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AÇIKLAMALAR 
KOD 543M00238 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI Ekstrüzyon Makinelerinde Üretim 

MODÜLÜN TANIMI 
Ekstrüzyon makineleri, ekstrüzyon kalıpları, ekstrüzyonda 

kullanılan plastikler ile ilgili bilgileri kullanarak ekstrüzyon 

makinelerinde üretim yeterliğinin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Ekstrüzyon makinelerinde üretim yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında ekstrüzyon 

makinelerinde istenilen özellikte üretim yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Plastik ekstrüzyon makinesini istenen ürünü elde 

edebilecek şekilde devreye alabileceksiniz. 

2. Ekstrüzyonla üretimde üretim hatalarını 

giderebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye 

Donanım: Plastik ekstrüzyon kalıbı, kaldırma araç gereçleri, 

el aletleri, plastik ekstrüzyon makinesi, plastik ham madde 

karıştırıcıları, ham madde katkı maddeleri vb. araç gereçler 

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, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ekstrüzyon yöntemi ile plastik ürünlerin üretimi, plastik teknolojisi alanında önemli 

bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle PVC sektörü, inşaat alanları başta olmak 

üzere 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 artırmıştır. Buna paralel olarak ekstrüzyon teknolojisi 

büyük gelişme göstermiştir. 

 

Ekstrüzyon Makinelerinde Üretim modülü, plastik ekstrüzyon makinesinde üretim 

yapacak meslek sahiplerine makinenin üniteleri, bu makinelerde üretim yapılması ve 

işlenecek ham maddelerin hazırlaması üzerine yeterlik kazandırmayı amaçlamıştır. Bu 

modülde sizler plastik ekstrüzyon makinelerini istenen özellikte ürün elde edebilecek şekilde 

devreye alabilecek ve çıkan ürün hatalarını giderebileceksiniz. 

 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edindiğinizde plastik teknolojisi alanında daha 

nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

Gerekli ortam sağlandığında ekstrüzyon makinelerinde üretim yapabileceksiniz. 
 

 

 
 Ekstrüzyon makinelerinin çeşitlerini ve özelliklerini araştırınız. 

 Ekstrüzyon kalıplamada kullanılan plastikleri ve katkı maddelerini araştırınız. 

1. EKSTRÜZYON MAKİNELERİNİ 

DEVREYE ALMA 
 

1.1. Ekstrüzyon (Ekstrüder) Makineleri 
 

Ekstrüzyon sistemi, plastiklerin işlenmesinde çok yaygın olarak kullanılan bir işleme 

yöntemidir. Plastik ürünlerin yaklaşık % 30’u bu yöntemle üretilmektedir.   

 

1.1.1. Ekstrüder Makinesinin Tanımı 
 

Plastik ürünlerin aynı kesitte, hassas ölçülerde ve istenilen uzunlukta, devamlı 

(kesiksiz) olarak elde edilmesini sağlayan makinelere ekstrüzyon makineleri denir. Bu 

makineler bazen kısaca ekstrüder olarak da adlandırılmaktadır.  

 

Bu makinelerde üretilen ürünlere plastik boru ve profil örnek olarak verilebilir. 

 

Resim 1.1: Ekstrüzyon makinesi 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1.2. Ekstrüder Makinesinin Kısımları 

 
Ekstrüder makinesi birçok farklı ünite ve kısımdan oluşmaktadır. Ekstrüder 

makinesinin temel kısımları aşağıda açıklanmıştır. 

 
1.1.2.1. Huni 

 

Huni, ekstrüderde işlenecek malzemenin düzenli olarak beslenmesini sağlar. Bütün 

malzemeler serbestçe akma eğiliminde değildir. Bu nedenle huni genellikle bir konveyör 

veya karıştırıcı ile donatılır. 

 

Resim 1.2: Ekstrüder hunisi 

1.1.2.2. Vida (Burgu veya Helezon) 

 

Vida plastiğin beslenmesi, taşınması, ergitilmesi ve homojenleştirilmesi dâhil birçok 

işlevi yerine getirir. Bu bakımdan ekstrüderin kalbidir.  

 

Çok değişik tipte vida mevcuttur. En çok kullanılan üç bölgeli vida olup 

termoplastiklerin çoğunu ısıl ve ekonomik açıdan tatmin edici bir şekilde işler. Bu bölgeler 

besleme, sıkıştırma ve ölçme bölgeleri olarak adlandırılır. Çift vidalı ekstrüder 

makinelerinde bir vida çifti bir arada kullanılır. Çift vidalı ekstrüderlerin makinenin verimi 

ve homojen bir plastikasyonun sağlanması açısından önemli avantajları bulunmaktadır. 

Resim 1.3’te bir ekstrüder vida çifti ve kovanı görülmektedir. 

 

1.1.2.3. Silindir (Kovan-Ocak) 

 

Silindir vidanın yataklandığı, rezistansları üzerinde taşıyan makine elemanıdır. Bu 

kısım kovan veya ocak olarak da adlandırılmaktadır. 

 

Ekstrüderlerin silindir tasarımına göre farklı tipleri vardır. 
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  Tek vidalı ekstrüderler 

 Geleneksel      

 Yivli      

 Çift vidalı ekstrüderler 

 Birlikte dönen   (içe doğru dönen) 

 Tersine dönen   (dışa doğru dönen) 

 

Geleneksel tek vidalı ekstrüderler iç yüzeyi düz olan bir silindire sahiptir. Kalıp 

direncini yenmek için gerekli basıncın ölçme bölgesinde geliştirilmesi karakteristik 

özelliklerindendir. Ham madde silindir duvarı ile parçacıklar arasında meydana gelen 

sürtünme ile iletilir. 

 

Yivli tek vidalı ekstrüderlerde yivli kovan silindir duvarı, besleme bölgesinde 

uzunlamasına açılmış konik yivlere sahiptir. Bu yivler malzemenin iletilmesini ve böylece 

sıkıştırılmasını artırır. Bu tip ekstrüderlerde basıncın meydana gelmesi besleme bölgesi 

içinde başlar. 

 

Çift vidalı ekstrüderler öncelikle homojen bir karışım elde etmek için kullanılır. 

Malzeme vida ve silindir arasındaki temas sürtünmesi ile iletilir. Vidalar dönerken 

birbirlerini temizleyecek şekilde tasarlanmışlardır. Tersine dönen çift vidalı ekstrüderler 

özellikle PVC gibi toz hâline getirilmiş malzemeler için kullanılır. Sekiz rakamı şeklinde bir 

kesite sahip olan silindir, geçitler arasında kapalı hücreler oluşturacak formda 

düzenlenmiştir. Malzeme bu hücreler içinde zorlamayla beslenir. Vidanın ucuna yakın 

(basınç oluştuğu yerde) malzeme sürtünme ile eritilir. 

 

Resim 1.3: Ekstrüder vida çifti ve kovanı 

 
1.1.2.4. Soğutma ve Vakumlama Ünitesi 

 

Soğutma ve vakumlama ünitesi, bir vakum pompası ve bir soğutma pompası yardımı 

ile ürünün soğutma ve vakumlamasının yapıldığı kısımdır.  
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1.1.2.5. Çekici 

 

Makinede işlenip kalıp ve kalibreden geçen ürünü çekerek kesime hazırlayan 

sistemdir. Ürün genellikle bir palet sistemi yardımı ile çekilir. Resim 1.4’te bir ekstrüder 

çekici sistemi görülmektedir. 

 

Resim 1.4: Ekstrüder çekicisi 

1.2. Ekstrüzyon Makinesinde Güvenli Çalışma 
 

Ekstrüzyonla sağlıklı bir üretim yapmanın ön koşulu diğer tüm meslek alanlarında 

olduğu gibi güvenli bir çalışma ortamının sağlanması ve bu ortamdaki güvenlik kurallarına 

uyulmasıdır. Ekstrüzyon atölyesinde uyulması gerekli güvenlik kuralları aşağıda 

açıklanmıştır: 

 

 Makine başında çalışırken makineyi çalışır durumda bırakıp izinsiz bir yere 

ayrılmayınız. 

 Kullanmasını bilmediğiniz makineyi çalıştırmayınız. 

 İş önlüğünüzü mutlaka giyiniz. 

 Atölyede gürültülü çalışılan ortamlarda kulaklık takınız. 

 Atölye içinde tozlu çalışılan ortamlarda maske kullanınız. 

 Kullandığınız ham maddelerin yerlere dökülmemesine dikkat ediniz. 

 Ağırlığı fazla olan malzeme ve ekipmanın taşınmasında taşıma gereçlerini 

kullanınız. 
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 Kaldırma, taşıma araçları ile malzeme ve ekipman taşınmasında emniyet 

tedbirlerini tam olarak aldığınızdan, bağlantıları güvenli yaptığınızdan emin 

olunuz. 

 Yapacağınız iş için uygun araç gereç kullanınız. 

 Çalışma alanınızı temiz tutunuz ve her çalışmadan sonra çalışma alanınızın 

temizliğini yapmayı, tertip ve düzenini sağlamayı unutmayınız. 

 Kullandığınız ham maddenin içerisine yabancı maddelerin karışmamasına 

özellikle dikkat ediniz. 

