Dosya
Aslýhan ARIKAN
Araþtýrma Uzmaný, Ambalaj Sanayicileri Derneði

Plastik Ambalajlar

Plastik ambalajlar, içerdikleri ürünün üretiminden tüketici tarafýndan kullanýlmasýna
kadar uzanan zincirin vazgeçilmez bir halkasýdýr.
 Plastik bir ambalajýn üretimi ekonomik ve kolaydýr.
 Bu tür ambalajlara otomatik ve sýcak dolum yapýlabilmektedir.
 Taþýma/nakliye avantajlýdýr çünkü içerdiði ürünü dýþ etkilerden koruma, fazla yer kaplamama
ve hafif olma özelliklerine sahiptirler.
 Çekici tasarýmlar uygulanabilir; þeffaf olabilirler ve böylece içerdikleri ürünü görmemizi
saðlarlar, pazarlamacýlar için iyi bir malzemedir.
 Kolay taþýnabilme, hafif olma, kaliteyi koruma, nem ve sýcaklýða dayanýklýlýk, pratik kullanýma
uygun, geri dönüþtürülebilir olma gibi özelliklerinden dolayý tüketicilerin ilgisini çekerler.

HIPS  Antiþok polistiren
Termoform yöntemi ile üretilmiþ kap ve kapaklarda
kullanýlýr.
EPS  Genleþebilen polistiren
Isýyý geçirmeyen çay-kahve koymak için kullanýlan
bardaklar, fast food restoranlarýnda kullanýlan
tabaklar, et-tavuk ambalajlamasýnda kullanýlan tabaklar
gibi gýda uygulamalarýnýn yaný sýra; elektronik ve
kýrýlgan eþyalarýn sevkýyatýnda koruma amaçlý da
kullanýlmaktadýr.

Tablo 1.
Esnek (fleksýbýl) ambalaj

Sert (rijit) plastik ambalaj

Alýþveriþ torbasý

Meþrubat þiþesi,

Meyveli þeker ambalajý

Varil, bidon

Shrink film

Kap, tabak

PE astarlý PP bigbagler

Ketçap þiþesi

Þarküteri ambalajlarý

Zirai ilaç þiþesi

Diðer malzemelerle

Metalize filmler,

Blister ambalaj,

birleþik

Kahve ambalajý,

Ýlaç ambalajlarý

Tek malzemeli

Plastik çok katlý

Kuruyemiþ ambalajý

Bugün polimer yani plastik hammadde üreticileri
devamlý yeni teknolojiler geliþtirerek; özellikle ambalaj
uygulamalarýna yönelik ürünlerinin özelliklerini ve
performanslarýný daha da iyileþtirmektedirler.
Ambalaj uygulamalarýnda en çok kullanýlan
polimerler þunlardýr:
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Polietilen (PE)
Polietilen hammaddesi üretim þekli ve kimyasal yapýsý
itibariyle çeþitli ürünlerin genel adýdýr. Ancak en çok
bilinenleri þunlardýr:
HDPE  Yüksek yoðunluk polietilen
Ekstrüzyonlu þiþirme ile kalýplama yöntemi ile üretilen
süt, temizlik ürünleri ve endüstriyel maddeler,
kimyasal maddeler için olan variller; kovalar, ince
cidarlý kaplar ve enjeksiyonlu kalýplama ile üretilen
kapaklar; enjeksiyonlu þiþirme ile kalýplama ile yapýlan
ilaç ve þampuan þiþeleri ve kozmetikte kullanýlan
kaplar bu hammaddeden üretilir. Fleksýbýl ambalaj
uygulamalarýnda kullanýlan blown ve cast filmler de
örnek olarak verilebilir.
LDPE  Alçak yoðunluk polietilen
Film, poþet/torba, shrink filmler, kaplar ve kapaklar
gibi hem fleksýbýl hem de rijit uygulamalarda
kullanýlmaktadýr.
LLDPE  Lineer alçak yoðunluk polietilen
Streç film, alýþveriþ torbalarý gibi ürünlerin imalatýnda
tercih edilir. LDPE ve LLDPE genellikle karýþtýrýlarak
kullanýlýr ve böylece LLDPEnin fiziksel özellikleri ile
LDPEnin ýsýl yapýþma özelliði birleþtirilir.
Polipropilen (PP)
Ekmek ve unlu mamuller, çok katlý filmler, medikal
ambalajlar, þiþe, kap ve kapaklar, bigbagler gibi

