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Ambalajlamada
Otomasyonun
Önemi

Otomasyon bir iþin insan ile makine arasýnda
paylaþýlmasý anlamýna gelmektedir. Ýþin toplam
paylaþým yüzdesi, söz konusu otomasyonun seviyesini
belirler. Ýnsan gücünün yoðun olduðu otomasyon
sistemleri yarý otomasyon; makine gücünün yoðun
olduðu sistemler ise tam otomasyon olarak
isimlendirilirler.
Otomasyon sistemleri ilk olarak Sanayi Devriminin
ardýndan görülmeye baþlanmýþtýr. Sanayi Devrimi ile
birlikte öncelikli olarak ilkel otomasyon sistemleri
tasarlanmýþ ve bir iþin kas gücünden alýnýp makine
gücüne aktarýlmasý planlanmaya baþlanmýþtýr. Ýþlerin
ve özellikle üretim proseslerinin makinelere aktarýlmasý
sayesinde, tüm sektörlerde üretim artmaya
baþlamýþtýr. Artan taleplerle birlikte seri üretim
anlayýþý oluþmuþ ve böylece otomatik üretim
sistemlerine duyulan ihtiyaç da artmýþtýr.
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Elektronik alanýndaki geliþmeler ve bilgisayarlarýn
hýzlý deðiþim ve geliþimine baðlý olarak otomasyondaki
geliþmeler de ivmelenmiþtir. Böylece otomasyon
sistemleri ilkellikten kurtulmuþ ve geniþ kapsamlý
üretim prosesleri için geliþmiþ otomasyon sistemleri
tasarlanmaya baþlanmýþtýr. Ýlk baþta üretimi arttýrmak
için kullanýlan otomasyon, günümüzde artýk üretimin
kontrolü için de kullanýlmaktadýr. Artýk, bir üretim
tesisi için kurulan bir otomasyon sistemi, tek baþýna
tüm tesisin denetim ve analiz iþlemlerini de
yürütebilmektedir. Baþlýca aþaðýdaki faydalarý saðlar:
 Personel üretim ve kontrol giderlerinde tasarruf
saðlar.
 Tekrar eden iþlerde stabilite saðlar.
 Ýstenildiði müddetçe kesintisiz çalýþma saðlar.
 Sýfýra yakýn hata oranýyla üretim saðlar.
 Personel sayýsýnýn asgari düzeyde olmasýný saðlar.
 Geliþtirilebilir ve kolay kontrol altýnda tutulabilir.
 Seri üretim sürecini hýzlandýrýr.

Ambalajlamada Otomasyon
Ambalaj makineleri sanayinde de sürekli geliþim
görülmekte ve rekabetten dolayý bu deðiþimlere
adapte olunmasý gerekliliði oluþmaktadýr. Ambalajý
kendi ürünleri ile dolduran firmalar yani müþteriler,
yeni ürünlere daha kýsa bir sürede geçebilecek, daha
geliþmiþ makine ve sistemleri talep etmeye
baþlamýþlardýr.
Eskiden ambalaj denildiði zaman, belli bir
standardý olmayan, çeþitli ölçülerde üretilmiþ kâðýt
torbalar, basit tasarýmlý metal kutular veya cam
þiþeler akla geliyordu. Taþýma amaçlý ambalajlar ise
genellikle ahþap sandýklar veya fýçýlardý. Birçok
fabrikada teçhizatlar ana þafttan kuvvet alarak
hareket ettirilen kayýþlar tarafýndan iþletiliyor ve
makine hýzlarýný ayarlamak ve hatta tek bir makine
üzerindeki sabit hýzý korumak güçlükle saðlanýyordu.

