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Ambalaj Baský Mürekkepleri

Bugün piyasada, karton kutulardan plastik filmlere,
teneke kutulardan kaðýt poþetlere kadar hemen
hemen her çeþit ambalaj malzemesine yönelik çok
çeþitli mürekkepler bulunmaktadýr. Birbirinden farklý
fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip ambalaj
malzemeleri, teknik açýdan da farklý mürekkepler
talep etmektedir.
Genellikle tipik bir baský mürekkebi, aþaðýda
belirtilen karýþým malzemelerini içerir:
 Pigmentler  Renk oluþumunu saðlarlar. % 5  30
oranýnda eklenir.
 Baðlayýcýlar  Pigment parçalarýný birbirine baðlayan
ve onlarý baský katmanýna yapýþtýran reçine türü bir
bileþendir. % 15  60 oranýnda eklenir.
 Çözücüler  Reçineleri çözer ve karýþým formülünü,
akýþkanlýðýný saðlayacak ve baský katmanýný ýslatacak
þekilde sulandýrýr. % 20  70 oranýnda eklenir.
 Katký maddeleri  Nemlendirme maddeleri,
kurutucular, viskozite (akmazlýk) kontrolünü saðlayan
maddeler, yapýþtýrýcýlar, vb. % 1  10 oranýnda eklenir.
Baský mürekkepleri ve kullanýldýðý baský teknikleri
için aþaðýdaki sýnýflandýrma yapýlabilir:
 Sývý mürekkepler  Flekso baský, rotogravür, serigrafi,
inkjet
 Macun mürekkepler  Ofset, tipo baský, intaglio
 Enerji ile kür olan mürekkepler  Flekso baský, ofset,
serigrafi, dijital
Baský mürekkeplerinin kullanýldýðý substratlar
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yani ambalaj malzemeleri plastik, kâðýt, oluklu
mukavva, ahþap, metal, cam ve karton gibi birbirinden
farklý özelliklerde malzemelerdir. Söz konusu ambalaj
için en uygun baský yöntemi aþaðýdaki tabloda kýsaca
özetlenmiþtir.
Tablo 1: Ambalaj ve Baský Yöntemi
Baský Yöntemi

Substrat

Flekso

Kâðýt, karton, plastik

Tipo baský

Kâðýt

Ofset

Kâðýt, karton

Rotogravür

Kâðýt, karton, plastik

Intaglio-bir çeþit gravür baský yöntemidir.

Kâðýt, Karton

Serigrafi

Kâðýt, karton, plastik, metal, cam, ahþap

Inkjet  dijital baský

Kâðýt, karton

Elektrofotograf  dijital baský

Kâðýt

Hangi baský yöntemi ile ne tip ürünlere baský
yapýldýðýna iliþkin aþaðýdaki örnekler verilebilir:
Ofset  Gazete, broþür, dergi, kitap, katalog
Serigrafi  Cam, sert (rijit) plastikler, metal
Inkjet  Ofis ve evlerde, teþhir pano ve posterlerinde
Flekso  Oluklu mukavva, fleksibýl (esnek) filmler,
gazeteler
Intaglio  Para, pullar
Rotogravür  Dergi, fleksibýl (esnek) filmler
M ü re k k e p l e r, a þ a ð ýd a þ u y ö n te m l e r l e
katýlaþmaktadýrlar:
 Çözücü maddenin ya da suyun buharlaþmasýyla.
 Çözücü maddenin ya da suyun emilmesiyle
(penetrasyon). Bu yöntem temel kurutma yöntemi

Baskýlý Karton Ambalaj

olmamasýna raðmen emici yüzeylere tatbik edilen
bütün mürekkepler, bir þekilde emilerek kurutulurlar.
 Yaðlý maddelerin oksijeni emdiði ve sert bir film
oluþturacak þekilde polimerleþtiði oksidasyon ile
 Mürekkep sistemi dahilinde kimyasal bir reaksiyonun
gerçekleþtiði ve kuru bir filmin oluþtuðu kimyasal
iþlemler ile. Kimyasal reaksiyon þu þekilde baþlatýlýr:
 Ýkinci bir bileþenin ilave edilmesi (iki parçalý sistemler).
 Uygulama sonrasýnda fýrýnlanan metal levhalarýn
lito (ofset) baskýsýnda olduðu gibi yüksek sýcaklýkta
kurutma.
 Doðru dalga boyundaki UV radyasyonuna maruz
býrakýlma. Foto reaksiyon baþlatan bir elemaný içeren
özel formüllü mürekkeplerin kullanýlmasý gerekir.
 Isý oluþturan kýzýl ötesi radyasyon (IR) kullanýmý.
Özel mürekkeplerin kullanýlmasý gerekmez (UV
radyasyonundakinin aksine).
 Elektron ýþýný, radyo frekansý ya da mikro dalgalarýn
kullanýmý.

Mürekkeplerin büyük kýsmý, birçok mekanizmanýn
bir arada kullanýlmasýyla katýlaþmaktadýr. Mürekkepler,
özel baský katmanlarýnda kullanýlmak üzere
formülleþtirilmekte olup, bir kâðýt ya da plastik için
hazýrlanmýþ olan mürekkebin her zaman diðer baský
malzemelerine uyum saðlamasý beklenmemelidir.
(Bkz. Tablo 2.)
Polar olmayan polietilen gibi birçok baský katmaný
için yüzey iþlemlerinin uygulanmasý gerekir. Film
katmanlarýna uygulanan korona deþarj iþleminde
olduðu gibi mürekkebin yapýþmasýný kolaylaþtýrmak
için polietilen þiþelere alevli iþleme uygulamasý yaygýn
þekilde yapýlmaktadýr. Alüminyum, baskýdan önce
genellikle bir astar ile kaplanmaktadýr.

