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SUNUŞ 

II. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi'nin gerçekleşmesi ile bu alanla ilgili 
sektörler ve çalışanlar biraraya gelerek yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 
tartışılması sağlanacak; geleceğin ambalaj perspektifine ışık tutulacak, ülke 
bazında eksik ve fazla olan yönlerimizin irdelenmesi mümkün olacaktır. 

Kendi alanına giren sanayi dallarındaki gelişmenin sağlıklı gerçekleşmesine 
katkıda bulunmak, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası'nın işlevleri arasında yer 
alır. Bu nedenle 97 yılında ilk kez Ulusal düzeyde ve yan sanayi dallan ile 
bütünleşmiş biçimde Ambalaj Teknolojisi ve Yan Sanayisi Kongre ve Sergisini 
gerçekleştirmiştir. Katılımcıların önerisi ve beğenisi üzerine, kongreye uluslararası 
boyut kazandırılmaya çalışılmış, 1999 yılında uluslararası olarak düzenlenmiştir. 
Kongremizi ikinci kez uluslararası boyutta gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk 
duyuyoruz. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik kriz nedeni ile sponsor olabilecek 
kuruluşların geri adım atmak zorunda kalması, kongremizi büyük ekonomik 
sıkıntılarla karşı karşıya bırakmıştır. Bütün bunlara karşın Oda olarak bilimsel ve 
teknolojik gelişmeye verdiğimiz önem nedeniyle, bu kongrenin her koşulda 
düzenlenmesine karar verilmiştir. 

Kongreye sunulması kabul edilen bildiriler bu kitapta bir bütün halinde 
toplanmıştır. Kitabın görünüm bütünlüğünü sağlamak için, bildiriler biçim 
yönünden gözden geçirilip, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra orijinal 
metinlere sadık kalınarak yayınlanmıştır. Kitapta yayınlanan bildiri sayısı ...'dir. .. 
tane poster sunumunun tam metni ile tam metinleri baskıya yetişmeyen ...bildirinin 
özetleri kitaba konulmuştur. 

Kongre çalışmalarına başladığımız ilk günden bu yana bilimsel ve teknolojik 
destek sunan, moral ve maddi katkı sağlayan kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür 
ederiz. 

Düzenleme ve Yürütme Kurulu a. 

Prof. Dr. Gürel NİŞLİ 
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INTRODUCTION 
The 2'"1 International Packaging Congress and Exlıibilion will bring logether ali 
related scctors and personnel to discuss scientific and technological advancements. 
and the future of the packaging as a vvlıole. The Congress will also enable us to 
hold lighl to the packaging perspectıve of the future and the needs of the sector in 
Turkey. 

One of the key duties of the Chamber of Chemical Engineers, a part of the Union 
of Chambers of Engineers and Architects, is to contribute to developments in the 
iııdustrial sectors within the boundaries of its expertise. That was the driving force 
tlıat set us forth on organising the first packaging Congress and Exhibition in 1997 
on a national level ineluding ali subsidiary industries. It \vas decided to organise 
the second Congress on an iııternational level due to the overvvhelming response 
from the '97 Congress participants. We are very happy to be organising the 
Packaging Congress on an international level for the second time. 

Due to the majör economical crisis that our couııtry is curreııtly in, the companies 
that could sponsor had to draw back causiııg a serious impact on the economical 
aspect of the organisation process. But we, as the Chamber of Chemical Engineers 
knew the importance of scientific and technological advancements and the morale 
that the success of this congress could bring, so it was decided to organise tlıis 
event at ali costs. 

The papers submitted and accepted to the Congress are collected in this book. To 
obtain the visual iııtegrity, ali papers were examined and after completing some 
ııecessary adjustments on the format, they vvere printed \vithout changing the 
original content. The number of the 

We would like to thank ali the associations, institutions, organisations, companies 
and people for their contributions either scientific and technological or fınancial. 
and also for their ineredible supply of morale from the fırst day onvvards of the 
organisation process of the 2'"1 International Packaging Congress and Exhibition. 

On behalf of the Organisation and Execution Committee of the Congress 

Prof. Dr. Gürel NİŞLİ 
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AMBALAJ SANAYİİıNE GENEL BAKIŞ 

GENERAL ASPECT OF THE PACKAGİNG INDUSTRY 
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p a c k a g i n g f r o m t h e v i e v v o f t h e c u s t o m e r 

(A SOCIOLOGICAL VIEW) 

Jinı McDermott M S c 
The Institute of Packaging 

United Kingdom 

Abstract 
It is refreshing to fınd in the üst of topics for a technical, internatioııal congress 
scope for a sociological paper to sit between the ınore technical graplıs, tables and 
equations of chemical engineering. This paper takes the title 'Packaging from the 
View of the Customer' and vievvs this in the context of modern food and driıık 
retailing and lıovv we lıave come to this point. It proposes that in fact tlıere are 
customers at every stage of the packaging chaiıı ali expıessing their tıeeds and 
technical and non-technical demands. 

Essentially though customers are seen almost universally in retail as the final 
consumers and the needs of this important group are ideııtifıed as being of vital 
importance in developing and designing packaging that will perforııı ali of its 
technical functions and seli and keep on selling. 

It is suggested in conclusion that with the exception of considerations as to the 
safety of some materials and to the practicality of closures consumers generally 
lıave a vievv on products and not of packaging as such. Since hovvever many 
products could not exist \vithout packaging the customers vievvs are of paramount 
importance to packaging decision makeıs, even if their iııterest in and kııovvledge 
of compIex materials and techniques used in packaging are eitlıer minimal non 
existeııt or misinformed. 

I. Methods and Materials 
This paper adopted the Social Science approach and is based on a literatüre search, 
communication with marketing, retail and design specialists in the IJK and from 
the author's own expeı iences. 
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II. Introduction 
Who is the customer of packaging? When does a raw material become a package? 
Whcn does packaging cease to be such and become waste? 

These questions focus on the social position that packaging now holds. 

Packaging is now a commonplace tlıing, an accepted part of life in most societies 
but its acceptance is often only of its utilitarian function. There is little or no regard 
by the final consumer of food and drink packaging for the lıuge number of 
considerations that determine a packs design, its shape, its decoration, its closure 
mechanism, and its ability to vvithstaııd a host of journey hazards. The customers of 
packaging are not hovvever just those who purchase and consume food and drink 
products or the vvhole range of ollıer, non food. goods and products that use 
packaging. Customers of packaging in ali its forms can be found at every part of 
the 'packaging chain' 

Ravv materials manufacturers supply packaging manufacturers - the fırst customers 
in the chain. Like any customer tlıey will want to influence the materials that they 
are purchasiııg to ensure that the desired performance criteria can be achieved in 
the finished material. 

Packaging manufacturers seli on their prodııct to converters lo be iransformed or 
converted iııto packaging slıapes aııtl forms. These customers vvill also demand 
certain characteristics in ihe materials they are purchasiııg. 

The customers of the converters are the packer-fdlers possible retailers or 
who!esalers or contractors feeding the retail chains. I lere the customer's role 

(as retailer or packer filler) is crucial in determining svhat materials are to be used 
for packaging, what plıysical and chemical characteristics can be exploited and 
utilised to do what retailers \vant ali products to do and that is lo seli. This final 
requirement, the selling function of packaging is vital. Those who wish to increase 
their sales, raise their profile and promote a brand image will seek after the nıakeıs 
of good packaging, which has achieved a national packaging design avvard. Of 
crucial importance is llıe ability of ılıe supplied packaging materials or containers 
to run effectively and effıciently on higlı speed fılling and closing equipment 
without waste of eitlıer producı or packaging. 

Wlıai we refer to as the consumer who buys from the retailer is now a long way 
from the slart of the package decision-making process. Hovv important is the 
consumers view? How is the consumers view considered? What is the consumer's 
vie\v of packaging? Obviously if goods are to seli. then packaging has to very 
effectively perform its many roles and decisions about whal this performance has 
to be must be built into the processes at ali stages of the packaging chain. 
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III. IIovv wc got to w here we are 
How did vve get to the situation \vhere packaging, ulıich has become an accepted 
part of life, is considered by many to be, soon after purehase and when the goods 
arc consumed, just rubbish? 

According to the psyehologist Maslow, ali humans need food and drink, warmth 
and shelter, the facility to reproduce, to be accepted and to aspire towards self-
fu İtilmen t. 

The relalionship to packaging in this hierarchy of needs is self evident since pre-
packaged food and drink represent a large proportion of ali goods sold, perhaps as 
much as 80% in some societies. The history of the buying and selling of goods 
needs careful serutiny vvithin the context of 'The View of The Customer' and in 
discussing the choosing of the right packaging materials. 

IV. A Short History Lesson 
The story of food retailing can be told in general terms or as it affected individual 
f irms. | l] Both approaches are useful and both illustrate tvvo unmistakable trends. 
The fırst is the creation of large retailing groups and of chains of shops and the 
second is the growth of the self-service system - resulting in the adoption of 
packaging for every catcgory of goods, 

The two trends are closely connected. Without reliable packaging materials, self-
service vvould not have developed and \vithout large groups, able to experiment and 
risk considerable investment, self-service wou!d not have come into existence. Itı 
the early 1920's most groceries were stili being weighed and wrapped (packaged) 
al the counter - now referred lo more usually as the 'poinl of sale'. However even 
then there were ihe beginnings of a new irend. Shop assistants were expected to 
keep themselves busy when trade was slack by 'weighing up' and packing 
groceries to speed up service during busy periods. Soon after the end of the First 
World War, the now supermarket giant Sainsbury's took the next logical step to in 
store packing by having their bulk goods packed centrally at a warehouse using 
factory methods. Shops weıe enlarged and by the 1930s most of theııı were 
organised into 6 main departments: 

• Groceries 

• Dairy Products 

• Bacon and Hams 

• Cooked Meats 

• Fresh Meal 
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• Poultry and Game. 

It was primarily the Groceries and Dairy products departments that made much use 
of pre-packaging and the remainder required skilled staff for many years. As the 
trend tovvards self-service continııed. as retail oııtlets hecame higger and generally 
food shops employed less people, more and more goods became pre-packaged. 
This growth of centralised packaging greatly influenced the decline of the 
specialist retailer. 