çok çeþitli kullaným alanlarý vardýr.
Polietilen teraftalat (PET)
Sývý yað, maden suyu, gazlý içecekler ve bira gibi
sývýlarýn ambalajlanmasýnda kullanýlan PET malzemesi,
mikrodalgaya konabilecek gýda ambalajlarýnda, fýrýn
poþetlerinde ve týbbi ürün ambalajlarýnda da
kullanýlmaktadýr.
Polistiren (PS)
Ambalaj uygulamalarýnda sýkça kullanýlan polistiren
hammaddesinin çeþitleri þunlardýr:
GPPS  Kristal polistiren
Berrak ve kýrýlgandýr. CD kutularý, ilaç þiþeleri,ince
cidarlý bardak, kap, vb. ürünlerin yapýmýnda kullanýlýr.

Polivinil klorür (PVC)
Gýda ve gýda dýþý ürünlerin ambalajlanmasýnda
kullanýlan þiþeler, streç film, týbbi ambalajlar (torbalar),
blister ambalajlar, kutu vb. uygulamalarý mevcuttur.

maddeleri konabilmekte ve polimerleþtirme sýrasýnda
polimerin yapýsýna oksijeni emen monomerler
eklenerek oksijen emme özelliði olan plastikler
yapýlabilmektedir. Bazen ise plastik ambalajýn içinde
oluþan amonyak, etilen ve hidrojen sülfit gibi bileþikleri
emilerek meyve ve sebzelerin tazeliði
korunabilmektedir.

Plastiklerin iþaretlenmesi
Tüm dünyada geri dönüþüm / geri kazaným
faaliyetlerine yardýmcý olmasý bakýmýndan plastik
ambalajlarýn iþaretlenmesi giderek önem
kazanmaktadýr. Bu iþaretler ilk olarak ABDli plastik
organizasyonu SPI  The Society of the Plastics
Institute tarafýndan 1988 yýlýnda ortaya konmuþtur.
Bu sembollerin ambalajlar üzerinde iþaretlenmesi,
ABDnin bazý eyaletlerinde zorunludur. Avrupa Birliði
(AB) Ambalaj ve Ambalaj Atýklarý Direktifine göre
kullanýlan malzemenin türü ambalaj üzerinde
belirtilecekse benzer bir þekilde iþaretleme yapýlacaktýr.
Avrupa Standartlarý Örgütünün (CEN) de ambalajlarýn
iþaretlenmesi konusunda benzer tavsiyelerde
bulunmaktadýr. Þekil 2de gösterdiðimiz bu sembollerin
kullanýlmasý, plastik ambalajlarýn geri dönüþtürülmesi/
geri kazanýlmasý iþlemi sýrasýndaki ayýrma iþlemini
son derece kolaylaþtýrmaktadýr.

CEN
Önerisi

AB Komisyonu
Kararý

01

PET

Polikarbonat (PC)
Damacana gibi temizlenip yeniden kullanýlan su ve
süt þiþeleri ambalajlanmasýnda çok yaygýn olarak
kullanýlmaktadýr.
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EVOH, PA, PVDC

03

Çok katlý esnek ve sert ambalajlarda bariyer özelliklerini
artýrmak için kullanýlýrlar. Açýlýmlarý sýrasýyla EVOH
(etilen vinil alkol), PA (poliamid), PVDC (poliviniliden
klorür)dür.
Ambalaj uygulamalarýnda kullanýlan plastiklerin
bariyer performanslarý Þekil 1de özetlenmiþtir.

