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Çocuklarýn Açamayacaðý Ambalajlar
Bölüm 2 (Bu yazýnýn 1. Bölümü Ocak-Þubat 2008 sayýlý dergimizin, Dosya bölümünde yayýnlanmýþtýr).
Çocuklarýn Güvenliðini Saðlayýn, Piþman Olmayýn
Çocuklarýn ulaþamayacaðý yerde saklayýn!
Bu tavsiye çoðu zaman yeterli olmaz. Çocuk
emniyeti, özellikle ilaç ya da ilaç ambalajý imal
eden kiþiler için önemli bir konudur. Peki, ilaç
endüstrisi çocuk güvenliði konusunda gerekeni

emniyetli ambalaja ait þartlar açýkça
tanýmlanýyor.
Çocuklarýn açamayacaðý ambalajlara ait
uluslararasý standartlarda, ambalajýn özellikleri
ve uygulanmasý zorunlu olan testler yer alýr.
Ambalaj üreticileri ve ilaç üreticileri kendi

olabilir. Çocuklarýn eriþemeyeceði yerde
saklayýn tavsiyesi ve hatta ilaçlarýn güvenli
bir yerde kilitli tutulmasý yeterli olmaz. Bu
tedbirler çoðu zaman iþe yaramaz. Onaylý
çocuk emniyetli ambalaj bu sorunu sorumlu
biçimde çözebilecek tek yöntemdir.
Tasarým seçenekleri ve imalat
Ýlaçlarda farklý çocuk emniyeti özellikleri
bulunur. Çocuklarýn açamayacaðý bir ambalaj
ya açýlmasý zor bir malzemeden yapýlýr ya da
ambalajý açmak için bir hile gerekir. Çocuk
emniyetli ambalajýn tasarýmý ve imalatý ile
ilgili en iyi çözüm fiziksel deðil zihinsel
yetenekleri temel almalýdýr. Fiziksel olarak
zorlamayan ama çocuklarýn þans eseri
çözemeyeceði kadar karmaþýk iki eylem
üzerinde durulmalýdýr. Ama çocuk emniyeti
düzeneði þiþeler gibi tekrar kapanabilen
kaplarla sýnýrlý kalmaz; blister þeritler gibi
tekrar kapanmayan ambalajlar da, örneðin
çok güçlü ama ayný zamanda fleksibýl (esnek)
folyolar kullanýlarak ya da folyolara, ilaca
ulaþmak için soyulup atýlmasý gereken (soyit) kendinden yapýþkanlý kapaklar takýlarak
çocuk emniyetli yapýlabilir ve yapýlmalýdýr.

yapýyor mu?
Tüm çocuk zehirlenmelerinin yaklaþýk %
45inin nedenin ilaçlardan kaynaklandýðý
söylenmektedir. Ama emniyetli ambalajlarla
artýk güvenlik çok daha kolay
Birçok ülkede çocuk emniyetli (çocuklarýn
açamayacaðý) ambalaja sahip olmasý gereken
çok sayýda ilaç piyasaya sürülüyor. Ancak
çocuk emniyetli ambalajda satýlmak zorunda
olan ilaç türleri hakkýndaki yasal talimatlar
ülkeler arasýnda farklýlýklar gösteriyor. Bununla
beraber, hepsinin ortak bir noktasý var: Çocuk
güvenliði düzeneklerinin hatasýz çalýþmasýný
saðlamak için tüm yönetmeliklerde çocuk
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ambalajlarýnýn bu standartlara uygun olduðunu
ve mevcut hükümleri saðladýðýný bir sertifika
ile kanýtlamalýdýr. Ama dikkat edin: sadece EN
45011e göre belgelendirme kurumu olarak
onaylanmýþ kuruluþlarýn bu sertifikalarý verme
izni vardýr! Ancak onaylý belgelendirme
kurumlarý gerekli testleri yapabilir, standartlara
uygun olan ambalajlara onay verebilir ve
böylece güvenilir belgelendirme ve yasal
koruma imkâný saðlayabilir.