Tutunma özelliði, önceden mürekkeplenmiþ
alanlar ya da çýplak baský katmaný üzerinde her birine
eþit miktarda mürekkep aktararak, bir mürekkebin
homojen þekilde baský yapabilme yeteneðini ifade
etmektedir. Hâlihazýrda mürekkeplenmiþ olan bir
alana az miktarda mürekkep aktarýldýðýnda, özellikle
yüksek hýzlý baský makinelerinde ciddi bir sorun
ortaya çýkmaktadýr. Formülleri doðru þekilde
hazýrlanmamýþ olan mürekkepler, katmana zayýf
þekilde tutunurlar ve bunun sonucunda da renklerin
reprodüksiyonu istenilen seviyede gerçekleþmez.
Ne yazýk ki en parlak renkli ve ýþýktan
etkilenmeyen malzemelerin büyük kýsmý kurþun,
cýva, bizmut, antimon ve kadmiyum gibi aðýr

önlemek ya da azaltmak için büyük çabalar
gösterilmiþtir ve söz konusu malzemeler, günümüzde
baský mürekkeplerinde nadiren kullanýlmaktadýr.
Elveriþli olduðu takdirde ihmal edilebilir oranlarda
aðýr metal içeren mürekkepler tercih edilmelidir.
Bir mürekkebin reçine bileþeni, baský katmanýyla
uyumlu olacak þekilde (compatible) seçilmelidir.
Bileþen, katmana tutunabilmelidir. Modern
mürekkeplerde kullanýlan araçlarýn çoðu, çözücü
bileþenler vasýtasýyla eritilmesi gereken sentetik
reçinelerdir. Çevresel faktörler, bu noktada da kolayca
kontrol edilebilen çözücüleri kullanan ya da su ile
rol oynamaktadýr. Akrilik emülsiyon bazlý bazý reçineler,
dikkate deðer baþarý saðlamýþtýr. Bununla birlikte,
su bazlý mürekkepler hala uygulamalarýn tamamýnda
kullanýlamamaktadýr ve muhtemelen de kolaylýkla
temin edilebilmeleri bir süre daha mümkün
olmayacaktýr. Bitkisel yað esaslý mürekkepler, son
zamanlarda oldukça popüler bir duruma gelmiþtir
ancak bunlarýn kullanýmlarý da bazý sýnýrlamalara

Yöntem

Buharlaþtýrma

Flekso

XX

Rotogravür

XX

Lito

X

X

XX

*

S e r i g r af i

X

X

XX

*

çevresel açýdan önemli avantajlar saðladýðýna dair

X

XX

*

kuþkular bulunsa da bu alandaki gayretler hala

Tipo baský
XX Temel kurutma yöntemi
X Ýkinci kurutma yöntemi
* Alternatif yöntem

Oksidasyon

malzemelerin mürekkep pigmenti olarak kullanýlmasýný

yayýlabilen reçinelerin geliþtirilmesinde yönlendirici

Tablo 2: Mürekkep Kurutma Mekanizmalarý
AbsorbsiyonEmilim
(Penetrasyon)

metallerden türetilen oksitler ve bileþiklerdir. Bu

Kimyasal olarak ya da
ýþýkla baþlatýlan
mekanizmalar

tabidir. Bu mürekkepler, çoðu zaman önemli ölçüde

*

modifiye edilmekte ya da küçük miktarlarda

X

kullanýlmaktadýr. Bazý otoritelerce, bunlarý kullanmanýn

devam etmektedir.
Baskýlý Alüminyum Ambalaj

Baskýlý Teneke Kutu
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Dosya
Ambalaj Baský Mürekkepleri Devamý

Baský ile uðraþan bazý firmalar Ýngiltere gibi ülkelerde
tercihlerini soya ve diðer sebze yaðlarýndan hazýrlanan
mürekkepler için kullanmaktadýr.
Ticari olarak piyasada bulunan bazý mürekkep
sistemlerinden örnekler
NC (Nitroselüloz) veya PVB (polivinil bütral) bazlý Cold
Seal: Þekerleme endüstrisinde sýklýkla, çikolata veya
dondurma gibi sýcaklýða karþý dayanýmý zayýf gýdalarýn
hassas ambalajlama þartlarý ile karþý karþýyadýr. Cold
seal ambalajlarý bu amaca hizmet etmektedir. Cold
seal tutkallarý, release laklar ve farklý basýnç uygulama
teknikleri, üreticilere ýsý kullanmadan ambalajlarý
hazýrlama imkaný saðlamaktadýr.
 Sýcaklýk hassasiyeti olan ürünlerin güvenli ve etkili
hazýrlanmasý,
 Yüksek yoðunluk, kabul edilebilir ürün kalitesi,
 Son tüketici için maksimum rahatlýk saðlamaktadýr.
Yüksek örtücülere sahip barkodlar için özel beyaz:
Bir mürekkep üreticisi tarafýndan yapýlan açýklamada,
laminasyonlu ürünlerde, tek kat uygulanabilen özel
bir beyaz komponentin, çift katlý beyazýn yerine
geçebileceði belirtilmiþtir. Üretici bu ürünle birlikte
aþaðýdaki avantajlarýn saðlanabileceðini iddia
etmektedir:
 Maliyet avantajý:
 Ýki yerine tek baský
 Daha sofistike dizaynlara ayrýlabilecek bir
üniteden tasarruf etmek
 Yüksek örtücülükte beyaz