PS

Poliolefinler

100
10

PVC
PET
PAN

1
0.1

PA 6
EVOH
Alifatik
poliketonlar

PVDC

0.01
0.001
0.01

04

0.1

1

Su geçirgenliði (gram.mm/m 2/gün/atm)
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Þekil 1.

2

HDPE

3

PVC

Ambalaj artýk sadece ürünün tüketiciye ulaþmasýna
kadarki sürede kullanýlan bir araç olmaktan çýkmýþ;
bazý özel uygulamalarda içerisinde bulunan ürünün
kalitesini korumada ve yükseltmekte aktif rol oynayan
bir ürün olarak görülmeye baþlanmýþtýr. Ambalajýn
içine oksijeni emmek amacýyla demir oksit ve nemi
emmek amacýyla silis jeli içeren küçük torbacýklar
koyma uygulamasý buna çok güzel bir örnektir ve
uzun zamandýr yapýlmaktadýr. Günümüzde plastik
ambalaj malzemesinin içine oksitlenebilen katký
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LDPE

3
4
LDPE
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PS

PS

07-20

2

PVC

P P
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1

HDPE

PE-LD
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APMEnin
Görüþü

PET

PVC

Aktif ambalajlama

1000

1

PET

PE-HD

Oksijen geçirgenliði (ml.mm/m 2/ gün/atm)

Plastik ambalajlar sadece gýda gibi sýkça
tükettiðimiz ürünlerin ambalajlanmasýnda deðil, ilaç,
týbbi araç-gereç gibi medikal ürünlerin
ambalajlanmasýnda ve endüstriyel mallarýn
taþýnmasýnda da sýkça kullanýlmaktadýrlar.
Plastiklerin her birinin kendine has fiziksel ve
kimyasal özellikleri, iþlenme özellikleri ve tabi
beraberinde maliyeti vardýr. Bir plastik tek baþýna
kullanýldýðý gibi, diðer plastikler, alüminyum ya da
kaðýt/karton gibi malzemelerle birlikte de kullanýlabilir.
Bu uygulamalara sert (rijit) plastik ambalajlar ve
esnek (fleksýbýl) ambalajlar örnek olarak gösterilebilir.

Þekil 1de görüldüðü üzere, polimerlerin su ve
oksijen geçirgenliði birbirinden farklýdýr. Genellikle
bir ambalajda istenilen özellikleri saðlamak için farklý
polimerler bir araya getirilerek kullanýlmaktadýr.
Örneðin plastik diþ macunu ambalajý çok basit bir
ambalaj gibi görünse de, birkaç polimer katmanýndan
oluþan bir üründür. Yapýsýnda genellikle LDPE/Etilen
vinil asetat/EVOH/Etilen vinil asetat/LDPE katmanlarý
bulunur. Bu yapýda etilen vinil asetat katmanlarýn
birbirine baðlanmasýný saðlar.
Polietilen katmanýný daha kalýn kullanarak istenen
oksijen bariyeri elde edilebilir ancak bu þekilde daha
çok malzeme kullanýlacaðýndan, ekonomik deðildir.
En uygun maliyetli olaný farklý polimerlerin birlikte
kullanýlmasýdýr. Çünkü birkaç ince katman, çoðu
zaman tek baþýna kalýn bir katmandan daha iyi
bariyer saðlar.
Bazen de polimerler, diðer malzemelerle birlikte
kullanýlarak ambalajlama yapýlýr. En bilinenlerinden
birisi kahvaltýda çokça tükettiðimiz mýsýr gevreði,
müsli, vb. ürünler gibi bir karton kutu içerisinde yer
alan plastik bir torbanýn içinde satýþa çýkarýlmýþ ürün
ambalajlarýdýr. Fleksýbýl plastik sýnýfýna giren bu film,
ürünü taze tutmak amaçlý üretilmiþ çok katlý bir
yapý da olabilir.
Ýlaçlarýn ambalajlanmasýnda sýkça kullanýlan blister
ambalaj üretiminde de plastik ve alüminyum folyo
birleþtirilir.

