Sert Plastik Ambalajlar
Kaynak: WRAP - Atýk ve Kaynaklar Eylem Programý
Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan

PET Þiþelerin Hafifletilmesi Konusunda
Yapýlan Çalýþmalar
Uygun maliyet ve estetik görünümleri
sayesinde PET (polietilen teraftalat) þiþeler,
baþta tüm Avrupa ülkeleri olmak üzere

500 mllik bir milyon PET þiþe
için (25 g yerine 20 g preformlar
kullanýlarak)

2 ltlik bir milyon PET þiþe için
(42 g yerine 40 g preformlar
kullanýlarak)

Ýngilteredeki 1.580 milyon PET
þiþe için (500 ml ve 2 lt þiþeler
birlikte)

PET aðýrlýðýndan tasarruf

5 ton

2 ton

3.400 ton

800 £/ton üzerinden PET

4.000 £

1.600 £

2.720.000 £

Karbon emisyonundan tasarruf

0,41 ton

0,10 ton

276 ton

Enerjiden tasarruf

4.133 kWh

1.653 kWh

2.811.000 kWh

malzeme maliyetinden tasarruf

WRAP projesi aracýlýðýyla, Esterform
Packaging yeni bir Sýnýfýnýn En Ýyisi standardý
belirledi gazlý alkolsüz içecekler için Avrupanýn
en hafif 500 ml PET þiþesini geliþtirdi.

hemen hemen her yerde, alkolsüz içecek
üreticilerinin en sýk tercih ettikleri ambalaj
malzemesi olmuþtur. Gazlý içecek üreticileri
yani marka sahipleri son yýllarda, daha hafif
PET þiþelere geçerek ambalajý küçültme
konusunda önemli çalýþmalar yapmakta ve
bu sayede ekonomik menfaatler
saðlayabilmektedirler.
Resim 1: Standart 25g ve hafif 22g ve 20g preformlar

PET þiþelerin çokça tercih edilmesi nedeniyle
PET þiþe atýklarýnýn miktarý da fazlalaþmaya
baþlamýþtýr. Bu durum karþýsýnda, örneðin,
Ýngilterede her yýl yaklaþýk 500.000 ton plastik
þiþe atýðýnýn oluþmasý; bu konuda marka
sahiplerinin malzeme miktarýnýn azaltýlmasý
(lightweighting) konusunda sorumluluklar
almaya baþlamasýna neden olmuþtur.
Aðýrlýðý azaltýlmýþ PET þiþeler, hammadde,
proses, daðýtým ve enerji maliyetlerinin
azaltýlmasýndan dolayý özellikle alkolsüz içecek
sanayine ekonomik menfaatler de saðlamaktadýr.
Aðýrlýk azaltma ile ilgili bazý rakamlar
þunlardýr:
 510.000 ton: Her yýl Ýngilterede oluþan plastik
þiþe atýðý miktarý.
 3.400 ton: Tasarlanan iki yeni tip þiþe Ýngiltere
alkolsüz içecek sanayi tarafýndan benimsenmiþ
olsa tasarruf edilebilecek ambalaj malzemesi
miktarý.
 2,7 milyon sterlin: Ýngiltere genelinde alkolsüz
içecek sanayinin bu iki yeni tip þiþe tasarýmýný
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benimsemesi halinde malzemeden saðlanacak
tasarruf.
 2.811 milyon kWh (kilo Watt-saat): Ýngiltere
genelinde alkolsüz içecek sanayinin bu iki yeni
tip þiþe tasarýmýný benimsemesi halinde tasarruf
edilebilecek enerji miktarý.
 276 ton: Ýngiltere genelinde alkolsüz içecek
sanayinin bu iki yeni tip þiþe tasarýmýný
benimsemesi halinde karbon emisyonlarýndan
saðlanacak tasarruf miktarý.
 570 milyon þiþe: Tüm þiþelerin aðýrlýðýnýn %
10 azaltýlmasý halinde atýklardan kurtarýlabilecek
30 gramlýk (g) þiþelerin sayýsý.
Ýngiliz PET þiþe üreticisi Esterform Packaging
isimli bir ambalaj firmasý ve WRAP (Atýk ve
Kaynaklar Eylem Programý) bir araya gelerek;
bir projeye baþlamýþ ve aðýrlýk azaltma
çalýþmalarýnýn sonuçlarý incelemeye alýnmýþtýr.
Bu projede Esterform Packaging tarafýndan
Ýngilterede faaliyet gösteren iki ayrý alkolsüz
içecek tedarikçisi için yapýlan iki yeni tip PET
þiþenin aðýrlýðýnýn azaltýlmasýnýn ticari fizibilitesi

araþtýrýlmýþtýr. Hedefler þöyle sýralanmaktadýr:
 2 litrelik þiþenin aðýrlýðýný 42 gdan 40 ga
düþürme; ve
 500 ml Radnor Hills markalý maden suyu
þiþesinin aðýrlýðýný 25 gdan 20 ga düþürme.
Sonuçlar, þiþirme (üfleme) kalýplama, reçine
ve preform tasarým teknolojisinde meydana
gelen geliþmeler sayesinde, performanstan,
dayanýklýlýktan ya da görünümden ödün
verilmemiþ yenilikçi hafif PET þiþe üretmenin
mümkün olduðunu göstermektedir.
Ýþletmeler için faydalarý
Bu projenin alkolsüz içecek sanayine bazý
faydalar getireceði kesindir. Ýngilterede piyasaya
sürülen 500 mililitrelik (ml) ve 2 litrelik (lt)
tüm alkolsüz içecek PET þiþelerinde daha hafif
preformlara geçilirse, her yýl 3.400 ton ambalaj
malzemesi tasarruf edileceði bildiriliyor.
2.811 milyon kWh tutarýnda bir enerji
tasarrufu da söz konusu olabilir.

