Araþtýrma
Sývý ürün ambalajý olarak kullanýlan plastik
þiþeler çok çeþitli özelliklere sahip farklý kalitede
plastiklerden üretilmektedir. Bu nedenle ambalaj
kullanýcýsý kendi ürününün gerçek ihtiyacýný ve
bu ürünün ambalajlanacaðý plastiðin özelliklerini
bilmesi gerekmektedir. Birçok ülkede gýda ile
temas edecek plastik malzemenin örneðin, FDA
ya da BGA dan alýnmýþ onay belgesi zorunlu
olmaktadýr.
Darbelere karþý dayanýklý, içine konulan ürüne
uygun ve de hafif olmasý bir ambalajda olmasý
istenilen özelliklerdir. Plastik þiþelere þekül
vermek cam þiþelere oranla daha kolaydýr. Sap
(kulp) takmak gibi özellikler büyük bir mali
külfet getirmemektedir.
PVC plastik þiþe,

Sývý (Likit) Ürünler ve Ambalajlarý [Bölüm 3]

Hazýrlayan: Lütfi Fikri Alpakýn
ASD Baþ Danýþmaný

Çok kapsamlý ve deðiþik yapýda ambalaj malzemelerinin yer aldýðý sývý (likit) ürün ambalajlarý konusunda baþladýðýmýz
yazý dizisine plastik þiþelerle devam ediyoruz.
Polivinil Klorür (PVC) Þiþeler
PVC, çeþitli katký maddelerinin yardýmýyla vinil
klorür monomerinin basýnçlý kaplarda serbest
radikal polimerizasyonu ile elde edilen bir
polimerdir. Ýlk olarak sýnai boyutta 1930
yýlýnda üretimi baþarýlan PVC, müteakip yýllarda
polimerizasyon yöntemlerinin geliþtirilmesi,
etkili stabilizatörlerin ve diðer katký
maddelerinin üretimde kullanýlma imkanlarýnýn
bulunmasý sayesinde çok yönlü yararlanýlýr
d u r u m a g e t i r i l m i þ b u l u n m a k t a d ý r.
Günümüzde polivinil klorür (PVC)
a) Süspansiyon polimerizasyonu
b) E m ü l s i yo n p o l i m e r i z a s yo n u ve
c) Kütle ya da çözelti polimerizasyonu
olmak üzere genelde üç yöntem ile elde
edilmektedir. PVC reçineler belli sonuçlarý
baþarmak için uygun her oranda çeþitleri bir
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düzineyi bulan katký maddeleri ile kuru olarak
karýþtýrýlmaktadýr. Karýþým aþaðýdaki katký
maddelerinin bazýlarý ya da tümünü
içerebilmektedir:










Kaydýrýcýlar
Plastifiyanlar
Pigmentler
Vakslar
Gözenek týkayýcýlar
Proses yardýmcýlarý
Darbe mukavemeti artýrýcýlar
Sývý tutucu stabilizatörler ve
Diðerleri

Çeþitli plastifiyanlar, gýda ambalaj uygulamalarý
için uygun olmayan bazýlarý hariç sözü edilen
katký maddelerinin en önemli olanlarý arasýnda
bulunmaktadýr. Plastifiyanlar PVCyi
yumuþatmaktadýr.

Daha fazla plastifiyan ilave edildiðinde, daha
yumuþak ve esnek malzeme elde edilmektedir.
Bazý plastifiyanlar göç edebilmekte ya da
emilmekte ve yapýþtýrýcýlar gibi diðer
malzemeleri plastifiye edebilmektedir.
PVCnin yoðunluðu 1.35-1.45 gr /cm3 arasýnda
deðiþmektedir. Polimere vinil asetat katkýsý
ile bu deðer düþürülmektedir. Genel olarak
yüzde 10-17 arasýnda deðiþen oranlarda vinil
asetat katkýsý ile çeþitli PVC kopolimerler
elde edilmektedir. Bu polimerin yoðunluðu
1.36-1.38 gr/cm3tür.
PVCnin iyi berraklýðý, mükemmel saðlamlýðý
ve yaðlar ve alkollü içeceklere karþý
dayanýklýlýðý onu bu özelliklerinin bir ve daha
fazlasýnýn önemli olduðu yerde kalýpla þiþirilen
þiþeler için daha iyi bir malzeme durumuna
getirmiþtir.