6
PS
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Þekil 2: Plastik ambalajlarýn
iþaretlenmesinde önerilen
semboller
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Dosya
Plastik Ambalajlarda Geliþmeler

Ambalaj sektörüne danýþmanlýk hizmeti veren
Pira International, dünyada ambalaj sektörü cirosunu
yaklaþýk 550 milyar ABD Dolarý olarak bildiriyor.
Sektörde 2003 - 2009 yýllarý arasýnda dünya genelinde
% 18 civarýnda bir geliþme beklenirken bu geliþmede
fleksýbýl plastik ile rijit (sert) plastik ambalajlarda
artýþlar olacaðýna dikkat çekiliyor. Türkiyede de
dünyadaki eðilime paralel, özellikle plastik ambalaj
sektöründe hýzlý bir büyüme söz konusu olduðu
biliniyor.
Malzeme Cinsine Göre Ambalaj Tüketim Tahmini

Plastik Ambalaj Gruplarýnýn Küresel Daðýlýmý

2005 Yýlý Dünya Geneli

Pira 2003 Tahminleri

Diðer
6%

Cam
7%

Kaðýt ve Karton
39%

Metal
17%

Esnek Plastikler
(Flexible)
12%

Sert Plastikler
(Rijit)
19%

Pira Internationaldan alýnan bilgiye göre,
tüketimdeki geliþme trendleri 2003 - 2009 dönemi
için pazarda en hýzlý tüketim geliþmesi gösteren rijit
(sert) plastik ambalajlarda tüketim % 6,2 oranýnda
artarken; temel olarak paketleme ve sargý filmleri
de dahil torbalar, poþetler, çuvallar vb ürünlerden
oluþan fleksýbýl ambalaj malzemelerinin satýþlarýnda
ise % 3,9 artýþ olmuþtur.
Polonyalý hammadde üreticisi PKN Orlenin açýkladýðý
hammadde üretimindeki artýþ yüzdeleri, plastik
sektörünün geliþmesinin bir yansýmasý olarak kabul
edilebilir (Tablo 1).
Tablo 1. Bazý plastik hammaddelerin üretimindeki yýllýk artýþ (%)

Batý Avrupa
2,4
3,7
0,3
7,0

Merkezi Avrupa
4,6
6,8
5,4
8,5

Kaynak: Pira International, PKN Orlen

Öte yandan, 1990 yýlýnda 86 milyon ton olan
dünya plastik malzeme tüketiminin, yýllýk ortalama
Plastikten Mamul Ürünlerin Sektörel Daðýlýmý
Medikal
1,5%
Mobilya
3,5%

Kaynak: APME
(Association of
Plastic
Manufacturers in
Europe)
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Tarým
1,9%

Elektrik & Electronic
7,5%
Otomotiv
7,5%
Eveþyalarý
(spor dahil)
9,0%
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Fleksýbýl (esnek)
Plastik Ambalajlar
41%

Rijit (sert) Plastik
Ambalajlar
59%

Kaynak: Pira International

Kaynak: Pira International

Tür
PE
PP
PVC
PET

% 7,5 civarýnda bir artýþ ile 2005 yýlýnda 235 milyon
tona çýktýðý bildiriliyor.
Türk plastik sanayinin dünya plastik sektörü
içindeki payý ise % 1,6 civarýndadýr. Rakamsal olarak
ifade edilecek olunursa, 2005 yýlýnda yaklaþýk 3,7
milyon tonu bulmaktadýr. 2005 yýlý itibariyle Türkiyede
çeþitli amaçlara yönelik, yurtiçi plastik ambalaj
tüketimi 1.032.000 ton olarak öngörülmektedir. Bu
hesaplama toplam plastik tüketiminin % 30unun
plastik ambalaj olarak tüketildiði varsayýmýndan yola
çýkýlarak yapýlmýþtýr.

