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Хід роботи 

Термоусадочна плівка є одним з найновіших поколінь полівінілхлоридних 

усадкових плівок. Термоусадочна плівка виготовляється з поліетилену високого 

тиску і його композицій методом екструзії з подальшим пневматичним 

розтягуванням. Особливою характерною властивістю цієї плівки є відсутність в 

її складі яких-небудь хімічних подразників, а, отже, - і роз'їдаючої пари. Робота з 

нею абсолютно безпечна для здоров'я. Дана плівка ПВХ повністю підходить для 

ручних і автоматичних механізмів, для термоусадочної упаковки харчових 

продуктів і товарів різного призначення. 

Термоусадочна плівка - це плівка, що володіє високою прозорістю, блиском і 

пластичністю. Основною перевагою термоусадочної плівки є властивість 

усадження при температурах від 80°С. Ця властивість дозволяє підвищити 

продуктивність у процесі упаковки на термоусадочних апаратах, особливо при 

використанні камерних машин. При цьому апарати працюють в «щадливих» 

температурних режимах, а швидкість режиму термоусаджування збільшується. 

Підвищується термін експлуатації термочутливих елементів апаратів, 

відбувається пряма економія грошових коштів, які витрачаються на їх заміну. 

Знижена температура усадки є ідеальною умовою для упаковки теплочутливих 

продуктів (кондитерських виробів, покритих шоколадною глазур'ю, пластикових 

виробів, сувенірної продукції і т.п.). 

Плівка ідеально підходить для групової упаковки товарів при їх реалізації в 

торгових мережах, упаковки одиничних продуктів, коробок, книг, іграшок, 

інструментів, відеокасет і поліграфічної продукції. В процесі виробництва 

плівки можливо змінювати пропорції усадки в подовжньому і поперечному 

напрямах, наприклад 20%...55%, що дозволяє упаковувати з відмінною якістю 

предмети неправильної форми. На поверхню плівки можна наносити кольоровий 

друк з логотипами замовника. Це дозволяє зменшити вірогідність підробок і 

використовується як ефективна реклама, наприклад, при упаковці 

швидкорозчинних супів, сухих сніданків тощо. 

Принципова схема пакування групи штучних товарів в термоусадочну плівку 

показана на рис.1. 

 
Рис. 1 Схема пакування штучних товарів в термоусадочну плівку 

1 - група упаковок; 2 - транспортер, що подає; 3 - нагрівальні планки; 4 - 

барабани з плівкою; 5 - бандероль у термоусадочній плівці 

Окремі види упаковки, наприклад жерстяні банки, картонні коробки, скляні 

банки або інші упаковки, групуються автоматично на підкладці або без неї. При 
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цьому окремий товар перед угрупуванням також може завертатися в усадкову 

плівку. Готова група упаковок проходить на подаючому транспортері машини 

через проміжок між зшиваючими (нагрівальними) планками, штовхаючи перед 

собою пакувальну плівку, яка змотується з двох барабанів. 

 
Рис. 2 Універсальна пакувальна машина «УНИПАК РАПИД» 

1 - нижня частина термоусадочної камери; 2 - верхня частини термоусадочної 

камери (кришка); 3 - транспортуюча стрічка; 4 - рулон з плівкою; 5 - опора 

Машина призначена для упаковки продуктів харчування (хлібобулочних 

виробів, коробок цукерок, тушок птиці, фруктів, овочів, кондитерських виробів 

тощо) і різних предметів (галантерейних, господарських виробів, газет, 

журналів, аерозольних балонів, канцелярських товарів, посуду, сувенірів) тощо. 

Машина складається з опори, термоусадочної камери і транспортерної 

стрічки. 

Оператор заздалегідь вручну фасує товар у підготовлений матеріал, який 

розмотується з рулону, закріпленого під столом, і подається на робочий стіл 

спеціальним транспортером. Фасований товар укладається в нижню частину 

камери машини і закривається кришкою. Нагрів гарячого повітря, циркулює 

всередині закритого простору за рахунок вентилятора, призводить до усадки 

полімерного матеріалу, і він щільно обтягує упакований товар. Кришку 

відкривають і витягують товар. 

Термоусадочна камера має розміри 450х300х 150 мм. Товщина плівки 15-30 

мкм, ширина 220 мм. Продуктивність машини 4-8 упаковок в 1 хвилину при 

швидкості транспортерної стрічки 0,55 м/с. 

Аналогічні призначення та будову має пакувальна машина моделі “Galileo” 

виробництва фірми “Minipack - Torre”, Италия. 

 

Рекомендую переглянути відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=qx_TweIWY8k  

https://www.youtube.com/watch?v=Q62i42B9QnI  
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