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Ambalaj Makineleri

Bölüm I

Dergimizin bu sayýsýnda ambalaj konusunun olmazsa olmaz yönlerinden birisi olan ambalaj makinelerini ele almaya baþlýyacaðýz.
Konunun özet olarak iþlenmesinde dahi o kadar derinlik ve ayrýntý vardýr ki bunlarý bir sayý içinde iþleyebilmek mümkün
olamayacaðý gibi bu imalat sektörüne de haksýzlýk olacaðý düþüncesindeyiz. Bu nedenle bu konuyu birden fazla sayýda iþlemeye
gayret edeceðiz. Bu yazý dizimizden en azýndan ne tür makinelerin mümkün olabileceðini gösterip Türkiyemizde de önemli ve
geliþen bir konumu olan ambalaj makineleri sektörüne dikkatinizi çekmeyi amaçlamaktayýz.

Bu sayýmýzda daha çok önceden bir kap daha
doðrusu bir ambalaj haline getirilmiþ yarý mamul
veya baskýlý baskýsýz ambalaj malzemelerinden
bazý ambalajlarýn üretilmesine, doldurulmasýna
ve pazara sunulacak hale getirilmesine yardýmcý
olacak doldurma ve ambalajlama makinelerinin
oldukça sýnýrlý bir bölümünü serbest bir tasnif
içinde Sizlerle paylaþacaðýz.
Bu bölümde aðýrlýklý olarak fleksible, kâðýt,
karton ve oluklu mukavvadan ambalajlar ile
önceden imal edilerek þekil verilmiþ þiþeler ve
benzeri kaplarýn doldurulmasýný saðlayan
makineleri ana hatlarý ile tanýmlayacaðýz.
Teneke, alüminyum ve diðer malzemelerden
üretilen metal ambalajlarýn üretildiði ve iþlendiði
makineleri; þiþeler, kapaklar, bidonlar, paletler,
kasalar ve benzeri çeþitli kalýplama yöntemleri
ile üretilen çok çeþitli sert plastik ambalajlarýn
üretiminde kullanýlan makineleri; torbalar, filmler
ve bunlar gibi esnek ambalaj malzemelerinin
üretildiði ve hazýrlandýðý makineleri; ambalaj
üretiminde kullanýlan metal ve plastik esaslý
levha ve tabakalarýn, oluklu mukavva ve kâðýt,
karton üretim makinelerini, etiket üretim
makinelerini ve daha pek çok ambalaj makinesini
ilerleyen sayýlarýmýzda iþlemeye devam edeceðiz.
Bu bölümde þematik resimlerde Japon Ambalaj
Makineleri Enstitüsünün listelerinden yararlandýk.

Ambalajlama için gravimetrik (aðýrlýk esaslý) ve
volumetrik (hacim esaslý) besleme makineleri

Toz ve Granül doldurma makineleri

Bu tür makinelerle genellikle katý ya da granül
biçiminde, deðiþik aðýrlýk ve þekildeki þekerlemeler
ya da sebzeler aðýrlýklarýna veya hacimlerine göre
ölçülürler ve ambalajlamanýn yapýlacaðý makinelere
100 gr, 200 gr veya bunlar gibi miktarlarda aktarýlýrlar.
Ambalajlama için sayarak besleme makinesi

Üç yandan dikiþlenen esnek ambalaj þekillendirme,
doldurma ve kapatma makineleri

Bunlar torba, þiþe, kutu ve bunlar gibi kaplarý önceden
belirlenmiþ sayý ya da hacimde gýda, ilaç ve benzeri
toz ya da garnül biçimindeki ürünle dolduran
makinelerdir. Genellikle doldurma için bir burgulu
doldurma hunisi kullanýlýr.

veya poþet benzeri biçimleri ürün ile dolduran ve
aðýzlarýný dikiþ ile kapatan bir makinedir. Sývý veya
macun halindeki gýda maddeleri için kullanýlýr.
Küçük Poþet þekillendirme, doldurma ve dikme
makineleri

Bir cam ya da plastik þiþeyi temizleyen ve içecek,
sývý biçiminde ilaç ve benzerleri ile doldurup aðzýný
kapatan makineler machine which cleans a glass
orplastic bottle, fills with beverage, medicine, etc.
and closes to seal.
Likit Doldurma Makineleri (Kutu doldurma makinesi)
Bu guptaki makinelerle petrol, motor yaðý ve benzeri
sývý haldeki ürünler kutulara doldurulur. Önce kutunun
aðýz kýsmýna önceden þekillendirilmiþ bir kapak
yerleþtirilir daha sonra da bu kapak kutunun kenarlarý
ile sýzdýrmazlýk saðlamak için bir araya kývrýlýr.
 Þekillendirme, Doldurma ve Kapatma Makineleri
Isý ile kapatma dikiþi yapýlabilen fleksible ambalajlama
filmleri kullanýlan, þekillendirilip doldurulduktan
sonra ýsý ile kapatma dikiþi yapýlan ve kesilerek
ayýrýlan ambalajlarýn yapýlabildiði makineler bu
gruptadýr. Bu grupta þu tipler bulunmaktadýr:

