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Апстракт 

 Полимерната амбалажа има важна улога во зачувување на квалитетот и 

безбедноста на храната, без разлика дали станува збор за свежа храна (храна од 

растително и животинско потекло) или пак нивни преработки и полупреработки. Со 

избор на полимерен материјал со оптимална пермеабилност на гасови и пареа/влага, 

можна е зголемена трајност и зачувување на изворниот квалитет на спакуваниот 

производ.  

Во овој магистерски труд беа испитувани својствата на пермеабилност 

(коефициенти на пермеабилност, дифузија и растворливост) на три гасови: кислород, 

јаглероден диоксид и азот низ полимерни природни материјали: полимлечна киселина – 

PLA (со и без бариерна превлака) и Cellophane (со превлака), како и синтетички 

материјали од типот: биаксијално ориентиран коеструдиран полипропилен (BOPP coex) 

и биаксијално ориентиран полипропиленски филм со акрил и поли (винилиден-хлорид) 

бариерна превлака (BOPPAcPVDC), при различни температури: +40C, +200C, +400C, 

+600C. Во споредба со BOPP coex фолија, BOPPAcPVDC фолијата покажува поголема 

бариера на дифузијата на гасови. Пермеабилноста на гасовите низ сите испитувани 

фолии се зголемува со зголемување на температурата, а последица на сето тоа се 

намалени бариерни својства и намалена заштита на производот. 

Исто така, преку параметрите за квалитет (физичко-хемиска, микробиолошка и 

сензорна анализа) беа испитувани одредени својства на свежо изладено свинско месо, 

чувано во одреден временски период, на одредена температура, спакуванo во двата типа 

на погореспоменатите синтетички полимерни материјали кои претходно беа тестирани, 

наспроти нивните пермеабилни својства. Како и да е, од изнесените резултати 

BOPPAcPVDC фолијата го задржува свежото свинско месо подолг временски период од 

BOPP coex фолија, при што се продолжува и оптималниот век на траење на свежото 

свинско месо, од стандардните 7 дена до 14 дена на чување. 

  

Клучни зборови: гасови, пермеабилност, полимерни материјали (PLA, Cellophane, BOPP 

coex, BOPPAcPVDC), свежо свинско месо. 
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Temperature dependence of permeability of polymer films on different gases 

Case study: quality and safety (physico - chemical, sensory and microbiological analyses) 

evaluation of packaged fresh meat 

 

Abstract 

 

Polymeric materials intended for food packaging plays a significant role in the quality 

and safety preservation of fresh food products (from plant and animal origin), semi-processed 

and processed food products. Shelf life of packaged foodstuffs can be significantly extended 

by selecting suitable polymeric materials with optimal gas permeability characteristics, while 

the original quality of the packaged product is preserved (or not changed). 

In this master thesis permeability properties such as: coefficients of permeability, 

diffusion and solubility of three gases: oxygen, carbon dioxide and nitrogen were examined. 

First, two natural polymeric materials like, polylactic acid - PLA (with and without barrier 

coating) and Cellophane (with coat) were considered as well as two synthetic materials such 

as: biaxially oriented co-extruded polypropylene (BOPP coex) and biaxially oriented 

polypropylene film/foil with acrylic and poly (vinylidene chloride) barrier coating 

(BOPPAcPVDC). Tests were conducted at different temperatures: + 40C, + 200C, + 400C and 

+ 600C. Permeability of gases through all tested films increases as temperature increases that, 

results in a decrease of the barrier properties of the packaged product. BOPPAcPVDC foil 

compared with BOPP coex foil, shows greater resistance to diffusion of gases. 

The quality parameters like, physico - chemical, microbiological and sensory analysis, 

of vacuum packaged fresh chilled pork for a certain period of time at different temperature, 

packed in both types of the aforementioned synthetic polymer materials, which previously were 

tested, versus their permeable properties, were investigated as well. However, the results 

showed that the BOPPAcPVDC foil possesses better protection for fresh pork than the BOPP 

coex foil; Extension of packaged life of fresh pork in BOPPAcPVDC was doubled, from 7 to 

14 days. 

 

 

Key words: gases, permeation, polymer materials (PLA, Cellophane, BOPP coex, 

BOPPAcPVDC), fresh pork 

 



Магистерски труд      Данилоски Давор 

Содржина: 

Вовед ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Материјали ...................................................................................................................... 2 

1.2 Амбалажа ........................................................................................................................ 3 

1.2.1 Дефиниција на амбалажа ........................................................................................ 3 

1.2.2 Поделба на амбалажа .............................................................................................. 4 

1.2.3 Функција на амбалажа ............................................................................................ 4 

1.3 Полимерни материјали како амбалажен материјал .................................................... 5 

1.3.1 Термопластични полимерни маси ......................................................................... 8 

1.3.1.1 Полипропилен (PP) ............................................................................................... 9 

1.3.2 Биоразградливи полимери .................................................................................... 11 

1.3.2.1 Полимлечна киселина – PLA ............................................................................. 12 

1.3.3 Амбалажа на база на целулоза ............................................................................. 14 

1.3.3.1 Целофан ............................................................................................................... 14 

1.4 Превлаки и ламинати коишто се користат на материјалите за пакување на храна

 .............................................................................................................................................. 17 

1.4.1 Процес на нанесување на превлака (Coating Processes) ..................................... 17 

1.4.2 Превлаки од типот на Аc (акрил) и PVDC на полипропиленски филмови за 

пакување на храна .......................................................................................................... 18 

1.4.3 Коекструдирање на филмови за пакување на храна (BOPP coex) .................... 19 

1.4.4 SiOx и SiNx како превлаки на филмовите за пакување на храна ....................... 19 

1.5 Интеракција на храна и амбалажен полимерен материјал ....................................... 20 

1.5.1 Миграција ............................................................................................................... 20 

1.5.2 Бариерни својства на полимерните материјали .................................................. 20 

1.6 Амабалажа и храна ....................................................................................................... 25 

1.7 Свежо месо .................................................................................................................... 25 

1.7.1 Нутритивна вредност и хемиски состав на свежо свинско месо ...................... 26 

1.7.2 Технологија на свежо свинско месо .................................................................... 29 



Магистерски труд      Данилоски Давор 

1.7.3 Пакување на свежо месо ....................................................................................... 30 

1.7.4 Микрофлора на вакуум пакувано свежо свинско месо...................................... 35 

1.7.5 Сензорни анализи на свежо месо ......................................................................... 36 

2.  Цели на истражувањето.................................................................................................... 37 

2.1 Бариерни својства на одредени полимерни фолии наменети за пакување на храна

 .............................................................................................................................................. 37 

2.2 Евалуација на квалитет и безбедност (физичко-хемиска, сензорна и 

микробиолошка анализа) на пакувано свежо месо ......................................................... 38 

3. Експериментален дел ......................................................................................................... 40 

3.1 Материјали и методи за работа - (прв дел) ................................................................ 40 

3.1.1 Полимерни материјали/фолии .............................................................................. 40 

3.2 Материјали и методи за истражување – (втор дел) .................................................. 44 

3.2.1 Физико - хемиски анализи на пакувано свежо месо .......................................... 45 

3.2.2 Сензорна анализа на пакувано свежо месо ......................................................... 47 

3.2.3 Микробиолошка анализа на пакувано свежо месо............................................. 48 

4. Pезултати и дискусија ........................................................................................................ 49 

4.1 Бариерни својства на полимерни материјали ............................................................ 49 

4.1.1 Природни материјали ............................................................................................ 49 

4.1.2 Синтетички материјали ......................................................................................... 54 

4.2 Студија на случај: пакување на свежо свинско месо во полимерни синтетички 

фолии (BOPP coex и BOPPAcPVDC) ............................................................................... 67 

4.2.1 Физичко-хемиски анализи .................................................................................... 67 

4.2.2 Сензорна анализа ................................................................................................... 76 

4.2.3 Микробиолошки анализи ...................................................................................... 79 

5. Заклучоци............................................................................................................................ 83 

5.1 Бариерни својства ......................................................................................................... 83 

5.2 Квалитет и безбедност на спакувано свежо месо ..................................................... 84 

5.3 Правилен избор на амбалажа - услов за квалитетен и безбеден производ ............. 85 



Магистерски труд      Данилоски Давор 

6. Идни перспективи .............................................................................................................. 86 

7. Користена литература ........................................................................................................ 88 

8. Прилози ............................................................................................................................. 102 

8.1 Прилог бр. 1 Изведување и споредба на физичко-хемиските анализи кај 

спакуваното месо во двата типа на синтетички фолии (BOPPAcPVDC и BOPP coex)

 ............................................................................................................................................ 102 

8.2 Прилог бр. 2 Бариерни својства на природните материјали (PLA plain, 

Cellophane+coat и PLA+coat) ........................................................................................... 105 

 

 
 
  



Магистерски труд      Данилоски Давор 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Храната е пакувана за да го зачува својот квалитет и 

свежина, да ги почитува потрошувачите и да го олесни 

чувањето и дистрибуцијата“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codex Alimentarius Commission, 1985 
 



Магистерски труд      Данилоски Давор 
 

1 
 

Вовед 

Благодарејќи на напредокот во подрачјето на пакувањето дојде до експанзија во 

производството на амбалaжни материјали, прехранбени производи и современ начин на 

продажба на прехранбените намирници. Најголемиот успех на пазарот во голема мера 

зависи од видот на амбалажата, квалитетот на истата, дизајнот, најразличните закони и 

права за амбалажа, со што би ја зачувала свежината на храната и нејзиниот квалитет со 

најголем нагласок на нејзината здравствена исправност (безбедност на храната). 

Амбалажата мора да ја чува храната од најразличните опасности и контаминентни 

влијанија, во целост да го продолжи рокот на трајност на спакуваната храна (Ščetar, 

2014).  

Пакувањето на храна е еден вид на конзервирање на храната со цел зачувување 

на квалитетот на храната, ги намалува нејзините трошоци при чување и складирање и 

директно делува на намалена употреба на конзервансите и стабилноста за време на рокот 

на трајноста (Singh et al., 2009).  

Клучен параметар при изборот на материјалот се неговите бариерни својства 

коишто ја штитат спакуваната храна од влијанието на водената пареа, гасовите или 

светлината, како и од околината. Според Morais, (2015), развојот на полимерите и 

полимерното инженерство е во постојан пораст особено во последните децении, па 

според тоа од амбалажните материјали, полимерните материјали заземаат примарна 

улога во поново време (Ščetar, 2014). 

Во рамките на оваа магистерска теза, во  првиот дел, беа испитувани природни и 

синтетички полимерни материјали и тоа: полимлечна киселина (PLA) и целофан 

(Cellophane) како претставници од групата на природни полимерни материјали и 

биаксијално ориентиран, коеструдиран полипропилен (BOPP coex) и биоаксијално 

ориентиран полипропиленски филм со акрил и поли (винилиден-хлориден) бариерен 

премаз (BOPPAcPVDC) како синтетички полимерни материјали. Пермеабилноста, 

дифузијата и растворливоста на: азот (N2), кислород (O2) и јаглероден диоксид (CO2) низ 

погоре наведените полимерни филмови кои беа изложени на различна температура се 

испитуваше и се бараше корелација на основа на својствата на молекулите на 

испитуваните гасови.  

Во вториот дел во рамките на тезата беа испитувани: физичко–хемиските 

промени, сензорните и микробиолошките промени кои настануваат кај спакувана храна 

(свежо свинско месо), чувана во ладилник на температура од 40C, во период од 21 ден и 

спакувана во погореспоменатите синтетички полимерни фолии. 
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 1. Преглед на литература 

1.1 Материјали 

 

Материјалите се среќаваат во различни сегменти од нашето живеење, поради што 

со право може да се рече дека нашето секојдневие е под влијание на најразлични видови 

на материјали.  

Со познавањето на различните карактеристики на материјалите, со правилно 

организирање на релацијата: процесирање - структура - особини - апликација, може да 

се направи правилен и сигурен избор на материјали, кои ќе одговорат соодветно на даде-

ните потреби на човекот (Callister, 2001).  

Денес освен природните полимери во пакувањето на храната, широко се познати 

и повеќе употребувани синтетичките полимерни материјали кои се користат за изградба 

на различни видови на амбалажа (Vujkovic et al., 2007). 

Во однос на правилникот за амбалажа и амбалажeн отпад (NN 97/05), под 

амбалажа се подразбираат сите материјали коишто се користат за чување, транспорт или 

ракување (Ščetar, 2014).   

Материјалите или производите, вклучувајќи активни и интелигентни материјали 

и производи, треба да се произведуваат во согласност со добрите производни пракси, 

така што, под нормални или предвидливи услови на употреба, да не ги пренесуваат или 

излачуваат своите состојки/адитиви на храната во количество што може да го загрози 

здравјето на луѓето, да предизвика неприфатлива промена во составот на храната или да 

предизвикаат влошување на органолептичките карактеристики на истата (Fang et al., 

2017).  

Според светската организација за пакување (WPO - world packaging organization, 

2008), најмногу користени материjали се хартија и картон – 38 %, потоа пластичните 

материјали – 30 %, метали – 19 %, стакло – 8 %, а на останатите материјали отпаѓа околу 

5 %. Од вкупната потрошувачка на амбалажа, за прехранбената индустрија се користат 

околу 70% (Opara и Mditshwa, 2013). 
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1.2 Амбалажа 

 

  Низ динамичната и занимлива историја амбалажата е таа којашто го прати 

развојот на човековата цивилизација од самите негови почетоци. Настанала поради 

основни потреби, постои и до ден денес, а главната функција ѝ е да ја зачува храната на 

подолг временски рок. Амбалажата добива сѐ поголема улога во доменот на маркетингот 

и продажбата, со развој на пазарот, како и за транспортот на продуктите. Првите 

амбалажни материјали човекот ги користи од ресурсите од природата, но и голем број 

на идеи кои самиот човек ги преточува во амбалажа, денес претставуваат пример за  

функционалност на амбалажата (Muhamedbegovic et al., 2015).  

 

1.2.1 Дефиниција на амбалажа 

 

Поимот амбалажа не е лесно да се дефинира, поради нејзината повеќекратна 

улога. За да може производот да се заштити, на сигурен начин да се транспортира и 

достави на крајниот потрошувач, мора да се стави во соодветна амбалажа (Robertson, 

2013). Kishimoto, (1990), амбалажата ја дефинира како прилог на производот во вид на: 

вреќи, кутии, конзерви, туби, шишиња или друг тип на резервоари1 коишто може да 

извршат една или повеќе функции, како на пример: ракување, транспорт и употреба на 

производот, заштита на внатрешната содржина од надворешни влијанија до датумот на 

употреба, произведувач, количина, квалитет и идентификација на прехранбениот 

производ, лесна употреба, отворање или повторно затворање, повторна употреба или 

слично.  

Амабалажа може да се наречат и одредени облици на флексибилни материјали 

кои се оформени во одредена димензија (во однос на храната којашто се пакува) или 

евентуално графички направена амбалажа, во кои непосредно пред пакување се 

обликува и добива примарната амбалажа (Robertson, 2013). Деловите за затворање на 

амбалажа (затворачи, поклопци, чепови) и делови за внатрешна заштита на храната во 

материјалот на спакуваниот производ (прегради, перничиња итн.) се дел од 

дефиницијата за тоа што претставува амбалажата.  

                                                 
1 Резервоар (engl.: Container) во англиското говорно подрачје се однесува на секој вид резервоар како што 

се шишиња, кутии или слично за чување на супстанции, додека пак во нашите простори под овој поим 

вообичаено се подразбираат метални структури, коишто служат за транспорт на производи.  
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1.2.2 Поделба на амбалажа 

 
 Поделбата на амбалажата може да се направи на повеќе начини. Најважната 

поделба е: поделба на амбалажата во однос на амбалажниот материјал од којшто е 

направена, поделба на амбалажата во зависност од нејзината поврзаност со спакуваната 

содржина, поделба на амбалажата во однос на нејзината трајност, поделба на амбалажата 

во однос на нејзината примена (Muhamedbegovic, 2015). Постојат и некои други начини 

за поделба на амбалажа кои, исто така, можат да се пронајдат во литературата (Vujkovic 

et al., 2007). 

Амбалажата во однос на материјалот од којшто е направена се дели на: дрвена, 

хартиена, картонска, полимерна, метална, стаклена, текстилна и повеќеслојна  

(композитна) амбалажа.  

Поделбата на амбалажата во зависност од нејзиниот контакт со храната може да 

биде: примарна, секундарна и транспортна амбалажа (Vujkovic et al., 2007).  

 Во однос на нејзината трајност амбалажата се дели на повратна и неповратна 

(Muhamedbegovic et al., 2015). 

  Кога станува збор за нејзината примена, зависно од тоа за кој вид на производ е 

истата наменета, амбалажата може да се класифицира како амбалажа за хемиски, 

козметички, електротехнички, земјоделски производи, лекови и други производи 

(Cvetkovic and Markovic, 2010).  

 Амбалажата се дели, исто така, и според нејзината флексибилност на 

флексибилна, полутврда или тврда амбалажа (Marosevic, 2001; Vujkovic, 2007).  

 

1.2.3 Функција на амбалажа 

 
Амбалажата има важни функции меѓу кои се: заштита на спакуваниот производ 

од контаминација и расипување, лесен транспорт, чување на прехранбените намирници, 

како и продажба на прехранбениот производ и употреблива функција на самата 

амбалажа (Hine, 1995). 

Како заштитна улога за прехранбениот производ амбалажата мора да осигура 

интегритет на самиот производ, треба да ја оневозможи расипливоста на храната, а со 

тоа и губиток на масата на спакуваниот производ. Самата амбалажа мора да го заштити 

прехранбениот производ од физичките влијанија. Зависно од својствата на производот 

во амбалажата, амбалажата мора да го заштити прехранбениот производ, исто така, и од 
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хемиски и миробиолошки влијанија. Амбалажата мора да го прифати и заштити 

прехранбениот производ во целиот циклус од моментот на пакување, за време на 

транспорт, складирање и продажба, па сѐ до конечна употреба од страна на конзументот 

(Vujkovic et al., 2007). 

Во последно време се создаваат амбалажи кои ќе бидат лесно конструирани и 

лесно ќе можат да се поставуваат во друга амбалажа (Vrandecic, 2010). 

Продажната функција на амбалажата се согласува со современиот начин на 

пазарење, односно со самоопослужна техника на продажба на намирниците. 

Продажната амбалажа ја рационализира продажбата. Тоа значи дека се пакува она 

количество на прехранбена намирница колку што му е потребна на купувачот. Видот на 

спакуваниот производ, начинот на неговата употреба, трајноста, се основните фактори 

од тоа колкава ќе биде количината на пакуваниот производ во амбалажата.  

Лесно отворање, припрема на производот за употреба, земање на доволна 

количина на производот без негово расипување и повторно затворање на истиот, се 

главните употребливи функции кои една амбалажа треба да ги почитува. Еден од 

начините кои денес се употребуваат кај амбалажата е нејзината повторна употреба, т.е. 

рециклирање на амбалажата за чување на некои други предмети (Vrandecic, 2010). Исто 

така, во делот на функции на амбалажата спаѓаат: информативна функција на 

амбалажата, функција на содржината на амбалажата, сигурносна функција на 

амбалажата, еколошка функција на амбалажата. Сите овие функции треба да бидат 

меѓусебно складни за да се добие квалитетна амбалажа (Vujkovic et al., 2007). 

 

1.3 Полимерни материјали како амбалажен материјал 

 
За време на последните две декади полимерите наменети за пакување прераснаа 

во најбаран материјал за многу пакувачки апликации коишто доминираат над другите 

материјали од типот на хартија, метал или стакло. Полимерните материјали можe да 

бидат од природно и синтетичко потекло, но само дел од нив се употребуваат за 

пакување на храна. Полимерите коишто генерално се користат во пакувањето на храната 

се всушност не многу скапи синтетички полимери, а многу поретко природните 

материјали кои можат да се формираат во различни облици (фолии, кеси, шишиња) и ги 

поседуваат својствата кои одговараат за зачувување на храната, за време на 

дистрибуцијата како и за подолг временски период (Lee et al., 2008). 
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Зборот полимер потекнува од грчкиот збор „поли“ што значи многу и „мер“ што 

значи дел. Полимерот претставува голема молекула (познат како макромолекула) 

составена од илјадници мали повторувачки единици (мономери) кои се поврзуваат 

заедно во реакција на полимеризација или поликондензација. Јаглеродот и водородот се 

најчести основни структурни атоми во градбата на полимерите, но можни се и други 

видови на атоми како: кислород, хлор, азот, се сретнат во полимерната структура (Lee et 

al, 2008). 

Поделбата на полимерите се врши на основа на повеќе критериуми во коишто 

спаѓаат: структурата, потеклото, повторувачките единици, среденост и однесување на 

температура  (Pringer and Baner, 2008).  

Постојат два типа на полимери според тоа дали повторувачките единки - 

мономерите се исти или различни и тоа се: хомополимери и хетерополимери, соодветно  

(Edewele, 2000; Stipandelov-Vrandecic, 2011). На основа на нивното потекло полимерите 

се делат на природни и синтетички (Vujkovic et al., 2007). Во однос на структурата 

полимерите се делат на: линеарни, разгранети и мрежести полимери. Поделбата на 

полимерите во однос на нивната среденост е на: аморфни (потполно несредено 

поврзување на молекулите, како што е кај течностите), кристални (голем број на 

макромолекули правилно поставени) и кристаласти (истовремено поседуваат аморфно 

и кристално подрачје) (Lee et al., 2008). Во зависност од нивното механичко однесување 

во функција од температурата се делат на: пластомери, дуромери (дуропласти)  и 

еластомери (термопластични, термореактивни и еластомери) (Vujkovic et al., 2007). 

Пластичните материјали имаат широка примена за пакување на храна, 

обликувани како фолија или друг облик со структура која одговара на неговата примена. 

Во принцип овие материјали наменети за пакување на храна се инертни, но не може да 

се каже дека се непропустливи на гасови и пареа. Вообичаено, полимерните материјали 

се лесни материјали кои поедноставно се обработуваат или преработуваат во 

посакуваниот облик и големина, а во исто време овозможуваат широк избор во поглед 

на транспарентноста, бојата, цврстината, отпорноста и бариерните својства (Kirwan and 

Strawbridge, 2003; Alves et al., 2006).  

Првите пластики се добиени од природна суровина во првата половина на 20 век 

од масло, нафта и земјен гас. Повеќе од 40 % пластика се користи денес како амбалажен 

материјал, од којшто речиси половината отпаѓа за пакување на храна (Rhim et al., 2013). 