 

1.3. Ekstrüzyon Kalıplamada Kullanılan Plastikler 
 

Ekstrüzyon kalıplama ile üretim yönteminde başta polivinilklorür, polipropilen ve 

polietilen olmak üzere diğer plastik türlerinin hemen hepsi kullanılmaktadır. Bu modülde 

ekstrüzyon kalıplamada en çok kullanılan ham madde olan PVC ve diğer bir ekstrüzyon ham 

maddesi olan termoplastikelastomerler (TPE) konuları işlenecektir. 

 

1.3.1. Polivinilklorür ( PVC) 
 

PVC ekstrüzyon teknolojisinde en çok kullanılan plastik malzemedir. 

 

Resim 1.5: Çeşitli PVC ürünler 

Polivinil klorür amorf plastiklerin başında gelir.  PVC beyaz veya açık sarı renkli toz 

polimerdir. Normal PVC % 53–55 klor içerir. Asitlerin ve bazların etkisine karşı 

dayanıklıdır. Su, alkol ve benzin PVC’ye hiçbir etki göstermez. PVC yüksek elektroliz 

özelliğine sahiptir. 140 ºC’de yavaş yavaş, 170ºC’de ise kolaylıkla HCl (hidrojen klorür) 

ayrılmasıyla parçalanır ve polimerde çift bağlar meydana gelir. Bu nedenle polimere 

stabilizatörler katılır. PVC’nin sert ve yumuşak olarak iki çeşit kullanım alanı vardır. Sert 

PVC daha çok boru, pencere profili, duvar kaplamaları vb. alanlarda kullanılır. Bunlar hava 

şartlarına dayanıklı, mukavemeti yüksek, sert ve kendi kendine yanmazlık özelliklerine 

sahiptir. Yumuşak PVC türleri ise daha çok kablo kaplama, yer döşemeleri, oyuncak ve 

eldiven yapımında kullanılmaktadır. Özellikle düşük ısıl kararlılığa sahip olan PVC’nin 

metal yüzeylere yapışma özelliği ısıtıldığında çok yükselir. PVC hava şartlarına olan yüksek 

dayanıklılığı, kolay işlenebilmesi, metal yüzeylere yapışma özelliğinin olması ve iyi 



 

 8 

elektriksel özellikleri nedeniyle kablo imalatında geniş yer almıştır. Şu anda ülkemizde 

yapılan alçak gerilim kablolarının tamamına yakın kısmı PVC ile kaplanmaktadır.  PVC 

direkt olarak ısıya maruz kaldığında hidrojen klorür (HCl) açığa çıkar ve PVC renginde 

sararmalar meydana gelir. Bozunma derecesine bağlı olarak PVC renginde sırası ile sararma, 

kızıllaşma, kahverengi ve siyah renkler görülür. Bununla birlikte ürünün fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinde değişmeler görülür. İşleme sırasında meydana çıkan atık gazlar ve nem vakum 

ile ortamdan uzaklaştırılır. PVC ham madde genellikle toz hâlinde bulunur. Ancak geri 

dönüşümlü PVC’de yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

Resim 1.6: PVC geri dönüşümlü ham madde  

Fabrikasyonda kullanılabilir hâle gelmeden bazı problemleri (ısı ve ışık etkisini) 

azaltmak için birçok katkı maddesi kullanılır. UV dengeleyicilerinin olmaması kurutulmuş 

PVC’nin renginin bozulmasına ve çapraz bağlanma sonucu mekanik hasara neden 

olmaktadır. Katkı maddelerinden önemli olanlar; hareketsiz doldurucular, ısı dengeleyicileri, 

plastikleştiriciler ve alev geciktiricileridir. Boya içeren katkı maddeleri; yağlayıcılar, 

doldurucular, UV dengeleyicileri ve antistatik maddelerdir.  PVC yapı ürünlerinde birçok 

katkı maddesi gereklidir.  PVC, maksimum % 10 kireçtaşı ve %1’den az sitearik asit, parafin 

ya da kalsiyum içerir. Katkı maddelerinin seçimi genelde göreceği işlevler ile fiyatları 

dikkate alınarak yapılır. Ayrıca seçimde dikkate alınması gereken diğer faktörler arasında, 

kurumların koyduğu düzenlemelere uygunluk, maddenin kalitesi ve katkı maddesinin 

temininde kolaylık sayılabilir. PVC’ye katılan katkı maddelerinin birçoğu esas işlevinin 

yanında birkaç işlevi daha yerine getirir. Örneğin, PVC’de esas işlevi dolgu maddesi 

olmasına rağmen kalsiyum karbonat aynı zamanda üründeki yapıyı, kararlılığı ve mekanik 

özellikleri iyileştirir. 
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1.3.2. Termoplastik Elastomerler 

 
Plastik ekstrüzyon işleme yönteminde kullanılan ham maddelerden biri de 

termoplastik elastomerlerdir. Termoplastik elastomerlerin tümü, iki yapı içeren sistemlerdir. 

Bu yapılardan biri sert polimer yapıdır.  Bu yapı oda sıcaklığında akma özelliği göstermez, 

ancak ısıtıldığında akışkan hâle geçer. Diğer yapı ise yumuşak kauçuksu bir özelliğe sahiptir. 

 

Termoplastik elastomerlerin iyi işlenebilmeleri için kurutulmaları gerekir. Kurutma 

işlemi, 100–110 
0
C’de hava sirkülâsyonlu fırınlarda veya 12 saat kurutma odalarında 

tutularak yapılmaktadır. Granüllerin içerdiği nem miktarı ağırlıkça % 0,1’den düşük 

olmalıdır. Bu yüzden termoplastik üretanlar nem içermeyen varillerde granül olarak piyasaya 

sunulmaktadır. Bunlar enjeksiyon, ekstrüzyon, şişirme kalıplama vb. gibi termoplastik 

malzemeler için kullanılan metotlarla işlenebilmektedir.  

 

TPU filmleri yüksek esneklik, kaynayabilme, yapışabilme gibi özellikleri 

bulundurmakla birlikte delinmeye, yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklıdır. Bu özelliklerden 

dolayı taşıyıcı bantlarda, düşük hava geçirgenliği özelliği gerektiren yerlerde 

kullanılmaktadır. Uzama, hidroliz, mikroplara karşı direnç ve mekanik özelliklerinden dolayı 

çok değişik türde hortumlarda, düşük sıcaklıklarda yüksek darbe dayanımı, kalıcı bükülme 

dayanımı, kesilme ve aşınmaya karşı iyi direnç özelliklerinden dolayı kayak ve buz hokey 

botlarında kullanılmaktadır. Termoplastik üretan saf olarak kullanılabildiği gibi TPU-PC 

karışımı ve son zamanlarda cam ile güçlendirilmiş TPU’lar enjeksiyonla kalıplanarak 

otomotiv sanayiinde de uygulanmaktadır. Poliüretan elastomerler, insan derisiyle oldukça 

uyumlu olması nedeniyle tıp alanında kullanılmaktadır.   
 

Elastomerlerin diğer kullanım alanları;                 

 Tekstil laminasyonu, 

 Koruyucu örtüler, 

 Jeo-fiziksel ölçüm kabloları, 

 Yangın hortumları,  

 Elektrik malzemeleri, 

 Spor ayakkabıları tabanı olarak sıralanabilir. 

 

Resim 1.7: TPU ekstrüder ürünler 
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1.4. Ekstrüzyon Plastiklerinde Katkı Maddeleri 
 

Plastikler, işleme teknolojisi ve kullanım alanlarına göre sınıflandırılır. Ayrıca 

kullanım amacına bağlı olarak katılan katkı maddeleri plastiklere değişik özellikler 

kazandırır. Bu nedenle katkı maddelerinin plastik sanayiinde önemli bir rolü ve yeri vardır. 

 

Birçok plastik, kendilerine çeşitli özellikler kazandıran katkı maddeleri ile işlendikten 

sonra piyasaya sürülür. Belirli amaçlara yönelik katkı maddelerinin en önemlileri aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

Plastikler, işleme teknolojisi ve kullanım alanlarına göre sınıflandırılır. Ayrıca 

kullanım amacına bağlı olarak katılan katkı maddeleri plastiklere değişik özellikler 

kazandırır. Bu nedenle katkı maddelerinin plastik sanayiinde önemli bir rolü ve yeri vardır. 

 

Plastiklerde kullanılan katkı maddeleri aşağıda gruplandırılmış ve incelenmiştir. 

 

Birçok plastik, kendilerine çeşitli özellikler kazandıran katkı maddeleri ile işlendikten 

sonra piyasaya sürülür.  

 

1.4.1. Pekiştirici ve Dayanım Arttırıcılar 
 

Bu katkı maddeleri plastiklerin mekanik elektriksel ve ısısal özelliklerini yükseltir, 

boyut kararlılığı sağlar, bazı hâllerde de maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olur.  Plastiğin 

mekanik dayanımını artırır, boyut kararlılığı verir. Özellikle hassas ölçülerin tutturulmasında 

ve uzun süre hizmet verecek plastik ürünlerin yapımında kullanılır. Ayrıca dielektrik 

dayanımını arttırır ve ısı iletkenliğini düşürür. 

 

1.4.2. Renklendiriciler (Boyar Maddeler veya Pigmentler) 
 

Plastiklerin boyar maddelerle renklendirilmesinde amaç, ürünün daha güzel 

görünmesidir. Boyar maddeler ile plastikleri renklendirmek için üç yöntem vardır.  

