
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASTİK TEKNOLOJİSİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞİŞİRME MAKİNELERİNDE KONTROL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2014



 i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   

 



 

 ii 

 

AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii 
GİRİŞ ........................................................................................................................................ 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ..................................................................................................... 3 
1. MAKİNE ÜRETİM PARAMETRELERİNİ KONTROL ETMEK ..................................... 3 

1.1. Makine Üretim Parametrelerinin Kontrolü.................................................................... 3 
1.1.1. Ekstrüzyon Şişirme Makinelerinde Üretim Parametrelerinin Kontrolü ................. 6 
1.1.2. Enjeksiyon Şişirme Makinelerinde Üretim Parametrelerinin Kontrolü ............... 18 

UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 25 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 28 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ................................................................................................... 29 
2. ÜRETİM SİSTEMİ VE KALIP BAĞLANTILARINI KONTROL ETMEK .................... 29 

2.1. Üretim Sistemi ve Kalıp Bağlantılarının Kontrolü ...................................................... 29 
2.2. Hava Tahliye Kanalları ve Kontrolü ........................................................................... 30 
2.3. Şişirme Kalıbı Soğutma Kanallarının Kontrolü .......................................................... 31 
2.4. Pariform ve Preform Kapama Çenelerinin (Pinch-Off) Kontrolü ............................... 32 
2.5. Enjeksiyon Şişirme Kalıbında Üretim Sistemi Kontrolü ............................................ 33 
2.6. Preform Üretimi İçin Kullanılan Kalıplar ve Kontrolü ............................................... 34 
UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 38 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 41 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ................................................................................................... 42 
3. HİDROLİK SİSTEMİ KONTROL ETMEK ...................................................................... 42 

3.1. Hidrolik Yağ Seviyesi ve Sıcaklığı ............................................................................. 43 
3.2. Valflerin Kontrolü ....................................................................................................... 44 
3.3. Hidrolik Bağlantılarını ve Hortum, Boruları Kontrolü ................................................ 45 
3.4. Hidrolik Basınç Göstergelerini (Manometreler) Kontrolü .......................................... 46 
3.5. Hidrolik Pompa ve Motorların Kontrolü ..................................................................... 46 
3.6. Yağ Soğutma Sisteminin Kontrolü .............................................................................. 47 
3.7. Yağ Filtrelerinin Kontrolü ........................................................................................... 48 
3.8. Hidrolik Pistonları ve Tahrik Elemanlarının Kontrolü ................................................ 48 
3.9. Hidrolik Sistem Basıncının Kontrolü .......................................................................... 49 
3.10. Şişirme Makinelerinde Kullanılan Pnömatik Sistemlerin Kontrolü .......................... 49 

3.10.1. Kompresörler ..................................................................................................... 50 
3.10.2. Pistonlar ............................................................................................................. 51 
3.10.3. Valfler ................................................................................................................ 52 
3.10.4. Elektrovalf .......................................................................................................... 52 
3.10.5. Valf Grupları (Adavalfler) ................................................................................. 53 
3.10.6. Çoklayıcı ............................................................................................................ 53 
3.10.7. Manometre–Pnömatik Basınç Göstergeleri ....................................................... 53 
3.10.8. Regülatörler ve Şartlandırıcılar .......................................................................... 54 
3.10.9. Sayaçlar .............................................................................................................. 54 
3.10.10. Bağlantı Elemanları Fittingler .......................................................................... 55 
3.10.11. Diğer Pnömatik Elemanlar ............................................................................... 55 

UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 56 
MODÜL DEĞERLENDİRME ............................................................................................... 61 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 64 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 65 

İÇİNDEKİLER 



 

 iii 

 

AÇIKLAMALAR 
ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI Şişirme Makinelerinde Kontrol 

MODÜLÜN TANIMI 

Şişirme makinelerinde üretim parametrelerinin 

kontrolü, üretim sistemi ve kalıp bağlantılarının 

kontrolü, hidrolik sistemin kontrolü bilgilerini kullanarak 

plastik şişirme makinesinin kontrol ve bakımını yapma 

ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  

YETERLİK Plastik şişirme makinesinin kontrol ve bakımını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Plastik şişirme makinesinin kontrol ve bakımını 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Makine üretim parametrelerini tekniğine 

uygun olarak kontrol edebileceksiniz. 

2. Üretim sistemi ve kalıp bağlantılarını 

tekniğine uygun olarak kontrol 

edebileceksiniz. 

3. Hidrolik sistemini tekniğine uygun olarak 

kontrol edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:  Şişirme atölyesi 

Donanım: Plastik şişirme makinesi el aletleri vb.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 
 

AÇIKLAMALAR 



 

 1 

 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde plastik işleme makineleri kullanılarak plastik malzemelerden çok değişik 

ürünler üretilmektedir. Plastik, hayatımıza o kadar fazla girmiştir ki kullandığımız ürünlerin 

neredeyse tamamına yakını plastik malzemeden yapılmaktadır. Plastikten üretilen ürünlerin 

sayısı arttıkça, yeni teknolojiler ortaya çıkmakta ve bu teknolojiler her geçen gün hızla 

değişmektedir. Şişirme teknolojisi de içi boş plastik parçaları üretmek için kullanılan bir 

plastik şekillendirme işlemidir. İş parçası, şişirme kalıbında gazla (çoğu zaman hava) şişirme 

işlemine tabi tutulur. En sık karşılaşılan parçalar; çocuk oyuncak bebekleri, yakıt tankları, 

plastik çiçekler, plastik şişeler, tuhafiye malzemeleri, içi boş şişeler, bidonlar vb. içi boş 

plastik parçalardır.  

Günümüzde otomotiv sektöründe de hızla gelişen ve yaygınlaşan bir plastik kullanımı 

söz konusudur. Bunun nedenlerinden en önemlisi plastik ham maddesinin geliştirilmesi ve 

bu ham maddeye yüksek özellikler kazandırılmasıdır. Örneğin on yıldan daha uzun bir 

süredir, ultra-yüksek moleküler ağırlıklı yüksek yoğunluklu polietilenin şişirmeli 

kalıplamasıyla tamamen plastikten yakıt depoları imal edilmektedir. Ek yeri bulunmayan bu 

tek parça depolar metal olanlara oranla çok daha hafiftir ve aynı zamanda, iyi şekilde 

kalıplanabildiklerinden (depoların zor yerlere yerleştirilmesi konusunda) daha fazla tasarım 

özgürlüğü sağlamaktadır. 

Değişen teknolojiyle daha ergonomik makineler geliştirilmekte ve bu makinelerin 

özellikleri arttıkça, fiyat da artmaktadır. Bundan dolayı bir makineden en uzun süre 

yararlanılmalıdır. Makinelerin ömrünü uzatmak, periyodik kontrol bakımlarını zamanında 

yapmakla mümkündür.  

 Şişirme Makinelerinde Kontrol modülü, sizlere bu yöndeki becerileri kazandırmak 

üzere hazırlanmış bir modüldür. Bu modülde sizler, plastik işleme makinelerinde yapılması 

gereken periyodik bakım onarım ile ilgili bilgiler edineceksiniz. Hedeflenen yeterlikleri 

edinmeniz durumunda, plastik teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak 

yetişeceğinizi hatırlatıyor, sizlere başarılar diliyoruz. 

 

 
  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında makine üretim parametrelerini tekniğine uygun olarak 

kontrol edebileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizde şişirme kalıplama makineleri ile üretim yapan plastik işleme 

fabrikalarını ziyaret ediniz 

 Ekstrüzyon şişirme makinelerinde üretim parametrelerini ve kontrol sürecinde 

yapılan faaliyetleri araştırınız. 

 Enjeksiyon şişirme makinelerinde üretim parametrelerini ve kontrol sürecinde 

yapılan faaliyetleri araştırınız. 

 

1. MAKİNE ÜRETİM PARAMETRELERİNİ 

KONTROL ETMEK 
 

1.1. Makine Üretim Parametrelerinin Kontrolü 
Tüm şişirme süreçleri iki ana temele dayanan toplam 3 etaptan oluşmaktadır: 

 

 Birinci safhada bir tek vidalı ekstruder yoluyla granül hâlindeki termoplastik 

reçine (kalıplamaya hazır homojen karıştırılmış plastik eriyik) plastikleştirilir. 

 İkinci safhada ekstrude edilmiş eriyik tüp "parison"  veya enjeksiyon tekniği ile 

üretilmiş "preform"un elde edilmesidir. 

 Üçüncü safhada parison ya da "preform“un bir şişirme kalıp içerisinde şişirilme 

(genellikle hava ile) işlemidir. 

 

Bu iki temel husustan biri ön şekillendirme ile parison veya preform oluşturmaktır 

diğeri ise bu oluşturulan yarı mamul tüpü kalıp içerisinde şişirerek ürün oluşturmaktır. İçi 

boş olan pek çok plastik parça, şişirme kalıplama metoduyla üretilmektedir. Kullanılan 

termoplastik malzemenin kalıp çukuruna dolması çeşitli yöntemlerle olmaktadır. İyi 

tasarımlandırılmış bir şişirme kalıbının uygun tipteki şişirme makinesiyle kalıplanması 

meydana gelebilecek hataları minimuma indirebilecek en önemli etkenlerden biridir. 

Üretimin sürekliliği için bu iki unsurun aksamadan görevlerini yerine getirmesi gerekir. 

Bunun için de makine, kalıp ve yardımcı ekipmanların tüm sistemlerinin sistematik ve 

periyodik olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde üretim sistemlerinin verimli 

çalışmasını sağlayabiliriz. Bütün imalatçı firmalar oluşan veya oluşabilecek bütün arızaların, 

hataların tespitinde ve giderilmesinde kontrol sürecine önem vermektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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 Kontrol-bakım ve onarım süreci en az üretim safhaları kadar önemli ve tüm üretim 

sistemlerinde olması gereken bir unsurdur. 

 

Çalışmaya başlayan bir üretim sisteminin sürekliliğini sağlayan iki ana faaliyet şekli 

vardır. Bunlar üretici ve destekleyici faaliyetlerdir. 

 

Üretici faaliyetler, sistem çalışmaya başladıktan sonra pazarın ihtiyacını karşılamak 

için düşük maliyetlerde ve istenen kalitede üretim işlemlerini gerçekleştirmek ve üretimde 

standardizasyonu sağlamaktır. 

 

Destekleyici faaliyetler ise üretici faaliyetlerin yanında üretimin sürekliliği için 

yapılan destekleyici faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerden en önemlilerinden birisi kontrol ve 

muayenedir. Diğerleri ise bakım-onarım ve teknik faaliyetlerdir. 

 

Bir kişinin, duyuları (görme, dokunma vs.) vasıtasıyla verilen bir sistemin bazı 

değişkenlerinin (parametrelerin) ideal durumları ve aynı zamanda ayrı veya beraber olarak 

bu değişkenlerin çıkış durumları hakkında bilgi alması “manuel kontrol” olarak 

adlandırılmaktadır. 

 

Kaliteli bir parça imal edebilmek için öncelikle parça tasarımından başlayan, makine, 

kalıp, malzeme ve işlem kalitesini de kapsayan ve her kademede uygulanması gereken bir 

kontrol sistemi, sürecin içerisinde bulunmak zorundadır. Bu üretim sürecinin devamlılığı ve 

standardizasyonu için gereklidir. Aynı zamanda üretim sürecinde yapılan destekleyici 

periyodik kontroller, olabilecek hataların önüne geçmede, maliyetlerin düşürülmesinde, 

yüksek kalitede ürünler üretilmesinde yardımcı olacaktır. Yaptığımız periyodik kontroller 

prosesin uzun süreli üniform bir şekilde devam etmesini sağlayacaktır. Makine veya kalıpta 

oluşan aşınmalar veya ham madde ile ilgili problemler sistematik kontrollerde tespit edilir. 

 

Herhangi bir makine, sistem, süreç kontrolünü yaparken uymamız genel bazı kurallar 

ve bilinmesi gerekli hususlar vardır: 

 

 Makinenin veya sistemin çalışma prensibi bilinmeli, teknik dokümanlar 

incelenmelidir. 

 Kontrol planı hazırlanmalıdır, bu planda kontrol edilecek bütün kısımlar, 

kontrol metotları, karakteristik özellikleri vb. hususlar bulunmalıdır. 
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Tablo1.1: Kontrol planı 

 Ön hazırlık yapılarak sisteme veya makineye özel kriterler belirlenmelidir. 

Kontrolün manuel olarak veya kontrol cihazları kullanılarak yapılacağına bu 

aşamada karar verilmelidir. 

 Kontrolü yapacak personel ile üretimde çalışacak operatör iş birliği yapak 

koordineli çalışmalıdır. 

 Sistemin özelliğine göre kontrol, makine çalışırken veya durduktan sonra 

yapılabilir. 

 Tespit edilen arızalar ve hatalar kontrol tutanağına kaydedilip ilgili birimlere 

bildirilmelidir. 

 Değişkenler (parametreler) hız, sıcaklık, basınç, ses vb. kontrol edilirken bir 

önceki üretim sonuçları ile mukayese edilmeli, gerekirse kontrol diyagramları 

hazırlanmalıdır. 

 Düzenli yapılan kontrollerin makine ömürlerini artıracağı, üretim 

standardizasyonunu sağlayacağı, düşük maliyet ve yüksek kalite gibi getirileri 

olacağı unutulmamalıdır. 

 Sürekli olarak hata ve arıza veren kısımlar, makinelerin hareketli kısımları daha 

titiz kontrol edilmelidir. 

 Gelişen yeni teknolojilere uygun olarak kontrol sistemi süreli yenilenmeli, 

personel bu konularda eğitilmelidir.  

