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AÇIKLAMALAR 

AÇIKLAMALAR 
KOD 543MOO268 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI Vakum Makinelerinde Üretim 

MODÜLÜN TANIMI 

Vakum Makinelerinde Üretim modülü; vakum 

makinelerinin tanımı, kısımları, plastik vakum 

makinesinde güvenli çalışma, üretim hatalarını 

giderme bilgilerini kullanarak makineden ürün elde 

etme yeterliliğinin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Plastik vakum makinelerinde üretim yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında plastik vakum 

makinelerinde üretim yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Plastik vakum makinelerini devreye alarak istenilen 

özellikte ürün elde edebileceksiniz.  

2. Vakum makinelerinde üretim hatalarını istenilen ürün 

elde edilmesini sağlayacak şekilde 

giderebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye 

Donanım: Plastik vakum makinesi, plastik vakum 

kalıpları, vakumlamaya uygun özellikte plastik levha 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 
 

İnsanlığın başlangıcından itibaren çok sınırlı olan malzeme kullanımı bilim ve 

teknolojinin ilerlemesi ile nitelik, değer ve kalite bakımlarından günümüzde bir hayli 

farklılaşmıştır. 
 

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

plastikler; sanayide tesis kurma, parça yapımı, gıda, ulaşım, dokumacılık, sağlık, haberleşme 

ve daha birçok alanlarda kullanılan malzeme niteliği kazanmıştır. 
 

Plastiğin günlük hayatımızdaki yerinin ve kullanım alanının genişliği göz önüne 

alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. Günümüzde kullandığımız birçok ürünün 

ham maddesini plastik oluşturmaktadır. Hâl böyle olunca değişik amaçlar için kullanılan 

plastik malzemelerin işlenmesi çok çeşitlilik göstermekte ve plastiklerin işlendiği makineleri 

kullanmak da birtakım becerileri gerektirmektedir. 
 

Vakum Makinelerinde Üretim modülü bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere 

hazırlanmıştır. Bu modülde sizler plastik vakumlama makinelerini oluşturan parçaları 

tanıyarak üretim işlemlerini yapabileceksiniz. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için plastik 

vakum makinesinin ünitelerini,  vakum makinelerinde üretim ve ürün hatalarının giderilmesi 

yöntemlerini kavrayacaksınız. 
 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda plastik işleme alanında 

daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi hatırlatıyor, size başarılar diliyoruz.   

 

 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Plastik vakum makinesinde uygun özelliklerde ürün elde edebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Plastik vakum teknolojisi ile üretim yapan iş yerlerini ve web sitelerini 

araştırarak ne tür plastik vakum makineleri kullanıldığını araştırınız. 

 

1. VAKUM MAKİNESİNDE ÜRÜN ELDE 

ETME 
 

1.1. Plastik Vakum Makineleri 
 

Vakum kalıplama yöntemi ile yapılan ürünler, günümüz endüstrisinde kullandığımız 

birçok ürünü kapsamaktadır. Bu yöntemin kullanılmasının amaçlarının başında düşük 

maliyetli kalıp tasarımı gelmektedir. Arz talep dengesine göre bu sistemin kullanılması daha 

avantajlıdır. Bu yöntemle üretilen plastik parçalara, yoğurt kabı ve kapakları, araba tamponu, 

küvet, yumurta ve çikolata kapları şeklinde olan ürünleri örnek olarak gösterebiliriz. 
 

Ayrıca plastik vakum ürünleri otomotiv, beyaz eşya, mutfak, banyo aksesuarları, büro 

mobilyaları, reklam ve gemi üretim sanayinde kullanılmaktadır.  
 

1.1.1. Plastik Vakum Makinelerinin Tanıtılması 
 

Tek taraflı kalıbın üzerine daha önceden ısıtılmış olan plastik levhanın hava ile 

vakumlanması sonucunda kalıp üzerine kaplanmasını sağlayan makinelere vakum 

makineleri denir. 
 

Vakum kalıplama yöntemi ile üzerinde delik boşluk vs. olmayan içi boş ve ince et 

kalınlığına sahip olan parçalar üretilmektedir. Oluşan ürün kase şeklinde olur. Yani bir tarafı 

boştur. İçi dolu bir parça üretimi bu yöntemle gerçekleştirilemez. 
 

Vakum kalıplama yöntemi, yapılan tek taraflı kalıbın (sadece erkek ya da dişi kalıp) 

üzerine daha önceden ısıtılmış olan plastiğin hava ile vakumlanması sonucunda kalıp üzerine 

kaplanması şeklinde oluşur. 
 

