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AÇIKLAMALAR 
KOD 543M00007 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme  

MODÜLÜN ADI Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim 3 

MODÜLÜN TANIMI Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim 3: Plastik geri 

dönüşüm makinelerinin kapatılması, geri dönüşüm 

makinelerinde kullanılan kalıp plakaları ve özellikleri, 

kullanılan çelikler, makinelerde üretim hataları bilgilerini 

kullanarak geri dönüşüm makinelerinde üretim yapma 

yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Temel Talaşlı Üretim 1–2–3–4–5, 

Yardımcı Ekipmanlarla Üretim 1–2 ve 

Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim 1-2 modüllerini 

almış olmak. 

YETERLİK Plastik Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim Yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında plastik geri 

dönüşüm makinelerinde istenilen özelliklerde plastik ürün 

üretimini yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 
Gerekli ortam sağlandığında 

  

 Plastik geri dönüşüm makinelerini kurallara uygun 

olarak kapatabileceksiniz. 

 Plastik geri dönüşüm makinelerindeki ürün hatalarını 

istenilen ürünü elde edecek şekilde giderebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Plastik geri dönüşüm filtre (kalıp) plakaları, kaldırma 

araç ve gereçleri, el aletleri, plastik geri dönüşüm makinesi, 

plastik hammadde karıştırıcıları, hammadde katkı maddeleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili 

değerlendirme soruları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı 

(uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenciler, 

 

Plastik atık ürünler, geri dönüşüm sistemini oluşturan kırma, kesme, agromer 

makinesi, granül ekstrüderi ve bu makinelerle bağlantılı çalışan yıkama, temizleme, kurutma 

sistemlerinde işlenerek granül haline getirilirler. Bu sistemin tamamı atık plastiklerin geri 

kazanımı için yapılmış komple geri dönüşüm hatlarıdır. Geri dönüşüm hatları, kirli plastiğin 

su tanklarında veya tamburlu yıkama makinelerinde yıkanıp temizlenmesi, öğütülmesi, 

kurutulması, eritilerek granül halindeki plastik hammaddeye dönüştürülmesi aşamalarını 

kapsar. İkincil hammadde üretiminde kullandığımız geri dönüşüm makinelerinin 

teknolojisine uygun olarak ayarlarını yapmak ve bunları devreye alarak üretime sokmak ve 

uygun konumda da kapatmak gerekmektedir. Plastik işleme makinelerinde istenilen 

özelliklerde ve kalitede ürün elde edilmesinde hammaddenin etkisi çok fazladır. Plastiğin 

toplanması, türlerine göre ayrılması, yıkama ve temizlemenin gerçekleştirilmesi, plastik 

atıkların kesilmesi, kırılması ve granül ekstrüderine taşınması, ekstrüderde çekilmesi, 

kesilerek granülün oluşturulması işlemleri teknolojisine uygun olarak yapıldığında 

istediğimiz kalitede hammadde elde edebiliriz. Ayrıca granül üretiminde meydana 

gelebilecek kişisel veya makineden kaynaklanan hataları tespit ederek, nedenlerini ve çözüm 

yollarını bulmak çalışanın yapması gereken işler arasındadır. İstenilen özelliklerde ürün elde 

edebilmek için standartlara uygun  granül hammadde üretmemiz gerekmektedir. 

 

Granül makineleri, sanayi atıkları, şehir atıkları, ev atıkları geri dönüşümünde granüle 

sistemde plastik üretimi ve orijinal hammadde üretiminde ABS-LDPE-HDPE-PP-PS-PC- 

SAN ve özel karışım mamüllerinde çalışmaktadır. Bu yüzden plastik malzeme türüne uygun 

geri dönüşüm sistemi ve makineleri kullanılmalıdır.  

 

Bu modül sonunda granül makinelerini teknolojisine uygun olarak kapatma ve 

makinede üretim hatalarını tespit ederek, çözüm yollarını üretebilme bilgi ve becerisine 

sahip olacak, plastik endüstrisinde kullanılan, ekonomiye ve çevreye katkısı bulunan geri 

dönüşüm makinelerinde üretim yapma yeterliğine sahip kişiler olarak ülke kalkınmasında 

önemli bir yer edineceksiniz.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, plastik geri dönüşüm makinelerini kurallara uygun 

olarak kapatabileceksiniz. 

 

 

 

 

Çevrenizde plastik geri dönüşüm yöntemi ile üretim yapan, plastik geri dönüşüm 

kalıpları üreten iş yerlerini ve ilgili internet adreslerini ziyaret ederek; 

 Plastik geri dönüşüm makinelerinin kapatılması hakkında, 

 Plastik geri dönüşüm makinesi kalıplarında ürün boşluğu ve özellikleri hakkında 

araştırma yapınız. 

 

1. PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM 

MAKİNELERİNİ KAPATMAK 
 

1.1. Plastik Geri Dönüşüm Makinelerinin Kapatılması 
 

Plastik geri dönüşüm makinelerinde granül üretimi iki farklı sistemde çalışan üretim 

prosesine sahip hatlarda gerçekleştirilir. Bunlar, kafadan sıcak kesim yapan geri dönüşüm 

makinesi ve soğuk kesim (pelletizer) yapan geri dönüşüm makinesidir. Her iki makine de 

plastik eriyiğin ekstrüzyonu sistemi ile üretim yapar. Bu sistem içerisinde plastik atıkların 

geri dönüşümünde kullanılan makine ve donanımlar belirli bir üretim hattı içerisinde 

çalışırlar. Üretim hattı Resim 1.1’de gösterilen ortak elemanlardan oluşur.  

 

 
Resim 1.1: Yıkama ve granül hattı planı 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Geri dönüşüm hattında üretim akışı farklı sistemlerle çalışan kontrol üniteleri ile tek 

merkezden veya ayrı kontrol edilerek yapılmaktadır. Bu durumda makineyi devreye alma ve 

kapatma işlemi, hat içerisinde çalışan makinelerin kontrol ünitelerinde yapılır. Resim 1.2’de 

tipik bir otomatik beslemeli kafadan kesme granül hattı planı gösterilmiştir. 

 

 
Resim 1.2: Otomatik beslemeli kafadan kesme granül hattı planı 

 

Geri dönüşüm makinesinde üretim sonunda yapılacak işlem basamaklarından birisi de 

makinenin kapatılmasıdır. Makinenin kurallara uygun biçimde kapatılmaması makineye 

veya hammaddeye zarar verebileceği gibi bir sonraki çalışma için de tehlike oluşturur. Geri 

dönüşüm hattında çalışan makineler kapatılmadan önce ve kapatılırken genel olarak 

yapılması gereken işlem basamakları şunlardan oluşmaktadır; 

 Makineyi kapatma işlemi esnasında meydana gelebilecek kazalara karşı 

güvenlik tedbirleri alınır. Uygun koruyucu malzemeler (gözlük, eldiven, 

koruyucu başlık vb) kullanılır. 

 Geri dönüşüm makinesi kapatılmadan önce etraf dikkatlice gözlenmeli, 

kapatmayı engelleyecek bir unsur olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Kapatma için gerekli ortam sağlandıktan sonra yapılacak ilk işlem besleme 

motorunu kapatmaktır. Böylece konveyörün kapatma düğmesine basarak plastik 

malzeme girişi durdurulur (Resim 1.3). 