 Emniyet kurallarına ve iş güvenliğine uygun çalışılmalıdır, 

 Makineye veya sisteme özel proseslerin nasıl yürütüleceğini, işlerin nasıl 

yapılacağını, kontrollerin nasıl gerçekleştirileceğini ayrıntıları ile açıklayan 

belgeler incelenmelidir. 

  

KONTROL PLANI 

Kontrol planı numarası: Personel Tarih/orj. Tarih/rev. 

Parça numarası: Ekip: Mühendis onay 

Parça ismi/tanımı: Onay: Kalite böl. onay 

İmalatçı firma/fabrika: İmalatçı kodu: Diğer onaylar Diğer onaylar 

Parç

a-
süre

ç 

num
arası 

Pros

es-
oper

asyo

n 
ismi 

Makine/ 

cihaz/ 

parçalar 

Karakteristikleri 
Özel 

sınıfl

andır
mala

r 

Metotlar 

Ürün/pr

oses/Ma

kine 

Toleran

s 

Ölçme 

tekniğ

i 

Numune 

Kontro

l 

metodu 
No Ürün 

Prose

s 

Büyü

klüğü 

Frek

ansı 
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1.1.1. Ekstrüzyon Şişirme Makinelerinde Üretim Parametrelerinin Kontrolü 
Ekstrüzyon şişirme prosesinde üretim süreci ham maddenin depodan alınması ve 

ekstrüder hunisine doldurulması ile başlayan ve son olarak şişirilmiş ürünün elde edilmesine 

kadar olan tüm uygulamaları kapsar. Bu uygulamalarda üretim parametrelerinin incelenip 

kontrol edilmesi gerekmektedir.  

 

Şekil 1.1: Ekstrüzyon şişirme makinesi ve kısımları 

Genel olarak şişirme makinelerinde üretim parametreleri ham madde kontrolü, 

sıcaklık ayarları, basınç ve hız ayarları, istasyon zaman ayarları ve parison et kalınlığının 

kontrolünden meydana gelmektedir. 

 

1.1.1.1. Ham Madde Dolum ve Besleme Ünitesinin Kontrolü 

 

Bir plastik isleme makinesinde çalışmak ve bir ürün meydana getirmek için pek tabi 

plastik ham maddeye ihtiyaç vardır. Ham madde ihtiyacı sadece granül, toz, preform vb. 

hâlindeki ham maddenin makineye ulaştırılması ihtiyacı anlamına gelmez. Bunun dışında 

ham maddenin depolanması, taşınması kurutulma, gerekiyorsa boya, mastermatch veya 

başka bir malzeme ile karıştırılması işlemleri de büyük önem taşır. Bu işler için mikser, 

emici (yükleyici) gibi yardımcı ekipmanlar da mevcuttur. 

 

 

Resim 1.1: Kırıcı, yükleyici ve mikser  
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Granül veya toz hâldeki ham maddenin depolanma şekline göre makinelere taşınması, 

doldurulması merkezî veya dağınık olarak yapılabilir. Merkezî taşımada ham madde 

otomasyon sistemi kurularak konveyörler yardımıyla makinelere taşınır ve otomatik 

yükleyici ile makine haznesine doldurulur.  Bu sistemde insan gücüne asgari düzeyde ihtiyaç 

duyulur. Dağınık besleme sistemi klasik üretim sisteminin bir parçası olup operatör 

gerekmektedir. 

  

Resim 1.2: Merkezî ham madde yükleme sistemi 

Ham madde dolum ve besleme ünitelerinin kontrolü her birimde ayrı olarak 

yapılmalıdır. Öncelikle ham maddenin ilk depolandığı kısım kontrol edilmelidir. Bu birimde 

nemli, tozlu, kirli vb. yabancı maddelerden arındırılmış olduğuna bakılır. Ayrıca farklı 

özellikte ham maddeler bulunuyorsa bunların karışmamış olmasına dikkat edilir. Plastik ham 

maddenin taşınmasında kullanılacak ekipmanlar kontrol edilir. 

 

Diğer bir kontrol edilmesi gereken yer mikser, dolum ve dozajlama bölümüdür. 

Depoda bunan ham madde dozajlama bölümünden geçerken gerekli katkı maddeleri 

ayarlanan dozajlarda ilave edilerek miksere gider. Bu sistemde ürünün ölçümü, tartımı ve 

karışımı gerçekleşir. Dozajlama birimi (compounding) kontrol edilerek ayar edilen 

miktarlarda katkı malzemelerini sisteme göndermesi ölçülür. Mekanik ve elektrik sistemleri 

kontrol edilir. Bu sistemde gözle yapılan kontrollerde tatmin edici sonuçlar alınamadığı 

takdirde, fiziksel ve mekanik testler kullanılarak kontrol edilebilir.  

  



 

 8 

 

 

Şekil 1.2: Dozajlama ve karıştırma (mikser) sistemi 

Mikser plastik ham madde karışımı hazırlar. Öncelikle ham madde giriş ve çıkış 

kapaklarını kontrol ediniz, emiş hattında bunan borular kontrol edilmelidir. Giriş ve çıkışta 

bulunan filtreleri kontrol ediniz. Mikser kazanının ham maddeyle temas eden bütün 

yüzeyleri kontrol edilmelidir. Kapak güvenlik sensörlerini kontrol ediniz. Karıştırma 

panellerini, kanatlarını, burgu sistemini, bağlı bulunduğu yatakları, devir motorunu kontrol 

ediniz. Kontrol ünitesinde bulunan zaman, devir, hız ayar düğmelerini kontrol ediniz. 

Kurutma fırınları bulunuyorsa hava üfleme birimini, mekanik kısımları kontrol ediniz. 

 

Şekil 1.3: Ham madde besleme sistemi 
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Şişirme kalıplama için kullanılacak ham maddeyi ve depolama ortamını kontrol 

ediniz. Ham madde ön ısıtıcısını ve kurutma fırınlarını kontrol ediniz. Ön ısıtıcılar prese 

yakın yerde bulundurulur. Bunlardan en çok kullanılan, di-elektrik sıvılı ön ısıtıcılardır. 

Diğer bir ön ısıtıcı sistem de sıcak havalı olanıdır. Isıtıcı sistemlerinin verimini ölçüm 

cihazlarını kullanarak belirleyiniz. Kurutma fırının resimde gösterilen bürün elemanlarını 

kontrol ediniz. Toz filtresini, kurutma fırınında mevcut olan mıknatısı kontrol ediniz. Toz 

filtresi dışarıdan gelen tozları tutarak ham maddeye karışmasını engeller. Mıknatıs ise metal 

özellikli parçaların ham madde içerisine karışmasını engeller. 

 

 

Resim 1.3: Kurutucu 

 

Resim 1.4:Mıknatıs 

 

Resim 1.5: Toz filtresi 
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 Huniye ham madde doldurma talimatını gözden geçir. 

 Ekstrudere mal girişinin açık olup olmadığının kontrol et. 

 Hunide ham madde kontrolü yapıldığında veya huniye mal konulduğu sırada 

makine çalışıyorsa elini huninin içine sokmadan işlemi uygula. 

 Hunide, malın bitmemesine dikkat et. 

 Huniye, malı, taşacak kadar çok koyma. 

 Otomatik yükleyici varsa ham madde tüketimine göre zaman değerini gir ve 

kontrol et. 

 

Şekil 1.4: Ham madde kurutma ve doldurma istasyonu 

1.1.1.2. Sıcaklık Ayarlarının Kontrol Edilmesi 

 

Ekstrüzyon şişirme makinelerinde eriyik ham madde ve parison sıcaklık değerlerini 

makine kontrol panosundan ana menüye girdikten sonra sıcaklık sayfasından kontrol 

edebiliriz. Ana menüden girilen ısı ayar sayfasında ekstrüder bölgelerini set edilen sıcaklık 

değerlerini ve yanında gerçek oluşan ısı değerlerini görebilmekteyiz. Set edilen ısı değerleri 

ile gerçek ısı değerleri arasında toleranslar dışındaki büyük farklar bize o bölgede problem 

olduğunu gösterecektir. Aynı sayfada +/- olarak tolerans değerleri girilmiştir.  Ekstrüzyon 

şişirme makinelerinde ekstrüder besleme ve diğer bölgelerin sıcaklık değerleri kontrol edilip 

gözlemlenmelidir. Ayrıca parison (parizyon) elde ettiğimiz kafa sıcaklık değerlerinin de 

istenilen standartlarda olması gerekir. Üniform bir ürün elde edebilmek ve ürün duvar 

kalınlıklarının bütün bölgelerde eşit olabilmesi için parison sıcaklıklarının kontrol edilmesi 

gerekir. Isı parametreleri ile ilgili olarak kalıp sıcaklıklarının da kontrol edilip istenilen 

seviyelerde tutulması sağlanmalıdır. 
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Şekil 1.5: Ana menü 

 

Şekil 1.6: Isı ayarları sayfası 

Isı ayar sayfasından ısı değerlerini çalışacağınız ham maddenin özelliğine göre girilip 

girilmediğini kontrol ediniz. Isı değerleri çok düşük yazıldıysa mal alma işlemi 

yapılmamalıdır. Ocak ve vidaya zarar verebilir. Bu sayfada rezistansı açık/kapalı konuma 

getirebilirsiniz. Isı set konumundan çalışmak istediğiniz ısı değerlerini girebilirsiniz. 

 

1.1.1.3. Basınç ve Hız Ayarlarının Kontrol Edilmesi 

 

Basınç ve hız ayarı sayfası makinenin çalışma esnasındaki hidrolik ekipmanın basınç 

ve hızlarını ayarlamak için kullanılır. Sağ ve sol istasyonda bulunan mengenenin ileri, geri, 

frenleme, açma ve kapama, kalibrenin aşağı ve yukarı, çapak alma sisteminin basınç ve hız 

değerlerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz. 
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Şekil 1.7: Basınç ve hız ayarları sayfası 

1.1.1.4. Zaman Ayarlarının Kontrol Edilmesi 

Makine çalışma zamanlarının ayarlandığı sayfadır. Makineye bağlı olan kalıbı en 

uygun çalışma şartlarına getirmek için kullanılan sayfadır.  

 Tek ve çift soğuma kısmı: Bu menülerden tek veya çift kalıp çalışmasına göre 

seçim yapılarak kalıp kapalıyken ne kadar bekleyeceği ayarlanır.  

 Şişirme zamanı kısmı: Şişirme pinolenin (şişirme pini) kalıbın içine ne kadar 

zaman hava üfleyeceği ayarlanır.  

 Kalibre gecikme zamanı: Kalibrenin ne kadar gecikmeli olarak aşağıya 

ineceği zaman ayarlanır.  

 Şişirme gecikme: Şişirmenin ne kadar geç başlayacağı süre ayarlanır.  

 Bıçak gecikme: Bıçağın malı kesme zamanı ayarlanır.  

 Mengene ileri ve geri fren: Mengenenin başlangıç ve duruşu sırasındaki 

frenleme zamanı ayarlanır. Şişirme makinesinde tek veya çift istasyon 

çalışmasına göre sistemler arası geçişin senkronize edilmesi, işlemlerin ardışık 

olarak veya beraber görevlerini yerine getirmesi gerekir. Tüm zaman değerleri 

kontrol edilerek incelenmeli, set edilen değerler ile elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılmalıdır. 
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Şekil 1.8: Zaman ayarları sayfası 

1.1.1.5. Kalibre Grubunun Kontrol Edilmesi 

 

Kalibre grubu şişirme pinolünün kalıp içerisinde bulunan kesilmiş parison ile 

merkezlenmesini gerçekleştirir. Kalibre ünitesi farklı boyutlardaki kalıplara göre aşağı-

yukarı, ileri-geri hareket ettirilerek ayarlanmalıdır. Kalibre merkezi ile kalıp ürün boğazı 

aynı, parison merkezi aynı olmalıdır. Eksen kaçıklığı olmamalıdır. Kalibre bağlantı noktaları 

ve eksenler kontrol edilmelidir. Aşağıdaki şekilde ve resimde gösterilen 7-8-9 no.lu vidalar 

vasıtasıyla kalibre ayarlarını yapabilirsiniz. 

  

Şekil 1.9: Kalibre  
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Resim 1.6: Kalibre mesafe ayarları 

1.1.1.6. Çapak Alma Grubunun Kontrolü 

 

Çapak alma grubu kalıptan çıkan şişirilmiş ürün üzerinde bulunan çapakların 

kesilmesi ve ürünün pinolün üzerinden düşürüp kurtarılması amacıyla kullanılır. Pnömatik 

sistemle çalışan bu grubun switch ayarları kontrol edilerek ürün üzerinden çapakların alınıp 

alınmadığı tespit edilmelidir. Çapak alma grubunda 1. silindir, 2. silindir bağlantı plakası, 3. 

kırıcı plakası, 4. yaylı kırıcı mil, 5. üst kırıcı plaka, 6. bağlantı plakası bulunur.  

 

  

Şekil 1.10: Çapak alma grubu ve çapaklı ürün 
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1.1.1.6.Bıçak Grubunun Kontrolü 

 

Bıçak grubu kalıp içerisinde kilitlenen parison hortumunun kesilmesini sağlar. En sık 

karşılaşılan problemlerden birisi parison bıçağın kesme görevini yapmamasıdır. Bu yüzden 

bıçaklar kontrol edilerek körelen, kırılan bıçaklar yenileri ile değiştirilmelidir. 

 

Şekil 1.11: Bıçak grubu 

1.1.1.7. Ekstruder İndirme-Kaldırma Grubunun Kontrol Edilmesi 

 

Ekstruder kaldırma ve indirme grubu parisonun kesilebilmesi için kafa kalıbı ile kalıp 

arasında uygun mesafeyi ayarlar. Ekstrudere bağlı bulunan kafa kalıbı (die) değişen kalıp 

boyutlarında ve parison ölçülerindeki farklılıklar, farklı ham madde özelliklerinden dolayı 

kalıp ağzından çıkan parisonun uygun biçimde kesilebilmesi için aşağı-yukarı 

ayarlanabilmelidir. Bu sistemin kontrolü yapılarak uygun konuma getirilmelidir. 

