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Sert Plastik Ambalajýn geleceði PLA mý olacak?
Natureworks LLC firmasý yýlda 140.000 ton

olmasý ve PLAnýn perdah rulosuna yapýþma

Diðer malzemelere kýyasla PLA 220ºC sýcaklýkta

Çevrenin korunmasý giderek daha

PLA üretme kapasitesi ile bu tür malzemelerin

eðilimidir. Bu nedenler üretim hýzýný daha da

iþlenebiliyor.

çok önem kazanýyor. Ayný zamanda

üretiminde dünya lideri olarak biliniyor ve firma

kýsýtlar.

ham petrol fiyatlarý çok deðiþken

bu üretim kapasitesini daha da arttýrarak

Brückner Formtec sert plastik ambalaj

210.000 tona çýkarmayý planlýyor. Siegsdorf,

Çift yönde gerdirme teknolojisinde geniþ

sektöründe PLA uygulamalarýnýn hýzla artacaðýný

Almanyadaki Brückner Formtec GmbH PLA film

deneyim elde edilmesi ve bu tür çift yönde

umuyor. Özellikle raf ömrü kýsa olan taze gýdalar

ve levhayý çok uygun maliyetle üretmek için bir

gerdirilmiþ PLA (BOPLA) filmlerinin Brückner

için tek kullanýmlýk pratik ambalaj alanýnda

konsept geliþtirdi. Bu teknoloji Nisan 2006da

Group laboratuar hattýnda üretilmesinde iyi

çarpýcý büyüme oranlarý umuluyor. Zirai ambalajda

ambalaj malzemelerinin geleceði

Macaristanýn Budapeþte kentinde yapýlan 3.

sonuçlar alýnmasý nedeniyle, Brücknen Formtec

kullanýlmasýnýn diðer bir nedeni de malzemenin

çevreyle dost kaynaklardan olacak.

CEE Film ve Levha konferansýnda ilk kez halka

yeni bir konsept geliþtirme zemini olarak

sertliði nedeniyle tazeliði korumasýdýr.

sunuldu.

kanýtlanmýþ ve güvenilir cast film teknolojisi

ve petrol fiyatlarýna baðlý
hammadde maliyetleri de hiç
olmadýðý kadar fazla. Bu nedenle

bulmaya çalýþtý.

PLA film ve levhanýn
Selofan, selüloz asetat, niþasta bazlý PVOH

olmasý (pus oraný % 5ten az) ve gres, katý ve

(polivinil alkol) ve PHB (polihidroksi butirat)/PHA

sývý yaðlara karþý kimyasal direncinin fazla olmasý

(polihekzametilen adipat) gibi biyolojik olarak

PLAnýn piyasadaki baþarýsýnýn nedenleri olarak

Ekonomik nedenler arasýnda, ham petrol

parçalanabilen (biodegradable) malzemeler

sýralanýyor. Ýçerdiði ürünün aroma kaybýný önleyici

fiyatlarýna baðlý olmayan bir malzeme olmasý

içerisinde ticari kullanýma en uygun olaný PLA

özellikleri, su buharý geçirme oranýnýn yüksek

ve de sert plastik malzemelerin kalýnlýk

(Poli Laktik Asit) isimli hammaddedir.

PLA, mýsýr baþta olmak üzere her yýl
yenilenebilen kaynaklardan elde ediliyor ve

olmasý ve gýda ile temas konusunda FDA onaylý

azaltýlmasýnýn mümkün olmasýndan dolayý,

olmasý sayesinde organik yetiþtirilmiþ taze

kullanýlan hammadde tüketiminin gittikçe daha

gýdalarýn ambalajlanmasý için uygun olduðu da

az olacaðý sayýlýyor.

ekleniyor.

doðada tamamen ayrýþabiliyor. Malzemenin
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üzerine kolayca baský yapýlabilir.

Çevre bilincinin artmasý ve taze gýdaya

fiziksel ve kimyasal bazý özellikleri PET (polietilen

Proses edilmesi ile ilgili olarak ise, mevcut

biyolojik olarak parçalanabilen ambalaja yönelik

teraftalat) ile benzer ve PS (polistiren)den daha

ekipmanla termoform iþlemi gerçekleþtirilebildiði,

eðilimlerin de bazý ülkelerde hükümetlerin

iyi olduðu için çok çeþitli uygulamalarda bu

düþük ýsýda yapýþabilme ve sýzdýrmazlýk

yapacaðý yardýmlarýn sert PLA ambalaja olan

malzemelerin yerine rahatlýkla kullanýlabiliyor.

özelliklerinin güçlü olduðu ve kaðýda ya da

talebi ve ihtiyacý arttýrmasý bekleniyor.

Sertlik ve gerilme direnci gibi üstün özelliklerinin

kartona ýsýyla yapýþtýrýlabildiði söylenebilir. Ayrýca

yaný sýra þeffaf ve yüzeyinin son derece parlak

dyne seviyesi (yüzey enerjisi birimi) 38 olup
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iþlenmesi
PLA için yeni bir prosesin baþlýca þartlarý, en
iyi ürün özellikleri ve ayný zamanda düþük
üretim maliyetleri idi. Birim baþýna düþen üretim
maliyetlerini azaltmanýn en iyi yolu üretim
hacmini ve hat hýzýný yükselterek üretkenliði
arttýrmaktýr. Proses sýnýrlamalarý nedeniyle,
normal perdahlama sürecinde ilk soðutucu
silindirinde sadece maksimum 800 mm çapa
izin verildiði için soðutma kapasitesi sýnýrlýdýr.
Modern rulo geniþlikleri ve hýzlarý düþünülünce
maksimum üretimin 900 kg/saat olmasý gerekir.
Miktarýn bu kadar düþük olmasýnýn nedeni
PLAnýn ýsý transferi katsayýsýnýn çok düþük

Ayrýca firmada çalýþan mühendisler

Ayrýca, PLAnýn buðulanmamasý nedeniyle ekmeðin

malzemeye yakýndan baktý ve nem çeken bu

ve sýcak ambalajlanan diðer unlu mamullerin

hammaddenin yavaþ ilerleyen ve enerji harcayan

ambalajýnda kullanýlmasý söz konusudur.

ön kurutma iþleminin olmadýðý ikiz vidalý
ekstrüder kullanýlarak genel enerji tüketiminin

Peynir ve salam ambalajý alanýnda, PLAnýn raf

önemli oranda azaltýlabileceðini tespit etti. Ýkiz

ömrünü uzattýðý da belirtiliyor.

vida teknolojisinin diðer bir avantajý da yapýþma
sorununun ortadan kalkmasý ve ön kurutma
ve kristalleþtirme ekipmanýnýn gerekli
olmamasýdýr. Brückner uzun bekleme süresine
ve güçlü makaslama iþlemine baðlý bozulmayý
önlemek için özel ve pürüzsüz vida tasarýmý
olan yeni ve daha kýsa bir ekstrüder geliþtirdi.
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