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Sývý (Likit) Ürünler ve Ambalajlarý [Bölüm 5]
Her türlü sývý (likit) gýda ve gýda dýþý ürün ambalajlarý konusunda hazýrladýðýmýz yazý dizisine poliolefin grubuna dahil polipropilenden
üretilen plastik kap ve þiþelerle devam ediyoruz.
Polipropilen (PP) kap ve þiþeler
Bilindiði üzere geçen yüz yýlýn ikinci yarýsýndan
bu yana plastikler hem gýda ve gýda dýþý ürünlerin
hem de sývý (likit) ürünlerin tüm çeþitlerinin
ambalajlanmasýnda malzeme olarak giderek artan
bir rol oynamaktadýrlar.

Propilen homopolimerler ve kopolimerler, özellikle
proses iþlemi için kullanýlan yükseltilmiþ ýsýlarda,
oksidatif bozunma eðilimindedirler. Tüm ticari PP
plastiklerin formulasyonlarý bu nedenle efektif
antioksidanlar içermektedirler. Oksidasyon, daha
düþük moleküler aðýrlýklý ürünlerde PPnin parçalara
ayrýlmasýna neden olmaktadýr.

Rekabet maliyetleri, spesifikasyon çeþitleri ve
yeni geliþmelere baðlý olarak, plastiklerin bu yüz
yýl içinde de söz konusu ürünlerin ambalaj
malzemeleri olarak yerini korumaya devam edeceði
bildirilmektedir.
Nitekim polipropilen (PP) plastiklerin yaratýcý
özellik çeþitleri, cast ve oriyente filmlerden tüpler,
þiþeler, kavanozlar, kaplar ve konteynerlere keza
þiþe kapaklarý, konteyner kapama aksamý ve
etiketlere kadar uzanan ambalaj malzemelerinin
yaygýn varyasyonlarýnýn üretimi ile ortaya
çýkmaktadýr. Ambalaj türlerinin katý ve sývý gýda
ve gýda dýþý ürün varyasyonlarý, üretim ve
prosesindeki rekabet edebilir maliyetler sayesinde
polipropilen artýk günümüzde bireysel tüketim
maddelerinin bir çoðu için en önemli bir ambalaj
malzemesidir.
Polipropilen (PP) nedir?
Polipropilen (PP) polimerlerin poliolefin sýnýfýna
dahil bulunmaktadýr. Bu polimerler olefin
monomerlerden (doymamýþ hidrokarbonlar)
türetilmektedir; etilen (CH2 = CH2)polietilen için
monomerdir. Polipropilenin monomeri ise
propilendir (CH3  CH = CH2). Polipropilen plastikler
1950li yýllarda ticari uygulamalarda yer almaya
baþlamýþ bulunmaktadýr. Polipropilen bazlý
termoplastikler, polietilen bazlý termoplastiklere
nazaran ticari anlamda halen ikinci sýradadýrlar.
Polipropilenin toplam üretimi 2002 yýlýnda 35
milyon tona ulaþmýþtýr ve PP üretim kapasitesi
artmaya devam etmektedir.
Polietilenden farklý olarak polipropilen, moleküler
yapý ve geometrisinden dolayý, polimerizasyonu
esnasýnda üç tip polimer oluþur. Bunlar aþaðýdaki
gibi isimlendirilmiþtir:
1) Ýzotaktik (isotactic)
2) Sindiyotaktik (syndiotactic)
3) Ataktik (atactic)
Bilindiði üzere PPde, PEdekinden farklý olarak
metil (CH3) grubu mevcut bulunmaktadýr. Bu
yüzden polipropilenin moleküler geometrisi,
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Ticari propilen homopolimerin diðer özelliklerine
ise,
 Düþük su buharý geçirgenliði
 Vasat gaz geçirgenliði
 Solventlere karþý iyi dayanýklýlýðý
 Yaðlar (sývý yaðlar ve kimyasallara karþý iyi
dayanýklýlýðý)
 Ýyi yýrtýlma dayanýklýlýðý
 Oriyente edilen (gerdirilen) film þeklinde iyi
parlaklýk ve yüksek seviyede berraklýðý dahil
bulunmaktadýr. Son yýllarda, kavanoz ve kaplar
için kullanýlan, oriyente edilmeyen (gerdirilmeyen)
daha kalýn þekillerdeki polipropilen plastiklerin
berraklýðý üretim proseslerindeki geliþmelerle
arttýrýlmýþ bulunmaktadýr.

