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Kupakok: új EU szabályozás és innovációk 

 
A kupakok és záróelemek piaca állandó mozgásban van. A termelés hatékonyságának 

növelése, a teljesítmény, a ciklusidők, a műanyag csomagolások szabályozása, a fenn-

tarthatóság javítása és a márkatulajdonosok igényei közötti megfelelő egyensúly megte-

remtése sok feladatot ad a fejlesztőknek és gyártóknak. 

 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; műanyag kupakok; 

polietilén. 

 

 

A termelés hatékonyságának növelése, a teljesítmény, a ciklusidők, a műanyag 

csomagolások szabályozása, a fenntarthatóság javítása és a márkatulajdonosok igényei 

közötti megfelelő egyensúly megteremtése egyre fontosabbá válik a kupakok és 

záróelemek piacán. A fröccsöntő gépek gyártói megtalálták a termelés növelésének 

módjait az új anyagokra és esztétikai követelményekre vonatkozóan. Az alapanyagok 

beszállítói, a kupakok és záróelemek előállítói új módszereket keresnek a fenntartható-

ság javítására. 

A Husky Injection Molding Systems szerint jelenleg a műanyag kupakok és 

záróelemek piacának három fő iránya van: a fenntarthatóság és az egyszer használatos 

műanyagok szabályozása, a súlycsökkentés, valamint a prémiumformák és -funkciók 

előtérbe kerülése. A fenntarthatóság tekintetében egyes joghatóságok új előírásokat 

javasolnak az egyszer használatos műanyagokra vonatkozóan. Ennek az a célja, hogy 

minimálisra csökkentsék a hulladékok okozta környezeti hatásokat. Az Európai Unió 

az első olyan régió, ahol az egyszer használatos műanyagok felhasználását szabályozó 

jogszabályokat fogadtak el. A törvény előírja, hogy 2024 áprilisáig minden egyszer 

használatos, legfeljebb három liter térfogatú műanyag palackon a kupaknak rajta kell 

maradni. E törvény célja, hogy jelentősen csökkentse a záróelem hulladékok mennyi-

ségét. Ez kiváló lehetőséget biztosít a márkatulajdonosok számára, hogy környezetvé-

delmi elkötelezettséget vállaljanak, miközben a termékeiket a polcokon megkülönböz-

tethetik az új és innovatív zárószerkezetekkel. 

A súlycsökkentésre irányuló trend továbbra is előremutató, ami két célt szolgál. 

Egyrészt védi a környezetet, mivel a termék előállítása kevesebb műanyagot igényel, 

miközben csökkennek az anyagköltségek. A prémium kupakok és záróelemek formái-

ra és funkcióira is kiemelt figyelmet fordítanak a márkatulajdonosok. A polcokon való 

megkülönböztetés előmozdítása érdekében kihasználhatják a palack és a záróelem ki-

alakítását. Számos eszköz van annak megvizsgálására, hogyan lehet egy prémium ter-
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méket „kommunikálni” a kupakon keresztül. Ezek egyike a kupak magassága. Általá-

nosságban elmondható, hogy minél nagyobb a magasság, annál nagyobb a megfogási 

terület, ami kedvezőbb nyitási és zárási élményhez vezet (1. ábra). A magasabb kupak 

egy prémium érzetet ad, mivel a csomagoláson kiemelt jelentősége van. Rovátkolás, 

recézés is használható (2. ábra). Ezek mennyisége, formája, gyakorisága, profilja és 

mélysége is hozzájárul a prémium érzethez. Hallható és tapintható visszajelzéseket is 

lehet használni. A felpattintható (flip-top) és visszanyomható kupakok esetében egy 

„kattintás” hallható nyitáskor és záráskor. A nyitás és zárás tapintással vagy ellenállási 

erővel további visszajelzést adhat a termék prémium pozicionálásához. 

 

 
  

1. ábra Különböző magasságú kupakok 

 

 

 
 

2. ábra Különböző felületű kupakok 

 

 

A fentieken kívül számos új megoldás szükséges a kupakok és záróelemek 

fröccsöntésében is. Az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó szabályozások 

újragondolást igényelnek abban a tekintetben, hogy miként fejleszthetők ki a palack-

hoz szorosan illeszkedő záróelemek. Ezeknek az új tervezéseknek kielégítő fogyasztói 

élményt kell nyújtaniuk, hasonló vagy jobb termékteljesítményt kell biztosítaniuk, és 

mindezt a záróelem súlyának növelése nélkül kell elérniük. A Husky folyamatosan újít 

és együttműködik olyan megoldásokban, amelyek javítják az újrahasznosíthatóságot és 
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több újrahasznosított anyagot tartalmaznak. Ez magában foglalja a kutatásban való 

részvételt, az alternatív anyagokkal és a tervezett csomagolásokkal kapcsolatos part-

nerségek kialakítását. A cég kisebb méretű szénsavas üdítőitalos kupakokat vezet be, 

amelyek kompatibilisek az új palacknyak kialakításokkal és kisebb súllyal is megha-

ladják a jelenlegi teljesítményszintet. 

