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KOD
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ALAN

Matbaacılık

DAL/MESLEK

Flekso Baskı Operatörlüğü

MODÜLÜN ADI

Flekso Makine Temizliği

MODÜLÜN TANIMI

Flekso baskı makinesinin temizliği ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOġUL

Flekso silindir temizliği modülünü almıĢ olması gerekir.

YETERLĠK

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Flekso baskı makinesini temizlemek.
Genel Amaç
Gerekli ortam hazırlandığında, baskı bitiminde flekso baskı
makinesini yeni üretime hazırlayabilmek için gerekli olan
makine temizliğini yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Baskı bitiminde kliĢeyi yüzeyini çizmeden, zedelemeden
çıkarabileceksiniz.
2. Mürekkep ünitesini hiçbir yerinde mürekkep kalmayacak
Ģekilde temizleyebileceksiniz.
3. Rakleleri temizleme aracı ile rakle üzerini çizmeden
temizleyebileceksiniz.
4. Kullanım kılavuzuna uygun makine genel bakımını
yapabileceksiniz.
Ortam: Matbaa atölye ve laboratuvarları, sınıf, iĢletme vb.
Donanım: Flekso baskı makinesi, silindirler, çözücüler,
kliĢeler, tesaprint, mürekkepler, mürekkep ünitesi, hortumlar,
rakleler, kontrol panelleri vb.
Bu modül içerisinde her öğrenme faaliyetinden sonra çoktan
seçmeli sorular ve uygulamalı sorularla kendi kendinizi
değerlendirebileceksiniz.
Modül sonunda öğretmeniniz tarafından yapılan uygulamalı
sınavla, kazandığınız bilgi ve beceriler değerlendirilecektir.

GĠRĠġ
iii

iv

GĠRĠġ

Sevgili Öğrenci,
Bu modül flekso baskı makinesinin temizlenmesi aĢamasında gerekli hazırlıkların
doğru yapılmasının uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir.
Flekso baskı makinelerinin temizliği teknik bilgi gerektiren ve çok dikkat edilmesi
gereken bir iĢtir. Doğru yapılan temizlik aĢaması hem baskı kalitesini, hem flekso baskı
makinesinin ömrünü, hem de baskı maliyetini etkilemektedir. Bunun için büyük ölçekli
matbaalar bu iĢte çalıĢan elemanlarını çok titiz Ģekilde seçmekte, eğitimli ve bilimsel
yöntemlerle çalıĢanları tercih etmektedirler.
Size bu modülde bu iĢi yapmak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri
verilmiĢtir. Yaptığınız iĢi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi baĢarıya ulaĢtıracaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, baskı bitiminde kliĢe yüzeyini çizmeden,
zedelemeden kısa zamanda çıkarabileceksiniz.

ARAġTIRMA
ARAġTIRMA
Çevrenizde bulunan matbaalara gidip, kullandıkları flekso baskı makinelerini
inceleyerek kliĢeleri nasıl söktüklerini araĢtırınız. Topladığınız bilgileri sınıftaki
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. KLĠġELERĠN SÖKÜLMESĠ
1.1. Baskı Kalıplarının Sleevlerden (Gömlek), Sökülmesi
ĠĢi bitmiĢ kalıplar sleevlerden sökülür. Gömleklerin (sleev) sökülmesi esnasında
kliĢeye zarar gelmemesi için dikkatli olunmalıdır. Baskı esnasında ayrılma olmaması için,
gömleğe sıkıca yapıĢtırılan kalıbın birleĢme yerindeki kenarı, gömleğe zarar verilmeden
kaldırılmalıdır. Kenarı açılan kalıp, altındaki yapıĢtırıcı banttan dikkatlice ayrılır. Kalıp,
kalıp bandından sökülürken 90 derecelik açı ile çekilmelidir. Kalıp sökülmesi iĢlemi
sırasında kalıp sleevden hızlı çekilerek sökülürse daha kolay sökülecektir. YavaĢ çekilirse
daha zor bir sökme iĢlemi olur.