a) Gerdirerek (strech) þiþirme yöntemi ile
kalýplama (extrusion strech blow molding) ve
b) Geleneksel þiþirme yöntemi ile kalýplama
(conventional blow molding) olmak üzere iki
farklý yöntem ile üretilmektedir.
Üretim yöntemini belirlemek üzere dikkate
alýnmasý gereken baþlýca faktörler,
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Þiþe tasarým þekli
Boyutu ve alt yapýsý
Üretim hacmi
Kullaným amacý
Dolum yapýlacak ürünün kimyasal yapýsý
Dolum koþullarý
Maliyeti

olarak verilmektedir.
Gerdirerek (strech) þiþirme yönteminde; hortum
halinde ekstrude edilen akan eriyik 5-8 bar
hava basýncý ile þiþirilerek ilk kalýp þekli
verilmektedir. Ýlk kalýp tasarýmý þiþenin
geometrik þekli esas alýnarak gerçekleþ-

tirilmektedir. Ýlk kalýplamada 45-65°C arasýnda
su dolaþýmý vasýtasý ile akan eriyik kontrollü
olarak soðutulmakta ve molekül oryantasyonu
saðlanýlmaktadýr. Ýkinci kalýplamada ilk kalýptan
elde edilen plastik tüp gerdirilerek þiþirilip oda
s ýc a k l ý ð ý n a k a d a r s o ð u t u l m a k t a d ý r.
Gerdirerek þiþirme teknolojisinde amaç
moleküllerin doðrusal bir zincir oluþturmasýný
saðlamak ve bu yolla ince cidarlarda yüksek
yük dayanýmý, yüksek darbe mukavemetini
temin etmektir. Ayrýca bu teknoloji ile
görüntüsel berraklýkta arzulanan noktaya
gelinmesi imkaný elde edilmektedir.
Geleneksel þiþirme yöntemi ile ilk kalýplanma
teknolojisinde, eriyik halinde akan hortum hava
basýncý ile kalýplanarak þekillendirilmektedir.
Bu teknolojide gerdirerek þiþirme yöntemine
nazaran üretim daha kolay ve kalýp yatýrým
maliyeti daha azdýr. Ayrýca kulplu þiþelerin bu
yöntemden baþka yöntemle üretilmesinin
mümkün olmamasý bu teknolojiyi avantajlý
kýlmaktadýr.
Ülkemizde özellikle zeytin yaðý ve mýsýr özü
yað þiþelerinde özel tasarýmlý düz yüzeyli þiþeler
ile kulplu 2 lt ve üzerindeki hacimlerdeki yað
þiþelerinde PVC þiþe kullanýmý çok yaygýn olup
alýþagelmiþ durumda bulunmaktadýr. Görüntüsel
güzellik ve cazibenin ön plana çýktýðý tüm
plastik þiþelerde PVC kullanýmý yaygýn olarak
devam etmektedir. Renkli kozmetik þiþeleri,
ketçap, mayonez, hardal ve sos þiþeleri bunun
en güzel örneðidir.

Baþlýca PVC þiþe üreticileri ve telefon
numaralarý aþaðýda verilmiþtir:
ALPSAN PLASTÝK
Ümraniye, Ýstanbul Tel: 0216 328 40 60
BELKIS ESANS VE PLASTÝK SAN. LTD. ÞTÝ.
Bahçelievler Ýstanbul Tel: 0212 503 30 64
BORAN PLASTÝK
Yenibosna, Ýstanbul Tel: 0212 552 46 06
CALMAR
Kurtköy, Ýstanbul Tel: 0216 595 05 00
CAN PLASTÝK
Ýkitelli, Ýstanbul Tel: 0212 549 55 87
KAYA PLASTÝK
Kaðýthane, Ýstanbul Tel: 0212 321 25 50
METPLAS METAL VE PLASTÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Topkapý, Ýstanbul Tel: 0212 567 35 36
NEM PLAST AMBALAJ VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
4.Levent, Ýstanbul Tel: 0212 264 37 97
ÖZDEN PLASTÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Topkapý, Ýstanbul Tel: 0212 482 43 05
PÝMSAN PLASTÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Büyükçekmece, Ýstanbul Tel: 0212 886 69 32
PLASAY PLASTÝK AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.

Ülkemizde PVC hammaddesinin bir kýsmý Petkim
tarafýndan üretilmekte, bir kýsmý da ithal
edilmektedir. Granülden þiþe üretimi yerli
üreticiler tarafýndan gerçekleþtirilmektedir.

4.Levent, Ýstanbul Tel: 0212 281 10 95

Devam edecek...

PLAÞ PLASTÝK AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.