Daha sonra parça kenarlarında oluşan çapak diye tabir ettiğimiz kısımlar ayrı bir 

kalıpta kesilir. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 1.1: Plastik vakum makinesi 

Ambalaj sektöründe kullanılan vakum makineleri, birçok yardımcı ekipman ile uyum 

içinde çalışabilir. Bunlardan bazıları otomatik yükleme robotları, elektronik tartı, volumetrik 

dolum, dozajlama koruyucu gaz ünitesi, shrinkleme, etiketleme ve taşıyıcı bantlardır. 

 

Resim 1.2: Çeşitli vakum makinesi ürünleri 
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1.1.2. Vakum Makinesinin Kısımları 
 

Plastik vakum makineleri üretim yöntemlerine ve ürünlere göre çeşitli tiplerde 

olmakla beraber genel olarak hem levhadan hem de rulo hâlindeki plastik filmden üretim 

yapabilen bir vakum makinesinin kısımları aşağıda açıklanmıştır. 

 

Şekil 1.1: Vakumlama makinesinin kısımları 

1.1.2.1. Kontrol Panosu 
 

Üzerinde bulunan açma-kapama, start, sayıcı reset, tabla yukarı, maça, fan, acil stop, 

ayar menüsü butonları ve ısıtma sistemi butonları ile sıcaklık değerlerinin ayarlanabildiği ve 

kontrol edilebildiği ünitedir. 

 

Şekil 1.2: Kontrol panosu 
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 Şalter: Plastik vakumlama makinesini açma-kapama işlemlerini gerçekleştirir. 

 Ayar menüsü: Plastik vakumlama makinesinin ayarlarının yapıldığı kısımdır. 

 Sayıcı reset: Üretilen ürün sayısının sıfırlandığı kısımdır. 

 Start butonu: Makinenin otomatik olarak çalışmasını sağlayan butondur. 

 Rezistanslar (ısıtıcılar): Üretilecek olan malzemenin uygun sıcaklık 

değerlerinin ayarlandığı ünitedir. 

 Acil stop: Plastik vakumlama makinesinde üretim esnasında bir sorunla 

karşılaşıldığında üretimi hızlı bir şekilde durduran butondur. 

 Maça: Maça sisteminin devreye girmesini sağlayan butondur. 

 Fanlar: Plastik vakumlama makinesinde üretim sonrası malzemenin 

soğutulmasını sağlayan butondur. 

 Tabla yukarı: Tablanın manuel konumda yukarı hareket etmesini sağlayan 

butondur.  

 

Resim 1.23: Kontrol panosu 

1.1.2.2. Alt Tabla 
 

Alt tabla kalıbı makinenin kalıbı taşıyan kısmıdır. Alt tablanın üzerindeki vakum 

delikleri malzemenin şekillendirilmesine yardımcı olur. Alt tablanın kısımları Şekil 1.3’te 

gösterilerek açıklanmıştır. 

 

Şekil 1.3: Alt tabla 

1. Alt tabla pistonu 

2. Vakum delikleri 

3. MDF plaka veya uygun kalınlıkta sac 
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Alt tablanın aşağı ve yukarı hareketinin hızı, alt tabla pistonuna kumanda eden valfin 

üzerindeki kısma valflerinden ayarlanabilir. Kalıp, alt tablaya yerleştirildikten sonra kalıp alt 

malzemesi uygun olan deliklerden delinip alt tablaya diş çekilerek bağlanır.  
 

1.1.2.3. Isıtıcılar 
 

Kullanılan ürünün kalınlığına ve çeşidine göre plastik vakumlama makinesinde 

kullanılan sıcaklık değerleri değişir. Plastik vakumlama makinelerinde kullanılan levhaların 

et kalınlıkları 0,1-12 mm arasında değişir. Plastik vakumlama makinelerinde vakumlama 

işlemi yapılacak olan levhaların ısıtılması 10 saniye ile 7 dakika arasında değişmektedir.  

 

Şekil 1.4: Isıtıcılar 

Bir piston sayesinde ısıtıcı ileri hareket ederek levhanın üzerine gelir ve levhayı ısıtır. 

Isıtıcının levha üzerinde durma süresi levhanın kalınlığına göre değişir. Isıtıcı ünitesi levhayı 

ısıttıktan sonra geri hareket eder ve ısıtma işlemi tamamlanmış olur.  

 

Resim 1.4: Isıtıcılar 

1.1.2.4. Maça Plakası 
 

Üründe bulunan boşlukların (girinti ve çıkıntıların) kalıplama esnasında oluşabilmesi 

için vakum makinelerinde üzerine maça monte edilen plakadır.  
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Şekil 1.5: Maça 

Ürünün biçimine göre alt tablaya bağlanan vakumlama kalıp, dişi kalıp olarak 

düşünüldüğünde maça plakasına bağlanan vakumlama kalıbı erkek kalıp olarak adlandırılır  

 

Resim 1.5: Maça plakası 

1.1.2.5. Fanlar 
 

Plastik vakumlama makinesinde vakumlama işlemi gerçekleştirilmiş levhanın 

soğutulması görevini yapan ünitedir. 

