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AÇIKLAMALAR 
 

 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI Şişirme İle Üretimde Makine Ayarları 

MODÜLÜN TANIMI Şişirmeyle üretimde makine ayarları,şişirme ile işlemde 

işleme sıcaklıkları, basınç ayarı yapma, hız ayarı yapma 

bilgilerini kullanarak plastik şişirme makinelerinde üretim 

yapma yeterliğinin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32- 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK 
Bu modülü tamamladığınızda plastik şişirme makinelerinde 

üretim yapabileceksiniz. 

MODÜLÜN AMACI 

GenelAmaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında plastik 

şişirme makinesini işe hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Plastik şişirme makinesini, istenilen özelikte ürün 

elde edecek şekilde sıcaklık ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

2. Plastik şişirme makinesini, istenilen özelikte ürün 

elde edecek şekilde basınç ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

Plastik şişirme makinesini, istenilen özelikte ürün elde 

edecek şekilde hız ayarlarını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Plastik şişirme atölyesi 

3. Donanım: Plastik şişirme makinesi, kaldırma taşıma 

araçları el aletleri, plastik şişirme kalıbı, plastik 

hammadde karıştırıcıları, hammadde katkı maddeleri 

vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmenmodülsonundaölçmearacı  (çoktanseçmeli test, 

doğru-yanlıştesti, boşlukdoldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarakmodüluygulamalarıilekazandığınızbilgivebecerileri

ölçereksizideğerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

İnsanların ürettikleri nesneleri birtakım kapların içine koyma, onları dış etkenlere karşı 

koruma, kolaylıkla taşınmalarını sağlama isteği binlerce yıldan beri var olan bir olgudur. 

İnsanlar ürettikleri mamulleri toprak küplerde sakladığı, pazara taşıdığı günlerin üzerinden 

çok zaman geçti. Kitlesel üretim, çağdaş pazarlama teknikleri ve büyüyen pazarlar, ürünlerin 

çok daha uzak noktalara daha hızlı, daha güvenli ve daha taze ulaştırılması gereğini de 

beraberinde getirdi. Günümüzde binlerce ürünü süpermarketlerin raflarında görebilmekteyiz. 

Bu ürünler ambalajlar sayesinde dış etkenlere karşı tazeliklerini haftalarca hatta aylarca 

koruyabilmektedir. Son yıllarda gelişen çevre bilincine paralel olarak ve hijyenik nedenlerle 

geri dönüşümlü malzemelerin kullanımı önem kazanmış ve yaygınlaşmıştır. Özellikle PE ve 

PET şişelerin önemi ve kullanım sahaları yaygınlaşmıştır. İçtiğimiz sular, kolalar, sütler ve 

bunun gibi sıvı gıda maddeleri, temizlikte kullandığımız sabun, ilaç, kozmetik, 

deterjan,kimyasal sıvılar gibi tüketim maddeleri özellikle PET, PE, PVC, PC malzemelerden 

üretilmiş şişelerde ambalajlanıp kullanılmaktadır. Ayrıca şişirme teknolojisi, oto yan sanayi 

ve elektronik yan sanayiinde de bazı endüstriyel parçaların üretilmesinde kullanılmaktadır. 

Değişik biçim ve boyutlardaki içi boş plastik ürünler şişirme teknolojisi ile 

üretilebilmektedir. 

Yaygın olarak kullanılan PET ve PE malzemelerden yapılmış içi boş ürünler (şişeler, 

kavanozlar, bidonlar, tanklar vb.) ekstrüzyon şişirme ve enjeksiyon şişirme makinelerinde 

çeşitli proseslerden geçerek üretilmektedir. Genellikle PET ürünler enjeksiyon şişirme 

teknolojisi kullanılarak, PE ürünler ise ekstrüzyon şişirme teknolojisi ile üretilmektedir. 

Günümüzde çok değişik tiplerde üretilmiş enjeksiyon ve ekstrüzyon şişirme makineleri 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu makineler manuel, yarı otomatik veya tam otomatik 

kontrollü olarak üretilmektedir. Değişik tiplerde üretilmiş bu şişirme makinelerinin 

ayarlarının yapılması, devreye alınarak üretimin gerçekleştirilmesi belli bir bilgi birikimi ve 

tecrübeyi gerektirmektedir. 

Sizler bu modülü başarılı olarak tamamladığınızda enjeksiyon ve ekstrüzyon şişirme 

makinelerinin sıcaklık, basınç, hava ve kalıp parametrelerinin ayarlarını yapabilme, üretime 

uygun olarak devreye alabilme bilgi, beceri yeterliliğini kazanacaksınız. Plastik 

teknolojisinde önemli bir yeri olan şişirme makinelerinde üretim yapan nitelikli bir eleman 

olarak ülke kalkınmasına katkıda bulunacaksınız. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Plastik şişirme makinesini, istenilen özelikte ürün elde edecek şekilde sıcaklık 

ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde şişirme kalıplama makinesi ile üretim yapan plastik işleme 

fabrikalarını ziyaret ederek şişirme kalıplamada üretim için uygun sıcaklık 

parametreleriniaraştırınız. 

 Şişirme makinelerinde sıcaklık ayarlarının nasıl yapıldığını araştırınız. 

 

1. ŞİŞİRME MAKİNELERİNDE SICAKLIK 

AYARLARINI YAPMAK 
 

1.1. Şişirme Prosesi 
 

Şişirme prosesi şişirme mantığı bakımından birbirinden farklı iki alt gruba 

ayrılmaktadır:Ekstrüzyon şişirme ve enjeksiyon (streç-germe) şişirme işlemi 

 

Şekil1.1:Ekstrüzyon şişirme 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Şekil1.2:Enjeksiyon şişirme 

1.1.1. Ekstrüzyon Şişirme Prosesi 
 

Ekstrüzyon şişirme prosesin temel basamakları aşağıda sıralandığı gibidir.Proses, iki 

kademeli bir şişirme-kalıplama prosesidir.  Birinci kademe hortum imalatıdır ve kesiksiz 

(devamlı) bir üretimdir. İkinci kademe ise hortumun bir kısmının kalıp içinde şeklinin 

değiştirilerek içi boş bir kütleye dönüştürülmesidir. Bu kesikli bir çalışma(şişirme kalıplama) 

metodudur. Bu nedenle bu iki makine ünitesinin kapasiteleri birbirine uyumlu hâle 

getirilmelidir. 

 

Şekil1.3:Ekstrüzyon şişirme prosesi 

1.1.1.1. TermoplastikHam Maddenin Bir EkstruderdePlastikleştirilmesi ve 

Hazırlanması Safhası 

Granül hâldeki ham madde ile imalat sırasında oluşan kırmalar otomatik yükleme 

sistemleri ve vakumlu hava ile borularla taşınarak makine üzerindeki ham madde hunisinde 

belli oranlarda karıştırılır. Masterbach(boyama hammaddesi), bu karışıma yine otomatik 

dozaj lama sistemi ile istenen oranda katılır ve böylelikle ürünün renklendirilmesi sağlanır. 

Gerekli boya ve katkı maddeleri ham maddeye karıştırıldıktan sonra kovan içine gönderilir. 

Isıtıcı bantlar yardımı ile istenilen sıcaklıkta ham madde plastikleştirilir. 
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1.1.1.2. Dikey Bir Akışla Erimiş Plastiğin Yönlendirilmesi, Parisonun Oluşturulması 

Safhası  

 

Ekstrüzyon şişirmede yarı erimiş tüpe parisonadı verilir. Bu direkt olarak 

ekstruderdensıcakve yumuşak hâlde getirilip akışkan hortum olarak kafadan dışarı çıkartılır. 

Parison aktığı kafaya sadece kafa, ekstrüzyon kafası, şişirme kafası veya parison kafası da 

denilmektedir.  

 

1.1.1.3. Kafadan Akan Parisonunbir Kalıbın Arasında Mengene Yardımı İle 

Kıstırılması Safhası 

 

Şişirme ve soğutma prosesi esnasında film hortumu sürekli olarak ekstruder boru 

kafasından aşağıya doğru bastırıldığı için kalıp doğrudan ekstruder kafası altında sabit olarak 

kalmamalıdır. Küçük içi boş gövdeli şekillerde kalıp(1000 cc’ye kadar) film hortumuna 

doğru hareket ettirilir, film hortumu alınır ve kalıp dikey olarak veya yana doğru meyilli 

olarak aşağıya indirilir. Yukarı ve aşağı indirme prosesi çıkan erimiş polimer hortumu asla 

bozmaz. Açılan kalıp ekstrüderboru kafasının altına getirilir. Yeterli uzunlukta film hortumu 

çekilir çekilmez, kalıbın iki yarısı çekilerek bir araya getirilir ve film hortumu sıkıştırılır. 

Film hortumu ekstruder kafası ile kalıp arasında sıcak bir tel veya keskin bir bıçak vasıtası 

ile kesilir. İçinde film hortumu olan kapalı kalıp aşağıya indirilir. Kalıbın meme(nozul)den 

çabuk ayrılması için indirme işleminin dikey bir pozisyonda yapılması çok avantajlıdır. 

Büyük kalıpları kaldırmak indirmek için harcanan enerji tüketimi çok fazla olursa kalıp sabit 

kalır ve parison(film hortumu) kalıba kavrama maşaları ile getirilir. 

 

1.1.1.4. Şişirme Pinleri ya da Şişirme İğnelerinin Kapalı Olan Kalıbın İçine Girmesi 

Safhası 

 

Şişirme işleminin yapıldığı ve boğaz çapağının alındığı bölümdür. 

