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Metal taç kapaklar

Kapaklar

Sürtünme ile takýlan ve manivela ile açýlan
Resim 2: Metal taç
kapaklar

Bu tür kapaklar vidalý ya da týrnaklý kapaklar
gibi üretilir. En bilinenleri boya kutusu veya

Kapak, bir ambalajý kapatmak ve onun içerme, koruma ve saklama fonksiyonlarýný yerine getirmesini

kakao kutusu kapaklarýdýr.

saðlamak için kullanýlan malzemedir. Yani ambalajýn içindeki ürünün, ambalajýn içerisinde kalmasýný

Bira ve gazlý içecek þiþelerinde kullanýlan

Tüm bu kapaklarýn kapatýlmasý iþlemi

saðlayan kapak gerektiðinde kolayca mekanik olarak ambalajdan ayrýlabilmelidir.

kapaklardýr. Daha önceden baskýsý yapýlmýþ metal

genellikle contalar sayesinde olur. Eskiden ince

levhalardan kesilerek þekillendirilirler. Kapaðýn

mantar plakalar conta olarak kullanýlýrken

içerisindeki conta da ya önceden hazýrlanýr ya

günümüzde artýk genellikle EVA bazlý plastisol

da kapaðýn içine plastisol akýtýlarak oluþturulur.

contalar tercih edilmektir. Bu contalar temas

Bugün artýk döndürülerek açýlan yani twist

edecekleri ürün ile kimyasal açýdan uyumlu

off taç kapaklar da sýkça kullanýlmaktadýr.

olmak zorundadýr. Ambalajýn içerdiði ürüne göre

Hem açacak kullanýlarak hem de döndürülerek

bazý contalarda gaz bariyeri özelliði de tercih

açýlan bu tip kapaklarda tacýn etek kýsmý kývrýlýp

edilmektedir.
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Vidalý metal kapaklar
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Roll-on metal kapaklar

Diþli ya da vidalý metal kapaklar ambalajýn aðýz

Roll-on metal kapaklar, önceden baskýsý yapýlmýþ

kýsmýndaki diþliler etrafýnda dönerek, ambalaja

metal levhadan imal edilir. Kapak bir kovana

geçirilir ve tam bir kapama saðlanýr. Genelde

dönüþtürülüp içi astarlandýktan sonra

kapaðýn 360 derece ya da biraz fazla

kapatýlacaðý ambalajýn aðzýna takýlýr ve kapak

döndürülmesi yeterli olur. Bu kapaklar, saç levha

kapatma makinesi ile haddelenerek ambalaj

ya da alüminyumdan imal edilir. Vidalý kapaklar

kapatýlýr.

Sport Cap

Bastýr kapat/döndür aç metal kapaklar

ayrýlabilir. Kapak imalatý sýrasýnda þekillendirme

Pres on/twist off yani bastýr kapat/döndür aç

Kapak seçiminde aþaðýdaki faktörler

prosesinin ardýndan tümüyle oluþturulmuþ

metal kapaklarýn içinde plastisol conta bulunur.

mutlaka dikkate alýnmalýdýr:

kapaðýn içine plastisol conta akýtýlýr veya elle

Bu conta ýsýtýlýp vakumla kapatma sýrasýnda

 Kapaðýn malzemesi ile ambalajýn içinde yer

yerleþtirilir.

alacak ürünün kimyasal açýdan birbirine uyumlu
olmasý gerekmektedir.
 Kapaðýn malzemesi ile ambalajýn malzemesi
birbirine uygun olmalýdýr.
 Dolum sýrasýnda kapaðýn kapatýlmasý mümkün
olan en kýsa sürede gerçekleþtirilmelidir.
 Kapak ambalajdan sýzýntý olmasýný mutlaka
engellemelidir. Ayný þekilde hiçbir gaz, sývý ya

geniþleyerek ambalajýn aðzýnda bulunan diþli
kýsma geçer. Daha sonra tüketici kolaylýkla

