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1 RAZVRŠČANJE IN VLOGA EMBALAŽE

1.1 UVOD V EMBALAŽO IN PAKIRANJE
Pakiranje živil je področje, s katerim se slej ko prej srečajo vsi delavci v živilski industriji.
V prodaji je zelo malo nepakiranih živil pa še tista, ki niso pakirana, v trgovinah dobijo
embalažo. V povprečju predstavlja embalaža okoli 25% stroškov v proizvodnji izdelka. Zato
poteka razvoj embalaže predvsem v smeri iskanja cenejših možnosti pakiranja.
Študije, ki se ukvarjajo s pakiranjem živil, temeljijo na različnih področjih znanosti: kemiji,
mikrobiologiji, živilski tehnologiji, oblikovanju (Robertson, 1992). V tujini pa poznajo celo
poseben poklic – inženir pakiranja. Naslovi nekaterih ustanov, ki izobražujejo na področju
pakiranja: http://packaging.msu.edu/, http://www.siessopptc.com/,
http://www.verpackungsakademie.de/
V zadnjem času je embalaža vedno bolj pomembna. Obdaja in zaščiti izdelke, ki jih kupujemo
- vse od proizvodnje, med skladiščenjem, transportom in vse do kupca.
Ljudje imajo veliko tekmecev v boju za hrano, ki jo proizvajajo. Živali, še posebej glodavci,
mrčes in mikroorganizmi, povzročajo škodo na različnih stopnjah od proizvodnje do prodaje
izdelkov. V kolikor imajo mikroorganizmi dostop do hrane, jo naredijo na videz neprivlačno
in jo poslabšajo z gnitjem, fermentacijo, plesnimi in razvojem kvasovk. Mikroorganizmi, še
posebej bakterije, lahko hrano pokvarijo, jo zastrupijo in s tem povzročijo pri ljudeh bruhanje,
driske in celo smrt. Dolžnost živilske industrije je zagotavljanje hrane, ki je dobra in varna za
prehrano ljudi. Preprečevanje škode je pomembno tako za živilsko industrijo, kot za
ekonomsko stanje države (Pane in Pane, 1992).

1.2

ZGODOVINA

Zgodnji embalažni materiali so bili najverjetneje veliki listi rastlin, ki so jih ljudje uporabljali
za zavijanje mesa po lovu. V zgodnjem obdobju človeštva, ko so se ljudje preživljali z lovom
in nabiranjem rastlin, je njihov obstoj zahteval, da obdržijo hrano svežo med potovanjem, saj
so se takrat ljudje selili za velikimi čredami živali. Živalske kože so uporabljali za prenašanje
vode, uporabljali pa so tudi že pletene košare.
Leseni embalaži so sledile posode iz gline, keramike, stekla… V začetku 19. stoletja je
Napoleon ugotovil, da je vedno več težav pri oskrbi vojske s hrano. Na osvobojenih območjih
je bilo vedno težje dobiti hrano, zato je potreboval pakirana živila, ki jih je vojska lahko vzela
s sabo. Zato je ponudil denarno nagrado za ustrezno metodo zaščite živil. To nagrado je leta
1810 osvojil Francoz Nicolas Appert, za razvoj konzerviranja živil v steklenih kozarcih.
Kasneje, v 19. stol., je železnica v Ameriki prevzela vlogo pionirjev z njihovimi zaprtimi
vagoni. Ameriška industrija konzerviranja se je pričela zelo hitro razvijati, da so lahko
oskrbovali prostrana in redko naseljena območja, ravno tako pa je bila oskrba potrebna med
ameriško državljansko vojno (Robertson, 1992).
Kovinske posode, namenjene konzerviranju živil s toploto, so pričeli proizvajati v ZDA, leta
1817. Posode iz aluminija so pričeli izdelovati leta 1827, prve kovinske tube pa leta 1841.
Konec 19. stoletja so izdelali celofan, v začetku 20. stoletja pa prvo plastično maso bakelit.
Leta 1912 so pričeli uporabljati papir impregniran z voskom, leta 1925 pa polistiren, ki je
pomenil pričetek razvoja plastičnih materialov (Škafar, 2007).
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Leta 1950 se je pričel razvoj sestavljenih embalažnih materialov (kompozitov), v katerih
nastopajo različne plastične mase, papir, aluminij, celofan in predstavljajo številne nove
možnosti pakiranja.
Prvo pakiranje hrane je bilo neposredno povezano s preživetjem in še vedno drži: hrana mora
biti tam, kjer živijo ljudje. Hrana mora biti na voljo vse leto ne glede na sezono rasti. Prisotna
mora biti v obliki, ki je primerna za prodajo in uporabo in v večini primerov to pomeni, da
mora biti pakirana.

1.3 DEFINICIJA EMBALAŽE IN PAKIRANJA
Najbolj preprosto bi lahko dejali: Embalaža je tisto, v kar izdelke zavijamo, polnimo,
spravljamo ali vstavljamo. Vendar je določitev embalaže postala bolj zapletena, zato je bolje,
da jo opredelimo z vidika različnih dejavnikov (Pregrad, Musil,…, 1996):
- z vidika proizvodnje – embalaža je sredstvo, v katerega dajo proizvod, da ga varuje med
prevozom, skladiščenjem in uporabo,
- z vidika zaščite in varovanja – embalaža je sredstvo, ki tvori skupaj z izdelkom celoto in
ga varuje pred zunanjimi vplivi (mehanskimi, biološkimi, kemijskimi, atmosferskimi),
pred razsutjem….
- z vidika konstrukcije – embalaža mora biti funkcionalna, enostavna, izvirna, lepa,
sodobna…
- z vidika ekonomičnosti - omogoča naj »zadostno pakiranje«, ki ob minimalnih stroških
varuje in predstavlja proizvod.
Pakiranje lahko razložimo z različnimi definicijami (Robertson, 1992):
- pakiranje je industrijska in trženjska tehnika za shranjevanje in zaščito izdelkov ter
pospeševanje prodaje in distribucijo izdelkov,
- pakiranje je zapiranje izdelkov ali zavojev v ovojne folije, vrečke, škatle, posodice,
pladnje, pločevinke, tube, steklenice…, zaradi enega ali več razlogov. Ti razlogi so lahko:
zaščita, konzerviranje, manipulacija…
Inštitut za pakiranje v Veliki Britaniji podaja definicijo pakiranja v treh točkah:
a) pakiranje je koordiniran sistem priprave izdelkov na: transport, distribucijo, skladiščenje,
prodajo na drobno in na uporabo,
b) je sredstvo za zagotavljanje varne dostave izdelka do porabnika, ob minimalnih stroških,
c) ima vlogo pri zmanjševanju stroškov in povečevanju prodaje in s tem pri večanju
dobička.

1.4 NALOGE EMBALAŽE
Lahko bi dejali, da je glavna naloga embalaže, omogočiti potrošniku nakup in zaužitje hrane,
ki ne bo škodovala njegovemu zdravju, vendar pa ima embalaže še druge naloge (funkcije).
1.4.1 Shranjevanje izdelkov
To je v bistvu osnovna naloga embalaže. Z izjemo nekaterih velikih izdelkov morajo biti
izdelki pakirani, preden jih premikamo.
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Embalaža mora biti takšna, da izdelek ustrezno (uspešno) shrani, ga varuje pred razsutjem in
razlitjem (Robertson, 1992).
1.4.2 Zaščita izdelkov
Na to nalogo običajno gledamo kot na najpomembnejšo. Nekateri pa k zaščiti prištevajo tudi
prvo nalogo - shranjevanje izdelkov.
Embalaža zaščiti vsebino pred zunanjimi vplivi okolja:
– mehanskimi (udarci, tresljaji),
– kemijskimi (voda, vlaga, plini, vonji),
– mikrobiološkimi (razvoj bakterij, kvasovk in plesni),
– biološkimi (insekti, glodavci) in
– atmosferskimi (svetloba, tlak) (Pregrad, Musil,…, 1996).
Ravno tako pa embalaža zaščiti okolje pred izdelkom. To je še posebej pomembno pri
izdelkih, ki vsebujejo toksične snovi, saj lahko resno ogrozijo okolje.
Pri večini živilskih izdelkov je embalaža najpomembnejša za podaljšanje roka trajanja živila.
Npr. aseptično pakirano mleko ali sokovi ostanejo aseptični toliko časa, dokler jim embalaža
zagotavlja zaščito. Poškodovana ali odprta embalaža ne ščiti več izdelka (Robertson, 1992).
1.4.3 Prevoz in skladiščenje izdelkov
Embalaža omogoča lažji prevoz in skladiščenje izdelkov. Oblikovana mora biti racionalno, da
ne zavzema preveč prostora. Najbolje je, da je standardnih mer (mednarodni standard), saj le
tako omogoči optimalni izkoristek prostora v skladiščih in na transportnih sredstvih.
1.4.4 Trženje izdelkov
Embalaža mora vsebovati informacije o izdelku, njegovi uporabnosti ter s svojim videzom
prispevati k prodaji izdelka. Bolj je embalaža privlačna, raje kupci segajo po izdelku, ki je v
njej. To je zlasti pomembno, ko kupec prvič izbira med kakimi izdelki. Pomembna je tudi
prepoznavnost izdelka, torej da kupec v množici enakih izdelkov takoj prepozna »pravega«.
To nalogo bi lahko razdelili na več nalog – prodajno, identifikacijsko in informacijsko.
Star pregovor pravi: »Embalaža mora zaščititi kar prodaja in prodati tisto kar ščiti.«
(Robertson, 1992).
1.4.5 Ostale naloge embalaže
Embalaža ima tudi tehnološko nalogo, saj želimo, da ob pakiranju ni zapletov, da so
embalažni materiali enostavni za oblikovanje in jih porabimo čim manj.
Praktičnost je eden od pomembnih dejavnikov vsak embalaže – želimo, da je enostavna za
rokovanje (zlaganje, odpiranje, zapiranje…).
Embalaža mora biti ekonomična – s čim manjšimi stroški je potrebno doseči ustrezno
pakiranje.
V zadnjem času pa je vse bolj pomembna okoljska naloga embalaže, saj želimo, da odpadna
embalaža čim manj obremenjuje okolje. Če želimo, da bo embalaža temu zadostila, mora biti
ustrezno oblikovana – iz čim manj materiala, s čim manjšo porabo energije in emisij na enoto
embalaže, možnostjo recikliranja…(Radonjič, 2008).
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1.5 RAZVRŠČANJE EMBALAŽE
Embalažo lahko razvrščamo z različnih vidikov, najpomembnejši pa so:
- material iz katerega je embalaža izdelana (papirna, kovinska, steklena, lesena, tekstilna,
iz umetnih mas in kompleksna),
- porabniško področje (za živila, kemično-farmacevtske izdelke, …),
- oblikovnost – ta je v povezavi z materialom iz katerega je embalaža izdelana in z
značilnostmi proizvoda (vrečke, doze, tube, steklenice…),
- trajnost – nevračljiva embalaža je za enkratno rabo, vračljiva pa za večkratno in se
večkrat vrne k proizvajalcu, ki jo ponovno uporabi,
- spojenost s proizvodom – embalaža je lahko ločljiva, v primeru, da ni sestavni del
proizvoda (to so ovoji, škatle..), ali pa neločljiva, če predstavlja sestavni del proizvoda
(tube, pločevinke za mesne izdelke, aerosol pločevinke…)( Pregrad in Musil,…, 1996),
- namen uporabe – prodajna, ovojna in prevozna (Bagar in Cegnar, 1995),
- nivo pakiranja – ločimo primarno, sekundarno, terciarno in kvartarno embalažo
(Robertson, 1992).
1.5.1 Delitev embalaže glede na namen pakiranja
Glede na namen pakiranja, oziroma naloge, ki jih ima embalaža v logistični verigi, jo delimo
na tri vrste: prodajno, ovojno in prevozno.
1.5.1.1

Prodajna (komercialna) embalaža

To je embalaža, v katero pakiramo izdelke za prodajo. Kupec jo kupi skupaj z izdelkom.
Prodajna embalaža varuje izdelek pred: svetlobo, razsutjem, razlivanjem, mehaničnimi
poškodbami, mikroorganizmi, tekočinami, plini… Pred uporabo mora biti higiensko
neoporečna, neokužena, če je potrebno tudi sterilizirana.
Biti mora ustrezno velika – ne prevelika (npr: steklenice so videti preveč prazne) in ne
premajhna (v embalaži je premalo izdelka). Cenovno mora ustrezati izdelku; draga, razkošna
embalaža je primerna samo za dražje izdelke (bonboniere, dražje pijače…).
Prodajna embalaža mora biti privlačna in prepoznavna, tako da jo kupec takoj prepozna in
poveže z določenim izdelkom. Ravno tako mora biti opremljena z napisi, ki dajejo podatke o
izdelku. Napisi morajo biti vedno tudi v jeziku države, v kateri prodajamo izdelek.
K prodajni embalaži prištevamo: tube, steklenice, plastenke, pločevinke, škatle, vrečke.
1.5.1.2

Ovojna (skupinska) embalaža

Lahko jo imenujemo tudi skupinska embalaža. Vanjo pakiramo več enot prodajne embalaže,
tako dobimo večje enote, ki omogočajo boljšo zaščito pred poškodbami, krajo in
onesnaženjem, pospešuje trženje. Ovojna embalaža predstavlja vmesno stopnjo med prodajno
in transportno embalažo. Primeri: več plastenk vode, sokov, čajev, ovitih s folijo iz umetnih
mas…
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1.5.1.3

Prevozna (transportna) embalaža

Vanjo pakiramo izdelke v prodajni embalaži, ki so lahko tudi že v ovojni embalaži. Omogoča
lažje skladiščenje in transport, hkrati pa varuje izdelke med prevozom, skladiščenjem in drugo
manipulacijo.
Ločimo različne vrste prevoza, od katerih je odvisna tudi izbira transportne embalaže:
• kopenski – proizvajalci so že pričeli razmišljati o lažji transportni embalaži,
• vodni – embalaža mora biti čvrsta, odporna na vibracije, na velike statične pritiske
(naložena je v višino), odporna mora biti na slane vodne hlape,
• zračni – masa prazne embalaže mora biti čim manjša, odporna mora biti na vibracije.
Splošne zahteve, ki jim mora ustrezati transportna embalaža: biti mora odporna na vlago,
vibracije, klimatske spremembe, varna mora biti pred krajo, oziroma omogočiti, da krajo hitro
opazimo.
Oblikovana mora biti tako, da jo lahko nakladamo, razkladamo in premikamo. Biti mora
dovolj velika in ne prevelika, stabilna, standardne velikosti (mednarodni standard), brez
štrlečih delov (ročajev).
Na embalaži morajo biti oznake v obliki zapisov in mednarodnih simbolov (poglavje 6).
K transportni embalaži prištevamo: palete, zaboje, cisterne, sode (Pregrad, Musil,…, 1996,
Bagar in Cegnar, 1995), kontejnerji pa so po slovenski zakonodaji transportna sredstva
(Pravilnik…, 2004, str. 6751-6756).
1.5.2 Delitev embalaže glede na nivo pakiranja
Glede na nivo pakiranja delimo embalažo v štiri skupine:
• primarna embalaža – je tista, ki pride v neposreden stik z izdelkom. Ta embalaža
predstavlja osnovno in običajno tudi glavno zaščito izdelka. V to skupino prištevamo npr.:
steklenice, plastenke, tube, vrečke…,
• sekundarna embalaža – vsebuje več izdelkov v primarni embalaži. Namenjena je
predvsem prevozu in skladiščenju izdelkov, včasih pa služi tudi za prodajo na drobno in
za shranjevanje na policah v trgovini (škatle za tube, za vrečke – pudingi…),
• terciarna embalaža – vsebuje več sekundarnih embalažnih enot, najpogostejši primer pa
so palete ovite s folijo, ali pa različni zaboji…,
• kvartarna embalaža – običajno se uporablja za shranjevanje terciarne embalaže. To so
večinoma kovinski zabojniki (kontejnerji), dolgi do 12 metrov, v katere lahko spravimo
veliko palet, in ki jih lahko prevažamo z ladjami, vlaki ter posebnimi tovornjaki. Nekateri
kontejnerji so opremljeni z napravami za kontroliranje atmosfere, kar je potrebno v
določenih situacijah, ko prevažamo zamrznjena živila ali pa sveže sadje in zelenjavo
(Robertson, 1992). V slovenski zakonodaji kvartarne embalaže ne najdemo, kontejnerji pa
so transportna sredstva (Uredba…, 2006, str. 9178-9191).

primarna embalaža
sekundarna embalaža
Slika 1.1: Primer posameznih nivojev pakiranja
Vir: Radonjič G., Embalaža in varstvo okolja, 2008.

terciarna embalaža
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1.5.3 Delitev embalaže glede na trajnost
Glede na trajnost ločimo dve vrsti embalaže:
• Vračljivo (povratno) embalažo – po uporabi izdelka jo vrnemo v trgovino, od koder se
vrne k proizvajalcu in ta jo ponovno uporabi (npr. steklenica za pivo),
• nevračljivo (nepovratno) – je za enkratno uporabo. Po uporabi jo recikliramo ali kako
drugače neškodljivo odstranimo (npr. papirna embalaža, sestavljena embalaža…).
1.5.4 Ostale delitve embalaže
Ločimo še več delitev na vrste embalaže, med njimi sta:
• standardna embalaža – to je embalaža, ki je izdelana po nekem določenem standardu in
je točno določene oblike, velikosti in iz določenega materiala. Standardna embalaža
pomeni pocenitev proizvodnje, saj jo uporablja večina proizvajalcev, hkrati pa omogoča
uporabo enotnih strojev za polnjenje in pakiranje,
• zaščitena embalaža – je tista, ki jo neko podjetje naroči izključno za svoje potrebe, jo
zaščiti in s tem je ne sme uporabljati nihče drug brez njihovega dovoljenja. Najbolj znan
primer take embalaže je steklenica za coca colo.

1.6 POVZETEK IN VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN UTRJEVANJE
Pakiranje živil je področje, ki je izjemno pomembno za živilsko industrijo. Večina živil je
pakiranih, ostala pa dobijo embalažo ob nakupu. Pakiranje mora zagotoviti ustrezno zaščito
izdelku, lažjo manipulacijo z njim, hkrati pa ga narediti privlačnega in bolj zanimivega za
prodajo.
Poznamo različne delitve embalaže, zagotovo pa je med njimi najpomembnejša delitev glede
na material, saj je izjemno pomembno, da ima izbrani material lastnosti, ki zagotavljajo čim
boljšo zaščito izdelku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Kaj je embalaža?
Katere so najpomembnejše naloge embalaže?
Naštejte nekaj primerov embalaže glede na delitev po namenu pakiranja.
Naštejte nekaj primerov embalaže glede na delitev po nivoju pakiranja.
Kako lahko potegnemo paralelo med delitvama po namenu in nivoju pakiranja?
Navedite primer standardne embalaže in razložite, kaj ima predpisano s standardom.
Katera embalaža je po vašem mnenju boljša, vračljiva ali nevračljiva?
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2 EMBALAŽNI MATERIALI
V živilski industriji uporabljamo praktično vse embalažne materiale: papir, kovine, steklo,
umetne mase, les, tekstil, ravno tako pa tudi sestavljeno embalažo, ki v zadnjih desetletjih,
poleg embalaže iz umetnih mas, zelo pridobiva na pomenu. Pozabiti ne smemo na užitne
embalažne materiale, ki sicer predstavljajo manjši delež pri pakiranju živil.
Kateri embalažni material bomo izbrali za izdelavo neke embalaže je odvisno od narave
izdelka, cene izdelka in embalaže ter želj kupcev.

2.1 LESENA EMBALAŽA
Les je eden najstarejših embalažnih materialov, ki ga še vedno uporabljamo, čeprav ga
intenzivno nadomeščajo drugi embalažni materiali.
2.1.1 Vrste lesa za embalažo
Embalažo izdelujejo predvsem iz smrekovega, jelkovega, topolovega in bukovega lesa, sode
iz hrastovega, pletena embalaža pa je iz vrbe, protja, bambusa…
Bukov les uporabljamo predvsem tam, kjer so velike obremenitve, saj je precej odporen na
statične pritiske. Med tem pa je smrekov les uporaben predvsem za lahke zabojčke (za sadje).
2.1.2 Oblike lesene embalaže
V živilski industriji je prisotna naslednja lesena embalaža:
1. zaboji – ločimo predvsem dve vrsti zabojev – odprte in zaprte,
• zaprti zaboji - imajo pokrov, ki je lahko pribit, prišit, privezan. Uporabljamo jih za sadje
in zelenjavo (krompir, jabolka…),
• odprti zaboji - so predvsem sadni zaboji (jabolka, hruške…) in plato zabojčki, ki jih
uporabljamo za občutljivejše sadje (marelice, breskve, jagode…),
• pleteni zaboji – to so pletene košare v obliki kvadrov, v katere shranjujemo samo
določeno hrano – kače, žabe, polže,
2. sodi – imajo tudi tehnološko funkcijo. Običajno so iz hrastovega in kostanjevega lesa.
Uporabljamo jih za vino, žgane pijače pa tudi v proizvodnji kisa,
3. palete – to je ravna podlaga za izdelke, ki so že v sekundarni embalaži. Omogočajo nam
sestaviti večjo enoto, ki jo lažje premikamo in skladiščimo. Palete so izdelane v
dimenzijah po ISO standardu, kar omogoča lažji mednarodni transport. K paletam spadajo
tudi paletni zaboji. To so zaboji, ki imajo dno izdelano v obliki palete (za sadje, zelenjavo)
in jih lahko nalagamo enega na drugega z viličarji,
4. zamaški – zamaški so iz plute, ki jo pridobivajo z lupljenjem skorje hrastov plutovcev.
Uporabljamo jih za zapiranje steklenic pri vrhunskih, kakovostnih vinih, šampanjcu.
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2.1.3 Lastnosti lesa
Gostota posameznih vrst lesa se precej razlikuje, s tem se razlikuje tudi njegova trdota,
trdnost in odpornost na različne obremenitve, vlago ipd.
Tabela 1: Gostota različnih vrst zračno suhega lesa
Vrsta
bukev gaber hrast jesen kostanj lipa oreh bor jelka macesen smreka
lesa
Gostota
720
830 700 690
570
530 680 520 450
590
470
kg/m3
Vir: http://ro.zrsss.si/~puncer/les/lastnost.htm#mehanske
Tabela 2: Vrste lesa po trdoti
Zelo mehek les
bor, smreka, jelka, lipa
Mehek les
macesen, breza, jelša
Srednje trd les
brest
Trd les
gaber, javor, hrast, oreh
Zelo trd les
dren
Vir: http://ro.zrsss.si/~puncer/les/lastnost.htm#mehanske
2.2 Papirna embalaža
Papir je eden najstarejših embalažnih materialov, ki še vedno pokriva največji delež
embalaže, celo do 40 % celotnih potreb po embalaži (Rutar, 1995).
2.2.1 Surovine v proizvodnji papirja
Za proizvodnjo papirja služijo vlaknasti materiali, ki so pretežno rastlinskega izvora. Med
temi je glavna surovina les, iz katerega pridobivajo lesovino in celulozo. To je predvsem les
iglavcev, kot sta smreka in jelka, v manjši meri pa uporabljajo listavce pa tudi druge primarne
surovine, npr.. lan, konopljo, bombaž, ki dajejo najkvalitenejši papir (za denar), esparto
(trava), pšenično ali riževo slamo.
Osnovni surovini za proizvodnjo papirja sta lesovina in celuloza.
Lesovina - je po kvaliteti slabša od celuloze, pridobivajo pa jo z mehanskim postopkom
obdelave lesa. Les brusijo z brusnimi koluti, brušen les pa hladijo z vodo, da preprečijo vžig
in omogočijo izluženje vlaknin.
Celuloza – drevesna debla najprej olupijo in zmeljejo ter drobijo, nato pa kuhajo po dveh
postopkih - ali po kislem ali po alkalnem (Rutar, 1995, Cegnar, 1990).
Vedno večji delež surovine pa predstavljajo papirni odpadki, ki so sekundarna surovina.
V proizvodnji papirja dodajamo tudi nevlaknate materiale, oz. pomožna sredstva, od katerih
je tudi odvisna kvaliteta papirja (Rutar, 1995):
- klejiva – zlepijo vlakna, kar da papirju gladko površino in zmanjša poroznost (v papir
prodira manj barve in črnila),
- polnila – papir se lažje gladi, lažje vpija barve in črnila, hkrati pa se poceni tudi postopek,
- veziva - povečajo mehanske jakosti,
- barvila – dodajajo anorganska in organska,
- ostali dodatki - sredstva proti penjenju…(Pregrad et al., 1996, Rutar, 1995).
10
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2.2.2 Proizvodnja papirja
Celulozo, lesovino in odpadni papir mešajo z veliko količino vode, da dobijo zmes, ki ji
dodajo tudi pomožna sredstva (klejiva, polnila, veziva, barvila in ostale dodatke). Tako
pripravljeno zmes kuhajo, belijo, čistijo in meljejo do ustrezne velikosti vlaken. Nastane
papirna kaša ali pulpa, ki jo redčijo z vodo in vodijo na papirni stroj. Na dolgem potujočem
situ se vlakna prepletajo, valji pa iz pulpe iztiskajo vodo. Nato sledijo postopki obdelave.
Najprej označevanje z vodnim tiskom, nato sušenje, glajenje (satiniranje), navijanje ter
razrezovanje.
2.2.3 Vrste papirja
V živilski industriji so pomembne naslednje vrste papirja:
- kraft papir – močan papir, naraven, beljen ali obarvan. Uporaben je za vreče, večplastne
vreče…,
- sulfitni papir – to je bel papir z dobrimi tiskarskimi lastnostmi. Uporaben je za manjše
vrečke, voskane papirje, etikete, laminate,
- papir z maščobno zaporo – uporaben za zaščito pred maščobami in za pakiranje mastne
hrane. Za olja in maščobe postane prepusten po daljšem času,
- glassine papir - zelo močno glajen papir, odporen na maščobo, ne prepušča
vonjev,uporabljajo ga za podlogo v vrečah, za mastno hrano..
- pergament papir – nestrupen papir, odporen na vlago, maščobe, uporaben za maslo,
masti, meso, ribe..,
- tissue papir – papir z nizko težo, ki se zelo hitro strga, včasih za zavijanje kruha
- voščeni papir – za pakiranje izdelkov z velikim odstotkom maščob (Robertson, 1992,
Rutar, 1995),
- karton – razlikuje se od papirja po gramaturi; po ISO standardu je papir do 250 g/m²,nad
to gramaturo je karton. Karton je osnovni material za izdelavo različnih škatel, tako za
prodajno, kot tudi transportno embalažo. Transportna embalaža je iz valovitega kartona,
ki je sestavljen iz ravnih in valovitih slojev papirja, ki si izmenoma sledijo. Pri večslojnem
valovitem kartonu imajo lahko valovite plasti različne dimenzije valov (npr. slika 2.4)
(Robertson, 1992, Cegnar, 1990).

Slike 2.1-2.4: Valoviti karton
Vir: Robertson, G. L., Food Packaging, 1992.
-

lepenka – lepenka je narejena iz slabših surovin in brez površinskih premazov. Lahko je
tanka, z gramaturo 300-350 g/m². za primarno embalažo, ali pa debela, ki ima gramaturo
celo 4000-5000 g/m² (Pregrad et al., 1996).
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2.2.4 Oblike papirne embalaže
Papir lahko nastopa kot embalažni material v različnih oblikah:
- ovojni papirji, vrečke, nosilne vreče, večplastne vreče,
- škatle, platoji ter vložki, kot zaščitni elementi iz kartona,
- izdelki iz lepenke,
- sodi,
- etikete…
2.2.5 Lastnosti papirja
Na podlagi lastnosti papirja ugotavljamo njegovo kakovost. Lastnosti papirja lahko delimo v
več skupin:
- fizikalne - optične – barva , opaciteta, sijaj, belina,
- mehanske – utržna jakost, , raztezek pri sili utrga..,
- prepustnost – za vodo, maščobe, zrak,
- ostale lastnosti – togost, površinsko trenje in gladkost, absorbcija vode,
- gramatura – je masa 1 m² papirja, izražena v gramih,
- kemijske – ustrezati morajo normativom za vsebnost težkih kovin in ostalih
kontaminatov,
- tiskarske lastnosti – papir mora zadostiti tiskarskim zahtevam.

