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AMBALAJ MATERYALLERİNİN TİPİ
 1. Kağıt

Kağıt ya da karton, hammadde olan odundan sülfat ya
da sülfit metoduyla elde edilen selülozun safiha haline
getirilmesi ile üretilen bir materyaldir.

 Lifler halinde elde edilen selüloz hamurlaştırılma
sonrası isteğe göre ağartılmakta ve uygun kimyasal
maddeler ilave edilerek yapılan işlem sonrası kağıt
üretilmektedir.
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a. Kraft Kağıt
 Kraft kağıt odun selülozunun öğütülmesi ve

dövülmesini içeren bir proses kullanılarak kahverengi
odun liflerinin güçlü büyük safihalar haline getirilmesi
ile yapılır.

 Selülozun elde edilme yöntemlerinden biri olan Kraft
prosesi kimyasal yöntemlerden biridir. Bu yöntemle
elde edilen özellikle ağartma işlemi uygulanmamış
olan kağıdın direnci yüksektir.

 Düz kahverengi(ağartılmamış) kraft kağıtların en
fazla ticari kullanımlarından biri marketlerde
kullanım için kağıt torbaların yapımıdır.
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b. Sülfit Kağıdı
 Kraft kağıdına göre daha zayıf direnç özelliğine

sahiptir.

 Sülfit kağıtları görüntüsünü ve ıslak direnci ve yağa
karşı direncini artırmak için parlatılmışlardır.

 Yüksek baskı kalitesine sahiptir ve plastik veya folya ile
laminasyon işlemine uygundur.

 Düşük gramajlı sülfit kağıtları küçük torbalar ve
şekerleme ve bisküit ambalajları için sargılık olarak
kullanılmaktadır.
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c. Yağa Dirençli Kağıtlar
 Yağa dirençli kağıtlar diğer kağıtlardan faklı olarak dövme

işleminin daha fazla uygulandığı kağıtlardır. Uzun dövme işlemi
sonunda lifler jeletinimsi bir yapıya sahip olmaktadırlar.

 Sonuçta lifler yoğunlaşıp yağa karşı direnç kazanır. Suya karşı
dirençli değillerdir.

 Kağıtlar çok düzgün yüzeye ve parlaklığa sahiptirler.

 Sülfit kağıtları atıştırmalık yiyeceklerde, şekerlemelerde ve diğer
yağlı yiyeceklerde sargılık olarak kullanılmaktadırlar. Bazen de
yağa karşı daha fazla direnç kazandırmak için plastik filimler ile
kaplanarak kullanılmaktadırlar.

 Ayrıca bazen bisküvit türü pişirme yiyeceklerin altında fırında
kullanılmaktadır. Fastfoodlar veya unlu gıdaların ambalajında da
oldukça fazla kullanılmaktadırlar.
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d.Parşomen Kağıdı
 Selülozun asitle işlem görmesi(defalarca asit

banyosundan geçirilmesi) sonucunda üretilmektedir.

 Selülozun asit ile modifiye edilmesi onu daha düzgün
bir yapı, asit ve yağa karşı dirençli ve bazı ilave
maddelerle ıslak direnci gelişmiş bir materyale
dönüştürür.

 Bu özelliklerinin yanısıra hava ve neme karşı iyi bir
bariyer özelliği yoktur. Yağı geçirmediği için
çoğunlukla yağ ambalajları ve unlu gıdaların
ambalajında kullanılmaktadır.
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Kâğıt Esaslı Ambalaj Maddelerinin 
Kontrolü 

 Gıda maddelerini doğrudan sarmaya veya içine koymaya
uygun kâğıt, karton, oluklu mukavvadan olmalı, içindeki
maddenin bileşimini ve duyusal özelliklerini
değiştirmeyecek, dışarıya sızıntı ve akıntı yapmasına imkân
vermeyecek nitelikte olmalı,

 Gıda ile direkt temas halindeki yüzeyi, boya içermemeli

 Gıda maddeleri ile doğrudan temas edecek kâğıt ve
kartonların bileşiminde titanyumdioksit (TiO2) % 3’ü,
kurşun 20 mg/kg’ı, arsenik 2 mg/kg’ı, klorür %0,2’yi,
poliklorbifenil 2 mg/kg’ı geçmemeli ve bu materyaller,
formaldehit içermemelidir.
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2. KARTON
 Kağıttan daha kalın ve birim alandaki ağırlığı daha

fazladır ve çoğunlukla çok katlı olarak
üretilmektedirler.

