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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Ekstrüzyon yöntemi ile plastik ürünlerin üretimi, plastik teknolojisi alanında önemli
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapı, pencere sistemleri, plastik borular gibi profil
özelliği taşıyan plastik ürünler ekstrüzyon yöntemi ile işlenmektedir. Bu ürünlerin çok
yaygın olarak kullanılması, bu alanda duyulan eleman ihtiyacını da arttırmıştır. Buna paralel
olarak ekstrüzyon teknolojisi de büyük gelişme göstermiştir

Ekstrüzyon Makine Ayarları modülündeplastik ekstrüzyon makinesine bağlanmış olan
kalıbı, üretime alabilmek için gerekli olan makine ayarlarını yapabilme yeterliliği
kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu modülde sizlerin bu yöndeki hedeflenen becerileri edinmeniz durumunda, Plastik
Teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyoruz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Plastikekstrüzyon makinesinde istenilen özelikte ürün elde edecek şekilde makine
üretim parametre ayarlarını yapabileceksiniz.

 Çevrenizde ekstrüzyon yöntemi ile plastik işleyen iş yerlerini ziyaret

ederekdeğişik ekstrüzyonmakinelerinin devreye alınırken yapılması gereken

paremetre ayarlarını araştırınız.

1. EKSTRÜZYON ÜRETİM AYARLARI
1.1. Ekstrüzyonla Üretimde Sıcaklık Basınç ve Vidaya Etkisi

Ekstrüzyon yöntemi ile plastikler yüksek sıcaklık ve basınca maruz kaldıklarında
üretim esnasında parametrelerdeki değişikliklerin üretime yansıması olmaktadır.

1.1.1. Sıcaklık ve Basıncın Etkisi

Ekstrüderde her zaman aynı tipte üretim yapılıyorsa ekstrüder bölgelerini önceden
belirlenen sabit set sıcaklıklarında tutmak önemlidir. Fakat bu durum dâhili ve harici etkiler
nedeniyle pek sağlanamaz. Yüksek hız, bir kapının ya da pencerenin açılması, çevre sıcaklığı
vb. etkenler set edilen sıcaklık değerlerinin değişmesine neden olabilmektedir.

Kontrol cihazı, ekstrüder içindeki plastik eriyik, daha önceden manuel olarak
ayarlanan erime sıcaklığına geldiği zaman hızlı bir şekilde ısıtıcının enerjisini keser. Eğer
sıcaklık ayarlanan noktanın altına düşerse kontrol cihazı ısıtmayı devreye alır. Burada bir "on
- off " kontrol söz konusudur.

Ekstrüder silindirinde basıncın sağlanması, erimiş plastiğin homojenizasyonu için
gereklidir. Ekstrüder silindiri içindeki maksimum basıncın ve ekstrüder vidası boyunca
basınç dağılımının ne olacağı değişik etkenlerden dolayı önceden belirlenemez. Bu durum,
esas olarak vida geometrisine, vida hızına, plastiğin viskozitesine ve plastik içine katılan
katkı maddelerine bağlıdır.

Ekstrüder çıkış tarafındaki, direnç çok büyükse silindirdeki maksimum basınç,
besleme ağzına doğru yer değiştirebilir ki bu durum plastik beslemesini azaltabilir. Bu gibi
faktörlere dikkat ederek vida basınç değerleri uygun olarak ayarlanmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1.2. Vidalarin Önemi ve Geometrisi

Resim 1.1: Ekstrüder vidası

Ekstrüderin en önemli parçası vidadır. Ekstrüde edilecek malzeme miktarı, kalitesi ile
ilgili olarak dizayn ve imal edilen vidaların üretiminde, büyük gayret sarf edilir. Spiral
biçimli bir derinleştirme işlemi(diş açma işlemi vb.) silindir şeklindeki metal bir malzemeye,
plastiğin ileri itilmesini sağlayacak bir biçim verilmesi olarak tanımlanır.

Plastikler ekstrüdere besleme hunisi üzerinden granül veya toz hâlinde verilir.
Hammadde vidanın dişleri arasında çevirme hareketi sonunda silindirin sonuna doğru ilerler.
Bu iş vida yüzeyi ile granül ve silindir yüzeyi arasında belli bir sürtünme oranı olursa
başarılabilir. Silindir iç yüzeyinin ve vida dış yüzeyinin sürtünme kat sayıları çok küçük
olmalıdır. Aksi hâlde hammaddenin taşınma işlemi yapılamaz. Hammadde topaklaşır, vida
boşa dönmeye başlar. Sürtünme katsayısı iki değişik maddenin yüzeylerinin birbirine teması
sonucu yüzeyde oluşan kuvvettir.