 

Bunlar; 

 Ürünün formülasyonuna boyar madde katarak renklendirme, 

 Ürünün üretimi sırasındaki renklendirme, 

 Üretimden sonra ürün yüzeyinin boyanmasıdır. 

 

Ürünün formülasyonuna boyar madde katarak renklendirme yönteminde, boyar madde 

polimer ile çok iyi bir şekilde karıştırılmalı ve homojen bir karışım elde edilmelidir. Bunu 

sağlamak için de toz veya granül hâlindeki plastik, boyar madde ile karıştırıcılarda 

birbirlerine karıştırılır. Bu karıştırma sırasında sürtünme sonucu oluşan statik elektrik yükü 

nedeniyle toz veya granül hâldeki boyar madde polimerin yüzeyine yapışır. Ortama bu 

yapışmayı kolaylaştıran maddelerin eklenmesiyle renklendirme daha da kolay hâle gelir.  
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Ürünün üretimi sırasındaki renklendirme ise plastik maddeyi şekillendiren 

makinelerde yapılır. Boyar maddeler ham madde içerisine belli oranlarda katılarak karışım 

hazırlanır.  

 

Üretimden sonra ürünün boyanması, ürüne renk vermede en çok uygulanan yöntemdir. 

Son şekli verilmiş plastik madde, boyar maddenin bir çözücüde veya sudaki çözeltisine 

daldırılarak ya da üzerine boyar madde çözeltisinin püskürtülmesiyle renklendirilir. 

 

Plastik boyar maddeler, pigmentler ve boyalar olmak üzere iki sınıftır. Pigmentler 

katıldıkları ortamda çözünmeyen maddelerdir ve plastiklerde dağılarak şeffaf veya opak renk 

verir. Boyarlar ise sadece şeffaftır, ışığı emer ve dağıtır. Bunun nedeni de boyalarla 

pigmentlerin partikül büyüklüklerinin farklı olmasıdır. Pigment partikülleri daha büyük olup 

ışığı kırar ve ayırır. Dolayısıyla boyaların sağladığı yüksek şeffaflığı sağlayamaz. Renk 

verici olarak pigmentler organik veya inorganik, doğal veya yapay kökenli olabilir. 

İnorganik pigmentler özgül ağırlığı yüksek ve partikülleri büyük olan maddelerdir ve yüzey 

alanları boyalara göre azdır. 

 

Renklendirici kullanım oranları her ne kadar kendi özelliği ve plastik türüne bağlı ise 

de genelde sıvı olanlar için % 0,5–1,toz ham madde hâlindekiler için de %0,1–0,25 kadardır. 

 

1.4.3. Plastikleştiriciler 
 

Isı ve basınçla biçimlendirilmede plastiğin akışını ve işlenebilirliliğini kolaylaştıran, 

kırılganlığını azaltan, esnekliğini arttıran katkı maddeleridir. Plastikleştiricilerden beklenen 

temel özellikler; beraber kullanıldığı plastikle uyumlu olması, çok iyi karışabilmesi, bünyede 

kalabilmesidir. Çözücülü türlerin yapacağı iyileştirmeler geçici olduğundan bu tip 

plastikleştiriciler mümkün olduğu kadar kullanmamalıdır. 

 

1.4.4. Kaydırıcı ve İşlemeyi Kolaylaştırıcılar 
 

Plastiğin içine katılmasıyla makinede işlenebilirliğini arttıran katkı maddeleridir. 

Genelde % 0,5–1 oranında kullanılan bu maddelerin başlıcaları; alüminyum, çinko, 

kalsiyum, kurşun, yağ asidi esterleri ve amitlerdir. 

 

1.4.5. Antistatikler (Statik Elektriklenmeyi Önleyiciler) 
  

Plastik endüstrisinde elektrostatik yük bazı problemler doğurur. Yapışmaya yanmaya 

veya patlamaya sebep olma gibi durumlar antistatiklerin katılmasıyla önlenir. Kullanılacak 

antistatik madde plastikle uyumlu olmalıdır. 

 
Antistatik maddeler plastiklere iki şekilde kazandırılır. Bunlardan biri doğrudan 

doğruya granüle katma, diğeri de yüzeysel püskürtme uygulamasıdır. 
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1.4.6. UV Işınım Dengeleyiciler 
 

Güneş ışınlarının plastik malzemeyi zamanla soldurarak görünümünü değiştirdiği, 

yapısını etkileyerek de çekme dayanımını düşürdüğü bilinmektedir. Bir ışıma 0,01–0,4 

mikron dalga boyunda ise polimer bağları tahrip olur. Güneş zengin bir UV kaynağı 

olduğundan bunun etkilerinden korumak için plastik malzeme içine UV dengeleyicileri 

katılır. 

 

1.4.7. Oksitlenme Önleyiciler (Antioksidanlar)  
 

Plastik malzemede polimer yapının, havanın oksijeni ve ışıma etkileri ile tahribatını 

önlemek için antioksidanlar kullanılır. Bu maddeler ya doğrudan doğruya oksijeni bağlar 

veya polimer ile kararlı bir ürün meydana getirerek oksitlenmeyi önler. Kullanım şekli 

plastik granülün imali sırasında bünyeye katılma ile olabileceği gibi plastik granülden ürün 

işlenmesi sırasında granüller arasına belli oranda katmakla da olabilir. Kullanım oranı % 0,1-

2,5 kadardır. Başlıca antioksidanlar; fenoller, aromatik aminler ve tuzlarıdır. 

 

1.4.8. Köpük Yapıcılar 
 

Bu katkı maddeleri katı, sıvı ve gaz hâlindeki bazı kimyasallar olup polimere işleme 

sırasında katıldıklarında buharlaşarak sistemden ayrılma veya bozunma ile hücresel boşluklu 

yapı meydana getirir. Daha çok polietilen, polistiren, vinil ve poliüretan plastikleri ile 

kullanılır.   Kullanım oranları enjeksiyon ve ekstrüzyonda % 0,1-1; basınçlı kalıplamada % 

5-15 kadar olabilmektedir. 

 

1.4.9. Isı Stabilizatörleri (Dengeleyicileri) 
 

Isı ve ışık gibi etkiler PVC’de bozunmaya neden olur. Bu nedenle ısı stabilizatörleri 

PVC polimerlerinin yüksek sıcaklıklarda işlenmesi sırasında gerekli olan katkı maddeleridir. 

Isı stabilizatörleri PVC’de ultraviyole veya gama ışınları nedeniyle olan bozulmalara da 

engel olur. Bir stabilizatörün seçiminde sağlanması gereken kararlılığın yanında şunlar da 

önemlidir: 

 Polimerle uygunluk 

 Uçuculuk 

 Koku 

 Zehirlilik 

 Plastik işleme metodu üzerine etkisi 

 Ürün verimi üzerine etkisi 

 Ekonomik olma 

 

1.1.10. Kaydırıcılar 
 

PVC’nin işlenmesi sırasında ortaya çıkan baskı ve kuvvetleri azaltmak için ortama 

kaydırıcı olarak adlandırılan düşük molekül ağırlıklı maddeler katılır. Bu maddeler polimerin 

işlenme özelliklerini geliştirir ve iyileştirir.  
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Kötü dengelenmiş kaydırıcı sistemler, işleme ekipmanının (vida-kovan) yüzeyinde 

katıların birikmesine ve sonuçta ekipmanın devreden çıkarılıp temizlenmesine neden olur. 

Kaydırıcılar, temelde iç ve diş kaydırıcılar olmak üzere iki sınıfa ayrılır. 

 

1.1.10.1. Dış Kaydırıcılar 

 

İşleme sıcaklıklarındaki PVC bileşimleri ile uyumsuzluk gösteren (PVC içinde 

çözünmeyen veya homojen bir şekilde dağılmayan) maddelerdir. Dolayısıyla bu tür 

kaydırıcılar PVC bileşikleri ile işleme ekipmanlarının metal yüzeyleri arasında ara yüzey 

olarak davranır ve erimiş PVC’nin işleme ekipmanına yapışmasına engel olur.  PVC’nin 

işleme ekipmanı içindeki davranışı dış kaydırıcı içeriğine bağlıdır. Ayrıca bu maddeler 

plastikleştirme işlemi sırasında polimer partikülleri arasındaki sürtünmeyi azaltarak ısı 

yükselmesini engeller. 

 

1.1.10.2. İç Kaydırıcılar    

 

İç kaydırıcılar PVC ile daha iyi uyumluluk gösteren maddelerdir. Bunlar PVC 

içerisinde iyi çözünür ve polimer molekülleri arası kuvvetleri zayıflatarak moleküller arası 

sürtünmeyi azaltır. Böylece polimerin akışkanlığını artırarak üretimin yükselmesini sağlar. 

İdeal bir iç kaydırıcı, PVC’nin sadece işleme özelliklerini etkilemelidir. Ancak iç 

kaydırıcıların çoğu PVC’nin camsı geçiş sıcaklığı (Tg) ve diğer bazı özelliklerini düşürür. İç 

kaydırıcıların kullanılmasıyla plastik yüzeyine yazı yazılması ve yüzeyin boyanması 

sırasında bir sorunla karşılaşılmaz. 

