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Sývý (Likit) Ürünler ve Ambalajlarý

Polikarbonatýn Ambalaj Uygulamalarýndaki Yararlarý
Tablo.2

Ambalaj uygulamalarý için önerilen Makrolon çeþitleri

[Bölüm 7]

Makrolon Çeþidi

Erime akýþ oraný, Viskozite

Kullanma amacý

Ambalaj Malzemesi Üretim Yöntemi

Görünüþ Niteliði

Uygulama standartlarý

1239

MFR: 3 gr/10 dakika

Su þiþeleri üretimi

Ekstrüzyonla üflemeli kalýplama

Yalnýz þeffaf renklerde mevcut

AB/FDA Kalitesi

Yüksek viskozitede, Dallý
2458

Enjeksiyonla üflemeli gerdirerek kalýplama

MFR: 20 gr/10 dakika

Genel Amaçlý

Enjeksiyonla Kalýplama

Þeffaf, yarý þeffaf ve mat renklerde mevcut AB /FDA Kalitesi

Genel Amaçlý

Enjeksiyonla Kalýplama

Þeffaf, yarý þeffaf ve mat renklerde mevcut AB/FDA Kalitesi

Genel Amaçlý

Enjeksiyonla Kalýplama

Þeffaf, yarý þeffaf ve mat renklerde mevcut AB/FDA Kalitesi

Düþük viskozitede kalýptan kolay boþalan, yüksek hidroliz direnci
2658

Orta viskozitede, kalýptan kolay boþalan, yüksek hidroliz direnci

Her türlü sývý (likit) gýda ve gýda

2858

MFR 10 gr/10 dakika
Orta viskozitede, kalýptan kolay boþalma, yüksek hidroliz direnci

dýþý ürün ambalajlarý konusunda
hazýrladýðýmýz yazý dizisine plastik
grubuna dahil Polikarbonattan

tasarruf etmesini saðlamaktadýr.

 Gýda ile temasta zehirsiz ve tatsýzdýr

Polikarbonat enjeksiyonla kalýplama, ekstrüzyon,

Gýda ile temasa uygun PCler: Deðiþik ülkelerde bu

koekstrüzyon ve þiþirerek kalýplama yöntemleri ile

uygulama için plastiklerden beklenen örneðin FDA

iþlenilmektedir. EVOH ya da poliamid (PA) ile

 Tasarým esnekliði

hükümleri ve 90/128/EEC nolu AB direktifi ve onun

koekstrüzyon iþlemleri ile yapýþtýrýcýlarýn desteði ile

Þiþelerin kare biçiminde bile üretilebilirliði yerden

eklerinde açýklanan tüm koþullarý saðlamaktadýr.

baþarýlmaktadýr. Polikarbonat PP, PE, PET, PVC ve

tasarruf saðlayarak her kasaya daha fazla þiþe

PVDCye lamine edilebilmektedir.

konmasýna izin vermektedir.

üretilen kap ve þiþelerle devam

 Þeffaflýk
Berrak ve þeffaf olan PC: Yaklaþýk % 90 oranýnda

Amaca uygun ambalaj uygulamasýnda baþarý ile

 Tüketici tatmini

ediyoruz.

yüksek ýþýk geçirgenliði sayesinde görüþü

kullanýlan Bayerin müseccel markasý Makrolon

Tüketiciler þiþenin düþük aðýrlýðýna, þeffaflýðýna,

engellememektedir. Gýdalarýn içerdiði vitaminin ýþýktan

hakkýnda polikarbonatla ilgili olarak verilen yararlý

kýrýlmaya karþý direncine ve pratik kare biçimine ve

korunmasý ve yok olmamasý için PCnin koyu renkli

özellikler dahil PCnin erime akýþ oraný (MFR) esas

tekrar kapanabilirliðine özellikle deðer vermektedir.

þeffaf tonlarý mevcut bulunmaktadýr.

alýnarak önerilen Makrolon çeþitleri Tablo 2de
açýklanmaktadýr.