Týrnaklý metal kapaklar
Twist ya da týrnaklý metal kapaklar vidalý
kapaklardan daha çok stres altýndadýr ve bu
yüzden daha kalýn malzemeden üretilir. Bu
kapaklar ambalajýn aðzýndaki diþleri yakalayacak
þekilde tasarlanýr. Kapaktaki týrnaklar, aðýzdaki

çevirerek bu kapaðý açar. Bu tür kapaklarýn üst
ortasýna bazen kabartma bir bölüm yerleþtirilir.
Ambalajýn içindeki vakum kapaðýn ortasýndaki
bu bölümü içine çeker. Açýldýðýnda ise bu kýsým
duyulabilecek bir ses çýkararak yukarý doðru
kalkar.

Plastik kapaklar hem termoset yani ýsýtýldýðý

Polipropilen kapaklar, polietilen ile

zaman katýlaþan hem de termoplastik yani

kýyaslandýðýnda daha az viskoelastik

ýsýtýldýðý zaman yumuþayan plastiklerden imal

deformasyona uðrar. Þekillendirmesi ve

edilebilirler. Günümüzde termoplastikler

renklendirmesi daha kolay bir malzemedir. Bu

diðerlerinin de yerini almaya baþlamýþtýr.

yüzden çok tercih edilmektedir.

AMBALAJ, TEKO ALÜMÝNYUM.

Aþaðýda isimleri verilen firmalar ise ürettikleri
ürünü tamamlayýcý kapak üretimi
gerçekleþtirmektedir:
EMÝNÝÞ, ERDEM ÇELÝK AMBALAJ, BANTAÞ
AMBALAJ, BAÞAK METAL, ÞÝMÞEK AMBALAJ,
SOYDAM AMBALAJ, HÝLAL AMBALAJ, KEREM

Resim 3: Plastik kapaklar

Türkiyedeki plastik kapak üreticilerinden
bazýlarý:
ALPLA PLASTÝK, AYM AMBALAJ, BERÝCAP,

resinleri gibi polimerlerin uygun kalýplara dökülüp

uzamasý ve az bir deformasyon gerektiði yerlerde

EMÝNÝÞ, FARMAMAK, HUHTAMAKÝ ÝSTANBUL,

kür edilmesiyle imal edilirler. Bu kapaklarýn

sýkça kullanýlýr. Kendisinden büyük kaplara

PAPÝKS, PETEK PLASTÝK, PLAÞ PLASTÝK, ÖZLER,

yüksek sýcaklýklara ve kuvvetli çözücülere karþý

gerdirilerek kapatma saðlayacak bazý kapaklarýn

SARTEN AMBALAJ, SENAPA STAMPA AMBALAJ,

dayanýklýlýðý mükemmeldir. Metal kaplama

da PEden yapýlmasý uygundur.

SEPLAST AMBALAJ, TEKNÝK PLASTÝK, TOLGA
PLASTÝK, ÜSTÜN PLASTÝK

Polistiren (PS) de özellikle parlaklýðý ve

kapatma saðlanýr. Bu tip kapakta tam kapatma
vidalý kapaktakinden daha az döndürülerek

Termoplastik kapaklar ise genellikle

 Kapak yerine göre tüketicinin kolay açýp

saðlanmakta ve bu yüzden daha seri kapatma

polipropilen (PP) ve polietilen (PE) gibi

gerçekleþtirilmektedir.

termoplastiklerin enjeksiyonla kalýplanmasý
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KONTENSAN, SARIBEKÝR AMBALAJ, SARTEN

Polietilen ise þarap týpalarý gibi çekme

engellemelidir.

açamayacaðý (çocuklar için) tipte olmalýdýr.