Şişirmeişlemikalıplamasürecinin en önemli safhalarından biri olup şişirme pinlerinin ürünün 

kalitesini artırmak için tüm ayarlarının rahatlıkla yapılabilmesi ve kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Şişirme pinlerikalıplabuluşmadan önce hava üflemeye başlayabilmeli ve 

şişirme için kullanılan havanın basıncı, akışhızı, şişirme süresi ve egzoz süresi rahatlıkla 

ayarlanabilmeli ve üretim aşamasında kontrol paneli yardımıyla bu işlemler rahatlıkla 

izlenebilmelidir.  

 

Soğutma suyuyla soğutulmuş kalıp duvarlarının arasındaki parisonun şişirme pinleri 

vasıtasıyla basınçlı hava ile şişirilmesi ve şişirme işlemi sonunda boğaz çapağının 

arındırılması gereklidir. Şişirme işlemi bir kalibrasyon(ölçümleme) mandreliileyapılır. 

Şişirilen içi boş polimer kütlesinden çıkan ısıyı uzaklaştırmak için kalıbın uygun bir şekilde 

soğutulması gerekir. Soğutma boruları kalıp içindeki kalıp boşluğunun arkasına yakın bir 

şekilde yerleştirilen kalıp içindeki deliklerdir ve soğutulacak yüzeylerde iyi bir sıcaklık 

dağılımı temin eder. Erimiş mal birikmelerininbulunabileceğiyerlere 

(özellikleşişeboğazlarının girişi ve tabanı) özel soğutma devreleri kurulmalıdır. Şişirme 

mandreli hava beslemeden başka şişenin ağız açıklığını ölçülendirmektedir. 
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1.1.1.5. Kalıbın Açılarak Şişirilmiş Ürünün Şişirme PinindeAsılı Kalması, Kenar 

Bölgelerindeki Çapakların Alınması 

 

Film hortumu sıkıştırıldığı zaman yukarıdaki ve aşağıdaki kesim ağızlarına çok dikkat 

edilmelidir. Kesme ağızlarının görevi şişirmeden sonra parisonun alt ve üstteki fazla 

parçalarını kesmek ve keserken kaynaklamaktır. Kesme ağızlarının dizaynında iki zıt taleple 

karşı karşıya kalınır. Bu nedenle kesme ve kaynak arasında uygun bir nokta bulunmalıdır. 

Kesme ağzı keskin ise kesme iyi, kaynak kötü olur. Tam tersinde ise kaynak iyi, kesim kötü 

olur. 

 

Yukarıda sayılan basamakların dışında ürünü etiketlemek veya sızıntı testi yapmak 

için opsiyonelekipmanları makineye bağlayarak prosesin basamaklarını artırmak 

mümkündür. Çok büyük hacimli konteynerler için parisonun açıktaki ucunu sağlam bir 

şekilde birleştirmek için kaynak cihazları da prosese dâhil edilmektedir. Şişirme prosesinin 

her aşamasında ürünün geri dönüşümü mümkündür ve uygulanmaktadır.  

Ekstrüzyon şişirme prosesinin temel basamakları kısaca şunlardır: 

 Termoplastik ham maddenin bir ekstürüderdeplastikleştirilmesi ve ürün 

hazırlanmasıdır. 

 Dikey bir akış ile erimiş plastiğin yönlendirilmesidir. 

 Erimiş ham maddenin parison denilen akışkan hortum hâline getirilip kafadan 

dışarı akıtılmasıdır. Parison aktığı kafaya, sadece kafa, ekstürüzyon kafası, 

şişirme kafası ve parison kafası da denilmektedir. 

 Kafadan akan parisonun iki kalıp yarımı arasında mengene yardımı ile 

sıkıştırılmasıdır. 

 Şişirme pinleri ya da şişirme iğnelerinin (ya da sibopları) kapalı olan kalıbın 

içine girmesidir. 

 Soğutmasuyuylasoğutulmuşkalıpduvarlarınınarasındakiparisonunşişirmepinleria

racılığıilebasınçlıhavaileşişirilmesiveşişirmeişlemininsonundaboğazçapağındana

rındırılmasıdır. 

 Kalıbın açılarak şişirilmiş ürünün şişirme pininde asılı kalmasıdır. 

 Şişirilmiş ürünü kenar bölgelerindeki çapaklarından arındırılmasıdır. 

 

1.1.2. Enjeksiyon Şişirme Prosesi 
 

Enjeksiyon şişirme teknolojisi ile gazlı ve gazsız sıvıların saklanmasında kullanılan 

PET şişelerin üretimi yapılır. Enjeksiyon şişirme ve enjeksiyon gerdirme şişirme yöntemleri 

ile PET(polietilen tereftalat) şişe üretim prosesinden oluşur. 

1.1.2.1. Enjeksiyon Şişirme Prosesi 

 

Makine enjeksiyon şişirme temellerini esas almakta ve çoklu boşluk özelliği ile üretim 

kapasitesi çok fazla arttırılmaktadır. Hareket üç aşamadan meydana gelmektedir: Hammadde 

enjeksiyonu, şişirme işlemi, ürünün dışarı alınması 

 İlk kademede enjeksiyon ile preformlar kalıplanır. 

 İkinci kademede mengene 120° döner ve preformlar şişirme işlemi ile 

kalıplanır. 
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 Üçüncü kademede mengene, tekrar 120° döner ve kalıplanmış ürünler iticiler ile 

dışarı alınır. 

Makine çapaksız ve ürün dibinde ve yan taraflarında birleşme çizgileri olmadan hızlı 

kalıplama performansı sunmaktadır. Şişe ağırlığında duvar kalınlığında ve hacminde 

maksimum benzerlik enjeksiyon şişirme makinesinde elde edilebilmektedir. Bilgisayar ile 

çok kademeli enjeksiyon basıncı ve hızı tam olarak kontrol edilebilmekte, üretim 

basamakları ve hatalar takip edilebilmektedir. Üç kademeli süreç aynı üretim ünitesinde 

gerçekleşir. Depodan gelen plastik hammadde enjeksiyon ünitesinde plastikleştirilip preform 

kalıbında üretilir. Buradan preformlar ılık olarak alınarak şişirme kalıbına verilmeden önce 

ısıl olarak ayarlanır. Isıl dengeleme yağ içerisinde yapılır. Preform üzerinde bölgesel ısı 

ayarları yapılır. Buradan tutma maşaları ile preformlar alınarak şişirme kalıp çenelerine 

yerleştirilerek kalıp kapanır. Bütün bu hareketler pnömatik sistemle gerçekleştirilir. Daha 

sonra Resim 1.9’da görülen gerdirme ve şişirme çubuğu preformun içerisine girer. Çubuk 

preformun tabanına hareketle beraber 4 – 6 barlık basınçla ön şişirme (pre-blow) yapar, 

preformu uzatarak gerdirir. Basınç 15 – 40 bar arasında arttırılarak preformun kalıp boşluğu 

yüzeylerinde şişerek biçimlenmesi gerçekleşir. Soğutma gerçekleştirilerek kalıp 120° döner 

ve itici istasyonuna gelip ürün çıkartılır. Transfer ünitesi yardımı ile dolum, etiketleme, 

kapatma bölümüne gönderilir. 

 

Şekil1.4: Enjeksiyon şişirme prosesi 

 

Resim 1.1: Enjeksiyon şişirme makinesi 
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1.1.2.2. Enjeksiyon Gerdirme Şişirme Prosesi 

 

Enjeksiyonlu şişirme kalıplamanın bir başka türüdür. Bu makinede ön biçimlendirme 

yapılmış preformlar üretilmez. Preformlar ayrı bir enjeksiyon makinesinde üretilir. 

Preformlar paket hâlinde getirilerek makinenin besleme ünitesine gönderilir ve sonra kontrol 

edilir. Beslemede her preform transport pimlerine yerleştirilerek bundan sonraki gelecek 

proseslere taşınır. Bu sistem preformları makine boyunca taşır. Transfer modülü, transfer 

mandrellerinipreformla birlikte ısıtma istasyonuna gönderir. Preform ısıtma işlemi lineer 

fırının içerisinde gerçekleşmektedir. En az 5 bağımsız ısıtma ünitesi olmakla beraber, 

makinenin özelliği ve kapasitesine göre 8 – 9 ısıtma üniteli makineler mevcuttur. Her ünitede 

infrared (ayarlanabilir kızıl ötesi lamba) lambası ile ısıtma işlemi gerçekleştirilir. Her değişik 

preform bölgesi için farklı bağımsız ısı ayarlaması gerçekleştirilebilmektedir. Bu ısıtma 

sistemi en iyi ısıl preform şekillenmesini, şişenin her yerinde aynı et kalınlığına ulaşmasını 

sağlamaktadır. Bundan sonra ısıtılmış preform, şişirme ünitesine dikkatli bir şekilde şişirme 

hızını kontrol eden transfer sistemi ile gelir. Şişirme istasyonunda şişirme ünitesi dinamik 

kalıp kilitleme sistemi ile kalıbı pnömatik olarak güvenli bir şekilde kapatır. İki kalıp yarımı 

dirsek sistemi ile pnömatik olarak çalışmaktadır. Kalıbın açıklık mesafesi  vepnömatik  

kapama gücü kullanıcı tarafından belirlenebilir. 

