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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 543M00253 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik ĠĢleme 

MODÜLÜN ADI Plastik Film Üretimi 

MODÜLÜN TANIMI 

Film makineleri, plastik kalıp, plastik makine ve plastik 

malzeme bilgileri kullanılarak plastik film makinelerinde 

üretim yapma yeterliliğinin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Plastik film makinelerinde üretim yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında plastik 

ekstrüzyon film makinelerinde istenilen özelliklerde 

plastik ürün elde edebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Plastik film ekstrüzyon makineleri ile istenilen 

ürünü elde edebilecek ve değerlerini 

ayarlayabileceksiniz. 

2. Plastik ekstrüzyon film makinesini devreye alarak 

istenilen özelliklerde ürün elde edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Statik elektrikten arındırılmıĢ ortam, atölye 

Donanım:Antistatik poĢet, antistatik ambalaj köpükleri, 

antistatik bileklik, antistatik altlık, anakart, plastik ayak, el 

takımları, film kalıplama makinesi  

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 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Ġnsanlığın baĢlangıcından itibaren çok sınırlı olan malzeme kullanımı bilim ve 

teknolojinin ilerlemesi ile çeĢit, değer ve kalite bakımından geliĢmiĢtir. 

 

Hafif, sağlam, kolay biçimlendirilen ucuz ve daha birçok iyi özelliklere sahip olan 

plastikler sanayide tesis kurma, parça yapımı, gıda, ulaĢım, dokumacılık, sağlık, haberleĢme 

ve daha birçok alanda kullanılan malzeme niteliği kazanmıĢtır. 

 

Günümüzde kullandığımız birçok ürünün hammaddesini plastik oluĢturmaktadır. Hâl 

böyle olunca değiĢik amaçlar için kullanılan plastik malzemelerin iĢlenmesi de çok çeĢitlilik 

göstermekte ve plastiklerin iĢlendikleri makineleri kullanmak da birtakım becerileri 

gerektirmektedir.  Bu becerilerin en baĢında makineleri çalıĢtıracak kiĢilerin çeĢitli plastik 

malzemelerin özelliklerini bilmesi ve ekstrüzyon film makinelerini kullanabilmesi 

gelmektedir. 

 

Film Makinelerinde Üretim modülü bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere 

hazırlanmıĢtır. Bu modülde sizler plastik film çekme makinelerini oluĢturan parçaları 

tanıyarak üretim iĢlemlerini yapabileceksiniz. Bu iĢlemleri gerçekleĢtirebilmek için korona 

ünitesi, kule ünitesi, sarıcı ünitesi, kontrol panosu, ekstrüder ünitesi ve özelliklerini 

kavrayacaksınız. Ayrıca bazı plastik malzemeler hakkında bilgiler bulacaksınız.  

 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda plastik iĢleme alanında 

daha nitelikli elemanlar olarak yetiĢeceğinizi hatırlatıyor, size baĢarılar diliyoruz.   

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında plastik film ekstrüzyon makineleri ile istenilen ürünü elde 

edebilecek ve değerlerini ayarlayabileceksiniz. 

  

 

 

 Plastik iĢleme sektöründe ekstrüzyon film çekme iĢlemi yapan ve ekstrüzyon 

film çekme ekipmanı üreten firmaları ziyaret ederek sanayide kullanılan plastik 

ekstrüzyon film çekme makinelerini ve özelliklerini araĢtırınız. 

1. PLASTĠK FĠLM EKSTRÜZYON ÇEKME 

MAKĠNE AYARLARI 
 

1.1. Plastik Film Ekstrüzyon Çekme Makineleri 
 

Plastik film ekstrüzyon makinesi; ambalaj, poĢet, sera örtüleri vb. film ürünlerin 

kesiksiz olarak üretiminde kullanılan plastik iĢleme makineleridir.  

 

1.1.1. Film Ekstrüzyon Makinesinin Parçaları ve Görevleri 
 

ġekil 1.1‟de bir film ekstrüzyon makinesi verilmiĢ ve makineyi oluĢturan elemanların 

görevleri aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

1. Kontrol paneli: Ünitenin genel kontrolünü sağlar. 

2. DiĢli çark kutusu: Motorun hareketini vidaya aktarır. 

3. Ekstrüder kovanı: Granül hâlindeki ham maddeyi ısıtarak ergimiĢ hâle getirir. 

4. KayıĢ: Motorun hareketini vida diĢli kutusuna verir. 

5. Elektrik motoru: Tezgâhın çalıĢma enerjisini sağlar. 

6. Kasnaklar: KayıĢı üzerinde taĢır. 

7. Körük ayar tahtası: ġiĢmiĢ olan balonda sağ ve sol körükleri oluĢturur. 

8. Ekstrüder mili: Vidadır. L-D ile anılır. ErgimiĢ plastiği kafaya taĢır. 

9. Fanlar: Ekstrüderdeki ısı düzeyini sağlar, fazla ısınmayı engeller. 

10. Filtre ünitesi: Hamur hâlindeki plastiğin pisliğini tutarak kafaya temiz geçirir. 

11. Kafa: Çapı ile anılır. ErgimiĢ plastiğin dairesel bir balon olarak yükselmesini 

sağlar. 

12. Kalıp: Max-Min balon çapının oluĢmasını sağlar. Bu kalıp büyük-orta-küçük 

çekebilmektedir. 

13. Tabla: Brülörden gelen havanın kafaya taĢınmasını sağlar. 

14. Hava çubuğu: Balonun oluĢması için gerekli havayı verir ve merkezler. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil1.1:Ekstrüder film çekme makinesi 

15. ġiĢirilmiĢ film: PoĢetin enini belirleyen kısımdır. Büyükse biraz delinerek ayarlanır. 

16. Üst kontrol katı: Kulenin tabanı yani iskeletidir. 

17. Sıkma silindiri: Bolunu sıkıĢtırarak Ģerit hâline çevirir. 

18. Üst kontrol iskeleti: Kulenin üst iskeletidir. 

19. Konik diĢli tertibatı: Silindirin aĢağı yukarı hareketini sağlar. 

20. Çekme silindiri: Balonu sıkma silindiri ile sıkıĢtırarak Ģerit hâline getirir. 

21. Gofraj silindiri: Film üzerinde iz meydana getirir. 
22. Yönlendirme silindiri 1: Dikey [aĢağı] doğru akıĢı sağlar. 

23. Yönlendirme silindiri 2: Filmin gergin olarak korona ünitesinin akıĢını sağlar. 
24. Korona ünitesi: Baskılı poĢetlerde boyanın tutmasını sağlar. 
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25. Film: Sarıcıya gelmeden ebatları belirli olan Ģerittir. 

26. Sarıcı: Filmin top hâline gelmesini sağlayan ünitedir. 

27. Yönlendirme silindiri: Sarma silindiri gelmeden önce gerginlik sağlar. 
28. Sarma silindiri: Filmin sarılmasını sağlar. Aynı zamanda filmin çekilmesi görevini 

de yerine getirir 

29. Sarılan film ilerleme kramer ve düz diĢlisi: Büyüyen rulolun geriye 

hareketinisağlar. 
30. Merkezleme silindiri: Filmin gerginliğini sağlayan lastik silindirdir. Filmi 

merkezleme görevini yerine getirir. 
31. Balon düzeltme ayar tahtası: Balonun yuvarlak hâlden film Ģeridi hâline düzgün 

olarak gelmesini sağlar. 
32. Hava çubuğu keçesi: Balonun dalgalanmasını önler, kadehi oluĢturur. 

 

1.1.2. Film Ekstrüder Ünitesi 
 

Film ekstrüder makinelerinde ham maddenin ergitilerek iĢlenmeye hazır hâle 

getirilmesi iĢleminin gerçekleĢtirildiği ünite film ekstrüder ünitesidir. 

 

Ekstüder ünitesinin çalıĢması kasaplarda bulunan kıyma makinesinin çalıĢma 

prensibine benzer. Ergitilen ham madde basınç altında belli bir Ģekildeki boĢluktan 

zorlanarak dıĢarı çıkartılır. Film ekstrüder sisteminde bu iĢlemleri gerçekleĢtiren ana 

elemanlar vardır. 

 

 

Resim 1.1: Film ekstrüder ünitesi 

Film ekstrüder ünitesi geneldebesleme hunisi, vida, kovan (silindir), kafa olmak üzere 

dört kısımdan oluĢur. Kovan diye tabir edilen vidanın üstünü kapatan kısımda vida, fan ve 

ısıtıcılar bulunur. 

 

 Besleme hunisi:Ham maddenin vidaya verildiği kısımdır. Bu kısımda özel bir 

çalıĢma Ģekli yoktur. Ham madde serbestçe huninin içindedir ve vida döndükçe 

boĢluklara dolar. AĢağıdaki Resim1.2‟de nemden ve rutubetten etkilenmiĢ ham 

maddenin kurutulması için kurutma sistemli besleme hunisi görülmektedir. 
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Resim 1.2:Besleme hunisi(kurutucu) 

AĢağıdaki Resim 1.3‟te emici motorla çalıĢan ham madde besleme hunisi 

görülmektedir. 

 

 

Resim1.3:Besleme hunisi 

 Vida: Plastiğin beslenmesi, ergitilmesi, taĢınması ve homojen hâle getirilmesi 

dahil birçok iĢlemi yerine getirmektedir. Bu yüzden bütün plastik makinelerinin 

en önemli elemanıdır.  
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Resim1.4: Vida(burgu) 

Vida en az üç bölgeden oluĢur fakat ham maddenin iĢlenme özelliğine göre vida 

üzerindeki bölge sayısı arttırılabilir. Bunlar; besleme bölgesi, sıkıĢtırma bölgesi ve ölçme 

bölgesi olarak sınıflandırılmıĢtır. 

 

 Besleme bölgesi:Ham maddeyi içeriye ilerleterek ilk ısıtmayı uygular. 

 

Resim1.5: Vidanın besleme bölgesi 

 SıkıĢtırma bölgesi: Burada vidanın akıĢ derinliği azaltılır ve malzeme 

sıkıĢtırılarak eritilir. 

 

 Ölçme bölgesi: ErimiĢ malzemenin homojen hâle ve istenilen sıcaklığa 

getirildiği bölgedir. 
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Resim1.6: Vidanın sıkıĢtırma ve ölçme bölgesi 

 Kovan: Kısaca vidanın içinde bulunduğu yuva olarak tabir edilir. Kovan 

üzerinde ısıtıcılar (rezistans) ve fanlar bulunmaktadır. Bu ısıtıcılar vasıtasıyla 

vidaya alınan malzeme ergitilerek kalıplanmaya hazır hâle getirilir. 

 

 

Resim1.7: Kovan(silindir) 

 Kafa (kalıp):ErimiĢ ve temizlenmiĢ malzemeyi her tarafa eĢit dağıtarak boru 

Ģeklinde yukarıya veren film makinesinde vidanın uç kısmına bitiĢik bulunan 

kısımdır. 
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Resim1.8: Kafa(kalıp) 

Film makinelerinde döner ve sabit olmak üzere iki türlü kafa sistemi bulunur. 

 

Film makinelerinde bulunan kafa ve kule sistemlerinin çalıĢma Ģekilleri aĢağıdaki 

verilmiĢtir: 

 

 Döner kafa  -  sabit kule  

 Sabit kafa  -  sabit kule 

 Sabit kafa  -  döner kule 

 

Bizim en çok kullandığımız kafa sistemi sabit kafa sistemidir. Aslında filmin kalitesi 

yönünden döner kafa daha iyidir. Çünkü döner kafa erimiĢ malzemeyi filmin her tarafına eĢit 

miktarda dağıtır. Böylece filmin her köĢesinde et kalınlığı aynı olur, filmin kopma olasılığı 

azalır ve malzeme daha kaliteli iĢlenir. 

 

1.1.3. Kule Ünitesi 
 

Ekstrüder ünitesinden geçip kalıptan çıkan balon Ģeklindeki filmin perde (balon 

düzeltme ayar tahtası) ve çekme silindirleri yardımıyla Ģerit hâline getirildiği kısımdır. 

 

ġekil 1.2: Kule ünitesi elemanları 
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Kule ünitesi dört kısımdan meydana gelir: 

 

Perde (balon düzeltme ayar tahtası):Ekstrüder ünitesinden geçip kalıptan çıkan 

filmin balon Ģeklinde iken Ģerit hâlinde çekme silindirlerine geçmesini sağlar. 

 

Kuleünitesi aĢağı ve yukarı hareketi:Çekilen filmin özelliğine göre kule aĢağı ve 

yukarı hareket ettirilir. Bu iĢlem için film makinesinin kule ünitesinde bir motor ve vidalı mil 

bulunmaktadır. Ayar iĢlemi ise film makinesi kontrol panosu üzerinde bulunan anahtarlar 

vasıtası ile yapılır.    

 

 

Resim1.9: Kule aĢağı - yukarı hareket ettirme motoru ve perde 

Çekme silindirleri:Ekstrüder ünitesinden geçip kalıptan çıkan filmin çekilmesi bu 

merdaneler sayesinde olur. Bu merdanelerden bir tanesi motor yardımı ile döndürülür. Diğeri 

ise film makinesi üzerinde bulunan bir pnömatik(hava ile çalıĢan sistem) anahtar vasıtası ile 

dönen silindire yaslanarak birlikte döner. Böylece filmin düzgün bir Ģekilde Ģerit hâline 

gelmesi sağlanır.Filmin et kalınlığı, çekme silindirine bağlı motorun hızıyla ayarlanır. Bu 

iĢlem film makinesikontrol panosu üzerindeki çekme silindiri hız ayar kadranı ile ayarlanır. 