 

Şekil 1.12: Ekstruder indirme-kaldırma grubu 
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1.1.1.8. Parison Duvar Kalınlığı Kontrol Ünitesi ve Kafa Kalıbının Kontrol Edilmesi 

 

Şişirme makinelerinde plastik ürün imalatı, yarı erimiş ham maddenin 

basınçlandırılarak aralarında belirli bir mesafe olan bir erkek bir dişi çene arasından çıkması 

ile bu çıkan sıcak ham maddenin üretilecek ürün kalıbında basınçlı hava ile soğutulmasıyla 

olur. Konvansiyonel makinelerde erkek ve dişi çene arasındaki aralık sabittir, dolayısıyla 

aşağıya doğru akan yarı erimiş ham madde kalınlığı hep aynı olmaktadır. Bu kalınlığın aynı 

olması, kalıp içerisinde basınçlı havaya maruz kalan plastiğin esnemesine, böylece köşeler, 

tutamak ya da boğaz noktalarında cidar kalınlığının istenilenden az olmasına sebep 

olmaktadır. Bu hassas noktalardaki cidar kalınlığını artırmak maksadıyla yapılacak olan 

erkek ve dişi çene arasındaki mesafeyi artırmak işlemi sonucunda ise ürünün düz 

çeperlerinde gereğinden fazla plastik ham maddesi yığılmasına sebep olmaktadır. Bu fark 

şekilde cidar (duvar kalınlığı) kontrollü ve cidar kontrolsüz üretilmiş ürünlerin kesitlerinde 

rahatlıkla görülebilmektedir. 

 

Bu temelde ürünün cidar kontrolü, şekildeki programlayıcıya yüklenir ve ürün kesit 

profili ekrandan takip edilebilir. Çizilen kesit profili ışığında programlayıcı servo-silindiri 

hareket ettirerek erkek ve dişi çeneler arasındaki boşluğu gereken değere ayarlar ve akan 

sıcak ham maddenin kalınlığının gereken düzeyde olması sağlanır. Kalınlık kontrol sistemi 

avantajları özellikle malzeme israfını önlemeye yöneliktir. Bununla beraber sistem ürünün 

her yerinde istenilen cidar kalınlığı sağladığı için kalıp içerisinde soğuma süresini de 

azalttığından birim zamanda imalat adedini arttırır. Üretilen bütün ürünlerin aynı kalitede 

olması da bu sistemin temel amacı olduğu için ürünlerin kalitesi ve tekrarlanabilirliği 

yükselir. Kalınlık kontrolü ile daha hafif ve daha dayanıklı ürünlerin imal edilebilmesi ise 

imalatçılara birim maliyet ve imalat kapasitesi açısından rekabet avantajı sağlar. Sistemin 

temel amacı imalat kalitesini, süratini ve hatalı ürün sayısını azaltmaktır. 

 

Şekil 1.13: Kalınlık kontrollü-kalınlık kontrolsüz 

Parison duvar kalınlıkları bir programla kontrol edilir. Çoğunlukla, 10-12 noktadan 

kalınlık kontrolü yeterli olmaktadır. Büyük hacimli üretim parçalarında bu sayı 

artırılabilmektedir. Parison kontrol ünitesinden değerler kontrol edilerek istenilen 

özelliklerde parisonun elde edilmesi sağlanmalıdır. Parison kontrolünün gerçekleştiği kısım 

kafa kalıbıdır. Kafa kalıbı içerisinde bulunan mandrele hareket verilerek eriyik akışı 

yönlendirilir. 
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Şekil 1.14: Kafa (die) 

 

Şekil 1.15: Parison kontrol ünitesi 
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1.1.2. Enjeksiyon Şişirme Makinelerinde Üretim Parametrelerinin Kontrolü 
 

Enjeksiyon şişirme teknolojisinde iki farklı prosese sahip şişirme sistemi vardır. 

Bunlar bir önceki modüllerde anlatılmıştır.  

 Enjeksiyon şişirme: Bu sistemde genellikle makine bünyesinde bulunan üç 

istasyonda işlem gerçekleştirilir. Ham maddenin granül olarak girişi ve üretilmiş 

şişenin çıkışını kapsar. Birinci istasyonda enjeksiyon metodu ile preform 

üretilir. İkinci istasyonda henüz sıcak hâlde bulunan prefom (ön şekillendirilmiş 

tüp şeklindeki ayrı mamul) kalıp içersinde şişirilir. Üçüncü ve son istasyonda 

bitmiş ürün çıkışı sağlanır. Genellikle bu sistem dönerli bir düzenekle 

gerçekleştirilir. 

 Enjeksiyon gerdirme (stretch) şişirme: Genellikle PET şişe üretiminde yaygın 

olarak kullanılan bir sistemdir. Üretim kapasitesi ve hızı, ürün özelliklerinin 

geliştirilebilmesi vb. gibi avantajlara sahiptir. Kompleks ve otomasyon sistemli 

makinelerdir. Önce preformlar ayrı bir enjeksiyon makinesinde üretilip makine 

besleme grubuna yüklenir. Transfer ünitesi ile preformlar fırın grubunda 

şişirilir. Şişirme aksiyal yönde gerdirme çubuğu ile uzatarak ve aynı anda radyal 

yönde şişirilip genişletilerek ürün oluşturulur. Budan sonra ürün çıkışı ve dolum 

kısmına transferi yapılır. Hatlar üzerinde her bir makine ve konveyör kendi 

içerisinde mekatronik bir sistemle kontrol edilmektedir. 

 

Bu iki çalışma sisteminde bulunan tüm elektrik ve elektronik, mekanik, hidrolik ve 

pnömatik unsurların kontrol edilmesi gerekmektedir. Çalışma sistemi ve özellikleri çok iyi 

bilinmelidir. Kontrol ve bakım talimatnamesi incelenmelidir. Dikkat edilmesi gereken kritik 

bölgeler, parçalar tespit edilmelidir. Makinenin teknolojisine ve özelliklerine uygun olarak 

kontrol listesi hazırlanmalı ve kontrol edilecek tüm elemanlar, parametreler değerleri ile bu 

listeye kaydedilmelidir. Ayrıca üretimi yapılacak olan ham maddenin özellikleri bu listede 

belirtilmelidir.  Enjeksiyon şişirme makinesinde üretim sistemleri şunlardan oluşur: 

 Preform besleme grubu 

 Fırın grubu 

 Transfer ünitesi ve konveyör 

 Şişirme ünitesi 

 Şişe çıkış ünitesi 
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Şekil 1.16: Enjeksiyon şişirme makinesi 

1.1.2.1. Preform ve Besleme Ünitesinin Kontrolü 

 

Preform besleme ünitesi makineye düzenli ve kesintisiz olarak preformları gönderir. 

Besleme grubu ünitesinde preformların depolandığı hopper bölümü bulunur. Kesintisiz 

olarak preformların gönderilebilmesi için sık olarak kontrol edilmelidir. Burada bulunan 

fotoselli kontrol cihazı ile preform bittiğinde sinyal göndererek yedek box asansörünü açar. 

Besleme buradan açılarak yapılır. Ayrıca düzenleyici merdaneler, şarjör ve dikey konveyör 

bulunmaktadır. Bunlar depodan preformu alarak dik duruma getirirler ve kesintisiz olarak 

fırın grubuna gönderir. Karşılıklı iki merdana bulunmaktadır. Bu bütün besleme sistemi 

kontrol edilerek preformların düzenli ve kesintisiz sisteme gönderilmesi sağlanır. 

 

Şekil 1.17: Preform besleme ünitesi 

1.1.2.2. Fırın Grubunun Kontrolü 

 

Fırın grubu preformların homojen bir şekilde, istenilen sıcaklık değerleri içerisinde 

ısıtılmasını sağlar. Fırın ünitesinde bulunan gruplar tek tek kontrol edilmelidir. Kontrol 

tutanağında elemanların durumu kaydedilmelidir. Fırın grubunda bulunan elemanlar 

preformları kesintisiz olarak ve homojen olarak ısıtabilmelidir. Kontrol ünitesinden SET 

edilen değerler ve oluşan sıcaklık değerleri toleranslar içerisinde olup olmadığı 

araştırılmalıdır.  Özellikle periyodik olarak yenilenmesi gereken ısıtıcı reflektörler detaylı 
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olarak kontrol edilmelidir. Fırın ünitesinde bulunan elemanlar ve gruplar spindıl, yükleme ve 

boşaltma tekeri, preform kontrol tekeri, fırın boxları, reflektörler, kalkanlar, fanlar, gergi 

pistonu, infrared kamaradır. Bütün bu grup elemanları bir önceki mödülde anlatılmıştır.  

 

Resim 1.7: Fırın ünitesi 

1.1.2.3. Transfer Ünitesinin Kontrolü 

 

Transfer ünitesi preformların alınarak kalıplara taşınması, oluşan şişelerin çıkışa 

taşınması ve preformların ya da şişelerin dışarıya atılması işlemlerini yapar. Bu ünitede 

bulunan gruplar preformların taşınmasını yapan transfer kolları, preformları kalıba girmeden 

önce dışarı alınmasını sağlayan preform ejeksiyon grubu, kalıptan aldığı şişeyi çıkış tekerine 

taşıyan şişe transfer kolları ve şişeleri çıkış hattına veren çıkış tekeri bulunur. 

 

Şekil 1.18: Transfer çarkı 
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Transfer sistemini oluşturan gruplar mekatronik teknolojisinde uygun çalışırlar. Yani 

bütün kontroller bilgisayar destekli mekanik, hidrolik, pnömatik sistemlerle gerçekleştirilir. 

Makine özelliğine bağlı olarak çalışan kayışlar, kasnaklar, motorlar, kinematik zincirler, 

paletler, döndürme limitörleri vb. bütün elemanlar kontrol edilmeli kontrol tutanağına 

işlenmelidir.  

 

Şekil 1.19: Transfer sistemi ve preformların konveyörle taşınması 

1.1.2.4. Şişirme Ünitesinin ve Kalıp Taşıyıcı Ünitesinin Kontrolü 

 

Şişirme ünitesi fırından sıcak olarak gelen preformları kalıp içerisinde gerdirip 

uzatarak aynı zamanda yüksek basınçla ön şişirme ve yüksek basınçla şişirme işlemini yapan 

gruplardan oluşur. Bu grubun tamamına şişirme diski adı verilir. Şişirme diski şu gruplardan 

meydana gelir: 

 

 Diskin etrafına yerleştirilmiş makine performansına göre yapılmış çeşitli sayıda 

germe ünitesi bulunur. Bu ünitede kalıp taşıyıcı ünite, üfleme ağızlığı, valfler ve 

germe ünitesi 

 Hava giriş merkez parçası 

 Su girişi merkez parçası 

 Diske monte edilmiş kam kızağı 

 Aktarma kızağı 
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Resim 1.8: Şişirme ünitesi ve kalıp taşıyıcı ünitesinin kontrolü 

Kalıp taşıyıcı ünitesi diskin iç kısmındaki bir menteşeye takılıdır ve hareketli diske 

bağlı kola monte edilmiştir. Kol hiçbir zaman yerinden çıkarılmamalıdır. Büyük kalıp taşıma 

ünitesine GUPM, küçük kalıp taşıma ünitesine PUPM adı verilir. Kalıplar birbirine geçmiş 

tekerlek ve kam dişlileri ile donatılmış bir sürgü yardımıyla açılıp kapanır. 

 

Resim 1.9: Kalıp taşıyıcı ünite (GUPM) 

Şişirme üfleme ucu silindiri grubu bir havalı düzendir. Üfleme ucu preformun ağzına 

yerleştirilip basınçlı hava verilir ve preform şişirilerek şişe meydana getirilir. Sistemin 

ortasından gergi mili geçer. 
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Şekil 1.20: Preform tutucu mandreller (eksterler) 

Preform tutucu mandrellerin (ekster-spindel) görevi, besleme diskindeki preformları 

almak, döndürülmelerini sağlamak, preformların ısıtma modüllerinden geçişini sağlamak, 

ısının düzgün sabit dağılmasını sağlamaktır. Bunlar birbirine bağlı olup 60,3 mm aralıklarla 

zincir oluşturur. 

 

Şekil 1.21: Şişirme üfleme ucu silindiri ve gerdirme sistemi 
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1.1.2.5. Elektrik Panosu ve Kontrol Panelinin Kontrolü 

 

Enjeksiyon şişirme makinelerinde elektrik panosu kontrolünü yaparken makine 

elektrik donanım şeması incelenmelidir. Kontrol edilecek kısımlar belirlenmeli ve uygun 

elektrik ölçüm ve kontrol cihazları kullanılarak işlem gerçekleştirilir. Makinenin bütün 

elektrik donanım elemanları (sigortalar, kontaktörler, kablolar vb.) bu panoda bulunmaktadır. 

 

Resim 1.10: Elektrik panosu ve kontrol paneli 

Kontrol paneli üretim sistemindeki bütün elemanların, grupların, sistemlerin 

parametrelerinin kontrol edildiği kısımdır. Makine operatörü genellikle üzerinde grafik ekran 

bulunan bu panelden makine değerlerini girer ve kontrol eder. Bu parametreler sıcaklık, 

basınç, hız, zaman gibi değerlerdir. Aşağıdaki şekilde germe şişirmede bazı malzemelerin 

şişirme özellikleri gösterilmiştir. 