Пластиките се користат за пакување на храна во вид на: крут резервоар од типот на 

шишиња, тегли, чаши, туби, садови, флексибилни пластични филмови во форма на 
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вреќи, еднослојни, повеќеслојни и комбинирани материјали, пенеста пластика за 

изолација или подлошка способна да издржи компресија, пластични капаци и чепови, 

мембрана и пластични траки на пластични и стаклени тегли, филмови за употреба кај 

различни етикети (Kirwan и Strawbridge, 2003). 

Од вкупниот удел на пакување на прехранбените продукти, полимерите заземаат 

околку 90 %, од тоа за флексибилна амбалажа отпаѓа околу 70 %, а остатокот отпаѓа на 

крута амбалажа (Rahhem, 2012). Поради своите својства оваа амбалажа наоѓа голема 

примена пред метална, дрвена, текстилна, стаклена и хартиена амбалажа.  

Производите пакувани во полимерни материјали се полесни, а со тоа и за 

транспортот на така спакуваните производи се троши помалку енергија. Покрај 

позитивните карактеристики на полимерните амбалажни материјали, секако дека 

поседуваат и некои помалку атрактивни својства. Карактеристично за полимерните 

материјали е што во допир со органски растворувачи не се раствораат, туку започнуваат 

процес на бабрење, а тоа пак ја намалува механичката постојаност на пластичната 

амбалажа.  

Најголем дел од пластичните материјали добро пропуштаат светлина, гасови, 

пареа, воздух, затоа најчесто се модифицираат со помош на превлаки, 

додатоци/полнила/филери/ или ориентирање/истегнување, каде што добиваат подобри 

бариерни својства. Полимерите се сметаат за изолатори бидејќи лошо спроведуваат 

електрична струја и топлина. Хемиските промени коишто се јавуваат под влијание на 

климатските или други фактори се нарекуваат стареење кај полимерите. Стареењето на 

амбалажата претставува оксидациски процес што предизвикува губење на добри 

физичко-хемиски и механички својства. Брзината на тој процес зависи од влијанието на 

светлината и температурата, а се успорува со додаток на стабилизатор, кој го врзува 

кислородот и спречува оксидација или УВ стабилизација кај полимерните материјали.  

Денес постојат голем број на полимери на пазарот коишто може да се 

употребуваат за пакување на храна, но само одредени од нив се атрактивни за 

индустриските прехранбени сектори. Кај пакувањето на храна, високата достапност, 

ниската цена, добрите механички својства, добрите термички својства и оптималните 

гас бариерни својства се најважните критериуми за избор на полимерот за пакување 

(Rhim et al., 2013; Duncan, 2011).  

 Асортиманот на пластични материјали денес е навистина широк. За пакување на 

храна вообичаено се користат: полиолефини (полиетилен, полипропилен); полиестери 

(полиетилен терефталат, поликарбонат, полиетилен нафталат);  винилни пластични маси 
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(поливинил хлорид, поливинилиден хлорид, поливинил ацетат); полиамид, но застапени 

се и следниве кополимери: етилен винил ацетат (ЕVA), етилен винил алкохол (EVOH), 

стирен бутадиен (SB), акрилонитрил бутадиен стирен (ABS) и стирен акрилонитрил 

(SAN). Секој од овие пластични материјали се диференцира по своите карактеристични 

својства во однос на останатите, но сите полимерни материјали и по некои својства се 

многу слични помеѓу себе (Crosby, 1981; Vujkovic et al., 2007). 

Како и да е, загрижувачки за овие пластики е дека нивното производство се 

базира на фосилни горива, што ги прави истите штетни за животната средина. Како 

такви, акумулацијата на пластичните депонии во целиот свет прерасна во голема 

загриженост за здравјето на луѓето. Како одговор на сето ова, треба да се размислува за 

биодеградабилни полимери добиени од обновливи извори на енергија, пример целулоза, 

скроб итн., кои стануваат добри кандидати за замена на традиционалната пластика. 

Постојат три методи за производство на пластични амбалажи: методи за непосредно 

производство на амбалажа, метода за производство на полупроизводи, методи за 

производство на амбалажа од полупроизводи (Muhamedbegovic et al., 2015). 

Амбалажата од полимерни материјали најчесто се произведува на следниве 

начини: инјекционо калапирање – вбризгување (Injection moulding), калапирање со 

дување (Extrusion blow moulding), калапирање со дување по пат на вбризгување (Injection 

blow moulding), калапирање под притисок или компресија (Compression moulding), 

ротационо калапирање (Rotational moulding) (Vujkovic et al., 2007). 

 
1.3.1 Термопластични полимерни маси 

 
Амбалажата во најголема мера се изработува од пластомери (термопласти), 

полимерни материјали со линеарна и разгранета структура, коишто на повисока 

температура се топат, може да се обликуваат, но по ладење го задржуваат обликот и 

нивната структура и се стврднуваат (Vujkovic et al., 2007). Во оваа група спаѓаат 

полиоефините, коишто претставуваат голема група на полимери и важни 

термопластични материјали. Претставници на оваа група се: полиетилен и 

полипропиленски филмови (Vujkovic et al., 2007). Тие поседуваат одлична комбинација 

на својства, вклучувајќи флексибилност, сила, хемиска издржливост, лесна 

преработливост, лесни за рециклирање и можност за повторна употреба (Marsh and 

Bugusu, 2007).  
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1.3.1.1 Полипропилен (PP) 

 
 Полипропилен (РР) се добива со полимеризација на пропилен. Полипропиленот 

е најлесниот полимер од сите полимери со густина од 0,90 – 0,91 g/cm3. Има добра 

крутост, тврдина и покажува површина којашто е транспарентна (не секогаш) и глатка. 

За разлика од полиетиленот е малку потврд и повеќе проѕирен, исто така, дава поголем 

отпор на пукање за разлика од полиетилен. Хемиски е инертен и отпорен на органски 

или неоргански хемикалии. Полипропиленот дава добра бариера на водена пареа, масти 

и масла (Kirwan and Strawbridge, 2003). Не е токсичен, ниту е растворлив.  

Поради отпорноста на повисока температура, полипропиленот служи за 

пакување на храна во жешка состојба или за храна којашто после пакување мора 

термички да се стерилизира. Неговиот отпор кон загревање е голем, но неговoто 

топлинско заварување е мало, поради висока точка на топење (150 до 1600C).  

За подобрување на неговата заварливост се употребуваат најразлични лакови со 

кои се постигнува лакирање на полипропиленот, но на овој начин се намалуваат 

неговите бариерни својства за водена пареа и гасови. Основната особина на РР фолијата 

може да биде променета со коекструзија со други полимери (Galić et al.,  1996). На 

пример, додаток на етилен во количина од 5 – 20 % овозможува создавање на етилен – 

пропилен кополимер.  

Полипропиленот за разлика од полиетиленот е поинфериорен во однос на 

ударната јачина на ниска температура. Поради неговата неиздржливост на ниска 

температура, поголема примена имаат неориентираните полимери како кополимери на 

полипропилен.  

 Според Pringer and Baner (2008), биаксијално ориентираната полипропиленска 

фолија (ВОРР) се произведува по сув пат или пак со дупло дување. Со тоа се подобрува 

крутоста, транспарентноста, цврстината и отпорноста на удар при ниски температури, 

што значи дека има голем отпор на пропустливост на влага или гасови, а се 

карактеризира со одреден сјај. Со помош на ориентација се подобрува неговата 

отпорност на ладно, што може да се користи за пакување на замрзната храна. Има големо 

влијание врз пакувањето на кондиторски производи, пекарски производи, „ужинка“ 

производи, тестенини и сушено овошје.  

 Полипропиленот претставува делумно кристаличен полимер. Кристаличноста 

вообичаено предизвикува проблеми во термоформирањето. Полипропиленот под 

точката на топење многу тешко може да се обликува. Над точката на топење плочата 
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лесно се топи, се вдлабнува и многу е тешко да се постигне термо форма за производ 

(Kondo, 1990).  

 Полипропиленот е доста добар и погоден за метализирање со алуминиумска 

превлака при што станува непропустлив на светлина. Квалитетот на метализираниот 

полипропилен зависи од процесот на метализација, квалитетот на РР фолијата и 

количината на нанос од самиот метал. Вообичаено од металниот нанос на фолијата се 

движи во граница од 0,05 до 0,2 g/m2.  

Амбалажата ќе биде поатрактивна доколку површината на РР фолијата добие 

карактеристичен метализиран отсјај. Неметализираната верзија од РР може да има мат 

или сјајна површина. „Paper – look“ ефектот претставува мат површина којашто на 

надворешниот слој од ламинатот е обоена со боја од картон и кај потрошувачот го 

создава овој ефект. Полипропиленот било да е монослоен, ламиниран или збогатен е 

еден од најмногу користените материјли за пакување на „ужинка“ производи во форма 

на вреќи/торби (Muhamedbegovic, 2002). 

 Поради добрите својства неговата можност за модификација како и поради 

неговата едноставност за преработка и кополимеризација, примената на овој полимер е 

премногу различна. На пазарот и во пракса се користат огромен број на типови на PP, 

коишто меѓусебно се разликуваат по молекуларната маса, видот и количината на 

различни мономери во кополимери, во однос на видот и количината на додатоците и 

полнилата, способноста на боење, подобност за метализација и друго.  

 Полипропиленот се преработува преку процесот на екструдирање, а поретко со 

инјектирање. Температурата на преработката на хомополимери и кополимери е во 

границите од 200 до 2800C, а на композитните материјали е до 3000C.  

Полипропиленот е отпорен на делување на висока температура, а тоа значи дека, 

секоја амбалажа што е направена од полипропилен може да ги издржи условите на 

стерилизација во вода или водена пареа на температура до +1250C (Vujkovic et al., 2007). 

 

Ø Кополимери и соединенија на полипропилен  

 

 Полипропиленот многу лесно може да изгради кополимери со алкените при што 

најчесто се користи за изработка на кополимери со етилен. Учеството на етиленот тука 

е во гранците од 5 – 20 %. Таквиот кополимер има многу подобри карактеристики на 

квалитет за разлика од хомополимер на собна температура (Vujkovic, 1997). 

Ø Биаксијално ориентиран полипропилен (BOPP)  
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 Екструдираниот филм на полипропилен е аморфен, додека пак кристализацијата 

може да се постигне со едносмерно или двосмерно развлекување (моноаксијална или 

биаксијална ориентација) на филмовите на површинска температура. 

Биаксијалната ориентација ја зголемува и подобрува свиленкасноста на филмот 

и значајно ја намалува неговата заматеност, ги подобрува бариерните својства. 

Ориентацијата на PP вклучува морфолошка трансформација на сферулитите во мрежата 

на микрофибрилот (Nie et al., 2000). Ориентацијата на полипропиленот ја намалува и 

пропустливоста на гасови. Неодамнешните испитувања покажуваат намалена дифузија 

како динамична компонента на пермеабилност којашто е одговорна за смалување на 

пермеабилност на ориентираните PP филмови.  

PP е навистина добар материјал за пакување кога се работи за бенефитот за 

поволна цена и топлинска стабилност. Биаксијалнот ориентиран полипропилен (BOPP), 

со одредена превлака на површината, има значајно зголемени механички својства 

(Somlai et al., 2005).  

 

1.3.2 Биоразградливи полимери  

 
Новиот тренд на развој на полимерни материјали го опфаќа производството на 

материјали кои се биоразградливи. Стандардна дефиниција за биополимери сѐ уште не 

постои, сите дефиниции коишто се користат сега даваат корелација помеѓу 

разградливоста на материјалот и неговото однесување кон специфична животна 

средина. Според Albertsson and Karlsson, (1994), биоразградливи полимери се добиваат 

од акцијата на одредени ензими или хемиски декомпозиции поврзани со живи организми 

или нивни секрециони продукти, во одреден временски период (1 – 6 месеци) (Dadovic 

and Savic, 2010). Dadovic and Savic., (2010), потврдија дека природата може да се користи 

како модел во дизајнирањето на полимерните материјали. Според Petersen et al., (1999), 

биополимерите се произведуваат од обновливи извори на енергија во прв ред 

растителни, а во поново време и од животинско потекло.  

Постојат три типа на биополимери коишто според потеклото и начинот на 

производство се делат на полимери екстрахирани директно од биомаса, произведени со 

класична хемиска синтеза со користење на обновливи биомономери (синтетички 

произведени биоразградливи полимери) и полимери коишто се произведени од 

микроогранизми и генетичко модифицирани бактерии (Cuter, 2006).  Биоразградливите 
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полимери, освен тоа што имаат еколошки, значајни кај нив се и функционалните 

својства. Тие спречуваат губиток на влага, намалуваат оксидација на липиди, ја 

зголемуваат трајноста на производите и нивната микробиолошка стабилност (Cuter, 

2006).  

    

1.3.2.1 Полимлечна киселина – PLA  

 
 Еден од високо развиените биополимери претставува полимлечна киселина 

којашто се создава во реакцијата на деполимеризација на млечен киселински мономер, 

добиен од ферментација на шеќерна суровина, пченка итн., коишто пак се обновливи 

извори на енергија и лесно биоразградливи (Cabedo, L. et al., 2006). PLA се дефинира 

како материјал со можност да се рециклира, со голема транспарентост, висока 

молекулска маса, добра процесираност и резистентност на вода. Генерално, 

комерцијалниот PLA претставува кополимер помеѓу поли L - млечна и поли D - млечна 

киселина. Во зависност од L – лактидот, D  - лактид енантиомери, својствата на PLA 

може да вариваат од кристални во аморфни.  

Голем број научници го испитуваат квалитетот на овој материјал којшто е 

направен од PLA со D - лактид 6% помала количина, што претставува 

семикристалиничен полимер. Аморфниот тип, пак од друга страна содржи повеќе од 12 

% D - лактид енантиомер, при што покажува многу подобри својства, многу е лесен за 

употреба во прехранбениот сектор и има слични својства на полистирен (PS). Овој 

материјал е комерцијализиран од повеќе фирми со различни комерцијални имиња. 

Моментлано се користи за пакување на храна само за продукти со краток временски рок 

на употреба (Siracusa et al., 2008).  

 PLA претставува биополиестер којшто покажува највисок комерцијален 

потенцијал и денес се произведува во големи размери. Овој тип на полимер е доста 

осетлив на ензимска и хемиска хидролиза. Пред извесно време, PLA хомополимер беше 

создаден со директна ферментација од метаболитичко инженерираната Е. coli (Jung et 

al., 2010).  

Bastoli, C., (1997), докажува дека PLA претставува линеарен, алифатичен 

полиeстер којшто е синтетизиран од млечно киселинските мономери со поликонензација 

на слободни киселини или каталитичко индуцирана полимеризација на лактид 

(дилактон на млечна киселина). Својствата на PLA се доста слични на LDPE, но 
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ригидноста е доста повисока со повисока Тg (580C споредено со −250C за LDPE). PLA се 

деградира на температура над Тg (glass transition temperature). 

 PLA може да биде направена во филм, коекстудирана во ламинати, 

термоформирана или инјекционо дувана во шишиња или во храна-послужувачки 

контејнери (Erwin T.H. Vinka et al., 2003).  

 Механичките својства на овoј материјал со био основа се слични на оние 

механички својства на синтетичките полимери, а посебно поради тоа што е чувствителен 

на топлина и влажност. Ориентацијата на PLA покажува механичка сила и стабилност 

на висока температура, со што оваа група на филмови се делат на меки и еластични до 

тврди и со голема сила. PLA има Тg од 600C, температура на топење од 600C, 

температура на иницијација од 800C и механички својства слични на PET (полиетилен 

терефталат) (Sodergrad, A. et al., 2002).   

 Пластификатори може да се додадат на PLA за да се намали Tg, што резултира 

на намален стрес и поголема елонгација во собна температура, со што се испитува 

флексибилноста на филмовите. Цитрат дериватите како што се трибутил цитрат (TBC) 

и ацетил трибутил цитрат (ATBC) се додаваат на PLA како и глицерол три ацетат и 

ацетил глицерол монолаурат, со што се зголемува елонгацијата од 60 – 100 пати 

(Roberston, 2013). 

 Според Auras et al., (2006), во однос на нејзините бариерни својства,  PLA има 

подобра бариера на кислород, дури 4 пати од PS, но не така добра како и PET. 

Апсорпцијата на етил ацетат и D – лимонен во PLA полимерите била забележана во 

испитувањата вршени на бариени својства на овој материјал. Овoј материјал поседува 4 

пати повисок коефицинет за трансмисија на водена пареа (WVTRs – water vapor 

transmission rates) за разлика од конвенционалните филмови. За жал, нејзините бариерни 

својства на водена пареа се помали од оние на PET, PP или PVC. Биаксијални 

ориентираните PLA (BOPLA) филмови се испитувани со цел подобрување на 

бариерните својства. Пермеабилноста, растворливоста (сорпција) и дифузијата во PLA 

биле испитувани (Almenar and Auras, 2010).  

Madival et al., (2009), ги проучувале профилот на PLA и останатите 

биоразградливи материјали коишто се употребувале за создавање на контејнери за 

јагоди со користење на LCA (Life cycle assessment) методологија. Од испитувањата е 

докажано дека сите додадени соединенија како фертилизатори, пестициди, хербициди, 

семиња од пченка се потребни за раст и одгледување на пченка којашто се користи за 

производство на PLA.  
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Примената на PLA како полимерен материјал во групата на биоразградливи 

материјали е голема. Една од главните примени е изработката на торби. Од PLA се 

изработуваат хартиени чаши, кои се обложени со слој на PLA и кои имаат поголема 

цврстина од оние изработени од PE (Fidanchevska et al., 2009). 

Друга употреба на PLA е за пакување на пекарски продукти и кеси за леб, свежа 

паста, и салати. PLA има свои предности, во доказот дека 30 - 50 % се користи помалку 

енергија за производство на PLA отколку за останатите полимерни материјали 

(полипропилен). Еколошки е поприфатлива, но како недостаток е тоа што во нејзиниот 

почеток истата мора да подлежи на поскап третман за разлика од останатите полимери 

(Robertson, 2006). 

Со новите сознанија на GRAS (Gennerally Recognised As Safe), PLA денес се 

користи за пакување на храна каде што доаѓа во директен контакт со материјалот којшто 

се испитува, како што се шишињата за млеко, вода, џус, пиво, опаковки за сирење и 

свежа салата, филм пакување за свежа салата, пакување за бонбони. Со поголемите 

достигнувања во технологијата, PLA во иднина може да има потенцијал да се употребува 

наместо синтетичките пластики (Lee et al., 2008). 

 

1.3.3 Амбалажа на база на целулоза 

 
 Како природен полимер од целулозата може да се произведат голем број на 

полимерни материјали, коишто во последно време имаат големо значење во 

производството на амбалажа. Денес, главно се користат пластични материјали коишто 

се многу поевтини и со подобри својства. Како амбалажен материјал во улога на 

полимерни материјали на база на целулоза се јавуваат: целофан, целулозен ацетат, 

целулозен пропиноат, целулозен ацетобутират и етил целулоза (Vujkovic et al., 2007). 

 

1.3.3.1 Целофан  

 
 Уште во 1981 година откриена е реакцијата помеѓу алкалицелулоза со јаглероден 

дисулфид, при што настанува многу вискозен дериват на целулоза којшто е растворлив 

во вода и бази. Тој дериват за првпат е искористен за производство на регенерирана 

целулоза – целофан. Целофанот претставува материјал којшто, исто како и хартијата, се 

произведува од целулоза. 
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 Целофанот има потекло од природни суровини, дрво; на основа на неговото 

природно потекло тој е прифатлив здравствено и еколошки. При неговото производство 

се троши голема енергија, а за тоа сведочи фактот дека неговата побарувачка и 

потрошувачка во последните години е намалена во однос на другите амбалажни 

материјали. Може да се замени со ориентиран РР којшто има супериорни 

карактеристики, поевтин е, но во потполност сѐ уште не се користи (Mathlouthi, 1994). 

Составен е од D-гликозидна единица поврзана со гликозидна врска (Matz, 1984). 

Најважните својства кои го чинат целофанот каков што е, се: транспарентноста, 

површинскиот сјај и цврстиот допир. Целофанот никогаш сам не се користи за пакување 

на одреден производ, туку се користи за подобрување на својствата на ламинарна фолија 

или како облога на различни пластики, бидејќи се подобрува термоспојувањето, 

бариерата на масти и гасови, како и квалитетот на боите. Пермеабилноста на целофанот 

на водена пареа е голема (Sumimoto, 1990).  

Целофаните коишто имаат високо бариерни својства се состојат од целулозна 

основа и обложени се од едната или од двете страни со PVDC полимер. И покрај тоа што 

е со различна голема и квалитет, целофанскиот филм се одликува со растеглива јачина 

и други механички својства што е посебно важно при брзо стројно пакување. Доволно е 

еластичен и мек, поседува голема отпорност во однос на кинење, но доколку малку 

започне да се кине, лесно се завршува овој процес. Целофанот е извонредно проѕирен, 

со глатки и сјајни површини, лесно и добро графички се обработува, а тоа претставува 

една негова многу важна особина кога зборуваме за продажната фукнција на 

амбалажата. 

Целофанот е непропустлив за микороорганизми, прашина, вода, масти и масла. 

Сето тоа води кон неговите позитивни својства. Но, од друга страна, самиот целофан 

поседува и негативни својства. Тој е многу хигроскопен и нема можност за затворање на 

амбалажа од целофан со термо заварливост, т.е. термоспојување.   

Доколку подолго време се изложи на влажен гас или доколку дојде во допир со 

вода, бабри и се збрчкува, станува пропустлив за кислород, многу растеглив, а неговата 

цврстина на кинење му се намалува. Поради тоа не се употребува за пакување на течни 

и хигроскопни намирници, т.е. намирници на коишто влажноста не смее да им се менува 

во функција време. Доколку целофанот се исуши заради негово изложување на висока 

температура во подолг временски период, тој повеќе не може да се употребува за 

пакување на строј со голема брзина при работа.  
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 За да се намалат негативните својства коишто ги поседува чистиот целофан, 

денес се употребува таканаречениот лакиран целофан или ламиниран со 

термопластични полимерни филмови.  

Целофанот може да се лакира од едната или од двете страни. Лакот претставува 

бариера за влез на влага, го штити целофанот од можното бабрење при што се намалува 

опасноста од влез на кислород и други гасови како и ароматични компоненти на 

одредена намирница. Се намалува и можноста за акумулација на статичен електрицитет 

и се подобрува лизгањето на допираната површина на лакираниот целофан со метал или 

со друг филм (Vujkovic et al., 2007). 

