Dosya

Kaynak: Flexo & Gravure Intl, Þubat 2006

Gýda ambalajýnda baský mürekkebi
kullanýlmasýyla ilgili bazý hususlar
Genellikle, gýda endüstrisinde esnek (fleksýbýl)

ve ambalaj malzemeleri ile ilgili kural veya

2002/72/EC nolu Direktiften örnek:

Baský mürekkebi yönetmelikleri

 67548/EEC Direktifindeki 1. ve 2. kategoriye

deðerlendirmesinde belli bir süre sonunda

Baský mürekkepleri Avrupa yönetmeliði

giren CMR maddeler kullanýlmayacak. Tehlike

asimptotik (çizgisel) olarak sabit bir deðere

kapsamýna girmez (birkaç yýldýr AB seviyesinde

analizi yapýlmamýþsa, 3. kategoriye giren

yaklaþan tipik bir rota görülür (Þekil 2). Bu

görüþler dile getirilmesine ve bazý taslaklar

maddeler de hariç tutulur.

ölçüler kullanýlarak bir ambalajýn yasal

hazýrlanmasýna raðmen).

 Belli koþullar altýnda kanserojen primer aromatik

deðerlendirmesi ve örneðin Almanyada, Alman

Bu nedenle, Avrupa genelinde faaliyet

Gýda ve Emtia Yasasýna (LMBG) uygunluðu ile

gösteren baský mürekkebi imalatçýlarý dernekleri

ilgili bir beyanat verilebilir (Spesifik Migrasyon

birkaç yýl önce giriþimlerde bulunarak kendi

Limitinin üstünde mi altýnda mý? Toplam

üye firmalarý için rehber olmasý amacýyla bir

2. Hammadde seçimi için baþlýca kriterleri içeren

Migrasyon Limitinin üstünde mi altýnda mý?)

dizi önemli gönüllü uygulama kurallarý yayýnladý.

pratik rehber ( www.eupia.com ) seçim planý

Bu firmalar da bu metinlerde belirtilen kriterlere

(örneðin):

Eðer limitlerin biri aþýlýrsa, o ambalaj piyasaya

uymaya çalýþmaktadýr.

 Toksik olarak deðerlendirilmiþ verilerin

sürülmez.

Bu derneklere üye olmayanlarýn ve AB dýþý

bulunabilirliðine baðlý olarak, maddelere ait izin

ülkelerden ithalat yapan

verilen özel migrasyon limitlerinin belirtilmesi.

firmalarýn bu kriterlere

 Yeterli toksikolojik veri yoksa: < 10 ppb.

resmen

 En az üç negatif mütajenlik testi varsa: <

ambalaj bir PE zemin (alýþveriþ torbalarý, hijyenik

önerilerin uygulanmasýna zemin oluþturan bir

ürünler, gübre vb. ürünler için taþýma torbalarý,

tür temel yasa görevi gören 1935/2004/EC

derin dondurucuya uygun torbalar ve poþetler)

nolu Yönetmeliktir (89/109/EC nolu AB

» 2-Ethyl-1-hexanol (EHA)

gerekmez. Tüketiciyi

ya da PP zemin üzerinde lamine edilmiþ

Direktifinin ardýndan) (Þekil 1).

» CAS: 000104-76-7

korumak amacýyla,

yapýlardan oluþur. Bunlarýn baskýsý alt tabakanýn

 Ek II, Bölüm A

» SML: 30 mg/kg

üzerine NC bazlý baský mürekkebi ile yapýlýr ve

 Ek III, Bölüm B

bu mürekkep biçimlendirilip doldurulan

» Adipik asit, bis(2-etilhekzil) ester,

ambalajdaki besinle doðrudan temas etmez.

» CAS: 000103-23-1

Karmaþýk çok katlý yapýlarda ise baský mürekkebi

» SML: 18 mg/kg

uymasý

50ppb

olan bütün firmalarýn

 Baský mürekkeplerinin gýda ve gýda ambalajý

nüfuzlarýný bu firmalar

segmentinde o güne kadar belirlenmiþ olanlardan

üzerinde kullanarak

çok daha katý þartlara tabi olduðu sonucunu

onlarý da bu kriterlere

veren gerçek risk potansiyeline göre
deðerlendirme (Þekil3).

genellikle sýzdýrmaz bir tabakadýr).

uymasý gereken açýk ve kolayca doðrulanabilen

uymaya zorlamasý

þartlar vardýr.

tavsiye edilmektedir.

için, mürekkebin bileþenlerinin ambalajýn içine

Ambalajýn uymasý gereken temel þartlar

Ambalaj distribütörleri bu deðerlere

doldurulan besine yayýlýp yayýlmadýðýnýn ve ne

bu yönetmeliðin 3. maddesinde belirtilmiþtir.

uygunluktan emin olmalý ve bunlarý belgelemelidir.

derece yayýldýðýnýn bilinmesi gerekir.