Az Engel a teljesen elektromos E-cap fröccsöntő gépek továbbfejlesztésén dol-

gozik. Az E-cap optimális mozgásprofilokkal rendelkezik és sikerült csökkenteni a 

kupakgyártás ciklusidejét is. Valós gyártási körülmények között az E-cap 2440/380 

berendezéssel 26 mm-es PE-HD kupakok dézsmabiztos betétekkel két másodperc cik-

lusidő alatt állíthatók elő. Az optimalizált mozgásprofilok megnövelik a teljesítményt. 

A 3800 kN-os záróerejű E-cap 380 szárítási ciklusideje mindössze 1,4 másodperc. Az 

E-cap az egyetlen berendezés a piacon, amely a teljesen elektromos működést akár 

4200 kN záróerővel is biztosítani tudja. Ugyanakkor kategóriájában a leghatékonyabb 

gép az energiafelhasználás tekintetében. Jelentős teljesítménye ellenére nagyjából csak 

0,4 kWh villamos energiát igényel 1 kg műanyag granulátum feldolgozása. 

A Sumitomo (SHI) Demag, a Waldorf Technik és a Roth Werkzeugbau együtt-

működésében elkészült, teljesen automatizált IML (in-mould labelling) gyártósorral 

több mint 7500 könnyen nyitható, dekorált törlőkendő tárolódoboz fedél gyártható 

óránként. A gyártósor tagja a Sumitomo ultra nagy sebességű, 580 tonnás El-Exis SP 

fröccsöntő gépe 12+12-fészkes rakatoló szerszámmal. Az integrált, nagy sebességű 

Waldorf Technik robot helyezi be a címkéket a szerszámba, majd eltávolítja és lezárja 

a 24 csuklós fedelet, amint azok a szerszámból kikerülnek. Ezt addig kell elvégeznie, 

míg a polipropilén alakítható. A fedeleket ezután szállítószalagra helyezik, ahol a mi-

nőséget egy kamera ellenőrzi, majd a fedelek csomagolása következik. A fedél bizton-

ságos zárhatósága miatt a törlőkendők nem száradnak ki, de fontos az egy ujjal való 

nyitás és zárás is. A fedél alapanyaga szűz polipropilén, így a fedél és a címke haszná-

lat után együtt újrahasznosítható.  

A StackTeck Systems 1×4-es flip-top kupak szerszáma egy szervo működtetésű 

IMC mechanizmust tartalmaz. A hagyományos IMC szerszámhoz képest, amelynek 

zárási ciklusidő késleltetése 1,5 másodperc, a szervo mechanizmus mindezt 0,35 má-

sodperc alatt végzi el, ami 75%-os időbeli csökkenést jelent. Az optimális hűtés érde-

kében a KoolTrack szerszám kialakítása rövidíti a tartási/hűtési időt és 3–4 másod-

perccel gyorsabb teljes ciklusidőt eredményez a hagyományos flip-top kupak szer-

számhoz képest. A szervo hajtástechnika alkalmas menetes kupakokhoz is egy egysze-

rű interfészen keresztül. A szerszámnak önálló szervo vezérlődoboza és kézi vezérlője 

is van, amely szabványos Euromap felületet használ. 

A SABIC új multimodális PE-HD családja jó érzékszervi tulajdonságokat bizto-

sít a kupakoknak és záróelemeknek. A feszültségrepedési ellenállása (ESCR) és jó fo-

lyása lehetővé teszi, hogy nagyon könnyű záróelemeket tervezzenek. A SABIC HDPE 

CCX027C polimer kiváló nyírással szembeni ellenállással rendelkezik, ami azt jelenti, 

hogy a viszonylag alacsony MFI (0,8 g/10 min, 2,16 kg) ellenére a fröccsöntés közbeni 

áramlási jellemzői hasonlóak a több mint háromszor nagyobb folyásindexű PE-HD 

polimerekéhez. A fenntarthatósághoz járul hozzá, hogy az ESCR és a fizikai tulajdon-
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ságok, mint például a merevség és az ütésállóság, javítása extra súlycsökkentést enged 

meg. Az alacsonyabb feldolgozási hőmérsékletek segítenek az energiamegtakarításban 

és a ciklusidők csökkentésében, a jobb érzékszervi jellemzők miatt pedig a kupakok 

nem befolyásolják a becsomagolt termék ízét, ami különösen fontos a palackozott vi-

zeknél. A vállalat megújuló nyersanyagokat is használ a polietilének és polipropilének 

előállításához. A részben bioalapú műanyagok tulajdonságai megegyeznek a nem 

megújuló energiaforrásokból előállított műanyagokéval. 

