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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0309 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL/MESLEK Lastik Üretimi  

MODÜLÜN ADI Lastik BileĢenlerini OluĢturma 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül; lastiğin sırt, yanak bileĢenlerini, gövde 

katlarını, çelik kuĢaklarını ve lastik topuğunu 

oluĢturabilme ile ilgili bilgileri içeren öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 
Lastik Hamuru Ham Maddelerine Uygulanan Testler 

5 modüllerini baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Lastik katmanlarını oluĢturmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında ASTM standartlarına 

uygun olarak lastik bileĢenlerini oluĢturabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Lastiğin sırt, yanak bileĢenlerini 

oluĢturabileceksiniz. 

2. Lastiğin gövde katlarını ve çelik kuĢakları 

oluĢturabileceksiniz. 

3. Lastik topuğunu oluĢturabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 

Sınıf, atölye, laboratuvar, iĢletme, kütüphane, ev, 

bilgi teknolojileri ortamı vb. kendi kendinize veya 

grupla çalıĢabileceğiniz tüm ortamlar  

Donanım: 

Projeksiyon, bilgisayar, DVD çalar, televizyon, 

ekstruder, kesici aletler, kalender makinesi, çember 

makineleri  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, 

eĢleĢtirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 1 

GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Ġnsanlar daha iyi ve kolay yaĢayabilmek için ilk çağlardan beri doğanın tüm 

olanaklarından faydalanarak araĢtırmaya giriĢmiĢlerdir. Ġnsan yaĢamını güzelleĢtirecek, daha 

rahat ve mutlu bir dünya yaratmak için araĢtırmalar bugün devam ettiği gibi gelecekte de 

devam edecektir. 
 

Günümüzde lastik firmaları ARGE faaliyetlerine milyarlarca euro kaynak 

ayırmaktadırlar. Binlerce insan bu sektörde istihdam edilmektedir. Ülkemiz, otomotiv ve yan 

sanayi sektörleri olarak dünyada en önemli ülkelerden biridir. Birçok uluslararası lastik 

markası, imalat ve araĢtırma geliĢtirme faaliyetlerini ülkemizde sürdürmektedir. Günümüzde 

olduğu gibi gelecekte de bu sektörde kalifiye ara eleman ihtiyacı had safhada olacaktır. 
 

Bu modül ile lastiğin sırt, yanak bileĢenlerini, lastiğin gövde katlarını ve çelik 

kuĢakları ve lastik topuğunu oluĢturabileceksiniz. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Lastiğin sırt ve yanak bileĢenlerini oluĢturabileceksiniz 
 

 

 

 

 Herhangi bir polimer malzeme yapılırken o polimerin mekanik özelliği neden 

önem kazanır? AraĢtırınız. 

 Polimerlerin monomer çeĢitlerine göre nasıl sınıflandırıldığını araĢtırınız, 

bulduğunuz bilgileri sınıfa getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. EKSTRUDER 
 

Ekstruder, lastik ve plastik endüstrisinde kullanılan temel makinelerdendir. Lastik 

imalat sürecinde mikserden alınan karıĢımı kalenderlemeye basınçlı ve kesintisiz olarak 

gönderdiği gibi çıkıĢına takılan farklı kalıplar yardımıyla direkt olarak ürün de elde edilebilir 

(hortum, ayakkabı tabanı, lastik tabaka, kablo gibi). Bu nedenle ekstruderleri lastik 

resimlendirme makinesi sınıfına sokabiliriz. Ama bunun yanında küçük imalatlarda karıĢım 

makinesi olarak da kullanılmaktadır. Bazı ekstruder modelleri Ģunlardır: 
 

 Farrel  Royle   NRM   Adamson   Troister   Berstorff  

 Erie   RMS   Uniroyal  Iddon  Kobe  Anzani 
 

1.1. Ekstruderlerin ÇalıĢma Prensipleri 
 

Bir önceki modülde karıĢım hamuru hazırlama ve karıĢtırma iĢlemini görmüĢtük. 

Lastik imalatı; reçete hazırlama, reçeteye göre hamuru karıĢtırma, resimlendirme ve piĢirme 

iĢlemlerinden oluĢur. ġimdi karıĢımı elde ettikten sonra resimlendirme iĢlemine geçiyoruz. 
 

KarıĢım kapalı karıĢtırıcıdan çıktıktan sonra kalender veya ekstruderlerde 

resimlendirilir. Ekstruderler lastik hamurunun bir nozuldan (fıskiye biçiminde konik ağız) 

güç kullanılarak dıĢarıya doğru itildiği ve hamura sonsuz boyda belirlenmiĢ, kesitli bir resim 

verildiği makinelerdir. Bu güç; bir piston, bir vida ya da itici olan herhangi bir düzenek 

olabilir. Ekstruderlerin piyasadaki diğer bir adı da "bodinoz"dur. Çok farklı amaçlarda 

kullanılır. Ekstruderde çekilen karıĢım, bir sonraki iĢlemde kullanılacağı boylara kesilir. 

Ayakkabı tabanı imalatından oto lastiği sırtına kadar tüm iĢlemlerde bu teknik 

kullanılmaktadır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 4 

  

Resim 1.1: Tipik bir ekstruder 

1.2. Ekstruderlerin Kullanıldığı Yerler 
 

 Polimer üretiminde sentetik kauçukların üretim sırasında taĢıdıkları suyu 

uzaklaĢtırmakta kullanılır. 

 Peptizasyonda doğal kauçuğun mastikasyonu amacıyla kullanılır. 

 Hamur yapımında kullanılır. 

 Banburyden gelen hamuru Ģerit çubuk hâlinde çekmekte kullanılır. 

 Hamuru misket olarak çıkarabilir. 

 Ġki toplu kalenderleri direkt olarak besler. 

 KarıĢımı yapılan hamur içindeki dağılmamıĢ ya da topak olarak kalmıĢ 

parçacıklar ekstruderde süzülür. 

 Konfeksiyona resimli profil hazırlamakta kullanılır. Kalıplanacak parçanın Ģekli 

önceden verilir. 

 Kablo, hortum, iç lastik, plaka-Ģerit, profil, sızdırmazlık elemanları gibi direkt 

olarak ürün çıkarabilir. 
 

Bugün ekstruderlerde en çok kullanılan üç tip itici güç Ģunlardır: 
 

 Piston 

 Vida 

 DiĢli 
 

1.3. Ekstruderlerin ÇeĢitleri 
 

1.3.1. Pistonlu Ekstruder 
 

Bu tip makinelerde kauçuk karıĢımı, vida ile değil isminden de anlaĢılacağı gibi piston 

ile sıkıĢtırılarak çıkıĢa doğru itilir. Ġki silindirli makinelerde hazırlanmıĢ rulolar, sıcak olarak 

makinenin içine yerleĢtirilir. Kalıbın bulunduğu menteĢe ile bağlı kafa kapatılır ve kilitlenir. 

Hidrolik pistonla itilen karıĢım kafaya yerleĢtirilen kalıptan çıkar. Sürekli akıĢ olmadığı için 

bu tip ekstruderler profil çekiminde genelde kullanılmaz. Kalıbın dıĢına yerleĢtirilmiĢ 

bıçaklar dönerek çıkan profili keser, kalıplı imalatta kullanılmak üzere parçalara ayırır. Bu 

parçalar 1 gm hassasiyetle kesilebilir. Piston basıncının sabit tutulur olması bu hassasiyeti 

temin eder. Pistonlu ekstruderlerde sıcak hamur rulolar kullanıldığı gibi besleme bazen 

misket hamurlarla yapılabilir. Sürekli akıĢ sağlanması için çift pistonlu ekstruderler de 

bulunmaktadır. Vidalı ekstruderlere göre daha az verimlidir.  
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1.3.2. Tek Vidalı Ekstruder 
 

Bu tip makineler kauçuk karıĢımlarını tüp, profil, hortum, tekerlek, sırt kauçuğu, levha 

veya farklı profillerin resimlendirilmesinin yanı sıra kablo ya da tellerin kaplanması için de 

kullanılır. Vidalı ekstruder et kıyma makinesine benzer.  
 