Најпознатите превлаки за подобар перформанс на целофанот се поливинилиден 

хлорид (PVDC) и нитроцелулоза. Како и да е, целофанот со превлаки поседува неколку 

одлични својства кои не смее да бидат занемарени. Неговите бариерни својства (кај 

целофанот со превлаки) се во иста мера како и останатите полимерни материјали. Лесно 

е достапен на пазарот заради неговите особини како: јакост, јасност, природно 

антистатично однесување и неговите лесно печатени атрибути (Lee et al., 2008). 

Нитроцелулозниот лак е раствор на нитроцелулоза во органски растворувачи 

(мешовина на етилацетат, амилацетат и бутанол). Нитроцелулозниот лак е еластичен. 

Неговите својства би се подобриле доколку се додаде природна смола (Vujkovic et al., 

2007).   

 Покрај високите цени целофанот сѐ уште се употребува за пакување на слатки, 

чоколади, сирење, ужинки и сушена храна. Еколошката слика поставена за овој 

материјал го прави сѐ уште доста користен како биораградлив материјал (Lee et al., 

2008). 

Од вкупното производство на целофан, околу 90 % се користи за пакување на 

намирници од храна и тутунски производи. МС-филмовите (целофан со нитроцелулозна 

превлака) имаат широка употреба, особено за завиткување на цигари, кондиторски и 

фармацевтски производи и леб. За пакување на свежо месо се користат филмови коишто 

се лакирани само од едната страна, каде што нелакираната страна доаѓа во контакт со 

месото, при што доаѓа до влажнење на филмот и делумна пропустливост на кислород. 

На тој начин се одржува црвената боја на месото. Надворешната лакирана страна го 

намалува сушењето. Едноставно лакираниот филм, исто така, се користи и за изградба 

на ламинати со РЕ-LD филмови коишто се користат за вакуум пакување на сирење, 

сланина, кафе и друго. Целулозниот филм во ламинатот обезбедува бариерни својства 

(Vujkovic et al., 2007). 
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1.4 Превлаки и ламинати коишто се користат на материјалите за пакување на 

храна  

 
Процесите на поставување на превлака (coating) и ламинирање се два од најмногу 

користените процеси за трансформирање на флексибилни филмови во продукти коишто 

имаат својства кои се корисни за амбалажниот материјал за пакување на храна. Превлаки 

(или нанесување на превлака) претставува процес на аплицирање на два или повеќе 

слоеви од некој премаз на површината на материјалот, додека ламинирањето 

претставува поврзување на две или повеќе фолии во еден мултислоен систем (Brown, 

1992).  

Постојат две техники кои се важни за фабрикацијата на ламинатите и тоа: 

адхезивна ламинација и ектрузивна превлака. Врз основа на тоа, постојат повеќе начини 

за нанесување превлаки. Како и да е, пред ламинарните филмови и филмовите што се 

користат како превлака, потребно е површината на материјалот да овозможи добра 

атхезија (Robertson, 2013). 

Нитроцелулозатата и PVDC-кополимерите се најчесто кополимери коишто се 

користат како превлаки, но со појава на синтетички превлаки тие земаат поголем размер 

во аплицирањето на материјалите. Превлаките коишто се на основа на латекс имаат 

голема примена денес (Robertson, 2006). 

 

1.4.1 Процес на нанесување на превлака (Coating Processes) 

 
Превлаката на основа на екструзија (extrusion coating) често го носи името и 

ламинирана екструзија (Brown, 1992). Во пракса, многуте технологии на ектрузија и 

превлаки се користат за подобрување на својствата на LDPE, PP, PA и PET (Robertson 

2006).  

Ектрузионото превлекување (extrusion coating) вклучува ектрузија на слаб 

полимерен филм во различни видови на супстрати што вклучуваат пластика, хартија и 

метална фолија. Ектрудатот може да биде направен во однос на посакуваната дебелина 

во растопена состојба и превлечен (coated) на супстратот. Потоа полимерот се лади и се 

зацврстува на сет од ладни ролни.  

Бариерните превлаки со екструзија на PVDC некогаш се користат за да ги 

подобрат бариерните својства на кислород и влага (Lee et al., 2008).   
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Некои примероци од екструзионо коатирање се со превлаки на хартиени 

материјали за млеко или џусеви, превлака од алуминиумска фолија за да се подобрат 

топлинските својства и пластичните структури коишто не може да бидат 

коекструдирани за време на процесирањето (Lee et al., 2008).  

 

1.4.2 Превлаки од типот на Аc (акрил) и PVDC на полипропиленски филмови за 

пакување на храна 

 
 Коеструдираниот полипропиленски филм за пакување на храна покажува висока 

сила, јасност и сјај (овие својства се повеќе изразени кај ориентираниот, отколку кај 

неориентираниот полипропилен). Овој материјал лесно може да биде коеструдиран и 

тука може да се појават одредени апликации кои ги подобруваат неговите својства.  

 Една од тие апликации коишто се додаваат врз овој филм е акрилот, т.е. добивање 

на акрилно-превлечен ориентиран полипропилен, којшто се користи за пакување на 

слатки, бонбони и ужинки. За да се зачува мирисот и вкусот на производот врз овој слој 

се додадва уште еден слој од PVDC (Valentas et al., 1997). 

 Акрилните превлаки се ацилни (Ac) мономери (H2C=CH C(=O) акрилни и 

метакрилни киселини коишто може да бидат во облик на естер, каробксилна киселина и 

амиди. Акрилот хемиски е постојан, флексибилен, отпорен на деградација, којашто 

може да биде предизвикана од ултравиолетово зрачење и добро се прилагодува на 

површината на полипропиленските филмови, со што ги штити од надворешно влијание. 

Превлаката на база на акрил како сама не делува на бариерните својства на филмот, но 

овозможува широко подрачје на термоспојување (Tracton, 2006).  

 Поливинилиден хлорид (PVDC) настанува со полимеризација на винилиден 

хлорид (CH2=CCl2). Молекулата на поливинилиден хлорид има симетрична молекула од 

поливинил хлорид, поради тоа има поголем афинитет на кристализација. Се омекнува 

на температура од 2000C (Muhamedgegovic et al., 2015).  

Поради неговите високи бариерни својства на гас и на мириси, се користи како 

амбалажа за заштита на осетливи намирници. Може да се користи како едноставен филм 

за пакување на живина и колбаси, сирење, чај, кафе, каде што се користи топла вода за 

стегнување на вреќите, поради постигнување цврсто обложување на фолијата околу 

храната (skin packaging). PVDC најчесто се кориссти како премаз за хартија, картон, 

пластични полимерни филмови како што се BOPP филмовите/фолиите (Kirwan and 
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Strawbridge, 2003). Исто така, се користи за пакување во модифицирана атмосфера 

(Marsh and Bugusu, 2007). 

 

1.4.3 Коекструдирање на филмови за пакување на храна (BOPP coex) 

 
 Процесот на коекструзија се користи за комбинација на различни материјали во 

еден филм (Karagiannis et al., 1987); (Schrenk et al., 1987). Речиси сите филмови може да 

се коекстудират во три, пет, седум, девет или повеќе слоеви. Комбинацијата за повеќе 

материјали во еден филм овозможува подобри својства на материјалот којшто се добива 

со спојување на повеќето материјали заедно. Коекструзијата се користи за производство 

на високо перформансни филмови за пакување, како што се оние за пакување на храна.  

 Полипропиленот којшто е коекструдиран се користи за одржување на квалитетот 

и безбедноста на храната подолг временски период (месо, бебешка храна, сосови, 

нутритивни суплемнети). Има голема примена во модифицираната атмосфера за 

пакување (MAP) за месо, медицински и фармацевтски производи.  

 Типично, коеструдираната форма на биаксијално ориентираниот полипропилен 

(BOPP coex) содржи симетрична врска на полипропилен / меѓуслој / адхезив / бариерен 

слој / адхезив / меѓуслој / полипропилен или полиоефини. Бариерниот филм нормално е 

EVOH, PVDC, или Nylon (Valentas et al., 1997).  

 
 
1.4.4 SiOx и SiNx како превлаки на филмовите за пакување на храна 

 

 Механичкиот интегритет е клучен предуслов за дизајн, создавање и 

функционалност на слабите филмови/фолии коишто се користат во нанотехнологијата и 

биоматеријалите (Crawford, 2005).  

Голем број од неорганските материјали како SiNx и SiOx се развиени во 

последниве години и покажаа зголемени бариерни својства на полимерниот филм, со 

што го заштитува спакуваниот производ од пареа, кислород итн. SiNx е јак, 

транспарентен, хемиски интертен и диелектричен материјал. Кислородните превлаки 

(SiOx) се користат поради нивните диелектрични својства и се користат како бариера кај 

пакувањето на храна (Brody, 1994).   

SiNx има подобри бариерни својства на пареа за разлика од SiOx, но како и да е, 

овој тип на филм мора да биде подготвен на пониска температура. Од друга страна, SiOx 
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– превлаките, пак имаат антирастегливи и јаки карактеристики (Creatore et al., 2002). 

Комбинацијата на овие две превлаки во една мултислојна превлака е клучна за 

вистинска бариера на различни гасови и пареи2. 

 

1.5 Интеракција на храна и амбалажен полимерен материјал 

 
Постојат три типа на интеракции на храна со амбалажа, а тоа се: пренос на 

состојките од амбалажата во храната, пренос на состојките од храна во амбалажен 

материјал, пренос на гасови и водена пареа од околината и испарливи органски 

соединенија на храната низ амбалажата (Vujkovic et al.,  2007). 

 

1.5.1 Миграција 

 
Преносот (транспорт) на состојките од амбалажа во храна и обратно се нарекува 

миграција. Под поимот нормална миграција се подразбира миграција во смер амбалажа-

храна, а додека пак поминување на состојките од храна во амбалажата се нарекува 

негативна миграција. Миграцијата и во двете насоки има негативно дејство на 

органолептичките својства и здравствената сигурност на храната. Познати се два типа 

на миграција во „food-contact“ законодавството: глобална или вкупна и специфична 

миграција. 

Иако голем број на состојки немаат голем ризик  (сепак се непожелни), при 

нивното преминување, па тие го градат концептот на глобална миграција. Специфичната 

миграција се однесува на состојките кои претставуваат опасност за здравјето на 

потрошувачот, кои ги има во прехранбените производи во многу мали количини (Jasic 

et al., 2013). 

Фактори коишто влијаат на миграцијата се: природа на храната, тип и обем на 

контакт, време на контакт, температура на контакт, природа на амбалажниот материјал, 

количина и карактеристики на мигрантите (Barnes et al., 2007). 

 

1.5.2 Бариерни својства на полимерните материјали 

 

                                                 
2 FP7 project (NMP.2011.LARGE.5) – Dibbiopack, Sustainable functional coatings for future packaging: barrier 

and antimicrobial coatings. Sabine Amberg-Schwab, Daniela Collin (ISC) Ilija Nasov, Anka Trajkovska Petkoska 

(PLASMA). 
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 Бариерниот ефект е тип на интеракција којшто го објаснува интензитетот на 

можниот премин на соединенија од околината (гасови, водена пареа, микроорганизми, 

зрачење) низ амбалажниот материјал во пакуваната храна (слика бр. 2). Врз квалитетот 

на производот и неговата одржливост големо влијание имаат бариерните својства. 

Доколку се познати податоците за пропустливост на кислород низ полимерните 

материјали, можно е со помош на софистицирана метода за одредување пропустливост 

на материјалот на гасови и водена пареа, лесно да се пресмета одржливоста на 

производот, ако е позната количината на кислород којашто производот може да ја поврзе 

без никакви последици на квалитетот (Galić et al., 1996). 

 Бариерните својства на амбалажниот материјал не влијаат само на прехранбениот 

производ, неговата одржливост туку и на неговиот квалитет. Постојат два механизми по 

кои гасовите или водената пареа поминуваат од една страна на пластичниот филм на 

другата страна на истиот. Низ отворите на филмот може да поминат водената пареа или 

гасовите само доколку филмот е порозен. Тоа е од големо значење за филмовите коишто 

се доста тенки. Гасовите и водената пареа може, исто така, да поминат и низ дебели 

филмови преку процесите на растворливост (или апсорпција) и дифузија. Овој 

комбиниран процес се нарекува пермеабилност, а гасот или течноста коишто мигрираат, 

го носат името пермеат. Пропустливоста на амбалажата во однос на гасовите зависи од 

видот и дебелината на амбалажниот материјал (Vujkovic et al., 2007).  

 Процесот на пермеабилност низ полимер може да се објасни преку моделот за 

дифузија на пермеат во три случаи: сорпција на гас на полимер, дифузија низ полимер, 

деспорпција на гас од другата страна на полимерот. 

Според тоа, пермеабилноста (P) зависи од дифузијата на гасот (D) растворена во 

полимерот и градиентот на неговата концентрација којашто е пропорционална на 

растворливоста (S) на гасот во полимерот (Vujkovic et al., 2007). 

Сорпција - почетното ширење и пенетрација на молекулите на пермеатот во 

полимерната матрица ја опишува сорпцијата. Овој поим ги опфаќа апсорпција, 

адсорпција, инкорпорирање на микропори во матрицата и агрегирањето на молекулите 

во агрегати. Самиот пермеат истовремено може да се опише со неколку модели за ист 

полимер (Ščetar,  2014).  

Дифузија - преносот на гасовите низ амбалажниот материјал се одвива со 

процесот на дифузија на молекулите  и во изотропен состав при контантна температура 

и притисок. Таквиот пренос е дефиниран со Фиковите закони. Според Фиковите закони, 

количината на соединенија (cm3, mol, gram), којашто дифундира во единица време низ 
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единица површина е пропорционална на градиентот на концентрација (C), а обратно 

пропорционална на дебелината на амбалажниот материјал којшто има определена 

пропустливост (Х). Овој закон математички може да се претстави на следниот начин (1): 

 

                                                                        Ј = - D 
 !

 "
                                                         /1/ 

каде што: 

 

D коефициент на дифузија (cm2 s-1) чијашто вредност зависи од природата на 

делумно пропустливиот материјал, видот на дифундирање на гасните соединенија и 

температурата.  

 На основа на горенаведената равенка (1) можно е да се пресмета концентрацијата 

на компонентите коишто дифундираат во која било точка по дебелина на пропустливиот 

материјал во одредено време, доколку во составот не се одвиваат хемиски реакции. 

 На основа на Фиковиот закон можно е да се пресмета и промена на 

концентрацијата на компонентите кои дифундираат или нејзина концентрација во 

затворена амбалажа во функција време. Од сето ова, може да се заклучи дека лесно може 

да се пресмета количината на гасната компонента (Q) којашто дифундира низ 

дебелината на мембраната (x), површината (А), за време (t) во однос на равенката (2) и 

тоа: 

        

                                                               # = $ · % · &
!'(!)

"
                                                 /2/ 

 

Волуменот на гасовите компоненти (ml или cm3) се означува со (Q) и може да се најде на 

страната со пониска концентрација на делумно пропустливите полимерни мембрани, а 

зависи од концентрацијата на переабилниот гас, т.е. парцијалниот притисок и 

раствортливоста (коефицинет на пропустливоста) од гасот во мембраната.  

Врз основа на горенаведеното, следува дека концентрацијата на дифузионите 

компоненти (C) е пропорционална на продуктот на парцијалниот притисок (P) и 

растворливоста (S) на тие гасни компоненти во полимерната амбалажа:  

                                                  

                                                                 * = + · ,                                                                 /3/ 

 

Поставувањето на овој израз во равенка следи: 
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                                                        # =
- · / (1'(1)) 3 · 4

5
                                                          /4/ 

 

Производот $ · + се нарекува пермеабилност (P): 

 

                                                              , =  
6 · 5

3 · 4 (1'(1))
                                                          /5/ 

 

 

Оттука би следувало: 

 

                                                                 
7

8
=

9

5
%(∆;)                                                            /6/ 

 

Изразот P/X се нарекува пермеабилност или пермеанца (коефициент на пермеабилноста 

поделен со дебелината на филмот Х). 

 

А = површина на амбалажен материјал (обично во m2) 

t = единица време (обично ден или 24 часа) 

Х = дебелина на полимерен амбалажен материјал (обично 1 µm) 

∆p = разлика на притисоци на гасот од една и од друга страна на 

фолија/полимер/површина поради остварување на погонски сили за да се утврди 

пропустливоста (обично е 1 bar, односно 0,1 МPa) 

 

Пермеабилност или пермеанца (permeability or permeance, P/X), го дефинира 

преносот на пермеатот низ единечна површина на материјал, единечна дебелина, 

условена од разликата на притисоците помеѓу двете површини, дефинирани услови на 

температура и релативна влага од двете страни на површината cm3/m224hPa (Vujkovic et 

al., 2007).  

Пермеабилност (пропустлитвост) е дефинирана како процес на трансмисија на 

пермеатот низ материјал во единица време по единица површина под дејство на 

движечките сили кои можат да бидат разлика во притисокот или концентрацијата. Во 

одредени дефекти, пукнатини или мали дупки, активната дифузија е примарен 

механизам за премин на гасот и водената пареа низ филмот или превлаката. Другиот 
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чекор на процесот на дифузија зависи од големината и движењето на полимерниот ланец 

низ матричниот филм (Gajdosh et al., 1999).   

 

                                                             
<

"
=

7

>×8×∆?
= ,@                                                         /7/ 

 

Сите полимерни амбалажни материјали во помала или во поголема мера 

пропуштаат гасови. Температурата е еден од главните параметри од која зависи 

пропустливоста што лесно може да се прикаже преку Арениусовата формула (Vujkovic 

et al., 2007): 

          

                                                , = ,A ·  @(B/DE                                                          /8/ 

каде што: 

 

Р – брзина на пермеабилност (cm3 µm m-2 d-1 bar-1) 

Р0 – брзина на пермеабилност при стандардни услови  

R - гасна константа (8.314 J · К-1 mol-1) 

E – енергија на активација за гасот (J mol -1) 

T – температура (К) 

 

Пропустливоста е дифузно растворлив процес за кој следи: 

                                                        

                                                          , = $ · +                                                          /9/ 

 

каде што: 

 

Р = коефициент на пропустливост (cm3 µm/m2 dеn bar), 

D = коефициент на дифузија (cm2 s-1) 

S = коефициент на растворливост (ml cm-3bar -1) 

  

Количината на пермеатот (Q) којашто дифундира низ амбалажниот материјал е 

правопропорционална на концентрацијата на градиентот во смер на движењето – Фиков 

закон. Интеракцијата на Фиковиот и Хенриевиот закон од растворливост 
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(концентрацијата е еднаква на притисокот и растворливоста на продуктот) ја дефинира 

претходно споменатата формула (5). 

 Додека за одржување на бојата на свежото месо потребна е голема пропустливост 

на кислород; користењето на филмови/фолии со ниска пропустливост се неопходни за 

намирници коишто се осетливи на кислород (Muhamedbegovic et al.,  2015). 

 

1.6 Амабалажа и храна  

 
Заштита на храната поврзана со амбалажата е во никој случај да не предизвика 

опасност по здравјето на потрошувачот. Ова е особено важно за амбалажата којашто 

доаѓа до непосреден контакт со храна. Зголемената количина на храна и пакуваната 

храна зазема огромен чекор во високо развиените земји. Во последно време се зголемува 

интересот за храна која потекнува од различни географски подрачја, каде што самата 

храна не е спремна секогаш да издржи долг транспорт. Во тој случај се јавуваат 

специјални потреби на технологија и преработка на храна со што би се постигнал 

посакуваниот рок на траење на таквата храна, но и соодветно конзервирање, т.е. 

пакување (Lockhart, 1997).  

Амбалажата има главна улога за презентација на храната на пазарот. Во светот 

постојат огормен број на закони за храната поради нејзината сигурност, кои се 

однесуваат на амбалажата, со што самите потрошувачи би се заштитиле од можната 

деградација на квалитетот на пакуваната храна поради пермеабилните својства, 

интеракции храна - амбалажа = околина (Muhamedbegovic et al., 2015; Jasic et. al., 2007). 

Muhamedbegovic et al., (2015), кажуваат дека самиот прехранбен производ може да биде 

од едноставен или чист хемиски состав (сол, шеќер), но најчесто е со сложен состав и 

содржи: протеини, јагленохидрати, липиди, вода итн.  

 

1.7 Свежо месо 

 
 Свежото месо е продукт од анимално потекло, наменето за исхрана на човекот.  

Toa е дeфинирано како месо коешто не е под влијание на некој заштитен процес, т.е. не 

вклучува чување, замрзнување или длабоко замрзување или пак вакуум пакување, како 

и пакување во контролирана атмосфера (Aymerich et al., 2008). Во групата на црвено месо 

покрај говедското, овчото и црвено живинско месо спаѓа и свинското месо (McNeill and 

Van Elswyk, 2012) 
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Свежото свинско месо е подложно на многу расипувања поради неговата 

биохемиска композиција. Постојат голем број на фактори коишто делуваат на рокот на 

траење на свежината на продуктот, како што е температура на чување, атмосферски 

кислород, ензимите во свежото месо, водата, светлината како и присуството на некои 

микроорганизми. Со зголемување на свеста за зголемен квалитет, безбедност и свежина, 

исто така, и зголемен рок на траење, потребна е апликација на модерни техники, методи 

и материјали за пакување на свежото месо (Sun, 2012). 

Конзументите се во потрага на свежо, вкусно, безбедно и атрактивно месо коешто 

би се добило со чување на свежото месо во фрижидер и пакувано, а тоа резултира на 

добри сензорни својства за време на кратки периоди (Carballo et al., 2001). Свежото месо 

само во ладилник би имало ограничен рок на траење, па често е пакувано во 

комбинација, со цел да се заштити самото месо, во поглед на квалитетот и безбедноста 

на истото (Vieira et al., 2014; Berruga et al., 2005).  

Месото претставува одличен извор на високо вредни животински протеини. Во 

светот, исхраната во урбаните средини се карактеризира со користење на висока 

количина на месо, живина и други анимални продукти за разлика од руралните средини 

(Bošković et al., 2015). 

 

1.7.1 Нутритивна вредност и хемиски состав на свежо свинско месо  

 
 Најголемиот конституент на месото е водата. Во живо ткиво просечната 

содржина на вода е 75 % од тежината на мускулот. Како и да е, таа може да варира 

практично во фаза на пост мортем мускул (во ранг од 65 – 80 %). Важна е за 

терморегулација, служи како медиум за многу клеточни процеси, транспорт на 

нутриенти помеѓу клетките и помеѓу мускулот и вакуларниот систем (U.S. Department 

of Agriculture, 2008).  