 

1.5. Makineden İlk Ürün Elde Edilmesi 
 

Ekstrüzyon makinelerinde çalışanların en sık gerçekleştirdikleri işlem önceden 

ayarları yapılmış makineyi devreye alarak ürün elde etmektir. Makine; kullanılan kalıp 

değiştirilmediği, parametreleri değiştirecek ham madde değişikliği, ortam sıcaklığı gibi 

unsurlarda değişiklik olmadığı sürece önceden set edilen değerlere uygun olarak açılır. 

Makinenin daha önce ayarlanan değerlere göre ilk olarak çalıştırılması hiçbir işlem basamağı 

eksik bırakılmadan dikkatlice yapılmalıdır. Makinenin devreye alınmasında göz ardı edilen 

en ufak bir noktanın çalışma güvenliğini tehdit edebileceği ve ürüne olumsuz olarak 

yansıyacağı unutulmamalıdır.  

 

Ekstrüzyon makinesi çalıştırılmadan önce çalışma alanı dikkatlice incelenerek 

çalışmayı aksatacak herhangi bir unsur olup olmadığı tespit edilmeli, varsa aksaklıklar 

giderilmelidir. Makine çevresinin incelenmesinden sonra yapılacak işlem makine şalterinin 

ve ısıtıcıların açılmasıdır. Isıtıcılar açıldıktan sonra sıcaklıkların yükselmesi takip edilerek 

rezistansların çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Çalışmayan rezistansın istenilen işleme 

sıcaklığına ulaşmayı engelleyeceği unutulmamalıdır (Resim 1.8). 
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Resim 1.8: Ekstrüder sıcaklık kontrol ekranı 

 

Sıcaklıklar istenen değerlere geldikten sonra yapılacak işlem ekstrüder beslemesini ve 

vidasını düşük hızda çalıştırarak plastik ham madde akışını sağlamaktır. Bu arada ekstrüder 

vakum sistemi çalıştırılarak vida içinde ham maddenin ergitilmesiyle ortaya çıkabilecek gaz 

ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Vida, vida içerisinde temizleme ve ham maddenin yanmasını 

engellemek için kullanılan, makine kapatıldığında makine içerisinde kalan antipak 

malzemenin tamamı bitip, üretim için kullanılacak olan ham madde kalıp çıkışından akmaya 

başlayıncaya kadar düşük devirde çalıştırılmalıdır.  

 

 

Resim 1.9: Antipak malzemenin bitişi ve ürün malzemesinin çıkışı 

 

Daha sonra kademeli olarak işleme hızını sağlayıncaya kadar vida devri arttırılmalıdır. 

Üretimde kullanılacak ham madde kalıptan çıkmaya başladıktan sonra soğutma sistemi 

açılmalı ve kalıptan çıkan ham madde bir eldiven yardımıyla açık konumda bulunan kalibre 

içindeki konumuna ham maddenin kopmasına sebep olmayacak bir çekme kuvveti ile 

çekilerek taşınmalı ve taşıma sırasında kalıptan çıkan plastik sürekli soğutulmalıdır.  
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Resim 1.10: Kalıptan çıkan ürünün kalibreye verilmesi 

 

Kalibre içerisindeki konumu sağlanan plastik, kopmayı engelleyecek bir hızda 

çekilmeye devam edilerek çekicinin paletlerine kadar taşınmalıdır.  

 

 

Resim 1.11: Kalibreden çıkan ürünün çekiciye verilmesi 

 

Plastik malzeme çekici paletlerine taşındıktan sonra kalibre ünitesi bağlantıları 

üretime uygun olarak sıkılmalıdır. Çekiciye taşınan ve kalibre bağlantıları yapılan plastik 

ürünün şeklini tam olarak alabilmesi için soğutma ve vakum bağlantıları düzgün bir şekilde 

yapılmalıdır. Vakum pompası, su pompası ve siklon pompası kontrol edilmeli, açık olmayan 

sistem var ise açılmalıdır. 
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Resim 1.12: Vakum ve soğutma sistemlerinin açılması 

 

Kalibre bağlantıları yapılan ürünün kalibre ve kalıp asındaki konumu kontrol edilmeli, 

kalıptan çıkan ürünün formuna zarar vermeyecek en yakın konum ayarlanmalıdır (Resim 

1.13). 

 

Resim 1.13: Kalıptan çıkan ürünün kalibreye geçişi 

 

Ürün istenen şekli aldıktan sonra yapılacak işlem, kesim sisteminin açılmasıdır. Kesim 

ünitesinin ürünü istenen boyutta ve ürüne zarar vermeden kesip kesmediği kontrol edilmeli, 

bir aksaklık varsa ayarlar bölümünde belirtilen hususlara dikkat edilerek giderilmelidir. 
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1.5.1. Ekstrüzyon İle Ürün İşlemede Ek İşlemler 
 

Ekstrüzyon yöntemi ile yapılan üretim, elde edilecek ürünün özelliğine göre birtakım 

farklı işlemleri gerektirebilmektedir. Üründe oluşan bu farklılıklar kalıpların farklı olmasını 

zorunlu hâle getirdiği gibi ekstrüzyon makinesinin ünitelerinde de birtakım farklı ihtiyaçları 

gerektirebilir. Örneğin, farklı kalıptan çıkan ürün için makine üzerindeki kalibre, soğutma ve 

vakum düzeneğinin de farklı olması gerekebilir. Böyle durumda makine üzerindeki kalibre 

ünitesi üzerinde değişikliklerde bulunulmalıdır. Bunun yanı sıra çıkan ürünün kesilmesi ve 

ambalajlanması da farklı ihtiyaçlar doğurabilir. Örneğin, bir ürün giyotin ile kesilirken bir 

başka ürün testere sistemi ile kesilmek durumunda olabilir. Bu gibi durumlar için ihtiyaçlar 

önceden belirlenmeli ve makine üzerine uygun konumda tespit edilmelidir.  

 

1.5.2. Ekstrüzyon Makinelerinde Ürün Kontrolü 
 

Ekstrüzyon makinelerinde yapılan üretimin kontrolü, operatörün yapacağı kontrol ve 

kalite kontrol biriminin yapacağı kontrol olarak iki aşamada tamamlanır. Kalite kontrol 

birimlerinin yapacağı kontroller daha kapsamlı ve test içerikli kontroller olarak karşımıza 

çıkmaktadır ki bunun için özel test cihazları kullanımı, gelişmiş ölçüm cihazları,  ürün ve 

malzeme ile ilgili daha kapsamlı bir bilgi birikimi gerekmektedir. Makinede üretim yapan 

çalışanın yapacağı kontroller; daha çok elle, gözle yapılan kontroller ile kumpas, 

mikrometre, metre ve tartıyla yapılan ölçüm işlerini kapsamaktadır. 

 

Ürünün ekstrüzyon makinesinde kesimini takiben makine çalışanının yapacağı işlem, 

ürün profilinin el ve göz ile kontrol edilmesidir Ürün üzerinde çalışan tarafından gözle 

görülür şekil bozuklukları, ürün üzerinde ürünle beraber gelen herhangi bir istenmeyen iz, 

istenmeyen bir parça, istenmeyen renk oluşumlarının olup olmadığı göz ve elle kontrol 

edilmelidir. Eğer bu bozuklukların hiçbiri yoksa profili oluşturan ölçüler kumpas veya 

mikrometre ile ölçülmeli ve istenilen ölçülere uygunluğuna bakılmalı, bu ölçüler de uygun 

ise ürün boyu metre ile ölçülmeli ve testerenin ürünü istenilen boyda kesip kesmediği kontrol 

edilmelidir. Tüm bu işler yapıldıktan sonra kesilen ürün tartılmalı ve ürünün istenilen birim 

uzunluktaki ağırlığının uygun olup olmadığı tespit edilmelidir. Bu kontroller sonunda ürün 

istenilen özellikleri sağlıyor ise üretime devam edilmelidir. 

 

1.5.3. Ko-Ekstrüzyon 
 

Ko-ekstrüzyon birden fazla ekstrüzyon makinesi kullanılarak tek kalıpta, tek ürün elde 

etme yöntemidir. Bu yöntem ile yarı bitmiş ürünler farklı plastik malzemelerden çok katlı 

olarak imal edilir.  

 

Böyle farklı malzemeleri bir araya getirmek için her plastik malzemeyi işleyecek ayrı 

bir ekstrüder kullanılır ve bu farklı plastik malzemelerin hepsi ortak bir ko-ekstrüzyon 

kalıbından ürün olarak çıkar, kalibre veya soğutma ünitelerine taşınır. Eriyik plastik 

malzemeler, kalıp içerisindeki hareketlerini de uzunca bir müddet ayrı olarak devam ettirir 

ve kalıp çıkışına çok yakın bir yerde bir araya getirilir. Bu şekilde 7–8 kata kadar farklı 

plastiklerden birleştirilmiş tek ürün elde etmek mümkündür. 
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Ko-ekstrüzyon; çok katlı kablo izolasyonlarında, ambalaj filmlerinde ve ekstrüzyon 

şişirme kalıplarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Şekil 1.1’de üç ekstrüder vidası ile 

çalışan bir ko-ekstrüzyon sistemi görülmektedir. 1, 2 ve 3 numaralı vidalardan beslenen ve 

sarı, yeşil, kırmızı renklerle gösterilmiş üç farklı ham maddenin tek bir kalıpta, tek bir ürün 

olarak çıkışı vardır.   