 

Şekil 1.6: Fanlar 
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Makinenin üzerindeki salyangoz fanlar malzeme şekillendikten sonra kalıbın 

soğutulmasında kullanılır. Fanları kalıbın konumuna göre derecelendirmek mümkündür. 

 

Resim 1.6: Fanlar 

1.1.2.5. Maça Pistonu 
 

Maçanın hareketini sağlayan kısımdır. Pnömatik çalışan bir sistemdir.  

 

Şekil 1.7: Maça pistonu 

Maça pistonu, maça plakasını uygun hava basıncı ile (4-6 bar) harekete geçirmelidir. 

Aksi takdirde vakumlama işlemine tabi tutulan levha üzerinde şekil bozuklukları meydana 

gelir. 
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Resim 1.7: Maça pistonu 

1.1.2.6. Ürün Girişi 
 

Üretimi gerçekleştirilecek levhaların plastik vakumlama makinesine uygun bir şekilde 

yerleştirildiği kısımdır.  

 

Şekil1 1.8: Ürün girişi 

Ürün girişine levha yerleştirilme işlemi, rulo veya plaka hâlinde uygun bir şekilde 

yapılır. 
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Resim 1.8: Ürün girişi 

1.1.2.7. Şartlandırıcı 
 

Şartlandırıcının kullanım amacı, hidrofor sisteminden belli bir basınçla gelen havanın 

nemini su tankı vasıtasıyla almak ve yağ tankı vasıtasıyla da pistonlara yeteri kadar yağ 

pompalanmasını sağlamaktır.  

 

Aşağıda şematik olarak şekli verilen şartlandırıcının parçalarını teker teker 

inceleyelim: 

 

Şekil 1.9: Şartlandırıcı 

1. Basınç ayarının yapıldığı vida sağa çevrilirse basınç artar; sola çevrilirse 

basınç düşer. Sola tamamen çevrilirse havanın geçişi engellenir. 

2. Yağlama çubuğu, yağın damlamasını sağlayan çubuktur. 

3. Manometre, makineye kaç bar basınçla hava gittiğini gösterir. 

4. Yabancı maddelerin biriktiği depo (su tankı) kompresörden gelen pis havayı 

süzer. 

5. Pis su tahliyesi, su tankına gelen nemli havanın pisliği buradan dışarıya atılır. 

6. Yağ deposu, pistonlara aktarılacak yağın biriktiği kısımdır. 

7. Şartlandırıcı gövdesi 

8. Yağlama vidası, yağlama miktarının tornavida ile ayarlandığı vidadır. Vida 

sıkılırsa damlama miktarı azalır; vida açılırsa damlama miktarı artar. 
 

Yağlama ayarı, sistemdeki pistonların hepsinin 25–30 defa açılıp kapanmasından 

sonra 1 damladır. Bunun ayarı yağlama vidası ile yapılır.  

 

Resim 1.9: Şartlandırıcı 
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1.2. Plastik Vakum Makinesinde Güvenli Çalışma 
 

Plastik vakumlama makinesinde çalışırken uyulması gereken güvenlik tedbirleri 

şunlardır: 

 Atölyede çalışırken iş önlüğünüzü giyiniz. 

 Gerekli önlemleri almadan vakum sahasına ellerinizi kesinlikle sokmayınız. 

 Vakumlama makinelerindeki elektrik devrelerini karıştırmayınız. 

 Atölyedeki bilmediğiniz makineleri çalıştırmayınız. 

 Vakumlama makinelerinin çalışma anındaki ayarlarını öğretmenlerinizin haberi 

olmadan değiştirmeyiniz. 

 Atölye içerisindeki görev yerinizden izin almadan ayrılmayınız. 

 Çalıştığınız yeri temiz ve düzenli tutunuz. 

 Anlamadığınız ve bilmediğiniz makine aksamlarını deneyerek değil sorarak 

öğreniniz. 

 Atölye içerisinde kazaya neden olacak hareketlerden kaçınınız. 

 Bir problem olduğunda öğretmeninize haber veriniz.   
 

1.3. Makineden İlk Ürün Elde Edilmesi 
 

Plastik vakum makineleriyle üretim, çok çeşitli şekillerde yapılmaktadır. En yaygın 

kullanılanlar; plastik levhadan küvet, araba tamponu gibi ürünlerin tek tek üretilmesi, diğeri 

de seri olarak çoklu kalıplarda bardak, yoğurt kabı, yumurta çikolata viyolleri gibi ürünlerin 

oluşturulmasıdır.  
 