Diðerler
12,3%
Ambalaj
36,8%

Yapý Ýþleri
20,0%

Dünyada ambalaj üreticileri yeni tasarýmlarýnda:
 Daha fazla çevre bilinçli - vatandaþ
 Diðerlerinden daha farklý
 Daha güvenilir
 Daha uygun maliyetli
 Daha kullanýþlý çözümler öngörmekte ve vaat
etmektedir.
Ambalajlarý etkileyen ve yönlendiren anahtar
sürücüler ve eðilimler ise þöyle sýralanýyor:
 Ambalaj ve ambalaj atýklarý ile ilgili
 Gýda ile temas eden maddelerin üretimi ve daðýtýmý
ile ilgili
 Hazýr ambalajlarda biçimsel düzenlemelerle ilgili
 Kimyasallarýn Kayýt, Deðerlendirme ve Yetkilendirilmesi
ile ilgili (Registration, Evaluation and Authorisation
of CHemicals - REACH)
Pira International kuruluþunun WPO - Dünya
Ambalaj Örgütüne üye ülkelerin ulusal ambalaj
sektörlerinde yaptýðý son araþtýrmaya verilen yanýtlara
göre önümüzdeki 5 sene için ambalajý etkileyecek
en önemli konular þunlardýr:
Bu sýralama ankete katýlan ulusal kuruluþlarýn
verdikleri önem puanýna göre yapýlmýþtýr.

Konu
Saðlýkta bilinçlenme
Rahat / konfor/ kullanýþlýlýk
Marka oluþturma / farklýlaþtýrma
Yeni ambalaj malzemesi geliþtirme
hareket halinde yaþam tarzý
Daha küçük hane halký sayýsý
Daha küçük ambalaj boyutlarý
Geri dönüþüm / geri kazaným
Demografik geliþme/Yaþlanan nüfus

Puan
3,18
3,09
2,91
2,82
2,64
2,36
2,36
2.18
2.00

1- Saðlýk bilincinde geliþme: Süpermarketlerde elden
ele geçen, ambalajlanmamýþ yaþ sebze meyveler
sýkýþtýrmalar nedeniyle aldýðý travmalar dolayýsýyla
çürüme sürecine girmenin yanýnda en az o oranda
kontaminasyona da yol açmaktadýr.
2- Elveriþlilik, rahatlýk, konfor: Gelir seviyesi ile birlikte
talepler artmaktadýr.
3- Marka geliþtirmek/farklýlaþtýrmak.
4- Yeni ambalaj malzemeleri geliþtirilmesi: Yüksek
bariyer özellikli malzemeler, aktif ambalajlama, akýllý
ambalajlama (RFID/Smart Active Labels), nanoteknoloji,
ambalajlamada dijital baský gibi.
5- Hareket halinde yaþam tarzý, daha uzun çalýþma
saatleri, beslenmeye (gýda alýnmasýnda) daha az
zaman harcamak, hatta hareket halinde tüketimi
mümkün kýlan ambalajlara talep geliþtirmekte.
Örneðin; sporcu tüketimine uygun aðýzlýklý þiþeler
sývýnýn ölçülü alýnmasýna yardýmcý olarak boðaza
kaçmasýný önlüyor ve hareket halinde yaþam tarzýna
da olanak tanýyor.
6- Daha küçük hane halký: Daha fazla sayýda,
porsiyonlara ayrýlmýþ ambalaj türleri gerektiriyor.
Gýda ambalajlarý bir defada tüketilecek kadar küçük
ambalajlara porsiyon edilmektedir. Hareket halindeki
yaþam tarzýnýn gerekleri yönlendiricidir.
7- Daha küçük ambalaj boyutlarý
8- Çevresel konular: Geri dönüþüm, kalýnlýk/malzeme
azaltma/hafifleþtirme gibi.
9- Demografik geliþme / yaþlanan nüfus: Saðlýk
ambalajlarý, daha kolay açýlabilir ambalajlar, kolay
okunabilir etiketler veya yaþlýlar için baþka rahatlýk
saðlayýcý geliþtirmeler, karþýt olarak çocuklarýn kolay
açýlabilir medikal ambalajlarýndan korunmasý. Yaþlanan
nüfus gýda ürünün içeriði kadar ambalajýn fonksiyonu
ile de ilgilidir. Kolay açabilmenin yanýnda aðzý açýk
unutulmamalýdýr. Örnekler; Ýlk defa açýldý güvenlik
mühürlü ambalajlar, çocuklara yönelik ambalajlar,
görme özürlüler için kabartma iþaretli ambalajlar.
Kiþi baþýna ambalaj tüketiminin dünyada en
yüksek olduðu Japonyada büyük ambalaj üreticileri
kendilerini ambalaj çözümleri üreticisi olarak
adlandýrýyorlar. Her yýl dünyada toplam 460  480.000
yeni ürün piyasaya sürülüyor. Ambalaj üreticileri de
boþ durmuyor, yeni ürünlerle yerlerini saðlamlaþtýrmayý
sürdürüyorlar.

