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II Kongres Przemysłu
Opakowań coraz bliżej!
Rozpoczynamy odliczanie do największego, najbardziej spektakularnego
i ważnego dla branży opakowań wydarzenia jakim będzie II. Kongres Przemysłu
Opakowań. Kongres obradował będzie
w dniu 1 października, w salach Centrum
Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Patronat Honorowy
nad Kongresem roztoczył dr Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki. Obowiązki i honory Gospodarza
Kongresu zgodził się pełnić dr Andrzej
Byrt, prezes zarządu Międzynarodowych
Targów Poznańskich.
Ważnym uczestnikiem Kongresu będzie pan Tom Schneider, prezydent Światowej Organizacji Opakowań (World
Packaging Organization). Według stanu
na dzień 31 sierpnia, udział w Kongresie
zgłosiło ok 200 osób, w tym 31 z zagranicy. Obrady będą tłumaczone na język
angielski.
W ramach 3 sesji zaprezentowanych
będzie 12 referatów poświęconych zagadnieniom trendów i warunków rozwojowych opakowań. W sesji plenarnej przewiduje się wystąpienie ok. 20
uczestników Kongresu, w tym reprezentujących organizacje opakowaniowe
z Armenii, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Węgier i Ukrainy. Przewidujemy, że w trakcie sesji inaugurującej obrady Kongresu
wystąpi prezydent Światowej Organizacji Opakowań, z referatem nt. tendencji
rozwojowych opakowań w zglobalizowanym świecie, a także dyrektor targów
Interpack, z referatem o roli i znaczeniu
opakowań w realizacji międzynarodowe-

go programu oszczędności i bezpieczeństwa żywności Save Food.
Obrady Kongresu zakończy wieczorowa Gala. Ten punkt programu stanowił
będzie okazję do wymiany doświadczeń,
nawiązania kontaktów, oraz poznania
laureatów dorocznego plebiscytu na tytuły „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” i „Firma Zasłużona dla Przemysłu
Opakowań”. Wręczone zostaną nagrody
i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Opakowań „PakStar”.
Uczestnicy Kongresu będą mieli zapewniony wolny wstęp i wjazd na teren
MTP w dniach trwania Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK oraz Międzynarodowych
Targów Produktów Spożywczych POLAGRA FOOD i POLAGRA TECH (29 września – 2 października 2014). Otrzymają
monografię zawierającą kongresowe referaty oraz publikację „Technika Opakowań. Podstawy, materiały, procesy wytwarzania”. To swoista opakowaniowa
biblia, wydana w Wielkiej Brytanii. Niezbędne źródło wiedzy zarówno dla osób
z doświadczeniem jak i stawiających
pierwsze kroki w branży opakowań. To
prawdziwe dzieło, dostarczające bogatej wiedzy zapisanej na prawie 700 stronach. Publikacja ta będzie także dostępną dla wystawców i zwiedzających targi
w Salonie Promocji Polskiej Izby Opakowań (pawilon 2, stoisko nr 35) w dniach
29 i 30 września oraz w dniu Kongresu
(1 października).
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dokończenie na s. 2
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II Kongres Przemysłu
Opakowań coraz bliżej!

Z kongresowej trybuny

dokończenie ze s. 1

Za 3 tygodnie obrady II Kongresu Przemysłu Opakowań. Około 200 uczestników dyskutować będzie o kierunkach rozwoju opakowań. Wiedza, będąca
rezultatem kongresowej debaty, stanowić będzie podstawę do projektowania
rozwoju przemysłu opakowań. Taki jest cel tegorocznego Kongresu. Chodzi
bowiem o sformułowanie trendów rozwojowych w opakowalnictwie. Wśród
zagadnień (tematów) prezentowanych na Kongresie będą m.in. dotyczące
wyzwań stawianych przed producentami opakowań (technologami opakowaniowymi).
Pokazany zostanie wpływ rozwoju opakowań na zachowania konsumentów. Choć w tym przypadku można odwrócić porządek i mówić o wpływie
zachowań konsumentów na opakowania. Oba podejścia są tutaj uprawnione.
Ponadto wiele miejsca poświęcone będzie wpływowi technologii pakowania na materiały opakowaniowe i konstrukcję opakowań. W tym przypadku
te relacje także można odwrócić.
Właśnie wzajemność i odwracalność relacji pomiędzy różnymi czynnikami
warunkującymi rozwój opakowań powoduje, iż opakowalnictwo staje się niezwykle interesującą dziedziną wiedzy i jej praktycznych zastosowań.
Niżej zamieszczamy fragmenty referatów dotyczące w/w zagadnień. Zainteresowanych pełną kongresową debatą, zapraszamy na salę obrad. Jeszcze
można zgłosić swój udział kontaktując się z biurem Polskiej Izby Opakowań
(biuro@pio.org.pl)
Redaktor

Termin II. Kongresu Przemysłu Opakowań zbiega się z 20 rocznicą utworzenia
Polskiej Izby Opakowań, stanowi zatem
kluczowe wydarzenie w programie jubileuszowych przedsięwzięć.
Zapewnienie uczestnikom Kongresu
wolnego wstępu na teren MTP w dniach,
w których odbywać się będą wymienione wyżej targi, sprzyjać będzie udziałowi
w imprezach organizowanych przez Izbę,
a towarzyszących targom. Program tych
wydarzeń zamieszczono na str. 9 Biuletynu.
Formalnie, z dniem 31 sierpnia organizatorzy Kongresu zamknęli listę
zgłoszeń, co nie oznacza, iż w wyjątkowych wypadkach nie będzie możliwym
uwzględnienie zgłoszeń, które napłyną
do 20 września.
(Red.)

Ważne
dla producentów
opakowań
pieczywa
Na pieczywie pakowanym powinny
sie znaleźć następujące dane: nazwa
produktu; data minimalnej trwałości
(najlepiej spożyć przed…), czyli data, do której prawidłowo przechowywany lub transportowany produkt zachowuje swoje właściwości,
takie jak smak i konsystencję, jednak
nawet po jej upływie może nadawać się do spożycia; wykaz składników użytych do produkcji oraz
procentowa zawartość składników
występujących w pieczywie, jeśli są
one przywołane w nazwie lub grafice (np. chleb ze śliwką); zawartość
netto lub liczbę sztuk opakowanego pieczywa; warunki przechowywania, jeśli jakość pieczywa zależy
od takich warunków, np. pieczywo
z nietrwałymi biologicznie dodatkami; oznaczenie partii produkcyjnej,
jeśli nie jest tym oznaczeniem data
minimalnej trwałości; dane identyfikujące podmiot, który produkuje,
wprowadza do obrotu lub paczkuje
pieczywo; masa jednostkowa.
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Rys ewaluacji
rozwoju opakowań
a wpływ
na zachowania
konsumentów
(fragment referatu
Joanny Górskiej)
Jedną z najbardziej wdzięcznych branż,
w której wykorzystuje się wielorakie opakowania jest mleczarstwo. Opakowania
produktów mleczarskich stanowią swoistą historię opakowalnictwa pozwalającą prześledzić jak systematyczne innowacje zmieniały w pewnym stopniu styl
życia, sposób użytkowania produktów
i wpływały na reorganizację sklepów.
Jest to również branża, która pokazuje, w jaki sposób można dopasować się
lub wykreować nowe rozwiązania, które
wpływają na zachowania klienta w zmieniającym się świecie.
W latach 60/70 mleko było pakowane w woreczki foliowe, które jak na owe

czasy były opakowaniem rewolucyjnym,
bo się nie tłukły. Mogły być sprzedawane w handlu a dostępność mleka bardzo
się zwiększyła – szczególnie w miastach.
Zatem już samo wprowadzenie mleka
w opakowaniach jednostkowych w znaczący sposób wpłynęło na sposób odżywiania ludzi. Poczciwe butelki z aluminiowym kapslem także całkiem dobrze
sobie rodziły na rynku. Instytucja mleczarza podwożącego rano mleko pod drzwi
była już nie tylko kultowym symbolem
lat 70-tych, ale także popularną formą
pierwszych inicjatyw biznesowych wielu operatywnych ludzi. Tego typu mleko
było jednak nietrwałe. Wraz z rozwojem
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►

na rynku pojawiły się opako► technologii
wania kartonowe oferujące pewną wy-

godę użycia. Wprowadzenie zakrętek
ułatwiało jego zamykanie, otwieranie
i przechowywanie w lodówce. Nie trzeba
było nożyczek by odcinać rogi opakowania w celu wylania mleka. Tego typu rozwiązanie – mleko w kartonach wyeliminowało z rynku domowych roznosicieli
mleka, a ich rolę przejęły placówki wielkopowierzchniowe. Z czasem pojawiły
się opakowania kartonowe typu slim bez
nakrętki. O ile nowa forma pakowania
produktów spotkała się z entuzjazmem
shopperów (wąskie, wygodne opakowanie, łatwe do ręki) to już entuzjazm gasł
po przyjściu do domu, bowiem mleko
w tego typu opakowaniu nie mieściło się
w lodówce na półce w pionie. Opakowania te też były krytycznie przyjmowane
przez placówki handlowe, bowiem wymagały przebudowy półek w sklepach,
co wiązało się z dodatkowymi kosztami.
Bardzo często po tak przykrym doświadczeniu nie dokonywano dalszego zakupu lub zamówienia.
Warto zwrócić uwagę na jeden z istotnych elementów opakowania, jakim są
wszelkiego rodzaju zamknięcia. O ile
pewien typ zamknięć skutecznie chroni zawartość, to już ich funkcjonalność
użytkowa pro-kliencka bywa różna. Negatywne doświadczenia z otwieraniem
bardzo często dyskwalifikuje produkt.
W tym punkcie należy również zwrócić uwagę na bezpieczeństwo otwierania opakowań szczególnie w kontekście
dzieci.
Obecnie na rynku pojawiło się kilka
ciekawych opakowań funkcjonalnych
np. Piątnica mleko w butelce z rączką.
Opakowanie nie tylko pasuje parametrami do wewnętrznej kieszeni lodówki,
ale jest poręczne w dozowaniu właśnie
dzięki rączce. Ciekawą odmianą opakowania jest też dzbanek (firma Bieluch),
które korzystnie wyróżnia się na półce,
pasuje do bocznej kieszeni lodówki i ma
relatywnie wygodną rączkę do trzymania. Dobrze też prezentuje się na półce.
Zaletą opakowania jest możliwość podgrzewania mleka w opakowaniu w mikrofali. Ciekawostką opakowania jest też
materiał, z którego jest wykonane, czyli folia biodegradowalna w 60%, wykonana z wapnia. Tego typu opakowanie
pozwala też na realizowanie etycznych
zachowań konsumentów w kontekście
ochrony środowiska.
Pewną innowacją stały się również małe porcje mleka w butelkach z nakrętką
lub w kartonikach. Tego typu produkty