Resim 1.1: Baskı kalıplarının sleevlerden sökülmesi
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1.2. Kalıp Altı YapıĢtırıcıların Sökülmesi
Kalıp altı yapıĢtırıcılar sleev üzerinden sökülerek sleev temizlenmelidir. Kalıp altı
bantları kalıpların sökülmesine benzer Ģekilde sleevlerden sökülür. Bant birleĢme yerinden
gömleğe zarar vermeden kenarı kaldırılmak suretiyle yüzeyden ayrılır. Yine dik açı ve hızlı
çekim ile bant, sleev yüzeyinden sökülür. Sleev yüzeyi 50:50 (yarı yarıya) oranında
karıĢtırılmıĢ isopropanol ve su karıĢımı ile temizlenmelidir. Eğer bu karıĢımla
temizlenemeyen kalıntılar varsa, çok sert veya aĢındırıcı olmayan bir solvent kullanılarak
tamamen temizlenmelidir.

Resim 1.2: Kalıp altı yapıĢtırıcıların sökülmesi.

1.3. KliĢelerin Temizliği
Kalıp silindirinin yüzeyinin temiz olması, artıklardan arındırılması oldukça
önemlidir. Bunun için baskı silindiri, sleeve yüzeyinde kullanılan temizleyici maddelerle,
yani 50:50 (yarı yarıya) oranında karıĢtırılmıĢ isopropanol ve su karıĢımı ile temizlenmelidir.
Yine bu karıĢımla temizlenemeyen yağ, mürekkep veya diğer kalıntılar, çok sert veya
aĢındırıcı olmayan bir solvent kullanılarak temizlenmelidir. Daha sonra silindirin yüzeyi
temiz ve kuru bir bez ile silinmelidir.
Sleeve'lerin temizliğinde üreticinin tavsiye ettiği solvent kullanılmalıdır. Bazı
durumlarda Sleeve'ler solventi emdiklerinden dolayı kalıp bandı kuvvetli bir Ģekilde
yapıĢmamaktadır.
Ġyi bir yapıĢma için kalıpların arka yüzeylerinin de temiz ve kuru olması gerekir. Kalıp
silindirine takılacak kalıplar yeni hazırlanmıĢ veya tekrar kullanılacak kalıplar olabilir. Yeni
kalıpların arkalarında kalıp hazırlama iĢlemlerinden dolayı polimer artıkları olabilir. Bu
artıklar kalıp bandının yapıĢma gücünü olumsuz yönde etkiler. Eğer silindire takılacak kalıp
daha önceden kullanılmıĢ bir kalıp ise bunun arkasında mürekkep veya yapıĢkan artıkları
olabilir. Bu artıklar da kalıp bandının yapıĢma gücünü olumsuz yönde etkiler. Kalıbın arka
yüzeyi de 50:50 (yarı yarıya) oranında karıĢtırılmıĢ isopropanol ve su karıĢımı ile
temizlenmelidir. Eğer bu karıĢımla temizlenemeyen kalıntılar varsa, çok sert veya
aĢındırıcı olmayan bir solvent kullanılarak tamamen temizlenmelidir.
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Resim 1.3: KliĢeleri, temizlenmesi

1.4. KliĢelerin Saklanması
Fotopolimer kalıplar uygun ortamda saklandığı takdirde özelliklerinden birĢey
kaybetmeden, uzun süre saklanabilirler.
Kalıpların içinde bulundukları karton kutular sürekli kapalı ve düz bir yüzeyde
tutulmalıdır. Aynı ölçüde olmak kaydıyla sadece on kutu üst üste istiflenebilir, daha fazlası
kalıplara zarar verebilir. Eğer büyük miktarlarda stok tutulacaksa, uygun Ģekilde bir raf
düzeni hazırlanmalıdır. Sıcaklık, fotopolimer kalıpların daha hızlı bozulmasına neden olduğu
için kutular açılmamıĢ olsa bile direkt güneĢ ıĢığı almamasına ve kalorifer yanına istiflenmemesine dikkat edilmelidir.
Kutular açıldıktan sonra kalıplar içinden çıkartılarak uygun ölçüdeki çekmecelerde,
kalıpların arasına köpükten yapılmıĢ tabakalar koyularak saklanmalıdır. Kalıplar kuru ve
serin bir ortamda saklanmalıdırlar. Fotopolimer kalıplar kullanılmadan önce oda sıcaklığında
Ģartlandırılmalıdır. Kalıpların içinde bulunduğu karton sadece emniyet ıĢığında açılmalıdır.
Beyaz ıĢık veya UV ıĢığın giriĢi engellenmelidir. Gün ıĢığı, floresan lamba veya normal
lamba bir miktar ultra viyole ıĢık yaymaktadır ve ıĢık kalıbın polimerizasyona baĢlaması için
yeterli olabilmektedir. Odanın dıĢarı açılan pencerelerine UV ıĢığı kesen filtre filmler
takılarak, UV ıĢığın içeri girmesi engellenmelidir.
ÇalıĢma alanının aydınlatılmasında amber, altın sarısı veya sarı ıĢık kullanılmalıdır.
Normal floresan lambaların üzerine, belirtilen renklerde filtre filmleri de kullanılabilir.
Kalıpların üzerine ağır objeler konmasından kaçınılmalıdır. Ağır objeler kalıbın
ezilmesine neden olmaktadır. Kalıpların üzerine basınç uygulamasından her zaman
kaçınılmalıdır.
Ham kalıbın kesilmesi, özel giyotinler kullanılarak yapılmalıdır. Giyotinde kalıp
kesilirken koruyucu film üste bakmalıdır.
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Resim 1.4 : KliĢelerin saklanması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Üniteleri baskıdan ayırınız.