 

 Eriyiğin ısısı Yönlendirilmiş germe ısısı  Maksimum gerilme 

Oranı Plastikler  °C °C 

PET 250 88-116 16/1 

PVC 199 99-1106 7/1 

PAN 210 104-127 9/1 

PP 168 121-136 6/1 

Tablo 1.2: Germe şişirme kalıplamada malzemelere göre işleme özellikleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Ekstrüzyon ve enjeksiyon şişirme makinelerinde üretim parametrelerini kontrol ediniz. 

 

Resim 1.11: Ekstrüzyon şişirme makinesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makinenin ana şalterini açınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 İlk önce atölyenin ana şalterini daha sonra 

makinenin şalterini açınız. 

 Şişirme makinesi ham madde ve 

preform hazırlama ünitesini 

kontrol ediniz. 

 Parison ve preform özelliklerini öğreniniz. 

 Şişirmede kullanılacak plastik ham maddenin 

işleme sıcaklıklarını, hız-basınç değerlerini, 

şişirme basınç değerlerini öğreniniz. 

 Preform enjeksiyon makinesinde üretim parametre 

değerlerini yazınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ham madde dolum ve besleme 

ünitesinin kontrolünü yapınız. 

 Ekstrüzyon şişirme makinesinde ham madde 

dolumu manuel veya otomatik yapılışını öğreniniz. 

 Granül ham maddenin besleme ünitesinde ve 

hunide yabancı maddelerin karışmaması için tedbir 

alınız. 

 Kurutma sistemi bulunuyorsa uygun kurutma 

değerlerini öğreniniz. 

 Huni ve besleme ünitesi içerisine elinizi 

sokmayınız.  

 Huninin ekstrudere giriş kısmında ham madde 

sıkışmaması için tedbir alınız. 

 Enjeksiyon şişirme makinesi besleme hattında 

preformların doldurulmasında dikkatli olunuz. 

 Ekstruder ünitesinin kontrolünü 

yapınız. 

 Makine kataloğunu okuyunuz. 

 Ekstrüder ünitesinde ısıtıcı sistemleri (fanlar, 

rezistanslar, termo-kulplar) kontrol ediniz. 

 Ekstruder dönüş hız değerlerini kontrol ediniz. 

 Vida-kovan kısımlarında manuel kontrol yapınız. 

Çalışma anında sesini dinleyiniz.  

 Preform taşıma ve transfer 

sistemini kontrol ediniz. 

 Preform transfer kollarını, şişe transfer kollarını 

kontrol ediniz. 

 Spindılların preform tutuşlarında ve bırakışlarını 

gözlemleyiniz. 

 Konveyör, zincirler, taşıma tekerlerinin çalışma 

yönlerini, hızlarını ve programlanmasını öğreniniz. 

 Bozuk, kötü preformların tespitinde kullanılan test 

ve kontrol cihazlarının çalışma sistemlerini 

öğreniniz. 

 Taşıma spindıllarında preformlar arasındaki 

mesafelerin kontrolünü yapınız. 

 Taşıma ve transfer sistemlerinin yağlanmasında 

kullanılan sistemi kontrol ediniz. 

 Isıtma sistemlerinin ve fanların 

kontrolünü yapınız. 

 Fırın grubunun özelliklerini araştırınız. 

 İnfrared lambaların ısıtma özelliklerini öğrenerek 

lambaların karşısında bulunan ve yansıtıcı görevi 

gören kalkanları ve lambaları kontrol ediniz. 

 Fanların yerlerini tespit ediniz. Çalışmalarını 

kontrol ediniz. 

 Ekstrüzyon kafası, mandrelin 

kontrolünü yapınız. 

 Ekstrüzyon kafasının parisonu oluştururken 

durumunu gözlemleyiniz.  

 Ürün duvar kalınlıklarının oluşumunda parison 

kontrol ünitesinde uygulanan noktasal değerleri 

inceleyiniz. 

 Kafa içerisinde bulunan mandrelin çalışmasını ve 

parison yüzeyinde hata durumlarını kontrol ediniz. 
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 Şişirme sisteminin (pnömatik 

devre ve şişirme iğnelerinin 

kontrolünü yapınız 

 Şişirme diskinde bulunan grupların özelliklerini ve 

çalışma sistemini öğreniniz. 

 Şişirme pinolunu ve üfleme ucunu kontrol ediniz. 

 Kalıp taşıma sistemini kontrol ediniz. 

 Şişirme diskindeki pnömatik sistemi kontrol 

ediniz. 

 Parison kesim ünitesinin 

kontrolünü yapınız. 

 Parison kesiminde kullanılan sıcak veya soğuk 

bıçakların durumunu kontrol ediniz. 

 Şişirilmiş ürün çıkış siteminin 

kontrolünü yapınız. 

 Şişirilmiş ürün çıkış sisteminin özelliklerini 

öğreniniz. 

 

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. Şişirme makinesi ham madde ve preform hazırlama ünitesini 

kontrol ettiniz mi? 
  

3. Ham madde dolum ve besleme ünitesinin kontrolünü yaptınız mı?   

4. Ekstruder ünitesinin kontrolünü yaptınız mı?   

5. Preform taşıma ve transfer sistemini kontrol ettiniz mi?   

6. Isıtma sistemlerinin ve fanların kontrolünü yaptınız mı?   

7. Ekstrüzyon kafası, mandrelin kontrolünü yaptınız mı?   
8. Şişirme sisteminin (pnömatik devre ve şişirme iğnelerinin) 

kontrolünü yaptınız mı? 
  

9. Parison kesim ünitesinin kontrolünü yaptınız mı?   

10. Şişirilmiş ürün çıkış siteminin kontrolünü yaptınız mı?   

11. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

12. 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. Aşağıdakilerden hangisi şişirme makinelerinin elektrik panosunda bulunmaz? 

A.) Preform 

B.) Kablolar 

C.) Kontaktörler 

D.) Sigortalar 

 

2. Ekstrüzyon şişirme makinesinde şişirilmiş ürün hangi grup tarafından şişirme 

pinolünün üzerinden sıyrılıp dışarı atılır? 

A.) Kafa ünitesi 

B.) Şişirme ünitesi 

C.) Çapak alma ünitesi 

D.) Kalibre ünitesi 

  

3. Ekstrüzyon şişirme makinesinde hangi kısımda şişirme pini ile kalıp içerisinde 

kesilmiş parisonun merkezlenmesi yapılır? 

A.) Kafa ünitesi 

B.) Şişirme ünitesi 

C.) Çapak alma ünitesi 

D.) Kalibre ünitesi 

 

4. Enjeksiyon gerdirme şişirme sisteminde preformların uygun sıcaklık değerlerine 

getirmede kullanılan elemanlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A.) Şişirme pini 

B.) Reflektör 

C.) Preform besleme diski 

D.) Kontrol paneli 

 

5. Besleme diskindeki preformları almak, döndürülmelerini sağlamak, preformların 

ısıtma modüllerinden geçişini ve ısının düzgün sabit dağılmasını sağlamak için hangi 

sistem kullanılır? 

A.) Preform tutucu mandreller 

B.) Kalıp taşıyıcı sistemler 

C.) Şişirme diski 

D.) Besleme diski 

 

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–2 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında üretim sistemi ve kalıp bağlantılarını tekniğine uygun 

kontrol edebileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizde şişirme kalıplama makineleri ile üretim yapan plastik işleme 

fabrikalarını ziyaret ediniz. 

 Ekstrüzyon şişirme makinelerinde üretim sistemi ve kalıpların makineye 

bağlama tekniklerini araştırınız. 

 Enjeksiyon şişirme makinelerinde üretim sistemi ve kalıpların makineye 

bağlama tekniklerini araştırınız. 

 

2. ÜRETİM SİSTEMİ VE KALIP 

BAĞLANTILARINI KONTROL ETMEK 
 

2.1. Üretim Sistemi ve Kalıp Bağlantılarının Kontrolü 
 

Şişirme makinelerinde kalıbın makineye bağlanmasında kullanılan mekanik, hidrolik, 

pnömatik, hızlı mengene, bağlantı sistemleri ve yeni gelişen teknolojik sistemler 

kullanılmaktadır. Bu sistemlerle kalıplar makineye güvenli olarak bağlanabilir. Kalıp üç 

aşamada taşıma, hareket ettirme ve bağlama şeklinde makineye yerleştirilip bağlanır. Plastik 

işlemede kalpların makineye taşınması, bağlanıp sökülmesi uygulamaları üretim içerisinde 

önemli bir yeri vardır. Verimli ve kaliteli bir üretim için bu uygulamaların teknolojisine 

uygun olarak yapılması ve kontrollerinin zamanında yapılması gerekmektedir. Genellikle 

yaygın olarak mekanik mengene sistemi ile şişirme kalıpları makineye bağlanmaktadır. Bu 

sistemde bağlantıda tabla üzerinde bulunan ”T” slot kanallarından faydalanılır. Bağlantı için 

standart cıvata, somun, bağlantı pabucu, saplama gibi makine elemanları kullanılır. Ayrıca 

hızlı kalıp bağlantı sistemlerde kullanılmaktır. Yeni gelişen teknolojilere paralel olarak 

hassas kalıp bağlantı, taşıma ve kaldırma sistemlerde gelişmekte ve sanayi kullanımında 

yaygınlaşmaktadır. Bütün bu kalıp bağlantı sistemlerin periyodik kontrolleri yapılmalıdır. 

 

Aşağıdaki resimde gösterilen ekstrüzyon makinesinde kalıp bağlantısı hareketli ve 

sabit mengene plakası arkasından çektirme cıvatalarıyla yapılmıştır. Özellikle şişirme 

kalıpları alüminyum alaşımlı yumuşak malzemelerden imalat edildiği için bağlantı noktaları 

çabuk aşınıp bozulabilir. Bağlantı yerleri kontrol edilmelidir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Şişirme kalıbının ürünü oluşturan çekirdek yüzeylerini (cavity) kontrol ediniz. Ürün 

tutma kısımlarını oluşturan köprüleri, federleri, marka, sembol, yazı, etiket vb. kısımları 

oluşturan girinti ve çıkıntıları kontrol ediniz. Kalıp ayrım (KAÇ) yüzeylerini kontrol ediniz. 

 

 

Resim 2.1: Ekstrüzyon şişirme makinesinde kalıp bağlantısı 

2.2. Hava Tahliye Kanalları ve Kontrolü 
 

Bütün şişirme kalıplarında hava tahliye kanalları vardır. Eriyik parisonun veya 

preformun kalıp içerisine girişinden sonra içerideki havanın hacmi küçülür ve basıncı artar. 

Hava tahliye kanalları yardımıyla hava yerini plastiğe bırakır. Zamanla bu tahliye kanalları 

tıkanabilir, daralabilir. Bunun sonucunda ürün hatalı çıkabilir. Bu nedenle tahliye kanalları 

sıklıkla kontrol edilmeli ve tıkanıklıklar açılmalıdır. 

 

Şişirme kalıplama ile üretilen plastiklerden kalıplanacak parçalar yüzeyinde, hava 

akımından meydana gelebilecek hava tahliye yolu çizgileri istenmez. Bu durumlarda, 

deneme sonucu bulunan boyutlardaki hava tahliye kanalı kalıba uygulanır. 

 

Büyük hacimli parçaların üretilmesinde kullanılan kalıplara genellikle 0,05-0,125 mm 

derinliğinde ve 3-6,5 mm genişliğinde dikdörtgen biçiminde yeter sayıda hava tahliye 

kanalları açılır. Ancak kalıplanacak parça boyutlarına ve kalıbın kapanma hassasiyetine bağlı 

olarak hava tahliye kanalı ölçüleri büyütülebilir veya küçültülebilir. Bu ölçüler, birkaç 

deneme kalıplama işleminden sonra kesin olarak belirtilir. Kalıplama boşluğu içerisindeki en 

uzak köşelerdedir. Kalıp açılma çizgisi (KAÇ) üzerinde hava tahliye kanalları açılır. 

Hava tahliye kanallarının görevini tam olarak gerçekleştirmesi için periyodik 

kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Öncelikle daha önceden hazırlanmış olan kontrol 

listesi incelenerek belirlenen kriterlere göre kanallar kontrol edilir.  
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Bir önceki üretim formları gözden geçirilir. Hava tahliye kanallarından 

kaynaklanabilecek hatalar varsa tespit edilir. Kalıp açık konumda iken hava tahliye 

kanallarına bakılır. Kontrol elle, gözle ve ölçme kontrol aletleriyle yapılır. Özellikle 

kanallarda çapaklanma ve tıkanma oluşumları kontrol edilir, bu kısımlarda plastik malzeme 

girişine bakılır. Kontrol sentilleri kullanılarak hava tahliye kanallarının boyutları kontrol 

edilir. 

 

Resim 2.2: Hava tahliye kanalı ekstrüzyon şişirme kalıbı  

2.3. Şişirme Kalıbı Soğutma Kanallarının Kontrolü 
 

Şişirme kalıplarında bir diğer önemli husus soğutmadır. Parçanın kalıptan kolay ve 

hatasız ayrılabilmesi için yeteri kadar soğumuş olması gerekir. Bir şişirilmiş plastik 

parçasının şişirme kalıp tasarımı ve kalıp imalatında kaliteli parçalar üretmek için minimum 

hurdanın mümkün olduğu kadar kısa bir döngü için kullanıldığını göz önünde tutmak 

önemlidir. Bu hedeflere ulaşmak için tek tip bir kalıp sıcaklığı ve düzgün havalandırılmış bir 

kalıp gerekir. Ayrıca en önemlisi üniform (tek tip, her yerde aynı özellik gösteren) kalıp 

sıcaklıklarının kalıpta olmasıdır. Bu üniform kalıp sıcaklıklarını soğutma sistemi ile elde 

ederiz. Soğutma işlemi kalıplarda içerisinden su dolaştırılan kanallar vasıtasıyla 

yapılmaktadır. Soğutmanın sağlıklı yapılabilmesi için kanalların, bağlantı parçalarının 

kontrol ve bakımı önem kazanmaktadır. Kanalların tıkanıklıkları periyodik olarak kontrol 

edilmelidir. Kanalların tıkanmaması için basınç kontrolü yapılmalıdır. Ayrıca kanalların boru 

ve rakor bağlantılarında sızıntı olabileceği göz önüne alınarak kontrolleri yapılmalıdır. 