są doskonałym rozwiązaniem dla małych dzieci i ich rodzin oraz dla osób
pozostających w gospodarstwach jednorodzinnych. Opakowanie w mniejszym formacie są wygodne do wzięcia
na spacer, wycieczkę, do kina czy nawet
pracy. Podobne rozwiązania są obecne
także na rynku soków czy jogurtów. Na
półkach możemy znaleźć nie tylko soki
w opakowaniach rodzinnych, ale także
produkty do jednorazowego napicia się
i szybkiej utylizacji opakowań. Produkty są wystandaryzowane, nie trzeba niczego przelewać, są wygodne do użycia.
Spełniają wymóg klienta: wypij łyk, ugaś
pragnienie i wyrzuć. Zgrabnie wpisują się
w trend życia współczesnych rodziców,
dzieci i nastolatków.
Kolejne ciekawe innowacje stworzono
w segmencie jogurtów. Tutaj przeszliśmy
istną rewolucję od jogurtu sprzedawanego w aptekach poprzez toporne opakowania z uniwersalną platynką do wyrafinowanych designersko kubeczków
dwukomorowych oraz butelek.
Krokiem milowym na rynku jogurtów
było wdrożenie przez firmę Muller opakowania do jogurtu z tzw. cornerem.
Wprowadzenie cornera nie tylko powiększyło płaszczyznę reklamową, ale
pozwoliło tworzyć limitowane serie, dodawać do produktu niezależne dodatki
tj. pulpy owocowe, sosy, cukierki, płatki,
owoce kandyzowane czy draże. Otwieranie opakowania postrzegane jest jako
zabawa, a charakterystyczny „click” podczas otwierania jest symbolem rozpoznawalności Mullera w przekazach marketingowych.
Obecnie jogurty i inne, płynne produkty tj. soki i musy przechodzą istną transformację w kierunku stworzenia produktów wygodnych. Butelka plastikowa
(firma Candia) lub mały stabilopak (Bakoma) z nakrętką powala na szybkie zaspokojenie głodu, spożycie posiłku w drodze
i wyrzucenie opakowania do kosza. Dodatkowo opakowanie zajmuje niewiele
miejsca w teczce, torebce, tornistrze i jest
bezpieczne w transporcie. Takie opakowanie można wielokrotnie i bezpieczne
otwierać. Rośnie atrakcyjność wizualna
tego typu opakowań. Co roku pojawiają
się nowe innowacje w zakresie foli typu
shrinksleeve, które znacznie poprawiają
wizerunek produktu. (np. folie Masterpress o bardzo wysokim stopniu przezroczystości), co pozwala niejako zajrzeć do
produktu.
Ciekawym przykładem jest ewaluacja
innowacyjności w opakowaniach do serów czy wędlin. W przeszłości sery, po-
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dobnie jak wędliny, kupowano tylko na
wagę na stoisku otwartym. Ser w kawałku lub ewentualnie pasterkach leżał
w lodówce bez żadnego specjalistycznego zabezpieczenia. Problemem było
szybkie psucie się produktu i konieczność częstych zakupów. Pojawienie się
tacki z gotowym produktem było krokiem naprzód, ale przydatność produktu do spożycia była relatywnie krótka.
Dopiero pojawienie się opakowań typu
open/close zrewolucjonizowało rynek.
Tego typu opakowania po pierwsze pozwalają na zapakowanie określonej ilości sera w plasterkach, a po drugie opakowanie zabezpiecza przed zepsuciem,
co pozwala bezpieczniej przechowywać produkt przez dłuższy czas. Ważna
jest też wizualna rola opakowania, które
z no-name stały się produktami rozpoznawalnymi (wzmocniony efekt marketingowy).
Dzisiaj, kiedy opakowania te stały się
standardem, producenci pracują nad
kolejnymi innowacjami. Przykładem innego spojrzenia na opakowanie jest
opakowanie serów podpuszczkowych
mleczarni Sierpc w postaci „teczki kopertówki”. W ten sposób zwykły ser żółty urósł do rangi produktu ekskluzywnego, eleganckiego, chroniącego produkt
i łatwo otwieralnego. W tym przypadku
nie musimy siłować się z rogiem opakowania w celu jego otwarcia. Dodatkowym walorem opakowania jest fakt, iż
produkt doskonale prezentuje się i wyróżnia na półce.
Bardzo ciekawie prezentuje się też rynek opakowań do mrożonek. Przez wiele
lat mrożonki były sprzedawane w opakowaniach foliowych. W dzisiejszych czasach możliwy jest też zakup całych dań
mrożonych w opakowaniach, które można podgrzewać na parze, ale i w mikrofali
(Hortex linia Stimeria).
Rynek sosów przez ostatnie lata rozrósł się niepostrzeżenie. O ile chrzan
i musztarda pozostają głównie w szklanych opakowaniach, to już ketchupy
i sosy znacznie zmieniły swój wizerunek. Początkowo opakowaniem ketchupu były słoiki. Wraz z pojawianiem
się plastikowej butelki – „ketchup można powiedzieć stanął na głowie”. Producenci zauważyli, bowiem, iż część ketchupu w tradycyjnych butelkach jest
trudna do wyjęcia, co budziło frustrację klientów. Dlatego butelki konstruuje się tak, aby swobodnie mogły stanąć
na nakrętce, a ketchup – wypłynąć do
dokończenie na s. 4
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Rys ewaluacji
rozwoju opakowań
a wpływ
na zachowania
konsumentów
dokończenie ze s. 3

ostatniej kropli (Pudliszki). W segmencie
przecierów pomidorowych pojawiła się
też swego czasu innowacja polegająca
na tym, że otwór do słoika jest idealnie
dostosowany do łyżki od zupy (Pudliszki). Mały szczegół, a doskonale zwraca
uwagę na produkt. Jednak i w tym segmencie rośnie nowa konkurencja w postaci stabilobilopaków z nakrętką (np.
Winiary). Tego typu opakowania mają
nie tylko wygodniejszą formę ustawienia i ekspozycji w sklepie, aletakże usunięcie produktu z opakowania jest łatwiejsze (wyciśniecie). Tego typu produkty mają znacznie większą i bardziej
efektowne techniki zadruku niż zwykła
butelka, co daje im znaczną wizualną
przewagę.
W kategorii produktów suchych na
uwagę zasługują opakowania ze struną (przyprawy Kamis) oraz opakowania
z tzw. plasterkiem zamykającym (Lubella) do wielokrotnego otwierania i zamykania. Ten drobny element jest o tyle istotny, gdyż pozwala na wielokrotne
wykorzystanie opakowania, a produkt
w oryginalnym okopaniu staje się wizytówką dla marki w domu. Zmiana papieru i foli z rozrywających się podczas
otwierania na nierozrywającą się jest
dużym plusem tych opakowań. Kiedyś
kasze, ryże czy płatki pakowane w białe papierowe opakowania ze skromnym
nadrukiem, które dzisiaj ustąpiły miejsca
foliowym opakowaniom z możliwością
zadruku zdecydowanie bardziej wyrafinowanego.
Ciekawym, aczkolwiek rzadko wykorzystywanym rozwiązaniem w produktach suchych tj. kasze i ryże są woreczki do gotowania z tzw. zimnym rogiem
(UncleBen’s).Tego typu drobny „innowacyjny gadżet” powoduje, iż ugotowany
produkt można bezpieczne schwycić
i nie poparzyć sobie palców.
Od redakcji:
Autorka jest redaktor naczelną pierwszego w Polsce serwisu dedykowanego tradycyjnej i nowoczesnej żywności
funkcjonalnej www.foodexpert.pl
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Postęp w przemyśle
spożywczym
wyzwaniem
dla branży
opakowań
(fragment referatu
dr inż. Pauliny Pająk)
Postęp w przemyśle spożywczym powinien iść w parze z rozwojem branży
opakowań., która powinna być szczególnie wyczulona na punkcie bezpieczeństwa produkowanych opakowań.
Właściwe opakowanie powinno chronić
produkt przed przedostawaniem się do
niego niepożądanych substancji z zewnątrz, a także zapewnić mu atrakcyjny
wygląd, walory smakowe i zapachowe
także podczas przechowywania. Coraz
częściej jednak opakowania zamiast zapewniać jak najwyższą jakość produktów
spożywczych same stanowią źródło szkodliwych dla zdrowia substancji. Zagrożenia związane ze stosowaniem opakowań
do żywności wynikają z kilku rodzajów
wzajemnych oddziaływań pomiędzy opakowaniem a produktem. Są to: migracja,
niewidzialne odbijanie, przenikanie substancji lotnych z opakowania [Pająk, 2012;
Rajnsz i Huber, 2006] Z punktu widzenia
zagrożeń żywności substancjami toksycznymi pochodzącymi z opakowań, najniższe niebezpieczeństwo stwarzają opakowania szklane oraz z niezadrukowanego
papieru i tektury (pod warunkiem, że te
ostatnie nie pochodzą z recyklingu). Największe ryzyko wiąże się ze stosowaniem
tworzyw sztucznych, a zwłaszcza małocząsteczkowych składników tych opakowań, takich jak antyutleniacze i stabilizatory ultrafioletu, plastyfikatory, preparaty
antystatyczne, środki poślizgowe, rozpuszczalniki organiczne [Bal i Mielniczuk,
2010 Borowy i Kubiak, 2008], a ostatnio
także nanocząsteczek.
Odwrotnym do migracji zjawiskiem
występującym podczas przechowywania żywności w opakowaniu z tworzyw
sztucznych jest tzw. scalping polegający na pochłanianie zapachów żywności
przez materiał opakowaniowy. Migracja jest zjawiskiem dużo bardziej istotnym, gdyż związana jest z bezpieczeństwem zapakowanej żywności, podczas
gdy scalping powoduje głównie obniżenie walorów sensorycznych produktów