 Havayı boĢaltmayı unutmayınız.
 Silindirleri birbirinden ayırmayı unutmayınız.

 Sleevleri(Gömlekleri) silindir
üzerinden çıkarınız.

 Sleevlere zarar vermemeye dikkat ediniz.
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 KliĢeleri sleevlerden sökünüz.

 Uygun açıda zarar vermeden sökünüz.

 KliĢelerin tesaprintlerini sökünüz.

 Silindir yüzeyine zarar vermeden sökünüz.
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 KliĢeleri temizleyiniz.

 Uygun madde ve yöntemle temizleyiniz.
 KliĢeye zarar vermeyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
A. OBJEKTĠF TESTLER
Çoktan Seçmeli Test
AĢağıdaki sorularda doğru olan Ģıkkı iĢaretleyiniz.
1.

KliĢeler ne ile temizlenmelidir?
A)
B)
C)
D)

2.

KliĢeler kaç derecelik açı ile sökülmelidir?
A)
B)
C)
D)

3.

50:50 karıĢtırılmıĢ isopropanol ve su karıĢımı ile
Benzin
Su
Gaz yağı

75
90
30
15

KliĢelerin saklanacağı odada hangi renk ıĢık olabilir?
A)
B)
C)
D)

Gün ıĢığı
UV ıĢık
Florasan lamba ıĢığı
Sarı ıĢık
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Doğru YanlıĢ Testi
AĢağıdaki soruları doğru veya yanlıĢ olarak iĢaretleyiniz.
Doğru

YanlıĢ

1. KliĢeler 60˚ lik açı ile sökülür.
2. KliĢelerin saklandıkları odada sarı ıĢık olmalıdır.
3. KliĢelerin temizlenmesinde asit kullanılır.
4. KliĢeler özel kaplarında saklanmalıdır.
5. KliĢe kapları en fazla 20 adet üst üste konulabilir.
6. KliĢeler UV ıĢık olan odalarda saklanabilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
Ölçme sorularındaki yanlıĢ cevaplarınızı tekrar ederek, araĢtırarak ya da
öğretmeninizden yardım alarak tamamlayanız.
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B. UYGULAMALI TEST
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aĢağıdaki kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Üniteleri baskıdan ayırdınız mı?
2. Sleevleri silindir üzerinden çıkardınız mı?
3. KliĢeleri sleevlerden söktünüz mü?
4. KliĢelerin tesaprintlerini söktünüz mü?
5. KliĢeleri temizlediniz mi?
Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda hayırı iĢaretleyerek yapamadığınız iĢlemleri
tekrar ediniz.
Tüm iĢlemleri baĢarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ
AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında kısa zamanda mürekkep ünitesini hiçbir
yerinde mürekkep kalmayacak Ģekilde temizleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA
ARAġTIRMA
Çevrenizde bulunan matbaalara giderek, kullandıkları baskı makinelerini inceleyerek
mürekkep ünitelerini nasıl ve hangi maddelerle temizlediklerini araĢtırınız. Topladığınız
bilgileri sınıftaki arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. MÜREKKEP ÜNĠTELERĠNĠN TEMĠZLĠĞĠ
2.1. Mürekkep Temizliğinde Kullanılan Maddeler
Günümüzde flekso makinelerinde mürekkep temas eden bölümlerini temizleyebilmek
için mürekkebin içine katılabilen solventler kullanılmaktadır.

