Dosya
Ön bilgi
Akýllý malzemelerin ve sistemlerin birçok tanýmý
vardýr ve bu terimin bir tanýmýný yapmak için uzun
uzun tartýþmak mümkündür.
Akýllý ambalajýn kendi çevresindeki deðiþikliklere
ya kendiliðinden ya da kullanýcý ile etkileþim halinde
tepki veren ambalaj olarak tanýmlanmasý doðru
olacaktýr.
Ambalajýn görünümü ve tasarýmý son 50 yýlda
deðiþmiþ olmakla beraber, kimilerine göre tüketici
yararýna olacak pek fazla yeni iþlev kazandýrýlmamýþtýr.

Akýllý malzemeler ve sistemler ambalaj sektörü hariç
diðer sektör ve uygulamalarda giderek daha çok
kullanýldýkça, ambalajdaki geliþmeleri yönlendirmek
için pek fazla çaba sarf edilmemiþtir. Oysa ki firmalar
hem pazar paylarýný hem de itibarlarýný arttýrmak için
kendi ürünlerinin ambalajlarýna yeni iþlevler
kazandýrabilecekleri bazý temel alanlar üzerinde daha
çok durabilirlerdi.
Akýllý ambalaj tüketiciye birçok açýdan yarar
saðlayabilir. Lojistikte yardýmcý olan RFID ve ambalajlý
gýda ürünlerinde kullanýlan göstergeler ve kontroller

baþta olmak üzere bunlarýn çoðu yeterince anlatýlmýþtýr.
Örneðin Ýngilterede, tüketiciyi baðlamak ve tüm
paydaþlara yarar saðlamak amacýyla üç alan ele
alýnmaktadýr.
 Medikal sektöründe uygunluk oranlarýný yükseltmek
 Sahteciliði veya ürünlerin kurcalanmasýný önleyerek
zararý azaltmak
 Marka rekabetini arttýrmak
Ambalaj ve ürün tedarikçileri, perakendeciler,
devlet kurumlarý ve tüketicilerin yeni teknolojilerin
baþarýyla uygulanmasýndan yararlanmasýný bekliyorlar.

Öte yandan:
 Ýnsanlarýn % 50si kendilerine verilen ilaçlarýn
prospektüslerini önemsemez.
 Dünyadaki sahte mallarýn deðeri 1 trilyon ABD
dolarý olarak tahmin edilmekte ve birçok sahte ürün
insan saðlýðýna zararlý ve hatta bazen ölümcül
olmaktadýr.
 Tüketicilerin marka sadakati azalmaktadýr.
Araþtýrmalara göre belli bir fiyat eþiðinin üzerine
çýkýlýnca, Hýzlý Tüketim Ürünleri (FMCG) markalarý
farklýlaþmamýþ hale gelebilir.
Bu yazýmýzda, akýllý ambalajlar ile sahtecilikle
mücadele edilerek, sahteciliðin insan saðlýðý ve gýda
güvenliði üzerindeki etkilerinin azaltýlacaðý ve markanýn
pazar payýnýn arttýrýlacaðý konularýna deðinilmektedir.
Akýllý ambalajýn tüketicilerin, perakendecilerin ve
marka sahiplerinin ve ayrýca devlet kurumlarýnýn
yararýna parça/adet bazýnda kullanýlmasýnýn çeþitli
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Akýllý ambalaj teknolojilerinden birisi olan RFID
ile bilgiler depolanýp geri çaðrýlabilmektedir.
Önümüzdeki yýllarda ilaçlar için parça bazýnda zorunlu
olmasý beklenen bu teknolojiden saðlanacak diðer
faydalar arasýnda sahtecilikle mücadele etmesi, bir
týbbi uygunluk saðlayýcý ve hatta geri dönüþümü
kolaylaþtýracak bir araç olmasý sayýlabilir.
Daha uzun bir zaman zarfýna yayýlan ikinci bir
teknoloji ise baský sektöründeki geliþmelerin
sonucudur. Ýletken mürekkeplerdeki geliþmeler

