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TRANSPORT ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW 
W KONTROLOWANEJ ATMOSFERZE 

Streszczenie 
W artykule omówiono technologię transportu świeżych owoców i warzyw w warunkach kontrolo-

wanej atmosfery.  
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WSTĘP 

Stale rosnące wymagania współczesnych konsumentów powodują szybki rozwój techno-
logii produkcji i przechowywania umożliwiających całoroczne dostarczanie świeżych owo-
ców i warzyw. Kluczowym zagadnieniem staje się transport tych produktów z plantacji lub 
przechowalni do ostatecznego odbiorcy.  

Transport świeżych warzyw i owoców stanowi techniczne wyzwanie, ponieważ produkty 
te zarówno w okresie wegetacji, jak i po zbiorze są organizmami żywymi, w których nie-
ustannie zachodzą procesy fizjologiczne powodujące ich dojrzewanie i starzenie. Procesów 
tych nie da się całkowicie zatrzymać, ale stosując odpowiednie technologie można je znacznie 
spowolnić. Taką podstawową i powszechnie znaną technologią jest schładzanie.  

Dzięki zastosowaniu różnego rodzaju wyposażenia chłodniczego, świeże owoce i warzy-
wa, utrzymywane w warunkach obniżonej temperatury, mogą być transportowane w łańcuchu 
chłodniczym nawet na duże odległości: lądem, morzem i w powietrzu. Warunki termiczne, 
w jakich przebywają artykuły spożywcze na każdym etapie swojej drogi (od producenta do 
konsumenta), muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce i krajach UE przepisami prawa 
żywnościowego: 
– rozporządzenie WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ogólne 

zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeń-
stwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 
(Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002), 

– rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków 
spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004). 
Jednak pomimo schładzania świeżych owoców i warzyw, na skutek obecnego w atmosfe-

rze tlenu, w produktach tych podczas transportu i magazynowania w dalszym ciągu zachodzą 
procesy metaboliczne. Kolejnym krokiem umożliwiającym przedłużenie trwałości świeżych 
owoców i warzyw jest zastosowanie technologii kontrolowanej atmosfery. 
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1. KONTROLOWANA ATMOSFERA 

Technologia kontrolowanej atmosfery jest od wielu lat z powodzeniem wykorzystywana 
w przechowalnictwie świeżych owoców i warzyw, przede wszystkim w celu wydłużenia 
okresu ich przechowywania poprzez zmniejszenie tempa procesów biochemicznych i fizjolo-
gicznych prowadzących do dojrzewania i przejrzewania produktów, ale również w celu 
zmniejszenia ubytków masy, zachowania lepszych parametrów smakowych i wizualnych tych 
towarów, a także zmniejszenia wrażliwości na niektóre choroby fizjologiczne. 

Naturalna atmosfera zawiera około 79% azotu, 20,9% tlenu, 0,03% dwutlenku węgla, po-
została część to gazy szlachetne. Zadaniem systemu kontrolowanej atmosfery (KA) jest zmia-
na stosunku ilościowego tych gazów i kontrola atmosfery wokół schłodzonego ładunku. 

Optymalny skład KA do przechowywania i transportu owoców i warzyw, podobnie jak 
warunki chłodnicze, ustalany jest indywidualnie. Uwzględnia się przy tym następujące czyn-
niki: rodzaj i odmiana przechowywanych owoców i warzyw, wrażliwość na koncentrację 
dwutlenku węgla lub niedostatek tlenu, stopień dojrzałości, okres przechowywania, tempera-
tura transportu i przechowywania. W zależności od wymienionych czynników, optymalne 
udziały procentowe poszczególnych gazów w składzie KA mieszczą się najczęściej w prze-
działach: O2: 1-10%, CO2: 0-10%, N2:79-99%. 

Jak każda technologia, również i ta, ma swoje mankamenty. Obniżona zawartość tlenu 
może spowodować duże straty wynikające z oddychania beztlenowego, natomiast nadmiar 
dwutlenku węgla może powodować powierzchniowe oparzenia i uszkodzenia wewnętrzne 
owoców i warzyw. Nie bez znaczenia są również wysokie nakłady inwestycyjne i eksploata-
cyjne stosowania kontrolowanej atmosfery w porównaniu z tradycyjnymi metodami transpor-
tu i przechowywania.  

Zalety transportu i przechowywania w KA znacznie przewyższają jednak wady tych me-
tod, co znajduje wyraz w coraz szerszym ich upowszechnianiu. 