 

Şekil1.5: Enjeksiyonla gerdirmeli şişirme, preform ve ürün 

Kalıp kilitlenmesi uygun basınç değerlerinde yapılmalıdır. Yetersiz bir kilitleme kalıp 

ayrım bölgesinde düzlük oluşmasına neden olabilir. Çünkü burada şişirme yüksek basınçlı ve 

çok kısa sürelidir. Kalıp kapanmasından sonra preform şişirme sistemi iki aşamalı olarak 

gerçekleştirilmektedir. İlk olarak preform, gerdirme çubuğu ile alta doğru gerdirilip uzatılır. 

Bu arada preformda 4 – 6 barlık ilk şişirme gerçekleştirilir. Gerdirme çubuğu kalıp tabanına 

geldiğinde basınç aniden yükseltilip şişirme 15 – 40 bar arasında tamamlanır. Kalıp 

soğutulup ürün bir sonraki prosese gönderilmek üzere çıkartılır. 
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Şekil 1.6:Enjeksiyon gerdirme şişirme 

1.2. Şişirme ile Üretimde İşlemeSıcaklıkları 
 

Şişirme kalıplama makinelerinde sıcaklık, basınç ve hava  üretimin oluşmasını 

sağlayan en önemli unsurlardır. Şişirme teknolojisine uygun olarak dizayn edilen makineler, 

genel olarak iki ana unsurda üretim yapmaktadır. Bunlar,ekstrüzyon şişirme ve enjeksiyon 

şişirmedir. Bunlarda da makineler üç temel basit fonksiyonel modülden ibarettir. Isıtma 

modülü (ünitesi), şişirme modülü (ünitesi) ve transfer modülü (ünitesi) ki bu iki üniteye bağlı 

olup taşımayla sorumludur. Ekstrüzyon şişirme prosesi de bu iki aşamadan oluşur. Birinci 

ısıtma aşaması plastikleştirme işleminin gerçekleştirildiği safhadır. Burada ekstrüderler ve 

ısıtıcı bantlarla plastik hammadde plastikleştirilerek parison dediğimiz eriyik hortum 

oluşturulur. Yatay olarak ekstrüderden gönderilen plastik sapma borusu ve kafa kalıbı 

vasıtası ile dikey konuma getirilerek aşağıya doğru akıtılır. Akmanın oluşabilmesi için 

plastik hammadde iyi bir şekilde homojenize olmalı, gaz atılmış ve uygun viskoziteye gelmiş 

olmalıdır. Kesintisiz olarak parison oluşabilmelidir. Isının ve basıncın gerekli değerlerde 

olmasını sağlayan ekstrüder kovanı ve ısıtıcı bantlardır.  

 

Ekstrüderdenekstrüdere silindir ve kafa sıcaklıklarının ayarı farklılık gösterdiğinden 

parison sıcaklığı için standart bir değer yerine standart bir aralık kullanmak daha 

emniyetlidir. Uygun parison sıcaklığı 170 
o
C–200 

o
C arasındadır. Şişirilecek plastik 

malzemelerin özellik ve çeşitlerine göre parison sıcaklıkları değişebilir. Kalıp sıcaklığı, 

kalıplanmış parçanın görünüşünü, çekme payını, kalıplamanın zamanını vb. oldukça etkiler. 

Bu yüzden iyi bir ürün, hatasız ve uygun et kalınlıklarında bir şişirme yapmak istiyorsak 

sıcaklık ve basınç dikkatle seçilmeli ve kontrol edilmelidir.  
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Uygun olmayan sıcaklıklar parisonda sapmalar, kalıp et kalınlığında hatalar, dairesel 

sapmalar, büzülme, ek kaynak yerinde yapışma kusurları, kalıplanmış parçada düzensiz şekil 

ve çarpıklıklar gibi olumsuz durumlar yaratabilir.  

 

Şişirme kalıplama makinesinde uygun sıcaklık kontrolü oldukça önem arz etmektedir. 

Eriyik sıcaklığı her ürün çevriminde değişiklik göstermemelidir.Aksi takdirde tutarsız 

parison eriyiği dayanımda ve parçada et kalınlığı farkları yaratabilir. Başlık  içerisinde veya 

silindir ile başlık  arasında bulunan bağlantı bölgelerinde ısıtılmamış geniş metal alanları 

bulunmamalıdır. Herhangi bir “soğuk nokta”, katılaşması nedeniyle yarı kristal mühendislik 

reçinelerinin işlenmesi sırasında soğuk kabuk veya tıkanmalarla sonuçlanacaktır.Uygun 

kontrol ve gözlemin sağlanabilmesi için her ısıtma bölgesine uygun alarm ve otomatik 

kapanabilen ampermetrelerin yerleştirilmesi önerilir. 

 

İyi bir proses gerçekleştirebilmek için şişirme kalıplama makinesinde korunması 

gereken en uygun eriyik sıcaklıkları vardır. Bu sıcaklıklar, kovan/vida ucunda mükemmel bir 

şekilde sağlanmalıdır.Böylece sonraki sıcaklık kontrol bölgeleri (adaptör, başlık vb.), sadece 

erimiş reçine başlık içerisinden kalıba geçerken (ısıyı arttırıp düşürmeksizin) onu aynı 

sıcaklıkta tutmak için kullanılmaktadır.Vidanın ucunda istenilen eriyik sıcaklığına 

ulaşabilmek için genellikle kovan arasında ayarlamaksıcaklıklarını en uygun eriyik 

sıcaklığının altında, 5-15  C gerekir (böylece vida kaymasından kaynaklanan bir miktar aşırı 

ısınmaya karşı önlem alınmış olunur). 

 

Aşağıda gösterilen tabloda örnek bir tek istasyon ve tek kafalı ekstrüzyon şişirme 

makinesinin teknik özellikleri bulunmaktadır. Makine üretici firmaları şişirme teknolojisine 

uygun ortak özelliklerde makine üremektedir. 
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Tablo 1.1:Tek kkafalıekstrüzyon şişirme makinesi 

1.3. Şişirme Tekniği İle İşlemede Kullanılan Plastiklerin İşleme 

Sıcaklık Değerleri 
 

Şişirme kalıplama sadece termoplastiklerde kullanılır. Malzemeler: Yüksek 

yoğunluklu polietilen (HDPE),polipropilen (PP), poliivinilklorid (PVC) ve 

polietilentereftalat (PET).Ekstrüzyon şişirmede ürünler çoğunlukla PE, PP, PVC gibi plastik 

malzemelerden üretilir.Enjeksiyon şişirmede ürünler PET (polietilentereftalat) malzemeden 

üretilir.Enjeksiyon şişirmede kullanılan ön biçimlendirilmiş preformlar PET malzemelerden 

üretilmiştir. Preform ısıtma işlemi fırının içersinde gerçekleşmektedir. En az 5 bağımsız 

modülden, makinenin özelliği ve kapasitesine göre 8-9 modüllü fırınlar üretilmektedir. Her 

modüldeinfrared lambası ile ısıtma işlemi gerçekleştirilmektedir. Her değişik preform bölge 

için farklı bağımsız ısı ayarlaması gerçekleştirilebilmektedir. PET preformlarİnfrared ısıtıcı 

fırınlarda ortalama 900C ile 120 0C arasındaki sıcaklıklarda ısıtılarak şişirme için uygun hâle 

getirilir. Bu fırınlara montajı yapılan infrared kameralar yardımıyla preformların sıcaklıkları 

bölgesel olarak tespit edilerek kontrol edilir. 
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Silindir ve meme sıcaklıkları 140 C° - 230 C° 

Kalıp ve preform sıcaklık değerleri Boyun=150 C°  gövde=160 C°   dip=150 C° 

Enjeksiyon basıncı  (psi) 7255–14,510 

Enjeksiyon tutma basıncı  (psi) 4353–7255 

Geri basınç (psi) 10–30 

Enjeksiyon hızı mm/dk. 50 – 150  

vida hızı  (dev/dk.) 100 – 150 

vida geri emiş Yok -  minimum 

Ön şişirme ve şişirme basıncı (bar) Ön şişirme 4 – 10, şişirme 15 – 40 

Kalıp kilitleme basıncı  (bar) 60  - 100  

Tablo 1.2: PET için örnek enjeksiyon şişirme değerler  

Termoplastik grubuna giren ve şişirmede kullanılan polimerlere örnek olarak 

polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorür(PVC), ve polikarbonat verilebilir. Bu 

sınıftaki polimerlerin kullanım alanları geniştir ve özellikle farklı mühendislik 

uygulamalarında sıklıkla tercih edilir. Başlıca şişirme kalıplama termoplastikleri ve onların 

camsı geçiş ve erime sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Polimer CamsıGeçişSıcaklığı (°C) ErimeSıcaklığı (°C) 

Polietilen -70 - -60 105 - 130 

Polipropilen -20 - +5 160 

Poli(metilmetakrilat) 85 - 110 130 - 140 

Polistiren 70 - 100 240* 

Poli(etereter ketone) 145 340 

Poli (laktikasit) 50 - 80 170 - 180 

Poli(vinilklorür) 75 - 105 100 - 260 

Tablo 1.2:termoplastik polimerler ve sıcaklıkları 

Termoplastik malzemelerin en önemli özelliği yük altında kalıcı deformasyona 

uğramalarıdır. Böylece, termoplastikleri uygulanan kuvvet sayesinde kalıcı deformasyona 

uğratarak şekillendirmek mümkün olur(şişirme, termoform vb.). 

 

Termoplastiklerin daha önce belirtilen yarı kristal yapıları, içlerindeki amorf bölgeler 

sayesinde belirli bir sıcaklıkta sert bir plastikten, yumuşak bir plastiğe dönüşmelerini sağlar 

(camsı geçiş sıcaklığı). Bu ısıl geçiş, plastiğin kullanım alanını da belirleyen bir etkendir. 