PLASTKOM PLASTÝK VE KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ.
Haramidere, Ýstanbul Tel: 0212 422 19 53

Beþiktaþ, Ýstanbul Tel: 0212 227 23 00
SENAPASTAMPA AMBALAJ SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
Gebze, Kocaeli Tel: 0262 751 25 90
ÞÝMÞEK PLASTÝK VE KOZMETÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Ýzmir Tel: 0332 248 92 48
UYSAL PLASTÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Büyükçekmece, Ýstanbul Tel: 0212 875 32 97
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Wagner, Jr., Crescent Associates, Inc. Rochester, NY

Film üreticileri, yeni pazarlar oluþturmak ve diðer
malzemelerin yerine kullanmak üzere yeni ve
kompleks filmler geliþtirmeye odaklandýlar. Bazý
durumlarda makineler üzerinde küçük çaplý
deðiþiklikler yapýlmasý gerekmesine karþýn endüstri,
artýk genel anlamda polimer filmlerin kullanýmýna
yönelik sorunlara ne tip çözümler bulunabileceðini
anladý. Eski makinelerin büyük kýsmý, uygulanan
modifikasyonlarla farklý bir donanýma
dönüþtürüldü ve yeni makinelere, filmlerin
sorunsuz þekilde çalýþabilmelerini saðlayacak
gerekli özellikler kazandýrýldý. Dolayýsýyla, film
sektöründeki geliþmeler maliyeti daha yüksek
olan malzemeleri kullanma zorunluluðunu ortadan
kaldýrdý ya da ürünlerin korunmasýna yönelik yeni
uygulamalarýn ortaya çýkmasýna neden oldu. Örnek
verecek olursak:

Dikey Þekillendirme / Dolum
Yapma / Kapatma Ambalaj
Makinelerinin
Performanslarýný Yükseltmek
için Kullanýlacak Filmler*
Film properties for good performance on vertical
form/fill/seal packaging machines*



Özet: Esnek yapýdaki dolum ve paketleme makineleri, nakil hatlarýnda olaðanüstü hýz, üretim oranlarýnda üstünlük ve poþet özelliklerinde iyileþme sunmaktadýr.
Bu dokümanda, dikey ambalajlama makinelerindeki geliþmeler ve en iyi performans için gerekli olan plastik film özelliklerine (örneðin, COF-sürtünme katsayýsý,
paketleme sýcaklýk aralýðý, sýcak tutturma) nasýl ulaþýldýðý incelenmektedir.
Giriþ
Teknolojik geliþmeler, müþterilerin hep daha fazla
performans ve / veya daha düþük maliyet talepleri
sonucunda ortaya çýkmaktadýr. Esnek (flexible)
ambalaj sektöründe, film ve makine teknolojisi
açýsýndan son birkaç on yýllýk periyotta büyük
geliþmeler olmuþtur. Bu geliþmeleri gözden
geçirecek ve birbirleriyle etkileþimlerini
inceleyeceðiz. Yeni ambalaj malzemelerinin, ambalaj
makineleri üzerindeki modifikasyonlarý ne þekilde
etkilediðini ayrýntýlý olarak ele alacaðýz. Ayrýca,
üretimde olaðanüstü ilerlemeler yapýlmasýný ve
elveriþli ambalaj özelliklerinin elde edilmesini
saðlayan makine sektöründeki önemli geliþmelerin,
film özelliklerine yönelik talepleri nasýl deðiþtirdiðini
de tartýþacak ve son olarak da geleceðe iliþkin
hususlara deðineceðiz.
Bu etüdün dikkate deðer bir perspektif sunmasýnýn
yaný sýra ilave yararlar saðlayabileceðini
deðerlendirmekteyiz. Zira günümüzde, eski
ambalaj makineleri ve hatta eski film teknolojileri
hala kullanýlmaktadýr. Donaným yapýlarýndaki bu
farklýlýklardan dolayý yüksek hýzlý, servo tahrikli
yeni bir makinede mükemmel þekilde çalýþan film,
baþka bir müþteri tarafýndan kullanýlan 30
yaþýndaki çekme kollu eski bir makinede sýkýþma
ve hatalý besleme sorunlarýna neden olabilmektedir.
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Esnek (flexible) ambalaj sektörünün oldukça geniþ
o l m a s ý n e d e n i y l e b u i n ce l e m e , d i k e y
þekillendirme/dolum yapma/kapatma ambalaj
makineleri (VFFS) ile ambalaj filmleri, gerdirilmiþ
polipropilen (OPP) ve gerdirilmiþ polyester (PET)
arasýndaki kullaným tercihleri üzerine
odaklanacaktýr. Bunlar, hazýr gýda, fýrýn mamulleri,
þekerleme ve kurabiye / kraker pazarlarýnda
kullanýlan tipik makineler ve filmlerdir.