Dosya
Hazýrlayan: Lütfi F. ALPAKIN
ASD Baþ Danýþmaný

Poliamidler kimyasal bakýmdan doðada

Bariyer katmanlý plastik
maddelerin ambalaj amaçlý
kullanýmý ve geliþmeler
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kullanýlmaya baþlanmýþtýr.

bir çoðu için mükemmel þeffaflýk ve geniþ bir

albümin yapýsýnýn yerini dolduran polimer

Nitekim Selar PA adýyla pazarlanan yeni

iþlem yapma toleransý sunmaktadýr.

hammaddelerinin bir grubudur. Amid, asit ya

amorf poliamidler hem PA6nýn tüm avantajlarýna

Cam gibi berrak þeffaflýklarý nedeniyle

da alkol gibi kimyasal bir grup sahibidir. Bütün

sahip bulunmakta hem de iyileþtirilmiþ gaz ve

örneðin kýrmýzý pancar, havuç ya da þeftali,

poliamidlerin karakteristik belirtisi amid

rutubet geçirmezliði etkisi ve çok iyi þeffaflýk

ananas dilimleri gibi özel sebze ve meyve hazýr

gruplarýdýr. Poliamid 6 (PA6)nýn üretimi için ana

niteliði sunmaktadýr. Ayrýca rölatif rutubete

gýdalarýnýn pazara sunulmasý takdirle

çýkýþ bir amiddir. Bu þekilde patlatýlmýþ birçok

baðlý olmayarak deðiþmeden kalan yüksek bir

karþýlanmaktadýr.

halkalarýn birbirine baðlanmasý ile

rijiditeyi muhafaza etmekte ve bir dizi farklý

Yüksek ýsýl þekillenme hareketleri, hem az

polimerizasyonda Poliamid 6 polimeri meydana

eritme yöntemlerinin kullanýlmasýna izin veren

hem de çok asit içeren gýda maddelerinde sýcak

gelmektedir. Bu malzemeden oluþan ambalaj

daha büyük bir iþlem toleransý göstermektedir.