Propilen homopolimer ve kopolimerlerden formüle
edilen plastikler,
 Þiþirilerek kalýplama,
 E n j e k s i yo n y ö n te m i i l e k a l ý p l a m a ,
 Isýl þekillendirme ve
 Cast ya da oriyente edilen film
% 5i ya da daha fazlasýyla izotaktik olup, yüksek
moleküler aðýrlýklý yarý kristalin bileþiklerdir. Darbe
saðlamlýðý (gücü) ýlýmlýdýr. Ancak gerilme saðlamlýðý
ve sertliði mükemmeldir. Yarý kristalin doðasý ve
diðer nitelikleri onu gýda ambalajý ve diðer
uygulamalar için bir ticari plastik olarak çok uygun
izotaktik form yapmaktadýr. Ýzotaktik PPnin darbe
saðlamlýðýndaki geliþmeler, random kopolimerler
üreten etilen ve/veya 1-bütin ile polimerleþtirme
suretiyle elde edilmektedir. Bu kopolimerler
nispeten þeffaf olup azaltýlan sertlik ve gerilme
saðlamlýðý ile daha düþük erime noktalarýna sahip
bulunmaktadýr. Ticari propilen homopolimer sýfýr
altý ýsýlarda oldukça kolay kýrýlýr olmaktadýr.

polietileninkine göre daha farklýdýr (örneðin;
izotaktik, sindiyotaktik, ataktik gibi).
PPnin izotaktik formunda, tüm metil gruplarý
(CH3) üç boyutlu düzeyde tek tarafa sýralanýr.
Alt düzlemde H radikalleri bulunur. Kristal yapýda
bir polimerdir. Sindiyotaktik PPde ise CH3 gruplarý
üç boyutlu düzeyde bir üst düzlemde, bir alt
düzlemde yer alýr. Aralarda ise H radikalleri bulunur.
Bu da kristal yapýda bir polimerdir. PPnin ataktik
yapýsýnda ise metil gruplarý üç boyutlu düzeyde
her iki tarafta da geliþigüzel yerleþmiþtir. Amorf
(þekilsiz) yapýda bir polimerdir. Heptan ve hekzanda
çözünür.
Þekil 1: PPnin üç farklý þekli
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Ticari PP homopolimerin propilen-etilen
kopolimerlerle karýþýmý keza gerdirme saðlamlýðý
ve gücünün fiziksel özelliklerini arttýrmak ve
m o d i f i ye et m e k i ç i n k u l l a n ý l m a k t a d ý r.
Sindiyotaktik propilen polimerler düþük kristalin
özellikli olup çoðunlukla elastomerler olarak sýnýrlý
kullaným imkanýna sahip bulunmaktadýrlar.
Amorf ve yapýþkan olan polipropilenin ataktik
formu ýsýl eriyen bir yapýþtýrýcý olarak
kullanýlmaktadýr. Ancak az da olsa bazý
uygulamalarý da mevcut bulunmaktadýr.

þekillendirme gibi tüm genel plastik prosesleri
ile üretilebilmektedirler. Etilenli kopolimerler
enjeksiyonla kalýplanan ve þiþirilerek kalýplama
iþlemleri için çoðunlukla önceden
þekillendirilmektedir (preform). Polimerin averaj
moleküler aðýrlýðý ile iliþkisi bulunan eriyik
viskozitesi belli proses için uygun olan dereceyi
seçmek üzere kullanýlmaktadýr. Standardize edilen
erime akýþ indeksi (MFI) testleri normalde bilgi
hazýrlamak için kullanýlmaktadýr. Düþük MFI
deðerlerine sahip (yüksek moleküler aðýrlýklý)
polimer çeþitleri daha sonraki ýsýl þekillendirme
prosesi ve keza þiþirilerek kalýplama iþlemi için
levha ekstrüzyonunda kullanýlmaktadýr. Aradaki
çeþitlerden üretilen filmler ve daha yüksek seviyede
MFI deðerlerine sahip çeþitler enjeksiyonla kalýplama
iþlemi için kullanýlmaktadýr.
Monomerler / Polipropilen ve kopolimerlerinin
baþlangýç maddeleri
Propilen homopolimer, kopolimerler ve karýþýmlar
üretmek için kullanýlan kimyasal maddeler propilen
(propen), etilen (eten) ve 1-büten (but-1-en) diye
tanýmlanan monomerlerdir. Sýrasýyla 47.7 °C, 102.4
°C ve 6.5 °C kaynama noktalarýna sahip gazlardýr.
Bu monomerlerin kimyasal formülleri ise þöyledir:




