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REZUMAT 
Utilizarea ambalării sub vid ca metodă de conservare a cărnii presupune alegerea unui ambalaj cu proprietăţi speciale, 
respectiv care să fie caracterizat printr-o permeabilitate la oxigen cât mai redusă pentru a asigura o durată cât mai mare de 
păstrare a acesteia. Începând cu procesul de fabricaţie al ambalajului până la etapa de depozitare a produsului ambalat pot fi 
identificaţi factori care influenţează permeabilitatea la oxigen a ambalajului. 
 
ABSTRACT 
Preservation of meat by vacuum packaging involves the utillisation of special packaging materials with special properties 
such as permeability at oxygen. In order to choose and to improve, by different methods or treatments, the oxygen 
permeability of the packaging materials is helpful to have an overview on the factors which can have a certain influence on this 
characteristic. 

 
În cazul ambalării de conservare, ambalajul, definit  şi 

caracterizat prin proprietăt ile şi funcţiile sale, are un rol 
important în prelungirea duratei de conservare a produsului 
alimentar. 

Funcţia de protecţie şi conservare, prezentată schematic 
în figura 1, pe care o exercită ambalajul în acest caz nu se 
rezumă numai la o simplă protecţie mecanică, intervenţia 
ambalajului în conservarea produsului putând fi tradusă prin: 

● acţiune directă, prin protecţia mecanică exercitată; 

● acţiune directă asupra microorganismelor, prin mo-
dificarea condiţiilor de mediu în care se găseşte produsul 
(presiunea parţială a O2, presiunea parţială a CO2, raportul 
O2/CO2, presiunea vaporilor de apă etc.); 

● acţiune indirectă asupra microorganismelor, tradusă 
prin acţiunea directă asupra fiziologiei produsului care are 
ca rezultat creşterea selectivităţii substratului biologic faţă 
de microorganismele care-l colonizează (modificarea valorii 
de: pH, rH, aciditate liberă, activitate a apei etc.). 

 

 
Fig. 1. Rolul ambalajului în protecţia produselor faţă de acţiunea factorilor   

care determină alterarea (Bureau, G. şi Multon, J.L., 1989). 
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Rezultă, deci, că prelungirea duratei de conservare a 
produsului este direct influenţată de calitatea relaţiei care 
se stabileşte între metoda de ambalare-ambalaj-produs. 

În acest context, proprietăţile amabalujului joacă un rol 
primordial în asigurarea funcţiei de protecţie şi conservare. 

În cazul utilizării tehnicilor de ambalare ca metode de 
conservare, aşa cum este cazul ambalării sub vid, semnifi-
caţia cea mai mare pentru conservabilitatea produsului o 
are, în primul rând, permeabilitatea la oxigen. 

Permeabilitatea la oxigen se exprimă în cm3m-224h–1atm–1 
şi este caracterizată printr-un coeficient de transmisie a 
gazelor care reprezintă volumul de gaz care traversează, în 
regim constant, unitatea de suprafaţă a filmului de plastic, 
în unitatea de timp, în condiţii date de temperatură şi 
umezeală relativă a aerului. Altfel spus, permeabilitatea la 
oxigen a ambalajului este direct proporţională cu coefi-
cienţii de difuzie şi solubilitate ai oxigenului. 

Permeabilitatea la oxigen a ambalajelor influenţează: 
gradul de restricţionare a accesului oxigenului din mediul 
extern în interiorul ambalajului; restricţionarea schimbului de 
gaze dintre cele două medii, intern şi extern; formarea unei 
atmosfere gazoase (microclimat), în interiorul ambalajului, cu 
o compoziţie care să determine inhibarea microorganismelor 
de alterare prezente pe suprafaţa alimentului şi încetinirea sau 
stoparea unor procese de natură biochimică şi fizico-chimică 
ce conduc la alterarea produsului. 

Aşa cum se poate observa din datele prezentate în 
tabelele 1 şi 2, între permeabilitatea la oxigen a ambalaju-
lui, durata de conservare a produsului şi profilul microflorei 
care se găseşte pe suprafaţa cărnii la un moment dat există 
o strânsă corelaţie. 
 

