Araþtýrma
Hazýrlayanlar:
Lütfi Fikri ALPAKIN / ASD Baþ Danýþmaný
Aslýhan ARIKAN, Araþtýrma Uzmaný

Aseptik ambalaj sistemleri

Sývý (Likit) Ürünler ve Ambalajlarý [Bölüm 8]
Her türlü sývý (likit) gýda ve gýda dýþý ürün ambalajlarý konusunda hazýrladýðýmýz yazý dizisine plastik
grubuna dahil Polikarbonattan üretilen kap ve þiþelerle devam ediyoruz.

Bu boruya daha sonra ürün konarak ürün seviyesinin

Aseptik ambalaj sistemi steril ürünün aseptik

altýndan enine yapýþtýrma yapýlýr ve ambalajýn tamamen

dolumunu yapabilmeli ve kabý hava geçirmez þekilde

Dýþ polietilen
Baský mürekkebi

kapatarak sterilliðin taþýma ve daðýtým iþlemleri

Kaðýt

boyunca korunmasýný saðlamalýdýr. Aseptik ambalaj

Polietilen
Alüminyum folyo
Ýç polietilen (oksitlenmiþ)
Ýç polietilen (oksitlenmemiþ)

sisteminin,

mümkün kýlacak þekilde baðlanabilme,

Aseptik dolum yapýlan ambalajlar, geniþ bir alanda
kullanýlmaktadýr. Uygulama alanlarý kýsaca aþaðýda
özetlenmiþtir:

Yazýmýz konusu aseptik dolum yapýlan çok katlý
karton kutular olduðu için bu þekle en bilinen ticari
uygulamayý yapan Tetra Pak firmasýnýn ürünleridir.
Ancak bu konuda Sig Combibloc ve Elopak isimlerindeki
firmalar da faaliyet göstermektedirler.
Hangi aseptik iþlemi ile yapýlýrsa yapýlsýn dolumun
yapýldýðý ortamýn da tam steril bir ortam olmasý
gerekmektedir. Hatta dolum ambalaj malzemesi,
örneðin karton kutu ve içi doldurulacak ürün, ayný
üretim hattý üzerinde tam steril bir ortamda üretilmiþ
ve bu ortamda hava geçirmez bir þekilde kapatýlmýþ
olmak zorundadýr. Yoksa aseptik bir dolumdan
bahsetmek doðru olmayacaktýr.
Son yýllarda aseptik dolum yapýlan çok katlý karton
kutularda baþta süt olmak üzere meyve sularý, çeþitli
meþrubat ve benzeri içecekler, ayrýca meyve özleri,
çorbalar, salça, puding ve benzeri akýþkan olmayan
ürünler de giderek artan oranlarda tüketime
sunulmaktadýr.
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toplam dolum hacminin %30u oranýnda bir üst
boþluk oluþturulabilir. Bu sterilizasyon, dolum ve

Þekil 1: Aseptik dolumda kullanýlan lamine kartonun
tipik yapýsý

basýnçta tutulan bir odacýk içinde yapýlmaktadýr.

2. Kullanýlmadan önce baþarýyla sterilize edilebilme,

1) Mikrobiyal bozulmaya maruz kalabilecek gýda
maddelerinin korunmasýnda; gýdalarda uzun süreli
raf ömrü saðlanmasý amacý ile ambalaj yapýlmasýnda,
kýsaca gýda ambalajlanmasýnda,
2) Týbbi alanda kullanýlacak sývý ya da diðer maddelerin
ayný amaçla mikrobik etkilerinin arýndýrýlmasýnda,
kýsacasý medikal alanda,
3) Bunlarýn dýþýnda mikroplardan arýndýrýlmýþ bir
ortam gerektiren üretim süreçlerinde kullanýlmaktadýr.
Aseptik hale getirme iþlemi, birden fazla yöntemle
saðlanabilmektedir.
En yaygýn olarak bilinen geleneksel yöntem, termal
ýsý þoku da denilen önce ýsýtýlýp sonra dolum sýcaklýðýna
soðutma yöntemidir. Ayrýca, aseptik hale getirme
iþlemi kimyasal maddelerle temas ettirilerek,
temizlenerek ya da ýþýnlama ile de yapýlabilmektedir.
Dolayýsýyla aseptik bir dolum ambalajýnýn hangi
yöntemle aseptik hale getirilecekse o iþleme dayanýklý
bir malzemeden üretilmiþ olmasý gerekmektedir.

hava ya da diðer atýl gazlar doldurulmak suretiyle

kapatma süreçleri steril hava ile 0.5 atm fazla

1. Ýþleme sistemine, ürünün aseptik aktarýlmasýný

Aseptik Dolum Yapýlan Çok Katlý Karton Kutular

dolmasý saðlanýr. Alternatif olarak, ambalajlara steril

3. Doldurma, kapama ve kritik transfer iþlemlerini

1) Þekillendir-Doldur-Kapat Kutular

steril bir ortamda gerçekleþtirebilme,

Ambalaj malzemesi, baskýsý yapýlmýþ ve kolay þekil

4. Kullanýmdan sonra tamamen temizlenebilme gibi

alsýn diye kat yerleri hazýrlanmýþ rulolar halinde gelir.

dört temel kritere uygun olmasý gerekmektedir.