Ýlaçlarda çocuk emniyetli kapaklarýn olmasý
özellikle önemlidir çünkü yanlýþlýkla alýnan
ilaçlar küçük çocuklarýn saðlýklarýnýn ciddi
þekilde bozulmasýna veya ölüme bile neden

Yasal koþullar
Sadece bir þiþede, blisterde, vs. çocuk emniyetli
kapak olmasý çocuk emniyeti özelliðinin kanýtý
olamayacaðý için, çocuk emniyeti düzeneðinin
doðru iþlediðini göstermek üzere bir ambalajýn
saðlamasý gereken koþullarý tanýmlayan
uluslararasý CRP (çocuk emniyetli ambalaj)
standartlarý belirlenmiþtir. Avrupa Birliðinde,
özellikle iki standart geçerlidir: tekrar
kapanabilen çocuk emniyetli ambalaj için ISO
8317 (2003) ve ilaçlarda kullanýlan tekrar
kapanmayan çocuk emniyetli ambalaj için EN
14375 (2004). Bu standartlar çocuklarýn
açamayacaðý ambalajlar için kalite
standartlarýdýr ve ayný zamanda ambalajlardaki

çocuk güvenliðini kanýtlamanýn yaygýn kabul
görmüþ tek olasýlýðýdýr.
Bu nedenle, ister dolumcular ve ambalaj
imalatçýlarý isterse ilaç üreticileri olsun, tüm
ilaç endüstrisinin birbiriyle uyumlu standartlarý
olmalý ve mümkün olan en yüksek standartlara
göre imalat yapýlmalýdýr.
Belgelendirme prosedürü sýrasýnda, hem
çocuklara hem yaþlýlara yönelik çocuk emniyetli
ambalaj için standartlaþtýrýlmýþ testler yapýlarak
bunlarýn iþlevsel güvenilirliði ve kullaným
kolaylýðý temin edilir. 42 ile 51 aylýk arasý
200 çocuktan oluþan bir gruptan ambalajý
beþ dakika içinde ve akýllarýna gelen herhangi
bir yolla açmaya çalýþmalarý istenir. Beþ dakika
sonra, ambalajýn nasýl açýlacaðý onlara bir kez
gösterilir ve baþka bir þey söylenmez. Sonra
çocuklar beþ dakika daha deneyebilir
Ýlk beþ dakika içinde ambalajý açabilen
çocuk oraný yüzde 15in üstünde deðilse
ambalaj türü çocuk emniyetli kabul edilebilir.
On dakikalýk test süresinin tamamý
düþünüldüðünde, ambalajý açabilen çocuk
oraný yüzde 20den fazla olmamalýdýr.
Öte yandan, yaþlarý 50 ile 70 arasýnda
deðiþen 100 yetiþkinden bir test ambalajýný
beþ dakika içinde açmalarý istenmiþ ve nasýl
yapýlacaðý önceden gösterilmemiþ. Ýkinci
denemede bir dakika içinde açmalarý ve
doðru biçimde tekrar kapamalarý istenmiþ.
100 kiþiden en az 90 tanesi ambalajý
açabilir ve doðru biçimde tekrar
kapatabilirse, test ambalajýnýn açýlabilirliði
yaþlý insanlar için uygun ve elveriþli kabul
edilebilir.
Blister ambalajlarda, ambalajýn ne zaman
açýk kabul edileceðinin tanýmlanmasý
önemlidir. EN 14375e göre, çocuklarla
yapýlan testlerde, bir blister ambalajýn
açýldýðýnýn kabul edilmesi için çocuklarýn
sekiz taneden fazlasýný
ç ý k a r a b i l m e s i g e re k i r
(blisterde sekizden fazla
boþluk olmalý, eðer
yoksa test için en az
10 tane temin
edilmelidir). Ancak
test uygulanan
kiþinin sekiz taneden
fazla çýkarabilmesi durumunda
o ambalajý açýlmýþ olarak kabul etmek

de tehlikelidir, çünkü sekiz taneden çok daha
azýnýn bile yanlýþlýkla yutulmasý halinde çocuklar
için çok tehlikeli olabilecek birçok ilaç vardýr.
US 16 CFR § 1700.20de belirtilen ABD
þartlarýna göre açýlmýþ (çýkarýlmýþ olan ilaç
sayýsý) teriminin tanýmý aktif bileþenin
tehlikelilik derecesine baðlýdýr (toksisite
derecesi). Çok katý ABD standartlarý ile
kýyaslandýðýnda, EN 14375 (2003)teki
güvenilirlik ve risk deðerlendirmesi kýsmen
tartýþýlabilir.