2.3 KOVINSKA EMBALAŽA
V živilski industriji zelo pogosto uporabljamo kovinsko embalažo, saj ob pravilni izvedbi
deluje najbolj popolno in celovito.
2.3.1 Materiali za izdelavo kovinske embalaže
Kovinska embalaža je izdelana iz naslednjih materialov:
• bela pločevina – nastane s hladnim valjanjem mehkega jekla v plošče (trakove), na
katere je nanesen kositer, ki pa ga vedno bolj izpodrivajo drugi elementi, predvsem krom.
Da je lahko ta nanos čim manjši (zaradi cene), je površina še prevlečena s posebnimi laki,
ki preprečijo poroznost in s tem neposreden stik živila z jekleno plastjo pločevine. Iz bele
pločevine izdelujejo pločevinke, pokrovčke,
• črna pločevina – ravno tako nastane z valjanjem mehkega jekla v trakove, ki pa so brez
nanosa kositra ali kroma in tako niso primerne za pakiranje živil (Cegnar, 1990),
• aluminijeva pločevina – aluminij ima nizko gostoto (2700 kg/m³), dobro električno
prevodnost, visoko trdnost, odpornost na korozijo, ga zlahka obdelujemo (valjamo,
stiskamo, vlivamo, vlečemo, zvijamo), lahko ga legiramo z drugimi kovinami, s tem
dosežemo večjo trdoto in ga oplemenitimo. Pri izdelavi aluminijeve pločevine aluminij
valjajo v trakove. V kolikor so trakovi debelejši (do 0,5 mm) dobimo pločevino, če pa so
tanjši (običajno okrog 10 µm), dobimo folijo.
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2.3.2 Oblike kovinske embalaže
2.3.2.1

Pločevinke

Pločevinke za živilsko industrijo izdelujejo iz bele in aluminijeve pločevine. Debelina te
pločevine je med 0,15 mm in 0,5 mm. Pločevinke lahko delimo na različne načine: glede na
živilo, za katerega so namenjene, po številu delov iz katerih so sestavljene..:
1. tridelne pločevinke – izdelane so iz plašča, dna in pokrova. Plašč zvijejo iz ustrezno
odrezanih plošč /1,2,3/ ter naredijo nepredušen spoj /4/. Spoj je lahko varjen, spajkan ali
zapognjen. Nato na eni strani plašča namestijo dno /7/ in njegove robove zapognejo
skupaj z robovi plašča /8,9/. Pokrov namestimo na enak način kot dno, vendar po
polnjenju izdelka. K tridelnim pločevinkam prištevamo tudi pločevinke, pri katerih je
pokrov preprosto poveznjen na pločevinko. Te pločevinke niso hermetično zaprte, zato so
po potrebi ovite še s folijo iz umetnih mas – npr. škatle za bonbone, pralineje.

Slika 2.5: Stopnje izdelave tridelnih pločevink
Vir: Robertson, G. L., Food Packaging, 1992.
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2. dvodelne pločevinke – izdelane so iz posodice in pokrovčka. Posodica nastane z
globokim vlečenjem pločevine. Imamo dve možnosti globokega vlečenja:
• vlečenje in likanje – pri tem načinu izsekano ploščo /1/ najprej razvlečejo v posodico z
želenim premerom /3/, nato dalje likajo (tanjšajo) samo stene /4,5/, dno pa ostane
debelejše in ga vbočijo/6/. Tako dno je potrebno pri izdelkih, ki imajo nadtlak. Na te
pločevinke pritrdijo pokrov enako, kot pri tridelnih pločevinkah.

Slika 2.6: Stopnje izdelave dvodelnih pločevink z vlečenjem in likanjem
Vir: Robertson, G. L., Food Packaging, 1992.
•

vlečenje in vlečenje –pločevinaste plošče najprej vlečejo, da dobijo posodice, ki imajo
velik premer /2/, nato nadaljujejo z vlečenjem, pri čemer je posodica vedno višja in ožjega
premera /3,4/. Taka pločevinka je enake debeline na dnu in stenah. Nanje lahko pritrdimo
pokrov na dva načina – robove pokrova zapognemo skupaj z robovi plašča (kot pri
tridelnih pločevinkah), ali pa pokrov privarimo na posodico, ki je termolakirana, ravno
tako je termolakiran tudi pokrovček (Robertson, 1992, Cegnar, 1990).

Slika 2.7: Stopnje izdelave dvodelnih pločevink z vlečenjem in vlečenjem
Vir: Robertson, G. L., Food Packaging, 1992.
2.3.2.2

Tube

Tube izdelujejo s pomočjo vlečenja iz ploščic, podobno kot dvodelne pločevinke. Običajno so
iz aluminija. Ko oblikujejo tubo, ostane odprt spodnji del, skozi katerega polnimo izdelek. Po
polnjenju stroj tubo na robu stisne in prepogne. Bolj zanesljivo je, če po prepogibanju tubo še
enkrat stisne (Cegnar, 1990).
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2.3.2.3

Pokrovčki

Pokrovčke potrebujemo za zapiranje steklene embalaže, predstavljajo pa tudi zaključni del
pločevink. Pokrovčki so ravno tako lahko iz bele ali pa iz aluminijeve pločevine. Za zapiranje
steklene embalaže uporabljamo pokrovčke, ki so lakirani in imajo nanešeno tesnilno maso, ki
omogoča dobro zapiranje in tesnjenje ter preprečuje prehajanje tekočin. Ločimo tri glavne
skupine pokrovčkov za stekleno embalažo:
• pry-off pokrovčki (pry = vzvod) – to so pokrovčki, ki jih odpiramo z vzvodom. Sem
spadajo omnia (alupo) pokrovčki, ki so iz aluminija, lakirani in s tesnilno maso. Pokrovčki
so po obodu zaobljeni in med zapiranjem povzročimo, da zleze ta zaobljeni del pod rob
kozarca. V to skupino prištevamo tudi kronske pokrovčke za zapiranje steklenic
(mineralna voda, pivo,vino), ki so iz bele pločevine,

Slika 2.8: Pry off pokrovček
Vir: Robertson, G. L., Food Packaging, 1992.
•

twist off pokrovčki (odvrteti s kozarca) – ti imajo na obodu različno število zob. Na grlu
kozarca ali steklenice mora biti navoj. Zapiramo ga s privijanjem in odpiramo z
odvijanjem,

Slika 2.9. Twist off pokrovček
Vir: Robertson, G. L., Food Packaging, 1992.
•

P.T. pokrovčki (press on – twist off) – (pritisniti – odvrteti) – kot že ime pove, te
pokrovčke pritrdimo na embalažo s pritiskanjem, odpiramo z odvijanjem. Tesnilna masa
je, za razliko od prvih dveh skupin pokrovčkov, nanesena po celotni notranji površini
pokrovčka . Ti pokrovčki so izdelani tako, da lahko po zapiranju embalaže, s pritiskom v
sredino pokrova, preverimo ali je embalaža dobro zaprta (Robertson, 1992).

Slika 2.10: P.T. pokrovček
Vir: Robertson, G. L., Food Packaging, 1992.
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2.3.2.4

Folije

Izdelujejo jih s hladnim valjanjem aluminijeve pločevine v tanke trakove. Uporaba folij je
lahko različna:
• pokrovčki – te folije so nekoliko debelejše, iz njih pa s pomočjo izsekovalnega stroja
izsekajo pokrovčke. Lahko so termolakirane, v tem primeru pokrovček privarijo na
posodico. V kolikor so lakirane z navadnim lakom, pokrovček zapognemo preko roba
posodice,
• folije za ovijanje izdelkov – to je primerno za trde izdelke, npr. čokolado. Te folije
predstavljajo plinsko zaporo za izdelke,
• folije za kompleksno embalažo – ena izmed sestavin kompleksne embalaže je lahko tudi
aluminijeva folija. Trakovi folije so zlepljeni skupaj s trakovi iz drugih materialov:
papirjem, polietilenom, poliestrom….
2.3.3 Lastnosti kovinske embalaže
Kovinska embalaža ima zelo dobre mehanske lastnosti, lahko jo vlečemo in valjamo, kar je
pomembna lastnost za izdelavo pločevinastih trakov, folij, pločevink in tub. Je zelo toplotno
prevodna, kar omogoča hiter prenos toplote pri sterilizaciji in ohlajanju izdelka.
Ne prepušča svetlobe, vode, plinov, prahu, ni prepustna za mikroorganizme, lahko jo
recikliramo in pri tem prihranimo veliko energije (zlasti pri recikliranju embalaže iz
aluminija).

2.4 STEKLENA EMBALAŽA
2.4.1 Proizvodnja steklene embalaže
Osnovne surovine za proizvodnjo stekla so silikati, kremenčev pesek, kalcinirana soda,
apnenec. V kolikor želimo posebne vrste stekla, dodajamo različne snovi:
• jensko steklo - je odporno na visoke temperature, vsebuje borate in fosfate,
• pireks - za laboratorijske posode za kuhanje, ki ravno tako vsebuje borate…
Postopek proizvodnje steklene embalaže:
surovine zmešajo, drobijo in talijo pri temperaturah od 1100 do 1500 ºC. Tekočo maso vodijo
v kalupe, kjer oblikujejo embalažo, nato sledi ohlajevanje. Pri prehitrem ohlajevanju postane
embalaža zelo krhka. Najenostavneje je izdelati okroglo ali ovalno embalažo (Cegnar, 1990).
Oblikovanje običajno poteka na dva načina:
• s pihanjem in pihanjem – tekoča masa pride v prvi kalup /1/, kjer jo pihajo in oblikujejo
vrat posode /2/ in ustrezno višino steklenice /3/, nato to prestavijo v drugi kalup /5/, kjer s
ponovnim pihanjem /6/ dobi steklenica dokončno obliko /7/,
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Slika 2.11: Proizvodnja stekla s pihanjem in pihanjem
Vir: Robertson, G. L., Food Packaging, 1992.
•

s stiskanjem in pihanjem – tekočo maso v prvem kalupu oblikujejo s stiskanjem z obeh
strani /1,2/, tako da dobijo osnovo /3/, ki jo prestavijo v drugi kalup /5/, kjer jo s pihanjem
/6/ dokončno oblikujejo (Robertson, 1992).

Slika 2.12: Proizvodnja stekla s stiskanjem in pihanjem.
Vir: Robertson, G. L., Food Packaging, 1992.
2.4.2 Oblike steklene embalaže
Stekleno embalažo, ki jo uporabljamo v živilski industriji, delimo po obliki v dve skupini, na
embalažo z ozkim grlom in s širokim grlom.
2.4.2.1

Embalaža z ozkim grlom

To so steklenice z različnimi oblikami grla, za zapiranje katerih uporabljamo tudi različne
zamaške, oziroma pokrovčke:
• steklenice s kronskim grlom – vrat steklenice je na vrhu ojačan z debelim robom. To so
steklenice za mineralno vodo, sokove, vino, pivo, ki jih zapiramo s kronskimi pokrovčki,
• steklenice z robnim grlom – vrat steklenice je ojačan na zunanji strani pod robom.
Zapiramo jih s plutovinastimi zamaški in zamaški iz umetnih mas. Te steklenice morajo
prenesti visoke obremenitve zamaška, ki od znotraj pritiska navzven. V to skupino
spadajo steklenice za belo vino (renske), za rdeče vino, steklenice za šampanjec, ki imajo
na dnu debelejše dno, upognjeno navznoter, zaradi visokih pritiskov v steklenici,
• steklenice z navojem – te steklenice imajo na vrhu vratu vrezan navoj, zapiramo pa jih
lahko s kovinskimi (twist-off ter press on - twist off pokrovčki) ali pa s pokrovčki iz
umetnih mas.
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2.4.2.2

Embalaža s širokim grlom

V to skupino sodijo kozarci, ki jih običajno izdelujejo z dvema vrstama grla:
• bajonetno grlo – grlo ima na zunanji strani dva roba, med njiju pri zapiranju sede rob
pokrova. Te kozarce zapiramo z omnia pokrovčki (pry-off). Uporabljamo jih za sadje in
zelenjavo (slika 2.8),
• grlo z navojem – ti imajo na grlu navoj, zapiramo pa jih s twist-off in pres on – twist off
pokrovčki (sliki 2.9 in 2.10).
2.4.3 Kakovost in lastnosti steklene embalaže
Kakovost steklene embalaže ugotavljamo s čistostjo stekla, ki jo najprej ugotavljamo
vizualno. Če opazimo v steklu strukturne črte določene oblike, je možno, da je bila embalaža
ohlajena prehitro. V tem primeru embalažo preizkusimo še v laboratoriju, da ugotovimo
kakšne pritiske prenese. To je pomembno zaradi pritiskov pri polnjenju in zapiranju.
Ravno tako v steklu ne sme biti zračnih mehurčkov, ki povzročajo večjo drobljivost stekla.
Steklo mora biti prozorno in ne motno, razen, če je to namensko. Kontroliramo tudi debelino
stekla, ki mora biti enakomerna.
Steklena embalaža ima za pakiranje živil veliko pozitivnih lastnosti. Steklo je prozorno, tako
da lahko kupec izdelek vidi. Ni prepustno za pline, vodo, je inertno, prenese visoke
temperature (paziti je potrebno le, da segrevanje poteka postopno), kar omogoča polnjenje
vročega izdelka, oziroma naknadno pasterizacijo in sterilizacijo. Steklo je poceni, trdo (drži
obliko), lahko ga ponovno uporabimo ali pa tudi recikliramo.
Žal pa ima steklena embalaža tudi negativne lastnosti, to pa sta predvsem lomljivost in velika
masa prazne embalaže (Robertson, 1992).

2.5 TEKSTILNA EMBALAŽA
Tekstilno embalažo so praktično povsod nadomestili drugi materiali. Iz tekstila so razne
vreče: platnene (za čaje, moko, sladkor…), iz jute (za žita, krompir…).

2.6 EMBALAŽA IZ UMETNIH MAS
Umetne mase so umetno pridobljeni polimerni materiali, ki jih lahko oblikujemo v plastenke,
posode, folije, cevi, s katerimi lahko oslojujemo itd. Več o umetnih masah lahko najdete na
spletni strani: http://www.packagingtoday.com/intronaturalpolymers.htm, o posameznih
materialih pa na spletnem naslovu: http://www.packagingtoday.com/introplasticproducts.htm
2.6.1 Polimerni materiali
Polimeri so velike molekule, ki so sestavljene iz velikega števila enakih manjših delov.
Materiale, katerih molekule so polimeri, imenujemo polimerni materiali. Polimerne materiale
lahko najdemo v naravi ali pa jih umetno izdelujemo.
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a) Naravni polimerni materiali - so gline, peski, polisaharidi, proteini…
b) Umetno izdelani polimerni materiali – te izdelujejo na dva načina:
• z modificiranjem naravnih polimernih materialov (derivati celuloze, naravnega kavčuka),
• s sintezo posameznih manjših molekul, ki jo imenujemo polimerizacija ali pa
kondenzacija (če gre za stopenjsko polimerizacijo).
2.6.2 Embalažni materiali iz umetnih mas
Embalažo izdelujejo iz velikega števila umetnih mas, med njimi so predstavljene
najpogostejše.
2.6.2.1

Polietilen (PE)

Ločimo tri vrste polietilena:
• polietilen nizke gostote (LDPE) – izdelujejo ga z visokotlačnim postopkom. Je mehak in
še posebej primeren za izdelavo folij, plastenk, posodic, cistern in za izdelavo kompleksne
embalaže. Iz njega lahko izdelujemo toplotno krčljive folije (za pakiranje živil na
podstavke). Ni primeren za tista živila, pri katerih pride do oksidacije, saj prepušča kisik,
• linearni polietilen nizke gostote (LLDPE) – pridobivajo ga s srednjetlačnimi postopki.
Je zelo podoben LDPE, le da je v glavnem močnejši in nekoliko bolj tog. Iz njega
izdelujejo predvsem folije, včasih tudi pokrovčke,
• polietilen visoke gostote (HDPE) – pridobivajo ga z nizkotlačnim postopkom. Je trši ter
manj prepusten kot ostala dva. V tehniki pakiranja ga uporabljamo predvsem za plastenke,
ki so bolj toge, kot tiste iz LDPE (Pane in Pane, 1992, Pregrad et al., 1996).
2.6.2.2

Polipropilen (PP)

Po kemijski sestavi je podoben polietilenu, le da je trši in bolj žilav, površina pa je na otip
manj voščena. Je zelo odporen na maščobe in večino kemikalij. Pri 100 ºC obdrži trdnost, kar
pomeni, da prenese tudi sterilizacijo z vročo paro. Iz njega lahko izdelujemo posodice, folije
ter različne pokrovčke, tudi za zapiranje embalaže iz drugih materialov.
2.6.2.3

Polistiren (PS)

Ima veliko natezno trdnost, odporen je na močne kisline in baze ter na svetlobo. Iz njega
izdelujejo posodice. Penjeni polistiren je zelo lahek (15-25 kg/m³) iz njega pa izdelujejo
podstavke za živila.
2.6.2.4

Polivinilklorid (PVC)

Ne prepušča plinov in vlage, odporen je na kisline in baze. Iz njega izdelujejo folije, lončke,
plastenke, pokrovčke. PVC, ki je proizveden s pomočjo mehčal, je v živilstvu prepovedan, saj
ta prehajajo iz embalaže v živila (Pane in Pane, 1992, Pregrad et al.,1996).
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2.6.2.5

Polivinilidenklorid (PVDC)

Embalažo izdelujejo iz kopolimera PVDC. Je slabo prepusten za vodne hlape, pline, vonje, ne
prepušča maščob, alkohola, je trden in odporen na udarce. Iz njega izdelujejo folije, posodice,
krčljivo folijo. Uporabljajo ga tudi za izdelavo laminatov (kompleksne embalaže).
2.6.2.6

Polietilentereftalat (PET)

Spada v skupino termoplastičnih poliestrov. PET ima veliko natezno trdnost, dobro kemijsko
odpornost, je lahek, elastičen ter je stabilen v velikem temperaturnem intervalu (-60 ºC do
220 ºC). Iz njega izdelujejo plastenke, folije za vrečke in za laminate.
2.6.2.7

Polikarbonat (PC)

Tudi sodi v skupino termoplastičnih poliestrov. Je zelo trden, z veliko natezno trdnostjo, brez
barve, prozoren skoraj kot steklo. Je dokaj prepusten za pline in vodne hlape, zato mu
prepustnost zmanjšamo z oslojevanjem z neprepustnimi materiali.
2.6.2.8

Poliamid (PA)

Je zelo trden, ima veliko natezno trdnost in je odporen na praske. Prenese temperature
sterilizacije s paro (do 140 ºC), s suho toploto pa celo višje. PA predstavlja dobro plinsko
zaporo, ne prepušča vonjev, prepušča pa vodne hlape. Odporen je na šibke kisline in na baze.
Iz PA izdelujejo pokrovčke, folije za vreče in za laminate.
2.6.2.9

Etilvinilacetat (EVA)

Je kopolimer etilena in vinil acetata. Iz njega običajno izdelujejo krčljive folije, predvsem za
pokrivanje mesa na podstavkih, saj dobro prepušča pline.
2.6.2.10

Etilvinilalkohol (EVOH)

Je kopolimer etilena in vinil alkohola. Ima zelo majhno prepustnost za pline in vodne pare
(Pregrad et al., 1996, Pringer in Baner, 2000).
2.6.2.11

Celofan

Razlikuje se od prej naštetih umetnih mas, saj ni proizveden s polimerizacijo, ampak iz
regenerirane celuloze (s pomočjo natrijevega hidroksida in ogljikovega disulfida). Zato bi
lahko na celofan gledali kot na prozorni papir. Celofan je lahko:
• neoslojen – v tem primeru je močno prepusten za paro in lahko absorbira vodo. Ima
manjšo natezno trdnost in je neodporen na kisline in baze. V živilski industriji ga v taki
obliki ne uporabljamo,
• lakiran – lakiran je z nitroceluloznimi laki, zato ne prepušča vlage. Ta vrsta celofana je
najpogostejša,
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plastificiran – ta vrsta je oslojena s: PE – uporablja se npr. za sveže meso, ker omogoča,
da se ne izgublja vonj, omogoča pa prehajanje kisika; ali s PVC – ta celofan se bolje
obnese na pakirnih strojih; ali s kopolimerom PVC/PVDC – izredno dobro zaščiti izdelek,
saj ne prepušča vonjev iz embalaže in zraka v embalažo (Robertson, 1992).
Različne vrste celofana označujemo z različnimi kombinacijami črk, ki nam povedo za kakšen
celofan gre. Res pa je, da se med posameznimi proizvajalci celofana pojavljajo manjše razlike
v označevanju (Robertson, 1992):
P - neoslojen celofan
Q - pol prepusten za vlago
T - prozoren
S - lepljiv s toploto
A - lakiran
D - oslojen z ene strani
C - obarvan
X - plastificiran
M - vodoodporen
XX - obojestransko plastificiran
•

2.6.2.12

Celulozni acetat (CA)

Ravno tako proizveden iz celuloze. Absorbira vlago, pri visoki vlažnosti ne obdrži oblike.
Prepušča vlago in pline, zato je uporaben za pakiranje svežega sadja in zelenjave ter za blister
pakiranje (Robertson, 1992, Pane in Pane, 1992).
2.6.2.13

Ostale umetne mase

Za izdelavo embalaže uporabljajo še polivinilacetat (PVAC), polivinilalkohol (PVOH), nitril
acetat, surlin…(Pringer in Baner, 2000).
2.6.3 Proizvodnja embalaže iz umetnih mas
Poznamo različne postopke oblikovanja embalaže iz umetnih mas.
2.6.3.1

Ekstrudiranje (iztiskanje)

V ekstrudor gre umetna masa v obliki prahu ali granulata. Material se najprej stali v
homogeno maso, polžasto vreteno pa iztiska to talino skozi odprtino naprave. Folijo lahko
pridobivamo na dva načina:
• folija v obliki traku – talina gre skozi odprtino v obliki reže /4/, tako nastane trak /5/. Od
razmika reže je odvisna debelina folije,

Slika 2.13: Izdelava folije z ekstrudiranjem
Vir: Robertson, G. L., Food Packaging, 1992.
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•

cevasta folija – talina gre skozi krožno odprtino /2/, tako da nastaja cev in v to cev od
spodaj piha vroč zrak /3/, ki cev napihne v tanek balon /4/. Dva valja ta balon stisneta /6/ v
trak, ki se navija v zvitek /7/.

Slika 2.14: Izdelava folije z ekstrudiranjem v balon
Vir: Robertson, G. L., Food Packaging, 1992.
2.6.3.2

Kalandriranje (valjanje)

S kalandriranjem izdelujejo folije in plošče. Naprava je sestavljena iz dveh ali več valjev, ki
so segreti in valjajo segreto umetno maso v plošče ali folije različnih debelin, ki jih potem
ohladijo na hlajenih valjih, nato pa jih zvijejo.

Slika 2.15: Primeri postavitve valjev v kalandrih
2.6.3.3

Pihanje v modelih

Ta način so prenesli iz tehnologije izdelave steklene embalaže. Lahko poteka:
• ekstruzijsko pihanje v model – najprej z ekstrudiranjem izdelajo posebno cev, ki teče v
model /1/. Ko je cev ustrezno dolga, se ekstrudor ustavi, odreže cev in model se zapre
okrog cevi. Nato s pihanjem v cev /2/ nastane plastenka ustrezne dimenzije /3/,
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Slika 2.16: Ekstruzijsko pihanje v model
Vir: Robertson, G. L., Food Packaging, 1992.
•

vbrizgavanje in pihanje v model – staljeni material pod pritiskom vbrizgajo v kalup
skozi šobe, tako dobijo epruvete /1/, ki jih potem prestavijo v drug model /2/, kjer jih do
konca oblikujejo s pihanjem vročega zraka,

Slika 2.17: Vbrizgavanje in pihanje v model
Vir: Robertson, G. L., Food Packaging, 1992.
•

pihanje z raztezanjem v model – ta način uporabljajo predvsem za gazirane pijače.
Poteka v dveh stopnjah. Najprej z ekstruzijo ali pa vbrizgavanjem izdelajo epruvete, jih
ohladijo in skladiščijo. Ponovno jih segrejejo (90-110ºC) in pihajo v model. Na ta način
proizvajalci pijač sami dokončno oblikujejo plastenke.

2.6.3.4

Vbrizgavanje v model

Talino vbrizgavajo pod pritiskom v hladen model, kjer dobi ustrezno obliko. Na ta način
običajno izdelujejo tube in lončke (za jogurt, namaze…).
2.6.3.5

Stiskanje v model

Poseben bat (del modela) stisne maso v model in jo tako oblikuje. Običajno ta način
uporabljajo za izdelavo embalaže za zamrznjene obroke, ki gredo direktno iz zamrzovalnika
na termično obdelavo.
2.6.3.6

Termooblikovanje

Uporabljajo ga za oblikovanje plošč in folij v »posode«, v katere kasneje vložijo živilo, nanje
pa privarijo termofolijo (več v poglavju 3.1.5).
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2.6.3.7

Penjenje umetne mase

V staljeno umetno maso dovajajo sredstva za penjenje, s pomočjo katerih nastane pena, ki jo
lahko z ekstruzijo ali pa z vbrizgavanjem v model oblikujejo v podstavke.
2.6.3.8

Ojačane umetne mase

S tem izboljšajo mehanske lastnosti umetnih mas – njihovo čvrstost, trdnost. To lahko storijo
z vnašanjem trdnih delcev v staljeno umetno maso (npr. steklena vlakna).
Poseben postopek ojačanja je orientiranje, kjer termoplastično folijo nekoliko zmehčajo in jo
raztegujejo, nato pa ohladijo. Z raznimi postopki orientacije lahko dobimo krčljive pa tudi
raztegljive folije.
2.6.3.9

Laminiranje

To je izdelava kompleksne embalaže, ki v bistvu tudi pomeni ojačanje. Poteka tako, da lepimo
dve ali več plasti folij skupaj. To lahko dosežemo z lepili ali pa s stiskanjem dveh ali več
toplih plasti skupaj – najprej poteka koekstrudiranje, nato stiskanje).

.
Slika 2.18: Laminiranje s koekstrudiranjem
Vir: Robertson, G. L., Food Packaging, 1992.
Folije iz umetnih mas lahko ravno tako kombiniramo z drugimi materiali: papirjem,
aluminijevo folijo in folijo z regenerirano celulozo. Papir v laminatu lahko tudi oslojimo z
voskom, posamezne plasti pa lahko tudi lakiramo.
2.6.4 Oblike embalaže iz umetnih mas
Embalažo iz umetni mas lahko izdelujemo v naslednjih oblikah:
• folije – lahko jih izdelujemo iz vseh umetnih mas, ki so naštete v poglavju 2.6.2, nekatere
lahko izdelujemo tudi v obliki krčljivih in raztegljivih folij. Iz folij kasneje izdelujejo
vreče, , lahko jih uporabljajo za laminate, pa tudi izsekajo v pokrovčke v obliki filma, ki
ga privarijo na embalažo,
• plastenke – običajno so izdelane iz PET, PVC, PC, PE,
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• posode,
• lončki,
• pokrovčki,
• tube,
• sodi,
• cisterne,
• etikete.
Postopki izdelave so opisani v poglavju 2.3.3, uporaba embalaže za posamezna živila pa v
poglavju 5.
2.6.5 Lastnosti embalaže iz umetnih mas
Polimeri so lahko iz različnega števila molekul, od nekaj sto pa do nekaj deset tisoč.
Njihova struktura je lahko linearna, razvejana ali zamrežena.
Polimeri z linearno in razvejano strukturo so termoplasti - pod vplivom toplote se zmehčajo,
s hlajenjem strdijo, to pa lahko ponavljamo. To lastnost s pridom uporabljamo tudi pri
varjenju embalaže.
Polimeri z zamreženo strukturo so duromeri – pri prvem segrevanju postanejo plastični, po
ohlajevanju pa dobijo trajno obliko. Pri ponovnem segrevanju niso več plastični, ampak se
razgradijo. So trdi in jih lahko oblikujemo kot les in kovine, s prekinjeno polimerizacijo pa
tudi kot termoplaste.
Delno zamreženi polimeri so elastomeri – ti imajo trajno elastičnost (Pregrad et al., 1996,
Pringer in Baner, 2000).
Lastnosti polimerov lahko spreminjamo tudi s pomočjo različnih dodatkov, ki običajno
zadoščajo že v majhnih količinah, npr.:
- sredstva proti blokiranju – preprečujejo zlepljanje materialov,
- sredstva proti zamegljevanju – preprečujejo oblikovanje kondenza na površini,
- antioksidanti – preprečujejo oksidacijo in s tem slabšanje lastnosti materialov,
- antistatiki – preprečujejo adhezijo med sloji plastičnega filma oz. z opremo,
- pigmenti – za obarvanje,
- modifikatorji žilavosti – za zmanjševanje krhkosti,
- mehčala – za izboljšanje fleksibilnosti in raztegljivosti.