Baskýlý Teneke Kutu
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PV (polivinil) mürekkepler-dilimlenmiþ ve iþlem görmüþ
soðutulmuþ gýdalar için raf ambalajlarý:
 Özel PVB bazlý renkler ile yine özel tek komponentli
PVC (polivinil klorür) bazlý beyaz kombinasyonu
 Jambon ve peynir ambalajlarý ile retort (sterilizasyon)
iþlemine tabi tutulan ambalajlarda kullanýlan tüm
baský malzemelerinin yüksek laminasyon özellikleri
için
 Tüm malzemelere uygunluk (OPA (oryente poliamid),
PET (polietilen teraftalat), kaplý PET, SiOx (silisyum
oksit) kaplý PET)
 Flekso sistemlerde de basýlabilirlik (beyaz için özel
kauçuk silindir gerekebilir)
Baskýlý Teneke Kutu

 Alüminyum için sterilizasyona dayanýklý, maliyet
avantajý yaratan baský uygulamasý.

Fleksibýl Ambalaj

Laminasyon yerine tek kat uygulamalar: Çift komponentli
beyaz ve uygun mürekkepler ile OPP/OPP (oryente
polipropilen) laminasyonu yerine tek kat baský.
 Ýki kat OPP/OPP laminasyon yerine üst baský, tek
kat OPP
 Parlaklýk veya halftone gibi görsellikler birbirine
çok yakýndýr.
 Çok düþük çözücü kalýntý miktarý [mg/m²]
 Çok düþük koku seviyesi
 Yüksek mekanik, ýsý ve kimyasal dirençler
Yüksek sýcaklýktaki sterilizasyon (retort) uygulamalar
için alüminyum kapaklara baský:
 Çift komponentli lak ve tek komponentli mürekkep
sistemlerinin kombinasyonu
 Sterilizasyon direnci
 Yüksek ýsý dayanýmý (350°C)

Shrink sleeve (giydirme ambalajlar) için NC bazlý
mürekkepler: Primer lak uygulamadan tüm malzemeler
için tek bir mürekkep sistemi (PET, OPS (oryente
polistiren), PVC, PP)
 Özellikle halftone dizaynlarda mükemmel basýlabilirlik
 Çok düþük çözücü kalýntý miktarý
 Maliyet avantajý, daha az atýk, baský kolaylýðý
Metalizasyon yerine super-silver: Bir üretici tarafýndan
geliþtirilen bu ürün;
 Metalize film kadar parlaklýk,
 Uygulanan mürekkep alanýna baðlý olarak, metalize
filme baský yapmak yerine super-silver mürekkebin
uygulanmasýnýn getireceði maliyet avantajý,
 Mürekkebin uygulama alaný çok yüksek deðil ise
kullaným kolaylýðýnýn getireceði maliyet avantajý
saðlayabilmektedir.
Çift komponentli sistemler: Çift komponentli sistemler;
metal yüzeyler, metalize filmler ve baský yapmasý
zor filmler üzerinde; yüksek ýsý dayanýmý, yüksek
parlaklýk ve mükemmel adezyon özellikleri saðlar.
Bu sebeple, sýklýkla primer ve koruyucu laklar
ile adezyon saðlayýcý primerler ve beyaz olarak
kullanýlýrlar.

Dosya
Ambalaj Baský Mürekkepleri Devamý

Tek komponentli sistemler ile birlikte kullanýlmasý
durumunda, yüksek ýsý dayanýmý, sterilizasyona
uygunluk ve yüksek parlaklýða sahip ambalajlar
üretilmesine olanak verir.
Bükümlü þekerleme ambalajlarý için twistlak: Kendinden
bükümlü özelliði olmayan filmlere bu özelliði verir
(örn. OPP).
 Bükümlü ambalajlar için özel uygulamalara ve
yeniden baský ayarý yapmaya gerek kalmaz.
 Daha ucuz filmlere uygulama imkaný saðlar.
 Maliyet avantajý yaratýr.
Yüksek sýcaklýktaki sterilizasyona (retort) uygun
Doypack ambalajlar için mürekkepler
 PET/Alüminyum/PP yapýlar için uygun renkler ve PV
bazlý beyaz ile sterilizasyon dayanýmý
 Yüksek hýz ve mükemmel basýlabilirliðe olanak
saðlamasý

Gýda ambalaj mürekkepleri ile ilgili bazý yasal konular
Ticari olarak piyasada bulunan mürekkep
sistemlerinden örnekler daha da geniþletebilir. Ancak,
en doðrusu, mürekkebi kullanacak olan ambalaj
üreticisi veya konverter ile mürekkep üreticisinin
sürekli baðlantýda olarak; uygun olan sistemi birlikte
yaratmasýdýr. Öte yandan, özellikle konu ve uygulama
ile ilgili mevcut yönetmelikler sürekli göz önünde
bulundurulmalýdýr.

Baskýlý Karton Ambalaj
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Bu yönetmeliklerden en önemlisi gýda ile temas
eden malzemeler için þuanda geçerli olan AB (Avrupa
Birliði) Mevzuatýdýr. Konu ile ilgili AB direktiflerinden
Yönetmelik (EC) No 1935/2004e göre, ambalaj
malzemeleri insan saðlýðýný etkilememeli ya da gýdayý
herhangi bir biçimde deðiþtirmemelidir. Bu yönetmelik,
sadece pozitif listelerde yer alan kimyasallarýn
ambalajlarda kullanýlmasýný mümkün kýlmaktadýr.
Kullanýlacak mürekkep ve yapýþkanlarýn bu pozitif
listelerde yer almasý; bu kimyasal maddelerin
migrasyon deðerlerinin de kontrol edilmesi
gerekmektedir.