1.3.1. Tabaka Hâlindeki Plastik Levhadan Ürün Elde Edilmesi 
 

Makinede üretim yapmaya başlamadan önce makine çevresi dikkatlice kontrol 

edilerek çalışmayı engelleyecek herhangi bir durum olup olmadığı tespit edilmeli ve daha 

sonra makinenin ana şalteri açılmalıdır. Kalıplar, vakum tekniğine uygun bir şekilde belirli 

bir kalınlıkta bir sacın veya MDF plakanın üstüne cıvata veya bağlama pabuçları ile 

bağlanmış olmalıdır. Kalıp bağlamadan önce alt tabla aşağı-yukarı hareket ettirilerek kalıbın 

kenarlara sürtüp sürtmediği kontrol edilmelidir.  

 

Resim 1.10: Vakumlama makinesinde üretim 
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Kalıbın konumunda herhangi bir aksaklık yoksa makinenin ısıtıcıları açılmalı, 

makinenin işleme sıcaklıklarına ulaşması beklenmelidir. Daha sonra vakumlama kalıbının ön 

ısıtması sağlanmalıdır. Tabaka hâlindeki levha, kalıp ısındıktan sonra çerçeveye uygun bir 

konumda yerleştirilir. 
 

Makine işleme sıcaklıklarına ulaştığında start butonuna basılarak üretime 

başlanılmalıdır.  
 

Start butonuna basılmasıyla birlikte ısıtıcılar otomatik olarak levhanın üzerine gelir. 

Levhanın kalınlığına göre ısıtıcının levhayı ısıtma süresi artar veya azalır. Isınma zamanı 

bittikten sonra ısıtıcılar geri gider. Vakumlama işlemi başlar. Vakumlama süresi bittikten 

sonra fanlar açılarak ürün soğutulur. Vakum deliklerinde ters yönde hava üflenerek ürün 

kalıptan ayrılır ve çerçeve aşağı iner. Bundan sonra çerçeve açılarak şekillenmiş olan ürün 

dışarı alınır.  

 

Resim 1.11: Levhadan üretilmiş bir ürün 

1.3.2. Rulo Hâlindeki Plastik Filmden Vakum Yöntemiyle Seri Üretim 
 

Şekil 1.10’da plastik rulo filmden vakum yöntemi ile seri üretim şematik olarak 

gösterilmektedir. Üretim işlemi aşağıda maddelendirilerek açıklanmıştır. 

 

Şekil 1.10: Vakum makinesinde üretim hattı 

 Bobin hâlindeki plastik film boşaltma ünitesine yerleştirilir. 

 Bobin boşaltma ünitesinden silindirler ile makineye doğru besleme yapılır. 
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 Ön ısıtıcı ünitede düşük sıcaklıkta ısıtma yapılarak plastik filmin direnci kırılır. 

Şekil verme öncesi ön hazırlık yapılır. 

 Ön ısıtıcıdan çıkan plastik film makinenin mal verme sehpasından kızaklara 

geçirilir. 

 Kızaklarda ilerleyen plastik film alt ve üst ısıtıcılar yardımıyla ısıtılır. Yumuşak 

kıvama gelir. 

 Makinenin şekil verme istasyonuna gelen plastik film kamlar ile hareket eden 

kalıp yardımı ile şekillendirilir ve ürün film tabakasından kesilir. 

 Kesim sonrası artan fire, makinenin fire sarma merdanesinde toplanır. 

 Açılan kalıptan çıkan ürünler toplayıcının ön toplama bölümündeki kayışların 

üzerine düşer.  

 Kayışların arasında ilerleyen ürün iç içe geçerek dizilir. 

 Toplayıcı personeli iç içe geçen ürünü alarak sayıcı konveyörüne bırakır. 

 

Resim 1.12: Plastik film tabakasından seri olarak üretilmiş ürünler 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Aşağıda verilen işlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak rulo film veya levhayı 

vakumlama makinesine tespit edip vakumlama makinesinde istenilen özellikte üretim 

yapınız.  

 

Şekil 1.11: Plastik vakum makinesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi açınız. 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma alanınızı kontrol ediniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Plastik vakumlama makinesinin üretimde aksaklık 

çıkarmaması için bakımına özen gösteriniz.  

 Isıtıcıları açınız. 

 Üretimde kullanılacak yarı mamul levhanın boyutsal 

özelliklerinin istenilen şekli alabilmesi için sıcaklık 

değerleri, ayarlanan konumlarına gelmeden üretime 

başlamayınız. 

 Pnömatik sistemi kontrol 

ediniz. 

 Yanlış işlemlerin üretimi aksatacağını unutmayınız. 

 Konu ile ilgili olarak modül bilgi sayfasından ve 

öğretmeninizden faydalanabilirsiniz. 