2.7 SESTAVLJENA EMBALAŽA
Sestavljena embalaža ni samostojen material, ampak je narejena iz različnih embalažnih
materialov, ki so s posebnimi postopki zlepljeni skupaj. Take sestavljene materiale
imenujemo tudi laminati. Sestavljena embalaža vedno bolj pridobiva na pomenu. Marsikje
nam omogoča optimalno zaščito izdelka, ki je s samo enim embalažnim materialom ne bi
mogli doseči.
2.7.1 Materiali v sestavljeni embalaži
V sestavljeni embalaži najpogosteje nastopajo različne umetne mase, aluminij in različne
vrste papirja. Z njihovo pomočjo lahko dobimo najrazličnejše kombinacije laminatov in s tem
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zadostimo različnim zahtevam po pakiranju posameznih vrst živil, hkrati pa lahko izberemo
materiale, ki se najbolje obnašajo na pakirni liniji.
Nekaj primerov kombinacij materialov v sestavljeni embalaži:
- polietilen, aluminij, orientirani polipropilen (za kavo),
- papir, aluminij (maslo, margarina…),
- polietilen, karton (pasterizirano mleko, jogurti…),
- polietilen, aluminij, karton (sterilizirano mleko, sokovi…),
- polipropilen, polipropilen (vrečke za bonbone, testenine…),
- polietilen, polietilentereftalat (vrečke za prigrizke…)…
2.7.2 Izdelava sestavljene embalaže
Sestavljenje materiale lahko pridobimo s koekstrudiranjem, oslojevanjem, ali pa z lepljenjem
s pomočjo različnih lepil.
- Lepljenje s koekstrudiranjem – na ta način lahko lepimo med seboj samo več plasti
umetnih mas (poglavje 2.6.3.9).
- Lepljenje z lepili – na ta način lahko lepimo med seboj tudi različne materiale. Lepljenje
z lepili lahko poteka z mokrim postopkom ali pa s suhim postopkom. Izbira postopka je
odvisna od materialov, ki jih lepimo skupaj. V kolikor gre za materiale, ki ne prepuščajo
vlage, izberemo suhi postopek lepljenja. Na primer pri lepljenju polietilena, aluminija in
poliestra. Če vsaj eden od materialov prepušča vlago, izberemo mokri postopek, saj se
lepilo lahko suši po lepljenju. Takšen primer je lepljenje papirja in aluminija.
- Oslojevanje (nanašanje prevlek) – metod za nanašanje prevlek je zelo veliko, v
proizvodnji embalaže pa so najpogostejši barvanje, nanos kapljic kovin (metalizacija),
oslojevanje s silicijevim oksidom (silikonizacija)…

2.7.3 Oblike sestavljene embalaže
Sestavljena embalaža najpogosteje nastopa v naslednjih oblikah:
- folije za ovijanje,
- vrečke in velike vreče,
- škatle različnih oblik (najpogosteje valj in kvader),
- plastenke,
- sodi…
2.7.4 Lastnosti sestavljene embalaže
Zelo pomemben dejavnik pri izbiri sestavljene embalaže je ta, da pri njeni izdelavi
potrebujemo manj materiala, saj s kombinacijo materialov dosežemo enake ali boljše učinke
že ob tanjši embalaži. Sestavljeni materiali so lahko močnejši in hkrati manj togi, manj
prepustni za vodne hlape in druge hlapne snovi, svetlobo, omogočajo nam varjenje…
Slabost nekatere sestavljene embalaže je v tem, da sta recikliranje oz. snovna predelava
nekoliko bolj zahtevna in ponekod tudi dražja.
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2.8 UŽITNI EMBALAŽNI MATERIALI
Ideja za pakiranje v užitne embalažne materiale izhaja iz preprostega razloga, da so ljudje
želeli na nek način zaščititi živila pred dejavniki okolja in s tem podaljšati njihov rok trajanja.
Ideja se je razvila iz ugotovitve, da imajo nekatera živila naravne zaščitne sloje, kot so na
primer olupi sadja in zelenjave. Prvi načini pakiranja v užitne embalažne materiale so bili:
• sladkorne prevleke okrog raznih bonbonov,
• čokoladne prevleke okrog bonbonov,
• želiranje sadja…
2.8.1 Materiali za izdelavo užitne embalaže
Užitni embalažni materiali so polimeri, ki so lahko umetno izdelani, ali pa tudi naravni. To so:
• polisaharidi (celuloza in njeni derivati, škrob in derivati…),
• proteini (želatina, gluten…),
• lipidi (voski…),
• poliestri (pridobljeni s kontrolirano biosintezo).
Polisaharidi in proteini imajo zelo primerne lastnosti, vendar so zelo občutljivi na vlago in
prdstavljajo slabo zaporo za vodne hlape.
Lipidi in poliestri predstavljajo dobro zaščito pred vlago, ampak so navadno motni in dokaj
togi. Lipidni filmi so lahko tudi dokaj krhki in nestabilni (postanejo žarki).
2.8.2 Lastnosti užitnih embalažnih materialov
Užitni embalažni materiali so v obliki tankih filmov, ki jih pridobivajo z enakimi postopki,
kot neužitne embalažne materiale. To so ekstruzija, oblikovanje v modelu, valjanje…
Užitni embalažni materiali morajo imeti čim bolj nevtralne senzorične lastnosti. Biti morajo
čisti, prozorni, brez vonja in okusa, da jih ne zaznamo med uživanjem. Na ta način proizvajajo
ovitke za klobase.
Kot ovitke za klobase se uporabljajo tudi deli prebavil živali, vendar te zaradi raznih bolezni
opuščajo.
Kot slabost lahko omenimo, da so ti materiali bolj podvrženi kvaru, kot neužitni embalažni
materiali (Mathlouthi, 1994).
2.9 POVZETEK IN VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN UTRJEVANJE
Embalažni material je najpomembnejši element embalaže. Izjemno pomembno je, da za
pakiranje nekega živila izberemo material, ki ima optimalne lastnosti za to živilo. Ne sme
reagirati z živilom, živilu mora nuditi ustrezno zaščito, odporen mora biti na dejavnike okolja,
biti pa mora tudi cenovno ustrezen.
Najstarejši embalažni materiali so les, papir in steklo, ki pa jih marsikje nadomeščajo kovine,
umetne mase in sestavljena embalaža. Les in papir sta ponekod neprimerna zaradi velike
občutljivosti na vlago, steklo pa zaradi velike mase in lomljivosti. Zlasti umetne mase in
sestavljena embalaža izpodrivata ostale embalažne materiale, pa naj si gre za izdelavo velikih
embalažnih enot ali majhnih.
1. V kakšnih oblikah lahko nastopa lesena embalaža?
2. Katere so največje pomanjkljivosti lesene embalaže?
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3.
4.
5.
6.

Katere so največje slabosti papirja?
Katere metode kontrole kakovosti papirne embalaže poznate?
Katere kovinske materiale lahko uporabljamo v živilstvu in v kakšnih oblikah nastopajo?
V čem je razlika med obema načinoma nastanka steklene embalaže in katero embalažo
dobimo pri uporabi enega in pri uporabi drugega postopka?
7. Katere so največje prednosti in katere največje slabosti steklene embalaže?
8. Kaj je sestavljena embalaža in katere so njene prednosti?
9. Katere lastnosti morajo imeti neužitni embalažni materiali?
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3

NAPRAVE ZA PAKIRANJE ŽIVIL

Naprave za pakiranje so skonstruirane tako, da izvajajo natanko tiste operacije, ki so potrebne,
da je izdelek zapakiran.
Večina operacij na pakirni liniji je usmerjena na embalažo samo, npr.: oblikovanje vrečk,
škatel, na polnjenje in zapiranje embalaže, pripravo steklenic in dozirnih glav in na njihovo
zapiranje.
Vključene so tudi sekundarne operacije, kot so sterilizacija embalaže pred polnjenjem,
hlajenje, etiketiranje, odkrivanje kovin, tehtanje.
Pakirna naprava mora vstaviti izdelek v embalažo ekonomično, v želenem stanju, s
priporočeno hitrostjo in v ustrezni količini. Narava samega izdelka vpliva na pakiranje bolj,
kot katerikoli drugi dejavnik.
Pakirno napravo izberemo šele takrat, ko je odločeno, v kakšno embalažo bomo pakirali
izdelek. Najpomembnejši dejavniki, ki jih moramo upoštevati pri pakirnih napravah so:
• ustreznost naprave za namen pakiranja,
• želeno hitrost delovanja,
• verjetnost in pogostost ustavljanja linije in čas, ki je potreben, da ustavitev preneha.

3.1 VRSTE PAKIRNIH NAPRAV
Pakirne naprave lahko delimo glede na to, za kakšna živila so (tekoča, pastozna,…), pa tudi
glede na obliko embalaže, v katero živila pakiramo.

3.1.1 Polnjenje steklenic in plastenk
Danes pri stekleničenju ne uporabljamo samo steklene embalaže, ampak tudi plastenke in
posodice iz umetnih mas, ki jih polnimo po enakem postopku.
Polnilna linija je lahko:
• avtomatska – vse operacije so med sabo povezane in usklajene, omogočajo polnjenje več
kot 60 enot v minuti,
• polavtomatska – polnjenje je počasnejše (pod 60 enot v minuti). Hitrost celotne linije
določa najpočasnejši člen.
Operacije na polnilni liniji bi lahko razdelili na:
• shranjevanje embalaže,
• pranje embalaže,
• polnjenje,
• zapiranje,
• etiketiranje,
• kontrola in pakiranje za transport.
3.1.1.1

Polnjenje tekočin

Stroje za polnjenje tekočin lahko razdelimo v štiri glavne tipe:
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1. vakuumsko polnjenje – polnilna glava se tesno pritrdi na steklenico, jo dvigne in ustvari
v njej vakuum, razen če je steklenica poškodovana. V tem primeru jo stroj avtomatsko
izloči. Nepoškodovane steklenice napolni. Vanje steče tekočina do določene višine.
2. polnjenje z merjenjem (lahko bi mu rekli tudi volumetrično) – višina tekočine v
steklenicah ni popolnoma enakomerna, saj se volumen posameznih steklenic med sabo
dostikrat nekoliko razlikuje. Nad polnilno glavo je umerjeni cilinder, ki v steklenico
dozira točno določeno količino tekočine,
3. polnjenje s težnostjo – eden od načinov je časovno polnjenje, ko se dozirna šoba odpre
za točno določen čas in toliko časa tekočina teče iz zbirne cisterne v steklenico, drugi
način pa je podoben polnjenju z merjenjem,
4. polnjenje pod pritiskom – podobno je časovnemu polnjenju s težnostjo, le da tekočino
črpajo iz cisterne posebne črpalke.
3.1.1.2

Polnjenje živil v prahu in granulatov

Obstajata dve osnovni metodi:
1. Volumetrično polnjenje:
a) polžni (svedrasti) polnilci – živilo potiskajo proti odprtini z vrtenjem. Število obratov je
odvisno od zahtevanega volumna,

Slika 3.1: Polžni volumetrični polnilec
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.

b) polnilci z merilno posodo – merilna posoda je znanega volumna, ko je polna, poseben
nož zapre posodo in živilo pade v embalažo,

Slika 3.2: Polnilec z merilno posodo
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
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c) vakuumsko polnjenje – je podobno vakuumskemu polnjenju tekočin. Polnilna glava
dvigne embalažo in ustvari vakuum, nastavek za polnjenje pa vsuje živilo do določene
višine.
2. Polnjenje s tehtanjem – obstaja veliko različnih tehnik:
a) polnjenje v eni fazi – ustrezna količina izdelka se odmeri v iz kontejnerja, nakar ga
polnimo v embalažo /1/. Sledi kontrola mase /2/, tiste izdelke, ki po masi ne ustrezajo /3/,
pa stroj izloči,

Slika 3.3: Shema polnjenja s tehtanjem v eni fazi
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
b) polnjenje v dveh fazah – najprej stroj stehta embalažo, sledi grobo polnjenje izdelka
(okrog 90% izdelka), nato pa fino polnjenje, na osnovi mase, ki še manjka,
c) polnjenje s popolnoma avtomatiziranim kontrolnim sistemom – stroj najprej stehta
embalažo /1/, sledi grobo polnjenje izdelka /2/, kontrola mase /3/ in na osnovi tega fino
polnjenje /4/ ter ponovno tehtanje /5/. Izdelki, ki po masi ne ustrezajo so izločeni /6/.

Slika 3.4: Polnjenje s popolnoma avtomatiziranim kontrolnim sistemom
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
3.1.1.3

Zapiranje steklene embalaže

Obstajajo trije glavni sistemi za zapiranje steklene embalaže:
1. zapiranje s pritiskanjem pokrovčka – glava namesti pokrovček, ga pritisne in zapogne.
Ta način poteka z omnia, kronskimi in P.T. pokrovčki (poglavje 2.3.2.3),
2. zapiranje s privijanjem pokrovčka – pokrovček privije rotacijska glava - twist off
(poglavje 2.3.2.3) in pokrovčki iz umetnih mas,
3. zapiranje z zamaškom – princip je podoben, kot pri privijanju pokrovčkov, le da stroj
zamašek privije v vrat steklenice – za plutovinaste in zamaške iz umetnih mas.

31

Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika , 3. del

Lonček ali posodico iz umetnih mas lahko zapremo tudi z varjenjem pokrovčka na obod
vratu. Za to običajno uporabimo termolakirane aluminijaste pokrovčke, ki pa jih lahko
prekrijemo še s pokrovčki iz umetnih mas.
3.1.1.4

Etiketiranje in označevanje

Avtomatsko etiketiranje poteka na naslednje načine:
1. stroj nanaša lepilo direktno na etikete, ki jih držijo posebni vakuumski oprijemki,
2. lepilo je naneseno najprej na ploščo, oziroma stolpič, ki med vrtenjem nanaša lepilo na
etiketo,
3. malo lepila je nanesenega na steklenico, malo se ga prenese na etikekto in ta se nato
ovije okrog steklenice,
4. varjenje folije iz umetnih mas (običajno PE) okrog steklenice, brez lepljenja.
Označevanje pa poteka predvsem na dva načina:
1. označevanje s tiskom – najpogosteje naknadno tiskamo na embalažo rok trajanja živila in
lot, saj sta le-ta odvisna od dneva polnjenja in ju ne moremo predhodno natisniti na
etiketo,
2. označevanje z izsekovanjem – pred lepljenjem etikete stroj na točno označenem mestu
(posebej oznake za dan in posebej za mesec) izseka etiketo (ta način je sicer vse manj v
uporabi).
3.1.2 Polnjenje pločevink
Proces polnjenja pločevink lahko razdelimo na več faz:
1. shranjevanje pločevink (paziti moramo na mehanske poškodbe),
2. čiščenje praznih pločevink (običajno spiranje z vročo vodo),
3. priprava izdelka (po potrebi segrevanje….),
4. polnjenje pločevink,
5. zapiranje pločevink,
6. toplotna obdelava (poleg uničevanja mikroorganizmov ima tudi nalogo, da naredi živilo
primerno za uživanje),
7. hlajenje (da ne pride do razkuhanja živila),
8. etiketiranje (enako kot v poglavju 3.1.1.4),
9. skladiščenje polnih pločevink.
3.1.2.1

Polnjenje pločevink

Pločevinke moramo napolniti enotno, z ustrezno količino vsebine. Pravilen postopek
polnjenja izključi nezaželene pline, še posebej kisik, hkrati pa prispeva k ustvarjanju
vakuuma, ki nastane po toplotni obdelavi in hlajenju. Vakuum se ustvari s polnjenjem
vročega izdelka ali pa s segrevanjem pločevink pred njihovim zapiranjem. Polnjenje poteka s
pomočjo batnega polnilca.
Naprava je sestavljena iz dveh batov, ki potujeta v nasprotnih smereh, eden navzgor, drugi
navzdol in s tem polnita pločevinke. Bati so lahko različno nameščeni:
1. zunaj cisterne – prvi bat potuje navzgor /1/, drugi pa navzdol /2/. Ventil se odpre in živilo
potuje v pločevinko /3/,
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Slika 3.5: Shema delovanja naprave z zunanjima batoma
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
2. znotraj cisterne – princip delovanja je enak, le da sta bata nameščena znotraj cisterne. Prvi
bat potuje navzdol /1/, drugi pa navzgor in med tem polni pločevinko /2/.

Slika 3.6: Shema delovanja naprave z notranjima batoma
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992
3.1.2.2

Zapiranje pločevink

Zapiranje lahko poteka z:
• varjenjem termolakiranega pokrovčka na pločevinko – vroče čeljusti zmehčajo
material (pločevinko in pokrovček), ki po ohladitvi ostane zlepljen (npr. paštete),
• zapogibanjem pokrovčka in pločevinke (poglavje 2.3.2.1).

3.1.3 Postopki ovijanja živil
3.1.3.1

Ovijanje z zvijanjem

Ta način uporabljamo za majhne izdelke (bonbone). Poteka strojno – najprej nastane ovoj
okrog izdelka, nato pa robove zvije,
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Slika 3.7: Ovijanje z zvijanjem
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.

3.1.3.2

Zavijanje v paket

Obstajajo različni načini tega zavijanja, odvisno od velikosti in oblike izdelka:
• zavijanje škatel (razni keksi, škatlice s čaji…),

Slika 3.8: Stopnje zavijanja škatel
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
•

zavijanje v vrečke – kjer sta dva sistema: pri prvem stroj iz folije sproti izdeluje vrečke –
z varjenjem nastaja cev, s prečnimi zvari pa posamezne vrečke. Pri drugem pa gre za
polnjenje v predhodno pripravljene vrečke. Vrečke se odpirajo s pomočjo zraka /1/,
naprava potisne kruh v vrečko /2/ in čeljusti to vrečko zavarijo. Vrečke lahko vstavimo
tudi v škatle ali pa ji polnimo v škatlah.

Slika 3.9: Polnjenje v predhodno pripravljene vrečke
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
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3.1.4 Izdelava škatel
3.1.4.1 Škatle za tekoča živila
Za tekoča živila uporabljamo laminate na bazi kartona, iz katerih izdelamo »škatle«, kot npr.:
tetra pak, tetra brik, pure pak…:
• tetra pak – laminat je navit v kolobar /a/, stroj pa sproti izdeluje cev /c/ in jo polni skozi
nastavek /b/ globoko v notranjosti /d/. Stroj embalažo še prečno zavari /e/ in nastane
končna oblika (tetraeder),

Slika 3.10: Izdelava embalaže v obliki tetraedra
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
•

tetra brik – s kolobarja /a/ potuje laminat skozi peroksidno kopel /b/, stroj ga zavari v
cev, z vročim zrakom posuši /d/ in skozi nastavek /c/ napolni. Varjenje zgornjega roba
poteka pod nivojem tekočine /e/,

Slika 3.11: Izdelava tetra brik embalaže
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
•

pure pak – škatle so že predhodno izdelane /a/, stroj jih samo dokončno oblikuje /b/, tako
da dno zavari, jih napolni s tekočino /c/ in zavari še na vrhu
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Slika 3.12: Polnjenje predhodno izdelanih škatel
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
3.1.4.2 Škatle za živila v trdnem agregatnem stanju
Osnovni principi polnjenja v škatle so trije:
1. horizontalno polnjenje (od strani) – škatle najprej pripravijo za polnjenje /1-5/, nato
poteka postopno polnjenje /6-10/ in zapiranje škatel /11-18/,

Slika 3.13: Shema horizontalnega polnjenja v škatle
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
2. vertikalno polnjenje (z vrha) – škatle pripravijo za polnjenje, zalepijo spodnji rob, nato
izdelke polnijo v škatlo in jo zaprejo in zalepijo še na vrhu,
3. vertikalno polnjenje v vrečke v škatlah – škatle so lahko:
• predhodno z vrečkami – škatla potuje v stroj, zavari spodnji rob vrečke /1/, zalepi spodnji
rob škatle /2/, sledi polnjenje v vrečke /3/, varjenje zgornjega roba vrečke /4/ in lepljenje
zgornjega roba škatle /5/.
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Slika 3.14: Pakiranje v škatle z vrečkami
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
•

sprotno vstavljanje v vrečke – stroj oblikuje vrečko /1/, jo vstavi v škatlo /2/, zalepi
spodnji rob škatle /3/, napolni vrečko /4/ in jo zavari /5/ ter zalepi zgornji rob škatle,

Slika 3.15: Shema vstavljanja in polnjenja vrečk v škatlah
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
3.1.5 Izdelava vrečk (izdelaj – napolni – zapri sistem)
Tak način pakiranja se pojavlja v treh osnovnih izvedbah.
3.1.5.1

Vertikalni stroji za izdelavo vrečk

Za izdelavo vrečk se uporabljajo trije načini izdelave vrečk, od teh pa se z dvema lahko
izdelujejo samo manjše vrečke:
1. tristransko varjena vrečka iz enega traku – stroj najprej prepogne trak /1/, ga vzdolžno
/2/ in prečno /3/ zavari, napolni /4/ in zopet prečno zavari /3/,

Slika 3.16: Izdelava tristransko varjenih vrečk iz enega traku
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
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2. štiristransko varjena vrečka iz dveh trakov – trakova /A,B/ stroj najprej zavari
vzdolžno /3/, nato še prečno /4/, nakar sledi polnjenje izdelka skozi cev /2/. Stroj zavari še
zgornji rob vrečke /4/. Prvi in drugi način sta samo za manjše vrečke.

Slika 3.17: Izdelava štiristransko varjene vrečke iz dveh trakov
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
3. tristransko varjena vrečka v obliki blazine – te vrečke nastajajo iz enega traku, ki se
ovije okrog oblikovalne cevi /2/ in ga čeljusti vzdolžno zavarijo /3/, nato pa še prečno /4/.
Izdelek polnimo skozi dozirno cev /5/ in stroj zavari še zgornji rob vrečke /4/. V te
»blazine« lahko polnimo večje količine izdelkov.

Slika 3.18: Izdelava vrečk v obliki blazin
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
3.1.5.2

Horizontalni stroji za izdelavo vrečk

Izdelava vrečk je podobna kot pri vertikalnih strojih, le da vanje običajno polnimo izdelke, ki
jih ne moremo polniti navpično (keksi, narezki, čaji…):
1. tristransko varjene vrečke iz enega traku – za manjšo količino izdelkov,

Slika 3.19: Tristransko varjene vrečke iz enega traku
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
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2. tristransko varjene vrečke v obliki blazin, iz enega traku – za pakiranje keksov ipd.,

Slika 3.20: Tristransko varjene vrečke v obliki blazin
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
3. štiristransko varjene vrečke iz dveh folij – npr. za narezke

Slika 3.21: Štiristransko varjene vrečke iz dveh folij
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
3.1.5.3

Termično oblikovanje embalaže iz folij

Za izdelavo termično oblikovane embalaže potrebujemo dva trakova. Spodnji trak segrejemo
in vodimo na model, v katerega folijo raztegne bat /1/. Nastanejo podstavki /2/, v katere
polnimo živilo in jih prekrijemo z zgornjo folijo /3/. V podstavku se ustvari vakuum /4/, ki ga
lahko razbijemo z mešanico plinov tik preden se zgornja folija zavari. (Pane in Pane, 1992).

Slika 3.22: Termično oblikovanje embalaže
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
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a - segrevanje
b - oblikovanje
c - hlajenje,
d - polnjenje izdelka,
e - zapiranje (varjenje).

Slika 3.23: Stopnje termičnega oblikovanja embalaže
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.

3.2 PAKIRANJE V TRANSPORTNO EMBALAŽO
Po pakiranju živil manjše embalažne enote pakiramo v večjo embalažo.
3.2.1 Pakiranje v zaboje
1. Pakiramo lahko v zaboje iz umetnih mas, kar poteka strojno. Posebne glave prestavijo
steklenice v zaboje.
2. Pakiramo lahko v večje kartonske škatle in sicer ročno ali pa strojno. Kartonske škatle so
lahko lepljene ali pa šivane s posebnimi sponkami. V podjetje pridejo že izsekane, vendar
še ne sestavljene. Škatlo lahko oblikujemo in zložimo izdelke vanjo, ali pa najprej
položimo izdelke na eno od stranic in nato okoli izdelkov zložimo škatlo.

Slika 3.24: Izdelava škatle okoli izdelka
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
3.2.2 Pakiranje na podstavke
Podstavke izdelujemo iz trdnih kartonskih plošč, ki jih v podjetje dobimo že izsekane /1/.
Vogale kartona namažemo z lepilom /2/, robove zapognemo in stisnemo ter dobimo
podstavek /3/, ki ga po nalaganju izdelkov običajno ovijemo še s krčljivo folijo.
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Slika 3.25: Izdelava podstavkov
Vir: Pane in Pane, A Hand Book of Food Packaging, 1992.
3.2.3 Ovijanje posameznih embalažnih enot
Z ovijanjem dosežemo večje enote, ki jih lažje skladiščimo, prenašamo in zlagamo na palete.
Take enote lahko služijo tudi kot prodajana embalaža, npr. več plastenk ovitih s krčljivo
folijo.
3.2.4 Pakiranje na palete
Posamezne zaboje oz. podstavke pakiramo na palete, s čimer si olajšamo nadaljnjo
manipulacijo z izdelki. Palete so izdelane po ISO standardu, tako da so enotnih velikosti v
različnih državah, kar močno olajša ne samo domači, ampak tudi mednarodni transport. Ko so
škatle na paleti, jih moramo med sabo povezati, da ne pride do razsutja tovora. povežemo jih
lahko s trakovi iz umetnih mas, v zadnjem času pa jih vedno več ovijamo z raztegljivo folijo,
včasih tudi s krčljivo. Pakiranje na palete predstavlja že terciarno embalažo.
Nekateri izdelki dovoljujejo nalaganje tudi paleto na paleto, drugi pa niso dovolj odporni na
tako velike statične obremenitve in tega ne dopuščajo.
3.2.5 Pakiranje v kontejnerje
Kontejnerji so veliki zaboji, v katere zlagamo izdelke samostojno, raztresene ali v transportni
embalaži ( v zabojih ali na paletah).
Velikost kontejnerjev je standardizirana, kar omogoča racionalno izrabo prostora ter nalaganje
enega na drugega. Kontejnerje z raznimi prevoznimi sredstvi dostavimo do kupcev na velikih
razdaljah.
Poleg navadnih poznamo še posebne kontejnerje:
• hlajeni kontejnerji – za prevoz različnih kmetijskih izdelkov,
• kontejnerji cisterne – notranjost kontejnerja je oblikovana kot cisterna.
Več o pakiranju za transport lahko najdete na spletni strani:
http://www.ise.ncsu.edu/kay/mhetax/UnitEq/index.htm
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3.3 POVZETEK IN VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN UTRJEVANJE
Izbira ustreznih naprav in linij za pakiranje je zelo pomembna naloga, saj mora biti naprava
oz. linija usklajena predvsem z naravo izdelka in pa izbrano embalažo.
Imamo več vrst pakirnih naprav, ki bi jih lahko razdelili na različne načine, npr. glede na
agregatno stanje živila, glede na način polnjenja oz. doziranja, glede na način oblikovanja
embalaže, glede na nivo oz. namen pakiranja…
Pakirne naprave morajo živilo zapakirati dovolj hitro, vendar ga pri tem ne smejo
poškodovati. Dozirni del naprave mora biti dovolj natančen, da ne pride do odstopanj od
nazivnih količin živila v embalaži.
1.
2.
3.
4.
5.
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Na katere načine lahko pakiramo tekoča živila?
Kako lahko pakiramo sipka živila?
Kako bi lahko pakirali živila v trdnem agregatnem stanju (razen sipkih živil)?
Razmislite, katere naprave bi izbrali za pakiranje naslednjih živil (utemeljite):
mesni narezek,
mleko,
kava,
kruh,
žitni zajtrk.
Kako bi živila zapakirali v sekundarno in terciarno embalažo?
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4

VRSTE PAKIRANJA IZDELKOV

Tako, kot se živila razlikujejo med seboj, tako se razlikujejo tudi potrebe po pakiranju. Katero
vrsto oz. metodo pakiranja bomo izbrali, je torej odvisno od narave živila ter roka trajanja, ki
ga želimo doseči pri živilu.