 

Reçineler soğutma ihtiyaçlarına göre çeşitlenir. Son soğutma işlemi kalın alanlara 

yöneltildiğinde (özellikle sıkma ucu ile boğaz bitiminde ve kalın saplarda)  aşırı derecede 

yararlı olabilir. Parçanın kalın kısımları yeterli derecede soğutulur böylece döngü, yeterli 

derecede soğuk parçaların elde edilmesine bağlı olur. Parçaların şekillerinin korunması için 

yeterli seviyede soğutuldukları zaman, eğer tıraşlama makinede iyi bir şekilde yapılmazsa 

parçalar bozulabilir. Bu yüzden şişirme kalıplarında dengeli bir soğutmanın gerçekleşmesi 

önem kazanmaktadır. 
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Resim 2.3: Ekstrüzyon şişirme kalıbı ve soğutma kanalları 

2.4. Pariform ve Preform Kapama Çenelerinin (Pinch-Off) Kontrolü 
 

Sıkma uçları (pinch-off) ekstrüzyon şişirme kalıbının en önemli parçalarından biridir. 

Parison sıkıştırıldığında ve beraber birleştirildiğinde çabuk soğuması için iyi derecede termal 

(ısıl) iletkenliği gerektirir ve iyi derecedeki dayanıklılığı uzun üretim süreçlerinde sağlamayı 

gerektirir. Sıkma uçları reçine basıncına dayanacak yapısal sağlamlığa sahip olmalı, kalıbın 

kapanma devrini tekrarlayabilmelidir. Genellikle bu reçinenin küçük bir miktarını, yüzeysel 

kalınlaşmaya uğramış kaynak alan parçasının içine itmelidir. Ayrıca kesim ve kaynak 

boyunca ürün üzerinde temiz bir dikiş sağlamalıdır. Sıkma ucu bıçağının kesici kenar 

genişliği, reçinelerin kullanımına şişirilmiş parçanın et kalınlığına, iç rahatlama açısının 

ölçüsüne, kapama hızına ve şişirmenin başlama zamanına bağlı olur. Parça büyüklüğüne ve 

şişirilecek ham madde özelliklerine göre bu ölçü genellikle 0,1 mm ile 0,3 mm arasında olur. 

Kalıp içerisindeki bu sıkma kenarları kontrol edilerek ölçülmelidir. 

 

Resim 2.4: Şişirme kalıbı ve sıkma uçları (pinch-off) 
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2.5. Enjeksiyon Şişirme Kalıbında Üretim Sistemi Kontrolü 
 

Enjeksiyon şişirme kalıpları çok parçadan oluşmayan basit yapılı kalıplardır. Bu 

kalıplarda karmaşık maçalı sistemler bulunmamaktadır. Genel olarak enjeksiyon şişirme 

kalıbı ürün çekirdeğini oluşturan (cavity) gövde, sidel adı verilen ve şişenin alt kısmını 

oluşturan tanab kalıbı, preform tutucu çenesi ve kalıbın montajının yapıldığı taşıyıcı 

tablalardan oluşur. 

 

Resim 2.5: Enjeksiyon şişirme kalıbı 

Enjeksiyon şişirme kalıbı üç ana gruptan (iki kalıp yarımı ve taban kalıbı ) oluşur: 

 

Taban kalıbı şişenin taban kısmının formunda işlenmiş ve şişe tabanına şeklini veren 

parçadır. Bu kısım makine üzerinde bulunan taşıyıcı silindir üzerine monte edilir. Şişirilen 

ürün kalıp açıldıktan sonra taban kalıbı üzerinde kalır ve buradan transfer edilir. Kalıp 

yarımlarına bağlantısı yoktur. Şişenin taban kısmı ile gövde kısmının düzgün biçimde 

oluşması için kalıp yarımlarının alt kısmına açılmış konik kanala yuvalanıp merkezleme 

yaptırılır. Kalıp yarımlarının hassas bir şekilde buluşup karşılamasını sağlamak üzere 

standart konik kilitleme elemanları kullanılır. Kalıpta açılmış delikler içerisine sıkı bir 

biçimde yerleştirilir. Hatasız üretim için kalıp yarımlarındaki çukurların kapandıktan sonra 

ürünü oluşturacak bir biçimde karşılaması gerekir. Bu yüzden konik kilitleme elemanlarının 

montajını dikkatli bir şekilde hassas olarak yapılmalıdır. Kalıp yarımlarının üst kısımlarına 

açılmış yuvaya preforma uygun olarak yapılmış çene parçasının montajı yapılır. Çeneler 

gövde üzerindeki yuvaya uygun seçilmiş cıvatalarla çektirilip gömülerek bağlanır. Kalıp 

gövdesi tablaya cıvata ve pimli olarak bağlanır. Çok istasyonlu enjeksiyon germe şişirme 

kalıpları doğrudan makinenin mengene (gupm kalıp taşıyıcı ünitesi) kısmına bağlanır. 

Bağlantılar standart cıvatalar ile yapılır. Hızlı kalıp bağlantı sistemleri de kullanılabilir. Kalıp 

yarımları ayrı olarak montajı yapıldıktan sonra kontrolleri yapılarak makine üzerindeki 

yerlerine montajları yapılır. Enjeksiyon şişirme kalıpları makinenin mengene kısmına monte 

edilir. Burada cıvata ve pabuçlar bağlantı için kullanılır. Enjeksiyon germe şişirme 

makinesinde silindirik rulmanla çalışan menteşeli kalıp kapma sistemine kalıpların 

montajları yapılır. Hava tahliye parçaları kalıba yerleştirilir. Enjeksiyon şişirme kalıplarının 

gövde kısmı genellikle alüminyum alaşımlı malzemelerden yapıldığı için montaj esnasında 
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uygun basınçlarda sıkma yapılmalıdır. Enjeksiyon şişirme kalıbını oluşturan grupların bütün 

elemanların ve mengene bağlantılarının kontrol edilerek üretime hazır hâle getirilir. 

2.6. Preform Üretimi İçin Kullanılan Kalıplar ve Kontrolü 
 

Enjeksiyon şişirme makinelerinde şişirilecek olan ürünün ön biçimlendirilmiş şekli 

olan preformlar enjeksiyon kalıplarında üretilir. Preform kalıpları talaşlı imalat atölyelerinde 

belirli bir süreç içerisinde (ISO 9000–9001) standartlarında üretilir. AR-GE bölümünde ürün 

tasarım çalışması yapılarak üretilecek olan preformların ölçüleri, biçim ve özellikleri tespit 

edilir. Üretim miktarları göz önünde bulundurularak preform kalıpları yapılır. PET preform 

enjeksiyon kalıbının üretim sürecinde uygulanan işlem basamakları şunlardır: 

 Araştırma ve geliştirme bölümünde şişirilecek ürün tasarımı 

 Ürünü oluşturacak preformların dizaynı ve prototiplerinin yapımı 

 Preform kalıbı tasarımı, model çalışması, bileşenlerin dizaynı 

 Kalıpta kullanılacak teknolojinin belirlenmesi (sıcak yolluklar, soğutma 

hücreleri ve soğutucu kanallar, kalıp değişim sistemi) 

 Prototip kalıp yapımı 

 Preform ürün, kalıp denetiminin ve testlerin yapımı 

 Üretimde kullanılacak ana kalıbın malzeme seçimi ve bileşenlerin yapımı 

 Kalıp elemanlarının montajının yapılması 

 Deneme üretiminden sonraki son değişiklik ve düzeltmelerin yapılması 

 Bakım onarım yöntemlerinin belirlenmesi 

 

Günümüz teknolojisinde preform kalıpları gelişmiş tasarım programları 

(CAD/CAM/CAE) kullanılarak tasarlanmaktadır. Kalıpların üretimleri ise bilgisayar 

kumandalı talaşlı imalat tezgâhlarında hassas olarak gerçekleştirilmektedir. 

     

Resim2.6: Preform kalıbı üretim aşaması 

Preform kalıpları preform üretimi için enjeksiyon şişirme makinelerinin mengene 

ünitesine bağlanır. Enjeksiyon ünitesindeki vida vasıtası ile plastikleştirilmiş (PET) ham 

madde karıştırılıp gazı atılarak belirli basınç ve hızda preform kalıbının ürün boşluklarına 

enjekte edilip doldurulur. Bu şekilde preformlar üretilir. Üretilen preform bir sonraki şişirme 

istasyonuna gider. Sadece şişirme yapılan, enjeksiyon ünitesi bulunmayan şişirme 

makinelerinde kullanılan preformlar ayrı bir enjeksiyon makinesinde üretilir. Enjeksiyon, 

ham plastik malzemenin eritilerek kalıba basılması işlemidir. Burada plastik soğuyarak 

kalıbın şeklini almaktadır. Plastik malzemeyi belirli bir sıcaklığa kadar ısıtıp kalıba enjekte 

eden, malzemenin dolmasından sonra onun soğumasını temin eden, donduktan sonra 
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kalıptan çıkarılmasını sağlayan mekanizmayı içeren makineler enjeksiyon makineleri olarak 

bilinir. Enjeksiyon makinesi kalıp boyutlarına ve preform kalıbının özelliklerine göre seçilir. 

Bir üretim çevrimindeki toplam ürün ağırlıklarını, gerekli basınç değerlerini kullanılacak 

enjeksiyon makinesi karşılayabilmelidir. Enjeksiyon makinelerinde üretim modülünde 

öğrendiğimiz proses preform üretiminde de uygulanmaktadır. Bütün makine parçalarına 

geçiş kolaylığı sayesinde de hızlı ve çok basit bakım avantajı sağlanmaktadır. Aşağıdaki 

resimde preform üretiminde kullanılan örnek bir enjeksiyon makinesi görülmektedir. 

 

Resim 2.7: Preform üretiminde kullanılan enjeksiyon makinesi 

Enjeksiyon şişirme işleminin en önemli kısmı olan preform üretimi standart kalıp 

bileşenlerinden oluşan hacim kalıplarında yapılır. Preform kalıpları şişirilecek ürünün 

özelliklerine göre farklı boyut ve biçimlerde yapılır. Kavanoz için kullanılan PET preform, 

19 litrelik bidon üretimindeki preformlar ve diğer değişik hacimli şişeler için kullanılan 

preformlar üretim miktarlarına göre tek gözlüden (kavite) 144 gözlüye kadar yapılmaktadır.  

PET plastik malzeme, preform biçimini çok parçadan oluşmuş hacim kalıbı içerisinde 

alır. Her şişirilecek ürün farklı biçim ve boyutta olsa da preform kalıplarının çalışma 

prensipleri aynıdır. Genelde standart benzer parçalardan oluşur. Farklılık üretilecek 

preformun biçim ve boyutlarına uygun olarak yapılmış kalıp elemanlarının şekil ve 

boyutlarındadır. Kalıp konstrüksiyonu ve çalışma sistemleri her preform kalıbı için 

benzerdir. Bir preform hacim kalıbında bulunması gereken temel özellikler şunlardır: 

 Eriyik plastik malzemenin kalıp boşlukları içine rahatça akışını 

sağlayabilmelidir. 

 Eriyik plastik malzemeye preformun son şeklini verebilmelidir. 

 Son şeklini almış preform malzemeyi soğutup ürün hâline getirebilmelidir. 

 Ürünü sağlıklı bir şekilde dışarı atabilmelidir. 

Bunların dışında bir preform kalıbında bulunması gereken özelliklerden biri de her 

elemanının kolay ve hızlı değiştirilip yenilenebilir olmasıdır. Preform kalıpları kompakt 

yapıları sayesinde her enjeksiyon makinesine uyumlu olmalıdır. Preform ürünlerin şişirme 

makinesine transferi, hızlı ve kolay bir şekilde, ürüne zarar vermeden olmalıdır. Ayrıca 

preform kalıbı enjeksiyon makinesine emniyetli bir biçimde bağlanabilir özellikte tasarlanıp 

yapılmalıdır. Makine kapasitesi ile kalıp baskı kapasiteleri birbirine uyumlu olmalıdır. 

Örneğin 96 gözlü bir preform kalıbında üretim için gerekli malzeme gramajını, basınçlarını, 

hız ve sıcaklıklarını seçilecek olan enjeksiyon makinesi karşılamalıdır. 
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PET şişelerin ön biçimlendirilmiş şekli olan preformlar çok parçalı elemanlardan 

oluşan enjeksiyon kalıplarında üretilir. 

 

Resim 2.8 : Gözlü preform kalıbı ve kavanoz preform kalıbı 

Çok parçadan oluşan preform kalıbının her parçası farklı yapıda ve özelliktedir. Her 

elemanı sökülüp takılabilir ve yenilenebilir özelliktedir. Bir preform kalıbı beş ana parçadan 

oluşur. 

 Yolluk sistemi: Eriyik malzemeyi alır ve boşluklara dağıtır. 

 Kalıp boşluğu: Eriyik malzemeye son şeklini verir. 

 Maça ve çene: Preform çukurunu ve vida boğaz kısmını oluşturur. 

 Isı sistemi: Eriyik malzemeyi soğutur. 

 İtici sistemi: Ön biçimlendirilmiş preform malzemeyi kalıp dışına atar. 