This grovvth contiııued and accelerated during the second half of the tvventieth 
century to the point that for many people, small shops are a distant dream or merely 
pictures in books on social history, 

1 lovvever, now, in the UK, in many European countries and in the USA, vvhilst the 
customer can buy packaged products from the full range covered by these six 
groupings, most supermarkets stili offer an 'över the counter' service to customers 
for some items such as cold meats and dairy products. Goods are cut, weighed or 
measured and wrapped individually in vvhat one could describe as the traditional 
manner. Interestingly in this situation, the customers view is probably that beiııg 
served in this way, being able to interact with another person, to comment on the 
goods being purchased and effectively agree the price against the vveight, adds to 
the experience. It certainly does add value for the retailer because goods sold in 
this way attract a premium price. The same cheeses and other goods lıand vveighed 
and individually vvrapped for the customer by an assistant cost more than exactly 
the same cheeses ete that can be found ready packaged (vacuum packed) vveighed 
and priced on the self service slıelves. The consumer therefore does have a choice -
to buy ready packaged and probably save time or wait to be served and enjoy the 
shopping experience enhanced by a brief conversation vvith an assistant. In the 
main though self-service predominates. 

İt is the retailer that has driven this trend lowards self-service. It pıovides 
convenience for the shopper. Hovvever, self-service requires pre-packaging and the 
centralisation of this function has created the huge industrial eyele of activities, 
which we refer to novvadays as the Packaging Chain. 

The centralisation of packaging services for food and drink retailers has also 
brought about the creation of 'packaging' as an activity in its ovvn right - indeed as 
an art or science is hovv it is often now deseribed. The development of packaging 
shapes and forms and processes using new materials and combiııations of materials 
coupled now with advances in communications and in nevv technology generally 
provide vvhat can be a bevvildering array of opportunities for choosing the riglıl 
materials. 

İt is not hovvever the retail customers vvho make these choices. Retail customers 
may express their preferences indirectly by seleeting goods packaged and presented 
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in a certain way but it is the skill of the retailers and their supporting market i ng 
experlise that should be vvorkiııg hard to researeh and analyse eustomer's shopping 
trends. This is the retailer/ customer partnership. However, satisfying eustomer's 
needs begs the question, \vho is the customer? Who is the supplier? These 
partnerships of customer and supplier are in evidence throughout the complete 
eyele of the packaging chain not just at the retailer - consumer end. 

Here we need to consider demand and supply. Taking the word 'demand' in its 
most literal sense, vvlıo is it that does the Many argue that the retailers have far too 
much povver and that vvhilst they profess to be meeting consumers needs (or 
demands) they are in fact leading the way in determining vvhat goods people vvill 
buy and lıovv they buy them. This ineludes hovv the goods are pre-packaged, vvhat 
the packaging looks like, vvhat materials are utilised, vvhat size or portions are 
offered. Even further back dovvtı the food chain the retailers are involved in the 
procurement of goods in bulk and have a strong iııfluence if not control of 
produetion. 

The produetion of bread is a particularly good example. Most bread is mass-
produced in large scale baking plants. This greatly reduces handling and inereases 
standards of hygiene in the buying and selling of this staple produet. Similarly the 
flour needed for bread making vvill come from one of a very small number of 
vvlıolesale milis. 

This also means of course that they have a strong influence and control of not only 
pricing but also of quality standards and of hygiene practices. The economies of 
scale brought about by the povver of large retailers does present itself eventually to 
the consumer in the form of convenience, as good vvholesome food and at an 
arguably economic price. 

Interestingly and somevvhat contrary to the trend seen in other areas of provisions. 
the mass produetion of bread vvhilst leading to an inerease in hygienic handling has 
also enabled the small local baker to prosper by producing high quality bread, 
thought by many consumers to be better tasting - even if more expensive. This 
trend has seen the retum of a 'local baker' to the supermarket vvith 'in-store' 
produetion providiııg traditional loaves and bread rolls vvhich are packaged on the 
premises. An example of the retailer looking and listening lo vvhat consumers do 
and say and taking action to meet those needs. 

At a nıacro level tlıere are those vvho prefer bread vvith a crusty outer and those 
who prefer a softer finish to their bread. Variations in the recipe and method of 
backing can create many different bread types but vvithout careful use of the riglıt 
packaging materials based on a sound knovvledge of the mechanisms taking place 
vvithin the bread and its environment ali the care taken by the baker could be lost 
by placing a cooling bread loaf into a pack vvith a good oxygeıı and moisture 
barıier. As moisture escapes from the cooling bread it evaporates on the inside of 
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the package and is absorbed back into llıe bread. This results in the loss of the 
desired crispy and crusty outer. To overcome this bread vvhiclı is to have a crust is 
packaged in a polymer fdm, which is perforated and thus allows the moisture to 
escape. The customer is happy and of course so is the retailer: the customer will 
keep coming back for more. The customers view will simply be tlıat the retailer 
selis good crusty bread - not that a clever polymer with holes has been used. 

The consumer thouglı is not in control. The consumer cannot take their custom 
away from the large supermarkel retailer and use a small specialist supplier instead. 
Such specialist retailers no longer exist in enough numbers to offer a real 
alternative neither to supermarket shopping nor across the spectrum of goods 
required. There is in any event, for most people. a conflicl vvith the availability of 
time and the convenience of pre-packaged and in many cases pre-prepared foods, 
vvhiclı contribute hugely to modern living. 

It can be argued therefore that the task of choosing packaging and making a range 
of packaging decisions, vvhilst needing to take account of consumers needs rests 
largely in the hands of the retailers. 

V. The Pack must seli 
There is a saying that "a package must protect vvhat it selis and seli vvhat it 
protects"(2| this is obviously both true and self-evident. A pack acts as the 'silent 
salesman' taking on many if not ali of the roles formerly performed by shop 
assistants. Modern methods of consumer marketing vvould fail vvere it not for the 
messages communicated by the pack itself. The ability of consumers to 
immediately recognize products through distinctive braııding, labelling and pack 
decoration allovvs supermarkets to function on a self-service basis. 

Shop assistants novv merely fiil the shelves vvith goods. What the end user, the 
consumer vvants tlıough is carefully determined by research and incorporated into 
the design of good packaging. 

VI. VVhat is good packaging? 
Good packaging provides for some or in some cases ali of the functions of 
packaging. The functions being to: 

• Protect 

• Preserve 

• Contain 

• Inform 

• Seli 
10 
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It should perform these functions legally and with due regard to the environmeııt 
and by using the minimum amount of materials possible lo enable these functions 
to be achieved. 

Retailers work witlı many different disciplines to achieve the hest possible 
packaging to achieve the maximum amount of sales. This is done by considering 
the performance and functions of packaging in three distinct environments:[3| 

• The Physical environmeııt 

• The Ambient Environmeııt 

• The Human Environmeııt 

T h e Physical environmeııt is where physical damage can be caused to the 
prodııct from and during initial produetion or manufacture and tlıroughout the 
journey from the packing line to final consumption. This ineludes shocks from 
drops, falls and bumps, damage from vibration in transport ineluding rail, road, sea 
and air and damage caused through compression and crushing from stack in 
vvarehouses and during transportation. 

Consideration of product/pack performance in the human environmeııt ineludes 
handling and mishandling by the consumer in the home environment. 

The Ambient Environment is the environment wlıich surrounds the package 
and vvhiclı can affect both packaging and produet. Product damage can be caused 
by the presence and actioıı of gases, vvater, vvater vapour, liglıt (particularly UV 
radialion), and changes in temperature. Damage through contamination can also be 
caused by the presence of microbiological 

Organisms vvhich can be present at many stages of a packed products journey. lıı 
transit, packed goods can also be at risk from exposure to dust and dirt and to 
exhaust fumes from vehicles. A pack must act as an effective barrier to these 
environmental hazards. 

The Human Environment . This is the environment vvlıere the consumer sees 
and uses packaging, engages vvithout and form opinions about. These opinions vvill 
largely be formed on the basis of the packaging's performance in this diserete area 
and not necessarily vvith any consideration of the physical and ambient 
environments though vvhich the product and pack vvill have travelled. In the lıumaıı 
environment the skiIIs of the packaging manufacturer, the packaging converter and 
the packaging designer are fully tested and criticised and opinions formed by the 
consumer. It is for this environment that a considerable amount of attention is paid 
vvhen choosing packaging materials and designing the pack and as appropriate it 
elosure and reelosure system. 
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The pack must suit the product. it must inform through its labeliing or decoration, 
or priııted lettering, or through its shape or colour. It must also provide messages to 
the customer on. as appropriate, safe use of the product, dosage iııformation and 
details of contents and \veight as required by lavv. The size of a pack can also 
deliver a message and this is an important consideration vvith respect to a 
consumer's vievv of packaging. An unnecessarily large pack containing a small 
product may disappoint and lead to accusations of both deception and a vvaste of 
materials. 

The pack designer vvill need to fully avvare of the strengths and capabilities of those 
vvho vvill use the packaging so that a pack can be opened easily and vvlıen necessary 
closed easily so that any unused product vvill not deteriorate. Size and 
closing/reclosing are important considerations vvhen deternıining food and drink 
portions so that the consumer can be provided vvith a pack vvhich is not only 
fuııctional but vvhich can be seen to provide conveııience and good value vvith no 
vvaste. Closures play an important role here. A consumer may have no interest in 
the fact that a form fiil seal pouch for a soup is made up of several layers of 
carefully designed polymers to create an appropriate barrier. The same consumer 
vvill be very interested hovvever to knovv hovv the pack can be safely opened 
vvithout spillage or injury to the user. 

The communication function of packaging is not just important vvith respect to 
branding and selling. Bar coding both of retail packs, secondary and tertiary 
packaging enables depleted shelves to be quickly refilled from stock. Bar coding 
facilitates ease of recognize both in the retail outlet and througlıout the 
vvarehousing and distribution chain. This enables stock to be securely nıanaged and 
accounted for. Bar coding employs nevv technology and the use of computers and 
related equipments is bound to have some impact on shopping habits. Hovvever, 
vvhilst there has beeıı some itıcrease in 'on-line' shopping, the 'habit' of shopping, 
(hunting for food), remains. Consumers have made their vievvs on shopping on-line 
quite clear by continuing in the main to use supermarkets. It is thought lıighly 
unlikely that in the short to nıedium term there vvill be any significant svving avvay 
from shopping for food in shops and supermarkets, places that rely almost totally 
on pre-packaged goods. 