Örneğin, cep telefonlarının kasaları camsı geçiş sıcaklığı (Tg) oda sıcaklığının çok üzerinde 

bir polimerden üretilirken elektrik kabloları Tg’si oda sıcaklığının altında bir plastikten 

üretilir ve böylece yumuşaktır. Camsı geçiş sıcaklığının bu etkisi sadece kullanım alanında 

değil, üretim sırasında da önemli bir faktördür. Bazen bir termoplastiğe daha kolay şekil 

verebilmek ya da şekil verme işlemini daha düşük bir sıcaklıkta yapıp enerjiden tasarruf 

etmek için polimere plastikleştirici katkı maddeleri eklenir (plasticizer). 

 

Her termoplastik polimerin kendine özgü bir camsı geçiş sıcaklığı vardır. Bünyesinde 

kristal yapıyı da bulunduran birtermoplastik iseTg‘ye ek olarak geniş bir erime sıcaklığı 

aralığı vardır. Küçük moleküllerin aksine, tek bir molekül ağırlığında bulunmayan 

http://www.polimernedir.com/kutuphane/polietilen/
http://www.polimernedir.com/kutuphane/polipropilen/
http://www.polimernedir.com/kutuphane/polistiren/
http://www.polimernedir.com/kutuphane/polivinil-klorur/
http://www.polimernedir.com/kutuphane/polikarbonat/
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polimerler, tek bir sıcaklıkta erimez. Büyük çoğunlukla, grafikte göründüğü gibi geniş bir 

erime eğrisine sahip olur. 

 

Şekil 1.7:Termoplastik erime eğrisi 

Ekstrüder 75 mm Ø, L/D = 28 

Vida Tipi Hızlı sıkıştırmalı dozaj tipi Sıkıştırma oranı = 3.3 

Kafa Çift Ağızlı Tip Cross-Head Kafa Core=21/17 mm 

Kalıplanan Ürün 1 litrelik silindirik şişe 

Silindir Sıcaklıkları  (o C) 

(C1, C2, C3, C4) 

C1 = 170 
0
C    C2 = 180 

0
C    

C3 = 190 
0
C     C4 = 190 

0
C  

Üfleme Basıncı 4 – 10 kg/cm
2
 (Bar) 

Kafa Sıcaklığı 190 
0
C 

Parison Sıcaklığı 195 
0
C 

Vida Devri 45 dev/dk. 

Soğutma Suyu Isısı 10 
0
C 

Kalıplama Sayısı ve Çıkış 600 – 700 şişe/saat      60 – 70 kg/saat 

Tablo 1.3: YYPE için tipik örnek makine değerleri   

1.4. Vida-Kovan –Kalıp Sıcaklık Bölgeleri 
 

İyi bir şişirmeprosesi gerçekleştirebilmek için şişirme kalıplama makinesinde 

korunması gereken en uygun eriyik sıcaklıkları vardır. Bu sıcaklıklar, kovan/vida ucunda 

mükemmel bir şekilde sağlanmalıdır.Böylece sonraki sıcaklık kontrol bölgeleri (adaptör, 

başlık vb.), sadece erimiş reçine başlık içerisinden kalıba geçerken (ısıyı arttırıp 

düşürmeksizin) onu aynı sıcaklıkta tutmak için kullanılmaktadır. 

 

Ekstruzyon şişirmede, besleme noktasında soğutmanın etkisini arttırmak için kovanın 

üzerine soğutma kanalları açılması yöntemi çok sık kullanılmaktadır. Çoklu kafa 

uygulamalarında parisonun duvar kalınlığını kontrolü aynı zamanda vida dönüş basıncını da 
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etkilemektedir. Besleme bölgesinde hammaddenin  çok fazla eriyerek yanma ve yapışmasını 

engellemek için bu nokta iyi bir şekilde soğutulmalıdır. Birçok durumda soğutma işlemi 

makineden ayrı bir soğutma ünitesi ile kontrol edilir. 

 

Ekstrüzyon şişirme makinelerinde kullanılan vida temel olarak standart ekstrüzyon 

makinelerinde kullanılan ekstrüzyon vidası ile aynı özellikleri taşımaktadır. Vida tipleri çok 

değişiktir:Üç kısımlı vidalar, bariyerli vidalar, farklı karıştırma özellikleri olan vidalar, belirli 

ihtiyaçları karşılamak için yapıla özel vidalar örneğin 6 kat ko-ekstruzyon için tasarlamış 

özel vida dizaynları. Figürde görülen vidalar üç bölgeli tipik vida ve karıştırıcı elamanlı vida 

örnekleridir. 

 

Şekil 18: Ekstrüzyon şişirme vidası 

 

Tablo 1.4:Vida teknik özellikleri 

Petilen H2-8 ürünü tüm standart şişirme ile kalıplama makinelerinde işlenebilir. Parlak 

yüzey oluşumu için eriyik sıcaklığının 150-160°C olması tavsiye edilir ancak 130-140°C 

sıcaklıkta da kabul edilebilir neticeler alınmaktadır. Genelde, kullanılan ekipmana bağlı 

olarak en uygun sıcaklığı bulmak için ayar yapılmaktadır ancak başlangıç ayarlarına 

yardımcı olunması bakımından bu ürün için tavsiye edilen sıcaklık profili aşağıda verilmiştir.  

Eriyik Sıcaklığı: 130-160 0C  

Kafa Sıcaklığı: 130 0C  

Ağız: 135 0C Zon Sıcaklığı: 115/125/1300C 
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Şekil 1.19:Ekstrüzyon vida-kovan ve kalıp sıcaklık değerleri 

1.5. Ekstrüzyon Şişirme Makinesinde Sıcaklık Ayarlarını Yapmak 
 

Ekstrüzyon şişirme kalıbında parisonekstrüzyon dişisinde şekillendirilir. Erimiş 

malzeme ekstrüderdenekstrüzyon yönüne göre  yataydan dikeye değiştiren bir adaptöre 

akarak yerçekiminin parçaya homojen etki etmesi sağlanır. Bu prosesteekstrüder vida, 

başlıktan sarkan dikey bir “parison” elde etmek için tanecikleri plastifiye edip reçine 

eriyiğini başlık ve kalıp içerisine pompalayarak aralıksız çalışmaktadır. Parison gerekli 

uzunluğa ulaştığında kalıp bunun çevresine kapanır ve tam o sırada parison kesilir. Bu 

sırada, bir sonraki parisonekstrüde edilir. Parison et kalınlığı ve bundan doğan parça et 

kalınlığı, ekstrüzyonprosesi sırasında kalıp boşluğunu ayarlamak için hidrolik yoluyla 

çalışan çok noktalı bir “parison programlayıcı” ile kontrol edilmektedir. 

 

Şekil 1.20:Ekstrüzyon şişirme 
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1-Vida, 2-Gaz çıkış deliği, 3-Huni, 4-Hammadde, 5-Kovan, 6-Isıtıcı bantlar, 7-Eriğik 

besleme bölgesi, 8-Adaptör, 9-Kafa, 10-Mandrel 

Bu sürekli ekstrüzyonprosesinde bir dezavantaj bulunmaktadır. Akan plastik eriyik 

yerçekiminden dolayı uç bölgelerde yığılmalara sebep vermektedir, et kalınlığı kontrolünü 

güçleştirmektedir. Bu nedenle akümülatör kafalı ekstrüzyon sistemleri geliştirilmiştir. Bu 

sistemlerde yeterli seviyede reçinenin birikmesi sağlana bilmektedir.  

 

Sıcaklık ayarları makine kontrol ünitesinden girilerek vida-kovan ve kalıp bölgeleri 

istenilen sıcaklık değerlerinde çalıştırılır. Sıcaklık ayarları yapılırken bilinmesi gereken 

hususlar şunlardır: 

 

 Makine ve ekipmanlarının kontrol ünitesinde bulunan düğmelerin konumu 

kontrol edilmelidir. 

 Makine işlemleri monitör ve arızaları tespit etmek için ışıklar ve göstergeler 

gözlemlenmelidir. 

 Ekstrüzyon şişirme ünitesi, plastik malzeme sıcaklık parametreleri, prosedürler, 

makine bileşenleri (parison ünitesi), ayarları ve ayarlamaları belirlemek için iş 

emirler, özellikler, ya da talimatlar gözden geçilmelidir. 

 Birkaç adım ya da süreci içeren ürünleri üreten makine bölümleri hızları 

senkronize edilmelidir. 

 Kalıp sıcaklık kontrolünü sağlayan birimlerin kontrolü ve sıcaklık ayarları 

yapılmalıdır. 

 Kalıp sıcaklıklarını önerilen ayarlarda tutmak için uygun soğuk su veya bazı 

durumlarda sıcak su veya yağ sistemleri kullanılmalıdır. 

 Ekstrüder ünitesinde bulunan kovan üzerindeki ısırtıcı bantlar kontrol 

edilmelidir. 

 Makine kontrol ünitesinden kovan bölgelerinin sıcaklık değerleri girilmelidir. 

 Girilen sıcaklık değerlerinin toleranslar içerisinde olup olmadığı 

gözlemlenmelidir. 
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Şekil 1.21: Ekstrüzyon şişirme 

 

1.6. Enjeksiyon Şişirme Makinesinde Sıcaklık Ayarlarını Yapmak 
 

Enjeksiyon şişirme makinesinin hunisine konulan plastik hammadde ekstrüder 

tarafından eritilir. Daha sonra bu eritilmiş plastik, plastik kalıbı aracılığıyla tüp şekline 

getirilir. Bu plastik tüp parison olarak adlandırılır. 