Kullanýþlýdýr

sayesinde ambalajlar üzerindeki ekranlar interaktif
olarak güncellenebilir, hatta video klipleri içerebilir.
Gelecekte, ürün sahibi, tüketici ile etkileþim içinde
olabilecek ve ürününün ambalajýný kontrol edebilecektir.
Akýllý ambalajlardaki geliþmeler, bu ürünlerin
genel bir çözüm olmasýndan çok spesifik bir sorun
üzerinde duracaðýnýn ipuçlarýný vermektedir. Özellikle
medikal ürünlerin ambalajlanmasýnda (týbbi uygunluk
için hatýrlatma ve kaydetme sistemlerinin geliþtirilmesi)
bugünkü geleneksel ambalajlardan uzaklaþýlmasý
gerekebilir. Sahtecilik ve kurcalanmayý önleme gibi
sorunlar için yeni mürekkepler, barkodlar, malzemeler
ve etiketler sayesinde tedarikçiler suçu önlemede
bir adým önde olabileceklerdir. Tüketiciye zarar
gelmemesi için belgeleme sistemlerinin geliþtirilmesi
ve onaylý tedarik zincirlerinin kurulmasý
planlanmaktadýr.
Akýllý ambalaj fýrsatlarý sayesinde markalar
rekabetin giderek arttýðý bir piyasada yüksek fiyatlar
talep etmeye devam edebilir. Ýster baskýlý elektronik,
ister dokunmatik yüzey ya da kýþkýrtýcý kokular
yoluyla olsun, interaktif ambalajlarda öncü olmak
markalara rekabet gücü verir. Akýllý ambalajla fark
yaratan markalar kendi temel bileþenlerini ambalaja
katarak kullanýcýya özel ürünler sunabilir.
Bu yazýmýzda sizlerin teknolojiler ve tedarikçiler
hakkýnda daha fazla bilgi alabileceðiniz bazý referanslar
da yer almaktadýr.

Güvenliði arttýrýr

yollarý bulunmaktadýr.
Günümüzde kullanýlmakta olan iki tip akýllý
ambalajlamadan bahsedebiliriz. Akýllý etiketler (Örnek:
RFID-Radyo Frekanslý Tanýmlama Etiketleri) ve Ambalaj
indikatörleri (Örnek: TTI-Sýcaklýk-Süre Ýndikatörleri).

Yorumlar

Bilgi verir

Son 50 yýldýr, ambalajýn üç iþlevi vardý: ürünü
sarmak, saklamak ve satmak. Bu süre içinde yeni
malzemelerin ortaya çýkmasý ve ambalaj tasarýmý
konusuna olan ilginin artmasý, ambalaj sektöründe
büyük deðiþikliklere neden olmuþtur. Ancak, eldeki
akýllý malzemeleri kullanmak için bu sektörde çok
da fazla çaba harcanmayarak; en önemli neden olarak
akýllý malzemelerin üreticiye getirebileceði ilave
maliyetler gösterilmiþtir.

Nasýl kullanýlýr?

Eðlendirir

Akýllý Ambalajlar

Türü

Maliyet avantajý vardýr

Gelecekte markalarýn yararýna olabilecek akýllý ambalajlardan bazý örnekler

Belli ürünler üzerinde ya da maðaza rafýnda RFID

Müþteri yaklaþýnca harekete geçen RFID etiketi bir sinyal verir
ve müþterinin maðaza kartý, cep telefonu ya da IPodu aracýlýðýyla
bir sesli mesaj, ilan ya da ürün bilgisi gönderir.

Ürüne özgü reklam ve bilgi verir. Ýlave kiþisel güvenlik mesajlarý
içerir. Ýçinde glüten var.
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Baskýlý elektronik (fleksýbýl)

Ýletken mürekkepler ve kaðýt piller

Fleksýbýl ekranlar için büyük potansiyel barýndýran yeni teknoloji
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Ambalajý açmak için parola ya da sesi tanýma

Parola mekanizmasýna elektro-kýsýtlayýcý ya da manyeto-kýsýtlayýcý
mühür konabilir.

Belli bir parolayla ve sesi tanýyarak açýlan büyüklerle ve çocuklarla
dost ambalaj.

x

x

x

?

?

Polimer ambalajlarda renk deðiþtiren pigmentler

Pigmentler renk deðiþmesini saðlar ve ileriye yönelik bilgi verir

Yeni ambalaj kavramý ürünü rafta farklýlaþtýrýyor ve ürüne
özgünlük veriyor.
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Ambalajda piezo-elektrik malzemeler

Sýký kapatýlmýþ bir ürünü açmak için kuvvet uygulanýnca oluþan
akým elektro-aktif mürekkebe enerji vererek ürüne kurcalanma
mesajý gönderir.