 Вторите, многу важни компоненти на свежото месо се протеините (U.S. 

Department of Agriculture, 2008). Во својот состав животинските протеини ги содржат 

сите есенцијални аминокиселини. Протеините се застапени во ранг од 16 - 22 %, од 

вкупниот процент на компоненти градители на месото. Протеините имаат неколку 

функции што се примарни за самиот мускул.  

 Содржината на мастите во свежото месо може да варира зависно од голем број 

на фактори, вклучувајќи ги годините, исхраната и видот на животното. Битно е да се 

знае дека содржината на мастите зависи од содржината на вода во свежото месо (Toldrá, 
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2010). Мастите во месото главно се составени од мононезаситени и заситени масни 

киселини. Во контекст со масните киселини го споменуваме и холестеролот кој 

претставува важна компонента на месото. Содржината на холестерол во месото се движи 

од 30 - 120 mg/100g од самата храна (Ministry of Agriculture, Fisheries & Food, 1998; 

National Public Health Institute, 2001; Ovaskainen et al., 2001). Науката дава посебно 

големо значење на ужегнатоста на мастите. Незаситените масни киселини имаат двојна 

врска којашто ги прави мастите подложни на реакција на пероксидација. Ужегнатоста 

на мастите во свежото месо се мери претпазливо на два најчести начини: број на 

пероксиди (периксиден број - PV) и анализа на содржина на слободни масни киселини 

(FFA), т.е. липолиза (Toldrá, 2010).  

 Според Akoh et al., (2008), детерминацијата на пероксидниот број (PV) 

претставува класичен метод за квантификацијата на хидропероксидите. PV или 

оксидативна ужегнатост, го мери бројот на пероксидите настанати во мастите. Како и да 

е, мастите мора да бидат изолирани од останатите компоненти (протеини и не 

протеински компоненти) за да може да започне процесот на титрација. Мерење на бројот 

на пероксидите, исто така, го покажува нивото на оксидација или за кое време настанала 

оксидацијата на мастите. Feiner, (2006), кажува дека PVs од 0 - 6 mmolO2/kgfat е 

генерален показател на тоа дека мастите не се ужегнати, од 7 до 10 mmolO2/kgfat 

покажува дека маста е малку ужегната. PVs повисоки од 10 mmolO2/kgfat чисто 

иницираат ужегнатост, но треба да се знае дека PV не секогаш директно е поврзан со 

ужегнатоста на мастите. Според правилникот за барањата во однос на квалитетот на 

растителните масла за јадење и масти од растително потекло, на маргаринот, мајонезот 

и на нив сродни производи (Служен весник на Република Македонија број 127/12), 

вредноста на PV не смее да биде повисока од 7,5 mmolO2/kgfat. 

 Анализата на содржината на FFA се прави врз основа на мерењата за 

хидролитичката ужегнатост на мастите или маслата. Ензимите како што е липазата, 

гернерално го забрзуваат овој процес, со што хидролизата резултира на FFA. 

Вредностите на FFA се зголемуваат за време на складирање на масти или масните меса 

(Feiner, 2006). Присуството на FFA во мастите претставува индикација од недоволно 

процесирање, липазна активност или некоја друга хидролитичка активност. 

Киселинската вредност којашто е дефинирана како број од милиграми од NaOH или 

KOH потребен за неутрализација на слободните киселини во 1 g од примерок, 

претставува мерка за содржина на FFA (Che Man et al., 1999).  
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FFAs на мастите може да бидат детерминирани колориметрично со растворање 

на мастите во хлороформ (или бензен), потоа реакција на FFA со бакар (II) ацетат 

раствор. Органскиот растворувач добива сина боја поради FFA – бакар јон комплексот, 

којшто има максимална апсорбанца помеѓу 640 и 690 nm (Lowery et al., 1975). Според 

испитувањата на Che Man et al., (1999) и Ismail et al., (1993), потврдуваат дека Фуриева 

трансформациона спектроскопија (FTIR) може да се употреби за детерминација на FFAs. 

 Храната што содржи масти е подложна на оксидативни реакции. Многу стратегии 

денес се поставуваат за да се намали оксидацијата на мастите, имено да се продолжи 

векот на траење на месото. Вкусот и аромата на месото се менуваат во однос на 

деградацијата на липидите (масните киселини), при што следува формирање на 

испарливи и токсични соединенија (Rodriquez J., and  Garcia F., 2017; Barriuso et al., 

2013). 

 Липолиза, како и протеолиза, се верува дека има централно место во 

формирањето на аромата на свежото месо. Овој феномен е првиот чекор во процесот и 

е пропратен со некои други оксидативни деградации на масни киселини во алкани, 

алкени, алкохоли, алдехиди и кетони (Viallon et al., 1996 ; Chizzolini et al., 1998 ). Како и 

да е, долгите и средните ланчани масни киселини се прекурсори за аромата, додека пак 

кратките ланчани масни киселини (Co6) се главните виновници за непријатната миризба 

(Ansorena et al., 2001).  

Додека некои автори (Galgano et al., 2003) заклучиле дека липазите се главните 

одговорни за липолизата за време на ферментацијата, бројни студии во последната 

декада докажале дека големо значење за појава на липолиза имаат липолитичките 

бактерии (staphylococci) (Mauriello et al., 2004). Stahnke et al., (2002), ја опишуваат 

способноста на Staphylococcus xylosus and Staphylococcus carnosus, да ја модулираат 

аромата со конверзација на аминокиселините и слободните масни киселини (FFA).  

За да се намали липидната оксидација, денес се користат неколку стратегии, како 

директна апликација на антиоксиданси во храната или дизајн на одговарачко - пакувачка 

технологија како вакуум или модифицирана атмосфера во комбинација со високо 

бариерни пакувачки материјали (Ganiari et al., 2017). 

 Јагленохидратите се застапени во многу мал процент (0,5 – 1,5 %). Најмногу 

застапен е гликоген. Останатите јагленохидрати се: гликоза, метаболити од гликогенот 

и некои моно и дисахариди. Гликозоминогликани се, исто така, пронајдени во месото и 

се претставени како дел од врзувачките ткива (Toldrá., 2010).  
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 Постојат бројни не протеински, азотни компоненти во месото (мускулите). Тие 

се некои супстанции како креатин и креатинин фосфат, нуклеотиди (ATP, ADP), 

слободни амино киселини, пептиди (ансерин, карнозин) и други не протеински 

супстанции (Toldrá, 2010).  

 Еден од најзначајните параметри коишто влијаат на квалитетот на месото е pH 

вредноста. Промените на pH вредностите во првите 24 часа после колењето на свињата 

се клучни во одредувањето на квалитетот на месото (Hau, 2008). Крајната pH вредност 

зависи од типот на мускулните влакна коишто се застапени во мускулното ткиво, видот 

и физиолошката состојба на животното (Toldrá, 2006).  

 Вредноста на pH кај свинското месо, исто така зависи и од раса на свињата, пол, 

физичка активност и стрес, коишто влијаат на пост морталниот метаболизам во 

мускулите (Hau, 2008). Со тек на времето доаѓа до пад на pH вредноста на свинското 

месо. Тој пад има повеќе улоги. Создавањето на млечните киселини имаат негативно 

влијание на растот на микроорганизмите и даваат непријатен мирис на месото. 

Истовремено има влијание и на зреењето и мекоста на месото. Во оптимални услови pH 

на свинското месо опѓа и до 5,5 – 5,8 и овие вредности се достигнуваат после 6-8 часа 

по колење (Bošković, 2016). Падот на pH вредноста зависи и од метаболитичкиот статус 

во мускулите и количината на гликогенот. Температурата има влијание на количината 

на гликоза, па индиректно и на pH вредноста на свинското месо. Минимален пад на pH 

вредноста се јавува при температура помеѓу 10 и 120C, а доколку температурата прерано 

се спушти на 00C во миофибриларниот простор се ослободуваат јони на калциум и се 

активира ATP-аза (Toldrá, 2006). 

Месото се класифицира на основа на pH вредноста, бојата и способноста за врзување 

на вода, па се смета дека свинското месо е бледо, меко и воденесто доколку pH вредноста 2 

часа после колење е под 5,8. Месото во коешто бојата е непроменета, но доколку има pH и 

способност за врзување на вода карактеристичко за RSE месо се нарекува црвено, меко и 

воденасто месо (red, soft exudative – RSE) (Toldrá, 2006). 

Доколку резервите на гликогенот се мали за време на колење на животното, нема да 

дојде до создавање на големи количини на млечна киселина и крајната pH вредност не паѓа 

под 6. Се смета, pH вредност од 5,9 по 24 часа претставува граница при којашто свинското 

месо се означува како темно, цврсто и суво (dark, firm, dry – DFD) (Toldrá, 2006). 

 

1.7.2 Технологија на свежо свинско месо 
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Суровина за производство на месо се живи суштества - добиток за колење, кои 

треба да се усмртат со цел да се добие месо. Тоа од една страна бара почитување на 

барањата за хуманизација на процесот на колење, а од друга страна приспособување на 

постапката при подготовката за колење и постапката на колење со одредени физиолошки 

принципи.  

Треба да се истакне дека животните можат да заболат од различни заразни и 

паразитарни болести, кои можат да му се пренесат и на човекот - со консумирање на 

заразено или инвадирано месо или преку повредите на кожата во текот на колењето и 

обработката. За да се спречи ширењето на добиточните зарази на други животни и 

заразување или инвадирање на луѓе, добитокот за колење е под постојан ветеринарен 

надзор, почнувајќи од товарењето преку транспортот и приемот во кланицата до 

прегледот пред колење - на месото и органите. Сите кланици имаат обврска да обезбедат 

услови за извршување на ветеринарниот преглед, а тоа значи простории, помошна 

работна сила, прибор и опрема за тој преглед (Kuzelov, 2013).  

Месото во трупови или полутки е со многу хетероген состав, како во поглед на 

делови кои се јадат и кои не се јадат, така во поглед на хемискиот состав што бара 

класирање и категоризација на месото според неговата вредност. 

Месото содржи голема количина на вода и белковини и е многу погоден супстрат 

за размножување на микроорганизмите кои секогаш се присутни на површината на 

месото. Заради тоа месото е лесно расиплива намирница. Покрај тоа, се коле добиток од 

различни видови и различна старост. Тоа значи различни големини на трупот и различни 

анатомски карактеристики, што бара употреба на различна технолошка опрема и 

примена на различни технолошки постапки (Kuzelov, 2013). Биолошкото потекло на 

месото го прави месото да биде подложно на посмортални промени, како резултат на 

биохемиските процеси коишто се случуваат во него, а истите го условуваат и квалитетот 

и безбедноста на месото (Schafer, 2000).  

 

1.7.3 Пакување на свежо месо 

 
 Пакување на свежото месо се применува со цел да се избегне контаминацијата, 

да се овозможи акцијата на одредени ензими коишто ја овозможуваат мекоста на месото, 

да се редуцира намалувањето на тежината на свежото месо, и да овозможи онаму каде 

што е возможно, задржување на убавата црвена боја на месото. Кога се процесира месото 

или пак истото се пакува, постојат некои главни фактори на кои треба да се обрне големо 
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внимание како дехидратацијата, липидната оксидација, деколорацијата и губитокот на 

арома.  

           Повеќе од модерните технологии за пакување се аплицираат поради различна 

примена, поради тоа што секоја технологија нуди нешто повеќе или помалку од 

претходната. Овие системи може да бидат пакување – обвивка, како краткотраен начин 

на чување на свежото месо, па сѐ до развивање на МАП (пакување во модифицирана 

атмосфера), за подолготрајно чување на свежото месо, вакуум пакување. Првичната 

потреба за пакување е зголемен квалитет и безбедност на свежото месо. МАП за свежо 

месо обезбедува бариера за влага и пермеабилност на гас низ пакувачкиот материјал, со 

што ќе обезбеди константна пакувачка средина за време на чувањето на свежото месо. 

За секој тип на МАП, потребно е замена/отстранување на нормалната композиција на 

атмосферскиот гас, да ги опфати двата тип на аеробен и анаеробен тип на пакување на 

месо (Blakistone, 1999). 

 Главната композиција на гасови во сув воздух е азот (N2, 78%), кислород (O2, 

20,99%), аргон (Ar, 0,94%) и јаглероден диоксид (CO2, 0,03%), но процентот варира и 

зависи од тежината (McMillin, 2008). Алтернативни гасови како што е Ar се исто така 

дозволени во европската унија (EU, 1995, directive 92/02/CE). Споменатите гасови се 

класифицирани како адитиви (Е – броеви) на опаковката (Herbert, 2014). 

 Пакувањето под вакуум и МА претставуваат доста ефективен начин за 

продолжување на рокот на траење на свежо месо чувано во ладилник. Промената на 

атмосферата (промена во концентрацијата на О2 или СО2) во опаковката го намалува или 

целосно го запира растот на одредени бактерии кои може да се појават во свежото месо.  

 МАП претставува заштитна техника, каде што гасот околу продуктот е заменет 

со микс на гасови (Bilska 2011). 

 Практично сите филмови користени за пакување на свежо месо се направени од 

синтетички „пластични материјали“. Целофанот и целулозата кои претставуваат 

природни материјали сѐ уште не наоѓаат голема примена во пакување на свежото месо. 

Како и да е, целулозата може да се употреби за пакување на некои типови на колбаси. 

Пакувањето на свежо месо најчесто користи пластични материјали. Најкористени 

материјали за пакување на свежо месо се: PE-LD, PE-HD, PP, PA (Jan et al., 2005). PET, 

PVC, PVdC, PS, EVAC, се исто така користени материјали за пакување на месо (Marsh 

et al., 2007). 

 Секој тип на пакување има свои предности и недостатоци, а факторите кои 

влијаат на сето тоа претставуваат прифаќањето на самиот прозивод од страна на 
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конзументите, потребите на пазарот, потребите на средината како и цената на самиот 

материјал за пакување. Впрочем, за да се зголеми рокот на траење на свежото месо, 

најважно е да нема пренос на гасови и отстранување на влага, при што свежината на 

самиот продукт и рокот на траење зависи од пермеабилноста на самиот материјал на гас 

и влага (Camo et al., 2008).  

Пакувањето на свежото месо дозволува само мал влез на влага, како и заштита на 

површината на самиот производ.  Како и да е, единствен полимерен материјал не може 

да ги има сите добри карактеристики, па најчесто се создава ламинат, се додава превлака 

на постоечкиот материјал, се коекструдира, при што самиот процес ќе го направи 

материјалот со посакуваните карактеристики (Limbo et al., 2010). Поради овие причини, 

повеќето полимерни филмови се мултислојни, со додадена превлака или се 

коекструдирани.  

Сите полимерни материјали се пропустливи на гасови до одреденo ниво. 

Пермеабилноста на филмот зависи од парцијалниот притисок од внатрешната и 

надоврешната страна на амбалажата, како и типот на полимерниот филм, дебелината на 

материјалот и температурата. Некои полимерни материјали, се под влијание на 

влажноста и релативната влажност, со што се прават одредени проблеми на нутриените, 

како што се мастите (Ščetar et al., 2010).  

Целофанот, целулозата и полиетиленот, кои се доста пермеабилни на кислород, 

дозволуваат раст и развиток на одредени бактерии во свежото месо со максимална 

брзина, додека пак растот на мувлата се намалува. Пакувањата коишто се аеробни, имаат 

релативно краток рок на траење, за разлика од анаеробните опаковки или опаковки со 

ниска пермеабилност (Ščetar et al., 2010). 

 Запечатувањето на пакувањето претставува критичен чекор, бидејќи 

запечатувањето мора искулучиво да се користи на филмови коишто се претставени како 

тенки слоеви на ламинати. За да се спречи промена на бојата на месото во некои случаи 

се аплицира дополнителна алуминиумска фолија кога месото се чува на 40C. 

Пролонгираното чување на свежото месо во пакувања направени од полиетилен или 

поливилин хлорид, предизвикува зголемување на бројот на бактериите, а тоа треба на 

некој начин да се избегне (Gill et al., 2005). 

 

Ø Вакуум пакување на свежо месо  
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 Вакуум пакувањето (ВП) e едно од од најраните форми на МАП методите за 

пакување на храна коешто комерцијално е развиено и сѐ уште се користи за пакување на 

продукти како што се парчиња на свежо месо (Parry, 1993). Првата значајна 

комерцијална апликација била за вакуум пакување на мисиркино месо во гумено 

растегливи вреќи (Purdue, 1997).  ВП го продолжува рокот на траење на свежото и 

преработеното месо, спречувајќи во поголема или помала мера (во зависност од 

материјалот) навлегување на кислород во внатрешноста на амбалажата (Bell et al., 1995).  

 Вакуум пакувањата се состојат од евакуирани вреќички или вакуум скин пакети, 

каде што се применува филм со ниска пермабилност, при што е тесно поврзан со 

површината на материјалот. Презервативните ефекти се постигнуваат со развивање на 

анаеробна средина во пакувањето (Gill and Gill 2005). Целта на сето тоа е дека секој 

остаток на кислород во атмосферата на спакуваниот производ, вклучувајќи го и 

кислородот растворен во производот, ќе бидат отстранети од страна на ензимски 

реакции во рамките на мускулното ткиво, или преку други хемиски реакции со 

компонентите на ткивото (Gill and Gill 2005).  

Респирацијата на месото во вакуум вреќите многу брзо ќе го консумира и 

остатокот на резидуите на кислород, заменувајќи го со јаглероден диоксид, што 

евентуално се зголемува од 10 – 20 % во самата опаковка (Gill, 1996). Како и да е, 

количината на кислород којашто останува во самата вреќичка за пакување треба да биде 

мала, со што самиот продукт ќе биде ефективно заштитен (Gill and Gill, 2005). Нивото 

на кислород генерално е редуцирано до помалку од 1 %, под влијание на вакуум 

условите. Во зависност од бариерните својства на филмот што се користел, влезот на 

кислородот од надвор е намален (Parry, 1993 ; Robertson, 2006). Бојата на месото зависи 

од миоглобинот, пигментот со неколку форми. Миоглобинот се менува со чување на 

месото и трансфер на кислород во мускулот. Концентрациите на миоглобинот се 

менуваат помеѓу различни видови на месо. Белото пилешко месо, свинско и телешко 

месо содржат 0,01, 1–3 и 3–6 mg/g миоглобин (Warriss, 1996). 

Дoдека порано се потврдуваше дека вакуум пакувањето на месо не е многу добро 

за големите маркети, поради намалувањето на кислород, пропратено со намалена 

кислородна премеабилност на пакувачкиот филм, предизвикува промена на бојата на 

месото од црвена во виолетова, поради конверзијата на оксимиоглобин во 

деоксимиоглобин, денес науката не оди во таа насока. Со отварање на вреќичката, 

месотo стапува во контакт со кислородот и повторно ја добива црвената боја (Taylor et 

al., 1996).  
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Продолжено чување на месо во вакуум вреќи резултира со акумулација на 

соковите, што е доста непосакувано од страна на потрошувачите (Jeremiah et al., 1992; 

Parry, 1993; Payne et al., 1997). 

ВП продолжува да се користи во бројни наврати како доста ефикасен начин на 

пакување на месо и сѐ уште претставува најдобра стратегија за мал трошок на 

произведувачите. Неодамнешната иновација кај ВП е еволуцијата на шрник (shrink) 

филмовите со хоризонтална форма на машинерија (Salvage and Lipsky 2004). 

Вакуум пакувањето има сличен ефект како додавање на гасови. Се потиснува 

растот на Pseudomonas Acinetobacter, Moraxella, што се забележува за време од седум 

дена на чување во МАП на 200C. Спротивно на ова се развиваат микроаерофилни 

(enterobacteriaceae) бактерии, кои за неколку дена достигнуваат вредност од 105 по грам. 

Притисокот на кислород сѐ повеќе опаѓа, а се насобира јаглероден монксид, лактат и 

други кисели производи. Во овој процес учествуваат микробите и егзогените ензими на 

месото. Ваква промена на средината се одразува на микробиолошката слика на 

пакуваниот производ.  

Престанува процесот на размножувањето на грам-негативните бактерии, а во прв 

план доаѓаат промените на грам-позитивните млечно киселински бактерии, пред сѐ 

лактобацилите (Brachotris termophacta).  

По 14 дена оваа грам-позитивна флора го достигнува и престигнува бројот на 

грам-негативните бактерии. Додека во говедското месо на прво место се гликолитичките 

процеси, во свинското месо доаѓа до значајна протеолиза што може да биде поврзано и 

со можниот број на зголемени микрококи чие растење е поттикнато од содржината на 

тиамин во свинското месо.  

Затоа свинското месо е помалку соодветно за ладење во вакуум. Со овој начин на 

пакување не се потиснуваат гнилежните бактерии, како што се салмонелите, аеромонас, 

клостридиите и Yersinia (Kuzelov, 2013). 

 

Ø Вакуум скин пакување за месо (skin packaging) 

 

 Губење на течноста и соковите од страна на вакуум пакуваното месо, како што 

беше напоменато погоре, може делумно или целосно да се намали со вакуум  скин 

пакување (ВСП), при што се користи филм којшто е доста поврзан со површината на 

месото, при што остава мал простор за акумулација на кој бил флуид (Hood and Mead, 

1993). 
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 Овој тип на пакување користи полистирен или полипропилен материјал, заедно 

со некој друг вид на бариерен филм што може да се формира околу продуктот, со цел 

редуцирање на течностите кои би можеле да се појават. Додатна мрежа од некој 

материјал/филм може да се додаде пред означување. Во зависност од една преспектива, 

предности или недостатоци на таа опаковка е тоа што го прави продуктот уникатен 

(Belcher, 2006 ). 

 Рокот на употреба на месо пакувано во вакуум може да биде до 15 – 22 дена, во 

зависнот од парчињата на месо и пакувачкиот материјал. Се додека продуктот не ја губи 

својата боја и миоглобинот е во нормална состојба, како и оксидативните реакции се 

сведени на минимум, продуктот може да биде консумиран од страна на потрошувачите 

(Belcher, 2006). 

 Во секој случај, ВСП ги елиминира наборите кои може да се јават при 

традиционалното вакуум пакување на свежо месо, при што има позитивен ефект кај 

конзумерите.   

 

Ø Вакуум шринк пакување - (Shrink packaging) 

 

 Пластичното шринк пакување се употребува за пакување на големи и ирегуларни 

парчиња на месо кои се сѐ уште свежи. Во оваа техника полимерниот материјал којшто 

се користи за пакување на свежото месо, е под влијание на загреани собирачи околу 

месото и кaко резултат на тоа тука се појавува слабо и компактно пакување. Предноста 

на овие филмови за пакување, е тоа што се лесни за употреба и одлично се прилагодуваат 

на свежото месо (Gill et al., 2005). 

