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MOŻLIWOŚCI I OCENA UŻYTECZNOŚCI NARZĘDZI TELEINFORMATYCZNYCH 

SŁUŻĄCYCH KONTROLI PARAMETRÓW ŚRODOWISKOWYCH  

W TRANSPORCIE TOWARÓW SPOŻYWCZYCH 

 

W artykule dokonano przeglądu i oceny narzędzi oraz technologii teleinformatycznych służących do kontroli parametrów 

środowiskowych podczas transportu żywności. Zawarto krótki opis regulacji prawnych wydanych przez Unię Europejską oraz 

zawartych w przepisach krajowych, które standaryzują wymagania i sposoby kontroli nad przewozem żywności. Omówiono 

jakie parametry muszą być monitorowane dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości towarów oraz przedstawiono wybrane 

urządzenia pomiarowe i rejestrujące. Przedstawiono narzędzia i technologie teleinformatyczne, które w tym celu są obecnie 

wykorzystywane, wymieniono ich wady i zalety oraz dokonano ich porównania i oceny.  

 

WSTĘP 

Transport żywności jest bardzo istotnym elementem w funkcjo-
nowaniu każdego wysokorozwiniętego kraju. Ma bezpośredni wpływ 
na pobudzenie jego gospodarki i znaczący udział w PKB. Jednym z 
jego podstawowych ogniw jest transport chłodniczy. Wykorzystywa-
ny on jest nie tylko do transportu towarów spożywczych, ale i in-
nych, jak np. leki, wobec których stawiane są wysokie wymagania 
co do zachowania warunków przewozu. Rosnący popyt na świeżą i 
mrożoną żywność oraz wzrost wymagań jakościowych sprawia, że 
systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na chłodnicze środki 
transportu, zdolne do zapewnienia nie tylko do przewozu w obniżo-
nej temperaturze, ale w ściśle określonych i zdalnie monitorowa-
nych warunkach środowiskowych. 

 

 
Rys. 1. Udział towarów chłodzonych w imporcie żywności. Źródło: 
opracowanie własne na podstawie [1]  
 

Transport pomimo, że powszechny i w obecnych czasach nie-
zastąpiony, może jednak nieść wiele zagrożeń, w różnych obsza-
rach i różnorodnego rodzaju. Jednym z nich jest niezachowanie 
wymaganych parametrów środowiskowych podczas przewozu, 
które odgrywają kluczową rolę dla zachowania bezpieczeństwa i 
jakości produktów. Najprostszą metodą dla przedłużenia trwałości 

produktów jest jej przechowywanie w warunkach chłodniczych. 
Wymagania odnośnie warunków transportowanej żywności są 
podawane przez producentów i muszą być one przestrzegane w 
każdym elemencie łańcucha dostaw. Ich niezachowanie może 
doprowadzić do skażenia, rozwoju czynników chorobotwórczych lub 
zepsucia. Co szczególnie niebezpieczne, krótkotrwałe naruszenie 
warunków przewozu i powrót do warunków wymaganych, może 
doprowadzić do utajnienia uszkodzenia towaru i doprowadzić do 
późniejszego skażenia na dużą skalę. Tym samym transport towa-
rów łatwopsujących wymaga nie tylko określonych warunków prze-
wozu, ale ich stałej kontroli, monitoringu i rejestracji. Do tego zaś 
potrzebne są odpowiednie narzędzia i technologie teleinformatycz-
ne. 

Obecnie notuje się coraz większy udział transportu chłodnicze-
go w realizacji przewozów żywności. Stwierdzono bardzo silną 
zależność między poziomem rozwinięcia gospodarczego i PKB 
danego kraju, a udziałem towarów chłodzonych w imporcie żywno-
ści [1]. Zależność tę przedstawiono na rysunku nr 1. Oczekuje się, 
że ta wzrostowa tendencja nie zostanie zakłócona a wręcz utrzy-
mana w najbliższych latach. W związku z tym należy zwrócić 
szczególną uwagę na rozwój narzędzi i technologii, które umożliwią 
coraz łatwiejsze i wydajniejsze kontrolowanie łańcucha transporto-
wego, dla którego wymagane jest utrzymanie określonych warun-
ków środowiskowych. 

1. REGULACJE PRAWNE W TRANSPORCIE TOWARÓW 
SPOŻYWCZYCH  

Dostawcy, producenci oraz dystrybutorzy żywności są zobo-
wiązani do kontroli, archiwizacji oraz rejestracji podstawowych 
parametrów środowiskowych, towarzyszących realizacji przewozu. 
Aby dane te były ujednolicone, a tym samym transport towarów 
spożywczych był znormalizowany i bezpieczny, wprowadzono 
regulacje krajowe i międzynarodowe, które w sposób jasny i klarow-
ny regulują wartości parametrów środowiskowych w transporcie. 
Dzięki temu całość procesu logistycznego, począwszy od produkcji 
przez transport i dystrybucję lokalną, jest spójny i przy zachowaniu 
wymaganych kryteriów bezpieczny. 