 Sistemi tam otomatik 

konuma alınız. 

 Vakumlama makinesinin ürün girişi kısmında bir sorun 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Rulo veya tabaka hâlindeki levhayı vakumlama 

makinesine bağlı olan kalıba uygun konumda 

yerleştiriniz. 

 Ürün kontrolü yapınız. 
 Ürünün istenilen standartlarda olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 Üretim formu 

düzenleyiniz. 

 Üretim akışını izleyebilmek için üretim formu 

düzenleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yarı mamul levha veya rulo levhayı vakumlama makinesine 

yerleştirmek için uygun çalışma ortamı hazırladınız mı? 
  

2. Plastik vakumlama makinesini açtınız mı?   

3. Plastik vakumlama makinesinin ısıtıcılarını açtınız mı?   

4. Plastik vakumlama makinesinin pnömatik ve vakum sistemini 

kontrol ettiniz mi? 
  

5. Sistemi tam otomatik konuma aldınız mı?   

6. Ürün kontrolü yaptınız mı?   

7. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

8. Süreyi iyi kullandınız mı? (2 saat)   
 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? 

A) Sayıcı reset 

B) Tabla yukarı 

C) Maça 

D) Devir sayısı 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi vakumlama makinesinin elemanlarından birisidir?  

A) Çekici 

B) Korona sistemi 

C) Alt tabla 

D) Kule ünitesi 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi, üzerinde bulunan açma-kapama, start, sayıcı reset, tabla 

yukarı, maça, fan, acil stop, ayar menüsü butonları ile makine parametrelerinin kontrol 

edilebildiği ünitedir? 

A) Kontrol panosu 

B) Alt tabla 

C) Maça 

D) Maça pistonu 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi alt tablanın kısımlarındandır?  

A) Alt tabla pistonu  

B) Kalıp bağlama plakası 

C) MDF plaka veya uygun kalınlıkta sac  

D) Hepsi 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi plastik vakumlama makinesinde vakumlama işlemi 

gerçekleştirilmiş levhanın soğutulması görevini yapan makine elemanıdır?  

A) Kontrol panosu 

B) Fanlar 

C) Şartlandırıcı 

D) Alt tabla 
 

6. Kalıbın üzerine daha önceden ısıtılmış olan plastik levhanın hava ile vakumlanması 

sonucunda kalıp üzerine kaplanmasını sağlayan makineler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rotasyon makinesi 

B) Enjeksiyon makinesi 

C) Vakum makinesi 

D) Film kesim makinesi 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi vakum makinelerinde çalışırken uyulması gereken 

kurallardan birisi değildir? 

A) Atölye içerisindeki görev yerinizden izin almadan ayrılmayınız. 

B) Bilmediğiniz makineleri öğrenmek için kurcalayınız 

C) Atölyede çalışırken iş önlüğünüzü giyiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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D) Atölye içerisinde kazaya neden olacak hareketlerden kaçınınız. 

 

8. “Vakum makinelerinde levhanın kalınlığına göre ısıtıcının levhayı ısıtma süresi...........”  

cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Artar veya azalır. 

B) Artar. 

C) Azalır. 

D) Değişmez. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
Vakum makinelerinde üretim hatalarını istenilen ürün elde edilmesini sağlayacak 

şekilde giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Vakum makinesi ile üretim yapan iş yerlerini ziyaret ederek üretim sırasında 

oluşabilecek hataları yok etmek için uygulanan teknolojik gelişmeleri 

araştırınız. 

 

2. VAKUM MAKİNELERİNDE ÜRETİM 

HATALARI 
 

Makinelerle üretimde bütün sektörlerde üretim hatalarıyla karşılaşabiliriz. Bu gayet 

doğaldır. Fakat piyasayla rekabet ve müşteri memnuniyeti açısından bu hataların giderilmesi 

bir zorunluluktur. Üretim hatalarının giderilmesinde izlenecek yol hatanın tespiti, muhtemel 

sebeplerinin bilinmesi ve çözüm yollarının uygulanmasından geçmektedir. Aşağıda plastik 

vakum makinelerinde üretim sırasında oluşabilecek hatalar, muhtemel sebepleri ve çözüm 

yolları anlatılmıştır. 
 

2.1. Çapak Yapma 
 

Vakum deliklerine, kalıptaki çatlaklara ve kalıbın iyi bağlanamamasından dolayı 

boşluklara vakumlama sırasında ürünün girmesidir. 

 

Resim: 2.1: Ürün yüzeyinde çapak 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 1. Kalıbın alt tablaya uygun 

bağlanmaması 

 Kalıbı alt tablaya uygun şekilde bağlayınız. 