 
Resim 1.3: Konveyör 



 5 

 Kırıcı ve kesme ünitesi durdurulur. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kırıcı 

bıçakları arasında plastik malzeme birikimi olmamalı, tamamen kırılmış ve 

boşaltılmış olmalıdır (Resim  1.4). 

 

 
Resim 1.4: Plastik kırma ünitesi 

 

 Film geri dönüşüm makinesi, ön kırma ve yıkama ünitesini kapatınız (Resim 

1.5). 

 
Resim 1.5: Film kırma ve yıkama ünitesi 

 

 Yıkama (dryer) ve sıkma makinesi durdurulur. Sisteme su girişini sağlayan 

vanalar kapatılır. Fanlar durdurulur (Resim 1.6). 

 
Resim 1.6: Plastik yıkama ünitesi ve vanalar 

 

 Geri dönüşüm hattında bulunan AGROMER makinesi durdurulur. Ön kırılmış,  

yıkanmış ve kurutma ünitesinden çıkmış plastik malzemelerin depo girişi 

kapatılarak akış durdurulur (Resim 1.7). 
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Resim 1.7: Agromer makinesi 

 Plastik granül ekstrüderinin motoru kapatılıp burgu milinin dönüşü durdurulur. 

Resim 1.8’de gösterilen 5 numaralı kontrol panelinden ekstrüder miline hareket 

veren şanzımanın motoru kapatılır. 11 numaralı hidrolik güç ünitesi kapatılır. 

Kontrol panelinde bulunan ısıtıcı kontrol düğmelerinden ısıtıcılar kapatılır.  

 

 
 

 
 

Resim 1.8: Granül ekstrüder makinesi 
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 Granül ekstrüder degazör (gaz çıkışı) kapağı açılarak plastik malzemenin 

ekstrüderden boşalmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ekstrüder içerisinde 

kalan gazların çıkışı sağlanır (Resim 1.9). 

 
Resim 1.9: Degazör (gaz çıkış kapağı) 

 

 Granül ekstrüderi durdurulup kapatıldıktan sonra yapılacak işlem basamağı filtre 

plakasında bulunan eskimiş süzgecin değiştirilmesi plaka delikleri ve yuvasının 

temizlenmesi, yerine yenisinin takılmasıdır. Plastik granül üretiminde istenilen 

özelliklerde temiz hammadde elde edebilmek için öncelikle filtrenin düzenli bir 

şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Bu işlem, üretim akışı sırasında yapılacağı 

gibi makine kapatıldıktan sonra da yapılabilir. Resim 1.10’da gösterilen sıra ile, 

yenileme ve montaj yapılır. Eski filtre plaka yuvasından çıkartılır ve yuvası 

temizlenir. Yuvaya uygun ölçülerdeki yeni filtre yerine takılır.  

 
Resim 1.10: Filtre yenileme ve montajı 

 

 Soğuk kesim granül ekstrüderinin çekici ünitesi ve kesim makinesi durdurulur 

(Resim 1.12).  

 
Resim 1.11: Çekici ve kesme makinesi 
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 Kafadan sıcak kesim sistemi ile çalışan granül makinesinin, kesim yapan ünitesi 

kapatılır. Bu ünitede çalışan emici fanlar durdurulur (Resim 1.12). 

 

 
Resim 1.12: Kafadan sıcak kesim ünitesi ve fanlar 

 

 Son olarak, geri dönüşüm makinesinde kapatma işlemi kontrol ünitesinden ve 

ana panodan enerjinin kesilmesi, su giriş vanasının kapatılması ile son bulur. 

Makinenin kapakları kapatılır. Kapatma işlemi sona erdikten sonra geri dönüşüm 

hattı tekrar gözden geçirilir. Özellikle granül ekstrüderinde plastik malzeme 

kalmamasına dikkat edilmelidir. PVC gibi uzun süre ısı etkisinde kalınca 

yanabilen plastik malzeme ile çalışılmışsa ekstrüder kapatma işleminde son 

olarak antipak temizleyici kullanılmalıdır. Geri dönüşüm hatlarında kirli plastik 

ve temiz hurda plastiğin granüle dönüşümü söz konusudur. Hurda plastik 

malzemelerin su tanklarında veya tamburlu yıkama makinelerinde yıkanıp 

temizlenmesi, öğütülmesi, kurutulması, eritilerek granül halindeki plastik 

hammaddeye dönüştürülmesi aşamalarını kapsamaktadır. Bu noktada granül 

malzeme üretiminde uygulanan işleme değerleri üretim formlarına kapatma 

işleminden sonra kaydedilmelidir. Geri dönüşüm sistemlerinde farklı plastik 

malzeme türlerinin üretimi söz konusudur. PET şişe geri dönüşümü, poşet ve 

film geri dönüşümü, hurda kablo geri dönüşümü, plastik atık geri dönüşümü gibi 

ürünler farklılık gösterse bile makineler ortak bir sistemle çalışır. Genel olarak 

makinelerin çalıştırılmaları ve kapatılmaları aynı işlem basamaklarından oluşur. 

Resim 1.13’te ana pano ve soğutma suyu vanası gösterilmiştir. 

 

 
Resim 1.13: Ana pano ve soğutma suyu vanası 
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1.2.Plastik Geri Dönüşüm Makineleri Filtre Plakalarının 

(Kalıplarının) Özellikleri  

 
Resim 1.14’te değişik filtre ve filtre plakaları görülmektedir. 

 

 
Resim 1.14: Filtre plakası ve filtreler 

 

Geri dönüşümlü malzemelerin toplanması ve ürün haline getirilmesi arasındaki ilişki, 

geri dönüşüm işinin başarısını veya başarısızlığını belirleyen faktördür. Yüksek kaliteli son 

ürün imal etmek için hammadde olarak kullanılacak toplanmış malzeme, hem hiç 

kullanılmamış olan eş değerleriyle rekabet edebilecek kadar yüksek kaliteli olmalı hem de 

aynı şekilde uygun maliyetli olmalıdır. Bu nedenle granül üretiminde kullanılan geri 

dönüşüm makinelerinin istenilen yüksek kaliteyi en düşük maliyetle verebilecek özellikte 

olması istenir. Özellikle filtre plakalarının kalıp amaçlı kullanılması, uygun özelliklerde 

granül üretiminde önemini arttırmaktadır. Plakada kullanılan deliklerin biçimi, sayısı, çapı ve 

yüzey parlaklığı ile plaka çeliğinin mekanik özellikleri üretimde granül kalitesine etki 

etmektedir. Ayrıca granül haline getirilecek olan plastik malzeme özellikleri, makine çalışma 

sistemi ve kapasitesi de filtre plakalarının yapımında belirleyici özelliklerdir. Resim 1.15’te 

sıcak kesimli bir granül kafası ve filtre plakası kesiti gösterilmiştir. 

  

 
 

Resim 1.15: Sıcak kesimli granülatör kafası 
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Geri dönüşüm makinelerinde granül üretimi, kapalı profil kalıbıyla üretilen tel ya da 

halat şeklindeki üretime çok benzer. Fakat burada üretilen tel şeklindeki yarı mamul plastiğin 

kalınlığı 2,5mm civarındadır. Genellikle bu tip ürünlerin imalatında düz ekstrüzyon kafaları 

kullanılır. Kafanın çıkışına plastiğe tel şeklini veren, üzerinde dairesel bir çizgide dizilmiş 

delikleri bulunan plaka bağlanır. Bu plaka filtre plakası (kalıp) olarak adlandırılır. Bu plaka 

üzerine dairesel bir dizilişle delikler açılmıştır. Filtre plakasından çıkan ekstrüde olmuş 

plastik eriyiğin deliklerden çıkar çıkmaz su ile soğutulması ve aynı anda döner bıçaklar ile 

kesilmesi işlemi filtre plakasının delik çıkış yüzeyinde gerçekleştirilir. Bu işlem sıcak kesim 

kafalı geri dönüşüm makinelerinde uygulanır. 