Bir kenarýna yapýþýk plastik bir þerit vardýr (bunun

yerinin çapraz kesiti de vardýr. Kapatýlan ambalajlar

nedeni sonra açýklanacak) ve ambalaj malzemesi

daha sonra kalýplarla baský yapýlarak dikdörtgen blok

Kullanýlan ambalaj malzemesinin türü ürünün özelliðine,

ýslatma sistemi veya derin banyo sistemi ile sterilize

haline getirilmekte ve sonra üst ve alt kapaklar

ürünün ve ambalajýn maliyetine ve tüketici tercihlerine

edilmiþtir.

göre deðiþmektedir. Aseptik ürünlerde en çok
kullanýlan tüketici ambalajý lamine karton olmakla

Islatma sisteminde, ambalaj malzemesinin iç yüzeyine

beraber, baþlýca beþ grup aseptik ambalaj ekipmaný

sývý bir film oluþmasýna yardýmcý bir ýslatma maddesi

vardýr ve bunlarýn en önemli özellikleri aþaðýda

içeren ince bir H2O2 film (%15-35 yoðunlukta)

açýklanmýþtýr:

uygulanýr. Bu malzeme daha sonra bir çift silindirin

Sürekli aðdan karton yapma metotlarýndan biri Þekil
2de görülmektedir; bu þemada uzunlamasýna ek

kapatýlýp, elektrikle ýsýtýlmýþ hava kullanýlarak ambalajýn
gövdesine yapýþtýrýlmaktadýr.

Plastik takviye þeridi
Makaradan gelen
lamine þerit

ürün giriþi
Uzunlamasýna ýsýyla yapýþtýrýcý

arasýndan geçirilerek sývýnýn fazlasý atýlýr ve tüp

UHT - Ultra yüksek ýsý iþlemi ile aseptik
ambalajlama
UHT, sývý gýdalarýn bir ýsý þoku þeklinde çok kýsa süre
ile çok yüksek ýsýya (ýsýl iþleme) tabi tutularak
üründeki saðlýða zararlý mikroorganizmalarýn yok
edilmesi iþlemidir. Bu yöntem sadece aseptik koþullar
altýnda geçerli olmaktadýr. Baþka bir deyimle ýsýl
iþlemin ardýndan ürün, önceden sterilize edilmiþ
ambalaj malzemesi kullanýlarak aseptik koþullar
altýnda, yani dýþ ortamdan yalýtýlmýþ steril bir haznede
ambalajlanmaktadýr. Ýþleme ve depolama arasýndaki
h e r a þ a m a a s e pt i k k o þ u l l a r a l t ý n d a
gerçekleþtirilmektedir .

Asterilizasyonu ambalajlama, önce ambalaj
malzemesinin sterilizasyonu ve daha sonra da normal
koþullarda üreyen mikroorganizmalardan arýnmýþ
ürünün, steril bir ortamda ambalaj malzemesine
dolumu ve ürünün tekrar kirlenmesini önlemek amacý
ile ambalajýn sýzdýrmaz bir þekilde kapatýlmasý olarak
tanýmlanmaktadýr. Ambalaj malzemesinin sýzdýrmazlýðý,
hem ürünün dýþarýya, hem de ýþýðýn ve oksijenin
içeriye sýzmayacak þekilde üretilmesi anlamýna
gelmektedir.

A. Karton sistemleri

biçiminde bir elektrikli ýsýtýcýnýn altýna sokularak iç

Aseptik karton ambalaj bu görevi yerine getirebilmek
için altý katmandan oluþturulmuþ bir malzemedir.
Dýþarýdan içeriye doðru sýrasýyla,

Karton malzeme, içeriden ve dýþarýdan polietilen

yüzey 120°Cye kadar ýsýtýlýp H2O2 buharlaþtýrýlýr.

tabakalardan oluþmaktadýr. Bu karton sývý geçirmez

Derin banyo sisteminde, ambalaj malzemesi H2O2

 Neme karþý koruyucu PE,
 Saðlamlaþtýrýcý ve ambalaj þeklini veren karton,
 Yapýþtýrýcý PE,
 Oksijen, koku ve ýþýðý engelleyen aseptik alüminyum
tabaka,
 Yapýþtýrýcý PE ve
 Sývý tutucu PE tabakalardan oluþmaktadýr.

ve iç ve dýþ yüzeyler ýsýyla kapatýlabilir. O2 ve ýþýk

(%35 konsantrasyon) içeren, en az 70°C sýcaklýktaki

bariyeri görevi gören ince (6.3 µm) bir alüminyum

derin bir banyoya sokularak 6 saniye bekletilir.

tabaka da vardýr. Tipik bir kartonun yapýsý Þekil 1de

Peroksidin büyük bölümü silindirlerde sýkýlýp atýldýktan

görülmektedir. Tabakalarýn iþlevleri þunlardýr:

sonra malzemenin her iki tarafý (nozüllerden gelen)