 

Şekil 1.1: Ko-ekstrüzyon sistemi ile üç katmanlı kablo üretimi  

Şekil 1.2’de ise iki farklı ekstrüzyon makinesine bağlı bir ko-ekstrüzyon kalıbından 

çift katmanlı tek bir ürünün elde edilmesi gösterilmektedir. 1 numaralı ekstrüderden geçen 

plastik ham madde ürünün dış katmanını oluştururken 2 numaralı ekstrüderden gelen ham 

madde ise ürünün dış katmanını oluşturmaktadır. Her iki ekstrüdere verilen ham maddelerin 

birbirinden çok farklı özellikte ham maddeler olduğu ve farklı işleme değerlerine sahip 

olabileceği unutulmamalıdır. Farklı özellikte iki malzemeden oluşan tek bir ürün elde etme 

imkânının sağlanmış olması ko ekstrüzyon sisteminin ana kullanım amacıdır. 

 

Şekil 1.2: Ko-ekstrüzyon sistemi ile iki katmanlı kablo üretimi  
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Ko-ekstrüzyon yöntemi ile plastik ambalaj malzemeleri, kablolar, yalıtım ürünleri ve 

diğer birçok PVC sistemleri yaygın olarak üretilmektedir.  

 

 

Resim 1.14: Ko-ekstrüzyon makinesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Atölyenizde mevcut bulunan bir ekstrüzyon makinesini teknolojik kurallara uygun 

olarak istenen nitelikte ürün elde edebilecek şekilde devreye alınız. 

 

 

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 açınız. 

 

 
 

 
 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. 

 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 motoru düşük devirde çalıştırınız. 

 

 
 

 
 İlk çalıştırma anında seçilen vida 

hızının düşük olmasına dikkat ediniz. 

 

 

 Besleme motorunu çalıştırınız. 

 
 

 

 
 Sistemin harekete geçip geçmediğini 

vida içinde hammadde akışı olup 

olmadığına bakarak kontrol ediniz. 

 Makine vida devrini kademeli olarak çalışma 

değerine getiriniz. 

 
 

 

 
 Vida içindeki temizleme malzemesi 

(antipak) tamamen bitinceye kadar 

vidanın düşük devir hızı ile 

çalışmasına dikkat ediniz. 

 
 Makine içindeki antipak malzemenin 

bitmesi ile beraber ürün renk 

değiştirerek kendi rengini almaya 

başlayacaktır. Bu değişime dikkat 

ederek vida hızını kademeli olarak 

kendi devrine alınız. 
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 Çekiciyi çalıştırınız. 

 

 
 

 
 Çekicinin uygun çekme hızında olup 

olmadığını çekiş hızı değerlerine 

dikkat ederek kontrol ediniz. 

 
 Soğutma sistemini çalıştırınız. 

 

 
 Soğutma sisteminde kullanılan 

soğuma suyunun istenen sıcaklık 

derecesinde olup olmadığını, kalibre 

içinde su dolaşımının rahatça yapılıp 

yapılamadığını kalibre giriş 

çıkışlarına bakarak kontrol ediniz. 
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 Siklon (devir daim pompası) 

pompasını çalıştırmayı unutmayınız. 

 Çıkan ürünü kalibreye alınız. 

 

 
 

 
 Kalıptan çıkan ürün sıcak olacaktır. 

Lütfen eldiven kullanınız. 

 Kalibre ve kalıbın birbirlerine göre 

konumuna dikkat ediniz. 

 

 Çıkan ürünü çekiciye veriniz. 

 

 
 

 
 Kalibreden çıkan ürünün çekicideki 

konumunun ürün akışını olumsuz 

etkilememesi için düzgün konumda 

ilerlemesine dikkat ediniz. 
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 Vakum sistemini çalıştırınız. 

 
 

 
 

 
 Kalibre vakum sistemini çalıştırınız. 

 Vidanın vakum sistemini çalıştırınız.  

 Kalibrede ürün yüzeylerine vakumun 

etki edip etmediğini kontrol ediniz. 

 Vida içerisinde malzemenin 

işlenmesinden dolayı ortaya çıkan ve 

ham madde içine hapsolabilecek gaz 

ürün içerisinde hava kabarcıklarına 

neden olabilir. Ortamdaki gazın 

uzaklaştırılmasına dikkat ediniz 

 

 

 

 Kalibre ile kalıp arasındaki mesafeyi 

ayarlayınız. 

 
 

 
 Kalibre ile kalıp arasındaki mesafe 

fazla olursa ürün deformasyona 

uğrar. Bu nedenle kalibre ile kalıp 

arasındaki boşluğun kısa olması 

gerekir. 
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 Ürünün kesici sistem üzerindeki uygun 

konumdan geçişini sağlayınız. 
 

 
 

 
 Kesici sistemin dayamalarını, ürünün 

kesicinin altından rahat geçebileceği 

bir konuma ayarlayınız. 

 

 Kesici sistemi çalıştırınız. 

 

 
 

 
 Kesim sırasında kesme ile ilgili 

oluşabilecek problemler ani 

müdahaleleri gerektirebilir. Böyle 

durumlar için kesici sistem yanında 

testere ve anahtar gibi araçları hazır 

bulundurunuz. 

 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.  
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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 alanınızı hazırlayarak makineyi açtınız mı?   

2. Uygun sıcaklık değerlerini ayarladınız mı?   

3. Ham madde miktarını uygun miktara göre ayarladınız mı?   

4. Vida dönüş hızını uygun değere 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 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 ekstrüzyon atölyesinde uyulması gerekli güvenlik 

tedbirlerinden değildir? 

A)  İş önlüğünüzü mutlaka giyiniz. 

B)  Atölyede gürültülü çalışılan ortamlarda kulaklık takınız. 

C)  Üretime uygun ham maddeyi belirleyiniz. 

D)  Kullandığınız ham maddelerin yere dökülmemesine dikkat ediniz. 
 

2. “……………….. ekstruderde işlenecek malzemenin düzenli olarak beslenmesini 

sağlar .” 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Çekici 

B) Dozajlama 

C) Vakum 

D) Silindir 

 

3. “……………….. plastiğin beslenmesi, taşınması ergitilmesi ve homojenleştirilmesi 

dâhil birçok işlevi yerine getirir. Bu bakımdan ekstrüderin kalbidir.”   

    Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A)  Çekici 

B)  Huni 

C)  Vakum 

D)  Vida  
 

4. Aşağıdakilerden hangisi genellikle içi dolu silindirik parçaların kalıplanmasında 

kullanılan ekstrüzyon kalıbıdır? 

A)  Tek yuvarlak delikli ekstrüzyon kalıpları 

B)  “T” Kanallı levha kalıpları 

C) Ayar plakalı levha kalıpları 

D) Boru ekstrüzyon kalıpları 
 

5. Plastik ürünlerin aynı kesitte, hassas ölçülerde ve istenilen uzunlukta, devamlı 

(kesiksiz) olarak elde edilmesine sağlayan makinelere ne ad verilir? 

A)  Enjeksiyon 

B)  Vakum 

C)  Mikser 

D)  Ekstrüder 

6. Termoplastik malzemelerden değişik profilde ve boyda parça üreten kalıplara ne ad 

verilir? 
A) Boru 

B) Proses 

C) Profil 

D) Termokupul 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Daha çok boru, pencere profili, duvar kaplamaları vb. alanlarda kullanılan plastik türü 

hangisidir? 

A) Yumuşak PVC 

B) Sert PVC 

C) Polipropilen 

D) TPU 

 

8. Daha çok kablo kaplama, yer döşemeleri, oyuncak ve eldiven yapımında kullanılan 

plastik türü hangisidir? 

A)  Yumuşak PVC 

B)  Sert PVC 

C)  Polipropilen 

D)  TPU 

 

9. “……………………… olmaması kurutulmuş PVC’nin renginin bozulmasına neden 

olur” 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) UV dengeleyicilerinin 

B)  Kaydırıcıların 

C)  Renklendiricilerin 

D) Dolgu maddelerinin 

 

10. “Termoplastikelastomerlerin iyi işlenebilmeleri için kurutma işlemi,………………. de 

hava sirkülasyonlu fırınlarda veya 12 saat kurutma odalarında tutularak 

yapılmaktadır.” 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A)  150-160 
0
C 

B)  40-50 
0
C 

C)  100-110 
0
C 

D)  190-200 
0
C 

 

11. “……………..filmleri yüksek esneklik, kaynayabilme, yapışabilme gibi özellikleri 

bulundurmakla birlikte delinmeye yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.” 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A)  PP 

B)  PVC 

C)  PE 

D) TPU 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi pekiştirici ve dayanım artırıcıların plastiğe kazandırdığı 

özelliklerden değildir? 

A)  Plastiklerin mekanik elektriksel ve ısısal özelliklerini yükseltir. 

B)  Plastiğin işlenebilirliğini kolaylaştırır. 

C)  Plastiğin mekanik dayanımını artırır. 