Anlatýlan test prosedürleri çocuk emniyetli
ambalaj standartlarýna uygundur ve EN
45011e göre onaylanmýþ olup söz konusu
ambalajýn mevcut standartlara uygunluðunu
belgeleme izni olan belgelendirme kurumlarý
tarafýndan uygulanýr. (Belgelendirme prosedürü
ile ilgili detaylý bilgiyi www.childresistant.org
da bulabilirsiniz.)
Ýlaçlarda CRPnin zorunlu olarak kullanýlmasý
Ýngilterede, ilaçlarda ve týbbi düzeneklerde
CRPnin ne zaman kullanýlacaðýna 2003 Ýlaç
(Çocuk Güvenliði) Yönetmeliðine göre karar
verilir. Bu yönetmelik Aspirin, parasetamol
ya da 24 mgden fazla demir elementi içeren
ya da bunlardan oluþan týbbi ürünlerin çocuk
emniyetli kaplarda satýlmasý ya da temin

edilmesini gerektirir. Bu talimatlarýn çocuk
güvenliðini saðlamak için yeterli olduðu
þüphelidir çünkü bu üç madde dýþýnda,
tansiyon ilacý ve antibiyotikler gibi, baþka
çok tehlikeli ilaçlar da vardýr.
Buna karþýlýk, Almanyadaki yönetmelikler
çok daha katýdýr. Burada, Devlet Ýlaç ve Týbbi
Cihaz Kurumu, mutlaka dayanýklý ambalaja
konmasý gereken birkaç yüz aktif ilaç
maddesini içeren bir liste hazýrlamýþtýr.
Almanyada ilaçlara ait çocuk emniyetli
ambalajlar Alman Ýlaç Yasasýnýn 28. bölümünde
baðlayýcý biçimde düzenlenmiþtir. ABD çocuk
emniyetli ambalaj konusunda öncüdür. US 16
CFR § 1700 çerçevesinde hazýrlanan yasal
þartlar daha katý ve daha kapsamlýdýr. Bu
yasa, reçete ile verilen tüm ilaçlarda (birkaç
istisna hariç) çocuk emniyetli ambalaj (CRP)
kullanýlmasýný gerektirmektedir. Bu yasada
ayrýca çocuk emniyetli ambalajýn karþýlamasý
gereken talepler ve koþullar da belirtilmektedir.
Avrupa Birliðinde, tehlikeli ev kimyasallarý
dýþýnda, ilaçlar için çocuk emniyetli ambalaj
kullanýlmasý ile ilgili tutarlý yönetmelikler
yoktur.
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Ama Avrupanýn birleþme süreci
düþünüldüðünde, asýl mesele bu tür tutarlý
yönetmeliklerin yapýlýp yapýlmayacaðý deðil,
ne zaman yapýlacaðýdýr. Bunlar ileride
yapýlacaktýr ve büyük olasýlýkla Amerikadakiler
kadar ve hatta daha da katý olacaklar ve en
yüksek kalite standartlarýný saðlamaya
çalýþacaklardýr. Bu nedenle bugün çeþitli
Avrupa ülkelerinde zaten iþ yapmakta olan
ilaç firmalarý için çocuklarýn açamayacaðý
ambalajlarýn sürekli olarak kullanýlmasý özellikle
önemlidir. Þu anda, ülkelere özgü çok sayýda
yönetmelikle karþý karþýyalar. Sadece bu
nedenle bile iþi saðlama almalarý ve tüm

ülkelerin yasal koþullarýný saðlayabilmek için
yüksek kaliteli onaylý çocuk emniyetli ambalaj
kullanmalarý özellikle tavsiye edilir. Bu
gerçekten mümkündür, çünkü ISO 8317 ve
DIN EN 14375 standartlarý tüm Avrupada
kabul görmüþtür, ama gelecekte, Avrupa
yasalarýnýn çýkarýlmasýyla beraber, çok kesin
ve katý yönetmelikler de gelecektir.
Onaylý çocuk emniyeti
Onaylý çocuk emniyetli ambalaj kullanýlmasý
kaza halinde olasý tazminat taleplerine karþý
güvenilir, emniyet ve yasal koruma saðlamada
tek baþýna yeterli olabilir.