 Çoğunlukla nakliye sırasında kutu, karton ve palet
olarak taşıma amaçlı kullanılmaktadırlar. Gıda ile
direk temas edecek şekilde kullanımları çok nadirdir.

 Tamamen kraft kağıttan olanlar, üst katı beyaz olanlar
ya da atık kağıttan yapılanlar olmak üzere çok farklı
şekilleri bulunmaktadır.
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Karton Kutu Ambalaj Maddelerinin 
Kontrolü 

 Ambalajlanacak ürünün şekli, büyüklüğü, birim ağırlığı ve ürünün
yapısı, gıda ise; özel gereksinimleri, ayrıntılı olarak bilinmelidir.

 Kutu üretiminde kullanılacak, ürünün özelliklerine göre seçilen
kartonun özellikleri (kaç gramdan hangi özelliklere sahip kartonla
kutunun üretileceğinin tespit edilmesi).

 Kutu taslaklarının tipi, mümkünse ECMA Avrupa Kutu Üreticileri
Derneği'nin kod numarası kullanılarak, ilgili ölçüler ayrıntılı bir teknik
çizim üzerinde açıklanarak yapılması kutu üreticisinden istenmeli.

 Baskı yönergesi,
 Gereksinim duyulan miktar (karton kutular, ideal koşullar olan 20 –

25° C ‘de %50 nem ortamında bile en fazla üç ay depolanabilir.
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3.Cam
 Cam üç ana maddeden oluşmuştur: Kum, soda ve kireç. Bu

malzemeler, 1500 dereceye kadar ısıtılarak eritilir. Cam
üretiminde ortaya çıkan gazlar ve sıvı atıklar mutlaka filtre
ve arıtma işlemlerinden geçmektedir. Cam ambalaj
üretiminde belli oranda cam kırığı kullanılması hem
teknik, hem de ekonomik bakımdan avantaj sağlamaktadır.

 Cam ambalaj, bilinen en eski ambalaj türlerinden birisidir.
Cam, silisli kumun çeşitli katkı maddeleri eklenerek belirli
sıcaklıklarda eritilmesinden oluşmaktadır.

 Cam ambalaj çok iyi bariyer özelliğine sahiptir ve ürünlerin
taze kalmasını sağlar.

 Dezavantajı kırılabilir ve ağır olmasıdır.
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4. Plastik
 Petrol ve petrol türevlerinden elde edilen plastik

ambalaj, özellikle gıda sektöründe en büyük gelişme
potansiyeline sahip ürün olarak değerlendirilmektedir.
Hafif olması, istenilen şeklin kolayca verilmesi, renk ve
baskı konusunda elverişli olması ve ucuz olması
nedeniyle ambalajlamada tercih edilen bir maddedir.

 Plastik ambalajların değişik türleri bulunmaktadır. Bu
türlerin en başında gelenler, PET (Polietilen
tetraftalat), PVC (Polivinilklorür), PS (Polistren) ve PE
(Polietilen)’dir. Bu isimler, ambalajların kimyasal
yapılarını göstermektedir.
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5. Metaller
 Ambalaj endüstrisinde en yoğun olarak kullanılan metaller

teneke ve alüminyumdur. Teneke, kalay ile kaplanmış
yumuşak saçtan bir levhadır. Teneke kutunun en yaygın
kullanım alanı gıda sanayinde konserveciliktir. Son yıllarda
hediyelik eşyanın pazarlanmasında da teneke kutular
yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, fantezi
teneke kutular mutfak aksesuarı, çay, şekerleme, kurabiye
kutuları olarak yaygın bir kullanım alanı bulmuştur.

 Alüminyum ambalaj malzemelerinin bir ambalaj maddesi
olarak kullanımı da son yıllarda hızla artmıştır.
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Antioksidan ve Antimikrobiyal Ambalaj
 Antioksidan veya Antibakteriyal ambalaj aktif ambalajın bir

uygulamasıdır.

 Aktif ambalajlama ile, çeşitli özelliklere sahip bileşenler ambalaj
malzemesine dahil edilmekte ve bu sayede ambalaja istenilen nitelikler
kazandırılabilmektedir.