Mimo swobodnego dostępu do przepisów i regulacji prawnych 
bardzo często dochodzi do łamania narzuconych przez prawo wa-
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runków przewozu żywności. Najczęściej jest to związane z koniecz-
nością kosztownego przystosowania  do przewozu firmowych środ-
ków transportu. Drastyczne naruszenie przepisów prawa w tym 
zakresie może skutkować karą finansową nawet w kwocie kilkuna-
sty tysięcy złotych lub odebraniem licencji na przewóz na okres 3 lat 
[2]. Najczęstszym spotykanym wyjaśnieniem, składanym przez 
ukarane firmy transportowe, jest zawiłość i trudność w interpretacji 
przepisów prawa oraz rozbieżności w prawie krajowym i międzyna-
rodowym. Tymczasem w rzeczywistości systemy prawne we-
wnątrzwspólnotowe oraz krajowe są spójne i można je sklasyfiko-
wać wg. podziału na: 
1. Prawo pierwotne. Składają się z traktatów, które zawierane są 

przez kraje członkowskie UE wraz z protokołami i aneksami. 
Traktowane są jako konstytucja Unii oraz jako podstawa do 
ustaw, wytyczenie stosunków między krajami członkowskimi. 
Głównymi traktatami są (założycielskie): rzymski, paryski oraz 
traktat z Maastricht. 

2. Prawo wtórne. Nazywane jest również pochodnym, powstaje w 
oparciu o prawa pierwotne. Zostały one sklasyfikowane na kilka 
kategorii: 
a. Rozporządzenia. Uznawane są za najważniejsze, ponieważ 

ustalane są dla wszystkich krajów  należących do UE, orga-
nów wspólnotowych oraz osób fizycznych i nie wymagają 
odrębnego ustawodawstwa dla danego kraju. 

b. Dyrektywy. Stosowane są aby ujednolicić prawo krajów 
członkowskich. Nie są przystosowane do bezpośredniego 
stosowania dlatego, że opisują cel, który powinien zostać 
osiągnięty przy zachowaniu dowolnych dróg do jego osią-
gnięcia. 

c. Decyzje. Stworzone dla państw członkowskich, osób fizycz-
nych, organów wspólnotowych. Określają adresata, obowią-
zują w całości. 

d. Zalecenia i opinie. Są pomocą podczas interpretacji, charak-
teryzują się brakiem mocy wiążącej. 

e. Uchwały. Opisują cele, które winny być przedsięwzięte w 
konkretnej dziedzinie, nie mają mocy wiążącej. 

f. Inne. Np. schematy, projekty, inne umowy zawarte z krajami 
trzecimi, deklaracje. 

 
Najważniejszym dokumentem regulującym transport towarów 

szybko psujących się jest umowa ATP, która została sporządzona w 
1970 r. w Genewie i ratyfikowana w Polsce w 1984 r. Umowa jest 
uaktualniana przez grupę do spraw Przewozu Szybko Psujących się 
Artykułów Żywnościowych Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ 
[3]. Odnosi się ona do sytuacji, jeżeli miejsca załadowania i wyła-
dowania ładunku znajdują się w dwóch różnych państwach i jeżeli 
miejsce wyładowania ładunku znajduje się na terytorium jednej ze 
stron umowy. Jest to porozumienie między krajami i nie stworzono 
oddzielnej komórki, która by mogła egzekwować postanowienia 
umowy. Kontrole, czy prawo nie jest przekraczane odbywają się na 
terytorium danego kraju, i w nim będą podjęte odpowiednie kroki 
prawne w przypadku niezgodności z umową. Wysokość kar finan-
sowych oraz obowiązek posiadania świadectwa zgodności z umową 
ATP regulują przepisy krajowe [4]. 

Warto zwrócić uwagę, że umowa ATP nie reguluje temperatur 
w jakich powinny być transportowane świeże, niezamrożone owoce 
oraz warzywa. Głównymi czynnikami, które mają wpływ na jakość 
wspomnianych owoców i warzyw są: 
1. Warunki klimatyczne podczas transportowania w tym: tempera-

tura, wilgotność, cyrkulacja powietrza. 
2. Obróbka wstępna (schłodzenie, sposób pakowania). 
3. Stan produktu w momencie zbiorów. 

Każdy produkt, czy to owoc lub warzywo w zależności od ga-
tunku ma indywidualne właściwości. Ich główną cechą jest oddy-
chanie oraz wydzielania ciepła oddychania. Dlatego aby uniknąć 
powstawania chorób fizjologicznych i rozwojowi mikroorganizmów 
należy podchodzić odrębnie do transportowania tych produktów i 
zdać się na wymagania dystrybutora. 

Kolejne istotne akty prawne to: 
1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia. 
2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. 
3. Normy PKN. 
4. Rozporządzenie ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej. 
5. Systemy certyfikujące – audytowe IFS, BRC. 