 Çevreye faydasý

Polikarbonat (PC) Kap ve Þiþeler

PC ýsýl olarak iyi þekillendirilmektedir ve

tatsýz, kokusuz, sert, esnek, þeffaf ve

Polikarbonat(PC) aslýnda poli(bisfenol- A

otoklavlama ya da elektro ýþýn ile sterilize

yumuþatýcý içermeyen bir plastiktir. Darbeye

Polikarbonattan yapýlan þiþeler ve kavanozlar dayanýklý

Bilindiði üzere ülkemiz dahil bir çok ülkede depozitolu

tekrar doldurulabilmektedir. Hasarlý ve ömrünü

karbonat) olup mükemmel þeffaflýða sahip

edilebilen týbbi ambalajlarda yaygýn kullanýma

karþý dayanýklýlýðý, boyutsal ve ýsýl stabilite

olup nerdeyse kýrýlmaz özelliktedirler. Bu þiþelerin

cam süt þiþesi kullanýlmaktadýr. Ancak çevresel

doldurmuþ þiþeler geri dönüþtürülmek üzere

çok hafif sarýmsý tonda amorf bir polimerdir.

sahip bulunmaktadýr. Polikarbonat dayanýklý

üstünlüðü sayesinde kolay aþýnmaktadýr.

yükleme ve ayýklama sýrasýnda çok az ses çýkarmasý

kaygýlar nedeni ile bunun yerini alacak malzemenin:

gönderilmektedir.

PC çok sert, darbe direnci, boyutsal kararlýlýðý

bir malzemedir. Bu onun en etkin özelliðidir.

ve ýsý direnci güçlü ve sýcaklýk performansý

Kýrýlmaz ve berrak olmasý PCyi 19 litre (5

düþük bir plastiktir. Su ve gazlara karþý

galon) su þiþeleri (damacanalarý) ya da 4.55

b a r i ye r ö ze l l i ð i n i s p ete n z ay ý f t ý r.

litre (1 galon) süt þiþeleri gibi tekrar kullanýlan

Polikarbonatýn bazý özellikleri Tablo 1de

þiþeler için iyi uyum saðlayan bir ambalaj

özetlenmektedir.

malzemesi yapmaktadýr. Bu þiþelerin

Derin çekilebilme özelliði iyidir.

Polikarbonatýn suya, yaða, alkollere, meyve

merkezlerine sahip sistemler geliþtirilmiþ

sularýna, alifatik hidrokarbonlara ve etanolün

bulunmaktadýr. Hafif ve kýrýlmayan Polikarbonat

sulu çözeltilerine karþý dayanýklýlýðý çok iyidir.

þiþeler ve kaplar günlük iþlerin çoðunu

Ancak aseton ve dimetil etil keton gibi bazý

kolaylaþtýrmakta ve hasara uðrama riskini

çözücüler ve alkalilerle etkileþimlerde

ve de nakliye masraflarýný cam þiþelerden

bulunmaktadýr. Polikarbonat FDA onaylýdýr,

hafif olmasý nedeni ile azaltmaktadýr. PC ile

ve gýda ile temas uygulamalarý, mikro dalga

temin edilen kalýplama fleksýbýlitesi sayesinde

fýrýn ürünleri ve gýda depolama kaplarýný

dört köþeli þiþeler yuvarlak olanlara nazaran

kapsamaktadýr.

% 30 daha az yer iþgal etmektedirler. PC
Tablo.1

Polikarbonatýn bazý özellikleri
 Özgül aðýrlýðý
 Iþýk geçirgenliði
 Camsý geçiþ sýcaklýðý (Tg)
 Yük altýnda eðilme sýcaklýðý (Heat deflection point) 1.8 MPada
 Çekme dayanýmý
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1.20 gr/cm3
% 88 - 91
149 -180°C
127 -132°C
10.000 psi

Depozitolu þiþeler iadeli sistemde 50 defadan fazla

 Güçlü darbe direnci ve kýrýlma direnci

diðer bir olumlu özelliði olarak bildirilmektedir.