Bir de soğuk granül prosesi vardır. Bu prosesde ilk önce tel halinde çekilen sıcak mal 

birbirinden ayrı olarak su banyosuna girer ve soğutulmuş tel şeklindeki ürün paletli bir çekici 

tarafından çekilir. Daha sonra ürün döner bıçakları bulunan (pelletizer) kesim ünitesinde 

kesilerek granül haline dönüşür. Resim 1.16’da soğuk kesimli granülatör kafası 

görülmektedir. 

 

 
Resim 1.16: Soğuk kesimli granülatör kafası 

 

Soğuk kesimli makinelerde kullanılan filtre plakaları genellikle düz lama şeklindedir. 

Bu plakada bulunan ürüne tel şeklini veren deliklerin dizilişleri iki farklı biçimde yapılır. 

Birinci dizilişte delikler doğrusal çizgidedir. Bu sistemde deliklerin doğrusal olarak 

dizilmesinin en önemli nedeni, delikli plakadan çıkan çok sayıdaki filamentin (tel şeklindeki 

ürün) birbirine karıştırılmadan soğuk su banyosundan geçirilip kesilmesinde sağladığı 

kolaylıktır. Burada ürün ekstrüder çıkışında kafada bulunan süzgeçten geçirilip filtre edilir. 

Doğrusal dizilişte üretilen plakaların delik akış kanallarının tasarımı çok önemlidir. Eğer 

kalıptan çıkan iplik halindeki malın kalınlıkları için belirlenen tolerans büyükse akış 

kanalları için hassas bir tasarım gerektirmez. Şayet kalıptan çıkan iplik şeklindeki malın 

toleransı düşük ise akış kanallarının dizaynı hassas ve önemlidir. 

İkinci dizilişte ise delikler dairesel hattadır. Buradaki diziliş soğuk sistemde çalışan 

makinelerde tek bir daire çizgisi üzerindedir, sıcak kesim yapan makinelerde iç içe geçerek 

küçülen daire çizgileri üzerinde bulunur. Bu şekilde farklı yapılmasının nedeni soğuk 

kesimde sıcak çıkan malın havuza girmeden önce birbirine temasını engelleyip yapışmasını 

önlemektir. Sıcak kesimli makinelerde ise mal doğrudan kafadan çıkarken kesilmekte ve 

granül seklinde su dolu havuza düşmektedir. Ayrıca bu dairesel hatlı delikler iki eksen 

üzerinde yapılırlar. Bunun nedeni, deliklerin önünde bulunan ve malın temizlenmesini 

sağlayan süzgeç telinin değişimini üretimi kesmeden yapmaktır. Plaka sürgü şeklinde 

yataklanarak deliklerin yer değişimi sağlanır. Resim 1.17’de farklı tiplerde filtreler ve filtre 

plakaları görülmektedir. 
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Resim 1.17: Farklı tipte filtreler ve filtre plakaları 
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 UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Atölyenizde mevcut bulunan bir geri dönüşüm makinesini kurallara uygun olarak kapatınız. 

 

 
 

 
 

Resim 1.18: Tipik bir geri dönüşüm makinesi 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 
 Besleme motorunu kapatınız. 

 

 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 İş önlüğünü giyiniz. 

 Eldiven giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini 

alınız. 

 Her makinenin farklı özelliklere 

sahip olabileceğini düşünerek 

çalışacağınız makinenin özellikleri 

hakkında bilgi sahibi olunuz. 

 Besleme motorunun, kullandığınız 

makine üzerinde nasıl kapatıldığına 

dikkat ediniz. 

 Vakumu kapatınız.  Her geri dönüşüm makinesi farklı 

özelliklere sahip olabilir. 

Kullandığınız makinede kovan 

vakumunun nasıl kapatıldığını 

araştırıp öğreniniz. 

 Kovana anti pak malzeme doldurunuz. 

 

 PVC malzeme ile çalışan geri 

dönüşüm makinelerinde PVC’nin 

makine kapandıktan sonra kovan-

vida içersinde kalmaması gereklidir. 

Bu amaçla temizleyici madde olarak 

antipak kullanılır. 

 Antipak malzemeyi önceden 

hazırlamayı unutmayınız. 

 Antipak malzemeyi diğer 

malzemelerle karıştırmayınız. 

 Kullandığınız malzemenin antipak 

olduğundan emin olunuz 

 Antipak kullanmadan makineyi 

kapatmanız durumunda makineye 

zarar verebileceğinizi unutmayınız. 

 

 Kalıptan tamamen antipak çıkmasını 

bekleyiniz. 

 Kovan ve vida içersinde PVC 

malzemenin kalmaması için anti pak 

çıkışını bekleyiniz.  

 Isıtıcıları kapatınız  Isıtıcıları antipak malzeme 

bitmeden kapatmayınız. 

 Ekstrüderin kapalı ve 

hammaddenin kovan içinden 

boşaltılmış olmasına dikkat ediniz. 

 Her ısıtıcıyı ayrı olarak kapatınız. 

 Çalışılan son sıcaklık değerlerini 

çalışma formlarına not alınız. 
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 Soğutma sistemini kapatınız. 

 

 Soğutma sistemine bağlı su 

motorunu ve vanaları kapatınız. 

 Soğutma giriş çıkışlarını kontrol 

ederek soğutma sisteminin 

kapanıp kapanmadığını kontrol 

ediniz. 

 Çekiciyi kapatınız. 

 

 Çekici sistemini, kullanılabilir son 

granül ürünün kesilmesini takiben 

kapatınız.  

 Çekici üniteyi kapattığınızda palet 

aralarını açmayı unutmayınız. 

 Şalteri kapatınız. 

 

 Makine ana şalterini kapatınız, 

makineye gelen enerjiyi gerekirse 

ana panodan kesiniz. 

 Makineyi kontrol ediniz.  Geri dönüşüm makinesinin tüm 

sistemlerini tekrar kontrol ediniz, 

açık kalan kısımları kapatınız. 

 Makine üretim formunu 

doldurunuz. 
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

1 Çalışma ortamını kapatma işlemi için hazırladınız mı?   

2 İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

3 Makineyi durdurmadan önce son üretimin tamamlanmasını 

beklediniz mi? 

  

4 Geri dönüşüm makinesinin besleme motorunu kapattınız mı?   

5 Kırıcı ve kesme ünitesini durdurdunuz mu?   

6 Ön kırma ve yıkama ünitesini kapattınız mı?   

7 Yıkama ve sıkma ünitesini durdurdunuz mu?   

8 Agromer makinesini kapattınız mı?   

9 Granül ekstrüderinin motorunu kapatınız mı?    

10 Makinelerin ısıtıcılarını kapattınız mı?   

11 Granül ekstrüder gaz çıkış kapağını açtınız mı?   

12 Filtre süzgecini değiştirip yenilediniz mi?   

13 Çekici ve kesim ünitesini kapattınız mı?   