D)  Boyut kararlılığı verir. 
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13. Plastik renklendiricilerin toz ham madde içindeki kullanım oranları aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)  Toz hâlindekiler içinde % 0,01-0,025 

B)  Toz hâlindekiler içinde % 0,1-0,25 

C)  Toz hâlindekiler içinde % 1-2,5 

D)  Toz hâlindekiler içinde % 0,1-0,2 

 

14. Kaydırıcı ve işlemeyi kolaylaştırıcıların ham madde içindeki kullanım oranı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  % 0,05-0,1 

B)  % 5-1 

C)  % 0,5-1 

D)  % 0,45-10 

 

15. “Yapışma, yanma veya patlamaya sebep olma gibi durumlar plastiğin içine 

………………………. katılmasıyla önlenir.” 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Antistatik 

B) UV dengeleyiciler 

C) Plastikleştiriciler 

D) Plastik renklendiriciler 

 

16. Güneş ışınlarının etkilerinden korumak için plastik malzeme içine………….. 

dengeleyicileri katılır. 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Antistatik 

B) UV dengeleyiciler 

C) Plastikleştiriciler 

D) Plastik renklendiriciler 

 

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 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında ekstrüzyon makinelerinde meydana gelen üretim 

hatalarını giderebileceksiniz. 

 

 

 

 

Ekstrüzyon yöntemiyle üretim yapan firmaları ziyaret ederek, internet ve diğer yazılı 

kaynakları kullanarak ekstrüzyonda meydana gelebilecek ürün hatalarını ve giderilme 

yöntemlerini araştırınız. 

 

2. ÜRETİM HATALARINI GİDERMEK 
 

Ekstrüzyon yöntemi ile üretimde üretim sırasında meydana gelen hatalar önemli bir 

konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekstrüzyon yöntemi ile üretimde oluşan hataların 

kaynaklarını dört başlık hâlinde incelemek mümkündür.  

Bunlar: 

 Makineden kaynaklanan üretim hataları 

 Ham maddeden kaynaklanan üretim hataları 

 Çalışandan kaynaklanan üretim hataları 

 Ortamdan kaynaklanan üretim hataları 

 

2.1. Makineden Kaynaklanan Üretim Hataları 
 

Ekstrüzyon ile üretimde makineden kaynaklanan üretim hataları denildiğinde set 

edilen makine değerlerindeki yanlışlıkların veya makinede meydana gelmiş bir arızanın 

ürüne olumsuz olarak yansıması akla gelmelidir. Bir üründe meydana gelen hata, makineden 

kaynaklanabileceği gibi başka sebeplerden olabilir.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 ÜRÜNDE İSTENMEYEN ÇİZGİLER OLUŞUYOR. 

 
Makine, Kalibre ve Kalıptan 

Kaynaklanan Olası Sebep 
Çözüm Yolu 

Kalibre veya kalıp yüzeyinde yabancı 

malzeme veya deformasyon 

Kalıp ve kalibreyi kontrol ediniz. Kalıp ya da 

kalibre üzerinde olabilecek herhangi bir yabancı 

maddeyi, kalıp ve kalibreye zarar vermeyecek 

yumuşak malzemeler ile temizleyiniz. 

 ÜRÜN İSTENEN GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ TAŞIMIYOR. 

 
Makine, Kalibre ve Kalıptan 

Kaynaklanan Olası Sebep 
Çözüm Yolu 

Sıcaklık değerleri uygun değil. İşleme sıcaklığı ürün özelliklerine en fazla etki 

eden parametrelerden birisidir. İşleme sıcaklık 

değerlerinin gereğinden fazla ya da az olması 

ürünün geometrik özelliklerini bozabilir. Bu gibi 

durumlarda sıcaklık değerlerini kontrol ediniz. 

Uygun işleme sıcaklığını sağlayınız. 

 

Çekici hızı uygun değil. Çekicinin hızının gereğinden fazla olması 

ürünün fazla çekilerek kesit kalınlığının 

bozulmasına neden olabilir. Ürün et kalınlığının 

azalmasına bağlı geometrik bozulmalarda 

çekicinin hızını kontrol ediniz. Uygun çekme 

hızını sağlayınız. 

 

Yetersiz vakumlama Yetersiz vakumlama ürün geometrisinin 

bozulmasına etki eden bir diğer önemli unsurdur. 

Ürün geometrisi eğer istenilen özelliklere sahip 
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değilse vakum sistemi ve vakum kanalları 

kontrol edilmeli, tıkalı vakum kanalı var ise 

temizlenerek açılmalıdır. 

 

Yetersiz soğutma Yetersiz soğutma ürün geometrisini etkileyen bir 

diğer önemli unsurdur. Soğutmanın yetersiz 

olduğu durumlarda soğutma sisteminin açık olup 

olmadığı, soğutma kanallarının tıkanıp 

tıkanmadığı ve soğutma suyu sıcaklığının istenen 

değerlerin üstünde olup olmadığı kontrol 

edilerek varsa eksiklikler giderilmelidir. 

 

 İSTENEN İŞLEME SICAKLIĞI DEĞERLERİNE ULAŞILAMIYOR. 

 
 

Makine, Kalibre ve Kalıptan 

Kaynaklı Olası Sebep 
Çözüm Yolu 

Isıtıcılar bozuk. Ham maddenin işleme sıcaklığı ısıtıcılar ile 

sağlanmaktadır. Isıtıcılardan birinin veya 

tamamının çalışmamasının ürünün işleme 

sıcaklığına ulaşmasını engelleyeceği 

unutulmamalıdır.  Bu nedenle makine açıldıktan 

sonra sıcaklık değerlerinin yükselip 

yükselmediği kontrol edilerek sıcaklık değerleri 

yükselmeyen bozuk ısıtıcı var ise ısıtıcıları 

elektrik birimine haber vererek değiştiriniz. 

 

Elektrik bağlantıları arızalı. Isıtıcıların ısınmamasının bir diğer sebebi 

elektrik bağlantısı arızası olabilir. Yine bu gibi 

durumlarda elektrik ile ilgili birime haber 

vererek arızanın giderilmesini isteyiniz. 
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 İŞLEME SIRASINDA ÜRÜN SIK SIK KOPUYOR. 

 

 
 

Makine, Kalibre ve Kalıptan 

Kaynaklanan Olası Sebep 
Çözüm Yolu 

Çekici hızı fazla. Çekici hızının gereğinden fazla olması çekilirken 

fazla gerilen ürünün incelmesine ve kopmasına 

neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda 

kopmayı ve incelmeyi engelleyecek şekilde 

çekici hızını düşürünüz. 

Vida devri düşük. Çekici normal bir hızda çekmesine rağmen 

üründe kopma meydana geliyorsa bu durumun 

makineden kaynaklanan diğer bir sebebi uygun 

vida devrinin sağlanmamış olmasıdır. Bu 

durumda vida devrini birim zamanda elde 

edilecek ham madde miktarına uygun olarak 

arttırınız. 

Çekim hızı dengesiz.  Çekici ünitenin hızının çekim sırasında bağımsız 

olarak artıp azalması veya kesikli olarak durup 

tekrar çalışmaya başlaması ürünün kopmasına 

neden olabilir. Bu gibi durumlarda çekicinin 

pnömatik bağlantıları kontrol edilmelidir. 

Soğutma yetersiz. Ürünün kopma nedenlerinden biri de soğutmanın 

yetersiz oluşudur. Bu gibi durumlarda soğutma 

sistemi ve kalibre soğutma kanalları kontrol 

edilmeli, tıkalı soğutma kanalı var ise 

temizlenerek açılmalıdır. Soğutmanın yetersiz 

olmasının bir diğer nedeni soğutma suyu 

sıcaklığının istenilen değerlerin üstünde 

olmasıdır. Bu durum, soğutma için kullanılan 

suyun sistemde yeterince soğutulamamasından 

kaynaklanabilir. Su soğutmasının çalışıp 

çalışmadığı kontrol edilmelidir.  
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Sıcaklık değerleri fazla. Ürünün işleme sırasındaki kopma nedenlerinden 

biri de işleme sıcaklıklarının fazla olmasıdır.  Bu 

durumda ürün yeterince soğumamış ve 

sertleşmemiş olacağından kopabilir. İşleme 

sıcaklıklarını kontrol ederek uygun işleme 

sıcaklıklarını sağlayınız. 

Yetersiz plastikasyon ve homojenlik Plastikasyonun yetersiz olması ve homojenliğin 

sağlanamaması ürünün kopmasına neden olan bir 

diğer etkendir. Bu durumun sebepleri ve nasıl 

önleneceği bir sonraki tabloda verilmiştir. 

 HAM MADDE KALIPTAN HOMOJEN VE İSTENEN ÖZELLİKTE 

ÇIKMIYOR. 

 

 
 

Makine, Kalibre ve Kalıptan 

Kaynaklanan Olası Sebep 
Çözüm Yolu 

Vida seçimi uygun yapılmamış. Farklı ham maddeleri işlemek için farklı vida 

özellikleri gerekmektedir. Eğer ham maddeyi 

işlemek için kullanılan vida, işleme için uygun 

değil ise kalıptan çıkan ürün istenilen özellikleri 

sağlamayacaktır. Vidayı kontrol ederek 

işlediğiniz ham maddeyi işlemeye uygun vida 

seçimini yapınız. 