Resim 2.1: Mürekkep temizliğinde kullanılan maddeler

2.2. Haznedeki Mürekkebin Alınması
Flekso baskı makinesinin temizliği haznedeki mürekkebin alınması ile baĢlar.
Haznede bulunan fazla mürekkep bir sonraki kullanım için devir daim motoru yardımı ile
veya huni yardımı ile ağzı kapalı kaplara alınır. Ağzı sıkıca kapanan kaplarda mürekkepler
muhafaza edilmelidir.
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Resim 2.2: Haznedeki mürekkebin alınması

2.3. Mürekkep Haznelerinin Temizliği
Mürekkep hazneleri genellikle flekso baskı mürekkebinin içine katılabilen solventler
yardımıyla iyice temizlenmelidir. Temizleme temiz bez ile yapılmalıdır. KurumuĢ mürekkep
artıkları sökülemiyorsa özel kimyasallar kullanılarak temizlenmelidir.

Resim 2.3: Mürekkep haznelerinin temizliği

2.4. Mürekkep Hortumlarının Temizliği
Mürekkep haznelerinden mürekkep alımında kullanılan mürekkepler, hortum
yardımıyla aktarılmaktadır. Dolayısıyla hortumların renk değiĢimi esnasında temizlenmesi
gerekmektedir. Hortumlar, mürekkep tanklarından çıkartılıp içerisinde solvent olan bir kap
içerisine bırakılır. Devirdaim motoru yardımıyla hortumların içerisinden solvent devirdaimi
yaptırılır. Bu esnada hortumların içerisi temizlenir.
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Resim 2.4: Mürekkep hortumları

2.5. Artan Mürekkeplerin Saklanması
Artan mürekkepler, bir sonraki sefer tekrar kullanılmak üzere, ağzı sıkıca kapatılmıĢ
kaplarda saklanmalıdır. Kabın dıĢına mürekkep ile ilgili renk ve diğer bilgiler etiket yardımı
ile yazılmalıdır.

Resim 2.5: Mürekkep saklama kabı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Haznede kalan mürekkepleri alınız.

 Mürekkebi alırken etrafa
bulaĢtırmamaya dikkat ediniz.

 Mürekkep haznelerini temizleyiniz.

 Haznede mürekkep kalıntısı
bırakmamaya dikkat ediniz.
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 Mürekkep hortumlarını temizleyiniz.

 Etrafa sıçratmamaya dikkat
ediniz.

 Kalan mürekkepleri saklayınız.

 Saklama kaplarının ağızlarının
kapalı olmasına dikkat ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
A) OBJEKTĠF TESTLER
Çoktan Seçmeli Test
AĢağıdaki ifadelerde boĢluk bırkılan alanları doldurunuz.
1. Haznede bulunan fazla mürekkep, bir sonraki kullanım için
………………………………… yardımı ile veya huni yardımı ile ağzı kapalı kaplara alınır.
AĢağıdaki sorularda doğru olan Ģıkkı iĢaretleyiniz.
2.

Flekso baskı makinelerinde temizlik ne ile yapılır?
A)
B)
C)
D)

3.

Asit
Solvent
Gaz yağı
Speregum

Artan mürekkepler ne yapılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Makine üzerinde bırakılmalıdır.
Çöpe atılmalıdır.
Ağzı kapalı kaplarda saklanmalıdır.
Alındığı kaba tekrar konulmalıdır.
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Doğru YanlıĢ Testi
AĢağıdaki soruları doğru veya yanlıĢ olarak iĢaretleyiniz.
Doğru
1.

Flekso baskı makinesinin temizliği haznedeki mürekkebin
alınması ile baĢlar.

2.

Mürekkepler ağzı açık hava alabilen kaplarda saklanmalıdır.

3.

Artan mürekkebin saklandığı kabın dıĢına mürekkep ile ilgili
renk ve diğer bilgiler etiket yardımı ile yazılmalıdır.

YanlıĢ

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
Ölçme sorularındaki yanlıĢ cevaplarınızı tekrar ederek, araĢtırarak ya da
öğretmeninizden yardım alarak tamamlayanız.
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B. UYGULAMALI TEST
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aĢağıdaki Kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Haznede kalan mürekkepleri aldınız mı?
2. Mürekkep haznelerini temizlediniz mi?
3. Mürekkep hortumlarını temizlediniz mi?
4. Kalan mürekkepleri sakladınız mı?

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda hayırı iĢaretleyerek yapamadığınız iĢlemleri
tekrar ediniz.
Tüm iĢlemleri baĢarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.