 
Można zauważyć, że regulacje krajowe pokrywają się w więk-

szości z tymi, które zostały zawarte w międzynarodowej, najważ-
niejszej umowie ATP. Jednak ta druga z nich opisuje wymagania w 
sposób bardziej rozległy skupiając się również na klasyfikacji pojaz-
dów, metodach badania i znakowania pojazdów, izolacyjności i 
rodzajach zabudów izotermicznych. Przyjęte i obowiązujące akty 
prawne ściśle wytyczają warunki pracy dla firm transportowych i 
spedycyjnych. Postępowanie zgodnie z nimi zapewnia bezpieczeń-
stwo oraz reguluje postępowanie w przypadku awarii środka trans-
portu. Spełnienie konkretnych wymagań przewozowych w odniesie-
niu do zapewnienia określonych parametrów środowiskowych, ich 
kontrolowania, utrzymania, rejestrowania i zdalnego monitorowania 
wymaga jednak wykorzystania szeregu narzędzi i technologii telein-
formatycznych. 

2. PARAMETRY ŚRODOWISKOWE, MAJĄCE WPŁYW 
NA TRANSPORT TOWARÓW SPOŻYWCZYCH  

Produkty spożywcze muszą być bezpieczne, czyli w ogólnym 
rozumieniu nie mogą posiadać składników, które w jakikolwiek 
sposób mogłyby zagrozić zdrowiu lub życiu konsumenta. Stan 
żywności, która jest transportowana oraz jej jakość zależna jest od: 
długości trwania transportu, rodzaju opakowania oraz jego roz-
mieszczenie wewnątrz skrzyni ładownej, stanu produktu w chwili 
załadunku (temperatura, wilgotność, cyrkulacja powietrza), obróbki 
wstępnej (formy opakowania, schłodzenia zaraz po zbiorze, przygo-
towania do transportu), czystości środka transportowego, warunków 
klimatycznych jakie są w przestrzeni ładownej. Główny wpływ na 
jakość towarów, które wymagają specjalistycznego środowiska w 
czasie magazynowania oraz transportu ma: 
1. Temperatura, 
2. Wilgotność. 

Elementami zagrażającymi mogą być głównie: 
1. Pasożyty, 
2. Drobnoustroje, 
3. Mikroorganizmy chorobotwórcze, 
4. Produkty metabolizmu mikroorganizmów chorobotwórczych, 
5. Toksyny pochodzenia naturalnego, 
6. Zanieczyszczenia toksyczne żywności np.: 

a. Metale ciężkie, 
b. Leki weterynaryjne, 
c. Środki ochrony roślin, 
d. Radionuklidy. 
 
Aby wyeliminować czynniki najbardziej zagrażające dla czło-

wieka ustalono normy, które opisują jakie czynności kontrolne mu-
szą być przedsięwzięte podczas procesu produkcyjnego, transpor-
towego, magazynowego i innych. 

Za najbardziej zagrażające można uznać drobnoustroje. W 
związku z tym powinno przykładać się największą wagę do tego aby 
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uniknąć zepsucia mikrobiologicznego. Dlatego obecnie stosuje się 
pewne działania prewencyjne: 
1. Zahamowanie wzrostu drobnoustrojów (obniżenie temperatury, 

obniżenie pH, zmniejszenie ilości wody, dodatek soli, cukru, do-
danie konserwantów, mikroflora współzawodnicząca). 

2. Zabicie drobnoustrojów (wysoka temperatura, wysokie ciśnie-
nie, zmienne pole magnetyczne, zmienne pole elektryczne, wy-
korzystanie promieniowania jonizującego). 

3. Usunięcie drobnoustrojów. 
 
Mrożenie i chłodzenie są najpowszechniej stosowaną metodą, 

dzięki której możemy uzyskać proces zahamowania lub zmniejsze-
nia namnażania się drobnoustrojów. Samo zmniejszenie temperatu-
ry o wartość 10°C sprawi, że szybkość reakcji będzie mniejsza 2, 3 
razy. Poprzez bardzo niską temperaturę (mrożenie) proces przebie-
gu reakcji biochemicznych zostaje spowolniony a namnażanie 
drobnoustrojów zahamowane [5]. Należy pamiętać, że nie każdy 
rodzaj produktów może być chłodzony. Występują często graniczne 
wartości temperatur dla owoców, warzyw, po przekroczeniu, których 
obserwować można pogorszenie walorów smakowych czy wizual-
nych, co sprawia że towar będzie nadawał się do utylizacji lub jego 
wartość będzie znacznie niższa niż początkowa [6]. Skutki niedo-
trzymania odpowiednich warunków w zależności od rodzaju prze-
wożonego produktu przedstawiono w Tabeli 1. 