dolum yapmaya ýsýl sterilize etmeye imkan

folyolarýnýn en önemli tercih nedenleri,

Deðiþmeden kalan rijidite sýcak dolum ve

vermektedir. Ambalaj sektöründe amorf

Son yýllarda ambalaj sanayinde bariyer

Gönül isterdi ki ayný laminatýn kullanýldýðý fleksýbýl

plastik maddelerdir. Etilen ile polivinil alkolün

 yüksek ýsýlara karþý dayanýklý olmasý

sterilizasyon iþlemleri için yararlý imkanlara yol

poliamidler dahil tüm poliamidler mükemmel

katmanlý plastik maddelerin kullanýmý hýzlý

ambalajla tüm ürünlerin paketlenmesi mümkün

kopolimerizasyonu sonucu elde edilen EVOH

 yüksek mekanik saðlamlýða sahip

açmaktadýr. Amorf poliamidlerin rutubet

gýda maddesinin ne tadýný ve nede aromasýný

geliþim eðilimini devam ettirmektedir. Çünkü

olsun. Ambalaj malzemesi üretiminde ürüne ve

rutubete karþý hassas bir yapýya sahip

geçirgenliði PA6ya nazaran oldukça daha düþük

etkiler.

söz konusu maddelerin uygulanmasý ile hem

ürün dýþý koþullara tam uygun bir ambalaj

bulunmaktadýr. EVOH iþlemi sýrasýnda kurutucu

içindeki ürünün fiziksel ve kimyasal niteliklerine

yapýsýnýn düzenlenmesi bu kadar komplike

maddelerin kullanýmý ve daha da geliþtirilmiþ

uyum saðlayan hem de üretimden nihai tüketime

olmasýn.

olan kopolimer katkýlarý rutubete karþý

bulunmasý
 bükülme ve darbeye karþý kopma
mukavemeti

düzeyde bulunmaktadýr. Ama diðer polimerlere

Amorf poliamid Selar PA, Dupontun gýda

karþýlýk oksijen ve karbondioksit geçirgenlik

maddesi ve teknik ambalajlar için geliþtirdiði

 rijiditesi (sertliði)

deðerlerinin daha düþük olmadýðý aksine artan

yeni tür, bir çok bariyer katmanlý plastik

kadar geçen tüm aþamalarda ürünü koruma

Aslýnda günümüzde bariyer katmanlý

dayanýklýlýðýn bariz derecede iyileþtirilmiþ olmasýna

 ýsýl þekillenebilirliðinin iyi olmasý ve

rölatif rutubetle bariyer etkisinin daha da arttýðý

maddelerden biridir. Bu plastik maddeler oksijen,

performansýna sahip uygun bir fleksýbýl ambalaj

ambalajlarda pek yeni bir þey bulunmamaktadýr.

raðmen nasýl daha fazla arttýrýlabileceði sürekli

 bunu koruma karlýlýðýdýr.

dikkat çekmektedir.

karbondioksit, aroma maddeleri, koku maddeleri

yapýsý gerçekleþtirilmektedir. Bu faktörleri

Her ambalaj bir ürünü dýþ etkenlere karþý

araþtýrýlmaktadýr. Ýyileþtirilmeler arttýrýldýkça

Ayrýca PA6 katý ve sývý yaðlara karþý

Amorf poliamidler özelliðine uygun

ve hidrokarbürlere karþý bariyer katmanlarýn

dikkate alacak olursak fleksýbýl ambalajýn çeþitliliði

koruyan bir nevi geçirmezlik niteliðine sahiptir.

esasen iyi olan gaz bariyer etkisi daha da

mükemmel bir bariyer saðlamakta ve ekseri

kombinasyon nedeniyle hem tek katlý folyolarda

geniþ yelpazeye sahip bir paletini sunmakta ve

için birçok neden vardýr. En önemli neden ürünü

Ancak sadece bu nitelik ambalaj sanayi

yüksek bir düzeye ulaþmaktadýr. Nitekim son

aromatik maddeleri emmekte ya da

hem de koeks yapýlarda kullanýlabilmektedir.

