏oÊci produktu, których barwa jest indykatorem tlenu (najbardziej
rozpowszechnione sà wskaêniki tlenowe Ageless Eye, czyli nie „starzejàce si´ oko”). Ze znanych i nowych systemów pakowania wymieniç nale˝y: Tetra-Pack – do pakowania mleka, soków owocowych napojów
ch∏odzàcych; Tetra Brick Aseptic – do pakowania mleka, przecieru pomidorowego; Servac – do pakowania Êmietanki do kawy, zup i sosów;
Bottle-pack – do pakowania przetworów mlecznych, p∏ynów do mycia,
czyszczenia itp.; Asepac – do pakowania jogurtów, deserów; Stalox –
przeznaczone do pakowania mro˝onych posi∏ków. W odniesieniu do
wymienionych systemów pakowania stosuje si´ odpowiednie materia∏y opakowaniowe: metalizowane tektury, papiery i folie, materia∏y wielowarstwowe z tworzyw sztucznych otrzymane metodà wspó∏wyt∏aczania, materia∏y wielowarstwowe z udzia∏em folii z tworzyw sztucznych, Al, tektury i papieru (laminaty oraz materia∏y powlekane).

Opakowania w systemach logistycznych
Opakowania transportowe wp∏ywajà na usprawnienia procesów transportowo-magazynowych. W ogniwach logistycznego ∏aƒcucha opakowaƒ wszelkie dzia∏ania powinny byç nakierowane na projektowanie
i produkcj´ opakowaƒ, projektowanie paletowych jednostek ∏adunkowych, wzajemne dostosowania wymiarów opakowaƒ do systemów
transportu i magazynowania w kana∏ach dystrybucyjnych, poprawne
wykorzystanie opakowaƒ zwrotnych, zbiórk´ zu˝ytych opakowaƒ,
wtórne ich przetwórstwo (recykling) oraz likwidacj´ odpadów opakowaniowych. Wszystkie z wymienionych ogniw sà bardzo istotne
w sprawnym funkcjonowaniu logistycznego ∏aƒcucha opakowaƒ, jednak ich funkcjonowanie przebiega nierównomiernie z ró˝nym nat´˝eniem dzia∏aƒ i efektów. Szerokie zastosowanie kodów kreskowych
w procesach magazynowo-transportowych przyczyniç si´ powinno do
wzrostu innowacyjnoÊci oraz efektywnoÊci zarzàdzania opakowaniami
w systemach logistycznych.

Przysz∏oÊç
Szczególne zainteresowanie placówek naukowo-badawczych nale˝y
skoncentrowaç na opakowaniach inteligentnych oraz opakowaniach
produktów sprzedawanych w handlu internetowym. Dzia∏anie opakowaƒ inteligentnych zwiàzane jest z u˝yciem interaktywnych wskaêników, najcz´Êciej barwnych, umo˝liwiajàcych ocen´ jakoÊci zapakowanego produktu (mo˝na wyró˝niç dwa rodzaje opakowaƒ inteligentnych: z integratorami czasu i temperatury – z ang. Time Temperature
Integratos oraz ze wskaênikami Êwie˝oÊci). Zastosowanie tego rodzaju
opakowaƒ mo˝e m.in. doprowadziç do wyeliminowania lub zmniejszenia zu˝ycia konserwantów ˝ywnoÊci oraz ograniczenia strat spowodowanych zepsuciem produktów spo˝ywczych i przemys∏owych. Udoskonalenia wymagajà tak˝e w∏aÊciwoÊci ochronne, marketingowe
i ekologiczne opakowaƒ stosowanych w handlu internetowym, szczególnie w odniesieniu do dzia∏alnoÊci business-to-consumer (obecnie
oko∏o 4% dochodów europejskich firm pochodzi z elektronicznej sprzeda˝y detalicznej).