 
Tab. 1. Skutki niedotrzymania warunków transportu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6] 
Rodzaj 
produktu 

Warunki podczas 
transportu 

Skutki 

Mrożonki 
Wahania temperatury, 
Wzrost temperatury, 
Wahania wilgotności 

Utrata masy, spadek wartości 
żywieniowej, pogorszenia jakości 
sensorycznej 

Mięso, 
podroby 

Wzrost, spadek oraz wahania 
temperatury oraz wilgotności 
wewnątrz skrzyni ładownej 

Zakażenie mikroorganizmami, 
zakażenie bakteriami, utrata 
wartości produktu 

Owoce, 
warzywa 

Wzrost, spadek oraz wahania 
temperatury oraz wilgotności 
wewnątrz skrzyni ładownej 

Utrata wartości, spadek masy 
produktu, pogorszenia jakości 
sensorycznej 

3. PRZYRZĄDY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE 
WYKORZYSTYWANE DO POMIARÓW 
PARAMETRÓW ŚRODOWISKOWYCH  
W TRANSPORCIE TOWARÓW SPOŻYWCZYCH  

Temperatura ładunku i jego otoczenia podczas przewozu jest 
najważniejszą wartością jaką należy kontrolować. Jej monitorowanie 
należy do zakresu obowiązków kierowcy. Przed załadunkiem musi 
on sprawdzić jej wartość oraz nadzorować załadunek i wyładunek. 
W razie gdyby towar uległ uszkodzeniu to wraz z przewoźnikiem 
może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Aby jak najczęściej 
uniknąć takiej sytuacji wykorzystywane są między innymi termome-
try, rejestratory oraz złożone systemy pomiarowe, do których należą 
m.in.: 
1. Termometry, pirometry i higrometry, 
2. Rejestratory temperatury, 
3. Dedykowane systemy pomiarowe. 

 
Aktualnie standardem w dużych firmach transportowych jest 

posiadanie rejestratorów, które mogą wysyłać parametry np. za 
pośrednictwem sieci GSM/GPRS wraz z danymi systemu GPS. 
System jest oparty na technologii satelitarnej, wykorzystując sygnały 
z 24 satelit, które informują o położeniu pojazdów na mapie. Dzięki 
technologii GSM uzyskujemy możliwość zdalnego sprawdzenia 
współrzędnych geograficznych pojazdów, temperatury w przestrzeni 
ładunkowej, prędkości pojazdu oraz zużycie paliwa. Przykładowy 

widok jednego z programów umieszczony jest na rysunku 2. Poło-
żenie pojazdów w programach jest uaktualniane regularnie, bez 
inicjatywy bezpośredniego użytkownika. Pozycja pojazdów zapisy-
wana jest automatycznie na mapie oraz jako dane w tabeli. Zapew-
niona jest również kopia bezpieczeństwa. 

 

 
Rys. 2. Przykładowy program ilustrujący przebieg trasy jednego z 
pojazdów. Źródło: http://www.timocom.pl/, styczeń 2016 

 
Korzyści z wdrożenia systemu zdalnego zarządzania i monito-

rowania floty pojazdów są następujące: 
1. Monitorowanie i rejestrowanie parametrów przewozu, 
2. Ustalanie pozycji każdego pojazdu oraz pokonywanej trasy – 

zwiększenie bezpieczeństwa dzięki nie odwracaniu uwagi kie-
rowcy od prowadzenia pojazdu, 

3. Zmniejszenie wypadkowości, 
4. Możliwość kontroli przy użyciu standardowych telefonów ko-

mórkowych. 
 
Obecnie zarówno duże firmy transportowe, dysponujące flotą 

pojazdów liczoną w setkach, jak i całkiem mniejsi przewoźnicy, 
którzy chcą konkurować z innymi na rynku transportowym muszą 
korzystać z nowoczesnych systemów pomiarowych, a nie tylko 
pojedynczych urządzeń pomiarowo-rejestrujących. Posiadanie 
takiego rozwiązania umożliwia podgląd mierzonych danych w cza-
sie rzeczywistym przez osoby zainteresowane (klientów) oraz na-
tychmiastową reakcję w razie wypadku, czy awarii agregatu chłod-
niczego, czyli minimalizowanie ewentualnych strat finansowych. 

Do stworzenia dedykowanego kontroli i monitoringu parame-
trów środowiskowych podczas realizacji przewozu żywności nie 
wystarcza wykorzystanie podstawowych przyrządów i urządzeń 
pomiarowych. Konieczne jest jeszcze zapewnienie możliwości 
zdalnego odczytu i archiwizacji danych pomiarowych, najlepiej w 
czasie rzeczywistym. Do praktycznej realizacji tego zadania nie-
zbędne jest wykorzystanie współczesnych technologii teleinforma-
tycznych, do których należą przede wszystkim: 
1. GPS (ang. Global Positioning System). Powszechnie wykorzy-

stywany w nawigacji i lokalizacji pojazdów system nawigacji sa-
telitarnej, stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjed-
noczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. 
Wraz z rozwojem technologii GSM/GPRS zyskał znacznie szer-
sze zastosowanie, daleko wykraczające poza standardowe 
możliwości nawigacyjne. 

