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Meriéux NutriSciences dzisiaj 

2 

Obecność w 

 
krajach 

21 

Około  

akredytowanych 

laboratoriów  

na świecie 

100 

 

pracowników 

Około 

6,500 
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Nasza misja 
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Nasze działania są dedykowane ochronie zdrowia konsumentów na całym 
świecie, poprzez dostarczanie szerokiej oferty badań i usług konsultingowych dla 
przemysłu spożywczego, dla wody i środowiska, agrochemikaliów, dóbr 
konsumpcyjnych, sektora farmaceutycznego i firm kosmetycznych. 

  

   

© Mérieux NutriSciences 



Rodzaje wad produktów wynikających z niewłaściwego pakowania: 

 Zepsucie 

Deformacje 

Obecność ciał obcych 

Niehomogenny udział wady 

Migracje 

 

 

Wstęp 
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CZĘŚĆ 1 - ASPEKTY JAKOŚCI I 
BEZPIECZEŃSTWA W 

ODNIESIENIU DO OPAKOWANIA  
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Skutki i rodzaje rozszczelnień 
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Skutki: 

Pleśnienie 

 Zbrylanie 

 Zwiększanie / zmniejszanie 
wilgotności 

 

 

Rodzaje: 

W skali mikro 

W skali makro 
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Pakowanie hermetyczne / MAP wydłuża stabilność danego produktu w 
porównaniu do pakowania z dostępem do powietrza 

Warunki beztlenowe sprzyjają rozwojowi Clostridum botulinum 

Bakterie te są zdolne do wzrostu i produkcji toksyn w temperaturach ≥ 3 ºC. 

Bakteria ta jest zaklasyfikowana jako najbardziej śmiercionośny organizm, 
bowiem wytwarza najsilniejszą egzotoksynę (jad kiełbasiany). 

 

 

 

Pakowanie hermetyczne i MAP 
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 Zatrucie toksyną typu: 

A – przeważnie żywność pochodzenia roślinnego, 

B – żywność pochodzenia zwierzęcego, 

E i F – drób i ryby. 
 

W Stanach Zjednoczonych, zgłaszanych jest rocznie średnio 145 
przypadków zatruć jadem kiełbasianym, w Polsce 20–30 
przypadków.  
 

W Polsce, najwięcej zatruć następuje po spożyciu przemysłowych 
konserw różnych, często nieokreślonych gatunków mięs. 
 

Zatrucie jadem kiełbasianym 
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Duże ryzyko przedostania się fragmentów szkła do żywności 

 

Opakowania szklane 
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Opakowania zwrotne 
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 Węglowodory nasycone olejów mineralnych (MOSH) oraz węglowodory 
aromatyczne olejów mineralnych (MOAH) są uważane za toksyczne i 
rakotwórcze 

 Możliwa jest ich migracja do żywności w opakowaniach papierowych i 
tekturowych wytworzonych z wykorzystaniem materiałów pochodzących z 
recyclingu 

 Możliwa jest też migracja innych związków np. pochodzących z nadruku 

Migracja MOSH i MOAH do żywności 
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 Mimo zastosowania wewnątrz opakowań barierowych wkładek czy torebek 
foliowych, oleje mineralne migrują do wnętrza opakowania i w efekcie 
występują również w zapakowanym pożywieniu. 

 

 Według obliczeń ekspertów z komisji JECFA (wspólnej inicjatywy FAO i 
WHO), bezpieczna dawka olejów mineralnych w produktach spożywczych 
powinna wynosić: 

 - 0,6 mg/kg dla MOSH,  

 - z MOAH konsumenci nie powinni mieć w ogóle styczności. 
 

 Zgodnie z wynikami opublikowanymi przez Foodwatch, co piąte badane 
jedzenie było (9 z 42 produktów) (odniesienie w Niemczech) z podejrzeniem 

rakotwórczego MOAH, w tym: 

 Ferrero’s Kinder Riegel,  

 Lindt’s Fioretto Nougat Minis,  

 Sun Rice Classic Schokohappen, 

 Kellogg Special K Classic. 

 

Dopuszczalny poziom MOSH i MOAH w żywności 
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Może prowadzić np. do: 

  nadmiernego wysychania (np. chleb) 

 zbyt dużej wilgotności produktu (chrupki, chipsy) 

 zmian tekstury, utraty chrupkości 

Źle dobrana barierowość opakowania 
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Wyznaczanie PAO (Period After Open) 

Opakowania do wielokrotnego 
otwierania 
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Może prowadzić do rozwoju bakterii patogennych, a w konsekwencji 
zatruć pokarmowych 

Może nastąpić zepsucie produktu 

Przerwanie łańcucha chłodniczego 
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Zmiana barwy po 

przerwaniu łańcucha 

chłodniczego 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁAD ComBase Predictor – MODEL WZROSTU 
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Zmiana  temperatury 

Color / pH aw Temperature (°C) 

4,4 

0,950 
Day 0  day 30 : 4°C 

Day 30  day 39 : 8°C 

5 

6 

7 

Po otwarciu produktu 

zapakowanego w MAP istnieje  

zagrożenie namnażania 

drobnoustrojów patogennych w 

przypadku niezachowania 

właściwych warunków 

temperaturowych przez 

konsumentów 



CZĘŚĆ 2 – JAK LABORATORIUM 
 

 SILLIKER SP. Z O.O.  
MOŻE WESPRZEĆ PRODUCENTA?  
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BADANIA KONTROLI JAKOŚCI  