spożywczych, wpływa ponadto negatywnie na parametry wytrzymałościowe
materiału opakowaniowego (może spowodować na przykład delaminację wielowarstwowych materiałów z tworzyw
sztucznych) [Licciardello i in., 2009]. Niemniej jednak oba zjawiska powinny być
uwzględniane przy projektowaniu i stosowaniu nowych opakowań do żywności. Przypuszcza się, że zjawiska takie jak
skalping i migracja można będzie ograniczyć poprzez zamykanie związków
lotnych w nanokapsułkach. Zamknięte
w kapsułkach aromaty nie będą w stanie
wchodzić w reakcje z pozostałymi składnikami żywności i opakowaniami, przez
co przechowywana żywność będzie mogła dłużej utrzymać swą świeżość i atrakcyjność sensoryczną, a opakowanie nie
będzie „przechodziło” zapachami [Sajilata i in., 2007].
Jeśli mowa jest o nowych produktach
spożywczych, które powstają na skutek
rozwoju linii produktów już istniejących,
to nie należy spodziewać się, że taka
żywność będzie wymagała szczególnych zmian w ich opakowaniach. Można
jedynie prognozować, iż rozwój opakowań będzie związany m.in. ze zmniejszaniem rozmiarów opakowań (powstawaniem tzw. opakowań indywidualnych,
dla 1-2 osób), z doskonaleniem ich szaty
graficznej i identyfikowalnością (znakowaniem, etykietowaniem, kodowaniem).
Na pewno ważne będzie opracowywanie
coraz to nowych typów zamknięć, z jednej strony łatwych do otwarcia dla dorosłych, z drugiej strony bezpiecznych dla
dzieci. Ważnym aspektem będzie także
produkcja opakowań biodegradowalnych, ale o właściwościach wytrzymałościowych opakowań z tradycyjnych materiałów.
Jeśli jednak mowa o produktach innowacyjnych, których charakter nie jest
do końca poznany, to w tym przypadku
rynek opakowań powinien z uwagą obserwować te innowacje i szukać sposo-
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bów na integrację z producentami tych
komponentów i gotowej żywności. Tak
jest w przypadku nanożywności, która
na rynku jest od niespełna 20 lat i która
wzbudza zarówno pozytywne jak i negatywne emocje. Prognozuje się, iż dzięki
zastosowaniu nanotechnologii zmniejszy się ilość stosowanych do żywności
dodatków, poprzez wykorzystanie ich
aktywniejszych „nanoodpowiedników”.
Przykładem potwierdzającym ten fakt
mogą być napoje lub margaryny z dodatkiem substancji przeciwutleniających lub barwników stosowanych w wersji nano [Ziembicka, 2009]. Nanododatki
stosowane będą głównie w celu udoskonalenia produktów spożywczych, co
spowoduje, że ich konsumpcja stanie się
smaczniejsza, atrakcyjniejsza, pożywniejsza i zdrowsza. Dzięki swojej zdolności do
otaczania „inteligentną” barierą np. owoców, będą chronić je przed zepsuciem
oraz zapobiegać przed dostawaniem się
do ich środka zanieczyszczeń [Błaszkiewicz i in., 2011]. Można przypuszczać, iż
nanopakowania bezpośrednio stykające
się z żywnością będą ponadto nośnikami
wielu substancji o charakterze prozdrowotnym. Przykładem mogą być folie jadalne (białkowe, skrobiowe) z dodatkiem
nanokapsułek zawierających związki bioaktywne (takie jak witaminy, substancje przeciwutleniające, mikro- i makroelementy), które będą spożywane wraz
z powleczoną nimi żywnością.
Biorąc pod uwagę coraz szersze stosowanie nanododatków do produkcji materiałów z tworzyw sztucznych (nanokompozytów), należy zastanowić się nad
konsekwencjami dla pakowanej żywności i środowiska. Reijnders [2009] uważa, że nanokompozyty są bezpieczne
i przyjazne środowisku, jednakże brak
jest rzetelnych badań naukowych,
na które autor mógłby się powołać.
Przed naukowcami oraz producentami
opakowań stoi zatem wyzwanie aby
zbadać wpływ nanocząsteczek na środowisko naturalne, zwłaszcza w trakcie utylizacji zużytych nanoopakowań

oraz ocenić możliwość ich ponownego
wykorzystania (recyklingu). Istnieje bowiem ryzyko, iż skoro nanostruktury charakteryzują się bardzo dużą powierzchnią czynną i są niezwykle reaktywne,
to podczas procesu wytwarzania i późniejszej utylizacji nanoopakowań będą
mogły inicjowały niepożądane reakcje
chemiczne, w wyniku których będą
powstawać szkodliwe dla środowiska
związki chemiczne.
Niewiele informacji można znaleźć
także na temat ewentualnych zagrożeń
mogących wynikać ze stosowania nanostruktur w produkcji żywności i opakowań bezpośrednio stykających się z nią.
Naukowcy donoszą, iż nanoczasteczki
z uwagi na swe małe rozmiary mogą
przenikać z opakowania do żywności,
a następnie ze spożywaną żywnością do
organizmu człowieka. Istnieją trzy możliwe drogi ich wchłaniania przez organizm:
na skutek kontaktu ze skórą, wdychania
oraz drogą pokarmową. Niestety istnieje tylko kilka doniesień na temat oceny
migracji nanocząstek z opakowania do
żywności. Mówią one o możliwych właściwościach toksykologicznych nanocząsteczek (z uwagi na ich dużo większą reaktywność niż makroodpowiedników)
i ich wpływie na systemy biologiczne.
Potrzebne są jednak gruntowne badania, które wyjaśnią mechanizmy jakie zachodzą podczas absorbowania się tych
składników w organach ludzkich, na temat ich metabolizmu i wydalania przez
organizm. Z drugiej jednak strony istnieją również doniesienia naukowe na
temat pozytywnej roli nanocząsteczek
w opakowaniach z tworzyw sztucznych.
Stwierdzono, iż nanowypełniacze obecne w nanokompozycie poliamidowym
obniżyły aż sześciokrotnie stopień migracji do żywności innych potencjalnie
szkodliwych związków obecnych w polimerze (takich jak kaprolaktam i triklosan). Stwierdzono również, iż kompozyt
biodegradowalna skrobia/nanoglinki
stosowany do produkcji folii, w których
przechowywano warzywa zahamował

Pojemniki z tworzyw sztucznych z nanocząsteczkami srebra stworzone do pakowania owoców,
warzy, ziół, chleba, serów, zup, sosów, mięsa i jego przetworów
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migrację metali obecnych w folii [Rhim
i in., 2013]. Unia Europejska zgodnie
z wytycznymi EFSA ustanowiła limity migracji globalnej dla nanokompozytów
na poziomie 10 mg/dm2, przy czym pod
żadnym pozorem poziom migracji nie
może przekroczyć granicy 0,01 mg na kg
zapakowanej żywności lub płynów modelowych [Lagaron i Lopez-Rubio, 2011].
Schmidt i in. [2009] zbadali migrację oraz
rozmiar migrowanych cząsteczek z nanokompozytu PLA (polikwas mlekowy)/
nanoglinki do płynu modelowego jakim
był etanol. Autorzy co prawda stwierdzili większy stopień migracji cząstek
z nanokompozytu do etanolu w porównaniu do migracji z czystego tworzywa
na bazie PLA, jednakże limit migracji
globalnej nie został przekroczony, a ponadto nie stwierdzono śladów nanoglinek wśród związków które przedostały
się do symulanta żywności. Jedno jest
bezsprzeczne, ponieważ nanocząsteczki mogą migrować do żywności z opakowania, należy obowiązkowo badać
poziom migracji tych cząstek, określić
poziomy migracji globalnej i specyficznej, a także poszukać sposobów na zapobieganie temu zjawisku, np. poprzez
lepsze utrwalenie nanocząsteczek w matrycy polimeru [Rhim i in., 2013].
Szybkość z jaką następuje postęp technologiczny i rozwój nowych produktów
spożywczych oraz ich opakowań często nie pokrywa się z tradycyjnym podejściem do żywności jakie cechuje
konsumentów. Przy wyborze produktów często kierują się oni wieloletnimi przyzwyczajeniami, a każda nowość
wzbudza obawy związane z bezpieczeństwem takich produktów. Zapewnienie odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa żywności to zadanie przed
jakim stoją producenci wyrobów spożywczych, ale także wytwarzający opakowania przeznaczone do kontaktu
z żywnością. Z uwagi na fakt, iż najnowocześniejsze produkty powstałe na bazie
nanotechnologii nie są jeszcze do końca przebadane, na pewno nowe opakowania oraz żywność na bazie nanocząsteczek będzie wzbudzała początkowe
obawy konsumentów. Należy zatem
zadbać o odpowiednie przepisy prawne
oraz o rzetelne i gruntowne badania
naukowe, które uregulowały by rynek
nanożywności i nanoopakowań.
Od redakcji
Autorka jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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Technologie
pakowania
a opakowania
(materiały
opakowaniowe)
(fragment referatu
Ryszarda Kiernickiego)
Nowe wymyślne kształty, funkcje użytkowe, szata graficzna czy „wyśrubowane”
okresy przydatności do spożycia „napędzają” rozwój w dziedzinie konstrukcji
i technologii maszyn, jak też materiałów
opakowaniowych. Są to naczynia połączone: rozwój konstrukcji maszyn nie
może następować w oderwaniu od postępu materiałów opakowaniowych i odwrotnie. Istotnym jest też, aby obydwie
branże ściśle ze sobą współpracowały. Coraz większa wydajność pakowania,
prędkość i rozmiary maszyn, automatyzacja procesów pakowania zawiesiły wysoko poprzeczkę dla producentów materiałów opakowaniowych. Folie muszą
być coraz lepszej jakości ze względu na
stale rosnące wymagania pakowania. Folie powinny się coraz szybciej formować
i szybciej zgrzewać, abysprostać prędkości maszyn pakujących. Jeżeli folia nie zachowuje jednorodności i takich samych
właściwości w „każdym milimetrze kwadratowym” efekt ich stosowania w szybkich maszynach pakujących o dużych
rozmiarach narzędzi i ilości opakowań w
cyklu może być opłakany. Patrząc z pozycji producenta maszyn pakujących na to
co się dzieje na rynku materiałów opakowaniowych mam duże obawy do czego
doprowadzi niekończąca się presja użytkowników maszyn pakujących na obniżanie cen folii. Zwyczaje negocjacyjne przejęte żywcem od kupców sieci handlowych
zmuszają producentów i dostawców folii do ustawicznego obniżania ceny, a to
niestety w sposób widoczny odbija się
na jakości dostarczanego materiału. Bardzo popularne i modne ostatnio stało się
stosowanie materiałów z recyklingu do
produkcji laminatów do pakowania produktów spożywczych. Możemy to zaobserwować na przykładzie folii APET czy
APETPE. Przeważająca większość producentów używa do produkcji APET tzw.
skrawków (płatków) z recyklingu umieszczając tak uzyskany produkt pomiędzy
warstwami funkcjonalnymi separujący-