Propilen : CH = CHCH3
Etilen : CH2 = CH2
1-Büten : CH2 = CHCH2CH3

Propilen, etilen ve 1-büten yað ve hidrokarbon
hammaddelerini cracking (parçalama) suretiyle
düþük maliyetle elde edilmektedir.
Polipropilen ve kopolimerlerin üretimi
Polipropilen propilen monomerinin polimerizasyonu
ile üretilmektedir. Propilenin polimerizasyonu
izotaktik, sindiyotaktik ya da ataktik olarak
yukarýda açýklanan üç polimer formun herhangi
birini oluþturabilmektedir. Katalizör ve
polimerizasyon koþullarý öncelikle üstün gelerek
polimer formlarýn hangisinin üretildiðini
belirlemektedir.
Geniþ çapta izotaktik formu içeren ticari
polipropileni üretmek için belli katý katalizörler
kullanýlmaktadýr. Bilinen en basit katý katalizörler,
alkil alüminyum ko-katalizörlü titanyum triklorit
katalizörleridir. Ancak polimerin ataktik formunun
önemli miktarlarýný üretebilmektedirler. Ataktik
formun miktarlarý azaltýlabilmekte ve izotaktik
formun katý düzenlemeleri oksijen, sülfür ve
nitrojen içeren organik bileþikleri baz alan katalizör
modifiye edicilerle artýrýlmaktadýr.

En çok avantajlý katalizör sistemlerin bazýlarý bir
silan-eter modifiye edici ve trialkil alüminyum kokatalizörün ilavesiyle magnezyum klorit üzerinde
taþýnan bir organik diesteri, titanyum tetra kloriti
içermektedir. Bu katalizör sistemlerle ürün
vasýtasýyla gerçekte ataktik olmayan yüksek
verimlerle iztotaktik polimer üretilebilmektedir.
Zirkonyum ve hafniyum gibi metallerin intikalinde
baz olan metalosen katalizörlerle yeni geliþmeler
çok katý düzenleme ve dar moleküler aðrýlýk
daðýlýmlarý ile yüksek verimliliklerde izotaktik
polimerler üretmektedir. Fakat yüksek saflýkta
propilen istenilmekte ve artýk þimdi bu katalizörler
p o l i p ro p i l e n ü ret i m i a n a a k ý þ ý i ç i n d e
oluþturulmaktadýr.




Gerdirerek çekme yöntem (tenter frame)
Þiþirme yöntemi (buddele process)

olmak üzere iki temel yöntem kullanýlmaktadýr.
Oriyente eden ve polimer moleküllerini makine
boyunca (MD) ve makine boyuna çapraz yönde
(TD) sýraya koyan bu her iki proseste çekilen
polimer gerdirilmektedir. Bu iþlem þeffaflýk,
saðlamlýk, rutubete karþý bariyer özellikleri ve
düþük ýsý dayanýklýlýðýnda cast filme nazaran
pazarda geliþmeler meydana getirmektedir.
Polipropilen plastiklerde kullanýlan aditifler (katký
maddeleri)
Üretimi tamamlanan ürünlerin iþleme tarzý ve
uygun prosesi garanti etmek ve istenilen fiziksel
özellikleri temin etmek için aditifler temel
polipropilen polimerler ve kopolimerler içine
konulmak mecburiyetindedir. Gýda ile temas eden
polipropilen plastiklerde kullanýlan tüm aditifler,
saflýk kriterini karþýlamak ve herhangi bir migrasyon
ve diðer sýnýrlamalarla uyum saðlamak için iyi
kalitede olmak, ilgili güven kurallarý altýnda
kullanmak üzere tasvip edilmek zorunda
bulunmaktadýr. Ayrýca aditiflerin ambalajlanan gýda
maddelerinde kötü kokular çýkarmamasý ve
bozulmalar yapmamasýnýn garanti edilmesi
gerekmektedir.
Polimerizasyon yöntemi koþullarý ve katalizörleri
üretilen polipropilenin niteliklerini geniþ çapta
belirlemektedir. Polimerin moleküler düzeni
nucleating ajanlarýn ilavesiyle daha da
artýrýlabilmektedir. Öyle ki dönüþümde kristalleþme
artmakta ve plastiðin sertlik ve berraklýðý
geliþmektedir. Polipropilen plastiklerde özellikle
etkin olan nucleating ajanlar benzoat tuzlarý
(sodyum-, postasyum-, alüminyum-) ve benziliden
sorbitol gibi sorbitollerdir. Bunlar % 0.5e kadar
konsantrasyonlarda ilave edilmektedir.
Polipropilen ve kopolimerler oksidasyon eðilimlidirler
ve polimerin bozunmasýný önlemek için
antioksidanlar gerekmektedir. Ýki ana antioksidan
çeþidi (fenolik ve fosfat çeþitleri) aðýrlýkça %
0.01  0.5 oranlarýnda kullanýlmaktadýr. Keza
thio-eterler de kullanýlmaktadýr ve fenoliklerin
biri ile kombine edildiði zaman sinerjistik etkiler
saðlamaktadýr.

