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Відомо, що відносно багатьох упакованих продуктів сучасний ідеальний пакувальний 
матеріал, крім виконання звичайних функцій (утримання і запобігання ушкоджень продукту), 
повинен також забезпечувати інертність і необхідні бар'єрні властивості для ізолювання 
упакованого продукту від дії навколишнього середовища [1-2].  

В ідеальному випадку при забезпеченні чудових інертних бар'єрних властивостей не 
спостерігається ніякого обміну молекулами (такими, наприклад, як кисень, азот, СО2, вода, 
іони, компоненти упакованих продуктів або компоненти пакувальних матеріалів) між 
пакувальним матеріалом і матеріалами, розміщеними в цю упаковку. 

У реальності ж такого пакувального матеріалу не існує. Незважаючи на те, що деякі 
матеріали є практично повністю інертними, наприклад, скло, однак за певних умов навіть зі 
скляної упаковки можуть бути вищелочені певні іони.  

Інша розповсюджена упаковка, а саме металева, як і скляна, володіє чудовими 
бар'єрними властивостями, однак вона теж не є повністю інертною. Адже в певних розчинниках 
може бути розчинена металева упаковка будь-якого типу. Крім того, через металеву і скляну 
упаковку може дифундувати водень. 

Відомо, що полімерні пакувальні матеріали набагато менш інертні, ніж метал і скло [1, 
3]. Але при цьому вони є відносно проникними по відношенню до газів. Обмін речовин, який 
може здійснюватися між упакованим продуктом і пакувальним матеріалом, а також здатність 
матеріалу полімерної плівкової упаковки переносити речовини між навколишнім середовищем і 
продуктом найчастіше істотно обмежують термін придатності останнього [4].  

Всі вищеперелічені явища зазвичай є взаємодіями упаковки з навколишнім середовищем 
і упакованим продуктом, які потребують більш детального розгляду. 

Таким чином, є актуальним аналіз базових вимог до полімерного плівкового 
пакувального матеріалу та основних типів взаємодій упакованого продукту і упаковки, які 
можуть спостерігатися між матеріалом полімерної плівкової упаковки і упакованим харчовим 
продуктом, а також основних чинників, які впливають на сорбційну і дифузійну поведінку 
матеріалу  полімерної плівкової упаковки та її проникність. Це  може бути використано для 
проектування пакувальних плівкових матеріалів з необхідними бар'єрними властивостями. 

Сучасна полімерна упаковка є ефективним засобом, що дозволяє створювати навколо 
упакованих всередині неї харчових продуктів штучне середовище з метою збільшення термінів 
їх зберігання. Штучне середовище всередині упаковки можна отримати, використовуючи 
інноваційні плівкові матеріали, які вибірково пропускають певні гази і пари. Крім того, 
всередині упаковки можуть бути розміщені речовини для активної модифікації внутрішньої 
атмосфери (поглиначі кисню, етилену, поглиначі або продукувачі вуглекислого газу, етанолу та 
ін.), або ці інтерактивні добавки можуть бути введені до складу упаковуваного продукту чи 
пакувальних матеріалів перед їх суміщенням в єдине ціле перед запечатуванням упаковки [1-5]. 

Однак найбільш просте і поширене рішення у цьому випадку, що, як то кажуть, «лежить 
на поверхні» – ізоляція внутрішнього простору полімерної плівкової упаковки від дії навколиш-
нього середовища. Із ізольованого простору  упаковки оже видалятися повітря (наприклад, 
вакуумуванням), або наявне повітря заміщуватися інертним газом чи інертною сумішшю газів.  

З моменту утворення модифікованої газової атмосфери всередині ізольованої упаковки 
відразу ж починають відбуватися її зміни. Протягом усього терміну зберігання упакованого 
продукту склад атмосфери всередині упаковки постійно змінюється внаслідок виділення парів і 
газів, пов'язаних з біохімічними процесами, що відбуваються в упакованому харчовому продукті. 

Крім цього, наявні гази (пари), що містяться всередині упаковки, і зовнішня атмосфера 
прагнуть до досягнення рівноваги за рахунок їх взаємного проникнення крізь стінки полімерної 
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плівкової упаковки, існуючі нещільності і мікроотвори, що зазвичай спостерігаються в зварних 
і клеєних швах. 

Швидкість цих процесів залежить від концентрації газів (парів) усередині упаковки і в 
зовнішній атмосфері. Щоб запобігти швидкій зміні складу атмосфери всередині упаковки, 
плівковий матеріал, залежно від призначення МАР (упаковки з модифікованою атмосферою), 
повинен володіти тими чи іншими бар'єрними властивостями, а також бути здатним 
підтримувати бар'єрні властивості упаковки протягом усього часу її функціонування [1-5]. 

По відношенню до упаковки бар'єр означає протидію переходу через «пакувальний 
матеріал – границя», що відокремлює упакований харчовий продукт від зовнішнього 
середовища, зокрема: кисню (в упаковку); водяної пари (в- і з упаковки);  ароматичних речовин 
(в- і з упаковки); світла (в упаковку); інертних газів (з упаковки). 

У найбільш загальному вигляді полімерний плівковий матеріал повинен бути: 
максимально вологонепроникним, кісненепроникним, непроникним до інертних газів (СО2, N2  

тощо), щоб зберігагти модифіковану газову атмосферу всередині упаковки; світлонепроникним, 
щоб не ініціювати біологічні процеси в харчових продуктах; непроникним до парів 
ароматичних речовин, перешкоджаючи зміні ароматичних властивостей продукту та адсорбцію 
ними сторонніх запахів.  