1935/2004teki 3. maddeyi ihlal edecek
konsantrasyonlarda geçmemesine dikkat edilmelidir.

ABdeki geçerli olan 93/10/EEC nolu rejenere
selüloz filmlere yönelik direktif de bu tür filmler ve
baský yapýlmýþ yüzeylerin gýda ile temas etmemesi
gerektiði belirtilmiþtir.
Yukarýda bahsi geçen AB Çerçeve DirektifYönetmelik (EC) No 1935/2004 talimatlarýna uygun
olan 2002/72/EC nolu direktif ise plastik malzemelerle
ve ürünleri ile ilgili AB direktifidir. Bu direktifte
monomerler ve katký maddeleri için OML (toplam
migrasyon limiti) ve SML (özel  spesifik migrasyon
limiti) deðerleri belirtilir. Bu direktifte monomerler
ve diðer baþlangýç malzemeleri için pozitif listeler
belirtilmiþtir. Bu listelere mürekkepler için söz
konusu olan baþlangýç maddeleri dahil edilmemiþtir.
2006 Aralýk ayýnda yayýnlanan 2023/2006 
GMP Yönetmeliði, gýda ile temas eden malzemelerle
ilgili iyi imalat uygulamalarýnýn polimer üretimindeki
baþlangýç malzemelerinin onaylanmasý ve kabul
edilmesiyle baþlayan ve üretimi, ambalajlamayý,
depolamayý ve sevkýyatý kapsayacak polimerleþtirme,
dönüþtürme ve tedarik zinciri boyunca devam eden,
eþyanýn gýda ile temas ettiði noktada biten bir zinciri
takip ettiðini belirtir. Þu anda, sadece baský
mürekkepleri özellikle kapsama dahildir.
Bu yönetmeliðe göre,
 Baskýlý yüzeyler gýdayla doðrudan temas etmemelidir.
 Baský mürekkeplerinin formülü hazýrlanýrken baskýlý
yüzeydeki maddelerin gýdayla temas eden yüzeye

Fleksibýl Ambalaj

Aslýnda bu yönetmelik baský mürekkebi
komponentleri migrasyonunun, polimer
komponentleriyle ayný þekilde kontrol edilmesini
iþaret etmektedir. Ve bir de onaylý maddeler listesi
hazýrlanacaktýr.
Kimyasallarýn kontrolüne yönelik uygulama
Ambalaj baský mürekkeplerini ilgilendiren diðer önemli
bir uygulama ise geçtiðimiz yýl içerisinde yürürlüðe
giren REACH yani kimyasallar ve bunlarýn güvenli
kullanýmýna dair yeni bir AB düzenlemesidir.
Uzmanlarýn tahminlerine göre, Avrupa baský
mürekkepleri sanayi bu yeni uygulama ile yaklaþýk
660 milyon Euroluk bir ek maliyetle karþý karþýya
kalabilir. Bunun ana nedeni olarak ise þuanda
kullanýlmakta olan bazý önemli hammaddelerin
gelecekte kullanýlmamasý gösterilmektedir. Bu yüzden
mürekkep üreticileri yeni formülasyonlar geliþtirmek
ve bunlarý REACH mevzuatý gereðince tescil ettirmek
zorunda kalacaklardýr.
Kaynaklar:
 Soroka, W., Fundemantals of Packaging Technology, Revised
UK Edition, The Institute of Packaging, UK (1999).
 Ambalaj Sanayicileri Derneði Ambalaj Literatürü Kütüphanesi
Arþivi, Ýstanbul.
 Siegwerk Baský Mürekkepleri San. ve Tic. A.Þ. yayýnlarý