 

Şekil 1.22: Enjeksiyon şişirme prosesi 

Preformlar oda sıcaklığında 24 saat bekletildikten sonra üretime verilir. Fırında 90 ila 

100 derece arasında ısıtılır. Bu preformlarinfrared lambalardan oluşan fırın grubunda ısıtılır. 

Fırın grubu preformların homojen bir şekilde, istenilen sıcaklık değerleri içerisinde 

ısıtılmasını sağlar. Fırın grubunda bulunan elemanlar şunlardır: 
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Spindıl, yükleme ve boşaltma tekeri, preform kontrol tekeri, fırın boxları, reflektörler, 

kalkanlar, fanlar, gergi pistonu, infraredkamera 

 

Enjeksiyon şişirme makinelerini sıcaklık ayarlarında bilinmesi gereken hususlar 

şunlardır: 

 

 Enjeksiyon şişirme sıcaklık ayarları makine enjeksiyon ünitesinden vida kovan 

ısı değerlerigirilerekyapılır. Enjeksiyon ünitesinde plastik malzeme eriyik hâline 

getirilerek preformlar üretilir. Plastik malzeme özelliklerine uygun olarak tespit 

edilen ısı değerleri kovan üzerinde bulunan ısıtıcı bantlarla elde edilir. Fanlar 

yardımı ile ısı istenilen toleranslar içersinde(on-off) kontrol edilir. 

 

 Enjeksiyon germe şişirme makinelerinde sıcaklık kontrolüve ayarları fırın 

boxları, reflektörler, kalkanlar, fanlar,infrared kamaralar ünitelerinde 

gerçekleştirilir. 

 
 Fırın boxları ön ve arka tarafa yerleştirilmiştir. Boxlar üzerine ortalama 22 mm 

aralık ile dizilmiş lambalar bulunur. Ayrıca ön boxlar sonunda ve arka boxların 

başında köşe lambaları vardır. Fırın boxlarına takılan lambalar 1200-

1600watinfrared lambalardır. Lamba bağlantı uçları fazla ısıya maruz 

kalmalarını önlemek için soğutma fanından alınan hava kullanılır. Boxların 

bağlı bulunduğu şasi aşağıya-yukarıya hareket ettirilerek ayar yapılması 

sağlanır. Infrared lambalara çıplak elle dokunulmamalıdır. 

 
 Reflektörler fırın boxlarının karşısına yerleştirilmiş yansıtıcılardır. Infrared 

ışınları geriye yansıtarak fırın ısıtma gücünü arttırmak için kullanılır. 

 
 Kalkanlar, fırın boxların ve reflektörlerin altında bulunur. İçersinden soğuk su 

dolaştırılır. Böylece preform destekleme bölgeleri (supporting) ve ısı alması 

istenilmeyen bölgelerin korunması için kullanılır. Kapalı devre su sisteminden 

su beslemesi alınır. Fırının altında basınç göstergesi ve ayar vanası vardır. 

 
 Fanlar fırın boxlarının ve reflektörlerin altında ve arka tarafında vakum motoru 

bulunur. Alttaki fanlar ile fırın içerisindeki sıcak havayı sirkülasyon yaparak 

preformlerda homojen bir ısı dağılımı sağlanır. Bu fanlar üzerinde hava akımını 

ayarlayıcı diyafram bulunmaktadır. Arka tarafta bulunan vakum motoru 

dışarıdan emdiği havayı fırın şasisi içinden dağıtır. Buralardan alınan hava 

lamba diplerine ve fırın arkasında preformsupportinglerini soğutma amacı ile 

kullanılır. 

 
 İnfrared kamera fırından çıkan preformların sıcaklıklarını tespit eder. Fırın 

çıkışında üstte ve altta olmak üzere iki adet vardır. Üstteki preformların 

destekleme bölgesindeki ısıyı ölçer. Alttaki kamera preform üçüncü bölgesine 

ayarlanır. Buradan alınan sıcaklık değeri preform toplam sıcaklığı kabul edilir. 
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Resim 1.2: Fırın grubu  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ekstrüzyon ve enjeksiyon şişirme makinesinde sıcaklık ayarlarını yapınız. 

 

Ekstrüzyon şişirme makinesi 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi devreye alınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Eldiven giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 İş etiğine uygun davranma 

 Seçilen hammaddeye uygun işleme 

sıcaklığını belirleyiniz. 

 Hammadde kataloglarından ergime 

sıcaklıklarına bakınız. 

 Performans için hangi sıcaklık 

değerlerini kullanmanız gerektiğine 

karar veriniz. 

 Vida işleme bölgeleri ve kalıp çıkışına 

uygun işleme sıcaklıklarını belirleyiniz. 

 Makinenize uygun sıcaklık değerlerini 

kontrol ünitesinde bulunan Vida 

işleme bölgesi ve kalıp çıkışı için 

sıcaklık değerleri bölümüne giriniz. 

 Uygun işleme sıcaklığı değerlerini makine 

kontrol panelinde ayarlayınız. 

 Yine kontrol ünitesinden uygun 

işleme sıcaklık değerlerini her birim 

için giriniz. 

 Sıcaklık değerlerini kontrol ediniz. 

 Sıcaklık değerlerine ulaşılıp 

ulaşılmadığını kontrol ünitesinde 

bulunan her bir bölgenin ulaştığı 

sıcaklık değerini bularak kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

DeğerlendirmeÖlçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Makinenin ana şalterini açtınız mı?   

3. Hammaddeyi huniye boşalttınız mı?   

4. Hammaddenin ergime sıcaklık değerini buldunuz mu?   

5. Vida kovan ısılarını tespit etiniz mi?   

6. Ergime bölgesi ısılarınıtespit etiniz mi?   

7. Kafa ısılarını tespit etiniz mi?   

8. Vida kovan ısılarını kontrol ünitesinden girdiniz mi?   

9. Kafa ısılarını kontrol ünitesinden girdiniz mi?   

10. Tüm ünitelerin ısılarını kontrol ettiniz mi?   

11. Hammadde akışını açtınız mı?   

12. Vidayı çalıştırdınız mı?   

13. Parisonelde ettiniz mi?   

14. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

15. Süreyi iyi kullandınız mı?    
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Ürün renklendirilmesi nasıl sağlanır?   

A) Kalsit, karışıma otomatik dozajlama sistemi ile istenen oranda katılır. 

B) Bor, karışıma otomatik dozajlama sistemi ile istenen oranda katılır. 

C) Masterbach, karışıma otomatik dozajlama sistemi ile istenen oranda katılır. 

D) Renkli hurda malzeme, karışıma otomatik dozajlama sistemi ile istenen oranda 

katılır. 

 

2. Parison nedir?  

A) Ekstrüzyon şişirmede yarı erimiş tüpe denir. 

B) Ekstrüzyon şişirmede çıkan ürüne denir. 

C) Ekstrüzyon şişirmede tam erimiş tüpe denir. 

D) Ekstrüzyon şişirmede atık malzemelere denir. 

 

3. Şişirme işlemi ne ile yapılır? 

A) Kalibrasyon(ölçümleme) mandreni ile yapılır. 

B) Kalibrasyon(ölçümleme) mandreli ile yapılır. 

C) Kalibrasyon(ölçümleme) santrali  ile yapılır. 

D) Kalibrasyon(ölçümleme) çekici ile yapılır. 

 

4. Enjeksiyon şişirme prosesi  ile neyin üretimi yapılır? 

A) Enjeksiyon şişirme teknolojisi ile gazlı ve gazsız sıvıların saklanmasında 

kullanılan PET tabakların üretimi yapılır. 

B) Enjeksiyon şişirme teknolojisi ile gazlı ve gazsız sıvıların taşınmasında 

kullanılan PET boruların üretimi yapılır. 

C) Enjeksiyon şişirme teknolojisi ile gazlı ve gazsız sıvıların taşınmasında 

kullanılan PET kaşıkların üretimi yapılır. 

D) Enjeksiyon şişirme teknolojisi ile gazlı ve gazsız sıvıların saklanmasında 

kullanılan PET şişelerin üretimi yapılır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon şişirme prosesi işlem safhalarında yer almaz? 

A) İlk kademede enjeksiyon ile preformlar kalıplanır. 

B) İkinci kademede mengene 120° döner ve preformlar şişirme işlemi ile 

kalıplanır. 

C) İkinci kademede120° dönen mengeneye yandan dayamalar yaklaşır. 

D) Üçüncü kademede mengene, tekrar 120° döner ve kalıplanmış ürünler iticiler ile 

dışarı alınır. 

 

6. Preform ısıtma işlemi nerede gerçekleşir? 

A) Preform ısıtma işlemi fener fırınının içerisinde gerçekleşmektedir. 

B) Preform ısıtma işlemi çapraz fırının içerisinde gerçekleşmektedir. 

C) Preform ısıtma işlemi dönel fırının içerisinde gerçekleşmektedir. 

D) Preform ısıtma işlemi lineer fırının içerisinde gerçekleşmektedir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi şişirme kalıplama makinelerindeüretimin oluşmasını sağlayan 

en önemli unsurlardan değildir? 

A) Sıcaklık 

B) Basınç 

C) Su 

D) Hava 

 

8. Petilen H2-8 üründe parlak yüzey oluşumu için eriyik sıcaklığının kaç derece 

aralığında olması gerekir? 