 Aðýrlýðý azaltan
 Gürültüyü hafifleten ve

DEPOZÝTOLU ÞÝÞELER ÝÇÝN

 Temizlenebilme

 Darbe direnci saðlayan özellikte olmasý için camýn

a)Enjeksiyonla gerdirerek üflemeli kalýplama ile üretilen

Pürüzsüz, düzgün ve kapalý yüzeyinin standart

depozitolu plastikle deðiþtirilmesi gerekmektedir.

þiþelerde Makrolon 2858 çeþidinin ve

makinelerde piyasada bulunan çok sayýdaki standart

Nitekim bu eðilim örneðin Hollanda gibi bazý ülkelerde

b)Ekstrüzyonla üflemeli kalýplama ile üretilen þiþelerde

temizlik madelleri ile kusursuz temizleme

baþlatýlmýþ bulunmaktadýr.

ise Makrolon 1239 çeþidinin kullanýlmasý
önerilmektedir.

saðlanmaktadýr. Ancak temizlik maddelerinin

damacanalarýn tekrar kullanýmý için yýkama
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MFR: 13 gr/10 dakika

uygunluðunun kullanýlmadan önce kontrol edilmesi

Camýn yerine depozitolu ve þeffaf plastik üretimi için

gerekmektedir. Keza PCden yapýlan kaplar standart

polikarbonat hammaddesi ideal olarak tercih

yöntemlerle de sterilize edilebilmektedir.

edilmektedir. Çünkü bu hammaddeden üretilmiþ
mamul þiþe tüm kullanýcýlara avantajlar saðlamaktadýr.

ASE PLASTÝK, Ýstanbul
KORMAG AMBALAJ, Ýstanbul

Polikarbonatlar stiren, butadien ve akrilonitril esaslý

Biberon

Türkiyedeki Polikarbonat þiþe üreticilerinden bazýlarý:

polimerlerle karýþtýrýlabilmektedirler. Ancak toplam

 Sesi azaltma

PLAÞ PLASTÝK, Ýstanbul

karýþýmdaki PC oranýnýn diðerlerinden fazla olmasý

PCnin bastýrma özelliði þiþelerin dolumu sýrasýnda,

WATERTEK AMBALAJ, Ýstanbul

gerekmektedir.

teslimat ve toplama sýrasýnda, gürültü çýkmasýný
önlemektedir.

Polikarbonatýn bazý ülkelerdeki ticari adlarý:
 Lexan-General Electric, ABD

 Aðýrlýðý azaltma

 Makrolon-Bayer, Almanya

Yurtdýþýnda çok sýk kullanýlan süt þiþelerinin boþ

 Pokalon-Lonza, Almanya

aðýrlýðýnýn 80 gr gibi son derece düþük bir seviyede

olarak tescil edilmiþ bulunmaktadýr.

olduðu bilinmektedir. Bu, süt üretim tesisleri ve
daðýtýmcýlarýnýn nakliye ve yakýt masraflarýndan

Devam edecek

Ambalaj Bülteni Eylül / Ekim 2006
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Araþtýrma
Kaynak: Package Design Magazine
Aslýhan ARIKAN, Araþtýrma Uzmaný

Mikrodalgaya Konabilen Modern Ambalajlar
Alüminyum folyolu ambalajlar mikrodalga fýrýnlarda güvenle kullanýlabilir.
Resim 1

Mikrodalga fýrýn kullanan çoðu insan alüminyum
folyolu gýda ambalajlarý dahil tüm metal malzemelerin
fýrýndan uzak tutulmasý gerektiðini düþünür. Bu
düþünce de, metalin mikrodalga fýrýna konmasýna
kesinlikle karþý çýkan kýlavuzlar ve genel kurallarla
desteklenmektedir. Birçok kýlavuzda alüminyum
folyolu ambalajlarýn adý bile geçmez. Ayný kýlavuzlarda,
mikrodalgada ýsýtma sýrasýnda tavuðun ayaklarý gibi
açýktaki parçalarýn kapatýlmasý için folyo kullanýmýnýn
tavsiye edilmesi ise ilginçtir.