20

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
AMAÇ
AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında rakleleri temizleme aracı ile rakle üzerini
çizmeden temizleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA
ARAġTIRMA
Çevrenizde bulunan matbaalara giderek raklelerin nasıl temizlendiklerini araĢtırınız.
Topladığınız bilgileri sınıftaki arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. RAKLELERĠ TEMĠZLEMEK
3.1. Sıyırma Bıçağı (Rakle)
Aniloks merdane yüzeyindeki fazla mürekkebi sıyırma iĢlemini, rakle denilen sıyırma
bıçağı yapmaktadır. Sıyırma bıçakları uçtaki çelik bıçağı tutacak gövde ve bu aparatın
makineye takılabilirliğini sağlayan destek kısmı ile bıçağın aniloksa mesafesini ayarlayan
ayar vidalarından oluĢur.

Resim 3.1: Rakle bıçağı

Resim 3.2: Sıyırıcı rakle

3.2. Sıyırma Bıçağı (Rakle) Kullanım Yerleri
Flekso baskı makinelerinde sıyırma bıçağı aniloks merdane üzerine temas ederek
aniloks yüzeyindeki fazla mürekkepleri sıyırır.
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Resim 3.3: Sıyırıcı rakle

3.3. Sıyırma Bıçağını Koruma ġartları
Flekso baskı makinelerinde sıyırma bıçağının rolü oldukça önemlidir. Baskı
materyaline aktarılacak mürekkep miktarının belirlenmesinde sıyırma bıçağı etkin rol oynar.
Flekso baskı makinelerinde sıyırma bıçağı, aniloks yüzeyine sürtünmeden dolayı çok
çabuk yıpranmaktadır. Bu sebepten sık sık değiĢtirilmesi gerekmektedir. Sıyırma iĢlemini
yapan çelik Ģerit uç, rulo hâlde kutularda bulunmaktadır. Uç değiĢikliği sırasında istenilen
ölçüde kesilerek kullanılabilir. Uç değiĢikliği veya temizlik esnasında çelik ucun zarar
görmemesi için çok dikkatli olmak gerekir. Makinede ayar yapılırken forsanın gereğinden
fazla verilmesi de ucun yıpranmasına ve iĢ görme yetisini kaybetmesine neden olur.

Resim 3.4: Sıyırıcı rakle bıçağı

3.4. Raklenin Temizlenmesi
Rakle üzerindeki mürekkepler temiz bir bez üzerine sürülen solvent veya alkol
yardımıyla yapılır. Rakleleri temizlerken rakle üzerinde mürekkep kalıntılarının kalmaması
gerekir. Aksi takdirde baskıda rakle görevini yerine getiremez.
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Resim 3.5: Rakle bıçağı temizliği
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Rakleyi üniteden sökünüz.

 Bu iĢlemi dikkatlice yapınız.

 Rakle yüzeyini temizleyiniz.
 Uygun temizleme araçları kullanmaya
dikkat ediniz.

 Rakle bıçağını temizleyiniz.

 Her tarafının temizlenmesine dikkat
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME
A) OBJEKTĠF TESTLER
Çoktan Seçmeli Test
AĢağıdaki ifadelerde boĢluk bırkılan alanları doldurunuz.
1. Aniloks merdane yüzeyindeki fazla mürekkebi sıyırma iĢlemini ………………….
denilen sıyırma bıçağı yapmaktadır.
2. …………………………………………. sıyırma bıçağının yıpranmasına ve iĢ görme
özelliğini yitirmesine sebep olur.

Doğru YanlıĢ Testi
AĢağıdaki soruları doğru veya yanlıĢ olarak iĢaretleyiniz.

Doğru
1.
2.
3.

YanlıĢ

Baskı materyaline aktarılacak mürekkep miktarının
belirlenmesinde sıyırma bıçağı etkin rol oynar.
Flekso baskı makinelerinde sıyırma bıçağı aniloks yüzeyine
sürtünmeden dolayı çok çabuk yıpranmaktadır.
Sıyırma iĢlemini yapan çelik sert uç tabaka Ģeklinde
paketlerde bulunur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
Ölçme sorularındaki yanlıĢ cevaplarınızı tekrar ederek, araĢtırarak ya da
öğretmeninizden yardım alarak tamamlayanız.
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B. UYGULAMALI TEST
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aĢağıdaki kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Rakleyi üniteden söktünüz mü?

2.