 Kalıbın ana elemanları dışındaki elemanlar şunlardır: 

 Kılavuz sütunu ve burcu 

 Bağlantı cıvata ve pimleri 

 Bağlantı alt ve üst plakaları 

 Yolluk yerleştirme flanşı 

 Kalıp maça ve kalıp boşluk çerçeveleri 

 Yan kızak ve kayıtlar 

Bütün bu preform kalıbında bulunan elemanlar aşağıda belirtilen kriterler göz önünde 

bulundurularak kontrol edilmelidir. 

 Preform kalıbının elemanları değiştirilebilir, sökülüp takılabilir standart 

bileşenlerden oluşmalıdır. 
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 Kalıp eriyik malzemenin preform boşluklarına homojen bir şekilde dağılmasını 

sağlamalıdır. 

 Kalıp malzemesi, boyut ve biçimleri üzerinde oluşacak enjeksiyon basıncı, kalıp 

kilitleme basınçlarını karşılayabilecek özelliklerde olmalıdır. 

 Enjeksiyon preform kalıbı malzemenin kalıp boşlukları içerisinde düzgün ve 

hızlı bir şekilde soğutulmasını sağlayarak ürünün hatasız bir şekilde katılaşarak 

oluşumunu sağlamalıdır. 

 Preform ürünün rahatça ve zarar görmeden dışarı çıkartılmasını sağlayacak 

konstrüksiyonda tasarlanmış ve yapılmış olmalıdır. 

 Kalıp elemanlarının hassasiyeti, karşılamaları ve uyumu preformun istenilen 

kalitede, biçim, boyut ve et kalınlıklarında oluşmasını sağlayabilmelidir. 

 Özellikle kalıpta kullanılacak olan yolluk tasarımı üretimi hızlandıracak, 

verimliliği artıracak özellikte seçilmiş olmalıdır. Bu nedenle preform 

kalıplarında çoğunlukla sıcak yolluklu sistemler tercih edilmelidir. 

 Preform ürünün son şeklini aldığı yer kalıp içi boşluklarıdır (kavite). Kalıp içi 

boşluklarının yerleştirilmesi ve düzenlemesinin işlem akışına ve parça kalitesine 

önemli derecede etkisi vardır. İstenen özelliklerde preform ürün elde edebilmek 

için bütün kalıp özellikleri bilinmeli ve uygulanmalıdır. 

 

Şekil 2.1: Preform kalıbı  
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Şişirme makineleri üretim sistemini ve kalıp bağlantılarını kontrol ediniz. 

 

Resim 2.10: Ekstrüzyon şişirme kalıbı 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp taşıma ve makine bağlantı 

sisteminin kontrolünü yapınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Kalıp taşıma ve bağlantı elemanlarının 

çalışma sistemlerini ve özeliklerini öğreniniz. 

 Kalıp bağlantılarının presin hangi 

kısımlarından ve nasıl yapılması gerektiğini 

öğreniniz. 

 Kalıp taşıma ve makineye yerleştirmede 

kullanılan yeni teknolojileri öğreniniz. 

 Şişirme kalıbı ürün gözlerini (cavity) 

ve kalıp elemanlarını kontrol ediniz. 

 Şişirme kalıbının ürünü oluşturacak olan 

gözleri (cavity) ve diğer kalıp elemanların 

özelliklerini öğreniniz. 

 Özellikle kalıp çekirdeği (cavity) yüzeylerini 

kontrol ediniz. 

 Kalıp elemanlarının birbirleri ile olan 

bağlantılarını kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Şişirme kalıbı soğutma kanalı 

bağlantı rakor ve hortumlarının 

kontrolünü yapınız. 

 Şişirme kalıbında soğutma sisteminin 

özelliklerini ve kalıbın olması gereken 

sıcaklık değerlerini öğreniniz. 

 Soğutma suyu giriş ve çıkış noktalarını 

kontrol ediniz. 

 Kalıp ürün boşluklarında terleme olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Bağlantı rakor ve hortumlarda kaçak olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Kalıp sıcaklık kontrol ünitesi bulunuyorsa 

kontrolünü yapınız. 

 Preform ve parison sıkma, kapatma 

çenelerinin kontrolünü yapınız. 

 Preform sıkma ve kapama çenelerini kontrol 

ediniz. 

 Parison sıkma ve kapatma çenelerini kontrol 

ediniz. 

 Kalıbın parisonu kapandıktan sonra kaynatma 

ve birleştirme yaptığı kenarlarını kontrol 

ediniz. 

 Kalıp hava tahliye kanallarının 

kontrolünü yapınız. 

 Kalıp hava tahliye kanallarının yüzeylerini, 

derinlik ve genişliklerini kontrol ediniz. 

 Bir önceki üretim sonuçlarını kontrol ederek 

hava tahliye kanallarından doğabilecek 

hataları tespit ediniz. 

 Şişirme kalıbının mengene bağlantı 

noktalarını kontrol ediniz. 

 Şişirme kalıbının bağlantı sistemini öğreniniz. 

 Bağlantı yerlerinin sıkılık ve gevşekliğini 

kontrol ediniz. 

 Kalıp mengeneye bağlanırken kafa sistemi ile 

merkezlenmesini kontrol ediniz. 

 Kalıp bağlantı ayar ve tespit cıvatalarını 

kontrol ediniz. 
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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. Kalıp taşıma ve makine bağlantı sisteminin kontrolünü yaptınız mı?   
3. Şişirme kalıbı ürün gözlerini (cavity) ve kalıp elemanlarını kontrol 

ettiniz mi? 
  

4. Şişirme kalıbı soğutma kanalı bağlantı rakor ve hortumlarının 

kontrolünü yaptınız mı? 
  

5. Preform ve parison sıkma, kapatma çenelerinin kontrolünü yaptınız 

mı? 
  

6. Kalıp hava tahliye kanallarının kontrolünü yaptınız mı?   
7. Şişirme kalıbının mengene bağlantı noktalarını kontrol ettiniz mi?   

8. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

9. 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 okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Enjeksiyon şişirme kalıbında şişenin alt formunu oluşturan kısmı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A.) Taban kalıbı 

B.) Kalıp yarımı 

C.) Çene ve boğaz kısmı 

D.) Maça kısmı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir preform kalıbında bulunması gereken özelliklerden birisi 

değildir? 

A.) Preform kalıbının elemanları değiştirilebilir, sökülüp takılabilir, standart 

bileşenlerden oluşmalıdır. 

B.) Preform kalıbı ucuz olmalı, maçasız sistemle çalışmalıdır. 

C.) Kalıp eriyik malzemenin preform boşluklarına homojen bir şekilde dağılmasını 

sağlamalıdır. 

D.) Preform kalıplarında çoğunlukla sıcak yolluklu sistemler tercih edilmelidir. 

 

3. Preformlar hangi plastik işleme makinelerinde üretilir? 

A.) Film şişirme makinesi 

B.) Ekstrüzyon makinesi 

C.) Enjeksiyon makinesi 

D.) Kesim makinesi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ön biçimlendirilmiş preform malzemeyi kalıptan dışarıya atan 

sistemdir? 

A.) Yolluk sistemi 

B.) Soğutma sistemi 

C.) Çene ve maça sistemi 

D.) İtici sistemi 

 

5. Şişirme kalıplarında şişirilmiş ürünün kalıptan hatasız, bozulmadan ayırabilmek 

aşağıdakilerden hangisi kalıpta olması gerek özelliklerden birisi değildir? 

A.) Hava tahliye kanalının bulunması 

B.) Soğutma sisteminin bulunması 

C.) İtici sisteminin bulunması 

D.) Kalıp boşluğunda çıkış açısının verilmesi 

 

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 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında hidrolik sistemi tekniğine uygun kontrol edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde şişirme kalıplama makineleri ile üretim yapan plastik işleme 

fabrikalarını ziyaret ediniz. 

 Ekstrüzyon şişirme makinelerinde bulunan hidrolik sistemi ve kontrol edilen 

kısımlarını araştırınız. 

 Enjeksiyon şişirme makinelerinde bulunan hidrolik sistemi ve kontrol edilen 

kısımlarını araştırınız. 

 

3. HİDROLİK SİSTEMİ KONTROL ETMEK 
 

Hidrolik sistem; elektrik motorunun tahrik ettiği hidrolik pompa ile akışkana, belirli 

bir basınç yani kuvvet ve belirli bir hareket yani debi sağlayarak ve bu hidrolik enerji ile 

doğrusal (silindirler), dairesel (hidro motorlar) ve açısal (adım motorları) hareketin üretildiği 

sistemdir. Hidrolik sitemler üç ana kısımda meydana gelir: 

 

 Hidrolik ünite (enerji besleme birimi): Burada hidrolik enerji üretilir, yani 

akışkana bir kuvvet ve akış kazandırılır. Hidrolik ünitede diğer sistemlere göre 

basit ama mükemmel bir emniyet sistemi vardır. Tahrik biriminden herhangi 

birinde aşırı zorlama olduğundan tüm sistemi emniyete alabilir. 

 Enerji kontrol birimi (valfler): Bu bölümde alıcıların ve sistemin kontrolü 

sağlayacak valfler bulunur. Valfler sayesinde alıcılara istediğiniz hareketi 

yaptırabilirsiniz bütün kontrol sizin elinizdedir. 

 Tahrik birimi (alıcılar): Bu bölümdeki parçalar hidrolik ünitenin ürettiği 

hidrolik enerejiyi valflerin yani kontrol biriminin istediği şekilde harekete 

çevirir. Bu hareketi silindirler doğrusal harekete, hidro-motorlar dairesel 

harekete çevirir 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 43 

 

 

Şekil 3.1: Hidrolik sistem 

3.1. Hidrolik Yağ Seviyesi ve Sıcaklığı 
 

Hidrolik sistemlerde yağ seviyesi ve yağın sıcaklığı depo üzerinde bulunan 

(termometre) sıcaklık ve seviye göstergesiyle kontrol edilir ve ölçülür. Yağ tankı, sistem için 

gerekli olan yağın depolandığı yerdir. Silindir hareketlerinden ve sıcaklık değişimlerinden 

dolayı, sistemin ihtiyacı olan yağ miktarı çalışma boyunca değişiklik göstermektedir. Bu 

değişimde, yine yağ tankı tarafından karşılanır. 

 

Yağ tankındaki yağ seviyesi, sistemin ihtiyacı olan yağ miktarındaki bu değişimden 

dolayı çok önemlidir. Değişimler göz önünde tutulmadan tanka koyulacak yağ, çalışma 

boyunca yeterli olmayabilir ve sistem yağsız kalabilir. Genel bir kural olarak tank kapasitesi 

pompanın dakikada basabileceği yağ miktarını en azından 3-4 misli olmalıdır. Aksi takdirde 

silindirler toplandığında, dönen yağ tanka sığmayabilir. Ayrıca tank kapağı ile yağın üst 

seviyesi arasında daima bir boşluk bulunmalıdır. Yağ tankının bir diğer görevi de geniş 

yüzeyi vasıtasıyla bir ısı yayıcı olarak çalışma boyunca ısınan yağı soğutmaktır. Bu soğutma 

tek başına yeterli olmaz ise sisteme ayrıca bir yağ soğutucusu koyulur. Yağ tankı, genellikle 

çelikten yapılır ve bağlantılar kaynaklıdır. Tankın içi, kullanılmadan önce mutlaka kaynak 

cüruflarından ve yabancı maddelerden temizlenmelidir. Bu işlem kumlama (sand blasting) 

ile yapılır. Tank yeterince temiz olmaz ise pompa arızaları kaçınılmazdır. Dolayısıyla tank 

üzerinde bulunan yağ sıcaklık ve seviye göstergesinden hidrolik yağının kontrolü yapılarak 

seviye ve ısısının istenilen seviyelerde tutulması sağlanmalıdır. 
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Şekil 3.2: Hidrolik depo sıcaklık ve yağ seviye kontrolü 

3.2. Valflerin Kontrolü 
 

Hidrolik sistemlerde yağın akış hızını, yönünü, basıncını kontrol eden elemanlara 

“valf” denir. Bu sistemlerde genellikle kullanılan dört çeşit valf bulunmaktadır. Bu valfler; 

basınç kontrol valfi, yön kontrol valfi, emniyet valfleri ve çek valflerdir.  

 

Basınç kontrol valfleri, sistem içindeki yağ basıncını kontrol eder. Eğer basınç kontrol 

valfleri bir hidrolik sistemde kullanılmazsa artan yağ basıncı hidrolik pompalara valflere yağ 

hattına veya iş yapan elemanlara yani silindir ve hidro-motorlara zarar verebilir. 

 

Ana emniyet valfi hidrolik sistemlerde daima ilk valftir ve maksimum çalışma 

basıncını kontrol ederek sistemi aşırı yağ basıncına karşı korur. Bir ana emniyet valfi, 

pompanın tüm debisini yeniden yönlendirerek sistemin düşük basınç tarafına gönderebilecek 

kapasiteye sahip olmalıdır. Yapısına bağlı olarak bir ana emniyet valfi maksimum basıncı 

%5 -%20 arasında kontrol edebilir.   

 

Yön kontrol valfleri, hidrolik devre içindeki yağın akış yönünü düzenler. Bir yön valfi, 

yağ kontrol edebilen herhangi bir valf olabilir. Yön valfleri yağın akışını kontrol etme 

şekillerine, ayrıca tasarım ve kullanım amaçlarına göre çeşitli şekillerde yapılır. 

