Sert Plastik Ambalajlar
Kaynak: IAPRI-Uluslararasý Ambalaj Araþtýrmalarý
Enstitüleri Derneði yayýnlarý, Nisan 2007

Tehlikeli maddelerin taþýnmasýnda kullanýlan
ambalajlarýn test edilmesi: Yenilikler ve Güçlükler

ve konferanslar aracýlýðýyla bu konulardaki bilinci
yaymak için çok çalýþýyor. Daha iyisi, Saha þöyle

Daha ayrýntýlý bilgi için lütfen aþaðýdaki web

diyor TEN-Eden Anderson. Ama aslýnda, bu bir

ekliyor: Endiþeli Hint sanayisinin büyük bölümü bu

IIP

www.iip-in.com

niteleme testi. Tekrarlý þok titreþim testi türü bir

konudaki bilgisini güncel tutmak için enstitü ile

LNE

www.lne.fr

þey gerçek koþullarýn tam bir simülasyonu deðildir,

temas halinde.

TEN-E

www.ten-e.com

sitelerini ziyaret ediniz.,

sadece iyi bir eleme testidir. Anderson yeni ortaya

Farklý yönetmeliklerin ve önerilerin yol açtýðý

TNO

www.tno.nl

IBCler (Intermediate Bulk Containers) için titreþim testleri, uluslararasý standartlarýn rolü ve

çýkan kompozit IBCler meselesine de iþaret ediyor

karmaþa bazen kurallara daha fazla uymanýn önünde

IAPRI

www.iapriweb.org

ihracat yönetmelikleri ile her bölgede, yerel mevzuatlar arasýnda birçok uyumsuzluk söz

(buna bazen, ve genellikle yanýltýcý olarak, tek yön

engel oluþturuyor. Bu tedbirleri basitleþtirme ve

konusudur. Ancak Birleþmiþ Milletler (BM) hükümleri, tehlikeli maddelerin ambalajlanmasý ile

IBCler denir).

uyumlu hale getirme çabalarý ise bazen karmaþayý
daha da arttýrýyor. Saha, bazý ülkelerde zaten

TNOda ambalaj araþtýrma müdürü olarak çalýþan

nedeniyle BMnin Avustralyalý uzmaný normal elden

kullanýlmakta olan, BMnin bazý ambalajlarda Global

Ton Schilperoord, BMnin tehlikeli madde ambalajlarýna

geçirme sýrasýndaki performansý deðerlendirecek yeni

Uyumluluk Sistemi etiketi kullanma giriþimine iþaret

yönelik önerilerinde yakýn zamanda meydana gelen

bir test önermiþtir. Anderson þöyle diyor: Evet, bir

ediyor. Bunun, en azýndan kýsa vadede, ihracatçýlar

bazý geliþmeler arasýnda sývý madde içeren IBCler

sevkýyatýn hazýrlanmasý ile ilgili kurallar olmalýdýr.

arasýndaki kafa karýþýklýðýný arttýracaðýný tahmin

için titreþim testinin ve düþme testindeki ve

test ekipmanýný ve koþullarýný tanýmlayan ISO

Ama her þeyi test edemezsiniz. Tehlikeli maddeler

ediyor.

diðerlerindeki ISO standartlarý hakkýndaki tartýþmalarýn

geçerli olan bir mevzuattýr yorumunu yapabiliriz.

BMnin, IBClere yani dökme ara ürünlerin

diye ekliyor.