Vida plastiğin beslenmesi, taşınması ergitilmesi ve homojenleştirilmesi dâhil birçok
işlevi yerine getirir. Bu bakımdan ekstrüderin kalbidir. En çok kullanılan vida, üç bölgeli
olup termoplastiklerin çoğunu ısıl ve ekonomik açıdan tatmin edici bir şekilde işler.
Vidayı,besleme-sıkıştırma-ölçme bölgeleri oluşturur. Besleme bölgesinde katı madde içeri
sürülür ve ileri doğru zorlanır. Sıkıştırma bölgesinde vidanın akış derinliği azaltılarak
malzeme sıkıştırılır ve ergitilir. Ölçme bölgesinde ergitilmiş malzeme homojen hâle ve
istenilen işleme sıcaklığına getirilir.
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Şekil 1.1:Ekstrüdervidasıbölgeleri
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Ekstrüderlerde, vida çap ve uzunluğu genellikle(L/D) olarak ifade edilir.
Termoplastiklerde bu oran 15/1 ile 20/1’dir. (Bazı modern sistemlerde ise yüksek
sıcaklıklarda eriyen polimerler için kullanılan 20/1–36/1 değerleri de bulunmaktadır.)
Kalıplama basıncı artırılmak istenir ve daha iyi bir karışım hazırlanması düşünülür ise ( aynı
veya ters yönlerde dönen) iki veya fazla sayıda vida kullanılabilmektedir. Özellikle toz
hâlindeki polimerler için çok vidalı ekstrüderler kullanılmaktadır.

Sıkıştırma bölgesinde basınç, vida diş derinliklerinin giderek küçültülmesi ile sağlanır.
Böylece eriyikte kalan hava, basınç altında sıkıştırma ile çıkartılır. Bu şekilde ısı transferinin
artması sağlanır.

Ekstrüderde vida sıkıştırma oranı besleme bölgesindeki hacmin ergitilme ölçme
bölgesindeki hacme oranı olarak tarif edilir(2/1 ve 4/1 oranları sıklıkla kullanılır.).

Ekstrüder vidasındaki bölgeler birbirine eşit değildir. İşlenecek polimer türüne bağlı
olarak değişebilmektedir. Örneğin,nylon(naylon) gibi çabuk eriyenlerde sıkıştırma bölgesi
kısa iken PVC’de sıkıştırma bölgesi tüm vida boyunca uzanacak ölçülerde ve çok uzundur.
Resim 1.2’deekstrüder vidası çeşitleri görülmektedir

Resim 1.2Ekstrüdervidasi çeşitleri

1.2. Ekstrüzyon Makinesinin İlk Ayarı ve Çalıştırılması

Ekstrüzyon makinelerini çalıştırmadan önce makinenin kondüsyon kartlarına
bakılarak set değerlerine ve hammadde tipine göre çalışmak gerekir. Buna göre ayrıntılı bilgi
aşağıda verilmiştir;

1.2.1. HamMadeMiktarınının Ayarlanması

Ekstrüzyon yöntemi ile üretimde makine üzerinde set edilmesi gerekli
parametrelerden biri, birim zamanda kalıptan çıkan hammadde miktarıdır. Ham madde
miktarı değişik etkenler göz önüne alınarak belirlenir. Bu etkenler ürün boyutları, ürün
soğuma hızı, malzeme özellikleri gibi faktörlerdir

Ürün boyutu arttıkça kalıptan birim zamanda akması gereken ham madde miktarı da
artacaktır. Birim zamanda ekstrüderden çıkan ham madde miktarına etki eden bir diğer
faktörde üretimde kullanılan ham maddenin özelliğidir. Elastikiyeti düşük olan bir plastik
malzeme, düşük bir akma miktarı ile kalıptan çıkarsa çekicinin hızına yenilerek kopabilir. Bu
durumda çekicinin hızını düşürerek kopmayı engellemek mümkündür ancak bu, verimi
azaltacağından pek tercih edilmemeli, kalıptan çıkacak ürün miktarı arttırılmalıdır.

Kalıptan çıkan ürün miktarının gereğinden çok arttırılması da sorun yaratacaktır.
Çünkü çıkış miktarı gereğinden fazla arttırılan plastik malzeme kalıp çıkışında zorlanacak ve
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makineyi zorlayabilecektir. Aynı zamanda gereğinden fazla çıkan ham madde yeterince
soğutulamayacağı ve vakumlanamayacağı için üründe şekil bozuklukları meydana
gelebilecektir. Malzemenin kalıptan çıkma miktarına etki eden faktörlerden biri de plastik
malzemenin üzerinde hareket ettiği kalıp ve kalibre yüzeyleridir. Hassas işlenmemiş ve
doğru seçilmiş malzemelerden imal edilmemiş kalıp elemanları plastiğin akma miktarını
düşürür ve verimi olumsuz olarak etkiler.

Ham madde miktarı kalıp üreticileri tarafından kalıbın kapasitesi dikkate alınarak
genel olarak üreticiye bildirilir. Bu miktar makinede çalışanlar tarafından malzemenin
kalıptan çıkışını zorlamayacak şekilde en verimli değere yukarıda belirtilen faktörler göz
önüne alınarak bir miktar arttırılıp eksiltilerek deneme yanılma yöntemi ile ayarlanır.

Kalıptan birim zamanda akan ham madde miktarı huninin çıkışında yer alan
dozajlama mekanizması yardımıyla istenilen miktarda ham maddenin dönmekte olan vidaya
aktarılması ile gerçekleştirilir. Dozaj arttırıldıkça vidaya gelen ham madde miktarı da
artacaktır. Resim 1.4’te ekstrüzyon makinesi ekranında set edilen doz miktarı görülmektedir.
Set edilen tüm değerler makine klavyesinden yeni değerler girilerek değiştirilebilir.