Resim 3

Çoðu zaman fýrýn duvarlarýnda küçük lekeler ya da

Donmuþ lazanya ve kýyma gibi bazý gýdalarda, sýcaklýk

ýsýnma testlerinde verimlilik alt seviyedeyken, çýrpýlmýþ

yanmýþ noktalar oluþturur ki bunlar fýrýnýn çalýþmasýný

modelinin alüminyum folyo tepsilerde plastik tepsilere

yumurta ile yapýlanlarda üst seviyedeydi. Donmuþ

etkilemez.

göre daha düzenli olduðu görülmüþtür. Bazen ýsýtýlan

lazanya ve kýymada alýnan sonuçlar ise orta

gýdanýn görünümü alüminyum folyo tepsilerde yüzeyin

seviyedeydi. Folyo kapaklý plastik kaplarda kapaðýn

kýzarmasý ve kabuk baðlamasý nedeniyle daha iyiyken,

ýsýnma verimliliðine etkisi çok küçüktü. Kapaksýz

plastik tepsilerde gýda yüzeyi ýslak ve yumuþak

durum ile ayný ýsýnma sonucunun elde edilmesi için

kalmýþtýr. Bu durum, folyoda ve plastik tepside ýsýtýlan

gereken ilave ýsýnma süresi tahminen %10 idi.

Mikrodalgada Ýyi Isýtma
Isýnma modelleri oldukça farklý olmasýna raðmen
alüminyum folyolu ambalajlarda bulunan gýdanýn

Çeliþkiler...

Alüminyum folyolu ambalajlarýn mikrodalgaya girecek
gýdalarda kullanýlmasýnýn mikrodalga fiziðine göre
bir sakýncasý yoktur ve bu durum geçmiþte yapýlmýþ
birtakým deneysel çalýþmalara ters düþmektedir.
1970lerden 1990lara kadar yapýlan çalýþmalarda
alüminyum folyo tepsilerin mikrodalga fýrýnlarda
kullanýlmasý son derece uygun bulunmuþ ve daha iyi
ýsýnma saðlanabileceði belirtilmiþtir. Fraunhofer Proses
Mühendisliði Enstitüsünde yakýn zamanda yapýlan
bir araþtýrma da bu sonuçlarý desteklemiþtir.
Modern mikrodalga fýrýnlarda, gýda kaplarýnýn ya da
yemeklerin üzerine konduðu, cam ya da seramik bir
döner tabla vardýr (Resim 1). Bu döner tabla gýda
kabýný fýrýn içindeki mikrodalga arayüzü boyunca
sürekli çevirerek ýsýnmanýn daha dengeli olmasýný
saðlar. Mikrodalga enerjisi, genellikle fýrýn duvarýnýn
sað tarafýnda bulunan bir mikrodalga penceresinden
fýrýna girer ve gýda içinde emilene kadar fýrýn
duvarlarýndan yansýyarak saçýlýr. Bu enerjinin küçük
bir bölümü pencereden geçerek tekrar elektromanyetik
mikrodalga alanýný oluþturan cihaz olan magnetrona
yansýyabilir. Ancak, eðer fýrýnda hiçbir emici malzeme
yoksa, çok miktarda güç geri yansýyabilir
ve magnetronda termal aþýnma olabilir. Alüminyum
folyolu gýda kaplarýnýn bulunmasý bu durumu pek
fazla deðiþtirmez. Bu kaplar geri yansýmayý pek
arttýrmaz ve magnetronun kullaným ömrünü etkilemez.
Alüminyum folyo içeren mikrodalgafýrýnlarda
kullanýlmasý ile ilgili diðer bir konu da kap ile fýrýnýn
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ýsýnma kalitesi plastik tepside ýsýtmaya benziyor.
Resim 2