Bu makinelerde ambalaj malzemesi önce ikiye katlanýp,
iki tarafýndan (alt ve yandan) dikiþlendikten sonra
içi doldurulur ve bundan sonra da açýk kalan üçüncü
kenarý dikiþlenerek kapatýlýr. Birbiri ile ardýþýk olarak
yapýlan bu iþlemlerde ambalajlama malzemesi dikey
olarak taþýnmaktadýr. Genel olarak poþet ambalaj
makinesi olarak adlandýrýlýr. Sývý, toz, macun ya da
granül halinde bulunan gýda maddelerinde yaygýn
olarak kullanýlýr.

Ürünü doldurma ve kapatma dikiþini yapma iþlemlerini
ardýþýk olarak ve film yatay bir akýþ içinde taþýnýrken
yapýlan makinelerdir. Katý biçimdeki gýda maddelerinde
yaygýn olarak kullanýlýr.

Bu, ambalaj malzemesini uzun ve çubuða benzer
biçimdeki bir poþete þekillendiren, daha sonra da
bunu granül haldeki þeker gibi bir ürünle doldurup
aðzýný dikiþle kapatan bir makinedir. Birbirine ardýþýk
halde yapýlan bu iþlemlerde malzeme düþey halde
taþýnmaktadýr.
 Torba doldurma ve dikiþle kapatma makineleri

Dört yandan dikiþlenen esnek ambalaj þekillendirme,
doldurma ve kapatma makineleri

Bu makinelerde önceden þekillendirilmiþ bir torba
kullanýlýrak ürün doldurulur ve torbanýn aðzý dikilerek
kapatýlýr. Toz, sývý veya macun halinde bulunan gýda
maddeleri için yaygýn olarak kullanýlýr.
Fleksible ambalaj malzemesini önce ikiye katlayarak
ya da iki ayrý malzemeyi karþýlýklý olarak bir araya
getirdikten sonra dikiþleyen, daha sonra da doldurup
açýk kalan kýsýmlarýný da dikiþleyerek dört yanýndan
ýsý ile dikiþle kapatýlmýþ bir ambalaja þekillendiren
ambalaj makineleri bu kategoridendir. Yaygýn olarak
sývý, toz, macun ya da granül halinde bulunan gýda
maddelerinde, kozmetiklerde ve lapa halindeki ilaçlarda
kullanýlýr.

 Rijit (sert) ambalajlarý þekillendirme, doldurma ve
kapatma makineleri
Bir plastik levhayý ýsý ile bir kaba þekillendiren
(termoform) ve sonra da ürün ile doldurup üstünü
bir kapak ile kapatan makinelerdir.
Blister Ambalajlama makinesi

Dikey þekillendirme, doldurma ve kapatma makineleri
Ayakta duran poþet ambalaj makineleri

Tababette kullanýlan haplar, tabletler, kapsüller veya
makine parçalarý ya da kaðýt yapraklarý gibi gibi
ürünleri adetlerine göre sayarak ambalajlama
makinesine 100 adet, 200 adet ve bunlar gibi belirli
birimlerde aktaran makinelerdir.

Bu kategori altýnda torba, þiþe, kutu ve bunlar gibi
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ya da granül halinde bulunan gýda maddelerinde
yaygýn olarak kullanýlýr.

Yatay þekillendirme, doldurma ve kapatma makineleri

Macun doldurma makinesi

 Doldurma makineleri
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kaplarý önceden belirlenmiþ sayý ya da hacimde ürünle
dolduran ve kapatan makineler toplanmýþtýr.
Bu kategori altýnda aþaðýdaki makineler bulunmaktadýr:

Likit Doldurma Makineleri (Þiþeleme makineleri)

Bu türden makine ile torba, þiþe, kutu ve tüp gibi
kaplar önceden belirlenmiþ hacimdeki ve macun
biçimindeki gýda, ilaç, kozmetik ürünler ve bunlar
gibiler doldurulmaktadýr.