Bu yapýsý aseptik ambalaja kutudan dýþarý ürün ve
dýþarýdan kutuya mikroorganizma, gaz, buhar ya da
ýþýðýn sýzmasýný önleyecek bir özellik kazandýrmaktadýr.

korur ve paket kapaklarýnýn yapýþtýrýlmasýný saðlar

Gýdalarýn steril koþullarda, taze ve güvenli þekilde
tüketicilere ulaþtýrýlabilmesini saðlayan iþleme ve
ambalajlama teknolojileri, sürekli yenilenen ve
çeþitlenen alanlardan biri haline gelmiþ bulunmaktadýr.
Günümüzde kullanýlan teknolojiler sayesinde artýk
çok sayýda gýda güvenle alýnýp tüketilmek üzere
ambalaja girmektedir.

kaplanmýþ, aðartýlmýþ ve aðartýlmamýþ karton

hava ile ýsýtýlýp 125°Cye getirilir ve peroksit
1. Dýþtaki polietilen (15 g/m2) mürekkep tabakasýný

buharlaþtýrýlýr.

Dý þ
Ýç
Enine yapýþtýrma
çeneleri

Þekil 2: Sürekli aðdan kutu oluþturma metotlarýndan biri;
kutunun iç kenarýný koruyan polietilen þeridi göstermek
için uzunlamasýna ek yerinin kesiti geniþletilmiþtir.

2) Prefabrike Kutular
Bu tür sistemlerde, boþ prefabrike kutular
kullanýlmaktadýr. Kutular kalýpla kesilir, kat yerleri

2. Aðartýlmýþ karton (186 g/m2) bir dekor taþýyýcý

Sterilize edilen ambalaj malzemesi bir makineye

yapýlýr ve uzunlamasýna ek yeri de kutunun iç

görevi görür ve ambalaj için gereken mekanik sertliði

alýnarak boru haline getirilip ýsýyla kapatma sistemi

tabakasýnýn týraþlanýp geri katlanmasý suretiyle

saðlar.

kullanýlarak uzunlamasýna yapýþtýrýlýr. Bu süreçte,

fabrikada oluþturulur (Þekil 3). Kutular, dolgu

3. Lamine polietilen (25 g/m2) alüminyumu kartona

sterilizasyondan önce eklenen þerit uzunlamasýna

baðlar.

ek yerinin iç yüzeyi boyunca ýsýyla yapýþtýrýlarak

4. Alüminyum folyo (6.3 µm) gaz bariyeri görevi

kutunun dýþý ile içi arasýndaki baðlantý kesilir. Bu

görür ve ürünü ýþýktan korur.

þerit olmasa tabakalarý bozabilecek ya da þiþirebilecek

5. Ýçteki iki kat polietilen (15 g/m2 ve 25 g/m2)

ürün böylece alüminyum ve karton tabakalara deðmez.

sývý bariyeri oluþturur.

makinesinde son þeklini almasý ve üst ek yerinin
oluþturulup yapýþtýrýlmasý için düzleþtirilip hazýrlanmýþ
halde fabrikaya gelir. Bu iþlemler steril olmayan
koþullar altýnda yapýlmakla beraber tekrar kirlenmeyi
önlemek için tedbirler alýnýr.
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Araþtýrma
Dolum makinesinin aseptik alanýnda iþlemlerin sýrayla

soðuk ortamda daðýtým masrafýný ortadan

yapýldýðý birkaç iþlevsel bölge vardýr. Hafif fazla

kaldýrmaktadýr. Bu ambalajýn Base, Mid, Square ve

basýnçlý steril hava verilerek her bölgede sterillik

Slim olmak üzere dört farklý çeþidi bulunmaktadýr.

korunmaktadýr. Kutunun iç yüzeyi ince sprey ya da

3. Tetra Recart  Ambalaj malzemesini ve ambalajlanan
Ürün

sýcak havada peroksit buharý olarak kullanýlan %35lik

ürünü ayný anda sterilize edebilen bir teknoloji

H2O2 çözeltisi ile sterilize edilir ve buhar kutunun

kullanýlarak geliþtirilen Tetra Recart, geleneksel olarak

yüzeyinde sývý peroksit olarak yoðunlaþýr. Peroksit

konserve kutularýnda ve cam kavanozlarda

170-200°C arasý sýcak hava ile giderilir. Alternatif

ambalajlanan meyve, sebze, vb ürünler için
Ürün

olarak, kutunun içine eþit biçimde %1-2lik H2O2

geliþtirilmiþtir.

püskürtülür ve sonra da yaklaþýk 10 saniye süreyle

4. Tetra Rex  Daha çok süt ambalajý olarak kullanýlan,

çok yoðun UV radyasyon uygulanýr. Daha sonra

tepesi üçgen biçimindeki ambalajdýr.

peroksit sýcak hava püskürtülüp ýsýtýlarak giderilir.
Kutudaki peroksit kalýntýsý ve çevre atmosferdeki