 

 2. Vakum basıncının yüksek 

olması 

 Vakum basıncını düşürünüz. 

 

 3. Isının fazla olması 

 Isıyı uygun seviyeye düşürünüz. 

 

 

2.2. Üründe Delik Oluşumu 
 

Ürün yüzeyinde çeşitli nedenlerden dolayı (özellikle vakum deliklerinin olduğu 

yerlerde) deliklerin oluşması durumudur. 

  

Resim 2.2: Üründe delik 
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Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 1. Isının fazla olması 

 Isıları uygun seviyeye düşürünüz. 

 

 2. Vakum delik çaplarının büyük 

olması 

 Vakum basıncını düşürünüz. 

 Vakum deliklerini kapatarak uygun çapta 

yeniden deliniz. 

 

 3.Levha kalınlığının uygun 

olmaması  

 Uygun kalınlıkta levha seçiniz. 

 

 

2.3. Yüzeylerde Çukur Oluşumu 
 

Vakumlamada, yüzeylerde özellikle vakum deliklerinin olduğu kısımlarda oluşan 

çukurlardır. 
 

 

Resim 2.3: Ürün yüzeyinde çukur                                  Resim 2.4: Çukur oluşumu 
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Muhtemel Sebepler  Çözüm ve Öneriler 

 1. Vakum deliklerinin çapının 

büyük olması 

 Vakum deliklerini kapatarak uygun ölçülerde 

tekrar deliniz. 

 

 2. Levha film kalınlığının uygun 

nitelikte olmaması 

 Uygun kalınlıkta film levhası kullanınız. 

 

 3. Vakum basıncının çok yüksek 

olması 

 Vakum basıncını düşürünüz. 

 

2.4. Ürünün Tam Olarak Oluşmaması, Şekil Bozukluğu 
 

Oluşturulan ürünün istenilen şekilde oluşmaması, yamuk olmasıdır. Ürünün kalıbın 

şeklini tam olarak alamamasıdır.  

 

Resim 2.5: Tam oluşmamış ürün 
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Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 1.Malzemenin tam soğutulmaması  

 Soğutma süresini arttırınız. 

 

 Fanların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol 

ediniz. Gerekiyorsa onarımını yaptırınız veya 

yenisini taktırınız. 

 

 2. Isının düşük olması 

 Isı değerlerini arttırınız. 

 

 3.Bazı rezistansın arızalı olması 

 Isı ünitesini kontrol ederek arızalı rezistansları 

yenisi ile değiştirilmesini sağlayınız. 

 

 4. Vakum basıncının düşük olması 

 Vakum basıncını arttırınız. 

 

 Vakum bağlantılarını kontrol ederek kaçakları 

önleyiniz. 

 

 5.Kompresör basıncının düşük 

olması (alt tablanın istenen 

seviyeye yükselememesi) 

 Kompresör basıncını arttırınız. 

 

 6. Kalıbın yanlış bağlanması 
 Kalıbı sökerek tekrar düzgün bir şekilde 

bağlayınız. 
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 7.Kalıbın iyi ısıtılamaması  Kalıbın yeterince ısınmasını sağlayınız. 

 8.Levha ölçülerinin gerekenden 

küçük olması  

 Levha ölçülerini büyültünüz. 

 

 

2.5. Üründe Renk Bozulması 
 

Ürünün orijinal renginin bozulmasıdır. 

 

Resim 2.6: Renk bozulması 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 1. Isının yüksek olması 

 Isı değerlerini düşürünüz. 

 

 2.Levha malzemesinin kalitesiz 

olması  

 Kaliteli malzeme kullanınız. 
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2.6. Ürünün Bazı Kısımlarının İncelmesi 
 

Ürünün bazı kısımlarındaki et kalınlığının incelmesi, et kalınlığının eşit olmamasıdır.  

 

Resim 2.7: Bazı kısımlarda cidarın incelmesi 

 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 1. Kalıbın yanlış bağlanması 

 Kalıbı sökerek tekrar düzgün bir şekilde 

bağlayınız. 

 

 2. Isı değerlerinin yüksek olması  

 İncelme hangi ısı bölgesi tarafında ise o 

bölgenin ısı değerlerini düşürünüz. 

 

 3. Levha ölçülerinin küçük olması  Levha ölçülerini büyültünüz. 
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2.7. Üründe Yüzey Bozukluğu 
 

Ürün yüzeyinde istemeyen görüntü, kaba yüzey veya yüzeyde yabancı maddeler 

olmasıdır.  

 

Resim 2.8: Kaba yüzey    Resim 2.9: Yüzeyde yabancı maddeler 

 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 1. Malzemenin nemlenmesi 

 Malzemeyi kurutunuz. 

 Kuru malzeme kullanınız. 