 

Gofraj silindiri: Ekstrüder ünitesinden geçip kalıptan çıkan filmin balon Ģeklinde iken 

Ģerit hâlinde çekme silindirlerinden geçerken film yüzeyi üzerine iz yapılması (gofraj) 

gerekiyorsa bu iĢlemi gofraj silindiri yapar. Çekilen film yüzeyi üzerine gofraj yapılmasının 

amacı, filmin mukavemetini arttırmaktır. Gofraj silindiri film makinesi üzerinde bulunan bir 

pnömatik anahtar vasıtası ile çekme silindirine yaslanarak bu iĢlemi gerçekleĢtirir. 

 

1.1.4. Sarıcı Ünitesi Elemanları ve Görevleri 
 

Ekstrüder ünitesinden geçip kalıptan çıkan filmin kule ünitesini takiben yönlendirme 

silindirleri yardımı ile bobin olarak sarma iĢleminin gerçekleĢtirildiği ünitedir. 

 

Sarıcı ünitesi elektronik ve mekanik olmak üzere iki kısımdan oluĢur. 
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Sarıcı ünitesinin elektronik kısmı, kontrol panosudur. Sarıcı ünitesini çalıĢtırma- 

durdurma, sarıcı motorun hızını ayarlama, filmin kesim boyunu ayarlama (sayaç), manuel 

kesim, alarmı devreye sokup- çıkarma gibi iĢlemler bu ünitede yapılır. 

 

Resim1.3: Sarıcı ünitesi (Ģematik) 

1. Sarıcı ünitesi çalıĢtırma butonu 

2. Sarıcı ünitesi kapatma butonu 

3. Sarıcı ünitesi hız ayar kadranı 

4. Sarıcı ünitesi hız göstergesi  

5. Uyarı cihazı 

6. Filmin kesim boyunu ayarlama 

7. Alarm ıĢığı 

8. Acil stop butonu 

9. Manuel kesim butonu 

10. Alarm açma- kapama Ģalteri 

11. Filmin kesim boyunu ayarlama açma-kapama Ģalteri 

 

 

Resim 1.10: Sarıcı ünitesi 
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Sarıcı ünitesinin bir de mekanik kısmı vardır. Mekanik kısımda bulunan elemanları ve 

görevleriResim 1.14‟te gösterilmiĢtir. 

 

 

Resim 1.11: Sarıcı ünitesi mekanik kısımları 

 

Resim 1.12:  Sarıcı ünitesi mekanik kısımları 

1. Sarıcı motoru: Film ekstrüder çekme makinesinin kontrol panosundan 

elektrik enerjisi yardımı ile hareket alır ve bu hareketi zincir diĢli vasıtası ile 

sarma silindirine iletir. 

2. Sarma silindiri: Filmin sarılmasını sağlar. Aynı zamanda filmin çekilmesi 

görevini de yerine getirir. 

3. Yönlendirme silindiri: Sarma silindirine gelmeden önce filmin gerginliğini 

sağlar. 

4. Sarılan filmin ilerleme yolu:Kramayer ve düz diĢli sistemi ile sarılan 

bobinin geriye doğru hareket etmesini sağlar. 

5. Merkezleme silindiri: Filmin gerginliğini sağlayan plastik silindirdir. Aynı 

zamanda gerçek göreviolan filmi merkezleme iĢlemini sağlar. 
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6. Sarıcı mil: Film ekstrüder makinesinde çekilen filmin bir göbek bobini 

yardımı ile sarıldığı mildir. Sarıcı miller kramayer veya zincir diĢli üzerine 

sarar. Bu miller hava ve takoz kullanılarak sıkıĢtırılır.   

7. Otomatik kesim bıçağı: Sarıcı ünitesinde bobine sarılan film bir sayaç 

yardımıyla istenilen uzunluğa geldiğinde pnömatik (hava) sistem devreye 

girerek kesim iĢlemini gerçekleĢtirir.  

8. Basma silindiri: Filmin gergin bir Ģekilde sarılmasını sağlar. Kesim 

bıçağının filmi kesmesini sağlar.  

 

1.1.5. Korona Ünitesi ve Tanıtılması 
 

Plastik sektöründe film ekstrüder makinelerinde üretilen filmler üzerine baskı 

yapılabilmektedir. Bu yapılan iĢlemin istenilen kalitede olabilmesi için filmin baskı 

yapılacak yüzeylerine korona uygulanmalıdır. 

 

Film ekstrüder makinelerinde çekilen film yüzeylerine korona ünitesinden geçerken 

15000–17000 volt arasında bir gerilim uygulanarak film yüzeylerinde milyonlarca gözle 

görülmeyecek girinti çıkıntı oluĢturulur. Bu iĢlem, baskı makinesinde film üzerindeki 

boyanın akmamasını sağlar.Korona ünitesi üç kısımdan meydana gelir: 

 

Kontrol panosu: Korona ünitesini çalıĢtırma ve akım Ģiddetini ayarlama iĢlemleri bu 

kısımda yapılır. 

 

ġekil1.4:  Korona ünitesi kontrol panosu  

1. Power (güç): Korona ünitesi ana Ģalteri 

2. Auto (otomatik):Otomatik çalıĢtırma Ģalteri 

3. Warning (alarm): Alarm Ģalteri  

4. Out-put Adjustor: Akım Ģiddeti ayarlama  

5. Amperemeter (ampermetre): Akım Ģiddeti göstergesi 

6. Fuse (sigorta): Sigorta kutusu 

7. Auto lamp: Otomatik çalıĢtırma lambası 

8. Warninglamp: Alarm lambası 

9. Powerlamp: Güç lambası 



 

 14 

 

 

Resim 1.13:  Korona ünitesi kontrol panosu 

Trafo: Kontrol panosundan aldığı enerjiyi güç (bombardıman) ünitesine iletir. 

 

 

Resim 1.14:  Trafo 

Akım (bombardırman) ünitesi: Trafodan aldığı enerji ile film yüzeylerinde 

milyonlarca girinti çıkıntı oluĢturarak baskı makinesinde film üzerindeki boyanın 

akmamasını sağlar. 

 

Güç ünitesi; Bombardırman çubuklarından ve kauçuk merdanelerden oluĢur. Film 

ekstrüder makinesinde çekilen film bu kısımlar arasından geçer. Baskının istenilen özellikte 

olabilmesi için burada yüksek voltajla verilen gücün yeterli olması gerekir.Bunun için 

yapılması gereken bazı iĢlemler vardır: 

 

Kontrol panosunda ayarlanan akım Ģiddetinin gereken değerde olması ve ayarlanan 

voltaj değerinin film yüzeylerine tam olarak yansıtılması için bombardıman çubukları ile 

kauçuk merdanelerin birbirine paralel olması gerekir.  
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Resim 1.15:  Korona ünitesi akım bölgesi 

1.1.6. Kontrol Ünitesi 
 

Plastik filmekstrüzyon çekme makinelerinde makineyi açma- kapatma, film iĢleme 

ısıtıcılarını ayarlama, ekstrüder, kule, hava üfleyici, yardımcı silindir motorlarını açma- 

kapatma, kuleyi aĢağı- yukarı hareket ettirme ve buna bağlı olarak üretimin istenilen kalitede 

olması için gerekli ayarların yapıldığı ünitedir. 

 

ġimdi bu ünitede yer alan elemanlar Ģunlardır: 

 

1. Kontrol panosunu açma-kapama Ģalteri 

2. Acil stop butonu 

3. ÇalıĢma lambası 

4. Ekstrüder motorunun hız ayar kadranı 

5. Ekstrüder motorunun akım Ģiddeti göstergesi 

6. Ekstrüder motorunu çalıĢtırma butonu 

7. Ekstrüder motorunu kapatma butonu 

8. Ekstrüder motorunun devir (hız) göstergesi 

9. Kule motorunun hız ayar kadranı 

10. Kule motorunu çalıĢtırma butonu 

11. Kule motorunu kapatma butonu 
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ġekil1.5: Ekstrüder film çekme makinesi kontrol panosu 

12. Kule motorunun devir (hız) göstergesi 

13. Hava üfleyici motorunun hız ayar kadranı 

14. Hava üfleyici motorunu çalıĢtırma butonu 

15. Hava üfleyici motorunu kapatma butonu 

16. Hava üfleyici motorunun devir(hız) göstergesi 

17. Kalıp (D1,D2), Filtre(A1,A2), Silindir (C1,C2) bölgelerinin akım Ģiddeti 

göstergeleri 

18. Kalıp(D1, D2), Filtre(A1, A2), Silindir(C1, C2) bölgelerinin sıcaklık 

göstergeleri 

19. Kalıp(D1, D2), Filtre(A1, A2), Silindir(C1, C2) bölgelerinin ısıtıcılarını açma-

kapama Ģalterleri 

20. Bir dakikada çekilen film uzunluğu göstergesi 

21. Yardımcı silindir motorunu çalıĢtırma butonu 

22. Yardımcı silindir motorunu kapatma butonu 

23. Yardımcı silindir motorunun hız ayar kadranı 
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24. Kuleyi yukarı hareket ettirme butonu 

25. Kuleyi aĢağı hareket ettirme butonu 

 

1.1.6.1. Kontrol Ünitesinde Yer Alan Fonksiyonlar 

 

Kontrol panosu üzerinde bulunan elemanların görevleri ve özellikleri aĢağıdaki 

resimden faydalanarak açıklanmıĢtır. 

 

1. Kontrol panosunu açma-kapama Ģalteri: Ekstrüzyon film çekme makinesinin 

iĢlem sırasına göre çalıĢtırılmasını ve kapatılmasını sağlar. 

2. Acil stop butonu: Acil durumlarda kullanılan kontrol butonudur.  

3. ÇalıĢma lambası:Ekstrüder film çekme makinesi kontrol panosuna enerji gelip 

gelmediğini gösteren lambadır. 

4. Ekstrüdermotorunun hız ayar kadranı: Gerekli ekstrüder motorunun devri 

bu kadran ile ayarlanır. 

5. Ekstrüdermotorunun akım Ģiddeti göstergesi:Ekstrüder film çekme 

makinesinin çalıĢması esnasında sarfedilen elektrik enerjisini gösteren göstergedir. 

6. Ekstrüdermotorunu çalıĢtırma butonu: Ekstrüder motorunu çalıĢtırma 

iĢlevini gerçekleĢtirir. 

7. Ekstrüdermotorunu kapatma butonu:Ekstrüder motorunu kapatma iĢlevini 

gerçekleĢtirir. 

8. Ekstrüdermotorunun devir (hız) göstergesi:Ekstrüder motorunun hangi hızda 

çalıĢtığını gösterir. 

9. Kule motorunun hız ayar kadranı: Gerekli kule motorunun devri bu kadran 

ile ayarlanır. 

10. Kule motorunu çalıĢtırma butonu: Kule motorunu çalıĢtırma iĢlevini 

gerçekleĢtirir. 

11. Kule motorunu kapatma butonu: Kule motorunu kapatma iĢlevini 

gerçekleĢtirir. 

12. Kule motorunun devir (hız) göstergesi: Kule motorunun hangi hızda 

çalıĢtığını gösterir. 

13. Hava üfleyici motorunun hız ayar kadranı: Gerekli hava üfleyici motorunun 

devri bu kadran ile ayarlanır. 

14. Hava üfleyici motorunu çalıĢtırma butonu: Hava üfleyici motorunu 

çalıĢtırma iĢlevini gerçekleĢtirir. 

15. Hava üfleyici motorunu kapatma butonu: Hava üfleyici motorunu kapatma 

iĢlevini gerçekleĢtirir. 

16. Hava üfleyici motorunun devir (hız) göstergesi: Hava üfleyici motorunun 

hangi Ģiddette hava üflediğini gösterir. 

17. Kalıp (D1, D2), filtre (A1, A2), silindir (C1, C2) bölgelerinin akım Ģiddeti 

göstergeleri:Ekstrüzyon film çekme makinesi üzerinde bulunan bu bölgelerin çalıĢma 

esnasında sarfettikleri elektrik enerjisini gösteren göstergedir. 

18. Kalıp (D1, D2), filtre (A1, A2), silindir (C1, C2) bölgelerinin sıcaklık 

göstergeleri: Üretimin istenilen kalitede olabilmesi için bu bölgelerde gereken 

sıcaklık değerlerini gösteren göstergedir.  

19. Kalıp (D1, D2), filtre(A1, A2), silindir(C1, C2) bölgelerinin ısıtıcı açma-

kapama Ģalterleri: Bu bölgelerin ısıtıcısını açma-kapama iĢlevini gerçekleĢtirir. 
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20. Sayaç: Bir dakikada çekilen film uzunluğunun göstergesidir. 

 

 

ġekil 1.6: Ekstrüder film çekme makinesi kontrol panosu 

21. Yardımcı silindir motorunu çalıĢtırma butonu: Yardımcı silindir motorunu 

çalıĢtırma iĢlevini gerçekleĢtirir. 