Ürün

peroksit kirliliði gibi sorunlar bu ikinci süreçte daha
kolay çözülmektedir çünkü kullanýlan toplam peroksit
miktarý öncekine göre 20 ile 30 kat azdýr.
Sürecin sonraki aþamasý dolumdur. Paketin
dökülmeden açýlýp boþaltýlabilmesi için üst tarafta
belli bir boþluk býrakýlmasý daima tavsiye edilmektedir.
Ýçindeki malzemenin çalkalanmasý gerekiyorsa (örneðin
aromalý sütler ve posalý meyve sularýnda) üst boþluk

Þekil 3: Aseptik lamine mukavva kutularda kullanýlan üç
tür yan yapýþtýrma: (a) uzunlamasýna ek yerinin iç tarafýnda
plastik þeritle üst üste bindirme (þekillendir-doldur-kapat
kutulardaki gibi); (b) kutunun iç tabakasý soyulur ve
kalýnlýðýn azaldýðý yerden geri katlanarak yapýþtýrma
(prefabrike kutulardaki gibi); (c) ürünü kartonun kesik
kenarlarýna maruz býrakmayan yüzgeç tipi yapýþtýrma.

Elopak ürünleri

þarttýr. Meyve suyu gibi ürünlerde, ürün ile paketin
üst tarafý arasýndaki boþluðun buhar ya da N2 gibi

Tetra Pak ürünleri

Elopak dünyada aseptik dolum yapýlan karton kutu

bir atýl fazla doldurulmasý þarttýr. Buhar kullanýlýrsa,

Tetra Pak ambalajlarda süt ürünleri ambalajlarý halen

üretimi yapan firmalardan biridir. Firmanýn

buharýn yoðunlaþmasý sonucunda üst tarafýn hacmi

önemli bir yere sahip bulunmaktadýr. Bunun yaný

ürünlerinden en çok bilineni ise Pure-Pak ismiyle

azalýr. Tanecikli katý madde içeren ambalajlarda olduðu

sýra, birçok farklý gýda ürünü de iþlenip ambalajlama

lanse edilen Süt ve süt ürünleri için kullanýlan karton

gibi, dolu paketi ürünün arasýndan yapýþtýrmak

sistemleri sayesinde bu ürünler aylarca soðutulmadan

kutulardýr.

mümkün deðilse üst boþluk þart olmaktadýr. Üst

saklanýrken, tat ve besin deðerlerini korumaktadýrlar.

boþluk yapýþtýrma iþleminin ürün çizgisinin üzerinden

Bu ambalajlama sistemi, meyve sularý, meyveli

Sig Combibloc

yapýlmasýný saðlamakta ve katý maddenin üst ek

içecekler, þarap ve su gibi geniþ hacimli ürünler için

Firma, dünyada bu alanda üretim yapan üçüncü

yerine sýkýþarak sterillik kaybýna yol açmasýný

hesaplý ve ekonomik daðýtým imkaný saðlamaktadýr.

firmadýr. Ýçecek sektörüne ürün saðlayan firmanýn
özellikle süt ambalajlarý ile dikkat çekmektedir.

önlemektedir.
Firmanýn ürünlerinden bazýlarý aþaðýda sýralanmýþtýr:
Kutunun üstü dolum sonrasýnda katlanarak
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kapatýlmaktadýr. Yapýþtýrma iþlemi endüksiyonlu

1. Tetra Classic Aseptik  Orijinal dört yüzlü karton

ýsýyla veya ultrasonlu kaynakla yapýlmakta ve üretim

kutu. 1961 yýlýnda aseptik versiyonu tüketicilerin

ve tarih kodlarý daha sonra ink-jet baský ile veya üst

hizmetine sunulmuþtur. Bu kutu kolay bozulan gýda

ek yerine yakýlarak eklenmektedir. Yanlarda dýþa

maddelerinin ambalajlanmasýna izin vererek soðutmaya

uzanan kanatlar ya da kulaklar aþaðý katlanýp sýcak

ihtiyaç duymadan daðýtýlmasýna ve saklanmasýna

hava ile pakete yapýþtýrýlmaktadýr. Biten kutular son

olanak saðlamýþtýr.

ambalajlama iþlemi için konveyör bandýna

2. Tetra Brik Aseptik  Modüler aseptik ambalaj.

konulmaktadýr.

Üst üste konulabilmeleri için tasarlanmýþtýr. Ürünün
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Kaynaklar:
1. Food Packaging Principles and Practice, 2005
2. Tetra Pak Türkiye yayýnlarý