 

 Malzemeyi nemli ortamlardan uzak tutunuz, 

kuru ortamlarda saklayınız. 

 2. Malzeme yüzeyinde toz, boya, 

yağ gibi yabancı maddelerin 

olması 

 Malzemeyi toz, yağ, boya gibi yabancı 

maddelerden uzak tutunuz.   

 

2.8. Ürün Yüzeyinde Çatlak Oluşumu 

 

Resim: 2.10: Ürün yüzeyinde çatlak 
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Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 1. Ürünün kalıp üzerinde uzun süre 

tutulması 

 Ürünün kalıp üzerinde tutulma süresini 

kısaltınız. 

 

 

2.9. Ürünün Bazı Kısımlarının Kalınlaşması 
 

Ürün et kalınlığının bazı bölgelerde istenenden fazla olmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.11: Bazı kısımlarda cidar kalınlaşması 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 1. Kalıbın homojen ısıtılmaması   Kalıp homojen ısınmasını sağlayınız. 

 2. Kalıbın iyi bağlanmaması 
 Kalıbı gerektiği gibi düzgün bir şekilde 

bağlayınız. 

 3. Isıtmanın yetersiz olması 
 Isıtmanın yetersiz olduğu (kalınlaşmanın 

olduğu) bölgenin ısısını arttırınız. 
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2.10. Ürün Yüzeyinde Yırtılma 
 

Ürün cidar kalınlığının çok fazla incelerek açılması, yırtılması durumudur. 

  

Resim 2.12: Yüzeyde yırtılma 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

 1. Kalıbın iyi bağlanmaması 

 Kalıbı gerektiği gibi düzgün bir şekilde 

bağlayınız. 

 

 2. Isının yüksek olması 

 Isı değerlerini düşünüz. 

 

 

2.11. Elektrostatik Yük Oluşması 
 

Vakum şekillendirme makinesinde rulo şeklinde sarılmış levha çözülmeye 

başladığından itibaren ve plastik levha şekillendirilmesi sırasında statik elektrik yükle 

yüklenmeye başlar ve ürün üzerinde çok yüksek statik yük ile giderilemeyecek tozlanma 

problemleri ortaya çıkar. Çünkü çözülmeyle oluşan statik yük, levhanın üzerine küçük 

partiküllerin yapışmasına neden olur. Şekillendirmeden önce bu statik yükün giderilmemesi 

durumunda tozlar, şekillenen ürünün bünyesine hapis olacaktır. 

 

Resim 2.13: Antistatik bar 
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Anti statik barlar ısıtıcı tavalarından önce uygulanarak mevcut statik elektriği nötralize 

eder ve tozlanmayı engeller. Yüzeye uygulanan hava ile de engellenemeyen toz 

zerreciklerinin yüzeyden atılması sağlanır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Bir vakumlama makinesinde üretim yapınız. Üründe oluşan hataları tespit ederek 

uygun çözüm yollarını uygulayınız. 

 

Resim  2.14: Vakum makinesi 

  

UYGULAMA FAALİYETİ  
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Ürün hatalarını tespit ediniz. 

 Ürün hata tespitinde vakumlama makinesinde 

ürün hataları bilgilerinden yararlanınız. 

 Vakumlama makinesi ünitelerinin doğru  çalışıp 

çalışmadığını kontrol ediniz.  

 

 Plastik vakumlama ürününde çökme, delik, renk 

bozukluğu, çatlak vb. hatalar olup olmadığını 

gözle kontrol ediniz. 

 

 Levha malzemesi üzerinde toz, yabancı madde 

olup olmadığını kontrol ediniz 

 

 Çıkan ilk ürünü elle, gözle ve çeşitli ölçme kontrol 

aletleri ile kontrol ederek detaylı bir hata tespiti 

yapınız. 

 Ürün hata sebeplerini tespit 

ediniz. 

 Ürün hata sebeplerini tespit ederken vakumlama 

makinesinde hata sebepleri bilgilerinden 

yararlanınız. 

 Öncelikle tespit ettiğiniz hatanın hangi unsurdan 

(makine, çalışan, malzeme, çevre) kaynaklandığını 

bulunuz.   

 Belirlediğiniz unsura göre hata sebebini tespit 

ediniz. 

 Uygun çözüm yöntemini 

uygulayınız. 

 Uygun çözüm yöntemini belirlemek için 

vakumlama makinelerinde hataların çözüm yolları 

bilgilerinden yararlanınız. 
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 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 

gidemediğini kontrol ediniz. 

 Uyguladığınız çözüm yönteminin başka hatalara 

sebebiyet verip vermediğini kontrol ediniz. 

 Çalışma sonunda makinenin ve çalışma ortamının 

temizliğini ve düzenini sağlayınız. 
 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma sırasında oluşan ürün hatalarını tespit ettiniz mi?   