1.2.2. Sıcaklık Ayarlarının Yapılması

Makine üzerinde set edilmesi gereken bir diğer parametre ham maddenin işleneceği
sıcaklık değerleridir. Bu değeri etkileyen en önemli etken kullanılan ham maddenin çeşididir.
Bildiğiniz gibi değişik plastik malzemeler değişik işleme sıcaklık değerlerine sahiptir. Set
edilecek sıcaklık değerlerinin malzemenin işleme sıcaklık değerine uygun olması gerekir.
İstenilen değerin üstünde veya altında ayarlanan bir sıcaklık değeri ham maddenin
yanmasına veya yeterince ergimemesine neden olur.

Resim 1.3:Ekstrüder sıcaklık ayar ekranı

Makine üzerinde sıcaklık ayarı, vidanın belli bölgelerine ve kalıbın üzerine
yerleştirilmiş ısıtıcılar ile gerçekleştirilir. Vida üzerinde, vidalar konusunda da belirtildiği
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gibi besleme, sıkıştırma ve ölçme olmak üzere üç bölge bulunur. Bu üç bölge üzerinde
gerekli ısıyı sağlamak için ısıtıcılar yerleştirilmiştir. Aşağıdaki resimde (Resim 1.4) bir
ekstrüyon makinesinde sıcaklık bölgeleri ve set edilen sıcaklık değerleri görülmektedir. E1
vida besleme bölgesi sıcaklığını, E2 vida sıkıştırma bölgesi sıcaklığını, E3 ise ölçme bölgesi
sıcaklığını göstermektedir. A1 ile verilen sıcaklık ise kalıbın bağlandığı makine adaptörünün
üzerinde yer alan ısıtıcının sıcaklığını ifade etmektedir. Bunun dışında kalıp üzerinde de
makine üzerinden set edilebilen ısıtıcılar bulunmaktadır ve bu ısıtıcılarla kalıbın ısıtılması
gerçekleştirilmektedir. Resim 1.3’te bir ekstrüzyon makinesi ekranında ilk satırda verilen
sıcaklıklar set edilen sıcaklıkları, ikinci satırda verilen sıcaklıklar ise o andaki mevcut
sıcaklık değerini göstermektedir.

1.2.3. Basınç (Vida Dönüş Hız) Ayarlarının Yapılması
Ekstrüzyon ile üretimde ayarları yapılması gerekli bir diğer parametre basınç

değeridir. Ekstrüderde basınç, vida dönme hızına ve ham madde özelliğine bağlıdır.
Akıcılığı az olan plastik malzeme kalıptan çıkmakta zorlanabilir hatta oluşan aşırı basınç
ham maddenin çıkış istikametinin tersi yönünde hareket kazanarak ham maddeyi besleme
bölgesine doğru hareket ettirebilir. Bunun yanı sıra ham madde içerisinde de plastikasyonu
sağlamak için bir basınç oluşması gereklidir. Ekstrüzyon sisteminde basınç artışı vida dönme
hızının arttırılması ile gerçekleşir. Dönme hızı artan vida malzemenin kalıp içerisindeki
basıncını arttırır. Dönme hızı Resim 1.4’te ekran görüntüsü verilen ekstrüzyon makinesinde
SYN-TOT miktarı arttırılıp eksiltilerek gerçekleştirilir.

Resim 1.4:Ekstrüder hız ayar ekranı
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UYGULAMA FAALİYETİ
Ekstrüzyon makinesine bağlanmış olan kalıbı, üretime hazır hâle getirebilmek için

gerekli olan parametre ayarlarını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 İşe başlama formunu doldurunuz.  Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini

alınız.
 Bir önceki çalışma değerlerini

çalışma formunu kontrol ederek
tespit etmeyi unutmayınız.

 Makine ile ilgili sizin çalıştığınız
zamanın parametrelerini çalışma
formuna mutlaka kaydediniz.

 Makine şalterini açınız.



 Makine şalterini açmadan önce
makine çevresini kontrol ederek
çalışmayı engelleyecek herhangi bir
unsur olup olmadığını kontrol ediniz.

 Isıtıcıları açarak ısı değerlerini giriniz.




 Set edilen sıcaklık değerlerinin
işleme değerleri ile uygunluğunu
kontrol ediniz.

 Sıcaklık kontrol ekranından ana
ısıtma sistemini, silindir bölgesi
ısıtıcılarını ve kalıp bölgesi
ısıtıcılarını açık hâle getiriniz.

 Üretimini yapacağınız plastiğin
işleme sıcaklık değerlerini giriniz.

 Isıtıcıların açılması ile beraber tüm
rezistanslardaki sıcaklıkların yükselip
yükselmediğini kontrol ederek devre
dışı kalan bir rezistans olup
olmadığını tespit ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ana motor (syn-tot) değerlerini giriniz.  Vida hızının kademeli olarak işleme
hızına getirilmesine ve ilk çalıştırma
anında seçilen vida hızının düşük
olmasına dikkat ediniz.

 Vida içindeki temizleme malzemesi
(Antipak) tamamen bitinceye kadar
vidanın düşük devir hızı ile
çalışmasına dikkat ediniz.

 Makine devreye alınırken içindeki
antipak malzemenin bitmesi ile
beraber ürün renk değiştirerek kendi
rengini almaya başlayacaktır. Bu
değişime dikkat ederek vida hızını
kademeli olarak kendi devrine alınız.