 

Çek valfler yağ akışını kontrol ederler. Yön kontrol valfi olarak kullanılan çek 

valflerin yapıları çok basittir. Bilye veya popet yağın basıncı ile oturdukları yuvadan çıkarak 

sadece o istikamette yağın akışına izin verir, hiçbir şekilde ters akışa izin verilmez. Bütün bu 

valflerin çalışmaları, bağlantı konumları, sızdırmazlık elemanları, üzerinde bulunan bobin 

veya kumanda mekanizmaları kontrol edilmelidir. 
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Resim 3.1: Hidrolik valfler 

3.3. Hidrolik Bağlantılarını ve Hortum, Boruları Kontrolü 
 

Tüm hidrolik sistemlerde, elemanlar arasında yağı taşımak için boru, hortum ve 

bağlantı parçalarından oluşan bir yağ hattı kullanılır. Bu hat, genellikle hem uygun 

biçimlerde kıvrılabilen sert çelikten mamul borulardan, hem de lastikten mamul esnek 

hortumlardan oluşur. Boru ve hortumlar diğer elemanlara rakorlar yardımıyla bağlanır. Yağ 

hattı ve rakorlar, hidrolik sistemlerde en az diğer elemanlar kadar önemli olup yağ nakli için 

sistemin verimini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ömrünü de kısaltır. 

 

Borular paslanmaz çelik ve hafif metallerden yapılır. Sert çelikten yapılan borular ya 

çekme ya da dikişlidir (kaynaklı). Dikişli borular, yüksek basınçlar için kullanılmaz. Çünkü 

büküldükleri zaman dikiş yerinden yarılarak sızdırma yapabilir. Bükülürken uygun bir pres 

yardımıyla bükülmelidir. 

 

Hortumlar, hidrolik sistemlerde hareketli elemanları birbirine bağlamak için kullanılır. 

Yağ basıncının sürekli değiştiği yerlerde, basınç değişimi ile bir gevşeyip bir gerilen hortum, 

rakorların sürekli gevşemesine neden olur. Örneğin, hidrolik silindirler çalışma esnasında 

açılıp kapandıklarından dolayı, yağ giriş ve çıkış hattı için boru bağlantısı uygun değildir. 

Ayrıca vibrasyonlu yerlerde de yağ transferi için boru yerine hortumlar kullanılır. Hidrolik 

şok darbelerinin olduğu yerlerde, hortum kullanılması kaçınılmazdır.  

 

Hidrolik sistemlerde, elemanları birbirine bağlamak için rakor tabir edilen bağlantı 

elemanlarından faydalanılır. Rakorlar hem hortum ve boruların birbirlerine hem de bunların 

diğer elemanlara bağlanması için kullanılır. Rakorlar vida bağlantılı veya geçmeli olabilir. 
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Sonuç olarak şişirme makinelerinin hidrolik sistemlerinde kullanılan boru, hortum ve 

bağlantı elemanlarını kontrol ederek olası hataların önüne geçmiş oluruz. 

 

Resim 3.2: Hidrolik hortum ve bağlantıları 

3.4. Hidrolik Basınç Göstergelerini (Manometreler) Kontrolü 
 

Manometreler (basınç göstergeleri), sistemdeki yağ basıncının düzenli olarak kontrol 

edilmesi için pompadan sonra gelen basınç hattına ve devredeki diğer kritik basınç 

noktalarına sabit olarak takılır. Gerektiğinde kontrol edilen yağ basınç noktaları için ise 

seyyar manometreler kullanılır. Basınç göstergeleri kontrol edilmelidir. 

 

Resim 3.3: Hidrolik basınç göstergeleri (manometreler) 

3.5. Hidrolik Pompa ve Motorların Kontrolü 
 

Hidrolik pompalar, kendilerini tahrik eden motor tarafından iletilen enerjiyi hidrolik 

çalışma enerjisine dönüştürür. Pompalama hareketi tüm pompalar için aynıdır. Tüm 

pompalar emiş ağzında artan bir hacim basma ağzından azalan bir hacim yaratır. Pompalama 

hareketini yapan elemanlar bununla birlikte tüm pompalarda aynıdır. Endüstriyel hidrolikte 

kullanılan pompaların diğer tüm pompalardan en önemli ayrıcalığı pozitif iletimli olmalıdır 

yani bu tip pompalarda emilen yağ basılmak zorundadır. Böylece basılan yağın önünde 

direnç söz konusu olduğunda basınç oluşacaktır. Bir hidrolik sistem tasarlanırken öncelikle 

hareket elemanlarının (hidrolik silindir ve motor) boyutları hesaplanır daha sonra da 
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öngörülen basınç ve debiyi sağlayacak güç ünitesi (dairesel motor ve hidrolik pompa) 

büyüklükleri belirlenir. Sistemde kullanılan motorun parametreleri (debi) kontrol edilmelidir.  

 

Resim 3.4: Hidrolik pompa 

3.6. Yağ Soğutma Sisteminin Kontrolü 
 

Sistemde oluşan ısının, bir yağ soğutucusu ile dağıtılması gerekir. Yağ soğutucusu 

hava veya su soğutmalı olabilir, yağ dönüş hattına veya ayrı bir soğutma devresine 

bağlanabilir. Eğer ayrı bir filtrasyon devresi kullanılıyorsa filtrenin ve soğutucunun aynı hat 

üzerinde bulunması uygun olur. Hidrolik sistemlerde yağın çalışma sıcaklığı, normal olarak 

75 °C’yi geçmemelidir. Yağın 50-55 °C arasında kalması tavsiye edilir. Yağ soğutucularında 

kontrol, bir termostatik anahtar ile sağlanır. Soğutucu kapasitesinin, sistemde bulunan yağın 

10 dakikada içinde devredebilmesi için yeterli olması gerekir. Yağ soğutucu ünitelerin 

kontrolü yapılarak soğutma dereceleri hidrolik yağını istenilen sıcaklık seviyesinde tutması 

sağlanmalıdır. 

 

Resim 3.5: Hidrolik yağ soğutucu ünite 
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3.7. Yağ Filtrelerinin Kontrolü 
 

Hidrolik sistemlerde yağ, kir ve diğer yabancı maddeler ile elemanlardan aşınmış 

metal parçalardan temizlenmelidir. Aksi hâlde, özellikle pompalar için her an potansiyel bir 

tehlike söz konusudur. Filtrelemenin amacı, kirlenen akışkanda bulunan belli bir 

büyüklüklerdeki parçaları ayıklamaktır. Bu parçaların hepsini süzmek gerekmez. Hidrolik 

pompa ve motorlarda tavsiye edilen süzme hassasiyeti, 10 mikrondur. 

 

Yağın arındırılması için hidrolik devrede kullanılan elemanların gerektirdiği yağ 

temizliğini sağlamak amacıyla önemli yerlerde filtreler kullanılır.  Yağ filtrelerin kontrol 

edilerek sisteme yabancı maddelerin girişi önlenmelidir. 

 

Şekil 3.3: Hidrolik yağ filtresi 

3.8. Hidrolik Pistonları ve Tahrik Elemanlarının Kontrolü 
 

Hidrolik silindirler doğrusal hareketler ile kuvvet iletimi sağlar. Pistona uygulanan 

basınç ile oluşan kuvvet piston kolu tarafından itme ya da çekme kuvveti olarak kullanılır. 

Silindir kuvveti etki altında bulunan yüzey ile çalışma basıncına bağlıdır. Silindire yağ 

gönderildiğinde piston hareket etmeye başlar ve yağ piston ile pompa arasında sıkışmaktadır. 

Sıkışma yağ basıncının artmasına neden olmaktadır. Bu arada silindirin diğer tarafı kumanda 

bloku üzerinden depoya bağlanmıştır ve buradaki daha önceden kalan yağ, ayarlanan basınca 

geldiğinden sonra basınç aynı değerde kalmakta fazla olan yağ depoya dönmektedir. Bu 

arada makine iş yapmaktadır. 

 

Hidrolik motorlar ise hidrolik sistemin çalışma enerjisini mekanik dönme enerjisine 

çevirirler. Bütün silindir ve motorlar kontrol edilerek makinenin verimli olarak çalışması 

sağlanır. 
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Şekil 3.4: Hidrolik tahrik elemanları (silindir ve motor)  

3.9. Hidrolik Sistem Basıncının Kontrolü 
 

Hidrolik sistemin çalışma basıncını ünite üzerinde veya şişirme makinesi gövdesine 

yerleştirilmiş olan manometre üzerinden kontrol edebiliriz. Hidrolik sistem baypas konumda 

ve güçte çalışırken basınç değerlerinin uygunluğu kontrol edilmelidir. 

 

Resim 3.6: Hidrolik sistem basınç göstergesi 

 

3.10. Şişirme Makinelerinde Kullanılan Pnömatik Sistemlerin 

Kontrolü 
 

Pnömatik, hava basıncı ile çalışan, hareket eden makine demektir. İlk buhar 

kazanlarının ortaya çıkmasıyla birlikte elektrikten ve hidrolikten (sıvı sistemiyle çalışan 

makineler) çok önce pnömatik bilimi ortaya çıkmıştır. Pnömatikte amaç istediğimiz hareketi 

hava, CO
2
 ya da bir tür gaz kullanarak gerçekleştirmektir. 

 

Makineler hidroliğe göre daha düşük basınçlarda çalışır. Hidrolikte 1000 bar gibi 

değerlere çıkılabilirken pnömatikte standart çalışma basınçları 3 barla 12 bar arasındadır. 

 

Pnömatik sistemlerin tercih edilmesinin en büyük edeni diğer hidrolik ve elektrik 

hareket sistemlerine göre çok yüksek hızlara ulaşabilmesidir. Böylece düşük verimlerini 

(%25-%40) hızlarıyla kapatır.  
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Pnömatik sistemleri öğrenmek ve kullanmak oldukça kolaydır. Tabii bu kolaylık 

beraberinde bazı maliyetleri de getirir. Pnömatik sistemlerin üretimi, bakımı daha maliyetli 

olduğu için endüstri yavaş yavaş pnömatik ten uzaklaşıp elektrik sistemlerine yönelmektedir. 

 

Resim 3.7: Pnömatik sistem 

Şişirme makinelerinde hidrolik sistem kontrolü ile birlikte pnömatik sistemi grubunun 

da kontrol edilmesi gerekmektedir. Özellikle şişirme işlemini yapan ünite pnömatik sistem 

tarafından tahrik edilmektedir. Makine çalışma sistemine göre tasarlanan hareket grupları 

elektriksel, hidrolik ve pnömatik olarak çalıştırılmaktadır. Özellikle hız ve performans 

gerektiren yerlerde transfer ve taşıma ünitesi, kalibre grubu, şişirme-gerdirme grubu vb. 

pnömatik sistemler kullanılmaktadır. Pnömatik sistemlerin görevini istenilen seviyede 

gerçekleştirebilmesi için bütün devre elemanlarının kontrol edilip bakımlarının yapılması 

gerekir. Genel olarak pnömatik sistemlerde kullanılan devre elemanları şunlardır: 

 

3.10.1. Kompresörler 
 

Havayı (gazı) dış basınca göre daha yüksek basınçlı duruma getiren mekanik 

elemandır. Pistonlu, dönel hücreli (paletli), diyaframlı gibi 3 ana çeşidi vardır. Pnömatik 

sistemlerin akış üretecidir. Bu açıdan bataryalara, pillere benzer. Kompresöre giren hava dış 

ortamdaki gibi nemli aynı basınca sahip ve tabi aynı kirlilikte bir havadır. Kompresörde 

basınçlandırılır. Çıkışında hava şartlandırıcılarla temiz homojen nemsiz bir hâle getirilir. 
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Resim 3.8: Kompresör 

3.10.2. Pistonlar 
 

Pistonlar pnömatik sistemlerin hareket mekanizmalarıdır. Gazın pistonun içindeki 

hazneye dolmasıyla piston kapanır ya da açılır. Böylece doğrusal olarak her iki yönde de 

hareket elde edilebilir. En sık kullanılan piston tipleri tek girişli yay dönüşlü ve hava giriş 

deliklerinden biri başta biri sonda olan 2 delikli pistondur. Tek girişli yay geri dönüşlü 

pistona hava verdiğimiz zaman piston dışarı hareket eder. Hava akışını kestiğimiz ve içteki 

havanın tahliyesini sağladığımız zaman da yay pistonu geri çeker. 

 

Diğer 2 delikli piston türündeyse bir deliğe basınçlı gazı verdiğimizde piston ileri 

gider diğer deliğe basınçlı gaz verdiğimizde piston diğer tarafa gider bu şekilde çift yön 

tahrikli bir kumanda pistonumuz olur. 

 

Şişirme makinelerinde sıklıkla 2 delikli pistonlar kullanılır. Yaylı pistonlarsa daha çok 

damgalama, fırlatma, yerleştirme gibi daha az hassas işlerde kullanılır. Piston çubuklarının 

uçları ek parçaların takılabilmesi için genellikle dıştan vidalıdır. 

  

Resim 3.9: Pistonlar 
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3.10.3. Valfler 
 

Valfler pnömatik havanın geçip geçmemesine izin veren anahtardır. Valfleri 

elektronikteki röle ya da transistorlere benzetebiliriz. Sayısız valf türü vardır.  Plastik şişirme 

makinelerinde ve otomasyon sistemlerinde özellikle elektrikli valfler (elektrovalfler) 

kullanılır. 

 

Resim 3.10: Valf 

3.10.4. Elektrovalf 
 

Elektrovalfler endüstriyel sistemlerde en çok kullanılan valf tipidir. Kumandaları 

elektrikle yönetilir.  İçteki mekanizmanın konum değiştirmesini sağlayan bir röleli valf 

olarak düşünebiliriz. Elektrik yokken valften normal durumuna bağlı olarak hava bir delikten 

girer diğer delikten çıkar. Valf akışı sağlar. Elektrik verdiğimiz zaman valf içindeki bobin 

mıknatıslanır. Valf kontaklarını kapatır ya da konum değiştirtir. Böylece hava akışı kesilir ve 

çıkış deliğiyle egzoz (tahliye) deliğinin de açılmasıyla piston ya da sistem içindeki hava da 

tahliye edilebilir. 