22. Yardımcı silindir motorunu kapatma butonu: Yardımcı silindir motorunu 

kapatma iĢlevini gerçekleĢtirir. 

23. Yardımcı silindir motorunun hız ayar kadranı: Gerekli yardımcı silindir 

motorunun devri bu kadran ile ayarlanır. 

24. Kuleyi yukarı hareket ettirme butonu: Kuleyi gerektiği durumlarda yukarı 

hareket ettirme iĢlevini gerçekleĢtirir. 

25. Kuleyi aĢağı hareket ettirme butonu: Kuleyi gerektiği durumlarda aĢağı 

hareket ettirme iĢlevini gerçekleĢtirir. 
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1.2. BOPP Film 
 

BOPP (Biaxiallyorientedpolypropylene film), çift yönlü gerdirilmiĢ(enine ve 

boyuna)polipropilen film anlamına gelmektedir.  

 

DüĢük yoğunluğu (0,91 g/cm³), üstün optik özellikleri, yüksek mekanik mukavemet 

değerleri ile diğer birçok flexible ambalaj malzemesine göre kullanımı giderek artmaktadır.  

 

BOPP gıda ambalajının yanı sıra sigara, kaset, çiçek, tekstil ürünleri, yapıĢkan bant, 

kağıt karton laminasyonu gibi diğer alanlarda da ambalaj malzemesi olarak kullanılmaktadır 

 

BOPP proses olarak bilgi birikimi gerektiren ve yüksek yatırım maliyeti olan bir 

alandır. Bugün için Türkiye‟de 3 firma Avrupa‟da ise Türkiye dâhil toplam 14 firma 

bulunmaktadır. Türkiye‟nin toplam BOPP üretim kapasitesi 140 000 T/Yıl civarında, 

tüketimi ise üretilen miktarın yarısı kadardır.  

 

1.2.1. BOPP Film Prosesi 
 

Bir BOPP film prosesi aĢağıdaki süreçlerden oluĢur: 

 

 Ekstrüzyon 

 Kalıplama 

 MD gerdirme (boyuna gerdirme)  

 TD gerdirme  (enine gerdirme)  

 Film kalınlığı ölçümü  

 Korona  

 Sarım  

 Dilme  

 

ġekil 1.7: BOPP film üretim hattı 
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Ekstrüzyon ünitesi: Granül hâlinde tedarik edilen ham maddenin önceden 

oluĢturulmuĢ standart formülasyona göre sisteme beslenmesi ile baĢlar. Extruderlerde 

homojen bir Ģekilde eritilerek polimer filtresinden geçirildikten sonra kalıplama aĢamasına 

getirilir. 

 

Resim1.16:Ekstrüzyon 

Kalıplama: Kalıp üzerinde birleĢen film katları her noktasında eĢit kalınlıkta olmak 

üzere levha hâlinde çekilir. Eriyik hâlindeki levha coolingrollyüzeyine temas ettirilerek 

soğutulur, su banyosundan geçirilerek sertleĢtirilir. 

 

 

Resim1.17:Kalıp ve Casting 

Boyuna gerdirme(MDO):Ön ısıtma rulolarında yumuĢama sıcaklığına kadar ısıtılan 

film farklı hızlara sahip rulolar arasında 1 : 4,5–5,5  oranında gerdirilerek uzatılır.  
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Resim 1.17:Boyuna gerdirme 

Enine gerdirme(TDO): Ön ısıtma bölgesinde ısıtılan boyuna gerdirilmiĢ film, enine 

gerdirilerek (her iki kenardan klipler vasıtası ile çekilerek)  1 :  8,5 – 9,5  oranında uzatılır.  

   

Resim1.18:Enine gerdirme 

1 m²  cast film için yaklaĢık toplam gerdirme      

1 m² x 5 x 9 =  45 m²  

 

Resim1.19:Enine gerdirme 
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Film kalınlık ölçümü: Gerdirme aĢamaları tamamlanan film soğuyarak kalınlık 

ölçümü noktasına gelir. Kalınlık ölçümü ile elde edilen veriler bilgisayar vasıtası ile kalıp 

üzerindeki kontrol noktalarına ulaĢır ve otomatik olarak ayar yapılır.  

 

 

Resim 1.20:Film kalınlık ölçümü 

Korona iĢlemi:Film yüzeyinde mürekkep adhezyonu için gerekli olan iĢlemdir. 

Elektron bombardımanı ile yüzey pürüzlendirilerek mürekkebin tutunması için gerekli ortam 

sağlanır.  

 

Resim1.21:Korona 

 Sarım: Prosesin çalıĢan son noktasıdır. Proses aĢamalarından geçen film,hattın 

eni boyunca uygun gergi kuvvetiyle çelik rulolar üzerine sarılır. Metraj 

tamamlandığında sarımı biten bobin ile boĢ rulo yer değiĢtirerek hat üretimi 

kesilmeden bobin değiĢimi yapılır.  
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Resim1.22:Sarıcı 

 Dilme:BOPP hattından alınan ana bobinler,müĢteriden sipariĢ olarak alınan ve 

üretim – planlama tarafından iĢ emrine dönüĢtürülen ölçülerde dilinir.  

 

 

Resim1.23:Dilme 

Dilme iĢlemiyle üretim aĢamaları tamamlanan ürünler konveyörlerle ambalaj sahasına 

alınır ve otomatik tartım yapılarak barkod sistemiyle etiketlenir. EtiketlenmiĢ bobinler 

paketlenerek müĢteriye sevkedilir. 
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Resim1.24:Dilme 

1.2.2. Ham Madde ve Formülasyon 
 

BOPP genel olarak üç katlı yapıdan meydana gelmektedir: 

Korona 

A yüzey kat  

B ana kat  

C yüzey kat  

 

A :  Terpolimer + Masterbatch 

B :   Homopolimer + Masterbatch 

C:   Terpolimer + Masterbatch 

Homopolimerpolipropilen:  Isıl yapıĢma özelliği olmayan ham madde 

Terpolimerpolipropilen:   Isıl yapıĢma özelliği olan ham madde 

 

1.2.3. Masterbatchler 
 

Masterbatchlerfilmin yapı ve görüntüsünü değiĢtiren ham maddelerdir. Ayrıca filmin 

baskı ve ambalaj makinalarındaki performansını değiĢtirir. BOPP film iĢleminde 

kullanılanMasterbatchleri aĢağıdaki gibi sınıflandırabiliriz: 

 

1.2.3.1. Film Performansını DeğiĢtiren Masterbatchler 

 

Antiblok katkılar: Film katlarının birbirine yapıĢmasını engeller.  
Slip katkılar:Filmin baskı ve ambalaj makinalarında sürtünmesini 

değiĢtirebilenkatkılardır.  

Antistatik katkılar:Filmin kullanım aĢamasında statik elektriklenmesini ve daha 

sonra ambalajın raflarda tozlanmasını engeller.  
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1.2.3.2. Filmin Yapı Görüntüsünü DeğiĢtirenMasterbatchler 

 

Pearlize film katkıları:CaCO3 içeren katkılar, filmin boyuna gerdirme aĢamasında 

ana kat içerisinde küçük boĢluklar oluĢmasına sebep olur. Bu nedenle yoğunluk düĢer, 

sedefli bir görüntü oluĢur. 

 

Beyaz film katkıları:TiO2 içeren katkılardır. Parlak beyaz bir zemin oluĢturur. 

 

1.2.4. BOPP Film Tipleri 
 

BOPP film üretiminde üretilen film adları ve kullanıldığı yerler aĢağıda verilmiĢtir: 

Isıl yapıĢmalı filmler:Genel gıda ambalajı  

Isıl yapıĢmasız filmler: Laminasyonfilmi, dekoratif amaçlı filmler, çiçek ambalajı 

Metalize filmler: Bariyer özellik istenen gıda ambalajı 

Pearlize filmler: DüĢük yoğunluklu ve sedefli görüntü istenen opak zeminlifilmler 

Beyaz filmler:Parlak beyaz zeminli gıda ambalajı 

Etiket filmi: ġiĢe etiketlenmesinde kullanılan film 

Matt filmYüzeyden ıĢık yansımasını engelleyen laminasyon filmi) 

Antifog film: Yüksek nem içeren gıdalar için kullanılan ambalaj filmi) 

 

1.3. Film Ekstrüzyon Üretiminde Güvenli ÇalıĢma Kuralları 
 

Film ekstrüzyon üretimi; BOPP (enine ve boyuna gerdirme) film üretimi, film çekimi, 

kesim, baskı gibi iĢlemlerle gerçekleĢtirilir. Bu makinelerde güvenli ve sağlıklı bir Ģekilde 

üretim yapabilmek için bazı kurallara uyulması gerekir. Bu kurallar aĢağıda maddeler 

hâlinde verilmiĢtir: 

 

 Atölyede çalıĢırken iĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 Ellerinizi ve iĢ önlüğünüzü dönen silindirlerin arasından uzak tutunuz. 

 Makinelerdeki elektrik devrelerini karıĢtırmayınız. 

 Atölyede içindeki bilmediğiniz makineleri çalıĢtırmayınız. 

 Makinelerin çalıĢma anındaki ayarlarını öğretmenlerinizin haberi olmadan 

değiĢtirmeyiniz. 

 Atölye içindeki görev yerinizden izin almadan ayrılmayınız. 

 ÇalıĢtığınız yeri temiz ve düzenli tutunuz. 

 Anlamadığınız ve bilmediğiniz makine aksamlarını deneyerek değil 

öğretmeninize sorarak öğreniniz. 

 Atölye içinde kazaya sebebiyet verecek hareketlerden kaçınınız. 

 Öğretmeninize haber vermeden görev yerinizi değiĢtirmeyiniz. 

 Herhangi bir problem olduğunda öğretmeninize haber veriniz.   

 BOPP üretim alanında kirlilik yaratıp kontaminasyona sebep verebilecek bina 

ve makinaların bakım faaliyetlerini kapsar.  

 BOPP üretim ve depolama alanlarında yeterli havalandırma olmalıdır.  

 BOPP film üretimi sırasında su ve kızgın yağ hatlarında kaçak olmamalıdır.  

 Bina duvarları zararlı barındırabilecek Ģekilde hasarlı olmamalıdır.  

 BOPP üretim alanında zemin kanalları peryodik olarak temizlenmelidir.  
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 Makine ve bina üzerinde boya kabarmaları olmamalıdır.  

 Makinalardan yağ sızıntıları olmamalıdır.  

 BOPP üretiminde hijyen faaliyetlerini kapsayan yazılı prosedürler olmalıdır. 

 BOPP üretim alanında tahta ve cam malzeme bulunmamalıdır.  

 BOPP üretim alanına personel giriĢlerinde el dezenfektanı kullanılmalı, boneler 

nizami takılmalıdır.  

 BOPP üretim alanında gıda maddesi olmamalıdır. Sakız çiğnenmemelidir. 

 Kesim presinde bir defada bir blok poĢetten fazla kesmeyiniz. 

 Baskı makinesinde çalıĢan üniteden bir adım geride durunuz. 

 Baskı merdanelerinin diĢli çarkları arasına herhangi bir yabancı madde 

sokmayınız. 

 Baskı mürekkeplerinin yerlere dökülmemesine dikkat ediniz. 

 Baskı makinesinin ünitelerinin sürekli olarak temizliğini sağlayınız. 

 Kesim bıçaklarının altına ellerinizi sokmayınız. 

 Film üretiminde kullanılan ham maddenin içine yabancı madde karıĢmamasına 

dikkat ediniz. 

 

1.4. Film Ekstrüzyon Prosesi 
 

Elektrik motorundan alınan hareket, diĢli çarklar yardımıyla vidaya verilir. Böylece 

harekete geçen vida hunide duran malzemeyi boĢluklarına düĢürür. 

 

 

Resim 1.16:  Film ekstrüder makinesi 

Kovan üzerinde bulunan rezistanslar (ısıtıcılar) yardımıyla malzemeye ilk ısı 

uygulanır. Isınarak homojen hâle gelen malzeme filtreden geçerek temizlenir ve böylece 

kalıplanmaya hazırlanır. Kalıptan (kafadan) çıkan sıcak malzeme hava ile ĢiĢirilir. Ancak 

film içine üflenecek hava nemsiz olmalıdır, hava içinde bulunan nem Ģartlandırıcı sayesinde 

dıĢarı atılır. 
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Bu arada film makineden uzaklaĢtırılır, kulede bulunan baskı ve çekme silindirleri 

arasından geçerek düzeltilir (Eğer istenirse gofraj silindirinden de geçer.). Yönlendirme 

silindirleri vasıtasıyla sarıcıya gönderilir. Film sarıcıda sarıldıktan sonra bobin hâlinde yarı 

mamul bir ürün olarak çıkar. Bu yüzden maliyeti artar ve maliyeti diğer plastik iĢleme 

metotlarına göre biraz fazladır. 

 

Özellikle film makinelerinde iĢlenen ürünler ambalajlamada ve taĢıma poĢeti olarak 

kullanılır. Ancak makinede yapılacak bazı değiĢiklikler sonucu çeĢitli ürünler elde edilebilir. 
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 AĢağıda resmi verilen film makinesi kontrol panosundan faydalanarak, iĢlem 

basamaklarına ve önerilere uygun olarak film makinesini üretim yapacak 

konuma getiriniz. 

