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Úvod
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Ověření použití NFC štítků se senzorem teploty v běžném chladírenském řetězci potravin.

• Legislativní omezení v oblasti potravinových obalů pro uvedení štítků na trh

─ nařízení EU 1935/2004/ES  a ES  450/2009

• Prověření funkčnosti štítků v chladírenském řetězci potravin:

─ prověření funkce štítků při distribuci masa,

─ prověření odolnosti aplikace štítků,

─ porovnání vlastností štítků komerčně dostupných s štítkem OTK SmartLabel V2



Plýtvání  a vyhazování potravin
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Proč chytré obaly...?

• ročně se v EU vyhodí 

90 miliónu tun 

potravin,

• v přepočtu se jedná

v průměru o 180 kg

na osobu.

Zdroj Eurostat



Plýtvání  a vyhazování potravin

4

5 nejčastějších důvodů pro vyhození potraviny

• Jsou zkažené: 66 %

• Jsou plesnivé nebo shnilé: 65 %

• Vyprší jejich datum spotřeby nebo minimální trvanlivost: 43 %

• Připravil(a) jsem příliš mnoho jídla: 25 %

• Nesprávně skladoval(a): 20 %

Výzkum společnosti IPSOS; srpen/září 2014



Chytrá obalová řešení
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Dnešní, moderní obaly potravin umožňují plnit mnoho „chytrých“ funkcí:

• prodloužení životnosti,

• zlepšení stavu nebo senzorických vlastností potraviny,

• informovat spotřebitele o historii prostředí, kterým potravina prošla,

• informovat spotřebitele o jejím případném poškození, tak aby nedošlo k poškození 

zdraví při konzumaci. 



Vývoj legislativy chytrých obalů potravin
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• první využití těchto obalů bylo v Japonsku v polovině sedmdesátých let,

• v devadesátých letech se tyto obaly rozšířily do Evropy a USA a především na 

americkém trhu došlo k prudkému nárůstu v posledních patnácti letech,

• regulační požadavky na aktivní a inteligentní obaly, nařízení EU 1935/2004/ES  a ES  

450/2009.



Nařízení EU 1935/2004/ES  a ES 450/2009 
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Nařízení 1935/2004/ES jasně definuje:

• aktivní materiály a předměty určené pro styk s potravinami

• inteligentní materiály a předměty určené pro styk s potravinami



Nařízení EU 1935/2004/ES  a ES 450/2009 
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Aktivní materiály a předměty určené pro styk s potravinami

• materiály a předměty, které mají prodloužit životnost nebo zachovat či zlepšit stav 

balených potravin,

• jsou navrženy tak, aby záměrně obsahovaly složky, které uvolňují nebo absorbují látky 

do nebo z balených potravin nebo prostředí, které potraviny obklopuje,

• materiály nesmějí zakrývat kažení potraviny.



Nařízení EU 1935/2004/ES  a ES 450/2009 
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Inteligentní materiály a předměty určené pro styk s potravinami

• materiály a předměty, které sledují stav balených potravin nebo prostředí, které 

potraviny obklopuje,

• inteligentní materiály nesmějí spotřebitele uvádět v omyl.



Nařízení ES  450/2009 
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Upřesňuje nařízení 1935/2004/ES

• látky vyvolávající aktivní nebo inteligentní funkci mohou být obsaženy ve zvláštním 

zásobníku (např. absorbér kyslíku je v málem sáčku) nebo mohou být přímou součástí 

balícího materiálu,

• aktivní materiály a předměty mohou záměrně obsahovat látky, které jsou určeny 

k tomu, aby se uvolňovaly do potraviny,

• seznam látek pro aktivní a inteligentní složky (schválený EFSA): identifikace látky, 

funkce látky, referenční číslo, podmínky použití, omezení,

• nařízení vyžaduje, aby nejedlé části, byly označeny slovem „Nejezte“ a pokud je to 

technicky možné, byly označeny symbolem,

• délka procesu.