6

mi warstwę uzyskaną z surowców z recyklingu od kontaktu z pakowanym produktem. Docelowo jest to kierunek chroniący
środowisko naturalne, ale niewątpliwie
odbija się na końcowej jakości folii do pakowania. Tym bardziej, że presja ciągłego
obniżania ceny produktu końcowego zachęca producentów do używania skrawków najtańszych, często wątpliwej jakości. Nasuwa się też pytanie jak doskonały
i szczelny jest obecnie system segregacji
materiałów APET z recyklingu i jaki jest
stopień czystości i jednorodności skrawków oferowanych do produkcji APET. Domieszka skrawków z innego tworzywa,
np. z butelek PVC powoduje utratę jednorodności właściwości produktu końcowego oraz konkretne problemy produkcyjne na liniach APET. Stosowanie skrawków
recyklingowych niskiej jakości odbija się
też na cechach fizycznych oraz wyglądzie
produktu finalnego.
Jakie też jest prawdopodobieństwo
przy obecnym systemie segregacji, że
w skrawkach nie znajdują się fragmenty
opakowań (butelek) zanieczyszczonych
toksycznymi substancjami, takimi jak paliwa, olej silnikowy, chemikalia czy środki
ochrony roślin?
Próbując ocenić trendy w branży maszyn pakujących i materiałów należy na
pierwszym miejscu umieścić „efficiency” –
efektywność procesu pakowania. Wiąże
się z tym wydajność i ekonomiczność pakowania. Dla maszyn oznacza to głównie
wydajność pakowania, niezawodność,
skrócenie czasu niezbędnych przestojów technologicznych (Zero Down Time),
oszczędność w zużyciu energii elektrycznej oraz takich mediów, jak woda i sprężone powietrze oraz oszczędne gospodarowanie folią. Dla folii opakowaniowych
wyznacza kierunek w redukcji grubości
przy jednoczesnym podnoszeniu własności użytkowych, takich jak barierowość,
łatwość obróbki termicznej: formowania
i zgrzewania, jak też zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego.

W dalszym ciągu obserwujemy niski
udział materiałów biodegradowalnych,
czy kompostowalnych w produkcji opakowań barierowych do pakowania żywności pomimo tego, że są już materiały,
które przeszły pozytywne testy stosowania w termoformujących automatach
rolowych, a większość liczących się producentów folii twierdzi, że ich linie produkcyjne są przystosowane do produkcji
tego typu materiałów. Być może rozwój
w tej dziedzinie stanowi w dalszym ciągu wysoki koszt surowca do ich produkcji, jak też mocne lobby segmentu związanego z przetwórstwem ropy naftowej.
Silnym i nieodwracalnym trendem jest
higiena pakowania. Wymagania dotyczą zarówno maszyn jak też stosowanych
materiałów opakowaniowych. Higienic
design w konstrukcji maszyn pakujących
jest obecnie wymagalnym standardem
i pozostawia coraz mniejszy margines
dla producentów, którzy ze względów
technologicznych lub ekonomicznych
nie mogą mu sprostać. Wymagania higieniczne odbiorców i konsumentów
stawiają wysokie wymagania dla producentów folii zmuszonych do wdrażania
systemów zarządzania higieną i jakością
na poziomie czystości zakładów produkujących żywność lub farmaceutycznych
(cleanroom), co jest też cyklicznie kontrolowane przez instytucje certyfikujące
i samych odbiorców.
Rozwój materiałów opakowaniowych
musi nadążać za rozwojem i postępem
w technologiach pakowania i konstrukcji maszyn.
Przykładem tego jest postęp w dziedzinie ochrony trwałości i jakości pakowanych produktów spożywczych.
Dyskusja na temat zdrowego żywienia, żywności zachowującej naturalną wartość odżywczą z zachowaniem
możliwości kilkumiesięcznej logistyki
ugruntowała już pewne nieodwracalne
kierunki rozwoju. Przykładem tego jest
alternatywa dla obróbki termicznej, która zachowując skuteczność pasteryzacji
i sterylizacji nie powodując utraty wartości odżywczej pakowanej żywności.
Mam na myśli obróbkę wysokim ciśnieniem HPP (High Preasure Processing).
Metoda znana w laboratoriach od wielu
lat doczekała się przemysłowego wdrożenia. W 2011 roku firma Multivac opracowała i zademonstrowała pierwsze linie do pakowania i obróbki opakowań
w technologii HPP. Technologia HPP polega na poddaniu przez krótki czas obróbce wysokim ciśnieniem rzędu 3000–
–6000 barów zapakowanych produk-
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tów spożywczych. Proces ten przebiega w specjalnych kapsułach roboczych
umożliwiających uzyskanie tak niewyobrażalnego ciśnienia. Firma Multivac
opracowała i opatentowała rozwiązanie
przemysłowe zintegrowane z linią pakującą, które umożliwia obróbkę produktów zapakowanych próżniowo oraz MAP.
Patent firmy Multivac dał możliwość obróbki HPP również opakowaniom MAP
z folii twardych. Homogenicznie działające ciśnienie w kapsule oraz specjalny
sposób sterowania procesem zapobiega uszkodzeniom produktu i opakowania. Niezbędny jest tu również know how
z zakresu limitów dotyczących kształtu
i proporcji opakowania.
Technologia HPP wykazuje wysoką skuteczność unicestwiania drobnoustrojów przy jednoczesnym zachowaniu walorów odżywczych, konsystencji,
aromatów czy witamin. Legitymuje też
do uzyskania tzw. czystej etykiety (CleanLabel) – całkowita eliminacja sztucznych
dodatków konserwujących; zdrowa wysokiej jakości żywność.
Rozwijający się rynek sprzedaży samousługowej, centralnej logistyki i międzynarodowej wymiany towarowej narzuca coraz wyższe wymagania jakościowe
opakowaniom i procesom je wytwarzającym. Opakowanie, którego głównym celem jest ochrona i „sprzedawanie” zapakowanego produktu podlega w swoim
krótkim życiu różnorodnym wyzwaniom
i stresom. Szczególnie, jeżeli pakowane
produkty są wrażliwe i łatwo się psujące,
wymagające próżni i modyfikowanej atmosfery gazów. Opakowanie takie musi
zostać perfekcyjnie wytworzone w maszynie pakującej, wytrzymać stres składowania i transportu, oddziaływania
temperatur, „przerzucania” w markecie
i siatce konsumenta. W tym czasie musi
utrzymać próżnię lub gazy w środku oraz
bez zarzutu wypełniać wszystkie funkcje
użytkowe i marketingowe w tysiącach
i milionach wyprodukowanych sztuk.
Aby sprostać tym wymaganiom, folia
stosowana do pakowania musi być naprawdę wysokiej powtarzalnej jakości.
W tym przypadku nie opłaca się robić
groszowych oszczędności, stosując bardzo tanie, ale zawsze wątpliwej jakości
folie ryzykując zapakowanym towarem
wysokiej wartości oraz utratą zaufania
odbiorców i wizerunku marki.
Od redakcji:
Autor jest dyrektorem Działu Folii w firmie Multivac sp. z o.o. z siedzibą w Natalinie.

Zasłużeni
dla Przemysłu Opakowań
Wyniki tegorocznego plebiscytu na tytuły
„Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”
oraz „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”
W tegorocznym plebiscycie zgłoszono
7 kandydatur do tytułu „Firma Zasłużona
dla Przemysłu Opakowań”, oraz 5 kandydatur do tytułu „Zasłużony dla Przemysłu
Opakowań”.
W kategorii „firma” zgłoszono: Ball Trading Poland Sp. z o.o.; EUROBOX Polska
Sp. z o.o.; ECOR Product Sp. z o.o.; KRAM
Polska S.A.; YANKO Sp. z o.o.; PPHU PABEX; TFP Sp. z o.o..
W kategorii „osoba” zgłoszono: Zbigniewa Cackę, założyciela, właściciela
i prezesa Spółki EUROPAL; Marcina Królaka, założyciela, współwłaściciela i dyrektora naczelnego firmy AKPUD Sp. J.,
założyciela Polskiej Izby Opakowań; Konrada Rumińskiego, założyciela, właściciela i wieloletniego prezesa firmy PLAST SERVICE PACK; Tadeusza Radzanowskiego,
twórcę firmy RADPAK i jej wieloletniego
prezesa; Jerzego Marka Strenkowskiego,
założyciela i właściciela rodzinnej firmy
MARTEX, założyciela Polskiej Izby Opakowań.
Kapituła Tytułu „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” nominowała do tego tytułu następujące osoby: Zbigniewa
Cackę; Marcina Królaka; Tadeusza Radzanowskiego; Jerzego Marka Strenkowskiego i Konrada Rumińskiego.
Tytuł „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” przyznano mgr inż. Tadeuszowi Radzanowskiemu, prezesowi firmy RADPAK
Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o.
Oto fragment uzasadnienia do decyzji Kapituły: „Dzięki Tadeuszowi Radzanowskiemu powstała w Polsce fabryka
urządzeń pakujących, kompletnych linii
pakujących i kartoniarek. Szybki rozwój
firmy miał ogromny wpływ na cały przemysł opakowaniowy w Polsce. Dynamiczny rozwój sektora opakowań na początku lat 90-tych to zasługa m.in. Tadeusza
Radzanowskiego. W roku 25-lecia transformacji gospodarczej szczególnie ważnym jest prezentowanie tych ludzi, którzy
zmieniali oblicze polskiego przemysłu. Do
takich osób niewątpliwie należy mgr inż.
Tadeusz Radzanowski. Twórca i budowniczy fabryki maszyn pakujących”.
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Z kolei Kapituła tytułu „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” nominowała do tego tytułu firmy: EUROBOX Polska
Sp. z o.o.; KRAM Polska S.A.; TFP Sp. z o.o.;
YANKO Sp. z o.o.
Zaś tytuł „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” przyznano firmie TFP
Sp. z o.o.
Niżej fragment uzasadnienia decyzji
Kapituły.
„TFP Sp. z o.o., to polska firma z kapitałem rodzinnym, która od 1992 roku specjalizuje się w produkcji tektury falistej
i opakowań. Historia firmy to blisko 20
lat innowacyjności i nieustannego podwyższania standardów zarówno wytwarzanych produktów jak i obsługi Klienta.
Konsekwentnie realizowana polityka rozwoju firmy sprawiła, że dziś TFP to jedna
z najdynamiczniejszych firm branży opakowań dysponująca nowoczesnym parkiem maszynowym, dwoma zakładami
produkcyjnymi w Kórniku i Babimoście
oraz wieloletnim doświadczeniem zespołu specjalistów. TFP szczególna
uwagę zwraca na ochronę środowiska
naturalnego i wykorzystując miedzy innymi zamknięty obieg wody , uzdatnianej
w 100%, w procesach produkcyjnych”.
Wręczenie dyplomów dokumentujących nadanie tytułów zasłużonych
dla przemysłu opakowań odbędzie się
w trakcie uroczystej Kongresowej Gali w dniu 1 października 2014 r., w Poznaniu (MTP). Zaś firmom i osobom
nominowanym do tych tytułów stosowne dyplomy zostaną wręczone w dniu
29 września, podczas inauguracji Salonu
promocji Polskiej Izby Opakowań na targach TAROPAK-2014, pawilon nr 2, stoisko 35 (MTP).
W numerze (str. 8) zamieszczona jest
rozmowa z tegorocznym laureatem plebiscytu na tytuł „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań 2014”, mgr inż. Tadeuszem
Radzanowskim.
Szerszą informację o firmie TFP („Firma
Zasłużona dla Przemysłu Opakowań-2014”)
zamieścimy w kolejnym numerze.
(Red.)
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Sylwetki Świata Opakowań