gerekli þeffaflýða, rijiditeye ve gaz, rutubet ya

koruma isteðidir. Özellikle bazý gýda ürünleri

tarafýndan artýk yeterli görülmemektedir. Çünkü

yýllarda EVOH, ambalaj üretim teknolojisinde

geçirmemektedir. Gaz bariyer özellikleri (oksijen,

Sayýsýz formlar ve boyutlarla hem fleksýbýl

da çözücülere karþý bariyer özelliklere sahip

oksijen, rutubet ya da diðer kontaminasyonlardan

bugünün koþullarýna uygun hale getirilmiþ

ön planda almaya baþladýðý yerini daha da

karbondioksit ve azot gibi gazlara karþý) aslýnda

ambalajlar için hem de rijit kaplar için

uygun ambalajlara olan ihtiyaçlarý kusursuz ve

korunmak, bazý gýda ürünleri ise ona soluk alma

modern bir ambalajdan çok þeyler

güçlendirmektedir.

poliolefinlerden (PE ve PP) üstün olmakla beraber

þekillendirilebilmektedir. Amorf poliamidlerden

tam karþýlamak için sanayiye hizmet etmektedir.

imkaný temin eden bir ambalaj malzemesine

beklenilmektedir. Bir örnek verilmesi gerekirse

Diðer taraftan uzun yýllar önce geliþtirilmiþ

PVDC ve EVOHa nazaran vasat seviyede

elde edilen ambalajlar iyi oksijen bariyer özellikleri

sahip olmak mecburiyetindedir.

ambalaj, gaz halindeki maddelerin ambalajlanan

bulunan poliviniliden klorür (PVCD) de yeni yeni

bulunmaktadýr. Ancak PA6nýn her þeyden önce

ve mükemmel aroma ve koku geçirmezlik etkisi

Belirli bazý sýnai maddelerde aðýr, geniþ ya

içerik üzerinde dýþarýdan etki yapmasýna engel

pazar þansý yaratma imkanýný sürdürmektedir.

su buharýna karþý düþük bariyer etkisi ve rölatif

sayesinde diðerlerinden üstün olduðunu

da tamamen baþka türlü þekillendirilmiþ içerikleri

olmak zorundadýr, ama ürünün aromasýnýn da

PVDCnin bariyer etkisi kopolimer içeriðine

rutubete baðlý olarak rijiditesinin ve gerilim

göstermekte ve tercih edilmektedir.

iþleyen örneðin bir laminat malzeme kullanýlmasý

ambalajýn taþýyýcý malzemesinin içine nüfuz

baðlý bulunmaktadýr. Kristalin PVCD kaplamalar

özelliklerinin deðiþmesi zayýf noktalarýdýr. Ama

Baharatlý soslar, çocuk mamalarý gibi ürünler

gerekmektedir. Bu nedenlerle her madde ona

ederek bu arada kaybolup gitmesine neden

oksijen ve su buharýna karþý çok düþük

pazarýn sürekli artan taleplerini karþýlamak

için daha uzun depolama sürelerini, meyve sularý

kombine etmek için gerekli yapýþtýrýcý ve baðlama

olabilmektedir.

geçirgenlik deðerleri sergilerken, ekstrude

üzere sipariþe uygun folyo üretimini saðlamak

ve hatta bira ve þarap gibi içeceklerde daha

tekniklerini kullanan taþýyýcý malzemelerin özel

Bilindiði üzere, Etilen vinil alkol (EVOH),

edilebilir. PVDCnin daha yüksek olan kopolimer

için PA hammaddelerinin mutlaka geliþtirilmesi

yüksek düzeyde dolu hýzlarýný mümkün

bir kombinasyonunu istemektedir. Bu ise fleksýbýl

poliviniliden klorür (PVDC) ve poliakrilo nitril

içeriði bariyer özelliklerinin þüphesiz bir miktar

gerektiði görüþünden hareketle son yýllarda

kýlmaktadýr. Ayrýca fleksýbýl, rijit ve yarý rijit

ambalajda çeþitliliðin artmasýna neden olmaktadýr.

(PAN), önde gelen tanýnmýþ bariyer katmanlý

azalmasýna neden olmaktadýr.

yeni ürünler elde edilmiþ ve üretimde

kaplar için tek katlý ve çok katlý yapýlar dahil
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