KOLAY AÇILIR KAPAK, KONBAÞ AMBALAJ,

Termoset kapaklar, formaldehit ve amino

da mikroorganizmanýn ambalajýn içine girmesini

kapatabileceði (yaþlýlar için) ya da kolaylýkla

ALTINTAÞ (GOLDCAP), AMCOR, KARTAL TENEKE,

K A P A K L A R

uygulamalarý için ideal malzemelerdir.

diþlerle kilitlenir ve yumuþak bir conta ile tam

bazýlarý:

kapatma saðlanýr.

P L A S T Ý K

mmye kadar sürekli diþ) olarak iki gruba

Türkiyedeki metal kapak üreticilerinden

AMBALAJ.

þiþenin aðzýna uyumlu hale getirilerek tam

CT (40 mm ya da üzeri sürekli diþ) ve CTB (38

42

metal kapaklar

Resim 1: Bastýr kapat/döndür aç
metal kapaklar

þeffaflýðý nedeniyle kapak uygulamalarýnda tercih
edilen plastiklerdendir.

yöntemi ile üretilirler.
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Araþtýrma
Kaynak: EAFA  Avrupa Alüminyum Folyo Derneði

2007 için Alüminyum folyoda
Rekor büyüme bekleniyor.

Bugüne kadar plastiklerin kimyasallara ve doðal ortam þartlarýna dayanýklýlýðý hep istenilen bir özellikti.
Son dönemde yaklaþýk 50-60 sene önce üretilen plastik kökenli malzemelerin hala daha doðada bozulmadan
kaldýðý, denizlerde nehirlerde plastik atýklarýn çevreyi kirlettiði görülünce önlem alma ihtiyacý doðmuþtur.

Özellikle geliþmiþ ülkelerde sivil toplum örgütlerinin

uygulamaya baþlamýþtýr. Amacýmýz, en azýndan toprak

gönderilmesi,

de baskýsý ile plastik atýklarýn nasýl geri kazanýlabileceði

altýna gömülen veya doðaya atýlan BOPP&CPP türevi

 2. altý ayý ambalaja son halini veren müþterilerimizin,

2006 yýlýnda sevkýyatlarýn 2005

üzerinde daha fazla çalýþýlmaya baþlanmýþtýr. Buna

ambalaj malzemeleri olan ürünlerimizin 2-3 yýl

bu filmlerin üzerine baský uygulamasý

bir örnek vermek gerekirse 1995 yýlýna kadar

içerisinde bozunarak doðaya kazandýrýlmasýdýr. Deðiþik

 Takip eden 1yýl ürünün rafta yer almasý.

yýlýndaki 839.200 ton seviyesinden

Amerika`da topraða gömülen plastik atýðýn miktarý

hammadde üreticileri ve bilim kuruluþlarý ile yaptýðýmýz

 Son yýl ise ürünün doðaya atýlarak veya gömülerek

yaklaþýk 20 milyon tondur.

çalýþmalar sonucunda

oxo-bio bozunur olarak

imha edilmesi olarak düþünülebilir. Standart polimerler

% 3,7 artarak 870.300 tona ulaþtýðý

Özellikle yeni neslin tüketim alýþkanlýklarý plastik

tanýmlayabileceðimiz ambalaj filmleri geliþtirilmiþtir.

gibi yakýlarak enerji elde edilmesi de mümkündür.

kullanýmýný her geçen gün arttýrmaktadýr. Þehirleþme,

Bu tekniðin temelleri 1930`lu yýllara kadar

Yani ürün doðaya atýldýktan ortalama 1 yýl içerisinde

aile yapýlarýnýn küçülmesi, kullanýlan tüketim

dayanmaktadýr.

tamamen bozulmuþ olacaktýr.

Alüminyum folyonun rekor kýrdýðý

ve Avrupada GSMHnýn üzerinde
istisnai bir büyüme oraný elde
edildiði bildiriliyor. (+% 2,7).