Araþtýrma
Kaynak: Verpackungs-Rundschau, 2006 Temmuz

Baskýlý Katlanýr Kutularda Kör Yazýsý Kontrolü

zamanda z(x,y) yüzeyinin x ve yye göre kýsmi

Ancak, yalnýz bu standarttan sapmalar deðil, deðiþik

gereksinimlerine tam uygun olarak geliþtirilmesini

türevleri ile belirlenir. Böylece, tespit edilen

nokta formlarý da kullanýlmaktadýr. Noktalar piramit

saðlamak amacýyla Krohada çeþitli tanýtým toplantýlarý

yoðunluktan bu gradyanlar belirlenebilir. Bu iki

þeklinde, plato gibi yassý veya yuvarlak ve çeþitli

yapýldý. Ayrýca, ilgili tüm hususlarýn olabildiðince

gradyanýn hesaplanmasý ve Albedo olarak adlandýrýlan

çaplarda olabilmektedirler. Bu nokta þekillerinin hepsi

Shape from Shading (Gölge ile Þekillendirme) yardýmý

anlaþýlmýþtýr. Bu da, in-situ GmbH tarafýndan DotScan

ölçüm makineleri üreticisi olan Wenzel Praezision

dikkate alýnabilmesi için, Kroha iki rakip firma olan

üçüncü bir bilinmeyenin elemine edilmesi için, ýþýk

tanýnmaktadýr. Braille koþullarýna göre bu noktalar,

ile 3D (3 boyutlu) þekil belirleme

ile daha da geliþtirilerek endüstride kullanýlabilecek

firmasý aracýlýðýyla, Münih yakýnlarýndaki Sauerlachda

August Faller KG ve Theis GmbH & Co. KG temsilcilerini

kaynaðý en az bilinen üç farklý konumdayken yapýlan

kör yazýsýnýn üstüne yerleþtirilen bir þablona göre

DotScan ile, baskýlý katlanýr kutulardaki kör yazýlarý

bir ürün elde edilmiþtir.

yerleþik görüntü iþleme uzmaný olan in-situ GmbH

de davet etti.

çekimler gerekir. Albedo; kamera duyarlýlýðý, ýþýk

aranýr. Noktalar hafif yatýk da olabilirler.

(Braille kodu) için saðlýklý, hýzlý, kullanýmý kolay, ama

yoðunluðu ve yayýnýk yansýma için yansýtma

ile temas kuruldu. Bundan sonra, Rosenheim Meslek

ayný zamanda uygun fiyatlý bir kontrol ve okuma

Parlaklýk daðýlýmý ile þekil belirleme

Yüksek Okulundan Prof. Dr. Hartmut Ernste kör

SfS algoritmasýnýn ana prensibi

katsayýsýnýn çarpýmýna verilen addýr. Ölçüm

sistemi geliþtirildi. Bunu temelini Shape from Shading

Leonardo da Vinci ve Rembrandt gibi sanatçýlar açýk

yazýsý kontrolü açýsýndan mevcut tekniklerin

Bu þekil belirleme yöntemi iki kademede çalýþýr: Önce,

doðruluðunu yükseltmek için DotScanda dört çekim

algoritmasý ile 3D þekil algýlama oluþturmaktadýr.

ve koyu renkler kullanarak iki boyutlu resimlerde

incelenmesi ve yeni çözüm olanaklarýnýn araþtýrýlmasý

bir nesnenin algýlanan gri deðerlerinden yüzeyin X

ile çalýþýlýr. Matematiksel olarak daha kapsamlý olan

Sonucu kendi gereksinimlerine uygulayabilmek için,

derinlik duygusunu kusursuzluk düzeyine taþýmýþlardýr.

projesi verildi. Burada önemli kriterler þunlardý:

ve Y yönündeki gradyanlarý (yükseklik farklarý)

ikinci adýmda entegrasyon yoluyla gradyanlardan bir

sistemin geliþtirilmesine katlanýr kutu endüstrisinin

Optik ölçüm yöntemi Shape from Shading (SfS),

- Ölçüm hýzý,

belirlenir. Bir kamera tarafýndan tespit edilen yoðunluk

yükseklik haritasý elde edilir.

temsilcileri tarafýndan eþlik edildi.

bu prensibi tersine çevirir. Basit bir örnek ile bunu

- X, Y ve Z yönlerinde ölçüm belirsizlikleri,

aþaðýdaki parametrelere baðlýdýr: Kameranýn konumu

daha iyi açýklamak mümkün: Beyaz bir mermer heykel

- Basit bir ölçüm düzeni,

ve ýþýk hassasiyeti; gelen ýþýðýn yönü ve yoðunluðu;

Ölçüm yöntemi

Ýlaç kutularýnda, Braille kodu olarak adlandýrýlan kör

tek bir yandan aydýnlatýlacak olursa, gölgelerin

- Yöntemin saðlýklýlýðý,

malzeme ve yere (ve baskýya da), ve de gelen ýþýðýn

Bu durumda, bu bilgilere göre endüstriyel bir cihaz

yazýsý noktalarý günümüzde sýk sýk kullanýlmaktadýr

etkisiyle, yani þekle baðlý parlaklýk daðýlýmý ile, 3

- ve doðal olarak, rekabet edebilen bir maliyet.