Çocuklarýn açamayacaðý ambalaj gerektiren
ilaç türü ve bileþenler hakkýnda yasal farklýlýklar
olmasýna raðmen, ilaçlarda kullanýlan çocuk
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emniyetli ambalaja ait standartlar (ISO 8317
ve EN 14375) birçok ülkede kabul edilmiþ ve
onaylanmýþtýr. Ýlaç alanýnda, ISO 8317 ve EN
14375nin Amerikadaki karþýlýðý US 16 CFR
§ 1700dür. Bir ambalajý onaylatýrken,
Amerikan standartlarý unutulmamalýdýr, bir
ambalajý her iki standarda göre onaylatmak
hem daha pratik hem de çok daha uygun
maliyetli olabilir. CRPnin onaylanmasý ve Avrupa
ve ABDde kabul edilmesi ile ilgili sorular için,
Almanyadaki
Institut
VerpackungsMarktforschungdan tarafsýz fikir
alabilirsiniz.
Ancak, uluslararasý standartlar, yasalar ve
endüstrinin kendini
çocuk emniyetli
ambalaj alanýna
gönüllü olarak
adamasý gibi
faktörlerin çocuklarýn
korunmasýna önemli
k at k ý s ý o l m a k l a
b e r a b e r, ç o c u k
güvenliðinin önünde
hala engeller vardýr.
Ne yazýk ki, karar
veren kiþilerdeki
bilgisizlik ve
umursamazlýk hala
fark edilir düzeydedir.
Bu da endiþeye yol
açmaktadýr.
Ay r ý c a , s a d e c e
görüntü olarak çocuk
emniyetli gibi duran ambalajlar da vardýr. Bu
ambalajlarýn kapaðý kabýn çocuklar tarafýndan
açýlma riskini azaltabilir ama ortadan kaldýrmaz.
Bu ambalajlar yasal anlamda çocuk emniyetli
deðildir ve onaylý bir kurum tarafýndan
belgelenmemiþtir.
Özellikle blister ambalajlarda, imalatçýlar
blister ambalajlar için belli tipteki lamine
kapak folyosunun onaylandýðý ve üzerinde bu
folyo bulunan tüm blisterlerin standartlara
göre çocuk emniyetli olduðu gibi yanlýþ bir
düþünceye sahiptir. Gerçekte böyle deðildir,
çünkü blister ambalajda çocuk güvenliðini
etkileyen çok þey vardýr: kapak folyosunun
malzemesi ve büyüklüðü ve hatta farklý kavite
tasarýmlarý çocuk emniyetli ambalajýn etkinliðini
önemli oranda deðiþtirebilir, örneðin kavitenin

biçimi ve büyüklüðü; blister ambalajlarda,
içerideki haplarýn ya da tabletlerin özellikleri
bile ambalajýn çocuk emniyetini etkileyebilir.
Bu nedenle, bir ambalajýn parçalarýný ya da
bileþenlerini onaylatmak mümkün deðildir.
Çocuk emniyetli ambalaj hakkýndaki mevcut
hükümler uyarýnca sadece komple bir ambalaja
çocuk emniyeti onayý verilebilir.
Bu nedenle blister ambalajlar yapýlýrken
uygulanabilecek tek sorumlu yaklaþým her
yeni blister ambalajý tasarýmýný tekrar
kapanmayan çocuk emniyetli ambalajla ilgili
EN 14375 uyarýnca test edip onaylamaktýr.
Ayný kural þiþeler gibi tekrar kapanabilen
ambalajlar için de geçerlidir. Bir kapak tek
baþýna çocuk emniyetli ilan edilemez. Sadece
kapak-kap kombinasyonlarýna ISO 8317
uyarýnca belge verilebilir. Eðer bir kapak farklý
boydaki kaplarda kullanýlýyorsa, bir ambalaj
ailesine onay verilebilir. Bu durumda, söz
konusu kapakla beraber en küçük ve en
büyük boy kap da test edilmelidir. Her iki
kombinasyon da ISO 8317 koþullarýný
karþýlýyorsa, ikisinin arasýndaki tüm kapakkap kombinasyonlarý ISO 8317ye göre
onaylanabilir.
Kazalarý önlemede proaktif adýmlar
Ýlaç üreticilerini ve ambalaj imalatçýlarýný çocuk
emniyetli ambalaj konusunu gerekli sorumluluk
duygusuyla ele almaya teþvik etmek gerekir,
çünkü çocuklarýn güvenliði onlarýn ellerindedir.
Tekrar kapanabilen ve kapanmayan çocuk
emniyetli ambalajlarda kullanýlan yaratýcý ve
akýllý yöntemlerin zamanýnda uygulamaya
konmasý halinde baþarýlý olma þansý yüksektir.