AFilm yukarýdan aþaðýya doðru dikey olarak taþýnýrken
bir tüp oluþturan, bunu dolduran ve ara dikiþi yapan
makineler bu kategori altýndadýr. Sývý, toz, macun

Önceden þekillendirilmiþ ayakta duran plastik poþet

Bu makinede bir plastik levha önce ýsý ile bir kaba
þekillendirilmektedir. Daha sonra içi ürün ile doldurulan
bu kabýn aðzý bir kaðýt, karton, plastik film ya da
levha yapýþtýrýlmak ya da ýsý ile dikilmek suretiyle
kapatýlýr. Yaygýn olarak el aletleri, kýrtasiye veya
benzerlerinin ambalajlanmasýnda kullanýlýr.
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Bastýr-aç ambalaj makinesi

tutkal sürer. Karton kutulama makineleri kabaca iki
ana gruba ayýrýlabilir. Birisinde önceden katlanýp
yapýþtýrýlarak þekil verilmiþ ucu açýk kartonlar diðeri
ise bir karton tabakanýn ürünün etrafýna sarýlarak
kutulandýðý makinelerdir.
Aþaðýdaki makineler bu türdendir.
Yatay kutulama makineleri

Kaðýt kap þekillendirme, doldurma ve kapatma makinesi

Sarma makineleri tek ya da bir grup ürünü kaðýt ya
da plastik film olan esnek malzeme ile saran
makinelerdir. Bu kategori altýnda aþaðýdaki makine
türleri bulunmaktadýr.

Bu makineler bir katlama karton kutuyu açarak
dikleþtirir ini ve ucu açýk bir tarafýndan yatay olarak
ürün ya da ürün grubu ile doldurur ve açýk olan
kanadý tutkal uygulayarak veya kutunun içine
týkýþtýrarak kapatýr. En çok gýda maddeleri,þekerlemeler,
ilaçlar, kozmetik, çeþitli eþya kutularý ve bunlar
gibileri için kullanýlmaktadýr.

Bu makineler bir katlama karton kutuyu açarak
dikleþtirir ini ve ucu açýk bir tarafýndan dikey
olarakürün ya da ürün grubu ile doldurur ve açýk
olan kanadý tutkal uygulayarak veya kutunun içine
týkýþtýrarak kapatýr. En çok gýda maddeleri,
þekerlemeler, ilaçlar, kozmetik, çeþitli eþya kutularý
ve bunlar gibileri için kullanýlmaktadýr.
Wrap-around Cartoning Machine

Bunlar kâðýt veya plastik film gibi deforme edilebilir,
yani þekli deðiþtirilebilecek bir malzeme ile
þekerlemeler, sabun, teyp kasetleri veya bir grup
kutunun üstüne sararak sargýlýk malzemenin açýk
kalan uçlarýný ýsý ile diken ya da tutkal ile yapýþtýran
makinelerdir. En yaygýn olarak gýda maddeleri,
þekerlemeler, çeþitli eþyalar, baskýlý maddeler ve
benzerlerinin ambalajlanmasýnda kullanýlmaktadýr.

Bunlar bir tepsinin üzerine yerleþtirilmiþ olan ürünün
ya da doðrudan ürünün üstüne bir steç film
dokusunu çekerek saran, filmin uçlarýný onlarý
ýsýtmadan ya da yapýþtýrmadan birleþtirip kýsmen
ýsýtarak tutturan makinelerdir. Yaygýn olarak sebze,
meyve, balýk, et ve bunlar gibi çabuk bozulabilir gýda
maddelerinin ambalajlanmasýnda kullanýlýr.

L-dikiþ þrink ambalaj makinesi

Bunlar bir kase ya da derin bir tepsi biçimindeki
kaðýt, plastik veya aluminyumdan yapýlmýþ ve esasen
sert bir kabý ürün ile dolduran sonra da aðzýný bir
folyo ya da plastik film ile kapatan makinelerdir.
Daha çok çökelek peynirler, turþular, reçeller, mandra
ürünleri, deniz mahsulleri ve bunlar gibilerinin
ambalajlanmasýnda kullanýlýrlar.
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Bunlar bir ürünün etrafýna ince ve esnek bir ambalaj
malzemesini saran ve açýkta kalan uçlarý bükerek
tutturan sarma makineleridir. Yaygýn olarak
þekerlermelerin ambalajlanmasýnda kullanýlýrlar.

Bu makine boylamasýna yarýya katlanmýþ rulodan
beslenen termo plastik film kullanan yarý otomatik
þrink ambalajlama yapar. Tek bir ürün ya da ürün
grubu termoplastik filmin arasýna yerleþtirilir. Film
daha sonra L þekilli bir dikiþ-kapatma çubuðu ile
ürünün etrafýna sardýrýlýr ve kesilir. Paket bundan
sonra ýsýtýlmýþ bir tünelden geçirilerek filmin ürüne
sýkýca sarýlmasý saðlanýr. Yaygýn olarak kitaplarýn,
video teyplerin, floppy disklerin,; kurutulmuþ balýk,
kutulanmýþ ürünler ve bunlar gibi gýda maddelerinin
ambalajnmasýnda kullanýlýr.
Sleeve (manþet) þrink ambalaj makineleri

Diðer þrink ambalajlama makineleri

Yatay olarak çalýþan bu tip makineler bir kabý
doldurup üzerini termoplastik bir film ile kaynaklayarak
veya üstünü sararak paketleyen makinelerdir. Paket
bundan sonra ýsýtýlmýþ bir tünelden geçirilerek
üzerindeki film büzülerek (þrinklenerek) sýmsýký
sarmalanmýþ bir ambalaj elde edilir. Yaygýn olarak
þiþelenmiþ kozmetikler, bir hokkaya yerleþtirilmiþ
iðneler, kutulanmýþ ilaçlar ve bunlar gibilerinin
ambalajlanmasýnda kullanýlýr.