Inteligentní systémy balení potravin
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NFC štítky se senzorem

Díky nedávnému technologickému pokroku v oblasti tištěné elektroniky, dochází 

k rozsáhlému vývoji nové generace štítků se senzory

• pro potraviny má největší potenciál NFC štítek se senzorem pro měření teploty,

• pro komercializaci senzorů je důležité překonat některé překážky jako je:

─ zlepšení pružnosti

─ snížení výrobních nákladů

─ schopnost odolávat vnějším vlivů

─ zajištění bezpečnosti při styku s potravinami



Porovnání vlastností NFC štítků se senzorem teploty 
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Použité NFC štítky se senzorem teploty 

• OTK SmartLabel V2

• Konkurenční NFC štítky dostupné na trhu. Celkem se jednalo o 4 druhy štítků

(3× flexibilní štítek a 1× štítek v pevném pouzdře)



Porovnání vlastností NFC štítků se senzorem teploty 
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Test v klimatické komoře

Pro měření vlivu teploty na měření štítků byla použita klimatická komora Vötsch VC7018

• chyba měření maximálně cca 1 stupeň

Název NFC štítku 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50°C

Smart Label V2 0,67 0,33 0,38 0,34 0,36

Konkurenční štítek č. 1 0,28 0,25 0,28 0,19 0,19

Konkurenční štítek č. 2 0,03 -0,38 -0,58 -0,92 -1,15

Konkurenční štítek č. 3 0,29 -0,17 -0,45 -0,84 -1,03

Chyba měření teploty °C 



Porovnání vlastností NFC štítků se senzorem teploty 
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Prověření funkčnosti štítků v chladírenském řetězci potravin.

Prověření funkce štítků při distribuci masa. Pro měření referenční teploty byl použit 

datalogger TESTO 174T a NFC štítky OTK SmartLabel V2 a flexibilní konkurenční štítek.

• vysoká citlivost a setrvačnost NFC štítků se senzorem teploty
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Vliv umístění štítku na zaznamenanou teplotu.

Konkurenční štítek

OTK Smart Label V2
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Test OTK Smart label V2 pro ověření funkčnosti ve venkovním prostředí

Test byl proveden v částečně krytém prostoru na závětrné straně domu společně se 

snímačem referenční teploty Sensirion Evaluation Kit EK-H5 ( RHT – senzor SHTC1). 
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Poškození při manipulaci

U aplikovaných štítků byla prověřena jejich případné poškození vlivem manipulace při 

distribuci a při manipulaci spotřebitelem.

Funkce štítku Odtržení štítku
Poškození 

potisku

Poškození obalu 

vlivem štítku

Počáteční stav Plně funkční Bez odtržení Bez poškození Bez poškození

Stav po aplikaci Plně funkční Bez odtržení Bez poškození Bez poškození

Stav při dodávce Plně funkční
1× byl štítek 

odtržen
Bez poškození Bez poškození

Stav před manipulací 

spotřebitelem
Plně funkční Bez odtržení Bez poškození Bez poškození

Konečný stav Plně funkční Bez odtržení Bez poškození

3× poškození při 

odtržení štítku od 

obalu



Závěr
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Legislativa pro uvedení na trh

Legislativní podmínky pro uvedení NFC štítku se senzorem teploty  na trh závisí od 

způsobu aplikace štítku na potravinu.

• případě integrace senzoru pod obal potraviny musí NFC štítek podstoupit složitý 

schvalovací mechanizmus,

• aplikace NFC štítku se senzorem teploty na povrch balení, kde nedochází k přímému 

kontaktu s potravinou,

• v případě aplikace na povrch obalu potraviny se jeho případné posouzení bude týkat 

pouze případné migrace látek z NFC štítků skrz obal potraviny, což je již samotnou 

funkcí obalu velmi nepravděpodobné (posuzuje SZU). 



Závěr
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• Štítek zaznamenával teploty při všech manipulačních jízdách a ani v jednom případě 

nedošlo k poškození jeho funkčnosti a to i v případech opakovaného použití,

• naměřena data lze brát jako vypovídající o teplotním prostředí, v kterém se potravina 

nacházela, 

• všechny aplikace pro stažení dat ze štítku jsou pro běžného spotřebitele srozumitelné 

přehledné a lehce dostupné,

• v případě NFC štítku pro měření teploty není nutné z hlediska jejich funkce vkládat 

senzor do obalu k potravině, ale je dostačující nalepení na obal potraviny, čímž se 

velmi zjednodušuje jeho legislativní uvedení na komerční trh pro použití 

v potravinářském průmyslu.