Ýlk zamanlardaki ambalajlama hatlarýnýn iþgücü
aðýrlýklý, ayrý iþletim birimlerinden oluþmasý çok
doðaldý. Çoðu zamanlar iþçiler sarma veya yapýþtýrma
gibi rutin iþlerde öyle beceri kazanýrlardý ki, yeni bir
makine donanýmýn kurulmasý ile saðlanacak olan
tasarruflar, girilen zahmetlere deðmezdi.
Günümüzde otomatik üretim hatlarýnýn olmadýðý
bir ambalajlama hattýndan söz etmek artýk mümkün
deðildir. Üretim hacminin artmasý ancak bu þekilde
mümkündür. Böyle bir projeyi gerçekleþtirecek olan
bir mühendis, çalýþtýðý iþletmenin idare ve üretim
gibi tüm birimlerinden destek almak durumundadýr.
Þayet tüm birimlerden destek alamazsa, bir hattýn
otomatikleþtirilmesinde hatalar ve yüksek maliyetler
ortaya çýkacaktýr.

Üretimin arttýrýlmasý için bazý öneriler:
Bir iþletmede üretim miktarýný arttýrmak için þu
seçeneklere baþvurulabilinir:
 En son teknolojik donanýmlar satýn alýnabilir
 Mevcut ekipmanlar iyileþtirilebilinir
 Yenilenmiþ donanýmlar satýn alýnabilir
 Fason ambalaj üretecek birisi (Contract Packer)
kiralanabilir

Bu seçenekleri etkileyebilecek bazý faktörler söz
konusudur:
 Ýþletme içerisindeki ekipmanlarýn kullanýlabilirliði
önemli bir faktördür. Mevcut ambalaja benzer bir
ambalajýn üretiminin hali hazýrdaki üretim hatlarý
üzerinde yapýlmasý mantýklýdýr. Ancak yeni bir ambalaj
üretmek için farklý ekipmanlar gerekecektir.
 Ürün için mevcut pazarda oluþacak talep de
önemlidir. Talepte meydana gelen geçici artýþlar, en
kolay þekilde, fason ambalaj üretecek firmalara
kiralanarak karþýlanabilir. Yavaþ ancak istikrarlý
talepteki artýþlar ise yeni bir üretim hattý kuruluncaya
kadar, baþlangýçta sipariþ üzerine çalýþan ambalaj
üreticileri ile karþýlanabilir. Yeni üretim hattýnýn yapýlan
yatýrýmý amorti edecek bir geri dönüþ saðlayacak
kadar uzun süre faaliyette kalýp kalmayacaðýný tespit
etmek için çok dikkatli analizlerin yapýlmasý
gerekmektedir.
 Ürünün üretilmesi gerektiði zaman önemlidir. Yeni
makineler için geçecek tasarým süreleri dikkate deðer
ölçüde uzun olabilir. Bazý durumlarda yeni bir üretim
hattýnýn teslimi ve göreve baþlatýlmasý için beklemek
kabul edilebilir olmayabilir. Mevcut hatlarýn
kapasitelerinin arttýrýlmasý, kullanýlmýþ teçhizatlarýn
satýn alýnmasý, veya fason ambalaj üreticileri
kiralanmasý belki de geçici önlemler olarak ürün
kendisini pazarda kanýtlayýncaya kadar olasý
çözümlerdir.
 Üretim hacmini arttýrmak önemlidir. Mevcut kapasite
üzerinde hafif bir artýþ, mevcut üretim makinelerin
niteliklerini geliþtirerek saðlanabilir. Üretim hacminde