Bu nedenle onaylý çocuk emniyetli ambalaj
konusunu baþtan itibaren, özellikle de ürün
geliþtirmenin ilk aþamalarýnda ele almak
kesinlikle tavsiye edilir. Böylece prototipler
ve teknik yaklaþýmlar en iyi hale getirilebilir.
Onaylý bir belgeleme kurumu tarafýndan
belgelenen firmalar, çocuk emniyetinin hem
ilaçlar için vazgeçilmez bir önlem, hem de
modern ambalaj pazarlama stratejilerinin
temel argümanlarýndan biri olduðunu bilerek
hareket etmektedirler.
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Atýk Elektriklenme Kaynaklý Kir, Toz, Tüy Sorunu ve Çözümü
Gýda ambalajý üretiminde, gýda üreten
tesiste gýda dolumu esnasýnda, tüketiciye
satýþ noktasýnda ve hatta ürün tüketici
tarafýndan kullanýlýrken karþýlaþýlan önemli
sorunlardan biri statik elektriklenme sebebi
ile oluþan kir, toz ve tüydür.
Herhangi bir aþamada statik elektrikle
yüklenen bir ürün mýknatýs gibi çevresindeki,
toz, kir, tüy gibi tüm konteminantlarý üzerine
çekecektir. Bu tür sorunlarý gerek ürün
üzerindeki konteminantlarda, gerekse de
teþhirde olan ambalajlarýn tozlu; dolayýsýyla
çekiciliðini kaybetmiþ ambalajlarýnda hemen
fark edebiliriz.
Sürtünme ile iki malzeme, triboelektrik
olayýna yol açar. Buna statik yük diyoruz.
Kalýplama sýrasýnda oluþan yüksek basýnç ve
sürtünme statik elektrik oluþturur ve bu
kalýplama sonrasý havadaki zýt yüklü toz
parçacýklarýný kendilerine doðru çekip kir ve
tozun ürün üzerinde toplanmasýna sebep
olur.
Eðer ürettiðimiz malzeme iletken bir
malzeme ise, bunun üzerindeki statik yükü
topraklayarak sorunu çözebiliriz. Ürünün
üzerine düþtüðü ve ürün üzerinde iþlem
yapýlan tüm masalarý iletken bir malzemeden
yapýp, bunlarý yine tesis içinde bulunan gerçek
bir toprak hattýna baðlamak sorunu çözecektir.
Diðer bir yöntem ise ürünün özelliðine ve
þekline göre metal bir fýrça kullanmaktýr.
Telleri iletken olan fýrçanýn telleri yine iletken
fýrça gövdesine ve fýrça gövdesi de toprak
hattýna baðlandýðýnda, fýrçanýn tellerine deðen
ürünlerdeki statik yük topraklanmýþ olacaktýr.
Hatta ürünün fýrçanýn tellerine deðmesi
bile zorunlu deðildir. Belli bir yakýnlýkta olmalarý
bile ayný sonucu verecektir. Çünkü týpký bir
paratonerde olduðu gibi, elektrik yükünün
kendilerinin üzerine deþarjýný endükleyerek
çalýþýrlar.
Ancak genelde karþýlaþýlan sorun iletken
ürünlerden çok yalýtkan ürünlerdeki statik
yükün eleminasyonudur. Yalýtkan malzemeler,
üzerlerinden yükün hareketine müsaade
etmezler. Dolayýsýyla bu yükler içeride
hapsolmuþ gibidir ve topraklama ile sonuç
alýnamaz. Yalýtkan bir malzeme üzerinde
oluþan yükler, ancak yüklerin atomdan atoma
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veya molekülden moleküle rastlantýsal
sýçramalarý sýrasýnda nötürleþebilir. Dolayýsýyla
kaybolmalarý için uzunca bir süre gerekir.
Piyasada satýlan antistatik katký malzemelerinin
çoðu bu süreyi azaltmaya yardýmcý olmaktadýr.
Ancak bunlar hemen üretim sonrasý oluþacak
konteminasyona tam çözüm olamamaktadýrlar.