Dosya

Çocuklarýn Kolay
Açamayacaðý
Ambalajlar
Bölüm 1
Çocuklarýn kolay açamayacaðý yani çocuk
emniyetli ambalaj tasarlamanýn birçok yolu vardýr.
Ama bir ambalajýn çocuk emniyetli olmasý yeterli
midir? Amaç bu tür ambalajlarýn çocuklarýn
açamayacaðý türde olmasýný saðlamaktýr. Çocuklar
meraklýdýr, bu nedenle temizlik maddeleri ve ilaçlar
çocuklardan uzak tutulmalý ve onlarýn eriþemeyeceði
biçimde olmalýdýr. Almanyada, Çocuklarýn Açamayacaðý
Ambalajlar (ÇAA) ilaç, kozmetik ve evde kullanýlan
kimyasal ürünlere yönelik uygulamalarda
kullanýldýðýndan beri, bu tür ürünleri yanlýþlýkla tüketip
ölen çocuklarýn sayýsý önemli oranda azaldý. Tüketiciler,
ambalaj imalatçýlarý, þiþeleyiciler (dolumcular) ve
ambalaj endüstrisinde çalýþan diðer kiþilerin bu
konuda daha çok bilgi sahibi olmalarý gerektiðini
iþaret eden göstergeler hala mevcuttur. Peki, çocuk
güvenliði nasýl saðlanabilir? Cevap Almanya gibi ülkeler
için oldukça basit: Sadece onaylý ÇAA çocuk güvenliðini
temin edebilir, yasal koruma saðlayabilir ve diðer
ÇAA ile baþarýyla rekabet edebilir. Almanyada akredite
bir belgelendirme kuruluþu tarafýndan onaylanan
çocuk emniyeti modern ambalaj pazarlama
stratejilerinin önemli bir argümanýdýr.
Ýt-çevir ve bastýr-çevir çocuklarýn açamayacaðý
kapaklarda muhtemelen en sýk kullanýlan çocuk
güvenliði mekanizmalarýdýr ama bugünlerde, blister
ambalajlara, flowpack ambalajlara, karton kutulara
ya da sývý ilaç için tek doz ambalajlarda da çocuklarýn
açamayacaðý mekanizmalar konabilir ve konmalýdýr.
Çocuklarýn açamayacaðý ambalajýn hangi ürünlerde
þart olduðu ulusal ve uluslararasý yasalarda
belirtilmektedir, çocuk güvenliði çeþitli yollarla
saðlanabileceði için, tüketicilerin de imalatçýlarýn da
bir ambalajýn yasal açýdan da gerçekten çocuk
emniyetli olduðundan emin olmasý zordur. Çocuk
emniyeti tertibatýnýn kusursuz çalýþtýðýný kanýtlamak
amacýyla bir ambalajýn saðlamasý gereken þartlarý
tanýmlayan ve uluslararasý alanda uygulanan bazý
ÇAA standartlarý vardýr.
Avrupada bir ambalaj tasarýmýnýn yasal hükümlere
uygun olduðunu sertifika vererek teyit etmek için
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yasal izni olan çok az sayýda kurum vardýr. Bu
kurumlar EN 45011 uyarýnca resmi belgelendirme
kuruluþlarý olarak onaylanmalýdýr. Bunlardan biri
Almanyanýn Brunswick þehrindeki IVM Institut
VerpackungsMarktforschungdur (www.IVMchildsafe.de). IVM bir ÇAA belgelendirme kuruluþu
olarak DIN EN 45011 uyarýnca onaylanmýþtýr ve
testler yaparak standartlara uygun ambalajlarý
onaylama izni vardýr.
Aþaðýda tüketicilerin, ambalaj imalatçýlarýnýn,
þiþeleme tesislerinin ve ilaç endüstrisinde yer alanlarýn
yaný sýra idari makamlarýn da ilgisini çekebilecek sýk
sorulan bazý sorular listelenmiþtir.
Hangi ürünler için çocuk emniyetli ambalaj gerekir?
Çocuklar tarafýndan yutulunca aðýr yaralanmaya ya
da hastalýða yol açabilecek çok sayýda ürün vardýr.
Bunlar temizlik maddeleri, vernikler ve bahçe ya da
araba için kullanýlan kimyasallar gibi ev ürünleridir.
Çakmak gazý veya gaz yaðý gibi ürünler de bunlara
dahildir. Çok miktarda uçucu yað veya alkol içeren
bazý kozmetik ürünler bile ciddi ama çoðu zaman
küçümsenen tehlikeler içerir. Diðer tarafta, tahmin
edildiði gibi medikal ilaçlar vardýr. Kazalarý Önleme
Derneðine (Royal Society for the Prevention of
Accidents  RoSPA) göre, her yýl evde yanlýþlýkla ilaç
yutmuþ olan binlerce çocuk hastanelere gelmektedir.
Hangi yasalar uygulanýr?
Avrupa Birliðinde, ev temizlik maddeleri, vb kimyasalteknik ürünler alanýnda baþlýca iki yasal kaynak vardýr
ki bunlar tehlikeli preparatlarýn sýnýflandýrýlmasý,
ambalajlanmasý ve etiketlenmesi hakkýndaki
1999/45/EC nolu direktif ve 1967/548 nolu direktiftir.
Bu direktiflere göre çocuk saðlýðý için tehlikeli
olabilecek ürünlerde ISO 8317 (tekrar kapanabilen
ambalaj için) ya da EN 862 (tekrar kapanmayan
ambalaj için) standartlarýna uygun, çocuk emniyetli
ambalaj olmalýdýr. Ancak, üye devletlerin hükümetleri
isterse daha katý yasa ve yönetmelikler çýkarabilir.
Ne yazýk ki, Avrupada ilaçlar ve týbbi aletler için

tutarlý kurallar yoktur, bu nedenle üye devletler
kendi ülkelerine özgü yasalar çýkarmýþtýr. Ýngilterede,
2003 Ýlaç (Çocuk Güvenliði) Yönetmeliði ilaçlar ve
benzeri medikal ürünler için hangi durumda ÇAA
kullanýlacaðýný belirtir. Buna göre aspirin, paracetamol
ya da 24 mgdan fazla demir elementinden oluþan
ya da bunlarý içeren týbbi ürünler [ ] hem mat ya
da koyu renk boyalý hem de çocuk emniyetli kaplarda
satýlmalý veya temin edilmelidir ve aspirin ve
paracetamol ürünleri sadece beyaz renkte satýlmalý
veya temin edilmelidir. Bu talimatlarýn çocuk
güvenliðini saðlamak için yeterli olduðu þüphelidir,
bunlar kesinlikle çok yetersiz kalýr. Ayný þey Avrupa
Birliðindeki diðer ülkelerin, örneðin Ýtalyanýn
yönetmelikleri için de geçerlidir.
Bunun tersine, Almanyadaki yönetmelikler çok
daha katýdýr. Almanyada ilaçlarýn ÇAAsý Alman Ýlaç
Yasasý ile baðlayýcý biçimde düzenlenmektedir.
Almanyada devlet makamlarýnýn bazý aktif maddeler
içeren ilaçlarýn çocuk emniyetli ambalaja konmasýný
gerektiren yönetmelikler yayýnlama hakký vardýr.
Almanyada, yetkililer bu hakký birkaç kez kullanmýþtýr
ve Ulusal Ýlaç ve Týbbi Aletler Enstitüsü çocuk emniyetli
ambalaja konmasý þart olan ilaçlardaki birkaç yüz
aktif maddeyi içeren bir liste hazýrladý. Bu kategoriye
giren tüm týbbi ürünler ISO 8317 (tekrar kapanabilen
ambalaj için) ya da DIN EN 14375 (tekrar kapanmayan
ambalaj için) standardýna uygun olmalýdýr.
ABDde US 16 CFR § 1700 uyarýnca hazýrlanan
yasal þartlar daha da katý ve geniþ kapsamlýdýr. Bu
yasa tehlikeli kimyasal-teknik ürünler ve ilaçlar için
çocuk emniyetli ambalajýn baðlayýcý kullaným þekli ile
ilgilidir. US 16 CFR § 1700e göre birçok tehlikeli ev
ürününün yanýnda, reçeteyle verilen tüm ilaçlar
(birkaç istisna hariç) için de ÇAA gerekir. Bu yasada
çocuk emniyetli ambalajýn saðlamasý gereken talep
ve þartlar da belirtilmektedir. ABD yönetmelikleri
birçok bakýmdan Avrupadakilere benzer ama ilaçlar
ve týbbi aletler konusunda çok daha katýdýr.