Kurcalanmayý önleyen ambalaj müþterinin ürüne ve ürünün
orijinalliðine güvenmesini saðlýyor.
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Kendinden ýsýnan/soðuyan kaplar

Kimyasal reaksiyon  faz deðiþtiren malzemeler

Þarabý soðutur, çayý ýsýtýr
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Saat & sýcaklýk göstergeleri

Kontrollü reaksiyon hýzý.

Dondurulmuþ gýda uzun süre sýcakta kaldýysa uyarý verir
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Mercekli etiketler

Bir dizi büyüten lenste belirgin hareket görülür.

Görsel etki
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Gaz sensörleri

Kimyasal reaksiyonla bozuk gýda tespiti

Sensor ile renk deðiþtiren etiket harekete geçirilip bilgi verilir
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Bu teknolojilerin en baþýnda RFID metotlarýna
dayalý olanlar gelmektedir. Etiket fiyatý düþtükçe
bunlar parça/adet bazýnda daha uygun fiyatlý hale
gelecektir. Etiketler ilaçlarda zorunlu hale gelerek
kökenini teyit edecek ve hatýrlatýcýlar gibi bilgileri
tutup iletecek, ilaçlarýn alýnmasýný kaydedecek ve bu
ilaçlar hakkýnda daha fazla bilgi verecektir. Ýlaçlarda
yaygýn hale gelen RFID sahtecilikle mücadele
araçlarýndan biri olacaktýr. Önde gelen markalar ürün
ve tüketici hakkýnda bilgi saklama fýrsatýný yakalayabilir
ama gizlilik konularýnýn mevzuat yoluyla ele alýnmasý
gerekecektir. RFID etiketleri tüm tüketim ürünlerinde
standart hale geldikten sonra, market alýþveriþlerinde
sýra beklemek gerekmeyecek çünkü RFID kullanýlan
süpermarket arabasýnda ürünlerin kaydý tutulur ve
maðazadan çýkarken anýnda ödeme yapýlýr.
Gelecekte, baskýlý elektronik ile günümüz
ambalajýnýn iletiþim unsuru temelden deðiþecek.

Baskýlý elektronik gelince, pahalý silikonlu çip
teknolojilerinden saðlanan özellikler seri ambalaj
üretimine çok uygun olacak. Ýnteraktif ambalaj ister
ilaçlarda ister daha genel tüketim ürünlerinde olsun
müþteriye doðru bilgileri verecektir. Video klipler ve
deðiþen ekranlar çocuklarý eðlendirebilecek ve
eðitecektir.
Bozulan gýdalar için gereken teknoloji zaten
geliþtirilmiþ ve dünya çapýnda çeþitli ölçülerde
uygulanmaktadýr. Sýcaklýk-süre indikatörleri (TTIler),
MAP, kontrollü gaz daðýlýmý, bir dizi sensör ve emici
malzemeler, bazý markalar ve ilaçlar için ambalaj
içeriðinin güvenli ömrünü uzatýp garanti altýna almada
yararlý olabilecek gýda ambalajlama teknikleri
arasýndadýr. Nanoteknoloji sayesinde bazý gýda ambalaj
malzemelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri
geliþtirilmeye çalýþýlmaktadýr.
Tüketicinin elinde tespit ve takip imkaný olmalýdýr.

Teknolojilerin çoðu belirgin olmayýp kontrol için
cihazlar gerektiðinden, her þey perakendecide
baþlamalýdýr.
Markalarýn kalabalýk raflarda kendini göstermesi,
RFID ve baskýlý elektronik göstergelerle yüksek bedel
ödenmeye deðer olduklarýnýn, tüketicilere kanýtlanmasý
gerekmektedir. Ancak þimdilik bu ürünlerin kullaným
maliyetinin, ambalajda önemli bir faktör olacaðý
anlaþýlýyor.
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Balýk ambalajýnda devrim
uygunluk, gýda ile temas edebilme, kolay açýlma
gibi bazý þartlar vardýr.