 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 1.Makineyi açınız. 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ĠĢ ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Film ekstrüder makinesini açarken ana Ģalteri, 

kontrol panosu Ģalterlerini ve acil stop 

butonunu açmayı unutmayınız. 

 2.Isıtıcıları açınız. 

 Kontrol panosu üzerinde bulunan silindir, filtre 

ve kalıp bölgesi ısıtıcı açma-kapama 

Ģalterlerini ''OFF '' konumundan ''on'' 

konumuna getiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sıcaklık göstergelerini sürekli olarak kontrol 

ediniz. 

 3.Uygun sıcaklık değerlerini 

giriniz. 

 Isıtma tertibatı sıcaklıklarının uygun değerler 

üzerine çıkmamasına dikkat ediniz. 

 4.Uygun film ekstrüder ana motor 

hız değerini giriniz. 

 Üretilen film et kalınlığının istenilen ölçülerde 

olabilmesi için ekstrüder motorunun devrini 

ayarlayınız. 

 5.Kule hızını belirleyeniz. 

 Kule bölgesindeki çekme silindirlerinin 

konumlarına dikkat ediniz. 

 Üretilen film et kalınlığının istenilen ölçülerde 

olabilmesi için çekme silindiri motorunun 

devrini ayarlayınız. 

 6.Korona ayarını yapınız. 

 Akım ayarının uygun değerde olmasına dikkat 

ediniz. 

 Bombardıman çubukları ile kauçuk 

merdanelerin birbirine paralel konumda 

olmasına dikkat ediniz.  

 7.Sarıcı ayarını yapınız. 

 Üretilen filmin uygun standartlarda olması için 

kule, yardımcı silindir ve sarıcı motoru 

devirlerinin eĢit olmasına dikkat ediniz. 

 8.Balon hava ayarını yapınız. 
 Balon hava ayarının gereken değerden fazla 

olup olmadığını kontrol ediniz.  

 9.Soğutma tablasının havasını 

ayarlayınız. 

 Filmin dıĢ yüzeyini soğutan havanın gerektiği 

miktarda olmasına dikkat ediniz. 

 ÇalıĢma ortamında iĢ disiplini kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma sonunda iĢ ortamının temizliğini 

sağlayınız. 
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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. 

 

DeğerlendirmeÖlçütleri Evet Hayır 

1. Film çekme iĢlemi için çalıĢma ortamını hazırladınız mı?   

2. Film çekme iĢlemi için ekstrüder hız ayarını yaptınız mı?   

3. Film çekme iĢlemi için kule hız ayarını yaptınız mı?   

4. Film çekme iĢlemi için sarıcının hız ayarını yaptınız mı?   

5. Film çekme iĢlemi için korona ayarı yaptınız mı?   

6. Film çekme iĢlemi için sıcaklık ayarını yaptınız mı?   

7. Üretilen filmi istenilen özellikte çekebildiniz mi?    

8. Teknolojik kurallara uygun bir çalıĢma gerçekleĢtirdiniz mi?   

9. Süreyi iyi kullandınız mı? (3 saat)   

 

 

 

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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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıda resmi verilen BOPP film makinesi kontrol panosundan faydalanarak, 

iĢlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak film makinesini üretim yapacak 

konuma getiriniz. 

 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi açınız. 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ĠĢ ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 BOPP film ekstrüder makinesini açarken 

ana Ģalteri, kontrol panosu Ģalterlerini ve 

acil stop butonunu açmayı unutmayınız. 

 Isıtıcıları açınız. 

 Kontrol panosu üzerinde bulunan silindir, 

filtre ve kalıp bölgesi ısıtıcı açma-

kapama Ģalterlerini ''OFF '' konumundan 

''on'' konumuna getiriniz. 

 Sıcaklık göstergelerini sürekli olarak 

kontrol ediniz. 

 Uygun sıcaklık değerlerini giriniz. 

 Isıtma tertibatı sıcaklıklarının uygun 

değerler üzerine çıkmamasına dikkat 

ediniz. 

 Uygun film ekstrüder ana motor hız 

değerini giriniz. 

 Üretilen BOPP film et kalınlığının 

istenilen ölçülerde olabilmesi için 

ekstrüder motorunun devrini ayarlayınız. 

 ÇalıĢma esnasında bir sorunla 

karĢılaĢtığınızda modül bilgi 

konularından ve öğretmeninizden 

faydalanabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kalıp ve Casting bölgesinin ayarını 

yapınız. 

 Kalıp üzerinde birleĢen film katlarının 

her noktasındaeĢit kalınlıkta olabilmesi 

kalıbı ayarlayınız. 

 6.Enine gerdirme(TDO)  bölgesinin 

ayarını yapınız. 

 Ön ısıtma bölgesinde ısıtılan boyuna 

gerdirilmiĢ filmin enine gerdirilebilmesi,  

1 :  8,5 – 9,5 oranında uzattırılabilmesi 

için enine gerdirmeyi ayarlayınız. 

 Film kalınlık ölçümünü ayarlayınız. 

 Gerdirme aĢamaları tamamlanan film 

soğuyarak kalınlık ölçümü noktasına 

gelir.Kalınlık ölçümü ile elde edilen 

veriler bilgisayar vasıtası ile kalıp 

üzerindeki kontrol noktalarına ulaĢır ve 

film kalınlık ayarlarını yapınız. 

 Korona ayarını yapınız. 

 Akım ayarının uygun değerde olmasına 

dikkat ediniz. 

 Bombardıman çubukları ile kauçuk 

merdanelerin birbirine paralel konumda 

olmasına dikkat ediniz. 

 Sarıcı ayarını yapınız. 

 Proses aĢamalarından geçen film,hattın 

eni boyunca uygun gergi kuvvetiyle çelik 

rulolar üzerine sarılabilmesi için sarıcı 

ayarını dikkatli yapınız. 

 Dilme ayarını yapınız. 

 BOPP hattından alınan ana 

bobinler,müĢteriden sipariĢ olarak alınan 

ve üretim – planlama tarafından iĢ emrine 

dönüĢtürülen ölçülerde dilinebilmesi 

dilme ayarını dikkatli yapınız. 

 ÇalıĢma ortamında iĢ disiplini kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma sonunda, iĢ ortamının temizliğini 

sağlayınız. 
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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. 

 

DeğerlendirmeÖlçütleri Evet Hayır 

1. BOPP film çekme iĢlemi için çalıĢma ortamını hazırladınız mı?   

2. Isıtma sistemini açarak sıcaklık değerlerini ayarladınız mı?   

3. BOPP film çekme iĢlemi için ekstrüder hız ayarını yaptınız mı?   

4. BOPP film çekme iĢlemi için kalıp ayarı yaptınız mı?   

5. Enine gerdirme ayarı yaptınız mı?   

6. Film kalınlık ölçme sistemini ayarladınız mı?    

7. Korona ayarı yaptınız mı?   

8. BOPP film sarıcı ayarını yaptınız mı?   

9. BOPP film dilme ayarını yaptınız mı?   

10. Teknolojik kurallara uygun bir çalıĢma gerçekleĢtirdiniz mi?   

11. Süreyi iyi kullandınız mı? (3 saat)   

 

 

 

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. AĢağıdakilerden hangisi ambalaj, poĢet, sera örtüleri vb. film ürünlerin kesiksiz olarak 

üretiminde kullanılan plastik iĢleme makineleridir? 

A) Vakumlama makinesi 

B) Film ekstrüder makinesi 

C) Boru ekstrüder makinesi 

D) Enjeksiyon makinesi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi film ekstrüder makinelerinde çekilen film yüzeylerine korona 

için uygulanan gerilim miktarıdır?  

A) 10000–12000 volt 

B) 15000–17000 volt 

C) 5000–7000 volt 

D) 8000–10000 volt 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi ekstrüder ünitesinden geçip kalıptan çıkan balon Ģeklindeki 

filmin perde (balon düzeltme ayar tahtası) ve çekme silindirleri yardımıyla Ģerit hâline 

getirildiği kısımdır? 

A) Tabla 

B) Yardımcı silindir 

C) Kule 

D) Huni 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi korona ünitesinin kısımlarındandır?  

A) Kontrol panosu 

B) Akım ünitesi 

C) Trafo 

D) Hepsi 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi kule ünitesinin kısımlarındandır?  

A) Kontrol panosu 

B) Perde 

C) Trafo 

D) Tabla 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi film ekstrüder ünitesinin ana kısımlarındandır? 

A) Kalıp 

B) Silindir 

C) Vida 

D) Hepsi 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi plastik film ekstrüzyon çekme makinelerinde, makineyi 

açma-kapatma, film iĢleme ısıtıcılarını açma-kapatma, ekstrüder, kule, hava üfleyici, 

yardımcı silindir motorlarını açma- kapatma, kuleyi aĢağı- yukarı hareket ettirme ve 

buna bağlı olarak üretimin istenilen kalitede olması için gerekli ayarların yapıldığı 

ünitedir?  

A) Kontrol panosu 

B) Akım ünitesi 

C) Trafo 

D) Kalıp 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi ekstrüder ünitesinden geçip kalıptan çıkan filmin kule 

ünitesini takiben yönlendirme silindirleri yardımı ile bobin olarak sarma iĢleminin 

gerçekleĢtirildiği ünitedir? 

A) Ekstrüder 

B) Sarıcı 

C) Kule 

D) Huni 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi BOPP film hattının ünitelerindendir? 

A) Ekstrüzyon 

B) Kalıp ve casting 

C) MD gerdirme (boyuna gerdirme)  

D) Hepsi 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi çift yönlü gerdirilmiĢ PP film anlamına gelmektedir? 

A) PPRC  

B) OPP  

C) BOPP  

D) PP 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız 

 

11. Film ekstrüzyon makineleri ambalaj sektöründe kullanılır. Üretilen 

ürünler;………………..vb. alanlarda kullanılır. 

 

12. Plastik sektöründe film ekstrüzyon makinelerinde üretilen filmler üzerine baskı 

yapılabilmektedir. Bu yapılan iĢlemin istenilen kalitede olabilmesi için filmin baskı 

yapılacak yüzeylerine …………………..uygulanmalıdır. 

 

13. Film  ekstrüzyon makinelerinde ham maddenin ergitilerek iĢlenmeye hazır hâle 

getirilmesi iĢleminin gerçekleĢtirildiği ünite ………………………….ünitesidir. 

 

14. Çekilen film yüzeyi üzerine………………….yapılmasının amacı, filmin 

mukavemetini arttırmaktır. 
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15. ………….gıda ambalajının yanı sıra sigara, kaset, çiçek, tekstil ürünleri, yapıĢkan 

bant, kağıt karton laminasyonu gibi diğer alanlarda da ambalaj malzemesi olarak 

kullanılmaktadır. 

 

16. Kalıp üzerinde birleĢen film katları her noktasında eĢit kalınlıkta olmak üzere levha 

hâlinde çekilir. Eriyik hâlindeki levha ………………….yüzeyine temas ettirilerek 

soğutulur su banyosundan geçirilerek sertleĢtirilir. 

 

 

 

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 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında plastik ekstrüzyon film makinesini devreye alarak 

istenilen özelliklerde ürün elde edebileceksiniz. 

 

  

 
Plastik iĢleme fabrikalarını ziyaret ederek sanayide kullanılan plastik ekstrüzyon film 

çekme makinelerini ve özelliklerini araĢtırınız. 

 

2. PLASTĠK FĠLM EKSTRÜZYON ÇEKME 

MAKĠNELERĠNĠ DEVREYE ALMAK 
 

2.1. Plastik Film Makinelerinde Sıcaklık ve Basıncın Etkisi 
 

Film ekstrüderlerinde değiĢik tipte üretim yapılabilir. Ġstenilen kalitede üretilen 

ürünlerin belirli bir sıcaklık değeri vardır. Fakat değiĢik nedenlerle bazen bu sıcaklıklar 

istenilen değerlerde tutulamayabilir. Kullanılan katkı maddeleri, ortam sıcaklığı, kullanılan 

ham maddenin nemli ve rutubetli olması, dıĢ etkenler, yüksek hız vb. gibi etkenler gerekli 

olan sıcaklık değerlerinin değiĢmesine neden olmaktadır. 

 

Resim 2.1: Sıcaklık göstergesi 

Film ekstrüderlerinde ısıtma iĢlemi, silindir çevresine yerleĢtirilmiĢ elektrikli 

ısıtıcılarla veya indüksiyonla dıĢarıdan yapılabildiği gibi, iç sürtünme kaynaklı da olabilir. 

Sürtünme ısılarından üretim sisteminde önemli ölçüde yararlanılır. DıĢ ısıtma ve sürtünme 

ısılarından yararlanarak ergitme genel olarak uygulanan bir tekniktir ve kuru ekstrüzyon 

olarak adlandırılır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Islak ekstrüzyon ise yüksek sıcaklıklarda alevlenebilen ve yanma tehlikesi bulunan 

polimerlere çözelti hâlinde ve daha düĢük sıcaklıklarda uygulanan bir tekniktir. 

 

Ekstrüder silindirinde basıncın uygun değerlerde olması, erimiĢ plastiğin 

homojenizasyonu açısından önemlidir. Ekstrüder silindiri içindeki yüksek değerdeki basıncın 

nelere sebep olacağı ve ekstrüder vidası boyunca basınç dağılımının nasıl oluĢacağı çeĢitli 

etkenlerden dolayı önceden belirlenemez. Bu durum esas olarak vida hızına, vida 

geometrisine, plastik eriyik vizkozitesine ve katkı maddelerine bağlıdır.  