Ýnceleme
OPP, 1960lý yýllarda piyasada yaygýn þekilde
kullanýlmakta olan filmin (selofan) yerini alabilecek
ve ambalajcýlar tarafýndan giderek raðbet görmekte
olan yeni keþfedilmiþ bir filmdi. Niçin mi? Bu film,
daha ucuz olmasýnýn yaný sýra þeffaf, sert yapýdaydý
ve neme karþý dayanýklýlýðý özel bir kaplama
iþlemine gereksinim duyulmasýný engelliyordu.
Fakat ne yazýk ki, homopolimer film, ýsýyla
kapatýlamamakta, statik enerji üretmekte, yüksek
sýcaklýklarda þekil bozukluðuna uðramaktaydý ve
yüksek bir sürtünme katsayýsýna (COF) ve düþük
bir yüzey enerjisine sahipti. Ancak bilindiði üzere
para her þeye çözüm buluyor. Bu filmler, katký
maddeleri, kaplamalar kullanmak, yüksek teknoloji
gerektirmeyen birleþtirme iþlemleri uygulamak ya
da laminasyon uygulamalarý yapmak suretiyle
kullanýlabilir duruma getirildi. Filmlerdeki bu




geliþmelere raðmen, yüksek sýcaklýklarda statik
oluþumu ve film bozulmalarý gibi malzemenin
doðasýndan kaynaklanan özelliklere uyum
saðlayabilmeleri için ambalajlama makinelerinin
tadil edilmeleri gerekiyordu. Bu modifikasyonlara
daha sonraki bölümlerde ayrýntýlarýyla yer
verilmektedir.
10  15 yýl içerisinde OPP, niþ selofan
uygulamalarýnýn haricindeki bütün uygulamalarda
kullanýlmaya baþladý. OPP filmi üreticileri, devrim
niteliðindeki bu uygulamaya geçiþ sürecini, ambalaj
makineleri üzerinde müþteriye ek bir maliyet
getirmeyecek gerekli deðiþiklikleri yapmak suretiyle
kolaylaþtýrdýlar.
Bu noktada hýz sýnýrlayýcý tek faktör ambalajlama
makineleriydi. Film iþleme teknolojisi, kimyasal
katký maddeleri / formül uygulamalarý ve
sýzdýrmazlýk polimerlerindeki geliþmeler, verimi
önemli ölçüde yükseltmesine raðmen makineler,
bu gidiþata ayný hýzda ayak uyduramadýlar.

*

Bu makalenin yayýn hakký Society of Plastics
Engineers - SPEye aittir. Bildiri, SPEnin düzenlediði
ANTEC 2002 San Fransisco, ABDde sunulmuþtur.
Makalenin Türkiyede yayýn hakký ise Ambalaj
Sanayicileri Derneði-ASDye aittir.






Boþluklu (cavitated) beyaz OPP, þekerleme
sektöründe ambalaj kaðýtlarýnýn yerini aldý
Metalize OPP, patates cipsi paketlerinde
kullanýlan saydam kaðýtlarýn yerini aldý
Folyo yerine metalize OPP ve PET kullanýlmaya
baþladý
Sýzdýrmaz filmler ve hava geçirmez bariyer
malzemeleri, modifiye atmosferde ambalajlama
(MAP) sayesinde malzemelerin raf ömrünü
uzattý
Metalosen katalizörlü PE, taze ürün ambalaj
pazarýný ateþledi
Kutularýn ve sert plastik kaplarýn yerine esnek
dik duran poþetler kullanýlmaya baþlandý

Film sektöründeki bu geliþmeler ve pazara girme
faaliyetleri Tablo 1de özetlenmiþtir.
Daha önce kullanýlmakta olan VFFS makineleri aðýr,
aralýklý çalýþan ve iç kýsýmlarýndan geçmekte olan
filmlerin aþýrý miktarda gerilmesine neden olan
mekanik düzeneklerdi. Gövde bölümleri, hareketli
bir þekillendirme taraðý ya da kývrýmlý aðýz kapatma
ünitesi tarafýndan besleme ve þekillendirme
bölümlerinin içerisinden geçirilmekteydi (ambalaj