Крім того, очевидно, що надання плівкам високобарьерних властивостей має бути 
економічно обгрунтованим і знаходитись в розумних межах, виходячи з типу і властивостей 
упакованого харчового продукту, умов і тривалості його зберігання [4]. 

Здатність полімерної упаковки або плівкового матеріалу, з якого вона виготовлена, 
пропускати рідини,  пари або гази, визначається проникністю. Проникність газів і газових 
сумішей через непористу плівкову полімерну упаковку розглядають зазвичай в рамках 
механізму «розчинення – дифузія». При цьому припускають, що переміщення дифундуючої 
речовини (т.зв. пенетрату – у разі дифузії рідини або пермеату – у разі дифузії потоку газової 
суміші, що пройшов через плівкову полімерну упаковку) у полімерній матриці є результатом 
послідовних перескоків дифундуючих молекул з одного положення рівноваги в інше. 

Відповідно цьому припущенню, запропоновані до теперішнього часу фізичні та 
математичні моделі механізму переміщення дифундуючої речовини розроблені із залученням 
понять вільного (незайнятого) об'єму полімеру, статистичної механіки, рівноважної і 
нерівноважної термодинаміки, енергетичних, структурних та інших параметрів [1-5].  

Проте розробка вищезгаданих моделей переміщення пенетрату (пермеату) ускладню-
ється тим, що спостерігаються суттєві відмінності в газоперенесенні через полімерну плівкову 
упаковку, сформовану на основі різних полімерів, наприклад, на основі каучуків і склоподібних 
полімерів (тобто при температурах вище і нижче температури склування Тс полімеру). 

Додаткові труднощі виникають при пластифікації полімеру пенетрантом, що зазвичай 
здійснюється для поліпшення технологічності при одержанні полімерної упаковки, її набуханні 
та часткової кристалізації тощо. Особливістю полімерів також є те, що за параметрами газо-
проникності вони займають проміжне положення між рідинами і неорганічними матеріалами. 

Слід зазначити, що до теперішнього часу досить повно описані два основних механізми 
проникності полімерних плівок, а саме:  

1) фазове перенесення;  
2) активованої дифузії. 
При фазовому перенесенні потік дифундуючої речовини проходить через пори, 

мікротріщини, капіляри плівкового пакувального матеріалу, нещільності зварних швів, не 
змінюючи свого фазового стану. Зрозуміло, що для цього розміри наявних мікроотворів 
повинні бути більше розмірів молекул проникаючої речовини.  

Так, наприклад, фазове перенесення може мати місце в біло-перламутровій 
двоосноорієнтованій поліпропіленовій плівці (ВОРР – англ.), високонаповненому поліетилені 
ПЕ (РЕ – англ.), перфорованих плівках й ін., а також у негерметично звареної або склеєної 
упаковки [5, 6]. 

Плівка ВОРР володіє чудовою прозорістю, високою еластичністю, блиском і міцністю 
на розрив, що дозволяє використовувати більш тонкі плівки на її основі в порівнянні з іншими 
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полімерними плівками), відмінними бар'єрними властивостями на паро- та газопроникність, 
діелектричними характеристиками і стійкістю до сторонніх запахів.  

Плівка ВОРР виготовляється методом плоскощілинної екструзії [6] і застосовується для 
виробництва декоративної обгортки, флексографічного друку, ламінування, для виготовлення 
гнучких пакувальних матеріалів для харчової продукції. Існуючі типи ВОРР такі: прозора, біла, 
перламутрова і металізована [1]. 

Для виявлення негерметичності полімерної плівкової упаковки при дослідженні 
фазового переносу використовують різні методи, найпростіший з яких – виявлення в закритій 
упаковці течі під шаром води у вакуумній камері. Застосовуються також течешукачі більш 
складних конструкцій. Крім цього, використовуються прилади, які вимірюють в упаковці зі 
зміненою атмосферою (МАР – Modified Atmosphere Packaging) і VP (вакуумній упаковці) 
концентрацію О2, СО2, інших газів і парів. 

При перенесенні речовини, що обумовлено другим мехінізмом проникності полімерних 
плівок, а саме  активованою дифузією, вищезгаданий процес розглядається як сума послідовно 
протікаючих процесів, які включають:  

1) сорбцію і розчинення газу (пари) в прикордонному (внутрішньому) шарі плівки;  
2) дифузію атомів (молекул) через шар полімерного плівкового матеріалу;  
3) десорбування і виділення газу (пари) зі зворотним (зовнішньої) сторони плівки [1]. 
Проникність багатошарових полімерних плівкових матеріалів залежить від фізичних і 

хімічних властивостей компонентів, а також від наступних параметрів протікання процесу: 
температури, тиску і концентрації речовини. Ці умови при тестуванні полімерних плівок 
зазвичай стандартизуються (температура Т, оС; вологість φ, % та ін.) 

На проникність полімерних плівкових матеріалів по відношенню до газів і парів 
впливають вищезазначені умови протікання процесу і комплекс фізико-хімічних властивостей 
полімерних плівкових матеріалів: хімічний склад полімеру (природа і кількість функціональних 
груп), орієнтація, ступінь кристалічності, температура склування, енергія когезії (полярність), 
вільний об'єм, температура, вологість полімерів [1]. 

Наостанок слід зазначити, що використання підходу до проектування пакувальних 
плівкових матеріалів з необхідними стійкими бар'єрними властивостями, заснованому на 
дослідженні процесів перенесення дифундуючої речовини, зумовлених активованою дифузією, 
дозволяє забезпечити надійне зберігання упакованого в таку упаковку харчового продукту без 
істотної зміни його споживчих властивостей протягом необхідного (регламентованого ) строку 
його зберігання tзб. 
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