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συσκευασία συρρίκνωσης είναι ίσως η πλέον διαδεδομένη 

και “ευέλικτη” μέθοδος συσκευασίας προϊόντων, τροφίμων 

ή μη.  Συνίσταται: α. στη δημιουργία φακέλου γύρω από το 

προϊόν με χρήση ειδικού, συρρικνούμενου ή συρρικνωτι-

κού φιλμ και β. τη συρρίκνωση αυτού του φιλμ γύρω από 

το προϊόν με τη χρήση θερμότητας.

Τα συρρικνωτικά φιλμ αποτελούνται συνήθως από Πολυολεφίνη (PO) 

που είναι γενικά διαυγής και κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα, εφό-

σον αυτό είναι το ζητούμενο. Άλλα υλικά με συρρικνωτικές ιδιότητες 

είναι το Πολυαιθυλένιο (PE), το Πολυπροπυλένιο (PP) καθώς και το Πο-

λυβινυλοχλωρίδιο (PVC), το οποίο δεν είναι για τρόφιμα. 

Συρρικνωτικές μηχανές 
Οι συρρικνωτικές μηχανές από την άλλη, είναι το απαραίτητο μέσον 

για τη δημιουργία του, “χαλαρού” ακόμα, φακέλου γύρω από το προ-

ϊόν με θερμοκόλληση και για τη συρρίκνωση –στη συνέχεια- του φιλμ 

γύρω από αυτό. 

Διακρίνονται:

α.  Στις χειροκίνητες ενός βήματος “καμπάνες” όπου δημιουργία φα-

κέλου και συρρίκνωση συμβαίνουν ταυτόχρονα.

β.  Στις ημιαυτόματες όπου ο φάκελος δημιουργείται στο “κοπτικό” 

και η συρρίκνωση στη συνέχεια με διέλευση του προϊόντος από το 

τούνελ συρρίκνωσης.
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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΩΝ ΦΙΛΜ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ

& ΤΩΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΤΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΑ ΦΙΛΜ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΙΛΜ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 
ΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜ ΕΙΝΑΙ ΩΣΤΟΣΟ 

Η ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ.



γ.  Στις πλήρως αυτόματες όπου η τροφοδοσία γίνεται αυτόματα μέσω 

ταινιοδρόμου. 

Οι πρώτες δύο κατηγορίες μηχανών χρησιμοποιούν κυρίως διπλό 

φιλμ (η χειροκίνητη τοποθέτηση του προϊόντος γίνεται και στις δύο 

περιπτώσεις μεταξύ των δύο στρώσεων του φιλμ) ενώ οι αυτόματες 

μηχανές τροφοδοτούνται συνήθως με μονό φιλμ το οποίο διπλώνει 

στη μηχανή.

Συρρικνωτικά φιλμ 
Τα συρρικνωτικά φιλμ διαφέρουν σε ποιότητες και χαρακτηριστικά. Τα 

κυριότερα αναφέρονται στη συνέχεια και η τελική επιλογή φιλμ θα 

πρέπει να γίνεται με βάση το προϊόν καθώς και τον τύπο της συρρι-

κνωτικής μηχανής. Το βασικότερο χαρακτηριστικό ενός συρρικνωτικού 

φιλμ είναι ωστόσο η ομοιογενής συρρίκνωσή του, δηλαδή το να συρ-

ρικνώνεται ομοιόμορφα σε κάθε προσανατολισμό του. Η ομοιόμορφη 

αυτή συμπεριφορά του φιλμ μπορεί να θεωρείται δεδομένη, ωστόσο 

δεν είναι. Απαιτείται ειδική μέριμνα κατά την παραγωγική διαδικασία 

ώστε η συρρικνωτική ισχύς στον επιμήκη άξονα του φιλμ που δημι-

ουργείται κατά την εξέλασή του, να είναι η ίδια με αυτήν του εγκάρ-

σιου (κατά πλάτος) άξονα του φιλμ.

Μια άλλη σημαντική διαφοροποίηση επίσης είναι το εάν τα μόρια ή 

πολυμερή του υλικού είναι ασύνδετα ή διασυνδεδεμένα (cross-linked) 

μεταξύ τους. Χωρίς πολλές χημικές λεπτομέρειες, μπορεί ο αναγνώ-

στης να φανταστεί στην πρώτη περίπτωση ότι τα ασύνδετα μόρια είναι 

“σκόρπια” μέσα στο υλικό του φιλμ, το οποίο αναμένεται έτσι να είναι 

χαλαρό και ασταθές, ενώ με τη διασύνδεσή τους (μέσω δημιουργίας 

επιπλέον χημικών δεσμών μεταξύ των μορίων) το φιλμ ισχυροποιείται 

και αυξάνονται οι μηχανικές του αντοχές. Επίσης, η διασύνδεση αυτή 

αυξάνει την ισχύ των κολλήσεων και την καλύτερη αντοχή του φιλμ 

στις υψηλές θερμοκρασίες (δεν “καίγεται” στις κολλήσεις).

Προϊόντα με αιχμές ή σκληρά μέρη που προεξέχουν θα χρειαστούν 

παχύ φιλμ για να συσκευαστούν ικανοποιητικά, κάτι που δε χρειάζε-

ται σε πιο “ήπιες” περιπτώσεις όπως π.χ. στη συσκευασία ενός για-

ουρτιού.