Tonaj bazlý büyümenin kalýn cidarlý kaplarýn

malzemelerinin porsiyonlarýnýn azalmasý doðal olarak

Ürettiðimiz bu filmler oxo-biodegradable sýnýfýnda

kullanýlan ambalaj miktarýnýn artmasýna neden

olup bu konudaki standart`ýn (BS 8472) Ocak 2007

olmaktadýr.

ayýnda Ýngiltere`de çýkmasý beklenmektedir. Bu

Polinas esnek ambalaj sektörüne hizmet veren

son üç ayýna kýyasla (201.100 ton) % 5,3

Kýsaca açýklamak gerekirse;

olduðu gibi bu sýnýf için de bir logo ve yasal düzenleme

en büyük esnek ambalaj malzemesi üreticisidir. Ana

1. Filmin üretimi esnasýnda içerisine bozunumu

çýkarýlarak üreticilerin daha az atýk vergisi ödemesi

komponentleri, yalýtým malzemeleri ve diðer

ürünlerimiz BOPP & CPP`dir. BOPP (çift yönlü gerdirilmiþ

saðlayacak kimyasal konur. Bu kimyasal metal iyonu

son kullanýcýlarýn da içleri rahat olarak gýdalarýný

endüstriyel uygulamalar sayýlabilir.

polipropilen), CPP (gerdirilmemiþ polipropilen). Herhangi

içeren poliolefin taþýyýcýlý bir katkýdýr.

tüketmeleri saðlanacaktýr.

bir markete girildiðinde raflarda görülen, bisküvi,

2. Film güneþ ýþýðý veya UV ýþýðý görünce kimyasal

Polinas bu konuda yaklaþýk 4 yýldýr çalýþmaktadýr.

gofret, cips ambalajlarý, meþrubat etiketleri, makarna

katký içerisindeki foto initiator bozulum reaksiyonunu

Hemen hemen 80 çeþitten oluþan ürün grubunun

poþetleri genel olarak BOPP ve CPP esaslýdýr.

artýþla 211.800 tona ulaþýldýðýndan sektörde

(esnek) ambalajda kullanýlan ürünlerin ise %

iyimserlik için daha da çok sebep oluþmuþ

Avrupa Alüminyum Folyo Derneði alüminyum

2,9 oranýnda arttýðý bildiriliyor.

görünüyor. Kalýnlýðý fazla olan ürünler % 17,8

folyonun sarýlmasý ve açýlmasý iþini yapan ve

EAFA Baþkaný, Hydro Aluminium, Folyo Ýþ

artarken ince ürünler % 3 artmýþ. EAFA bölgesi

alüminyum folyo ile her tür fleksýbýl (esnek)

Birimi Baþkaný Fred McDonogh, Rakamlar

dýþýna yapýlan ihracat 2006 boyunca yüksek

alüminyum folyonun tüm uygulamalardaki

bir seviyede istikrarýný korumuþ.

popülerliðinin arttýðýný gösteriyor ve bu

Rakamlar bugün Avrupadaki folyo pazarýnýn

mükemmel performansýnýn 2007 boyunca devam

yaklaþýk % 98ine karþýlýk gelen EAFA için çok

etmesini bekliyoruz açýklamasýný yaptý.

baþarýlý bir yýl olduðunu gösteriyor ve Rusya ve

McDonogh bir de uyarýda bulundu: Hammadde

Türkiye dahil Avrupanýn hemen hemen bütün

fiyatlarýnýn sürekli yüksek olmasý müþteriler

ülkelerini kapsýyor.

standardý takiben kompost olabilen ambalajlarda

tek çatý altýnda 100.000 ton kapasite ile Avrupa`nýn

imalatýnda kullanýlan ürünlerin % 7.8 ve fleksýbýl

baþlatýr.

bio-bozunur çeþitlerini pazar taleplerine göre kademeli

ambalaj imal eden þirketleri temsil eden

Bu genel bilgiden sonra tekrar baþýný Ýngiltere

3. Polimer zinciri havadaki oksijenle hýzlý bir þekilde

olarak yapmaya baþlamýþtýr.

ve Almanyanýn çektiði geliþmiþ Avrupa ülkelerine

okside olmaya baþlayarak daha düþük molekül aðýrlýklý,

Bozunma iliþikteki grafikte gösterilmektedir.