2. TECHNICZNE ASPEKTY TRANSPORTU W KA 

Obiekty wykorzystywane w transporcie świeżych owoców i warzyw, do których należą 
komory chłodnicze, kontenery i specjalistyczne naczepy transportowe, muszą spełniać okre-
ślone warunki.  

Warunki, których przestrzeganie pozwala zachować jakość, zdrowotność i smakowość 
szybko psujących się artykułów spożywczych w czasie ich przewozu, określono w umowie 
o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o spe-
cjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów, zwanej umową ATP, opra-
cowanej w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie. Umowa ta określa 
zarówno rodzaje artykułów żywnościowych podatnych na szybkie psucie, temperatury wy-
magane podczas przewozu, jak i szczegółowe warunki, które powinny spełniać pojazdy uży-
wane do przewozu tych artykułów. Ponadto umowa ta określa warunki badań takich pojaz-
dów oraz sposób ich oznaczania specjalnymi znakami rozpoznawczymi. 

Dopiero po spełnieniu opisanych w umowie ATP wymogów technicznych, a co najważ-
niejsze po dobraniu właściwej temperatury przechowywania przewożonych produktów, 
a następnie utrzymaniu tej temperatury w całym łańcuchu chłodniczym, mogą zostać osią-
gnięte dodatkowe korzyści z zastosowania technologii kontrolowanej atmosfery. W tym celu 
typowe obiekty wykorzystywane w transporcie świeżych owoców i warzyw muszą być spe-
cjalnie przystosowane (przede wszystkim szczelne) i wyposażone w urządzenia do wytwarza-
nia i utrzymywania składu atmosfery. 

Korzyści płynące z technologii kontrolowanej atmosfery spowodowały, że zaczęła być 
ona stosowana w transporcie świeżych owoców i warzyw, początkowo w transporcie mor-
skim, a następnie również powietrznym i lądowym. Wcześniej ze względu na swoją specyfi-
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kę, tzn. długie dystanse i czas, transport morski nie był wykorzystywany do przewozu więk-
szości gatunków szybko psujących się świeżych owoców i warzyw, na rzecz kosztownego 
i energochłonnego transportu lotniczego. Obecnie wszystkie nowoczesne chłodnicowce mają 
już możliwość przewożenia ładunku w kontrolowanej atmosferze. Wyposażenie służące do 
wytwarzania KA może być montowane już w stoczni, lub też na standardowych, zgodnych 
z ISO kontenerach, transportowanych na statek wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. Transport 
chłodnicowcami ma przewagę nad transportemw kontenerach chłodniczych, ze względu na 
stosunek powierzchni do objętości. Oznacza to, że system kontrolowanej atmosfery może 
efektywniej wykorzystywać aktywność biologiczną przewożonego ładunku do wytwarzania 
wymaganej atmosfery. 

Zasadniczo wyróżniamy obecnie trzy systemy stosowane w kontenerach chłodniczych do 
wytwarzania KA. Systemy te kontrolują skład atmosfery poprzez: 
– wtłaczanie gazu (np. azotu) do kontenera w celu zredukowania stężenia O2, co często wią-

że się z podniesieniem poziomu CO2. Potrzebne gazy przewożone są w postaci skompre-
sowanego płynu w stalowych cylindrach umieszczonych w przedniej części kontenera; 

– utylizację produktów metabolizmu ładunku i wymianę powietrza z zewnętrznym. W tym 
przypadku wykorzystuje się dwutlenek węgla wytworzony dzięki aktywności biologicznej 
przewożonych produktów, a azot wykorzystywany do obniżenia poziomu tlenu uzyskuje 
się przy zastosowaniu technologii membranowej. System ten określamy jako pasywny; 

– aktywny system kontrolowanej atmosfery polegający na wstrzyknięciu do przestrzeni azo-
tu przed samoistnym ukształtowaniem się składu atmosfery przez dojrzewające rośliny. 
Stosuje się tutaj technologię PSA (Pressure Swing Adsorbent), która zakłada skłonność ga-
zów do bycia przyciąganym przez określony adsorbent pod obniżonym ciśnieniem. Umoż-
liwia to oddzielenie konkretnego gazu np. azotu z mieszanki, a powietrze po przejściu 
przez adsorbent staje się bogatsze w tlen. Etylen z atmosfery usuwa się za pomocą płuczek 
etylenowych. 
W praktyce mamy do czynienia z nazwami handlowymi tych systemów, np. Transfresh, 

Thermo King AFAM+, Carrier Everfresh.  
System Transfresh był jednym z pierwszych stosowanych komercyjnie, zakłada jedynie 

szczelność kontenerów, obecność kurtyn izolacyjnych oraz zaworów tlenu, instalowanych 
podczas produkcji kontenerów. Generalnie w systemie tym wilgotność nie jest kontrolowana, 
a ponieważ kontener jest szczelnie zamknięty, działanie układu chłodniczego prowadzi do 
redukcji wody, co może wytworzyć suche środowisko. Podczas stosowania systemów kontro-
lowanej atmosfery bez kontroli wilgotności, ważne jest pakowanie produktów w taki sposób, 
aby zapobiec nadmiernemu ich wysuszaniu. 