2. GSM/GPRS. Powszechnie dostępna i coraz tańsza w eksploat-
acji technologia telefonii komórkowej GSM wraz z  techniką 
GPRS związaną z pakietowym przesyłaniem danych w sieciach 
GSM umożliwia w praktyce tworzenie nie tylko rozległych sys-
temów lokalizacyjnych, ale i realizację rozbudowanej kontroli 
środków transportu, w tym także podczas transportu żywności. 
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3. Ethernet/WiFi. Podstawowa technologia budowy lokalnych sieci 
komputerowych, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodo-
wych. 

4. Łącze optyczne (podczerwień). Wydaje się, że możliwości 
wykorzystania podczerwieni do transmisji danych w powszech-
nym zastosowaniu zostały wyczerpane, głównie ze względu na 
niezadowalającą szybkość transmisji oraz konieczność zapew-
nienia widoczności i czystości łącza. Z uwagi na specyfikę sys-
temów pomiarowych stosowane są one jednak nadal, np. dla 
współpracy z urządzeniami (terminalami) przenośnymi i drukar-
kami, służącymi do wydruków raportów. 

5. RFID (ang. Radio Frequency Identification). Technologia, która 
wykorzystuje fale radiowe do zasilania oraz przesyłania poprzez 
czytnik danych z/do układu (etykiety, taga) stanowiącego identy-
fikator danego obiektu. 

6. NFC (ang. Near Field Communication) jest bezprzewodową i 
bezdotykową technologią, służącą do wymiany danych drogą 
radiową i umożliwiającą dostęp na krótkie odległości w prze-
dziale do kilku centymetrów. Niewielka odległość transmisji mo-
że wydawać się ograniczeniem, jednak należy pamiętać, że 
zmniejszenie odległości zmniejsza też liczbę i wpływ zakłóceń 
ze źródeł zewnętrznych. Posiada dwa tryby pracy. Pierwszy z 
nich (aktywny) ma możliwość emitowania pola w celu wymiany 
danych. Tryb drugi (pasywny) nie wymaga zasilania, czerpie je 
z energii od modułu aktywnego. 

7. Bluetooth. Umożliwia bezprzewodową wymianę danych, wyko-
rzystując fale radiowe o zakresach częstotliwości od 2,4 GHz do 
2,48 GHz na dystansach krótkich. W standardzie wyróżniamy 3 
klasy urządzeń Bluetooth w zależności od przepustowości oraz 
mocy sygnału. Czym słabsza moc przesyłanych sygnałów przez 
pobliskie urządzenia tym istnieje mniejsze prawdopodobień-
stwo, że sygnały będą na siebie oddziaływać. Wraz z mocą sy-
gnału maleje jednak zasięg transmisji. Technologie Bluetooth 
zdolne są do przesyłu danych nawet pomiędzy pomieszczenia-
mi w przeciwieństwie do podczerwieni i nie wymagają skierowa-
nia nadajnika bezpośrednio do odbiornika. 
 
Szereg firm oferuje systemowe rozwiązania, integrujące urzą-

dzenia i technologie wymiany danych w jednolity system kontroli 
parametrów środowiskowych. Przykładem może tu być radiowy 
system zbierania danych HD35xxx. [8] umożliwiający w różnych 
zastosowaniach monitorowanie wielu wielkości fizycznych, takich 
jak temperatura, wilgotność względna, ciśnienie, oświetlenie i pro-
mieniowanie UV, CO i CO2 oraz przyspieszenie. Rejestratory sys-
temu mierzące wilgotność względną i temperaturę mogą także 
wyliczać wielkości pochodne wilgotności. Zależnie od modelu, mogą 
to być: temperatura punktu rosy, temperatura mokrego termometru, 
wilgotność absolutna, współczynnik masowej zawartości wody, 
ciśnienie pary wodnej. Rejestratory systemu mogą być stosowane 
wewnątrz (obudowa IP64) i na zewnątrz pomieszczeń (obudowa 
IP67). 

Każdy z wykorzystywanych rejestratorów systemowych może 
być indywidualnie skonfigurowany z różnymi interwałami zapisów 
danych. Dane te są okresowo wysyłane do modułu centralnego 
systemu, co zwalnia miejsce w pamięci rejestratora dla nowych 
danych. W przypadku zapełnienia pamięci można skonfigurować 
tryb zatrzymania rejestracji lub tryb rejestracji cyklicznej, w którym 
nowe dane są zapisywane, a najstarsze usuwane. Niezależnie od 
zapisu danych w pamięci rejestratora, po przesłaniu do modułu 
centralnego dane są przechowywane w pamięci tego modułu. Dzię-
ki temu system jest wyjątkowo odporny na utratę danych i nie jest 
konieczne ciągłe utrzymywanie połączenia między komputerem i 

modułem centralnym. Pamięć modułu centralnego pracuje w trybie 
cyklicznym [8]. 