 

Resim 3.11: Çift yönlü elektro valf 
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3.10.5. Valf Grupları (Adavalfler) 
 

Karışık projelerde valflerin hepsini ayrı ayrı kullanmak yerine bazı ortak bağlantıları 

bir arada kullanarak  (en azından ana gövdeler) grup valfler yapılır. Böylece yerden 

kazanılır. Daha entegre sistemler için idealdir. 

 

Resim 3.12: Adavalfler 

3.10.6. Çoklayıcı 
 

Çoklayıcıların amacı gelen girişi beli sayıda çıkışa iletmektir. Örnek resimdeki 

çoklayıcı, 1 ana girişi (1 ya da p ile belirtilen delik) 8 çıkışa çevirmektedir. 

 

Resim 3.13: Çoklayıcı 

3.10.7. Manometre–Pnömatik Basınç Göstergeleri 
 

Manometrenin 2 bağlantı noktası vardır. Sisteme seri bağlanınca üstünden geçen 

havanın basınç bilgisini göstergesinde gösterir. Tabii bu çok hassas bir değer değildir çünkü 

gaz bu tür elemanların (gösterge, valf vb.) üstünden geçerken gaz basıncında belli kayıplar 

(0,3–0,4 bar) olur. Sistem çalışmasında sürekliliği sağlamak için sık olarak kontrol 

edilmelidir. 
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Resim 3.14: Basınç göstergesi 

3.10.8. Regülatörler ve Şartlandırıcılar 
 

Regülatörler girişlerine gelen havanın basıncını istenilen derecede sabitler. Örneğin 6 

barlık bir çıkış basıncı elde etmek istiyorsak girişe 8-9 bar veririz. Üstteki ayar vidasından 6 

barı ayarlarız. 

 

Şartlandırıcılarsa hava kurutucu, regülatör ve hava yağlayıcı elemanlarını içeren 

tümleşik elemanlardır. 

 

Resim 3.15: Regülatör ve şartlandırıcı 

3.10.9. Sayaçlar 
 

Sayaçlar girişlerine gelen hava darbesi sayısını sayaçlarında gösteren ve belli bir 

değere gelince çıkış veren mekanik elemanlardır. Bir pistonun belli bir sayıda darbe üretip 
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durdurulması için kullanılabilir. Sistemi otomatikleştirmeleri nedeniyle endüstride sıkça 

kullanılırlar. İstediğimiz sayım değerini sayaç valfi üstündeki düğmelerden ayarlayabiliriz. 

 

3.10.10. Bağlantı Elemanları Fittingler 
 

Temel bağlantı elemanlarıdır. İki farklı çapta boyutlu boruyu birbirine bağlamak ya da 

bir borudan iki ayrı boru çıkışı almak için kullanılabilir. Değişik basınç değerlerine göre 

kullanılan birçok fitting vardır. Fittingler maksimum basınç değerlerine kadar gaz sızdırmaz. 

Bir sistemde arıza olduğunda ilk boruların fittingleri doğru oturup oturmadığına bir 

temassızlık durumuna bakmamız gerekir. 

 

Resim 3.16: Bağlantı elemanları ve fittingler 

3.10.11. Diğer Pnömatik Elemanlar 
 

Bunların dışında sayısız pnömatik eleman daha vardır. Genel gaz boruları, 

susturucular, kör tıpalar, piston kolsuz silindirler, devrilme makara kollu valfler, kısma 

valfleri gibi birçok özel eleman da mevcuttur.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Ekstrüzyon şişirme ve enjeksiyon şişirme makinelerinde bulunan hidrolik ve pnömatik 

sistemi kontrol ediniz. 

 

Resim 3.17: Ekstrüzyon şişirme makinesinde hidrolik ünite 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hidrolik yağ seviyesi ve sıcaklığı 

kontrol ediniz.  

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Hidrolik yağ özelliklerini öğreniniz. 

 Depo yağ seviye ve sıcaklık göstergesinin 

uygun çalışma değerlerini öğreniniz. 

 Valflerin (emniyet valfi, basınç 

kontrol valfi, oransal valf, yön 

kontrol valfleri) kontrolünü yapınız. 

 Plastik işleme makinelerinin hidrolik 

sistemlerinde kullanılan valflerin özeliklerini 

ve çalışma sistemlerini öğreniniz. 

 Oransal valfin, yön kontrol valflerinin, 

emniyet valfi ve basınç kontrol valfin bağlantı 

şekillerini ve konumlarını öğreniniz. 

 Hidrolik sistemde kullanılan valflerin kontrol 

listesine uygun olarak kontrolünü yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Hidrolik hortum ve boru 

bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Hidrolik sistemde kullanılan boru ve 

hortumların bağlantı istemlerini öğreniniz.  

 Boru ve hortum bağlantılarında kullanılan 

rakorları özelliklerini öğreniniz. 

 Sistem çalışma basıncının boru ve bağlantılar 

üzerindeki etkilerini, olabilecek kaçak ve 

sızıntıların sonuçlarını öğreniniz. 

 Hidrolik basınç göstergelerini 

(manometreler) kontrol ediniz. 

 Hidrolik sistemde kullanılan basınç 

göstergelerinin çalışma özelliklerini ve 

yerlerini öğreniniz. 

 Manometrelerden makine kalıplama anında ve 

baypas konumunda basınç değerlerini kontrol 

ediniz. 

 Hidrolik pompa ve motorları kontrol 

ediniz. 

 Pompanın özelliklerini ve debisini öğreniniz. 

 Pompanın kontrolünü yapınız. 

 Yağ soğutma sistemini kontrol 

ediniz. 

 Yağ soğutma sisteminin özelliklerini ve 

çalışma sistemini öğreniniz. 

 Soğutma sistemi bağlantılarını ve çıkış 

noktasında yağın sıcaklığını kontrol ediniz. 

 Yağ filtrelerini kontrol ediniz. 

 Hidrolik sistemlerde kullanılan yağ filtreleri 

özelliklerini öğreniniz. 

 Sistem içerisinde kullanılan filtreyi 

teknolojisine uygun olarak kontrol ediniz. 

 Hidrolik pistonları ve tahrik 

elemanlarının kontrolünü yapınız. 

 Şişirme makinelerinde kullanılan hidrolik 

silindir, piston ve diğer tahrik elemanlarını 

öğreniniz. 

 Hidrolik pistonların ve silindirlerin 

bağlantıların kontrol ediniz. 

 Hidrolik sistem basıncını kontrol 

ediniz. 

 Makine istem basıncının minimum ve 

maksimum değerlerini öğreniniz. 

 Hidrolik ünite çıkış hattına giden ve dönüş 

hattından gelen basınç göstergelerinden 

basınç değerlerini okuyunuz. 

 Sonuçları kontrol tutanağına kaydediniz. 

 Pnömatik sistemi ve devre 

elemanlarını kontrol ediniz. 

 Pnömatik sisteminde uygun çalışma 

parametrelerini öğreniniz. 

 Manometreden çalışma basıncını kontrol 

ediniz. 

 Bağlantı elemanlarını, hortum, fittingleri, 

rakorları kontrol ediniz. 

 Şartlandırıcı ve regülatörleri, yağlama 

sistemlerini kontrol ediniz. 

 Komproserü, pistonları, valfleri kontrol 

ediniz. 

 Şişirme sistemi ve diski hava bağlantılarını 

kontrol ediniz. 
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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. Hidrolik yağ seviyesi ve sıcaklığı kontrol ettiniz mi?   
3. Valflerin (emniyet valfi, basınç kontrol valfi, oransal valf, yön 

kontrol valfleri) kontrolünü yaptınız mı? 
  

4. Hidrolik hortum ve boru bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   
5. Hidrolik basınç göstergelerini (manometreler) kontrol ettiniz mi?   
6. Hidrolik pompa ve motorları kontrol ettiniz mi?   
7. Yağ soğutma sistemini kontrol ettiniz mi?   
8. Yağ filtrelerini kontrol ettiniz mi?   
9. Hidrolik pistonları ve tahrik elemanlarının kontrolünü yaptınız mı?   
10. Hidrolik sistem basıncını kontrol ettiniz mi?   
11. Pnömatik sistemi ve devre elemanlarını kontrol ettiniz mi?   

12. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

13. 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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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Hidrolik sistemlerde alıcıların ve sistemin kontrolünü sağlayan birim aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Enerji kontrol birimi 

B) Hidrolik enerji besleme birimi 

C) Elektrik kontrol birimi 

D) Tahrik birimi 
 

2. Hidrolik ünitenin ürettiği enerjiyi kullanarak hareket üreten birim aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Enerji kontrol birimi 

B) Hidrolik enerji besleme birimi 

C) Elektrik kontrol birimi 

D) Tahrik birimi 

 

3. Hidrolik bir sistemde sıcaklık ve yağ seviyesini gösteren termometre hangi sisteme 

monte edilmiştir? 

A) Manometre 

B) Hidrolik silindir 

C) Hidrolik depo 

D) Valfler 

 

4. Hidrolik sistemlerde yağın akış hızını, yönünü, basıncını kontrol eden elemanlara ne 

ad verilir? 

A) Pompa 

B) Valf 

C) Manometre 

D) Filtre 

 

5. Hidrolik sistemlerde yağı taşımak ve elamanlar arası geçişini, bağlantısını sağlamak 

için kullanılan elemanlara ne ad verilir? 

A) Piston ve silindir 

B) Oransal valf 

C) Yön kontrol valfi 

D) Boru ve hortum 

 

6. Hidrolik sistemdeki yağ basıncının düzenli olarak kontrol edilmesi için, pompadan 

sonra gelen basınç hattına ve devredeki diğer kritik basınç noktalarına konan eleman 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pompa 

B) Valf 

C) Manometre 

D) Filtre 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Hidrolik sistemlerde silindirin görevi nedir? 

A) Doğrusal hareket 

B) Dairesel hareke 

C) Açısal hareket 

D) Hız kontrolü 

 

8. Hidrolik sistemlerde yağın temizlenmesi için hangi elemanlar kullanılır? 

A) Valfler 

B) Filtreler 

C) Soğutucular 

D) Boru ve hortumlar 

 

9. Hidrolik sistemlerde yağda oluşan ısının dağıtılması için kullanılan birim hangisidir? 

A) Valfler 

B) Filtreler 

C) Soğutucular 

D) Boru ve hortumlar 

 

10. Kendilerini tahrik eden motor tarafından iletilen enerjiyi hidrolik çalışma enerjisine 

dönüştüren birim hangisidir? 

A) Pompa 

B) Valf 

C) Manometre 

D) Filtre 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemlerde kullanılan bağlantı elemanlarından 

birisidir? 

A) Piston  

B) Valf 

C) Fittings 

D) Şartlandırıcı 

 

12. Pnömatik sistemlerde girişlerine gelen havanın basıncını istenilen derecede tutan devre 

elemanı hangisidir? 

A) Regülatör 

B) Elektro valfler 

C) Çoklayıcı 

D) Manometre 

 

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. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Atölyenizde mevcut bulunan bir şişirme makinesinde üretim sistemini, kalıp ve 

hidrolik-pnömatik sistemleri kontrol ediniz. 

 

Resim 3.18: Şişirme makinelerinde kontrol 

  

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. Şişirme makinesi ham madde ve preform hazırlama 

ünitesini kontrol ettiniz mi? 
  

3. Ham madde dolum ve besleme ünitesinin kontrolünü 

yaptınız mı? 
  

4. Ekstruder ünitesinin kontrolünü yaptınız mı?   

5. Preform taşıma ve transfer sistemini kontrol ettiniz mi?   

6. Isıtma sistemlerinin ve fanların kontrolünü yaptınız mı?   

7. Ekstrüzyon kafası, mandrelin kontrolünü yaptınız mı?   
8. Şişirme sisteminin (pnömatik devre ve şişirme iğnelerinin) 

kontrolünü yaptınız mı? 
  

9. Parison kesim ünitesinin kontrolünü yaptınız mı?   

10. Şişirilmiş ürün çıkış siteminin kontrolünü yaptınız mı?   
11. Kalıp taşıma ve makine bağlantı sisteminin kontrolünü 

yaptınız mı? 
  

12. Şişirme kalıbı ürün gözlerini (cavity) ve kalıp elemanlarını 

kontrol ettiniz mi? 
  

13. Şişirme kalıbı soğutma kanalı bağlantı rakor ve 

hortumlarının kontrolünü yaptınız mı? 
  

14. Preform ve parison sıkma, kapatma çenelerinin kontrolünü 

yaptınız mı? 
  

15. Kalıp hava tahliye kanallarının kontrolünü yaptınız mı?   
16. Şişirme kalıbının mengene bağlantı noktalarını kontrol 

ettiniz mi? 
  

17. Hidrolik yağ seviyesi ve sıcaklığı kontrol ettiniz mi?   
18. Valflerin ( emniyet valfi, basınç kontrol valfi, oransal valf, 

yön kontrol valfleri) kontrolünü yaptınız mı? 
  

19. Hidrolik hortum ve boru bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   
20. Hidrolik basınç göstergelerini (manometreler) kontrol 

ettiniz mi? 
  

21. Hidrolik pompa ve motorları kontrol ettiniz mi?   
22. Yağ soğutma sistemini kontrol ettiniz mi?   
23. Yağ filtrelerini kontrol ettiniz mi?   
24. Hidrolik pistonları ve tahrik elemanlarının kontrolünü 

yaptınız mı? 
  

25. Hidrolik sistem basıncını kontrol ettiniz mi?   
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26. Pnömatik sistemi ve devre elemanlarını kontrol ettiniz mi?   
27. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz 

mi? 
  

28. 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 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 A 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 C 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 
2 D 
3 C 
4 B 
5 D 
6 C 

7 A 

8 B 

9 C 

10 A 

11 C 

12 A 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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