 
Rys. 1. System kontrolowanej atmosfery typu TransFresh: 1. wnętrze kontenera z ładunkiem, 2. 

plastikowa kurtyna, 3,4,5. zawory do wtłaczania gazu (zwykle azotu) do wnętrza i 
wypychania powietrza na zewnątrz, 6. monitor kontrolera, 7. ładunek pobiera tlen i wytwarza 
dwutlenek węgla 

Źródło: www.oocl.com. 

Kolejnym systemem jest system Thermo King AFAM+ (Thermo King Automatic Fresh 
Air Management z kontrolą wilgotności), który można uznać za system półaktywny. W tym 
przypadku nad otworami wentylacyjnymi umieszczane są osłony połączone z silnikiem kro-
kowym, sterowanym przez czujniki mierzące poziom tlenu i dwutlenku węgla. Dopływ świe-
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żego powietrza może być całkowicie wyeliminowany, dopóki ładunek jest w stanie wytwo-
rzyć wymagany poziom CO2. Stopień wentylacji jest zmniejszany, gdy stężenie CO2 jest 
mniejsze niż wymagane, a zwiększany, gdy osiągnięty zostanie wyznaczony poziom stężenia 
CO2. Ustawienia dotyczące temperatury i wentylacji dla szerokiego zakresu świeżych produk-
tów są zapisane fabrycznie w ustawieniach kontrolera.  

 
Rys. 2. System Thermo King AFAM+ i osłony nad otworami wentylacyjnymi 
Źródło: www.crtech.co.uk/icct. 

Natomiast system Carrier Everfresh wykorzystuje membranowe generatory azotu. Może 
również wykorzystywać butle z dwutlenkiem węgla, gdy wymagane są stężenia tego gazu 
wyższe, niż ładunek jest w stanie sam wygenerować. System ten można łatwo rozpoznać, 
gdyż zawiera dwa kontrolery, jeden dla układu chłodniczego, a drugi dla jednostki KA. Sys-
tem ten pracuje poprzez tłoczenie powietrza zewnętrznego i przepuszczanie go przez mem-
branę w celu odizolowania azotu z tlenu. 

 
Rys. 3. System Carrier Everfresh 
Źródło: www.crtech.co.uk/icct. 
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Uniwersalność kontenerów chłodniczych, również tych wykorzystujących technologię 
kontrolowanej atmosfery, wynika z tego, że po przebyciu drogi morskiej, świeże owoce i wa-
rzywa mogą być dalej przewożone transportem drogowym lub kolejowym, bez konieczności 
przeładunku. Umożliwia to zachowanie łańcucha chłodniczego.  

Jednak zastosowanie kontrolowanej atmosfery w transporcie nie ogranicza się jedynie do 
kontenerów. Postęp techniczny powoduje, że obecnie produkowane są już również specjali-
styczne naczepy do transportu drogowego, wykorzystujące te same systemy kontrolowania 
atmosfery, jakie stosuje się w przypadku kontenerów chłodniczych. Co więcej, systemy te 
można dostosowywać do gabarytów wykorzystywanych środków transportu. 

 
Rys. 4. Urządzenie do wytwarzania kontrolowanej atmosfery zainstalowane w niewielkiej 

chłodniczej przyczepie [5] 

Poza wymienionymi systemami i związanymi z nimi urządzeniami wykonawczymi, 
w skład układu technologii kontrolowanej atmosfery wchodzą również czujniki, stanowiące 
integralną część kontenera lub naczepy samochodowej. Ich zadaniem jest kontrola stężenia 
CO2, O2 i etylenu, a także wilgotności i temperatury. Dane z tych czujników przekazywane są 
do mikroprocesorowego kontrolera, który realizując wybrany program steruje pracą urządzeń. 
Rejestracja zmian parametrów oraz pracy urządzeń w trakcie transportu, umożliwia ustalenie 
przyczyny ewentualnych strat. Niezbędny jest również system alarmowy. Ciekawym rozwią-
zaniem wydaje się możliwość przesyłania zarejestrowanych danych drogą radiową do cen-
trum logistycznego. Pozwoliłoby to na bieżącą kontrolę przebiegu transportu, a także umoż-
liwiło podjęcie decyzji o przekierowaniu transportu do innego odbiorcy (bliższego) zanim 
doszłoby do zniszczenia ładunku na skutek jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu 
układu. 