VII. Conclı ıs ion 
VVith the exception of some specific products and a policy by some retailers to re-
introduce an element of 'serving customers' at a counter, most packaging is 
designed for self-service. The so-called 'soplıisticated vvestern shopper' is typified 
as being in a hurry, vvith money to spend but vvith a clear idea of quality and 
branding. As shoppers progress, like hunters, along the aisles of a supermarket 
their eyes scan the shelves and the goods on display. Each product has 
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approximately hail' a sccond to make its impact - to be recognised by the 
customer.|4] The customer does not usually see the product he or she sees the 
packaging. So the packaging design needs to deliver a clear message to the 
audience for which il is intended. The customers vievv then needs lo be knovvn and 
needs to be reflected back into the packs design - ils appearance. This may be a 
traditional shapc, an appropriate colour or clever use of typography to create a 
desired image vvitlı vvhich the customer can identify, evoking perhaps 'hoıııe 
cooking' and a feeling of vvarmth and comfort, of family and friends. 

Good graphic design ski İls, use of colour and typogı aphy, the right sense of 
balance and proportion and the choice of materials and finishes ali apply to 
packaging design. These skiIIs ııeed to be informed by the careful analysis derived 
from market research so tlıat the eustomer's vievvs are knovvn and laken into 
account. Since packaging is three dimensional, in the shape of bottles, boxes, bags 
and pouches and many more. and because it needs to be capable of running on 
moving filling machinery its design is a many faceted and complex fıeld. At the 
core of the design process must be the product itself and then considerations of the 
expected customers and determination of factors vvithin the three environments 
mentioned earlier. Coupled to this is the historical knovvledge that some materials 
despite their knovvn chemical and physical properties are favoured över otlıers. 

İt is thought generally that some consumers have a negative environmental vievv of 
plastics. But polymeric materials are light. relatively cheap; most can be recycled 
and can mimic many of the properties of glass. Glass on the other lıand vvhilst 
heavy by comparison has a good image. It is a traditional material, 'you can trust 
glass". Hovvever glass can break it can cause injuries and despite its positive image 
it is losing some of its market share to plastic materials. Paper and board are okay -
say consumers, paper is safe, il is elean and it can be recycled. This is a positive 
image for paper, vvhich ignores the fact that it is also heavy and in some processes 
needs extensive chemical treatmeııt. Metal packaging also has a good image, 
canned foods and popular drinks in easy öpen cans are good examp!es of both 
exploitatioıı of nevv technologies as vvell as meeting the needs of botlı self-service 
and pre-prepared food and drink. Both steel cans and aluminium cans are capable 
of being recycled and this is vievved by consumers as a very posit 

So consumers do have vievvs on packaging. Is the consumer right about packaging 
or is the consumer vvrong about packaging? It can be argued that vvith the exception 
of general vievvs on specific packaging material types, consumers do not have a 
vievv on packaging but rather on the products contained vvithin it and the ease vvith 
vvhich they can get the product out to use or consume. Marketers, designers and 
packaging technologists need to tease out these practical and utilitarian needs and 
desires and feed tlıenı back into good packaging that effectively and economically 
performs the functions of proleetion. preservation, containment and the 
presentation of information. 
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PLASTİCS PACKAGİNG -BASIC MARKET 
DEVELOPMENTS AND INNOVATIONS 

PLASTİK AMBALAJ-PAZARDA TEMEL GELİŞMELER 
VE BULUŞLAR 

I)r. Jürgen Bruder 
ICPP International Confederat ion of Plastics Packaging 

Manufacturers , Bad Homburg , 
Germany 

Summary 

Demonstration of volume and structure of tlıe whole plastics processiııg and of the 
produetion of plastics packaging in YVestern Europe, analyzing the present state 
and tendencies of the applied plastics materials and packaging groups. Under the 
aspect how to systematize innovations in the packaging field, current innovations 
are examined witlı typical examples from the three suggested main groups. 

I. Market Development 
The plastics consumption of 32 Mio. t in Western Europe (1998) is split up as 
follovvs: 
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It can be seen that with 37% of the processed plastics, packaging represents by far 
the biggest share. Related to the different coııntries, the biggest manufacturers of 
plastics packaging are Germany and Italy with 20% eaclı, follo\ved by IJK and 
Fraııce vvith 15% eaclı of the plastics consumption in tlıc packaging industry. 

Italy has the highest per capita consumption of plastics for packaging. The plastics 
sorts are dominated by the polyolefins, polyethylene vvith 56% (36% LD 
respectively LLDPE and 20% HDPE) and polypropylene vvith 19 %. An increasing 
material is PET vvith 10% (basis: 1998). Regarding the packaging applications, 
films are dominating the European packaging market vvith about 50%. lıı Germany 
this share is even higher thaıı 60%. 
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Total: ca. 12.1 million tons 
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Films are also responsible for the lıigh LDPE respeetively LLDPE share in the 
packaging market: 
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Films and PET-bottles show the biggest potential growth. They are substantially 
responsible for the prognosticated increase of plastics packaging consumption to 
ca. 16Mio. t b y 2005. 
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I l .Systemat isat ion of innovat ions in the Field of Plastics Packaging 
The extremely vvide range of plastics packaging and their applications makes it 
difficult to claborate a syslem of basic innovation ali the more as in terms of 
market shares even miııor packaging innovations can be of considerable 
importance to the different application fields (e.g. special closures). 

If one refers, in order to systematise, to the basic functions of packaging, the 
following division is proposed (souıce: BRUDER 2000) 

I. innovations for the reduction of packaging material while maintaiııing the 
packaging functions 

II. innovations for the improvement of one or more "classic" functions of 
packaging 

III. innovations for the development of "new" functions of packaging. 

III. innovat ions for the Reduction of Packaging Material YVhile 
Maintaining the Packaging Functions 

The consumption increase in plastics packaging in Western Europe gains particular 
importance if one considers the reductions in the application weight of single 
packaging in the nineties. These innovations vvere also supported by the 
environmental legislation because in several countries a weight related fee had 
beeıı introduced for the recycling of packaging (e.g. Green Dot Fee in Germany). 

The reduction in material use can be divided in three groups: 

a) Maintaining material and kind of packaging (e.g. reducing weiglıt from 
Film packaging) 

b) Alteration of packaging while maintaining material (e.g. stand-ııp pouches 
substituting bottles) 

c) Alteration of material vvith or vvithout change of packaging (e.g. PP-
monolayers replacing multilayers for chocolate packaging) 
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Tablo 1- The vvall thickness reduction of film packaging, e.g. nappies or toilet 
paper, by 56% respectively 50% in Germany is most impressing 

Packaging Year 
Wall 

thickness 
Weight/100 

pieces 

Minimization 
of packaging 
material (%) 

92 80 p 33.9 kg 

Nappies 
packaging 

93 

94 

60 p 

45 p 

23.7 kg 

18.5 kg 
56% 

95 36 p 15.0 kg 

Toilet paper 
packaging 

92 

95 

97 

40 p 

25 p 

20 p 

15.4 kg 

9.6 kg 

7.7 kg 

50% 

Examplcs for wall thickness reduction of f i lm packaging sourcc: IK 1997 

IV. İnnovations for the Iıı ıprovement of One or More Classic Functions 
of Packaging 

The development of the PET-bottle for beverages or the PET-container for other 
foodstuff represents a typieal example for this innovations category. Between 1995 
and 2001 the consumption of PET-bottles shovved a more than tvvofold inerease 
(from 730 Kt to 1470 Kt, souree: HANSLER). Fast grovving use of PET-containers 
for various application fıelds is also expected for the coming years. Wlıile PET is 
more and more dominating the European market of mineral waters and carbonated 
drinks, beatiııg glass in most countries into second place, PET-bottles are 
iııcreasingly used also for non-carbonated drinks like fruit juices, for beer, milk and 
sterilized products like baby food and canned products. Growth impulses are 
expected especially from the inereasing beer market. The rising application of 
PET-bottles becomes only possible by intensive research for the improvement of 
barrier effects, mainly vvith regard to oxygen. to extend the shelf life of the contents 
to a period requested by the retailer (e.g. 6 months). The present research for the 
improvement of barrier properties can be classified into the follovving catcgories: 

a) coating, 

b) passive multilayer techııologies, 

c) aetive multilayer technologies, 

d) PET mixed vvith special eo-polymers. 
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e) blends. 

The combination of these teehnologies is frequently practised to improve the 
barrier properties. 

V. innovat ions for the Development of Nevv Functions of Packaging 

innovations for the development of nevv packaging functions aim at additional 
benefıts that have not been furnished so far, at least not by packaging. An 
interesting example are the applicaliotıs of active and intelligent packaging and, 
above ali, the research in this field. 

Active and intelligent packaging can be defined as follovvs (Source: Nordic report): 

Definitions: 

• Active packaging is food packaging, vvhich has an extra function in addition to 
that of providing a protective barrier against external influence. It can control, and 
even react to, phenomena taking place inside the package. 

• intelligent packaging monitors to give information on the quality of the packed 
food. Active intelligent packaging can be divided into three categories: 

Categories Types 

Scavengers Oxygen absorbers 
Humidity absorbers 
CO: absorbers 
Ethylene absorbers 
Absorbers of off flavours 

Emitters Antimicrobial agents 
Food additives and flavourings 
Biocides, pesticides 
Food ingredieııts 

Indicators Freshness iııdicators 
Time-temperature iııdicators 
Leak indicators 

At present intensive research is being performed on active and intelligent 
packaging in Europe, partially vvith public support or sponsored by the EU-
Commission, to catch up on Japan and the USA, vvho are leaders in this field. Their 
leading position is due to the fact that because of the legal regulations concenıing 
food contact, vvorking in this field has been neglected so far. The current European 
regulations prohibit any interaction betvveen packaging and contents vvhich vvould 
be the case vvith intelligent packaging. With the participation of the EU-
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Commission there are investigatioııs on how to phrase future regulations vvhich are 
suitable to ensure the customer protection vvhile admitting the use of intelligent 
packaging. 

VI. Consumer Acceptance and Market Development 
As demonstrated, plastics vvill achieve a higher share on the total packaging 
market, compared to other materials. In Germany plastic is just replacing 
paper/cardboard as the number one material in the packaging market. Hovvever, the 
steady increase of plastics packaging vvould not be possible unless accepted by the 
consumer. Some reasotıs for the clearly risen image of plastics packaging are 

plastics packaging meet the risen customer requirements (convenience, as for 
example easily resealable, tratısparent, unbreakable), 

plastics packaging keep perfectly up vvith demographic changes and 
modifıcations of consumer habits (ready-to-serve dishes, frozen food, 
nıicrovvave use, snacks, eustomizable portions in small packagings),.- the 
recycling problems of used plastics is resolved in most European countries, 

Hi-Tech applications of plastics in and at the outside of the packaging field 
(sports, leisure, car, medicine, technology) have positive effects also on the 
image of plastics packaging. 