Esterform Packaging 500 ml Radnor Hills
gazlý alkolsüz içecek þiþesinin aðýrlýðýný 25 gdan
20 ga indirmeyi hedefledi.
PET þiþelerin aðýrlýðýný azaltýrken çýkabilecek
sorunlardan biri bu sürecin sonunda oluþan
preform gövde çapýnýn boyun açýklýðý çapýndan
küçük olma ihtimalidir. Bu da preformlarýn iç
içe girmesine neden olabilir ve þiþirme (üfleme)
kalýplama için preformlar güçlük çýkarabilir.
WRAP gazlý alkolsüz içecekler için hafiflikte
yeni bir kýyas noktasý belirleyen PET þiþelerin
denemesinde Nextek Limited ve plastik þiþe
tedarikçisi Esterform Packaging ile beraber
çalýþtý. Daha hafif yeni 500 ml ve 2 lt þiþelerin
daha aðýr olanlar kadar iyi performans gösterdiði
bildiriliyor.
Esterform Packaging Radnor Hills için dört
ayaklý ve beþ ayaklý tabaný olan 20 g þiþeler
tasarladý. Ýç içe geçme sorunlarýný ortadan
kaldýrmak için bu preformlar standart 25 g
preformdan daha kýsa ama çap olarak daha
geniþ yapýldý.

Basýnçlý koþullar altýnda yapýlan testlerde
beþ ayaklý þiþe birinci geldi. Bunun nedeni beþ
ayaklý tabanýn daha iyi malzeme daðýlýmý
saðlamasý ve buna baðlý olarak daha güçlü ve
daha kararlý bir taban olmasýydý.
20 g þiþeler dolum, kapak takýlma ve
etiketlenme performansýnýn deðerlendirildiði
çevrimiçi testlerden geçti ve Radnor Hillsin
dolum ve raf ömrü þartlarýnýn tamamýný saðladý.
Bu testlerin sonuçlarý konusunda son
derece heyecanlýyýz diyor Radnor Hills Yönetici
Direktörü William Watkins. Bu proje hafif
þiþelerin bir taraftan ticari ve çevresel açýdan
önemli avantajlar saðlarken diðer taraftan aðýr
þiþeler kadar iyi performans gösterebileceðini
kanýtladý.
Hafif PET sürpriz avantajlar saðladý
Esterform Packaging gazlý alkolsüz içeceklerde
40 glýk 2 lt þiþe kullanmanýn mümkün olduðunu
söyleyince büyük bir gazlý alkolsüz içecek
imalatçýsý bunu denemeye istekli oldu.
Kullanýlmakta olan 42 glýk 2 lt þiþeler aðýrlýkça
zaten 44 gdan düþürülerek yapýlmýþtý ama
içecek dolum firmasý aðýrlýðýn daha da azaltýlýp
azaltýlamayacaðýný merak etti.
Esterform Packaging 40 glýk hafif bir þiþe
tasarlayarak patlama basýncý testlerinden ve
karbondioksiti tutma ve sürünme davranýþlarý
analizlerinden geçirip hafif þiþelerin aðýr þiþelere
oranla sürünüp sürünmediðini ve asidini daha
hýzlý kaybedip etmediðini belirledi.
Þiþe bütün testlerden geçti ve ilk çevrimiçi
denemelerdeki hat dolumu, kapak takýlma ve
etiketleme þartlarýný saðladý. Þimdi bu sonuçlarý
doðrulamak için, öncelikle 41,5 glýk preform
kullanýlarak daha geniþ ölçekli denemelerin
yapýlmasý planlanýyor.

Eðer dolum firmasý hafif þiþeleri kullanmaya
karar verirse maliyetten önemli oranda tasarruf
saðlayacak.
PET maliyetleri ton baþýna yaklaþýk 800 £
olduðu için, her 100 tonluk azalma 80.000 £
civarýnda bir tasarrufa karþýlýk geliyor.
WRAPin Esterform Packaging ile yürüttüðü
projede aðýrlýðý azaltmanýn iþletmeler için açýk
avantajlarý olduðu PET þiþe preform imalatçýlarýna
ve þiþe dolum firmalarýna kanýtlanmýþtýr.
WRAP tedarik zincirinde yer alan diðer
firmalarýn bu projenin baþarýsýný arttýrmasýna
yardým etmek istemektedir. PET þiþelerde aðýrlýk
azaltýlacaðý zaman aþaðýdaki hususlarýn akýldan
çýkarýlmamasý gerekir:
 Yeni ya da deðiþtirilmiþ kalýplar daha hafif
preformlarýn elde edilmesinde önemli rol oynar
ve bunlarýn maliyeti de deðiþim sýrasýnda
hesaplanmalýdýr;
 Daha hafif þiþelere ait preformlara geçiþ iþlemi
önceden planlanmýþ kalýp deðiþiklikleri ya da
yenilemeleriyle ayný zamanda olmalýdýr; ve
 Endüstri dahilinde Sýnýfýnýn En Ýyisi yeni PET
þiþe aðýrlýklarý hakkýnda bilgi alýþveriþi yapýlýrsa
aðýrlýk azaltmanýn ticari ve çevresel avantajlarý
artar.

Resim 2: 40g ve 41glýk þiþe ve preformlar
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