4.1 ASEPTIČNO PAKIRANJE
Aseptično pakiranje je polnjenje komercialno sterilnega izdelka v sterilno embalažo v
aseptičnih pogojih. Aseptično pomeni, da niso prisotni nezaželeni mikroorganizmi.
Embalažo moramo hermetično zapreti, da preprečimo dostop mikroorganizmov, plinov ter
vode v embalažo in iz nje.
Imamo dve možnosti aseptičnega pakiranja:
• pakiranje pasteriziranega ali steriliziranega živila – mleko, mlečni izdelki, pudingi,
deserti, sadni in zelenjavni sokovi,
• pakiranje nepasteriziranega in nesteriliziranega izdelka – fermentirani mlečni izdelki
(jogurt).
4.1.1 Sterilizacija embalaže
Pri embalaži steriliziramo površino, ki pride v stik z živilom. Pri tem se zmanjša število
mikroorganizmov na površini. Za koliko se to število zmanjša je odvisno od časa sterilizacije,
kakšen čas sterilizacije izberemo pa je odvisno od: vrste izdelka, roka trajanja izdelka,
temperature skladiščenja, pH izdelka, možnosti razvoja Clostridium botulinum in velikosti
embalaže (manjša potrebuje krajši čas sterilizacije).
Po sterilizaciji je lahko na površini največ 3% spor.
Uporabljamo lahko različne načine sterilizacije.
4.1.1.1

Sterilizacija s sevanjem

Embalažo lahko steriliziramo z različnimi načini sevanja:
• ultravijolično sevanje – poteka pri valovnih dolžinah od 200 do 315 nm. Embalaža mora
biti gladka, odporna na UV žarke, brez prahu (drugače postane lisasta), lahko je tudi
kompleksna. Sevanje mora biti enakomerno po vsej površini. Uporabljamo ga v
kombinaciji z vodikovim peroksidom,
• infrardeče sevanje – infrardeči žarki se pretvorijo v toploto, površina se segreva.
Uporabljamo pri gladkih, ploščatih površinah (notranjosti aluminijastih pokrovčkov,
temperatura je lahko maksimalno do 140 ºC),
• ionsko sevanje – poteka z γ žarki. Ta način uporabljamo za sterilizacijo zaprte, a prazne
embalaže, ki ne prenese visokih temperatur in je neprimerne oblike za druge načine
sterilizacije. Na ta način steriliziramo vrečke iz umetnih mas za aseptično pakiranje.
4.1.1.2

Sterilizacija s toploto

Sterilizacija s toploto lahko poteka na naslednje načine:
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•

•
•

•
•

z nasičeno vodno paro – to je najbolj zanesljivo sredstvo za sterilizacijo, vendar obstajajo
trije problemi: potrebujemo visoke temperature (zato potrebujemo povišani pritisk v
posebnih komorah), zrak ki vstopa z embalažo v komoro moramo odstraniti (drugače
znižuje temperaturo), vlaga kondenzira na embalaži (kasneje pokvari živilo). Ta način je
primeren za posode iz umetnih mas, npr.: polistirensko embalažo tako steriliziramo takoj
po oblikovanju,
s pregreto vodno paro – paro močno segrejemo, na temperaturo od 220 ºC do 226 ºC in
jo dovajamo na pločevinke, ki so pri normalnem tlaku, za 36 do 45 sekund,
z vročim zrakom – to je suha toplota (315 ºC) pri kateri ni potreben visok pritisk. Z
vročim zrakom steriliziramo kompleksno embalažo, ki pa jo potem lahko uporabimo samo
za kisle izdelke s pH pod 4,5,
z vročim zrakom in vodno paro – vroč zrak pihamo skozi šobo v embalažo, tako da so
stene in dno enakomerno segrete. Uporabljamo za PP posode,
ekstruzija – v proizvodnji umetnih mas s pomočjo ekstruzije dosegamo temperature od
180 ºC do 230 ºC tri minute. Ker temperatura ni ves čas enakomerna, lahko to embalažo
uporabljamo samo za kisle izdelke, razen če embalažo dodatno steriliziramo.

4.1.1.3

Sterilizacija s kemijskimi postopki

Najpogosteje uporabljamo za sterilizacijo vodikov peroksid, manj pa perocetno kislino in
etilen oksid.
1. Vodikov peroksid (H2O2) – uničuje mikroorganizme, tudi spore, ki so odporne na
povišano temperaturo. Pri sobni temperaturi jim ne škoduje, pri temperaturi 80ºC in 30%
koncentraciji pa uniči tudi večino spor. Ker sam po sebi ne uničuje mikroorganizmov, ga
moramo vedno kombinirati s toploto ali pa z UV sevanjem. Po pakiranju ne sme biti v
embalaži (in s tem tudi v živilu) zaostalega vodikovega peroksida. Z vodikovim
peroksidom lahko poteka sterilizacija na štiri načine:
a) potapljanje v vodikov peroksid – ta način uporabljamo običajno za umetne mase, ki so
hidrofobne. Na folijo stroj v tankem filmu nanese vodikov peroksid, ki ga kasneje posuši
vroč zrak,
b) brizganje vodikovega peroksida – vodikov peroksid brizgamo v drobnih kapljicah
(aerosolih) v embalažo, nakar posušimo z vročim zrakom,
c) splakovanje z vodikovim peroksidom – stekleno, kovinsko in pihano embalažo iz umetnih
mas splaknemo z vodikovim peroksidom in nato posušimo z vročim zrakom,
d) kombinacija vodikovega peroksida z UV sevanjem in toploto – v kolikor uporabljamo to
trojno kombinacijo, se učinek vodikovega peroksida bistveno poveča in je zato potreben v
manjši koncentraciji (0,5 do 5%). Na ta način običajno steriliziramo kartonsko embalažo,
polietilensko, laminate. Zaradi nizkih koncentracij vodikovega peroksida se zmanjša
možnost kontaminacije živila z le-tem.
2. Perocetna kislina – to je sterilizacijsko sredstvo, ki deluje tako na spore aerobnih, kot na
spore anaerobnih mikroorganizmov. Kombinacija vodikovega peroksida in perocetne
kisline je aktivna tudi pri 20 ºC. Običajno uporabljamo 1% raztopino pri 40 ºC od 1 do 12
sekund.
3. Etilen oksid – je toksičen plin, ki lahko prodira v porozne materiale. Uporabljamo ga za
papirno, oziroma kartonsko embalažo, vendar mora izhlapeti pred polnjenjem.
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4.1.2 Preverjanje uspešnosti sterilizacije
Uspešnost sterilizacije preverjamo s pomočjo mikrobioloških analiz. Lahko tako, da
odvzamemo bris in ga cepimo na ustrezno gojišče, lahko pa embalažo napolnimo z gojiščem
in spremljamo rast mikroorganizmov.
4.1.3 Aseptični sistemi pakiranja
V aseptičnem sistemu mora sterilizirano živilo ostati sterilno, dokler embalaža ni nepredušno
zaprta, tako da ostane živilo sterilno tudi med distribucijo in skladiščenjem pa vse do
porabnika.
Najbolj razširjen način pakiranja je v laminate s kartonom – za mlečne izdelke, sadne sokove
in druge napitke.
Ločimo šest glavnih skupin aseptičnega pakiranja.
4.1.3.1

Polnjenje v pločevinke

Pločevinke steriliziramo s pomočjo pregrete pare (do 225 ºC, do 40 sekund). Na ta način
steriliziramo velike in majhne pločevinke. V kolikor sta samo dno in pokrov kovinska, plašč
embalaže pa je iz laminatov, uporabljamo vroč zrak ( s temperaturo 143 ºC, 3 minute).
4.1.3.2

Polnjenje v steklenice in plastenke

V to skupino spada tudi polnjenje steklenih kozarcev in plastenk.
1. Steklena embalaža – lahko jo steriliziramo s pregreto paro ali pa z vročim zrakom. Da
zmanjšamo možnost pokanja stekla, je priporočeno postopno hlajenje s sterilnim zrakom,
preden embalažo polnimo s hladnim izdelkom. Steklo lahko steriliziramo tudi s
kombinacijo vodikovega peroksida in vročega zraka.
2. Embalaža iz umetnih mas – najpogosteje uporabljamo PE, PP, PET.
a) nesterilne plastenke – po pihanju plastenke dajo v sterilno komoro, kamor pod pritiskom
dovajajo sterilen zrak. Plastenke od zunaj in znotraj obrizgajo s H2O2, ki izhlapi med
potovanjem plastenk skozi vroč tunel, nakar jih splaknejo s sterilno vodo in napolnijo ter
zaprejo s pokrovčkom ali folijo,
b) sterilne plastenke – to so plastenke, ki nastanejo z ekstruzijo, nato jih pihajo s sterilnim
zrakom in zaprejo s pokrovčkom pod pogoji, ki zagotavljajo sterilno notranjost plastenke.
Zaprte potem v sterilni komori sterilizirajo s H2O2. Zaprti del vratu odrežejo, obdelajo
vrat plastenke in jo napolnijo z izdelkom, nakar privarijo pokrovček iz folije, ki je bil
predhodno steriliziran,
c) vse operacije na enem mestu – najprej z ekstruzijo nastane osnovna oblika (epruveta),
nato s pihanjem vročega zraka dokončna oblika plastenke, nakar jo polnijo in zapirajo na
istem mestu. Sterilnost notranjosti je zagotovljena z visoko temperaturo med ekstruzijo in
pihanjem.
4.1.3.3

Polnjenje v vrečke

1. Oblikuj – napolni – zapri sistem – stroj deluje v sterilni komori. Embalažni material
(trak) potuje skozi raztopino vodikovega peroksida, ki jo odvajamo, nato sušimo in
obsevamo z UV žarnico. To lahko uporabljamo za polietilen, laminate.
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2. Folija v obliki cevi – to je ekstrudiran film v obliki ploščate cevi, iz katere oblikujemo
vrečke samo s prečnimi zvari. Notranjost cevi je sterilna zaradi visokih temperatur med
ekstruzijo. Cev gre v sterilno komoro. Najprej stroj zavari spodnji rob, odreže, premakne
na področje polnjenja, po polnjenju pa zavari še spodnji rob.
4.1.3.4

Sistem posodic

1. Predhodno oblikovane posodice iz umetnih mas – to je najpogostejša oblika embalaže
za aseptično polnjenje. Običajno so posodice iz polistirena, polipropilena pa tudi iz
laminatov in polietilena. Posodice potujejo po tekočem traku skozi sterilni tunel, v
katerem je sterilen zrak. Steriliziramo jih z raztopino vodikovega peroksida, nato
raztopino odstranimo s stisnjenim vročim zrakom in splaknemo z vodno kopeljo.
Zapremo jih običajno z aluminijasto folijo, ki jo predhodno steriliziramo z raztopino
vodikovega peroksida.
2. Oblikuj – napolni – zapri posodice – za te posodice uporabljamo umetne mase v obliki
raztegljive folije, običajno polipropilen ali laminate. Folija se v stroju termično raztegne v
posodice. V kolikor je v laminat vključena tudi aluminijeva folija, posodic ne oblikujemo
termično, ampak mehanično. Folijo pred oblikovanjem steriliziramo z vodikovim
peroksidom in vročim zrakom. Namesto tega načina sterilizacije lahko uporabimo
pregreto vodno paro.
4.1.3.5

Kartonska embalaža

Kartoni so običajno iz beljenega ali nebeljenega papirja ter oslojeni s polietilensko in
aluminijevo folijo.
1. Oblikuj – napolni – zapri sistem – embalažni material je v zvitkih, ki so potiskani,
polietilen pa je že privarjen ob robu, da zaščiti aluminij in papir. Sterilizacija poteka z
vodikovim peroksidom in vročim zrakom. Stroj zavari material v cilinder (cev), nato pa
ga zavari v prečni smeri. Notranji sloj je iz polietilenske folije, ki omogoči varjenje.
Izdelek nato polnimo v cev in stroj zavari embalažo pod nivojem tekočine, s čimer je
embalaža zagotovo popolnoma polna (ni prisotnega zraka). Lahko pa namesto tega v
prazen prostor dovedemo sterilen zrak ali pa inertni plin (največ do 30% celotnega
volumna). Sterilizacija, polnjenje in zapiranje poteka v sterilni komori (pod pritiskom).
2. Predhodno izdelana embalaža – embalaža je po dolžini že zavarjena pri proizvajalcu ter
odrezana. Na pakirnem stroju je pred polnjenjem potrebno zapreti spodnji rob in po
polnjenju zgornjega. Embalaža je pred polnjenjem sploščena, naložena ena na drugo in jo
v pakirni stroj vstavljamo v kasetah. Polietilen na dnu se zmehča z vročim zrakom nato
ga stisnejo in zavarijo posebne čeljusti. Nato gre embalaža na sterilizacijo z vodikovim
peroksidom in vročim zrakom, včasih tudi z UV žarki. Sledi polnjenje in zapiranje.
Zapiramo lahko zopet tik pod nivojem tekočine ali pa prazen prostor na vrhu zapolnimo z
vročo paro ali inertnim plinom. Nato embalažo zapremo še na vrhu.
4.1.3.6

Veliki sistemi pakiranja

1. Kovinski bobni – to so velike pločevinke, na katere pritrdimo dno in pokrov ter jih
steriliziramo z vročo paro pod zelo visokim pritiskom. Sterilizacija in kasneje polnjenje,
poteka skozi manjšo odprtino, ki jo kasneje zapremo s pokrovčkom (za sadne
koncentrate). Sterilizacijo pločevinke lahko opravimo tudi, preden vstavimo dno, dno
steriliziramo posebej in ga namestimo po polnjenju.
46

Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika , 3. del

2. Vrečke v škatlah – izdelek je najprej polnjen v vrečke iz umetnih mas, ki jih kasneje
damo v drugo zaščitno embalažo, na primer v pločevinko ali kartonsko škatlo. Pri večji
embalaži vstavimo vrečko v škatlo pred polnjenjem. Vrečke so predhodno sterilizirane in
v sploščeni obliki. Običajno so iz laminatov (celo iz treh ali štirih slojev) (Robertson,
1992).

4.2 ANTIMIKROBNO PAKIRANJE
Antimikrobno pakiranje ne poteka vedno v aseptičnih pogojih. Dostikrat polnimo
nepasterizirana in nesterilizirana živila v nesterilno embalažo. Toplotna obdelava se vrši šele
po polnjenju izdelka v embalažo.

4.3 VAKUUMSKO PAKIRANJE
Pri vakuumskem pakiranju dajemo živila v embalažo, ki ni prepustna za pline in iz nje
odstranimo zrak:
• s stiskanjem zraka iz omota s stiskalnicami (za narezke),
• s sesanjem zraka iz omota s črpalkami.
Za vakuumsko pakiranje se uporabljajo predvsem: poliamid, poliester, polipropilen,
polietilen; laminati: poliester – aluminij – polietilen, poliester – polietilen, lakiran celofan
– polietilen.

4.4 PAKIRANJE V MODIFICIRANI ATMOSFERI
To je pakiranje živil v embalažo, v kateri je atmosfera spremenjena in se razlikuje od
normalnega zraka. To lahko dosežemo z odstranjevanjem zraka, ki ga nadomestimo z
mešanico plinov, oziroma z določenim plinom. Običajno so ti plini N2, CO2 in O2.

4.5 PAKIRANJE V KONTROLIRANI ATMOSFERI
Atmosfero lahko kontroliramo samo v trenutku polnjenja, po zapiranju embalaže pa ne več,
saj se lahko spreminja zaradi dogajanj v živilu. Za razliko od modificirane atmosfere vemo,
kolikšen je delež plinov ob polnjenju. Uporabljamo lahko iste pline, kot pri modificirani
atmosferi.

4.6 PAKIRANJE PROTI SVETLOBI
To je pakiranje v temno obarvane, v kovinske ter v kartonske embalažne materiale, ki
preprečijo neposredno delovanje svetlobe na živilske izdelke.
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4.7 PAKIRANJE PROTI INSEKTOM
Pakiranje proti insektom je vsako pakiranje, ki prepreči insektom dostop do živila.

4.8 »SKIN« PAKIRANJE
Živila pakiramo v tanko folijo, ki jo ovijemo okoli izdelka. Folija je lahko tudi termokrčljiva.
V tem primeru pakiran izdelek za kratek čas potopimo v vročo vodo ali pa potuje v tunelu z
vročim zrakom. Folija se zaradi zvišanja temperature skrči in oprime pakiranega izdelka.
Izraz »skin« se uporablja zato, ker obdaja izdelek kot koža.

4.9 »BLISTER« PAKIRANJE
Je tudi oblika skin pakiranja, za povezavo več izdelkov skupaj (Robertson, 1992, Bagar in
Cegnar, 1995).

4.10 BIOPAKIRANJE
O biopakiranju govorimo takrat, kadar živila pakiramo v užitne embalažne materiale
(poglavje 2.8), ali pa takrat, ko jih pakiramo v biološko razgradljive embalažne materiale.
Biološko razgradljivi embalažni materiali so običajno mešanice naravnih in sintetičnih
polimerov, oziroma so to kopolimeri, ki vsebujejo več kot 50% škroba. Taki polimeri so bolj
dovzetni za mikrobiološki napad, saj vsebujejo sestavine, ki jih mikroorganizmi lahko
presnavljajo. Najpogosteje uporabljajo polimere na bazi škroba; celuloza, lipidi in rastlinski
proteini pa niso pogosto v rabi (Mathlouthi, 1994).

4.11 PAKIRANJE ZA SEGREVANJE Z MIKROVALOVI
4.11.1 Splošno o segrevanju z mikrovalovi
Mikrovalovna pečica ne deluje kot navadna pečica, saj v njej segrevanje ne poteka s toploto,
ampak s pomočjo elektromagnetnega sevanja (valovanja), ki ima določeno valovno dolžino in
frekvenco. V mikrovalovni pečici potekajo valovi v vseh smereh, razen če vanje damo
materiale, ki ne prepuščajo valov.
Mikrovalovi potujejo skozi živilo in tam povzročijo nihanje molekul vode. Zaradi nihanja
pride do trenja, kar proizvaja toploto.
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4.11.2 Embalaža za segrevanje z mikrovalovi
Vsi materiali nimajo enakih lastnosti, zato je segrevanje živila odvisno od tega v kakšni
embalaži ga segrevamo. Embalažne materiale bi lahko razdelili v tri osnovne skupine, glede
na njihovo obnašanje med elektromagnetnim valovanjem.
1. Čisti, prozorni materiali – v to skupino prištevamo papir, steklo, umetne mase… Ti
materiali ne vplivajo dosti na elektromagnetno valovanje, ga prepuščajo, tako da
valovanje zlahka pride skozi živilo. V kolikor je embalaža zaprta, ustavi izhlapevanje
vode in poveča pritisk.
2. Materiali, ki vpijajo in so dovzetni za elektromagnetno valovanje (absorbenti) – to so
materiali, ki ujamejo del elektromagnetne energije in jo spremenijo v toplotno. To so
nekateri oksidi, steklo, keramika, lončena posoda. V kolikor v pečico dajemo takšne
materiale, je potrebna drugačna nastavitev pečice.
3. Reflektorji – to so materiali, ki odbijajo valovanje. V to skupino spadajo kovinski
embalažni materiali. V kolikor damo v mikrovalovno pečico kovinske materiale, moramo
vedeti, da ti ne smejo biti tanki, saj bi valovanje lahko povzročilo njihov razpad, mestoma
celo taljenje. Ravno tako embalaža ne sme biti ozka in visoka, z majhno odprtino na vrhu,
saj v tem primeru potekajo valovi v živilo samo od vrha, kar povzroči slabše in bolj
neenakomerno segrevanje. V kolikor uporabljamo kovinsko embalažo, naj bo ta nizka, v
obliki podstavkov. V tem primeru se kakovost živila ne poslabša in segrevanje poteka
normalno (Mathlouthi, 1994).

Slika 4.1 : Shema elektromagnetnega valovanja:
a) pri živilu na kovinskem podstavku,
b) pri živilu v čisti embalaži.
Vir: Mathlouthi, M., Food packaging and perservation, 1994.
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4.12 POVZETEK IN VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN UTRJEVANJE
Potrebe po pakiranjih so zelo različne. Razlikujejo se metode, s katerimi konzerviramo živila,
razlikuje se želeni rok trajanja živila, tudi sama živila se med sabo zelo razlikujejo… Zaradi
tega potrebujemo tudi različne vrste oz. metode pakiranja.
Zelo pomembno mesto zavzema aseptično pakiranje, ki zagotavlja, da potrošnik dobi živilo, v
katerem ni nezaželenih mikroorganizmov, ki bi škodovali njegovemu zdravju.
1. Primerjajte aseptično pakiranje in antimikrobno pakiranje, ter poiščite dve živili, ki ju
pakiramo na oba načina.
2. Razmislite, na katere načine bi lahko sterilizirali plastenke, embalažo iz laminatov ter
pločevinke.
3. V čem je bistvena razlika med vakuumskim pakiranjem, pakiranjem v modificirani
atmosferi in pakiranjem v kontrolirani atmosferi?
4. Ali lahko segrevamo v mikrovalovni pečici živila v kovinski embalaži? Utemeljite.
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5 PAKIRANJE POSAMEZNIH VRST ŽIVIL
Pakiranje živil je področje, ki zahteva veliko znanja o živilih, embalažnih materialih,
postopkih, napravah za pakiranje, vrstah pakiranja… Zato je potrebno veliko različnega
znanja, da lahko uspešno izvedemo pakiranje posameznih vrst živil.

5.1 PAKIRANJE SVEŽEGA MESA IN JAJC
Na kakovost mesa vpliva predvsem rast mikroorganizmov, delovanje raznih encimov ter
oksidacija. Delovanje vseh teh dejavnikov zmanjšamo že z nizkimi temperaturami, dodatno
pa še s pakiranjem.
5.1.1 Pakiranje mesa za prodajo na debelo
Včasih mesa za prodajo na debelo niso pakirali pa tudi danes povsod mesa še ne pakirajo.
Drugače pa ga pakiramo v vreče, oziroma ovijemo s folijo, izkoščeno meso pa tudi
vakuumsko pakiramo ali pa ga pakiramo v modificirani atmosferi.
5.1.2 Pakiranje mesa za prodajo na drobno
Meso pakiramo na podstavke iz ekstrudiranega polistirena in jih ovijemo s polietilensko
folijo, redkeje s PVC folijo. V prodajalnah mesa pa meso zavijejo v tanke folije iz HDPE,
nato pa ga dajo še v vrečko (včasih v papir).
Meso perutnine lahko poleg tega pakiramo še v vrečke (cele piščance). Več najdete na
spletnem naslovu: http://www.fsis.usda.gov/FactSheets/Meat_Packaging_Materials/index.asp
5.1.3 Ribe in morski sadeži
Sveže ribe lahko kupimo predvsem v ribarnici, drugače so v prodaji zamrznjene. Pakirajo jih
na podstavke iz penjenega polistirena in ovijejo s folijo, v tujini tudi vakuumsko in v
modificirani atmosferi.
5.1.4 Jajca
Najpomembnejša naloga embalaže za jajca je, da prepreči njihovo razbitje in jih ohrani čista
in suha. V večjih količinah jajca pakirajo na kartonske podstavke, lahko tudi škatle iz umetnih
mas. Za manjše količine pa uporabljajo škatle (tudi kartonske in iz umetnih mas).
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5.2 PAKIRANJE MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV
5.2.1 Mleko
Mleko lahko polnimo v embalažo iz laminatov (tetra brik, pure pack…), vrečke iz
polietilenske folije, steklenice in plastenke iz polietilena. Polnimo ga aseptično.
5.2.2 Smetana
Običajno jo polnimo v lončke iz umetnih mas (PS), ki jih zapremo z varjenjem aluminijastega
pokrovčka, v embalažo iz laminatov (tetra brik) pa tudi v pločevinke pod pritiskom.
5.2.3 Maslo
Običajno ga pakiramo v folijo iz laminata aluminij / papir, pa tudi v polistirenske posodice, na
katere privarimo termolakiran pokrovček.
5.2.4 Fermentirani mlečni izdelki
Pakiramo jih lahko v polistirenske lončke, laminate (tetra brik…), polipropilenske plastenke,
zgoščeno mleko tudi v tube in pločevinke (Robertson, 1992, Pane in Pane, 1992).

5.3 PAKIRANJE SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE
Na splošno sta sadje in zelenjava občutljiva na mehanične poškodbe, vsebujeta veliko vode in
jo zlahka izgubita in končno – sta živa in ju je temu primerno treba tudi shraniti. To pomeni,
da sta občutljiva na okolje, da je njun metabolizem odvisen od temperature in ju lahko visoke
ali nizke temperature uničijo. Nanju vpliva količina kisika, ogljikovega dioksida, etilena in
drugih plinov v ozračju. Ko sveže sadje in zelenjava dihata, uporabljata kisik ter izločata
ogljikov dioksid in vodne hlape. Izgubljata tudi vlago zaradi izhlapevanja. Ta se nadomešča s
celičnim sokom, vendar zaloge tega niso neomejene in po določenem času začneta veneti.
Embalaža, v katero pakiramo sadje in zelenjavo mora dovoljevati hlajenje, dihanje izdelka,
ustrezno zračenje (zaradi rastlinskega hormona etilena), zaščito pred udarci, zaščito pred
izgubo vlage.
5.3.1 Prevozna embalaža za sveže sadje in zelenjavo
Za prevoz sadja in zelenjave uporabljamo paletne zaboje, sadne zaboje, plato zabojčke,
kartonske škatle. V te so dostikrat vstavljeni razni zaščitni deli, ki ločujejo posamezne enote
in preprečujejo poškodbe (iz stiropora, kartona, drugih umetnih mas…)
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5.3.2 Prodajna embalaža za sveže sadje in zelenjavo
Dostikrat sveže sadje in zelenjavo preprosto pakiramo v razsutem stanju v mreže,
polietilenske vrečke, pa tudi v papirne vrečke. V zadnjem času se vedno bolj uveljavlja
pakiranje na podstavke iz umetnih mas (PVC,PP,PS) ali pa iz kartona, ki jih potem pokrijemo
s raztegljivo folijo, običajno iz polietilena ali tudi iz polivinilklorida. Sadje včasih pakiramo
posamično v toplotno krčljivo folijo. Najbolj občutljive vrste sadja (jagode) pakiramo v
posodice iz umetnih mas, ki so nato lahko v mrežah ali pokrite z raztegljivo folijo.
5.3.3 Pakiranje sadja in zelenjave v modificirani atmosferi
Tudi sveže sadje in zelenjavo lahko pakiramo v modificirani atmosferi. Del kisika
nadomestimo z ogljikovim dioksidom ali pa dušikom. Običajno ju pakiramo v vrečke iz
raztegljive folije (PVC, PE) ali pa iz laminatov (LDPE, EVA, LDPE/PA).

5.4 PAKIRANJE ZAMRZNJENIH ŽIVIL
Dobra embalaža za zamrznjena živila mora prenesti nizke temperature, včasih pa tudi visoke
(za mikrovalovno segrevanje in kuhanje v vrečkah). Biti mora netoksična, brez vonjev, ki bi
jih oddajala v živilo, predstavljati mora zaporo za vodne hlape, včasih tudi za maščobe in
kisik, odporna mora biti na vlago, v nekaterih primerih mora preprečiti tudi, da bi izdelek po
tajanju odtekel, hkrati pa mora biti uporabna na pakirnih napravah.
V glavnem zamrznjena živila ne zahtevajo hermetičnega zapiranja, saj je dovolj, da jih
hranimo pri nizkih temperaturah.
5.4.1 Vrste embalaže za zamrznjena živila
Uporabljamo naslednjo embalažo:
• kartonske škatle – lahko so voskane ali oslojene s polietilenom (za odpornost na vlago),
• folije in vrečke iz umetnih mas – to so predvsem polietilenske, polipropilenske, laminati
polietilena, polipropilena, poliestrov, tudi polivinilidenklorida,
• vrečke za kuhanje – živilo je pakirano v vrečke, v katerih ga bomo tudi skuhali. Te so
običajno vstavljene še v karton, oslojen s polietilenom, polipropilenom ali vobliki
laminata,
• oviti podstavki – ti so običajno iz ekspandiranega polistirena, včasih iz aluminijeve folije
(predvsem za predhodno termično obdelana živila). Ti podstavki so nato oviti v folijo, ki
je na robovih zavarjena.
5.4.2 Pakiranje zamrznejnega mesa
Običajno ga pakiramo v polietilenske vrečke ter vrečke iz polivinilklorida in
polivinilidenklorida. Včasih jih vstavimo v kartonske škatle. Vedno več se uporablja t.i. skin
pakiranje v raztegljive ali pa termokrčljive folije. Perutnina je običajno v vrečkah iz
polivinilidenklorida in nato vakuumirana. Ribe so običajno v polietilenskih vrečkah, lahko so
vakuumirane, ni pa zanje primerna aluminijeva folija, ker vsebujejo preveč soli.
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5.4.3 Pakiranje zamrznjenega sadja in zelenjave
Veliko sadja in zelenjave se med zamrzovanjem poškoduje – pride do poškodbe celične
membrane in s tem do izgube celičnega soka. Sadje običajno zamrzujemo v sladkorju, v
obliki sirupov, pred zamrzovanjem pa ga običajno ne blanširamo. Zelenjavo pa moramo pred
zamrzovanjem blanširati. Večinoma ju pakiramo v folije iz umetnih mas (običajno PE) v
obliko blazin, ali pa v posode iz umetnih mas (maline), včasih tudi v oslojeni karton s
PVC/PVDC kopolimerom.
Sadje in zelenjavo običajno najprej zamrznemo in nato pakiramo.
5.4.4 Ostali zamrznjeni izdelki
5.4.4.1

Pekovski izdelki

Pakiranje običajno poteka pred zamrzovanjem. Embalažni material so folije iz umetnih mas,
ki jih lahko damo še v kartonsko škatlo. Zamrzujemo rogljiče, krofe, pizze, kolače, žemlje…
5.4.4.2

Zamrznjena jajca (melanž)

Pakiramo jih v vrečke iz umetnih mas, nato v kartonske škatle ali v pločevinke.
5.4.4.3

Sladoled

Polnimo ga v skodelice in večje posode iz umetnih mas, lahko v kartonske škatle oslojene s
polietilenom. Majhne enote, ki jih polnimo zamrznjene, pa v folije iz umetnih mas, včasih v
oslojen papir.
5.4.4.4

Termično obdelani in zamrznjeni izdelki

To so izdelki, ki jih je pred uporabo potrebno samo segreti. Običajno so pakirani na
aluminijaste ali kartonske podstavke ter v umetne mase. Pomembno je, da embalaža prenese
tako nizke temperature zamrzovanja, kot tudi visoke temperature termične obdelave, saj
danes potrošnik želi izdelke pogreti v pečici, brez predhodnega tajanja. Pri nekaterih izdelkih
je zaželeno, da embalažo lahko damo v mikrovalovno pečico.