Sonuçta, plastik ambalajla ilgili yasal durum

Uygunluðun belgelenmesi için, toplam migrasyon

Birincil ambalaj olarak kullanýlan esnek

oldukça açýktýr. Kullanýlacak hammadde, gýda

veya belli maddelerin (polimer filmdeki katký

(fleksýbýl) plastik ambalajlar için bir dizi yasal

maddeleri ile temas edecek plastik malzeme

maddeleri) spesifik migrasyon deðerleri tespit

(www.vdmi.de, www.eupia.org) (örneðin):

yönetmelik vardýr. Bunlarýn en önemlisi ambalaj

ve ürünlerle ilgili Direktifin eklerinde belirtilen

edilebilir; ayrýca matematiksel simülasyon

 Toksik (T) ya da çok toksik (T+) sýnýfýna giren

sektörünün tamamýnda geçerli olan ve ambalaj

kýsýtlamalý ya da kýsýtlama olmaksýzýn Pozitif

modelleri de kullanýlabilir.

maddeler kullanýlmayacak.
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kullanýlmayacak.

3. Ýyi Ýmalat Uygulamasý:

Buna göre plastik ambalaj imalatçýsýnýn

Þekil 1: Plastik birincil ambalaj için yasal çerçeve koþullarý.

amin salabilen renk verici maddeler (pigmentler)

ambalaj zincirinde aktif

ile besin arasýnda bir polimer tabaka vardýr (bu

Baský mürekkebinin deðerlendirilebilmesi
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Listelerde yer almalýdýr.

Genel olarak, spesifik bir migrasyon incelemesinin

1. Hariç tutma listesi veya önemli
spesifikasyonlarý olan hammaddeler
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Dosya
tabakadan difüzyonudur (kinetik) ve ikincisi

Ambalaj yapýsýnýn bir tabakasýndaki bir

birlikte, (bileþiklerin yanýnda) çok katlý yapýlar

de maddelerin iki komþu tabaka (kat) arasýnda

bileþenden madde transferi (Þekil 4) hem

Gýda yasalarý gýda ambalajýndan çok þey

da kapsama dahil olacaktýr, ancak içerikle temas

denge daðýlýmýdýr (termodinamik). Madde

yukarýda anlatýlan migrasyon biçiminde hem de

istemektedir. Bu uygulamalarda kullanýlan baský

eden yüzeyin plastik malzemeden yapýlmýþ

transferi hakkýndaki bilgiler dýþarýdan temin

karþýlýklý geçiþle dengeleme þeklinde meydana

mürekkeplerinde çeþitli yöntemlerle bu þartlara

olmasý kýsýtlamasý geçerliliðini koruyacaktýr.

edilebileceði gibi standart metotlarla da ölçülebilir.

gelebilir.

uygunluk saðlanýr.

Yeni direktifte ilk kez gýda yasalarýndaki þartlara
uygunluk kanýtý olarak matematiksel simülasyona

1

Toksikolojik olarak deðerlendirilen ve kýsýtlamaya tabi olmayan maddeler.
Toplam migrasyon limiti 10 mg/dm³

2

Toksikolojik olarak deðerlendirilen ve kýsýtlamaya tabi olan maddeler
(örneðin SML) SMLnin aþýlmadýðýnýn kanýtlarý
 en kötü durumun düþünülmesi
 migrasyon ölçümü
 EDP destekli migrasyon ölçümü

3

Yeterince deðerlendirilmeyen maddeler sýrasýyla

izin verilmiþtir.
Deðerlendirilmemiþ maddeler için baský
Þekil 2: Bir migrasyon ölçümünün karakteristik eðrisi (verilen
örnekler bir SML yani spesifik migrasyon deðeri ve toplam migrasyon
deðeridir). Bu durumda, LMBCye uygunluðun saðlandýðý söylenebilir.

mürekkeplerine 10 ppb altýnda limit uygulamasý

kategoriye girer?
Gerçekçi açýdan bakarsak baský mürekkepleri
bir ambalaj yapýsýnda ayrý bir tabakayý oluþturur
ve içerikle doðrudan temas etmesi istenmez.