Vidalı ekstruderler aĢağıda belirtilen yedi bölümden meydana gelir: 
 

 Güç ünitesi: Motor 

 Güç aktarma ünitesi: Redüktör, Ģanzıman, kasnak ve kayıĢlar 

 Vida sabitleme kısmı: Büte, yataklar ve rulmanlar 

 Besleme ağzı  çoğunlukla besleme ruloları ile 

 Gövde – kovan 

 Kafa 

 Kalıp 

 

ġekil 1.1: Ekstruderin kısımları 

Ekstruder, elektrikli bir motordan güç alır. Elektrikli motor, mikserler gibi DC (doğru 

akım) ile çalıĢır. Bunun sebebi istenilen zamanda ekstruder sıcaklığını ve mil hızını kolayca 

değiĢtirebilmektir. Motor diĢli kutusu, kayıĢ kasnak tertibatları vasıtasıyla ekstruderin “büte” 

yani yatak kısmına güç ve hareketi iletir. Ekstruder mili bu kısma yataklanır. Mil çapı 

değiĢerek kalıp kısmına kadar bir kovan (silindir) içerisinde uzanır. Kovan üzerinde soğutma 

kanallar ve besleme hunisi vardır. Besleme hunisine karıĢım, mikserde konveyör yardımıyla 

genellikle rulo Ģekline gelir. Ekstruder mili üzerindeki helozonik kanallı mil tarafından 

karıĢım süzülerek huni Ģeklindeki kalıptan basınçlı bir resimde dıĢarıya çıkarılır veya baĢka 

bir kalıp içerisinde karıĢıma resim verilir. Eğer tabaka imalatı istenildiğinde ekstruder 

çıkıĢına iki toplu bir kalender konup direkt tabaka imal edilebilir. Helezon ve kovan içten 

veya dıĢtan soğutma özelliğine sahiptir. Elde edilecek ürüne göre soğutma ya da ısıtma 

yapılabilir. Ekstruder içerisindeki karıĢım sıcaklığı, silindir içerisinde termokupul denilen 

sensörler yardımıyla her vakit ölçülmektedir.  
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ġekil 1.2:Tabaka imalatında kullanılan 

kalender 

ġekil 1.3: Ekstruder gövdesine yerleĢtirilen 

termokapıllar 

Ekstruderde vida uzunluğu vida çapının katları ile veya oranı Ģeklinde ifade edilir. 

Örneğin, çapa oranla boy 5 misli ise 5.D veya 5 L/D olarak isimlendirilir. Genel olarak 3.D 

ile 6.D oranında olanlar sıcak beslemeli, 12.D-24.D arası olanlar ise soğuk beslemeli olur.  
 

Kauçuk karıĢım, vida tarafından iteklenirken mastike olur ve ısınır. Böylece karıĢımın 

viskozitesi düĢer. Ayrıca düĢük viskoziteli karıĢımın kalıptan çıkması daha da kolaylaĢır. Isı 

kontrolü çok önemlidir. Vidayla iteklenen karıĢımın gerek vida yüzeyi gerekse silindir iç 

yüzeyine sürtünme kat sayısı, ekstruder kafa yapısı ve kalıp profili de ürün verimini çok 

etkiler. 
 

KarıĢımın çıkıĢı için gerekli olan basıncın vidanın devri ile ilgili olmasının yanı sıra 

sürekli aynı debideki akıĢın sağlanması için çok farklı Ģartların da olması gerekir. Vida 

çapının kalıp profiline uygun olmasının yanında vidalı mil ve silindir arasındaki boĢluk da 

çok önemlidir.  
 

Vida adımları dar olursa basınç yükselir. Eğer devir tam olarak ayarlanamazsa 

doğacak yüksek basınçtan yüksek ısı oluĢur, malzemenin ekstruder içerisinde piĢmesine 

neden olabilir. Bu nedenle vidaya resim verirken ilk giriĢte geniĢ doluluk oranı, ileride ise 

daralan bir haznede kontrollü yüksek basınç oluĢması istenir. Gereğinden uzun aĢırı enerji 

tüketimi, fazla sürtünme ve ısı yükselmesi gibi istenmeyen olaylara yol açar. 
 

Sıcak beslemeli sistemlerde kauçuk karıĢımı önce iki silindirli makinede ısıtılmıĢ 

olduğu için kısa olan vidada iteklenirken daha az yol aldığı için ısı yükselmesi daha kolay 

kontrol altına alınır. Özellikle tabii kauçuklu karıĢımlarda kauçuğun sinirleri tekrar kırılmıĢ 

olduğu için daha elastik yapıda olan karıĢım, daha düĢük ısı üretir. Lastiklerin sırt 

kauçuklarında çok geniĢ ve kalın profillerin çekiminde bu sistem tercih edilir. Böyle profiller 

için vida çapları 150 mm ve 600 mm arasında değiĢir   

   

Resim 1.2: Ekstruder vidası, çap ve adımı 
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Ġnce profil çekiminde kullanılan ekstruderlerin vida çapları 60–120 mm arasında tercih 

edilir ve soğuk beslenir olarak yapılabilmesi için uzun vida kullanılır.  
 

Ekstruderde önemsenmesi gereken bir baĢka husus, kafa dizaynıdır. Öncelikle kafa 

gövdeye çok iyi ve sağlam oturtulmalı, gövde ile arasından sızıntı olmamalı ve oluĢan basınç 

sonunda gövdeden ayrılmamalıdır. Buna karĢılık arada bir temizlik için kolay sökülebilmeli, 

kalıp ve kalıp gövdesi kafa içinde kolay ayarlanabilmelidir. Ekstruderin en sıcak bölgesi 

kafadır. En yüksek basınç burada oluĢur ve en fazla ısı burada açığa çıkar. Bu yüzden kalıp 

ve kalıbın içindeki gövdenin soğutulması çok önemlidir. Isı, hamurun akıĢkanlığını artıracağı 

için aslında üretim hızının lehine bir olaydır. Ancak ısının fazlası hamurun kafa içinde 

piĢmesine de neden olabilir. Bu yüzden makine sanayinde kafayı üretenle ekstruderi 

kullanan arasında sıkı iĢ birliği tercih edilmelidir. Kafa üreticisinin mühendisleri, akıĢkanlar 

mekaniğini özellikle Newton akıĢkanlarının mekaniğini çok iyi bilmeli, lastik üreticisinin 

elemanları ise çalıĢacakları hamurların piĢme eğrileri hakkında oldukça fazla bilgi sahibi 

olmalıdırlar. 

 

Resim 1.3: Lastik fabrikalarında kullanılan büyük hacimli ekstruder 

1970‟ten sonra pimli barrel soğuk beslemeli ekstruderler imal edildi ve prensipte az da 

olsa bir değiĢiklik oldu. Vida boyunca silindir (kovan) üstüne yaklaĢık 10 yerde ve dairesel 

olarak her kesimde 5-6 pim yerleĢtirilen bu sistemde pim uçları vidanın kanallı yapımı 

sayesinde orta çapa kadar dayanarak hem vidayı sabit tutar hem de etrafından geçen kauçuk 

karıĢımı bölüp tekrar birleĢtirerek homojenliği artırır. Böylece normal vidaya nazaran daha 

iyi karıĢım ve sonuç elde edilir. Bu sistemde silindir yüzeyi vidaya göre daha tutucu 

yapılarak vida adımları içinde malzemenin birikip geri tepmesi önlenebilir. Daha iyi bir 

sonuç için vida ısısı silindire göre biraz yüksek tutulabilir. Ancak bu ön piĢmeye sebep 

olmamalıdır. 
 

1.3.3. Ġki Vidalı Ekstruder 
 

Bazı ekstruderlerde tek bir kovanda yapılacak iĢin niteliğine göre iki vida bulunur, 

hatta bu iki vidanın konumları da değiĢik olabilir. 
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Resim 1.4: Ekstruder vidaları ve çalıĢma biçimleri 

Ġki vidanın arkasında küçük, genellikle 2 silindirli hamur makinesi bulunur. Lastik 

fabrikalarında iki vidalı ekstruderler genellikle banbury mikserlerle beraber çalıĢır. 

banbury‟de hazırlanan sıcak karıĢım, iki vidalı ekstruderin besleme hunisinden içeriye alınır. 