Yalýtkan ve statik elektrikle yüklenmiþ
bir ürünün yanýna zýt yönlü birer yük daha
yerleþtirmek suretiyle, her biri birer elektrik
dipol momentine dönüþtürülerek, yol açtýklarý
elektrik alanlarýnýn etkinlik mesafesi, hemen
hemen sýfýrlanabilir. Bunu baþarmanýn bir
yolu, malzemenin etrafýndaki havayý
iyonlaþtýrmaktýr. Havada zaten bir miktar iyon
doðal halde bulunmaktadýr. Havayý
iyonlaþtýrmanýn bir yöntemi, radyoaktif
maddeler kullanmaktýr. Ancak, havada yapay
iyon çiftleri oluþturmanýn en yaygýn yöntemi,
elektrik alanlarýný kullanmaktýr.
Ýki sivri iletken uç arasýnda, yüksek bir
gerilim uygulanýrsa; iyonlaþma elde edilebilir.
Ýyon jeneratörleri de denilen hava iyonlaþtýrma
aygýtlarý, bu yöntemle çalýþýr.
Aygýt sadece havadan elektron almakta
olup, kendisi iyon üretmemekte, yalnýzca
havadaki iyonlarý harekete geçirip, sayýlarýnýn
artmasýný saðlamaktadýr. Ýyonlar bu halleriyle,
statik yük barýndýran yalýtkanýn civarýna
ulaþtýklarýnda, yalýtkanýn içindeki yüklerle
birleþip onlarý nötürleyemeseler de, bu
yüklerin iþaretine uygun olarak yalýtkanýn
üzerine dizilip, oluþturduklarý elektrik
alanlarýnýn, malzemenin içinde hapsolmasýný
saðlarlar.
Ancak, tozlu bir ortam söz konusu
olduðunda, bu aygýtlar, tozun havayla birlikte
hareketine ve bu arada, az veya çok,
malzemenin üzerinde birikmesine yol açabilir.
Böyle durumlar için, iyonlaþmýþ havayý bir
tabancayla doðrudan malzemenin üzerine
yönlendirmek, bir yandan statik sorununu
hallederken, diðer yandan malzemeyi tozdan
arýndýrýyor olacaktýr.
Statik elektrik eleminasyonunda diðer
önemli bir unsurda havadaki nem unsurudur.
Nemli havada daha çok sayýda iyon çifti
bulunduðundan, oluþan statik yükün bir kýsmý
nötürlenir. Bunu saðlamak için üretim alaný
Yavuz EROÐLU
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içerisine nem üreten, cihazlar konulabilir.
Bunlar statik elektrik problemini, kayda deðer
biçimde azaltacaktýr. Ancak ortamda arttýrýlacak
nem miktarýnýn, çalýþan personelde
oluþturacaðý rahatsýzlýk, makinelerde
oluþturacaðý korozyon ve bakteri oluþumu
için uygun bir ortam oluþturacaðý unutulmadan
planlanmalýdýr.
Temel olarak, ürüne, hammaddeye
(dielektrik katsayýsý), ürünün proses
safhalarýna, üretim alanýndaki nem oranýna
göre, statik yükün eleminasyonu için bir plan
oluþturulmalýdýr. Bu mücadelenin temel
unsurlarý olan, Bekletme, Nemlendirme,
Topraklama, Ýyon Jeneratörleri (Bar, Tabanca,
vs.) her biri bu plan çerçevesinde
konumlandýrýlmadýrlar. Ambalaj üreticisinin
ve Gýda üreticisinin bu konuda ortak bir
çalýþma yürütmeleri, statik yükün farklý
noktalarda tekrarlanmasýný engelleyecek ve
hijyenik ve çekici görünümlü ürünlerin
tüketiciye ulaþtýrýlmasýný saðlayacaktýr.
SEM Plastik bu konuda gerek kendi
bünyesinde, gerekse de üniversiteler ve
baðýmsýz danýþmanlar vasýtasý ile etkin bir
çalýþma yürütmektedir. Firmamýz bu konuda
sektördeki önemli Gýda üreticileriyle ortak
çalýþmalar yürütmesi dýþýnda, kendi
sektöründeki meslektaþlarýyla bu konudaki
bilgi ve tecrübesini paylaþmaktadýr.

Araþtýrma
Kaynak: Applied Market Information, Haziran 2007

Poliamid Üretim Kapasiteleri
Artýyor
Geçtiðimiz yýllarýn verilerini içeren bir
araþtýrmaya göre, önde gelen PA (poliamid)
üreticilerinin giderek güçlendiði görülüyor.