önemli artýþlar diðer yollardan ele alýnmalýdýr.
 Kalite standartlarý önemlidir. Pazar beklentileri
sürekli olarak deðiþmektedir. Demode olmuþ teçhizat
ve teknoloji bu ihtiyaçlarý karþýlamayabilir.
 Donaným teknolojisi iyileþtirilebilir. Her yýl yeni
malzeme ve imalat teknolojileri piyasaya sunulmaktadýr.
Eskimiþ makinelerin onarýlmasý akýllýca bir yatýrým
olmayabilir.
 Alan  yer sýkýntýsý olabilir. Önerilen bir hattýn üç
boyutlu bir modelinin inþa edilmesi genellikle faydalý
olur. Teçhizatýn iþgal etmiþ olduðu fiziksel alana ilave
olarak operatörlerin güvenli ve etkin bir þekilde hatla
ilgilenmeleri için rahatça hareket edebilecekleri yeterli
alana sahip olmalarýna özen gösterilmelidir. Bu
düzenleme bütün kontrol cihazlarýnýn ergonomik
biçimde yerleþtirilmesini ve hat deðiþtirme ve bakým
için yeterli eriþimin saðlanmasýný
içermektedir. Ýþleme girecek olan malzemelerin
depolanmasý ve akýþýna, iþleme girecek olan ambalajýn
yerinden çýkarýlmasýna, ve bitmiþ ürünün çýkarýlmasýna
izin verilmelidir.
 Kurulum gereksinimleri önemlidir. Hangi
hizmetlere ihtiyaç duyulacak (elektrik, su, hava,
buhar, atýk yönetimi)? Öngörülen zemin yüklemeleri
nelerdir? Makineler sabit konumlarýna nasýl taþýnacaktýr
(duvarlarý yýkmanýz gerekiyor mu)? Kurulumu (tesisatý)
kim yapacak?
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Sleeve ler etiket midir?
John Webb-Jenkins raporuna göre, plastik filmler özellikleri gereði bazý birincil ve ikincil ambalajlarda geleneksel ambalaj türleri olan kâðýt,
oluklu mukavva ya da kartona göre daha hafif, güçlü ve daha çok yönlüdürler.
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Bazý plastik filmlerin baþlýca iki uygulama
alaný vardýr. Birincisi daha çok ikincil bir uygulama
ambalajý olan shrink ambalajlama ve ikincisi

filmler hem teþhir sýrasýnda pazarlama avantajlarý
saðlayýp hem de piyasa bilincini arttýrmak için
film üzerine baský yapýlabilmesine imkân

ýsýtýlarak küçültülüp kabýn konturlarýna tam
oturduðu shrink sleevelerdir. Böylece söz
konusu ambalajýn dýþ görsel kimliði korunur.

de birincil ambalajlarýn dekorasyonunda,
tanýtýmýnda ve kurcalanmasýný önlemede önemli
görevi olan shrink sleeve (gömlek)
uygulamalarýdýr.
Shrink ambalajlamada, ambalajlanacak
ürünler ýsýyla geri çekilebilen (küçülebilen) bir
film içine konur ve bu film tek bir web olabileceði
gibi ürünün üzerine tam oturan özel yapým bir
baþlýk da olabilir. Bu özellikle tam istif rafý
yükleri için geçerlidir. Daha sonra ýsý uygulanarak
film küçülür ve altýndaki ürünün üzerine sýkýca
yapýþýr. Yönlendirilmiþ filmlerin çekme gerilmesi
daha fazla olduðu için, sonuçta oluþan ambalaj
güçlü ve serttir.

vermenin yanýnda, tamamen su geçirmez
özellikte olup içindeki ürünleri çok iyi korur.
Shrink film uygulamalarý tam istif rafý
yüklerinden baþlayýp tek paketlerin pazarlama
ve tanýtým için demet haline getirilmesine
kadar birçok ambalaj ihtiyacýný karþýlayabilir.
Ama en önemlisi, hafif plastik film ambalajý
daha hafif, þeffaf ve su geçirmez olduðu için
ikincil ambalaj uygulamalarýnda geleneksel oluklu
mukavva ya da karton ambalajýn yerini almýþ
ve küçük perakende çoklu ambalajda, ambalaj
maliyetini yükseltmeden, yepyeni satýþ ve
pazarlama boyutlarýna ulaþtýrmýþtýr.
Sleeveler  Gömlekler