Ekstruderden geçen karıĢım, hamur makinesinden de geçerek tabaka Ģeklinde ürün hâline 

gelmiĢ olur . 

   

Resim 1.5: Hidrolik motorlu iki vidalı farrel ekstruder 

 

Ġstenilen Özellikler Örnek Değerler 

Maksimum proses uzunluğu  36 L/D 

Ekstruder delik çapı  37 mm  

Vida dıĢ çapı  36,5 mm 

Vida iç çapı 23,5 mm 

Çap oranı  1,55 

Vida kanal derinliği  6,25 mm 

Vida kanal uzunluğu 31 mm 

Maksimum vida hızı 500 dev/dk. 

Maksimum güç 18,5 kW 

Maksimum tork (moment) 176 Nm 

Tablo 1.1: Ekstruder özellikleri 

Ġki vidalı ekstruderler karıĢım hazırlama iĢlemlerinde daha yaygın olarak kullanılır. 
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1.3.4. Pimli Tip Ekstruder 
 

Oto lastik üretiminde ve conta, hortum, konveyör bant üretiminde kullanılır. Bu 

ekstruder serisinin farkı vida-kovan (barrel) kombinasyonundan kaynaklanmaktadır. Vida ve 

barrrel uygulamaya bağlı olarak 12‟ye kadar pim sırasına sahiptir . 

 

ġekil 1.4: Pimli tip ekstruderlerde pimlerin yerleĢimi 

Geleneksel tip büyük ve soğuk beslemeli ekstruderlerde sıcaklık ve viskozite 

farklılıklarına bağlı olarak rotasyonel akıĢ sırasında malzeme katmanları arasında malzeme 

alıĢveriĢi olmadığı zaman vida diĢleri arasında adacıklar oluĢabilir. Bu adacıklar kendilerini 

birbirlerinden izole edip malzemenin homojen karıĢmamasına neden olur. QSM PIN tipi 

ekstruderlerde gövdeye bağlı olan iğneler, vida diĢlerindeki karĢılık gelen açıklıklardan 

geçerek kauçuk akıĢını böler ve vida adımları içindeki malzemenin birbiriyle homojen olarak 

karıĢmasını sağlar. 
 

Normal olarak nitritlenmiĢ çelikten üretilir, farklı uygulamalar için özel çelikler de 

kullanılabilir. Ekstruder gövdesi değiĢtirilebilir gömlekli olarak üretilmektedir, gömlek 

isteğe bağlı olarak aĢınmaya ekstra dirençli malzeme ile de kaplanabilir. 

 

Resim 1.6: Pim tipi ekstruderler 

1.3.5. Radyal Tip Ekstruder 
 

ÇalıĢması iki vidalı ekstrudere benzer. Fakat ürün çıkıĢı uç kısımdan değil yan 

kısımdandır. Bu tip ekstruderler daha çok karıĢım hazırlamakta kullanılır. 
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Resim 1.7: Radyal ekstruderler 

1.3.6. Dilimleme Kafalı Ekstruderler (Shear Head) 
 

Çok az kullanılan bir ekstruder çeĢididir. Rotorla ona paralel ve sabit olan gövdenin ön 

duvarı arasına bir resimde itilen hamur, iki parça arasında bir dilim gibi kalıp rotorun 

dönmesi yüzünden kaçacak yer ararken ön yüzün ortasında bulunan delikten kafa ve kalıba 

geçer. Bu resimde yapılan ekstruderde çok hassas ölçüler sağlanamaz. 
 

1.4. DiĢli Pompalar 

 

ġekil 1.5: DiĢli pompa destekli ekstruder Ģeması 

DiĢli pompalar diğer tiplerde vida ya da pistonla gerçekleĢen hamuru itme iĢini, aynı 

eksende hamuru içine alacak resimde birbirine aksi yönünde dönen iki diĢli yolu ile çalıĢır. 

Burada amaç, hamurun akmaya karĢı direncini kırarak akımı düzenli hâle getirmektir. ġeritle 

beslemede hamuru dıĢardan itmek mümkün olmadığından bu biraz zordur. Çift rulolu 

sistemde hamur diĢlilerin bulunduğu hazneye devamlı itilir. Vidalı beslemede hamuru 

diĢlilerin arasına daha düzenli vermek mümkün olduğundan bu düzenekte daha hassas 

ölçümde ürün çıkarılır.  
 

DiĢli pompa, ekstruderle kalıp arasına yerleĢtirilmiĢtir. Amacı yukarıda da 

bahsedildiği gibi akımı düzenli hâle getirerek ürün kalitesini yükseltmektir.  

 

ġekil 1.6: DiĢli pompa 
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1.5. Ekstruderde Ko-Ekstruzyon 
 

Ekstruderde çekilen ürünün birden fazla renkli olması istenebilir. Bu gibi durumlarda 

ana ekstruderin kafasının çıkıĢındaki kalıbın çok uygun bir bölgesinden ikinci ya da daha çok 

ekstruder vasıtası ile değiĢik renkteki hamurlar ürün boyunca çizgi hâlinde eklenir. Bu 

çalıĢmalarda iki hamurun bağdaĢır olması, piĢme rejimlerinin aynı olması lazımdır. Hatta 

bütün hamurların aynı kauçuktan yapılmıĢ olması tercih edilir. Bunun yanında her yönden 

gelen hamurların dozlarının uyumlu olması çok önemlidir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Lastiğin sırt ve yanak bileĢenlerini oluĢturunuz. 

Kullanılan araç ve gereçler: Ekstruder, kesici aletler 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yapılacak iĢe göre ekstruder  

seçimini yapınız. 

 Ekstruder soğuk beslemeli veya sıcak beslemeli 

seçilebilir.  

 Çekilecek tabaka kalınlığına göre vida çapını 

göz önünde bulundurmayı unutmayınız.  

 Ekstruderin mekanik ve ısıl gücünü iĢe 

baĢlamadan önce değerlendirmeyi unutmayınız. 

 Çekilecek Ģeride göre ekstruder 

kafası seçiniz. 

 Elde edilecek her ürün için ekstruder kaba kalıp 

Ģekli farklıdır.  

 Size verilen ölçüde bir kalıp tercih ediniz. 

 Seçilen kafayı ekstrudere monte 

ediniz. 
 Sızıntı olmamasına dikkat ediniz. 

 Ekstruder çalıĢma sıcaklığını 

belirleyiniz. 

 Ekstruder çalıĢma sıcaklığını göstergelerden 

takip ediniz. 

 Ekstruder vidası için uygun 

devir sayısını seçiniz. 

 YanlıĢ seçimlerde, vida fazla hızlı olduğu 

takdirde çok ısınacaktır.  

 YavaĢ olduğu hâllerde ise kafa ve kalıp kısmı 

aĢırı zorlanacaktır. 

 Ekstruder kalıbından dökülen 

ürünü gözle kontrol ediniz ve 

soğumasını bekleyiniz. 

 Ekstruderden sonra eğer hamur makinesi veya 

kalender kullanılıyorsa karıĢımın ekstruder çıkıĢı 

ile kalender toplarının dönüĢ miktarlarında 

denge olmalıdır. 

 Kesilecek parçaları uygun bir 

resimde kesme aparatını 

kullanarak kesiniz. 

 Kesici aparatı kullanırken dikkatli kullanınız. 

 Sonuçları rapor ediniz.  AlmıĢdığınız notlardan raporunuzu hazırlayınız. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır  

1. ĠĢ önlüğünüzü giyip güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2. Yapılacak iĢe göre ekstruder seçimi yaptınız mı?   

3. Çekilecek Ģeride göre ekstruder kafası seçtiniz mi?   