14 Makine ana panosundan enerjisini kestiniz mi?   

15 Ana su girişini kapattınız mı?   

16 Makineyi kontrol ettiniz mi?   

17 Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

18 Süreyi iyi kullandınız mı? (5 saat)   

 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri 

faaliyete geri dönüp tekrar ediniz, araştırınız. Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir 

sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz 
 

1. Aşağıda verilen makinelerden hangisi geri dönüşüm hattının ünitelerinden birisidir? 

A) Vakum ünitesi 

B) Baskı makinesi 

C) Granül ekstrüderi 

D) Enjeksiyon ünitesi 

 

2. Geri dönüşüm makinelerinde granülün elde edilmesinde kullanılan üretim 

sistemlerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sıkıştırma sistemi 

B) Pelletizing metodu 

C) Kırma metodu 

D) Şişirme sistemi 

 

3. Geri dönüşüm makinesinde üretim sonunda kapatma işleminde ilk yapılması gereken 

işlem ne olmalıdır? 

A) Uygun koruyucu malzemeler kullanmak, güvenlik tedbiri almak 

B) Makinenin enerjisini kesmek 

C) Soğutma vanasından su girişini kapatmak 

D) Isıtıcıları kapatmak 

 

4. Geri dönüşüm makinesinde plastik malzeme girişini durdurmak için hangi sistem 

kapatılır? 

A) Granülatör 

B) Agromer 

C) Kırıcı 

D) Konveyör 

 

5. Taşıyıcı banttan gelen plastik ürünlerin boyutlarının küçültülmesi için girdiği ilk ünite,  

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Yıkama ve kurutma ünitesi 

B) Kırıcı ünitesi 

C) Agromer makinesi 

D) Filtre plakası 

 

6. Kirli plastiklerin temizlenmesi ve soğutulması amacıyla girdiği ünite aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Enjeksiyon ünitesi 

B) Kırıcı ünitesi 

C)Yıkama ünitesi 

D) Granül ekstrüderi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 17 

7. Geri dönüşüm makinelerinde plastik malzemenin eriyik haline getirildiği ünite 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Granül ekstrüderi 

B) Kırıcı ünitesi 

C) Yıkama ünitesi 

D) Kesim makinesi 

 

8. Granül ekstrüder makinesinde gazların atıldığı kısım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sıkma ünitesi 

B) Granülatör 

C) Pelletizer 

D) Degazör 

 

9. Plastik granül üretiminde istenilen özelliklerde temiz hammadde elde edebilmek için 

öncelikle yapılması geren işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Plastiklerin çok fazla yıkanması 

B) Sıcaklıkların yüksek tutulması 

C) Filtrenin düzenli olarak yenilenmesi 

D) Temiz hurda plastik kullanmak 

 

10. Soğuk kesim yapan makinelerde plastik granül hangi ünitede son şeklini alır? 

A) Agromer makinesi 

B) Granül ekstrüderi 

C) Yıkama havuzu 

D) Çekici ve kesim makinesi 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm makinelerinde kapatılan ünitelerden birisi 

değildir?  

A) Filtre plakası 

B) Yıkama ve sıkma makinesi 

C) Granül ekstrüderi 

D) Agromer makinesi 

 

12. Geri dönüşüm makinesinin kapatılması aşamasında yapılması gereken en son işlem 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Makineyi yağlamak 

B) Ana panodan enerjiyi kesmek 

C) Besleme ünitesine malzeme koymak 

D) Ekstrüderde malzeme bırakmak 

 

13. PVC ile üretim yaptıktan sonra ekstrüder hangi malzeme ile temizlenir? 

A) Antipak 

B) Kireç 

C) Deterjan 

D) Yağ 
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14 Aşağıdakilerden hangi plastik ürün geri dönüşüm sistemi ile tekrar kazanılamaz? 

A) PET şişe  

B) Hurda kablo 

C) Termoset plastik malzemeler 

D) Poşet ve film malzemeler 

 

15. Granül üreten geri dönüşüm makinelerinde istenilen en önemli özelliklerden birisi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Makinenin büyük ve güçlü olması 

B) Her plastik türünü aynı hızda granül haline getirmesi 

C) Makinenin basit ve ucuz olması 

D) Düşük maliyetli olması 

 

16. Geri dönüşüm makinelerinde kalıp amaçlı kullanılan eleman aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Bıçaklar 

B) Filtre plakası 

C) Isıtıcı bantlar 

D) Ekstrüder 

 

17. Filtre plakalarının yapımında belirleyici özellik gösteren unsur aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Makinenin modeli 

B) Plastik granüllerin rengi 

C) Süzgecin cinsi 

D) Makine çalışma sistemi ve kapasitesi 

 

18. Filtre plakasından çıkan ekstrüde olmuş plastik eriyiklerin deliklerden çıkar çıkmaz su 

ile soğutulması ve aynı anda döner bıçaklar ile kesilmesi işlemi hangi tip makinelerde 

yapılır? 

A) Sıcak kesim kafalı geri dönüşüm makineleri 

B) Soğuk kesim makineleri 

C) Agromer makineleri 

D) Kırıcı makinesi 

 

19. Soğuk kesimli granül üreten makinelerin bazılarında filtre plakasında delikler düz bir 

hat halinde dizilmiştir. Bunun en önemli nedeni aşağıdaki maddelerden hangisidir? 

A) Malzemeden tasarruf sağlamak 

B) Hızlı malzeme akışı sağlamak 

C) Plakadan çıkan sıcak malın birbirine karıştırmasını engellemek 

D) Soğumayı hızlandırmak 

 

 

 

 

 



 19 

20. Sıcak kesimli makinelerde filtre plakasında bulunan dairesel dizilişteki deliklerin iki 

bölümde yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekonomiklik sağlamak 

B) Üretim sırasında süzgeç değiştirmek 

C) İki farklı biçimde granül elde etmek 

D) Malın yapışmasını engellemek 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.  

 

Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz, öğretmeninizden yardım alarak 

tamamlayınız. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

Gerekli ortam sağlandığında plastik geri dönüşüm makinelerindeki ürün hatalarını, 

istenilen nitelikte ürünü elde edebilecek şekilde giderebileceksiniz. 

 

 

 

Çevrenizde plastik geri dönüşüm yöntemi ile üretim yapan, plastik geri dönüşüm filtre 

plakaları üreten iş yerlerini ve ilgili internet adreslerini ziyaret ederek; 

 

 Plastik geri dönüşüm kalıp üretiminde kullanılan çelikler hakkında, 

 Plastik geri dönüşüm makinelerindeki üretim hataları hakkında araştırma 

yapınız. 

2. PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM 

MAKİNELERİNDE ÜRÜN HATALARINI 

GİDERMEK 
 

2.1 Plastik Geri Dönüşüm Filtre Plakalarının Üretiminde Kullanılan 

Çelikler 
Plastik geri dönüşüm makinelerinde kullanılan filtre plakaları genellikle 4140 

malzemeden sertleştirilmiş olarak veya sert kaynak yüzeyli olarak üretilmektedir. Ayrıca 

filtre plakası sürekli bir ısı altında üretim yapacağından dolayı sıcak iş çelikleri de (2344) 

kullanılmaktadır. Resim 2.1’de filtre plakası bağlantı sistemi görülmektedir. 

 

 
 

Resim 2.1: Filtre plakası bağlantı sistemi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Tablo 2.1’de filtre plakaları üretiminde kullanılan tipik bazı çeliklerin bileşimleri verilmiştir. 
 