A) 150-160°C 

B) 180-210°C 

C) 50-60°C 

D) 250-310°C 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi ekstrüzyon şişirme makinelerinde kullanılan vida tiplerinden 

değildir? 

A) 3 kısımlı vidalar 

B) Metrik vidalar 

C) Bariyerli vidalar 

D) Farklı karıştırma özellikleri olan vidalar 

 

10. Enjeksiyon şişirme sıcaklık ayarları nasıl yapılır? 

A) Besleme ünitesinden vida kovan ısı değerlerigirilerekyapılır. 

B) Gaz çıkış deliğinden vida kovan ısı değerlerigirilerekyapılır. 

C) Adaptörden  vida kovan ısı değerlerigirilerekyapılır. 

D) Makine enjeksiyon ünitesinden vida kovan ısı değerlerigirilerekyapılır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Plastik şişirme makinesini, istenilen özelikte ürün elde edecek şekilde basınç 

ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizde şişirme kalıplama makinesi ile üretim yapan plastik işleme 

fabrikalarını ziyaret ederek şişirme kalıplamada üretim için uygun basınç 

parametreleriniaraştırınız. 

 Şişirme makinelerinde basınç ayarlarının nasıl yapıldığını araştırınız. 

 

2. ŞİŞİRME MAKİNELERİNDE BASINÇ 

AYARLARINI YAPMAK 
 

2.1. Şişirmeyle İşlemde Şişirme Basıncı ve Önemi 
 

Ekstrüzyon şişirmenin ikinci safhası şişirme kısmıdır. Kafadan sarkan eriyik hâldeki 

parisonun tümü, hızla kapanan iki parçalı kalıp boşluğu arasında sıkıştırılarak tutturulur. 

Böylece parison hava ile şişmeye hazır hâle getirilir. Erkek ve dişi kalıp enjeksiyon 

makinelerine benzer bir şekilde mengene ünitesine bağlanmıştır. Mengene, kapama gücünü 

makineye monte edilmiş hidrolik veya pnömatik güç üreten sistemden alır. Ekstrüzyon 

şişirmede ürünler çoğunlukla PE, PP, PVC gibi plastik malzemelerden üretilir. Bunlar için 

gerekli olan şişirme basınçları ürünün hacmine bağlı olarak değişen düşük basınçlardır. 

Normal şartlar altında üfleme basıncının 4 – 10 kg / cm² arasında olması uygundur. Şişirme 

pimlerinden hava akışı sürekli olmalı ve hava basıncı kontrol altında tutularak 

ayarlanabilmelidir. 4 ila 10 bar arasında uygulanan hava basıncı büyük parçalarda 

artırılabilir. 

 

Enjeksiyon şişirmede preformların şişirilmesi kalıp içinde iki kısımdan oluşur. 

Bunlar:Orta basınçta ön şişirme ve yüksek basınçta şişirmedir. Boyuna yönlenme ve enine 

yönlenme bu basınçlarla gerçekleşir. Şişirilen plastik şişede et kalınlığının eşit olmasını 

sağlayan basınçlardır. O yüzden basıncın önemi çok fazladır. Ön şişirme için gerekli basınç 7 

– 10 bar asındadır. Bu basınç değerleri yüksek basınç için gerekli olan 40 barlık seviyenin 

regülatörlerle düşürülmesiyle elde edilir. 

 

Enjeksiyon gerdirme şişirme makinelerinde preform sıcaklık ayarından sonra 

yapılması gerekli diğer bir parametre ise şişirme için kullanılacak basınç değerinin 

ayarlanmasıdır. Bu proses de preform kalıp kilitlendikten sonra iki aşamada şişirilir. 

Dolayısıyla iki basınç uygulanır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 25 

Orta basınçta ön şişirme ve yüksek basınçta şişirme. Basınç değeri ön şişirme için 4-

10 bar, şişirme için 15-40 bar arasındaki değerlere deneme yanılma yöntemi ile en uygun 

değerler elde edilinceye kadar devam edilerek ayarlanmalıdır. Aşırı basınç üründe 

delinmelere düşük basınç ise ürünün yeterince şişmemesine neden olabilir. 

 

2.2. Şişirme Basıncına Etki Eden Faktörler 

Şişirme basıncının ürün üzerinde en önemli etkisi bulunmaktadır. Yetersiz olan 

şişirme basınçları kötü renk dağılımları, ürün et kalınlığında dengesizlikler, hava 

kabarcıkları, istenilen ürün boyutlarının meydana gelmemesi gibi sonuçları olabilmektedir. 

Fazla uygulanan şişirme basınçları ürünün büzülme, çatlama, yüzeylerde pürüzlenme, eşit 

olmayan duvar kalınlıkları, ürünün kalıp içerisinde sıkışması gibi olumsuz sonuçları 

olmaktadır. Şişirme işleme kalıplama sürecin en önemli safhalarından birisidir. Şişirme 

işlemi hava üfleyen şişirme pinleri vasıtasıyla yapılmaktadır.Şişirme pinleri kalıpla 

buluşmadan önce hava üflemeye başlayabilmeli ve şişirme için kullanılan havanın basıncı, 

akış hızı, şişirme süresi ve egzoz süresi rahatlıkla ayarlanabilmeli ve üretim aşamasında 

kontrol paneli yardımıyla bu işlemler rahatlıkla izlenebilmelidir.Genel olarak şişirme 

basıncına etki eden bazı unsurlar bulunmaktadır. Bunlar: 

 

 Isı ile ilgili malzeme ve davranış özellikleri, basınç, akış hızı ve süresi  

 Makine fonksiyonu ve şişirme ekipmanları, makine parçaları ve yardımcı 

ekipmanları, çalışma prensipleri 

 Şişirme yapılacak malzemenin özellikleri, nem özellikleri 

 Şişirme makine hızı, parison veya preform sıcaklıkları, parison üretim süresi, 

parison kontrolü 

 Ürün kalitesi ve üretim çıkış etkisi 

 Şişirme makine çalışması ve ürün geliştirmesini etkileyen mekanik, hidrolik, 

pnömatik, elektrik ve elektronik devre elemanları 

 Plastik malzemelerin şişirme işleme davranışları 

 Sonürün ile ilgili olarak, hammadde ve ekipman operasyon varyasyonları etkisi 

Üretimin çeşitli aşamalarında malzeme değişiklikleri 

 Polimer özellikleri ve işleme koşulları 

 

Resim 2.1: Kafadan basınçla parison çıkışı  
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Enjeksiyon şişirme makinelerinde hava sistemi dört fonksiyonu gerçekleştirir. Çift 

etkili silindirlerle genişletme, ön şişirme, şişirme, ilgili fonksiyonların silindirlerinin 

kontrolü. Hava iki değişik sistem ile temin edilir. Bunlar yüksek basınç sistemi ve alçak 

basınç sistemi. Enjeksiyon stretch (germe) şişirme prosesinde şişirme işlemi iki sistemde 

yapılır. Birinci olarak yüksek basınç devresi ile yapılan ön şişirme ve şişirme işlemi 

gerçekleştirilir. Yüksek basınç (40 bar) regülatörle düşürülerek (10 bar) basınç elde edilir. 

Bu basınç ön şişirmeyi yapar ve nozzle çalıştırır. Yüksek basınç sistemi makinenin arka 

kısmında bulunur ve tüm hava uygulamalarını kapsar. Şişirme işleminde dengeli ve homojen 

bir basınç üretimi için yüksek basınç indirgeyicisi kullanılır. İndirgeyici, akıntıya karşı olan 

basıncı daha düşük olan akıntı yönündeki basınca indirgeyip ayarlı bir basınç ve akım sağlar. 

İndirgeyici bir kısma düzeni ile çalışır. Kısma düzeninin pozisyonu, inen basıncın sabit 

tutulmasını sağlayan bir çek valfin açılmasını kontrol eder. Kısma düzeninin boşluğu orada 

sıkışmış basınçlı hava ile doldurulur. İnen basıncı azaltmak istendiğinde, çıkan basınçtan 

gelen havanın kafa boşluğundaki basınca karışmasına vidalar kullanılarak izin verilir. 40 

bara ayarlanmış ikinci bir valf, cihazı regülatör arızası gibi bir nedenden oluşabilecek aşırı 

basınca karşı korur. Hava kontrollü üçlü valf şişirme diskinin basıncını ayarlar. Herhangi bir 

kapak açıldığında veya güç kesildiğinde, üçlü valf tüm üfleyici bölümleri egzoza yönlendirir. 

Valf hava kontrollüdür. Hava yüksek basınç devresindeki bir musluktan çıkar, 10 bardan 

daha düşük basınçta hava boşalır. Devre 10 bara kalibre edilmiş bir valf ile korunur. 

Regülatör ile valf arasına monte edilmiş bir basınç anahtarı, hava azaldığında makinenin 

yavaş bir şekilde durmasını sağlayan sistemin kontrolünü gerçekleştirir.  

 

Resim 2.2: Enjeksiyon şişirme 

2.3. EkstrüzyonŞişirme Basınç Değerlerini Ayarlama ve Kontrol 
 

Ekstrüzyon şişirme makinelerinde şişirme sürecinde ayarlanması gereken ünite ve 

elemenlar hava kontrol sistemi ve kısımlarıdır. Bu hava kontrol ünitesinde basınçlı hava 

üretimini sağlayan yüksek basınç komprasörü ve kontrol dağıtım sistemleridir. Öncelikle 

makine sistem basıncı bu üniteden ayarlanmalı ve regüle edilmelidir. Maksimum 40 ila 60 

bar arasında olan bir basıncı üreten bu sistemler genellikle makine üzerinde monte 

hâlindedir. Bazı kompleks fabrikalarda birden çok şişirme makinesi tek bir hava üretim 

merkezlerinden de beslenerek üretim yapabilmektedir. Makinede üretilen parisonun şişe 

hâline getirmek için şişirme ünitesinde basınçlı hava ile şişirme işlemi şişirme 
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pinlerivasıtasıyla yapılmaktadır. Şişirme süreci içersinde şişirme pini şu işlemleri 

gerçekleştirerek parisonu şişirir ve kalıp içi yüzeyinde şekillendirir. 