Ýlaç endüstrisinde uluslararasý çalýþan firmalarýn
karþýsýnda her ülkeye özgü çok sayýda yönetmelik
vardýr ve buna baðlý olarak tüm ülkelerin yasal
þartlarýný saðlayabilmek için riske girilmemesi ve
kaliteli onaylý ambalaj kullanýlmasý þiddetle önerilir.
Bu gerçekten mümkündür çünkü ISO 8317 ve DIN
EN 14375 standartlarý tüm Avrupada geçerlidir.
Çocuk emniyetli ambalajlarýn hangi standartlara uygun
olmasý gerekir?
Avrupada, en önemlileri tekrar kapanabilen çocuk
emniyetli ambalaj için ISO 8317 (2003), ilaç dýþý
ürünlerde tekrar kapanmayan çocuk emniyetli ambalaj
için DIN EN 862 (2006) ve ilaçlarda tekrar kapanmayan
çocuk emniyetli ambalaj için DIN EN 14375 (2004).
Ambalajýn standartlarýn en son sürümüne uygun
olmasýna dikkat etmek çok önemlidir çünkü
standartlar sýk sýk deðiþir. Son yýllarda, yaþlý
vatandaþlar için kullanýcý kolaylýðý giderek daha önem
kazanmýþtýr. Bu nedenle, doksan dokuzlardan kalan
sertifikalar son yönetmeliklere uyarlanmalýdýr. ABDde,
ürünün kendisi (ilaç ya da deðil) veya kapaðý (tekrar
kapanan ya da kapanmayan) nasýl olursa olsun,
bütün ÇAAlar US 16 CFR § 17.00.20deki þartlara
uygun olmak zorundadýr.
Çocuk emniyetli ambalajýn istenen standartlara uygun
olduðundan nasýl emin olunur?
Çocuk emniyetli ambalajýn yasal açýdan kabul görmesi
için yukarýda anýlan standartlara uygun olmasý gerekir.
Ancak, uluslararasý alanda kabul edilmesi de IVM
(www.IVM-childsafe.de) gibi DIN EN 45011e göre bir
belgelendirme kuruluþu olarak akredite edilmiþ bir
kurum tarafýndan onaylanýrsa mümkün olur.
Potansiyel sorunlar nelerdir?
Bir ambalajýn bazý kýsýmlarýný çocuk emniyetli olarak
belgelemenin mümkün olmasý yanlýþ bir düþünce
þeklidir. Çoðu zaman, belli bir kapaðýn (örneðin tekrar
kapanabilen þiþeye ait kapaðýn) ya da belli bir folyo
ya da filmin (örneðin blister ambalajlardaki) çocuk
emniyetli ya da belgeli olduðuna inanýlýr. Bu doðru
deðildir. Ancak ambalajýn tamamý çocuk emniyetli
olarak belgelenebilir.

Tekrar kapanabilen ÇAAda, ambalaj genellikle
bir kaptan (örneðin bir þiþe) ve bir kapaktan oluþur.
Eðer bir kapak farklý boydaki kaplarda kullanýlýyorsa,
ISO 8317ye göre bir ambalaj ailesine onay verilebilir.
Bu durumda, söz konusu kapakla beraber en küçük
ve en büyük boy kap test edilmelidir. Her iki
kombinasyon ISO 8317 þartlarýna uygunsa, ikisinin
arasýndaki tüm kapak/kap kombinasyonlarý ISO
8317ye göre onaylanabilir.
Bu durum DIN EN 14375e göre onaylanmýþ,
ilaçlara ait tekrar kapanmayan ambalajlar için geçerli
deðildir. Genellikle, blister ambalajlar için belli bir
lamine kapak türünün onaylandýðý ve bu folyoyu
içeren tüm blisterlerin standartlara göre çocuk
emniyetli olduðu varsayýlýr. Gerçekte böyle deðildir
çünkü bir blister ambalajýn çocuk emniyetli olmasý
birçok þeye baðlýdýr: 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, blister ambalajlar yapýlýrken bilinçli
hareket edilmeli ve her yeni blister tasarýmý test
edilerek onaylanmalýdýr.
Ayrýca, çocuk emniyetliymiþ gibi görünen
ambalajlar da vardýr. Bu ambalajlara kapaðýn bir çocuk
tarafýndan açýlma riskini azaltacak ama tamamen
ortadan kaldýramayacak bir kapak takýlmýþ olabilir.
Bu ambalajlar yasal açýdan çocuk emniyetli deðildir.
Bu nedenle, ambalaj imalatçýlarýndan çocuk emniyeti
belgelerini göstermesinin istenmesi tavsiye edilir.
Ama ÇAA için belgelendirme kurumu olarak
onaylanmadýðý halde ÇAA belgesi veren kurumlar da
vardýr. Bu kurumlara ve/veya bunlar tarafýndan verilen
belgelere güvenilmemesi tavsiye edilir. Sadece DIN
45011e göre belgelendirme kuruluþu olarak
onaylanmýþ kurumlar güvenilir belge verebilir ve
tazminat taleplerine karþý yasal koruma saðlar.