Oriyente PP filmlerin (OPP) üretimi
OPP filmleri üretmek için her iki propilen homo
polimerler ve kopolimerler kullanýlmaktadýr.
Koekstrüzyon ürünleri dahil OPP filmler üretmek
için;
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daha fazla dayanýklý ve rutubete karþý daha az
geçirgendir.
PPnin belirlenen yeni çeþitleri PETe oranla bir
berraklýk ve parlaklýða sahip bulunmaktadýr.
Diðer taraftan PP þiþelerin üretim devreleri genelde
PET þiþelerin üretim devrelerinden daha uzun
süreli olmaktadýr. Ayrýca PP, proses ýsýlarý PETten
daha sýnýrlýdýr. PPnin düþük bariyer özellikleri
PETinkinden daha yüksek deðildir ve PP keza
sertlikte PETden daha düþük bulunmaktadýr.
Ancak PP reçineleri ve katký maddeleri üreticileri
bu eksikliklerin üstesinden gelmede önemli
geliþmeleri sürdürmektedirler.

Filmler için kayma ve film tabakalarýnýn birbirini
tutma özelliklerini artýrma gerekmektedir. Bu
özelliklerde artýrmalar, polimere uygun dolgu
maddeleri ve kaydýrýcýlar ilave etmek suretiyle
elde edilmektedir. Üretimden sonra film yüzeyinde
hýzla geliþen oleamid ve erucamid yaðlý asit
amidleri tipik kaydýrma ajanlarýdýrlar. Birkaç
mikron çok küçük bir boyutu ile killer (clay)
özellikle aðýrlýkça takriben % 0.1 oranýnda
konsantrasyonlarda önemli dolgu maddeleri olarak
kullanýlmaktadýr.
Kaplar ve konteynerler çoðunlukla beyaz olmakta
ya da renklendirilmektedir. Beyaz plastikleri
üretmek için polimere titanyum dioksit ve kalsiyum
karbonat ilave edilmektedir. Kalsiyum karbonat
gibi dolgu maddeleri olarak ilave edilen bazý
maddeler darbe dayanýklýlýðý ve ýsýl saðlamlýðý
özelliklerini arttýrmakta, fakat sertliði ve gerdirme
saðlamlýðýný azaltmaktadýr.
Birçok plastik gibi polipropilen bir yüzey statik
d e ð i þ i m l e r i n i to p l a m a e ð i l i m i n e s a h i p
bulunmaktadýr. Bu film, kap, kavanoz ya da
konteynerin dýþ görünüþünü etkileyen bitmiþ
ambalaj üzerinde kir toplanmasý ve iþleme
esnasýndaki sorunlardan dolayý meydana
gelebilmektedir. Bu sorunu minimalize etmek
antistatik ajanlarýn katkýlarý ile mümkün olmaktadýr.
Aðýrlýkça % 0.1  1 oranlarýnda konsantrasyonlarda
polimere ilave edilen glikol monoesterler ve
etoksilatlý ikincil aminler tipik antistatik ajanlardýr.
Bu ajanlar hidrofilik karaktere ve aktif olduklarý
yerde plastik yüzeyinde migrasyon meydana
getiren polimer içinde sýnýrlý çözülebilirliðe sahip
bulunmaktadýrlar.
Renklendiriciler, beyazlatma ajanlarý gibi aditifler,
kaydýrýcýlar ve antistatik ajanlar çoðunlukla proses
i þ l e m i n d e n ö n ce b a z p o l i m e r i ç i n d e
masterbatchler deyimi ile uygun þekilde
kullanýlmaktadýrlar. Masterbatchler ayný ya da
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benzer polimer çeþidi içinde daðýlan aditif ya da
aditiflerin konsantrasyonlarýdýr.
Tam anlamý ile tanýmlanmamýþ olmasýna raðmen
kalýp çözme ajanlarý enjeksiyonla kalýplama
iþlemlerinde kullanýlmaktadýrlar. Daha önce sözü
edilen çabuk iþlemeye yarayan kaydýrýcýlar kalýp
çözme ajanlarý olarak görevini yerine getirmektedir.
Ayrýca silikonlar da kullanýlmaktadýr.
Polipropilen  Þiþirerek Kalýplama
Þiþirerek kalýplama sektörü 100 ml ya da daha
azdan büyük hacimlere kadar þiþirilerek kalýplanan
þiþeler ve kaplarýn bir dizisini kapsamaktadýr.
Homopolimer, random ve impact kopolimerlerin
yenilikçi alaný þiþirerek kalýplama uygulamalarý
için çok uygun gelmektedir.
Ekstrüzyon þiþirerek kalýplama yöntemi daha sonra
bir kalýbýn iki yaný arasýnda gerdirilen düþey bir
tüp içine eritilmiþ polimeri ekstrüzyona tabi
kýlmaktýr. Daha sonra tüp kalýbýn biçimini almak
üzere hava ile þiþirilmekte, soðutulmakta ve daha
sonra da tam þekillenen kap olarak dýþarý
alýnmaktadýr.
Þiþirerek kalýplama için, HDPE, PVC ya da PETe
oranla daha düþük yoðunluklu, daha berrak, düþük
tat ve kokuda ve mükemmel kýrýlma dayanýklýlýðý
gösteren yeni polipropilen hammaddeleri
geliþtirilmiþtir. Ürün çeþitleri, kozmetik, gýda ya
da mutfak kaplarý gibi evde kullanýma yönelik
uygulamalar için berrak random kopolimerler
mevcuttur.
PP-PET karþýlaþtýrmasý
Polipropilen (PP), birçok þiþirilerek kalýplanan þiþe
uygulamalarýnda polyestere (PET) karþý güçlü bir
rakip olarak ortaya çýkmaktadýr. PPnin çeþitli
avantajlarý bu eðilimi sürdürmektedir. Örneðin
PETe oranla PP daha ucuz, aðýrlýk olarak daha
hafif, sýcak dolum iþleminde yüksek ýsýlara karþý