Sýcaklýk modelleri çýrpýlmýþ sývý yumurtanýn kýsa bir
süre ýsýtýlmasý ve sonra da katýlaþmýþ kýsmýn sývý
malzemeden ayrýlmasýyla basit bir biçimde
görselleþtirilebilir. Bu iþlem Resim 3te görülmektedir.

metal duvarlarý arasýnda kývýlcým oluþmasýdýr. Gýda
ambalajýnýn metal yüzeyi ile fýrýn duvarý arasýnda
sadece birkaç milimetrelik bir hava boþluðu býrakýlýrsa
bu kývýlcýmlardan güvenle korunmak mümkün olur.
Cam döner levha sayesinde ambalaj malzemesi ile
hem fýrýn duvarý hem de zemin arasýnda güvenli bir
mesafe kalmakta ve kývýlcým meydana gelme olasýlýðý
büyük oranda düþmektedir.
Fraunhofer Proses Mühendisliði ve Ambalaj Enstitüsü
alüminyum folyo içeren farklý ambalajlar içindeki
gýdalarýn mikrodalgada ýsýtýlmasýný yeniden
deðerlendirmek için evde kullanýlan bazý modern
mikrodalga fýrýnlarda bir çalýþma yapmýþtýr. Test edilen
ambalajlar arasýnda farklý boylarda alüminyum folyo
tepsiler, folyo ya da lamine folyo kapaklý plastik
kaplar, ve folyo ile örtülmüþ tabaklar vardý. Resim
2de kullanýlan folyo tepsilerden iki tanesi
görülmektedir. Benzer plastik tepsilerle performans
karþýlaþtýrmasý yapýlmýþtýr. Mikrodalga gücü 700 W
ile 1000 W arasýnda deðiþen dört farklý fýrýn
kullanýlmýþtýr. Isýtýlan gýdalar arasýnda çýrpýlmýþ
yumurta, donmuþ lazanya ve kýyma sayýlabilir.
Mikrodalgada ýsýtýlan gýdalar minimum ve maksimum
sýcaklýklar, sýcaklýk modelleri ve gýdanýn görünüþü

açýsýndan incelenmiþtir.
Alüminyum folyo içeren ambalajlarla yapýlan
mikrodalgada ýsýtma deneylerinin sonuçlarý þöyle
özetlenebilir:
1)Alüminyum folyo içeren gýda ambalajlarý
mikrodalgada güvenle ýsýtýlabilir.
2)Mikrodalga fýrýnda iyi ýsýtma kalitesi elde edilebilir.
3)Hýzlý ýsýtma yapýlabilir.

Alüminyum Folyonun Mikrodalgada
Güvenle Kullanýlmasý
Alüminyum folyo içeren 200den fazla ambalaj tek
bir tehlikeli durumla karþýlaþmadan ve fýrýna hiçbir
hasar verilmeden mikrodalga fýrýnlarda ýsýtýldý.
Alüminyum folyo tepsilerde elektrik kývýlcýmý oluþumu
ancak boþ tepsilerin birbirine ya da fýrýn duvarýna
deðmesi gibi çok þiddetli kötü kullanma koþullarýnda
gözlendi. Bu koþullarýn özellikle oluþturulmasý gerekti
ve bunlarýn dikkatsiz kullaným sonucu meydana
gelmesi dahi pek olasý deðildir. Bu nedenle bu
durumlar mikrodalga fýrýnlarýn normal kullanýmý
sýrasýnda pek meydana gelmez. Kývýlcýmlar büyük
görünse bile tehlikeli deðildir ve fýrýna hasar vermez.