Oprogramowanie systemowe umożliwia: 
1. Konfigurację rejestratorów systemu, 
2. Przeglądanie statusu połączeń transmisyjnych, 
3. Sprawdzanie poziomu sygnału i stanu baterii w każdym z reje-

stratorów, 
4. Przeglądanie wyników pomiarów w formie tabel i wykresów, 
5. Zbieranie danych z rejestratorów automatycznie w regularnych 

odstępach czasu lub na żądanie. 
 
Typowy zasięg transmisji wynosi 300m jeżeli nie występują 

przeszkody. W przypadku gdy one istnieją należy skorzystać z 
repeaterów. Dzięki nim możliwe jest zwiększenie odległości 
transmisji pomiędzy modułami a rejestratorami. System może skła-
dać się z maksymalnej liczby urządzeń, która wynosi 255 szt., 
wliczając przekaźniki. 

System HD35 wyposażony jest w system alarmowy. Alarm mo-
że być sygnalizowany przez rozesłanie SMS oraz e-mail w przypad-
ku, gdy moduł posiada opcję GSM. Dla każdej monitorowanej war-
tości ustawione są dwa progi i po ich przekroczeniu pojawia się 
komunikat na komputerze lub zdalny moduł alarmowy włączy urzą-
dzenia sygnalizacyjne. 

4. OCENA UŻYTECZNOŚCI NARZĘDZI 
TELEINFORMATYCZNYCH STOSOWANYCH  
W TRANSPORCIE ŻYWNOŚCI  

Przedstawione w wielkim skrócie w p. 3 narzędzia i technologie 
teleinformatyczne są niezbędne do tego, aby przewóz towarów 
spożywczych był realizowany zgodnie z wymogami prawnymi, 
zdalnie i lokalnie monitorowany odpowiednimi urządzeniami oraz 
pozwalał na rejestrację parametrów środowiskowych, najlepiej w 
czasie rzeczywistym. Każde wykorzystanych urządzeń i narzędzi 
musi spełniać wymogi norm PN-EN 12830:2002 i PN-EN 
13485:2004. Bez możliwości przesyłu informacji drogami teleinfor-
matycznymi skuteczne, a szczególnie zdalne, monitorowanie nie 
byłoby możliwe. Jednak oferowanych technologii teleinformatycz-
nych jest co najmniej kilka i charakteryzują się one różnymi możli-
wościami i parametrami, które determinują zakres i możliwości ich 
wykorzystania. 

4.1. NFC a Bluetooth  

NFC i Bluetooth to technologie, które w sposób bezprzewodo-
wy umożliwiają parowanie i łączenie dwóch urządzeń, które po 
podłączeniu umożliwią przesłanie danych lub ich udostępnienie. 
Parametry pracy tych dwóch technologii zostały przedstawione w 
tabeli 2. 

Analizując przedstawione dane można stwierdzić, iż technolo-
gie różnią się od siebie w sposób znaczny. 

Podobieństwa: 
1. Technologie bezprzewodowe, które umożliwiają urządzeniom 

wymianę, przesył plików oraz parowanie urządzeń. 
Różnice: 

1. NFC może parować i udostępniać dane w niewielkiej odległości 
10 cm lub mniej, Bluetooth może łączyć urządzenia w zasięgu 
do 10 metrów, 

2. Parowanie w technologii NFC jest łatwiejsze, szybsze, łączy się 
w czasie do 6s. W technologii Bluetooth podłączenie urządzeń 
trwa nieco dłużej ponieważ urządzenia trzeba włączyć, znaleźć 
a następnie je połączyć. 

3. Technologia NFC charakteryzuje się mniejszym zużyciem ener-
gii w porównaniu do Bluetooth (nawet do najnowszej wersji). 
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4. Technologie NFC mogą służyć do wykonywania transakcji 
płatniczych w przeciwieństwie do Bluetooth. 

5. W technologii Bluetooth można łączyć urządzenie z maksymal-
nie 7 innymi urządzeniami. W NFC nie jest to możliwe, w tym 
przypadku połączenie jest z jednym urządzeniem. 

6. NFC uznawana jest za bardziej bezpieczną. 
7. NFC łatwiej jest skonfigurować oraz łączy się w sposób automa-

tyczny. 
8. Szybkość transmisji danych w NFC wynosi 424 kbit/s i jest 

wolniejsza w stosunku do Bluetooth. 
 