bilinen yön vektörü ile, aranan p ve q gradyanlarýnýn

geliþtirme görevi in-situ GmbHya verildi. SfS

(Resim 1). Bu tür bir yazýda böyle bir nokta bile

boyutlu bir izlenim elde ederiz. Bir nesnenin bu

elde edildiði, söz konusu yüzey elemanýnýn bilinmeyen

algoritmasý yeni geliþtirilmiþ deðildir; Erlangen

eksik olacak olursa, metin çok tehlikeli bir þekilde

parlaklýk daðýlýmý (gölgeleri) bir kamera ile tespit

normali (dikmesi) n arasýndaki açýya da baðlý yansýtma

Üniversitesinin bir yan kuruluþu olan 3D-Shape ile

yanlýþ anlaþýlabilir. Bunun için, yasa koyucu, kör

edilecek olursa, uygun algoritmalar kullanýlarak bunun

katsayýsý. Bu iliþki, Resim 3te þematik olarak

birlikte çalýþýlarak koþullara uyum saðlanmýþ ve

yazýsý baskýlarýnýn kontrol edilmeleri gerektiðine, ve

3 boyutlu þekli hesaplanabilir. Resim 2de, fotoðraf

gösterilmiþtir.

optimize edilmiþtir. Bundan baþka, pahalý, görüntü

bunun da, katlanýr kutunun bir köre ya da görme

çekme düzenini deðiþtirmeden, iki farklý yönden

özürlüye verileceði þekilde; yani, üstten, renkli

aydýnlatýlmýþ olan beyaz bir küp örneði görülmektedir.

göstermektedir. Bu tür karakteristik parlaklýk

Resim 5: Braille noktalarý baskýlý katlanýr kutunun 3
boyutlu þekli. Gri kademeleri, kabartma baskýnýn
yüksekliðini gösteriyor. Rahatsýz edici baskýdan burada
bir iz yok. Braille alfabesinin bilinmesi halinde buradaki
Braille yazýsýnýn okunmasý artýk çok kolay.

ðý

Braille noktalarýný deðiþtirebileceði ve ayný zamanda

Resim 4: Kör yazýsý noktalarýnýn belirgin bir þekilde
ortaya çýktýðý 3 boyutlu veri seti. Burada, eþik deðeri
üzerinde çok az ve çok yüksek vurgulanmýþ noktalar
açýkça ayýrt edilebiliyor.

hemen ortaya koyan, ticari, katlanýr kutular basýldý.

na

profilindeki deðiþim, farký çok açýk bir þekilde

Resim 2: Ýki farklý yönden aydýnlatýlmýþ olan bir küpün
ýþýk yoðunluðu profili

ay

edilecek nesnenin dokunularak kontrol edilmesi

sonunda, her optik yöntemde olanaklarýn sýnýrlarýný
Kamera

kK

Her iki fotoðrafýn bir satýrýndaki (kýrmýzý hat) yoðunluk

ön-iþlem filtrelerinin geliþtirilmesi gerekiyordu. En

Gri deðeri

Iþý

baskýlarýn yanýnda olmasýna karar vermiþtir. Kontrol

Bunun için dokuz adet farklý 3D ölçüm yöntemi
Yüzey
Z (x,y)

Ön iþleme tabi tutulmuþ görüntülere bundan sonra,

Sýnýrlamalar

3 boyutlu bir veri setini hesaplayan SfS algoritmasý

SfS, söz konusu nesnenin 3 boyutlu þeklini verir;

uygulandý (Resim 4 ve 5). Artýk, bu noktalar bulutunun

ancak, örneðin Triangulations (üçgenleþtirme) yöntemi

çok yavaþ olduðu için, bu kontrolde yalnýz hasara

daðýlýmýnýn deðerlendirilmesi, þekillerin belirlenmesine

mercek altýna alýndý ve iþe uygunluklarý incelendi.

neden olmayan yöntemler kullanýlabilir. Burada

yaramaktadýr.

En sona üç ana yöntem kaldý:

analiz edilmesi ile Braille noktalarýnýn konumu ve

gibi kesin aralýklarý ve yükseklik ölçülerini doðrudan

- Shape from Shading (SfS),

yüksekliði belirlenebilir. Diðerlerinin yaný sýra, kutu

vermez. 3 boyutlu þekil hakkýndaki bilgiler sürekli

üzerindeki olasý bir tümsek de algýlanabilir ve analiz

yüzeydeki gölgelerden, ve yumuþak konturlardan

sonunda elemine edilir. Bir kalibrasyon yöntemi ile,

elde edilir. SfS algoritmasý dik kenarlarý, ve gölgeler

nokta yükseklikleri milimetrenin yüzde birine kadar

oluþturan kýrýþýklarý algýlamaz. Braille noktalarý ve

doðrulukla belirlenebilirler.

diðer kabartma baskýlý yazýlar veya kabartma rakamlar

yararlýlýklarý kontrol edilen, optik ve bulunduðu yerde
uygulanabilecek çeþitli çözümler söz konusu olmuþtur.

Geliþtirme projelerinin kronolojisi

- Faz kaydýrma yöntemi,

En uygun yöntemin Shape from Shading olduðu

Kör yazýsý için bir DotScan kontrol sistemi geliþtirme

- Lazer, ýþýk kesme yöntemi.

inisiyatifi, týbbi ürünler için katlanýr kutular üreten
Kroha GmbH firmasýndan geldi.