BM Model Yönetmeliði: mevcut geliþmeler

Bu ambalajlarýn nakledilmesi ile ilgili sorunlar

kullanýlacak malzemeler ve yapýlacak testler gibi çok önemli konularýn yer aldýðý, þimdilik

ambalajlarýna yönelik titreþim testi ile ilgili yeni

Fransýz hükümeti adýna BM Alt Komitesine rehber

uluslararasý standardý için baský yapýyor. Örneðin

için uluslararasý standartlar hakkýnda heyecanlý

Yönetmelikler gibi test ekipmanlarý da sürekli

yanýnda, aþaðýdakilerin de sayýlabileceðini söylüyor:

uygulamasý dikkat çekti. Aralýk 2010dan sonra

olmasý için yapýlan testler bu ülkedeki Laboratoire

BMnin Fransýz uzmaný IBC düþme testi için darbe

tartýþmalar varsa, olgunlaþmamýþ ekonomilerdeki

geliþim halinde. Deniz ve hava nakliyesi hükümleri

 Bilirkiþi komitesinin Ekim 2005 tarihindeki

üretilen IBCler için geçerli olacak bu testleri dahil

Nationale de Métrologie et dEssais (LNE) tarafýndan

yüzeyini kararlaþtýrmada ISO standardý 2248e

yerel tedarik zincirinde kullanýlan ambalajlarla ilgili

arasýnda yer alan dolu ambalajlar için istif yükü

toplantýsýnýn ardýndan IBCler hakkýndaki 6.5

etme mantýðý geniþ çaplý kabul gördü. Hollandalý

gerçekleþtiriliyor. LNEnin ambalaj bölümü müdürü

bakýlmasýný öneriyor, çünkü bu yüzeyin özelliðine

birçok mesele daha da acil demektir.

testini desteklemek amacýyla, IIP oluklu mukavva

bölümünde bazý deðiþiklikler yapýldý;

kuruluþ TNOda ambalaj araþtýrma müdürü olan Ton

Bernard Picque þöyle diyor: Titreþim testinin diðer

baðlý olarak farklý sonuçlar alýnabilir.

Mumbaideki Hindistan Ambalaj Enstitüsü (IIP)

kutulara sýkýþtýrma testi uygulamanýn çok uygun

 Ýzin verilen maksimum istifleme yükünü belirtmek

Schilperoord þöyle diyor: Bu yeni test tekrarlý þok

ambalaj türlerinin çoðu için ve hatta yiyecek ve içecek

TNOdan Schilperoord diðer farklýlýklara dikkat

laboratuarlar bölümü baþkaný Prof. Narayan Saha

olacaðýný düþünüyor. Sahaya göre, laboratuarlara

üzere IBClere ilave iþaretler getirildi;

türünde ve bir saat süreyle uygulanacak.

ürünleri için standart olmasý bir paradokstur. Daha

çekiyor: BM iþaretini taþýyan ambalaj uygulamada

enstitünün laboratuarlarýnda testlerin uluslararasý

Avrupadan mikroiþlemci bazlý sýkýþma direnci testi

 Ýç basýnç ve UV korumasý nedeniyle sert IBClerde

Tehlikeli maddelerin ambalajlarýna yönelik bu

önce tehlikeli maddeler için hiç talep edilmemiþ

çok farklý olabilir. Uyumlulaþtýrma hakkýnda ciddi

deniz ve hava nakliyesi yönetmeliklerine ve son 18

cihazlarý getirildi.

izin verilen deformasyon hakkýnda cevaplanmamýþ

test, bazý ülkeler için bilinmeyene bir yolculuk

olmasý da þaþýrtýcýdýr. Bu yeni önerinin ve mevcut

sorular var. BM standartlarýnda kalite güvence

yýla ait genel BM kurallarýna göre yapýldýðýný söylüyor.

Titreþim testleri dünya çapýndaki kurumlarýn

olmakla beraber, ABDli nakliyeciler titreþim testlerini

Model Yönetmeliklerin detayýna inildiði zaman baþka

paragraflarý var, ama bunlar çok farklý yorumlanabilir.