Ham maddenin sıkıştırılması yetersiz. Vida içindeki basıncın gereğinden düşük olması 

ham maddenin homojenleşmesini ve 

plastikasyonunu engelleyecektir. Vida 

içerisindeki basınç vida devrinin arttırılması ile 

gerçekleştirilir.  Vida devrini kontrol ederek 

uygun miktarda arttırınız. 

Kalıp uygun tasarlanmamış. İyi tasarlanmamış bir kalıpta ürün homojen bir 

şekilde çıkmayabilir. Bu gibi durumlarda kalıp 

üreticisine başvurunuz. 

 



 

 35 

Sıcaklık değerlerinin uygun olmaması. İşleme sıcaklığının uygun olmaması 

plastikasyonu ve homojenliği önleyeceğinden 

uygun işleme sıcaklığını sağlayınız. 

Uygun vida devrinin seçilmemesi. Vida devrinin uygun olmaması basıncı 

etkileyeceğinden homojenizasyona ve 

plastikasyona olumsuz etki edebilir. İşleme 

devrinin uygun olmasına dikkat ediniz. 

 ÜRÜNDE YANMA İZLERİ MEYDANA GELİYOR. 

 

 
 

Makine, Kalibre ve Kalıptan 

Kaynaklanan Olası Sebep 
Çözüm Yolu 

Sıcaklık değerleri yüksek. İşleme sıcaklıklarının üzerinde ayarlanmış bir 

sıcaklık değeri, ürün üzerinde yanma izlerinin 

oluşmasına veya ürünün yanmasına neden 

olabilir. Bu durum uzun bakım işlerine de sebep 

olabilir. Bu gibi durumlarda işleme sıcaklık 

değerlerini kontrol ederek düşürünüz. 

Vida hızı yavaş. Vida hızının gereğinden yavaş olması o bölgede 

uzun süre kalan ham maddenin aşırı ısınarak 

yanmasına neden olabilir. Vida hızını uygun 

değerlere göre arttırınız. 
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 ÜRÜN KESİM SIRASINDA KIRILIYOR. 

 
 

Makine, Kalibre ve Kalıptan 

Kaynaklanan Olası Sebep 
Çözüm Yolu 

Kesici baskı kuvveti fazla. Ürünü kesmek için kesicinin ürün üzerine 

yaptığı gereğinden fazla basınç ürünün bu 

baskıya dayanamayarak kesim bölgelerinden 

kırılmasına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda 

kesici baskı kuvvetini düşürünüz 

Kesici kesim hızı fazla. Ürünün kesim sırasında kırılmasının bir diğer 

nedeni kesicinin kesim sırasında yapmış olduğu 

hızlı kesim hareketidir. Ürünün kırılmasını 

engellemek için kesim hızı düşürülmelidir. 

 KESİCİ ÜRÜNÜ KESEMİYOR. 

 
 

Makine, Kalibre ve Kalıptan 

Kaynaklanan Olası Sebep 
Çözüm Yolu 

Kesici işlevini yitirmiş. Uzun süre kullanılan kesiciler bir süre sonra körelerek 

kesme özelliklerini yitirebilir. Bu gibi durumlarda 

kesiciyi bileyiniz veya değiştiriniz. 

Kesici baskı kuvveti az. Kesicinin kesim sırasında ürüne yaptığı baskı 

kuvvetinin az olması kesimi engelleyebilir. Bu durumda 

kesici baskı kuvvetini arttırınız. 
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 ÜRÜN ET KALINLIĞI HER YERDE EŞİT DEĞERE SAHİP DEĞİL. 

 
 

Makine, Kalibre Ve Kalıptan 

Kaynaklanan Olası Sebep 
Çözüm Yolu 

Isı dağılımı dengesiz. Kalıpta ısının homojen dağılmaması, ürün 

çıkışının kalıbın bazı noktalarında hızlı bazı 

noktalarında yavaş olmasına sebep olabilir. 

Isıtıcıları kontrol ederek, az veya fazla ısınan 

bölgeleri dengeleyerek sıcaklık değerlerini 

ürün çıkışını homojen hâle getirecek biçimde 

ayarlayınız. 

 

2.2. Ham Maddeden Kaynaklanan Üretim Hataları 
 

Ekstrüzyon yöntemi ile plastik işleme de hataya yol açan bir diğer önemli faktör ham 

maddedir. Ham maddenin uygun olarak seçilip hazırlanmaması ürüne yansıyacak ve ürünün 

istenen özellikte olmasını engelleyecektir. Üründe ham maddeden kaynaklanan sorunlar ve 

bunların  nasıl giderileceği aşağıda belirtilmiştir. 

 

 Ürün istenen fiziksel ve boyutsal özelliklere sahip değil.  

 

 

Resim 2.1:Üründeki fiziksel bozukluk 
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 Üründe sık sık kopma ve yırtılmalar meydana geliyor.  

 

Resim 2.2:Üründeki yırtılma 

 

 Üründe renk dağılımı dengesiz. 

 

Resim 2.3:Üründeki dengesiz renk dağılımı 

 Ürün homojenliği ve plastikasyonu sağlanamıyor. 

 

Resim 2.4:Homojen olmayan karışım 
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 Üründe yanma oluyor. 

 

Resim 2.5:Üründe yanma 

 Ürün akmakta zorlanıyor. 

 

 
Resim 2.6:Ürün akışında zorluk 

 Ürünle beraber yabancı maddeler gözleniyor. 

 

Resim 2.7:Üründe yabancı madde 
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 Ürün üzerinde boşluklar ve kabarcıklar oluşuyor. 

 

 
Resim 2.8:Üründe boşluklar ve kabarcıklar 

Ham maddeden kaynaklanan bu sorunların olası sebepleri ve giderilmesi aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

Ham Maddeden Kaynaklanan 

Sebepler 
Çözüm Yolu 

Ham madde seçimi iyi yapılmamış. Ürün işlemede uygun ürüne uygun ham madde 

seçimi esastır. İşleme için uygun ham maddeyi 

kullanıp kullanmadığınızı kontrol ediniz. 

Katkı malzemeleri uygun veya 

yeterli değil.  

Ürün özelliklerine etki eden faktörlerden biri katkı 

maddeleridir. Bu maddeler ürünün renk, işleme 

kolaylığı, UV dayanımı, işleme kolaylığı vb. 

özelliklerine etki etmektedir. İşleme sırasında bu 

özelliklere uymayan ürün özellikleri ile 

karşılaşmanız durumunda karışımla ilgili birimi 

haberdar ederek sorunun giderilmesini sağlayınız. 

Ham maddenin fiziksel yapısı 

işlemeye uygun olarak seçilmemiş. 

Bazı ham maddelerin işlenebilmesi için ham 

maddenin işlemeye uygun fiziksel yapıya sahip 

olması gerekir. Ham maddenin bu yapısı, ham 

maddenin vida içindeki hareketine dolayısı ile 

homojenliğine ve plastikasyonuna etki etmektedir. 

Bazı plastik karışımlar toz, bazıları granül veya 

kırık olarak işlenebilmektedir. Kullandığınız ham 

maddenin yapısını işlemeye uygun olarak seçiniz. 

Ham madde karışımının içine 

istenmeyen yabancı malzeme 

karışması 

Ham madde hazırlanması sırasında ham maddenin 

içerisine daha önce hazırlanmış farklı özellikteki 

ham maddeler veya yapısını hiç bilmediğimiz 

yabancı maddeler karışabilmektedir. Bu durum 

genellikle daha önce işlenmiş ham maddelerin 

kırılması sırasında kırıcıda farklı malzemelerin 

birbirine karışması şeklinde olmaktadır. Bu 

durumun olmaması için malzeme karışımı yapılan 

makine ve ortamların yabancı malzemelerden 

arındırılmış ve temizlenmiş olmasına dikkat ediniz.  
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Ham madde karışımının homojen 

olmaması 

İstenen özellikte ürün elde etmek için ham madde 

ve katkı maddelerinin karışımında homojen bir 

yapının elde edilmesi gerekir. Karışım hazırlarken 

ham madde ve katkı maddelerinin iyice karışmasına 

ve homojen bir yapı elde edilmesine dikkat ediniz. 

Kullanılan ham maddenin nemli 

olması 

Ham maddenin nemli olması ürünün işlenmesini 

olumsuz olarak etkileyen önemli faktörlerdendir. 

Ham madde işlemeden önce kurutma işlemine tabi 

tutulmalıdı.r 

 

2.3. Çalışandan Kaynaklanan Üretim Hataları 
 

Ekstrüzyon makinelerinde üretim sırasında meydana gelen hataların bir diğer nedeni 

çalışanın kendisidir. Üretimde çalışan kişiler üretim sırasında kendilerinden beklenen 

davranışları göstermediğinde bu durum ürün üzerine hata olarak yansıyabileceği gibi çalışma 

güvenliğini de tehlikeye sokabilir. Çalışanların hata yaratabilecekleri durumlar: 

   

 Dikkatsizlik 

 Üretim ile ilgili yetersiz bilgi ve beceri 

 Çalışma disiplinine aykırı çalışma biçimleri 

 Çalışma düzeninin olmayışı 

 Yorgunluk, hastalık, ailevi sorunlar vb. durumların yarattığı eksik motivasyon 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini almadan çalışma 

 Temizlik düzeninin olmayışı 

 Kendi alanı dışındaki çalışmalara ve makinelere müdahale etme 

 

Bu davranışların ortadan kaldırılması, bu davranışlardan kaynaklanan üretim 

hatalarının da en aza inmesini sağlayacak ve daha sağlıklı bir çalışma yapmak mümkün 

olacaktır. 