Rakle yüzeyini temizlediniz mi?

3.

Rakle bıçağını temizlediniz mi?

Evet

Hayır

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda hayırı iĢaretleyerek yapamadığınız iĢlemleri
tekrar ediniz.
Tüm iĢlemleri baĢarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4
AMAÇ
AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında kullanım kılavuzuna uygun makine genel
bakımını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
ARAġTIRMA
Çevrenizde bulunan matbaalara giderek, kullanım kılavuzuna uygun makine genel
bakımının nasıl yapıldığını araĢtırınız. Topladığınız bilgileri sınıftaki arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

4. MAKĠNE GENEL BAKIMI
4.1. Çözgü Ünitesi Bakımı
Basılacak malzemenin bulunduğu bölümdür. Malzeme bu bölümden çözülerek
baskıya gider. Bu ünite basılmamıĢ malzemeyi taĢıdığı gibi malzemenin gerginliğini de
kontrol eder. Bu ünitenin bakımında temizlik ve yağlama iĢlemleri önemli rol oynar. Havalı
mil kullanılıyorsa, tırnakların durumu kontrol edilmelidir. Problemli olanları gerekirse
yenisiyle değiĢtirilir.

Resim 4.1: Çözgü ünitesi
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4.2. Sargı Ünitesi Bakımı
BasılmıĢ malzemenin sarıldığı bölümdür. Bu bölümün bakımı, temizlik ve yağlama
yapılarak gerçekleĢtirilir. Yine havalı sistem mil kullanılıyorsa mil tırnaklarının sağlamlığı
ve hava kaçırıp kaçırmadığı kontrol edilerek yapılır.

Resim 4.2: Sargı ünitesi

4.3. Baskı Ünitesi Bakımı
Baskı iĢleminin gerçekleĢtiği baskı ünitesi üzerinde
bir ünite olması sebebiyle temizliği çok önemlidir. Mil
kontrolü bu ünitenin bakımı için önemlidir. Baskı ünitesi
bulunmaktadır. Ayar noktalarının temizliği ve düzgün
sağlanmalıdır.

Resim 4.3: Baskı ünitesi
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sürekli mürekkeple iĢlem yapılan
baĢlarının yağlanması. yuvaların
üzerinde çok sayıda ayar noktası
çalıĢılırlığı kontrol edilmeli ve

4.4. Kurutma Fırını Bakımı
Kurutma fırınları mürekkebin kuruyarak materyal üzerinde sabitlendiği bölgelerdir.
Havalı kurutma sisteminde fanların düzgün çalıĢıp çalıĢmadığı, ıstıcıların ayar kontrolleri ve
bakımları gerkir. UV ve IR kurutmada ise ısı kontrol birimlerinin çalıĢması sağlanmalıdır.
Bu kurutma sistemleri lambalarla sağlandığı için lamba ömürleri takip edilip uygun zamanda
değiĢtirilmelidir.

Resim 4.4: Kurutma ünitesi

4.5. Aniloks Silindir Bakımı
Aniloks silindirler doğru mürekkep için en önemli bölümdür. Aniloksların hücre
tıkanıklık kontrolleri yapılmalıdır. Temizliğine çok önem verilmelidir. Aksi takdirde
gözeneklerde mürekkep kurur ve görevini yapamaz hâle gelir. Ayrıca özel bölümlerde
korunması gerekir çünkü vuruk ve çizikler aniloksun düzgün mürekkep vermesini engeller.

Resim 4.5: Aniloks silindiri
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4.6. Sıyırma Bıçakları
Sıyırma bıçakları aniloks üzerindeki fazla mürekkebin sıyrılması için önemli bir
parçadır. Sıyırma bıçaklarının temizliği önemlidir. Bıçak ağzının açısı ve sağlamlığı da
görevini yapması açısından önemlidir.