Kapak mühürleme makinesi

Bu makinelerde þiþe veya benzeri bir kabýn kapaðý
üzerine termo plastik filmden bir tüp geçirilir, daha
sonra þiþe ýsýtýlmýþ bir tünelden geçirilerek bu film
þrinklenerek (büzdürülerek) kapak sýkýca güvenceye
alýnmaktadýr. Yaygýn olarak ieçecekler, soslar veya
sývý ilaç þiþelerinde kullanýlýr.
Þrink etiketleme makineleri

Ürün ile doldurulmuþ bir torbanýn aðzýný kapatan
makineler.

Bunlar bir kutu, torba, þiþe veya benzerleri üzerine
içerik, fiyat ve benzeri konularda bilgi veren etiketleri
yapýþtýran makinelerdir.

Bu makineler ürünün etrafýna bir karton tabakasýný
sarar ve önceden kesilmiþ atkýlar ve tutamaklarla
ya da tutkal ile yapýþtýrýlarak tutturulur. En yaygýn

çeþitli eþya ya da gýda maddeleri kapsayan bir grup
kutuyu; bir grup PET þiþeyi, metal kutularý ya da
kaðýt içecek kabýný bir araya paketlemekte kullanýlýr.

 Kapak mühürleme makinesi/Þrink etiketleme makinesi

Baðlayarak kapatma makinesi

 Kutulama makineleri

Bu makineler tek bir ürün ya da ürün grubu ýsýtlmýþ
bir tünelden geçerken üstüne konmuþ bir termoplastik
film ile büzülerek sarýlmasýný (þrink yaparak) saðlayan
bir makinelerdir. Bu kategoride aþaðýdaki tip makineler
yer almaktadýr.

Kap veya tepsi kapatma makinesi

Torba kapatma makinesi

Bükerek sarma makineler

Bu makineler kartýn tabakalarýný bir karton kutuya
þekillendirir, bir ürün veya ürün grubu ile doldurur,
tutamak veya atkýlarla tutturur veya kapatmak için

Bir araya baðlama makinesi
Bu makineler ürün ile doldurulmuþ bir grup torba
ya da kutunun bant veya benzerleri ile bir araya
baðlanmasýný saðlar. Gýda maddeleri için tepsiler ya
da torbalarýn, ya da ilaç veya kozmetikler için küçük
kutularýn bir araya baðlanmasýnda kullanýlýr.
 Þrink ambalajlama makineleri

Önceden þekillendirilmiþ torba veya ðlastik kaplarý
bir ürün ile doldurup üstünü kapatan makinelerdir.
Bu kategoride aþaðýdaki makine tipleri vardýr.

Streç sarma makineleri

 Etiketleme makineleri

Bu makineler kitaplarý, kataloglarý ve benzerlerini bir
kaðýt ile sarýp açýkta kalan uçlarý tutkal ya da bant
ile yapýþtýrarak kapatan makinelerdir.

kapatan bir makinedir. Yaygýn olarak sebze, et ve
benzerleri ile ekmek, piþmemiþ hamur iþleri vbg
iþlenmiþ gýda ürünlerinin doldurulduðu torbalar için
kullanýlýr.

 Dikiþ ile kapatma makineleri

Dikey kutulama makineleri

Bu makinelerde önceden þekillendirilmiþ kaðýt kaplar
kullanýlýr ya da makine rulo halindeki bir kaðýt
dokudan kendisi bir þekillendirme yapar, ürünü sývý
ile doldurur ve aðzýný dikerek kapatýr. Yaygýn olarak
içeceklerde kullanýlýr.

Kaðýt destesi sarma makineleri

 Sarma Makineleri

Katlayarak sarma makineleri

Bu makinede bir plastik levha önce ýsý ile genellikle
üzerinde birden fazla sayýda oyuk bulunan bir kaba
þekillendirilmektedir.
Sonra bunlar doldurularak üstleri aluminyum folyo
gibi kolay delinebilir bir malzeme ile ýsý ile dikilerek
kapatýlmaktadýr. Ambalajlanmýþ ürün bu kapatma
malzemesine bastýrarak kolaylýkla çýkarýlabilir. En
yaygýn olarak týbbi kullaným için tabletler ve kapsüllerin
ambalajlanmasýnda kullanýlmaktadýr.

kullaným yerleri gýda maddeleri, kozmetik ürünler ve
çeþitli ürünler ve bunlar gibilerin tek ya da gruplar
halinde ambalajlanmasýnda kullanýlmaktadýr.