Tabelul 1. Corelaţia dintre durata de conservare a cărnii  
şi permeabilitatea la O2 a ambalajelor din material plastic,  

sub formă peliculară (Bureau,G. şi Multon, J.L., 1989) 
 

Experiment 
Permeabilitatea la O2 

[ml/m2·24 h·atm] la 25oC     
şi 100% UR** 

Durata de conservare 
la 0oC 

[săptămâni] 
1* 0 > 15 
2 190 > 15 
3 290 11-15 
4 532 6-9 
5 818 4-6 
6 920 2-4 

* Experimentul 1 a constat în păstrarea unei probe într-un desicator, sub 
atmosferă de azot. 

** UR- umiditatea relativă a aerului. 
 

Permeabilitatea la oxigen a ambalajului poate fi in-
fluenţată de o serie de factori şi anume: 

● compoziţia materialului de ambalare; 
● temperatura şi umiditatea relativă a aerului din spaţiul 

de depozitare; 
● gradul de termocontracţie aplicat după ambalarea 

produsului. 
Influenţa compoziţiei ambalajului. Compoziţia am-

balajului are o influenţa majoră asupra permeabilităţii la 

oxigen, respectiv asupra ratei de transmisie a oxigenului 
(tabelul 3). 

Astfel, se observă că polietilena opune rezistenţă 
redusă la trecerea oxigenului şi, în consecinţă, nu va fi 
capabilă să menţină în interiorul ambalajului o atmosferă 
care să inhibe microorganismele aerobe de alterare. 
 

Tabelul 2. Repartizarea microflorei pe suprafaţa cărnii  
de vită condiţionată sub vid la temperatura de 0oC  

(Bureau,G. şi Multon, J.L., 1989) 
 

Numărul de bacterii pe cm2                 
după 6 săptămâni de păstrare la 

temperatura de 0oC 

Permeabilitatea la O2 
a ambalajului utilizat 
[ml/m2·24 h·atm] la 
25oC şi 100% UR* Pseudomonas Brochothrix Lactobacillus 

190 104 105 105 
532 105 105 105 
920 105 105 105 

*UR - umiditatea relativă a aerului. 
 

 
Tabelul 3. Rata transmisiei oxigenului pentru diferite  

materiale de ambalare la temperatura de 25oC şi UR* 75 % 
(Eustace,I.J., 1981) 

 

Compoziţia ambalajului Grosime am-
balaj [mm] 

Rata transmisiei oxige-
nului [ml/m2 24 h atm] 

Polietilenă 0,031 3140 
Poliester/polietilenă 0,046 100,0 
Nailon/polietilenă 0,110 60,6 
Nailon/ionomer 0,090 91,2 
Nailon/ionomer 0,080 44,5 
Nailon/ionomer/polietilenă 0,100 46,5 
Nailon metalizat/EVA1 0,090 1,0 
EVA/PVDC2/EVA 0,060 37,5 
PVDC/PVC3/PVDC/EVA 0,077 2,1 
PVDC/polipropilenă 0,100 18,4 
Poliester/Al/poliester/ 
polipropilenă 0,123 <0,2 

* UR - umiditatea relativă a aerului; 1 – copolimer etilenă - acetat de 
vinil; 2 – policlorură de viniliden; 3 – policlorură de vinil. 

 
Pe de altă parte, ambalajele multistrat, laminate, care 

conţin aluminiu, prezintă proprietăţi de barieră excepţio-
nale, dar nu se pretează la ambalarea cărnii proaspete, în 
special din cauza modificărilor pe care le induc la nivelul 
caracteristicilor senzoriale. 

Dintre ambalajele transparente, cele care conţin în 
compoziţie PVA şi/sau PVDC au cea mai redusă per-
meabilitate la oxigen. 

În concluzie, reducerea permeabilităţii la oxigen este de-
pendentă de tehnologia de fabricare a ambalajului (ambalaj 
unistrat sau multistrat) precum şi de natura materialelor care 
participă la formarea părţilor componente ale ambalajului (de 
natură organică sau anorganică, ca de exemplu aluminiul). 

