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Které obalové materiály? 

Polymery včetně biodegradovatelných polymerů 
a bioplastů– fólie, hotové obaly, nánosy 
polymerních materiálů (konzervové laky atd.) 

 

Papír, sklo a kovy – aplikace nanočástic   
    prozatím neuváděna 

Následující prezentace tedy výhradně  

o nanomateriálech na bázi polymerů 



Proč nanomateriály zavádět pro obaly 

potravin ? 

Zlepšení bariérové 

účinnosti 

Účinnější aktivní 

obaly 

Účinnější inteligentní 

obaly 

Zlepšení mechanických, 

tepelných, fyzikálně-

chemických parametrů  



Co brzdí aplikace nanomateriálů? 

Dosud nedostatečně popsané chování NČ  

 v polymerní matrici 

Mohou NČ migrovat z obalového materiálu ? 

 - obavy ze zdravotních účinků (malé 

 rozměry  velká reaktivita, možnost 

 pronikání do buněk či buněčných jader 

 (70 nm) 

Nejasný rozsah expozice populace NČ i 

 možnost jejich akumulace v organismu   



Co brzdí aplikace nanomateriálů? 

Jak sledovat uvolňování NČ ? 

 - Běžné metody chemické analýzy nevhodné 

 - Využívají se například: 

   - Mikroskopie atomárních sil (AFM) 

   - Frakcionace tokem v poli (FFF) 

   - Atomární emisní spektrometrie s indukčně 

   vázaným plazmatem (ICP-AES) 

   - Hmotnostní spektrometrie s indukčně  

   vázaným plazmatem (ICP-MS) 

  

  



Legislativa 

Nařízení EP a R (ES) č.1935/2004 – žádná 

zmínka o použití nanomateriálů 

Nařízení Komise (EU) č.10/2011 – Příloha I: 

pouze NČ TiN do PET lahví ( 20 mg/kg), 

saze ( 2,5 % w/w) a SiO2  

Nařízení Komise (EU) č. 450/2009 –  

 Článek 5: zákaz použití materiálů s NČ pro 

aktivní obaly i při oddělení funkční bariérou 

Použití materiálů s NČ pro kontakt s 

potravinami podléhá schválení EFSA 



Legislativa 
Země mimo Evropu. 

 - není legislativa regulující použití 

 nanomateriálů v kontaktu s potravinami. 

 - manuály a doporučení pro výrobce 

 materiálů pro kontakt s potravinami 

    - příklad „Guidance for Industry: Assessing the 

Effects of Significant Manufacturing Process 

Changes, Including Emerging Technologies, on 

the Safety and Regulatory Status of Food 

Ingredients and Food Contact Substances, 

Including Food Ingredients that Are Color 

Additives” vydaný FDA v roce 2014. 



Environmentální rizika materiálů s NČ 

Možnost akumulace NČ v životním prostředí 
s nejasnými důsledky  

Doposud nedostatek informací 

Možná analogie s kontaminací prostředí 
mikročásticemi polymerů 

 



Obalové nanomateriály využívané  

v praxi 

 

Obaly s funkční nanovrstvou 

 

Nanokompozitní materiály 

 

Aktivní systémy balení 

 



Obaly s funkční nanovrstvou 

Bariérové vrstvy 

 - metalizované fólie 

 - fólie s nánosem siloxanů (polymerních     
 oxidů křemíku – SiOx) 

 - PET lahve s nánosem uhlíku 

 - Al fólie s černou vrstvou nanesenou 
 nanotechnologií  

  (Toppits® Fix-Brat Alu) 

Susceptory – viz dále 

 



 Povrch metalizované PET fólie zobrazený metodou AFM  
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Polymerní nanokompozity 

Aplikace NČ (2-8 %) do polymerní matrice 

 - NČ různého typu (tvaru) i složení 

 - Zlepšení bariérové účinnosti vrstvy 
 polymeru 

 - Úprava funkčních vlastností 
 (mechanických, tepelných, fyzikálně-
 chemických atd.) 

Biodegradabilní nanokompozity (např. 
škrob/montmorilonit, PLA/montmorilonit 
atd.) 