 

 Şişirme pini hızı 

 Şişirme pini basıncı 

 Hava akışını geciktrime ve tutma 

 Şişirme periyodu 

 Hava çıkış (egzos) periyodu 

 Şişirme periyodunu serbest bırakma periyodu 

 Şişirme pini serbest bırakma hızı 

 Şişirme pini serbest bırakma basıncı 

 Şişirme pini geri dönme hızı 

 Şişirme pini geri dönme basıncı 

Yukarıda yazan şişirme sistemindeki parametreler makine üzerinde ayarlanmalıdır. 

Şişirme basıncı üretilecek parçanın biçim ve boyutuna göre değişiklik gösterir. 4- 10 bar 

arasındaki basınçlar uygun olarak test edilmiş ve uygulanmakta olan değerlerdir. Fakat 

büyük hacimli ürünlerde bu basınçlar arttırılabilmektedir. 

 

Resim 2.3: Ekstrüzyon şişirme 
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2.4. Enjeksiyon Şişirme Basınç Değerlerini Ayarlama ve Kontrol 
 

Enjeksiyon şişirme üç aşamadan oluşur. İlk aşamada, plastik enjeksiyon kalıplama ile 

preform yaygın bir test tüpü gibi şekillenir.İkinci aşamada, preformşişirme için uygun 

seviyede kalıp sıcaklığı getiriyor.Üçüncü aşamada ise preform kalıp ürün boşluğu (cavity) 

içine yerleştirilir, hava basıncı uygulanarak bir balon gibi genleştirilerek nihai ürün elde 

edilir. Hava basıncı, uygulanan sıcak preform serin kalıp boşluğuna dokunarak ürün 

meydana gelir. Bu proseste şişirme süreci içerisinde preform içerisine giren pinin basınç ve 

hız kontrolü, pin ile uygulanacak ön şişirme ve şişirme basınçların ayarlanması kontrolü 

yapılmalıdır. Bütün bu ayarlamalar makine kontrol ünitesine uygun parametreler girilerek ve 

ana hava besleme ünitesinden yapılmaktadır.  

 

 

Şekil 2.1: Preform şişirme prosesi 
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Şişirme ünitesinde preform altı aşamada şişirilerek şişirme prosesigerçekleştirilir. 

Birinci aşamada transfer ünitesinden gelen sıcak preform kalıp yarımları içerisine 

yerleştirilir. İkinci aşamada kalıp içerisinde soğutma suyu veya hava dolaştırılır. Kalıp iç 

duvarların soğutulması sağlanır. Üçüncü aşamada preform içerisine gerdirme ve şişirme pini 

girer. Bu giriş esnasında yüksek basınç sisteminde 40 bardan 10 bara düşürülmüş hava ile 

preform gerdirilerek ön şişirme yapılır. Dördüncü aşamada 40 bara kadar uygulanabilir bir 

basınçla preform tamamen şişirilir. Beşinci aşama soğutulmuş kalıp iç duvarlarında ürün 

dışarıdan soğutulur ve tahliye kanallarından hava çıkışı sağlanır. Altıncı aşamada şişirme 

pini geri çekilir ve bu esnada şişe içerisine soğuk hava üfleyerek ürünün içerden de soğuması 

sağlanır. Ürün bu aşamadan sonra kalıp içerisinden çıkarılarak diğer üretim birimine 

gönderilir. 

 

PET şişelerin üretiminde bazı özel şartlar gerekebilir. Örneğin, gıda sektöründe 

tüketilen gazlı, gazsız pek çok ürünün ambalajlanma ve korunma şartları, sağlık sektöründe 

kullanılan çoğu ilaçların saklanma şartları, kimyasal ürünler gibi özellik isteyen pek çok ürün 

için kullanılan PET şişeler istenilen şartları yerine getirebilmelidir. Renk, saydamlık, 

esneklik, şişe et kalınlıkları, boyutsal kararlılık, standart üretim vb. pek çok özellik şişe 

üretiminde göz alınması gereken hususlardır. Makine şişirme prosesinde kullanılacak 

basınçlar bu ölçütlerde değişiklikler, sapmalar yaratacaktır. Malzeme özellikleri, çalışma 

şartları dikkate alınarak deneme üretimleri, bir önceki üretim verileri incelenerek en uygun 

olan şişirme basıncı kullanılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Atölyenizde mevcut olan bir şişirme makinesinde üretim için basınç ayarlarını 

yapınız. 

 

 Şişirme makinesinde basınç ayarları 

İşlemBasamakları Öneriler 
 Makineyi devreye alınız.  Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Eldiven giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini 

alınız. 

 İş etiğine uygun davranma 

 Seçilen hammaddeye uygun işleme basıncını 

belirleyiniz. 

 Hammadde kataloglarından basınç 

değerlerinebakınız. 

 Performans için hangi basınç 

değerlerini kullanmanız gerektiğine 

karar veriniz. 

 Uygun işleme basıncı değerlerini makine 

kontrol panelinde ayarlayınız. 

 Kontrol ünitesinden uygun basınç 

değerlerini giriniz. 

 Basınç değerlerini kontrol ediniz.  Basınç değerlerine ulaşılıp 

ulaşılmadığını kontrol ünitesinden  

kontrol ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Makinenin ana şalterini açtınız mı?   

3. Hammadde kataloglarından basınç değerlerini buldunuz mu?   

4. Kontrol panelinden basınç ayarlarını girdiniz mi?   

5. Girilen basınç değerlerini kontrol panelinden kontrol ettiniz mi?   

6. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

7. Süreyi iyi kullandınız mı?    
 

 

DEĞERLENDİRME 

 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

 

1. Ekstrüzyon şişirmede ürünler hangi  plastik malzemelerden üretilmez? 

A.) PE 

B.) PP 

C.) PVC 

D.) PTC 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi şişirme basıncına etki eden unsurlardan değildir? 

A.) Elastömer özellikleri 

B.) Ürün kalitesi ve üretim çıkış etkisi 

C.) Plastik malzemelerin şişirme işleme davranışları 

D.) Polimer özellikleri ve işleme koşulları 

 

3. Ekstrüzyon şişirme makinelerinde şişirme basıncı hangi aralıkta olmalıdır? 

A.) Maksimum 120 ila 140 

B.) Maksimum 80 ila 100 

C.) Maksimum 40 ila 60 

D.) Maksimum 10 ila 20 

 

4. Şişirme ünitesinde preform kaç aşamada şişirilerek şişirme prosesi gerçekleştirilir?   

A.) 4 

B.) 5 

C.) 6 

D.) 7 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi PET şişelerin üretiminde bazı özel şartlarından değildir?   

A.) Balıkçılık sektöründe ilgi çekicilik 

B.) Gıda sektöründe tüketilen gazlı, gazsız pek çok ürünün ambalajlanma ve 

korunma şartları 

C.) Sağlık sektöründe kullanılan çoğu ilaçların saklanma şartları 

D.) Renk, saydamlık, esneklik, şişe et kalınlıkları, boyutsal kararlılık 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Plastik şişirme makinesini, istenilen özelikte ürün elde edecek şekilde hız ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizde şişirme kalıplama makinesi ile üretim yapan plastik işleme 

fabrikalarını ziyaret ederek şişirme kalıplamada üretim için uygun hız, zaman 

parametrelerini araştırınız. 

 Şişirme makinelerinde hız ayarlarının nasıl yapıldığını araştırınız. 

 

3. ŞİŞİRME MAKİNELERİNDE HIZ 

AYARLARINI YAPMAK 
 

3.1. Ekstrüzyon Şişirme Kalıplama Makinesi Hız Ayarlarını 

Yapmak 
 

Şişirme makinelerinde belirli miktardaki ergimiş plastik püskürtücü kısımdan çıktığı 

andan itibaren sıcaklık, basınç ve sürtünmenin etkisiyle yüksek miktarda bozucu statik yüke 

maruz kalır. Bozucu statik yük ergimiş plastiğin kalıba yapışmasına neden olarak üretim 

hatalarına yol açar. Ayrıca çoklu şişirme yapan makinelerde erimiş plastikler bozucu statik 

yükten dolayı birbirleri ile çekme/itme eğilimi gösterecek ve sağlıklı üretimi etkileyerek ürün 

firelerine sebep olacaktır. Problemin çözülebilmesi için püskürtücü kısımlara anti statik 

çubuk yerleştirilerek ortamda bulunan bozucu statik yük nötralize edilerek sağlıklı ve kaliteli 

bir üretim sağlanmış olacaktır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 3.1: Ekstrüzyon şişirmede anti statik bar 

 

Şişirme makinelerinde sıcaklık, basınç, hız kontrolleri PİD sistemi ile yapılmaktadır. 

PID (Proportion(Oran), Integration(İntegral), Derivation(Türev)) bir kontrol devresi değil bir 

kontrol yapısıdır. Sadece donanımsal olarak düşünülmesi yanlış olur, hatta büyük kısmı 

yazılımdır donanım değil. 