A poll vvhich is regularly held in Germany shovvs that tlıe acceptance of plastics 
packaging by the final customer has clearly strengtheııed in the past years. The 
negative image of plastics packaging in the early nineties must be exp!ained vvith 
the unsolved recycling problems at that lime. 
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It applies also for the packaging field that plastics are considered as the number one 
material of the 21sl century. 

VII. Sourees 
[ 11 VKE Verbaııd der Kunststofferzeugenden Industrie: Working Group Statistics 

and Market research 1999 

|2 | HANSER. H.: PET Bottle Recycling. PETCORE, Frankfurt, January 2000 
BRUDER. J.: Converpack Conference, Leipzig, 16'March 2(MM) 

[3| IK Industrieverband Kunststoffverpackungen: Internal inquiries 1997, Bad 
Homburg, Germany 

|4 | Nordia Report: Active and intelligent Foodpackaging. A Nordic Report on the 
legislative aspects. Copenlıagen 2(XX) 

[5] IK Industrieverband Kunststoffverpackungen: Annual Report 1999/2000, p.22. 
Bad Homburg/Germany 
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PLASTİK AMBALAJ-PAZARDA TEMEL GELİŞMELER 
VE BULUŞLAR 

Dr.Jürgen Bruder 
ICPP International confederation of Plastic Packaging 

Manufacturers ,Bad Homburg , 
Germany 

Özet 
Batı Avrupa'daki plastik ambalaj üretimi ve tüm plastik işlemlerinin yapısal ve 
hacimsel bakımdan sunumu, ayrıca ambalaj grupları ve burada kullanılan 
plastiklerin mevcut durumu ile eğilimlerinin sunumu. Ambalaj alanında buluşları 
nasıl sistematikleştirebiIiriz görüşü altında, mevcut buluşların önerilen 3 ana 
grupdan tipik örnekler ile birlikte incelenmesi. 

I. Pazar Gelişmeleri 
1998 Yılında Batı Avrupa'da 32 milyon ton olan plastik tüketim dağılımı aşağıdaki 
gibidir. 

Batı Avrupa'da Plastiklerin tüketimi 

Tüketici Sanayi. 
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Kaynak: VKH WG İstatistik ve Pazar Araştırma. 

İşlenen plastiklerin %37 sinin, ambalajda kullanıldığı ve en büyük payı temsil ettiği 
görünmektedir. Farklı ülkeler ilgili olduğunda. Ambalaj sanayinde plastik 
tüketiminin en büyük plastik ambalaj üreticileri tarafından, Almanya ve İtalya %20 
ile ve onları takip eden İngiltere ve Fransa'nın %15 ile sıralandığını görebiliriz. 
Plastiklerde en çok kullanılanlar Poliolefinlerdir. Polietilen %56 ile ( %36 Alçak 
yoğunluk ve Lineer alçak yoğunlık ve %20 Yüksek yoğunluk polietilendir) ve 
Polipropilen %19 ile sıralanmaktadır. Artan bir oran ile PET Film ( Polietilen 
tereftalat) %10 ( baz: 1998 Yılı) dur. Ambalaj Uygulamaları ile ilgili olarak film 
ambalaj Avrupa Ambalaj pazarında %50 oranda etkindir. Almanya'da bu pay %60 
dan daha fazladır. 

Batı Avrupa Ambalaj Sanayinde Plastik tüketimi, uygulamalara göre dağılım...Yıl 
1998 

Toplam: 12.1 Milyon Ton 
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Total: ca. 12.1 million tons 
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Kaynak: VKE WG İstatistik ve Araştırma 

Ambalaj Pazarında, film kullanımında en yüksek paylar sırasıyla LDPE ve LLDPE 
dir. 

Batı Avrupa Ambalaj Sanayinde Plastik tüketimi, ürîin/uygulamalara göre 
dağılım. Yıl 1998 
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'l MIİ LNAfî ıbii. ıl«N Soun:* VKt TVO 5l*i»tlcı ma Mvte-t KOMtı'ch 
Kaynak. VKE WG İstatistik ve Araştırma. 

LDtLio ue E a t H LS M SAN C£ Cil gram 

O ) 0 O ) 0 ? 1 

1 
*—< j> - -

T w 

k 

t 

— 

w 

k C % 
— 

] w ' 1 w W 

0 9 0 9 V 

T J s 

Total: ca. 12.1 ml l l lon tons 
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Filmler ve PET şişe ambalajlan enbüyük potansiyel büyümeyi göstermaktedir. 
Onların (tüm filmler), 2005 Yılında, plastik ambalaj sanayinde tüketim 
miktarlarının büyük bir artışla 16 milyon tona ulaşacağına işaret edilmektedir. 

II. Plastik Ambalaj Alanında Buluşların Sistematikleştirilmesi. 
Plastik ambalaj ve onların uygulama alanlarının çok geniş olması, temel bir 
buluşun detaylandırmasını güçleştirmektedir.Pazar payı, küçük ambalaj buluşları 
hatta daha fazlası farklı uygulamalar açısından kayda değer önem taşımaktadır. ( 
örneğin: özel kaplar) 

Bir kişi, bir buluşu, ambalajın temel fonksiyonlarına sistematize etmek için 
aşağıdaki bölümleri önermelidir. 

Ambalaj fonksiyonlarını koruyarak; ambalaj malzeme miktarının düşürülmesi için 
buluşlar.. 

I. Ambalajın bir veya daha çok klasik fonksiyonlarını geliştirme için 
buluşlar, 

II. Ambalajın yeni fonksiyonlarını geliştirmek için yapılan buluşlar. 

III. Ambalaj Fonksiyonlarını Koruyarak; Ambalaj Malzeme 
Miktarının Düşürülmesi İçin Buluşlar 

1990 larda tek bir ambalajın uygulama ağırlığındaki düşüş gözönüne alınır ise; Batı 
Avrupa'da plastik ambalajda tüketim artışının özel bir önem kazandığı anlaşılır. 

Bu buluşlar.çevre koruma düzenlemeleri veya kanunları ile desteklenmektedirler. 
Bazı ülkelerde ambalajın geri kazanılması için ağırlığa bağlı olarak özel ücretler 
konmuştur. Örneğin, Almanya'da Yeşil Nokta ücreti gibi.. 

Malzeme miktarının düşürülmesi 3 gruba ayrılabilir; 

a) Ambalaj türü ve malzeme korunarak ( örneğin; fılııı ambalajdan ağırlık 
düşürülmesi..) 

b) Malzeme korunarak ambalajın değişmesi.( örneğin; şişe ambalajın yerine 
dik duran poşetler..) 

c) Ambalajın değişerek veya değiştirmeden malzeme değişimi. ( örneğin; 
çukulata ambalajında tek katlı PP Filmlerin çok katlı filmler yerine 
değişimi.. 

Film ambalajda kat kalınlığının azaltılması..örneğin; tuvalet kağıtları ve çocuk 
bezlerinde, Almanya'da sırası ile %56 ve %50 düşürülmesi çok etkileyici olmuştur. 
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Ambalaj Yıl Film 
Kalınlığı Ağırlık/100 Ad. % Ambalaj 

Malzeme düşümü 

92 80p 33,9 Kg 

Çocuk bezi 93 60p 23,7 Kg 
Ambalajı 94 45p 18,5 Kg 

/roo 

95 36u 15,0 Kg 

92 40p 15,4 Kg 
Tuvalet Kağıdı 

Ambalajı 95 25p 9,6 Kg %50 

97 20p 7,7 Kg 
l ılm Ambala jda kat kalınlığı düşürü lme örneklen Kaynak IK 1997 

IV. Ambalaj ın Bir Veya Daha Fazla Fonksiyonlarını Geliştirmek Içiıı 
Buluşlar 

Bu buluş kategorisinde, diğer gıda ambalajı buluşlarında tipik olarak 
gösterilebilecek olan meşrubat ambalajları için PET şişe ve kaplarda yapılan 
gelişmeler temsil edilir. 1995 - 2001 Yılları arasında PET şişe tüketimleri iki 
katından daha fazla arttığı gösterilmiştir ( 730 Kt dan 1470 Kt a, kaynak: 
HANSLER). PET konteynırların kullanım hızında gelişmeleri, gelecek yıllarda 
değişik uygulama alanlarında olacağı umulmaktadır. PET ambalajın, Avrupa 
pazarında karbonatlı içecekler ve mineral su ambalajlarında kullanımı hüküm sürer 
iken; cam, birçok ülkede ikinci sırayı almaktadır. PET şişe kullanımı, meyve suyu, 
bira, süt gibi karbonatsız içecekler ve bebek maması, teneke ambalaj ürünleri gibi 
sterilize ürünlerde kullanımı artarak devam etmektedir. PET şişelerin artan 
uygulamaları, geçirgensizlik etkisinin gelişimi, esas olarak oksijen, perakendecinin 
istediği raf ömrü periyodu ( örneğin; 6 ay)için yoğun araştırmaları sonucu mümkün 
olmaktadır. Geçirgensizlik özelliklerinin geliştirlmesi için yapılan mevcut 
araştırmalar; aşağıdaki kategorilerde sınıflandırılabilir. 

a) Kaplama, 

b) Pasif çok katlı teknolojiler, 

c) Aktif çok katlı teknolojiler, 

d) PET in Özel kopolimerler ile karışımı, 

e) Karışımlar. 

Bu teknolojilerin kombinasyonları, geçirgensizlik özelliklerini geliştirmek için 
sıkça pratik çalışmalar da kullanılır. 
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V. Ambalaj ın yeni fonksiyonlarını geliştirmek için buluşlar. 
Bunun amacı, yeni fonksiyonlarına şimdiye kadar uygulanmamış veya en azından 
ambalajsız yeni fonksiyonlar buluşlar yapmaktır. Aktif ve akıllı ambalajların 
uygulamaları, bunların üzerinde bu alanda araştırmalar ilginç örnek olabilir. 