uluslararasý bir kurumdur. Batý, Orta ve Doðu

dönersek, bu konuda çok ciddi çalýþmalar içerisine

aktif olmayan okside olmuþ polimer parçacýklarýna

Farklý katký oranlarý ile yapýlmýþ Roll 1, Roll 2 numuneleri

Avrupadaki firmalar dahil 120den fazla üyesi

girdikleri görülmektedir.

dönüþmeye baþlar. Bu süreç oksijenle bozunum (oxo-

güneþ ýþýðý simule edilerek (UVA, UVB) 50 cC `de

degradation) süreci olarak adlandýrýlýr. Toprak altýnda

hýzlandýrýlmýþ yaþlandýrmaya tabii tutulmuþtur. Karbonil

veya bio-bozunur ambalaj malzemelerine geçmeye

veya açýk havada da gerçekleþebilir.

deðerindeki deðiþimden bozunmanýn ne kadar hýzlý

çalýþmakta PVC gibi CL (Halezon) içeren ambalaj

4. Polimerler zaten enerjisi yüksek organik

gerçekleþtiði görülmektedir. Bu bozunum filmin

malzemelerine yüksek atýk vergisi uygulanmaktadýr.

malzemelerdir. Bu küçük polimer parçalarý, bakteriler

gerilme, uzama, parlaklýk gibi fiziksel ve mekanik

Bunu Almanya takip etmekte; bio-bozunur veya geri

için bir besin deðerindedir. Bakteriler yaþadýklarý her

özelliklerinin deðiþmesinden de rahatça takip

dönüþümü olan malzemelerden hiç vergi almayýp

ortamda bu polimer parçalarýný yiyerek CO2, H2O ve

edilebilmektedir.

bulunmaktadýr.

Ýngiltere, Kraliçe`nin emri ile geri dönüþümlü

arasýnda endiþeye neden oluyor. Ancak,

Alüminyum folyonun yaklaþýk dörtte üçünün

alüminyum folyo üreticileri müþterilerle yakýn

kullanýldýðý ambalajlarda dayanýklýlýk, þekle girme

veya cüzi miktarlara düþürürken, PVC gibi malzemelerin

bio-kütle (bakterinin kilo, enerjisi olarak düþünülebilir)

iþbirliði yaparak alüminyum folyo bazlý ambalaj

ve bariyer özellikleri nedeniyle folyo birçok

hem kullaným alanlarýna sýnýrlama getirip hem de

açýða çýkarýr.

çözümlerinin rekabet gücünü ürün yenilikleriyle

fleksýbýl (esnek) ambalaj ve kap/konteynýr

yüksek atýk vergisi almaktadýr. Dünyanýn diðer

Böylece yaklaþýk 50-100 sene alabilecek bir geri

uygulamalarýnýn vazgeçilmez bir parçasý olmuþtur.

tarafýndaki Tayvan ve Çin`de ise bio-bozunur PE sera

dönüþüm süreci 2-3 yýl içerisinde gerçekleþmektedir.

toprak örtüleri kullanýlmaya baþlanmýþtýr.

Planladýðýmýz geri dönüþüm süreci yaklaþýk 2,5-3

ve süreçte ve tedarik zincirinde optimizasyon
yaparak sürekli iyileþtiriyor.
2006 yýlýnýn son üç ayýnda, 2005 yýlýnýn
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Oxo-Bio Bozunur Plastik Ambalajlar
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Alüminyum folyonun diðer kullaným alanlarý
arasýnda otomotiv ve diðer ýsý alýþveriþi

Dünya`da bu geliþmeler olurken, ülkemizde Polinas
bu geliþmeleri yakýndan takip ederek kendi ürünlerine

yýldýr.
 Bu sürecin ilk 6 ayý filmin üretilmesi ve müþterimize
Duran Yücel
Satýþ Destek Müdürü / Polinas
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