Bir esnek ambalajýn açýk ucunu bir tel, dar bir metal
þerit ya da bir bant ile sarmak suretiyle baðlayarak

Bu makinede ürün veya ürün grubu iki ucu birbirine
kaynaklanmýþ bir film dokusu arasýndan iki rulo
üzerinden geçerken ürün veya ürün gruplarýnýn
etrafý bir termoplastik film ile sarýlýr. Paket doku
rulolarý arasýna tamamen girdikten sonra I formundaki
baralar izleyen film dokusunu bir araya itekler,
dokularý birbirine kaynaklamak için ýsý uygular ve
sonra da ayýracak þekilde keser. Daha sonra da bu
paket üstüne sarýlmýþ film büzülerek (þrinklenerek)
gayet sýký bir þekilde sarmalanmýþ bir ambalaj elde
etmek için ýsýtlmýþ bir tünelden geçirilir. Yaygýn olarak

Bu makine tipinde tüp biçimindeki bir film plastik
þiþe, kutu veya diðer bir kabýn üzerine geçirilerek
yerleþtirildikten sonra , kap ýsýtýlmýþ tünelden
geçirilerek filmin gövdeye sýkýca yapýþmasý saðlanýr.
Ýçeceklerin, soslarýn ve sývý ilaç kaplarýnýn
etiketlenmesinde yaygýn olarak kullanýlýr.
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 Çemberleme ve Baðlama makineleri
Çemberleme makinesi

Bu kategori altýnda aþaðýdaki tipler mevcuttur.
Derin çekilmiþ Vakum Ambalajlama Makineleri

kutularý ayaða kaldýrýp kanatlarýný katlayan, içini
ürünle doldurduktan sonra üstünü kapatan kapatan

 Palet gerdirerek sarma makineleri
Palet streç (gerdirilebilir film) sarýcýlar

makinelerdir.

 Vakum Ambalaj Makineleri
Bu makinelerle bir gaz geçirmez film bir torbaya
þekillendirildikten sonra ya da gaz geçirmez bir
filmden önceden þekillendirilmiþ bir torba kullanýlarak
ürün ile doldurulu, daha sonra genellikle bir vakum
odacýkta, içindeki hava alýnarak sýmsýký bir ambalaj
elde edilir. Sýký ambalajlanmasý gereken ya da raf
ömürlerinin uzatýlmasý istenen gýda maddelerinin
ambalajlanmasýnda yaygýn olarak kullanýlýr.

Bunlar katlanmýþ ve kenarlarý dikiþ ile kapatýlmýþ

Ýçinde kurutucu, deokside edici maddeler, sývý ve
toz halinde çay, çorba, baharat ve bunlar gibileri olan
poþetleri bir zarfa yerleþtiren makineler.
Dedektörler

Etrafýný sararak kutu ambalajý yapan makineler

Bunlar bir ürünü ya da ürün grubunu bir polipropilen
(PP), naylon, kaðýt veya metal band ile baðlayarak
kapatan makinelerdir.
Polipropilen en çok kullanýlan çemberleme
malzemesidir. Ýki tür bantla çemberleme makinesi
vardýr. Otomatik tip makinede ürünün etrafýna
çemberin otomatik olarak geçirilmesine yarayan bir
üst kemer vardýr. Yarý otomatik olan diðer türde
ise bu üst kemer bulunmamaktadýr.

Bu makineler bir palet üzerine yerleþtirilmiþ yükün
güvenceye alýnmasý için etrafýný polietilen streç
(gerdirilebilir) film ile saran makinelerdir. Çok çeþitli
kumanda düzeni, sürat ve kapasitede olanlarý vardýr.
Bunlar bir araya getirilmiþ bir ürün grubunun etrafýna
bir oluklu mukavva tabakasýný sararak kutu oluþturan

 Ambalaja iliþkin donanýmlar
Torba yapma makinesi

sonra da üstünü kapatan makinelerdir.

Baðlama Makinesi
Kutuya þekil verme makinesi

Ambalajlarla ilgili Þeklinin uygunluðundan, etiketlerin
doðru olup olmadýðýna, içindeki ürünün miktar
kontrolundan sýzdýrmazlýðý ve akla gelebilecek çok
çeþitli amaca hizmet eden dedektörler bulunmaktadýr.
Ýstenen özelliklere uygun olmayan ambalaj hareket
halindeki bir hattan ayrýlýr. Ürün ambalajý içinde olmasý
gereken üründen farklý, yabancý maddeler tesbit
eden makinelerle kapalý bir ambalajda ürün
bulunmadýðýný ya da istenen miktarda bulunup
bulunmadýðý tesbit edilebilen;tabletler üzerinde
çizikler, çatlaklar veya benzeri arýza hallerini tesbit
edebilen tipler vardýr.