Resim 4.6: Sıyırma bıçağı

4.7. Makinenin Periyodik Bakımı
Makinenin periyodik bakımı, değiĢik zaman dilimlerine göre makinenin parçalarının
hassasiyetine göre belirlenmiĢtir. Makineleri üretici firmaların tavsiyeleri doğrultusunda
bakıma almak gerekmektedir.
Makineler günlük, haftalık, aylık, 6 aylık, ve yıllık bakımlara alınmalıdır.
Günlük bakımda, kırık diĢlilerin kontrolü, gevĢek zincir ve bantların kontrolü, baskı ve
diğer merdanelerin temizliği gibi konulara dikkat edilir.
Haftalık bakımda, ana motorun kayıĢ gerginliğinin kontrol edilmesi, kalıp silindiri ve
taĢıyıcı boya merdanelerinin yuvalarının yağlanması gerekir.
Aylık bakımda, nip merdanelerin Ģaftının yağlanması gerekir.
Altı aylık bakım, zincirler ve Ģaftın makine birleĢme noktası yağlanır. Gres noktaları kontrol
edilerek gerekiyorsa gres pompalanır.
Yıllık bakım, bobin kaldırma diĢlilerinin greslenmesi, Ģaft diĢli kutusu kontrol edilip ihtiyaç
varsa yağ ilave edilir.
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Resim 4.7: Makinenin yağlanması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

GULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Üniteleri baskıdan çıkartınız.

 Ġlgili düğmeyi kullanarak üniteleri
baskıdan çıkartınız.

 Silindirleri baskıdan ayırınız.

 Silindirleri baskıdan çıkarmayı
unutmayınız.
 Kalıp silindirini anilokstan,
aniloksu hazne merdanesinden
ayırınız.
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 Silindirleri üniteden alıp bakımlarını yapınız.
 Silindirleri ilgili yuvalardan
çıkartarak bakımlarını yapınız.
 Silindirleri uygun maddeler
yardımıyla temizleyiniz.
 Silindirleri kontrol etmeyi ihmal
etmeyiniz.

 Aniloksları üniteden alıp bakımlarını yapınız.
 Aniloksları alırken etrafa
vurmayınız.
 Uygun yöntemle temizleyiniz.
 Kontrollerini yapmadan
kaldırmayınız.

 Rakleyi üniteden alıp bakımlarını yapınız.

 Rakleyi çıkardıktan sonra uç
kısmını zedelemeyiniz.
 Temizledikten sonra bıçağın
durumunu kontrol ediniz.
Gerekirse değiĢtiriniz.

 Lamba ömrünü takip ederek
zamanında değiĢtiriniz.
 Isı ayarlamalarını kontrol ediniz.

 Kurutma fırınının bakımını yapınız.
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 Çözücü ve sarıcı ünite bakımı yapınız.

 Çözücü ve sarıcıların diĢlilerini
kontrol etmeyi unutmayınız.
 Uygun yağ ve aralıklarla yağlama
yapmayı ihmal etmeyiniz.

 Baskı kazanının bakımını yapınız.

 Baskı kazanının temizliğine dikkat
ediniz.
 Uygun sıvılar ile temizlik yapınız.
 DiĢlilerinin kontrol ve bakımını
ihmal etmeyiniz.
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 Makineyi periyodik yağlama yapınız.

 Yağlamayı uygun aralıklarda ve
uygun yağ ile yapmayı ihmal
etmeyiniz.
 Günlük, haftalık, aylık, altı aylık ve
yıllık bakım sürelerini
geciktirmeden yağlamaları yapınız.

35

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖME ve DEĞERLENDĠRME
A) OBJEKTĠF TESTLER
Çoktan Seçmeli Test
AĢağıdaki sorularda doğru olan Ģıkkı iĢaretleyiniz
1.

Hangi parçanın temizliği ve bakımı makine üzerinde yapılır?
A)
B)
C)
D)

2.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A)
B)
C)
D)

3.

Kalıp silindiri
Baskı silindir
Aniloks
Rakle

Günlük bakımda baskı ve diğer merdanelerin temizliği gibi konulara dikkat
edilir.
Haftalık bakımda ana motorun kayıĢ gerginliği kontrol edilir.
Aylık bakımda bobin kaldırma diĢlilerinin greslenmesi yapılır.
Altı aylık bakımda zincirler ve Ģaftın makine birleĢme noktası yağlanır.

Flekso baskı makinesinde aĢağıdaki bakımlardan hangisi yapılmaz?
A)
B)
C)
D)

Kurutma ünitesi bakımı
Emici ve üfleyicilerin bakımı
Baskı silindiri bakımı
Rakle bakımı

4. Makine periyodik bakım aralıkları hangisinde yanlıĢ verilmiĢtir?
A)
B)
C)
D)

Günlük bakım
Yedi aylık bakım
Haftalık bakım
Yıllık bakım
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Doğru YanlıĢ Testi
AĢağıdaki soruları doğru veya yanlıĢ olarak iĢaretleyiniz.