Pazarlar ve Uygulamalar
Bir birim bazýnda PP her ne kadar PETten daha
düþük maliyete sahip bulunuyorsa da PPnin PET
ile rekabet edebilir yapmak için katký maddeleri
ihtiyacý, ekstra proses kademeleri ya da ilave
edilen bariyer katmanlarý maliyet avantajlarý olarak
oldukça sýnýrlý bulunmaktadýr. Ancak PETten daha
çok ekonomik ambalaj seçimi olarak PP birçok
uygulamalarda daima ortaya çýkmaktadýr.
Nispi karbondioksit (CO2) geçirgenliði nedeni ile
PP gazlý içecekler için bir þiþeleme malzemesi
olarak PETin yerini almamaktadýr. Ama þiþirilerek
kalýplanan PP þiþeler, su, sýcak dolum meyve sularý,
buzlu çay ve spor içeceklerinin ambalajýnda PETe
karþýn ilerlemektedir. Tezyinat, iyi duruma getirme
iþlemleri, soslar ve diðer hazýr gýdalar ve deterjanlar
ve temizleyiciler için PP þiþeler keza olaðan
kullaným elde etmiþ bulunmaktadýr. Geniþ aðýzlý
gýda kaplarý geleceðin PP geliþmesi için önemli
bir promosyon fýrsatý sayýlmaktadýr.
Nitelikleri karþýlaþtýrma
Endüstriyel tahminlere göre, PP þiþeler PET þiþelere
oranla % 10-30 daha düþük maliyete sahip
bulunmaktadýr. PP yoðunluðu PETten daha az
(0.9 g/cm3 karþý 1.35 g/cm3) olup PP þiþeler
aðýrlýkta PETten daha hafiftirler. PP þiþeler meyve
sularý ve þuruplar gibi ürünlerle 100°Cye kadar
kullanýlan ýsýlarda sýcak doldurulabilmektedir.
Buna mukabil normal PET þiþeler, PETin camlaþma
ýsýsý 76°Cnin üzerinde dolum ýsýlarýna
dayanamamaktadýr (Bununla beraber, son
zamanlarda bazý proses geliþmeleri daha yüksek
PET dolum ýsýlarýna imkan vermektedir).