 Antimikrobiyal maddelerin kullanımı ile gıdadaki kirlilik oluşumu ve
büyük porsiyonlarda mantar bozulması sonucu patojenik
mikroorganizmaların yüzeyde büyümesi engellenmektedir.

 Bu tür ambalajda dağıtma ve depolama sırasında gıda yüzeyine
antimikrobiyal maddelerin kontrollü serbest bırakılmasına izin
verilmektedir.
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Antioksidan
 Kimyasal bir maddedir. Vücudumuz tarafından üretildiği gibi

dışarıdan gıda yoluyla da alınabilmektedir. Dışarıdan gıda
yoluyla alınan en önemli antioksidanlar A, C, E vitaminleri ve
Selenyum’dur. Bu kimyasallar vücuda alındıklarında, metabolik
faaliyetler sonucu oluşan serbest radikallerin oluşumunu
önlemektedirler. Antioksidanlar serbest radikallerin hücreye
zarar vermesini engellemektedirler.

 Antioksidan Nasıl Çalışır?
Ciğerlerimize çektiğimiz hava vücudumuzun içinde serbest

radikaller denilen zararlı maddelerin oluşmasına neden
olmaktadır. Antioksidanlar ise oluşan bu serbest radikaller ile
savaşarak vücudumuza zarar vermelerini engellemektedirler.

 Antioksidan’ın Faydaları Nelerdir?
Antioksidanlar serbest radikallerin sebep olabileceği tüm

rahatsızlıklara karşı vücudu korumaktadır.
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Serbest radikal nedir ?
 Serbest radikaller, genellikle bir elektronunu kaybetmiş bir

oksijen atomu içeren moleküllerdir. Bu durum onları
kararsız (reaktif) bir hale getirmektedir. Eksik
elektronlarını komşu moleküllerin elektronlarından
tamamlamak için çalışmaktadırlar. Bu sırada DNA'ya
hücum edebilirler ve fonksiyon bozukluğu, mutasyon ve
kansere yol açarlar. Enzimlere ve proteinlere saldırarak
normal hücresel faaliyetleri bozabilirler. Kan damarlarımızı
döşeyen hücrelerin zarlarında meydana gelen bu tür bir
tahribat, atardamarların sertleşmesine, kalınlaşmasına ve
nihayet kalp krizi ve felçlere yol açabilir. Serbest
radikallerin kollejendeki proteine saldırması, protein
molekülleri arasında çapraz bağlar oluşmasına ve
dokularda sertliklere neden olur.
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 Ayrıca Antioksidanlar gıdaların saklanmasında da
kullanılmaktadırlar. Gıda içeriklerine baktığımızda
Antioksidanları görebiliriz.

 Besinlerin bozulmadan saklanması açısından değil
aynı zamanda yediğimiz besinlerin kanımızda
oksijenle etkileşimi sırasında oluşturduğu oksidasyonu
( ya da bozulmayı) da engellediği için insan sağlığı için
oldukça faydalıdırlar. Antioksidan maddeler içeren
besinler tüketmek sağlık açısından bir zorunluluktur.
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Sonuç ve Öneriler

 Gıda ambalajlama, gıdanın son kullanıcı olan tüketiciye güvenilir bir şekilde
ulaşmasını sağlayan, gıda üretim aşamalarının bir parçasıdır.

 Gıda ambalajlama teknikleri ve uygulamaları ile farklı gıda ürünlerine uygun
materyallerin seçimi mümkün olmaktadır. Doğru malzeme ve teknik sayesinde
gıdanın tazeliğini koruması ve raf ömrü uzatılabilmektedir.

 Yeni teknolojiler ile üretilen gıda ile direk temas eden gıda ambalajlarının
yaygınlaşması ve bu ambalajların gıda güvenliği açısından antioksidan ve
antimikrobiyal özellik kazandırılmış ambalajlar olması onların önemi artmış
bulunmaktadır.

 Gıdalardaki migrasyonun en önemli nedeni gıda ambalajlarıdır.
 Güvenilir gıda ambalajlarının üretimi ve tüketimi için ambalaj üreticisi, gıda

üreticisi ve araştırma birimlerinin ilişkili çalışması doğru sonuç verecektir.
 Ayrıca bu çalışmaları destekleyecek yasal düzenlemelerin ve denetlemelerin

yapılması kaliteyi artıracaktır.
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