 Besleme motoru (doz)değerini giriniz.  Besleme motoru hunideki plastikham
maddeyi vidaya taşıyan sistemi
harekete geçiren motordur. Sistemin
harekete geçip geçmediğini vida
içinde ham madde akışı olup
olmadığına bakarak kontrol ediniz.

 Ekstrüzyon makinesini devreye alınız.  Ekstrüzyon Makinelerinde Üretim
modülünde kazandığınız beceriler
doğrultusunda makineyi devreye
alınız.

 Soğutma sistemini çalıştırınız.  Soğutma sisteminde kullanılan
soğuma suyunun istenen sıcaklık
derecesinde olup olmadığını ve
kalibre içinde su dolaşımının rahatça
yapılıp yapılamadığını, kalibre giriş
çıkışlarına bakarak kontrol ediniz.
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 Vakum sistemini çalıştırınız.  Vakum sisteminin çalışıp
çalışmadığını ürün yüzeylerine
vakumun etki edip etmediğini kontrol
ediniz.

 Vakum sisteminin çalışıp
çalışmadığını vakum göstergesinden
kontrol ediniz.

 Silindir vakum sistemini çalıştırınız.  Vida içerisinde malzemenin
işlenmesinden dolayı ortaya çıkan ve
ham madde içine hapsolabilecek gaz
ürün içerisinde hava kabarcıklarına
neden olabilir. Ortamdaki gazın
uzaklaştırılmasına dikkat ediniz.

 Silindir vakum sisteminin çalışıp
çalışmadığını göstergesinden kontrol
ediniz.

 Ürün kontrolü yapınız.  Soğutma ve vakumun uygulanması
ile son şeklini alan ürünün ölçme
aletleri ile boyut kontrollerini ve ürün
üzerinde çizik gibi herhangi bir
olumsuz unsurun olup olmadığını
kontrol ediniz.

 Vakum sistemini ayarlayınız.  Vakum, istenen boyutta ürün elde
edebilmek için ürünün tüm
yüzeylerine gerekli miktarda
uygulanmalıdır. Vakum kanallarının
tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz.

 Vakum değerlerinin uygun
değerlerde olup olmadığını
göstergelerden takip ediniz.
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 Soğutma sistemini ayarlayınız.  Soğutma, istenen boyutta ürün elde
edebilmek için ürünün tüm
yüzeylerine gerekli miktarda
uygulanmalıdır. Su kanallarının tıkalı
olup olmadığını kontrol ediniz.

 Soğutma için kullanılan suyun
yeterince soğuk (yaklaşık 15°C) olup
olmadığını göstergesinden kontrol
ediniz.

 Isı değerlerini ayarlayınız.  Üründe oluşabilecek hataların büyük
çoğunluğunu, yapılan ısı ayarları ile
ortadan kaldırabilirsiniz.

 Üretimini yaptığınız ürünü kontrol
ederek ısıya bağlı hatalar olup
olmadığını tespit ediniz.

 Isı değerlerine bağlı olduğunu
düşündüğünüz ürün hatalarını
gidermek için gerekli ısı ayarlarını
uygulayınız.

 Ayarları kontrol ediniz.  Yaptığınız tüm ayarları kontrol
ederek herhangi bir yanlışlık
olmadığından emin olunuz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler
içinEvet,kazanamadıklarınız içinHayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çalışma alanınızı makine de çalışmak üzere hazırladınız
mı?

2. Makine şalterini açtınız mı?

3. Isıtıcıları açarak istenilen sıcaklık değerlerini girdiniz
mi?

4. Ana motor (syn-tot)değerlerini girdini mi?

5. Besleme motoru (doz) değerini girdiniz mi?

6. Ekstrüzyon makinesini devreye aldınız mı?

7. Soğutma sistemini çalıştırıp ayarlarını yaptınız mı?

8. Vakum sistemini çalıştırıp ayarlarını yaptınız mı?

9. Silindir vakum sistemini çalıştırdınız mı?

10. Ürün kontrolü yaptınız mı?

11. Isı ayarı yaptınız mı?

12. Ana motor değerini ayarladınız mı?

13. Besleme motor değerlerini ayarladınız mı?

14. Genel olarak makine ayarlarını gözden geçirip
gerekli müdahalelerde bulundunuz mu?

15. Çalışmalarınızı teknolojik kurallara uygun olarak
yaptınız 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 soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi ekstrüderde ayarlanan sıcaklık değerlerine etki eden dış
etkenlerden değildir?
A) Çekici hızı
B) Yüksek vida hızı
C) Çevre sıcaklığı
D) Kapı pencere açılması

2. Aşağıdakilerden hangisi ekstrüder basıncına etki eden faktörlerden değildir?
A) Vida geometrisi
B) Soğuma hızı
C) Plastik viskozitesi
D) Plastik katkı maddeleri

3. Aşağıdakilerden hangisi ham madde miktarının ayarlanmasında etkili olan faktörlerden
biri değildir?

A) Ürün boyutları
B) Soğuma hızı
C) Ürün kesme zamanı
D) Malzeme özellikleri

4. Ekstrüderde sıcaklık ayarına etki eden en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ürün boyutları
B) Soğuma hızı
C) Ürün kesme zamanı
D) Malzeme özellikler

5. Aşağıdakilerden hangisi çekiş hızına etki eden faktörlerden değildir?
A) Kalıp ve kalibre verimi
B) Malzeme özellikleri
C) Kesme zamanı
D) Soğutma hızı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilecek bilgilerin bulunduğu seçeneği
işaretleyiniz.