Aktif ve akıllı ambalaj aşağıdaki gibi tanımlanabilir. ( Kaynak: Nordic Raporu) 

Tanımlar: 

• Aktif ambalaj, dış etkenlere karşı koruyucu geçirgensizlik özelliklerini 
sağlamak şartına ilave olarak ekstra fonksiyonlara sahip olan gıda ambalajıdır. 

• Akıllı ambalaj, paketlenmiş ürünün kalitesine ilişkin bilgi vermek için gerekli 
herşeyi gösterir. 

Aktif Akıllı Ambalaj, 3 kategoriye ayrılabilir. 

Kategoriler Tipler 

Oksijen tutucular 

Nem tutucular 

C 0 2 tutucular 
Urüıı bozunma Urüıı bozunma 

Etilen tutucular 

Koku giderici tutucuları 

Anti- bakteriyel ajanlar 

Gıda katkıları ve tatlandırıcılar 

Yayılma Biosidler.pestisidler 

Gıda bileşimleri 

Tazelik göstergeleri 

Gösterge Zaman-sıcaklık göstergeleri 

Akıntı-sızıntı göstergeleri 

VI. Tüketicinin Kabulu ve Pazarda Gelişme 
Daha önce gösterildiği gibi; plastik kullanım oranı, tüm ambalajlar içinde giderek 
artmakta ve kağıt ve kartonunda yerini almaktadır. Ancak bu konuda tüketicinin 
kabıılu de önemlidir. Bu olmadıkça ürünün pazarda kabul görmesi ciddi sıkıntılara 
neden olabilir. Plastiklerin ambalajda kabul görme imajının artması aşağıdaki 
nedenler ile açıklanabilir. 
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• Plastik ambalaj yükselen tüketici ihtiyaçlarım karşılamaktadır. Örneğin; 
uygunluk, tekrar kapatma, şeffaflık, kırılmazlık gibi.. 

• Plastik ambalaj tüketici eğilimleriııdeki değişimlere kolaylıkla uyum 
sağlayabilir. Sevişe hazır tabaklar, donmuş gııda, mikrodalga fırında kullanım 
imkanı, sııack türü yiyeckelerde kul lan un gibi.. 

• Tekrar dönüşüme ilişkin problemler birçok Avrupa Ülkesinde çözümlenmiştir. 

• Yüksek teknoloji uygulamaları plastik ambalaj içinde ve dışında imaj 
yönümden plastik ambalajlar üzerinde olumlu bir etki bırakmaktadır. 

Almanyada yapılan ankette son tüketicinin platik ambalajı kbul oranının 
sonyıllarda gittikçe kuvvetlendiğini göstermektedir. 

1990 larda Plastik ambalajın olumsuz imaja sahip olmasının nedeni o yıllarda geri 
dönüşüm problemlerinin henüz çözülmemiş olmasıdır. 

"Plastics Packaging are 
indisfxjtablo to modern 
Standard of livıng" 

"Plastics Packaging ara 
harmful to man and 
environmeııt" 

JU-191 A i i j 9 2 Ms»93 U r ' JM A u j 9 6 St*>9' J « ı 9 6 i n Ö S Sı.f j99 

Soııtcc: !K Anna t R.-p'il I 1 » ' 2u«ı 

Grafik 1-Almanya'da halkın plastik ambalaj değerlendirmesi 

( Eylül 99 da Halkın % 80 I plastik ambalajın zarasız olduğu ve modern yaşam 
tarzının tartışmasız bir elemanı olduğunu, ancak %20 si insana ve çevreye zararlı 
olduğunu düşünüyor.) 

Sonuç olarak; plastik malzemelerin 21.YY da ambalaj sektöründe vazgeçilemez, 
bir numaralı malzeme olarak düşünülmekte olduğu söylenebilir. 

VII. Kaynaklar: 
11] VKE Verband der Kuııslstofferzeugenden Industrie: Working Group Statistics 

and Market research 1999 
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[21 HANSER, H.: PET Bottle Recycling. PETCORE, Frankfurt, January 2000 
BRUDER, J.: Converpack Conference, Leipzig, 16"March 2000 

[3) IK Industrieverband Kunststoffverpackungen: Internal inquiries 1997, Bad 
Homburg, Germany 

| 4 | Nordia Report: Active and intelligent Foodpackaging. A Nordic Report on the 
legislative aspects. Copenhagen 2000 

(5] IK Industrieverband Kunststoffverpackungen: Anııual Report 1999/2000, p.22, 
Bad Honıburg/Gernıany 

ÇEVİRİ: ÖZDEMİR ŞENSÖZ 
VAN LEER SAF PLASTİK A.Ş. 
MA Y1S 2001 
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TEHLİKELİ YÜKLERİN ULUSLARARASI KARAYOLU 
TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN AMBALAJ 
TÜRLERİ VE MARKALAMA (SINIF 3,4,5,6,8,9) 

PACKAGİNG TYPES AND MARKING FOR 
INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS 

GOODS (CLASS 3,4,5,6,8,9) 

Mustafa B A Ğ A N 
Genel Sekreter , Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği 

Sunımary 
The agreement regulating intemationul transportation of dangerous goods by road 
was signed in Geneva in 1957. As of yet, Turkcy is not a signatory of this 
agreement, knovvn as ADR, Eııropean Agreement Concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road. ADR vvas adopted vvith its interity by the 
European Union in then 94/55/EC Directive. Therefore, adoption and 
implementation of ADR vvill become prerequisite for Turkey as a "Aquis 
Communautaire" vvithin the context of the EU harmonization efforts. 

There are regulatory requirements for packaging as part of safe transportation of 
dangerous goods on roads. This Agreement requires that goods classified for their 
dangerous properties should be transported in packages fulfilling certain 
specifıcations vvith an exemption for the limited quantities. Every package is 
required to carry a "mark". The packaging mark consists of certain codes 
identifying materials used for the package (steel, cardboard, ...), the form of the 
packaging material (drum, box, ...), allovved risk types of its conteııts, physical 
form of its contents (solid or liquid) and maximum amount permitted in the 
package. An example of such a packaging mark is given belovv: 

UN 1 Al /Y 1,4/160/94 NL/VL824 

Marks are printed on the packaging materials follovving a series of physical testing. 
Such certifıcation tests inelude leaking potential, physical strength aloııg vvith 
chemical compatibily of the contents vvith the packaging materials. 
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ö z e t 

Tehlikeli yüklerin, Avrupa'daki uluslararası karayollarında taşımacılığını 
düzenleyen anlaşma 1957 yılında Cenevre'de imzalanmıştır. Kısaca ADR 
(Etıropean Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by 
road) diye anılan anlaşmaya Türkiye henüz taraf değildir. Bununla beraber Avrupa 
Birliği (AB), bir Avrupa anlaşması olan ADR'yi 94/55/EC sayılı Direktifiyle 
olduğu gibi kendi mevzuatının içine almıştır. Dolayısıyla Türkiye AB' ye adaylık 
sürecinde uyumlaştırmak zorunda olduğu diğer mevzuatın yanı sıra bu Direktifi de 
uyumlaştırmak ve uygulamak zorundadır. 

ADR' nin tehlikeli yüklerin karayollarında güvenle taşınması ile ilgili koyduğu 
kuralların arasında, kullanılabilecek ambalajlar için de kurallar vardır. 
Tehlikelerine göre sınıflandırılan yükün bu sınıflandırmaya göre bazı şartlara haiz 
ambalajların içinde taşınması öngörülmektedir. İler bir ambalajın üzerinde bir 
"ambalaj markası" bulunmaktadır. Aşağıda bir örneği verilen ambalaj markaları, 
ambalajların hangi maddeden yapıldığını (çelik, karton, v.s.), hangi şekilde 
olduğunu (varil, koli, kutu v.s.) hangi riskteki maddeleri içerebileceğini, 
içerebileceği maddenin fiziki özelliği (katı veya sıvı), içerebileceği azami miktar 
gibi özelliklerini belirten kodlardan oluşmaktadır. 

UN 1 Al A' 1.4/160/94 NL/VL824 

Ambalajlar içerecekleri yüke göre bir dizi testten geçtikten sonra 
markalanmaktadır. Bu testler arasında damlama, fiziki dayanıklılık gibi testlerin 
yanı sıra kimyasal açıdan etkileşimi öngörebilecek testler de yer almaktadır. 

I. Giriş 
Kimya Sanayii, 1985 yılında Kaııada'da başlayan ve halen Türkiye'de dahil olmak 
üzere dünyada 45 ülkede uygulanan, "insan sağlığı, teknik emniyet ve çevrenin 
korunması" için "Responsible Care" adı altında bir gönüllü girişimi 
uygulamaktadır. 1993 yılından beri "Üçlü Sorumluk" adı altında Türkiye Kimya 
Sanayicileri Derneği" nin koordinasyonuyla Türkiye'de de uygulanan bu gönüllü 
girişimin uygulama kuralları arasında bulunan "ürün dağıtımı" kuralı özellikle son 
zamanlarda ön plana çıkan "Ürün Sorumluluğu - Product Stevvardship" 
çerçevesinde daha da bir önem kazanmıştır. 

"Ürün Sorumluluğu" ürünlerin, tüm yaşamı boyunca, sağlık, güvenlik ve çevre 
alanlarında sorumlu ve etik bir şekilde yönetilmesidir. 

Bu prensip altında kimyasal ürünlerin, üretimden başlamak üzere, ambalajlanması, 
dağıtımı, kullanımı ve nihai bertarafına kadar güvenli bir şekilde yönetilmesi 
şarttır. 
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Ürün sorumluluğu zinciri boyunca "ambalaj" aşağıdaki alanlarda karşımıza 
çıkmaktadır : 

1. Tasarım - Üretim 

2. Dağıtım - Taşımacılık 

3. Kullanım (elleçlcme - handling) 

4. Geri kazanım veya bertaraf 

Geri kazanım veya bertaraf uygulamaları konumuzun dışında kalmaktadır. 