Tadeusz
Radzanowski
Jubileusz 20-lecia Polskiej Izby Opakowań stanowi wyjątkową okazję do zaprezentowania ludzi, którzy stanowią sól
polskiego przemysłu opakowań. Stąd też
w „dzisiejszym” numerze Biuletynu mamy przyjemność przybliżyć Czytelnikom
osoby, które na taką prezentację – z racji
swojego udziału w budowaniu polskiego przemysłu opakowań – w pełni zasługują.
Jedną z nich jest mgr inż. Tadeusz Radzanowski, prezes firmy Radpak, producenta maszyn i urządzeń do pakowania.
A oto co mówi o swojej drodze w przemyśle opakowań prezes T. Radzanowski
w redakcyjnej rozmowie:
Redakcja: Panie Prezesie, prosimy opowiedzieć o pierwszych Pana krokach
w zawodowej karierze.
Prezes Tadeusz Radzanowski: Jestem
absolwentem Politechniki Szczecińskiej,
ukończyłem studia w 1975 roku, na Wydziale Budowy Maszyn. Tuż po ukończeniu studiów podejmuję pracę w przedsiębiorstwie POLMO-Szczecin, jako
projektant i technolog systemów sterowania w przemyśle motoryzacyjnym
(1975-1979). Następnie, w firmie FAT
Wrocław, projektuję automatyczne systemy obróbki skrawaniem (1979-1984).
W latach 1984-1990 wyjeżdżam do Kanady. I tutaj, po raz pierwszy, spotykam
się z branżą opakowań. Ściśle, z maszynami pakującymi. Pracuję jako specjalista ds. urządzeń kartonujących, w dziale
maszyn pakujących. Firma ta zajmowała się budową dużych, w pełni automatycznych, linii dla dużych korporacji takich jak: Johnson & Johnson; Kellog’s efc;
firma Langen.
Po 6-letnim pobycie w Kanadzie, bogatszy o doświadczenia w projektowaniu
i budowie wysoko zautomatyzowanych
linii, wracam do kraju, zdeterminowany
wykorzystaniem zdobytej wiedzy i doświadczenia. Wszyscy pamiętamy lata
1990-1995, gorący okres transformacji,
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niosący nadzieje na rozwój przedsiębiorczości, choć także bogaty w wiele trudnych problemów.
Jednak głęboko przekonany, po doświadczeniach pracy w Kanadzie, iż „nie
święci garnki lepią”, zakładam w 1991
roku firmę Radpak, której przedmiotem
działalności była produkcja maszyn pakujących.
 Co skłoniło Pana do kontynuowania
„tematyki” maszyn pakujących? Zapewne doświadczenia z pracy w Kanadzie?
P.T.R. Tematyka maszyn pakujących była mi zawsze bardzo bliska. To dziedzina budowy maszyn, która nie istniałaby
bez automatyki, silnie zautomatyzowana. Zaś jako inżynier mechanik, już od
czasu ukończenia studiów, zaraziłem się
bakcylem automatyzacji. Wykonywana
praca w przemyśle, zarówno w kraju jak
i za granicą, utwierdziły mnie jak wielce
perspektywiczną jest ta dziedzina budowy maszyn. Nie tylko z racji postępu
technicznego ale także potrzeb krajowego rynku.
Stąd pomysł podjęcia wielce ambitnego i ryzykownego projektu jakim było założenie firmy Radpak. Zaś w rzeczywistości chodziło o budowę i uruchomienie
fabryki maszyn pakujących.
 Co zadecydowało, iż na miejsce realizacji tego pomysłu wybrał Pan Polskę,
a nie – choćby Kanadę, gdzie poznał
Pan panujące tam warunki, wrósł niejako w miejscowy przemysł?
P.T.R. Myślę, że na to pytanie już częściowo odpowiedziałem. Nie chcę tutaj
uderzać w patriotyczne tony, że chciałem budować przemysł maszyn opakowaniowych w Polsce. Bo takie były potrzeby ówczesnej gospodarki i kraju. Ale
gdybym powiedział, że to myślenie i ten
argument nie miały znaczenia – minął
bym się z prawdą.

W tym czasie nie byłem jedynym wśród
wielu moich rodaków, którzy bogatsi
o wiedzę i doświadczenie oraz oszczędności wracali do kraju, aby rozwijać rodzimą gospodarkę. Dla mnie był to oczywisty wybór wynikający z przekonania
o potrzebie stworzenia polskiego przemysłu maszyn pakujących.
 Co zadecydowało o sukcesie? Jakie
czynniki zadecydowały, że firma systematycznie się rozwijała?
P.T.R. O sukcesie zadecydowała rozsądna strategia rozwoju polegająca na systematycznym, dostosowanym do potrzeb
rynku, rozwoju spektrum urządzeń pakujących. Przekonanie, że o utrzymaniu
się na rynku zadecyduje jakość produkowanych urządzeń, ich nowoczesność.
Nie moglibyśmy spełnić tego warunku
bez stworzenia sprawnie działających
działów konstrukcji i automatyki. Bo to
konstrukcja i automatyka stanowią sedno linii pakujących. Zaś bez rozwoju
własnych technologii wytwarzania oraz
wdrażania najnowszych osiągnięć w tym
zakresie, nie byłoby dobrych konstrukcji
i elementów automatyzacji.
 Jako inżynier mechanik, w pełni zgadzam się z Pana opinią. Zresztą aktualna pozycja Radpaku na rynku maszyn pakujących potwierdza słuszność
wybranej drogi. Proszę zatem wymienić największe osiągnięcie Pana i firmy,
choć myślę, że to tożsame pojęcia.
P.T.R. Nie ulega wątpliwości, że największym osiągnięciem firmy jest stale rosnący potencjał projektowy oraz produkcyjny. To dobre projekty oraz ich techniczna
realizacja są źródłem powodzenia naszych wyrobów. A trzeba wiedzieć, że
nasze maszyny to światowa czołówka
maszyn pakujących, czego dowodem są
uruchomienia kompletnych linii pakujących na całym świecie: USA, Chile, Kanada etc. Prężnie działający dział konstruk-
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cji oraz wiele wniosków patentowych
sprawiają, że nasza technologia jest konkurencyjna i atrakcyjna dla inwestorów.
 Które typy maszyn są Pan najbliższe?
P.T.R. Najbliższe mojemu sercu są kartoniarki. Złożoność tych maszyn oraz
potencjał sprawiają, że można je wykorzystać w każdym przemyśle. Natomiast każde uruchomienie wzbogaca
nas o wiedzę oraz doświadczenie tak potrzebne w tej branży.
 W jakich maszynach (typach maszyn)
upatruje Pan przyszłość firmy?
P.T.R. Maszynami przyszłości bez wątpienia są urządzenia typu „End of Line” –
tzw. końcówki linii produkcyjnych, umożliwiające pakowanie produktów do opakowań zbiorczych. Jednocześnie potencjałem Radpaku jest możliwość
produkcji oraz wdrażania kompletnych
linii pakujących. Wiele firm w Polsce i za
granicą, zakupuje kompletne linie pakujące do formowania toreb, kartonowania
oraz opakowania zbiorcze np. firmy Sante, Rol-Ryż, Melvit itp.
 Gdzie chciałby Pan widzieć firmę za
10 lat? Jak chciałby aby firma była postrzegana?
P.T.R. Przyszłość firmy Radpak upatruję
w systematycznym rozwoju gałęzi eksportu naszej firmy oraz umacnianiu pozycji na rynku lokalnym.
 Co sprawia Panu przyjemność, skąd
czerpie Pan pomysły na dalszy rozwój
firmy?
P.T.R. Domowy ogród to miejsce, w którym znajduję chwilę zapomnienia i relaksu. Właśnie to miejsce zapewnia mi
spokój ducha i pozwala z dystansem
spojrzeć na sprawy dnia codziennego. Natomiast tenis ziemny pozwala na
utrzymanie kondycji.
 Dziękuję za rozmowę i życzę Panu oraz
firmie Radpak dalszych sukcesów. Korzystając z okazji, z przyjemnością informuję, że w tegorocznym plebiscycie, został Pan nominowany do tytułu
„Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”.
Serdecznie gratuluję tej jakże zasłużonej nominacji.
Rozmawiał:
Wacław Wasiak