6. “Ekstrüder silindirinde basıncın sağlanması, erimiş plastiğin ………………….. için
gereklidir.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Son şeklini alması
B) Homojenizasyonu
C) Soğuması
D) Hızının artması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. “Vidanın …………………. bölgesinde katı madde içeri sürülür ve ileri doğru zorlanır.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Besleme
B) Sıkıştırma
C) Ölçme
D) Kontrol

8. “Vidanın ………………..bölgesinde ergitilmiş malzeme homojen hâle ve istenilen
işleme sıcaklığına getirilir.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Besleme
B) Sıkıştırma
C) Ölçme
D) Kontrol

9. “Ekstrüderde………………………….. besleme bölgesindeki hacmin ergitilme ölçme
bölgesindeki hacme oranı olarak tarif edilir.”

A) Çap oranı
B) Plastikleşme oranı
C) Besleme oranı
D) Vida sıkıştırma oranı

10. Ekstrüzyon sisteminde basınç arıtışı ………………….. arttırılması ile gerçekleşir?
A) Soğutma hızının
B) Vida dönme hızının
C) Çekiş hızının
D) Sıcaklığın

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Plastik ekstrüzyon makinesinde istenilen özelikte ürün elde edecek şekilde çekim
kesim ayarlarını yapabileceksiniz.

 Çevrenizde ekstrüzyon yöntemi ile plastik işleyen işyerlerini ziyaret ederek

ekstrüzyon makinelerinde çekim, kesim sistemleri ve özelliklerinin neler

olduğunu araştırınız.

2. EKSTRÜDER ÇEKİM KESİM AYARLARI
2.1. Ekstrüder Çekici Sistemleri

Temas yüzeyleri boy ve genişlik olarak profil çeşitlerine göre değişen caterpillar
çekicide, invertör kontrolü bulunmaktadır. Bu sayede ekstrüderin mal çıkış oranına göre hız
ayarlanabildiği gibi hız kontrol cihazları aracılığı ile hassas metraj ayarı yapılabilmektedir.
Profil testeresi, kesilecek profil çeşidi göz önünde bulundurularak hızlı çalışma ortamında,
kesim işlemi sıklığı açısından yüksek verimle çalışır.

Resim2.1: Bantlı ve paletli tip çekiciler

Ürüne uygun bantlı ve paletli çekici seçeneği manuel sıkıştırma veya pnömatik
sıkıştırma alternatifi bulunmaktadır. Kardan milli aktarma sistemi sayesinde titreşimsiz ve
düzgün imalat yapılır. Basınç ayarlı üst sıkıştırma çenesi sayesinde ezilme ve kırılma
olmadan hatasız imalat, tam kapalı güvenlik kafesi ve güvenlik ön camı sayesinde tam
operatör güvenliği bulunması gerekmektedir. Encoder ikazlı elektronik boy kesme sistemi
yumuşak lastik çekici paletleri çalışma ortamında, kesim işlemi sıklığı açısından yüksek
verimle çalışır.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
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Resim 2.2: Palet çeşitleri

İki çeşit çekme padleri üretilir. Profil şekline göre üretilmiş padler veya temel tabaka /
şekillendirilmiş padlerdir. Padler, üretilen sert PVC profilin zedelenmemesini sağlar.
Kauçukla yapılan bloklarda temas yüzeyinin parlak olması ve sürtünme katsayısındaki
azalmayla çekişi azaltır. Bu problemleri önlemek için PUR – bileşiği üretilmiştir. Bu PUR ile
yüksek aşınma ve kesilme mukavemeti ile çekme mukavemeti sağlanır. Özel üretilen
padlerin alt tabakaları alüminyumdan yapılmıştır. Bu alüminyum alt tabakalar yuvalarına
kolay montaj edilir.

PVC kapı ve pencere, PVC ve kauçuk boru üretim yapan firmaların
ekstrüzyonmakinelerinde çekici aparatları olarak kullanılır. PUR (özel karışım poliüretan)
olması sebebiyle çekilen malzemenin üzerinde iz bırakmaz. Ekstürüzyonpadleri müşterilerin
özel ihtiyaçlarına ( tutuş gücü, profil özelliği, aşınma dayanımı vb. ) görede üretilir.