Bölüm I

Þirink Tüneli
Ýçinde bulunan bir taþýyýcý (bant veya rulo) üzerinden
bir termoplastik film ile sarmalanmýþ bir ürün veya
ürün grubunun geçerek büzdürüldüðü (þrinklendiði)
bir makinedir.

Baský ve kodlama makineleri

Vakum ve Gaz Sifonlama ile Ambalajlama Makinesi

Bu bir ürün veya ürün grubunu bir parça polietilen
(PE), polipropilen (PP), pamuklu veya kendirden
yapýlmýþ sicim ile baðlayan bir makinedir. Baðlama
malzemesi olarak PE ve PP sýklýkla kullanýlýr. Ýki kat
veya üç kat baðlama en popüler olan þekildir, ama
tek ya da dör kat ve çapraz baðlama da mümkündür.
 Kutu doldurma, kutu þekillendirme ve Kapatma
Makineleri

Bunlar önceden kenarlarý zýmba ile dikilmiþ bir oluklu
mukavva kutu taslaðýný bir þarjörden alan ve ayaða
dikerek þekil veren, alt veya yan kanatlarýný içeri
katlayarak ve bir yapýþkan ya da bant ile kapatan

Kutu kapatma makineleri
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Bunlar ambalajlar üzerine üretim tarihi, son kullanma
tarihi, üretim partisi ve bunlar bilgileri baský ya da
bir etiket yapýþtýrarak koyan makinelerdir.
Bir levha, daha çok bir rulodan aldýðý malzemeyi
boylamasýna þeritlere kesip bunlarý tekrardan saran
makinelerdir.
Poþet yerleþtiriciler

Kutuyu kurma makinesi
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Yarýcýlar

makinelerdir.

Kutu Doldurma Makinesi
Bu makine bir oluklu mukavva ya da kartondan
taþýma kutusunu dolduran ve aðzýný kapatan bir
makinedir. Bu kategoride aþaðýdaki tipte makineler
bulunmaktadýr.

Bu ambalaj makinesinde önceden þekillendirilmiþ gaz
geçirmez (bariyerli) torbalar ürün ile doldurulur ve
genellikle bir vakum odacýðýna konarak havasýz bir
ambalajlama yapýlarak aðzý kaynaklanýr. Torbanýn
içindeki hava daha uzun bir ürün ömrü saðlayabilmek
amacýyla bazen azot veya karbonik asit gazý ile
doldurulur. Yaygýn olarak iþlenmiþ et ürünleri ve
bunlar gibi ürünlerin ambalajlanmasýnda kullanýlýr.

Genellikle bir film rulosundan beslenerek ve bunlarý
torba þekline getiren makinelerdir.

Bu kapatma makinesi kutunun kanatlarýna tutkal
tatbik eder, onlarý katlar ve yapýþmalarý için birbirine
bastýrýr; ya da kanatlarý katlayarak birbirlerine bir

Sýcak veya soðuk tutkal uygulayýcýlarý
Karton ya da oluklu mukavva kanatlarýna bunlarý
kapatmak veya birbirine yapýþtýrmak amacýyla tutkal
süren makinelerdir.

Ambalaj Makineleri

Bu vakum ambalaj makinesinde ýsý ile þekillendirilebilir
plastik tabakalar ýsýtýldýktan sonra basýnç ile bir kap
þekillendirilir.Düþey olarak doldurulmakadan önce
içindeki hava vakum oluþturmak amacý ile çekilirken
aðzý bir film ile kapatýlýr. Kabýn içindeki hava bazý
hallerde bir inert gaz ile deðiþtirilir. Yaygýn olarak
kullanýldýðý yerler salam, sosis, sucuk gibi iþlenmiþ
et ürünleri, macun halinde iþlenmiþ deniz ürünleri,
zirai ürünler ve benzerlerinin ambalajlanmasýdýr.

lastikli bant veya baþka türden bir yapýþkan bant
ile yapýþlarýný saðlar.
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Dosya
Hazýrlayan: Aslýhan ARIKAN / ASD-Ambalaj Sanayicileri Derneði

Dolum prosesine entegre edilmiþ endüksiyon ile kapatma cihazý

Akým ile güvenilir ve sýzdýrmaz
kapatma saðlayan

Ambalaj Makinelerinden bir örnek

plastik kaplamaya aktarýlmaktadýr. Verilere

Hem güvenilir bir kapatmayý saðlamak ve hem

 Üst düzeyde kumanda sistemleri ile

göre, ince folyolarýn ýsýtýlmasý için, bir

de ekonomik çalýþmak için endüktör ile folyo

baðlanabilme;

düzlemde sargý üstüne sargý sararak

arasýndaki baðlantý mesafesi mümkün olduðunca

 Çeþitli kapatma folyolarý ve kaplar için

oluþturulan, spiral yapýlý, yassý tabakalý olarak

küçük tutulmalýdýr. Endüktörün þekli ve akým

düzenleme;

adlandýrýlan endüktörler uygundur. Bu

kaynaðýnýn yapýsý, kapatma beklentilerine göre

 Belirli ayarlarý kaydederek ve yükleyerek diðer

endüktörün avantajý, ýsýtýlan folyonun kapatma

deðiþmektedir.

kap þekillerine adaptasyon;

özelliði belirgin bir þekilde etkilenmeden,
çapýnýn deðiþiklikler gösterebilmesidir. Böylece,
belirli bir çap aralýðý içinde kalan kaplar bir

nedeni olmaktadýr.