Tab. 2. Porównanie  technologii NFC i Bluetooth. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [7] 

Parametr NFC Bluetooth 

Zestawienie 
połączenia 

<0,1s < 6s 

Częstotliwość 13.56 MHz 2.4-2.5 GHz 

Zasięg 10 cm 1m (klasa 3)/10m (klasa 2) 

Pobór energii < 15mA < 15mA 

Szybkość transmi-
sji 

424 kbit/s 1 Mbit/s 

Typ połączenia Punkt do punktu 
Łączy w sieć urządzenia 
znajdujące się w danej strefie 

 
Obydwie technologie mają swoje unikalne cechy, parametry, 

wady i zalety. Technologia NFC jest bardziej obiecująca i daje 
większą perspektywę na przyszłość za sprawą możliwości płatności. 
W transporcie może mieć tą przewagę, że parowanie urządzeń jest 
szybsze, co za tym idzie możliwe jest szybsze rozpoczęcie wymiany 
danych oraz brak wymagania aby urządzenia miało źródło zasilania, 
co może mieć decydujący wpływ na wybór. Niektóre firmy mają do 
zaoferowania modele z obydwoma rodzajami technologii, jednak 
ostateczny wybór będzie należał do użytkownika [9]. 

4.2. NFC a RFID  

Technologia NFC to nowsza, bardziej dopracowana wersja 
RFID. RFID jest technologią dzięki której identyfikuje się przedmioty 
przy użyciu fal radiowych a NFC jest wyspecjalizowanym podzbio-
rem w rodzinie technologii RFID o wysokiej częstotliwości 13.56 
MHz i zasięgu ok 10cm.  

 
Tab. 3. Porównanie  technologii NFC i RFID. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [7] 

Parametr RFID NFC 

Tryb pracy zapis/odczyt 
zapis/odczyt 
emulacja 
P2P 

Zasięg 
mały lub znaczny, w zależności 
od częstotliwości 

< 10cm 

Tryb komunikacji zwykle jednokierunkowa dwukierunkowa 

Możliwość paro-
wania urządzeń 

brak tak 

 
Jednak w wersjach aktywnych (z indywidualnym zasilaniem 

elementów identyfikujących) RFID w odniesieniu do NFC oferuje 
nieporównywalnie większy zasięg, nawet przekraczający 10 m, co 
pozwala m.in. na stosunkowo odległą identyfikację pojazdów czy 
skrzyń/palet towarowych. 

NFC jako wersja udoskonalona umożliwia [9]: 
1. Komunikację dwustronną w przeciwieństwie do RFID, która 

wyposażona jest w komunikację jednostronną – czytnik ->tag. 
2. Komunikację typu P2P (peer-to-peer). Umożliwia to sprzęganie 

urządzeń i udostępnianie informacji. 
3. Emulację pasywnej etykiety NFC poprzez aktywne urządzenie. 
4. Odczyt pasywnych tagów NFC. 

Parametry pracy tych dwóch technologii zostały przedstawione 
w tabeli 3. 

4.3. GPS a GSM/GPRS  

Trudno dokonać prostego zestawienia i porównania tych tech-
nologii, ze względu na ich pozornie całkowicie odmienny charakter. 
Jedna, satelitarna, służy do określania położenia danego obiektu, w 
szczególnym przypadku środka transportu. Druga, naziemna, za-
pewnia komunikację i transmisję głosu oraz danych, w szczególno-
ści danych pomiarowych. W odniesieniu do systemów zdalnego 
monitoringu pojazdów oraz parametrów środowiskowych podczas 
realizacji procesu przewozu technologie te wydają się być nieroze-
rwalne i razem tworzą jednolity system, umożliwiający: 
1. Określenie i śledzenie pozycji środka transportu, ładunku, 
2. Obserwację w czasie rzeczywistym tras oraz szlaków żeglow-

nych, 
3. Wyświetlanie informacji o czujnikach i ich podłączeniach do 

systemu, 
4. Wyświetlanie informacji o warunkach środowiskowych w tym 

temperatury, 
5. Alarmowanie w systemach zagrożenia, przekroczenia wartości 

progowych, utraty łączności z obiektem przez wybrany czas, 
6. Możliwość automatycznego powiadamiania w formie SMS, 
7. Automatyczną archiwizację danych. 

4.4. Ethernet a WiFi  

W tworzeniu lokalnych sieci komputerowych Wi-Fi stało się 
obecnie bardzo popularną alternatywą do Ethernetu. Główną przy-
czyną tego stanu rzeczy jest możliwość tworzenia sieci bez użycia 
kabli, czyli sieci bezprzewodowej. Ma to szczególnie duże znacze-
nie w miejscach, gdzie wykonanie okablowania byłoby uciążliwe lub 
kosztowne ze względu np. na konieczność czasowego wyłączenia 
terenu lub obiektu z użytkowania [8].  

Zalety sieci Ethernet: 
1. Połączenie typu Ethernet jest szybsze.  
2. Opóźnienia w sieci przewodowej są znacznie mniejsze niż w 

przypadku połączenia bezprzewodowego, 
3. Niezawodność, 
4. Stabilność, 
5. Lepsza ochrona przed atakami, 
6. Brak wpływu czynników zewnętrznych na sieć, 
7. Niższy koszt urządzeń. 