Polska Izba Opakowań
na Międzynarodowych Targach Techniki
Pakowania i Logistyki TAROPAK 2014
Harmonogram wydarzeń
29 września (poniedziałek)
10:15 Prezentacja „XX lat Polskiej Izby Opakowań”
10:30 Ceremonia otwarcia zbiorowej ekspozycji Polskiej Izby Opakowań, Salonu Promocji oraz wystawy opakowań nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie
PakStar
11:00 Wręczenie: certyfikatów członkostwa w Izbie; jubileuszowych pucharów dla
członków-założycieli Izby; jubileuszowych dyplomów uznania; dyplomów dokumentujących nominowanie do tytułu „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”
i „Firma zasłużona dla Przemysłu Opakowań”.
11:30 Okolicznościowa lampka szampana
Miejsce: MTP, Salon Promocji Polskiej Izby Opakowań, pawilon nr 2, stoisko nr 35
12:00 Udział wystawców reprezentujących Polską Izbę Opakowań w centralnej uroczystości otwarcia Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK oraz Międzynarodowych Targów Producentów Spożywczych
POLAGRA FOOD i POLAGRA TECH
Miejsce: MTP, pawilon nr 11
14:00 Sesja promocyjna książki „Technika opakowań. Podstawy, materiały, procesy
wytwarzania” oraz publikacji wydanej z okazji II Kongresu Przemysłu Opakowań pt. Kierunki rozwoju opakowań”
14:30 Konferencja prasowa: Polska Izba Opakowań. Historia. Zadania. Działalność.
Miejsce: MTP, Salon Promocji Polskiej Izby Opakowań, pawilon nr 2, stoisko nr 35
10:00-17:00 Konferencja„Innowacyjne Opakowania” organizowana przez Spółkę Polski Drukarz - wydawcę „Świata Druku” pod patronatem i przy współudziale
Polskiej Izby Opakowań
Miejsce: MTP, Sala Konferencyjna Niebieska
30 września (wtorek)
10:00-16:00 Sesje promocyjne firm (wg oddzielnego programu)
Miejsce: MTP, Salon Promocji Polskiej Izby Opakowań, pawilon nr 2, stoisko nr 35
10:30 Posiedzenie komitetu Użytkowników międzynarodowych projektów badawczych SoLaPack i SelectPerm.
Miejsce: MTP, Centrum Targowe, sala 29
14:00 Międzynarodowe forum organizacji opakowaniowych z Krajów Europy Centralnej i Wschodniej z udziałem Prezydenta Światowej Organizacji Opakowań.
Miejsce: MTP, Centrum Targowe, sala 29
1 października (środa)
10:00 Obrady II Kongresu Przemysłu Opakowań
Miejsce: MTP, Centrum Kongresowe, pawilon nr 15
18:30 Kongresowa Gala. Nadanie tytułów: „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” oraz „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”; wręczenie nagród i wyróżnień dla laureatów Konkursu PakStar; wręczenie certyfikatów Partnera Wspierającego II Kongres Przemysłu Opakowań
Miejsce: MTP, pawilon nr 10
2 października (czwartek)
10:00 Sesje promocyjne firm (wg oddzielnego programu)
11:00-13:00 Spotkania producentów i użytkowników opakowań
Miejsce: MTP, Salon Promocji Polskiej Izby Opakowań, pawilon nr 2, stoisko nr 35
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Z życia Polskiej Izby Opakowań
W dniu 8 sierpnia, na kolejnym posiedzeniu zebrał się Komitet Organizacyjny II. Kongresu Przemysłu Opakowań. W trakcie obrad
członkowie Komitetu omówili stan przygotowań do Kongresu.
Przewodniczący Komitetu, dyr. Izby, Wacław Wasiak poinformował o: zawartych umowach z partnerami wspierającymi Kongres;
stanie prac nad monografią zawierającą kongresowe referaty;
przyjęciu przez prezydenta Światowej Organizacji Opakowań zaproszenia do udziału w Kongresie.
Z kolei dyr. Janusz Mazurczak (MTP) potwierdził rezerwację pomieszczeń na obrady plenarne oraz imprezy towarzyszące Kongresowi. Poinformował o warunkach zapewnienia symultanicznego tłumaczenia obrad oraz zapewnił, iż uczestnicy Kongresu
korzystać będą ze specjalnych kart upoważniających do wejścia
(wjazdu) na teren targów w dniu Kongresu.
Beata Pyś-Skrońska (Biuro Izby) poinformowała o zleceniu wykonania kongresowych gadżetów i druków.
W trakcie spotkania ustalono szczegółowy program obrad oraz
programy przedsięwzięć towarzyszących Kongresowi.
Przewodniczący Komitetu, oceniając pozytywnie stan przygotowań do Kongresu, przekazał na ręce dyr. Janusza Mazurczaka
słowa podziękowania za zaangażowanie zarządu MTP w pracach
przygotowawczych do Kongresu.







Owocne spotkanie
W dniu 21 sierpnia w siedzibie Izby odbyło się spotkanie prezesa Stowarzyszenia Polskich Mediów Marka Traczyka z dyr. Polskiej
Izby Opakowań Wacławem Wasiakiem.
W trakcie spotkania omówiono możliwe obszary i formy współdziałania. Spośród ważniejszych ustaleń należy wymienić: objecie
przez Stowarzyszenie patronatu medialnego nad II Kongresem
Przemysłu Opakowań; organizację konkursu na publikację o tematyce opakowaniowej; organizacje konkursu wśród dziennikarzy na najlepsze opakowanie żywności; zainicjowanie działań nad
utworzeniem muzeum opakowań żywności. Prezes M. Traczyk
jest także inicjatorem i organizatorem festiwali żywności. Jest
przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego festiwali: Słoików
Świata oraz Owoców i Warzyw Świata w dniach 3-5 października
2014, Festiwalu Słodyczy Świata w dniach 5-7 grudnia 2014 oraz
Festiwalu Chlebów Świata w dniach 20-22 marca 2015 r.
Uwzględniając śilne związki problematyki (tematyki) tych festiwali, Polska Izba Opakowań objęła patronatem te interesujące wydarzenia. Zainteresowanych udziałem w tych przedsięwzięciach
prosimy o kontakt z biurem organizatora:
Stowarzyszenie Polskich Mediów
ul. Świętokrzyska 30/157; 00-116 Warszawa
e-mail: wawa@polskiemedia.org
(red.)

Ze względu na liczne zapytania ze strony użytkowników opakowań świeżego mięsa i ryb, o bezpieczeństwo obecnych na polskim
rynku opakowań z podkładkami absorbującymi o otwartych krawędziach bocznych, wobec braku jednoznacznej opinii ze strony
krajowych, kompetentnych w tej sprawie instytucji, prezes Izby,
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk wystąpił do dyrektora generalnego European Food Safety Authority (EFSA) o stanowisko.
Stanowisko EFSA w tej sprawie zamieszczamy na str. 11.







W dniu 14 lipca 2014 roku chęć wstąpienia do Polskiej Izby Opakowań zgłosiła firma INFOSYSTEMS S.A. Decyzją Prezesa Izby –
prof. zw. dr hab. inż. Stanisława Tkaczyka, firma została przyjęta
do grona członków Izby.

Prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów – Marek Traczyk (pierwszy od
lewej)

Witamy w gronie członków

INFOSYSTEMS S.A.
INFOSYSTEMS SA oferuje rozwiązania informatyczne, usługi wdrożeniowe, sprzęt komputerowy i doradztwo unijne dla
przemysłu produkcji opakowań. Jako lider w dziedzinie zintegrowanych systemów informatycznych firma dostarcza rozwiązania usprawniające zarządzanie przedsiębiorstw z branży,
wspomaga ich kadry kierownicze w kompleksowym zarządzaniu procesami i kosztami, oferuje doradztwo w zakresie rozwiązań informatycznych oraz pozyskiwania środków UE na realizację projektów inwestycyjnych. W ramach świadczonych usług
zapewnia m.in. analizę możliwości dofinansowania projektu
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z różnych źródeł, kompleksowe przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, własne Centra Badawczo Rozwojowe,
dostarczenie wyników prac B+R oraz patentów, pomoc w uzyskaniu formalnego potwierdzenia innowacyjności inwestycji.
Łączna kwota pozyskanych dotąd dotacji to 216 mln zł.
INFOSYSTEMS S.A., ul. Okrzei 1A  03-715 Warszawa
tel.: 22 333 83 50, 22 333 83 60  faks: 22 333 83 75
e-mail: info@infosystems.pl

Od Redakcji: więcej o firmie w następnym numerze.
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Ważne stanowisko
EFSA
Stanowisko dyr. Generalnego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawie podkładek absorpcyjnych
o otwartych krawędziach bocznych stosowanych w opakowaniach do świeżych ryb i mięsa.
Stanowisko to zostało zawarte
w piśmie skierowanym do prezesa Izby, prof. S. Tkaczyka (18 lipca
2014) przez dyr. Generalnego EFSA
Bernarda Urla. Niżej stosowny fragment tego pisma:
W swoim liście porusza Pan kwestię otwartych krawędzi w materiale opakowaniowym oraz kwestię
wstecznego odpływu cieczy w takim
materiale opakowaniowym. Z przyjemnością pragniemy poinformować Pana, że obie te kwestie zostały
omówione w opinii naszego panelu
ds. materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, enzymów, aromatów oraz substancji pomagających
w przetwarzaniu (CEF) dotyczącej
oceny bezpieczeństwa substancji,
o której mowa powyżej. We wnioskach
tejże opinii znajduje się stwierdzenie,
iż należy zapewnić brak możliwości
mechanicznego uwolnienia polimeru z podkładek i wstecznego odpływu cieczy. W praktyce oznacza
to, że podkładki muszą posiadać
krawędzie zamknięte z czterech
stron, a zdolność absorpcyjna polimeru nie może zostać przekroczona,
dzięki czemu nie dochodzi do cofania
się cieczy, nawet w przypadku obrócenia opakowania.
Niemniej jednak, pragniemy poinformować, że aktualnie nie istnieje żadne rozporządzenie unijne, które regulowałoby kwestię stosowania
powyższych pochłaniaczy wilgoci
(absorberów). Szczegółowych informacji na temat aktualnie obowiązujących przepisów udziela Dział E6 –
Innowacja i Trwałość Rozwoju (Unit
E6 – Innovation and Sustainability)
Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów (DG SANCO), pan Bastiaan Schupp (bastiaan.schupp@ec.europa.eu), Komisja Europejska.
(Red.)