5.5 PAKIRANJE TERMIČNO OBDELANIH ŽIVIL
5.5.1 Pakiranje mesnih izdelkov
Meso običajno nima nizkega pH in je dober medij za razvoj mikroorganizmov, zato mora biti
dobro toplotno obdelano in ustrezno pakirano. Meso in mesne izdelke lahko pakiramo v
pločevinke, tube, posode in ovitke iz umetnih mas in v laminate. Lahko pa ga pakiramo tudi v
naravne ovitke.
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5.5.2 Pakiranje termično obdelanega sadja in zelenjave
Konzervirano sadje ima običajno nizek pH, zato imamo manj problemov z mikroorganizmi,
več pa s korozijo pločevink. Zelenjava običajno nima tako nizkega pH, zato obstaja večja
možnost razvoja bakterij. Običajno ju pakiramo v pločevinke ali pa v steklene kozarce, vedno
več pa tudi v kozarce in posode iz umetnih mas.
Sadje je običajno v obliki kompotov in sadnih solat, ki ju pakiramo v pločevinke in steklene
kozarce ter v obliki marmelad (dehidrirano živilo), ki jih pakiramo v steklene kozarce ali
posode iz umetnih mas.
Zelenjavo najdemo v steklenih kozarcih (kisle kumare, paprika, feferoni, olive, korenček,
grah…) in v pločevinkah, ki niso primerne za kisle izdelke (grah, korenček, fižol, koruza…).

5.6 PAKIRANJE SUŠENIH IN NA VLAGO OBČUTLJIVIH ŽIVIL
Manjšo količino vlage vsebuje živilo, bolj je občutljivo na vlago in manj prepustna za vlago
mora biti embalaža. Zato so taka živila včasih pakirana v vakuumu ali pa v inertnem plinu. Za
prodajo na debelo so običajno pakirana v kovinske bobne, manjša embalaža pa je iz troslojnih
laminatov (PE/Al/papir).
5.6.1 Suho sadje in zelenjava
Suho sadje je običajno pakirano v folije iz umetnih mas, oziroma laminatov. Posušena
zelenjava in mešanice začimb pa so pakirane v steklene kozarce, lončke iz umetnih mas in
vrečke iz laminatov na bazi papirja.
5.6.2 Dehidrirane juhe
Dehidrirane juhe so lahko v obliki prahu ali pa v obliki briketov (jušne kocke). Večinoma so
juhe v prahu pakirane v laminate, ki jih lahko s toploto zavarimo in tako nepredušno zapremo.
Jušne kocke pa so zavite v laminatne folije na bazi aluminija in papirja, nato pa še zložene v
kartonske škatle.
5.6.3 Mleko v prahu in mlečne mešanice za prehrano otrok
Običajno so pakirane v pločevinke, ali pa v vrečke iz umetnih mas ali iz laminatov (na bazi
aluminija), ki jih vložimo v kartonske škatle.
5.6.4 Jajca v prahu
Za prodajo na debelo jih pakiramo v vreče iz laminatov (PE/papir), za prodajo na drobno pa v
vrečke, ki jih vložimo v kartonske škatle.
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5.6.5 Žitni zajtrki
Za pakiranje teh uporabljamo vrečke iz umetnih mas ali pa laminatov (umetne mase/aluminij),
ki so vložene v kartonske škatle, da ne pride do poškodb (drobljenja).
5.6.6 Prigrizki
Čips, ekstrudirani prigrizki (smokiji), slane palčke,…., so pakirani v vrečke iz laminatov, ki
so samo iz umetnih mas, lahko pa v laminatu sodeluje tudi aluminij.
5.6.7 Kava
Običajno je pakirana v vrečkah iz laminatov ali v pločevinkah, instant kava pa tudi v steklenih
kozarcih. Kava je običajno pakirana vakuumsko ali pa z inertnim plinom, saj izgubi okus in
vonj na zraku že po enem dnevu.
5.6.8 Čaj
Pakiran je v papirnato vrečko, ki je vložena v kartonsko škatlo. Ti je lahko ovita še s folijo iz
umetnih mas, zlasti pri čaju v filter vrečkah. Čaj lahko pakiramo tudi v pločevinke.
5.6.9 Lupinasto sadje, žita, moka
Zdržijo kar dolgo tudi brez embalaže.
Žita in moka – pakiramo jih v papirne vrečke, žita lahko tudi v vrečke iz umetnih mas. Vreč iz
blaga skorajda ne uporabljamo več.
Lupinasto sadje (lešniki, mandlji, orehi) – običajno je pakirano v vrečke iz umetnih mas.
5.6.10 Testenine
Običajno so v vrečkah iz umetnih mas (PP) in v kartonskih škatlah.
5.6.11 Kruh, pecivo
Če jih ovijamo v folije iz umetnih mas, ostanejo sveži več dni, saj folija preprečuje izgubo
vlage in okužbo z mikroorganizmi iz zraka. Vendar pa je dobro, da folija delno prepušča
vlago, saj previsoka vlaga vzpodbuja rast plesni.
5.6.12 Bonboni, čokolada, pralineji
Bonboni so dostikrat posamično zaviti v folijo iz poliamida ali regenerirane celuloze, včasih
tudi v laminate. Skupaj so pakirani v vrečke iz umetnih mas ali laminatov, v kartonske,
kovinske in škatlice iz umetnih mas.
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Čokolade lahko pakiramo v folije iz laminatov, ali v aluminijevo folijo, ki jo ovijemo še s
papirjem. Tudi manjše čokoladice lahko najprej zavijemo v folijo, nato v papir in jih vložimo
v kartonske, kovinske ali v škatle iz laminatov.
Pralineji so lahko posamično zaviti v aluminijevo folijo, v laminate, in nato vloženi v škatle,
ki pa so znotraj še dodatno obložene s podstavki iz umetnih mas, papirnimi in kartonskimi
oblogami ipd.

5.6.13 Kakav in čokolada v prahu
Pakiramo ju lahko v vrečke iz laminatov (PE/Al/PET), pa v škatle iz umetnih mas (PVC, PP),
škatle, ki so izdelane kot pločevinke, le da je telo iz laminatov na bazi kartona in aluminija.

5.7 SOKOVI, BREZALKOHOLNE IN ALKOHOLNE PIJAČE
5.7.1 Sokovi in negazirane brezalkoholne pijače
Sokovom in negaziranim pijačam podaljšamo rok trajanja s toplotno obdelavo. Polnimo jih
lahko na naslednje načine:
• aseptično polnjenje – sok segrejemo na 90 ºC, na hitro ohladimo in polnimo v laminate
(tetra brik, pure pack…) ali v plastenke (PET, včasih PP),
• vroče polnjenje – pasteriziran sok še vroč polnimo v segreto embalažo – v steklenice in
pločevinke,
• toplotna obdelava po polnjenju – segrevamo že napolnjene in zaprte steklenice in
pločevinke ter jih potem hladimo.
5.7.2 Gazirane brezalkoholne pijače
Običajno jih proizvajamo iz koncentratov, te po potrebi pasteriziramo in jim nato dodamo
gazirano vodo. Polnimo hladno tekočino (od 1 do 3 ºC), ponekod že s sobno temperaturo, v:
• steklenice – s kronskim grlom in na navoj,
• pločevinke – običajno v dvodelne aluminijaste (zaradi CO2), pa tudi v tiste iz bele
pločevine,
• plastenke – najboljše lastnosti ima PET. Delno se skozi stene izgublja CO2, zato je ob
polnjenju njegova koncentracija nekoliko višja, po treh do štirih dneh pa se količina že
zmanjša.
5.7.3 Alkoholne pijače
5.7.3.1

Pivo

Po zorenju pivo polnimo v:
• steklenice – v steklenice s kronskim grlom, sledi pasterizacija,
• pločevinke – polnimo ga v dvodelne pločevinke, nakar sledi pasterizacija,
• sode – pivo pasteriziramo, nato ga polnimo,
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plastenke – v tujini polnijo pivo tudi v plastenke, to so PET plastenke, oslojene s
kopolimerom PVC/PVDC, da se prepreči prehajanje plinov.
Pivo je bolj občutljivo na kisik in izgubo ogljikovega dioksida, kot brezalkoholne gazirane
pijače, zato ne sme priti do njunega prehajanja skozi steno embalaže.

•

5.7.3.2

Vino

Pri nas vina polnimo v stekleno embalažo, po svetu pa se uporablja tudi embalaža iz umetnih
mas, laminatov in kovinska embalaža. V kleteh pa vino skladiščijo v lesenih sodih in
cisternah iz nerjavečega jekla.
1. Polnjenje v steklenice – vino polnimo v čiste steklenice, ki jih poleg toplote lahko
razkužimo tudi z žveplasto kislino. Steklenice so lahko s kronskim grlom, ki jih zapiramo
s pokrovčki, ali pa z robnim grlom, ki jih zapremo z zamaški. Zamašek in vrat steklenice
nato prekrijemo še z aluminijasto folijo, s čimer zaščitimo zamašek, zmanjšamo
prepustnost zamaška in izboljšamo videz. Najbolje je, da je steklo temno obarvano, s tem
zaščitimo vino pred svetlobo.
2. Polnjenje v embalažo iz umetnih mas:
• vrečka v škatli – vrečka iz umetnih mas, ki je zelo močna, običajno iz laminatov, je
vložena v čvrsto škatlo, ki ima na vrhu odprtino, skozi katero napolnimo embalažo in jo
zapremo s pokrovčkom,
• plastenke – najprej so uporabljali PVC, sedaj pa PET, oslojen s kopolimerom
PVC/PVDC,
3. Kovinska embalaža – običajno vino polnijo v aluminijaste pločevinke, redkeje iz bele
pločevine. V pločevinko dovedemo inertni plin, da zaščitimo pločevinko.
4. Laminati – pred nekaj leti so v svetu cenejše vino najpogosteje polnili v embalažo iz
laminatov, v kakršno polnimo sadne sokove.
5.7.3.3

Žgane pijače

Najboljša prodajna embalaža za žgane pijače so steklenice, za skladiščenje pa sodi.

5.8 OSTALA ŽIVILA
5.8.1 Dimljeno in razsoljeno meso
Dimljeno meso dostikrat vakuumsko pakiramo, s čimer zaščitimo predvsem njegovo barvo,
hkrati pa preprečimo dostop mikroorganizmov in s tem njihovo rast in razmnoževanje. Lahko
ga pripravimo tudi v obliki narezkov, ki jih ravno tako vakuumsko pakiramo. Običajno v
PVC/PVDC kopolimer in EVA kopolimer.
Razsoljeno meso lahko pakiramo tudi v pločevinke ali pa v ovitke iz umetnih mas.
5.8.2 Dimljene in termično obdelane ribe
Dimljene ribe lahko kupimo vakuumsko pakirane, termično obdelane pa so konzervirane v
pločevinkah in steklenih kozarcih.
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5.8.3 Fermentirana živila
5.8.3.1

Sir

Osnovna zahteva pri pakiranju sira je, da se prepreči dotok zraka, ki bi povzročil rast plesni
in žarkost. Ne sme priti do izgube vlage, ker to povzroči spremembo
teksture in izgubo
teže. V glavnem pa so siri z višjo vsebnostjo vlage bolj podvrženi kvaru.
• Mehki siri – običajno so pakirani v termolakirano aluminijasto folijo, nato pa še vloženi v
kartonsko ali leseno škatlico. Najdemo jih tudi v pergamentnem papirju.
• Siri za mazanje, namazi – so pakirani v posodice iz umetnih mas (običajno PS), na
katere so zavarjeni termolakirani aluminijasti pokrovčki.
• Trdi siri – cel sir lahko zavijemo v folijo iz umetnih mas, običajno so to laminati (PA,
EVA, surlin, VDC). Za potrošnika običajno pakiramo manjše kose vakuumsko v folije iz
umetnih mas ali pa v modificirani atmosferi.
5.8.3.2

Jogurti, fermentirano mleko

Pakiramo jih v PS lončke, na katere privarimo aluminijaste pokrovčke ali pa v PP plastenke
na katere ravno tako privarimo pokrovčke iz folije, na vrh pa privijemo še PP zamaške.
Pakiramo jih lahko tudi v embalažo iz laminatov na bazi kartona.
5.8.3.3
•
•
•
•
•

Kis, omake, prelivi

Kis – polnimo ga v plastenke, še vedno precej v PVC, pa tudi v steklenice,
ketchup, mezga – v stekleničke ali plastenke iz PP, aluminijaste tube, za gostinske
namene lahko tudi v vrečke iz laminatov,
majoneza – v steklene kozarce, vrečke iz umetnih mas, aluminijaste tube, plastenke
(običajno PP),
gorčica – v steklene kozarce, vrečke iz umetnih mas, aluminijaste tube, lončke iz
umetnih mas,
solatni prelivi – v steklenice, plastenke in vrečke iz umetnih mas.

5.8.4 Maščobe
Maščobe so veliko bolj podvržene kemijskemu kvaru kot mikrobiološkemu. V glavnem pride
do oksidacije in hidrolize.
• Margarine – so zapakirane v folije iz laminatov (aluminij – voščeni papir) in v posodice
iz umetnih mas (PS, PVC, ABS),
• olja – včasih so ga polnili predvsem v steklenice, danes pa jih močno izpodrivajo
plastenke (pri nas predvsem PET, v svetu pa tudi PE, PS in PVC),
• masti – včasih so bile zavite v pergament papir ali folijo iz laminatov, danes pa predvsem
v PP posode.
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5.9 POVZETEK IN VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN UTRJEVANJE
V kolikor bomo želeli izbrati ustrezno embalažo za pakiranje živil, bomo morali zelo dobro
poznati izdelek in njegove lastnosti, lastnosti posamezne embalaže ter postopke pakiranja.
Živila lahko delimo v skupine glede na skupne lastnosti, ki nam omogočajo tudi izbiro enake
ali podobne embalaže.
Več o pakiranju različnih vrst živil najdete na spletnem naslovu:
http://www.business.com/directory/food_and_beverage/packaging/, novejše objavljene članke
o pakiranju živil pa na naslovu: http://findarticles.com/p/articles/mi_7206
1. Katera živila imajo zelo široko paleto embalaže, v katero jih pakiramo? Naštejte vsaj tri in
podajte svoje mnenje, kaj je vzrok tako širokemu možnemu naboru embalaže.
2. Kje zasledite najmanj možnosti za izbiro?
3. Kaj menite, da je vzrok vedno manjši uporabi vračljive steklene embalaže za olje?
4. Ali je sestavljena embalaža (iz laminatov) pogosta pri pakiranju živil? Utemeljite in
navedite primere.
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6 OZNAKE IN NAPISI NA EMBALAŽI
Poleg zaščitne funkcije ima embalaža za živila tudi zelo pomembno prodajno funkcijo. Biti
mora dovolj zanimiva in vabljiva, da privabi k nakupu, predvsem pa mora kupcu posredovati
čim več informacij o vsebini, pa tudi o embalaži sami.
Označevanje embalaže za živila zato lahko grupiramo v več skupin:
- označevanje prodajne embalaže (velja za predpakirana živila), ki je zakonsko obvezno,
- označevanje prodajne embalaže, ki ni obvezno,
- označevanje transportne embalaže, ki se nanaša na vsebino,
- označevanje embalaže, ki se nanaša na embalažo samo.

6.1 OZNAKE NA PRODAJNI (PRIMARNI) EMBALAŽI
Splošno označevanje predpakiranih živil, ki so v prometu namenjena za prodajo končnemu
potrošniku in za oskrbo obratov javne prehrane ureja Pravilnik o splošnem označevanju
predpakiranih živil (Uradni list RS 2004, št. 50, pogl. 2301).
Izrazi, uporabljeni v navedenem pravilniku, imajo naslednji pomen:
- označevanje so vse besede, podatki, trgovska imena, blagovna znamka, slikovno gradivo
ali simboli, ki se nanašajo na živilo in se navedejo na embalaži, dokumentu, obvestilu,
etiketi, obročku ali vratni etiketi, ki spremlja ali se nanaša na tako živilo;
- predpakirano živilo je vsako posamezno živilo, ki je v prometu namenjeno končnemu
potrošniku in obratom javne prehrane v embalaži, v katero je vnaprej pakirano, preden je
dano v promet, ne glede na to, ali ta embalaža v celoti ali le delno obdaja živilo, vendar v
vsakem primeru na tak način, da vsebine ni mogoče spremeniti brez odprtja ali
spremembe embalaže.
Označbe na živilu morajo biti v slovenskem jeziku, na opaznem mestu embalaže, tako da so
zlahka vidne, razumljive, nedvoumne, jasno čitljive in neizbrisne ter ne smejo biti skrite,
nejasne ali prekinjene z drugim besednim ali slikovnim gradivom.
6.1.1 Obvezne označbe na živilu
Pri označevanju (deklariranju) predpakiranih živil je obvezna navedba naslednjih podatkov:
• ime živila, pod katerim se živilo daje v promet (prodajno ime). Vsebovati mora tudi
podatek o njegovem fizikalnem stanju ali posebnem postopku obdelave (npr. dimljen,
sušen, zamrznjen, ipd.), če bi izpustitev tega podatka končnega potrošnika lahko zmedla
ali zavedla. Trgovsko ime, blagovna znamka ali izmišljeno ime ne morejo nadomestiti
prodajnega imena živila,
• seznam sestavin - vključene in navedene morajo biti vse sestavine živila po padajočem
vrstnem redu glede na maso, katera je bila zabeležena v času njihove uporabe pri
pripravi živila,
• nazivna količina - neto masa (v kg, g) ali volumen (v l, cl, ml),
• rok uporabnosti - je datum minimalne trajnosti ali datum uporabe.
Datum minimalne trajnosti živila je datum, do katerega živilo ohrani svoje značilne
lastnosti, kadar je primerno shranjeno. Označiti se mora z besedami: »uporabno najmanj
do…«, če datum vključuje navedbo dneva, čemur sledi datum ali podatek, kje na embalaži
je datum naveden.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum uporabe se navaja pri živilih, ki so z mikrobiološkega vidika hitro pokvarljiva in
zaradi tega lahko po krajšem obdobju predstavljajo neposredno nevarnost za človekovo
zdravje. Označen mora biti z besedami »porabiti do«,
serija (lot) živila (podatek s katerim se lahko zagotavlja sledljivost živila),
posebni pogoji shranjevanja (hranjenja) ali pogoji uporabe,
ime in naslov ali firmo in sedež proizvajalca ali tistega, ki živilo pakira, ali prodajalca,
podatek o kraju porekla, če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla končnega
potrošnika glede pravega porekla živila,
oznaka zdravstvene ustreznosti- pri živilih živalskega izvora (imenovana tudi
veterinarska oznaka, ki vključuje tudi registrsko številko obrata),
pri pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2% vol alkohola, dejansko vsebnost alkohola v
volumskih odstotkih,
navodilo za uporabo, kadar živilo ne bi bilo mogoče ustrezno uporabiti brez teh navodil,
vsebnost alergenih substanc,
označitev vsebnosti GMO (genetsko modificirane hrane),
način pakiranja, če je živilo npr. pakirano v kontrolirani atmosferi,
obdelano z ionizirajočimi žarki (v RS je taka obdelava dovoljena le za nekatere začimbe
in zelišča).

Ime živila, neto količina, rok uporabnosti in odstotek alkohola morajo biti označeni v istem
vidnem polju.
6.1.2 Prepovedane označbe na živilu
Način deklariranja in podatki na prodajni embalaži živil morajo biti taki, da ne zavajajo
potrošnika v pogledu:
- narave, lastnosti, sestave, količine, trajnosti, porekla, načina proizvodnje hrane, ipd.,
- pripisovanja učinkov in lastnosti, ki jih živilo nima,
- ustvarjanja mnenja, da ima živilo posebne lastnosti, če imajo te iste lastnosti vsa
istovrstna živila,
- lastnosti za preprečevanje in zdravljenje določenih bolezni ali navajanje na take lastnosti.

6.2 OSTALE OZNAČBE NA PRIMARNI EMBALAŽI
Označbe na embalaži živila lahko vsebujejo tudi neobvezne podatke:
- črtno (bar) kodo,
- hranilno vrednost,
- blagovno znamko,
- navodilo za pripravo, recept, ipd.
6.2.1 GTIN številka in EAN koda
Prodajne enote se oštevilčijo z globalno trgovinsko identifikacijsko številko GTIN (Global
Trade Item Number) in črtno kodo EAN (European Article Numbering ).
GTIN predstavlja negovorečo in globalno enopomensko številko prodajne enote, ki se
uporablja za edinstveno identifikacijo prodajnih enot po vsem svetu. Vse podatke, ki se
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nanašajo na prodajno enoto se zapiše v podatkovno bazo. GTIN predstavlja ključ za dostop do
podatkov v bazi.
Črtna koda EAN pa je zakodiran zapis identifikacijske številke sestavljena iz niza temnih črt
in svetlih presledkov. Predstavlja posebno obliko zapisa EAN, ki omogoča hiter in
zanesljiv avtomatski zajem identifikacijske številke.
EAN je evropski standard, ki se je uporabljal od leta 1976 za mednarodni način označevanja.
GS1 je neprofitna mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1977 v Bruslju kot
EAN International. Od leta 1987 je tesno sodelovala z Uniform Code Council (UCC) organizacijo, ki pokriva ozemlje ZDA in Kanade. Po pridružitvi UCC v letu 2004 se je EAN
International preimenoval v GS1 (GS1: http//www.gs1si.org/).
Primarna funkcija črtne kode je prenos informacije o identifikaciji artikla med izvorom
artikla (produkcijo), do točke, kjer se te informacije potrebuje (prodajna mesta). Osnovno
pravilo za namestitev črtne kode za maloprodajni izdelek je zadaj v spodnji desni del.
Ko se odločamo med različnimi simbologijami in namestitvijo črtne kode na embalaži živila,
moramo upoštevati naslednje:
- prostor, ki je na voljo na artiklu;
- vrsta informacij, ki jih je treba zakodirati/ zadostuje samo GTIN ali potrebujemo dodatne
informacije (atributi);
- delovno okolje, v katerem se odčitava simbol črtne kode/ maloprodajno mesto ali splošna
distribucija (npr. pri razmeščanju na police v skladišču).
Številko ali intervale številk GTIN lastniku blagovne znamke oz. lastniku specifikacije
proizvoda podeli nacionalna GS1 organizacija. GS1 Slovenija glede na potrebe članov
omogoča izbiro različnih intervalov GTIN: G1 do 1.000 številk, G2 do 10.000 številk in G3
do 100.000 številk.
Uporabnik glede na predpisana pravila svoje razpoložljive GTIN številke artiklom določa
sam.
GTIN podeli združenje GS1 vsakemu artiklu samo enkrat in ne glede na državo, kjer se
artikel prodaja. Velja splošno pravilo, da je potrebna edinstvena GTIN za vsako različno
prodajno enoto. Kadarkoli je različica prodajne enote na kateri koli način opazna in
pomembna za katerega koli partnerja v preskrbovalni verigi, za končnega uporabnika ali za
kupca v maloprodaji, je potrebno vsaki inačici dodeliti različno GTIN.
Izdelke z nespremenljivo vsebino namenjene maloprodaji, večinoma označujemo
z identifikacijskimi številkami GTIN-13. Izjema so mali izdelki (GTIN-8) in izdelki s
spremenljivo vsebino, ki se obravnavajo ločeno.
Najbolj pogost način zapisa številke je GTIN-13 (slika 6.1), ki je izražena s simbologijo
EAN-13 črtne kode. Namenjena je predvsem odčitavanju na prodajnih mestih.
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Slika 6.1: GTIN-13 in EAN-13
1. Prva tri števila predstavljajo predpono GS1 in označujejo državo, v kateri je bila črtna koda
sestavljena (GS1 za SLO=383)
2. Številko podjetja oz. dobavitelja označujejo 4 števila (1234).
3. Šifro izdelka ( referenčna številka) označuje 5 števil (50001)
4. Kontrolna številka, ki omogoča preverjanje pravilnosti na prodajnem mestu in je
izračunana po posebni formuli.
Nekateri izdelki preprosto niso dovolj veliki, da bi bilo možno nanje odtisniti 13-mestno EAN
črtno kodo. V ta namen je bila uvedena 8 mestna koda.
GTIN-8 je 8-mestna identifikacijska številka za identifikacijo majhnih prodajnih artiklov.
EAN-8 je simbologija črtne kode za zapis številke GTIN-8 (slika: 6.2).
(A) Država porekla črtne kode (predpona GS1).
(B) Številke, ki označujejo tako izdelovalca kot tudi
izdelek sam.
(C) Kontrolna cifra.
Slika 6.2: GTIN-8 in EAN-8
Posebno zanimiva je tudi GS1- 128 simbologija (slika: 6.3), ki omogoča poleg
identifikacijskih podatkov še zapisovanje lastnosti izdelka npr. informacijo o velikosti, seriji,
teži, roku uporabe, itd.
To pomeni, da igra črtna koda ključno vlogo v verigi prenosa podatkov o identifikaciji artikla.

Slika 6.3: Simbol GS1 – 128
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Prodajne enote, ki se prodajajo v različnih merah, imenujemo prodajne enote s spremenljivo
vsebino . To so tehtani izdelki (npr. salame, meso, sir, sadje, itd.)
Za takšne prodajne enote se uporablja posebna številska struktura v skladu z nacionalnimi
pravili. V Sloveniji je sprejet nacionalni dogovor, ki določa 13-mestno številko:
Struktura: P P R R R R R M M M M M C
P - predpona (pomen določen po nacionalnem dogovoru),
R - referenca artikla (določi podjetje iz intervala, ki ga dodeli GS1 Slovenija),
M - enota mere (pomen in format določa predpona: teža ali cena),
C - kontrolna cifra/določi se po posebnem algoritmu.
Kadar je ena prodajna enota vsebovana v drugi govorimo o skupinskem pakiranju, pri
čemer mora imeti vsak nivo pakiranja svojo lastno GTIN (slika: 6.4).

Slika 6.4: GTIN na prodajni enoti in skupinskem pakiranju.
Vir: GS1: http//www.gs1si.org/

6.2.2 Druge neobvezne označbe
Znak "VARUJE ZDRAVJE" podeljuje Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije izbranim
živilom, ki ustrezajo normativom za ocenjevanje živilskih izdelkov. Oblikovan je kot
stiliziran srček, obkrožen s črko Q, pod katerim je napis Varuje zdravje (slika 6.5).

Slika 6.5: Znak VARUJE ZDRAVJE
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Varovalna živila so vsi tisti proizvodi, ki vsebujejo malo maščob (pod 3 %), malo nasičenih
maščobnih kislin, malo holesterola ali imajo nizko vsebnost soli, sladkorja in nizko energijsko
vrednost ter veliko prehranskih vlaknin.
V znaku mora biti obvezno označeno, zakaj je proizvod pridobil to oznako in obvezno
navedena hranilna vrednost proizvoda v obliki tabele (energijska vrednost in vsebnost hranil).