 



Polymerní nanokompozity 

Hlavní typy prakticky využívaných NČ 

 - jílovité minerály (montmorilonit) – zlepšení 
  funkčích vlastností mnoha polymerů 
  (PA, PE, PVC, škrob atd.)   

 - Ag,  Ag-zeolity, TiO2, ZnO – antimikrobní 
  aktivita  

 - TiN – zlepšení mechanické pevnosti a  
  zpracovatelnosti PET 

 



Polymerní nanokomposity 

Montmorilonit – nejpoužívanější

   nanoplnivo  



Typy polymerních kompozitů 

Zdroj:  Alexandre M., Dubois P.:   Polymer-layered  silicate nanocomposites: preparation, properties and uses of a new class 

of materials.  Materials Scienec and Engineering, 28, 1-63, 2000 



Princip bariérové účinnosti 

nanokompozitů 

Zvýšení bariérového účinku je důsledkem prodloužení 

dráhy permeantu vlivem přítomných NČ 

Zdroj:  De Azeredo H.M.C.: Nanocomposites for food packaging applications. Food research International 42, 

1240-1253, 2009 



Typ NČ Polymer Obchodní značka Účinek Aplikace 
Země 

použití 

Jílovitý 

minerál 

PA 6 

Aegis_ OXCE 

Honeywell 

International Inc. 

Bariéra 
Bariérové 

lahve 

Jižní Korea 

Imperm 

Mitsubishi Gas 

Chemical Company, Inc. 

USA 

Škrob 
Plantic R_ Plastic Tray, 

Plantic Technologies, Ltd. 

Mechanické, 

rheologické 

vlastnosti, odolnost 

k vlhkosti 

Vložky do 

bonboniér 
Švýcarsko 

Ag 

PP 

FresherLongerTM, 

Sharper Image R_ 

Co. 

Antimikrobní účinek 

Misky na 

ovoce a 

zeleninu 

USA 

PP, elastomery 

Sina Antibacterial 

Food Storages, 

Dai Dong Tien, Co. 

Antimokrobí účinek, 

sorpce přípachů 
Misky 

Vietnam 

PP, kopolyester 

TritanTM 

e.WindowR_ Nano 

Silver Airtight 

Container, 

New Life Co., Ltd. 

Jižní 

Korea, 

schválení 

FDA 

Příklady systémů balení využívajících nanokompozitní materiály 



Typ NČ Polymer Obchodní značka Účinek Aplikace 
Země 

použití 

Ag 

elastomer 
Everin Food Containers Nano 

Silver Airtight, New Life Co., Ltd. 

Antimikrobní 

účinek 

Těsnící 

hmota 

Jižní 

Korea 

kopolyester 

TritanTM 

Incense Nano Silver Food Container, 

Dong Yang Chemical Co., Ltd. 
Misky 

PE 
Fresh Box Nano Silver Food Container, 

FinePolymer, Inc. 

PES, PP 
BabyDream Silver-nano Noble product 

lines, Babydream Co., Ltd. 

Kojenecké 

lahve, 

hrníčky 

PP, PE 

Anson Nano Freshness-Keeping Film, 

Anson Nano-Biotechnology (zhuhai) Co., 

Ltd. 

Obalové 

fólie, 

nádobky 

Čína, 

schválení 

FDA 

PP, elastomer 

Nano Silver Food Container, Cixi Mingxin 

Plastic & Rubber Factory 
Misky 

Čína 
Double handle nanosilver baby bottle, 

Shenzhen Ibecare Commodity Ltd. Co. 

Kojenecké 

lahve 

Ag - zeolit PP, PS, ABS Zeomic, Sinanen Zeomic Co.,Ltd. 
Obalové 

fólie 
Japonsko 

Příklady systémů balení využívajících nanokompozitní materiály 

Zdroj: Bumbudsanpharoke N. a Ko S.: Nano-Food Packaging: An Overview of Market, Migration Research, and Safety Regulations. Journal of 

Food Science. 80(5), R910-923, 2015. 