3. WPŁYW TRANSPORTU W KA NA ŚRODOWISKO 

Według [4] przemysł spożywczy, łącznie z rolnictwem, przetwarzaniem żywności i trans-
portem opowiada za 22% całkowitej produkcji gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii. 
Szacuje się, że transport żywności, który obejmuje napęd i chłodzenie, odpowiada za 1,8% 
całkowitej emisji. Wyposażenie chłodnicze dla transportu ma szkodliwszy wpływ na środo-
wisko niż to samo wyposażenie dla przechowalnictwa, ze względu mniejszą wydajność urzą-
dzeń spowodowaną niewielkimi możliwościami gabarytowymi przewożonych ładunków. 
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Jeżeli dodatkowo weźmiemy pod uwagę stały wzrost zapotrzebowania na dostarczanie świe-
żej żywności do odbiorców indywidualnych i masowych, zrozumiemy jak ważnym zagadnie-
niem jest zwiększenie efektywności chłodniczego transportu wszystkich typów.  

Jednym ze sposobów zwiększenia wydajności transportu świeżych owoców i warzyw mo-
że być właśnie zastosowanie kontrolowanej atmosfery. Korzystny wpływ na środowisko, jaki 
ma zastosowanie tej technologii, wynika z jej podstawowej zalety, a mianowicie wydłużenia 
okresu przechowywania tych produktów bez utraty ich jakości. Dzięki temu można było za-
stąpić drogi i szkodliwy dla środowiska transport lotniczy, transportem morskim. Dla porów-
nania: kontenerowiec o pojemności 4500 ton spala około 6,2 g oleju na kilometr na każdą 
tonę przewożonego towaru. Daje to emisję CO2 rzędu 20 g na tono kilometr. Natomiast samo-
lot spala 100-200 g nafty na kilometr na tonę ładunku i produkuje 315-630 g CO2. 

Zastosowanie kontrolowanej atmosfery, a dzięki temu zmniejszenie strat wnikających 
z niewłaściwego przewożenia świeżych owoców i warzyw, powoduje, że środowisko nie jest 
obciążane dodatkową emisją gazów cieplarnianych. Ta dodatkowa emisja wynika z koniecz-
ności ponownego transportu, a także zwiększenia często energochłonnej uprawy roślin, po 
uwzględnieniu przewidywanych strat. Transport w kontrolowanej atmosferze pozwala rów-
nież na skrócenie okresu przechowywania owoców i warzyw w profesjonalnych przechowal-
niach, gdyż obiekty wykorzystywane do transportu mogą pełnić rolę przechowalni. 

PODSUMOWANIE 

Systematyczny wzrost liczby ludności, a także rosnący popyt na świeże produkty żywno-
ściowe i coraz większy ich asortyment powodują, że rośnie znaczenie metod przedłużających 
trwałość przechowalniczą tych produktów i pozwalających na ich transport na dalekie odle-
głości. Metodą taką jest technologia kontrolowanej atmosfery. Dodatkowe korzyści z zasto-
sowania tej technologii mogą zostać osiągnięte jedynie, gdy właściwie zostanie dobrana, 
i utrzymana w całym łańcuchu chłodniczym, temperatura przechowywania przewożonych 
produktów.  

Dodatkowe nakłady, wynikające z wyższych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych 
stosowania kontrolowanej atmosfery, rekompensowane są dłuższym zachowaniem wysokich 
walorów jakościowych produktów, mniejszymi stratami i korzystniejszymi cenami sprzedaży 
w okresach po sezonie sprzedaży. W przypadku niektórych owoców i warzyw stosowanie 
kontrolowanej atmosfery jest niekorzystne lub efekt jej zastosowania jest porównywalny 
z przechowywaniem bez kontroli stężenia gazów i wtedy należy zrezygnować z jej zastoso-
wania ze względu na brak opłacalności takiego transportu. 

Zastosowanie kontrolowanej atmosfery przekłada się również na ochronę środowiska, po-
przez zwiększenie efektywności transportu chłodniczego, a przez to redukcję emisji szkodli-
wych gazów cieplarnianych. 
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