 

 

Resim 2.2: Basınç göstergesi 

Eğer ekstrüder çıkıĢ tarafındaki direnç çok büyükse silindirdeki yüksek basınç, 

besleme ağzına doğru yer değiĢtirebilir ki bu durum plastik beslemesini azaltabilir. Bu gibi 

faktörlere dikkat ederek vida basıncı uygun değerlere ayarlanmalıdır. 

 

2.2. Film Ekstrüder ÇeĢitleri 
 

Film ekstrüder çeĢitlerini silindir yarıçaplarına ve ekstrüder iĢleme Ģekillerine göre 

sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflandırmaya göre ekstrüsder çeĢitleri aĢağıda 

açıklanmıĢtır. 

 

2.2.1. Silindir Yarıçaplarına Göre Ekstrüder ÇeĢitleri 
 

Ekstrüderler genellikle silindir yarıçaplarına (60, 90 mm vb.) göre tanımlanır. 

 

Ekstrüder silindirlerinin çoğunda besleme, sıkıĢtırma ve ölçme bölgesi olarak toplam 

üç farklı sıcaklık bölgesi ile ısıtma ve su/yağ ile soğutma kısımları bulunur. Ekstrüderin ilk 

ısıtma bölgesini takiben itilen ham maddenin sürtünme ile sıcaklığı çok artabilir. Bu nedenle 

de belli sıcaklık değerlerini istenilen sınırda tutabilmek için bazı hâllerde soğutma da 

uygulanabilmektedir. 

 

Basma (sıkıĢtırma) bölgesinde basınç; vida diĢ derinliklerinin giderek küçültülmesi ile 

sağlanır. Eriyikte kalan hava basınç altında sıkıĢtırma ile çıkartılır, silindirde ısı transferinin 

de artması sağlanır. 
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Resim 2.3: Film ekstrüder kovanının yapılıĢı 

Yukarıdaki resimde film ekstrüder kovanının freze tezgâhında iĢlenmesini 

görülmektedir. 

 

 

Resim 2.4: Film ekstrüder makinesinde ürünün çıktığı kısım  

2.2.2. Vida L/D Oranına Göre Ekstrüder ÇeĢitleri 
 

Ekstrüderde vida sıkıĢtırma oranı, besleme bölgesindeki hacmin ölçme bölgesindeki 

hacme oranı olarak tarif edilir (2/1 ve 4/1 oranları sıklıkla kullanılır.). 

 

Sonsuz vidanın çapı(D), uzunluğu(L), hatvesi, helis açısı, vidanın Ģekli, diĢ yüksekliği 

ve vida sayısı çalıĢma faktörlerini yakından etkiler. 

 

 

Resim 2.5: Vida 
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Vida çapı, uzunluğu ve diĢ yüksekliği ekstrüderin hacim kapasitesini; vidanın Ģekli, 

hız ve kalıplama basıncını ve ekstrüderde ısı iletimini etkiler. Sistemde uygulanan kalıplama 

basınç değeri; kafanın yapısı, Ģekli, vida helis açısına ve vida diĢ yüksekliğine doğrudan 

bağlıdır. Ekstrüderde harcanan güç için eriyik viskozitesi baĢta olmak üzere kalıplama basınç 

değeri, vida yapısı, Ģekli ve hızının en etkin faktörler olduğu düĢünülebilir. 

 

Ekstrüderlerdevida çap ve uzunluğu genellikle (L/D) olarak ifade edilir. 

Termoplastiklerde bu oran 15/1 ile 20/1‟dir (Bazı modern sistemlerde ise yüksek 

sıcaklıklarda eriyen polimerler için kullanılan 20/1–36/1 değerleri de bulunmaktadır.). 

 

Ekstrüder vidasındaki bölgeler birbirine eĢit değildir. ĠĢlenecek polimer türüne bağlı 

olarak değiĢebilmektedir. 

 

2.2.3. Film ĠĢleme Metodlarına Göre Ekstrüder ÇeĢitleri 
 

Plastik filmler mono ve ko-ekstrüzyon yöntemi ile iĢlenen malzemeler olup bu iĢleme 

yöntemlerinin özellikleri aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

2.2.3.1. Mono-Ekstrüzyon 

 

Ekstrüde edilen ürünü tek bir malzeme karĢılıyorsa bu mono-ekstrüzyon yöntemidir. 

Genellikle tek katlı film üretiminde kullanılır. 

 
2.2.3.2. Ko- Ekstrüzyon 

 

Ekstrüde edilen ürünü tek bir malzeme karĢılamıyorsa veya malzeme maliyetini 

düĢürmek için biri daha ucuz olan iki katlı malzemeleri kullanmak için gereklidir. Bu 

yöntemde yarı bitmiĢ ürünler çeĢitli malzemelerden çok katlı olarak imal edilir. 

 

Farklı malzemeleri bir araya getirmek için her malzemeye ayrı bir ekstrüder kullanılır. 

Fakat ko-ekstrüzyon kalıplarında farklı eriyiklerden her biri ayrı bir manifold içerisinde 

Ģekillendirilir. Eriyikler kalıbı tam terk etmeden önce bir araya getirilir. Bu Ģekilde yedi kata 

kadar bileĢimlerin imali mümkündür. 

 

2.3. Ekstrüzyon Film Makinesini ÇalıĢtırma 
 

Önceden ayarları yapılmıĢ bir ekstrüder film çekme makinesini çalıĢtırmakiçin 

öncelikle makine panosundan ana Ģalteri „ON‟ konumuna getiriniz. Daha sonra makinenin 

ısıtıcı sistemin açarak sıcaklıkların gerekli iĢleme değerlerine gelmesini bekleyiniz. 

Sıcaklıkların iĢlenecek plastiği iĢlemeye uygun değerlere ulaĢmaması hâlinde üretim 

baĢlatılmamalıdır.  

 

Gerekli sıcaklık değerleri sağlandıktan sonra ekstrüder ve kule anahtarını açık konuma 

getiriniz ve huni altındaki besleme kapağını açarak ham maddenin silindir besleme bölgesine 

dökülmesini sağlayınız. Makine çalıĢtıktan sonra kule, hava üfleme, sarıcı ve ekstrüder 

vidasını düğmelerine basarak çalıĢtırınız. Balon havasını az miktarda açınız. Eldiven takarak 
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kalıptan çıkan sıcak filmi kılavuz filme yapıĢtırınız. Basma ve gofraj merdanelerini açık 

konuma getiriniz. Korona ünitesinde bulunan bombardıman çubuklarını ve kauçuk 

merdaneleri arasından film geçecek kadar açık konuma getiriniz. Çekme merdanesinden film 

geçtikten sonra basma merdanelerini kapatınız. Film korona merdanesinin 

arasındangeçtikten sonra korona ünitesinin kapağını kapatınız ve sarıcıyı açık konuma 

getiriniz. Filmin fazlalık kısmını düzgünce kesiniz.  Sarıcı baskı merdanesinin açık olmasına 

dikkat ediniz. Elinizi ve iĢ önlüğünü kaptırmadan filmin ucunu silindire veriniz. Sarma 

bobinini filme tespit ediniz ve yedek bobini hazır hâle getiriniz (üzerine uygun Ģekilde 

bantla). Körük ölçülerini ve film geniĢliğini kontrol ediniz. Ölçüler uygunsa yedek bobini 

indirerek filmi kesiniz. Kesilen bobindeki körük üstü ve körüklerin arasındaki film 

kalınlığını mikrometreyle kontrol ediniz. Yedek bobini tekrar yerine takınız.  

 

Ekstrüzyonfilm makinesini kapatmasını ise aĢağıdaki iĢlem sırasına göre 

gerçekleĢtiriniz: 

 Kafa ısıtıcısını ve filtre ısıtıcısını kapatınız.  

 Silindir sıcaklıklarını düĢürünüz.  

 Huninin altındaki besleme kapağını kapatınız.  

 Ekstrüderdeki malın bitmesini bekleyiniz.  

 Mal bittikten sonra silindir sıcaklıklarını tekrar eski konumuna getiriniz.  

 Ana Ģalteri kapatınız.  

 Gofraj ve basma silindirlerini açık konumuna getiriniz.  

 Sarıcının çalıĢma düğmesini kapatınız.  

 Kesilen bobini alarak uygun Ģekilde depoya koyunuz.  

 ÇalıĢtığınız bölgenin temizliğini yapınız. 

 

2.4. Film Ekstrüzyonunda Kullanılan Plastikler 
 

Film ekstrüzyon makinelerinde polietilen, polipropilen ve polivinil klorür gibi 

termoplastikler yoğun bir Ģekilde iĢlenmektedir. Bu modülde film iĢleme alanında en çok 

kullanılan polietilen ve polipropilen çeĢitlerini ve  özelliklerini inceleyeceğiz.  

 

2.4.1. Polietilen 
 

Molekül yapısının ayarlanması ve katkı ilavesi ile istenen özelliklerde PE‟lerelde 

etmek mümkündür. 

 

Özelliği geliĢtirilen polietilenler: 

 Sağlamdır. 

 Asit, baz ve çözücülere dayanıklıdır. 

 Elektrik özellikleri üstündür. 

 Çevre Ģartlarına dayanıklıdır. 

 Kolay iĢlenebilir. 
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Resim 2.6: Polietilen film 

2.4.1.1. Polietilenle Kullanılan Katkı ve Dolgu Maddeleri 

 

Katkılar PE‟ye eriyik harmanlanması sırasında ilave edilir. Bu katkılar aĢağıda 

verilmiĢtir: 

 Antioksidanlar: Fenol, aminler ve fosfitlerdir. 

 UV stabilizatörleri: En önemli katkı karbon siyahıdır. PE‟nin dıĢta güneĢe karĢı 

kullanımında ömrünü uzatır. 

 Kaydırıcı: Kaydırıcı olarak yağlı asit aminler kullanılır. 

 Cam elyaf: Mekanik özellikleri arttırır. Otomotiv ve boru tatbikatında kullanılır. 

 Hücreli PE: Eriyik polimere nitrojen ilavesi ile elde edilir. 

 
2.4.1.2. Polietilenlerin Üretilmesi 

 

Polietilen belli baĢlı iki temel metotla üretilir. Yüksek basınç prosesi ile alçak 

yoğunluklu polietilen ve kopolimerleri üretilir. Bu kopolimerlere vinil asetat, akrilik esterler 

örnek verilebilir. DüĢük basınç prosesinde ise yüksek yoğunluklu polietilen elde edilir. 

Ayrıca yeni olarak geliĢtirilmiĢ lineer AYPE mevcuttur. 

 

AYPE bir otoklavda veya tübular reaktörde, etilen monomerlerinin organik peroksitler 

ile polimerizasyonu ile elde edilir. Basınç 15.000 ila 45.000 psi arasında değiĢir ve yoğunluk 

0,916 g/cm
3
 civarındadır. YYPE, orgonometalik, krom oksidi, vanadyum ve molibden oksidi 

gibi katalizörler yardımı ile etilenin polimerizasyonu sonucu (1500 psi-basınç) elde edilir. 

Bu polimerler lineerdir ve yoğunlukları 0,94-0,965 arasında değiĢir. 

 

Orta yoğunluk PE‟nin (OYPE) yoğunluğu 0,926–0,940 arasındadır. Yüksek veya 

alçak basınç prosesi ile AYPE ve YYPE‟nin fiziksel karıĢımı ile elde edilir. 

 

2.4.1.3. Polietilen ĠĢleme Türleri 

 

Film ekstrüzyonda yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) ile birlikte AYPE en yaygın 

kullanılan film malzemesidir. Polietilenin kullanıldığı diğer yerler: 
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 Ekstrüzyon kalıplama 

 Üfleme ile kalıplama  

 Sıcak eriyik kaplamaları ve yapıĢtırıcılar 

 Tel ve kablo imali 

 

Resim 2.7: Eksterüder film çekme makinesi 

2.4.1.4. Polietilen Uygulama Alanları 

 

AYPE filmler parlak, Ģeffaf ve ucuzdur. ĠĢlenmesi kolaydır.  

Bunlar; 

 Yiyecek paketleme, 

 ĠnĢaat örtüsü, 

 Ziraat örtüleri, 

 Çöp ve gübre torbaları, 

 Ağır hizmet torbaları, 

 Sıvı paketlemesinde, 

 Büzme ile sarma alanlarında kullanılır. 

 

YYPE‟ler kâğıdın yerini almakla ve yiyecek paketlenmesinde geniĢ olarak kullanılır. 

 

EVA kopolimerleri film tatbikatında mekanik özellik üstünlükleri ve parlaklıkları 

nedeniyle kullanılır. 

 
2.4.2. Selülozikler 

 

Selülozikler film ile iĢlemede kullanılan bir diğer plastik türüdür. ÇeĢitleri ve 

özellikleri aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

2.4.2.1. Etil Selüloz 

 

Kostik selülozun etil klor ile reaksiyonuyla meydana gelir. Etil selüloz içindeki eter 

grubu polar değildir, etil selüloz selüloziklerin en düĢük yoğunluğa sahip türüdür. Etil 

selüloz, eterler için kullanılan bütün çözücülerde hidrokarbon ve eterler içinde çözünebilir. 
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Isıya ve çarpmaya dayanıklı mamuller ve gıda alanında kullanılacak mamüllerin yapımında 

kullanılır. 