 

Malzeme 

(DIN) 
C Si Mn P< S< Cr Mo Ni V 

 

4140 

1.7035 

0.38  

0.45 

0.15  

0.40 

0.50  

0.80 
0.035 0.035 

0.90  

1.20 

0.15  

0.30 

  Islah 

çeliği 

1.2344 0.37  

0.43 
0.90  

1.20 

0.30  

0.50 
0.030 0.030 

4.80  

5.50 

1.20  

1.50 

 0.90  

1.10 

Sıcak iş 

çeliği 
Tablo 2.1:Filtre plakaları üretiminde kullanılan tipik bazı çeliklerin bileşimleri 

 

2.2 Plastik Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim Hataları 
 

Plastik geri dönüşüm makinelerinde granül üretimi sırasında karşılaşılan muhtemel 

hatalar dört temel husustan kaynaklanmaktadır. Bunlar makineden, hammaddenin 

özelliğinden, çalışan kişiden ve ortamdan kaynaklanan hatalardır.  

 

2.2.1 Makineden Kaynaklanan Hatalar Ve Çözüm Yolları  
 

Muhtemel Hatalar Nedenleri ve Çözüm Yolları 

 Gaz atma deliğinden 

(degazaj) mal çıkması 

 

 Vida, kovan aşınmış olabilir, kontrol edip bakım ve 

yenileştirmeleri yapınız. 

 Filtre tıkanmış olabilir, süzgü telini değiştiriniz.  

 Malzeme rutubetli olabilir, kurutunuz. 

 Yan beslemenin devri düşük olabilir, devrini uygun 

değerlere yükseltiniz. 

 Gaz almadan sonraki rezistanslarda problem olabilir, 

arızalı rezistansları değiştiriniz. 

 Malın kesik gelmesi 

 

 Beslenen malzeme rutubetli olabilir, kurutunuz 

 Ana vidanın devri, dozajlama devri ile orantılı 

olmayabilir, ayarları kontrol ediniz. 

 Makinenin sıcaklık ayarları, işlenilen malzemeye 

uygun olmayabilir. Sıcaklık değerlerini malzeme 

işleme sınırlarında ayarlayınız. 

  Plastik sarması, malzeme girişindeki sıcaklığın çok 

yüksek olmasından kaynaklanır. Sıcaklıkları 

düşürünüz. 

 Çıkan granül ( tanelerin) 

renk değiştirmesi, yanması 

 

 Sıcaklıklar çok yüksek olabilir. Makinenin 

sıcaklığını, granül edilecek plastik malzemenin 

özelliğine uygun olarak ayarlayınız.  

 Vida devri yüksek olabilir. Vida devrini düşürerek 

aşırı ısınmayı engelleyebilirsiniz. 
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 Hız kontrol cihazlarının, 

korumaya geçmesi sonucu 

durma 

 Bu durumda makineye besleme yapan enerji hattını 

kontrol ediniz. Enerji dalgalanmasını engelleyiniz. 

 Makinenin ana şalterini kapatıp açınız. 

 Filtrede plastik sızıntısı 

olması 

 

 Filtredeki burçlar (kızıl bronz) aşınmış olabilir, 

kontrol ederek bakım ve değişiklikleri yapınız. 
 Filtre süzgecinde yırtıklar ve delinmeler olabilir, 

yeni süzgeç takınız. 
 Plastik malzeme sıcaklıkları çok yüksek, 

sıcaklıkların uygun değerlerde olmasını sağlayınız.  

 Kafadan mal çıkmıyor  Ana motorun çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. 
 Kayışların gerginliğini kontrol ediniz. Kayışları 

geriniz. 

 Redüktörün dönüp dönmediğini kontrol ediniz. 

 Milin dönüp dönmediğini kontrol ediniz. 

 Filtre telinin tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Filtre plakasının takılıp takılmadığını kontrol ederek 

filtreyi temiz olarak takınız. 
 Erimeyen tanecikler veya 

siyah benekler oluşması 

 

 Hammaddede harici kirlilik mevcut ya da hammadde 

kalitesi düşük olabilir. Uygun hammadde kullanınız. 

 İşleme sıcaklığı çok yüksek olabilir. Uygun işleme 

sıcaklığını ayarlayınız. 

 Karıştırma yetersiz ise mevcut vidayı, mümkünse 

daha iyi karıştırma özelliğine sahip vida ile 

değiştiriniz. 

 Kafa / ekstrüder kirli olabilir. Vidayı çıkartıp, kafayı 

açınız ve tüm parçaları temizleyiniz. 

 Çalışmayan ekstrüderin uzun süre yüksek sıcaklıkta 

bekletilmesi sakıncalıdır. Çalışmayan ekstrüderi uzun 

süre yüksek sıcaklıkta bekletmeyiniz. 

 Filtre telinin delinmesi. Yeni tel ile değiştiriniz. 

 Granül kesimde uzama 

yapıyor, kopmuyor 

 Kesim bıçaklarında körelme olabilir, bileme yapınız. 

 Sıcaklıklar yüksek ise düşürünüz. 

 

2.2.2 Çalışandan Kaynaklanan Hatalar Ve Çözüm Yolları  
 

Geri dönüşüm makinelerinde üretim hatalarından bazıları çalışan kişilerin neden 

olduğu hatalar ve problemlerdir. Makinede çalışan kişinin performansının düşük olması, 

bilgi ve becerisi, makine hâkimiyetinin yetersiz kalması, kalite kontrollerinin zamanında 

yapılmaması gibi nedenlerden dolayı üretilen granül hammaddelerde hatalar ve problemler 

meydana gelebilmektedir. Bu eksiklikler ürün hatalarının yanında makinede arızalara da 

neden olabilmektedir. Çalışan kişilerden meydana gelebilecek hatalar ve çözüm yolları 

şunlardır: 
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 Makineden çıkan granülün şekil, boyut, renk farklılıklarının olması, yanma izleri 

ve benzeri hataların meydana gelmesi. Bu tip hataların sürekliliği kontrol 

edilmeli, makine sıcaklık, devir, hız ayarları ve parametreleri değiştirilerek 

sonuçlar kontrol edilmeli. Makine ayarlarındaki değişiklikler problemi 

çözmediyse hata diğer hususlarda aranmalıdır. 

 Eğer granül kalitesi operatörden operatöre değişiyorsa veya problem bir ortaya 

çıkıp bir kayboluyorsa, problem büyük bir ihtimalle makineyi çalıştıran 

operatördendir. 

 Hataları azaltmanın yollarından en önemlisi çalışan kişinin makine özellikleri ve 

çalışma sistemleri hakkında eğitilmesi, gelişen teknolojiye ayak uydurmasıdır. 

Bu amaçla çalışan kişiler periyodik olarak eğitime alınarak bilgi ve becerileri 

arttırılmalıdır. 

 Üretim süreci içerisinde sürekli kalite kontrol yapılması hataların tespit edilmesi 

ve çözüm yollarının bulunması için gereklidir. Bir problemi en rahat 

bulabilmenin şartı sürekli yapılan kalite kontrolüdür. Geri dönüşüm makineleri 

farklı özelliklerdeki sistemlerden oluşur. Bu sistemler plastik ürünleri kesme, 

yıkama, kurutma, taşıma, eritme, granül etme gibi eylemleri gerçekleştirir. 

Çalışan operatör her sistemde üretimi gözlemlemeli, kalite kontrolü yapmalıdır. 

