
 

УКРАЇНА 
(19) UA         (11) 93244        (13) U 

(51) МПК (2014.01)  
B29C 61/00 
B65D 37/00  

 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 
УКРАЇНИ 

 

 

 

 
 

U
A

  
 9

3
2

4
4

  
 U

 

 

 

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ 

(54) СПОСІБ УПАКОВУВАННЯ В ТЕРМОУСАДНУ ПОЛІМЕРНУ ПЛІВКУ  

 

(57) Реферат: 

Спосіб упаковування в термоусадну полімерну плівку, за якого об'єкт, що підлягає 
упаковуванню зазначеною плівкою, розміщують всередині плівки, після чого плівку піддають 
нагріванню з наступним її охолодженням. Перед розміщенням у плівці об'єкта, що підлягає 
упаковуванню, всередині плівки розміщують оправку з формою, близькою до форми об'єкта, що 
підлягає упаковуванню, проте дещо більшої форми. Після чого плівку піддають нагріванню з 
наступним її охолодженням. 

(21) Номер заявки: u 2014 03610 

(22) Дата подання заявки: 08.04.2014 

(24) Дата, з якої є чинними 
права на корисну 
модель: 

25.09.2014 

(46) Публікація відомостей 
про видачу патенту: 

25.09.2014, Бюл.№ 18 

 

(72) Винахідник(и): 
Сокольський Олександр Леонідович 
(UA), 
Мікульонок Ігор Олегович (UA), 
Плахотний Ігор Анатолійович (UA) 

(73) Власник(и): 
Сокольський Олександр Леонідович, 

просп. Маяковського, 23, кв. 109, м. Київ-
225, 02225 (UA), 
Мікульонок Ігор Олегович, 

вул. Райдужна, 10, кв. 137, м. Київ, 02218 
(UA), 
Плахотний Ігор Анатолійович, 

вул. Васильківська, 18, смт Калинівка, 
Васильківський р-н, Київська обл., 08623 
(UA) 

 



UA   93244   U 

 

 



UA   93244   U 

1 

Корисна модель належить до галузі перероблення полімерів і пластмас, зокрема до 
процесів застосування термоусадних пакувальних полімерних плівок. 

Для упаковування різноманітної продукції широкого поширення набули термоусадні 
полімерні плівкові матеріали. Проте в разі упаковування виробів з гострими крайками й різкими 
переходами між поверхнями під час усадки плівки можливе або пошкодження самого виробу під 5 

дією напружень, що виникають у плівці під час її усадження, або небажаного стоншення самої 
плівки в деяких місцях, що може призвести до руйнування утворюваної упаковки. 

Найближчим до пропонованого технічного рішення є спосіб упаковування в термоусадну 
полімерну плівку, за якого об'єкт, що підлягає упаковуванню зазначеною плівкою, розміщують 
всередині плівки, після чого плівку піддають нагріванню з наступним її охолодженням [1]. 10 

Під час реалізації цього способу в разі наявності в об'єкта, що піддається упаковуванню, 
різких переходів, або гострих крайок можливе небажане деформування та/або пошкодження 
самого об'єкта, або пошкодження (аж до руйнування) пакувальної плівки (тобто порушення 
цілісності упаковки). 

В основу пропонованої корисної моделі покладено задачу вдосконалити спосіб 15 

упаковування в термоусадну полімерну плівку, який забезпечує збережуваність упаковуваного 
об'єкта та/або його вмісту, а також відносну рівнотовщинність плівки після її усідання на 
упаковуваному об'єкті. 

Поставлена задача вирішується тим, що в способі упаковування в термоусадну полімерну 
плівку, за якого об'єкт, що підлягає упаковуванню зазначеною плівкою, розміщують всередині 20 

плівки, після чого плівку піддають нагріванню з наступним її охолодженням, згідно з 
пропонованою корисною моделлю новим є те, що перед розміщенням у плівці об'єкта, що 
підлягає упаковуванню, всередині плівки розміщують оправку з формою, близькою до форми 
об'єкта, що підлягає упаковуванню, проте дещо більшої форми, після чого плівку піддають 
нагріванню з наступним її охолодженням. У найприйнятнішому прикладі реалізації способу 25 

використовують оправку із заокругленими крайками. 
Реалізація запропонованого способу забезпечує послідовне, у дві стадії, формування 

плівкової упаковки на об'єкті, що підлягає упаковуванню. Двостадійне формування упаковки 
(особливо в разі використовування оправки із заокругленими крайками) забезпечує рівномірне у 
садження плівки з поступовим набуттям контурів упаковуваного об'єкта, що забезпечує 30 

збережуваність упаковуваного об'єкта та/або його вмісту від деформування або навіть 
руйнування, а також відносну рівнотовщинність плівки після її усідання на упаковуваному 
об'єкті. 

Приклад 1 (найближчий аналог). Здійснюють упаковування картонної коробки призматичної 
форми у поліпропіленову плівку марки BIPAN GT300 (Україна) в одну стадію. Після термоусадки 35 

на коробці, плівку було знято з об'єкта й визначено її товщину в різних місцях. Встановлено, що 
товщина плівки на ребрах коробки на 30 % менша від товщини плівки на гранях коробки, що 
знижує надійність одержаної упаковки. 

Приклад 2. Здійснюють упаковування картонної коробки призматичної форми у 
поліпропіленову плівку марки ВІРAN GT300 (Україна) у дві стадії. При цьому розміри оправки 40 

були більші за відповідні розміри об'єкта на 15 %. Після термоусадки на коробці, плівку було 
знято з об'єкта й визначено її товщину в різних місцях. Встановлено, що товщина плівки на 
ребрах коробки на 20 % менша від товщини плівки на гранях коробки, що знижує надійність 
одержаної упаковки. 

Приклад 3. Здійснюють упаковування картонної коробки призматичної форми у 45 

поліпропіленову плівку марки BIPAN GT300 (Україна) у дві стадії. При цьому розміри оправки із 
заокругленими крайками були більші за відповідні розміри об'єкта на 15 %. Після термоусадки 
на коробці, плівку було знято з об'єкта й визначено її товщину в різних місцях. Встановлено, що 
товщина плівки на ребрах коробки на 10 % менша від товщини плівки на гранях коробки, що 
знижує надійність одержаної упаковки. 50 

Таким чином, запропонований спосіб забезпечує одержання більш рівнотовщинної упаковки, 
що сприяє збережуваності упакованого об'єкта. 

Джерело інформації 
1. Пакувальне обладнання / О.М. Гавва, А.П. Беспалько, А.І. Волчко, О.О. Кохан. - К.: ІАЦ 

"Упаковка", 2010. - С 583. 55 
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нагріванню з наступним її охолодженням, який відрізняється тим, що перед розміщенням у 
плівці об'єкта, що підлягає упаковуванню, всередині плівки розміщують оправку з формою, 
близькою до форми об'єкта, що підлягає упаковуванню, проте дещо більшої форми, після чого 
плівку піддають нагріванню з наступним її охолодженням. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що використовують оправку із заокругленими 5 

крайками. 
 

Комп’ютерна верстка М. Ломалова 
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