Az RPC Bramlage pumpás adagolója kényelmesen használható a kozmetikai és 

testápolási termékeknél, egyedi megjelenése figyelemfelkeltő. A pumpával minimális 

erővel 1,5 ml termék adagolható. A flakonokat az ügyféllel konzultálva tervezik meg, 

biztosítva a legkisebb súlyt, a szükséges termékvédelmet és a kompatibilitást. A pum-

pafejek szállítása zárt állapotban történik, a maximális helykihasználás érdekében. A 

dekorációs lehetőségek széles választéka, a speciálitások, mint pl. puha tapintás, víz-

csepp, gumi és fényes hatások, biztosítják a prémium és a teljes mértékben személyre 

szabott megjelenést. 

A cég Twist-Up levegőmentes, rejtett adagolója hatékonyan védi a termékek 

természetes összetevőit. A tartály felső részének elfordításával biztosítható a krém 

szabályozott adagolása és higiénikus alkalmazása. A prémium megjelenéshez a Twist-

Up felső része lakkozott sárgaréz, a fehér alap két színben szitanyomtatott. 

A Closure Systems International (CSI) intelligens csomagolási technológiát in-

tegrált a záróelemekbe. Az új csomagolási megoldás, a Talkin’ Cap rövid hatótávú 

kommunikációs (NFC) címkéket használ a zárókupak belsejében. Ez a technológia 

hatékony platformot biztosít a mobil marketing tevékenységhez a csomagolás egysze-

rű érintésével. A márka és a termék megbízhatósága a fogyasztói lojalitás szempontjá-

ból elengedhetetlen. A Talkin’ Cap termékbiztonságot nyújt, csökkenti a márka tulaj-

donosainak felelősségét a hamisítás és a „szürke piaci” elleni tevékenység védelme 

révén az egész forgalmazási láncban. Lehetővé teszi a fogyasztók valós idejű össze-

kapcsolását a vásárlás helyszínén, így a gyártók a dinamikus kölcsönhatás révén in-

formációt gyűjthetnek. A fogyasztók 90%-a használja okostelefonját a vásárlási dönté-

sek meghozatalában, ezért a Talkin’ Cap hatékony módja a marketing tartalmak, a 

márka- és termékinformációk, a játékok, a hűségprogramok fogyasztók felé való köz-

vetítésének. 

Az egy darabból álló kupakoknál a könnyű, nagy teljesítményű termékek teljes 

zárási megoldást nyújtanak és lehetővé teszik a palackozók számára a működési költ-

ségek csökkentését. A CSI HF-Lok V 33 mm/38 mm kupakokat optimálisan a melegen 

töltött, szénsavmentes italok zárására tervezték. Dézsmabiztos zárást kínálnak és kom-

patibilisek a 9001-5533 (33 mm) és a 9001-4138D (38 mm) palack kialakítással. A 38 

mm-es Sport Flip Top ideálisan zárja az aktív életet élő fogyasztók számára tervezett, 

útközben fogyasztható, melegen töltött, szénsavmentes italok, például gyümölcslevek, 

sportitalok és ásványvizek, palackjait. Egy kézzel nyitható, kettős dézsmabiztossággal 

rendelkezik és kompatibilis a 38 mm-es 1845-ös palack kialakítással. 
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3. ábra DIN 60 TAP kupak a Bericaptól ipari termékekhez 

 

 

A Bericap új záróeleme, a DIN 60 TAP egy biztonságos, kényelmes és időtakaré-

kos egylépcsős zárási megoldás ipari termékekhez, amelynél már nem szükséges eltá-

volítani a kupakot a kiöntő használatához (3. ábra). Ehhez a védőmembrán anélkül 

szakad át, hogy beleesne a betöltött termékbe. Mivel a záróelem nem érintkezik más 

tárgyakkal, kupak és a termék teljesen tiszta és higiénikus marad a használat során. 

A Bericap Ring Peel Liner egy új generációs, indukciósan hegesztett korong IHS 

csavaros kupakokhoz, amely pontos tömítést nyújt a PE flakon nyakán. A kialakítás 

kiküszöböli a hagyományos tömítések nyitási problémáját, a PE és az alumínium fólia 

réteg is a flakon nyakán marad. A tömítés könnyedén eltéphető a PE gyűrű felemelé-

sével. A flakon nyakán maradt PE réteg tömítésként funkcionál újrazáráskor és az első 

nyitás után visszahúzódik, miközben védelmet nyújt a szivárgás ellen. A könnyű sza-

kíthatósága miatt nincs szükség további eszközre, például csavarhúzóra, kulcsra vagy 

késre a fólia eltávolításához, így az ujjak tiszták maradnak. 
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