 

Resim2.8: Gıda alanında kullanılan ürünler 

2.4.2.2. Selüloz Nitrat  (Selüloid) (CN) 

 

Nitrasyon yoluyla elde edilir ve bünyesindeki hidrojen miktarı plastikler için 

genellikle %11‟dir. Selüloz nitratın standart yumuĢatıcısı kamphor‟dur. Su emme özelliği 

düĢüktür ve serttir. Yanıcıdır. Isıya ve güneĢe dayanıksızdır. Bu maddeden içi oyuk eĢyalar 

yapılabilir. 

 

Resim 2.9:  Selüloz nitrattan üretilen cam koruyucu 

2.4.2.3. Selüloz Asetat (CA) 

 

Selüloz asetat bir selüloz türevidir ve selülozun asetilasyonu ile elde edilir. 

 

Selüloz asetat filmler, boyutsal direnci olan filmlerdir. Büzülmesi azdır. Suya 

dayanıklıdır fakat nem çekici özelliği olduğu için ĢiĢmeye eğilim gösterir. Çok saydam ve 

berrak bir yapısı vardır. Sıvılara karĢı dirençli olmasına rağmen karbondioksit ve oksijeni 

geçirir. Orta derecede ısı direncine sahiptir. Selüloz asetat filmlerin yırtılma direnci zayıftır.  

 

Selüloz asetat enjeksiyonla kalıplanabilir, film hâline getirilebilir, çubuk, tüp ve çeĢitli 

profiller hâlinde ekstrüzyonla çekilebilir. 
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Selüloz asetat daha çok çeĢitli avadanlık ve teçhizat kulpları, elektrik malzeme 

kılıfları, gösteriĢli-parlak çerçeveler, parlak renkli-saydam ambalaj kâğıtları, fotoğraf 

filmleri, kalem gövdeleri, gözlük çerçeveleri vb. yapımında kullanılmaktadır. Gazlara karĢı 

bariyer özelliği yetersiz olduğu için ve puslanmaması sebebiyle özellikle taze meyve ve 

sebzelerin ambalajlanmasında kullanılır. 

 

Selüloz asetat ayrıca çok kaliteli lak ve yapıĢtırıcıların üretiminde kullanılmaktadır. 

 

Resim 2.10: Gözlük çerçevesi 

2.4.2.4. Selüloztriasetat (CTA) 

 

Kimyasal selülozun organik asitler ve anhidritlerle reaksiyonu neticesinde elde edilir. 

 

Sülfürik asit katalizör olarak kullanılır. Çözücü olarak metilen klorür ve metanol 

karıĢımı kullanılır. Triasetattan mamul ince tabaka ve film akıĢkan sıvının dökümü veya 

ekstrüzyonu ve çözücünün buharlaĢmasıyla elde edilir. 

 

 

Resim 2.11: ġeker kutusu ve paketi 

2.4.2.5. Selüloz Asetat, Propiyanat, Bütirat 

 

Selüloz asetat triester-selüloz triasetatın bazı asetil gruplarının çıkarılarak hidrolizesi 

sonucunda elde edilir. Propiyonat ve bütirat esterleri propiyonik anhidrit veya bütirik asit ve 

bütirik anhidritlerin asetik asit ve asetik anhidritlerle yer değiĢtirmesi ile elde edilir. Parlak 

eĢyalar, yiyecek ile teması olan mamul yapımında kullanılır. Bütiratpropiyanat levhaların 
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yüzeyleri düzgün parlaktır, serttir, renkleri uzun süre değiĢmez. Propiyonat ve bütirat, asetata 

göre daha kolay iĢlenebilir. 

 

 
Resim 2. 12: Gıda alanında kullanılan ürünler 
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 AĢağıda verilen iĢlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak yüksek 

yoğunluklu polietilen ham madde kullanarak 28 cm geniĢliğinde ve 210 mikron 

kalınlığında koronalı film çekme iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi açınız. 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ĠĢ ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Film ekstrüder makinesini açarken ana 

Ģalteri, kontrol panosu Ģalterlerini ve acil 

stop butonunu açmayı unutmayınız. 

 ÇalıĢma alanınızda film çekme iĢlemi 

için gerekli araç ve gereçleri temin 

ediniz. 

  Eksik araç ve gereçler için 

öğretmeninize baĢvurunuz. 

 Isıtıcıları açınız. 

 Kontrol panosu üzerinde bulunan silindir, 

filtre ve kalıp bölgesi ısıtıcı açma-

kapama Ģalterlerini ''OFF '' konumundan 

''ON'' konumuna getiriniz. 

 Sıcaklık göstergelerini sürekli olarak 

kontrol ediniz. 

 YanlıĢ iĢlemlerin üretimi aksatacağını 

unutmayınız. 

 Kurutucu sistemi açınız. 
 Ürün özelliklerine göre kurutucu sistemin 

sıcaklığını uygun değerlere ayarlayınız. 

 Kılavuz filmi merdaneden geçiriniz. 

 Kullanılan kılavuz filmin yardımcı 

silindirlerden uygun bir Ģekilde geçirilip 

geçirilmediğini kontrol ediniz. 

 Ekstrüderi açınız. 
 Ekstrüderin hızını 0 (sıfır)  konumundan 

çalıĢacağı devire yavaĢ yavaĢ arttırınız. 

 Havayı açınız.  Havayı gereğinden fazla açmayınız. 

 Balon oluĢtuktan sonra havayı kapatınız. 

 Balon çapının gereğinde fazla büyük 

veya küçük olmaması için hava 

anahtarını kontrol altında tutunuz. 

 Balonu kılavuz filme yapıĢtırınız. 

 Balonun kılavuz filme istenildiği gibi 

yapıĢabilmesi için sıcak sıcak 

yapıĢtırınız.   

 Film baskı merdanesinden geçtikten 

sonra kule baskı merdanesini kapatınız. 

 Filmin kılavuz filme yapıĢık olduğu 

kısım, çekici merdaneden geçtikten sonra 

kule baskı merdanesini kontrol eden 

pnömatik anahtarı kapatmayı 

unutmayınız. 

 Film korona ünitesini çalıĢtırınız. 

 Filme baskı yapılacaksa korona ünitesini 

çalıĢtırmayı unutmayınız. 

 Baskıda boyanın akmaması için 

bombardıma ünitesine yeteri kadar akım 

veriniz. 
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 Sarıcı motoru devreye alınız. 

 Sarıcı motorun devreye alınıp 

alınmadığını kontrol ediniz. 

 Sarıcı ünitesi üzerinde bulunan 

sistemlerin çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol 

ediniz. 

 Yardımcı merdanelerin motorlarını 

çalıĢtırınız. 

 Yardımcı merdanelerin motorunun 

devreye alınıp alınmadığını kontrol 

ediniz. 

 Filmin istenilen özellikte olabilmesi için 

kule, yardımcı merdaneler ve sarıcı 

motoru devirlerinin birbirine uygun 

olması gerektiğini unutmayınız.  

 Ürün kontrolü yapınız. 
 Üretilen ürünün istenilen standartlarda 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

DeğerlendirmeÖlçütler Evet Hayır 

1. Film çekme makinesini uygun bir biçimde açtınız mı?   

2. Filmi çekme iĢlemi için film çekme makinesini set edilen 

değerler çerçevesinde uygun sıcaklıklara ayarladınız mı? 
  

3. Film çekme iĢlemi için çalıĢma ortamınızı uygun biçimde 

hazırladınız mı? 
  

4. Film çekme makinesinin yardımcı silindirlerinden kılavuz filmi 

uygun bir Ģekilde geçirdiniz mi? 
  

5. Film çekme iĢlemi için set edilen değerler çerçevesinde uygun 

ekstrüder hız ayarını kontrol ettiniz mi? 
  

6. Film çekme iĢlemi için set edilen değerler çerçevesinde uygun 

kule hız ayarını kontrol ettiniz mi? 
  

7. Film çekme iĢlemi için set edilen değerler çerçevesinde uygun 

sarıcının hız ayarını kontrol ettiniz mi? 
  

8. Film çekme iĢlemi için uygun korona ayarını kontrol ettiniz 

mi? 
  

9. Film çekme iĢlemini gerçekleĢtirdiniz mi?   

10. Teknolojik kurallara uygun bir çalıĢma gerçekleĢtirdiniz mi?   

11. Süreyi iyi kullandınız mı? (8 saat)   
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıda verilen iĢlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak PP film ham 

madde kullanarak 8 metregeniĢliğinde ve 15 mikron kalınlığında koronalıBOPP 

film çekme iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi açınız. 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ĠĢ ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Film ekstrüder makinesini açarken ana Ģalteri, 

kontrol panosu Ģalterlerini ve acil stop butonunu 

açmayı unutmayınız. 

 ÇalıĢma alanınızda film çekme iĢlemi için gerekli 

araç ve gereçleri temin ediniz. 

  Eksik araç ve gereçler için öğretmeninize 

baĢvurunuz. 

 Isıtıcıları açınız. 

 Kontrol panosu üzerinde bulunan silindir, filtre ve 

kalıp bölgesi ısıtıcı açma-kapama Ģalterlerini 

''OFF '' konumundan ''ON'' konumuna getiriniz. 

 Sıcaklık göstergelerini sürekli olarak kontrol 

ediniz. 

 YanlıĢ iĢlemlerin üretimi aksatacağını 

unutmayınız. 

 Kurutucu sistemi açınız. 

 Ürün özelliklerine göre kurutucu sistemin 

sıcaklığını uygun değerlere ayarlayınız. 

 Konu ile ilgili olarak modül bilgi sayfasından ve 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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öğretmeninizden faydalanabilirsiniz. 

 Kılavuz filmi merdaneden 

geçiriniz. 

 Kullanılan kılavuz filmin yardımcı silindirlerden 

uygun bir Ģekilde geçirilip geçirilmediğini kontrol 

ediniz. 

 Ekstrüderi açınız. 
 Ekstrüderin hızını 0 (sıfır)  konumundan 

çalıĢacağı devire yavaĢ yavaĢ arttırınız. 

 Kalıp bölgesinin ayarını yapınız. 
 Kalıp üzerinde birleĢen film katları her 

noktasında eĢit kalınlıkta olmasına dikkat ediniz. 

 Enine gerdirme(TDO)    yapınız. 

 Ön ısıtma bölgesinde ısıtılan boyuna gerdirilmiĢ 

filmin enine gerdirilmesinde1 :  8,5 – 9,5  

oranında uzatılmasına dikkat ediniz. 

 Film kalınlık ölçümü yapınız. 

 Gerdirme aĢamaları tamamlanan film soğuyarak 

kalınlık ölçümü noktasına gelmesine dikkat 

ediniz. 

 Kalınlık ölçümü ile elde edilen verilerin 

bilgisayar vasıtası ile kalıp üzerindeki kontrol 

noktalarına ulaĢmasın, otomatik olarak 

ayarlanmasına vefilm kalınlık ölçümüne dikkat 

ediniz. 

 Film korona ünitesini çalıĢtırınız. 

 Filme baskı yapılacaksa korona ünitesini 

çalıĢtırmayı unutmayınız. 

 Baskıda boyanın akmaması için bombardıma 

ünitesine yeteri kadar akım veriniz. 

 Sarıcı motoru devreye alınız. 

 Sarıcı motorun devreye alınıp alınmadığını 

kontrol ediniz. 

 Sarıcı ünitesi üzerinde bulunan sistemlerin çalıĢıp 

çalıĢmadığını kontrol ediniz. 

 Uygun ölçülerde dilme  yapınız. 

 BOPP hattından alınan ana bobinler,müĢteriden 

sipariĢ olarak alınan ve üretim– planlama 

tarafından iĢ emrine dönüĢtürülen ölçülerde dilme 

iĢlemini dikkatli yapınız. 

 Ürün kontrolü yapınız. 

 Üretilen ürünün istenilen standartlarda olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 ÇalıĢma ortamında iĢ disiplini kurallarına uyunuz. 

 ÇalıĢma sonunda iĢ ortamının temizliğini 

sağlayınız. 
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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. 

 

DeğerlendirmeÖlçütleri Evet Hayır 

1. Film çekme makinesini uygun bir biçimde açtınız mı?   

2. Filmi çekme iĢlemi için film çekme makinesini set edilen 

değerler çerçevesinde uygun sıcaklıklara ayarladınız mı? 
  

3. Film çekme iĢlemi için çalıĢma ortamınızı uygun biçimde 

hazırladınız mı? 
  

4. Kurutucu sistemi açtınız mı?   

5. Kılavuz filmi merdanelerden geçirdiniz mi?   

6. Ekstrüderi açtınız mı?   

7. Kalıp ayarı yaptınız mı?   

8. Enine gerdirme yaptınız mı?   

9. Korana ünitesini çalıĢtırdınız mı?   

10. Sarıcı motoru çalıĢtırdınız mı?   

11. Ölçülerine uygun olarak dilme yaptınız mı?   

12. Ürünü kontrol ettiniz mi?   

13. Teknolojik kurallara uygun bir çalıĢma gerçekleĢtirdiniz mi?   

14. Süreyi iyi kullandınız mı? (8 saat)   

 

 

 

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. AĢağıdakilerden hangisi tek yönlü gerdirilmiĢ polipropilen(OPP)  çeĢitlerindendir? 