Doğru

YanlıĢ

1. Bakım yapmak için üniteleri baskıdan çıkarmaya gerek yoktur.
2. Bakım yapmak için silindirleri baskıdan ayırmak gerekir.
3. Bakım yapmak için silindirleri üniteden çıkarmak gerkir.
4. Bakım yapmak için baskı silindiri çıkartılmaz.
5. Anilokslar biyolojik yöntemle temizlenip bakımı yapılır.
6. Kurutma fırınlarının lambalarının ömrü sınırlıdır.
7. Makine periyodik arlıklarla bakıma girmelidir.
8. Rakle ucu değiĢtirilebilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
Ölçme sorularındaki yanlıĢ cevaplarınızı tekrar ederek, araĢtırarak ya da
öğretmeninizden yardım alarak tamamlayanız.
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B. UYGULAMALI TEST
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aĢağıdaki kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

Üniteleri baskıdan çıkardınız mı?

2.

Silindirleri baskıdan ayırdınız mı?

3.

Silindirleri üniteden alıp bakımlarını yaptınız mı?

4.

Aniloksları üniteden alıp bakımlarını yaptınız
mı?

5.

Rakleyi üniteden alıp bakımlarını yaptınız mı?

6.

Kurutma fırınının bakımını yaptınız mı?

7.

Çözücü ve sarıcı ünite bakımı yaptınız mı?

8.

Baskı kazanının bakımını yaptınız mı?

9.

Makineyi periyodik yağlama yaptınız mı?

Hayır

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda hayırı iĢaretleyerek yapamadığınız iĢlemleri
tekrar ediniz.
Tüm iĢlemleri baĢarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
ODÜL DEĞERLENDĠRME
UYGULAMALI TEST (YETERLĠLĠK ÖLÇME)
Flekso baskı makinesinde:
a) KliĢelerin sökülmesi
b) Mürekkep ünitelerinin temizliği
c) Raklelerin temizliği
d) Makine genel bakımı iĢlemlerini yapınız.
Modülde kazandığınız becerileri aĢağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

Üniteleri baskıdan ayırdınız mı?

2.

Slevleri silindir üzerinden çıkardınız mı?

3.

KliĢeleri slevlerden söktünüz mü?

4.

KliĢelerin tesaprintlerini söktünüz mü?

5.

KliĢeleri temizlediniz mi?

6.

Haznede kalan mürekkepleri aldınız mı?

7.

Mürekkep haznelerini temizlediniz mi?

8.

Mürekkep hortumlarını temizlediniz mi?

9.

Kalan mürekkepleri sakladınız mı?

10.

Rakleyi üniteden söktünüz mü?

11.

Rakle yüzeyini temizlediniz mi?

12.

Rakle bıçağını temizlediniz mi?

13.

Üniteleri baskıdan çıkardınız mı?

14.

Silindirleri baskıdan ayırdınız mı?
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Hayır

15.

Silindirleri üniteden alıp bakımlarını yaptınız mı?

16.

Aniloksları üniteden alıp bakımlarını yaptınız
mı?

17.

Rakleyi üniteden alıp bakımlarını yaptınız mı?

18.

Kurutma fırınının bakımını yaptınız mı?

19.

Çözücü ve sarıcı ünite bakımı yaptınız mı?

20.

Baskı kazanının bakımını yaptınız mı?

21.

Makineyi periyodik yağlama yaptınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Modül değerlendirmeniz sonucunda hayırı iĢaretlediğiniz iĢlemleri tekrar ediniz. Tüm
iĢlemleri baĢarıyla tamamladıysanız modülü baĢardınız. Tebrikler. BaĢka bir modüle
geçebilirsiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI
ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST
1
A
2
B
3
D
DOĞRU YANLIġ TESTĠ
1
Y
2
D
3
Y
4
D
5
D
6
Y

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI
ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST
1
B
2
3

C
devir daim
motoru

DOĞRU YANLIġ TESTĠ
1
D
2
Y
3
D
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 CEVAP ANAHTARI
ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST
1
rakle
Forsanın fazla
2
verilmesi

DOĞRU YANLIġ TESTĠ
1
2
3

D
D
Y

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 CEVAP ANAHTARI
ÇOKTAN SEÇMELĠ TESTĠ
1
2
3
4

B
C
B
B

DOĞRU YANLIġ TESTĠ
1
2
3
4
5
6
7
8

Y
D
D
D
Y
D
D
D
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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