 

2.4. Ortamdan Kaynaklanan Üretim Hataları 
 

Ekstrüzyon makinelerinde üretim sırasında meydana gelen bir diğer hata nedeni de 

çalışma ortamıdır. Çalışma ortamının uygun olmaması üretimin de uygun olmamasını 

beraberinde getirecektir. 

 

Çalışma ortamını etkileyen faktörler şöyle sıralanabilir: 

 Ortam aydınlatması 

 Çalışma alanının ısı ve nem durumu 

 Makine parkurunun düzenlenmesi 

 Çalışma alanının kapasitesi 

 

Çalışma ortamında hataya sebep olabilecek bu faktörlerin çalışmayı olumlu 

etkileyecek şekilde düzenlenmesi, bu faktörlerden kaynaklanan hatalara düşülmesini 

önleyecektir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Ekstrüzyon ile işleme sırasında meydana gelebilecek ürün hatalarını tespit ederek 

uygun çözüm yollarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üretim hatalarını ve 

sebeplerini tespit ediniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Üründe oluşan problemleri ürünü kontrol etmek sureti 

ile tespit ediniz. 

 Bir üründe meydana gelebilecek hatanın birçok sebebi 

olabileceğini unutmayınız. 

 Hatanın olabilecek muhtemel sebeplerini 

sınıflandırınız. 

 Uygun çözüm yollarını 

belirleyiniz. 

 Hatanın giderilmesine yönelik çözüm yöntemlerini 

belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz çözüm yollarının çalışmayı en az 

aksatacak şekilde sıralanmasına dikkat ediniz. 

 Bir sorunu çözmenin birden fazla yolu olabileceğini ve 

bu çözüm yollarının hepsini göz önünde bulundurmanız 

gerektiğini unutmayınız. 

 Hata nedenlerini ortadan kaldırmak yaratıcı çözüm 

yolları bulmayı gerektirebilir. Çözüm yolları ile ilgili 

özgün tutumlar geliştirmeye çalışınız. 

 Uygun çözüm yollarını 

uygulayınız. 

 Belirlediğiniz çözüm yollarını çalışmayı en az 

aksatacak biçimde uygulamayı unutmayınız.  

 Hata gidermek için değişiklik yaptığınız parametrelerin 

uygun değer aralığında olmasına dikkat ediniz. 

 Uyguladığınız çözüm yolunun çalışma güvenliğini 

tehlikeye atmadığından emin olunuz. 

 Uyguladığınız çözüm 

yolunu kontrol ediniz. 

 Uyguladığınız çözümün ürün üzerinde istenilen 

değişikliği yapıp yapmadığını uygun kontrol araçları ile 

mutlaka kontrol ediniz. 

 Uyguladığınız çözüm yollarını ve değişiklik yaptığınız 

makine parametrelerini kaydetmeyi unutmayınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Üründe hataya sebep olabilecek nedenleri belirlediniz mi?   

2. Üründe oluşan hataları tespit ettiniz mi?   

3. Uygun çözüm yollarını belirlediniz mi?   

4. Çözüm yollarını uygulayarak hatayı giderdiniz mi?   

5. Ürün kontrolü yaptınız mı?   

6. Teknoloji kurallarına uydunuz mu?   

7. Süreyi iyi kullandınız mı?(5 saat)   

 

 

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 ekstrüzyon üretiminde oluşan hataların kaynaklarından birisi 

değildir? 

A)  Enjeksiyon sisteminden kaynaklanan üretim hataları 

B)  Makineden kaynaklanan üretim hataları 

C)  Ham maddeden kaynaklanan üretim hataları 

D)  Ortamdan kaynaklanan üretim hataları 

 

2. Aşağıdaki hatalardan hangisi ekstrüzyon makinesi kaynaklı değildir? 

A)  Üründe kopma meydana gelmesi 

B)  Üründe istenmeyen çizgi oluşması 

C)  Üründe yanma oluşması 

D)  Ürünün UV dayanımının az olması 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ürünün istenilen geometrik özellikleri taşımaması durumunda 

uygulanacak çözüm yollarından birisi değildir? 

A)  Uygun işleme sıcaklığı değerlerinin sağlanması  

B)  Soğutma sisteminin kapatılması 

C)  Çekicinin hızının ayarlanması 

D)  Vakum sisteminin bakımı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ürünün istenilen işleme sıcaklığı değerlerine ulaşılamaması 

durumunda uygulanacak çözüm yollarından birisi değildir? 

A)  Soğutma sisteminin kapatılması 

B)  Isıtıcıların kontrol edilmesi  

C)  Elektrik bağlantılarının kontrol edilmesi 

D)  Isıtma sisteminin tümünün açık olup olmadığının kontrol edilmesi 

 

5. Isıtıcıların bozuk olup olmadığının tespiti nasıl yapılmalıdır? 

A)  Isıtıcılar sökülerek başka bir makine üzerinde denenmelidir. 

B)  Elektrik araç gereçleri ile bağlantılar kontrol edilmelidir. 

C)  Isıtıcıların sıcaklığının yükselip yükselmediği el ile kontrol edilmelidir. 

D)  Makine ekranından sıcaklık değerlerinin yükselip yükselmediği izlenmelidir. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi makine sıcaklıklılarını etkileyen faktörlerden değildir? 

A) Soğutma sisteminin açılması veya kapanması  

B)  Isıtıcıların açılıp açılmaması veya bozuk olması 

C)  Makine şalterinin açılmaması 

D)  Çalışma ortamının sıcaklık değeri 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi ham maddenin plastikasyonuna etki eden nedenlerden değildir? 

A) Vida seçiminin uygun olmaması  

B)  Ham madde sıkıştırmasının yetersiz olması 

C)  Yetersiz soğutma 

D)  Sıcaklık değerlerinin uygun olmaması 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi üründe meydana gelen yanma izlerinin nedenlerinden biridir? 

A)  Düşük vida devri 

B) Plastikasyonun sağlanamaması 

C)  Çekici hızının fazla olması 

D)  Yetersiz soğutma 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi ürün kesimine etki eden faktörlerden değildir? 

A)  Kesici hızı 

B)  Kesici özelliği 

C)  Kesim baskı kuvveti 

D)  Kesim boyu 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi ürünün kesiminde kırılmalara neden olur? 

A)  Düşük kesim hızı 

B)  Kesim boyunun fazla olması 

C)  Yüksek kesim baskı kuvveti 

D)  Çekici hızının fazla olması 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi ham maddeden kaynaklanan bir hata değildir? 

A)  Ürünün sık sık kopması 

B)  Kesim boyunun fazla olması 

C)  Üründe renk dağılımının dengesiz olması 

D)  Üründe yanma izlerinin oluşması 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi üründe meydana gelen hataların ham maddeden kaynaklanan 

sebeplerinden değildir? 

A) Ham madde seçiminin iyi yapılmaması  

B)  Katkı maddelerinin uygun veya yeterli olmaması 

C)  Ham maddenin fiziksel yapısının işlemeye uygun olmaması 

D)  Soğutma ve vakum bağlantılarının düzgün yapılmaması 

 

 

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 bulunan bir ekstrüzyon makinesini uygun özelliklerde ürün elde 

edebilecek şekilde devreye alınız. 

 Ürettiğiniz ektrüzyon ürününde çıkan üretim hatalarını tespit ederek uygun 

çözüm yollarını uygulayınız. 

 

 

Resim 2.9: Ekstrüzyon makinesinde üretim  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Ekstrüzyon Makinesinde Ürün Elde Etme   

1 Çalışma alanınızı hazırlayarak makineyi açtınız mı?   

2 Uygun sıcaklık değerlerini ayarladınız mı?   

3 Ham madde miktarını uygun miktara göre ayarladınız mı?   

4 Vida dönüş hızını uygun değere ayarladınız mı?   

5 Çekicinin hız ve baskı ayarını yaptınız mı?   

6 Vakum sistemini ayarladınız mı?   

7 Soğutma sistemini ayarladınız mı?   

8 Testere kesme hızını ve basıncını ayarladınız mı?   

9 Testere kesme zamanını ayarladınız mı?   

10 Tüm ayarları kontrol ettiniz mi?   

11 Makineyi devreye aldınız mı?   

Üretim Hataları ve Giderilmesi   

12 Üründe hataya sebep olabilecek nedenleri belirlediniz mi?   

13 Üründe oluşan hataları tespit ettiniz mi?   

14 Uygun çözüm yollarını belirlediniz mi?   

15 Çözüm yollarını uygulayarak hatayı giderdiniz mi?   

16 Ürün kontrolü yaptınız mı?   

17 Çalışmalarınızı teknoloji kurallarına uygun olarak yaptınız mı?   

18 Süreyi iyi kullandınız mı? (10 saat)   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 D 

4 A 

5 D 

6 C 

7 B 

8 A 

9 C 

10 C 

11 D 

12 B 

13 B 

14 C 

15 B 

16 A 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 A 

5 B 

6 A 

7 C 

8 A 

9 D 

10 C 

11 B 

12 D 

 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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