 

1.7.4 Микрофлора на вакуум пакувано свежо свинско месо 

 

 На почетокот на складирање во вакуум, во месото сѐ уште постојат резерви од 

кислород, коишто се додека се потрошат се развиваат бактерии од родот на 

Acitenobacter, Pseudomonas, Moraxella, Brochotrihs termophacta. По извесно време, заради 

присуството на анаеробни услови се развиваат родовите на Lactobacelaceae, Klebsilae, 

Hafnia, Enterobacter, B. hemosphacta (pH > 6.0) (Kuzelov, 2013).  
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Greer et al., (2007), докажуваат дека бројот на Leuconostoc gelidum изолирана од 

вакуум пакуваното свинско месо бил лимитиран со чување на свежото свинско месо на 

40C, во вакуум.  

Исто така, Greer and Dilts (2002), покажале дека со чување на пакуваното свинско 

месо во вакуум се намалува бројот на бактериите од родот B. Thermosphacta. Како и да 

е, доминантна микрофлора исто претставуваат видовите од родот Lactobacillus и B. 

Themosphacta. Bloukas et al., (1997) го зголемиле рокот на трање на вакуум пакувано 

свинско месо чувано на 40C, за време од една недела со користење на протективна 

култура од Lactobacillus alimentarius.  

Хипоксантинот претставува дел од пакувано вакуум свежо месо (кој го дава 

месниот мирис). Киселкастиот мирис е резултат на биолошката активност на 

Lactobacillus и тој на воздух (т.е. при отворање на месото) брзо се губи (се губи и 

виолетовата боја на површината на месото којашто настанала заради редукција на 

миоглобинот под влијание на анаеробните услови (Kuzelov, 2013).  

Концентрацијата на гликоза, млечните киселини, азотните соединенија, се користат 

од страна на бактериите и се создаваат метаболити кои подоцна го расипуваат свинското 

месо (Casaburi et al., 2015). 

 

1.7.5 Сензорни анализи на свежо месо 

 
Kuzelov (2013), кажува дека за определување на квалитетот на производите мора 

да се има соодветна апаратура и да се работи по соодветни утврдени методи.  Сензорната 

анализа има особено значење при определување на квалитетот на производите од месо. 

Секогаш методите на сензорното испитување најпрво се базираат на субјективна 

проценка (мирис, вкус), но сепак сензорната анализа се стреми кон висок степен на 

објективно толкување.  

При оваа анализа сетилните органи ја играат улогата на биолошки инструменти 

за оценка на квалитетот. Оценувањето на одделните фактори на квалитетот се 

спроведува по установена шема. Кај црвеното месо, конзумерите ја поврзуваат црвената 

боја со свежина, за разлика од појавата на кафеава боја која сензорно има негативно 

влијание (Hood and Riordan 1973; Morrissey et al., 1994). 
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2.  Цели на истражувањето 

 
 
 Амбалажирање на храната претставува метод за зачувување на квалитетот, 

безбедноста, со што ги намалува трошоците на истата при нејзино чување и складирање, 

како и стабилноста на прехранбениот производ за време рокот на трајноста. 

 Денес производството и комбинацијата на амбалажата претставува една од 

водечките движечки сили кога станува збор на храната. Особено треба да се истакнат 

бариерните својства на амбалажата од коишто ќе зависи и рокот на чување на храната и 

безбедноста на истата и како истата може да ја заштити храната било од физички, 

хемиски или микробиолошки агенси.  

Магистерскиот труд се состои од два дела. Во првиот дел се испитувани 

бариерните својства на природни и синтетички материјали кои се користат за пакување 

на храна. Вториот дел пак, ја прикажува директната примена на двата типа од 

испитуваните синтетичките материјали и тоа биаксијално ориентиран коеструдиран 

полипропилен (BOPP coex) и биаксијално оринтиран полипропиленски филм со акрил и 

поли(винилиден-хлорид) бариерна превлака (BOPPAcPVDC) во пакување на храна. Во 

рамките на оваа теза, беше спакувано свежо изладено свинско месо и чувано/складирано 

21 ден. 

 

2.1 Бариерни својства на одредени полимерни фолии наменети за пакување на 

храна 

 
Испитувани се 5 типа на материјали и тоа природни и синтетички, на 3 различни 

гасови (О2, СО2, N2) на 4 различни температури: 40C, 200C, 400C и 600C. Целта на 

магистерскиот труд во првиот дел е да се утврдат бариерните својства на материјалите 

за пакување на храна (преку пропуштање на О2, СО2 и N2 низ материјалот) и тоа 

полипропилен (BOPP coex и BOPPAcPVDC), полимлечна киселина (PLA Plain и PLA + 

coat), целофан (Cellophane + coat).  

Како цел во овој дел, се испитуваат бариерните својства на полимерните 

материјали на гасови, како и нивна заемна поврзаност т.е графичко презентирање на 

бариерните својства на полимерните материјали, кон испитуваните гасови на дадените 

температури. Некои од материјалите се повеќе или помалку пермеабилни кон 

испитуваните гасови на дадените температури. 



Магистерски труд      Данилоски Давор 

38 
 

2.2 Евалуација на квалитет и безбедност (физичко-хемиска, сензорна и 

микробиолошка анализа) на пакувано свежо месо 

 

Во вториот дел на тезата, беа селектирани синтетичките фолии: 

а) BOPP coex  

б) BOPPAcPVDC. 

Синтетичките фолии се наменети за пакување на месо. Истите беа следени во поглед на 

квалитетот и безбедноста на спакуваното свежо месо, преку физичко – хемиски анализи 

на спакувано свежо месо, сензорните карактеристики и микробиолошки анализи на 

спакуваното свежо свинско месо наменето за консумирање.  

 

Спакуваното свежо свинско месо беше складирано за временски период од: 

а) 0, 7, 14, 21 ден (за физичко – хемиските и сензорни анализи); 

б) 0, 4, 7, 9, 11, 14, 17, 21 ден (за микробиолошките анализи). 

 

Во рамките на овој труд направени се следниве тестови/анализи (шема 1): 

а) Физичко - хемиски анализи: определување на слободни масни киселини (FFA), 

пероксиден број (PV) и pH вредност на свежото изладено свинско месо за одреден 

временски период; 

б) Сензорните анализи се базирани на испитување на свежото изладено свинско 

месо, со помош на сетилата на панелистите (30 панелисти испитуваа боја, мирис, 

тврдина и свежина) за одреден временски период, со помош на Хедонистички тест 

за сензорна анализа (тест на Хедонистичка скала со 9 точки на рангирање); 

в) За крај, микробиолошките анализи се базирани на следење на вкупен број на 

аеробни мезофилни бактерии (АМВ) во свежото изладено свинско месо, за одреден 

временски период. 

 

Целта на овие испитувањата е со пакувањето на свежо месо да се обезбеди продолжен 

рок на траење, т.е. зголемена безбедност на самиот производ за подолг временски 

период. Добиените резултати од истражувањето треба да овозможат подобро 

запознавање со можните материјали за пакување на свежо месо, како и со евалуација на 

некои од параметрите за квалитет и безбедност на спакувана свежа храна. Исто така, 

треба да се добијат и сознанија за влијанието на амбалажата (материјалите за пакување) 
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врз одредениот прехранбен производ, што во овој случај се однесува на свежо свинско 

месо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

                                                   
Шема 1. Дизајн на екпериментален дел од студија на случај 

Примероци од свежо свинско месо  

Големина: 70 mm во дијаметар и 200 mm во должина 

BOPP coex (C) – пакувачки 
материјал 

BOPPAcPVDC (P) – пакувачки 
материјал 

Температура на складирање: 40C 

Денови на чување: 0, 4, 7, 9, 11, 14, 17, 21 Денови на чување: 0, 7, 14, 21 Анализа (n = 3) 

Сечење на свежо свинско мускулно месо/цврсти масти 
(40C – 10C) 

Температурна фаза (40C)  

Парчиња месо (>5.00 mm) 

Пакувачки услови 100 g (+/- 5 g) 
32 парчиња во два типа амбалажен материјал 

Вакуум пакување   

Физичко-хемиски Микробиолошки Сензорни 
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3. Експериментален дел 

3.1 Материјали и методи за работа - (прв дел) 

3.1.1 Полимерни материјали/фолии 

 

 Примероците коишто се користени за изработка на магистерскиот труд се: 

биаксијално ориентиран коеструдиран полипропилен (BOPP coex), биаксијално 

ориентиран полипропиленски филм со акрил и поли(винилиден-хлорид) бариерна 

превлака (BOPPAcPVDC), полимлечна киселина (PLA Plain), полимлечна киселина со 

превлака на база на Si (повеќе слоеви од SiOx и SiNx; PLA + coat), целофан со превлака 

на база на Si (погоре опишана, Cellophane + coat), сите со различна дебелина (Табела бр. 

3.1).  

 

Табела бр. 3.1 Испитувани полимерни материјали  

 

Име на материјал  Кратенка 
Дебелина 

(µm) 

Синтетички материјали 

Биаксијално ориентиран коеструдиран полипропилен BOPP coex 20 

Биаксијално ориентиран полипропиленски филм со 

акрил и поли(винилиден-хлорид) бариера превлака 
BOPPAcPVDC 32 

Природни материјали 

Полимлечна киселина PLA Plain 30 

 Полимлечна киселина со превлака на база на Si PLA + coat  40 

Целофан со превлака на база на Si 
Cellophane + 

coat  
50 

 

Мерењето на пермеабилноста на филмовите најчесто се изведува со 

манометриска метода (Gas Permeability Testing Manual, 1993), со стандард ISO/DIS 

15105-1, додека пак коефицинетите на дифузија (D) и растворливост (S) на гасови се 



Магистерски труд      Данилоски Давор 

41 
 

одредуваат со помош на „time lag“ метода, којашто е воведена од страна на Bаrrer 

(Bareer, 1951, Rutherford and Do, 1997). Уредот за манометриско мерење на 

пропустливост GDP - C Brugger, (Germany), термостат (HAAKE F3, Waterbath K), се 

состои од две ќелии (слика 1). Во горната ќелија се наоѓа испитуваниот гас при 

атмосферски притисок, додека пак во долната ќелија со познат волумен се наоѓа воздух. 

Примерокот на полимерниот филм или фолијата којшто се испитува се поставува да се 

мери во рамката на инструментот помеѓу горната и долната ќелија. Пред почетокот на 

мерење, со помош на вакуум пумпа се прави евакуација на мерниот волумен во долната 

ќелија. Откако ќе се исклучи пумпата низ горната страна на примерокот се пропушта 

испитуваниот гас под атмосферски притисок. 

Поради разликата во притисоците помеѓу ќелиите, гасот дифундира низ 

примерокот со што предизвикува постепен пораст на притисокот во долната ќелија, 

којшто се регистрира на компјутер во единица време, сериски поврзан со GDP – C 

инструментот. Температурата на примерокот се контролира со надворешен термостат 

(Haake F3 со водена бања Waterbath K). 

                      

 

Слика бр. 1 GDP – C (Brugger, Germany) уред за мерење на пропуслтливост на гасови 

низ полимерни филмови со манометриска метода (лево), којшто е поврзан со 

термостат (HAAKE F3, Waterbath K, (Germany) (Лабораторија за пакување на храна, 

ПБФ, Загреб). 

 

Со користење на метода А3, којашто е погодна за монофилмови се одредуваат 

коефициентот на пермеабилност (P, cm3 cm-1 s-1 bar -1), коефициент на растворливост (S, 

mL cm-3 bar-1) и коефицинетот на дифузија (D, cm2 s-1). Со запишување на податоците за 

пропустливоста на гасот (q, cm3 m-2 d-1 bar-1), се добиваат исто така вредности за: time – 

                                                 
3 Brugger Feinmechanik GmbH (1993) Gas permeability testing manual. Registergericht Muchen HRB 77020 
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lag, tL (s), како и предходно споментите коефициент на дифузија и растворливост (слика 

2).  

 

 

Слика бр. 2 Шематски дијаграм на пермеабилност низ полимерни филмови (Robertson, 

2013) 

 

Пропустливоста (q) се пресметува според формулата:   

 

                                          F =  
G,IG ·'AJ ·K 

E ()GL(8M)
              (cm3 m-2 d-1 bar-1)                              /10/ 

каде што: 

V – волумен во горниот дел на ќелијата 

Т – температура (K) 

N – нагиб 

tL – time lag вредност  

* l – дебелина на фолија (cm) 

 

Коефициентот на растворливост (S), дифузија (D) и пермеабилност (P) ќе се пресметаат 

со помош на следните формули:  

 

                              S = 6,94 ∙ 10(G ∙  q ∙ tU       (mL cm-3 bar-1)                                  /11/ 

 

                                                  $ =
VW

X8M
       (cm2 s-1)                                                 /12/ 

                             

                             P =  1,16 ∙ 10(G ∙   q ∙  l      (cm3 cm-1  s-1  bar-1)                           /13/ 
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Вредноста на енергијата на активација за пермеабилност, дифузија и растворливост се 

одредени графички преку преработената Ареинусова равенка во следниот облик: 

 

                                                     ln , = ln ,A +
(B[ 'AAA

DE
                                               /14/         

                                   

                                                ln $ = ln $A +
(B\ 'AAA

DE
                                             /15/                                                            

                                                                                 

                                                ln + = ln +A +
(]^ 'AAA

DE
                                              /16/                               

 

Наведените равенки може да се опишат во следниот облик:  

 

                                                           ABxy ii +=                                                          /17/ 

каде што: 

yi = lnP, lnD и lnS 

xi = 1000/T 

A = lnP0, lnD0 и lnS0 

B = -EP/R, -ED/R, -HS/R. 

 

Константата А е одредена графички и претставува дел на ординатата (отсечок), 

добиена со екстраполација на експериментални вредности. Константата B исто така е 

одредена графички. Таа претставува нагиб (slope) или тангенс на аголот на правата која 

ја опишува равенката, преку којшто се одредува енергијата на активација за 

пермеабилност на гасови (Ep), енергија на активација за дифузија на гасови (ED), како и 

топлина на растоврливост на (HS) според дадените равенки 14-16, соодветно. 

 

Енергијата на активација Ea може да се пресмета преку следниот израз:  

 

                                                             Ea = - N · R      (J mol-1)                                            /18/ 
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N претставува нагиб на правата која ја опишува соодветната равенка за пермеабилност, 

дифузивност и растворливост, соодветно, додека R претставува универзална гасна 

константа (8,314 J mol-1K-1). 

 

3.2 Материјали и методи за истражување – (втор дел) 

 
 Како материјал за работа на вториот дел од магистерскиот труд се користат 

примероци од изладено свинско свежо месо со конзумна големина од 100,00 g ± 5 g. 

Свежото свинско месо добиено од месната индустрија „АГРИА“ - Велес, изладено во 

ладилник (не повеќе од 12 - 24 часа) и спакувано во нивните погони на вакуум машина 

(Falcon 2-60 with option ACS, HENKELMAN) за пакување на месо (спакувано на 27 март 

2017 год.) во два различни полимерни синтетички материјали испитувани претходно 

(BOPPAcPVDC и BOPP coex, Табела бр. 3.2).  

Свежото пакувано месо се чува во ладилник на температура од 40C во период од 

21. ден. Направени се трите типа на анализи: физичко – хемиска, сензорна и 

микробиолошка анализа на пакуваното свежо месо. Испитувањата се правени во 

временски интервал од 0, 7, 14, 21 (физичко – хемиски и сензорни анализи) и 0, 4, 7, 9, 

11, 14, 17, 21. ден (микробиолошки анализи) од денот на пакување на свежото месо. 

Микробиолошките анализи, за разлика од останатите анализи беа правени во почест 

временски интервал поради пролиферацијата на бактериите во свежото месо за краток 

временски интервал. Табела бр. 3.2 дава преглед на начинот на испитувањата опфатени 

во вториот дел од оваа магистерска теза. 

 

Табела бр. 3.2 Пакувано свежо месо, ознака на амбалажа, распоред на анализите 

Ознака на 
синтетички 
материјал 

Анализа Денови Пакување 

1) BOPP coex  

2) BOPPAcPVDC 

Физичко–хемиска  0, 7, 14, 21 Вакуум 

Сензорна  0, 7, 14, 21 Вакуум 

Микробиолошка 0, 4, 7, 9, 11, 14, 17, 21 Вакуум 
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3.2.1 Физико - хемиски анализи на пакувано свежо месо 

 

а) Определување на слободни масни киселини (FFA) – липолиза 

 Методот за определување на FFA во месо бил опишан од Koniecko (1979), со 

некои модфикации (Malik and Sharma, 2011). 

Постапка за работа:  

 

Во ерленмаер од 250 ml, 10 g примерок се меша со 25 ml на хлороформ и 0,5 g натриум 

сулфат за време од 5 минути, а потоа се филтрира со филтерна хартија. Слободните 

масни киселини во 25 ml од филтратот беа титрирани со 0,1 N NaOH. Слободните масни 

киселини беа претставени како g на олеинска киселина/100 g масти (слика 7, прилог 1) 

(Egan & Sawyer, 1981).           

 

 

                                             FFA (%) = (S · N · F) · 28,2 / W                                           /19/ 

 

 

каде што:  

S - волумен од титрацијата (ml) 

N - нормалитет од раствор на натриум хидроксид (NNaOH = 0,1) 

F - фактор на раствор на натриум хидроксид (FNaOH = 1) 

W - маса на масти (g) во примерокот. 

 

б) Определување на пероксиден број (PV) 

 

Пероксидниот број (PV) беше детерминиран според AOAC (1999), со некои 

модификации (додавање на скроб како индикатор) (Ščetar et al., 2012).  

 

Постапка за работа:  

 

5 g примерок се мерат во 250 ml eрленмаер и се загреваат во водена бања на 600C за 3 

минути сѐ додека не се растопат мастите, потоа темелно „диспергирани“ на 5 минути со 

30 ml раствор од оцетна киселина и хлороформ (3:2 v/v) со цел да се растворат мастите. 
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Примерокот се филтрира со помош на вакум низ филтерна хартија за да се отстранат 

месните парчиња. Заситен раствор на калиум јодид (0,5 ml) се додава на филтратот и се 

пренесува во темен медиум за време од 5 минути. Потоа се додава 30 mL дестилирана 

вода и 0,5 ml скроб како индикатор. Филтратот се титрира со стандарден раствор од 

натриум тиосулфат со концентрација 0,01mol/L (25 g/L) до обезбојување.  

Пероксидниот број се пресметува и се претставува како мултиеквивалентен пероксид на 

kg од примерокот (слика 8 – 9, прилог 1) : 

 

 

 PV(mmolO2 / kgfat) =  ((S-B) · N) · 1000 / W /20/ 

 

каде што:  

S – волумен на титрацијата (ml) за примерок 

B – волумен на титрација (ml) за слепа проба 

N – нармалитет на раствор од натирум тиосулфат (N = 0,01)  

W – маса на масти во примерокот (g) 

 

 

в) Определување на pH на свежо месо 

 

 Бројни истражувања ја покажуваат поврзаноста на pH вредноста со бројот на 

бактериите што директно влијаат на квалитетот и безбедноста на храната. Во овој труд 

користена е референцираната метода за мерење на pH вредноста (ISO, 2917, 1999).  

 

Постапка за работа:  

 

pH на свежото месо е определена со помош на pH метар (Bench Top pH mV/Temp/RS232 

Meter-1EA; PHB-212 - PHB-213 Resolution of 0,001 pH and 0,10C with RS232 Link-Up), 

опремен со комбинирана електрода. Електородата беше поставена во центарот на 

продуктот (10 g), со што електронски ќе биде пресметана pH вредноста на свежото месо 

(слика 4, прилог 1) (Ščetar et al., 2012). 
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3.2.2 Сензорна анализа на пакувано свежо месо 

 

Целта на оваа анализа e на брз и едноставен начин, но со избор на вистински 

оценувачи се добие јасна слика за самиот продукт (во овој случај пакувано свежо месо).  

За оваа сензорна анализа за свежината на спакуваното свежо месо е користен 

методот наречен хедонистичка скала со 9 точки. Оваа метода претставува дел од групата 

на квантитативни дескриптивни методи за сензорна анализа.  

Со анализата се опфатени 8 примероци на свеж пакуван производ (4 примероци 

од свинско свежо месо пакувано во BOPP coex и 4 примероци од cвежо свинско месо 

пакувани во вториот филм BOPPAcPVDC), чувани на температура од 40C во ладилник 

во период од 21 дена. Боја, мирис, тврдина, свежина беа поставени на хедонистичка 

скала до 9 (9 = Екстремно ми се допаѓа, 1 = Eктремно не ми се допаѓа). Скала од 7,5 или 

повеќе дава индикација за прифатлив продукт. Скала под 5,0 го маркира крајот на рок 

траење на свежото месо (шема 2).  

 

Име: Продукт: 

Панелист бр: Датум: 

Инструкции: Направете сензорна аназлиза на дадените примероци, па потоа со 
знакот „ × “ означете која точка на скалата најдобро ги опишува Вашите чувства 

Сензорна анализа 

Бодови Боја Мирис Тврдина Свежина 

9 –  Екстремно ми се допаѓа         

8 –  Многу ми се допаѓа         

7 –  Умерено ми се допаѓа         

6 –  Малку ми се допаѓа         

5 - Неутрално         

4 –  Малку не ми се допаѓа         

3 –  Умерено не ми се допаѓа         

2 –  Многу не ми се допаѓа         

1 –  Eкстремно не ми се допаѓа         
 

Шема 2. Прашалник за хедонистичка скала со 9 точки, тест за сензорна анализа 
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3.2.3 Микробиолошка анализа на пакувано свежо месо 

 

Тестот на трајност (ST) претставува микробиолошки тест, алатка за стимулирање 

или тестирање што може да се случи со храната за време на процесирањето, 

дистрибуцијата и следните ракувања. Впрочем, овие типови на тестови бараат потреба 

за верификација на резултатите под строго контролирани услови (Notermans et al., 1994) 

Тестот на трајноста е поврзан со рокот на траење на самиот производ, што 

претставува должина на време во коешто продуктот може да се складира на полиците во 

супермаркети или во ладилник без губење на квалитетот и безбедноста. За жал, доста 

промени на свежото месо се случуваат пред тоа да биде пакувано. Од друга страна, во 

строго контролирани услови, со правилен избор на пакување, нивото на расипување се 

намалува (Kilcast et al., 2000). 