6.3 OZNAKE NA TRANSPORTNI EMBALAŽI, KI SE NANAŠAJO NA VSEBINO
Napisi in oznake na transportni embalaži so navadno napotki za transport in skladiščenje.
Vsebujejo podatke o vsebini, proizvajalcu, količini, načinu rokovanja in pogojih skladiščenja.
Oznake so v obliki simbolov, ki so enostavni za razumevanje (slike: 6.6, 6.7, 6.8 in 6.9).

Slika 6.6:
Pozor lomljivo

Slika 6.7:
Varuj pred vlago

Slika 6.8:
Varuj pred soncem

Slika 6.9:
Obvezna smer postavljanja

6.4 OZNAKE NA EMBALAŽI, KI SE NANAŠAJO NA SAMO EMBALAŽO
6.4.1 Obnovljiva embalaža
Pri obnovljivi polimerni embalaži je predpisano označevanje za ponovno predelavo.
Najbolj razširjen znak Mobiusova zanka je simbol za izdelek ali embalažo, ki ima na koncu
življenjskega cikla določeno zbiranje in procese recikliranja. Vsak krak Mobiusove zanke
namreč predstavlja del verige potrebne za uspešno recikliranje: zbiranje, predelavo v nov
izdelek in nakup izdelka iz reciklata. Trikotnik je mednarodni simbol, praviloma je sredi
trikotnika napisana številka, spodaj pa je kratica, ki označuje vrsto materiala.
Znak je javna dobrina in ne zapade pod pravila avtorskega prava (slike 6.10, 6.11 in 6.12).

Slike 6.10, 6.11 in 6.12: Obnovljiva embalaža
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6.4.2 Embalaža izdelana iz recikliranega materiala in vračljiva embalaža
Simbol s krožnico se uporabljajo za embalažo, ki je delno ali v celoti izdelana iz recikliranega
materiala (slika: 6.13), dvosmerna puščica pa za vračljivo embalažo (slika: 6.14).
V pravilnikih nekaterih
držav npr. Hrvaške, se
znak pojavlja kot simbol
označevanja embalaže
primerne za recikliranje.

Slika 6.13:
Embalaža izdelana iz recikliranega materiala

Slika 6.14:
Vračljiva embalaža

Dve vzporedni
puščici se
uporabljata za
označevanje
vračljive embalaže.

6.4.3 Zelena pika
Znana je oznaka “ zelena pika – der grune punkt”, ki pomeni, da je embalaža izdelka
vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo ter da se zbira, ponovno uporabi,
reciklira ali drugače ustrezno predela. Zelena pika je najbolj razširjen ekološki znak v Evropi
in se pojavlja na embalaži izdelkov (slika: 6.15). V Sloveniji ima izključne pravice
razpolaganja z navedenim znakom družba Slopak, ki ima zeleno piko tudi v svojem logotipu
(slika: 6.16).

Slika 6.15: Zelena pika

Slika 6.16: Logotip slovenske družbe za
ravnanje z odpadno embalažo

6.4.4 Embalaža iz materiala za recikliranje
Slika smetnjaka opozarja, da je embalažo treba odvreči na primerno mesto. Z vzpostavitvijo
sistema za ravnanje z odpadno embalažo je primerno mesto zbiralnica (slika: 6.17).
Slika smetnjaka s podnapisom recycling opozarja na to, da je embalaža iz materiala, ki ga je
mogoče reciklirati (slika: 6.18).

Sliki 6.17 in 6.18: Embalažni material za recikliranje
6.4.5 Material, ki lahko pride v stik z živili
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Material, ki lahko pride v stik z živili, se označuje s posebnim znakom (kozarec in vilice slika: 6.19), ki pomeni, da je embalaža namenjena pakiranju živil in je z njimi lahko v
neposrednem stiku.
Znak lahko pridobijo plastični materiali, ki ne vsebujejo previsokih količin mono- in di-etil
glikola.

Slika 6.19: Material lahko pride v stik z živili
6.4.6 Evropska marjetica (ECO label)
Evropsko marjetico Evropska unija podeli proizvodom, ki zmanjšujejo negativne vplive na
okolje, pripomorejo h gospodarni rabi energetskih virov in visoki ravni varstva okolja ter
zaradi okoljske note pomenijo dodano vrednost za končnega potrošnika (slika 6.20). Merila za
dodelitev evropske marjetice je določila Evropska komisija v sodelovanju z različnimi
interesnimi skupinami.

Slika 6.20: Evropska marjetica
6.5 POVZETEK IN VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN UTRJEVANJE
Vsa predpakirana živila morajo biti pravilno označena, kar pomeni, da morajo biti na
embalaži navedene vse zakonsko predpisane informacije o pakiranem živilu, ne sme pa se
navajati podatkov, ki bi kakorkoli zavajali potrošnika. Na embalaži so ob današnjem načinu
prodaje nepogrešljive tudi črtne kode. S stališča varovanja okolja pa naj bi bila embalaža
opremljena tudi z oznakami glede sestave, da jo je možno ponovno predelati ali kako drugače
uporabiti.
1. Kaj vse pojmujemo pod pojmom označevanje (deklariranje) in kakšne morajo biti
oznake na živilih?
2. Kdaj je živilo predpakirano?
3. Kateri podatki morajo biti obvezno navedeni na deklaraciji za živilo?
4. Kaj pomeni datum minimalne trajnosti in kaj datum uporabe živila in s katerimi
besedami se označujeta?
5. Kateri podatki morajo biti na deklaraciji označeni v istem vidnem polju?
6. Kakšne informacije ni dovoljeno označevati na živilu?
7. Kaj predstavlja črtna koda, kako je izvedena, kaj je njena primarna funkcija in katere
oblike se najpogosteje uporabljajo za izdelke namenjene maloprodaji?
8. Kdaj je navedba hranilne vrednosti na embalaži živila obvezna?
9. Katera oznaka se uporablja za embalažo, ki se lahko reciklira in kakšne označbe
vsebuje?
10. Kaj označujejo napisi in simboli na transportni embalaži ?
11. Kaj pomeni znak »zelena pika« in kdaj se lahko označuje na embalaži?
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12. Katerim kriterijem morajo ustrezati embalažni materiali, ki pridejo v stik z živili in
kako se označujejo?

7 EMBALAŽA IN OKOLJE
Embaliranje je v bistvu protislovje. Embalaža opravi koristno vlogo, ker zaščiti produkt, a
postane breme v trenutku, ko je izpolnila nalogo.
Zmanjšanje vpliva embalaže na okolje je lahko uspešno le v primeru, če upoštevamo celotno
embalažno verigo, ki povezuje proizvajalce s potrošniki. Zmanjšanje škodljivega vpliva na
okolje in ekonomska učinkovitost gresta pogosto z roko v roki.
Odpadna embalaža je odvisna od demografskih sprememb, načina življenja in vzorcev
porabe, saj se v embaliranju zrcalijo življenjski slogi ljudi.
Danes več ljudi kot kdaj prej živi samih. V Franciji število samskih ljudi narašča mnogo
hitreje, kakor raste prebivalstvo, podobno v Veliki Britaniji in drugod.
Embalažne enote so vedno manjše in hitra hrana mora biti zapakirana tako, da jo je mogoče
odpreti brez specialnega orodja.
Embalaža mora podpreti tudi težnje po zdravi hrani, po njeni mikrobiološki varnosti in dati
potrošnikom podatke o njenem nastanku, zaradi česar je označevanje embalaže zelo
pomembno preskrbovanje potrošnikov z relevantnimi informacijami. V tej vlogi je embalaža
v resnici tesna vez med proizvajalci in potrošniki.
To, kar družba vidi kot breme za okolje, je ponavadi primarno embaliranje. Tesno pa sta
povezana velikost in teža primarne in transportne embalaže.
Slovenska gospodinjstva vsako leto »proizvedejo« več kot 600.000 ton odpadkov (200 kg na
prebivalca). Razvite države pridelajo že več kot 600 kg odpadkov letno na prebivalca.
Količina odpadkov v razvitih državah sicer še narašča, vendar se odnos do njih spreminja.
Odpadki namreč niso več nekaj odvečnega, kar sodi zgolj na vedno bolj polna smetišča,
ampak danes predstavljajo potencialne surovine, katerih pot se s sicer urejenih, okolju
prijaznih odlagališč vedno bolj preusmerja v tehnološko vrhunsko razvito industrijo za
predelavo odpadkov v:
• zopet koristne surovine,
• kompost ali
• gorivo.
Obseg porabe embalaže za pakiranje živilskih idr. proizvodov se stalno povečuje in
predstavlja po volumnu že cca 50 %, oziroma glede na maso 30-40 % vseh komunalnih
odpadkov. Proces razpada navadne plastenke na deponiji poteka 450 let.
Razgradnja stekla na odlagališču pa traja več kot milijon let.
Razvoj novih embalažnih materialov je zelo intenziven, v zadnjem času pa je pri proizvodnji
velika pozornost posvečena tudi ekološki sprejemljivosti embalaže. Pod tem pojmom so
definirani kriteriji s katerimi se ocenjuje vpliv odpadne embalaže na okolje oz. njena okoljska
funkcija.
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7.1 OKOLJSKA FUNKCIJA EMBALAŽE
Okoljska funkcija, ki je postala zelo pomembna, pomeni, da embalaža med proizvodnjo in po
uporabi čim manj obremenjuje okolje. Da bi embalaža temu zadostila, mora biti že vnaprej
ustrezno oblikovana.
»Okoljsko funkcijo lahko najustrezneje uresničujemo z zniževanjem porabe materiala,
energije in emisij na enoto embalaže, z možnostjo ponovne uporabe oziroma reciklaže,
uporabo okoljskih oznak na površini embalaže itd.« (Radonjič, 2008, 31).
Vplive določene embalaže na okolje je vedno potrebno proučiti v različnih fazah
življenjskega cikla embalažnih izdelkov. Le-ta se prične pri pridobivanju potrebnih primarnih
surovinskih virov iz narave.
To pomeni, da se okoljski življenjski cikel plastične embalaže prične s črpanjem nafte, njenim
transportom v rafinerije in njeno predelavo.
»Okoljski življenjski cikel papirne in kartonske embalaže ima svoj začetek pri sečnji dreves,
tisti za aluminijasto embalažo pa pri pridobivanju boksita.« (Radonjič, 2008, 165).
Za vrednotenje vplivov embalaže na okolje v njenem celotnem življenjskem ciklu se danes
najpogosteje uporabljajo merila mednarodno standardizirane metodologije LCA (angl. Life
Cycle Assessment).
Zadnjo fazo okoljskega življenjskega cikla embalaže predstavlja ravnanje z odpadki, ki se
mora reševati v sklopu integralnega ravnanja oz. gospodarjenja z odpadki. Pri tem morajo biti
vzpostavljeni učinkoviti sistemi zbiranja, ločevanja in transporta odpadkov, za postopke
predelave pa uporabljene sodobne in okolju prijazne tehnologije.

7.2 EKOLOŠKA BILANCA EMBALAŽE
Glede na neugoden vpliv, ki ga ima odpadna embalaža na okolje, se je uveljavil pojem
ekološka (EKO) bilanca embalaže, ki upošteva dve skupine kriterijev:
- tehnološko-ekonomski kriteriji,
- ekološki kriteriji oz. kriteriji vpliva na okolje.
Tehnološko-ekonomski kriteriji definirajo zahteve za izbiro vrste in kakovosti embalaže za
posamezen proizvod. S tem se zagotovi ustrezna zaščita pakiranega proizvoda v deklariranem
roku uporabnosti in ob predpisanih pogojih skladiščenja.
Pri izbiri embalaže za določen proizvod se upošteva tudi ekonomska utemeljenost.
Kriteriji zaščite okolja vsebujejo ocene vplivov na okolje pri:
- uporabi surovin za proizvodnjo embalaže,
- procesu proizvodnje embalažnih materialov in embalaže,
- procesu uporabe embalaže (pakiranja),
- postopkov z izkoriščeno (odpadno) embalažo.
Pri izdelavi ekološke bilance za določeno vrsto embalaže se upošteva parametre:
- porabljeno energijo za proizvodnjo embalaže,
- onesnaževanje zraka,
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onesnaževanje vode,
volumen embalažnih odpadkov.

Pri primerjavi ekološke bilance več materialov se mora podatke primerjati po enoti pakirane
vsebine. Tako je bilo npr. pri primerjavi materialov za pakiranje 1 l tekočine kot so tetra brik
karton, steklo, plastenka in PE vrečka ugotovljeno (Zbornik: Embalaža, 1992):
- da ima najslabšo EKO bilanco tetra brik karton (težavna reciklaža, ki močno onesnažuje
vodo),
- boljšo plastenka (čeprav se pri reciklaži PVC plastenke ustvarjajo kisli plini, ki
onesnažujejo zrak),
- še boljšo steklo (je sicer velik porabnik energije, vendar se zaradi večkratne uporabe
njegova EKO bilanca zboljša) in
- najboljšo PE vrečka brez ostankov pri sežigu.
»Plastična PE vrečka za enkratno uporabo ima v celoti boljši okoljski profil kot papirna ali
biorazgradljiva vrečka. Večji problem predstavlja prva le v primeru neodgovornega
odmetavanja v okolju.« (Radonjič, 2008, 126).

7.3 OCENA EKOLOŠKEGA STATUSA EMBALAŽE
Ekološki status embalaže se ocenjuje za vsak konkreten proizvod oziroma skupino
proizvodov, ki imajo podobne karakteristike.
Pri tem se upošteva:
- ekonomska ocena uporabe (stroški embalaže, pakiranja in transporta)
- ekološka sprejemljivost (z upoštevanjem kriterijev ekološke bilance).
Ekološki status embalaže se izboljša z:
- večkratno uporabo (povratna embalaža),
- zmanjšanjem mase embalaže,
- možnostjo reciklaže oziroma snovne predelave v sekundarno surovino,
- možnostjo pridobivanja energije iz embalaže,
- kompostiranja.
Povratna ali vračljiva embalaža je tista, za katero je zagotovljena ponovna uporaba po
vsakokratni vrnitvi uporabljene embalaže znotraj nadzorovanega kroženja.
Biti mora dovolj odporna, da omogoča večkratno uporabo.
Pred ponovno uporabo je potrebno zagotoviti zbiranje, kontrolo in čiščenje. Dodatni stroški
nastajajo tudi pri transportu (predstavlja večji volumen kot nepovratna embalaža, nastajajo
dodatni transportni stroški pri zbiranju in vračanju) in skladiščenju.
Zmanjšanje mase embalaže po enoti pakiranega proizvoda se lahko doseže:
- z zmanjšanjem debeline (s postopki metalizacije se zmanjša sloj aluminija, s
silikonizacijo polimernih filmov se pridobijo tanjše folije z boljšimi bariernimi
lastnostmi).
- z zamenjavo ene vrste embalaže z drugo (izbira lažjega embalažnega materiala).
Ločeno zbiranje odpadkov za namen reciklaže je tako v Sloveniji kot v svetu prisotno že
dalj časa. Večina organizacij ter posameznikov, ki se odločijo za ta način ohranjanja okolja že
poznajo prednosti, ki jih ločeno zbiranje prinaša. Posameznikom je izrednega pomena že
občutek, da so aktivno udeleženi v sam proces recikliranja, medtem ko pristop k ločenemu
zbiranju odpadkov podjetjem prinaša mnogo več prednosti:
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1. Podjetje si zaradi sodelovanja na področju ohranjanja okolja med poslovnimi partnerji,
strankami ter potrošniki pridobi večji ugled, s čimer poveča tudi svojo konkurenčnost na
tržišču.
2. Poslovanje podjetja je v skladu z okoljevarstveno zakonodajo.
3. S celostnim pristopom podjetja k ekološko usmerjenemu poslovanju lahko podjetje hitreje
pridobi okoljevarstveni certifikat ISO-14001.
4. S svojim zgledom pripomorejo k povečanju ekološke ozaveščenosti vseh ljudi.

7.4 RECIKLIRANJE ODPADNE EMBALAŽE
V skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS 2006, 84)
pomeni reciklaža odpadne embalaže postopke predelave odpadne embalaže v material za
izdelavo nove embalaže ali za druge namene, vključno z organskim recikliranjem odpadne
embalaže.
Samo ime prihaja iz angleške besede recycle, ki v dobesednem prevodu pomeni re- ponovno
cycle- krog. Reciklirane produkte oz. produkte, ki jih lahko recikliramo so opremljeni z
mednarodno veljavnim znakom za recikliranje – Mobiusovo zanko. Vsaka puščica ima svoj
pomen: Zbiraj! Predelaj! Ponovno uporabi!
Način reciklanja embalaže (ali snovna predelava) je odvisen od postopka predelave in čistosti
odpadne embalaže.
Predelava odpadne embalaže se lahko izvaja z naslednjimi osnovnimi tehnološkimi postopki:
- mehanska reciklaža,
- kemijska reciklaža,
- kompostiranje,
- sežig,
- deponiranje.
7.4.1 Recikliranje plastomernih (homogenih) plastičnih materialov
Izvaja se s postopki ločevanja po vrsti materiala (klasifikacija), rezanja, mletja in pranja. Sledi
sušenje, topljenje, filtriranje in izdelava granulata, ki je surovina za izdelavo umetne mase.
Mehansko se lahko reciklira termoplaste, ki so taljivi in jih je možno regranulirati. Pri tem ne
prihaja do spremembe njihove kemijske sestave.
»Tehnološki razvoj postopkov pihanja plastične embalaže je omogočil proizvodnjo večslojnih
plastenk, ki imajo zunanji in/ali notranji sloj iz svežega materiala, medtem ko je srednji sloj iz
reciklata. Takšna izdelava plastenk je ugodna tudi, ko je zunanji sloj zaradi marketinških
razlogov treba obarvati. Recikliran plastični material, ki je pogosto obarvan, se na ta način
skrije v sredini plastenke in je zato vizualno nemoteč, medtem ko se za zunanji sloj uporabi
želena barva. Vsebnost reciklatov je v takšnih primerih lahko 20-40 %.« (Radonjič, 2008,
192).
Kemijsko reciklažo pa predstavljajo postopki, ki spreminjajo kemijsko strukturo predelane
odpadne plastike npr. hidroliza (razgradnja polimerov do monomerov) ali piroliza
(razgradnja do osnovnih strukturnih elementov polimera-zmes ogljikovodikov).
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Piroliza se izvaja v specialnih reaktorjih na temperaturi 500-800˚ C. Proizvodi pirolize so
plinasti, tekoči in čvrsti. Plin se uporablja za segrevanje ali proizvodnjo energije, tekoča-oljna
frakcija se uporabi za proizvodnjo monomerov, trdi ostanek pa se odlaga na deponije. Piroliza
se lahko uporablja za reciklažo vseh polimernih materialov, najpogosteje se postopek
uporablja pri predelavi elastomerov (gume).
V zadnjem času se omenja embalažo iz PET (Polyethylene terephthalate) kot odpadni
material, ki je najbolj perspektiven za recikliranje in najbolj razširjen pri proizvodnji plastične
embalaže.
7.4.2 Recikliranje papirja in kartona
Papir in karton predstavljata približno tretjino vseh embalažnih odpadkov.
Reciklirati je možno skoraj vsako vrsto papirja in kartona.
Odpadni papir zaradi lažjega transporta v zbiralnicah stisnejo v bale.
Bale v tovarni papirja nato zdrobijo, pomešajo z vročo vodo v papirno kašo, ji odstranijo
kovinske delce in jo primešajo pulpi za proizvodnjo papirja.
Za 1 t brezlesnega papirja porabijo 5,5 m3 lesa. Z reciklažo se torej zmanjša potreba po sečnji
lesa. Prednost pri uporabi odpadnega papirja kot sekundarno surovino v primerjavi s
proizvodnjo svežega papirja pa so tudi manjša poraba energije in vode, nižje emisije plinov v
zrak (tudi do 75 %) in manjša uporaba kemikalij, ki v glavnem obremenjujejo vode (Anon.,
1991).
V papirnih in kartonskih proizvodih se nahajajo različni deleži recikliranega papirja: do 60 %
v embalažnem papirju, 70 % v brisačah in toaletnem papirju ter do 100 % v kartonu in
časopisnem papirju.
7.4.3 Recikliranje steklene embalaže
Steklo se lahko skoraj stoodstotno reciklira, pri čemer ne izgublja svojih lastnosti ter s tem
tudi ne kakovosti. Učinkovitost reciklaže pa je odvisna od stopnje čistosti črepinj.
Zato je najpomembnejši predpogoj ločitev stekla po barvi in odstranitev nečistoč. Pri tem so
moteči keramika, porcelan, kovinski materiali in prisotnost laboratorijskega stekla, ki vsebuje
borosilikatne primesi.
Po sortiranju in drobljenju sledi avtomatizirano odstranjevanje kovinskih idr. delcev z
magnetnimi lastnostmi, izločanje lažjih delcev z odsesavanjem ter drugih motečih delcev s
presvetljevanjem in odpihovanjem. Sledi mešanje s svežimi surovinami in topljenje.
V kolikor se pri proizvodnji steklene embalaže nadomesti del primarne surovine z odpadnim
steklom, se lahko prihrani do 20 % energije.
7.4.4 Recikliranje aluminija
Aluminij ima odlično sposobnost reciklaže, saj se s pretaljevanje njegove lastnosti praktično
ne spremenijo. Embalažo se lahko proizvede iz 100 % recikliranega materiala brez
poslabšanja kakovosti.
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Reciklaža se izvaja tako, da se rabljeno aluminijasto embalažo zmelje, z magnetom odstrani
druge kovine, zdrobljeno maso stali, vlije v bloke in zvalja v trakove iz katerih se ponovno
izdeluje aluminijasta embalaža.
Pri proizvodnji sekundarnega aluminija se prihrani kar 95 % energije v primerjavi s
proizvodnjo primarnega aluminija proizvedenega iz boksita oziroma glinice, zmanjša porabo
vode in količina emisij (zlasti CO2 in SO2).
7.4.5 Recikliranje jeklene embalaže
Med najpomembnejše kovinske embalažne materiale poleg aluminija sodi tudi pokositrena
jeklena (bela) pločevina.
Pločevino odpadnih pločevink reciklirajo podobno kot reciklirajo aluminij, le da je potrebno
pred pretaljevanjem elektrolitsko odstraniti sloj kositra. Previsoka vsebnost kositra lahko
namreč povzroči krhkost recikliranega jekla. Organske nečistoče in premazi (laki) pri
recikliranju niso moteči, ker pri procesu zaradi visokih temperatur zgorijo.
7.4.6 Recikliranje kompleksne (kombinirane embalaže)
Recikliranje je možno le, če se kompleksno embalažo razstavi na posamezne osnovne
komponente (polimere, kovino, steklo, papir, itd.) in kot take reciklira.
7.4.7 Oznake za reciklažo
Ključni dejavnik uspešnosti reciklaže odpadne embalaže je sortna homogenost odpadkov. K
temu pripomore čimbolj učinkovito ločevanje odpadkov na izvoru njihovega nastajanja glede
na vrsto materiala. Zato mora biti informacija o sestavi embalaže podana že naprej, t.j. pri
oblikovanju embalaže.
Za označevanje embalaže so zato v uporabi mednarodno določene identifikacijske oznake in
reciklažni simboli. Osnovni namen označevanja je dati pravilno in nedvoumno informacijo o
tem, iz katerega materiala je embalaža proizvedena.
To je še zlasti pomembno za plastične polimerne materiale, kjer mora biti za doseganje
primerne kakovosti reciklata zagotovljena visoka stopnja sortne homogenosti.
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Tabela 3: Sistem identifikacije embalažnih materialov v Evropski skupnosti
Material
PLASTIKA
Polietilen tereftalat
Polietilen z visoko gostoto
Polivinil klorid
Polietilen z nizko gostoto
Polipropilen
Polistiren
PAPIR IN KARTON
Valovita lepenka
Nevalovita lepenka
Papir
KOVINE
Jeklo
Aluminij
LES
Les
Pluta
TEKSTILIJE
Bombaž
Juta
STEKLO
Brezbarvno steklo
Zeleno steklo
Rjavo steklo
KOMPOZITI
Papir in lepenka/razlicne kovine
Papir in lepenka/plastika
Papir in lepenka/aluminij
Papir in lepenka/pokositrena plocevina
Papir in lepenka/plastika/aluminij
Papir in lepenka/plastika/aluminij/ pokositrena plocevina
Plastika/aluminij
Plastika/pokositrena plocevina
Plastika/pokositrena plocevina
Steklo/plastika
Steklo/aluminij
Steklo/pokositrena plocevina
Steklo/razlicne kovine
(*) Kompoziti: C in okrajšava za prevladujoči material ( C/ )

Okrajšava

Oštevilčenje

PET
HDPE
PVC
LDPE
PP
PS

1
2
3
4
5
6

PAP
PAP
PAP

20
21
22

FE
ALU

40
41

FOR
FOR

50
51

TEX
TEX

60
61

GL
GL
GL

70
71
72

C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*

80
81
82
83
84
85
90
91
92
95
96
97
98

Vir: Odločba komisije ES o določitvi sistema prepoznavanja embalažnih materialov..., 1997.
Najbolj razširjen grafični simbol pa je Mobiusova zanka v obliki trikotnika. Vsak krak
zanke (puščica) simbolično predstavlja del verige v sistemu reciklaže: zbiranje, predelavo in
ponovno uporabo izdelka iz reciklata. Na embalaži iz materialov, ki se lahko reciklirajo, se
nahajajo številčne oznake v Mobiusovi zanki in črkovne oznake materialov iz katerih je
embalaža izdelana (slika: 7.1).
Polyethylene terephthalate-PET – plastenke za gazirane
pijače in pladnji za pogrevanje gotovih jedi.
PET
Slika 7.1: Primer oznake za PET
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Kadar je izdelek narejen iz primarne surovine in reciklata lahko na sredino znaka napišejo
količino reciklata, ki ga izdelek vsebuje (slika: 7.2).

Slika 7.2: Delež reciklata v embalažnem materialu

7.5 PRIDOBIVANJE ENERGIJE IZ ODPADNE EMBALAŽE
Pridobivanje energije je smiselno takrat, ko ne obstaja ekonomska opravičenost za
recikliranje. Odpadna embalaža, pripravljena za energetsko predelavo, mora imeti tako
najnižjo kurilno vrednost, da omogoča pridobivanje toplote s čim večjim energetskim
izkoristkom.
Energija (električna in toplotna) se lahko pridobiva s sežiganjem, najmanjša energijska
vrednost pri tem mora biti 13 MJ/kg materiala, ob sežigu pa ne sme ostati več kot 10 %
pepela oz. ostankov/ kg odpadnega materiala. Zato se za polimerno gorivo v glavnem koristi
samo odpadna plastika. Polimerni materiali imajo visoko kurilno vrednost nad 40 MJ/kg
(kot kurilno olje).
Sežiganje mora biti izvedeno z varno tehnologijo, da ne pride do emisij strupenih plinastih
produktov v okolje.

7.6 KOMPOSTIRANJE ODPADNE EMBALAŽE
Kompostiranje je način predelave odpadne embalaže, ki ob anaerobnih in aerobnih pogojih
vodi v njeno razgradnjo. Embalaža, primerna za kompostiranje mora imeti take lastnosti, ki
omogočajo ločeno zbiranje in razgradnjo, če je izpostavljena anaerobnim in aerobnim
procesom razgrajevanja.
Kompostiranje odpadnih materialov je možno samo v primerih, ko:
- so biorazgradljivi,
- ne ovirajo procesov kompostiranja,
- ne zmanjšujejo kakovost komposta.
Biološko razgradljiva odpadna embalaža mora biti taka, da se fizično, kemično, toplotno ali
biološko razgradi, tako da se večji del končnega komposta razgradi v ogljikov dioksid,
biomaso in vodo.