 Badania rutynowe  

 Badania walidacyjne procesy 
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Opakowania napojów (PN-85/A-79033) 

 

 

Puszki (PN-92/A-86732 ) 

 

 

Opakowania do pieczywa (PN-A-74112:1997) 

 

 

Słoiki do warzyw (PN-90/A-75052/02)  

 

 

Szczelność opakowań metodą wakuometryczna  

Wykrywanie rozszczelnień – metody 
akredytowane stosowane w Silliker 
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Wykrywanie rozszczelnień 
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Źródło: https://www.wipak.com/ 
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Wykrywanie rozszczelnień 
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http://www.vp-polska.com.pl/produkt/zgrzewarki-kontrola-wytrzymalosci-zgrzewow-test-sprawdzajacy-szczelnosc-zgrzewow/ 
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Badanie procentowej zawartości 
tlenu, dwutlenku węgla i azotu 

Sprawdzenie czy Twój system 
pakowania precyzyjnie dozuje 
stężenia gazów zgodnie z założoną 
specyfikacją 

Ponadto możliwość weryfikacji czy 
opakowanie podczas 
przechowywania utrzymuje MAP 

Badania akredytowane 

Badanie składu MAP 
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Proponujemy Państwu ich oznaczanie metodą HPLC-GC- FID, która 
przez EFSA została określona jako metoda referencyjna 
charakteryzująca się największą czułością 

 

Migracja związków typu MOSH i MOAH 
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Badania przechowalnicze 

Challenge testy ( badania obciążeniowe )   

 

Potwierdzanie terminów przydatności  
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Rodzaje badań przechowalniczych 

 1. BEZPOŚREDNIE: Celem jest odtworzenie skrajnych ale realnych warunków na 
jakie może być narażona żywność przy założeniu przechowywania w czasie 
rzeczywistym. 

 Wyróżniamy tu: 

 Przechowalnicze badania standardowe (Podstawowe) –stosowane rutynowo do 

wyznaczenia DMT /TPS prowadzone w opakowaniu oryginalnym producenta bez 

otwierania. 

 PAO (ang. period after open) – badania przechowalnicze określające trwałość po 

otwarciu opakowania. 

 Niehomogenny rozkład wady NHDD (ang. Non homogenous distributed defect) – 

badanie stopnia występowania wady w różnych reprezentatywnych partiach, np. w 

przypadku sterylizacji, stopnia rozwoju pleśni, stopnia obecności owadów itp. 
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Rodzaje badań przechowalniczych 

 2. PRZYŚPIESZONE (accelerated) : Celem jest modelowe skrócenie 
rzeczywistego założonego czasu przechowywania poprzez zaostrzenie 
wybranych warunków przechowywania bazując na kinetyce przemian. 

 UWAGA: Badania przyśpieszone możliwe do zastosowanie tylko dla produktów 

trwałych mikrobiologicznie 
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Celem badań obciążeniowych 

jest ocena   

stabilności mikrobiologicznej 

produktu lub tempa wzrostu 

wybranych grup 

drobnoustrojów 

podczas przechowywania w 

zalecanych warunkach 

Produkty stabilne mikrobiologicznie to: 

Żywność pozbawiona drobnoustrojów w wyniku procesów  technologicznych, które 

wyeliminowały skutecznie ich obecność, np. żywność po procesie sterylizacji 

                                                            oraz  

Żywność zanieczyszczona mikrobiologicznie, ale z uwagi na szczególne cechy matrycy 

nie dochodzi do wzrostu drobnoustrojów 

Badania obciążeniowe 
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Badania obciążeniowe 

 

PRODUKT 

 

Modelowe 

wprowadzenie 

badanego 

szczepu 

Patogeny i inne mikroorganizmy 

powodujące proces psucia 

RTE (ang. ready-to-eat) 

Najczęściej Listeria monocytogenes 

Określenie możliwości lub 

charakterystyki wzrostu 
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Badania obciążeniowe - Ocena 
potencjału wzrostu 

 Wymaga badania na początku i końcu TPS 

 

Wynik badania daje odpowiedź na pytanie:  

Czy produkt umożliwia wzrost Listeria monocytogenes? 

oraz pozwala obliczyć dopuszczalną ilość L. monocytogenes w produkcie 
zaraz po produkcji, która pozwoli nie przekroczyć 100 jtk/g do końca TPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>0,5 
możliwy 
wzrost 

<0,5  

niemożliwy 
wzrost 
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Badania obciążeniowe - ocena maksymalnego 
tempa wzrostu 

Wymaga: 

 większej liczby kontroli niż ocena  
potencjalnego wzrostu 

 użycia modelowania matematycznego 

 

 

Wynik badania pozwala: 

 oszacować ilość L. monocytogenes w dowolnym dniu TPS 

 sprawdzić czy przy danej ilości L. monocytogenes oznaczonej w 
wybranym dniu TPS produkt przekroczy limit 100jtk/g do końca TPS 

 obliczyć dopuszczalną ilość L. monocytogenes w produkcie zaraz 
po produkcji, która pozwoli nie przekroczyć 100 jtk/g do końca TPS 
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Silliker Polska Sp. z o.o. 
ul. Waryńskiego 1 
00-645 Warszawa 
Tel.: +48 22 592 47 39 
Fax: +48 22 592 47 01 
E-mail:  foodsc@mxns.com 
 http://www.merieuxnutrisciences.com/pl 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 