 

Постапка за работа:  

 

Методата за пресметување на вкупен број на аеробни мезофилни бактерии (AMB) во 

пакуваното свинско месо е работена според стандардот: ISO 4833-1:2013. Хоризонтална 

метода за броење на микроорганизами – Дел 1: броење колонии на 300C со техника на 

разлевање (вкупен број на бактерии  - аеробни мезофилни бактерии – Clostridium spp, 

Staph. aureus, E. Coli O157:H7 итн). Сите микробиолошки единици се конвертирани во 

логаритми на колонијално формирани единици на g од frankfurter – овите примероци 

(log cfu/g или cfu/g).  

Аеробни мезофилни бактерии претставуваат бактерии коишто растат во 

температурен ранг од 20-450C (мезофилно), во присуство на кислород (аеробно). На 

најголем број од овие бактерии оптималната температура за развој им е 370C (човековата 

телесна температура), што значи да овие бактерии спаѓаат во групата на патогени 

бактерии. Зголемен број на аеробни мезофилни бактерии во свинско месо претставува 

индикатор за старост и контаминација (или почетно расипување на храната) (Motarjemi, 

2013). 
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4. Pезултати и дискусија  

 
Храната што се конузмира е главно сензитивна на надворешни влијанија и се 

распаѓа под влијание на хемиски, биолошки и/или микробиолошки промени кои 

најчесто се добиени од надворешни фактори како O2, H2O, светлина, топлина итн. Со 

правилно пакување овие промени може да бидат успорени и/или целосно стопирани. 

Промените воглавно се сконцентрирани на дифузија на гасови, пермеабилноста на 

гасови во и надвор од пакувањето, како и респирација на пакуваниот производ или 

микробиолошки метаболизам (Church, 1994). 

 
4.1 Бариерни својства на полимерни материјали 

 

4.1.1 Природни материјали 

  
Пермеабилноста на природните полимерни фолии на О2 е прикажана на графикон 

бр. 1. Како и што беше очекувано, пермeабилноста кај природните полимерни 

материјали се зголемува со зголемување на температурата и нивните бариерни својства 

значително се намалуваат, што претставува еден од проблемите на природните 

полимерни материјали.  

 
 

 

 

Графикон бр. 1 Пермеабилност на кислород (q) на природните материјали на различна 

температура  
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Според резултатите презентирани во графикон бр. 1, пермеабилноста на О2 низ 

наведените природни материјали, покажува дека со зголемување на температурата се 

зголемува и пропустливоста на гас низ материјалот. Овие резултати се поистоветуваат 

со претходните испитувања коишто потврдуваат дека доколку се зголемува 

температурата, се зголемува пермеабилноста исто така (Gholizadeh et al., 2007; George 

and Thomas, 2001). 

Зголемувањето на пермеабилноста на повисока температура се случува поради 

зголемувањето на придвижувањата (или поместувањата) на полимерните 

макромолекуларни ланци едни во однос на други и зголемувањето на енергетското ниво 

на пермеатот (Siracusa, 2012).   

Највисока пермеабилност на О2 може да се забележи кај PLA plain на сите 

испитувани температури. За разлика од другите два материјали, PLA plain нема некоја 

дополнителна превлака којашто може да го намали процесот на пермеабилност. Слични 

набљудувања се публицирани и од Burcu Engül and Nursel Dilsiz (2014), на PLA 

нанокомпозити, коишто покажуваат повисоки бариерни својства отколку оние на PLA 

plain или чист PLA филм. 

Во контекст на сето ова, се и студиите направени од Murariu et al., (2014), кои 

покажале намалување на ОТR (oxygen transmission rate) и до 40 % со додавање на 5 wt 

% на CL30B4 на чист PLA. Trivedi et al., (2010), синтетизирале PLA/CL30B/PBS5 

нанокомпозити, каде што пермеабилноста на О2 е редуцирана за повеќе од 26 % во 

споредба со ОТR на чистиот PLA. 

На 200C слични вредности на пермеабилност помеѓу Cellophane+coat и PLA+coat 

се забележани, т.е. 10 cm3/m2 d bar и 40 cm3/m2 d bar соодветно.  

Студиите направени од Cancan Shi et al., (2013), на целофан со превлака од 

поликапролактон (PCL), покажале дека бариерните својства се зголемуваат или 

подобруваат со секоја нова додадена превлака. 

Добиените резултати од истражувањето направено во рамките на оваа теза 

покажуваат дека PLA plain е за скоро 3 пати повеќе пермеабилна отколку PLA+coat и 

околу 13 пати повеќе пермеабилна отколку Cellophane + coat на 200C. На повисока 

                                                 
4 Cloisite 30B methyl bis (2-hydroxyethyl) tallowalkyl ammonium. Tallowalkyl претставува смеса од линеарни 

алкил синџири коишто содржат приближно 65%C18, 30%C16, и 5%C14.  

5 PBS - полибутилен сукинат (poly (butylene succinate)) - доста растеглив полимер, користен за 

зголемување на растегливите својства на користениот PLA филм. 
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температура (400C и 600C) овој тренд продолжува во иста насока. Добиените резултати 

се слични на резултатите добиени од истражувањата на Cabedo et al., (2006). Тие го 

испитувале PLA plain филмот со PCL превлака (којашто всушност претставува 

биодеградибилен, семикристален полимер). Резултатите покажале зголемена сила 

(силата на истегнување на фолиите е поголема), висока елонгација и подобрени 

бариерни својства на PLA со додавање на PCL превлака на истата фолија.  

Коефициентите на растворливост (S) од испитуваните природни материјали на 

трите различни температури се прикажани на графиконот бр. 2. 

Од графиконот бр. 2, очигледно е дека повисоки S вредности поседуваат PLA 

plain и PLA+coat, додека пак Cellophane+coat има најниски S вредности. На 400C, 

коефициентот  на растворливост (S) кај Cellophane + coat и  PLA + coat се индентични. 

Од резултатите прикажани може да се види дека коефициентот на растворливост 

(графикон бр. 2), е во опсег од 10-3 до 10-2 ml/cm3 bar. 

 

 

 

Графикон бр. 2 Коефициент на растворливост (S) на О2 на природните материјали на 

различна температура  

 

Резултатите за растворливоста на О2 кај PLA plain на 200C и 400C во овие 

испитувања се слични со резултатите добиени од Oliveira, (2004). Коефициентот на 

растворливост е повисок на 200C отколку на 400C (Oliveira, 2004) како што е прикажано 
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и во табелата 3. (Достапни резултати во литературата за PLA + coat и  Cellophane+coat 

не постојат во поглед на растворливоста на О2 и затоа беше невозможно да се направи и 

компарација). 

 

Табела бр. 3 Споредба помеѓу S на O2 кај PLA plain на две различни температури  

 
200C 400C 

PLA plain 

(материјал од овој труд) 

 

0,015 (S/ml · cm-3 · bar -1) 

 

0,0082 (S/ml · cm-3 · bar -1) 

PLA plain  

(Oliveira, 2004) 

 

0,9530 (S/cm3 (STP) cm−3) 

 

0,3627 (S/cm3 (STP) cm−3) 

 

Зависноста на коефициентот на дифузија (D) на О2 на различни температури, 

поединечно за секој материјал се прикажани на графиконот бр. 3. 

 

 

 

Графикон бр. 3 Коефициент на дифузија (D) на О2 за природните материјали на различна 

температура   
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Коефициентите на дифузија се различни за PLA+coat и Cellophane+coat. Со 

зголемување на температурата, коефициентот на дифузија константно се зголемува само 

за PLA plain филмовите (тоа е бидејќи коефициентот на дифузија (D) е во директна 

поврзаност со пермеабилноста (q)), а исто така познато е дека филмовите без превлака 

имаат поголема пермеабилност (q) што следува и зголемување на коефициентот на 

дифузија (D), во споредба од оние филмови кои се без превлака: - во овој случај тоа е 

PLA Plain или чист PLA). 

Коефициентот на пермеаблност (Р) покажува интентичен тренд  (графикон бр. 4) 

како и вреднoстите за премеабилноста (q) (графикон бр. 1), со што е очигледно дека Р 

вредноста претставува продукт на пермеабилноста (пермеанцата) и дебелината на 

филмот. Затоа, кога има зголемување на пермеабилноста (q) мора и коефициентот на 

пермеабилноста (P) да се зголемува.  

 

 

 

Графикон бр. 4 Коефициент на пермеабилност (P) на О2 за природните материјали на 

различна температура  
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4.1.2 Синтетички материјали

Кај овие материјали се покажа идентичен тренд на пораст на пермеабилноста со 

пораст на температурата, како и кај природните тестирани материјали. Имено, 

зголемувањето на температурата неповолно влијае врз материјалот за пакување на 

храна, зголемувајќи ги коефицинетите на пермеабилност и промена на коефициентите 

на дифузија и растворливост.  

Графикон бр. 5 Пермебилност на гасови (q) на BOPPAcPVDC на различни температури

Графиконот бр. 5 ја покажува средната пермеабилност на испитуваните гасови 

низ BOPPAcPVDC на различни температури. Генерално, со зголемување на 

температурата, прикажана е и зголемена пермеабилност. Најголемата пермеабилност 

низ BOPPAcPVDC материјалот е добиена за О2 и СО2 на 600C (319,00 cm3 · m-2 · d-1 · bar-

1). Сите три гасови покажуваат индетичен тренд на промени со промена на 

температурата. Пермеабилноста претставува продукт од два фактори: дифузија и 

растворливост. Истражувањата направени од Somlai (2005), покажале дека 

намалувањето/падот на дифузијата е одговорен за намалувањето на пермеабилноста на 

ориентираните полипропиленски филмови. Исто така, е покажано дека редуцираната 

мобилност на ориентираните аморфни ланци е причина за намалената пермеабилност. 

На тој начин при испитување на три гасови низ BOPPAcPVDC материјалот, може да се 
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каже дека пермеабилноста на N2, на 40C, е за 66 пати поголема отколку кај О2, или 58 

пати поголема отколку кај СО2. 

Коефицинетите на растворливост, дифузија и пермабилност кај BOPPAcPVDC се 

прикажани на графиците 6 – 8. 

Графикон бр. 6 Коефициенти на растворливост (S) на различни гасови на BOPPAcPVDC

на различни температури

Графикон бр. 7 Коефициенти на дифузија (D) на различни гасови на BOPPAcPVDC на 

различни температури
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Графикон бр. 8 Коефицинети на пермеабилност (P) на различни гасови на BOPPAcPVDC

на различни температури

Коефицинетите на растворливост, дифузија и пермабилност кај BOPP coex се 

прикажани на графиците 9 – 12. 

Графикон бр. 9 Пермеабилност на гасови (q) на BOPP coex на различни температури
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Графикон бр. 10 Коефициенти на растворливост (S) на различни гасови на BOPP coex на

различни температури

Графикон бр. 11 Коефициенти на дифузија (D) на различни гасови на BOPP coex на 

различни температури
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Графикон бр. 12 Коефициенти на пермеабилност (P) на различни гасови на BOPP coex 

на различни температури  

 

Графиконите бр. 6 и 10 го прикажуваат коефициентот на растворливост (Ѕ) на 

испитуваните синтетички материјали на четири различни температури и три различни 

гасови. Очигледно е дека повисоки вредности на коефицентот на растворливост (Ѕ) одат 

за BOPP coex (графикон бр. 10) за сите три гасови, додека пак најмала вредност на 

коефицентот на растворливоста (Ѕ) оди за BOPPAcPVDC  за сите три гасови (графикон 

бр. 6). На 200C и 400C, коефициентите на растворливост (Ѕ) и во двата филма за О2 се 

слични. Од резултатите прикажани може да се забележи дека коефицинетот на 

растворливост (Ѕ) (графикон бр. 6), е во ранг 10-3 до 10-2 ml/cm3 bar за BOPPAcPVDC и 

10-2 ml/cm3bar за BOPP coex (графикон бр. 10), соодветно. Вредностите на коефициентот 

на растворливост (Ѕ) се зголемуваат на повисока температура (40 – 600C). Mrkić et al., 

(2006), исто така, покажале дека со повисока температура (50 – 600C) се зголемува и 

коефициентот на растворливост (Ѕ) за PE, BOPP coex и BOPP coex/PE филмови. 

 Коефицинетот на растворливост за BOPPAcPVDC филмот се намалува во 

следниот редослед: S (N2) > S (O2) > S (CO2) на 600C (графикон бр. 6). Од друга страна, 

за BOPP coex (графикон бр. 10), пронајдено е дека коефициентот на растворливост се 

намалува според следниот редослед: S (CO2) > S (N2) = S (O2) на 600C. 

 Графиконите бр. 7 и 11 ја покажуваат зависноста на коефицинетот на дифузија 

на гасовите (D) со различна температура за BOPPAcPVDC и BOPP coex филмовите, 

соодветно. За BOPPAcPVDC филмот е пронајдено дека коефициентот на дифузија 

(графикон бр. 7) се намалува во следниот редослед: D (CO2) > D (N2) > D (O2). Од 
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претходните испитувања е констатирано дека намалувањето на пермеабилноста на O2 

кај растегнатите филмови главно се должи на намалување на дифузивноста (Somlai et 

al., 2005). Од друга страна за BOPP coex филмот е пронајдено дека коефициентот на 

дифузија (графикон бр. 11) се намалува речиси во ист редослед како и кај BOPPAcPVDC 

филмот: D (CO2) > D (N2) > D (O2). Испитувајќи ги вредностите на коефициентите на 

дифузија и растворливост може да се каже дека процесот на пермеабилноста на 

кислородот низ анализираниот полимерен материјал е контролиран од дифузијата. 

Идентично набљудување е публицирано и од страна на Siracusa (2012). 

 Коефициентот на пермеабилност (Р) покажува индентичен тренд (графикон бр. 

8) како и вредноста на пермеабилност (q) (графикон бр. 5). За BOPPAcPVDC филмот 

беше пронајдено дека коефициентот на пермеабилност (Р) (графикон бр. 8) опаѓа во 

следниот редослед: P (CO2) > P (N2) > P (O2). Како и да е, коефициентот на 

пермеабилност (Р) за BOPP coex (графикон бр. 12) опаѓа по следниот редослед: P (CO2) 

> P (O2) > P (N2). Според горе кажаното, во прилог е сумирано дека секоја варијација на 

коефициентот на пермеабилност (P) зависи од промената на на коефициентот на 

дифузија (D). Истото е потврдено и во испитувањата од страна на Lin et al., (2007). Тие 

потврдиле дека волуменски удел на аморфната фаза како и густината на аморфната фаза 

не се променуваат во голема мера кај BOPP филмовите, бидејќи промени на 

коефициентот на растворливост (Ѕ) не беа набљудувани. 

 Графиконот бр. 9 ја покажува просечната пермеабилност (q) на гасовите низ 

BOPP coex материјалите на четирите различни температури. Тука повторно, 

пермеабилноста се зголемува со покачување на температурата што е и очекувано. 

Добиени се занемарливи мали разлики помеѓу пермеабилност на гасовите. 

 Резултатите добиени од Hanika et al., (2003), за BOPP материјал, покажале дека 

постои интеракција помеѓу дебелината на филмот, дефектната област и растојанието 

помеѓу нерегуларностите, коишто влијаат на пропустливоста на материјалот. Стапката 

на пренос на гасот се намалува со зголемување на дебелината на слојот, за мали 

вредности на дебелина. Споредувајќи ги резултатите добиени во оваа теза со оние од 

Hanika et al., (2003), вредностите на пропустливоста се прикажани во табела бр. 4. 

Резултатите од Hanika et al., (2003), се изведувале на различни BOPP филмови 

(Trespaphan XYZ 17, Celanese AG; Mopflefan CD 20, Moplefan Film; Wolff CM 16 

unmetallized, Walothen GmbH), (табела бр. 4). 
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Табела бр. 4 Компарација на q (пермеабилност) на O2 кај различни BOPP - филмови, 

испитувани во рамките на овој труд и оние кои се испитувани од Hanika et al., (2003), со 

две слични температури 

 

 
 BOPP coex, 

(ова 
истражување) 

BOPP CD 20, 
(Hanika et al., 

2003), 

BOPP XYZ 
17, (Hanika et 

al., 2003), 

BOPP CM 16, 
(Hanika et al., 

2003), 

q (cm3 · m-2 · d-1 

· bar-1) 
565 320 305 311 

L (µm) 23 20 17 16 

T (0C) 200C 230C 230C 230C 

 

Евидентно е дека повисока пермеабилност покажува BOPP coex филм испитуван 

во рамките на оваа теза. Hanika et al., (2003), заклучиле на основа на нивните резултати 

дека пермеабилноста се намалува со зголемување на дебелината на филмот. Од друга 

страна, во нашиот случај резултатите потврдија дека пермабилноста на BOPP coex е 

повисока за разлика од другите BOPP филмови, што се должи на разликите во 

биаксијалниот ориентационен процес, дебелината на полимерот и другите фактори на 

процесирање на истиот. Како резултат на рестрикцијата на дифузија (редукција на 

факторот на извиеност т.е. зголемување на просечните патеки на дифузиoните 

молекули) во полимерот, може да предизвика ориентациони и структурни промени на 

полимерот, што може да ги блокира постоечките правци низ аморфната компонента 

(Yasuda, 1974), а со тоа да се добијат различни пермеабилни перформанси за BOPP 

филмовите. 

 Познато  е дека биаксијално ориентираниот PP (BOPP) филм ја редуцира гасната 

пермеабилност, што е исто така докажано и од Wang et al., (1984); Chu et al., (1996); Lin 

et al., (2008). Како и да е, тука постои врска помеѓу ориентираноста и пермеабилноста. 

Кристалната фаза не е пермеабилна, со што транспортот на гасови се изведува преку  

аморфните региони во полимерниот филм.  

 Земајќи ги во предвид вредностите на коефициентите на растворливоста (Ѕ) и 

дифузноста (D), може да се каже дека процесот на пропустливост на О2 преку 

анализирани полимерни материјали е контролиран од страна на дифузијата. 

 Слични резултати се прикажани и од страна на Villaluenga et al., (2001), коишто 

потврдија дека дифузионите коефициенти се зголемуваат со зголемување на 

температурата. Промени во коефициентот на дифузија (D) од О2 според Wang and Porter, 
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(1984),  биле паралелни од тие на порозноста. Во ова истражување, авторите исто така 

потврдиле дека порите коишто се формирани во PP филмовите се стимулирани од 

интегриран капиларен модел и утврдено е дека соодносот на пермеабилноста за 

кислород (О2) и јаглероден диоксид (CO2) е 1,17. Испитувањата на Mrkic et al., (2005), 

кои испитувале јони кои покажале најблиска вредност на соодносот на O2/CO2 за BOPP 

coex на 300C. Табела бр. 5 ги дава споредбите на соодносот на O2/CO2 во три различни 

истражувања и слични температури.  

 

Табела бр. 5 Споредба на соодносот на O2/CO2 кај три исти филмови (материјали) на две 

слични температури 

 

  T 0C 
O2 / CO2 

q (cm3 · m-2 · d-1 · bar-1) 

BOPP coex – ова истражување 40 1,05 

BOPP coex - Wang и Porter, (1984) 30 1,17 

BOPP coex - Mrkic et al., (2005) 30 1,14 

 

Графиконите бр. 13 и 14 го прикажуваат времето потребно да започне дифузијата (tL) на 

гасовите низ BOPPAcPVDC и BOPP coex филмовите, соодветно. 

 

 

 

Графикон бр. 13 Време потребно за гасовите да започнат да дифундираат (time-lag) низ 

BOPPAcPVDC  
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Графикон бр. 14 Време потребно за гасовите да започнат да дифундираат (time-lag) низ 

BOPP coex 

 

Од графиците бр. 13 и 14  може да се забележи дека и двата примероци од 

полимерни фолии покажуваат разлика во time-lag (tL) кој се променува со температурата. 

Rutherford, (2001), го објаснува time-lag (tL) како мерило за време поделено помеѓу 

стартот и точката во која дифузиониот процес ја зазема својата позиција, каде што 

постојат некои случаи во коишто малите честички на гас се движат побрзо.  

Кај графикон бр. 13 time-lag (tL) за започнување на дифузиајта кај гасот N2 за 

разлика од О2 и СО2, има постојана вредност со некои мали промени во текот на 

зголемување на температурата.  

Во однос на графиконите и добиените резултати може да се забележи дека time-

lag (tL) кај BOPP coex е во постојано намалување, за разлика кај BOPPAcPVDC каде што 

има постојани промени кај time-lag (tL) во текот на зголемување на температурата. 

Нормално е, со зголемување на температурата се намалува time-lag (tL). Овие промени 

коишто се случуваат кај BOPPAcPVDC фолијата, најверојатно се само уште еден доказ 

на отпорот којшто го дава дополнителната превлака на материјалот (PP) за 

пермеабилност на гасови исто така природата на самиот гас. 
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Графикон бр. 15 Арениусова равенка за приказ на параметарот на растворливост на 

различни гасови низ BOPPAcPVDC  

 

 

 

Графикон бр. 16 Арениусова равенка за приказ на параметрите на дифузија на различни 

гасови низ BOPPAcPVDC  
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Графикон бр. 17 Арениусова равенка за приказ на параметарот на растворливост, на 

различни гасови низ BOPP coex  

 

 

 

Графикон бр. 18 Арениусова равенка за приказ на параметрите на дифузија на различни 

гасови низ BOPP coex  
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Графиконот бр. 15 ја претставува Арениусовата равенка за приказ на 

растворливост (S) и дифузионите параметри, (D), низ BOPPAcPVDC (графикон бр. 16) 

филмот. BOPPAcPVDC филмот не покажува корелации во случај на коефициентот на 

растворливост (графикон бр. 15), додека пак за дифузиониот коефицинет (графикон бр. 

16) добра корелација била докажана за кислород (O2) (R2=0,818) и азот (N2) (R2=0, 6671). 

Ова истражување се совпаѓа со истражувањето направено од Kurek et al., (2011), 

кои ги испитуваат гас бариерните карактеристики на линеарен полиетилен со ниска 

густина (PE-LLD) и два различни полипропиленски (PP) филмови.  

Коефициентот на растворливоста (S) на BOPP coex (графикон бр. 17) покажува 

мала корелација на коефициентот од R2 = 0,5332 и R2 =0,5065 за азот (N2) и кислород 

(O2) соодветно, додека пак во случај на коефициентот на дифузија (графикон бр. 18) не 

беше докажана корелација.  