Επίσης, η συρρικνωτική ισχύς διαφέρει μεταξύ των τύπων φιλμ και 

σχετίζεται με τη φύση και ανθεκτικότητα του προϊόντος. Μπορεί να 

υπάρχει η εντύπωση ότι μια ισχυρή συρρίκνωση είναι επιθυμητή σε 

όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο κάτι τέτοιο μπορεί να μην είναι επιθυ-

μητό για ένα ευαίσθητο ή “μαλακό” προϊόν που μπορεί εύκολα να συ-

μπιεστεί/παραμορφωθεί.

Η διαύγεια του φιλμ μπορεί να είναι επίσης σημαντική σε διάφορες 

περιπτώσεις. Εάν η συρρίκνωση στοχεύει π.χ. στη μεταφορά χονδρι-

κής, τότε η διαύγεια του υλικού είναι μάλλον δευτερεύουσας σημα-

σίας. Εάν ωστόσο το προϊόν απευθύνεται στον καταναλωτή, τότε η 

διαύγεια του φιλμ αποκτά μεγαλύτερη σημασία και μπορεί να κάνει 

τη διαφορά μεταξύ μιας “ζωντανής”, ελκυστικής και μιας απωθητι-

κής παρουσίασης.

Η τεχνολογία της συρρίκνωσης 
Όμως η τεχνολογία της συρρίκνωσης δεν τελειώνει εδώ: σημαντική 

σε μερικές περιπτώσεις είναι και η συρρικνωτική “μνήμη” του φιλμ, 

το εάν δηλαδή θα έχει την ικανότητα να συρρικνώνεται και μετά το 

πέρας της συσκευασίας, π.χ. σε τρόφιμα που βαθμιαία χάνουν υγρα-

σία και εξακολουθούν να “μαζεύουν” μετά την παραγωγή τους. Εκεί 

θα είναι σημαντικό το φιλμ να εξακολουθεί να συρρικνώνεται (μέχρι 

ενός βαθμού) μαζί με το προϊόν.

Ένα συρρικνωτικό φιλμ απαιτείται να είναι διάτρητο ώστε ο αέρας 

που έχει εγκλωβιστεί στο φάκελο να μπορεί να αποσυμπιεστεί κατά 

τη συρρίκνωση. Η διάτρηση ή τρύπημά του γίνεται με περιστρεφόμε-

νες βελόνες που δημιουργούν σειρά ή σειρές από τρύπες καθώς το 

φιλμ περνάει από αυτή τη συσκευή διάτρησης. Το αρνητικό αυτής της 

μεθόδου είναι ωστόσο ότι κατά τη συρρίκνωση οι οπές αυτές “τεντώ-

νουν” με αποτέλεσμα μια πιθανή ακαλαίσθητη εμφάνιση ή ακόμα και 

το σκίσιμο του φιλμ. Εάν ωστόσο οι βελόνες είναι θερμές κατά τη διά-

τρηση (hot needle perforation), τότε λιώνουν λίγο το φιλμ περιμετρικά 

της οπής και τη σταθεροποιούν ώστε μετά να μη ξεχειλώσει.

Σε σχέση με τη μηχανή που χρησιμοποιείται, θα πρέπει να λαμβάνε-

ται υπόψη και η θερμοκρασία κόλλησης του φιλμ. Σε ταχείες, αυτόμα-

τες μηχανές, το φιλμ έρχεται για λίγο χρόνο σε επαφή με τις θερμές 

αντιστάσεις και επομένως θα πρέπει να μπορεί να κολλήσει σε σχετικά 

χαμηλές θερμοκρασίες και για σύντομο χρονικό διάστημα.

Σχετικά με τις μηχανές της κατηγορίας, πέρα από τη σύντομη ανα-

φορά στην αρχή του άρθρου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 

και πιο εξειδικευμένες μηχανές συρρίκνωσης, όπως π.χ. για τη δημι-

ουργία πολυσυσκευασιών. Αυτές μπορεί να χρησιμοποιούν ένα ή δύο 

ρολά φιλμ (άνω και κάτω). Τέτοιες εφαρμογές συνηθίζονται σε πολυ-

συσκευασίες υγρών (νερά, αναψυκτικά, χυμοί, κ.λπ.) και η κάλυψη του 

προϊόντος με φιλμ δεν είναι πλήρης αλλά αφήνει ένα “μάτι” στο πλάι. 

Σημειώνεται επίσης και μια πρόσφατη εξειδικευμένη εφαρμογή: αυτή 

της στεγανής συσκευασίας πουλερικών μόνο με συρρικνωτικό φιλμ με 

στεγανή κόλληση σε εξειδικευμένη μηχανή και αποτελεί τον τύπο συ-

σκευασίας με το μικρότερο δυνατό κόστος αναλωσίμων.

Η Kapelis packaging διαθέτει πλήρη σειρά συρρικνωτικών φιλμ, υψη-

λής ποιότητας σε πολύ προσιτές τιμές που μπορούν να ικανοποιή-

σουν κάθε μία από τις παραπάνω διαφοροποιήσεις καθώς επίσης και 

μια πλήρη σειρά συρρικνωτικών μηχανών. 

*  Ο  Γιώργος Τσίτσης είναι,  υπεύθυνος Υποστήριξης Πωλήσεων 

στην εταιρεία Kapelis packaging
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