Tarama mekaniðine, ve karmaþýk ve pahalý satýr
projektörlerine gerek duymayan, ve dolayýsýyla önemli

Resim 1: Braille noktalý ve baskýlý bir katlanýr kutunun görünüþü. Braille
noktalarýnýn daha iyi görülebilmeleri için, yan taraftan çapraz olarak aydýnlatýlmýþtýr.
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Kör yazýsýnýn kontrol edilmesinin gereði açýkça

bir maliyet avantajý olan SfS bu üç yöntem arasýndan

görüldükten sonra firma kendisine optik çözümler

özellikle sivrildi. Ölçüm belirsizlikleri ve ölçüm

sunabilecek bir ortak aramaya baþladý. Bir koordinat

hassasiyeti açýsýndan da SfS avantajlýydý.

Resim 3: Shape from Shading yönteminin çalýþma
prensibi: Bir kamera tarafýndan kaydedilen, bir
nesnenin yüzey elemanýnýn parlaklýðý, gelen ýþýðýn
yoðunluðuna, kameranýn ýþýða duyarlýlýðýna, yüzeyin
rengine ve her þeyden önce, gelen ýþýðýn yön vektörü
s ile söz konusu yüzey elemanýnýn normal vektörü
(dikmesi) n arasýndaki açýya baðlýdýr. Yüzey elemanýnýn
durumuna göre, yüzey þekli hakkýndaki bilgileri
içeren belirli bir gölge formu elde edilir.

bu yönteme çok uygundur. Bunlardan baþka, diðer
Son adýmda noktalarýn Braille alfabesine

optik yöntemlerde de olduðu gibi, SfS optik olarak

iliþkilendirilmeleri gerekir. Burada Marburg-Medium

iyi huylu yüzeylere gerek duyar. Þeffaf veya buzlu

Yüzey normalleri (dikmeler), söz konusu nesnenin

iþaret gurubu kendini kabul ettirmiþ, nokta aralýklarý,

cam gibi yarý þeffaf ortamlar, ya da ayna gibi parlak

yüzey elemanlarýnýn X ve Y gradyanlarý ile, ve ayný

iþaret aralýklarý ve satýr aralýklarý belirlenmiþtir.

yüzeyler, bu yöntem yalnýz yayýnýk yansýmalarý dikkate
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Araþtýrma
aldýðý için, uygun deðildir. Metal baský çubuklarý

Vurgulanmasý gereken bir husus da, yöntemin çok

Diðer yararlarý

(patrisler) üzerindeki ve hafif yansýmalý katlanýr

saðlýklý olmasý ve hareketli bir aksamý bulunmadýðý

DotScan aslýnda Braille noktalarýnýn 3 boyutlu

kutulardaki kabartma kör yazýlarýnýn da kolayca

için mekanik açýdan sadeliðidir. Bir ölçümde 150

algýlanmasý için geliþtirildi; ancak, donanýmý

okunabildiði görülmüþtür.

mmye kadar bir görüntü sahasý kapsanabilir.

deðiþtirmeden ayný zamanda, bir yazýlým ilavesiyle,

Deðerlendirme süresi görüntü sahasýnýn büyüklüðü

kabartmalý baský kontrolü için de kullanýlmasý mümkün.

Standart bileþenlerden oluþan ölçüm sistemi

Aslýhan ARIKAN
Ambalaj Sanayicileri Derneði Araþtýrma Uzmaný
Kaynak: PRO CARTON Europe

Karton ambalaja yönelik beklentiler

ile orantýlýdýr; tipik deðerler 300 msn civarýndadýr.

DotScan kontrol sisteminin kullanýmý kolay ve

Ayrýca, ana sistemde müþteriye has özel uyarlamalar

beklentilere uygun olmasýna özellikle önem verildi

da örneðin: resim alaný büyüklüðü uyarlamasý, daha

(Þekil 6). DotScan, 19 boyutlu kompakt bir panoya

yüksek çözünümlü kamera ya da birden fazla kamera

yerleþtirilmiþ, çoðunlukla standart bileþenlerden

ve otomatik test örneði beslemesi gibi- yapýlabilir.

PRO CARTON  Avrupa Karton Üreticileri
Derneðinin yaptýðý açýklamalara göre,

oluþur.

önümüzdeki yýllarda karton

Bu 3 boyutlu þekil algýlama yönteminin kullanýlma
Panonun üst kýsmýna bir endüstriyel bilgisayar (PC)
yerleþtirilmiþtir, ve aþaðýda, içine test edilecek
örneklerin konulduðu bir çekmece vardýr. Bu ikisinin
arasýnda, ortasýna yüksek çözünümlü bir dijital

Resim 7: DotScanýn ölçüm haznesinin görünüþü. Ölçüm
alanýný çeþitli yönlerden mavi ýþýkla aydýnlatan dört
telesantrik ýþýk kaynaklarý kolayca seçilmektedir. Bu
çekmecenin tabanýnda iþaretlenmiþ bir ölçüm alaný ve
bir ölçek birimi vardýr. Ölçüm alanýna katlanýr kutularýn
kolay yerleþtirilmelerini ve kontrol edilmelerini saðlayan
manyetik raylar takýlabilir.

kamera yerleþtirilmiþ, ve simetrik olarak düzenlenmiþ

Olasý kullaným alanlarý arasýnda, otomobil lastikleri

Kullanýmý

sayýlarýn okunmasý da sýralanabilir. Öte yandan,

ölçüm haznesi bulunur (Þekil 7).