7.7 ZAKONODAJA NA PODROČJU ODPADNE EMBALAŽE
Z vstopom v ES je morala tudi Slovenija prilagoditi zakonodajo na področju embalaže
evropskemu pravnemu redu (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 2006,
9178-9191).
Uredba določa pravila ravnanja v proizvodnji, pri dajanju v promet in uporabi embalaže ter
pogoje za zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in odstranjevanje odpadne embalaže.
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Za vsako embalažo, ki je dana na trg RS, mora proizvajalec embalaže izdati izjavo o
skladnosti, ki vsebuje podatke o rezultatih analiz (vsebnosti težkih kovin, nevarnih snovi) ter
opredeljuje način predelave embalažnega materiala ter najnižjo maso embalaže.
Določa tudi, da se morajo stroški, oziroma obveznosti ravnanja z odpadno embalažo
porazdeliti med embalerje, pridobitelje embalaže, proizvajalce embalaže in trgovce.
Po Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. 84/06 in dopolnitve) morajo
zavezanci na svoje stroške, preko registrirane družbe, zagotoviti prevzem in snovno predelavo
ter reciklažo ločeno zbranih frakcij odpadne embalaže.
Zavezanci morajo družbam za ravnanje z odpadno embalažo plačevati embalažnino, od l.
2006 pa tudi t.i. okoljsko dajatev, ki je odvisna od količine in vrste embalaže, ki se jo da v
promet.
Embalažnina je strošek storitev prevzemanja, zbiranja, reciklaže in predelave odpadne
embalaže v skladu z zahtevami in v obsegu predpisanem z zakonodajo.
Stroški ravnanja z odpadno embalažo so, skladno s tarifnim sistemom, za vsako posamezno
vrsto embalaže ovrednoteni v ceniku za embalažnino.
Višina stroškov je odvisna od predpisanega deleža za predelavo po posameznih materialih,
mesta nastanka ali mesta prevzema posamezne vrste embalaže, čistosti prevzete embalaže
ter gibanja cen na trgu sekundarnih surovin. Na višino cene pomembno vplivajo tudi stroški
transporta.
Nova Direktiva Evropske unije uvaja petstopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki. Uporablja
se kot vodilno načelo zakonodaje in politike ravnanja z odpadki.
Določa:
• preprečevanje nastajanja odpadkov,
• pripravo za ponovno uporabo,
• recikliranje,
• drugo predelavo (npr. predelavo v energetske namene) in
• odstranjevanje, pri čemer je odlaganje odpadkov na odlagališčih najslabša možnost.
Če odpadkov torej ni mogoče preprečiti, naj bi jih predelali in uporabili kot nove vire. In ker
različni načini ravnanja z odpadki različno vplivajo na okolje, stremi nova zakonodaja k temu,
da bi bila v vsaki fazi izbrana optimalna rešitev. Cilj je zmanjševanje škodljivih vplivov
odpadkov, pri čemer je upoštevana celotna življenjska doba virov.
Teoretično bi probleme ravnanja z odpadki v celoti lahko rešili s povečanjem obsega
recikliranja. A upoštevati je treba, da je to zamudno in drago, zato ga je bilo smiselno
povezati z drugim krakom, s proizvajalčevo odgovornostjo.
Pričakovani učinek je kratkoročno ta, da bi se količina odpadkov zmanjšala. Dolgoročno
pa načelo vzpodbuja recikliranje in ker je v postopke zajeto vedno več odpadkov, se postopki
sčasoma pocenijo.
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7.8 DRUŽBE ZA RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO
V Sloveniji v skladu z veljavno zakonodajo ravnanje z odpadno embalažo zagotavljata dve
družbi: Slopak d.o.o. in Interseroh d.o.o. Sta polnopravni članici evropske organizacije PRO
EUROPE, krovne organizacije, ki združuje družbe za ravnanje z odpadno embalažo iz vse
Evrope. Obe družbi zagotavljata izvajanje po uredbi predpisanega ravnanja z odpadno
embalažo tistim zavezancem, ki so vključeni v sistem družbe.
Družba Slopak vključuje zavezance in končne porabnike, ki so v l. 2006 dali na slovenski trg
preko 154 t embalaže. Delovati je pričela l. 2002, v l. 2006 pa so zbrali in predelali preko 76 t
odpadne embalaže kar predstavlja 49,5 % delež od celotne odpadne embalaže vključene v
sistem družbe.
Družba organizira prevzem, razvrščanje, predelavo in reciklažo odpadne embalaže preko
pooblaščenih družb (cca 56 izvajalcev javnih služb ter 15 predelovalcev embalaže), ki so
izbrane na podlagi javnega poziva.
Dejavnost družbe za ravnanje z odpadno embalažo vključuje:
- prevzem odpadne embalaže od izvajalcev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in
njeno predelavo,
- zbiranje, prevzem in predelavo odpadne embalaže, ki nastaja pri opravljanju trgovinske
dejavnosti,
- zbiranje in prevzem industrijske odpadne embalaže pri posameznih zavezancih.
Družba ima organizirane posebne zbirne centre (cca 120), kjer lahko končni porabniki tudi
brezplačno oddajo odpadno embalažo. V zadnjem času se je močno povečalo tudi število
zbiralnic odpadne embalaže za gospodinjstva – t.i. ekoloških otokov, ki jih je v SLO že preko
7800 (torej eden na 250 prebivalcev).
V času veljavne Pogodbe o prenosu obveznosti ravnanja z odpadno embalažo na družbo
Slopak lahko naročnik, ki je zavezanec po Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo, kot dokaz sodelovanja v sistemu uporablja znak Zelena pika, ki je mednarodno
priznan in razpoznaven.

7.9 POVZETEK IN VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN UTRJEVANJE
Danes se pri proizvodnji embalažnih materialov vedno več pozornosti posveča temu, da bi
embalaža med proizvodnjo in po uporabi čim manj obremenjevala okolje.
Zato se pri oblikovanju embalaže vedno bolj upošteva njena okoljska funkcija tako, da se pri
proizvodnji uporabljajo materiali, ki lahko po zaključku življenjskega cikla embalaže
predstavljajo potencialno surovino za predelavo v zopet koristne surovine, kompost ali
gorivo. Za vrednotenje vplivov embalaže na okolje so določeni ekološki kriteriji. Stroške
zbiranja, sortiranja, snovne predelave ali odstranjevanja odpadne embalaže so zakonsko
dolžni pokrivati embalerji, pridobitelji in proizvajalci embalaže ter trgovci.
1.
2.
3.
4.
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Kako se lahko najustrezneje uresničuje okoljsko funkcijo embalaže?
Kateri kriteriji se upoštevajo pri ocenjevanju ekološke sprejemljivosti embalaže?
Katere so faze življenjskega cikla embalaže?
Kaj določajo tehnološko-ekonomski kriteriji pri izbiri embalaže za posamezen
proizvod?
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5. Katere ocene vsebujejo ekološki kriteriji?
6. Kako lahko pri oblikovanju ali spremembi embalaže vplivamo na izboljšanje okoljske
funkcije embalaže?
7. Kako se lahko zmanjša masa embalaže ne da bi se poslabšale njene zaščitne funkcije?
8. Kaj pomeni reciklaža odpadne embalaže in s kakšnimi tehnološkimi postopki se lahko
izvaja?
9. Kako se izvaja recikliranje polimernih materialov?
10. Kako se izvaja recikliranje papirja in kartona ter kakšni so ekonomski učinki?
11. Kako se izvaja recikliranje steklene embalaže ter kakšni so ekonomski učinki?
12. Kako se izvaja recikliranje embalaže iz aluminija ter kakšni so ekonomski učinki?
13. Kako se izvaja recikliranje kompleksnih embalažnih materialov?
14. Kdaj je smiselno iz odpadne embalaže pridobivati energijo?
15. Katera odpadna embalaža se lahko kompostira?
16. Kdo so zavezanci, ki morajo pokrivati stroške v zvezi z ravnanjem z odpadno
embalažo,v kakšni obliki jih plačujejo in od česa je odvisna višina stroškov?
17. Kaj vključuje dejavnost družbe za ravnanje z odpadno embalažo?
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8 LOGISTIKA
Od trenutka, ko se je pojavilo človeštvo, je moral človek premagovati prostor in čas.
Pomen besede "logistika" izhaja iz francoskega glagola "loger", ki pomeni nastanitev,
namestitev, preskrbovanje.
Sodobna definicija logistike je, da je to veda (znanost), ki preučuje pretoke blaga, storitev,
kapitala, energije in informacij potrebnih za zadovoljevanje uporabnikov.
Logistična veda je pomembna tudi s stališča kreiranja vrednosti proizvodov.
Vrednost je v logistiki izražena s terminoma čas in kraj. Proizvodi so malo vredni vse dokler
se v določenem času ne pojavijo na določenem mestu, kjer jih potrošniki lahko kupijo. Med
potekanjem logističnega procesa pa vseskozi pridobivajo na svoji vrednosti.

8.1 RAZVOJ LOGISTIKE
Logistika se je začela razvijati kot del vojaške vede pred nekaj sto leti.
V Franciji so pod vladanjem Ludvika XIV spoznali, da učinkovitost vojaške organizacije ni
odvisna samo od orožja, borbene sposobnosti in borbenega duha vojakov, ampak tudi od
možnosti prevoza streliva in hrane ter oskrbovanja z njimi.
Vojaška veda je pomen tega izraza razširila ne samo na prostorsko nastanitev vojske temveč
tudi na oskrbovanje vojske s hrano, obleko, orožjem, strelivom, ureditev skladišč, načrtovanje
in izvajanje operativnih akcij, pripravo transportnih sredstev, ureditev transportnih poti in sam
transport.
Kot veda se je logistika v gospodarstvu najbolj razvila v obdobju od leta 1950 do 1970 na
podlagi izkušenj, ki so jih imele ZDA z oskrbovanjem vojnih zaveznikov po vsem svetu.
Uveljavilo se je tudi geslo "dostaviti blago kupcu v pravi količini, na pravo mesto,
nepoškodovano, hitro, zanesljivo in po primerni ceni". Za to geslo lahko rečemo, da v
logistiki velja še danes.
Razvoj sodobne poslovne logistike se deli na 3 obdobja:
1. pred l. 1950 - prevladuje trg prodajalca, dobički so zadovoljivi,
2. obdobje od 1950-1970-razvije se trg kupca (zasičenost blaga), nastane konkurenca
med podjetji, ki začnejo iskati “skrite rezerve”, logistika kot veda omogoča dobavo
blaga z nižjimi stroški,
3. po l. 1970 - stagflacija (stagnacija in padanje kupne moči) in naftna kriza pospešita
nadaljnji razvoj logističnih dejavnosti. Nastane integralni logistični pristop, ki poleg
fizične distribucije pripisuje pomen tudi nabavi in gospodarjenju z materiali.
Spremenjeni načini trženja so zahtevali čedalje večje prilagoditve posebnim zahtevam in
potrebam porabnikov, temu pa je morala slediti čedalje večja prilagodljivost proizvodnih
organizacij.
Celovit (integralni) logistični pristop pojmuje celotni proizvodni proces od razvoja novega
izdelka do kupca kot celovit materialni tok.
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Vodenje logistike v podjetju pomeni strateško upravljanje vseh materialnih in z njimi
povezanih informacijskih tokov:
• tok nabavljenega materiala v podjetje,
• tokove v proizvodnih procesih,
• tok izdelkov do kupcev,
• tok poprodajne logistike (servisne storitve in razbremenilna logistika).
Razlogi za celovit logistični pristop:
- krajši življenjski ciklusi izdelkov (hiter razvoj izpodriva nekonkurenčne izdelke,
spreminjajoči se trendi v prehranjevanju),
- naraščanje ponudbe izdelkov (prilagajanje potrebam, željam in življenjskim slogom
kupcev),
- spremembe razmerja moči (moč trgovcev, ki odločajo, kaj bodo dali na police),
- zmanjšanje dodane vrednosti (večji materialni in distribucijski stroški pri proizvajalcih),
- preureditev proizvodnih procesov (specializacije, obrati na območjih s cenejšo delovno
silo),
- razvoj informacijske tehnologije (revolucija v razvoju kontrolnih logističnih sistemov),
- naraščajoči pomen izvoza (ohranitev obsega oz. povečanje in pocenitev proizvodnje).
Dejavnost logistike je torej dokaj mlada, v zadnjih nekaj letih pa se podjetja na področju
poslovanja nanjo vedno bolj usmerjajo.
Sedaj se ugotavlja, da so tu skriti še ogromni prihranki, ki lahko dajejo veliko konkurenčno
prednost logistično usmerjenim organizacijam.
Poslovna logistika je postala delna znanstvena disciplina ekonomike podjetja zaradi sledečih
vplivnih dejavnikov:
- spremembe tržišča iz tržišča prodajalcev v tržišče kupcev,
- naraščajočega gospodarskega in družbenega pritiska na industrijo,
- tehnoloških sprememb transporta, komunikacij in elektronske obdelave podatkov.
Logistika danes zajema fizični tok materiala in tok informacij od dobavitelja, preko
proizvajalca in trgovca do končnega potrošnika in pomeni prostorske spremembe in
skladiščenje.

8.2 CILJI LOGISTIKE
Cilj logistike (načelo 5P) je zagotoviti prave dobrine, storitve, informacije in kapital na
pravem mestu, ob pravem času, v pravilni količini in pravilni kakovosti, z najnižjimi
stroški in vplivi na okolje, skladno s sklenjeno pogodbo ali dogovorom.
Na področju logistike se ukvarjamo predvsem z optimizacijo pretoka blaga in informacij s
ciljem zniževanja logističnih stroškov.
Zato ne preseneča, da se med tri najhitreje rastoče gospodarske panoge na svetu uvrščata
informacijska tehnologija (IT) in logistika.
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8.3 ELEMENTI LOGISTIKE
Členitev elementov logističnega sistema, ki se je uveljavila v praksi in ki jo uporablja večina
avtorjev (Logožar 2004, 65):
- zunanji transport,
- notranji transport,
- skladiščenje,
- zaloge,
- manipuliranje z blagom,
- informacije, komunikacija in kontrola,
- kadri povezani s sistemom.
Zunanji transport, notranji transport, skladiščenje in manipuliranje z blagom so deli samega
logističnega procesa, zaloge pa so lahko tudi rezultat logističnega procesa drugih poslovnih
funkcij. Brez pravih in hitrih informacij, komunikacije ter kontrole in ustrezno izobraženih
kadrov ni mogoče sprejeti pravilnih odločitev, potrebnih za nemoten potek logističnega
procesa.

8.4 LOGISTIČNA VERIGA
Logistika ima nalogo zagotoviti optimalen pretok blaga v celotni logistični oziroma
oskrbovalni verigi (Supply Chain).
Logistična veriga zajema vse logistične procese v podjetju ter pri dobaviteljih in kupcih. V
osnovi se ti procesi nanašajo na oskrbo, proizvodnjo, distribucijo in vračanje ostankov in
odpadkov.
Bolj natančno gre za:
- nabavne procese,
- procese skladiščenja in medskladiščenja,
- proizvodne procese,
- procese pakiranja,
- komisioniranje,
- procese dobave,
- procese transporta in
- procese oskrbe ostankov in odpadkov (razbremenilna logistika).
V modernem srednje velikem podjetju zajema služba logistike: načrtovanje potreb in nabavo
materiala, načrtovanje proizvodnje in kapacitet, načrtovanje zalog, skladiščno poslovanje in
odpremo materiala.
Glavni procesi logistike zajemajo:
- materialni tok in storitve, ki tečejo od dobavitelja preko proizvajalca proti porabniku,
- finančni tok in razbremenilno logistiko, ki potekata v obratni smeri,
- informacijski tok, ki spremlja vse procese v obeh smereh.
Informacijski tok teče vzporedno z blagovnim in finančnim tokom (dokumentacija) oziroma
pred njim (informacijski sistemi, naročanje).
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8.5 PODSISTEMI LOGISTIKE V PODJETJU
»Osnovne funkcije, ki jih je treba izvajati v proizvodnem podjetju so nabava materialov za
proizvodnjo, proizvodnja, distribucija blaga, razbremenjevanje podjetja in poprodajna
dejavnost.« (Logožar, 2004, 99).
Zato se logistika v proizvodnem podjetju najpogosteje deli v sledeče podsisteme:
• nabavna logistika,
• notranja logistika,
• distribucijska logistika,
• poprodajna logistika.
Za nabavno, notranjo, distribucijsko in delno tudi za poprodajno logistiko velja, da materialni
tok poteka od dobavitelja do uporabnika. Za del poprodajne logistike pa je značilno, da
materialni tok poteka v nasprotni smeri kot pri drugih logističnih podsistemih.
8.5.1 Nabavna logistika
Naloga nabavne logistike je oskrbeti podjetje z blagom in storitvami, ki so potrebne za
proizvodnjo oziroma izvajanje storitev.
Če pogledamo podrobneje te naloge zajemajo:
• ugotavljanje in opredeljevanje nabavnih potreb (količinsko, kakovostno in časovno),
• naročanje pri dobavitelju,
• organizacija transporta,
• kontrolo kakovosti pri dobavitelju oziroma v lastnem podjetju,
• količinski prevzem blaga,
• skladiščenje blaga v vhodnem skladišču.
Nabavna logistika tesno sodeluje z nabavno službo in proizvodnjo. Poznati mora nabavni trg
na globalni, regionalni in lokalni ravni. Odločati je treba kaj in kje nabavljati, kako uskladiti
vse logistične aktivnosti in kaj proizvajati doma in kaj kupovati na trgu (outsourcing).
Med pomembne aktivnosti spada politika naročanja in zagotavljanje kakovosti vhodnih
materialov in storitev.
Politika naročanja zajema odločitve glede skladiščenja, Just-in-time dobav, zalog ipd.
Kakovost vhodnih materialov in storitev pa se zagotavlja z ustreznim managementom
kakovosti, ki vsebuje ustrezne kontrole in druge postopke, predvsem preventivne narave.
Cilji nabavne logistike so optimizacija postopka naročanja in vhodnega materialnega toka.
Njena poglavitna področja so:
• spremljanje potreb proizvodnje po surovinah idr. materialu,
• nadzorovanje zanesljivosti in ocenjevanje dobaviteljev,
• politika naročanja (čim bolj gospodarno vodenje zalog, koeficient obračanja zalog,
doseganje optimalnih ekonomskih učinkov, itd.),
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Preskrba vseh porabnikov v podjetju z ustreznimi količinami in kakovostjo potrebnega
materiala, ob pravem času in čim nižjih stroških.
Z vse večjo specializacijo in delitvijo dela se je v sodobnem gospodarstvu pomen nabave
močno povečal. Podjetja se zavedajo, da ima nabava veliko večji vpliv na dobiček kot
prodaja, zato skušajo z znižanjem stroškov nabave povečati svojo konkurenčno sposobnost.
Nabava pomeni danes strateško poslovno področje vsakega podjetja predvsem zaradi stalno
spreminjajočih se zunanjih in notranjih dejavnikov.
Zunanji dejavniki: pritisk na cene in marže, izguba tržnega deleža, veliko nihanje cen na
nabavnem trgu, itd.
Notranji dejavniki: način vodenja, raven pojmovanja kakovosti, ki ga je podjetje sprejelo,
raven računalniške obdelave podatkov na področju materialnih tokov, itd.
Vpliv nabave k izboljšanju konkurenčnega položaja podjetja:
Direkten vpliv: prihranek pri nabavnih cenah.
Posreden vpliv:
• s standardizacijo materialov (npr. poenotenje primarne ali sekundarne embalaže),
• z manjšanjem zalog (časovna razporeditev dobav, JIT, zaloge pri dobaviteljih),
• inovacije pri izdelkih, postopkih, skrajšanje proizvodnih časov,
• stroga vhodna kontrola kakovosti, hitro reagiranje pri skritih napakah,
• zmanjševanje količin odpadnega materiala z ustrezno izbiro materialov, itd.
• opredelitev zahtevane količine in kakovosti za surovine, material, polproizvode in
storitve, ki jih je potrebno kupiti.
Naloge nabavne logistike:
• izbira najprimernejšega dobavitelja,
• izvedba pogajanj, sklenitev posla in izvedba,
• naročanje pri izbranem dobavitelju,
• spremljanje in kontrola izpolnitev naročil,
• spremljanje in ocenitev dobavitelja (reklamacije, osvežitev evidenc izdelkov in
dobaviteljev zaradi dokumentiranja in razvrščanja).
• priprava uvozne dokumentacije,
• zavarovanje pošiljk,
• organizacija transporta, špedicijskih poslov in skladiščenja blaga v carinskem
skladišču,
• sodelovanje pri postopkih carinjenja blaga,
• likvidiranje prispelih faktur,
• reševanje reklamacij,
• vzpostavljanje in negovanje dobrih poslovnih odnosov z dobavitelji,
• zagotavljanje kakovosti materialov.
Kriteriji za izbiro in pogajanje z dobavitelji:
- kakovost blaga,
- plačilni pogoji (rok plačila, zamudne obresti, ipd.)
- rabati,
- upoštevanje reklamacij in način izvedbe,
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dobavni roki, pravočasna dobava, sposobnost dobave JIT,
cena,
zaloge blaga pri dobavitelju,
odzivni čas v izrednih primerih, itd.

Po zaključenih pogajanjih se sklene pogodbo, ki naj bi poleg omenjenih pogojev vključevala
tudi okvirne količine in dinamiko dobave blaga.
Načini nabave materiala:
• v trenutku, ko nastane potreba (ni stroškov skladiščenja), uporablja se za material,
ki je na tržišču vedno na voljo,
• nabava na zalogo (podjetje se zavaruje pred tržnim nihanjem ponudbe ali dobavno
nezanesljivostjo dobaviteljev, oziroma je blago v ponudbi sezonsko). Stroški vezave
sredstev za zaloge in stroški skladiščenja v tem primeru narastejo, zato je potrebno
ugotoviti optimalno količino.
• nabava po sistemu točnega časovnega oskrbovanja (JIT = just in time). Dobavitelj
mora material dostaviti v točno določenem roku, ki je določen s potrebami
proizvodnje po materialu. Material se dostavlja iz transportnega sredstva neposredno
na proizvodna mesta, s čimer se doseže najkrajši pretočni čas materiala (najcenejši
način, zanesljivi dobavitelji).
Možni vzroki za reklamacijo blaga:
- neustrezno blago,
- neustrezno pakirano blago,
- nepravilno označeno blago (pri živilih živalskega izvora – oznaka zdravstvene
ustreznosti),
- neustrezna kakovost (senzorične spremembe, poškodbe, tujki),
- neustrezen način dobave (neprimerni pogoji – neohlajeno, ipd.),
- pomanjkljiva dokumentacija, itd.
Skladiščnik mora v primeru manjše reklamacije izdelati zapisnik in blago do rešitve
reklamacije vskladiščiti pod statusom “zadržano”, pri neustrezni kakovosti (zlasti surovin), pa
pošiljko zavrniti.
8.5.2 Notranja logistika
Notranja (proizvodna) logistika mora zagotavljati optimalni pretok surovin, materialov,
polizdelkov, izdelkov in storitev skozi celoten proizvodni proces od vhodnega skladišča,
direktnih dobaviteljev, proizvodnih kapacitet, medskladišč do distribucijskega skladišča.
Konkretneje proizvodna logistika zajema:
• načrtovanje in upravljanje proizvodnje, razporeditve strojev in opreme ter
izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti,
• notranji transport,
• skladiščno logistiko znotraj podjetja,
• vskladiščenje končnih proizvodov v distribucijsko skladišče oz. direktna dobava
dobavitelju,
• komisioniranje (oblikovanje dobav po naročilnih nalogih).
Najpomembnejšo vlogo imajo:
- notranji transport,
- skladiščenje blaga,
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razne manipulacije (nakladanje, razkladanje, prekladanje, premeščanje, paletizacija,
kontejnerizacija, pakiranje, razpakiranje, izvrševanje naročil - komisioniranje, itd.)

Naloge na strateški ravni notranje logistike zajemajo razporeditev proizvodnih naprav,
planiranje proizvodnega programa, proizvodnih procesov ter transportnih, pretovornih in
skladiščnih naprav.
Osnovna načelo je čim bolje izrabiti prostor, skrajšati poti in čas pretoka materiala.
Prostorska razporeditev strojev in naprav ter notranja logistika morata zagotoviti gospodaren
potek poizvodnje. Zlasti notranji transport mora večkrat premostiti napake slabega
prostorskega planiranja podjetja.
Notranja logistika mora biti pri svojem načrtovanju in izvedbi tesno povezana z nabavno in
distribucijsko logistiko.
Nadaljnje pomembno vprašanje je avtomatizacija transportnega in skladiščnega procesa,
ki naj omogoči optimalne odnose med tehničnimi in človeškimi aspekti proizvodnje.
Proizvodna logistika torej obvladuje vse logistične naloge znotraj podjetja. Strateške naloge
se začnejo že pri določitvi lokacije proizvodnje, izboru opreme in njeni razmestitvi, lokaciji
skladišč, izboru prometnih sredstev ipd. Sodeluje predvsem z načrtovanjem proizvodnje in
reagira na spremembe, ki jih narekuje proizvodnja in tudi zahteve trga.
Pomembni elementi proizvodne logistike so:
• pretočni čas (materiala in informacij),
• logistični stroški ter
• reševanje konfliktov med različnimi zahtevami npr. med velikoserijskimi zahtevami, ki
ustrezajo proizvodnji in maloserijskimi, ki ustrezajo prodaji.
»Proizvodni pretočni čas je čas, ki preteče od trenutka vhoda materiala v proizvodni proces
do trenutka, ko se gotovi proizvodi namestijo v skladišče gotovih proizvodov.
Daljši pretočni čas materiala povzroči večje zaloge pri medskladiščenju, slabšo izkoriščenost
strojev in delovne sile in s tem višje stroške« (Logožar, 2004, 105).
Nadaljnje pomembno vprašanje je avtomatizacija transportnega in skladiščnega procesa, ki
naj omogoči optimalne odnose med tehničnimi in človeškimi aspekti proizvodnje.
Za podatkovno podporo teh odločitev so nujne informacije iz sistemov za obdelavo podatkov
na področju prodaje in marketinga (zlasti raziskave trga).
Na podlagi predhodne prodaje se napovejo možnosti bodoče prodaje gotovih proizvodov ali
skupin proizvodov, pospešitev ali opustitev določenih poslovnih dejavnosti oziroma
vključitev novih poslovnih dejavnosti.
8.5.3 Distribucijska logistika
njena naloga je oblikovanje, upravljanje in nadzor procesov, ki so potrebni, da se proizvodi
in storitve dobavijo naročniku v obliki, vsebini in času kot je bilo dogovorjeno s pogodbo.
Pri tem sodeluje s prodajno službo.
Distribucijska logistika je sinonim za fizično distribucijo, disponiranje blaga, prodajno
logistiko.
Distribucijska logistika torej zajema:
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•
•
•
•
•

načrtovanje distribucije proizvodov vključno s skladiščenjem,
planiranje transportnih sredstev in voznih redov vozil,
vskladiščenje in izskladiščenje,
embaliranje in manipulacije s proizvodi,
dostavo proizvodov kupcu.

Distribucijska logistika skrbi za izročitev določenega blaga naročniku v zahtevani
količini in kakovosti, ob pravem času ter pravem kraju in ob primernih stroških.
Dobavo blaga mora prilagoditi potrebam kupcev:
• v dogovorjenem dobavnem času,
• z dobavno pripravljenostjo (največji problem predstavlja nestalnost povpraševanja),
• dobavno zanesljivostjo.
Ukvarja se z zasnovo distribucijskih kanalov pretoka blaga in z izvajanjem teh procesov z
namenom, da se zagotovi optimalni dobavni servis.
Distribucijski kanali so odvisni od števila vmesnih členov kot so trgovci na debelo in drobno,
različni posredniki, zastopniki, prevozniki, itd.
Na učinkovitost distribucijske logistike vplivajo različni subjektivni in objektivni dejavniki,
ki se odražajo v porabljenem času za:
- prispetje naročila od kupca do proizvajalca,
- obdelave naročila,
- izbire in naročenega blaga v skladišču,
- oblikovanja pošiljk (komisioniranje),
- nakladanja na transportno sredstvo,
- zunanjega transporta blaga do kupca (izbira transportnih poti, izbira transportnega
sredstva, razvitost prometne infrastrukture).
Komisioniranje je del distribucijske logistike. Obsega vse operacije, ki so potrebne za
oblikovanje posameznih pošiljk na podlagi naročil. Za učinkovito komisioniranje je potrebno
na podlagi strukture naročil in blaga oblikovati primerno organiziranje tokov blaga in
informacij v skladišču. Glavni namen komisioniranja je minimiziranje časa za oblikovanje
posameznih pošiljk in pomoč pri optimizaciji skladiščnega poslovanja.
Raziskave so pokazale, da lahko predstavlja komisioniranje kar 50 % stroškov skladiščenja.
Osnovno vprašanje, ki si ga je potrebno postaviti ob izbiri tehnike za komisioniranje je,
kakšen sistem izbrati:
• človek k blagu: klasični sistemi polic in paletnih regalov,
• blago k človeku: pretočni regali, vertikalni ali horizontalni obtočni regali ter
avtomatizirana skladišča, kjer transportna sredstva prinašajo blago h komisionarjem,
• kombinirano- dvostopenjsko komisioniranje:
- prva stopnja = iznos vseh artiklov,
- druga stopnja = sortiranje artiklov po naročilnicah.
Za distribucijsko logistiko je zelo pomembna dokumentacija in administracija povezana s
kupcem. Pomembna strateška odločitev je tudi ali sam izvajati distribucijo ali jo poveriti
drugim izvajalcem (uotsourcing). Živilska podjetja za distribucijsko logistiko svojih izdelkov
večinoma najemajo zunanje izvajalce, ki se morajo ravnati po standardih podjetja.
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8.5.4 Poprodajna logistika
»Je najmlajši podsistem logistike in je zato v nekaterih podjetjih še neznano in zanemarjeno
področje. Vendar je s svojimi aktivnostmi pomemben vir konkurenčnih prednosti podjetja
zaradi poglabljanja odnosov s strankami in s tem gradnjo večjega medsebojnega zaupanja.«
(Logožar, 2004, 110).
Dejavnost se deli na:
• poprodajne servisne storitve prodajalca,
• razbremenilno logistiko.
Poprodajno trženje obsega:
- točno izpolnjevanje pogodb glede količine, kakovosti in rokov dobave,
- kontrola trženja in pridobivanje povratnih informacij,
- poprodajno tržno komuniciranje,
- informiranje o novih proizvodih (organizacija degustacij, anket, ipd.)
- izločanje starih in uvajanje novih programov,
- izobraževanje kadrov (prodajnega osebja trgovcev),
- trajna skrb za ugled podjetja in njegovih izdelkov.
Razbremenilna logistika – njena naloga je oskrba ostankov in odpadkov, ki nastajajo v vseh
delih nabave, proizvodnje in distribucije. Materialni tok ima nasprotno smer od predhodnih
treh delov logistike. Zasledovati mora ekonomske in ekološke cilje.
Konkretne naloge razbremenilne logistike so:
• vračanje pomožnih transportnih sredstev (palete, kontejnerji, povratna embalaža za
večkratno uporabo),
• zbiranje, sortiranje in ločevanje ostankov in odpadkov,
• ponovno uporabo ostankov iz proizvodnega procesa (reciklaža) ali odvoz in uničenje,
• reklamacije za poškodovano ali nepravilno dostavljeno blago.
Glede na vse krajši življenjski ciklus proizvodov ter vse zahtevnejše ekološke predpise in
standarde, pomen razbremenilne logistike zelo narašča.