2.1.1. Çekiş Ayarlarının Yapılması

Ekstrüderden çıkan ürün bir çekiş ünitesi yardımı ile sürekli olarak çekilir. Çekiş
ünitesi genellikle bir palet sisteminden oluşur. Hareket ederek dönen paletler arasında
sıkıştırılan ürün paletin hareketi ile sürekli olarak çekilir. Çekiş hızının fazla olması birim
zamanda elde edilen ürünün de fazla olması anlamına da gelir. Bu yüzden çekiş hızı istenilen
ürünü elde edebilecek en hızlı değere ayarlanmalıdır. Ancak bununla beraber çekiş hızının
gereğinden fazla olmasının da bir takım dezavantajları bulunmaktadır. Ürünün gereğinden
hızlı çekilmesi gerilen plastiğin kopmasına neden olabilir. Aynı zamanda gerilen ürün
kopmasa bile çekişin yarattığı gerilme ile istenilen boyut değerlerini yitirebilir. Bu
sebeplerden dolayı çekiş hızı ayarlanılırken dikkatli davranılmalıdır. Çekiş hızının ilk
ayarında, kaba olarak ilk değer kalıp üreticisinden alınan kalıptan birim zamanda kg
cinsinden verime uygun bir değer seçilmeli daha sonra üründen alınan performansa göre bu
değer arttırılıp azaltılmalıdır.
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Resim 2.3:Ekstrüder çekici ünitesi

2.2 Ekstrüder Kesim Sistemleri

Plastik profilekstrüzyonmakinelerinde makinenin ünitesi içinde yer alan kesme ünitesi
zaman içerisinde teknolojik olarak gelişme göstermiştir. ÖzelliklePVC, PP, profillambiri vb.
ürünlerin üretiminde çeşitli boylardaki kesimlerde kesici sisteminin önemi büyüktür.
Üretimde sırasıyla kalıp, kalibre çekici istemlerinden sonra kesim ünitesinde encoderhareketi
ile ya da “switch”in dokunması suretiyle kesim yapılmaktadır. Son yıllarda sıcak kesim
yöntemide kullanılmaktadır. Kesim ünitesi çalışmasını şu şekilde açıklayabiliriz:Ekstrüzyon
sisteminin mantığı sürekli üretimdir.Çekiciden çıkan ürün, kesme ünite bölgesine
ilerler.Burada ürünün uç kısmı ürüne kılavuzluk yapan testerenin hem önünde hem arkasında
bulunan iki saplama arasından geçirilir. Encoderli kesme yönteminde ise sistemin çalışması,
ürünün sürekli üretilmesidir. Ayarladığımız ölçüye gelince testerenin hem girişhem de çıkış
yönünde bulunan pnömatik tutma lastikleri ürüne yukarıdan aşağıya baskı yaparak ürünü
tutar. Aynı anda ise testere yukarıdan aşağıya hareket ederek ürünü keser(Bazı makinelerde
testere mekanizması aşağıdan yukarıya doğrudur.)

.
Kesme esnasında kesim ünitesi üzerindeki testere de iki taraflı tekerlekli bir mil

üzerinde çekicinin hızı oranında ilerler. Kesme esnasında encoder sıfırlanır ve ayarlanan
ölçüye gelince tekrar kesme işlemi başlar.
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Resim 2.4:Giyotin kesim

Switch yöntemi ise ürünün kesim ünitesinden geçtikten sonra “swich”e doğru ilerler.
Bu ilerleme de ürün pnömatik olan “switch”i yukarı doğru kaldırır, bu esnada valfler
testereye sinyal gönderir ve kesme başlar. Bu işlem üretim boyunca tekrar eder.

Kesme sistemlerinin çeşitleri iki çeşit yapılır:
 Testere ile kesme:Bu yöntem en bilinen yöntemdir. Testere kesim ünitesindeki

mile takılarak kesmeye hazırlanır. Testerenin uç kısımları elmas uçlu yada
üçgen uçlu olabilir. Çalışması pnömatik şekilde testere mekanizmasının
arkasında bir pistonun yukarı aşağı hareketiyle çalışır.

 Sıcak kesme: Bu yöntem son yıllarda tercih edilen sessiz ve temiz bir kesme
yöntemidir.Avantajları üründe kesme esnasında ürün üzerinde çatlama ve çapak
yapmamasıdır.Eğer ürün üzerine lamine kaplama yapılacaksa kaplamanın tam
yapışmasına neden olmaktadır.Ayrı da satılan bu kesme ünitesinin dezavantajı
diğerine göre pahalı olmasıdır.
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Resim 2.5:Otomatik giyotin kesim

2.3. Kesim Ayarları

Kesim ayarları makinenin üzerindeki kontrol ünitesinden ya da kesim ünitesi
üzerinden zamana göre veya boya göre yapılır. Nedeni ise ürünün geometrik yapısı,
ağırlığının düşük olması ince oluşu üretim durumuna göre ayarlanır. Üretimdeki son kısım
olan bu noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir.

Resim 2.6:Ekstrüder kesim ünitesi

2.3.1. Kesim Ayarlarının Yapılması

Ekstrüder kalıbı ve kalibreden geçerek ürün hâline gelen plastik istenen uzunluklarda
kesilmeli ve depolanmalıdır. Kesim işlemi genellikle bir testere makinesi ile yapılmakla
beraber ürün özelliğine göre farklı yöntemler ile de kesim yapılabilmektedir. Kesim ayarı
yaparken dikkat edilecek en önemli nokta kesim uzunluğunun ve kesim sırasında testere
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kesim hızının ayarlanmasıdır. Kesim uzunluğunun ayarlanması belli zamana göre kesim
hızının ayarlanması ve bu zaman dolduğunda kesim işleminin başlaması şeklinde olabildiği
gibi istenen uzunluğa erişen plastik ürünün, testereyi harekete geçirecek bir mekanizmaya
temas etmesi ile kesim işleminin başlaması şeklinde de olabilmektedir. Zamana göre yapılan
ayarlamalarda çekiş hızında yapılabilecek en ufak bir değişiklik kesim uzunluğunu da
etkileyeceğinden zamana göre değil, ürünün belli boya ulaşması ile ürünün kendisinin kesim
mekanizmasına temasıyla gerçekleştirilen kesim işlemi genellikle tercih edilmektedir. Kesim
sırasında eğer testere gereğinden hızlı bir şekilde hareket ederek ürünü keserse kesim
alanında kırılmalar veya testere sıkışmaları meydana gelebilir. Bu gibi durumlara karşı
tedbirli olunmalıdır.