saðlamak zorundadýr. Tehlikeli maddelerden ve
preparatlardan genellikle dolumcu ya da ambalaj
firmalarý sorumlu olur. Bununla beraber, ambalaj
imalatçýlarý ambalajlanacak maddeye ve bunun kullaným
amacýna uygun onaylý ÇAA seçmek durumundadýr
çünkü kendisine yöneltilecek olasý tazminat taleplerini
önlemesi gerekir.
Eðer bir ambalaj imalatçýsýnýn çocuk emniyetli
ambalaj için geçerli belgesi yoksa, kendi ambalajýnda
çocuk güvenliði mekanizmasý olduðunu ama bu
ambalajýn çocuk emniyetli ambalaj gerektiren ürünler
için kullanýlmasý halinde hiçbir yasal korumanýn
olmadýðýný müþterilerine mutlaka bildirmelidir.
ÇAA tasarýmý ve belgelenmesi ile ilgili ilave bilgileri
nerede bulabilirim?
Alman IVM Institut VerpackungsMarktforschung
firmasýnýn ÇAA alanýnda deneyimi vardýr. Çocuk
emniyetli ambalaj tasarlamada, geliþtirmede ve
belgelemede faaliyet gösteren bu firma, Avrupada
tehlikeli içeriði olan çocuk emniyetli ambalajlarýn
tüketiciler, yetkililer ve endüstri tarafýndan kabul
edilmesi amacýyla ÇAA için yüksek kalite standartlarý
saðlamak üzere çalýþan birkaç akredite kurumdan
biridir. IVM Alman Belgelendirme Kurulu (Deutscher
Akkreditierungsrat, DAR) tarafýndan resmi bir
belgelendirme kuruluþu olarak DAP-ZE 3156.00
referans numarasý ile ve DIN EN 45011e göre akredite
edilmiþ ve ABD Tüketici Ürünleri Güvenliði Komisyonu
(CPSC) tarafýndan kabul edilmiþtir. IVM en önemli ÇAA
standartlarý uyarýnca ÇAA testleri yapmakta ve belge
vermektedir.
Diðer firmalara www.childresistant.org sitesinden
ulaþabilirsiniz.
Dr Rolf Abelmann, Adriana Calabrese,
Institut VerpackungsMarktforschung GmbH

Tehlikeli ürünlerin onaylý çocuk emniyetli ambalajda
satýlmasýný saðlamaktan kimler sorumludur?
1999/45/EC nolu direktife göre distribütör çocuk
emniyetli ambalajla ilgili tüm þartlara uyulmasýný
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Dosya
Kaynak: ILSI  International Life Sciences Institute, 2007
PP Etiketler

Polipropilenin Gýda
Ambalajý Olarak
Kullanýlmasý
PP Fleksibýl Ambalaj

Polipropilen (PP) poliolefin sýnýfýna dahil

yüksek yoðunluklu polietilen (HDPE) plastik

Poliviniliden kopolimerler (PVDC), akrilikler

polimerlerden biridir. Bu polimerler olefin

hammaddesinin kullanýldýðý süt þiþeleri hariç,

ve etilen vinil alkol (EVOH) kullanýlan baþlýca

(doymamýþ hidrokarbon) monomerlerden

sert (rijit) gýda ambalajýnda en yaygýn kullanýlan

gaz bariyeri polimerleridir. Alüminyum yüzey

türetilirler. Örneðin, etilen olefini polietilenin

plastik malzemedir.

iþlemleri veya alüminyum folyo ile laminasyon
da gaz engelleme ve mor ötesi (UV) ýþýðý

kaplarda ve tepsilerde güçlü gaz bariyer özelliði

Sývý ve katý yaðlara dayanýklý olan polipropilen

tekrar kullanýlabilen çuval ve benzeri taþýma

PP filmler ya cast ya da tek ya da çift

engelleme özelliði kazandýrýr. Kaplanmýþ ve

olmasý gerekiyorsa, bunlar polipropilen tabakalar

margarin kaplarýnda da kullanýlan baþlýca plastik

ambalajlarýnda da kullanýlýr.

yönde gerdirilmiþ (oryente edilmiþ) MOPP ve

lamine filmler torba ya da poþet halinde,

arasýnda iç tabaka olarak bariyer polimeri

türüdür.

PPden elde edilen plastik malzemeler ticari

BOPP filmler gibi çeþitlerde üretilmektedirler.

sýzdýrmaz ambalaj olarak, plastik tepsilerdeki,

(genellikle EVOH) içeren çok katlý yapý olarak

alanda ilk kez 1950lerde kullanýlmaya baþlandý.