aðýzlarýnýn sýzdýrmazlýðý kývýrýcýlarýn kapanmasý
suretiyle saðlanmaktaydý). Ambalajýn uzunlamasýna
arka kýsmýnýn kapatýlmasý, filmlerin ýsýtýlmýþ düz
merdaneler arasýndan geçirilmesi suretiyle
gerçekleþtirilmekteydi. Aðýz kapatma iþlemleri,
keskin açýlý kývýrýcýlar, termostatik sýcaklýk kontrolü
ve standart sargýlý kartuþ ýsýtýcýlarý ile
yapýlmaktaydý.
OPP ise bu koþullar altýnda çalýþmamaktadýr. OPP,
selofanýn aksine doðal yapýsý gereði iletken özellik
taþýmamakta (yani statik elektrik oluþturmakta)
ve yaklaþýk 145 °Cde þekil bozukluðuna
uðramaktadýr (daha yüksek sýcaklýklarda biçimsiz
kapatmalar olabilmektedir). OPP filmleri, ýsýl
sýzdýrmazlýk katmanlarý ve kayganlýk katký
maddeleri ile tadil edilmelerine karþýn donanýmlarda
kullanýlabilmeleri için ambalajlama makineleri
üzerinde deðiþiklikler yapýlmasý gerekiyordu. Bu
modifikasyonlar, yeni makinelerde de standart
uygulamalar haline geldi:






Statik eliminatörler
120 ° kývýrma çeneli oluklar
PID sýcaklýk kontrolü
Tercihen sargýlý ýsýtýcýlar
Kaplamalý arka aðýz kapatma makineleri

Makine modifikasyonlarý gerçekleþtirildikten sonra
makinede iþleme uygulamalarýndan iyi sonuçlar
alýnabilmesi açýsýndan film özellikleri hala önemini
koruyordu:





Dýþ COF (þekillendirme yakasýnýn üzerine
düþük kuvvet uygulamak için)
Aðýz kapatma aralýðý
Sýcak tutturma
Sýcak kaydýrma

1980li yýllarda, VFFS ambalajlama makinelerinde
devrim niteliðinde yenilikler yapýldý: kayýþlý film
tahrik düzenekleri, film besleme / ölçme
uygulamalarý ve film net aðýrlýk ölçekleri. Torba

makineleri, hala fasýlalý þekilde çalýþýyorlardý
(hareketsiz kývrýmlý aðýz kapatma düzeneklerinin
aðýz kapama iþlemini yapabilmesi için film
durduruluyordu) fakat üretim, yüzde 50 ya da
daha fazla oranda artmýþtý. Yani, 6  8 inç
uzunluðundaki bir torba kesimi için, çekme kollu
makinelerde tipik üretim hýzý 45  50 paket /
dakikanýn (ppm) üzerine çýkmýþtý. Kayýþlý tahrik
üniteleri ve kombinasyon ölçeklerine sahip
düzeneklerde ise tekli boþaltma iþlemi hýzý 70 
90 paket / dakikaya yükselmiþti. Mikro iþlemciler,
sýcaklýðý, programlý gecikme sürelerini, nakil hattý
hýzlarýný, gövde gerilimini ve kullanýcý arayüzünü
kontrol etmekteydi. Bu uygulamalar kadar göz
alýcý olmasa da, ürün yakalama üniteleri (sýcak
aðýz kapatma geriliminin azalmasýný saðlar), sýcak
aðýz kapatma soðutmasý, yatay dizilmiþ kývýrýcýlar
(aðýz kapatma aralýðýný ve hava sýzdýrmazlýðýný
arttýrýr) ve karþýt hareketli arka aðýz kapatma
makineleri (çekme yapýlmaz) gibi verimi oldukça
arttýran yeni uygulamalar ortaya çýktý.
Genel olarak, 80li yýllardaki geliþmeler, yeni
makinelerin film özelliklerinden daha az
etkilenmelerini saðladý. Aðýz kapatma aralýðý ve
iþleme kuvvetleri daha az önem arz etmeye baþladý.
Filmler, þekillendirme yakasýnýn üzerinde çekilmek
yerine yakaya gönderildiðinden alçak dýþ COFun
alçak bir profile sahip olmasý artýk o kadar önemli
deðildi. Aslýnda dýþ COFun alçak olmasý bazý
durumlarda bir sorun teþkil etti. Çok alçak olduðu
takdirde kayýþlar kayma yapmakta ve film uygun
þekilde çekilememekteydi. Bazen kayganlýk katký
maddeleri, yaðlý bir artýk býrakmak suretiyle
kayýþlarýn kirlenmesine neden oluyordu. Ayrýca
VFFS uygulamasýnda ilk kez, COFun iç kýsmý ve
sýcak kayma kritik bir özellik halini aldý  en
azýndan, metal boru ile kayýþ arasýnda filmin
basýnç altýnda sýkýþtýrýldýðý baský tipi kullanýldýðýnda
bu özellik önem kazandý. Ýç sýzdýrmazlýk yüzeyinin
yapýþkan olmasý durumunda filmlerin boruya
sürtünerek hatalý beslemelere neden olabilmesi
söz konusudur.