 

 
Rys. 3. Porównanie technologii bezprzewodowych. Źródło: opraco-
wanie własne na podstawie [8] 
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W odniesieniu do urządzeń i sieci WiFi główną wadą rozwiązań 
Ethernetowych jest brak możliwości połączenia bezprzewodowego i 
konieczność fizycznego zestawienia połączenia. Automatycznie 
wady te są podstawowymi zaletami bezprzewodowych urządzeń i 
sieci WiFi. Jednak i dla sieci WiFi lista wad jest także znacząca: 
1. Większa zawodność, 
2. Gorsza stabilność, 
3. Trudny do określenia zasięg, na który wpływ mają zastosowane 

materiały w budynku, ilość ścian i stropów itp., 
4. Mniejsza prędkość, której szybkość może się zmienić na mniej-

szą wraz ze wzrostem ilości urządzeń podłączonych lub ze 
wzrostem poziomu i liczby zakłóceń, 

5. Większa podatność na ataki. 
 
Na rysunku 3 przedstawiono graficzne zestawienie technologii 

bezprzewodowych w odniesieniu do szybkości przesyłu danych i 
odległości transmisji. 

PODSUMOWANIE 

Obecny stan urządzeń oraz technologii teleinformatycznych 
pozwala na stałe monitorowanie transportu ładunków, zarówno w 
odniesieniu do ich położenia, jak i warunków w jakich ten przewóz 
jest realizowany. Ma to szczególne znaczenie dla przewozu towa-
rów, dla których wymagana jest stała kontrola i archiwizacja para-
metrów środowiskowych dla przewożonego ładunku, czyli głownie 
dla towarów spożywczych. 

Realizacja tego celu wymaga wykorzystania przedstawionych 
po krótce w artykule odpowiednich rozwiązań technologicznych. 
Przyczyniają się one nie tylko do sprawnej i efektywnej organizacji 
przewozu, ale i do jego realizacji z zachowaniem wymaganych 
kryteriów. W sytuacjach wątpliwości lub konfliktu archiwizacja zgro-
madzonych danych może pozwolić na ustalenie przyczyny i źródła 
problemów, co wydatnie może przyczynić się do wzrostu bezpie-
czeństwa transportu towarów spożywczych, jak i przynieść wymier-
ne korzyści finansowe. 

Podstawowe w tego typu zastosowaniach technologie bez-
przewodowe NFC, Bluetooth, RFID przede wszystkim odpowiadają 
za przesył danych pomiarowych oraz identyfikacyjnych. Różnią się 
one takimi parametrami jak zasięg, pobór mocy, szybkość transmisji 
danych, częstotliwość czy typ połączenia. Nie można w sposób 
jednoznaczny w odniesieniu do ogólnych zastosowań wskazać 
jedną z nich jako wiodącą i jednocześnie zdyskredytować pozostałe. 
Wybór urządzenia monitorującego wraz z przypisaną do niego 
technologią powinien zależeć od konkretnych wymagań, pozostałe-
go w dyspozycji osprzętu oraz szczegółowych wymagań co do 
organizacji procesu transportowego. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Klopott M., Tendencje na rynku morskich przewozów ładunków 
chłodzonych i ich wpływ na chłodnicze łańcuchy dostaw, Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015. 

2. Paluch S., Łaski M. Transport drogowy osób i rzeczy, Grupa 
IMAGE, 2005. 

3. Niedojadło D., Bednarczyk L., Szczepański B., Transport szyb-
ko psujących się artykułów żywnościowych w świetle wybranych 
wymagań umowy ATP, www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl, 2014. 

4. Dziennik Ustaw RP Warszawa, dnia 14 maja 2015 r., poz. 667 
Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się 
artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu 
przeznaczonych do tych przewozów (ATP). 

5. Typrowicz J., Metody utrwalania i przechowywania żywności, 
Przemyśl 2006. 

6. Zwierzycki W., Pojazdy chłodnicze w transporcie żywności, 
SYSTHERM, Poznań 2006. 

7. www.mera-sp.com.pl, październik 2017. 
8. Janoś T., Sienkiel A. Vademecum teleinformatyka III : [komuni-

kacja mobilna, bezpieczeństwo, technologie i protokoły siecio-
we], IDG 2004. 

9. Kamińska J., Analiza użyteczności narzędzi teleinformatycznych 
służących kontroli parametrów środowiskowych w transporcie 
towarów spożywczych, praca dyplomowa magisterska, WT PW 
2017. 

Evaluation of ICT tools for controlling environmental  
parameters in food transportation 

The paper describes and evaluates the various tools and 

Information and Communication Technologies (ICT) solu-

tions that are used to monitor environmental parameters 

during transportation of food by land. Contains a brief de-

scription of the legal regulations issued by the European 

Union and the Polish legislation that are related to standard-

ization of monitoring of environmental parameters. ICT tech-

nologies, which are used to achieve mentioned goals, are 

analyzed and compared in this paper. Their most common 

use cases, advantages and disadvantages of ICT are also 

described. 
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