Polipropilen PETin rutubet geçirmezlik özelliklerinin
takriben 5 katýna sahip bulunmaktadýr. Ama PP
bir PET þiþe için ihtiyaç duyulmayan bir bariyer
katman ve oksijen gibi gazlara karþý PETten
takriben 30 kat daha fazla geçirgendir. Sonuçta
PETin þeffaflýðýna onu uydurmayý mümkün kýlmak
için PPye berraklaþtýrýcýlar olarak kabul edilen
aditiflerin ilave edilmesi zorunlu bulunmaktadýr.
Bu nedenle proses sýrasýnda PPyi ýsýtmak ve
soðutmak için daha uzun süre gerekmektedir.
Neticede, PP þiþeler için üretim devre süreleri
PETte olandan % 25 daha uzun olabilmektedir.
Nükleatörler olarak kabul edilen aditifler, soðutma
sýrasýnda PPde kristal þekillenmesini ve buna
baðlý olarak devre sürelerini kýsaltmayý ve bazen
de berraklýðý arttýrmayý hýzlandýrabilmektedir.
PP þiþeler sadece 3  5 °Clik bir ýsý aralýðý içinde
üretilmek zorunda olup bu aralýk PETte 10  15
°C seviyesinde bulunmaktadýr. Gerdirmeyle
þiþirilerek kalýplanan þiþelerin üretiminde, PP
preform üretim hatlarý için ihtiyaç duyulan ekipman,
PET için gerekli ekipmandan çoðu zaman daha az
pahalý olmaktadýr.
Üretim yöntemi
Ketçap ve soslar, temizlik ürünleri, maden suyu
ve gýda içecekleri gibi ürünlerin ambalajlanmasý
için polipropilen þiþelerin üretiminde ekstrüzyonla
þiþirerek kalýplama kullanýlabilmektedir.
Su, ilaçlar, kuru gýdalar ve baharatlar, ev temizlik
ürünleri, izotonik ve spor içecekleri, çocuk
mamalarý, mutfak kaplarý ve sývý sabunlar ve
deterjanlar için PP þiþeler üretmek üzere genellikle
gerdirmeyle þiþirerek kalýplama yöntemi
kullanýlmaktadýr.
Berraklaþtýrma ve nucleating ajanlarý
Berraklaþtýrma ajanlarý polipropilen aditifleri (katký
maddeleri) olup nucleating ajanlarýnýn özel türleridir.
Nucleating ajanlarý, soðukken bir polimerin
kristalleþme oranýný saðlayan aditiflerdir. Bu
durum polimer soðutma iþlemini çabuklaþtýrmakta
ve buna baðlý olarak üretim devre sürelerini hýzla
tamamlamaktadýr, ayrýca polimerin modülünü
artýrmaktadýr. Berraklaþtýrma ajanlarý, görülen
ýþýk dalga boyundan daha küçük olan
spheruliteleri (soðutmada þekillenen mikroskopik
kristalin alanlarý) þekillendirmek için polimere
neden olan nucleating ajanlardýr. Bu durum,
polimerin normalden daha az ýþýk yaymasýna neden
olmaktadýr. Bazý (ama hepsi deðil) ticari nucleating
ajanlarý keza bir berraklaþtýrma etkisine de sahip
bulunmaktadýr.

Berraklaþtýrma ajanlarý, termoplastik eriyiklerde
çözülen sorbitol türevleri gibi organik kompoundlar
olma eðilimindedirler. Çoðunlukla eritilen
polimerlerde çözülebilir olmayan nucleating ajanlarý
talk ya da karboksilik asitlerin tuzlarý ya da fosfat
esterleri gibi maddelerle oluþturulmaktadýr.
Berraklaþtýrma ajanlarý birkaç jenerasyon vasýtasýyla
incelenmiþ bulunmaktadýr. 1970li yýllarýn ortasýnda
sunulan bibenziliden sorbitol geniþ çapta
kullanýlmaktadýr. Belli koþullarda berraklýklarý ve
yüksek ýsýlarda dýþ kaplama yapmak gibi bazý
sýnýrlamalara sahip bulunmaktadýr. Bu problemleri
çözen diðer sorbitol türevleri baþlatýlmýþ
bulunmaktadýr, ancak istenilmeyen organoleptik
(tat ve koku) özellikleri sergilemektedirler.
Organoleptik problemlerden arýndýrýlmak üzere
geliþtiriciler tarafýndan beyan olunan sorbitol bazlý
berraklaþtýrýcýlar daha çok yeni olarak
s u n u l m a k t a d ý r. B u t ü r a d i t i f te n b i r i
Milliken&Company firmasýndan Millard 3988dir.
Bu berraklaþtýrma ajaný için polipropilende azami
hasar indirimi 2400  3500 ppm konsantrasyon
seviyesinde baþarýlmaktadýr. Termogravimetrik
bibenziliden sorbitol katký maddesi, ayrýca bir
nucleating ajaný olan ürün, PET ile proses
ekonomilerini de PPyi daha fazla rekabet edebilir
yapmaya destek verebilen % 5  20 oraný ile
kalýplama devre sürelerini temin etmektedir.
Genelde PPnin random kopolimerleri metalosen
katalizörleri ile konvansiyonel Ziegler-Natta
katalizörleri ile yapýlan PP random kopolimerleri
gibi ayný berraklýðý sergilemektedirler.
Daha iyi bariyer özellikler
Þiþirilerek kalýplanan þiþelerde polipropileni PET
ile daha fazla rekabet edebilir yapmak için bir
diðer yol, gazlara karþý PPnin geçirgenliðini
azaltmaktýr. Bu durum ise dýþ taraftaki PP
tabakanýn ve iç tarafta bariyer bir etilen vinil
alkol (EVOH) katmanýnýn bulunduðu bir sandviç
yapýdan þiþeler üretmek için gerdirme ile þiþirerek
kalýplama yöntemi kullanma suretiyle yapýlmaktadýr.
Bu tür þiþeler birçok gýda ve içecek
uygulamalarýndaki cam ve PET kaplarla bir maliyet
bazýnda rekabet edebilmektedir. Keza bu tür
malzemelerden biri de bir þiþenin dýþ tarafý üzerine
püskürtülen ve ýsý ile polimerleþtirilen bir epoksiamin kaplama malzemesidir. Hem PET, PP hem de
diðer poliolefinlerden üretilen þiþelerde kullanýlan
plastiklerin oksijen bariyer özelliklerini büyük
çapta artýrmak için PPG sanayicileri tarafýndan
bairocade adýyla pazarlanan malzeme söz konusu
olmaktadýr.