 

2.2.3 Ortamdan ve Malzemeden Kaynaklanan Hatalar Ve Çözüm Yolları  
 

Geri dönüşüm makinelerinde çalışılan ortamın uygun olmaması çeşitli üretim 

hatalarını meydana getirebilmektedir. Özellikle sıcaklık farklılıkları, ortamdaki nem miktarı, 

toz ve kirlilik ve benzeri olumsuzluklar geri dönüşüm sistemlerinde üretim problemleri 

doğurabilmekte, Ayrıca havalandırma ve aydınlatmanın da etkisi olabilmektedir. Muhtemel 

hatalar ve çözüm yolları şunlardır: 

 Ortamdaki nemin ve granüle edilecek ürünün nem oranının çok yüksek olması 

sonucu granül üzerinde lekelenme, izlerin ve çökmenin oluşması, boyutlarında 

farklılık oluşması, renk bozukluklarının oluşması. Ortamda bulunan fazla nemi 

düşürünüz. Kırıcıdan, agromerden çıkan ürünün nemini kurutma fırınlarında 

alınız. 

 

 Granül edilecek malzemenin kirli olması sonucu granül üzerinde izlerin 

oluşması, kopmaların meydana gelmesi. Ürün depolarının, taşıyıcı sistemlerinin, 

kovan ve vidanın, yıkama havuzunun temizlikleri periyodik olarak yapılmalıdır. 

 

 Çalışma ortamının sıcaklığı, aydınlatmanın uygun olmaması sonucu üretimde 

aksama ve performansta düşmeler meydana gelmektedir. Ortam sıcaklığını ve 

aydınlatma şiddetini çalışma şartlarına uygun olarak ayarlanmalıdır. 

 

 Malzemenin makineye düzensiz olarak dolması, ocağın düzensiz beslenmesi 

sonucu granül boyutlarında farklılık görülmesi. Kırıcıda malzemenin dengeli 

kırılması sağlanmalıdır. Kırıcı elekleri düzenli temizlenmeli, taşıyıcı helezonun 

çalışması kontrol edilerek varsa aksaklıkları düzeltilmelidir. 
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 Ortamda bulunan toz ve yabancı maddeler granül kafadan çıkarken kopmalara 

sebep olabilir. Havalandırmayı yaparak toz ve yabancı maddeler ortamdan 

uzaklaştırılmalıdır. 

 Makine ve elemanlarının bakım ve temizliğinin zamanında yeterli bir biçimde 

yapılmaması sonucu ürün üzerinde hatalar meydana gelebilmektedir. Özellikle 

filtre plakasında bulunan deliklerin tıkanması sonucu, filtrenin zamanında 

değişmemesi sonucu problemler oluşmaktadır. Makine bakımı ve temizlikleri 

zamanında yeterli olarak yapılmalıdır. Filtre temizlenmeli, gerekirse 

yenilenmelidir. 

 

 Granül ekstrüderi üzerinde bulunan gaz atma deliğinden çıkan zararlı gazların 

çalışan üzerinde olumsuz etkileri görülebilir. Bu kısıma konulacak bir gaz emici 

sistem bu problemi ortadan kaldıracak bir çözüm olabilecektir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Atölyenizde mevcut bulunan bir geri dönüşüm makinesinde üretimde meydana gelen 

hataları tepit ederek çözüm yollarını uygulayınız. 

 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Üretim hatalarını tespit ediniz. 

 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 İş önlüğünü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Özellikle granül ekstrüderinde çalışırken 

koruma gözlüğü ve eldiven kullanınız. 

 Geri dönüşüm makinesinden çıkan 

granül ürünleri kontrol ederek hataları 

belirleyiniz. 

 Hatalı ürünlerdeki eksikleri, renk, boyut, 

kabuklanma, çiziklik gibi durumları ve 

miktarlarını tespit ediniz. 

 Hatanın hammadde, kalıp, çalışma 

şartları veya makineden mi 

kaynaklandığını araştırınız. 

 Hatanın nereden kaynaklandığını 

bulmadan ayar değişikliği yapmanın 

üründeki problemi ortadan 

kaldırmayacağını unutmayınız. 

 Uygun çözüm yollarını belirleyiniz. 

 

 Hatanın nereden kaynaklandığını tespit 

ettikten sonra problemi gidermek için 

gerekli çözüm yollarını belirleyiniz. 

Bunun için gerekiyorsa bu modülün 

ikinci faaliyetinde bulunan ürün hataları 

ve çözüm yolları konusunu tekrar 

inceleyiniz. 

 Uygun çözüm yollarını uygulayınız.  Tespit ettiğiniz çözüm yollarını kademeli 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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olarak uygulayınız. Üründe sonuçlarını 

inceleyiniz. Parametre değerlerini üretim 

formlarına not alınız. 

 Her polimerde üretim parametreleri 

farklılıklar gösterir. Mesela HDPE’de 

kullanılan sıcaklık, hız ve basınç 

değerleri, PVC malzemede daha farklı 

olmaktadır. Hataları çözümlerken bu 

hususu da dikkate alınız. 

 Problem çözümünde uygulama yaparken 

çevreye duyarlı olarak, iş etiğine uygun 

davranınız. 

 Uygulanan çözüm yollarını kontrol 

ediniz. 

 

 Tespit ettiğiniz hatalara uygun çözümleri 

uyguladıktan sonra yeniden üretim yapıp 

sonuçlarını değerlendiriniz. 

 Değerlendirme sonucunda eksik 

gördüğünüz kısımları veya ilave 

çözümleri tekrar uygulayabilirsiniz. 

 Uyguladığınız çözüm yönteminin, başka 

hatalara neden olup olmadığını, kontrol 

ediniz. 

 Çalışma sonunda makinenin ve çalışma 

ortamının temizliğini ve düzenini 

sağlayınız. 

 Çalışma sırasında lütfen iş etiğine 

uyunuz ve beraber çalıştığınız insanlara 

saygılı olunuz. 

 Hata analizi, tahmini ve ortadan 

kaldırılmasında başarılı olmak için kalite 

unsurlarının bilinmesi ve çok iyi bir 

araştırma yapılması gerekliliğini 

unutmayınız. 

 

 

 

 

 

 



 27 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

1 Geri dönüşüm makinelerinde üretilen ürünlerde oluşan hata 

bilgilerini okuyarak hata çeşitleri hakkında bilgi edindiniz mi? 

  

2 Makinenin çalışma parametrelerini, her elemanının görevini 

tam olarak yapıp yapmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

3 Üretim hatalarını tespit ettiniz mi?   

4 Hataları tespit ettikten sonra çözüm yollarını modüldeki 

bilgilerden faydalanarak ve öğretmeninize danışarak 

araştırdınız mı? 

  

5 Uygun çözüm yollarını belirlediniz mi?   

6 Uygun çözüm yollarını uyguladınız mı?   

7 Uygulanan çözüm yollarını kontrol ettiniz mi?   

8 Uyguladığınız çözüm yönteminin, başka hatalara neden olup 

olmadığını, kontrol ettiniz mi? 

  

9 Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

10 Süreyi iyi kullandınız mı? (5 saat)   

 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri 

faaliyete tekrar geri dönerek, araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak yapabilirsiniz. 

Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz 
 

1.  Granül ekstrüderi üzerinde bulunan gaz atma deliğinden çıkan zararlı gazların çalışan 

kişiler üzerinde olumsuz etkilerini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Gaz emici sistem yerleştirmek 

B) Gaz atma deliğini kapatmak 

C) Gazsız malzeme kullanmak 

D) Sıcaklıkları azaltmak 

 

2. Aşağıdaki nedenlerden hangisi üründe kirlenme hataları meydana getirebilir? 

A) Makineyi fazla çalıştırmak 

B) Makinenin modelinin eski olması 

C) Uygun ekstrüder kullanmamak 

D) Filtrenin zamanında değişmemesi 

 

3. Granül kafadan çıkarken kopmalar meydana geliyor. Sebebi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Ekstrüderin yavaş dönmesi 

B) Ortamda yabancı madde ve tozların bulunması 

C) Filtre plaka deliklerinin geniş oması 

D) Plastik eriyiğin sıcaklığının yüksek olması 

 

4. Plastik malzemenin kırıcıda uygun biçimde kırılmaması ne gibi problemler yaratır? 

A) Granül üretiminde lekelenmeler 

B) Plastik malzemenin ocakta yanması 

C) Kovanın düzensiz beslenmesi sonucu üretimde süreksizlik 

D) Malzemenin yıkama havuzuna girememesi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm makinelerinde üretim performansını etkileyen 

faktörlerden birisi değildir? 

A) Çalışan sayısının az olması 

B) Çalışma ortamının sıcaklığı 

C) Aydınlatma şiddeti 

D) Makinenin gücü 

 

6. Granül ürün üzerinde lekelerin oluşma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Süzgeç kullanılmaması 

B) Ortam neminin fazla olması 

C) Ekstrüder sıcaklıklarının düşük olması 

D) Üretim hızının uygun olmaması 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Eğer granül kalitesi operatörden operatöre değişiyorsa veya bir ortaya çıkıp bir 

kayboluyorsa, problemin kaynağını oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ortamdan kaynaklanan hatalar 

B) Makineden kaynaklanan hatalar 

C) Hammaddeden kaynaklanan hatalar 

D) Çalışandan kaynaklanan hatalar 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi hataların tespit edilmesi ve çözülmesinde önemli bir 

faktördür?  

A) Makinenin çalışma zamanının arttırılması 

B) Çalışanların periyodik eğitimi 

C) Kalite kontrol 

D) Temiz hammadde kullanımı 

 

9. Geri dönüşüm makinelerinde hız kontrol cihazlarının durma sorununu çözmek için ne 

yapılmalıdır? 

A) Vida devri düşürülmelidir. 

B) Makineye besleme yapan enerji hattı kontrol edilmelidir. 

C) Sıcaklıklar çok yüksek olabilir düşürülmelidir. 

D) Ana vidanın devri ayarlanmalıdır. 

 

10. Gaz atma deliğinden mal çıkması sorunu nasıl çözülebilir? 

A) Vida, kovan aşınmış olabilir, bakımı yapılır 

B) Makinenin ana şalterini kapatılıp açılır. 

C) Kayışların gerginliği kontrol edilir. 

D) Uygun hammadde kullanılır. 

 

11.  ‘Kafadan mal çıkmıyor’ probleminin çözüm yolu aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Hammaddede harici kirlilik mevcut ya da hammadde kalitesi düşük, uygun 

hammadde kullan. 

B) İşleme sıcaklığı çok yüksek, Uygun işleme sıcaklığını ayarla 

C) Ana motorun çalışıp çalışmadığını kontrol et. 

D) Karıştırma yetersiz, mevcut vidayı, mümkünse daha iyi karıştırma özelliğine sahip 

vida ile değiştir 

 

12.  Erimeyen tanecikler veya siyah benekler oluşma hatasının nedeni ve çözüm 

yollarından birisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kesim bıçaklarında körelme var, bileme yapınız. 

B) Vida, kovan aşınmış olabilir, bakımını yapınız. 

C) Makinenin ana şalterini kapatıp açınız 

D) Karıştırma yetersiz, mevcut vidayı, mümkünse daha iyi karıştırma özelliğine sahip 

vida ile değiştiriniz. 
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13.  Plastik granül kesiminde uzama yapıyor, kopmuyor nedeni ve çözüm yolu nedir? 

A) Kesim bıçaklarında körelme var, bileme yapınız 

B) Filtre teli delinmiştir, yeni tel ile değiştiriniz 

C) Kafa/ekstrüder kirli, vidayı çıkartınız kafayı açınız ve tüm parçaları temizleyiniz. 

D) Mevcut vidayı, mümkünse daha iyi karıştırma özelliğine sahip vida ile değiştiriniz 

 

14. Plastik geri dönüşüm makinelerinde kullanılan filtre plakaları genellikle hangi 

özellikteki malzemeden yapılmaktadır? 

A) Yüksek parlama özellikli kromlu malzemelerden 

B) Isıya dayanıklı sıcak iş çeliklerinden 

C) Darbeye dayanımlı çeliklerden 

D) Paslanmaz malzemelerden 

 

15. “4140” çelik malzeme içerisinde aşağıdaki elementlerden hangisi bulunmaz? 

A) Karbon (C) 

B) Silisyum (Si) 

C) Manganez (Mn) 

D) Nikel (Ni) 
 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.  

 

Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz, öğretmeninizden yardım alarak 

tamamlayınız. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI ÖLÇME ARAÇLARI  

(PERFORMANS TESTLERİ) 

 
Atölyenizde mevcut geri dönüşüm kalıbıyla yaptığınız granül üretimini makine 

teknolojisine uygun olarak durdurunuz. Geri dönüşüm makinesinde üretilen 

hammaddelerdeki hataları tespit ederek çözüm yollarını uygulayınız. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
 

Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

  DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

1 Çalışma ortamını kapatma işlemi için hazırladınız mı?   

2 İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

3 Makineyi durdurmadan önce son üretimin tamamlanmasını 

beklediniz mi? 

  

4 Geri dönüşüm makinesinin besleme motorunu kapattınız mı?   

5 Kırıcı ve kesme ünitesini durdurdunuz mu?   

6 Ön kırma ve yıkama ünitesini kapattınız mı?   

7 Yıkama ve sıkma ünitesini durdurdunuz mu?   

8 Agromer makinesini kapattınız mı?   

9 Granül ekstrüderinin motorunu kapattınız mı?    

10 Makinelerin ısıtıcılarını kapattınız mı?   

11 Granül ekstrüder gaz çıkış kapağını açtınız mı?   

12 Filtre süzgecini değiştirip yenilediniz mi?   

13 Çekici ve kesim ünitesini kapattınız mı?   

14 Makine ana panosundan enerjiyi kestiniz mi?   

15 Ana su girişini kapattınız mı?   

16 Geri dönüşüm makinelerinde üretilen ürünlerde oluşan hata 

bilgilerini okuyarak hata çeşitleri hakkında bilgi edindiniz mi? 

  

17 Makinenin çalışma parametrelerini, her elemanının görevini 

tam olarak yapıp yapmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

18 Hataları tespit ettikten sonra çözüm yollarını modüldeki 

bilgilerden faydalanarak ve öğretmeninize danışarak 

araştırdınız mı? 

  

19 Uygun çözüm yollarını belirlediniz mi?   

20 Uygun çözüm yollarını uyguladınız mı?   

21 Uygulanan çözüm yollarını kontrol ettiniz mi?   

22 Uyguladığınız çözüm yönteminin, başka hatalara neden olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

23 Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

24 Süreyi iyi kullandınız mı? (5 saat)   

 

Modül değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri tekrar 

ediniz. Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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BİLGİ DEĞERLENDİRME SORULARI 
 

Modül ile kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları (boşluk doldurup) cevaplayarak ölçünüz. 