Bu uygulamada filmler; plastik, cam ya da
metal olabilen ve mutlaka þiþe olmayýp düzgün
biçimli olan her tür sert kaba uyacak gömlekler
halinde hazýrlanabilir.
Bunun çok önemli avantajlarý vardýr çünkü
filmin polimer bileþeni istenen þekle tam uyacak
biçimde ayarlanabilir ve bu nedenle sleeveler
bütün bu geliþmelerin baþlangýç noktasý olan
polivinil klorürden (PVC), polistirenden (PS),
polietilen teraftalattan (PET), polipropilenden

Shrink filmlerin çoðu polietilen esaslýdýr
ve içindeki ürünlerin görülebilmesini saðlayan
þeffaflýk avantajýný da beraberinde getirir. Bu

Ancak, çok ilginç ürünler olarak karþýmýza çýkan
sleeveler, aslýnda plastik filmden yapýlmýþ
basit bir tüpün bir kabýn üzerine konduðu ve
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(PP) ve son zamanlarda da biyolojik olarak
parçalanabilen yani biodegradable bir polimer

Sleever Labels tarafýndan yapýlan
geliþtirmeler sayesinde, sipariþ üzerine yapýlan,

En son AB direktifleri kapsamýnda geri kazaným
Ýnce plastik film karmaþýktýr, zor iþlenir ve uygun

olan polilaktik asitten (PLA) yapýlabilmektedirler.

sekiz ile dokuz renkli ve son derece doðru

maliyetle geri dönüþtürülmesi kolay deðildir.

Kapladýklarý ambalajla tamamen uyumlu olmalarý
da saðlanabilmektedir.

konumlama saðlayan (3/10 mm) yeni bir helio
kabartmalý baský tekniði 3 boyutlu motif ile

Sleeveler baþlangýçta basit birer plastik
film olduklarý için birçok tasarým, satýþ ve
pazarlama ihtiyacýna cevap verecek þekilde
hazýrlanabilmektedirler.
En önemlisi, ürünü tamamen kavradýðý için
360° görsel etki saðlarlar. Ayrýca, CI flekso, UV
flekso ve fotogravür ile en çok on renkte baský
yapýlabilir ve termokromik, flüoresan ya da
pýrýltýlý mürekkep kullanýlarak raftaki görünümü
güzelleþtirilebilir. Ayný zamanda bar kodlarýn
yanýnda fotoðraflar da kullanýlabilir ve iletken
mürekkeplerin icat edilmesiyle beraber RFID
kodlarý da plastik sleevelere basýlabilecektir.

birleþtirilerek lüks derilere özgü hoþ görünüm
saðlanabiliyor.
Sleeveler bire karþý iki gibi kýsa üretim
turlarýna, çapraz markalamaya, ikiz paketlere,
paket üzerinde tanýtýma, kazý-kazan yöntemine,
ücretsiz ödüllere ve diðer belli süreli tanýtým
programlarýna izin verecek þekilde esnek olduðu
için pazarlama departmanlarýna giden çok çekici
bir yoldur. Ama bu konuda asýl kazançlý olan
belki de lojistiktir.
Herhangi bir ürün yelpazesinde, elde sadece
basit ve süssüz kaplarýn olmasý gerekir. Temiz
ve kullanýma hazýr olup üretimde sorun

Bu nedenle filmi geri kazanmanýn en iyi yolu
enerji geri kazanýmý ile yakmaktýr. Bu çözümü

Tasarým
Sleever International firmasý koleksiyonundaki
son geliþme sleeve dünyasýna dokunma duyusu
þeklinde yeni bir duyusal boyut getiren

çýkarmayan shrink etiketler kullanýlarak ve
aralarýnda üretimi deðiþtirmek için sadece hafif
etikette deðiþiklik yaparak bütün ürünlerden
standart ambalajlar yapmak mümkündür.
Aksi halde, bir ürün yelpazesindeki tüm ürünler