Endüktif kapatmanýn uygulanma þekli

maddelerinin, eczacýlýk ürünlerinin ya da
kimyasal maddelerin ambalajlarýnýn folyo ile
kapatýlmasý önem kazandý. Uygulamada

Sirküle eden kaplar endüktörün altýndan
Yüksek Frekans Jeneratörü
SIG 3/50 CAP
Vidalý kapak

alüminyum kapatma folyolarý kullanýlmaktadýr.
Böylece çok iyi bariyer özellikleri ve ayný
zamanda güvenilir ve hijyenik bir sýzdýrmazlýk

Kap
1 = Karton conta
2 = Vaks tabaka

3 = Alüminyum folyo
4 = Kapatma tabakasý

Endüktif kapatma prensibi

elde edilmektedir. Modern bir kapama
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Folyo
Manyetik
akýþ çizgileri

Kapatma düzeninin, manyetik akýþ çizgileri ve folyodaki ýsý
kaynaklarý daðýlýmý (güç yoðunluðu) ile þematik olarak

þematik olarak gösterilmektedir.

turuncu renkler ise yüksek deðerleri gösterir. Düzen, eksenel

gösterilmesi. Mavi hatlar ve yüzeyler düþük deðerleri, sarý ve

ayarý;
 Durdurma ve týkanma uyarýsý özelliklerine
sahip otomatik týkanma algýlama olarak
sayýlmaktadýr.

simetrik özelliðe sahiptir; yani, sol kenarda simetri ekseni
bulunmaktadýr.

kaba sýkýca kaynamýþtýr. Kabýn ilk açýlmasý

Düzen, eksenel simetrik bir yapýya sahiptir.

sýrasýnda, folyonun vaks tabakasýndan

Renkli hatlar, manyetik akýnýn izo-hatlarýný

Endüktif kapatma düzeneði

zor olan kaplarda, ya da çok yüksek kapaklarda

ayrýlmasýndan kaynaklanan tipik çýt sesi

göstermektedir. Kabýn elektrik iletkenliði

Bir Freiburg firmasý olan Hüttinger Elektronik,

özel endüktör þekillerine gerek duyulmaktadýr.

duyulur. Vaks kaplý karton conta kapaðýn

olmayan parçalarýnýn alanýn daðýlýmýna bir

özel taleplere de cevap veren jeneratör-endüktör

Folyo ile endüktör arasýndaki mesafe, yapýya

içinde kalýr ve kapatma folyosunun

etkisi olmazken, alüminyum folyonun alan

sistemi üreten bir üreticidir. Bu firmanýn hava

baðlý olarak çok büyükse, TIG serisi bir jeneratör

ayrýlmasýndan sonra da kabýn sýzdýrmazlýðýný

hatlarýný sýkýþtýrdýðý görülmektedir. Bu,

soðutmalý standart sistemi Sig-Cap ile çok

ile çalýþtýrýlabilen tünel tipi endüktörlerin

Yassý endüktör

genellikle plastik bir madde ile kaplanmýþ

 Deðiþen kap yüksekliðine baðlý olarak verim

Karton conta

parçalarýnýn kapatýlmasý düzeni aþaðýda

geçirilir. Kapatmanýn sonunda laminat folyo

Endüksiyon ile kapatma

bildiren otomatik folyo algýlama;

Kapak

tek endüktör ile kapatýlabilmektedir. Tipik
bir endüktör, folyo ve kabinin diðer

Son yýllarda kaplarýn, örneðin gýda

 Kapakta kapatma bulunmadýðýnda durumu
Endüksiyon sargýlarý

Özel durumlarda, örneðin büyük veya eriþimi

düzeneði günümüzde her þeyden önce,

Endüktif folyo kapatmada önce laminat folyo,

saðlar. Sözü edilen vidalý kapaklarýn yaný sýra,

folyodaki fuko akýmlarý tarafýndan

çeþitli uygulamalar gerçekleþtirilebilmektedir.