A) Sade, yapıĢmayan tip 

B) PVDC kaplanmıĢ tip  

C) Ko-ekstrüzyon tip 

D) Hepsi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi çift yönlü gerdirilmiĢ polipropilen (BiOPP) çeĢitlerindendir? 

A) Yalın BiOPP filmler  

B) KoekstrüdeBiOPP filmler 

C) MetalizeBiOPP filmler 

D) Hepsi 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi film ekstrüderlerinin sınıflandırma yöntemleridir?  

A) Silindir yarıçaplarına ve kafa çaplarına göre 

B) Vida L/D oranına göre 

C) Film iĢleme metoduna göre 

D) Hepsi 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi kimyasal selülozun organik asitler ve anhidritlerle 

tepkimesinden elde edilir? 

A) Selüloz nitrat 

B) Selüloz triasetat 

C) Asetat 

D) Polipropilen 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi nitrasyon yolu ile elde edilen plastik türüdür? 

A) Polipropilen 

B) Asetat 

C) Selüloz nitrat 

D) Selüloz triasetat 

 

6. Ekstrüde edilen ürünü tek bir malzeme karĢılıyorsa bu film iĢleme metodu 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ko-ekstrüzyon 

B) Tri-ekstrüzyon 

C) Mono-ekstrüzyon 

D) Di-ekstrüzyon 

 

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

 

7. Film ekstrüderlerinde  ısıtma iĢlemi, silindir çevresinde 

bulunan…………………….dıĢarıdan yapılabildiği gibi iç sürtünme kaynaklı da  

olabilir. 

 

8. 8.Ekstrüder silindirinde basıncın uygun değerlerde olması, erimiĢ plastiğin 

………………………………..açısından önemlidir. 

 

9. 9-Ekstrüder vidası boyunca basınç dağılımı; 

………………………………………bağlıdır.  

 

10. BiOPP filmlere ısıl yapıĢma özelliğinin kazandırılması  ………..aĢamadan geçmiĢtir. 

 

11. Tek yönlü gerdirme iĢlemi gerdirme yönünde dayanıklılığı arttırıyorsa 

da,…………………kuvveti azalmakta ve böylece materyal kolay çatlayabilir, 

yırtılabilir nitelik taĢımaktadır. 

 

12. Ekstrüderde…………………………….besleme bölgesindeki hacmin ölçme 

bölgesindeki hacme oranı olarak tarif edilir. 

 

13. Ekstrüderde harcanan güç için eriyik viskozitesi baĢta olmak üzere kalıplama basınç 

değeri, …………………….en etkin faktörler olduğu düĢünülebilir. 

 

14. Selüloz nitratın standart yumuĢatıcısı ………………………‟dur. 

 

15. 15.Ekstrüder vidasındaki bölgeler birbirine…………..değildir. 

ĠĢlenecek………….türüne bağlı olarak değiĢebilmektedir. 

 

16. Bazı  modern sistemlerde ise yüksek sıcaklıklarda eriyen polimerler için kullanılan 

…………………değerleri de bulunmaktadır. 

 

 

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 ortam sağlandığında plastik ekstrüzyon film makinesini en uygun Ģartlarda ve 

üretimde sorun yaĢamadan devreye alarak istenilen özelliklerde kaliteli ürün elde 

edebileceksiniz. 
 

 

 

 
 Plastik iĢleme fabrikalarını ziyaret ederek sanayide kullanılan plastik ekstrüzyon 

film çekme makinelerinin verimli üretim Ģartlarının nasıl oluĢturulduğunu ve 

özelliklerini araĢtırınız. 

3. EKSTRÜZYONFĠLM MAKĠNELERĠNDE 

ÜRETĠM HATALARI VE GĠDERĠLMESĠ 
 

3.1. Film Üretim Hataları 
 

Üretim sonucunda ortaya çıkan ürünün hatasız ve istenen kalitede olmasını isteriz. 

Ürünün özelliğine göre mükemmele yakın, en az hatayla oluĢturmaya çalıĢırız. Bu nedenle 

üretim sırasında ortaya çıkan hataların ortadan kaldırılması gerekir. Bunu gerçekleĢtirmek 

için de hataların tespit edilmesi, sebeplerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının bilinmesi 

gerekir. 

 

Üretim sırasında oluĢan hataların çeĢitli nedenleri vardır. Öncelikle hatanın nereden 

kaynaklandığını belirlemek gerekir. Hataların kaynaklandığı temel unsurlar Ģunlardır: 

 

 Makineden kaynaklanan hatalar  

 Ham maddeden kaynaklanan hatalar  

 ÇalıĢandan kaynaklanan hatalar  

 Ortamdan kaynaklanan hatalar  

 

3.1.1. Makineden Kaynaklanan Hatalar 
 

Aynı ürünü elde etmek için yeni veya eski, farklı teknolojilerle üretilmiĢ, değiĢik tipte 

makineler kullanılmaktadır. Ayrıca her ham madde ile her makinede aynı özelliklerde ürün 

ortaya çıkarılamamaktadır. Makinenin bazı parça ve kısımlarının eskimesi, iĢ göremez hâle 

gelmesi, arıza yapması ve bakımının zamanında yapılmaması da üretim hatalarının ortaya 

çıkmasına sebep olmaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1.2. Ham Maddeden Kaynaklanan Hatalar 
 

Üretim ortamını, makineyi iyi bir Ģekilde hazırlasak bile bazen ham madde 

özelliklerinden kaynaklanan hatalar ortaya çıkabilmektedir. Bunları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz; 

 

 Ham madde içerisine yabancı maddelerin karıĢması 

 Ham maddenin nemli olması 

 KarıĢım oranlarının uygun olmaması 

 Kalitesiz ham madde kullanılması 

 Defalarca kullanılan geri dönüĢümlü ham maddelerin özelliğini kaybetmiĢ 

olması 

 

3.1.3. ÇalıĢandan Kaynaklanan Hatalar 
 

Makineler tek baĢlarına üretim yapamaz. Üretim yapmak için makineleri kullanacak, 

kumanda edecek yetiĢmiĢ insan gücüne ihtiyaç vardır. Üretim sırasında çalıĢanlardan 

kaynaklanan hatalar da ortaya çıkmaktadır. Bunları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

 

 ÇalıĢanın yeterli üretim ve makine bilgisine sahip olmaması 

 ÇalıĢanın dikkatsiz olması, kendini yeterince iĢine vermemesi 

 ÇalıĢanın uygun alet ve cihazları kullanmaması 

 Üretim sırasında yeterince kalite kontrol yapılmaması 

 

3.1.4. Ortamdan Kaynaklanan Hatalar 
 

Üretim yapılan ortamın uygun koĢullara sahip olmamasından dolayı ortaya çıkan 

ürünlerde hatalar ortaya çıkmaktadır. Bu uygunsuz koĢulların tespit edilip ortadan 

kaldırılması gerekir. Ortamdan kaynaklanan hataların bazılarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

 

 Ortamın ıĢık durumu 

 Ortamdaki hava dolaĢımı 

 Ortamın sıcaklık durumu 

 Ürün kontrolü yapan ölçme ve kontrol aletinin hassasiyetini kaybetmesi 

 

3.2. Film Ürünlerinde OluĢan Hatalar ve Giderilmesi 
 

Film ürünlerde farklı sebeplerle birçok istenmeyen durumla karĢılaĢılabilir. 

Ġstenmeyen bu durumların nedenleri ve çözüm yolları aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

3.2.1. Balon Zıplaması 
 

Film üretimi sırasında oluĢan balonun kararlı bir yapıya sahip olmaması, sürekli olarak 

sağa sola ve yukarı aĢağı titreyerek hareket etmesi durumudur.    



 

 57 

  
Resim 3.1:Balon zıplaması 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 ÇalıĢma hızı düĢük  Vida devrini ve sarma hızını arttırınız. 

 ĠĢleme sıcaklığı aĢırı yüksek 

 

 ĠĢleme sıcaklığını düĢürünüz. 

 Ortamdaki hava akımı ciddi 

boyutlarda yüksek 

 Balonun çevresini hava akımlarına karĢı 

koruyacak Ģekilde kuĢatınız. 

 ÇalıĢma ortamında bulunan açık kapı ve 

pencereleri kapatınız. 

 Soğutma havası düzensiz 

 

 Hava halkası açıklığının çevresi boyunca eĢit 

olmasını sağlayınız. 

 Soğutma havasının sürekli olarak eĢit hızda 

üflenmesini sağlayınız. 

 Katlama çerçevelerinin konumu 

hatalı 

 

 Katlama çerçevelerinin konumunu 

ayarlayınız. 

 Ekstrüder veya kule titreĢiminin 

balona iletilmesi/taĢınması 

 TitreĢimlerin yalıtımı için gerekli önlemleri 

alınız. 

 ġiĢirme oranı uygun değil 
 ġiĢirme oranı, hava (soğutma) halkası ve film 

kalınlığına bağlıdır. Ayarlayınız. 

 

3.2.2. Yırtılma Mukavemeti Zayıflığı 
 

Filmin küçük zorlamalarla kolayca yırtılmasıdır.  
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Resim3.2: Yırtılmamukavemeti zayıflığı 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 ġiĢirme oranı düĢük  ġiĢirme oranını arttırınız. 

 Filmde çizgiler mevcut 

 Ekstrüderin kafa dudaklarını temizleyiniz. 

 

 Donma çizgisi çok alçak 

 

 Donma çizgisini yükseltiniz. 

 ÇalıĢma sıcaklığı çok yüksek 
 ÇalıĢma sıcaklığını tavsiye edilen alt sınıra 

kadar düĢürünüz. 

 Erimeyen tanecikler (jel oluĢumu) 

 

 Ham maddeyi kirlilikten uzak tutunuz. 

 AĢırı ısınan bölgeleri kontrol ediniz. 

 Vidayı ve elek setini kontrol ediniz. 

 

3.2.3. Balon Patlaması 
 

Film üretimi sırasında film balonunda delikler oluĢmasıdır. OluĢan küçük delikler 

filmin ölçülerinin küçülmesine; büyük deliklerse kopmasına neden olur. Filmin kopması 

durumunda makinenin tekrar devreye alınması gerekir. Bu da iĢçilik, malzeme ve zaman 

kaybına neden olacaktır. 
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Resim 3.3: Balon patlaması 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 
 KirlenmiĢ (homojenliği bozulmuĢ) 

ham madde 

 

 Ham maddeyi kirlilikten uzak tutunuz. 

 Ham madde erimeyen tanecikler (jel) 

içermektedir. 
 Kaliteli ham madde kullanınız. 

 KarıĢtırmanın zayıf olması 

 Mevcut vidayı mümkünse daha iyi 

karıĢtırma özelliklerine sahip vida ile 

değiĢtiriniz. 

 Uygun olmayan filtre kullanımı 
 Filtre setini daha küçük gözenekli filtre 

seti ile değiĢtiriniz. 

 Vida ve kafa kirliliği 

 

 Vidayı çıkartınız, kafayı sökünüz ve tüm 

parçalar temizleyiniz. 

 

3.2.4. Filmde Ġstenmeyen Çizgi OluĢması 
 

Film yüzeyinde oluĢan ve gözle görülen sürekli çiziklerdir (Resim 1.4). Bu çiziklerin 

olduğu bölgelerin yırtılma mukavemetleri zayıftır. 
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Resim 3.4: Filmde istenmeyen çizgi oluĢması 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 Kafada birikmiĢ yanık parçacıklar 

 

 Kafayı temizleyiniz. 

 Kafa basıncı aĢırı yüksek 
  ÇalıĢma sıcaklıklarını yükseltiniz. 

  Vida devrini düĢürünüz. 

 Eriyik polimer sıcaklığı düĢük 
  Bölge (zone) sıcaklıklarını arttırarak 

eriyik polimerin sıcaklığını yükseltiniz. 

 Katlama çerçevesi üzerinde pürüzlü 

uçlar 

  Filmin sürtündüğü tüm yüzeyleri 

zımparalayınız. 

 SıkıĢtırma merdanesi yüzeyleri hasarlı 

 

 Merdane yüzeylerindeki hasarları 

gideriniz ve merdane yüzeyini 

parlatınız. 

 

3.2.5. Kaba Film Yüzeyi OluĢması 
 

Film yüzeyinin pürüzlü, dalgalı bir yapıya sahip olmasıdır. 
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Resim 3.5 ve 3.6: Kaba film yüzeyi oluĢması 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 Eriyik polimer sıcaklığı düĢük 
 ĠĢleme sıcaklığını ve kafa sıcaklığını 

arttırınız. 

 Vida devri yüksek  Vida devrini düĢürünüz. 

 Kafa dudakları zedelenmiĢ 
 Kafa dudaklarını düzgün hâle getiriniz veya 

yenisi ile değiĢtiriniz. 

 

3.2.6. Isıl YapıĢma Zayıflığı 
 

Filmin sıcak yapıĢtırma sırasında iyi yapıĢamaması, dikiĢlerin zayıf olması 

durumudur. 

 

Resim 3.7: Isıl yapıĢma zayıflığı 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 Film yüzeyindeki kirlilik 

 Film yüzeyini baĢka iĢlemlerden mümkün 

olduğunca koruyunuz ve bobinleri temiz, 

kuru ortamda saklayınız. 