4. Seçilen kafayı ekstrudere monte ettiniz mi?   

5. Ekstruder çalıĢma sıcaklığını belirlediniz mi?   

6. Ekstruder vidası için uygun devir sayısını seçtiniz mi?   

7. Ekstruder kalıbından dökülen ürünü gözle kontrol edip 

soğumasını beklediniz mi? 
  

8. Kesilecek parçaları uygun bir resimde kesme aparatını 

kullanarak kestiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Ekstruderde belli hızda dönen ve karıĢımı kafa kısmından çıkaran parça hangisidir? 

A) Büte 

B) Huni 

C) Vida 

D) Kovan 
 

2. Ekstruderde aĢağıdaki iĢlemlerden hangisi yapılmaz? 

A) Hortum çekme 

B) Profil çekme 

C) Hamur oluĢturma 

D) Kord kaplama 
 

3. Ekstruderlerin piyasada kullanılan ismi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Bodinöz 

B) Mikser 

C) Çember makinesi 

D) Vulkanizör 
 

4. Pistonlu ekstruderlerde aĢağıdaki iĢlemlerden hangisi yapılamaz? 

A) Misket hamur çıkarma 

B) Uzun hortumlar üretme 

C) Sızdırmazlık elamanları üretme  

D) Ayakkabı tabanı üretme 
 

5. Bir ekstruder tanımlanırken 6 L/D ifadesi hangi anlama gelir? 

A) Ekstruder çapı boya nispeten 6 kat daha fazladır. 

B) Ekstruder boyu çapa nispeten 6 kat daha fazladır. 

C) Ekstruder çapı 6 cm‟dir. 

D) Ekstruder boyu 60 cm‟dir. 
 

6. Bir ekstruder hangi makine ile birlikte kullanılmaz? 

A) Kalender 

B) Mikser 

C) Giyotin 

D) Hamur makinesi 
 

7. Bir ekstruder seçilirken hangi özelliklerine öncelikle bakılır? 

A) Çap boy oranlarına 

B) Maksimum hız ve gücüne  

C) Maksimum tork (moment) miktarına 

D) Hepsi 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Ekstruderde diĢli pompa ne iĢ görür? 

A) Ekstruderden çıkan karıĢımı basınçlı olarak kalendere itekler. 

B) Ekstrudere giren malzemeleri basınçlı olarak huniye itekler. 

C) Ekstruderden çıkan karıĢımı basınçlı olarak kafa kalıbına itekler. 

D) Ekstrudere basınçlı yağlama yapar. 
 

9. Ko-Ekstruzyon nedir? 

A) Renkli hamur karıĢtırma 

B) Renkli profil vb. ürün çıkarma 

C) Renkli katman oluĢturma 

D) Hiçbiri 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2 

 

 

 

 

 

Lastiğin gövde katlarını ve çelik kuĢakları oluĢturabileceksiniz. 
 

 

 

 

 ÇalıĢma hayatında (iĢ ortamında), lastik iĢlemede kullanılan kalender 

çeĢitlerini araĢtırınız. 

 BulmuĢ olduğunuz kalenderleri özelliklerine göre sınıflandırınız. 

 Kalenderlerde kaplama metotlarını araĢtırınız. 

 

2. TEKSTĠL VE ÇELĠK KALENDERLER 
 

Kalenderle çalıĢmak, kauçuk hamuru yapıldıktan sonra hamuru resimlendirmek 

amacıyla kullanılan tekniklerden biridir. Kalender kâğıt sanayinden alınmıĢ, ısıtılmıĢ topların 

(vals) arasından ince levha çekmeye yarayan bir makinedir. Kalenderler top adedine ve 

yerleĢtirilme Ģekline göre isim alır. 

 

ġekil 2.1: Kalender toplarının diziliĢ biçimleri 

 Kalenderlerin kullanılma amaçları aĢağıda gösterilmiĢtir. 
 

 Kauçuk hamurunu plaka hâlinde içinde hava kabarcıkları olmadan 

düzgün bir biçimde çekmek 

 GeniĢliği kalenderin geniĢliğine uyan bezlerle ya da iki taraflı hamurla 

kaplamak 

 Bu iĢlemler iki ayrı teknikle yapılır. 
 

 Düz kaplama: Hamur kalenderden geçen bezin üzerine sadece iki topun 

aralığından geçecek kalınlıkta bastırılarak kaplanır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 2.2: Kalerderde ürün elde edilmesi 

 Friksiyonlu kaplama: Kalender topları arasındaki devir farklılığından bez 

topların arasından geçerken hamur, hem topların aralığının neden olduğu 

baskı ile hem de devxir farkının neden olduğu itme ile bezin çözgü ve 

atkılarının arasına zorla itilir. Bu teknikte sağlanan bez hamur 

kaynaĢması ve yapıĢması doğal olarak diğer tekniğe göre daha fazladır. 
 

o Beze kat ilave etmek: Daha önce üzeri kaplanmıĢ bir bezin üzerine 

baĢka bir bezi kaplayarak ilave etmek ve iki ya da daha fazla bezi 

bu resimde üst üste yapıĢtırmak 

o Desenli hamur plakaları çekmek: Özellikle ayakkabı sanayisinde 

taban hamurunu üzerinde desen bulunan topun desenine göre 

çekmek (Son zamanlarda bu tekniğin kullanılması bir hayli 

azalmıĢtır.) 

o Yine kalender topu üzerindeki desene ya da Ģekle göre çeĢitli 

profiller çekmek 
 

2.1. Kalenderlerin Yapısı ve ÇalıĢması 
 

Genellikle kalenderlerin yapısı denildiğinde ilk akla gelen makine üzerindeki top 

(vals) adedi ve bu topların diziliĢ biçimidir. 
 

Top Adedi Kullanım Amacı 

2 2 mm‟den daha kalın kaba hamur plakaları çekmek 

3 Hamur plakası çekmek, tek taraflı bez kaplamalar yapmak 

4 Çok iyi kalitede hassas kalınlıkta hamur plakası çekmek, tek geçiĢte 

bezi iki taraflı kaplamak 

4‟ten fazla Daha çok plastik sektöründe hassas çekimlerde kullanılır. 

Tablo 2.1: Kalender top adedi ve kullanım amaçları 

Kalenderlerin top adedi ve bu topların kullanım amacı Tablo 2.1‟de gösterilmiĢtir. 
 

Bir kalenderin kısaca tanımlanması Ģu resimde yapılmaktadır: 

Top adedi x Top çapı x Top boyu x Topların diziliĢi 

Örneğin: 3 x 0,702 x 1750 I gibi. 
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Bu örnekte; 
 

3   : Top adedini 

0,702  : Top çapının 702 mm olduğunu 

1750  : Top boyunu mm cinsinden 

I   : Topların diziliĢini göstermektedir. 
 

Toplar arasındaki kuvvet yaklaĢık 1 cm„de 100 kgf‟dir. Bazı durumlarda bu kuvvet 

400 kgf‟a kadar çıkabilir. Topların bağlandıkları ve ayak denilen gövdelerin bu yüksek 

kuvvetleri karĢılamaları gerekir. Toplar aynı hamur makinelerinde olduğu gibi yatay 

konumda ayakların içinde top pozisyonuna göre sabit ya da ayarlanabilir yerleĢtirilmiĢ 

biçimde sürtünmeyi ve aĢınmayı en aza indiren kızıl yatak ya da rulmanlarda döner. DönüĢ 

enerjisi her top için ayrı ayrı sağlanabileceği gibi hamur makinesinde olduğu gibi bir 

motordan büyük diĢliye iletilir, dönen sabit diĢli kafa diĢlileri ile diğer diĢlileri döndürür.  

 

ġekil 2.3: Kalenderin kısımları 

Friksiyon kafa diĢlileri ile yapılabileceği gibi ayrı motora sahip toplarda çok değiĢik 

friksiyon olanakları oluĢur. Topların içinde yine hamur makinesinde olduğu gibi ısıtabilme 

ve soğutabilmeye olanak tanıyacak biçimde boĢluk vardır. Kalenderlerin yüzeyleri çok 

düzgün ve temiz olmalıdır. 
 