Wyniki konkursu
PakStar 2014
W grupie opakowań jednostkowych
nagrodę uzyskały:
 naczynia Biotrem z otrąb pszennych,
firmy ASTON INVESTMENT Sp. z o.o.
z Zambrowa.
W grupie opakowań ekspozycyjnych
nagrodę uzyskało:
 opakowanie typu Wrap na soki, firmy
Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o. i Jeronimo Martins Polska S.A
W grupie opakowań zbiorczych i transportowych nagrodę uzyskała:
 skrzynka transportowa na butelki
0,5 litowe, firmy TFP Sp. z o.o. z Dziećmierowa.
W grupie innych wyrobów związanych
z rynkiem opakowaniowym nagrodę
uzyskał:
 pojemnik ARBO®-Eko/Juta na rośliny
Przedsiębiorstwa prywatnego MARTEX z Otwocka.
Nagrodę specjalną za „Opakowanie
przyjazne środowisku”
 naczynia Biotrem z otrąb pszennych,
firmy ASTON INVESTMENT Sp. z o.o. z
Zambrowa.
Komisja Konkursowa
przyznała wyróżnienia dla:
 Opakowanie Second Live Box - domek na pieluszki, firmy Mondi Warszawa Sp. z o.o. i Jeronimo Martins
Polska S.A., za oryginalny pomysł
ponownego wykorzystania opakowania.
 Opakowanie 45d-front - na produkty
mięsne w kostkach, firmy United Packagimg S.A. z Poznania, za oryginalne połączenie funkcji transportowej
z ekspozycyjną.
 Opakowanie „Krawat reklamowy”, firmy TFP Sp. z o.o. z Dziećmierowa, za
oryginalność rozwiązania ekspozycyjnego.
 Pojemnik - kontener „Hokus in Box”
firmy conTeyor Poland Sp. z o.o. z Czechowic-Dziedzic, za funkcjonalność.
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 Opakowanie butelka - kanister z PET
z recyklingu firmy P. W. Masterchem
z miejscowości Przylep, za innowację
technologiczną.
 Opakowanie uchwyt do transportu butelek PET, firmy TFP Sp. z o. o.
z Dziećmierowa, za oryginalną formę
konstrukcyjną.
 Opakowanie na lampę, firmy Smurfit
Kappa Sp. z o.o., za kompleksowe zabezpieczenie produktu z wykorzystaniem wyłącznie tektury.
Na podstawie oceny dokonanej według Regulaminu Konkursu Student
PakStar 2014, Komisja Konkursowa
przyznała następujące nagrody niżej
wymienionym opakowaniom:
Nagrody otrzymały:
 Opakowania na jajka, zgłoszone
przez Panią Małgorzatę Płoskońską z
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
 Opakowania na produkty sypkie FLAVOR, zgłoszone przez Panią Joannę
Górę z Akademii Sztuk Pięknych w
Łodzi.
 Opakowania na kredki PACKREDKI,
zgłoszone przez Panią Ewelinę Madalińską z Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi.
Wyróżnienia otrzymały:
 Opakowanie na filiżankę ze spodkiem
- TRAPEZ, zgłoszone przez Pana Igora
Ziółkowskiego z Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi.
 Opakowania na tabletki ziołowe „Zioła w tabletkach”, zgłoszone przez Panią Annę Nowokuńską i Katarzynę
Piątek z Wyższej Szkoły Informatyki
Stosowanej i zarzadzania w Warszawie.
 Opakowanie na leki dostępne na receptę „Medical INTUITIVE”, zgłoszone
przez Panią Katarzynę Matuszewską
z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Więcej na stronie www.pio.org.pl oraz
www.cobro.org.pl
(red.)
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Wykorzystać potencjał
studenckich kół naukowych
dla rozwoju branży opakowań
W obecnych czasach opakowania są wszędzie. Każdego dnia
człowiek trzyma je w ręku i ich używa w ogóle nie zwracając na
nie uwagi. Można wręcz powiedzieć, że opakowania stały się
dla większości ludzi tak zwyczajne, że aż niedostrzegalne. Mało
kto zastanawia się kupując produkty spożywcze, biurowe czy
gospodarstwa domowego jak wiele dziedzin i technologii jest
potrzebnych, aby je bezpiecznie przechowywać. Stwierdzenia,
że opakowalnictwo to jedna z dziedzin typowo hi-techowych,
nie raz spotykają się z niedowierzaniem. Jednak wystarczy zastanowić się nad problemem szybko psującej się żywności, która jest transportowana z odległych krajów, aby solidnie uargumentować to twierdzenie.
Do rozwiązywania tego typu zadań potrzeba zaawansowanych i nowatorskich technologii, szczególnie jeżeli w grę wchodzi jakość produktu znajdującego się wewnątrz opakowania.
Lecz, aby móc je stosować potrzeba odpowiednich kwalifikacji oraz wiedzy z wielu dziedzin takich jak: nanotechnologia,
biotechnologia, chemia, towaroznawstwo, marketing, grafika
i wiele innych. Gdzie jednak szukać takich osób? W Polsce trudno odnaleźć kierunki oraz specjalizacje na uczelniach zapewniające przygotowanie stricte w dziedzinie opakowalnictwa.
Problem jest tym większy, że system nauczania wpaja na niektórych kierunkach więcej teorii, niż praktyki. Oznacza to, iż
znalezienie eksperta posiadającego gruntowną wiedzę o interdyscyplinarnym opakowalnictwie jest niezwykle trudne. Wydaje się niemożliwością, aby w jednej osobie skoncentrować tak
rozległą wiedzę i umiejętności. Jak więc wybrnąć z tych problemów?
Jednym z najlepszych rozwiązań jest wejście w współpracę
z organizacjami, które zrzeszają osoby szczerze zainteresowane swoim kierunkiem kształcenia, czyli z kołami naukowymi.
Pośród członków kół naukowych znaleźć można osoby zaangażowane, ambitne i chętne do rozwijania swoich zdolności.
Jednym z ich najważniejszych aspektów jest samodoskonalenie oraz nauka rzeczy wykraczających poza standardowe ramy
nauczania. Współpraca z kołami naukowymi może zapewnić
przedsiębiorstwu w przyszłości wielu dobrze wykwalifikowanych pracowników o wysokiej kulturze pracy, którzy przy niewielkim nakładzie szkoleniowym wniosą bardzo dużo do firmy.
Niestety o ile na polskich uczelniach znaleźć można kilka kierunków na których wykładane są przedmioty o opakowalnictwie o tyle kół naukowych zainteresowanych bezpośrednio tą
tematyką nie łatwo odnaleźć (poza jednym – Kołem Naukowym Opakowalnictwa Towarów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie). Jakich konkretnie kół naukowych należy szukać? Zależy od branży, jednak zawsze wszelkie koła zajmujące
się towaroznawstwem i materiałoznawstwem, będą jednostkami wartymi uwagi. Również zakres tematyczny marketingu, logistyki, jakości, innowacyjności, doskonalenia procesów i bezpieczeństwa jest potrzebny w branży opakowań bez
względu na specjalizację. Najłatwiej znaleźć je na uczelniach
ekonomicznych i niektórych technicznych.
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Dla przedsiębiorstw zajmujących się opakowaniami spożywczymi nieoceniona będzie pomoc kół naukowych związanych
z bioinżynierią, biologią, fizyką, chemią i technologią żywności. Te znajdują się zwykle przy uczelniach środowiskowych
i technicznych. W przypadku produkcji opakowań z konkretnych
materiałów, również można nawiązać kontakty z uczelniami
technicznymi, w których działają koła zajmujące się tworzywami sztucznymi, polimerami, odlewnictwem czy technologią
drewna. Ostatnimi dziedzinami o jakich nie powinno się zapominać są poligrafia oraz grafika, gdyż każde opakowanie wymaga druku loga firmy i informacji o jego zawartości.
Czytając różnego rodzaju artykuły w gazetach lub Internecie
można odnieść wrażenie, że dla większości młodych ludzi studia są przedłużeniem szkoły średniej, okresu pozornej beztroski. Rzeczywiście zdarzają się takie przypadki, jednak nie należy
przyjmować tego jako pewnik i regułę. Życie akademickie daje
bowiem bardzo dużo szans i możliwości dla każdego kto chce
poczynić coś w kierunku samorozwoju i powiększania swoich
kompetencji. Wiele osób korzysta z tego, aby w przyszłości być
konkurencyjnymi na rynkach pracy, a jedną z dróg ku temu
jest właśnie zaangażowanie się w pracę kół naukowych. Choć
wydaje się to prostą rzeczą, rzesza osób, które nie zdają sobie
z tego sprawy, jest całkiem spora. Tutaj szansy dla własnej działalności powinien szukać pracodawca – poszukując dobrze wykwalifikowanych, przyszłych pracowników. Bowiem w ten sposób, może przynieść swojemu przedsiębiorstwu wiele korzyści,
a i pomóc w stawianiu pierwszych kroków w karierze zawodowej młodemu człowiekowi.
Mając to na uwadze Polska Izba Opakowań, w której miałem
okazję i przyjemność odbywać studencką praktyką, poprosiła mnie o zebranie informacji o studenckim ruchu naukowym
(kołach naukowych), których potencjał może być wykorzystany
przez branżę opakowań i firmy z tą branżą związane.
Jako członek jednego z kół naukowych serdecznie zachęcam
w imieniu moich koleżanek i kolegów, członków studenckich
kół naukowych, do współpracy. Naprawdę chcemy i możemy
być przydatnymi.
Michał Narożniak
Od redakcji: Autor jest studentem Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, reprezentującym Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Q&S Management. W sierpniu 2014 roku odbył praktykę w Polskiej Izbie
Opakowań, zapoznając się z działalnością Izby oraz z branżą opakowań w Polsce. Poza analizą możliwości wykorzystania potencjału studenckiego ruchu naukowego, opracował
bank danych o producentach opakowań z tworzyw sztucznych,
metalu i szkła oraz opakowań dla przemysłu kosmetycznego
i artykułów przemysłowych (AGD, RTV, budownictwa i mebli).
W kolejnym numerze Biuletynu zamieścimy opracowaną
przez Autora informację o studenckich kołach naukowych (wykaz kół).
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Studenci
na praktyce
w Polskiej
Izbie
Opakowań
Rozwijająca się systematycznie współpraca pomiędzy Polską Izbą Opakowań a uczelniami sprzyja rosnącemu zainteresowaniu szkół wyższych problematyką opakowalnictwa. Co wyraża się
między innymi w kierowaniu studentów
na praktyki do Izby oraz firm zrzeszonych
w Izbie.
Zgodnie z zawartymi porozumieniami, w m-cach lipiec-sierpień praktyki studenckie w Izbie odbywali: Krzysztof Smoleń – student Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie (studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość) oraz Michał Narożniak – student Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej (studia
magisterskie).
W ramach opracowanego przez biuro Izby programu, praktykanci zapoznali
się z zadaniami, organizacją oraz forma-

Wręczenie certyfikatów

mi działalności Polskiej Izby Opakowań
jako organizacji samorządu gospodarczego przedsiębiorców branży opakowań.
Według opinii praktykantów, bezpośredni kontakt z organizacją samorządu gospodarczego jest niezwykle cennym uzupełnieniem uzyskanej na uczelni wiedzy na temat samorządu gospodarczego. Był to pierwszy kontakt
praktykantów z problematyką opakowalnictwa.

