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http://www.adrnordest.ro/een/baza%20date/Expresie%20de%20Interes%20(RO).docx
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	Actualizare: 3 jul 2015
	expirare: 5 july 2016
	referinta: TOES20141217002 
	Descriere: Calitatea finala a alimentelor ambalate precum si termenul de valabilitate al acestora depinde in mod direct de  alimente si performanta materialelor de ambalare utilizate. Multe produse sunt sensibile la actiunea unor gaze cum ar fi oxigenul sau vaporii de apa, altele sunt sensibile la lumina, etc, motiv pentru care trebuie sa fie ambalate in materiale cu cele mai bune proprietati de protectie. Ajustarea si optimizarea compozitiei de baza a materialelor cu proprietati de protectie permit obtinerea unor ambalaje care sa se adapteze utilizarii finale (ambalarea carnii proaspete, a pastelor, fructelor uscate, etc.). Un centru de cercetare spaniol cu experienta dovedita in domeniul dezvoltarii si designului materialelor de ambalat a elaborat o metodologie de dezvoltare a materialelor de ambalat cu protectie care permite o mai buna conservare a produselor ambalate, marind termenul de valabilitate a acestora, o mai mica rotatie a produselor si o reducere a costurilor de transport. Dezvoltarea materialelor de protectie depinde de produs de ambalat, de tratamentul termic la care acesta este supus, factori externi din timpul transportului si depozitarii si materialul utilizat pentru ambalare (plastic, sticla, carton, etc). De aceea, in primele etape ale dezvoltarii metodologiei, a fost realizat un studiu al produsului ce trebuia ambalat care a tinut seama de materialul de ambalaj si de factorii externi la care este expus produsul de-a lungul lantului valoric. In ceea ce priveste produsul alimentar ce trebuie ambalat, a fost evaluata sensibilitatea acestuia la lumina, oxidare in prezenta oxigenului si influenta modificarilor de temperatura si umiditate. In plus, tratamentul termic aplicat dupa ambalarea produsului poate interfera cu proprietatile ambalajului (materialul de protectie). Au fost realizate teste pilot pentru a determina influenta tratamentului termic si daca este necesar un re-design al materialului. In ceea ce priveste containerele din plastic, fiecare material polimeric are o permeabilitate diferita la gaze fapt care va duce la trecerea unei anumite cantitati de gaz (oxigen, abur, CO2, etc) in fucntie de timp si marimea containerului. In mod similar este efectata protectia la efectul luminii, temperaturii, aromelor, etc. Odata materialele de protectie identificate si designul ambalajului creat, acesta este supus conditiilor de lucru pentru a-i verifica stabilitatea si conformitatea cu domeniul de aplicatie stabilit. Proprietatile stratului de protectie sunt masurate cu instrumente specifice. Materialele de protectie permit cresterea perioadei de valabilitate a produsului. Dupa crearea materialului si a containerului, centrul de cercetare efectueaza studii privind termenul de valabilitate pentru a determina noua valoare fiind evaluate modificarile chimice ce au loc (cum ar fi oxidarea sau pierderea de vitamine), dezvoltarea de micro-organisme, evolutia fizico-chimica si organoleptica.Domeniile de aplicare a materialelor de protectie sunt diverse. In prezent acestea sunt aplicate in urmatoarele domenii:-In sticle de plastic, tehnologii de aplicare a materialelor in mai multe straturiin interiorul sau exteriorul ambalajelor pentru a imbunatati conservarea alimentelor.- In solutii multistrat din polimeri biodegradabili pentru obtinerea ambalajelor de protectie 100% biodegradabile- O tendinta tot mai des utilizata este utilizarea acestora ca si absorbanti de oxigen (bariera activa) in combinatie cu protectia pasiva sau materiale de ambalare- Materiale cu filtre de raze ultraviolete (UV) care sunt folosite pentru evitarea accelerarii proceselor oxidante.Centrul este interesat de incheierea unor acorduri de cooperare tehnica cu companiile alimentare. Prin aplicarea metodologiei, companiile de profil isi pot imbunatati  termenul de valabilitate al produselor proprii si reduce costurile de ambalare.
	Specificatie: Conserva alimentele (previne deteriorarea acestora si decolorarea);Mareste termenul de valabilitate (evitand proliferarea microorganismelor)Economie de material de ambalareReducerea impactului asupra mediului prin reducerea deseurilor de alimente
	comentarii 1: Produsul se afla deja pe piata
	Data crearii: 17 dec 2014
	tip marimea firmei: Institutie de cercetare-dezvoltare
	anul infiintarii: 1991
	implicare: Nu
	Rezumat: Un centru de cerectare spaniol a pus bazele unei metodologii de dezvoltare a unui ambalaj cu protectie care mareste durata de valabilitate a produselor alimentare si conduce la reducerea deseurilor alimentare. Prin implementarea acestui ambalaj cu protectie, este necesara utilizarea unei cantitati mai mici de material fapt ce implica reducerea impactului asupra mediului. Sunt vizati parteneri din sectoarele alimentar si al ambalajelor pentru incheierea unui acord tehnic de cooperare. 
	comentarii 2: Know-how secretcercetare privata (interna)
	Tip marime partener: -
	Tip parteneriat: Tipul parteneriatului avut in vedere: acord de cooperare tehnica
	Tipul partenerului: Companii de produse alimentare interesate de imbunatatirea termenului de valabilitate a produselor proprii asociate ambalajului.Dezvoltatori si producatori de materiale de ambalare interesati sa dezvolte solutii novatoare bazate pe materiale de protectie
	Descarca Expresia de Interes: 
	Subiect: Ambalaj cu protectie pentru cresterea duratei de valabilitate a produselor alimentare
	Tip solicitare: OFERTA DE TEHNOLOGIE
	limbi: engleza, spaniola
	tara: Spania