AĢağıdaki kalender 5 toplu 510 mm top çaplı, 1680 mm top boyu olan L tipi bir 

kalenderdir (5 x 510 x 1680 L). Bütün kalenderler bu özeliklerine göre seçilir.  

 

Resim 2.1: Toplu friksiyonu değiĢtirilebilen kalender 
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2 toplu kalenderler sadece hamur plakası çeker. 3 ve 4 toplu kalenderlerde hamur 

plakası çekildiği gibi bez de kaplanır. 3 toplu kalenderlerde bezin sadece bir yüzü hamur 

kaplanırken 4 toplu kalenderlerde istenildiğinde bezin her iki tarafı kaplanabilir. 

 

Resim 2.2: Çok toplu kalender 

 

3 Toplu 

Kalenderde 

Hamur Çekimi 

3 Toplu Kalenderde Bez Kaplama 
4 Toplu Kalenderde Bezin iki 

Tarafının Birden Kaplanması 

ġekil 2.4: Kalenderleme uygulamaları 
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2.2. Kalender Toplarının Ayarı 
 

Kalenderde hamur çekilmeye ya da bez kaplanmaya baĢlarken önce topların 

aralarındaki aralıkları ayar diĢlileri vasıtasıyla ayarlamak gerekir. Bunun için; 

 

Toplar mutlaka birbirine ve zemine paralel olmalıdır. Bu olmazsa kalınlık top boyunca 

değiĢir. 

Kalender topları çalıĢmaya baĢlarken çalıĢma derecesine ısıtılmalı, çalıĢırken 

soğutulmalı, top sıcaklığı sabit tutulmalıdır. Sıcaklık farkı ile topların genleĢmesi sonunda 

çekilen ya da kaplanan hamurun kalınlığını sabit tutmak mümkün olmaz. 

 

Hamur kalendere bir hamur makinesi ya da ekstruderde ısıtılarak verilmelidir. Aksi 

takdirde kalender toplarının kırılma riski yanında, düzgün hamurda yüzey elde edememe, 

kabarcık yapma olasılığı artar. 

 

Hamurun makineye verildiği ilk top aralığı en geniĢ aralık olmalıdır. Bundan sonraki 

aralıklar kademeli olarak düĢürülmelidir. Örneğin; 4 toplu bir kalenderde, 1 metre 

geniĢliğinde, 1 mm kalınlığında hamur çekilecekse;  
 

1 ve 2 numaralı topların aralığı 3 , 5 -4  mm; siper geniĢliği 25 - 28 cm olmalı,  

2 ve 3 numaralı topların aralığı 2 - 2,5 mm ve  

3 ve 4 numaralı toplar 1 mm‟ye ayarlanmalıdır.  
 

Böylece ilk aralıktan geçen hamur, bir sonrakinde birikip yataklara kaçmadan 

haddelenir (geniĢler). Son aralıktan da istenilen ölçüde çıkar. Kenarların düzgün çıkması için 

hamur istenilen ölçüden 6 - 10 cm daha geniĢ çekilir, son top üzerine baskı yapan döner 

bıçaklarla istenilen esas ölçü alınır, kenarlardan taĢanlar top arasına sarılır. Ġlk beslemede 

fazla verilen hamur sonraki aralıklardan geçemezse top boyunca yana yayılır, sonunda 

yataklara kaçar. Bu da yatakların çabuk aĢınmasına, ayarın kaçmasına, yağlı ve eski 

hamurların, çekilen hamura karıĢmasına sebep olur. 

 

Bütün bu ayarlar sonunda dahi hamur makinesine göre daha az kalın olan kalender 

topları, çalıĢırken baskının sonucunda bükülebilir. Topun en zayıf yeri doğal olarak ortasıdır. 

Bu yüzden bazı imalatçılar topların orta kısmının çapını daha büyük olarak topları bombajlı 

üretir. 

 

ġekil 2.5: Hamur makinesinden otomatik beslenen bir kalender 
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Arızalar Arıza sebepleri 

 Kabarcıklar ya da arada hava kalması 
 Çekilen kalınlık çok fazladır, hamur çok 

yumuĢaktır ya da toplar çok sıcaktır. 

 Kaba, düzgün olmayan yüzey 

oluĢması ya da çekilen hamurun 

kendine çekilmesi (sünmesi) 

 Topların ısısı çok düĢüktür. 

 Yanma 
 Hamurun piĢirici kimyasalları çalıĢma 

Ģartlarına uyumsuzdur, toplar aĢırı sıcaktır. 

 Hamurun toplara yapıĢması 
 AĢırı ısı ya da hamur reçetesinde iĢlem 

kolaylaĢtırıcı eksikliği vardır. 

 Bezin ezilmesi - buruĢması 

 Bez gergilerinin hatası, friksiyon 

oranlarının uygun olmaması, hamur 

beslenmesi ile bez hızının uyumsuz 

olmasıdır. 

Tablo 2.2: Kalenderde (çalıĢırken) oluĢabilecek hatalar 

2.3. Kalender Makine Cinsleri 
 

2.3.1. Tekstil Kalender Makinesi 
 

Burada tekstil bazlı ham maddelerin tümü üretilmektedir. Tekstil kord bezinin kalitesi, 

onun sağlamlığına ve elastikliğine bağlıdır. Kord ipi ilk olarak bir makaraya sarılmıĢ 

durumdadır ve daha sonra iki veya daha fazla makaraya sarılarak bu makaralarla kord atkı ve 

çözgülerinin oluĢturulması iĢlemine geçilir. Ġmalatçılar, kord bezinin taĢınmasından önce 

lastikte herhangi bir arıza meydana gelmemesi için kord bezini çok sayıda kalite kontrol 

iĢlemine tabi tutarlar. Kord lastik karıĢımıyla kalenderlenmeden önce ısı, nem ve gerilim 

kontrolleri sıkı bir resimde yapılır. Bu sebeple kord bezleri ısı ve nem kontrollü odalarda 

saklanır. Odalardan çıkarılıp kauçukla buluĢturulmadan önce kord bezinin nemi bir daha 

alınır. Bunun için kurutma fırınları kullanılır. Biriktirme grubunda çıkan kord bezi 

içerisindeki nemin alınması ve yapıĢkanlığının artırılması amacıyla kurutma fırını silindirin 

sıcaklıkları cinsine göre Ģöyle olmalıdır. 
 

Kord bezinin cinsi Sıcaklık 

Naylon kord bezleri 75+5 °C 

Royon kord bezleri 120+10 °C 

Kara dokulu kord bezleri 75+5 °C 

 

Resim 2.3: Kauçuk kaplanmıĢ kord bezi 
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Kurutma fırınından çıkan kord bezlerinde ondülasyon görülür. Ondülasyon sıcaklık 

etkisiyle kord bezlerinin Ģeklini değiĢtirmesine denir.  Yani kord bezinin sıcaklık etkisiyle 

büzülmesidir. 

  

ġekil 2.6: Kord bezi üretimi 

Çözgü ve atkıların oluĢtuğu yere “Festone Grubu” adı verilir. Bu grupta yatay veya 

dikey bobinler bulunur. Festone grubundan geçen bezin ön ısıtma grubundan geçerek nemi 

alınır. Kauçuk karıĢıma kord bezi direkt olarak monte edilmez. Kord bezinin üzeri ince bir 

kaplamadan geçmek zorundadır. Buna “Meskole” denir. Nemi alınan kord bezi, meskole ile 

kaplandığı dörtlü silindir grubuna gelir.  Burada altı ve üstü meskole ile kaplanır. Meskole 

grubuna gelmeden Ģu iĢlevlerden geçer: Banbury bölüğünden gelen meskoleler, kırıcılara 

oralardan da meskoletörlere gelir. Oradan da iki adet bant vasıtasıyla silindire gider.  
 

Lastikle kaplı bez silindirin grubuna çıktıktan sonra ipliklere iĢaretlenir ve festone 

grubuna oradan da toplama grubuna gelir. Toplama grubu iki adettir. Toplama grubunda 

250–500 metrelik bobinlere sarılır. 