8.6 VPLIV LOGISTIKE NA CENO ŽIVIL
Vodilno osebje v proizvodnih podjetjih se ponavadi posveča predvsem temu, kako povečati
učinkovitost proizvodnje, medtem ko na logistiko velikokrat pozabljajo.
Točnost dobave surovin in reprodukcijskega materiala (just-in-time), racionalno skladiščno
poslovanje, obvladovanje odpreme, zmanjševanje stroškov prevozov, nadzor točnosti dostave
izdelkov kupcem, idr. prihranki „na dvorišču“, postajajo vse pomembnejši element prednosti
pred konkurenco in v povečanju dobička podjetja.
Na prodajne cene živilskega blaga poleg proizvodnih stroškov, močno vplivajo tudi:
-stroški, ki nastajajo ob izpolnjevanju strogih pogojev živilske zakonodaje
-stroški logističnih storitev oziroma procesov.
Izračuni so pokazali, da se z znižanjem logističnih stroškov za 1 %, dobiček podjetja lahko
poveča za 3 %, medtem ko je za enak % dobička potrebno povečati prodajo za 15 %.
Za povečanje učinkovitosti upravljanja oskrbovalne verige morajo podjetja obvladovati
ključne elemente kot so procesi, kadri, prostor, materialna sredstva in informacijsko
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tehnologijo. Slednja ima pri tem izjemno pomembno vlogo, saj je le z njeno pomočjo mogoče
učinkovito podpirati vse elemente in zagotoviti njihovo optimalno delovanje.

8.7 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) V LOGISTIKI
Informatizacija logističnih procesov postaja povsod v svetu čedalje pomembnejša. Brez
podpore IT si je danes težko predstavljati sodobno logistiko in upravljanje logističnih oz.
preskrbovalnih verig.
Poslovna logistika in računalniško integrirana proizvodnja (angl. Computer Integrated
Manufacturing – CIM ) sta danes dela celovite strategije podjetja.
»Poslovna logistika definira konkurenčnost na osnovi servisiranja kupcev in proizvodne
učinkovitosti, računalniško integrirana proizvodnja pa utemeljuje konkurenčnost na osnovi
kakovosti, cene in fleksibilnosti.« (Logožar, 2004, 135).
Za več kot polovico proizvajalcev predstavljajo stroški logistike več kot 10 % prodajne cene.
Torej so kritični za proizvajalca (za njegov dobiček), kot tudi za prodajalca.
To še posebej velja pri logistiki blaga hitre porabe (kamor spadajo tudi živila), kjer so majhne
razlike v ceni in je strošek logistike v deležu prodajne cene eden najpomembnejših.
Od organiziranosti in zmogljivosti logistike sta precej odvisni tudi produktivnost in
učinkovitost celotne proizvodnje, zlasti pa se optimizira celotna oskrbovalna veriga.
Med najpomembnejši logistični storitvi gotovo sodita obvladovanje transportnih procesov in
upravljanje skladišč.

8.8 POVZETEK IN VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN UTRJEVANJE
Na konkurenčnost živilskega blaga v prometu, poleg proizvodnih stroškov, močno vplivata
tudi organizacija in informatizacija logističnih (oskrbovalnih) procesov (tako znotraj kot tudi
zunaj podjetja). Sodobna logistika preučuje in optimizira pretoke blaga, storitev, kapitala,
energije in informacij s ciljem zniževanja logističnih stroškov. V proizvodnem podjetju so
zato s stališča obvladovanja stroškov zelo pomembne funkcije: nabava materialov za
proizvodnjo, proizvodnja, distribucija blaga, razbremenjevanje podjetja in poprodajna
dejavnost.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kaj je logistika in kaj so njeni cilji?
Kateri dejavniki so najbolj vplivali na razvoj logističnih ved?
Naštej najpomembnejše elemente logističnega sistema.
Katere so glavne naloge nabavne logistike v podjetju?
Kako lahko nabavna služba vpliva na izboljšanje konkurenčnega položaja podjetja?
Naštej načine nabave materiala in opiši kateri način je ekonomsko najugodnejši za
podjetje.
7. Katere so naloge notranje (proizvodne) logistike in kaj je njeno osnovno načelo?
8. Kaj pojmujemo pod terminom »proizvodni pretočni čas«?
9. Katere so naloge distribucijske logistike?
10. Katere dejavnosti se izvajajo v poprodajni logistiki?
11. Kdaj govorimo o outsourcingu v logistiki?
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9 TRANSPORT
Transport (lat. Trans = prek in portare = nesti) označuje prenos ljudi in dobrin z enega kraja
na drug kraj. Je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do
porabnikov tako znotraj kot med podjetji.
Prve transportne naprave so bili različni pripomočki s katerimi so ljudje premikali predmete
(npr.veja kot prevozno sredstvo, kol kot vzvod, hlodi kot valjčni transporterji).
Obvladovanje transportnih procesov (Route Planning - RP) pomeni danes načrtovanje
najboljših transportnih poti glede na opredeljene parametre (strošek, volumen, razdalja, itd.).
Naloga transportnih procesov je zmanjšanje operativnih stroškov skozi:
• skrajšanje dolžine transportnih poti,
• skrajšanje transportnega časa z ustrezno izbiro transportnih sredstev,
• povečanje učinkovitosti in boljša izraba vozil z večjo specializiranostjo vozil,
• krčenje voznega parka z analizo izkoristka vozil, itd.

9.1 ZUNANJI TRANSPORT
Zunanji transport je izmenjava blaga med različnimi poslovnimi partnerji. Pri tem mora biti
storitev opravljena:
- v točno določeni količini
- v določenem času
- kakovostno.
Transportne enote morajo biti oblikovane tako, da je izvedba transporta in skladiščenja čim
lažja in posledično čim cenejša.
Na transportne in skladiščne stroške določenega proizvoda vpliva zlasti:
- razmerje volumna in mase (transport težjih proizvodov manjšega volumna je cenejši)
- razmerje vrednosti in mase proizvoda (pri dražjem izdelku je delež transportnih stroškov
manjši)
- posebni transportni pogoji (za veliko živil je potrebno pri transportu in skladiščenju
zagotoviti hladno verigo).
Glede na uporabljena prometna sredstva zunanji transport delimo na:
- kopenski transport (cestni in železniški transport),
- vodni (ladijski) transport (blago je navadno v kontainerjih ali cisternah),
- zračni (letalski) transport,
- cevovodni transport (tovori v tekočem, poltekočem, plinastem ali sipkem stanju).
Prevoz živil je zaradi svojih lastnosti zahtevnejši od prevoza preostalega blaga, ker se zaradi
hlajenja porablja več energije, pa so tudi cene prevoza višje kot pri neživilskem blagu.
Med transportom živil morajo biti zagotovljeni določeni pogoji kot so:
- temperatura (hlajenje za hitro pokvarljiva in zamrznjena živila)
- vlaga (pri proizvodih, ki se hitro sušijo)
- kontrolirana atmosfera (pri transportu sadja na večje razdalje)
- ustrezna higiena.
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Prevozna sredstva morajo biti za izpolnjevanje pogojev ustrezno opremljena (hladilne
naprave, vlažilci), imeti morajo kontrolne naprave, ki kontinuirano beležijo mikroklimatske
pogoje (termografi, higrografi, ipd.), pred natovarjanjem pa morajo biti ustrezno očiščena.
Velike trgovske verige se v zadnjem času opremljajo z izoliranimi transportnimi komorami in
zaboji, ki bolje zagotavljajo konstantno temperaturo pri manipulaciji in transportu svežega in
zamrznjenega blaga (slike: 9.1, 9.2 in 9.3). Istočasno se s tem načinom znižajo transportni
stroški, saj se občutljiva živila lahko prevažajo z nehlajenimi transportnimi sredstvi skupaj z
ostalim blagom.
V centralnem skladišču distributerja se pripravi komision za vsakega trgovca posebej.
Dodatno hlajenje transportne komore se izvede s hladilnimi vložki ali pa s suhim ledom, ki se
proizvede tako, da se v zgornji del komore injicira tekoči CO2. Sistem zagotavlja optimalno
varnost z neprekinjeno hladno verigo, saj se blago v mobilni komori dostavi do hladilne
vitrine trgovca. S tem se izogne vsem temperaturnim nihanjem, ki pri klasični distribuciji
nastajajo ob manipulaciji, nakladanju, pretovarjanju, razkladanju in vmesnem skladiščenju
blaga.

Slike 9.1, 9.2 in 9.3: Hlajene transportne komore
Vir: Olivo, Cold logistics, 2008.
Pri sklepanju mednarodnih kupoprodajnih pogodb je treba dobro poznati različne klavzule.
Pravila v zvezi s prevozom blaga od prodajalca do kupca določajo klavzule Incoterms, ki so
priznane po vsem svetu.
Klavzule Incoterms določajo dobavo blaga, prevzem, plačilo kupnine, prevozno in
zavarovano pogodbo, prehod tveganja s prodajalca na kupca, nosilca stroškov, potrdilo o
dobavi, transportne dokumente, kontrolo in pakiranje blaga (GZS 2000, 17).
Klavzul je 13, njihov vrstni red pa je takšen, da se od klavzule do klavzule povečujejo
dolžnosti prodajalca in ustrezno zmanjšujejo obveznosti kupca.
Okrajšave so v angl.: EXW (franko tovarna), FOB (franko ladijski krov), CI F (stroški
zavarovanje in prevoznina), itd. do DDP (dobavljeno, ocarinjeno). Prva EXW-Ex Works,
pomeni minimalne obveznosti za prodajalca, saj je njegova edina obveznost predati blago
kupcu v svoji tovarni, vse ostalo pa so obveznosti kupca: nakladanje, odvoz, izvozne in
uvozne formalnosti, odgovornost za blago, itd. (dostopno na internet naslovu:
http://www.pf.uni-lj.si/media/grilc.peter.incoterms-av.pdf)
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Tabela 4: Primer pregleda razporeditve stroškov med kupca in prodajalca po posameznih
klavzulah
Klavzula
EXW FAS FCA FOB CFR CPT CIF CIP DAF DES DEQDDU DDP
Vrsta stroškov
FOT
Embaliranje blaga
P
P P P P P P P P
P P
P
P
Naklad v tovarni
K
P P P P P P P P
P P
P
P
Prevoz do odpremne postaje
K
P P P P P P P P
P P
P
P
Čakanje na nakladanje
K
K P P P P P P P
P P
P
P
Izvozno carinjenje
K
K P P P P P P P
P P
P
P
Nakladanje tovora
K
K K P P P P P P
P P
P
P
Glavni prevoz blaga
K
K K K P P P P/KP
P P
P
P
Zavarovanje med prevozom
K
K K K K K P P/KP
P P
P
P
Razkladanje blaga
K
K K K K K K K K K P
P
P
Carine in takse pri uvozu
K
K K K K K K K K K P
K
P
Uvozno carinjenje
K
K K K K K K K K K P
K
P
Prevoz do sedeža kupca
K
K K K K K K K K K K P
P
Razkladanje v kupčevem skladišču K
K K K K K K K K K K P
P
Legenda:
P = stroške nosi prodajalec
K=stroške nosi kupec

Vir: Trgoprevoz d.o.o., 2008, dostopno na internet naslovu:
http://trgoprevoz.si/dynamicdata/incoterms_klavzule.asp

9.2 NOTRANJI TRANSPORT
Notranji transport v podjetju je sestavni del proizvodnega procesa in obsega oskrbovanje
delovnih faz s potrebnimi surovinami in materiali in odvoz nastalih proizvodov,
polproizvodov in odpadkov.
Naloga notranjega transporta je združiti elemente proizvodnega procesa, to je predmet dela,
delovna sredstva in delovno silo v okviru podjetja.
Premikanje blaga poteka od ene do druge delovne operacije oziroma od enega do drugega
delovnega mesta.
Premikanje blaga lahko pomeni tudi spremembo tehnoloških lastnost blaga (surovina, končni
izdelek).
Pri obravnavi notranjega transporta se velikokrat srečamo s terminom “ozko grlo”, zato je ena
izmed poglavitnih nalog notranjega transporta tudi odpravljanje teh ozkih grl.
Poti, po katerih poteka transport s transportnimi sredstvi, so transportne poti. Transportnih
poti mora biti toliko in morajo biti takšne, da so hitro in varno prehodne, transport, ki po njih
poteka, pa ne sme biti nevaren za osebe, zaposlene v bližini teh transportnih poti.
Notranje transportne poti se lahko skrajšajo, če se prilagodijo tehnološkemu postopku,
izogibajo križanju poti ter povratni vožnji praznih vozil.
Pri notranjem transportu se uporabljajo različna transportna sredstva:
- transporterji (transportni trakovi, valjčni transporterji, cevni in polžni transporterji,
elevatorji),
- dvigala,
- ročna transportna sredstva (ročni vozički, posode na kolesih, ipd.),
- mehanizirana vozila (viličarji, vozički na električni pogon, itd.).
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Z njimi se izvaja horizontalne in vertikalne spremembe kraja oz. lokacije tovora.
9.2.1 Transporterji
Kontinuirane transportne naprave lahko razdelimo glede na različna izhodišča:
- intenzivnost v transportu,
- vezanost na tla,
- gibljivost transportnih naprav,
- pogon,
- smer gibanja,
- transportiranje različnih oblik blaga.
Kontinuirani transporterji predstavljajo najbolj racionalno obliko transporta.
Uporabljajo se pri velikoserijski in množični proizvodnji, ki zahteva transport velikih količin
materiala na isti poti.
Posebnosti take proizvodnje so:
- potrebe po materialu pri množični proizvodnji so praviloma enakomerne,
- kontinuirani transporterji imajo zelo veliko zmogljivost, ker delujejo neprekinjeno,
- tovori si sledijo drug za drugim v zelo kratkih razdaljah.
Kontinuirani transporterji so:
- transportni trak,
- transportni polži,
- cevni transporterji.
Transportni trak je brezkončen gibljiv trak, katerega površina se uporablja za prenos tovora.
S transportnimi trakovi lahko prenašamo sipki in kosovni material. Trak se običajno premika
vodoravno, če pa je speljan v naklonu, je običajno opremljen s prečnimi letvami, vzboklinami,
ipd, ki preprečujejo drsenje blaga (slika: 9.4).
Glavni sestavni deli transportnega traku so:
- deli konstrukcije z vodili,
- pogonske naprave,
- trak (plastika, guma, kovina, ipd.),
- različne dodatne naprave (napenjalne naprave ipd.)
Transpotni trakovi za direkten kontakt z živili morajo biti izvedeni tako, da zagotavljajo
optimalne higienske pogoje:
- so inertni,
- materiali se lahko čistijo,
- preprečujejo razsip,
- so odporni na delovanje čistil, itd.
Najbolj primerni materiali: plastika, nerjaveče jeklo.
Valjčni transporter je najbolj enostaven, navadno brez pogonskega mehanizma.
Najpogosteje se uporablja za transport pakiranega blaga, zlasti v skladiščih (slika: 9.5).
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Slika 9.4: Tračni transporter
Vir: Material Handling Equipment, 2008.

Slika 9.5: Valjčni transporter
Vir: Material Handling Equipment, 2008.

Transportni polži so varne naprave, ki pa so v rabi le za kratke transportne poti in
najpogosteje za sipke materiale (slika: 9.6).

Slika 9.6: Polžni transporter
Vir: Material Handling Equipment, 2008.
Viseči krožni transporter je navadno obešen pod strop in kroži nad delovnimi mesti.
Uporablja se za preskrbo delovnih mest z materialom ali surovino.
Elevator je neskončni trak opremljen s posodami, ki na spodnjem nivoju zajemajo sipek
material in ga prenašajo na višji nivo (slika: 9.7).
Cevni transport je primeren za daljše transportne poti (slika: 9.8).
Glede na princip delovanja je lahko:
• gravitacijski,
• pnevmatski:
- potisni (sistem s pritiskom)
- sesalni (z vakuumom)
Uporaba: sipka in tekoča živila ali delci živil v mediju, transport stranskih proizvodov.

Slika 9.7: Elevator
Vir: Material Handling Equipment, 2008.

Slika 9.8: Cevni transporter
Vir: Material Handling Equipment, 2008.
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9.2.2 Dvigala
Dvigala so najstarejše naprave za prekladanje materiala in so prekinjeno delujoče transportne
naprave.
Glavni namen dvigala je vertikalni dvig težkega bremena.
Dvigala so praviloma kombinirana z drugimi transportnimi sredstvi.
Poznamo več vrst dvigal:
- vitli,
- škripci,
- negibljiva in gibljiva dvigala,
- žerjavi,
- mostna, portalna in enotračna dvigala.
9.2.3 Ročne transportne naprave
so najstarejše med vsemi transportnimi napravami (ročni viličar, različni ročni vozički,
banjice in podstavki na kolesih – slike: 9.9, 9.10 in 9.11).

Slika 9.9: Ročni viličar
Slika 9.10: Banjice
Vir: Gorenje-BT viličarji (online) in Nieros (online).

Slika 9.11: Voziček s policami

9.2.4 Mehanizirana vozila
Mehanizirana vozila se porabljajo predvsem za hitro prevažanje materiala po nestalnih poteh.
Za svoje delovanje mehanizirana vozila ne potrebujejo veliko prostora.
Najbolj pogosto uporabljeni obliki mehaniziranih vozil sta: elektrovoziček in viličar.
Elektrovoziček:
- je transportna naprava na štirih kolesih, ki se giblje s pomočjo lastnega motorja, gnanega
z električno baterijo,
- vozilo upravlja delavec, ki ob vozilu hodi, na njem stoji ali sedi,
- sestavni del elektrovozičkov je nosilna ploščad, na katero se naloži tovor,
- hitrost elektrovozičkov ni velika, za svoje delovanje pa potrebujejo trdna in gladka tla, ki
morajo biti praviloma ravna,
- elektrovozički so ekološko primerne transportne enote.
Viličar:
- viličar se je razvil iz elektrovozička z dvižno platformo,
- primeren je za manipuliranje s takšnimi tovornimi enotami, ki jih lahko naloži,
- bistvena prednost viličarja je mehanizacija vseh manipulacij s tovorom,
- viličar je zelo gibljiv, primeren pa je za prenos tovora na razdaljah, ki niso predolge,
- hitrost viličarja je nizka, pogon je lahko baterijski (električni viličarji), plinski, bencinski
ali diezelski,
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-

delavec, ki viličar opravlja na vozilu sedi, stoji ali ob njem hodi.
nosilnosti viličarjev so različne (lahko tudi 50 ali več ton),
namesto vilic lahko imajo viličarji tudi druge pripomočke za manipulacijo s tovorom
(klešče ipd.)
Glede na stran zajema tovora ločimo viličarje na čelne, bočne in stranske (slike: 9.12, 9.13 in
9.14).

Slika 9.12: Elektrovoziček

Slika 9.13: Regalni čelni viličar

Slika 9.14: Visokoregalni
bočni viličar

Vir: Gorenje-BT viličarji, 2008.
V notranjih prostorih živilskega obrata (proizvodnja, skladišča) ni dovoljeno uporabljati
transportnih sredstev na dizelski ali bencinski pogon, ki z izpušnimi plini onesnažujejo okolje.
Zato se uporabljajo električni in plinski elektrovozički in viličarji.

9.3 SKLADIŠČA
Upravljanje skladišč (Warehouse Management - WM) pomeni obvladovanje tokov naročil,
zalog in pošiljk. Z načrtovanjem se optimizira zasedenost skladišč, pretočnost in izkoriščenost
prostora, širino transportnih poti, lokacijo in izvedbo ploščadi za natovarjanje, število in tip
viličarjev idr. transportnih sredstev v skladišču, ipd.
Osnovna naloga skladiščne službe je sprejemanje, varovanje in izdajanje surovin,
repromaterialov, polproizvodov proizvodov in drugega blaga. Poleg navedenih nalog v
skladiščih potekajo tudi:
-urejanje dokumentacije v zvezi s sprejetim in izdanim blagom,
-namestitev blaga v skladišča,
-pakiranje, če je potrebno.
Skladiščenje je eno izmed najpomembnejših področij gospodarjenja v vsaki organizaciji.
Predstavlja neke vrste blažilec v materialnih tokovih, omogoča normalen potek proizvodnih
procesov, saj zagotavlja nemoteno oskrbo ob planiranem času.
Smotrno zgrajeno in urejeno skladišče:
• mora zagotoviti čim manj manipulacij v skladišču, čim krajše transportne poti, čim
manj premeščanj, nobenih zastojev v transportu, torej opravljanje transportne naloge s
čim manjšim obsegom dela,
• blago mora biti vskladiščeno pregledno in dosegljivo, tok blaga od prevzema do
izdaje mora biti jasen in nedvoumen, sistem skladiščenja mora omogočati dobro
nadziranje blaga,
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•
•
•
•

omogočati mora čim bolj enakomerno razporeditev dela, čim manj konic in kratke
čakalne dobe,
zagotavljati mora kakovost vskladiščenega blaga z organizacijskimi (FIFO sistem) ali
tehničnimi rešitvami (pretočni regali),
omogočati mora fleksibilnost ob različnih spremenjenih pogojih znotraj ali zunaj
podjetja,
imeti mora ustrezno urejene rampe za natovarjanje (prilagodljivi nivoji, zaščita pred
zunanjimi vplivi: toplota, insekti, glodalci, ipd.), itd.

Stara, tradicionalna skladišča se umikajo sodobnim, visokoregalnim, avtomatiziranim
distribucijskim skladiščem, ki so informacijsko podprta.

9.4 ZALOGE MATERIALOV
Logožar (2004) opozarja, da je treba pri proučevanju skladiščnega poslovanja upoštevati tudi
zaloge. Njihov obseg namreč določajo skladiščni prostor in njegova opremljenost, pa tudi
število zaposlenih v skladiščih.
Na drugi strani pa skladiščenje, katerega glavna funkcija je vzdrževanje zalog, povzroča tudi
občutne stroške. V zalogah je investiran pomemben del sredstev, zato so lahko skladišča
prava “počivališča kapitala”.
Nabava stremi z gospodarnostjo nabav in obračanjem zalog k čim nižjim (optimalnim)
zalogam. Le-te pa se zaradi nihanja proizvodnje, prodaje in drugih dejavnikov, stalno
spreminjajo.
Zaloge so zato več vrst:
• najnižje – določajo količino materiala, ki mora biti vedno na zalogi,
• opozorilne – zaloga, ki opozori, da je potrebno naročiti material,
• varnostne – za primer nepričakovanih dogodkov v preskrbi (zamude v dobavi,
povečano povpraševanje po materialu),
• najvišje – predstavljajo zgornjo mejo, do katere je še gospodarno skladiščiti material.
Pogosto je maksimalna zaloga tista, ki se uporabi pri načrtovanju skladiščnega
prostora.
Pri zalogah živil je potrebno posebno pozornost posvečati roku trajanja posameznih živil in
temu primerno prilagoditi velikosti zaloge.
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9.5 SLEDENJE BLAGA IN POŠILJK
Sledljivost je zmožnost ugotoviti kje je in kaj se je s posamezno enoto dogajalo, zato je za
izvajanje sledljivosti potrebno zagotoviti povezavo med fizičnim tokom dobrin in tokom
podatkov, ki se nanašajo na njih. To zahteva upravljanje zaporednih povezav med tem kaj je
prejeto, izdelano, pakirano, hranjeno in odposlano preko celotne preskrbovalne verige.
Uvajajo se novi sistemi za računalniško sledenje blaga in logističnih enot in nadzor nad
premiki blaga ter delom v skladiščih.
Logistična enota je fizična enota (paleta, zabojnik, škatla) poljubne sestave, ki služi za
transport in/ali skladiščenje blaga. Z logističnimi enotami upravlja različno število partnerjev
v preskrbovalni verigi, prečkajo lahko industrijske ali državne meje.
Pri sledenju se uporabljajo nove tehnologije za identifikacijo blaga (bar kode, elektronske
oznake, pametni čipi), ki lahko s pomočjo senzorjev za temperaturo, vlago, idr. tudi nenehno
zapisujejo stanje pošiljke.
Najpogostejši sodobni načini identifikacijskih tehnologij, ki omogočajo sledljivost:
Elektronska oznaka izdelka (Electronic Product Code - EPC) je standardizirana številka, ki
je izpeljanka iz EAN kode in se uporablja v omrežju EPCglobal Network.
Omrežje EPCglobal Network s pomočjo radiofrekvenčne identifikacije (RFID) in spletnih
tehnologij omogoča varno pridobivanje in sporočanje podatkov o gibanju posameznega
izdelka v dobavni verigi v realnem času, kar izboljšuje možnosti sledenja ter povečuje stopnjo
avtomatiziranosti postopkov upravljanja z enotami.
Tehnologija radio-frekvenčne identifikacije (RFID) uporablja čip z anteno, ki prek
radijskih valov brez fizičnega ali optičnega stika omogoča prenos informacij.
Zaporedna koda zabojnika (Serial Shiping Container Code – SSCC) je standardna
identifikacijska številka, ki se uporablja za edinstveno identifikacijo logističnih enot.
Računalniška izmenjava podatkov (RIP) omogoča avtomatski prenos sporočil med
računalniškimi sistemi. Tako nadomesti počasen, drag in nezanesljiv postopek ročnega
vnašanja, obdelave in izmenjave podatkov ter povečuje produktivnost podjetij.

99

Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika , 3. del

9.6 POVZETEK IN VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN UTRJEVANJE
V proizvodnem podjetju so pomembni elementi logističnega sistema: zunanji transport,
notranji transport, skladiščenje, zaloge, manipuliranje z blagom ter informacije, komunikacija
in kontrola.
Pri transportu se uporabljajo različna prometna in transportna sredstva. Stara, tradicionalna
skladišča se umikajo sodobnim, visokoregalnim, avtomatiziranim distribucijskim skladiščem,
ki so informacijsko podprta, uvajajo se novi sistemi za računalniško sledenje blaga in nadzor
nad premiki blaga ter delom v skladiščih.
1. Kaj pomeni obvladovanje transportnih procesov v logistiki?
2. Kako delimo zunanji transport glede na uporabljena prometna sredstva?
3. Kaj vse vpliva na velikost transportnih stroškov?
4. Kdaj pri transportu in skladiščenju živil govorimo o posebnih pogojih?
5. Kaj določajo klavzule Incoterms?
6. Katere so naloge notranjega transporta v podjetju?
7. Opiši načine notranjega transporta.
8. Kaj je potrebno upoštevati pri načrtovanju skladišč?
9. Kaj mora omogočati smotrno urejeno skladišče?
10. Naštej vrste zalog materialov glede na potrebe proizvodnje.
11. Kaj pomeni sledljivost blaga?
12. Naštej nekaj sodobnih metod za sledenje blaga.
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