Grafik yüzeyin (GUI) DotScan tarafýndan incelenmesi,

tekstillerdeki buruþukluklarýn, ya da yüzey dokularýnýn

katlanýr kutu endüstrisi temsilcilerinin, Kroha, Faller

analiz edilmesi, yarýk veya çizik gibi yüzey hatalarýnýn

Art arda dört resim çekilir ve bu görüntüler IPCde

ve Theis firmalarýnýn sýký iþbirliði ile geliþtirilmiþtir.

deðerlendirilmesi, veya parlak malzemelerde bile

(endüstriyel bilgisayar) saklanýr. Her resimde ýþýk

Onlarýn uyarýlarý ve gereksinimleri doðrudan

þekil iþaretlerinin belirlenmesi gibi egzotik uygulamalar

kaynaklarýnýn biri devreye girer. Bu nedenle, resim

deðerlendirilmiþtir. Ön planda, olabildiðince basit bir

da mümkündür.

çekme süresi, taramalý sistemlerle kýyaslandýðýnda,

kullaným ve hatalý basýlmýþ kabartmalý kör yazýsý

çok kýsadýr. Rahatsýz edici yansýmalarý önlemek için

noktalarýnýn % 100 teþhisi bulunmaktadýr. Katlamalý

mavi ýþýk kullanýlmýþtýr. Bu dört fotoðraf, yukarýda

kutularýn körlere sunulduðu þekilde, yani üstten,

anlatýldýðý þekilde deðerlendirilir.

kontrol edilmeleri özellikle önemlidir.

Kuruluþ karton piyasasýna yönelik beklentilerinin
yer aldýðý raporunda;

piyasasýnýn 2005  2010 yýllarý arasýnda yýlda
yaklaþýk % 1.8 büyüyeceði tahmin edilmektedir.
Avrupa fleksýbýl ambalaj piyasasýnda ayný

 Kartona yönelik talebin artacaðýna,

dönemde yýlda % 2 civarýnda büyüme olacaðý
da belirtilmektedir.

arttýrýlmasý çalýþmalarý yapýlmasý
gerekeceðine,

Sektörde fiyat baskýsýnýn devam edeceði

 Hazýr raf ambalajlarý, çoklu

tahmininde bulunan PRO CARTON, petrol

ambalajlar ve teþhir amaçlý kullanýlan

fiyatlarýndaki ve dövizdeki geliþmelerden dolayý,

ambalajlara yönelik talebin artacaðýna,

doðada bulunan ve yenilenebilen hammaddeden

bir referans metin ile kýyaslanarak kontrol iþlemi

 Perakendecilerin marka olarak

üretilen karton fiyatlarýnýn, petrol bazlý diðer

uygulanýr. Sonuçlar bir test raporu halinde belgelenip

büyüme istemelerinden dolayý, satýþ

malzemelerden daha az etkileneceðini

yazdýrýlabilir, veya pdf verileri halinde saklanabilir.

noktalarýnda ek ambalaj talebi olacaðýna,

açýklamaktadýr.

Yalnýz kör yazýsý metninin içeriðinin gösterilmesi de,

 Ancak, çevre ile ilgili konularýn da

baský için kullanýlan kabartmalý metal matrislerde

üzerine gidilmesi gerekeceðine dikkat

yerleþtirilir. Bir þablonda bulunan pdf verileri veya
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konusu olacak.

yanaklarýnda bulunan kabartma yazýlarýn ve

dört adet telesantrik LED ýþýk kaynaklarý bulunan

Resim 6: DotScan ölçüm aletinin geliþtirilmesi sýrasýnda
özellikle pratik görüþler dikkate alýnmýþtýr. Olabildiðince
küçük boyutlu bir birimin üst kýsmýnda güçlü bir IPC,
ve onun altýnda da içinde bir kamerayý ve ýþýk
kaynaklarýný barýndýran ölçüm haznesi vardýr. En altta,
içine test örneklerinin konulduðu çekmece
görülmektedir. Bir otomatik ölçümü mümkün kýlmak
için bu çekmece yerine bir yükleme birimi de
yerleþtirilebilir.

piyasasýnda olumlu geliþmeler söz

konusu olduðu diðer görevler için de yararlanýlabilir.

sembollerin ölçümlenmesi ve okunmasý, ve kabartma

Kontrol için çekmecenin ölçüm alanýna bir örnek
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olanaklarýndan, sürekli ve kabartmalý yapýlarýn söz

(patrisler) de mümkündür. Almanca Braille yazýsýnýn
yaný sýra, bir mönü seçeneði ile diðer uluslar arasý
yazýlar da seçilebilir.

çekmektedir.

Hazýrlanan bu raporda, Avrupa karton

Daha ayrýntýlý bilgi için
www.procarton.com adresini
ziyaret ediniz.
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