Baský mürekkebinden gýdaya muhtemel madde
transferi migrasyon ölçümleri ile tespit edilebilir
(Þekil 4). Migrasyon olasýlýðý olan maddelerin
nispeten küçük olduðu ve moleküler kütlesinin
1000 Dden küçük olduðu kabul edilir. Tipik
örnekler olarak filmlerdeki UV ve ýþýk
stabilizanlarý, filmlerdeki ve

baský

mürekkeplerindeki kayma katký maddeleri, baský
mürekkeplerindeki plastifiyanlar ve laminat
yapýþkandan gelen maddeler sayýlabilir. Bileþikte
her tabakada göç edebilen maddeler olabilir ve
bunlar bir araya gelerek gýdaya göç edebilir
(migrasyon).

Madde transferleri iki faktörle kontrol edilebilir.
Birincisi, madde moleküllerinin bir ya da birkaç
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<10 ppb ve <50 ppb

Þekil 3: Maddelerin kullanýlmasý ve deðerlendirilmesi

hammaddeler listesi)
 Gýda taklitleri ve gerçek gýdalar kullanýlarak
gerçek ambalaj malzemesindeki migrasyonun
tespiti

Ambalajýn tasarýmýnda deðiþiklikler yaparak

 Toksikolojik olarak deðerlendirilen maddelerde

güvenlik standardýnýn konduðunu gösterir.

migrasyonu dengelemek kesinlikle mümkün

toplam migrasyon, TDI-tolere edilen miktar, SML

olsa bile (tam bariyerli katlar), karþý taraftan

için belirtilen limitlere uygunluk (uygun bir

 Örnek: Baský mürekkebinde deðerlendirilmemiþ

da madde geçiþi ile dengeleme söz konusu

ambalaj yapýsý ile).

bir madde için migrasyon limiti 10 ppb = gýdanýn

olduðu sürece bunu baþarmak çok daha zordur

 Teknolojik açýdan kaçýnýlmaz olan, toksikolojik

kgý baþýna 10 µg

 iç laminasyonla bile.

olarak deðerlendirilmemiþ bileþenlerin migrasyon

Sorunlar sýrasýyla baský ve laminasyondan

ölçümleriyle ve çok düþük migrasyon limitleri

 Pratik bir örnek: Gýdada akrilamid (toksik)

sonraki yuvarlama sürecinden kaynaklanmaktadýr.

spesifikasyonu ile deðerlendirilmesi (10 ppb).

tespiti = 100 µg / 100 g patates cipsi = 1 mg

Eðer iç laminasyon hemen yapýlmazsa, Þekil

Bu yönetmeliklerin þartlarýna uyulursa,

/ kg cips = 1 ppm = 1000 ppb

5te anlatýlan migrasyon süreçleri her iki yönde

prensipte gýda maddelerine uygun bir ambalaj

olmaya baþlar. Ama mutlak bir bariyer

yapýsý kullanýlýrsa ve üretim sýrasýnda doðru

Gýda ambalajýndaki plastik malzemelerde bulunan

tabakasýnýn olduðu bir ambalaj yapýsýnda bile,

olarak iþlenirse, baský mürekkebindeki

akrilamid için, SCFnin Özet Dokümanýnda bu

dengeleme etkisi inkar edilemez.

bileþenlerin tüketici için tehlike oluþturma

maddenin tespit edilebilin düzeyde olmamasý

Bu durumda, düþük moleküllü mevcut

gerektiði belirtiliyor; belirtilen tespit limiti 0.01

maddeler laminat yapýþkandan, baský

mg/kg (= 10 ppb).

mürekkebinden ve filmden bariyer tabakaya

Þekil 6: Dengeleme sonrasýnda maddelerin gýdaya migrasyonu.

 Kritik hammadde seçimi (hariç tutulan

gýda ambalajýnýn deðerlendirilmesine yüksek bir

Baský mürekkepleri hangi
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Özet

Sözü edilen Süper Direktifin uygulanmasýyla

Þekil 4: Tipik bir bileþiðin yapýsý. Bileþenlerin tabakalardan gýdaya
potansiyel migrasyonu.

Þekil 5: Mutlak bariyerin olduðu ambalaj yapýlarýnda dengeleme
etkisi.

olasýlýðý ortadan kalkar.

göç ederek oraya yapýþabilir. Bu nedenle
Bu karþýlaþtýrmada limitlerin gerekliliði

sipariþlerin alýnmasý ve teslim edilmesi sýrasýnda

sorgulanmayacak, sadece gerçek yaþamdan

gýda ile doðrudan temas ve bunun sonucunda

alýnan veriler karþýlaþtýrýlacaktýr. Patates

da bariyer tabakadan gýdaya madde migrasyonu

cipslerindeki

olabilir.

yüksek

akrilamid

konsantrasyonundan, toksikolojik olarak alarm
veren konsantrasyonlarýn bu aþýrý oranýnýn baský
mürekkebi bileþenleri için de geçerli olduðu
sonucu çýkarýlabilir ama çýkarýlmamalýdýr.
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