Овие истражувања се совпаѓаат за коефициентот на  растворливост (Ѕ) со студии 

направени на бариерните својства на различни полипропиленски (PP) филмови на 

различни температури и различни гасови од страна на Villaluenga et al., (2007), кои 

докажуваат дека на температурната стабилност на полимерните фолии влијаат и 

полнилата или превлаките (додатоци на фолиите), кои предизвикуваат намалување на 

коефицинетите на дифузија и растворливост, а ја зголемуваат енергијата на активација 

на коефициентите на пермеабилност.  

 

Табела бр. 6 Енергија на активација од пермеабилност (EP), дифузија (ED) и топлина на 

сорпција (HS) на кислород (O2) низ BOPPAcPVDC и BOPP coex 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела бр. 7 Енергија на активација од пермеабилност (EP), дифузија (ED) и топлина на 

сорпција (HS) на јаглероден диоксид (CO2) низ BOPPAcPVDC и BOPP coex 

 Енергија на активација (kJ/mol-1)  

 BOPPAcPVDC BOPP coex 

HS 75,77 20,03 

ED 71,33 25,22 

EP 78,91 45,26 
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Табела бр. 8 Енергија на активација од пермеабилност (EP), дифузија (ED) и топлина на 

сорпција (HS) на азот (N2) низ BOPPAcPVDC и BOPP coex 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Вредностите на енергијата на активација за коефициентот на пропустливост (EP), 

дифузија (ED) и топлината на растворливост (HS) на О2 (табела бр. 6), СО2 (табела бр. 7) 

и N2 (табела бр. 8) низ BOPPAcPVDC и BOPP coex, се пресметуваат од нагибот на 

Арениусовата равенка, како што е прикажано на графиконите бр. 15 - 18. Од добиените 

резултати може да се забележи дека најголема енергија на активација има O2 во 

растворливост, пропустливост и дифузија низ материјалот BOPPAcPVDC, што не е 

случај кај BOPP coex. За BOPP coex негативна вредност за енергијата на активација е 

забележана за дифузија на азот (-21,21 kJ/mol). Но, вакви слични ефекти  се забележани 

и од страна на Gajdoš et al., (2001) на пропустливоста на азот (N2) низ BOPP coex филм. 

  Енергија на активација  (kJ/mol-1)  

 BOPPAcPVDC BOPP coex 

HS 20,86 16,84 

ED 55,59 33,90 

EP 76,45 50,74 

 Енергја на активација  (kJ/mol-1)  

 BOPPAcPVDC BOPP coex 

HS 17,32 26,90 

ED 44,88 -0,21 

EP 22,82 26,69 
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4.2 Студија на случај: пакување на свежо свинско месо во полимерни синтетички 

фолии (BOPP coex и BOPPAcPVDC) 

 

Рокот на употреба на свежото свинско месо определен е од 4 фактори: вкупниот 

број на бактерии коишто се појавуваат на површината на свежо сечено свинско месо, 

некогаш и на површината на фолијата во која е спакувано месото. Исто така, 

температурата на којашто се чува тоа месо, типот на материјалот во коешто е спакувано 

свежото месо и средината околу свинското месо во опаковката. Овие 4 фактори треба да 

се оптимизирани и ги спречуваат сите промени коишто може да настанат на свежото 

месо од микробиолошка и хемиска природа (Holley et al., 2004). 

 

4.2.1 Физичко-хемиски анализи 

а) pH вредност 

 

Графиконот бр. 19 ја прикажува промената на pH на свежото свинско месо пакувано во 

BOPP coex 

 

 

 

Графикон бр. 19 pH на свежо свинско месо пакувано во BOPP coex во одреден временски 

период и температура 

 

Од резултатите може да се забележи дека трендот на зголемување на pH 

вредноста соодветно за примерокот спакуван во BOPP coex е постојан. На почетокот 

вредноста за pH на месото е 5,33, а останатите денови 5,61, 5,62, 5,84, за 7, 14 и 21. ден, 

соодветно.  Овие истражувања се компаративни со истражувањата направени од Reddy 

and Rao (2000) кои, исто така, докажале зголемување на pH со зголемување на денови 
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на чување на примерокот. Зголемувањето на pH во текот на чување може да биде поради 

слободата на метаболитите, добиени од бактериска активност.  

Како и во ова истражување, можноста да се одржат стабилни pH нивоа во вакуум 

пакувано месо за време на складирање била докажана од истражувањата направени од 

Stella et al., (2013). 

Промени на pH вредноста во свинско месо складирано на температура од 50C, 

пакувано во вакуум, биле следени и забележани од Lee and Jung, (2013) (табела бр. 9). 

Почетната pH вредност на свежото свинско месо коешто го користеле била 5,77. Потоа 

pH вредноста растела до 19. ден и достигнала 5,78. Слична крајна pH вредност на свежо 

свинско месо е забележана и во оваа магистерска теза. 

 

Табела бр. 9 Компарација на pH вредност на свежо свинско месо пакувано во вакуум во 

BOPP coex, испитувани во рамките на овој труд и оние кои се испитувани од Lee and 

Jung, (2013), со две слични температури 

 

  T 0C 

pH – на 
последен ден 

од испитување 

Денови на 
испитување 

Свинско месо (вакуум пакување) - 

ова истражување 
4 5,84 21 

Свинско месо (вакуум пакување)  - 

испитување од Lee and Jung, (2013) 
5 5,78 19 

 

 

 
 

Графикон бр. 20 pH на свежо свинско месо пакувано во BOPPAcPVDC во одреден 

временски период и температура 
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Добиените резултати од ова истражување покажуваат дека pH вредноста на 

свежото месо пакувано во BOPPAcPVDC (графикон бр. 20), се зголемува до 14. ден и 

тоа: 0. ден е 5,50, 7. ден изнесува 5,60 и 14. ден е 5,62. Последното испитување (21. ден) 

докажа дека измерената вредност на pH опаѓа (5,52). Ова истражување се совпаѓа со 

испитувањата направени од страна на Blixt et al., (2001), каде што pH во свинското 

вакуум пакувано месо опаѓа, во период од 28 дена (табела бр. 10). Sakala et al., (2002), ги 

препишуваат намалувањата на pH вредностите во вакуум пакувано свинско месо во 

периодот на чување, поради доминацијата на млечно киселинските бактерии врз месото. 

Тие произведуваат јаглероден диоксид и создаваат кисела средина во свинското месо. 

 

Табела бр. 10 Компарација на pH вредност на свежо свинско месо пакувано во вакуум 

во BOPPAcPVDC, испитувани во рамките на овој труд и оние кои се испитувани од Blixt 

et al., (2001), на две исти температури   

 

  T 0C 
pH – последен ден од 

испитување 

Денови на 
испитување 

Свинско месо (вакуум 

пакување) ова истражување 
4 5,52 21 

Свинско месо (вакуум 

пакување) Blixt et al., (2001) 
4 5,30 28 

 

На pH вредноста на свинското месо големо влијание има пакувањето, а тоа го 

докажуваат бројните резултати добиени од многу истражувања. Ivanović (2014), исто 

така, во своето истражување забележала пад на pH вредностите во примероци на мелено 

свинско месо пакувано во вакуум, со што на 12. ден од испитувањата pH вредноста била 

најниска кај примероците кои биле пакувани во вакуум. Истражувањето направено од 

Ivanović (2014) се поврзува со ова истражување, но во оваа теза намалувањето се случи 

на 21. ден од испитувањето.  

Исто така, Ivanović (2014) го препишува падот на pH вредноста во пакуваното 

мелено свинско месо во тој случај на млечно киселинските бактерии. Голем број на 

автори наведуваат дека различни фактори делуваат на pH вредноста на свинското 

пакувано месо, но растот на бактерии коишто произведуваат млечна киселина се 

главните причинители за намалување на pH вредноста на пакуваното месо (Gök et al., 

2008). 
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Blixt and Borch (2002), забележале пад на pH вредноста во примероци на мелено 

свинско месо од врат и каре пакувани во вакуум за време од 8 недели, но бројот на 

млечно киселинските бактерии растел.  

 

 

 

Графикон бр. 21 Споредба на pH на свежо свинско месо пакувано во двата материјали 

во одреден временски период и температура 

 

Графиконот бр. 21 ја покажува директната разлика помеѓу pH вредностите на 

пакуваното месо, соодветно во двете фолии (BOPP coex и BOPPAcPVDC). И во двата 

случаи pH вредноста се зголемува сѐ до 14. ден. Разликата е сигнификантна во 21. ден 

кај примерокот пакуван во BOPPAcPVDC фолијата, поради падот на pH вредноста.  

Според Khaksar et al., (2010), количината на хидропероксидите се зголемува со 

зголемена брзина на pH = 6,8 отколку pH = 3, поради присуството на малондиалдехид. 

Според Russell et al., (1996), растењето на бактерии во месото започнува при pH од 5,5 

до 7,0. Во ова истражување мерните вредности во однос на pH и кај двете типови на 

фолии (BOPP coex и BOPPAcPVDC) се во просек од 5,33 до 5,84 (мин – макс). 

Последниот ден на испитувањата покажуваат благ пораст на pH вредноста кај 

примероците пакувани во BOPP coex (графикон бр. 24).  

Ова истражување е слично со истражувањето на Aksu and Kaya, (2005), кои 

пронашле дека можноста за зголемување на pH вредноста се случува поради 

зголеменото присуство на базните и азотните единици кои настануваат како последица 
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на протеолизата предусловена од зголемувањето на бројот на бактерии во пакувано 

свинско месо за време на складирањето. 

 

б) Пероксиден број (PV) 

  

Почетниот ден PV (пероксиден број) во примероците кај BOPP coex има вредност 

0 mmolO2/kgfat. Графиконот бр. 22 ги дава вредностите за PV кај месо пакувано во BOPP 

coex во четири различни денови: 0, 7, 14, 21. Според резултатите може да се потврди 

дека со зголемено чување на месото во ладилник на 40C, нема големи промени на PV кај 

спакуваното месо. Исто така, во 7. ден и 14. ден вредноста на PV е еднаква (0,2 

mmolO2/kgfat), додека пак, во 21. ден неговата вредност се зголемува за 0,7 % (0,27 

mmolO2/kgfat) од вредноста во претходните денови.  

 

 

 
 

 

Графикон бр. 22 PV на свежо свинско месо пакувано во BOPP coex во одреден временски 

период и температура 

 

Графикон бр. 23 ги дава PV вредностите на примероците спакувани во 

BOPPAcPVDC фолијата и во почетниот ден вредноста на PV изнесува 0 mmolO2/kgfat. 

PV кај месото пакувано во BOPPAcPVDC, во 7. ден изнесува 0,1 mmolO2/kgfat, 14. ден 

неговата вредност е 0,2  mmolO2/kgfat, а веќе на 21. ден PV ја достигнува и вредноста од 

0,25 mmolO2/kgfat.  
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Графикон бр. 23 PV на свежо свинско месо пакувано во BOPPAcPVDC во одреден 

временски период и температура 

 

 

 

 

Графикон бр. 24 Споредба на PV на свежо свинско месо пакувано во двата испитувани 

материјали во одреден временски период и температура 
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И во двата случаи пероксидниот број значително не се промени, споредувајќи и 

во двата типа на испитувани фолии (графикон бр. 24). Тука настанаа мали промени 

регистрирани во последниот (21) ден во двете фолии. Како и да е, трендот на 

зголемување на PV е поизразен кај свинското месо пакувано во BOPP coex. Xiе et al., 

(2007), потврдуваат дека pH вредноста на пакуваното свежо месо е во директна 

конекција со PV на месото. Доколку pH е поблику до неутрална точка, тоа претставува 

одличен услов за оксидација. Тоа се потврдува и во ова истражување.  

PV се зголемува најмногу кај примероци кои содржат голема количина на 

незаситените масни кислини, коишто лесно стапуваат во реакција со кислородот и 

настанува пероксидација. Според истражувањата на Park et al., (2008) големо влијание 

врз појавата на PV во свежото свинско месо има методот на пакување.  

 

в) Слободни масни киселини (FFA) 

 

Липолизата во месото се одвива под дејство на ендогени ензими, мускулна липаза 

и фосфолипаза, но исто така, може да настане под дејство на егзогени ензими како што 

се бактериските липази (Martin-Sanchez et al., 2011). Како последица на липолизата доаѓа 

до појава на слободни масни киселини (FFA) (Gandemer, 2002). 

 

 
 

 

Графикон бр. 25 FFA на свежо свинско месо пакувано во BOPP coex во одреден 

временски период и температура 
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Графикон бр. 25 ја покажува промената на врeдноста на FFA кај свинското месо 

пакувано во BOPP coex во одреден период (0, 7, 14, 21. ден) на одредена температура 

(40C). Во почетниот ден вредноста на FFA кај свинкото месо изнесува 1,24 %.  

Со зголемувањето на деновите доаѓа и до зголемување на вредноста на FFA кај 

примерокот. Ова истражување се поклопува со истражувањето направено од страна на 

Malik and Sharma, (2011), коишто покажуваат дека FFA вредноста не се зголемила 

повеќе од 2,40 % за одреден временски период. Зголемувањето на вредноста на FFA во 

7. ден е за 0,3 % повеќе отколку кај нултиот ден.  

Значително зголемување на вредноста на FFA може да се забележи помеѓу 7. и 

14. ден. Во 14. ден вредноста на FFA e 1,32 %, а додека пак во 21. ден се присутни само 

1,33 % FFA кај свинското пакувано месо. Како и да е, дозволената максимална вредност 

на FFA во месо, според Pearson (1968), e 1,8 %.  

 

 

 
 

Графикон бр. 26 FFA на свежо свинско месо пакувано во BOPPAcPVDC во одреден 

временски период и температура 

 

Промената на процентуалната застапеност на FFA кај свинското месо пакувано 

во BOPPAcPVDC е прикажана на графикон бр. 26. Во првиот ден вредноста на FFA е 

1,13 %. Во 7. ден од испитувањето за само 0,7 % се зголемува вредноста на FFA од 
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првиот ден, кај свинското пакувано месо (FFA = 1,21 %). Во 14. ден вредноста на FFA 

изнесува 1,24 %, додека пак вредноста на FFA во 21. ден од испитувањето е малку 

поголема и тоа 1,28 %. Како и да е, процентот на FFA кај свинското пакувано месо не 

прикажува големи промени во текот на чувањето на месото. Ова истражување е слично 

со истражувањето направено од Gómez et al., (2017), кои исто така докажуваат дека на 

крајот на направеното истражување на вакуум пакуваното свинско месо нема големи 

разлики во процентуалната застапеност на FFA во месото во одредениот период на 

чување. Од ова истражувње може да се забележи дека вредностите за FFA и PV се 

поврзани едни со други.  

 

 
 

 

Графикон бр. 27 Споредба на FFA на свежо свинско месо пакувано во двата материјали 

во одреден временски период и температура 

 

Со зголемување на PV во месото доаѓа и до зголемување на вредноста на FFA кај 

месото (графикони бр. 22-27). Toldrá (2006), покажал дека липидите и фосфолипидите 

се хидролизирани од липазата и фосфолипазата, ги даваат FFAs коишто се оксидираат 

во пероксиди (тоа е прикажано и во ова истражување).  

Од графикот бр. 27 може да се забележи разликата на вредноста на FFA кај 

свинското месо пакувано во BOPP coex и BOPPAcPVDC, соодветно. Од резултатите 
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евидентно е дека трендот на зголемување на вредноста на FFA е поголем кај свинкото 

месо пакувано во BOPP coex, наспроти свинското месо пакувано во BOPPAcPVDC низ 

целиот период, иако нема големи разлики помеѓу истите.  

Според Park et al., (2008), вредностите на FFA се зголемуваат со зголемување на 

времето на чување на пакуваното месо во вакуум, што се совпаѓа со ова истражување.  

 

4.2.2 Сензорна анализа 

 
За одредување на квалитетот на месото спакувано во двете фолии (BOPP coex и 

BOPPAcPVDC), освен физичко-хемиските параметри се добиени и резултати за 

сензорните параметри, со коишто се врши проценка на одредени атрибути: боја, мирис, 

свежина и тврдина (табела бр. 11) на пакуваното свинско месо.  

Средните вредности од сите 20 испитаници на сензорната анализа на примероци 

и резултатите добиени од обработениот тест на хедонистичка скала со 9 точки на 

рангирање, се прикажани во табела бр. 11. Како што може да се забележи, средната 

оценка на прифатливост на бојата, мирисот, тврдината и свежината во нултиот ден и кај 

двата примероци на пакувано свинско месо е во граници на високо прифатлив производ 

(x̅ за BOPP coex и BOOPPAcPVDC е во границите од 8,00 до 8,47).  

 Од табела бр. 11 може да се забележи дека средната вредност (x̅) за сите 4 

атрибути се намалува со зголемување на деновите на чување на пакуваното месо. Во 7. 

ден од истражувањето x̅ за месото пакувано во BOPP coex е во границите од 7 – 6,5, за 

атрибутите соодветно, x̅ за месото пакувано во BOOPPAcPVDC од 7,05 до 6,67, исто 

така. Од тука дознаваме дека месото на испитаниците умерено до малку им се допаѓа, 

во однос на хедонистичкиот тест за сензорна анализа.  

Средната вредност (x̅) за атрибутите во 14. ден продолжува со намалување во ист 

тренд. Веќе во 21. ден во однос на добиените резултати за атрибутите може да се каже 

дека месото пакувано во BOPP coex е сосема неприфатливо за испитаниците (x̅ = 1,19 – 

1,33), додека пак во однос на добиената x̅ од месото пакувно во BOPPAcPVDC, добиваме 

сознание дека месото малку им се допаѓа на испитаниците (x̅ = 3,48 – 3,52, одделно за 

сите 4 атрибути).  
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Табела бр. 11 Сензорна анализа на примероци и резултати добиени од обработениот тест 

на хедонистичка скала со 9 точки на рангирање 

 

Параметр
и за 

квалитет 

Бодување на 0, 7, 4, 21 денови 

0 ден 7 ден 14 ден 21 ден 

BOPP coex             
x̅ ± Sx̅ 

BOPP  
AcPVDC               

x̅ ± Sx̅ 

BOPP coex         
x̅ ± Sx̅ 

BOPP 
AcPVDC               

x̅ ± Sx̅ 

BOPP coex 
x̅ ± Sx̅ 

BOPP    
AcPVDC          

x̅ ± Sx̅ 

BOPP coex 
x̅ ± Sx̅ 

BOPP 
AcPVDC           

x̅ ± Sx̅ 

Боја 8,19 ± 0,48 8,28 ± 0,96 7 ± 1,38 
  7,05 ± 

1,06 
3,95 ± 1,64 5,52 ± 1,30 1,19 ± 0,38 3,48 ± 1,40 

мирис 8 ± 0,74 8,14 ± 0,81 5,24 ± 1,99 6 ± 1,68 3,81 ± 1,53 4,67 ± 1,94 1,14 ± 0,46 2,81 ± 0,98 

тврдина 8,14 ± 0,69 8,38 ± 0,71 6,71 ± 1,05 6,81 ± 1,37 3,81 ± 1,77 5,09 ± 1,88 1,62 ± 0,47 3,38 ± 0,98 

свежина 8,43 ± 0,48 8,47 ± 0,57 6,57 ± 1,49 6,67 ± 1,63 4,71 ± 2,24 5,86 ± 1,89 1,33 ± 0,46 3,52 ± 0,98 

 

Бојата на свинското месо зависи од присуството на двата пигменти: миоглобин и 

хемоглобин, кои ја даваат црвената боја на месото. Главната улога и на двата пигменти 

претставува транспортот на кислород до сите клетки (Giddings, 1977). Кога месото е 

пакувано без воздух, т.е. во вакуум пакување миоглобинот се јавува во деоксигенирана 

форма. Како и да е, времето на чување на свинското пакувано месо во вакуум има 

влијание на неговата боја кога месото е изложено на воздух.  

Зреењето на месото ги зголемува карактеристиките на промена на месото (Zhu et 

al., 2001), што резултира со зголемување на жолтилото, црвенилото и осветлувањето на 

месото и намалување на тежината на месото (Lindahl, 2005). Во ова истражување, во 

текот на деновите црвената боја на месото пакувано во BOPP coex се намали, а дојде до 

зголемено осветлување на месото, сѐ до 14. ден.  
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Овие резултати, се потврдуваат со оние на Apple et al., (2002), коишто пронашле 

дека доаѓа до осветлување на вакуум пакуваното месо, во одреден временски период. Од 

друга страна црвенилото кај вакуум пакуваното свинско месо во BOPPAcPVDC во ова 

истражување се зголемува со текот на деновите.  

Ова истражување е слично со Zhu et al., (2001), во чиешто истражување направено 

на вакуум пакувано свинско месо било пронајдено зголемување на црвенилото и 

жолтилото во месото. Schluter et al., (1994), пронашле намалување на жолтилото во текот 

на чување на пакуваното месо во вакуум. Ова осветлување, зацрвенување или 

ожолтување на месото претставуваат реакции кои настануваат поради редукација на 

потрошувачкиот потенцијал на кислород, како функција од време, при што се случуваат 

поголеми промени во месото.  

Бојата на свинското месо во BOPPAcPVDC е подобра, во однос на резулататите 

во 21. ден кога веќе месото пакувано во BOPP coex добива кафеава боја заради промена 

на миоглобинот во метмиоглобин. Овие примероци беа одбиени и најниско оценети од 

страна на оценувачите.  

Ова истражување е слично со истражувањето направено од страна на Viana et al., 

(2005), кои испитуваат свежо свинско месо пакувано во вакуум, чувано во ладилник на 

температура од 40C. Исто така, некои од пакуваните парчиња на свинско месо во 

BOPPАcPVDC во 21. ден на испитувањето имаа виолетово-црвена боја, веднаш после 

отворањето на пакувањето; како и да е бојата повторно се промени во светло црвена, по 

30 минути изложенот на месото на воздух. Оваа оксидативна дисколорација на месниот 

пигмент е поврзана со зголемување на кислородот внатре во атмосферата од пакувањето 

(Lee and Jang., 2013).  

Мирисот на свежото свинско месо е слабо изразен и се развива во текот на чување 

на пакуваното месо на 40C. За време на складирање на месото, доаѓа до оксидација на 

липидите во месото, зголемување на вредноста на PV и FFA во свинското пакувано месо 

и создавање на соединенија кои имаат влијание на сензорните особини на месото. Ова 

истражување е слично со истражувањето направено од страна на Bošković, (2016).  

Од производите на оксидација најголемо влијание за развојот на непријатен 

мирис имаат алдехидите, пред сѐ хексанал којшто се користи како индикатор на 

оксидацијата (Hui, 2006).  