Influenţa temperaturii şi a umidităţii relative a aerului. 
Datele prezentate în tabelul 4 arată influenţa temperaturii 
asupra permeabilităţii la oxigen, respectiv asupra ratei de 
transmisie a oxigenului prin ambalajele din material plastic. 
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Tabelul 4. Influenţa temperaturii şi a umidităţii relative a aerului  
asupra ratei de transmisie a oxigenului (Eustace, I.J., 1981) 

 
OTR* 

Ambalaj confecţionat 
din: 

Grosime 
[mm] 25oC, 75 %, 

UR 
3,5oC, 75 %, 

UR 
0oC**, 75 %, 

UR 
25oC, 98 %, 

UR 
3,5oC, 98 %, 

UR 
0oC**, 98 %, 

UR 
EVA1/PVDC2/EVA 0,060 37,5 3,0 1,8 40,0 3,4 2,2 
Nailon/ ionomer 0,090 91,2 1,2 8,5 156 15,4 10,5 
Nailon/ ionomer/ PE3 0,100 46,5 4,9 3,3 110 8,2 5,3 
PVDC/PVA4/PVDC/EVA 0,077 2,1 0,1 0,05 4,2 0,1 0,05 

* Rata transmisiei oxigenului, în ml·m–2 24 h–1 atm-1; ** valorile au fost determinate cu ecuaţia Arrhenius; 1- copolimer 
etilenă-acetat de vinil ; 2- policlorură de viniliden ; 3- polietilenă; 4- poliacetat de vinil . 

 
Permeabilitatea la oxigen, determinată pentru diferite 

tipuri de ambalaje, la temperatura de 3,5oC, este în general 
mai mică cu 10% decât permeabilitatea la oxigen determi-
nată la 25oC. 

Pentru cele mai multe materiale de ambalaj, permea-
bilitatea la oxigen este determinată de temperatură, această 
dependenţă fiind descrisă cu ajutorul ecuaţei Arrhenius. 

La temperatura de 0oC, temperatură recomandată 
pentru păstrarea cărnii ambalate sub vid, rata transmisiei 
oxigenului prin ambalaj se reduce la 10 % faţă de rata 
transmisiei oxigenului la 25oC. 

Ca şi temperatura mediului de depozitare, umiditatea 
relativă a aerului influenţează proprietăţile de barieră ale 
ambalajelor. Creşterea umidităţii relative de la 78 la 98 % 
determină cea mai importantă creştere a ratei transmisiei 
oxigenului la temperatura de 25oC. 

Aşa cum se poate observa din figura 2, efectul umidităţii 
relative a aerului asupra permeabilităţii la oxigen, respectiv 
asupra ratei de transmisie a oxigenului, este reversibil. 
 

 
 

Fig. 2 . Variaţia permeabilităţii la oxigen a două ambalaje (A şi B),  
care conţin nailon, în funcţie de umiditatea relativă a aerului la 

temperatură constantă (Eustace, I.J., 1981). 
 

Influenţa termocontracţiei. În anumite situaţii, pentru a-
numite produse alimentare, tehnologia de ambalare prevede, 
ca ultimă operaţie, termocontracţia care se poate realiza prin 
diferite procedee, ca de exemplu: imersarea în apă caldă 
(t = 85...90ºC) sau trecerea prin tunele de tratare cu aer cald. 

Datele prezentate în tabelul 5 arată că între permea-
bilitatea la oxigen, respectiv rata transmisiei oxigenului, şi 
gradul de contracţie a ambalajului sub acţiunea căldurii 
există o strânsă legătură. 

Explicaţia constă în faptul că termocontracţia deter-
mină reducerea suprafeţei totale a ambalajului în paralel 
cu creşterea grosimii acestuia, astfel încât microporozi-
tatea ambalajului este direct afectată. 

 
Tabelul 5. Efectul termocontracţiei asupra permeabilităţii 

 la oxigen a unui ambalaj din EVA1/PVDC2/EVA  
(Eustace, I.J., 1981) 

 
Rata transmisiei oxigenului 

[ml·m–2 24h–1 atm–1] Procente din aria 
iniţială 

Grosime 
[mm] 

la 25 oC la 3,5 oC 
100 (fără contracţie) 0,060 37,5 3,0 

90 0,074 34,8 - 
80 0,080 30,4 - 
70 0,083 30,0 2,0 
60 0,095 23,3 2,0 
50 0,110 20,4 2,0 

47,2 0,140 17,6 - 

1 – copolimer etilenă-acetat de vinil ; 2 – policlorură de viniliden. 
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