Tasarım-üretim, dağıtım-taşımaeılık, kulanım (elleçleme) safhaları ile ilgili olarak, 
uyum sağlamak zorunda olduğumuz, Avrupa Birliğindeki "Aquis Comnnmautaire" 
çerçevesinde yaklaşıklığı takdirde, ambalajlama alanında kimyasallara ait iki kural 
karşımıza çıkar: 

1. Kullanım-elleçlemeye yönelik tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, 
etiketlenmesi ve ambalajlanmasını temel olarak düzenleyen 67/548/EF.C 
Direktif [1], 

2. Taşımacılığa yönelik: Tehlikeli yüklerin karayolu ile taşınmasını düzenleyen 
94/55/EC Direktifi—1-

1) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasını 
düzenleyen 67/548/EEC sayılı Direktif günümüze kadar 28 defa değişikliğe 
uğramıştır. 92/32/EEC sayılı Direktif [3] bu değişikliklerin yedincisi olup, 
"ambalajlama" kriterleriyle ilgili olarak günümüze kadar gelen son halini 22. 
maddesi ile getirmiştir: 

- ambalajlar içindeki ürünü dışarı kaçırmayacak şekilde tasarlanmalı ve 
yapılmalıdır. Özel güvenlik ekipmanı gerektiren ürünlerin ambalajları 
bunun dışındadır. 

- ambalajın yapıldığı madde ve kapağı içindeki ürünle reaksiyona girmemeli 
veya tehlikeli ürün meydana gelmesine sebebiyet vermemelidir, 

- ambalajlama ve kapak, elleçlemede karşılaşacağı fiziksel etkiye karşı 
koyacak şekilde sağlam olmalıdır, 

- değişebilir kapaklara sahip kaplar, tekrar edilen açıp kapamalarda, içindeki 
ürünü dışarı kaçırmayacak şekilde tasarlanmalıdır, 

- halka satılması muhtemel, "çok toksik", "toksik" veya "aşındırıcı-korozif 
etiketi taşıyan ürünleri içeren her ambalaj, çocukların açamayacağı 
kapaklar ve tehlikeye karşı elle hissedilen uyarıcılar taşımalıdır. 
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- halka satılması muhtemel, "zararlı", "çok parlayıcı" veya "parlayıcı" 
etiketi taşıyan ürünleri içeren her ambalaj, tehlikeye karşı elle hissedilen 
uyarıcılar taşımalıdır, 

- Uye ülkeler ambalajların kapaklarında bulunan "mühürlerin" bir kere 
açıldıktan sonra bir daha düzeltilemeyecek şekilde mühürlenmesini 
sağlayacak düzenlemeleri yapmalıdır, 

2) Avrupa Birliğinde, karayollarında uluslararası tehlikeli yük taşımacılığını 
düzenleyen 94/55/EC Direktifi, bir Avrupa anlaşması olan "ADR- European 
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 
Road" yi [4] olduğu gibi mevzuatına geçirmiştir. Bu anlaşma, AB dışındaki 
ülkelerin de dahil olduğu, Avrupa'daki uluslararası karayollarında tehlikeli 
yüklerin taşımacılığını düzenlemektedir. Diğer taşıma yollarındaki (hava, 
deniz, demiryolu, iç sular) tehlikeli yüklerin taşımacılığını düzenleyen 
sistemlerde olduğu gibi, teknik yapısının temelini Birleşmiş Milletlerin 
ECOSOC adı verilen Daimi Komitesinin ürettiği temel prensiplerden 
almaktadır. Prensipte aynı ancak detaylarda farklı olması, aynı yükün bir 
taşıma süresince kara, deniz, hava gibi muhtelif yollardan taşınması 
durumunda bazen sorun yaratmaktadır. Nitekim özellikle, her ulaşım yolu için 
var olan detayda değişik sistemler nedeniyle yaşanan sorunlara çözüm 
bulabilmek için ADR ve R1D (Demiryolunda tehlikeli yüklerin uluslararası 
taşımacılığı düzenleyen Avrupa anlaşması) 2001 yayınında bir çok değişikliğe 
uğramıştır. Temmuz 2001'den itibaren uygulamaya girecek ancak 18 ay gibi 
bir geçiş süresi tanınacak olan yeni kurallar ECOSOC' un yayınlamış 
kurallarla, dolayısıyla diğer taşıma yolları için uygulanan sistemlerle de uyum 
sağlayacaktır. Bu arada tehlikeli yüklerde, havayolu taşımacılığını düzenleyen 
ICAO- Technical lııstructions ve denizyolu taşımacılığını düzenleyen IMO-
IMDG Code 'da harmonizasyonu sağlamak üzere 2001 yılı yayınlarında 
değişikliğe uğramışlardır. Türkiye taraf olmadığı ADR anlaşmasını, AB ile 
uyum çalışmaları çerçevesinde dolaylı da olsa uygulayacaktır. 

II. A D R ' d e Ambalaj 
ADR'nin kapsamında bulunan tehlikeli yükler için öngörülen ambalaj şartları, iki 
bölümden oluşan ADR'nin birinci bölümü olan Annex A'da, sınıflara ait 
bölümlerin hepsinde XXX2 sayılı kenar numaralarında (marginal numaraları) [5] 
ve Appendix 5'te tüm detayları ile verilmektedir. ADR veya 94/55/EC, elleçlemeye 
ait 67/548/EEC Direktifinde ambalaj için istenen şartlardan çok daha detaylı şartlar 
aramaktadır. 
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Bu şartların birincisi taşımacılıkta kullanılmak üzere tasarlanan ambalajların ilgili 
testlerden geçtikten sonra onaylanmasıdır. Ambalajların markalanmasıyla, kullanıcı 
bu onay hakkında bilgilendirilmektedir. 

Ambalajların uygunluğunu belirlemek için yapılan testleri iki ana bölümde 
toplayabiliriz : 

1. Fiziksel dayanıklılık testleri 

2. Kimyasal inerdik testleri 

1. Fiziksel dayanıklılık testleri : 
Örneğin kimyasal madde içerecek plastik bidonlara aşağıdaki testler 
uygulanmaktadır (6|: 

" malzeme dayanıklılık testi : 21 gün 40 °C'da bekletme. 

• düşme testi : su ile %98 dolu olarak, 2,85 metreden kapak üstüne ve zayıf 
birleşme noktasının üstüne bırakılması, 

• Geçirgenlik testi : 5 dakika boyunca 30 kPa basınç uygulanması, 

• 1 lidrolik tes t : 30 dakika süreyle 30 kPa uygulanması, 

• Üstüste koyulma testi : su ile %98 dolu olarak 28 gün 40 °C'de, ambalajın 
üzerine yaklaşık 370 kg'lık yük koyulması, 

2. Kimyasal inertlik testi : 
ADR'de, Appendi.\ A'nıı Annex'inde HDPE' den yapılmış ambalajların içereceği 
malzemelere karşı göstereceği reaksiyonu önceden belirlemek için test metodu 
verilmektedir. Bu bölümde standard sıvılar verilerek bu sıvılarla ambalajların test 
edilmesi istenmektedir. Aşağıdaki tablo standard sıvılardan bazı örnekler 
vermektedir : 
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Tablo 1 

Madde grubu Madde Standard sıvı 

Toksik ve aşındırıcı olmayan, 
parlama noktası 23 "C'ııı 
altında olan maddeler 

Hidrokarbonlar Hidrokarbon karışımı Toksik ve aşındırıcı olmayan, 
parlama noktası 23 "C'ııı 
altında olan maddeler 

Alkoller Asetik asit 

Toksik ve aşındırıcı olmayan, 
parlama noktası 23 "C'ııı 
altında olan maddeler 

Ketonlar n butil asetat 

Toksik ve aşındırıcı olmayan, 
parlama noktası 23 "C'ııı 
altında olan maddeler 

Toksik ve parlama noktası 23 
°C'ın altında olan maddeler 

Metanol Asetik asit 

Oksitleyeci sıvılar ve sulu 
çözeltileri 

%50'den fazla ancak % 
72'den az asit içeren 
perklorik asit çözeltisi 

Nitrik asit 

Ambalaj tasarımı yukarıdaki testlerden başarıyla geçtikten sonra 
markalanmaktadır. 

Bu markalamada kullanılmak üzere bazı kodlar verilmiştir. Bu kodların detayı 
aşağıda sunulmaktadır : 

Ambalajın şekline göre aşağıdaki numaralar atanmışt ı r : 

1. Fıçı 

2. Tahta varil 

3. Bidon 

4. Kutu (Koli) 

5. Torba ı 
6. Karma ambalaj 

0. Hafif metaller 

Kullanılan malzemeye göre aşağıdaki harfler atanmıştır : 

A. Çelik 
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B. Alüminyum 

C. Doğal tahta 

D. Kontrplak 

F. İşlenmiş tahta 

G. Elyaf levha 

H. Plastik malzeme, genleştirilmiş plastik malzeme dahil 

L. Tekstil 

M. Kağıt, çok cidarlı 

N. Metal (çelik ve alüminyum dışında) 

P. Cam, porselen veya fayans 

ADR'nin sınıflandırma sisteminde aynı grup altında bulunan maddelerin tehlike 
derecelerine göre alt gruplar oluşturulmuştur. Bu gruplar : 

a) Çok tehlikeli 

b) Tehlikeli 

c) Az tehlikeli 

Bu tehlike alt gruplarına göre de ambalaj grupları oluşturulmuştur: 

Ambalaj Grubu I: (a) grubu maddeleri için; 

Ambalaj Grubu II: (b) grubu maddeleri için; 

Ambalaj Grubu III: (c) grubu maddeleri için. 

Markalamada ambalaj tasarımının onaylanmış olduğunu gösteren bir kod numarası 
da yer alacaktır. Bu kod numarası ambalaj tasarımının ilgili testlerden başarı ile 
geçtiğini gösterir. Test sonuçlarına göre ambalaj grubuna uygun olan aşağıdaki 
harfler kullanılmaktadır: 

X ambalaj grubu I ila III maddelerinin ambalajları için; 

Y ambalaj grubu II ve III maddelerinin ambalajları için; 

Z ambalaj grubu III maddelerinin ambalajları için. 

ADR'de ambalajlar üst kapağın çıkarılıp çıkarılamamasma göre de 
kodlanmaktadır. Fıçı, Bidon gibi ambalaj kaplarında bir üst kapağın çapı 7 cm 'den 
küçükse bu kapak çıkarılamaz olarak nitelendirilmektedir. 