 Isıl yapıĢma koĢulları uygun değil 

 Ham maddenin erime noktasını kontrol 

ediniz ve yapıĢtırma süresinin azalması 

oranında yapıĢtırma sıcaklığını arttırınız. 

 Film yüzeyi koronalı 

 Isıl yapıĢmaya tabi tutulacak yüzeylere 

kesinlikle korona vb. yüzey iĢlemleri 

uygulamayınız. 



 

 62 

3.2.7. Filmde KırıĢıklık OluĢması 
 

Filmin düzgün ve gergin bir yüzeye sahip olması gerekirken yüzeylerinde 

kırıĢıklıkların oluĢması durumudur. Film daha sonraki iĢlemlerde muz merdaneden 

geçirilerek kırıĢıklıkları açılabilir. 

 

 

Resim 3.8: Filmde kırıĢıklık oluĢması 
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Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 Balonda Ģekil bozukluğu 

 

 Film kalınlığının homojen olması için 

gerekli kafa ayarını yapınız. 

 Kafa sıcaklığını eriyik polimer sıcaklığına 

eĢitleyiniz. 

 Soğutma halkasını temizleyiniz. 

 Film kalınlığı değiĢken 

 Film kalınlığı eĢit olacak Ģekilde kafa 

ayarını yapınız. 

 Kafa sıcaklığını eriyik polimer sıcaklığına 

eĢitleyiniz. 

 Sıcaklık dengesizlikleri olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Soğutma halkasını temizleyiniz. 

 Kafa seviye ayarı bozuk  Kafaya seviye ayarı yapınız. 

 SıkıĢtırma merdaneleri seviye ayarı 

bozuk 

 SıkıĢtırma merdanelerine seviye ayarı 

yapınız. 

 Balon kararsız 

 Soğutma halkasını ayarlayınız. 

 Balonu dıĢtan mekanik aletlerle 

destekleyiniz. 

 Kafa ile sıkıĢtırma merdaneleri 

arasında uyumsuzluk 

 SıkıĢtırma merdanelerinin birbiriyle paralel 

ve kafayla aynı düzlemde olmasını 

sağlayınız. 

 Sarma gerginliği uygun değil  Sarma gerginliğini ayarlayınız. 

 Balon çapını sınırlama merdaneleri 

üzerinde pislikler olması 

 Merdaneleri temizleyiniz. 

 

 

3.2.8. Erimeyen Tanecikler (Jel) veya Siyah Benek OluĢumu 
 

Filmin yüzeyinin temiz pürüzsüz ve düzgün olması gerekirken yüzeyde tam erimemiĢ 

ham madde kalıntıları ve küçük siyah lekelerin bulunması durumudur. 

 

Resim 3.9: Erimeyen tanecikler (jel) veya siyah benek oluĢumu 
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Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 Ham maddede harici kirlilik 

mevcut ya da ham madde kalitesi 

düĢük 

 Kullanılan ham maddeye baĢka maddelerin 

karıĢmasını engelleyiniz. 

 Uygun ham madde kullanınız. 

 ĠĢleme sıcaklığı çok yüksek 

 

 Uygun iĢleme sıcaklığını ayarlayınız. 

 KarıĢtırma yetersiz 

 Mevcut vidayı mümkünse daha iyi karıĢtırma 

özelliğine sahip vida ile değiĢtiriniz. 

 Vida-kovan arası mesafeyi kontrol ediniz, 

gerekirse vidayı kaplatınız veya yenisi ile 

değiĢtiriniz. 

 Filtrede delinme olup olmadığını kontrol 

ediniz ve gerekirse yenisi ile değiĢtiriniz 

 Filtre setini daha küçük gözenekli filtre seti 

ile değiĢtiriniz. 

 Kafa veya ekstrüder kirli 

 

 Kafada biriken pislikleri temizleyiniz.  

 Vidayı çıkartıp kafayı açınız ve tüm parçaları 

temizleyiniz. 

 ÇalıĢmayan ekstrüderin uzun süre 

yüksek sıcaklıkta bekletilmesi 

 ÇalıĢmayan ekstrüderi uzun süre yüksek 

sıcaklıkta bekletmeyiniz. 

 Filtre setinin yırtılması  Yeni filtre seti ile değiĢtiriniz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Bir ekstrüzyon film makinesinde çekilen üründe oluĢabilecek ürün hatalarını 

tespit ederek uygun çözüm yollarını uygulayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 



 

 66 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ürün hatalarını tespit ediniz. 

 Ürün hata tespitinde ekstrüzyon film makinesinde 

ürün hataları bilgilerinden yararlanınız. 

 Ekstrüzyon makinesinin ünitelerinin doğru olarak 

çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol ediniz.  

 Çekilen filmde kırıĢıklık, çizgiler, renk bozukluğu, 

film kadehinde yamukluk vb. hatalar olup 

olmadığını gözle kontrol ediniz. 

 

 ÇalıĢma sırasında film kalınlığını ve geniĢliğini 

kontrol ediniz. Bunun için metre ve 

mikrometreden yararlanabilirsiniz. 

 

 

 Ham madde içerisine yabancı maddelerin karıĢıp 

karıĢmadığını kontrol ediniz. 

 

 Çıkan ilk film bobininden numune alarak elle, 

gözle ve çeĢitli ölçme kontrol aletleri ile detaylı 
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bir hata tespiti yapınız. 

 

 Ürün hata sebeplerini tespit 

ediniz. 

 Ürün hata sebeplerini araĢtırırken ekstrüzyon film 

makinesinde hata sebepleri bilgilerinden 

yararlanınız. 

 Öncelikle tespit ettiğiniz hatanın hangi unsurdan 

(makine, çalıĢan, ham madde, çevre) 

kaynaklandığını bulunuz.   

 Hangi unsurdan kaynaklandığını bulduktan sonra 

hatanın sebebini tespit ediniz. 

 Uygun çözüm yöntemini 

uygulayınız. 

 Uygun çözüm yöntemini belirlemek için 

ekstrüzyon film makinelerinde hataların çözüm 

yolları bilgilerinden yararlanınız. 

 Uygun çözüm yöntemini tespit ediniz. 

 Tespit ettiğiniz çözüm yöntemini uygulayınız. 

 

 Çözüm yöntemini uygularken gerekli güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 Uyguladığınız çözüm yöntemini 

kontrol ederek hatanın giderilip 

giderilmediğini tespit ediniz. 

 Uyguladığınız çözüm yönteminin doğruluğunu 

kontrol ediniz. 

 Hataların tespit edilmesi önerilerini de dikkate 

alarak uygulanan çözüm yönteminin hatayı 

giderip gidermediğini kontrol ediniz. 

 Uyguladığınız çözüm yönteminin baĢka hatalara 

neden olup olmadığını kontrol ediniz. 

 ÇalıĢma sonunda makinenin ve çalıĢma ortamının 

temizliğini ve düzenini sağlayınız. 

 ÇalıĢma sırasında lütfen iĢ etiğine uyunuz ve 

beraber çalıĢtığınız insanlara saygılı olunuz. 
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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. ÇalıĢma sırasında oluĢan ürün hatalarını tespit ettiniz mi?   

2. Çıkan ilk üründen numune alarak hata tespiti yaptınız mı?   

3. Üründe oluĢan hataların sebeplerini belirlediniz mi?   

4. Hataların giderilmesi için uygun çözüm yöntemini belirlediniz 

mi? 
  

5. Belirlediğiniz çözüm yöntemini uyguladınız mı?   

6. Uyguladığınız çözüm yöntemini kontrol ederek hatanın giderilip 

giderilmediğini tespit ettiniz mi? 
  

7. Üretilen film istenilen kalitede oldu mu?   

8. Teknolojik kurallara uygun bir çalıĢma gerçekleĢtirdiniz mi?   

9. Süreyi iyi kullandınız mı? (30 dk.)   

 

 

 

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. AĢağıdakilerden hangisi üretim hatalarının kaynaklandığı temel unsurlardan biri 

değildir? 

A) Makineden kaynaklanan hatalar 

B) ÇalıĢandan kaynaklanan hatalar 

C) Ürünü kullanandan kaynaklanan hatalar 

D) Ham maddeden kaynaklanan hatalar 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, ham maddeden kaynaklanan hatalardan biridir? 

A) Makine bakımının zamanında yapılmaması 

B) Makinenin bazı parça ve kısımlarının eskimesi 

C) Ortamdaki hava dolaĢımı  

D) KarıĢım oranlarının uygun olmaması 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, çalıĢandan kaynaklanan hatalardan birisi değildir? 

A) Ortamın ıĢık durumu 

B) ÇalıĢanın yeterli üretim ve makine bilgiye sahip olmaması 

C) Üretim sırasında yeterince kalite kontrol yapılmaması 

D) ÇalıĢanın dikkatsiz olması, kendini yeterince iĢine vermemesi 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi balon zıplamasının sebeplerinden biri değildir? 

A) Soğutma havası düzensiz   

B) ġiĢirme oranı uygun değil 

C) ÇalıĢma hızı düĢük 

D) Vida ve kafa kirliliği 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi yırtılma zayıflığının sebeplerindendir? 

A) Film yüzeyi koronalı 

B) Filmde çizgiler oluĢması 

C) Isıl yapıĢma koĢulları uygun değil 

D) Sarma gerginliği uygun değil  

 

6. Kaba film yüzeyi ne demektir?  

A) Film yüzeyinde kırıĢıklıklar olması 

B) Film yüzeyinin koronalı olması 

C) Film yüzeyinin pürüzlü, dalgalı bir yapıya sahip olması 

D) Filmin kalın olması 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi balon patlamasının sebeplerinden biri değildir? 

A) SıkıĢtırma merdanesi yüzeyleri hasarlı  

B) KirlenmiĢ (homojenliği bozulmuĢ) ham madde 

C) Ham madde erimeyen tanecikler (jel) içermektedir 

D) Vida ve kafa kirliliği 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. AĢağıdakilerden hangisi filmde kırıĢıklık oluĢmasının sebeplerinden değildir? 

A) Balonda Ģekil bozukluğu 

B) Çene sıcaklıklarının yüksek olması 

C) Film kalınlığının değiĢken olması 

D) Kafa seviye ayarının bozuk olması 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi, erimeyen tanecik oluĢmasının nedenlerinden değildir? 

A) ĠĢleme sıcaklığının yüksek olması 

B) Yetersiz karıĢım 

C) Derinliklerin kullanıma uygun olmaması 

D) Vida sıkıĢtırma oranı 

 

 

 

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. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 AĢağıda verilen iĢlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak yüksek 

yoğunluklu polietilen ham madde kullanarak körüklü 27 cm geniĢliğinde (orta 

boy) ve 70 mikron kalınlığında koronalı film çekme iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

 Çekilen üründe oluĢabilecek hataları tespit ederek uygun çözüm yollarını 

uygulayınız. 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Film çekme iĢlemi için çalıĢma ortamını hazırladınız mı?   

2. Film çekme iĢlemi için ekstrüder hız ayarını yaptınız mı?   

3. Film çekme iĢlemi için kule hız ayarını yaptınız mı?   

4. Film çekme iĢlemi için sarıcının hız ayarını yaptınız mı?   

5. Film çekme iĢlemi için korona ayarı yaptınız mı?   

6. Film çekme makinesini uygun bir biçimde açtınız mı?   

7. Film çekme makinesinin yardımcı silindirlerinden kılavuz 

filmi uygun bir Ģekilde geçirdiniz mi? 
  

8. Film çekme iĢlemi için set edilen değerler çerçevesinde 

ekstrüderi çalıĢtırdınız mı? 
  

9. Film çekme iĢlemi için set edilen değerler çerçevesinde 

uygun kuleyi çalıĢtırdınız mı? 
  

10. Film çekme iĢlemi için set edilen değerler çerçevesinde 

uygun sarıcıyı çalıĢtırdınız mı? 
  

11. Film çekme iĢlemi için uygun korona ayarı yaptınız mı?   

12. Filmi çekme iĢlemi için film çekme makinesini set edilen 

değerler çerçevesinde uygun sıcaklıklara ayarladınız mı? 
  

13. Film çekme iĢlemini gerçekleĢtirdiniz mi?   

14. Film yüzeylerine yeteri kadar korona uyguladınız mı?   

15. Teknolojik kurallara uygun bir çalıĢma gerçekleĢtirdiniz mi?   

16. Süreyi iyi kullandınız mı? (8 saat)   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 



 

 74 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 B 

3 C 

4 D 

5 B 

6 D 

7 A 

8 B 

9 D 

10 C 

11 Gıda, Sağlık, Tekstil 

12 Korona 

13 Film Ekstrüder 

14 Gofraj 

15 BOPP 

16 Coolingroll 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 D 

4 B 

5 C 

6 C 

7 
Elektrikli Isıtıcılarla 

Veya Ġndüksiyonla 

8 Homojenizasyonu 

9 

Vidanın Hızına, 

Vidanın Geometrisine, 

Plastik Vizkozitesine 

Ve Katkı Maddelerine 

10 Dört 

11 
Kohezyon(TürdeĢ 

YapıĢma) 

12 Vida SıkıĢtırma Oranı 

13 
Vida Yapısı, ġekli Ve 

Hızının 

14 Kamphor 

15 EĢit- Polimer 

16 20/1–36/1 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 D 

5 B 

6 C 

7 A 

8 B 

9 D 
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