Kesme sisteminde bulunması gereken özellikler:

 Elektropnömatik sistem ile ekstruder performansına ayarlanabilme
 Temiz ve düzgün kesim için bütün testere fonksiyonlarının ayarlanabilmesi
 Sıkıştırma basınç ayarı ile hatasız, firesiz kesim işlemi yapabilme
 Encoder vasıtasıyla işlem yapabilen PLC tabanlı elektronik indikatör(gösterge)

ölçü ve sayı değerlerini testereye göndererek hassas ve temiz bir kesme işlemi
sağlar.

 Tüm hareketler PLC sistem ile kontrol altına alınmıştır.



UYGULAMA FAALİYETİ

Atölyenizde bulunan bir ekstrüzyon
kesme ünitelerini devreye alarak gerekli ayarlamalarını yapınız

 Çekiciyi çalıştırınız.

 Çekici basınç ve hız değerlerini giriniz

 Ürünün çekici sistem üzerindeki uygun
konumdan geçişini sağlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMA FAALİYETİ

Atölyenizde bulunan bir ekstrüzyon makinesinin devreye alınması sırasında çekme ve
devreye alarak gerekli ayarlamalarını yapınız.

 Atölye iş güvenliği ve makine emniyet
kurallarına uyunuz.

 Çekici palet lastiklerini kontrol ediniz.
Üretime uygun palet lastiği takınız.
Takma esnasında pnömatik sistemi
kapatınız. Aksi takdirde çekici üst palet
kapanabilir.

 Şalteri açınız. Çekici değerini
ayarlayınız.

Çekici basınç ve hız değerlerini giriniz.  Ürün özelliklerine göre gerekli hız ve
basınç değerlerini belirleyiniz.

 Hız değerleri belirlenirken makinenin
ana motor ve besleme değerleri dikkate
alınır.

 Basınç değerleri belirlenirken ürünün
fiziki yapısı dikkate alınır. İnce yapılı
içerisi boş ürünlerde basınç düşük
seçilir.

Ürünün çekici sistem üzerindeki uygun  Ürünü fiziksel şekli ve özelliklerini de
dikkate alarak uygun şekilde çekiciye
yerleştiriniz.

 Ürün çekiciden çıkıncaya kadar
emniyetli geçişini takip ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ

makinesinin devreye alınması sırasında çekme ve

Atölye iş güvenliği ve makine emniyet

ediniz.

çekici üst palet

Ürün özelliklerine göre gerekli hız ve

Hız değerleri belirlenirken makinenin
besleme değerleri dikkate

Basınç değerleri belirlenirken ürünün
fiziki yapısı dikkate alınır. İnce yapılı

özelliklerini de
dikkate alarak uygun şekilde çekiciye
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 Testereyi çalıştırınız.  Kesiciyi açarken dikkatli olunuz.
 Kesme işleminin yapıldığı ve hareketli

kısımların olduğu yerlerde yabancı
maddelerin olmaması gerekir.

 Pnömatik bağlantı elemanlarını kontrol
ediniz.

 Ürünün kesici sistem üzerindeki uygun
konumdan geçişini sağlayınız.

 Kesici sistemin dayamalarını, ürünün
kesicinin altından rahat şekilde
geçebileceği bir konuma göre
ayarlayınız.

 Testere kesme basıncını ve hızını
ayarlayınız.

 Uygun seçilmemiş basınç ve hız değeri
ile testerede kesim yapmak testerenin
sıkışmasına veya üründe hasar
oluşmasına sebep olabilir.

 Testerede meydana gelebilecek sıkışma
ve kesmeme sorunları ciddi hasarlara
yol açabilir. Kesilememiş ürün
uzamaya devam edeceğinden,
üzerindeki makine baskısı ile çevreye
zarar verebilir. Dikkatli olunuz.



 Testere kesme zamanını ayarlayınız

 İstenen ürün özelliklerine göre ürünü
inceleyiniz ve gerekli çekici ayarlarını
yapınız.

 İstenen ürün özelliklerine göre ürünü
inceleyiniz ve gerekli kesici ayarların
yapınız.
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Testere kesme zamanını ayarlayınız.  Testere kesim zamanının
belirlenmesinin hangi yöntemle
yapılmasının daha uygun olduğunu
ürünü göz önüne alarak belirleyiniz.

 Ekstrüzyonda ürünün kesilmesi iki
yöntemle olmaktadır.

 Zaman rölesi
 Switch

İstenen ürün özelliklerine göre ürünü
inceleyiniz ve gerekli çekici ayarlarını

 Önceden belirlediğiniz değerlerde
üründe bir hata oluşmuyorsa değerleri
değiştirmeyiniz fakat ürünün ezilmesi
veya gramajının düşük olması
durumunda, basınç ve hız değerlerini
yeniden ayarlayınız.