Genel olarak, 80li yýllardaki geliþmeler, yeni makinelerin
film özelliklerinden daha az etkilenmelerini saðladý.
Aðýz kapatma aralýðý ve iþleme kuvvetleri daha az
önem arz etmeye baþladý.
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Araþtýrma devamý...

Araþtýrma
80li yýllarýn sonlarý ile 90lý yýllarýn baþlarýnda,
patates cipsleri, peynir ve fýndýk gibi ürünlerin
raf ömürlerini arttýrmak için kullanýlan modifiye
atmosferde ambalajlama (MAP) uygulamasý her
geçen gün daha fazla raðbet görüyordu. Bu
uygulama, genellikle dikey tip makinelerde
gerçekleþtirilen gaz püskürtme iþlemini içeriyordu:
torbanýn baþ kýsmýndaki hava boþluðuna diðer
gazlarýn doldurulmasý gibi (genellikle nitrojen ya
da nitrojen-karbondioksit karýþýmý bir gaz
doldurulur). Gaz geçiþini yüksek oranda engelleyen
filmlerin (PVDC, PVOH ve metalize kaplamalar) yaný
sýra bariyer yapýþtýrýcýlarýnýn kullanýlmasý da
gerekmekteydi.. Bariyer malzemelerinin büyük
kýsmý, OPPnin bozulma sýcaklýðýnda ya da bu
sýcaklýðýn altýnda (145 °C) ýsýl iþleme tabi
tutulduklarýnda yeterli yapýþmayý
saðlayamamaktadýr. Yeni metalosen plastomerler,
bu alanda devrim niteliðinde bir çözüm getirdi.
Bu sýzdýrmazlýk malzemeleri, açýk renkte ve
dayanýklý olmalarýnýn yaný sýra düþük sýcaklýklarda
hava geçirmeyen aðýz kapatma iþlemlerinin
yapýlabilmesini mümkün kýldý. Bu suretle, torbanýn
baþ kýsmýnda bulunan gazlarýn dýþ ortam havasý
ile yer deðiþtirmeleri önlendi.
Dik duran torba ve poþet pazarý (stand up pouche
and bag) hala büyüme aþamasýndadýr. Doypack
birimleri, yatay tip makinelerde üretilen oldukça
popüler bir sürümdür. VFFS makinelerinin büyük
kýsmýnýn yastýk tipi paketler yapmasýna karþýn ek
parçalý, kutu dibi ya da dört köþeli sýzdýrmaz dik
duran torbalar üretebilecek þekilde tadil
edilebilmeleri mümkündür. Bu özellikler, filmin
mükemmel bir katýlýk vasfýna (beklenilen þekilde
dik konumda durabilmesi için) ve aðýz kapatma
aralýðýna sahip olmasýný gerektirmektedir.
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Filmler ve donanýmlarda ulaþýlan teknolojik düzey
öyle bir noktaya gelmiþtir ki bazý uygulamalarda
doðanýn bir fizik kuralý karþýmýza hýz sýnýrlayýcý
faktör olarak çýkmaktadýr: yer çekimi. Yani, ürün
film kadar hýzlý bir þekilde düþememekte ve makine
bu suretle onu ambalajlayabilmektedir. Kuþkusuz
ki gelecekte, yer çekiminin yarattýðý olumsuz
etkiyi bertaraf ederek, ürünün torbanýn iç kýsmýna
doðru yaptýðý doðal hareketin hýzlanmasýný
saðlayacak bir teþebbüste bulunulacaktýr.

Tablo 1
Film sektöründeki geliþmelerin özeti ve pazarda benimsenmeye baþladýklarý tarihler
On yýllýk periyot

Film Teknolojisi

Pazardaki deðiþimler

60lý yýllar

Þekillendirme
Sýnýrlý malzeme birleþtirme
Yüzey iþleme ve kaplama
2  3 katmanlý malzeme birleþtirme
Kopolimerlerdeki geliþmeler

Selofanýn yerine CPP
kullanýlmaya baþladý

70li yýllar

80li yýllar

5  7 katmanlý malzeme birleþtirme
Sýzdýrmazlýk reçinesi ve kaplama katmanlarý
Kavitasyon
Terpolimerler
Formüllerdeki geliþmeler
(örneðin, kayma, yapýþma vb.)