OPP filmlerin gaz bariyer özellikleri (oksijen ve

karton kaplardaki gýdalar için üst ambalaj olarak

üretilirler. EVOHu polipropilene baðlamak için

Polipropilen hammaddesi, kristal polistiren

Polipropileni temel alan termoplastikler polietilene

karbon dioksite karþý) kaplamalar ve çok

ya da kaplarda kapak olarak kullanýlýrlar. OPP

yapýþtýrýcý madde gerektiðinden, bu tür çok

(GPPS) kadar olmasa da þeffaf görünümlü kap

þöyle özetlenebilir:

dayalý olanlardan sonra ticari kullanýmý açýsýndan

tabakalý/katlý yapýlar kullanýlarak arttýrýlýr.

filmler þiþe etiketi olarak da kullanýlýr çünkü

katlý yapýlarda ayrý ayrý beþ kat bulunur. Tipik

ve bardaklar için kullanýlabilmektedir. Diðer

Kaplar: Yoðurt, margarin, peynir, mikrodalgada

kâðýttan farklý olarak, bunlar küf oluþumunu

yapýþtýrýcýlar arasýnda % 82  90 etilen içeren

uygulamalar arasýnda sýcak dolum için sterilize

kullanýlabilecek kaplar.

Sýzdýrmazlýk ise genellikle ya kaplama ya

ortadan kaldýrýr, kolay yýrtýlmaz, aþýnmaya

etilen vinil asetat (EVA)  vinil alkol terpolimerler

ya da pastörize edilebilen kavanozlar sayýlabilir.

Cast filmden torbalar: Ekmek ambalajlarý

monomeridir. Propilen ise polipropilenin
monomeridir.

ikinci sýradadýr.

Polipropilenden imal edilen ambalajlarýn

Propilen homopolimerden üretilen plastikler

da polietilen veya etilen  propilen kopolimerleri

dirençlidir ve soðutucularda þiþenin yüzeyinden

sayýlabilir. Engelleyici kat olarak EVOH içeren

Polipropilenin erime noktasýnýn nispeten

OPP filmden torbalar / ambalajlar: Cips, kuruyemiþ,

ve kopolimerler sýradan plastik imalat

ile laminasyon yapýlarak saðlanýr. OPP filmler

ayrýlmaz.

beþ katlý bir þiþenin yapýsý aþaðýdaki þekilde

yüksek olmasý, plastiðin, ister kap isterse

müsli, bisküvi, þekerleme, baharat, makarna,

yöntemlerinin tümü ile üretilebilir. Þiþirme

gýda aromasýnýn kaybýný önleyici özelliktedir,

gösterilmiþtir.

kaplamalý levha biçiminde olsun, hazýr yemekler

pirinç, þeker ve çikolata ambalajlarý

kalýplama, enjeksiyon kalýplama, ýsýyla

ama bariyer özelliklerinde daha da iyileþtirme

Yiyecek ve içeceklerin doðrudan

gibi

mikrodalgada

Karton kutulardaki yiyecekler için OPP film kaplama:

þekillendirme (termoform yöntemi) ve cast

için bariyer polimerler ve çok katlý yapýlar gerekir.

tüketilmesine yönelik kaplarýn ve tek kullanýmlýk

ýsýtýlmasýnda/piþirilmesinde kullanýlabilmesi

Dondurulmuþ sebze ve meyve, piþmiþ et, börek,

ürünler için üretilen karton kutular da

kolaylýðý saðlar.

unlu mamuller, vb. ürünler için ambalaj filmleri.

veya oryente film oluþturma gibi..

gýdalarýn

Çok katlý filmler: Et ve balýk gibi gýdalar için

polipropilen ile kaplanabilmekte ya da lamine
Polipropilen hammaddesi uygun maliyeti ve

kontrollü atmosferde ambalajlama iþlemine

edilebilmektedir.

uygun filmler

Son yýllarda polipropilen bazý uygulamalarda

fiziksel/kimyasal özellikleri sayesinde birçok
gýdanýn ambalajlanmasýnda yaygýn olarak tercih

Polipropilen kap ve kovalar enjeksiyon

diðer plastiklerin yerini almýþtýr. Bunun en tipik

edilmektedir. Kaplar, kovalar, kapaklar, tepsiler,

kalýplama ya da ýsýyla þekillendirme yöntemleriyle

örneði þekerleme ambalajlarýnda kullanýlan

üretilirler. Þiþeler þiþirme kalýplama prosesiyle

rejenere selüloz filmler (selofan) dýr. Selofanýn

imal edilir. Soslarda ve hazýr yemeklerde

hem kýrýþma hem de tam bükülme özellikleri

PP unlu mamuller, sebze ve meyve gibi gýda

kullanýlanlar baþta olmak üzere þiþelerde,

polipropilen filmlerde de elde edilebilmektedir.

maddelerinin perakende dökme teslimatý için

þiþeler, poþetler ve ambalaj filmleri bu tip gýda
ambalajlarýndandýr. Polietilen teraftalat (PET)in
lider konumda olduðu içecek þiþeleri ve genellikle
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baþlýca tipleri be bunlarýn kullanýldýðý gýda türleri
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PP Biodegradable-Biyoçözünür Fleksibýl Ambalaj

Torbalar: Kurutulmuþ ürünler, hazýr çorba vb.
ürünler için poþetler
PP Sert Plastik Ambalaj

Bariyer özellikli þiþeler: Keççap þiþesi
Þiþe kapaklarý: Alkolsüz içecekler, sirke, maden
sularý ve sývý yaðlar için kapaklar.
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