 

Endüstriyel proseslerde birçok uygulamada belli bir değerin (sıcaklık, basınç ve hız 

gibi) ayarlanan bir set noktasında başka bazı parametreleri ayarlayarak tutulması istenir. 

Mesela bir fan motorunun hızını öyle ayarlayacaksın ki bir odanın içi hep 22 derecede kalsın. 

Bu uygulamada eğer odanın sıcaklığı 23 dereceye çıkarsa fanın hızını motor sürücüsü 

kullanarak artırırsın ki tekrar 22 dereceye insin ya da benzer olarak 21 dereceye düştüğü 

zaman hızı azaltırsın ki oda ısınsın. 

 

Yine PLC'lerde de hazır PID blokları bulunur. Ayrıca yerli yabancı birçok markanın 

PID kontrol cihazları da var. PID kontrolün sadece analog bilgiyle oynanarak yapılmaz, 

on/off çalışma da yapılabilir yani fan açılıp kapatılarak da sıcaklık dengelenebilir. 

 

PID kontrolü yapan cihazların P,I ve D parametreleri yapılan işleme göre kullanıcı 

tarafından tanımlanır. Bu parametreler kontrolün hangi hassasiyette olacağını, değişimlere ne 

kadar zamanda tepki vereceğini, set değerden uzaklaşma durumlarında set-gerçek değer 

arasındaki farka göre ayarlanan değeri ne kadar hızlı değiştireceğini vb. belirler. Bu 

parametreler prosese özeldir. Çoğu zaman deneme-yanılma yoluyla bulunur.  

  

http://forum.donanimhaber.com/m_13355633/tm.htm
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Şekil 3.2: PID sistem 

rSt Manual 

Reset 

Ayarlanan set noktasını kaydırmak için kullanılan 

parametredir. Bu parametre set noktasının üzerine eklenerek set 

noktası kaydırılır. 

P.St PowerReset Çıkışenerjisinin üzerine sabit olarak eklenen 

parametredir. 

oFt Offset Ölçülen proses değerindeki (PV) kaymaları düzeltmek 

için ölçüm değerine eklenen düzeltme parametresidir. 

_FFd FeedForward Çıkış enerjisinin üzerine set noktası ile orantılı olarak 

eklenen parametredir 

Tablo 3.1: PID kontrol sistemi 

Ekstrüzyon şişirme makinesinde hız kontrolü yapılacak kısımlar şunlardır: 

 Ekstrüder vidasının dönüş hızı,  

 mengene açma-kapama hızı,  

 şişirme pini giriş ve geri kaçma hızı, 

 parison kesim hızı,  

 mengeneye bağlı bulunan kalıp istasyon değişim hızı.  

 

Polimer hammaddenin ekstrüder haznesine girişinden ürün çıkışına kadar tüm üretim 

sürecinde sistemler arasında hızın senkronize edilmesi gerekmektedir. Yani ekstrüder 

ünitesinden gelen eriyik hammaddenin kafadan çıkışı ve parison akışı devam ederken diğer 

istasyonda şişirme işleminin yapılması ve üretimin aksamadan sürekli devam edebilmesidir. 

Birbirini tamamlayan sürekli üretimin yapılarak prosesin eksiksiz gerçekleşmesini 

sağlamakta hız ayarlarının düzgün yapılması gerekmektedir. Parison oluşumunu sağlayan 

kafa kalıbı(die) ünitesinde düzenli basınç, hızve viskozite homojenliği gibi değerler kaliteli 

bir üretim için önemli faktörlerdir. Makinenin verimi hız ile doğru orantılıdır. Vida hızını, 

şişirme, mengene hızlarını orantılı olarak arttırarak saatli üretim sayısını arttıra biliriz. Fakat 

gereğinden fazla seçilen hız değerleri ürün kalitesi üzerindeki etkilerine dikkat edilmelidir. 

 

3.2. Enjeksiyon Şişirme Kalıplama Makinesi Hız Ayarlarını 

Yapmak 
 

Enjeksiyon şişirme makinelerinde hız ayarları ekstrüzyon şişirme makinelerinde 

olduğu gibi PID sistemle gerçekleştirilmektedir. Bu makineler kompleks, karmaşık bir 

yapıya sahiptir. Öncelikle üretim sisteminde hız ayarlarını yapabilmek için bütün bu 

birimleri tanımak gerekir. Enjekşiyon şişirme makinesi şu birimlerden meydana gelmektedir:  
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 Enjeksiyonünitesibirimi:Preformlarınenjeksiyonlaüretildiğibirimdir. 

 Fırınünitesibirimi:Preformlarınısıtılarakşişirilmeyeuygunhâlegetirildiğibirimdir. 

 Şişirme ünitesi birimi: Bu birimde ısıtılmış preform malzemeler şişirilerek ürün 

hâline dönüştürülür. 

 

Bu üç sistem arasında geçiş hızlarının senkronize hâlde üretimin akış hızına uygun 

olmalıdır. 

 

Enjeksiyon germe şişirme makinesinin kısımları şunlardır: 

 Preform besleme ve yüklemeünitesi 

 Performkontrol ve düzenleme ünitesi 

 Preform tutucu ( spindıl) ünitesi 

 Transfer ünitesi 

 Fırın ünitesi 

 Kalıp taşıyıcı ünite 

 Kalıp ünitesi (GUMP) 

 Şişirme ünitesi 

 Hava sistemleri 

 Çıkış ünitesi 

 

Şekil 3.3: PET şişitme ünitesi üstten görünüşü  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Atölyenizde mevcut olan şişirme kalıplama makinesinde üretim için hız ayarlarını 

yapınız. 

 

Resim 3.1:Ekstrüzyon şişirme makinesi 

İşlemBasamakları Öneriler 

 Makineyi devreye alınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini 

alınız. 

 Makinede daha önce farklı bir 

hammadde karışımı hazırlanmışsa 

makineyi iyice temizleyiniz. 

 Üretilecek olan ürünün 

özelliklerine göre, karışıma ilave 

edilecek olan katkı maddelerinin 

özelliklerini araştırarak oranlarını 

hesaplayınız, gerekirse 

öğretmeninize danışınız. 

 Seçilen hammaddeye uygun hız değerinin 

belirleyiniz. 

 Hammadde kataloglarından uygun 

hız değerini bulunuz. 

 Uygun hız değerini makine kontrol panelinden 

ayarlayınız. 

 Uygun hız değerini kontrol 

panelinden giriniz. 

 Uygun hız değerini kontrol ediniz. 
 Kontrol panelinden girilen değeri 

kontrol ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

DeğerlendirmeÖlçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Makinenin ana şalterini açtınız mı?   

3. Hammadde kataloglarından uygun hız değerlerini buldunuz mu?   

4. Kontrol panelinden hız değerini girdiniz mi?   

5. Kontrol panelinden girilen değeri kontrol ettiniz mi?   

6. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

7. Süreyi iyi kullandınız mı?    
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Bozucu statik yük hangi üretim hatalarına yol açar? 

A.) Ergimiş plastiğin kalıbı aşındırmasına neden olur. 

B.) Ergimiş plastiğin kalıbı açmasına neden olur. 

C.) Ergimiş plastiğin kalıba yapışmasına neden olur. 

D.) Ergimiş plastiğin kalıbı genişletmesine neden olur. 
 

2. Şişirme makinelerinde sıcaklık, basınç, hız kontrolleri hangi sistem ile yapılmaktadır? 

A.) CAD sistem 

B.) CAM sistem 

C.) CIM sistem  

D.) PID sistem 

 

3. Saatli üretim sayısını nasıl arttırabiliriz?   

A.) Vida hızını, şişirme, mengene hızlarını orantılı olarak arttırarak 

B.) Vida hızını, şişirme, mengene hızlarını orantılı olarak azaltarak 

C.) Vida hızını, şişirme, mengene hızlarını kademeli yaparak 

D.) Vida hızını azaltıp şişirme ve mengene hızlarını artırarak 

4. Isıtılmış preform malzemeler ürün hâlinenasıl dönüştürülür?    

A.) Su ile şişirilerek 

B.) Hava ile şişirilerek  

C.) Yağ ile şişirilerek 

D.) Süt ile şişirilerek 

 

5. Gereğinden fazla seçilen hız değerlerinin ne üzerinde etkisi vardır? 

A.) Ürün kalitesi 

B.) Ürün fiyatı 

C.) Ürün açışı 

D.) Ürünün taşınması 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Şişirme makinelerinde standartlara uygun üretim yapmak için sıcaklık, basınç ve hız 

ayarlarını yapınız. 

 

Ekstrüzyon şişirme kalıplama makinesi 

Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Makinenin ana şalterini açtınız mı?   

3. Hammaddeyi huniye boşalttınız mı?   

4. Hammaddenin ergime sıcaklık değerini buldunuz mu?   

5. Tüm birimler için sıcaklık ayarlarını yaptınız mı?   

6. Basınç ayarlarını yaptınız mı?   

7. Hız ayarlarını yaptınız mı?   

8. Hammadde akışını açtınız mı?   

9. Vidayı çalıştırdınız mı?   

10. Parisonelde ettiniz mi?   

11. PET şişe ürettiniz mi?   

12. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

13. Süreyi iyi kullandınız mı?    

14. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

15. Süreyi uygun kullandınız mı?   

 
DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 A 
3 B 
4 D 
5 C 

6 D 

7 C 

8 A 

9 B 

10 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 
2 A 
3 C 
4 B 
5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 D 
3 A 
4 B 
5 A 

 

 

 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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