90lý yýllar

Metalosen katalizörlü polimerler
Geliþtirilmiþ sýzdýrmazlýk katmanlarý
Geliþtirilmiþ sýzdýrmazlýk malzemeleri

2000li yýllar

Devrim niteliðindeki geliþmeler
Devrim niteliðindeki sunumlar?

Kaðýt yerine PE ve PP
kullanýlmaya baþladý
Folyo yerine Met PP,
PET kullanýlmaya
baþladý

Sert film yerine esnek
film kullanýlmaya
baþladý

Tablo 2
VFSS geliþmelerinin özeti ve pazarda benimsenmeye baþladýklarý tarihler

On yýllýk periyot

VFSS Ambalajlama Makinesindeki Geliþmeler Filmin etkisi ya da
Film üzerindeki etkisi

60lý yýllar

Statik ve sýcaklýk kontrolü
Çene tasarýmý

70li yýllar

Statik ve sýcaklýk kontrolü
Çene tasarýmý

80li yýllar

Kayýþlý Film Tahrik üniteleri
Film besleme / ölçme
Kombinasyon net aðýrlýk ölçekleri
Mikro iþlemci tabanlý kontrol birimleri
Dokunmatik kumanda panosu
Isýl kapatma iþlemlerindeki ilerlemeler
(soðutma, diþ dizilimi vb.)

90lý yýllar

2000li yýllar

TABLO 1

Filmin makine üzerindeki etkisi:
tercih edilen film olan OPP,
ambalajlama makinelerinde bazý
modifikasyonlarýn yapýlmasýný
gerektirdi. Makine üreticileri, bu
geliþmeleri standart uygulamalar
olarak yeni makinelere dahil etti.
Makinenin film üzerindeki etkisi:
Artýk COF, þekillendirme yakasýna
düþük kuvvet uygulanmasý
açýsýndan daha az öneme kayýþlý
tahrik ünitesi açýsýndan ise daha
fazla öneme sahiptir (kavrayýcýnýn
dýþýnda, kýzaðýn içinde).
Sýzdýrmazlýk katmaný ve
sýzdýrmazlýk bütünlüðü MAP için
önemlidir.

Elektronik tahrik üniteleri (servo, kademeli motor)
Dikey torbalar
Tekrar kapanabilme ve donaným özellikleri
PC tabanlý kullanýcý arayüzü
Kesintisiz hareket

Makinenin film üzerindeki etkisi:
katýlýk, aðýz kapatma menzili ve
kapatma kuvveti bazý makinelerde
daha önemlidir.

Sonuçlar
Polimer filmler, sunduklarý maliyet ve performans
avantajlarý sayesinde bir çok uygulamada selofan,
kaðýt, folyo ve sert ambalajlarýn yerini almýþtýr.
Evvelce, dikey þekillendirme/dolum yapma/kapatma
ambalaj makineleri, OPPnin düþük bozulma sýcaklýðý
ile statik enerji üretimine ayak uyduracak þekilde
tadil edilmiþti. Makinelerdeki bu geliþmeler hýzlý
bir þekilde standart uygulamalar haline getirildi.
Daha sonra ambalajlama makineleri, ürün yakalama
üniteleri ve yeni kývýrýcý tasarýmlar gibi sorun
giderici basit modifikasyonlarýnýn yaný sýra mikro
iþlemciler ve servo tahrik üniteleri benzeri üstün
teknolojik özellikleri bünyelerinde bulundurmak
suretiyle daha karmaþýk bir yapýya kavuþtu. Bütün
bunlarýn sonucunda sadece üretim seviyesi
artmakla kalmadý ayrýca iyi iþlenebilirlik ve paket
performansýnýn arttýrýlmasý için gerekli olan film
özelliklerinde de deðiþmeler oldu.
Esnek ambalaj filmleri üretimi ve makine donanýmý
alanýnda bir çok ilerlemeler olmuþtur. Bir alandaki
geliþmeler diðer alandaki gereksinimleri etkilemiþtir.
Günümüzde VFFS sistemlerinde kullanýlan üstün
teknoloji, hýz sýnýrlama faktörünü makineden yer
çekimine doðru kaydýrmýþtýr.