 

ġekil 2.7: Kord bezi kalenderleme iĢlemi 

Sarılan bobinleri tekstil kalendere yüklemek için “Bobin Yükleme Makinesi” bulunur. 

Bobin yükleme iĢlevi için iki adet yükleme arabası vardır. Bunun amacı bobin bittiğinde 

zaman kaybı olmadan ikinci bobin yüklenmesidir. Tekstil kalender makinesi, durmaması 

gereken bir makinedir, durduğu takdirde ıskarta olacağından dolayı makinenin durmaması 

için yükleme arabası vardır. Yüklenen kord bezleri bu bölümden çıktıktan sonra gerdirme 

bölümüne gelir.  

 

Bobinlerin birbirine eklenmesi sırasında makinenin durmamasını sağlar. Bobinlerin 

birbirine eklenmesi ek yapma presinde yapılmaktadır. Ek yapmada kullanılan coumpound 

Ģeritleri (yapıĢtırıcı karıĢım) bayat olmamalıdır. Aksi takdirde yapıĢma tam sağlanmaz. Ek 

yaparken kumaĢ uçları paralelliği çok önemlidir. Ayrıca kumaĢın ek yapmasına dikkat 
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edilmelidir. Ek yapma Ģeridi kord bezinin enine eĢit ve çözgüleri tam dik olacak resimde 

yapılmalıdır. Biriktirmeler ayarsız olmamalıdır. Ayarsız olma durumunda kumaĢ kat yapabilir. 

KumaĢın kat yapması istenmeyen bir durumdur.  

 

Meskoleden çıkmıĢ bobinlere sarılmıĢ lastiklerin son uğrak yeri tekstil kalenderdir. 

Burada kord bezinin üzerine lastik monte edilerek kalenderlenecektir. Bu iĢlem L tipinde 

1680 x 610 mm ebadında dört silindirli bir kalenderde yapılmaktadır.  

 

Coumpound kırıcı ve besleyici olmak üzere iki milden geçerek bir ve iki numaralı 

silindirlere alttan gelir. Lastikleme sırasında, lastiklerin kumaĢın içinde oluĢabilecek olan 

havanın giderilmesini sağlayan hava alıcı cihazlar vardır. Hava alıcı lastikler, kumaĢın 

üzerine delikler açarak havanın giderilmesini sağlar.  

 

Lastikleme esnasında silindirlerin yüzey sıcaklıkları; 

Bir ve dört numaralı silindirlerin sıcaklığı = 80–90  

Ġki ve üç numaralı silindirlerin sıcaklığı = 8 5 – 9 5  

 

LastiklenmiĢ kumaĢ kalenderden çıktıktan sonra sekiz adet soğutma silindirinden 

geçer. Soğutma silindirlerinin amacı çok sıcak olan lastiklerin kurutulmasıdır. Böylece 

toplamada zorluk çıkmaması sağlanır. 

 

2.3.2. Çelik Kalender Makinesi 

 

ġekil 2.8: Çelik kord üretim iĢlemi 

Çelik kord, gerilme mukavemeti yüksek ham çelik tellere pirinç veya bronz 

kaplanmasıyla elde edilir. Çelik kord, lastiğin damak ve koruyucu kuĢak tabakasında 

kullanılır. Ġmalatından sonra bobinlere sarılarak kalendere gönderilir. 

 

Cantra adı verilen ĢartlandırılmıĢ odada yerleĢtirilen bobinlerden gelen çelik teller, 

kalendere girerken düzgün bir dağılımı sağlamak için hazırlanan düzeneklerden geçirilir ve 

silindirlerin arasına verilir.  Burada alttan ve üsten meskole ile kaplanır.  Meskole iki kırıcı, 

iki besleyici meskoletörler vasıtası ile gelir.  
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Resim 2.4: LastiklenmiĢ çelik kord 

Lastikle kaplanan pirinç teller polietilenle kaplanır ve ipliklerle iĢaretlenir. 

Silindirlerden geçerek festaneye gelir. Buradan toplama grubuna gelir.  

 

ġekil 2.9: Çelik kord kalenderleme iĢlemi 

Metalik kalenderin bölümleri Ģunlardır:  

 

 Hazırlık odası: KarĢı ağırlık makaralarının bulunduğu bu bölüm normal 

koĢullara göre  %60 nem oranına ± 2 °C sıcaklığa sahiptir.  

 Manyetik kasa: Hazırlık odasından gelen kordların üniform bir yapıda akıĢını 

sağlar. 

 Tel çaprazlama baraları: Sıklık rulosu ile manyetik kasa arasında gergin akıĢı 

sağlar.  

 Sıklık ruloları: Ġki adet rulodan oluĢur. Birincisi tel sıklığını sağlamak, ikincisi 

ise 2 – 3 numaralı silindirler arasına akıĢını sağlar.  
 

Kalender: Kalenderde dört adet, ters “L” tipi (350x600 mm) ölçülerinde 

termoregülasyon özelliğine sahip silindirlerden oluĢur. Kalender trafila ve meskolatörlerle 

beslenir. 
 

Hava alıcı: Piston kumandasıyla çalıĢan hareketli bir araba üzerindeki iki adet silindir 

bıçaktan oluĢur. Amacı silindir üzerindeki compounda presleme yaparak kalan hava 

kabarcıklarını yok etmektir. 
 

Kalınlık ölçer: Merkez sisteme bağlı iki okuyucu kafadan oluĢur. Biri kumaĢın 

solunda diğeri sağındadır.  
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Gerdirme ve soğutma silindirleri: LastiklenmiĢ kumaĢın polietilen ile sarıldıktan 

sonra silindirler üzerinde soğutulması sağlanır.  Silindirlerde sürekli soğutma suyu 

sirkülasyonu olmalıdır.  
 

Merkezleme silindiri: Ġki adet fotoselden kumanda edilir, iki adet piston ile çalıĢır. 

KumaĢın sarma grubu üzerinde merkezlenmesini sağlar.  
 

Bobin toplama grubu: Bobinler 90 veya 80 d/d dönme hareketi yapabilen gruplar 

hâlinde bobine alınır.  

 

ġekil 2.10: Lastiğin kuĢak kısmının kesim iĢlemi 

2.3.3. KumaĢ Kesme Makineleri 
 

Metalik veya tekstil kalenderlerde lastiklenen bez veya çelik kordlu kumaĢlar buradan 

alınarak lastik ebatlarına göre lastiğin kuĢak veya sırt kısımlarında kullanılacak resimde 

kesilir. Bu makinelerde kumaĢlar çapraz veya düz açılarla kesilebilir. Kesilen kumaĢlara 

gerektiğinde istenilen ende listini tatbik edilir. KumaĢ yükleme yerine getirilir. Festone 

grubunda elektromanyetik taĢıyıcı ile kesici grubun önüne gelir. Baskı lamaları ile baskılanır 

ve kesilir. KumaĢ makinesine göre bazılarında manuel olarak bazılarında ise zip makinesi ile 

birleĢtirilir. KumaĢa folyetto ve listini tatbik edildikten sonra toplama grubunda bobinlere 

veya kartuĢlara sarılır. KumaĢlar bu aĢamadan sonra konfeksiyon makinelerine gider. 

 

ġekil 2.11: KaplanmıĢ kord bezi kesim iĢlemi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Lastiğin gövde katlarını ve çelik kuĢakları oluĢturunuz. 

 
Kullanılan araç ve gereçler: Kalender makinesi, kesici aletler, ham madde 

 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yapılacak iĢe göre kalender seçimi 

yapınız.  

 Tek tarafı kaplanacak plakalar için 3 toplu 

kalender kullanılması yeterlidir. 

 Çekilecek plakaya göre friksiyon 

oranını ayarlayınız. 

 Toplar arasında fazla friksiyon oranı 

olduğunda beze zarar verebilir. Bu nedenle 

friksiyonu değiĢebilen kalenderlerde bu göz 

önüne alınmalıdır.  

 Toplar arasını temizleyiniz.  Toplar arasını elle temizlemeyiniz. 