Ambalaj tipi, malzemesi ve kapak durumu ile ilgili index (marginal 3514) aşağıda 
kısmen sunulmaktadır. 
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Tablo 2 

Cinsi Malzeme Kategori Kod 

1 Fıçılar A Çelik tepesi çıkartılamayan 1 Al 1 Fıçılar A Çelik 

tepesi çıkartılabilir 1A2 

1 Fıçılar 

B. Alüminyum tepesi çıkartılamayan 1B1 

1 Fıçılar 

B. Alüminyum 

tepesi çıkartılabilir 1B2 

H. Plastik tepesi çıkartılamayan İHI H. Plastik 

tepesi çıkartılabilir 1H2 

2. Variller C. Tahta tapalı tür 2C1 2. Variller C. Tahta 

çıkartılabilir tür 2C2 

3. Bidonlar A. Çelik tepesi çıkartılamayan 3A1 3. Bidonlar A. Çelik 

tepesi çıkartılabilir 3A2 

3. Bidonlar 

H. Plastik tepesi çıkartılamayan 3H1 

3. Bidonlar 

H. Plastik 

tepesi çıkartılabilir 3H2 

4. Kutular 
(koliler) 

A. Çelik - 4A 4. Kutular 
(koliler) 

A. Çelik 

Astarlı 4A 

4. Kutular 
(koliler) 

B. Alüminyum - 4B 

4. Kutular 
(koliler) 

B. Alüminyum 

Astarlı 4B 

4. Kutular 
(koliler) 

C. Doğal tahta Sıradan 4C1 

4. Kutular 
(koliler) 

C. Doğal tahta 

Geçirgensiz cidarlı 4C2 

H. Plastik Genleştirilmiş 4H1 H. Plastik 

Katı 4H2 

5. Torbalar H. Dokunmuş 
plastik malzeme 

iç astarı veya kaplaması olmayan 5H1 5. Torbalar H. Dokunmuş 
plastik malzeme 

korumalı 5H2 

5. Torbalar H. Dokunmuş 
plastik malzeme 

su geçirmez 5H3 

5. Torbalar 

M. Kağıt Çok cidarlı 5M1 

5. Torbalar 

M. Kağıt 

çok cidarlı, su geçirmez 5M2 

6. Karma 
ambalajlar 

H.Plastik kaplar çelik fıçı içerisinde 6HAI 6. Karma 
ambalajlar 

H.Plastik kaplar 

çelik sandık veya kutu içerisinde 6HA2 
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III. Markalama 
İler ambalaj kalıcı, okunaklı ve kolaylıkla görülebilecek boyutta ve kolaylıkla 
görülebilecek bir noktaya yerleştirilmiş marka taşıyacaktır. Markalamanın 
kodlarının ebatları Ambalajın kiitle veya hacmine göre aşağıdaki gibi olacaktır: 

Tablo 3 

Miktar Marka ebadı 

Brüt kütlesi 30 kg.'dan fazla olan ambalajlar en az 12 mm. 

Kapasitesi 30 litre veya 30 kg altında veya eşit olan 
ambalajlar 

6 mm. 

kapasitesi 5 litre veya 5 kg.'ın altında veya eşit 
ambalajlar 

uygun bir ebatta olacaktır 

Onaylanmış tasarım türüne uygun imal edilmiş yeni ambalajların markaları 
aşağıdaki kodları içermelidir: 

0> ambalajın sisteme uygunluğunu belirten sembol. Ambalaj 
malzemesi metal olursa damgalamak için sadece UN kullanılabilir. 

> Sadece ADR ve RID için tasarlanmış olan ambalajlarda yukarıdaki 
işaret veya UN yerine ADR/RID kullanılır. 

> Ambalajın tablo'2 'de belirtilen kodları, 

V İki bölümden oluşan kodlar: 
• tasarım türünün onaylandığı ambalaj grubunu gösteren bir harf (X, Y veya 

Z); 
• ambalajın içine konulan madde ilgili kod. 

a) Sıvılar için yoğunluğu 1.2 'den az olanlar veya daha fazla olanlar 

b) katılar için veya viskozite'si 23°C'deki 200 mm2/sn'den fazla olanlar 
için maksimum brüt kütle, 

> "S" harfi : viskozite'si 23°C'deki 200 mm2/sn'den fazla, katı veya iç ambalaj 
olanlar için, 
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> Plastikler için imalat senesi ve ayı. Aşağıdaki şekil tercih edilmektedir. 

V onayın verildiği Devletin trafik işareti ( İ R, D, B...) 

V imalatçının kayıt numarası, ismi veya işareti veya yetkili makam tarafından 
belirlenmiş başka bir ambalaj tanım kodlarından birisi, 

> Bir ambalajın yeniden işlem görmesi halinde, işlemi yapan, diğer kodların 
yanında aşağıdaki işaretler dizisini de koyacaktır: 

• işlemin yapıldığı bölgedeki Devletin işareti (trafik kodları) 

• işlemi yapanın ismi veya yetki sembolü; 

• işlemin yapıldığı yıl, "R" harfi ve sızdırmazlık deneyini başarıyla geçmiş 
her mahfaza için ek olarak "L" harfi. 

> Ambalaj kodlarını "T", "V" ya da "W" harfleri takip edebilir. "T" hasarlı 
ambalaj, "V" harfi özel bir ambalajı gösterir. "W" harfi ambalajın, kod 
tarafından belirlenen türde olmasına karşın, bölüm IU'dekinden farklı bir 
özellikte imal edildiğini ve marjinal 3500 (14) hükümlerine göre eşdeğer 
olarak kabul edildiğini belirtir. 

IV. Markalamaya Örnekler 

0 
O Tamir edilip düzeltilmiş çelik fıçı: 

1A l/Y 1.4/150/83/NL/RB/84/RL 

Yeni bir çelik fıçı: 
1A l/Y 1.4/150/83/NL/VL123 
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Eşdeğer özelliklere sahip çelik bir kutu: 
4AW/Y136/S/90/GB/MC123 

Yeni hafif metal ambalajlar: 
RID/ADR/OA2/Y20/S/83/NL/VL123 

Yeni karton kutu (koli): 
4G/Y 10.6/S/99/B/CYAUW-971027 

Yeni plastik bidonlar: 
3H1/ X 1.9 /250/96/B/DYNO 

Hasarlı Ambalajlar: 
1 A2T/Y300/S/94/USA/abc 

V. Belgeleme 
Yukarıdaki markalamayı yapan imalatçı, ambalajların onaylanmış tasarım türüne 
uyduğunu ve onayda atıfta bulunulan şartların karşılandığını belgelemek 
zorundadır. Bunun içinde yukarıda söz konusu edilen testler otoritelerin kabul 
edeceği (akredite edilmiş) kuruluşlar tarafından yapılarak belgelendirilmelidir. 

VI. Kaynakça 
111 Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, 

regulations and adıninistrative provisions relating to the classification, 
packaging and labelling of dangerous substances (OJ 196 16.08.1967 p. l ) 

|2 | Council Directive 94/55/EC of 21 November 1994 on the approximation of 
the lavvs of the Member States with regard to the transport of dangerous goods 
by road (OJ L 319 12.12.1994 p.7) 

|3 | Council Directive 92/32/EEC of 30 April 1992 amending for the seventh time 
Directive 67/548/EEC on the approximation of the lavvs, regulations and 
adıninistrative provisions relating to the classification, packaging and labelling 
of dangerous substances (OJ L 154 05.06.1992 p. l ) 

[4| ADR, United Nation, Economic Commission for Europe, 1996,ISBN 92-1-
139055-9 
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taşınması -seminer notları, 1999 
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FLEKSİBLE AMBALAJDA ALÜMİNYUM FOLYO 
KULLANIMI 

SERPİL K A Y A 
İSPAK A.Ş. İSTANBUL/ T Ü R K İ Y E 

Abstract 
Alu foil has a very large fields of applications in flexible packaging. Different 
tlıicknesses of Alu foils are used in the different processes as printing, laminating, 
lacquering, extruding ete. It is produced between 6,5p and l(K)p thickness for 
flexible packaging in Turkey. 

Alu foil caıı used as one layer, printed or unprinted in chocolate vvrapping. 
However it could be laminated with plastic films as a multi layer material has got 
high barier properties. 30- 40p Alu foils are usually printed and heat seal 
lacquered and used as lidding. The foil thicker thaıı 40p is applied deep drawing 
process and used as bottle cap or small containers. 

It has a large usage area in llexible packaging, because of Alu foil 's physical and 
chemical properties. The most important ones of the properties are being ligtlı 
barier, chemical resistance, conductibility and nontoxic properties. Because of this 
advantages, Alu foil can used in food and drug industries. In addition to these multi 
layer materials can fınd places as industrial \vraps. 

Özet 
Günümüzde Al folyo, fleksible ambalajda önemli bir kullanım yerine sahiptir. 
Üretimi yapılan ambalaj malzemesinin kullanım yerine ve yapısına uygun olarak 
farklı kalınlıklarda Al folyolar baskı, laminasyon, laklama, ekstrüzyon v.b. 
proseslerde değerlendirilmektedir. Türkiye genelinde fleksible ambalaj sektörü 
düşünüldüğünde kullanılan kalınlıklar 6,5p'dan başlayarak lOOp'a kadar 
uzanmaktadır. 

Al folyo tek başına baskılı/ baskısız kullanım alanı (örneğin çikolatin) bulduğu 
gibi ince folyolar çeşitli plastik filmlerle lamine edilerek çok katlı yapılar 
oluşturulabilmekte ve bu sayede bariyer niteliği yüksek malzemeler elde 
edilebilmektedir. 30 ve 40p Al folyolar ise genellikle bir yüzeyi baskılı diğer 
yüzeyi ısıl yapışabilir laklı olarak kapak folyosu amaçlı kullanılmaktadır. Bu 
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kalınlığın üzerindeki folyolar ise derin çekme prosesine tabi tutulup şişe kapağı, 
buruşuk kap v.b. olarak değerlendirilmektedir. 

Al folyonun fleksible ambalajda önemli yer edinmesinde bir takım fiziksel ve 
kimyasal özelliklerinin rolü büyüktür. Bunlardan en önemlileri; iletkenlik özelliği, 
ışık geçirimsizliği, kimyasal direnci ve geçirimsizliği ile toksik olmama özelliği 
olarak sıralanabilir. Bu özellikler sayesinde gıda ve ilaç sektörlerinde yoğun olarak 
kullanılabilmekte bunun yanısıra farklı yapılar oluşturularak endüstriyel amaçlı 
olarak da değerlendin lebi Imektedir. 

I. Giriş 
Alüminyum folyo bir ambalaj malzemesinden beklenen üç temel işlevi; yani ürünü 
koruma, taşıma ve hakkında bilgi verme işlevlerini yerine getirebilen çok yönlü ve 
modern bir ambalaj malzemesidir. 