Teþekkürler
Önerileri, yorumlarý ve grafiklerin hazýrlanmasýnda
yapmýþ katkýlardan dolayý Exxon Mobil Chemical
Companyden Rick Rehkuglere, Films Division ve
Larry Swan - Hayssene ve Barry  Wehmiller
firmasýna teþekkür ederiz.

Referans
1. A. L. Brody, K. S. Marsh, (eds), The Wiley
Encyclopedia of Packaging Technology 2nd Edition,
John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, 1997.

PC tabanlý makine kontrol birimi
LAN ve / veya Internet baðlandý
Yer çekiminin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi?

Daha düþük maliyet
ve / veya Artan
Performans

TABLO 2
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1990lý yýllarda, servo tahrik üniteleri, kayýþ tahrikli
makinelerle tanýþtýrýldý ve yaklaþýk 120 paket /
dakikaya ulaþan hýzlara (6  8 inçlik kesme
uzunluðu) ulaþýldý ve üretim yüzde 30un üzerinde
arttý. Kesintisiz hareketli VFFS makineleri de
yükselen üretim artýþýný destekledi ve yaklaþýk
150 paket / dakikaya varan hýzlarýn (ayný kesme
uzunluklarý için) elde edilmesi saðlandý. Kesintisiz
hareket kavramýnda, karþýt hareketli aðýz kapatma
iþlemlerinin yapýlabilmesi için filmin durdurulmadýðý
yatay þekillendirme/dolum yapma/kapatma (HFFS)
flowpack makineleri örnek alýndý. Tercihen film,
kapalý çenelerin filmle birlikte hareket ettiði
noktada (dairesel bir kývrýmlý kapatma kafasý ya
da hareketli kutu tipi bir düzenekte olduðu gibi)
kývrýmlý bir kapatma baþlýðýný kullanmak suretiyle
kesintisiz þekilde hareket ettirilmektedir. Dairesel
kafa yöntemi daha basit olmakla birlikte yüksek
performanslý bir sýzdýrmazlýk malzemesinin
kullanýlmasýný gerektiren kýsa bir programlama
gecikmesi yaratmaktadýr. Hareketli kutu tipinde
kývýrýcýlarýn, torba boyunca filmle birlikte hareket
etmesi nedeniyle aðýz kapatma gecikme süresi
uzamaktadýr.

VFFS makinelerindeki bu geliþmeler ve istenen
film özellikleri üzerindeki etkisi Tablo IIde
anlatýlmýþtýr.

>

Tüketiciler, gýda amaçlý ve evde kullanýlan ürün
paketlerinin tekrar kapatýlabilme özelliðine sahip
olmalarýný tercih etmektedirler. Ýlk olarak 1986
yýlýnda, dilimlenmiþ peynirleri fermuarlý esnek
poþetlere yerleþtirmek suretiyle Sargento
tarafýndan bu talep büyük oranda karþýlanmýþtýr.
Bu fermuarlar, filmin ham maddesine önceden
t at b i k e d i l m e k te ve m a k i n e y ö n ü n d e
iþletilmekteydi. Bu alanda 1990 yýlýna kadar çok
sayýda farklý sistem geliþtirildi ve tekrar
kapatýlabilme özelliðine sahip ambalajlý ürünlerin
sayýsýnda gereðinden fazla bir artýþ oldu. Bunlarýn
çoðu yatay donaným üzerinde tatbik edilmekteydi
ancak üretim hýzýný düþürmeksizin VFFS
ambalajlama makinesinde uygulanan çapraz yönde

kapatma iþlemlerine odaklanan yeni geliþmeler
de olmuþtur. Bunlar, Trans-Zip ® ve Easy Snap ®
sistemlerini kapsamaktadýr. Bu sistemlerde
karþýlaþýlan güçlük þuydu: film, þekillendirme
yakasýna ulaþmadan önce baðlantý malzemesinin
gövdenin üst yüzeyine ýsýl iþlemle saðlam bir
þekilde yapýþtýrýlmasý gerekiyordu. Yapýþkan madde
çok zayýf olduðu takdirde fermuar tabaný, torbadan
ayrýlabilmekte ve tekrar kapanabilme özelliði
kaybolmaktaydý. Ýki malzeme arasýndaki ýsýl
kapatma kuvveti ve aðýz kapatma aralýðý yeterli
yapýþmanýn saðlanabilmesi açýsýndan oldukça
önemlidir.

Üretimde artýþ,
Yeni Ambalaj
Özellikleri
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