Japonlar 30 sene önce bulmuþ ve atýðý enerjiye
çeviren yaklaþýk 800 adet tesis kurmuþlardýr.
Ayný þey, çevresel açýdan en saygýn iki ülke olan
ama ya ülke daðlardan oluþtuðu için ya da
gömmek amacýyla açtýðýnýz çukurlardan su

için baþarýlý olup olmayacaklarýna bakýlmaksýzýn
çok miktarda ayrý ayrý paket bulundurmak
gerekir. Bunun sonucunda eðer o ürün ticari
açýdan baþarýsýz olursa, geride az miktarda
kullanýlmayacak durumda plastik film yerine
çok miktarda iþe yaramayan markalý konteynýr
kalýr.
Shrink film ve shrink sleeveler
kendilerinden beklenen iþlevsel performansý
saðlamak için çok az malzeme kullandýklarýndan
çevresel açýdan kazançlýdýrlar.
Geleneksel sert (rijit) ambalaj malzemesi
yerine ince plastik film kullanmak nakliye yükünü
hafifletir çünkü her istif rafý çok daha hafif ve
streç filmin gerilme özellikleri nedeniyle kaza
anýnda çok daha güvenli olacaktýr.
Benzer þekilde bütün ürün yelpazesini ayný
grup içinde etiketleme kolaylýðý nedeniyle
kullanýlmayan ambalajlarýn ýskartaya çýkarýlma
gereði ortadan kalkar çünkü üretimin tamamýnda

çýktýðý için atýklarýnýn % 80ini yakan Ýsviçre ve
Danimarka için de geçerlidir.
Ancak, son geliþmeler shrink sleevelerin
doðada çürüyebilen PLA (polilaktik asit)
maddesinden yapýlabileceðini göstermiþ ve de,
örneðin, PLA shrink sleeveli PLA þiþeler ile
tek malzemeli ambalajlarýn yolunu açmýþtýr.
Doðada ayrýþabilen sleeveler
Decorative Sleeves firmasý Avrupada ürün
yelpazesine yenilenebilen kaynaklardan yapýlmýþ
bir film ekleyen ilk shrink sleeve üreticisi
olarak tanýnýyor. Bu firma þu anda PLA esaslý
shrink film kullanan önde gelen müþterilerle
bir dizi denemeler yapmaktadýr.
Earthfirst firmasýna ait PLA mýsýrdan elde
edilen ve doðada ayrýþabilen bir polimerdir. Bu
malzeme geleneksel petrol bazlý ürünler yerine,
yenilenebilen ve % 100 çürüyebilen bir alternatif
oluþturur. Yað bazlý olmadýðý için fiyatý da daha
istikrarlýdýr. Zaten PLAdan üretilmekte olan ve

ancak dolum süreci sýrasýnda ya da hemen
sonrasýnda etiketlenen standart süssüz
konteynýrlar kullanýlýr.

dolayýsýyla marka sahibine tek polimerli ambalaj
çözümü sunan birtakým yüksek profilli kaplar
da bulunmaktadýr.

Skinsleever. Dört yýllýk araþtýrmanýn sonucu olan
Skinsleever timsah, piton, devekuþu vb. deri
yüzeyinin hissini verebiliyor ve tüm bunlar
modern renklerle yapýlýyor.
Bu çözümün güzelliðinin temelinde yeni
teknolojilerin bileþimi yatýyor. Sleever Technologies
tarafýndan geliþtirilen, ýsýyla küçülme sonrasýnda
þeklini hatýrlama özelliðine sahip olduðundan
rölyef etkisi ya da üç boyutlu desen
oluþturulabilen, tek yönlü, elastomer bazlý yeni
nesil filmler.
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PLA shrink filmin küçülmeli uygulamalardaki diðer bir çevresel avantajý da küçülmenin
düþük sýcaklýklarda elde edilebilmesi nedeniyle
daha az enerji tüketilmesidir. Shrink sýcaklýðýnýn
düþük olmasý sayesinde tünellerin boyu da
azalýyor ve verim artýyor.
Bu film küçülmeli gömlekler için özel olarak
formülleþtirilmiþtir. Özellikle, enine yönde

yüksek oranda küçülme saðladýðý için çok çeþitli
þiþe ve konteynýr biçimlerinin süslenmesi için

fazla. Ayný þekilde, PLAnýn karbon içermediðinden
ve uygun maliyetli olduðundan da çok söz