2. Çıkan ilk ürünü inceleyerek hata tespiti yaptınız mı?   

3. Üründe oluşan 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. Ürün istenilen kalitede oldu mu?   

8. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

9. Süreyi iyi kullandınız mı? (3 saat)   
 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi çapak oluşumu nedenlerinden birisi değildir? 

A) Kalıbın alt tablaya uygun bağlanmaması 

B) Vakum basıncının yüksek olması 

C) Isının düşük olması 

D) Isının fazla olması 
 

2. Ürün yüzeyinde delikler genellikle nerelerde oluşur? 

A) Ürünün düz yüzeylerinde 

B) Vakum deliklerinin olduğu kısımlarda 

C) Kavisli yüzeylerde  

D) Kalınlaşmanın olduğu kısımlarda 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi vakum yüzeyinde çukur oluşması sebeplerindendir? 

A) Vakum deliklerinin büyük olması 

B) Malzemenin tam soğutulamaması 

C) Kalıbın tam ısıtılmaması 

D) Kompresör basıncının yüksek olması 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi üründe renk bozulması sebeplerinden birisidir? 

A) Ürünün iyi soğutulamaması   

B) Vakum deliklerinin küçük olması 

C) Vakum deliklerinin büyük olması 

D) Isının yüksek olması 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi ürünün tam olarak oluşmaması sebeplerinden birisi değildir? 

A) Malzeme yüzeyinde toz olması 

B) Malzemenin tam soğutulmaması 

C) Isıların düşük olması 

D) Vakum basıncının düşük olması  
 

6. Aşağıdakilerden hangisi üründe incelme sebeplerinden birisidir?  

A) Isı değerlerinin düşük olması 

B) Malzemenin tam soğutulmaması 

C) Isı değerlerinin yüksek olması 

D) Vakum delik çaplarının küçük olması 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi vakumlamada ürün yüzey bozukluğu sebeplerinden birisidir? 

A) Kalıbın yanlış bağlanması  

B) Malzemenin nemlenmesi 

C) Isı değerlerinin yüksek olması 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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D) Ürünün kalıp üzerinde uzun süre tutulması 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi ürün yüzeyinde çatlak oluşumu sebeplerinden birisidir? 

A) Kalıbın iyi bağlanmaması 

B) Isıtmanın yetersiz olması  

C) Vakumun yetersiz olması 

D) Ürünün kalıp üzerinde uzun süre tutulması 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi üründe yırtılma sebeplerinden birisidir? 

A) Isının yüksek olması 

B) Vakumun yüksek olması 

C) Isının düşük olması 

D) Malzemenin tam soğutulmaması 
 

10.  Aşağıdakilerden hangisi üründe kalınlaşma sebeplerinden birisidir? 

A) Vakumun yetersiz olması 

B) Vakumun yüksek olması 

C) Kalıbın iyi ısıtılmaması 

D) Ürün yüzeyinde yabancı maddeler 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 Öğretmeninizin size verdiği rulo film veya levhayı vakumlama makinesine 

yerleştirerek istenilen özellikte üretim yapınız. 

 Vakumlama makinesinde yaptığınız üründe oluşan hataları tespit ederek uygun 

çözüm yollarını uygulayınız. 

 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Vakum makinesinde ürün elde etme 

1. Plastik vakumlama makinesini açtınız mı?   

2. Plastik vakumlama makinesinin ısıtıcılarını açtınız mı?   

3. Vakumlanacak plastik levha veya film tabakasını, makineye 

uygun şekilde yerleştirdiniz mi? 

  

4. Plastik vakumlama makinesinin pnömatik ve vakum sistemini 

kontrol ettiniz mi? 

  

5. Sistemi tam otomatik konuma aldınız mı?   

6. Ürün kontrolü yaptınız mı?   

Ürün hataları ve giderilmesi 

7. Çalışma sırasında oluşan ürün hatalarını tespit ettiniz mi?   

8. Çıkan ilk ürünü inceleyerek hata tespiti yaptınız mı?   

9. Üründe oluşan hataların sebeplerini belirlediniz mi?   

10. Hataların giderilmesi için uygun çözüm yöntemini belirlediniz 

mi? 

  

11. Belirlediğiniz çözüm yöntemini uyguladınız mı?   

12. Uyguladığınız çözüm yöntemini kontrol ederek hatanın 

giderilip giderilmediğini tespit ettiniz mi? 

  

13. Ürün istenilen kalitede oldu mu?   

14. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

15. Süreyi iyi kullandınız mı? (3 saat)   
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 A 

4 D 

5 B 

6. C 

7. B 

8. A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 A 

4 D 

5 A 

6. C 

7. B 

8. D 

9. A 

10 C 

 

 

 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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