Kaynaklar:
1. ILSI  Europe, 3. Gýda ve Ýçecekler Ýçin Ambalaj Malzemesi olarak Polipropilen
2. Omnexus, Kasým 2005

PPyi daha dayanýklý yapma
Polipropilen þiþeler genellikle buz dolaplarý ve
derin dondurucularýn ýsýlarýnda ve hatta þiþeler
büyük olduðu zaman oda ýsýsýnda PETe oranla
ikinci derecede düþük darbe performansý
sergilemektedir. Çalýþmalar, PP random
kopolimerinin takriben % 15 oranýnda bir
plastomerler (metalosen katalizörleri ile hazýrlanan
bir etilen/alfa-olefin kopolimeri) belli karýþýmýnýn
PP þiþelerin düþük darbe performansýný önemli
derecede artýrabildiðini göstermiþ bulunmaktadýr.
2002 yýlýnda ExxonMobil araþtýrmacýlarý tarafýndan
hazýrlanan standart bir deneyimde belirli bir PP
random kopolimer  plastomer karýþýmý ile yapýlan
bir þiþenin, karýþtýrýlmayan PP random kopolimer
þiþeden (1.43 m) çok daha iyi düþük darbe
dayanýklýlýðý (2.38 m bir yükseklikte)
sergilenmektedir.

Gazlý içecek þiþelerinde polipropilenin PETin yerini
alacaðý ihtimali olmadýðý görüldüðü müddetçe PET
ile etkin olarak rekabet etmek için PPnin daha
düþük maliyeti ve daha hafif aðýrlýðýnýn ona izin
verdiði yerde birçok þiþirilerek kalýplanan þiþeleme
uygulamalarý mevcut bulunmaktadýr. Bu
uygulamalar gýda, içecek, temizleyiciler ve diðer
ürünler için kaplarý içermektedir. PETe oranla 
daha az berraklýk, daha uzun devre süreleri, daha
fazla gaz geçirgenliði ve daha düþük darbe
saðlamlýðý  gibi PPnin ilk dezavantajlarýnýn bir
çoðu berraklaþtýrma ve nucleating ajanlarý, bariyer
katmanlar ve metalosen bazlý katalizörler ile
bertaraf edilmiþ bulunmaktadýr. Bu hatlar boyunca
daha öte artýþlar PPnin özellik paketini geniþletecek
ve ona yeni pazarlara nüfuz etme imkaný verecektir.

Türkiyedeki PP þiþe üreticilerinden bazýlarý:
ALPSAN PLASTÝK, Ýstanbul
KAYA PLASTÝK, Ýstanbul
PLAÞ PLASTÝK AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ., Ýstanbul
SENAPA STAMPA AMBALAJ SANAYÝ A.Þ., Gebze
UYSAL PLASTÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ., Ýstanbul
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Araþtýrma
Kaynak: Intelligent Verpacken, Ocak 2006

Aþýrý yaðlý maddeler, örneðin köpek
kekleri veya çikolata, günümüze
kadar yaða karþý emprenyeli, hesaplý
karton ambalajlarýn içinde
satýlabilmekteydi. Baþarýlý bileþiklerin
üreticileri ürünlerini geri çekiyor.
Þimdi alternatifler geliþtirilmiþ ve
test edilmiþtir ve bunlar ayrýca
biyolojik olarak
parçalanabilmektedirler.