 



vrstvený PET obsahující Imperm 103 

(PET/Imperm 103/PET) 

jednoduchý PET 

Zdroj:  Maul P.: Barrier enhancement using additives. Fillers, pigments and additives for plastics in packaging applications. Pira 

International Conference, 5-6 December 2005, Brussels. 



Aktivní a inteligentní systémy balení 
využívající nanomateriály 

Aktivní a inteligentní obaly samovolně reagují 
na změny podmínek uvnitř či vně obalu 
změnou svých vlastností 

Aktivní obaly – změna vlastností eliminuje 
nebo minimalizuje negativní dopad změn 
okolí na kvalitu baleného produktu. 

Inteligentní obaly – indikátory monitorující 
historii potravinářského výrobku 

 

 



Principy aktivních systémů balení 

potravin 

Uvolnění aktivních činidel (konzervovadel, 
antioxidantů atd.) 

Sorpce nežádoucích látek (kyslíku, oxidu 
uhličitého, ethylenu, vlhkosti, přípachů atd.) 

Změny propustnosti obalu  

Změny teploty (susceptory, obaly se stínícími 
prvky atd.)  

 

Inteligentní obaly – indikátory (teploty, složení 
atmosféry, čerstvosti, růstu mikroorganismů 
atd.) 



Aktivní obalové materiály s nanovrstvou 

Susceptory  
 

Umožňují dosažení pečicího efektu při 
mikrovlnném ohřevu 

Tloušťka Al vrstvy cca 5 nm 

Struktura: 

Al - metaliza 

polyesterová fólie 
vnitřní povrch 

vnější povrch 
papír 
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Aktivní obaly se 

susceptory 



Nanokompozitní materiály  

s antimikrobiální  aktivitou 

 

Komerčně dostupné: 

     - nanokompozity s NČ  

 z Ag-zeolitů či Ag 

 

 

Vyvíjené: 

     - např. projekt NanoPack 

     - NČ – minerální dutá nanovlákna halloyzitu s 

        enkapsulovanými silicemi s antimikrobní 

        účinností (karvakrol) 

Ag - zeolit 



Perspektivy 

Aktivní systémy balení  

 Systémy balení s řízeným uvolňováním 

aktivních činidel (Control Release 

Packaging – CRP) 

 Využití dutých nanovláken či 

nanostrukturovaných polymerů  

 Možné využití biopolymerních NČ (micel, 

lipozomů atd.)   

 



Příklad vize antimikrobního obalu  

Činností mikroorganismů jsou hydrolyzovány 

nanočástice z nichž se uvolní antimikrobiální lysozym 

inhibující mikrobiální růst 



Systémy balení s řízeným 

uvolňováním aktivních činidel 

Nanostrukturované směsi polymerů („Smart 

blends“) 

  směsi dvou i více polymerů 

  polymerní fólie odlišné struktury 

  možnost regulace rychlosti uvolňování aktivní složky   

 

Roubované kopolymery 

  

 

 

Aktivní složka 

Rozložitelný 

„spacer“ (pH, 

enzyme atd.)  Polymer 



Nanostrukturované polymerní 

materiály 



Intelligentní obaly 

Nano-senzory na obalech  detekce of  

pathogenních mikroorganismů, toxinů, 

chemikálií atd. 



Příklady technologií s možností budoucího využití v 

oblasti aktivních a inteligentních systémů balení 

Tištěné pasivní elektrické 

komponenty 

Hologramy vytvořené přímo 

v obalovém materiálu 
Tištěné indikátory 

Obalové materiály 

využívající OLED 

technologii aplikovanou 

potiskem 

Hlubotiskem nanesené 

organické fotovoltaické 

články 

Bioaktivní vrstvy Tištěné 

elektrické 

články 



Závěry 

 Nanotechnologie – slibný a stimulující směr 
vytváření nových a inovativních systémů balení 

 Navzdory tomu je prognóza vývoje nejasná 

 Obecně vývoj, produkce a využití obalů s 
nanomateriály vyžaduje maximální opatrnost 

 Stále je nezbytné stanovit strategii a vyvinout 
účinný systém pro identifikaci a podrobný popis 
možných rizik plynoucích z využití nanomateriálů 



Děkuji za pozornost! 