kullanýlmasý söz konusu olmaktadýr. Bunlar

deðiþmez bir kalite saðlayabilmeli ve kapasite,

vaks kaplý karton bir conta ile vidalý kapaðýn

bu yöntem açýlýr-kapanýr kapaklarda da

oluþturulmaktadýr. Folyodaki renkli yüzeyler,

20 ila 50 Kilohertz (kHz) aralýðýnda 4,2 Kilovat

folyonun üstünde deðil, yanlarýnda bulunurlar.

malzeme ve ambalaj boyutlarý gibi deðiþken

içine yerleþtirilmektedir. Dolum iþlemi

kullanýlabilmektedir. Ambalaj endüstrisinde

özellikle çevre boyunca folyoya bir güç giriþi

(kW) çýkýþ verimi olan bir orta frekans

Ancak, laminat folyoda yaklaþýk ayný ýsý kaynaðý

proses parametrelerine karþý esnek olmalýdýr.

tamamlanýnca, kapak kabýn üstüne

folyo ile kap arasýnda çeþitli güçlerde

olduðunu, ortada ise endükleme veriminin

jeneratöründen ve yassý tabakalý entegre bir

daðýlýmýný yaratýrlar. TIG serisi Höttinger

Alüminyumun elektriksel özellikleri sayesinde,

vidalanmaktadýr. Böylece, kapatma süreci ile

yapýþmalar kullanýlmaktadýr. Önemli bir kriter,

çok düþük düzeyde olduðunu göstermektedir.

endüktörden oluþmaktadýr. Bu sistemin en

jeneratörleri geniþ bir frekans ve uyum aralýðýna

kapatma iþlemi için endüktif bir yöntemin

ilgili tüm hazýrlýklar tamamlanmýþ olmaktadýr.

örneðin, açma sýrasýnda folyonun hasar

Endüktif yöntem, böylece, folyonun yalnýz

önemli özellikleri, firmanýn verilerine göre:

sahiptir, ve bu sayede çeþitli endüktör

uygulanmasý mümkün olmaktadýr. Bu yöntem,

Bu andan sonra kapakta hiçbir iþlem

görebilmesi, ya da saðlam kalmasýdýr. Plastik

yapýþtýrýlmasý gereken kýsýmlarýný ýsýtmaktadýr.

 Hava soðutmalý Jeneratör-Endüktör sistemi;

geometrilerini besleyebilirler. Bu güne kadar,

kaplarýn el deðmeden kapatýlmasýný

yapýlmamalýdýr. Kapatma için gereken ýsý,

tabaka ile kap arasýndaki yapýþmanýn

Bu kuru yapýþtýrma yönteminin bir diðer

 Sýkýþtýrýlmýþ yapý tarzý sayesinde az yer

kendi verilerine göre, bu Freiburg firmasý 500ün

saðlamaktadýr.

bunun ardýndan, doðrudan alüminyum folyoya

gerçekleþmesi için ýsý enerjisine gerek vardýr.

üstünlüðü de, hýzlý soðumasýdýr. Hem kabýn

gereksinimi, mevcut tesislere entegre edilebilme

üzerinde çeþitli kapatma sistemleri için uygun

endüklenir; böylece plastik tabakanýn, cam

Bu ýsý, örneðin, dýþarýdan uygulanabilir; ancak,

içindekiler ve hem de ambalajýn kendisi

ve üretim bandýna esnek uygulama olanaðý;

Jeneratör-Endüktör sistemleri teslim etmiþ

Ýstenmeyen ýsýnma ve yabancý maddelerle

veya plastik kabýn aðzýna yapýþmasý

bu arada kabýn üst kýsýmlarýnýn da ýsýnmasý

kapatma iþleminden hemen hemen hiç

 Sade bir lisanla hazýrlanmýþ, kolay anlaþýlýr

bulunmaktadýr.

temas etme mümkün olamadýðýndan ambalaj

gerçekleþir. Bunun için folyonun, genellikle

kaçýnýlmazdýr. Bu ise, istenmeyen bir husustur.

etkilenmemektedir. Genellikle, bir kapatma

mönü navigasyonu sayesinde kullanma ve

içindeki malzeme olduðu gibi kalmaktadýr.

yassý tabanlý endüktör (pan cake) tipi olan

Endüktif yöntemde ise, bunun tersine, ýsý

istasyonuna entegre edilmiþ olan endüktör, bir

uygulama kolaylýðý;

Aþaðýda daha ayrýntýlý anlatýlacak olan endüktif

bir endüktörün elektromanyetik alanýnýn içine

yalnýzca elektrik iletkenliðine sahip olan

kaldýrma düzeneði ile belirli bir yüksekliðe kadar

 Üretim hatlarýnda ve manüel olarak çalýþtýrýlan

yöntemin bu ve diðer üstünlükleri, tercih

getirilmesi gerekmektedir.

folyoda endüklenmekte ve sonra iletim yoluyla

ayarlanabilen bir ayak üzerinde bulunmaktadýr.

tek tesislerde kullanýlabilme olanaðý;
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