Ancak, yerel piyasada tehlikeli maddelerin elden

en çok yatýrým yaptýðý alanlardan biri. IIP ABDde

 Bulaþýcý maddeler hakkýndaki 6.3 bölümü diðer

zaten yerel olarak yapmak zorunda kalýyorlardý.

paradokslar da göze çarpar. Picque: Testlerin çoðunu

Ambalaj testi baðlamýnda, tekbiçim getirme

geçirilmesi ve nakliyesi için kesin yönetmelikler yok.

tasarlanmýþ RVT ekipmaný temin etti ve Picquein

bölümlere uygun olarak güncellendi;

ABDli test firmasý TEN-Enin Baþkan Yardýmcýsý

anlatan metinlerde kesin ifadeler olmadýðý için test

isteði ISO standartlarýna baðlý olma konusundaki

Sahaya göre, en acil sorular eðitimle ilgili.Birçok

dediðine göre Fransadaki LNE de en yeni titreþim

 Mevcut sýnýrlý miktarlar kavramýnýn yanýnda istisnai

ve Ýþletme Müdürü olan ve Uluslararasý Güvenli Nakliye

merkezleri bunlarý farklý yorumlayabiliyor yorumunu

isteksizlikle dengelenmiþtir. Mevcut standartlarda

ihracatçý ve ambalaj malzemesi imalatçýsý tehlikeli

testi teknolojisinin heyecanlý kullanýcýlarýndan biri.

miktarlar kavramý da getirildi. Bu taným sayesinde

Örgütünde (ISTA) yönetim kurulu üyeliði de yapmakta

yapýyor.

düzenleyici bir metin var, diyor Schilperoord. Alt

maddelerin elleçlenmesinin önemi ve elleçleme,

Belki de bu tür ve diðer test ekipmanlarýnda bulunan

tehlikeli maddelerle ilgili þartlarda bir gevþeme oldu.

sorular var;

olan Larry Anderson, BM Bilirkiþi Alt Komitesinin

Bunu herkesten iyi bildiklerini iddia eden TEN-

Komite gelecekte deðiþiklik yapmak isterse bunu

depolama veya nakliye sýrasýnda ambalajlarýn hasar

ince ayar özelliði daha da yaygýnlaþtýkça, uluslararasý

Bunlar ve uluslararasý nakliye yönetmeliklerinde

tekrarlý þok testi yönündeki tercihinin düþünülerek

Eden Anderson, Fransa ve ABDde IBCler üzerinde

yapma gücünü kaybetmekten korkuyor.

almasýnýn yol açacaðý sonuçlar konusunda bilinçli

güvenlik standartlarý ve tedarik zincirindeki daha

meydana gelen diðer deðiþiklikler hakkýnda Eylül

alýnmýþ bir karar olduðunu söylüyor. Rasgele titreþim

yapýlan deneme amaçlý tekrarlý þok testlerinin çok

Uluslararasý standartlar konusunun bu yýl ve

deðil. Söz konusu riskler her endüstri dalýnda ciddiye

geniþ çaplý ambalaj bütünlüðünün yaný sýra,

ayýnda Ýngilterede düzenlenecek IAPRI

testi (RVT) gerçek nakliye koþullarýný daha iyi yansýtýr,

farklý sonuçlar verdiðini hatýrlýyor. Bütün mesele

önümüzdeki yýl Alt Komitede sýcak tartýþmalara

alýnmýyor diyor Saha.

iþletmelerin spesifikasyonlarý en uygun hale getirme

Sempozyumundan önce özel oturumlarda genel bilgi

ama ekipman çok pahalýdýr - $150,000 ya da

yükün ne kadarýnýn masadan kaldýrýlmasý gerektiðinin

neden olmasý bekleniyor. Ama bu konu, BM ambalaj

Endüstrideki sorumluluk duygusunda bu

isteði gibi tüm faktörler sonuç verecektir.

verilecektir.

$200,000, diyor Anderson. Her ülkedeki test

bilinmesi, diyor Anderson.

testinin ardýnda yatan mantýk hakkýndaki çok daha

eþitsizliðe raðmen, IIP eðitim programlarý, seminerler

merkezinin bu tür ekipmaný alacak imkaný olmayabilir
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Bazýlarý BM test programýnýn her bölümünü
gerçek dünyada olan bir þeymiþ gibi görmek istiyor,

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2007

Bu nedenle, BM Alt Komitesindeki bazý kiþiler

temel sorularla yakýndan iliþkili.

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2007
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