çok uygundur. Ayrýca baskýsýz gömleklerde ve
kurcalanmayý önleyen uygulamalarda da

ediliyor. Ama yakýn zamanda önemli bir fiyat
artýþý oldu ve VOC (uçucu organik bileþik)

kullanýlýyor.

emisyonlarý da sorgulandý. Bu yüzden hiçbir þey

Decorative Sleeves satýþ direktörü Jon
Cowana göre PLA film ürün yelpazelerinde
önemli bir yer tutuyor. Cowan, Çevre sorunlarý
ambalajýn bütün sektörlerinde giderek önem
kazanmaktadýr. Ürün yelpazemizde yenilenebilen
kaynaklardan yapýlmýþ bir filmin olmasý
müþterilerin, gömleklerin performansýnda ya
da marka zenginleþtirme avantajlarýnda hiçbir
azalma olmadan, kendi ambalajlarýnýn çevre
profilini daha da arttýrabilecekleri anlamýna gelir
açýklamasýný yapýyor.
Þu anda PLAnýn yýlda 250.000 ton kapasiteli
tesisiyle dünya çapýnda tek bir tedarikçisi
bulunuyor. Ýngilteredeki plastik ambalaj atýðý
miktarýnýn yýlda 1,5 milyon ton mertebesinde
olduðu düþünülürse talep üretimden çok daha

göründüðü kadar basit deðil yorumu yapýlýyor.

Ýkincil Ambalajlamada Otomasyon
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Bir dolum hattýnýn ardýndan; birincil

Birincil ambalajlarý nakliye kutularý veya

tarafýndan dizilmekte ve bilgisayar destekli

ambalajlama tamamlandýktan sonra daðýtým ve
satýþ zinciri boyunca taþýma kolaylýðý saðlamak
açýsýndan genellikle 6, 8, 10, 12 veya daha
fazla sayýda ambalaj içeren ikincil ambalajlama
yapýlmaktadýr.
Bir besleme düzeneði, içi doldurulmuþ olan
ambalajlarý daha sonra önceden kurulmuþ bir
kutu veya benzeri ambalaj içerisine iterek
aktarýr. Ýlk önce kutu flaplarý bir biri üzerine
katlayýp bir boy kadar bant yapýþtýran yapýþtýrma
ünitesine ilerler. Bu iþlemin ardýndan, ürünle
dolu olan kutu etrafýna önceden programlanmýþ
büyüklükte bir film tabakasý saran, webi kesen
ve ikincil ambalajýn shrink sarma makinesine

tablalar içerisine yerleþtirmek için robotik
kaldýrma ve yerleþtirme sistemleri de sýkça
kullanýlmaktadýr.
Örnek vermek gerekirse; tuvalet kaðýdý
rulolarý, altta herhangi bir tepsi olmadan sýraya
dizilip film ile sarýlýrken; 1kglýk toz þeker
ambalajlar koliler içinde ikincil ambalajlanýr.

konveyörler paleti öngörülen þekilde
yükleyebilmektedir.

girmesini saðlayan bir tertibata girer.
Çepeçevre sarýlmýþ ambalajlar kutular

yapýlabilir. Günümüzde, herhangi bir palet
üzerindeki sayýlarý ve modeli göstermek için

geleneksel oluklu mukavvalara oranla daha çok
tercih edilmeye baþlanmýþtýr.

bilgisayar programlarý kullanýlmaktadýr. Alternatif
olarak ambalajlar palet üzerine robotlar
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Paletleme
Sýraya dizilmiþ ikincil ambalajlar eksiksiz biçimde
hazýrlandýktan sonra genellikle bir palet üzerine
yýðýlýrlar. Bu iþlem genellikle en iyi istif düzenini
meydana getirmek için ambalajla önceden
oluþturulmuþ bir modele göre elle dizilerek