Balýk ambalajlamada geleneksel olarak metal
kutular kullanýlmaktadýr. Ancak, günümüzde
tüm dünyada metal kutularýn yerini giderek
çok katlý fleksýbýl ambalajlar almaktadýr. Bu dik
duran torbalar metal kutulardan daha hafiftir
ve göze daha güzel görünür. Ton, somon, vs.
dahil ambalajlanan balýk miktarý düþünülürse
bu geçiþin ambalaj dünyasýnda bir devrim olduðu
kesindir.
Bu dik duran torbalar için mekanik direnç,
oksijen ve ýþýk geçirmezlik, retort iþlemine

Bu þartlarýn tümü bir araya gelince ambalaj
için de akýllý bir malzeme bileþimi þart olur.
Fotoðrafta bu þartlara uygun olan yapýnýn çapraz
kesiti görülmektedir. Toplam 7 tabaka vardýr.
Ambalajýn içinden dýþýna doðru gidersek bir
polipropilen (PP) tabakasý, poliamid (PA6),
alüminyum (Al) ve polyester (PET) tabakasýný
görürüz. Bu 4 iþlevsel tabaka yapýþkan katlarla
birbirine baðlýdýr. Toplam kalýnlýk yaklaþýk 125
µmdir; yapýþkan tabakalar çok ince olup kalýnlýðý
1  2 µmdir.
Bu uygulamada doðru malzemelerin seçilmesi
çok önemlidir. Polipropilen yapýþtýrma tabakasý
olarak kullanýlmaktadýr. Polietilen bir yapýþtýrma
tabakasý olarak daha yaygýndýr ama retort
sýrasýnda uygulanan koþullara dayanýklý deðildir;

Ted Brink
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burada 120 ile 125°C arasý bir sýcaklýk uygulanýr
ve bu da PEyi zayýflatýr ve hatta eritir. Bu yapýda
bulunan poliamid malzeme ambalaja mekanik
direnç kazandýrýr.
Alüminyum tabaka ýþýðý ve oksijeni neredeyse
tamamen engeller. Son olarak, polyester tabaka
da baský için çok uygundur. Çift eksenli gerilmiþ
PET film kullanýldýðý için, mükemmel þeffaflýk
saðlanýr. Bu yapýda teker teker üretilmiþ tabakalar
ile bir sandviç yapýldýðýndan, PET tabakanýn ilave
bir avantajý vardýr: laminasyon iþleminden önce
iç tarafýna baský yapýlýr. Bu nedenle baský
mekanik olarak zarar görmez.
Sonuçta elde edilen ambalaj farklý iþlevlerin
akýllý biçimde bir araya getirildiði benzersiz bir
ürün olur.

English

A revolution in fish packaging
Traditionally, metal cans are being used for fish
packaging. However, currently a worldwide shift is
observed replacing metal cans with multilayer flexible
packaging. These stand-up pouches are lighter in
weight compared to metal cans and are visually
much more attractive. Imagine the amounts of
packaged fish, including tuna, salmon, etc. and it is
clear that this shift is a revolution in the packaging
world.
There are a number of requirements for these
stand-up pouches, like mechanical strength, oxygen
and light barrier, retortable, food contact approved,
easy opening, etc. This combination or requirements
dictate a smart combination of materials for this
packaging. The photograph below shows a cross
section of the structure that fulfils the requirements.
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In total 7 layers are indicated. Going from the inside
from the packaging, to the outside we see a layer
of polypropylene (PP), polyamide (PA6), aluminium
(Al) and polyester (PET). These 4 functional layers
are bonded together by adhesive layers. The total
thickness is approximately 125 µm; the adhesive
layers are very thin with a thickness of 1  2 µm.
The selection of the proper materials for this
application, is a very critical one. Polypropylene is
being used as seal layer. Polyethylene is more
widespread as seal layer but it would not withstand
the conditions that are being applied during retorting;
here a temperature is applied between 120 and
125°C and PE would weaken or even melt.
The polyamide in the structure gives the packaging
its mechanical strength. The aluminium layer provides

an almost absolute barrier for light and oxygen.
Then, finally, the polyester layer is ideally for printing.
Because a biaxial stretched PET-film is used, it has
excellent transparency. Because the structure is a
sandwich of individually produced layers, the PETlayer has an additional advantage: it is printed on
the inside before the lamination process. The result
is that the printing cannot be mechanically damaged.
The resulting packaging is a unique product in
which different functionalities are combined in an
intelligent and smart manner.