İstenen ürün özelliklerine göre ürünü
inceleyiniz ve gerekli kesici ayarlarını

 Önceden belirlediğiniz değerlerde
üründe bir hata oluşmuyorsa değerleri
değiştirmeyiniz.

 Fakat ürünün uzun yada kısa olması ve
kesme sırasında sorun çıkması
durumunda, kesme basıncı ve kesme
zamanı değerlerini yeniden ayarlayınız

üründe bir hata oluşmuyorsa değerleri
akat ürünün ezilmesi

durumunda, basınç ve hız değerlerini

üründe bir hata oluşmuyorsa değerleri

Fakat ürünün uzun yada kısa olması ve

durumunda, kesme basıncı ve kesme
zamanı değerlerini yeniden ayarlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler
içinEvet,kazanamadıklarınız içinHayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çalışma alanınızı hazırlayarak çekiciyi açtınız mı?

2. Çekici paletlerini ürünün geometrik yapısına göre
ayarladınız mı?

3. Çekicinin hız ayarını yaptınız mı?

4. Çekici baskı ayarını yaptınız mı?

5. Testere kesme hızını ve basıncını ayarladınız mı?

6. Testere kesme zamanını ayarladınız mı?

7. Tüm ayarları kontrol ettiniz mi?

8. Çalışmalarınızı teknolojik kurallara uygun olarak yaptınız
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 çekici palet sistemlerinden biridir?
A) Manuel pnömatik
B) Hidrolik sıkıştırmalı
C) Gaz tertibatlı
D) Elektrik sistemli

2. Aşağıdakilerden hangisi çekme padlerindendir?
A) Profil şekline göre üretilmiş padler veya temel tabaka
B) Vidalı padler
C) Silindirik padler
D) Konik padler

3. Aşağıdakilerden hangisi zamana göre yapılan kesim ayarının dezavantajıdır?
A) Ürün şeklinde değişmelere yol açabilmesi
B) Ürünün dayanımını düşürmesi
C) Çekici hızındaki değişiklilerin kesme zamanının tekrar ayarlanmasını gerektirmesi
D) Soğumayı azaltması

4. Zamana göre ayarlarda çekiş hızında yapılabilecek en ufak bir değişiklik neyi etkiler?
A) Kesim hızını
B) Kesim uzunluğu
C) Ürünün çapaklanması
D) Ürünün kalitesi

5. Aşağıdakilerden hangisi kesme sisteminde bulunması gereken özelliklerden değildir?
A) Elektro-pnömatik sistem ile ekstruder performansına ayarlanabilme özelliği
B) Temiz ve düzgün kesim için bütün testere fonksiyonları ayarlanabilir.
C) Sıkıştırma basınç ayarı ile hatasız, firesiz kesim işlemi
D) Endikatör sisteminin oluşu

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilecek bilgilerin bulunduğu seçeneği
işaretleyiniz.

6. Ekstrüzyon sisteminde profil kalibreden sonra ………………….. ünitesine gelir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Kesme ünitesi
B) Çekici
C) Soğutma ünitesi
D) Vakum ünitesi

7. ………..cihazı elektronik ikaz sayesinde profil kesme yapmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Kontrol ünitesi
B) Kafes sistemi
C) Pnömatik
D) Endikatör

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. ………….. olması sebebiyle çekilen malzemenin üzerinde iz bırakmazlar.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Alçak yoğunluk polietilen
B) Polivinil klorür
C) Özel karışım poliüretan
D) Alüminyum

9. ……avantajları üründe kesme esnasında ürün üzerinde çatlama ve çapak yapmamasıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Sıcak kesme
B) Soğuk kesme
C) Elle kesme
D) Hidrolik kesme

10. Kesim ayarı yaparken dikkat edilecek en önemli nokta……………………..…
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Üretim çeşididir.
B) Ürünün rengidir.
C) Kesim hızıdır.
D) Kesim miktarıdır.

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
Bir ekstrüzyon makinesinde ürün ve mammadde özelliklerine göre makine ayarlarını

yapınız. İşlenen ürününde oluşanüretim hatalarını tespit edereküretim parametrelerinde
gereken değişiklikleri yapınız.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler
içinEvet, kazanamadıklarınız içinHayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çalışma alanınızı hazırlayarak makineyi açtınız mı?

2. Uygun sıcaklık değerlerini ayarladınız mı?

3. Vida dönüş hızını uygun değere ayarladınız mı?

4. Ham madde miktarını uygun değere göre ayarladınız mı?

5. Çekicinin hız ayarını yaptınız mı?

6. Çekici baskı ayarını yaptınız mı?

7. Vakum sistemini ayarladınız mı?

8. Soğutma sistemini ayarladınız mı?

9. Testere kesme hızını ve basıncını ayarladınız mı?

10. Testere kesme zamanını ayarladınız mı?

11. Tüm ayarları kontrol ettiniz mi?

12. Çalışmalarınızı teknolojik kurallara uygun olarak yaptınız
mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini 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. B
3. C
4. D
5. C
6 B
7. A
8. C
9. D
10. B

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. A 6. B
2. A 7. C
3. C 8. D
4. B 9. A
5. D 10. C

CEVAP ANAHTARLARI
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