Avrupadaki poliamid pazarý son üç yýl içinde
yýlda ortalama %3,7 büyüdü ve ortalama
GSMH de ayný dönemde %2,2 arttý.
Önümüzdeki dört yýl içinde Orta Avrupadaki
büyümeye ve uzun vadede yýlda %2,3
oranýndaki GSMH artýþý tahminlerine raðmen
PA tüketiminin yýlda %3,4 düþeceði tahmin
ediliyor. Plastik iþleyicilerinin PA bileþikleri
veya polimerleri talebinin 2006 yýlýnda 863.000
tona ulaþtýðý bildirilirken; bu talebin 2010
yýlýnda 986.000 ton civarýnda olmasý bekleniyor
(Bu araþtýrmaya sadece PA6, PA66 ve yüksek
sýcaklýktaki naylon türleri dahil edilmiþ).
Poliamidlerin en çok tüketildiði uygulama
alaný olarak hala otomotiv endüstrisi ilk sýrada
yer alýyor. Bu sektörde, yaklaþýk 20 yýldýr,
metalin kullanýldýðý birçok uygulamada, bu
malzemenin yerini alan PAlar almaktadýr.
PAnýn elastomerler ve katký maddeleriyle
deðiþtirilebilmesinin otomotiv parçasý
tasarýmcýlarý için tercih edilmeye devam
SON KULLANIMA GÖRE 2006 YILINDA AVRUPADAKÝ
POLÝAMÝD TALEBÝ
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edileceði sonucunu çýkarýyor. PA/metal (melez)
parçalarý artýk yerine oturdu ve modüler
tasarýmlarda parça ve iþlev entegrasyonunu
s a ð l ý yo r. B u n e d e n l e o t o m o t i v
mühendisliðindeki PA talebi (araba üretimi
hacimlerinde pek artýþ olmamakla beraber)
yýlda %4e varan oranlarda artmaya devam
edecek ve PA pazarýnýn bütünündeki orta
vadeli büyümeyi büyük oranda destekleyecek.
Elektrik endüstrisinde PA talebi artýþý 2010
yýlýna kadar daha sakin olacaðý ve yýlda yaklaþýk
%2,5lük bir oranla devam edecek, ancak
bazý Orta Avrupa ülkelerinde daha yüksek
büyüme oranlarý görülebilir.
Poliamid iþleme sektöründe, müþteri tabaný
son 5 yýl içinde özellikle otomotiv, elektrik
ve film ambalaj sektörlerinde daha konsantre
hale geldi. En büyük 100 þirket 2006 yýlýnda
280.000 ton (Avrupadaki toplam PA talebinin
%32si) kullandý.
Talebin azaldýðý ve arzýn nispeten dengeli
olduðu pazar koþullarý düþünülecek olursa,
PA üreticileri ve PA bileþikleri üretenler
m ü þ te r i n i n f i k i r l e r i n e ve p a z a r
segmentasyonuna, marka oluþturmaya ve
nihayet deðer zincirinin yeniden
oluþturulmasýna daha fazla dikkat etmeliler.
PA üreticilerinin arzdaki liderliði Avrupa
pazarýndaki baðýmsýz bileþik üreticilerine göre
2006 yýlýnda 2,6 milyar Eurodan fazla güçlendi.
Son 18 ay içinde, BASF ve DSM dahil bazý PA

üreticileri kendi ürün ve pazar stratejilerini
geniþleyen mühendislik termoplastik ürün
seçenekleri ve dünyanýn her yerinde PA ihtiyacý
olan küresel müþterilere ürün arz etme gereði
doðrultusunda tekrar tanýmlamaya baþladý.
Gerçekten baþarýlý olan serbest (baðýmsýz)
PA bileþik üreticilerinin sayýsý pek deðiþmiyor.
Bunlar plastik endüstrisinde çeþitli yollarla
sürdürülebilir konumlar elde etti. Bunlarýn iþ
modelleri ise þöyle: Uzmanlar, portföy satýcýlarý,
geri dönüþümcüler ve fason imalatçýlar.
Tamamen PAya odaklanan çok az bileþik
üreticisi var. Portföy çözümler öneren
þirketler genellikle distribütör ve/veya tüccar
(trader). Geri dönüþtürülmüþ ürünler üzerinde
duran þirketler malzeme bulunabilirliði
bakýmýndan bazý kýsýtlamalar yaþýyor, fason
olarak PA bileþiði üretmek ise tek baþýna kar
getirmiyor.