Üniversal Beschichtung GmbHdeki bu tesis ile HP-Niþastalarýnýn makinede kullanýþlýlýðý ispat edilebilmiþtir.

Biyolojik olarak parçalanabilen ve yað geçirmez ambalaj
Raflardaki yaðlanmýþ ambalajlar, ambalaj ve
içerik ile ilgili bazý þeylerin yolunda gitmediði
sinyalini vermektedir. Buna raðmen özellikle
yaðlar, damak tadýna düþkünler için tat
vericilerdir. Örneðin köpek keklerine, ev
hayvanlarý için dayanýlmaz görünen yaðlarla
lezzet katýlmaktadýr. Belirli tavuk yaðlarýnýn
ambalajlara karþý özellikle agresif olduðu
bilinmektedir. Köpek keklerinin ve diðer aþýrý
yaðlandýrýcý ürünlerin üreticileri þimdiye kadar,
ya emprenyelenmiþ veya bir blokaj tabakasý,
çoðunlukla bir HDPE kaplamasý ile
mühürlenmiþ karton malzemesi arasýnda
seçme þansýna sahipti. Bu sýrada emprenye
maddeleri olarak, yaðýn kartonun içine
ilerlemesini önleyen Perflor bileþikleri
kullanýlmaktaydý. Henüz 2000 yýlýnda ABDdeki
araþtýrmacýlar, Perfloritlerin çevrede  özellikle
insan organizmasýnda çoðaldýklarýný tespit
etmiþtir. 3M buna hemen reaksiyon göstermiþ
ve ayný yýl içersinde Scotchban maddesinin
üretimini durdurmuþtu. Bu tarihten sonra

bir yandan ambalajlarý yað bakýmýndan
sýzdýrmaz yapan, diðer yandan biyolojik olarak
parçalanabilen ve kaðýt sirkülasyonunu
olumsuz etkilemeyecek, biyolojik olarak
çözünebilir yedek maddeler aranmaktadýr.
Yedek olarak kullanýlan PE-Kaplamalarýnýn
dezavantajý, bunlarýn geri dönüþüm
sirkülasyonunu olumsuz etkilemeleridir.
Fraunhofer  Enstitüsü Yöntem Tekniði ve
Ambalaj (IVV)de, Yeni Geliþtirilen Hammaddeler
Ýhtisas Ajansý Derneði tarafýndan desteklenen
bir araþtýrma projesi çerçevesinde,
hidroksipropilen (HP) niþastanýn yað bariyeri
olarak prensip olarak uygunluðu araþtýrýlmýþtýr.
Sonuç itibariyle, belirli mercimek türlerinin
yaný sýra patatesin HP-Niþastasýnýn kullanýlmasý
durumunda, sürme yoðunluðu (20 g/m²),
yað sýzdýrmazlýðý ve ekonomiklik bakýmýndan,
bir PE-Kaplamasý, daha doðrusu emprenyeleme
ile en azýndan eþdeðer olan, baþarýlý
sýzdýrmazlýk deðerlerine ulaþýlabilmiþtir. Ýki
katmanlý bir kaplama özellikle daha iyi

Karton, 20 g/m² HP-Patates
niþastasý ile kaplanmadan
önce ve sonra.

sonuçlar vermektedir. Ýlaveten çok ince olarak
kaplanan vernikler, biyolojik çözünürlük
kaybolmadan, su veya su buharý blokajýný
belirgin ölçüde yükseltebilmektedir.
Araþtýrmanýn belirleyici sonucu, HPNiþastasýndan yapýlan kaplama maddelerinin
makinelerle iyi bir þekilde iþlenebilmesi
ispatýdýr.
Bir sonraki araþtýrma aþamasýnda þimdi IVV
üzerinden kaplama yöntemi daha da
geliþtirilerek, üretimin endüstriyel ölçeklerde
baþlayabilmesi saðlanacaktýr. Bunun için IVV
daha, projeyi aktif bir þekilde
destekleyebilecek endüstriyel partnerler
aramaktadýr. IVVdeki irtibat kiþisi
Dr. Claudia Schönweitz (claudia.schoenweitz
@ivv.fraunhofer.de) olmakla birlikte,
kendisinden proje raporunun tamamý da talep
edilebilmektedir.

Kesit: HP patates niþastasý
ile kaplanmýþ, iyot ile
renklendirilmiþ karton arka
tarafý, sürme kalýnlýðý yakl.
20 g/m²dir.
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