Resim 4

Folyolu tepsilerde mikrodalga gücü genellikle tepsideki
harcýn yüzeyinden baþlayarak gýdaya girer ve karýþým
da yüzeyden katýlaþmaya baþlar. Mikrodalga alanýnýn
karýþýma kenarlardan köþelerden ve dipten giriþi
folyo tarafýndan engellendiði için daha yavaþ ýsýnýr

lazanyanýn karþýlaþtýrýldýðý Resim 4te görülmektedir.
Neredeyse tüm ýsýtma denemelerinde, basit bir ýsýtma
planý ile alüminyum folyo tepsilerde de plastik tepsiler
kadar baþarýlý sonuçlar elde etmek mümkün olmuþtur.
Fýrýn gücü maksimuma ayarlanmýþ ve seçilen ýsýtma
süreleri planlý bir hesaplamadan alýnmýþtýr. Isýnma

Sonuç olarak alüminyum folyo içeren
ambalajlara sarýlmýþ gýdalarýn mikrodalgada
ýsýtýlmasýnda hiçbir sorun yoktur. Bazý basit
kurallara uyulursa bu iþlem güvenlidir.

þekli gýdaya ve tepsinin þekline göre ayarlanýrsa

Alüminyum folyo içeren ambalajlarla alýnan

alüminyum folyo tepsilerle daha iyi ýsýnmanýn

ýsýnma sonuçlarý plastik ambalajlarla alýnanlarla

saðlanmasý da mümkündür.

aynýdýr. Ancak, ýsýnma biçimleri çok farklýdýr
ve mamulün dikkatle meydana getirilmesi

ve daha uzun süre sývý kalýr. Tepside veya

Hýzlý Isýtma

gerekir. Bu nedenle, alüminyum folyo

bölmeninkenarlarýnda ve köþelerinde, özellikle de

Alüminyum folyo içeren ambalajlarda mikrodalgada

ambalajlar mikrodalgaya konan mamuller için

dip tarafta minimum sýcaklýklar, tepsiye yakýn yüzeyde

ýsýtma çoðu zaman plastik ambalajlardaki kadar hýzlý

uygun bir seçenektir ve yeni mamuller

veya bölmenin merkezinde ise maksimum sýcaklýklar

olur. Ayný ýsýnma sonucunu elde etmek için folyo

yapýlýrken göz ardý edilmemelidir. Bileþik

ölçülmüþtür.

tepsilerin ýsýnma süresi plastik tepsilere göre daha
uzun olmak zorundadýr. Gýdanýn bileþimine ve tepsinin

Plastik tepsilerdeki mikrodalga ýsýtma örnekleri de

þekline baðlý olarak ýsýnma süresi % 20 ile % 70

hemen hemen ayný özellikteydi. Harcýn katýlaþmasý

arasýnda uzatýlmýþtýr.

ýsýtma gibi özel uygulamalarda gerçekten
avantajlý olabilir.

malzemenin kenarlarýndan ve köþelerinden baþladý.
Yüzey dahil orta alanýn büyük bölümü daha yavaþ

Tüketilen elektrik enerjisi de ayný oranda artmýþ ve

ýsýndý ve seçilen ýsýnma süreleri ile sývý kaldý. Resim

alüminyum folyo tepsilerde fýrýn tasarýmýnýn ýsýnma

3teki ýsýtma modelinin daha iyi görülmesi için, sývý

performansýný daha fazla etkilediði gözlenmiþtir.

malzeme kýsmý kazýnýp çýkarýlmýþtýr. Köþelerde ve

Genellikle, küçük folyo tepsilerde ýsýnma verimliliði

kenarlarda maksimum sýcaklýklar ölçülürken, tepsinin

daha düþük, büyük folyo tepsilerde ise daha yüksekti.

ya da bölmenin ortasýnda yüzey yakýnýnda minimum

Isýnma verimliliði ile gýdanýn özellikleri arasýndaki

sýcaklýklar elde edildi.

baðlantý çok net deðildi. Musluk suyuyla yapýlan
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