W laboratorium
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W trakcie spotkań seminaryjnych praktykanci zapoznali się z formami działalności Izby na rzecz wspomagania rozwoju firm w zakresie: modernizacji procesów produkcyjnych; promocji, reklamy
i marketingu; współpracy międzynarodowej.
Czynnie uczestniczyli w pracach biura Izby związanych z organizacją II Kongresu Przemysłu Opakowań, realizacją
projektów badawczych oraz organizacji
zagranicznych misji gospodarczych do
Bukaresztu, Mińska i Rygi.
Samodzielnie opracowali banki informacji o producentach opakowań w układzie rodzaju materiału opakowaniowego oraz przeznaczenia opakowań.
Przedłożyli także propozycje w sprawie
wykorzystania potencjału studenckiego ruchu naukowego w rozwiązywaniu
konkretnych problemów interesujących
przemysł opakowań oraz przeprowadzania badania kondycji ekonomicznej firm
zrzeszonych z Izbie.
Praktykanci zadeklarowali swój udział –
jako wolontariusze – w organizacji II Kongresu Przemysłu Opakowań.
W trakcie praktyki zapoznali się także z działalnością COBRO – Instytutu
Badawczego Opakowań. Obserwowali
pracę laboratoriów badawczych opakowań transportowych oraz materiałów
opakowaniowych i opakowań jednostkowych.
Poza formalnymi zaświadczeniami
stwierdzającymi odbycie praktyki, otrzymali specjalne certyfikaty zaliczenia
praktyki w Polskiej Izbie Opakowań.
(red.)
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WARTO WIEDZIEĆ
Inteligentna etykieta
Pomysł inteligentnej nalepki (etykiety) narodził się się 10 lat
temu na Politechnice Gdańskiej. Etykieta ta informuje o temperaturze przechowywania produktu.
Jest to dzieło zespołu pod kierownictwem dra hab. inż. Wojciecha Chrzanowskiego z Katedry Chemii Fizycznej Politechniki Gdańskiej. Po licznych perturbacjach związanych z weryfikacją projektu i jego komercjalizacją, rok temu powstała spółka
Chill-ID. Jej zadaniem jest opracowanie i komercjalizacja technologii związanych z produkcją inteligentnych etykiet. Są
pierwsi klienci. Są również konkurenci. Głównym konkurentem jest chińska inteligentna etykieta, jednak produkt spółki
Chill-ID ma wiele zalet w porównaniu z konkurencją, które powinny zadecydować o sukcesie rynkowym.
Chińska etykieta zabarwia się na czerwono, jeśli produkt jest
zdolny do spożycia, zaś na zielono, jeśli uległ degradacji (zepsuciu). Ten system sygnalizacji jest obcy europejskiej „kulturze”.
Trwają zatem prace polskich specjalistów nad odwróceniem tej
sygnalizacji. Jeśli się to uda, zapewne czynnik ten zadecyduje
o powodzeniu polskiej etykiety na europejskim rynku.
(W.W.)






Konferencja INNOWACYJNE OPAKOWANIA
Polski Drukarz Sp. z o.o. – wydawca magazynu „Świat Druku”
zaprasza na konferencję „Innowacyjne opakowania”, która
odbędzie się w pierwszym dniu Międzynarodowych Targów
Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK e Poznaniu (MTP, sala
konferencyjna Niebieska, wejście wschodnie). Początek
o godz. 10:00
W programie m.in.: co decyduje o otwartości firm opakowaniowych na innowacje; jak powstają współczesne opakowania;
innowacyjne opakowania kaszerowane; innowacyjne urządzenia Vinfol i Brausse; nowe trendy w drukowaniu etykiet; dlaczego warto uszlachetniać opakowania.
Polska Izba Opakowań jest patronem tego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do udziału.






III Międzynarodowa konferencja Produkt i Opakowanie
Wkrótce, dokładnie 25-26 listopada 2014r., odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Produkt i Opakowanie - współczesne wyzwania - P&P 2014.
Konferencja organizowana jest przez Katedrę Zarządzania
Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej we współpracy z Komitetem Inżynierii Produkcji PAN oraz Polską Izbą Opakowań.
Pierwszy dzień konferencji to obrady w hotelu HILTON w Łodzi,
a dzień drugi to wizyty studyjne w dwóch przedsiębiorstwach
regionu łódzkiego, zajmujących się produkcją opakowań.
Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną ze strony
www.pp.woiz.pl
Więcej informacji: www.pp.woiz.pl
(red.)
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Laureaci plebiscytu na tytuł
„Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”
W roku jubileuszu XX-lecia Polskiej Izby Opakowań warto przypomnieć osoby, którym nadano tytuł: „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”. Wyróżnienie to zostało ustanowione przez Radę Izby w czerwcu 2007 roku.
Pierwszym wyróżnionym tym zaszczytnym tytułem był prof.
dr hab. Andrzej Korzeniowski, ówczesny kierownik Katedry
Towaroznawstwa w UEP oraz rektor Wyższej Szkoły Logistyki
w Poznaniu (2008). W rok później tytuł ten przyznano Ryszardowi Kołodziejskiemu, b. prezesowi spółki EUROBOX (2009).
W roku 2010 tytułem tym nagrodzono Marka Rosłona – prezesa spółki PAKMAR. W roku 2011 tytuł Zasłużonego dla Przemysłu Opakowań przyznano Wojciechowi Pawłowskiemu, b.
prezesowi i założycielowi Grupy Warta Glass. W 2012 roku, tytuł zasłużonego otrzymuje prof. dr inż. Bohdan Czerniawski
– pracownik naukowo-badawczy COBRO. W 2013 kawalerem
tego tytułu zostaje wieloletni dziennikarz prasy branżowej Marian Feldman z redakcji „Opakowanie”.
Tegorocznym laureatem VII edycji tego swoistego plebiscytu
jest Tadeusz Radzanowski, założyciel i prezes spółki RADPAK
Fabryka Maszyn Pakujących.






Spółka TFP z Dziećmierowa – szóstą firmą
wyróżnioną w ostatnich latach tytułem
„Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”
W latach poprzednich tytułem tym zostały uhonorowane następujące firmy:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań –
COBRO (2009); Can-Pack S.A. (2010); OPAKOFARB Zakład Produkcji Opakowań (2011); Coffee Service Sp. z o.o. (2012);
DEKORGLASS Działdowo S.A. (2013)






Produkty firm zrzeszonych w Izbie wśród nagrodzonych
Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich
na targach TAROPAK 2014
Z przyjemnością informujemy, że wśród 12 produktów nagrodzonych Złotym Medalem MTP 2014, znajdują się:
1. Platynki drukowane techniką Flexo HD wykonane
z ekologicznego surowca
Ecor FPO Leaf. Produkt firmy Ecor Product Sp. z o.o. ze Stęszewa.
2. Słój wielopoziomowy 710 i 1400. Produkt firmy Klar Glass Sp. z o.o. (Pobiedziska).
3. Urządzenie przeznaczone do kartonowania zbiorczego RKZ-22,5. Produkt firmy
Radpak Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o.
(Włocławek).
Pierwsze dwa nagrodzone produkty będą
wystawione w pawilonie 2 na stoiskach 29 i 3.
Zaś trzeci, w pawilonie 3 na stoisku 52.
Serdecznie gratulujemy
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Partnerzy Wspierający II Kongres Przemysłu Opakowań

Patroni medialni II Kongresu Przemysłu Opakowań

LIDER WŚRÓD PATRONÓW MEDIALNYCH
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Biblia opakowaniowa
„Technika opakowań. Podstawy, materiały,
procesy wytwarzania” już na rynku

Przekazanie pierwszego egzemplarza biblii opakowaniowowej „Technika opakowań. Podstawy,
materiały, procesy wytwarzania” przez przedstawicielki wydawnictwa (Wydawnictwo Naukowe PWN
S.A.) patronowi wydania, prof. zw. dr hab. inż. Stanisławowi Tkaczykowi – prezesowi Polskiej Izby
Opakowań, podczas spotkania w dniu 22 sierpnia 2014 r.

Ekspozycja ofert
firm zrzeszonych
w Polskiej Izbie Opakowań
na targach TAROPAK
Informujemy, że na stoisku Polskiej
Izby Opakowań (pawilon 2 stoisko nr 3)
swoje oferty rynkowe prezentować będą firmy: ARTBOX, COBICO, COBRO, EUROPAL, FPS, J.S. HAMILTON, KLAR GLASS,
PAKMAR i SOLPLAST.
Ponadto w Salonie Promocji Polskiej
Izby Opakowań zaprezentowane zostaną opakowania nagrodzone i wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Opakowań PakStar (pawilon 2 stoisko nr 35).
Zapraszamy także na ceremonię otwarcia zbiorowej ekspozycji i Salonu Promocji Izby oraz do udziału w uroczystości
jubileuszu 20-lecia Polskiej Izby Opakowań. Szczegóły w harmonogramie wydarzeń na str. 9.
(red.)
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Z satysfakcją informujemy, iż zapowiadana publikacja „Technika opakowań. Podstawy, materiały procesy wytwarzania”, będąca polskim wydaniem
angielskiej książki „Packaging technology. Fundamentals, materials and processes”, będzie dostępna na rynku już od 29
sierpnia br.
Pierwszy egzemplarz tej publikacji
przekazały przedstawicielki wydawnictwa (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.)
patronowi wydania, prof. zw. dr hab. inż.
Stanisławowi Tkaczykowi – prezesowi
Polskiej Izby Opakowań, podczas spotkania w dniu 22 sierpnia 2014 r.
W dniu 29 września, w Poznaniu, na
targach opakowań TAROPAK, o godz.
1400, odbędzie się sesja promocyjna tej
publikacji (pawilon 2, stoisko nr 35). Tam
też, w dniach 29 września – 1 października można będzie zakupić tę książkę.
(Red.)

Ważne dla członków
Polskiej Izbie Opakowań
Uprzejmie informujemy, że dla członków Izby przedłużono do 20 września
termin zgłaszania udziału w II Kongresie Przemysłu Opakowań, który
odbędzie się 1 października 2014 r.
(w trzecim dniu Międzynarodowych
Targów Techniki Pakowania i Logistyki
TAROPAK w Poznaniu).
Członkowie Izby korzystają z 50%
zniżki. Opłata uczestnictwa jednej
osoby wynosi 200 zł + VAT. W ramach tej opłaty, uczestnicy – członkowie Izby, otrzymują: karty upoważniające do wolnego wstępu i wjazdu
na teren MTP w dniach targów (29
września – 2 października 2014); publikacje „Technika Opakowań. Podstawy, materiały, procesy wytwarzania

(700 str.); Monografię „Kierunki rozwoju opakowań – wybrane problemy” zawierającą zbiór kongresowych referatów; wezmą udział w wieczornej Gali
zorganizowanej z okazji Kongresu
i 20-lecia Izby.
Zarówno kongres jak i towarzyszące
mu wydarzenia traktujemy jako szczególną okazje do spotkania członków
Izby w miłej i koleżeńskiej atmosferze.
Zachęcamy zatem do wzięcia udziału. Formularze zgłoszenia można pobrać ze strony www.pio.org.pl.
Serdecznie zapraszamy. Biuro Izby
służy pomocą w zakresie zakwaterowania.
(red.)
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