 Kalenderle çalıĢmaya baĢlarken 

topları ısıtarak sıcaklığı sabit tutunuz. 
 Termometre değerlerine dikkat ediniz. 

 Hamuru kalendere ısıtarak veriniz. 
 Isıtma iĢini hamur makinesi veya 

ekstruderde yapınız. 

 Hamurun ilk verildiği topların arasını 

geniĢ tutunuz. 

 Hamurun ilk verildiği topların arası en 

geniĢ aralık olmalıdır. 

 Kalenderde çekilen plakanın 

kenarlarını kesildiğine dikkat ediniz. 

 Fazla kenarları kesilmeyen plakalar 

kalender yataklarına zarar verir. 

 Sonuçları rapor ediniz. 
 AlmıĢ olduğunuz notlardan raporunuzu 

hazırlayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır  

1. Yapılacak iĢe göre kalender seçimi yaptınız mı?    

2. Çekilecek plakaya göre friksiyon oranını ayarladınız mı?   

3. Toplar arası temizliğe dikkat ettiniz mi?   

4. Kalenderle çalıĢmaya baĢlarken topları ısıttınız mı?   

5. Hamuru kalendere ısıtarak verdiniz mi?   

6. Hamurun ilk verildiği topların arasının en geniĢ aralık olmasını 

sağladınız mı? 
  

7. Kalenderde çekilen plakanın kenarlarının kesildiğine dikkat 

ettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdaki kalender vals diziliĢlerinden hangisi yanlıĢtır? 

A) 4‟ lü I 

B) 4‟ lü T 

C) 4‟ lü L 

D) 4‟ lü Z 
 

2. Hangi iĢlem kalenderde yapılamaz? 

A) Bez kaplama  

B) Profil çekme  

C) Çelik kaplama  

D) KarıĢım hazırlama 
 

3. Friksiyon neye denir? 

A) Ġki top arasındaki devir farkına 

B) Kalenderde bez kaplama iĢlemine 

C) Bezi bez üzerine yapıĢtırmaya  

D) Kalenderde çelik kord kaplama iĢlemine 
 

4. Top adedi 2 olan kalenderle hangi iĢlem yapılabilir? 

A) Tek geçiĢte plakanın iki tarafı bezle kaplanır. 

B) Tek taraflı bez kaplanır. 

C) Kalın hamur plaka çekilir. 

D) Hassas plaka çekilir. 
 

5. “3 x 0702 x 1750 I” tanımlı bir kalenderde “0702” neyi ifade eder? 

A) Top adedini 

B) Top çapını 

C) Top boyunu  

D) Topların diziliĢini  
 

6. Kalender topları arasında hareket iletimi nasıl gerçekleĢir? 

A) KayıĢ kasnak mekanizmasıyla  

B) DiĢli zincir yardımı ile 

C) ġaft yardımı ile 

D) Kafa diĢlileri ile 
 

7. Kalender topları neden bombajlı olarak üretilir? 

A) Yük karĢısında bükülme tehlikesini önlemek amacıyla 

B) Daha iyi baskı uygulamak amacıyla 

C) Top kenarlarının soğuması amacıyla 

D) Hepsi 
 

8. Bezin kalenderde buruĢması neden kaynaklanır? 

A) Bez gergilerinin gevĢek olması 

B) Hamur beslemesiyle top hızlarının dengesiz olması 

C) Friksiyon oranlarının yanlıĢ seçilmesi 

D) Hepsi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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9. Ondülasyon neye denir? 

A) Hamur plakanın kalenderden buruĢuk çıkmasına 

B) Kalenderde uygun seçilmeyen friksiyon oranına 

C) Sıcaklık etkisiyle kord bezinin resim değiĢtirmesine 

D) Plakanın toplara yapıĢmasına 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

 

Gerekli donanımı kullanarak tekniğe uygun olarak lastik topuğunu üretebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 ÇalıĢma hayatında (iĢ ortamında), lastik iĢlemede kullanılan çember 

makinelerinin çeĢitlerini araĢtırınız. 

 BulmuĢ olduğunuz çember makinelerini özelliklerine göre sınıflandırınız. 

 

3. ÇEMBER MAKĠNELERĠ 
 

Çember lastiğin topuk kısmını oluĢturur ve jant ile temas eden kısımdır. Çemberde 

üzeri lastikle kaplanmıĢ teller kullanılır ve sarım sayısı uygulama ve geliĢtirme kontrol 

merkezi tarafından belirlenir. Teller bakır veya alüminyum kaplı olup değiĢik çaplardadır 

(Resim 3.1). 

 

Resim 3.1: Tipik bir çember makinesi 

Çember teli konfigürasyonu 4 kategoride toplanır. Bunlar 0037 örgüsüz, 0050 

örgüsüz, 0050 tek örgülü ve kablo çemberlerdir.   

 

ġekil  3.1: Tipik bir çember makinesi 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1. Çember Makinelerinin Sınıflandırılması 
 

3.1.1. T54 Çember Makinesi 
 

Kamyon, traktör, otomobil lastiklerinin çemberleri üretilir. Ġki adet madren denilen 

kasnak mevcuttur. Ġmalata göre bunlardan biri seçilmektedir. KarĢılıklı yediĢer adet bobin 

bağlama yerine tel bobinleri bağlanır. Tel uçları makaralardan geçirilerek kanalı makaralara 

oradan da trafila kısmına getirir. Trafila giriĢine uçurtma kuyruğu Ģeklinde bağlanır ve 

bununla tellerin üzeri lastik hamuruyla kaplanır. Soğutma grubuna gelen lastik hamuru kaplı 

tel, burada içinde su sirkülasyonu olan bir havuzdan geçer ve festone grubuna gelir ve oradan 

da kasnağa (madren) gelip sarılır. Makineden çıkan çemberin ucu manuel olarak birleĢtirilir. 

Çemberin mukavemetini içindeki tel sayısı ve sarım sayısı sağlar. 
 

3.1.2. FPA Çember Makinesi 
 

ÇalıĢma Ģekli T54 ile küçük farklılıklar dıĢında hemen hemen aynıdır. Bu farklar 

Ģunlardır: 

 KarĢılıklı olarak sekizer adet bobin vardır. 

 Aynı anda iki çember üretir. 

 Çember uçları makine tarafından otomatik olarak birleĢtirilir. 

 Sadece oto ve transport çemberleri yapılır. 
 

2 çember birden çıkarabilmesi trafila ağzına takılabilen ve çember çeĢidine göre 

değiĢiklik gösteren kapak sayesindedir. Pettine adı verilen parça trafiladan tel grubunun tek 

ya da çift olarak çıkarılmasını sağlar. Teller soğutma ve festone gruplarından geçerek 

mandren adı verilen tambura otomatik olarak sarılır. 
 

3.1.3. Kuhlmann Çember Makinesi 
 

Bu makinede 2,8-3,1-3,9 mm kesitinde alüminyum kaplı çelik teller kullanılarak 

çember imal edilmektedir. Bu makinede 8 adet yükleme ünitesi mevcuttur. 
 

Bunların 7 tanesi kullanılmaktadır. Bu makinenin iĢleyiĢ prensibi Ģöyledir: Yükleme 

gruplarından gelen teller, düzenleyici disklerden geçerek yollu hazneler ile daralma yaparak 

yan yana getirilir. Yan yana gelen teller mandrende istenen ölçüye göre tur biçiminde 

sarılarak kesilir. 14 yerinden alüminyum klipslerle tutularak çember tutma haznesine 

gönderilir. Bu makineden çıkan teller 7x6 olarak gösterilir. Burada 7, tel sayısını; 6 ise kat 

olduğunu belirtir. Ürün specifikalara göre değiĢtirilebilir. 
 

3.2. Çember Ölçü Kontrolü 
 

Çember ölçü kontrolünde T54 ve FPA makinelerinde ürettiğimiz çemberlerin 

ölçülerinin kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. Kontrol iki resimde yapılmaktadır. Bunlar 

eski usul ve yeni usul olarak adlandırılır. 
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Resim 3.2:Topuk yapım makinesi 

Eski usulü ele aldığımızda ölçü dimalarının mevcut olduğunu görürüz. Her makine 

için kullanılan ölçü dimaları (mastır) farklılıklar göstermektedir. Mevcut olan dimalar 

çemberin iç çapını ölçmekte kullanılarak kontrol yapılmaktadır. 