%98-99 Saflıktaki alüminyum folyo yapısal özelliklerinin verdiği üstünlük ile gıda 
sektörü başta olmak üzere, hemen hemen her sektörde ambalaj malzemesi olarak 
kullanılmaktadır. İçindeki ürünü dış etkenlerden koruyarak, ömrünü üst limitlere 
kadar uzatabilen alüminyum folyolu ambalaj malzemeleri gün geçtikçe önem 
kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır. 

Genellikle, Oriente Polipropilen, Polyester, Selofan, Polietilen, Poliamid, PVC 
gibi plastik filmlerin, kağıt karton gibi selüloz esaslı malzemelerin, termokolon lak, 
parafin, hotmelt gibi malzemelerin alüminyun folyo ile değişik 
kombinasyonlarından meydana gelen, minimum iki katmandan oluşan bu 
malzemeler, ambalaj literatüründe çok katlı ambalaj malzemeleri olarak 
adlandırılırlar. 

Baskı işleminden sonra istenilen ebatlarda bobin, tabaka veya etiket halinde 
diIinerek kullanıma sunulan çok katlı ambalaj malzemeleri otomatik veya yarı 
otomatik paketleme makinalarıııda sarma sıcak veya soğuk yapıştırma, poşet dolum 
kapsüllcıııe, kapak kapama ve etiketleme işlemlerinden geçerek günlük 
yaşantımızda her an karşılaştığımız ambalajlara dönüşür. 

İL Kulluninı Yerleri ve Kuliııliklarina Göre Alüminyum Folyolar 
Fleksible ambalajda kullanılan aliiınünyum folyoları kalınlıkları ve kullanım 
yerlerine göre şöyle sınıflandırmak mümkündür: 

İnce Alüminyum Folyolar 
6,5p kalınlıktan başlayarak 7, 8, 9 ve lOp'a kadar uzanan geniş bir yelpazedir. Bu 
kalınlıktaki folyolar çoğunlukla kağıt veya plastik filmler ile lamine edilerek çok 
katlı yapılar oluşturulur. Katı, sıvı, toz doluma uygun olarak geniş bir kullanım 
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alanıma sahip olan en yaygın yapılar PET/ Al / PE film ile BOPP/ Al / PE film *dir. 
Ambalajlanacak malzemenin türüne uygun olacak şekilde söz konusu katmanlarda 
kullanılacak plastik film ve alüminyum folyo kalınlıkları belirlenir. Aynı şekilde 
alüminyum folyo ve plastik filmler kullanılarak çok farklı iki katlı yapılar da 
oluşturulabilir. 

Ayrıca ince alüminyum folyolara farklı kalınlıklarda ekstrüzyon kaplama 
uygulanarak çoğunlukla endüstriyel amaçlı olarak kullanılan malzemeler 
üretilebilir. Al/ Kağıt/ Ağ/ PE yapısındaki malzemeler izolasyon amaçlı olarak 
cam yünü ile yapıştırılmak suretiyle yaygın kullanım alanına sahiptir. Son yıllarda 
Al/ PE spesifıkasyonlu malzemeler yine izolasyon amaçlı yoğun olarak 
kullanılmaktadır. 

Son yıllarda yine izolasyon amaçlı olarak Al/ PE/ karton/ PE yapısındaki 
malzemeler beyaz eşya sektöründe kullanım alanı bulmuştur. 

İnce folyoların en sık kullanıldığı alan sigara folyosu üretimidir. Bu yapıda 6,5-7p 
alüminyum folyo süIfit kağıt ile lamine edilir ve sigara paketlerinde iç folyo olarak 
kullanılır. Yine aynı spesifıkasyondaki malzeme çay poşetlerinde de 
kullanılmaktadır. 

Çikolatin Folyosu 
Bu gruba 12p'dan başlayıp Mp'a kadar olan folyolar girmektedir. Çikolatin amaçlı 
kullanılan bu folyolara isteğe göre baskı prosesi uygulanmakta ve Al folyoların 
kolay şekil alma niteliği kullanılarak çikolata sarma yapılmaktadır. 

lilister Folyosu 
Alüminyum folyo ilaç sektöründe önemli bir kullanım yerine sahiptir. Blister 
olarak adlandırılan ve bu sektörde kullanılan folyolar üretimi sırasında tav 
prosesine tabi tutulmamış sert folyolardır. 20p kalınlıkta olan blister folyoların bir 
yüzeyine baskı diğer yüzeyine ısıl yapışabilir termolak uygulaması yapılmaktadır. 
Termolak aplike edilmiş yüzey ilaç dolum yapılan plastik bir tablete ısı yardımıyla 
yapıştırılır. Bu yapıdaki malzemede sert alüminyum folyoııun kolay patlayabilirle 
niteliği ön plandadır. 

Termokolotı Kapak Folyosu 
30-40p alüminyum folyolar bu gruba dahildir. Blister folyoda olduğu gibi bir 
yüzeyi baskılı diğer yüzeyi termolaklı olarak işlem göriir. Malzemenin termolaklı 
yüzeyi çeşitli plastik kaplara (PVC, PS, PP, APET) 180-200°C sıcaklıkta 
yapışabilir. Bu yapıdaki alüminyum folyolar, plastik kaplara konan ayran, su, 
meyve suyu, krem çikolata v.b. malzemelere kapak vazifesi görür. Bu tarz dolum 
ıııakinaları alüminyum folyoyu bobin veya etiket olarak isteğe göre gofrajlı / 
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gofrajsız şekillerde çalışabilmektedir. Alüminyum folyoya uygulanan termolak ısıl 
yapıştırma görevi görmenin yaııısıra yüzeyi örtme vazifesi de görerek temas ettiği 
sıvı ile folyo arasında koruyucu yüzey oluşturmaktadır. 

Kaydırıcılı Kaptık Folyosu 
50-100p arası kalınlıktaki alüminyum folyolar bu gruba dahildir. Bu kalınlıktaki 
folyolara baskı prosesi uygulanır ve üzerine kaydırıcı olarak adlandırılan yağ 
karışımı uygulanır. Kaydırıcı aplike edilmesinin sebebi, cam şişe kapağı olarak 
kullanılan ve derin çekme prosesine tabi tutulacak malzemenin makinada kolay 
çalışabilmesini sağlamaktır. Bu yapıda alüminyum folyonun esnek olma niteliği 
kullanılır ve malzeme soğuk olarak şekillendirilir. Gıda sektöründe kullanılan 
buruşuk kaplar da yine bu yapıdaki alüminyum folyolardan üretilmektedir. 

III. A lüminyum Folyonun Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri 
Günlük yaşantımızda alınan tüm bitkisel ve hayvansal gıdaların bir miktar 
alüminyum tuzlarını içermekte olduğu bilindiğine göre, alüminyumun insan 
sağlığına hiçbir zararı olmadığını belirterek alüminyum folyonun fiziksel ve 
kimyasal özelliklerini açıklamaya başlayabiliriz. 

• Alüminyum folyo toksik değildir. Mikrop batmdırmadığı gibi, bakteri 
üremesine sebep olmayan alüminyum folyo tüm gıda ve ecza ürünlerinin 
temel ambalaj malzemesidir. Birçok ürünle doğrudan temasta bulunabilen 
alüminyum folyo, laklandığıııda veya plastik filmlerle lamine edildiğinde çok 
asitli yiyecek ve içecekler için en uygun ve koruyucu ambalaj malzemesi 
olmaktadır. 

• Alüminyum ışık geçirmez. Kesinlikle ışık geçirmeyen en hafif metal esaslı 
ambalaj malzemesi olan alüminyum folyo, ışığa karşı hassas olan birçok 
ürünün ambalajlanmasında kullanılmaktadır. 

• Alüminyum folyo ısı ve ışığı yansıtır. Isı ve ışığı yansıtabilirle özelliğinden 
dolayı, alüminyum folyolu bir ambalajın içinde ısı depolanmaz ve içindeki 
ürün zararlı ısı radyasyonuna karşı korunur. 

• Alüminyum folyo iyi bir ısı iletkenidir. Sıcak maddelerle doldurulduğunda 
içindeki ısıyı yaydığı ve bölgesel ısınmaya neden olmadığı için, özellikle 
dondurulmuş yiyeceklerin temel ambalaj malzemesidir. Alüminyum folyo aynı 
anda çok düşük ve çok yüksek ısılara karşı dirençlidir. Alüminyum folyodan 
başka hiçbir ambalaj malzemesi, aynı anda çok yüksek ve çok düşük sıcaklılara 
dayanamaz. Bu nedenle sterilizasyona tabi tutulacak ürünler için ideal bir 
ambalajdır. 
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• Alüminyum folyo mutlak geçirimsizdir. Uygun folyo kalınlığı seçildiğinde 
vaya başka malzemelerle lamine edildiğinde mutlak geçirimsiizlik sağlar, su ve 
su buharı, yağ, gaz ve kokunun ambalaj içine nufuz etmesini önler. Dolayısıyla 
içindeki ürünün nem kaybını önlediği gibi, içerdeki kokunun dışarı , dışaıdaki 
kokunun içeri girmesini engelleyerek, ambalajlanan ürünün besin değerini 
kaybetmeden uzun süre korunmasını ve tadının bozulmamasını sağlar. 

• Alüminyum folyo kolay şekil alabilir. Kolay bükme, kıvrılan esnek bir 
ambalaj malzemesi olduğu ve yapısal özellikleri farklı malzemelerle biraraya 
getirilebilindiği için, paketleme makinalarında sorunsuz çalışır. 

• Alüminyum folyonun yüzeyi parlaktır. Parlak ve dikkat çekici bir yüzey 
görünümüne sahip olan folyonun, laklama ve baskı prosesleri sonrasında 
mükemmel bir görsel efekt sağlar. 11J 

IV. Sonuç 

Görüldüğü üzere alüminyum folyo üstün özellikleri nedeniyle çok çeşitli kullanım 
alanlarına sahiptir. Ambalaj malzemeleri arasında, plastiklerden sonra en yüksek 
büyüme hızının alüminyum folyolıı ambalaj malzemelerinde görülmesi, ve uzun 
süre dayanması gereken, dış etkenlere karşı hassas olan gıda ve ilaç ürünlerinin tek 
ambalaj malzemesi olması, alüminyum folyonun önemini açıkça ortaya koyan 
diğer gerçeklerdir. 

V. Referans 
11] Alüminyum Sanayicileri Ve İş Adamları Derneği, ALÜMİNYUM. 
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