1  Hataları azaltmanın yollarından en önemlisi çalışan kişinin ……………… ve çalışma 

sistemleri hakkında eğitilmesi, ………………………. ayak uydurmasıdır. 

2.  Geri dönüşümlü ……………………………………………… arasındaki ilişki, geri 

dönüşüm işinin başarısını veya başarısızlığını belirleyen faktördür. 

3.  Yüksek kaliteli son ürün imal etmek için hammadde olarak kullanılacak toplanmış 

malzeme, hem hiç kullanılmamış olan eş değerleriyle rekabet edilecek kadar 

..………….. olmalı hem de aynı şekilde ………………….. olmalıdır. 

4. Çalışma ortam sıcaklığının ve aydınlatmanın uygun olmaması 

sonucu…………………………………………. düşmeler meydana gelmektedir. 

5.  PVC gibi uzun süre ısı etkisinde kalınca yanabilen plastik malzeme ile çalışılmışsa 

ekstrüder kapatma işleminde son olarak ………………… temizleyici kullanılmalıdır. 

6.  Plastik sarması ……………………………………………çok yüksek olmasından 

kaynaklanır. Sıcaklıkları düşürünüz. 

7.  Son olarak geri dönüşüm makinesinde kapatma işlemi kontrol ünitesinden ve ana 

panodan ………………. , …………………………. kapatılması ile son bulur. 

8.  Bir problemi en rahat bulabilmenin şartı sürekli yapılan ……………………………... 

9.  Plastik granül üretiminde istenilen özelliklerde temiz hammadde elde edebilmek için 

öncelikle …………………………………………. yenilenmesi gerekmektedir. 

10. Ortamda bulunan toz ve yabancı maddeler granül kafadan 

……………………………………………… sebep olabilir. 

11.  Kapatma için gerekli ortam sağlandıktan sonra yapılacak ilk işlem …………………… 

kapatmaktır. 

12.  Geri dönüşüm makinelerinde granül üretimi, ………………………………… üretilen 

tel ya da halat şeklindeki üretime çok benzer. 

13. Granül ekstrüder ………………………. kapağı açılarak plastik malzemenin 

ekstrüderden boşalmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

14. Granül ekstrüderi üzerinde bulunan gaz atma deliğinden çıkan zararlı gazların 

………………………. olumsuz etkileri görülebilir. 

15.  Karıştırma yetersiz, mevcut ……………, mümkünse daha iyi karıştırma özelliğine 

sahip …………. ile değiştir. 

16.  Makinenin kurallara uygun biçimde kapatılmaması …………………………… zarar 

verebileceği gibi bir sonraki çalışma içinde ………….. oluşturur. 

17.  Uygun koruyucu malzemeler ( ………………………………………. vb.) kullanılır. 

18.  Kafadan sıcak kesim yapan geri dönüşüm makinesi ve soğuk kesim (pelletizer) yapan 

geri dönüşüm makinesidir. Her iki makinede ………………………………… sistemi 

ile üretim yaparlar. 

 

DEĞERLENDİRME 
Cevaplarınızı modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz 

Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz, öğretmeninizden yardım alarak 

tamamlayınız 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 11 A 

2 B 12 B 

3 A 13 A 

4 D 14 C 

5 B 15 D 

6 C 16 B 

7 A 17 D 

8 D 18 A 

9 C 19 C 

10 D 20 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 
  

1 A 6 B 11 C 

2 D 7 D 12 D 

3 B 8 C 13 A 

4 C 9 B 14 B 

5 A 10 A 15 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
  

1 
Makine özellikleri,  

Gelişen teknolojiye 
10 Çıkarken kopmalara 

2 
Malzemelerin toplanması ve ürün 

haline getirilmesi 
11 Besleme motorunu 

3 Yüksek kaliteli-Uygun maliyetli 12 Kapalı profil kalıbıyla 

4 Üretimde aksama ve performansta 13 Degazör (gaz çıkışı) 

5 Antipak 14 Çalışan üzerinde 

6 Mal girişindeki sıcaklığın 15 Vidayı – vida 

7 
Enerjinin kesilmesi,  

Su giriş vanasının 
16 

Makineye veya hammaddeye 

Tehlike 

8 Kalite kontrolüdür 17 Gözlük, eldiven, koruyucu başlık 

9 Filtrenin düzenli bir şekilde 18 Plastik eriyiğin ekstrüzyonu 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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DEĞERLENDİRME 
 

Modül ile ilgili eksiklikleriniz var ise ilgili faaliyetlere geri dönerek bu eksikliklerinizi 

tamamlayınız. 

 

Modülü başarı ile tamamladıysanız öğretmeninize danışarak bir sonraki modüle 

geçebilirsiniz. 

 

Değerli öğrencimiz Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim 3 modülünü bitirmiş 

durumdasınız. Eğer bu modülü başarı ile tamamladıysanız burada elde ettiğiniz yeterlikleri 

bundan sonraki modüllerde de sık sık kullanacağınızı unutmayınız. Bu konular birçok kez 

karşınıza çıkacaktır. Bunun farkında olarak bu modülde kazandığınız yeterliği geliştirmek ve 

güncel gelişmeleri takip etmek, alanınızda yeterli bir yetişmiş eleman olmanızı sağlayacaktır. 
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR 
 İnternette şişirme makineleri ile ilgili tanıtım yapan yerli ve yabancı siteler. 

 PAGEV yayınları ( Plastik Araştırma Geliştirme ve İnceleme Dergileri), 

 Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalıp sektörünün aylık yayınlanan dergileri. 

 SAVAŞÇI Ö.Tunç, Nurseli Uyanık, Güneri Akovalı, Plastikler ve Plastik 

Teknolojisi İstanbul 1998. 

 İŞLER Rahim, Davut Alanbay, Plastik İşleme Teknolojisi, Aliağa 

(PETKİM) 1990. 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR 



 37 

KAYNAKÇA 
 

 İŞLER Rahim, Davut Alanbay, Plastik İşleme Teknolojisi, Aliağa (PETKİM) 

1990 

 UĞUR A.Naci, Plastik Teknolojisine Giriş, Mazhar Zorlu Plastik E.M.L. 

Yayını 

 www.hastek.com.tr 

 www.tepro.com.tr 

 Plastik & Ambalaj Teknolojisi Aylık Dergileri İstanbul 2000  - 2005 

 PAGEV Plastik Araştırma Geliştirme Dergisi İstanbul 2002 – 2005 

 TÜFEKÇİOĞLU Erkan, Akif Yamalı, Erden Markoviç, Haluk Koltuksuz, Sabri 

Özerdoğan, Polietilen ve Plastiklerin İşleme Teknolojileri El Kitabı, Aliağa 

Petrokimya Sanayi ve Tic. A.Ş. 

 www.gunduzmakine.com İZMİR 

 FİMAK Makine Plastik San. TİC. LTD. STİ. 

 NETPLASMAK Makine Plastik San. TİC. LTD. STİ. 

 ÜSTÜNİŞ Makine Plastik San. TİC. LTD. STİ. 

 GÜNDÜZ Makine Plastik San. TİC. LTD. STİ. 

 Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı 

 PLASDER Makine Plastik San. TİC. LTD. STİ. 

 Plastiklerin Kullanım Alanı ve Geri Dönüşümü, www.turkstudent.net 
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