 

Yeni usulde ise ölçü aletlerinde kademelendirilmiĢ mile çember yerleĢtirilmekte ve 

milin bulunduğu kademe geniĢleyerek çemberi kasmaktadır. Ayrıca ölçümle oluĢan değerleri 

monitörden okumak mümkündür. Böylece çember çapı kontrol edilir. 

 

Çemberin kontrolü bu saydıklarımızın dıĢında üretim aĢamasında da yapılmaktadır. 

Hazırlanacak çemberin tel sayısı, çemberin tel sayısı kadar bobinin kontrol edilerek 

makineye takılması, bobinde sarılı olan tellerin üretime uygunluğu (Mesela; oksitlenmenin 

olması, tele meskolenin yapıĢmasını yeterli kılmayacağı için telde oksitlenme 

bulunmamalıdır.) kontrol edilir ve her Ģey uygun ise üretim yapılır. 

 

3.3. ÜretilmiĢ Çembere Uygulanan ĠĢlemler 
 

Çember üretimi gerçekleĢtikten sonra uygulanan diğer iĢlemlerde çemberin 

oluĢturacağı sakıncaları ortadan kaldırmak amacı ile çembere bazı iĢlemler uygulanır. Bu 

iĢlemler Ģu baĢlıklar altında toplanır. 

 

3.3.1. Otoklavlama 
 

Otoklavlama iĢlemi, radyal kuma ve konvansiyonel kısma gidecek olan belli ölçüdeki 

çemberlere uygulanmaktadır. Bu iĢlem, çemberlere on piĢirme iĢleminin uygulanması olarak 

gerçekleĢtirilmektedir. Ön piĢirme iĢleminde sıcaklık 127 derecedir. Uygulanan basınç 1,5 – 

2 bar arasında değiĢir, piĢme süresi ise 10 dakikadır. 

 

Otoklavlama iĢleminde güdülen amaç Ģu Ģekilde açıklanabilir; piĢme süresi kısa olan 

lastiklerde ısı, çembere geç ulaĢır. Bu yüzden de çemberi oluĢturan teli saran meskole iyi 

piĢmemektedir. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak için üretilen çembere otoklavlama iĢlemi 

çerçevesinde bir ön piĢirme uygulanır. 

 

3.3.2. Solisyonlama 
 

Çemberde teli saran meskolenin yapıĢma özelliğini kaybetmesi, çember ve 

çemberinde içinde bulunacağı üretilmiĢ ve ambarda saklanan lastik açısından sakıncalar, 
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arızalar oluĢturabilir. Bu tip arızalara mahal vermemek için meskoleye yapıĢkanlık özelliğini 

tekrar kazandırmak amacı ile çembere bir iĢlem uygulanır. Uygulanan bu iĢleme de 

solisyonlama iĢlemi denir. Örneğin; otoklavlama iĢlemi ile ön piĢirme sağlanan çemberde 

meskole yapıĢkanlık özelliğini kısmen de olsa kaybeder, meskolenin bu özelliğini geri 

kazanması için çembere solisyonlama iĢlemi uygulanır. 
 

3.3.3. Rivestumentura 
 

Bu makinede bazı tip çemberlere petek dokulu kumaĢ sarılmaktadır. Burada amaç, 

tellerden oluĢan çemberin tellerinin dağılmasını önlemek ve çemberin mukavemetini 

artırmaktır. 
 

3.3.4. Riempimentura 
 

Riempimentura iĢlemi, çemberin sırt kısmına riempimentura denilen dolgu 

maddesinin tatbik iĢlemidir. Riempimentonun kullanılmasındaki amaç, çember ile topuk 

bölgesi arasında oluĢabilecek hava boĢluğunu doldurmak ayrıca çemberin var olan 

mukavemetini artırmaktır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Topuğu oluĢturunuz. 

Kullanılan araç ve gereçler: Çember makineleri, kesici aletler, çelik tel 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Çelik telin ucunu mandrene 

tutturunuz ve makinenin sarmasını 

bekleyiniz.  

 Mandren kanalına tel ucunu manuel olarak 

tutturunuz. 

 Makine telleri sarmaya baĢlayınca 

tarafilada telleri ince kauçukla 

kaplayınız. 

 Tel üzerinde kabarcık olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Mandrene sarılan teli soğutunuz.   Tel su bazlı karıĢımda soğutulmalıdır. 

 Makineden çıkan çember ucunu 

birleĢtiriniz. 

 Manuel olarak birleĢtiriniz. 

 Bunun için farklı aparatlar kullanabilirsiniz. 

 Çember çıktıktan sonra otoklavlama, 

solisyonlama vb. iĢlemleri yapınız. 

 Bu iĢlemleri piĢirme bölümünde 

uygulayınız. 

 Sonuçları rapor ediniz. 
 Uygulama sırasında almıĢ olduğunuz notlar 

rapora yazınız. 

 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır  

1. Çelik telin ucunu mandrene tutturup makinenin sarmasını 

beklediniz mi? 
  

2. Makine telleri sarmaya baĢlayınca tarafilada tellerin ince kauçuk 

kaplandığını kontrol ettiniz mi? 
  

3. Mandrene sarılan telin soğumasını kontrol ettiniz mi?   

4. Makineden çıkan çember ucunu birleĢtirdiniz mi?   

5. Çember çıktıktan sonra otoklavlama, solisyonlama vb. iĢlemleri 

uyguladınız mı? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Araba lastiklerinde çember hangi kısımda kullanılır? 
 

A) Yola temas eden kısımda 

B) Ġç sızdırmazlık isteyen kısımda 

C) Janta temas eden kısımda (topuk) 

D) Yanak kısmında 
 

2. Soğutma grubunda çember ne ile soğutulur? 
 

A) Özel kimyasallarla  

B) Hava ile  

C) Su ile   

D) Yağ ile 
 

3. Otoklavlama kaç derecede olmaktadır? 
 

A) 100   

B) 125    

C) 150    

D) 200 
 

4. 4- Çembere yeniden yapıĢkanlık kazandırmak için hangi iĢlem uygulanır? 

 

A) Otoklavlama  

B) Rivestumentura  

C) Riempimentura  

D) Solisyonlama 
 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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 MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Ekstruderlerin piyasada kullanılan diğer adı ………….. 

2. Banburyden gelen hamuru Ģerit çubuk hâlinde çekmek için …………….. kullanılır. 

3. ………. , ………. ,  ……….. ekstruderlerde en çok kullanılan itici güçtür. 

4. Ekstruder içerisindeki karıĢımın sıcaklığı silindir içerisindeki …………… yardımı ile 

ölçülür. 

5. Ekstruderde devir tam olarak ayarlanmazsa malzeme ……….. 

6. ……………. ısıtılmıĢ topların arasında ince levha çekmeye yarayan bir makinedir. 

7. Tek taraflı bez kaplama yapmak için ………. ………..  kalender kullanılır. 

8. Kalender topları mutlaka birbirine …………… olmalıdır. 

9. Hazırlık odasından gelen kordların düzgün bir yapıda akıĢını …………..  ………… 

sağlar. 

10. ……………….. üretilen çembere uygulanan ön piĢirme iĢlemidir. 

11. KarıĢımın yapıĢkanlık özelliğini tekrar kazanması için yapılan iĢleme …………… 

denir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 B 

5 B 

6 C 

7 D 

8 C 

9 B 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 A 

4 C 

5 B 

6 D 

7 A 

8 D 

9 C 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 C 

3 B 

4 D 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Budinöz 

2 Ekstruderler 

3 Piston, vida, diĢli 

4 Termokapıl 

5 PiĢer 

6 Kalender 

7 Üç toplu 

8 Paralel 

9 Manyetik kasa 

10 Otoklavlama 

11 Solisyonlama 

CEVAP ANAHTARLARI 
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