Од графкон бр. 28 и во однос на 4 различни атрибути може да се забележи дека 

месото пакувано во вакуум во BOPPAcPVDC е поприфатлива опција на пакување на свежо 

свинско месо и чување на истото до 14. ден, од пакувано месо во BOPP coex.  
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Графикон бр. 28 Споредба на параметрите/атрибутите за сензорна анализа на свежо 

свинско месо пакувано во двата материјали во одреден временски период и температура

4.2.3 Микробиолошки анализи

На одржливоста на месото големо влијание има почетниот квалитет на 

суровината, пред сѐ бројот на бактерии (Blixt and Borch, 2002). Најголем дел во 

иницијација на бројот на микроорганизми во свежо свинско месо имаат мезофилните и 

психротрофните бактерии (Motarjemi, 2013). Според Gallegos-Robles, (2009), вкупниот 

број на мезофилни бактерии се користи како индикатор за хигиената на производот и 

показател на контаминација на свежото свинско месо. 

Според резултатите добиени од ова истражување вкупниот број на бактерии (во 

овој случај аеробни мезофилни бактерии - АМВ) со чување на свинското месо и во двете 

фолии, соодветно се зголемува со зголемување на денови на чување на иста температура 

од 40C. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

боја

мирис

тврдина

свежина

0 - BOPP coex
0 - BOPPAcPVDC
7 - BOPP coex
7 - BOPPAcPVDC
14 - BOPP coex
14 - BOPPAcPVDC
21 - BOPP coex
21  - BOPPAcPVDC
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Табела бр. 12 Вкупен број на аеробни мезофилни бактерии (AMB) во пакувано свинско 

месо во BOPP coex во одреден период

Денови 0 4 7 9 11 14 17 21

AMB 

(cfu/gr)
4,0E+03 8,5E+03 7,1E+04 9,0E+04 1,7E+05 2,1E+06 4,8E+06 8,0E+06

Табела бр. 13 Вкупен број на аеробни мезофилни бактерии (AMB) во пакувано свинско 

месо во BOPPAcPVDC во одреден период

Денови 0 4 7 9 11 14 17 21

AMB 

(cfu/gr)
2,0E+03 5,2E+03 9,5E+03 3,7E+04 1,5E+05 3,6E+05 1,5E+06 5,3E+06

Графикон бр. 29 Споредба на AMB на свежо свинско месо пакувано во двата материјали

во одреден временски период и температура

3

4

5

6

7

0 4 7 9 11 14 17 21

A
M

B
 (

lo
g 

cf
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gr
)

Денови

AMB (log cfu/gr)
- BOPPAcPVDC

AMB (log cfu/gr)
- BOPP coex
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 Во табела бр. 12 дадени се резултатите од AMB на свинско месо пакувано во 

BOPP coex во 8 различни денови (0, 4, 7, 9, 11, 14, 17, 21). Првиот ден AMB кај 

примерокот изнесува 4000 cfu/gr (3,60 log cfu/gr), при што со секое наредно испитување 

(сѐ до 11. ден) AMB кај примероците се зголемува речиси за двојно. Вредноста на AMB 

кај примерокот во 14. ден е за речиси 13 пати поголема од вредноста на AMB кај 

примерокот во 11. ден. Во 17. и 21. ден трендот останува ист (зголемување на вредноста 

на AMB кај примерокот само за двојно). Вредноста на AMB во 21. ден изнесува 8000000 

cfu/gr (6,90 log cfu/g). Ова истражување е слично со истражувањето направено од 

Ivanović (2014), кој пронашол висока иницијална вредност на AMB во пакувано свежо 

мелено свинско месо (8,10 log cfu/g). Hamilton et al., (2011), покажале дека просечниот 

AMB во пакувано свежо мелено свинко месо во месарите и супермаркетите на 

австралискиот пазар бил околку 6,20 log cfu/g. 

 Табела бр. 13 ги дава вредностите на AMB во свежото свинско месо пакувано во 

BOPPAcPVDC, исто така, во одреден временски период. Почетниот број на AMB во 

пакуваното свежо свинско месо изнесува 2000 cfu/gr (3,30 log cfu/gr). Трендот на 

зголемување на AMB кај месото пакувано и во оваа фолија е ист како и во претходниот 

случај при пакувано свинско месо во BOPP coex (табела бр. 12) (зголемување на 

вредноста на AMB кај примерокот при секое наредно испитување за двојно). Овој тренд 

се задржува сѐ до 7. ден.  

Во 9. ден вредноста на AMB кај примерокот  е поголема за речиси 4 пати од 

вредноста на AMB кај примерокот во 7. ден. Овој тренд се задржува до последниот ден, 

каде што во секое наредно испитување зголемувањето на вредноста на AMB кај 

примерокот е за речиси 4 пати поголема од претходното. Во последниот ден бројот на 

AMB изнесува 5320000 cfu/gr (6,74 log cfu/gr). Ова истражување е слично со дел од 

истражувањата направени од Bošković (2016), на неконтаминирано мелено свежо 

свинско месо, пакувано во вакуум, чувано 15 дена, на температура од 4±10C.  

Во однос на регулативата (ЕС)2073/2005 и директивата 94/65/ЕЕС вкупниот број 

на бактерии во свинско месо треба да биде под 5000000 cfu/gr (6,70 log cfu/gr) и тоа ја 

прикажува лошата хигиенска пракса на месото. Иницијалниот вкупен број на аеробни 

мезофилни бактерии (AMB) во примероците во оваа магистерска теза е во ранг од 3,60 

– 6,90 log cfu/gr за месото пакувано BOPP coex и од 3,30 – 6,74 log cfu/gr за месото 

пакувано во BOPPAcPVDC, соодветно за секое испитување одделно. 

 Како и да е, од графикон бр. 29 може да се забележи дека вредноста на AMB кај 

свинското месо пакувано во BOPPAcPVDC е за речиси 2 пати помала од вредноста на 
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AMB кај свинското месо пакувано во BOPP coex во одредениот период. Последниот ден 

и кај двата примероци според вредностите на AMB, месото е неприфатливо за употреба 

што се сведува на тоа дека месото според законските стандарди можело да се консумира 

до 17. ден. Ова истражување е слично на истражувањето направено од страна на 

Andritsos et al., (2002), кои пронашле дека вредноста на AMB за свежо мелено и пакувано 

во вакуум свинско месо, на пазарот во Атина, билa 6,7 log cfu/gr во месарите и 7,2 log 

cfu/gr во супермакретите, поради лошите хигиенски услови.  

Пакувањето на намирниците е еден од начините за заштита на свинското месо од 

микробиолошка контаминација (Pothakos et al., 2012).  

 

Во прилог на оваа теза, Прилог бр. 1 ги прикажува спакуваните меса во двете 

различни синтетички фолии (BOPPAcPVDC и BOPP coex), промените кои настануваат 

кај спакуваното месо во период од 21 ден од денот на пакување во фолиите и 

изведувањето на физичко-хемиските анализи на спакуваните примероци (слика 3 – 9). 

Во Прилог бр. 2 се дадени графиконите бр. 30 - 32  каде се објаснети бариерните 

својства на природните материјали (PLA Plain, PLA + coat и Cellophane + coat). Табелата 

бр. 13 којашто се наоѓа во овој прилог ги прикажува вредностите на енергијата на 

активација за пермеабилност (EP), дифузија (ED) и топлина на растворливост (HS) на О2 

низ природните материјали (PLA Plain, PLA + coat и Cellophane + coat).  
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5. Заклучоци 

 

Во овој магистерскиот труд, врз основа на поставените цели на почетокот се 

изведоа соодветни истражувања и испитувања. Добиените резултати се во контекст или 

одговор на однапред поставените цели во тезата и врз основа на нив може да се изведат 

следните заклучоци: 

 

5.1 Бариерни својства 

 

1. Истражуваните полимерни материјали (природни и синтетички): PLA Plain, PLA 

+ coat, Cellophane + coat, BOPP coex, BOPPAcPVDC, имаат различни бариерни 

својства, соодветно. Меѓусебно природните материјали покажуваат разлики во 

однос на пермеабилноста на O2 поради нивната различна структура, како и во 

однос на фолии со превлака или без превлака. Кај синтетичките материјали се 

докажани разликите во однос на трите гасови: O2, CO2 и N2, при испитуваните 

температури, при што генералниот тренд на пораст на пермеабилноста е 

предусловен од зголемувањето на температурата. 

2. Пропустливоста на гасовите низ природните и синтетичките филмови расте со 

зголемување на температурата, а последица на тоа е намалување на бариерните 

заштитни својства на такви амбалажни материјали за спакуваниот производ.  

а) Пропустливоста на O2 кај PLA Plain се зголемува од 133 до 950,  кај PLA + coat 

пропустливоста се зголемува од 44,60 до 311,  додека пак Cellophane + coat 

покажува зголемување на пропустливоста од 10,2 до 92,1 cm3 ·  m-2 · d-1 · bar-1, во 

температурен ранг од 20 до 600C, соодветно. Ова се очекувани резултати и се во 

согласност со досегашните набљудувања од други автори кои публицирале 

трудови од оваа област. Генерално, фолиите со бариерна превлака имаат 

намалена дифузија на гасовите. 

б) Коефициентите на дифузија (D), растворливост (S) и пермеабилност (Р) за 

природните материјали растат со зголемување на температурата (со исклучок кај 

Cellophane + coat каде што со зголемување на температурата D и S се намалуваат). 

Хипотезата дека ова се случува се оштетувањата на самата превлака на овој филм, 

но и можните дефекти во превлаката или во фолијата. 
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в) Добиените резултати од ова истражување покажуваат дека PLA plain е за скоро 

3 пати повеќе пермеабилна отколку PLA+coat и 13 пати повеќе пермеабилна 

отколку Cellophane+coat на сите 3 испитувани температури. 

3. Различните гасови (N2, CO2 и O2) ги покажуваат вредностите на пермеабилноста 

за BOPP coex (227 до 6200 cm3 ·  m-2 · d-1 · bar-1) и BOPPAcPVDC (0,98 до 324 cm3 

·  m-2 · d-1 · bar-1), во температурен ранг од 4 до 600C. 

4. За BOPPAcPVDC филмот е пронајдено дека коефициентот на дифузија се 

намалува во следниот редослед: D (CO2) > D (N2) > D (O2).  Од друга страна, за 

BOPP coex филмот е пронајдено дека коефициентот на дифузија се намалува 

речиси во ист редослед како и кај BOPPAcPVDC филмот: D (CO2) > D (N2) > D 

(O2). Коефицинетот на растворливост за BOPPAcPVDC филмот се намалува во 

следниот редослед: S (N2) > S (O2) > S (CO2) на 600C. Од друга страна, за BOPP 

coex пронајдено е дека коефициентот на растворливост се намалува според 

следниот редослед: S (CO2) > S (N2) = S (O2) на 600C. 

5. Од добиените резултати може да се забележи дека најголема енергија на 

активација има O2 во растворливост, пропустливост и дифузија низ материјалот 

BOPPAcPVDC, што не е случај кај BOPP coex. 

6. Од претходно добиените резултати (добиените резултати од пермеабилноста - q 

и коефициентот на пермеабилност - P) може да се заклучи дека бариерните 

својства на BOPPAcPVDC се подобри од бариерните својства на BOPP coex 

фолијата. 

 

5.2 Квалитет и безбедност на спакувано свежо месо  

 

1. Добиените резултати ја покажуваат директната разлика помеѓу pH вредностите 

на пакуваното месо, соодветно во двете фолии (BOPP coex и BOPPAcPVDC). И 

во двата случаи pH вредноста се зголемува сѐ до 14. ден. Разликата е 

сигнификантна во 21. ден кај примерокот пакуван во BOPPAcPVDC фолијата, 

поради падот на pH вредноста, додека пак за свинското месо пакувано во BOPP 

coex, трендот на зголемување на pH вредноста трае сѐ до последниот ден.  

2. Од резултатите може да се забележи дека трендот на зголемување на вредноста 

на FFA е поголем кај свинското месо спакувано во BOPP coex, наспроти 

свинското месо спакувано во BOPPAcPVDC низ целиот период на чување, иако 
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нема големи разлики помеѓу истите (тоа е поради добиените мали вредности на 

процентот на FFA). 

3. Во однос на 4-те различни атрибути (боја, мирис, тврдина и свежина) добиени од 

сензорната анализа, се потврдува дека месото пакувано во вакуум во BOPPAcPVDC 

е поприфатлива опција на пакување на свежо свинско месо и чување на истото до 14. 

ден, од пакувано месо во BOPP coex фолија. Од нултиот ден сѐ до 21. ден на 

испитување месото пакувано во BOPPAcPVDC, сензорно е поприфатливо. 

4. Микробиолошките испитувања ја покажуваат вредноста на AMB кај свинското 

месо пакувано во BOPPAcPVDC којашто е за речиси 2 пати помала од вредноста 

на AMB кај свинското месо пакувано во BOPP coex во одредениот период. 

Последниот ден и кај двата примероци според вредностите на AMB, месото е 

неприфатливо за употреба што се сведува на тоа дека месото според законските 

стандарди би можело да се консумира до 14., односно 17. ден, во зависност од тоа 

како е спакувано.   

 

5.3 Правилен избор на амбалажа - услов за квалитетен и безбеден производ 

 

Во однос на добиените резултати од бариерните својства на фолиите за пакување 

на храна, како и од резултатите добиени од студијата на случај се покажа дека 

BOPPAcPVDC фолијата претставува подобра фолија за пакување на храна, од BOPP 

coex фолијата. Месото спакувано во BOPPAcPVDC фолијата издржа 14 дена без голема 

промена на физичко-хемискиот и сензорниот состав, исто така, и микробиолошки беше 

прифатливо за употреба, за разлика од месото пакувано во BOPP coex фолијата. Тоа се 

должи на подобрите бариерни својства на едната фолија (BOPPAcPVDC) за пакување на 

свежо свинско месо во однос на другата фолија (BOPP coex), што всушност и беше 

докажано со екперименталните анализи во рамките на оваа теза.  
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6. Идни перспективи 

 
 Истражувањата во оваа магистерска теза ја покажаа важноста на пакувањето кога 

станува збор за квалитетот и безбедноста на храната. Истражувана беше пермеабилноста 

на фолии за пакување на храна, во овој случај на спакувано свежо месо спакувано во 

двете синтетички фолии (BOPP coex и BOPPAcPVDC) и тоа тестирани на различни 

гасови, како и безбедноста и квалитетот на спакуваниот производ. Целта на трудот ја 

покажа оправданоста на разгледуваната тема, која во денешно време ќе даде ценет 

придонес кон оваа научно-истражувачка област. Идните истражувања би требало да се 

фокусираат на решавање на следните прашања: 

 

· Во поглед на зголемување на пазарот, потрошувачите го насочуваат своето 

внимание кон побезбедна и поквалитетна храна. Со пакувањето на храната се 

обезбедува продолжување на векот на траење/чување/консумација, но што со 

можните токсиколошки контамнации кои би можеле да се создадат од 

пакувањето? Природните полимерни материјали се квалитетен и безбеден избор 

кога станува збор за пакување на храна. Со нивна модификација (со допирање со 

наноматеријали или нанокомпозитни материјали), како и со соодветни превлаки, 

може да се постигне подобра бариерна улога на материјалите за пакување на месо 

или други производни артикли. Од друга страна, природните материјали се и 

еколошка опција за пакување на храна без „грижа на совест“ кон загадувањето на 

околината. 

· Подобрувањето на бариерната заштитна улога на фолиите за пакување со 

соодветни превлаки и нивни комбинации кои може да се нанесат на најразличен 

начин, на пример со суви или влажни постапки, при атмосферски или вакуум 

услови, може да бидат органски или неоргански превлаки итн. Соодветни  и 

иновативни превлаки на полимерните материјали (природни и синтетички) би се 

спречила миграцијата на различни компоненти низ пакувачкиот материјал. 

Истовремено, превлаката треба да спречи и миграција на мономери или други 

адитиви од полимерот кон храната. 

· Спречување на излачување на компоненти од храната кон пакувањето (на пример 

масти) би се лимитирало со креирање на хидрофобни или супер-хидрофобни 

превлаки на пакувањето, но и со цел за подобро одделување на производот од 

пакувањето или негово целосно искористување. 
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· Синтетички материјали-фолии: со правилна комбинација на 2 или повеќе фолии 

се добиваат можности за „подесување“ на бараните бариерни својства кои ќе го 

продолжат векот на чување на спакуваните производи, а притоа без да го нарушат 

квалитетот на истиот. Во оваа насока, мултислојните пакувања даваат одговор за 

пакување на најразновидни прехранбени продукти и скоро во целост ги 

заменуваат традиционалните материјали за пакување на храна од типот на метал, 

стакло, итн... 

· Од голема важност, исто така, претставуваат активните пакувања, 

антимикробните превлаки кои се поставуваат на материјалот за заштита или 

спречување на микробиолошка контаминација. Што понатаму треба да се 

истражува во ова поле? Дали е компатибилно решение за одредени проблеми, 

користењето на паметно и активно пакување, јадливите материјали? Jадливите 

материјали се корисни за месо (хреновки), активни со апсорбери на О2 за да се 

спречи оксидација, а воедно се намалува и отпадот/одлагањето на амбалажните 

материјали. 

· Идните истражувања, исто така, треба да се фокусираат на што поголемо 

фундаментално разбирање за пакувањето на храната во соодветна амбалажа. 

Донори на нутриенти во спакуваната свежа храна, како на пример, омега-3 масни 

киселини, природни антиоксиданси (рузмарин, аркобинска киселина, магдонос, 

лук, зелен чај), кои би ги подобриле нутритивните својства на спакуваниот 

производ, но и би ја заштитиле храната без промена на огранолептичките 

својства. Природните антиоксиданси се адитиви на прехранбените продукти кои 

ветуваат многу. На пример, може да се инкорпорираат во фолиите и превлаките 

за заштита од оксидација на липидите во храната. Тие ја зголемуваат количината 

на фенолите и антирадикалната активност и ги подобруваат бариерните својства 

на фолиите/филмот преку интеракција со активните групи. Друг фактор, за кој е 

потребно идно испитување, е стабилноста на антиоксидансите за време на 

чувањето на филмот, нивното ослободување во спакуваната храна и влијанието 

на сензорните својства на храната, кои претставуваат главен одлучувачки фактор 

за индустриска апликација.  
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8. Прилози  

 
8.1 Прилог бр. 1 Изведување и споредба на физичко-хемиските анализи кај 

спакуваното месо во двата типа на синтетички фолии (BOPPAcPVDC и BOPP coex) 

 

   
                         

 

Слика бр. 3 Споредба на пакуваното свежо месо во две различни фолии од 1 – 21 ден 

(Лабораторија за храна, Технолошко–технички факултет, Велес) 

 

 

 

Слика бр. 4 Испитување на pH на примерок (Лабораторија за храна, Технолошко–

технички факултет, Велес) 
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Слика бр. 5 Мерење на примероците за физичко-хемиска анализа (Лабораторија за 

храна, Технолошко–технички факултет, Велес) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Слика бр. 6 Подготовка на примероците за физичко-хемиска анализа (Лабораторија за 

храна, Технолошко–технички факултет, Велес) 
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Слика бр. 7 Сепарациија на FFA кај примероците после анализа (Лабораторија за храна, 

Технолошко–технички факултет, Велес) 

 

 

 

 

 
 

 

Слика бр. 8 Припрема на примерокот за анализа на PV (Лабораторија за храна, 

Технолошко–технички факултет, Велес) 
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Слика бр. 9 Определување на PV кај примероците, појава на темно сина боја и 

обезбојување на примерокот при титрација со 0,01mol/dm3 раствор на Na2S2O3 

(Лабораторија за храна, Технолошко–технички факултет, Велес) 

 

8.2 Прилог бр. 2 Бариерни својства на природните материјали (PLA plain, 

Cellophane+coat и PLA+coat) 

 

Графиконот  бр. 30 ги покажува time - lag (tL) вредностите за кислород низ PLA 

plain, Cellophane + coat и PLA + coat материјалите низ различни температури. Генерално, 

најниски tL вредности покажува Cellophane+coat. Од истражувањата на Sodergrad et al., 

(2002), целофанот покажува најголема резистентност на дифузија на О2, што се 

потврдува и со нашите резултати. Како и да е, структурата на материјалот диктира колку 

брзо гасот ќе дифундира низ филмот. 

 

Графикон бр. 30 Време потребно кислородот да започне да дифундира (time-lag) низ 

PLA Plain, Cellophane + coat and PLA + coat  
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Графикон бр. 31 Арениусова равенка на параметарот на растворливост на кислород низ 

PLA Plain, Cellophane + coat and PLA + coat  

 

Графикон бр. 31 го претставува Арениусовиот приказ на растворливост (S) на О2 

низ PLA plain, Cellophane+coat и PLA+coat филмовите. Евидентирано е дека 

единствената висока корелација е добиена кај Cellophane+coat филм (R2 = 0,9347). 

 

 

 

Графикон бр. 32 Арениусова равенка за приказ на параметарот на дифузија на кислород 

низ PLA Plain, Cellophane + coat and PLA + coat  

y (ln S - PLA Plain) = 253,93x - 5,2526

y (ln S - Cellophane + coat) = -7785,7x + 9,5897
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Графиконот бр. 32 ја претставува Арениусовата равенка за приказ на дифузија 

(D) на О2 низ PLA plain, Cellophane+coat и PLA+coat филмовите. Во овој случај PLA 

филмовите покажуваат добра корелација, R2 = 0, 9347 и R2 = 0,631, односно за PLA plain 

и PLA + coat, додека пак корелации во случајот кај Cellophane+coat не постојат (тоа е 

најверојатно на основа на тоа што кај примероците од  Cellophane+coat беа делумно 

оштетени или пак имаат дефекти во нанесената превлака, пример „заробена“ честица од 

прав итн.). 

 

Табела бр. 14 Енергија на активација од пермеабилност (EP), дифузија (ED) и топлина на 

сорпција (HS) на кислород (О2) низ PLA Plain, Cellophane + coat и PLA + coat  

 

Табелата бр. 14 ги прикажува вредностите на енергијата на активација за 

пермеабилност (EP), дифузија (ED) и топлина на растворливост (HS) на О2 низ PLA plain, 

Cellophane+coat и PLA+coat, пресметани преку нагибот на Арениусовата крива 

прикажано на графиконите бр. 31 и 32. 

 

 Енергија на активација (kJ/mol-1) 

 PLA Plain Cellophane + coat  PLA + coat  

HS -21,11 71,75 -26,26 

ED 64,73 -13,29 84,63 

EP 62,62 54,56 58,37 


