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AÇIKLAMALAR 
ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI Vakum Makinelerinde Kontrol 

MODÜLÜN TANIMI 

Vakum makinelerinde kullanılan rezistans özellikleri ve 

montajı, pistonların ve tahrik elemanlarının, makine 

üretim parametrelerinin kontrolü, kalıp bağlantılarının, 

valflerin, hortum, boru bağlantılarının kontrolü, basınç 

göstergelerinin (manometreler) kontrolü, pompa ve 

motorların, pistonların ve tahrik elemanlarının, sistem 

basıncının kontrolü bilgilerini kullanarak plastik vakum 

makinesinin kontrol ve bakımını yapma yeterliliğinin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  

YETERLİK Plastik vakum makinesinin kontrol ve bakımını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında plastik vakum 

makinesinin kontrol ve bakımını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1.  Makine üretim parametrelerini tekniğine 

uygun olarak kontrol edebileceksiniz. 

2. Üretim sistemi ve kalıp bağlantılarını 

tekniğine uygun kontrol edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Vakum atölyesi 

Donanım: Plastik vakum makinesi el aletleri vb. 

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 vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde ulaşılan bilgi düzeyi ve teknolojisinde vakum biliminin ve bu bilimin 

uygulanması sonucunda geliştirilen vakum teknolojisinin önemli bir yeri vardır. Her geçen 

gün incelenen fiziksel sistemlerin boyutları küçüldükçe daha kapsamlı vakum düzeneklerine 

olan ihtiyaçta artmaktadır. Günümüzde vakum düzeneği bulundurmayan araştırma 

laboratuvarı ve ileri teknoloji üretim merkezi yok gibidir. Vakum teknolojisi otomasyonun 

vazgeçilmez unsuru hâline gelmiştir. Vakum teknolojisinde üretim yapan makinelerin 

kontrol ve bakım süreçleri bilgi ve beceri gerektiren işlemlerden oluşmaktadır. Bakım ve 

kontrol süreci bahsi geçen teknolojiye uygun olarak yapılır ve  bu da kalite ve verimliliğe 

doğrudan katkı sağlayacaktır. 

 

Vakum makinelerinde kontrol modülü, sizlere bu yöndeki becerileri kazandırmak 

üzere hazırlanmış bir modüldür. Bu modülde sizler, plastik işleme makinelerinde yapılması 

gereken periyodik bakım onarım ile ilgili bilgiler edineceksiniz. Bu modülde hedeflenen 

yeterlikleri edinmenizle plastik teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak 

yetişeceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında makine üretim parametrelerini ve kalıp bağlantılarını 

tekniğine uygun olarak kontrol edebileceksiniz. 

 

 

 

 

Çevrenizde vakum makineleri ile üretim yapan plastik işleme fabrikalarını ziyaret 

ederek; 

 Vakum makinelerinin çalışma sistemlerini ve kalıpları araştırınız. 

 Vakum makinelerinde üretim parametrelerini ve kalıp bağlantılarının kontrol 

edilen kısımlarını araştırınız. 

1. MAKİNE ÜRETİM PARAMETRELERİNİ 

KONTROL ETMEK 
 

Vakumla kalıplama, sıcak biçimlendirmenin en çok kullanılan türüdür. Vakumla 

kalıplama da üretilen ürünler genellikle girintili çıkıntılıdır. Diğer metotlarda kalıplanması 

zor olan parçaların üretilmesinde bu yöntem kullanılır. 

 

Tüm vakum süreçleri iki ana temele dayanan toplam üç aşamadan oluşmaktadır:  

 

 Birinci aşamada plastik plakanın ön ısıtması yapılır.  

 İkinci aşamada vakumlama ile ürün şeklinin kalıp yüzeylerinde 

şekillendirilmesi sağlanır. 

  Üçüncü aşamada ise soğuma ve ürünü kalıp yüzeylerinden ayırarak çıkışı 

yapılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 1.1: Vakum makinesi 

Çalışmaya başlayan bir üretim sisteminin sürekliliğini sağlayan iki ana faaliyet şekli 

vardır. Bunlar üretici ve destekleyici faaliyetlerdir. 

 

Üretici faaliyetler, sistem çalışmaya başladıktan sonra pazarın ihtiyacını karşılamak 

için düşük maliyetlerde ve istenen kalitede üretim işlemlerini gerçekleştirmek ve üretimde 

standardizasyonu sağlamaktır. 

 

Destekleyici faaliyetler ise üretici faaliyetlerin yanında üretimin sürekliliği için 

yapılan destekleyici faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden biri kontrol ve 

muayenedir. Diğerleri ise bakım-onarım ve teknik faaliyetlerdir. 

 

Bir kişinin duyuları (görme, dokunma vs.) vasıtasıyla verilen bir sistemin bazı 

değişkenlerinin (parametrelerin) ideal durumları ve aynı zamanda ayrı veya beraber bu 

değişkenlerin çıkış durumları hakkında bilgi alması manuel kontrol olarak 

adlandırılmaktadır. 

 

Kaliteli bir parça imal edebilmek için öncelikle parça tasarımından başlayan makine, 

kalıp, malzeme ve işlem kalitesini de kapsayan ve her kademede uygulanması gereken bir 

kontrol sistemi, sürecin içerisinde bulunmak zorundadır. Bu üretim sürecinin devamlılığı ve 

standardizasyonu için gereklidir. Aynı zamanda üretim sürecinde yapılan destekleyici 

periyodik kontroller, olabilecek hataların önüne geçmede, maliyetlerin düşürülmesinde, 

yüksek kalitede ürünler üretilmesinde yardımcı olacaktır. Prosesin uzun süreli üniform 

olarak devam etmesini yapılan periyodik kontroller sağlayacaktır. Makine veya kalıpta 

oluşan aşınmalar veya hammadde ile ilgili problemler sistematik kontrollerde tespit edilir. 
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Herhangi bir makine, sistem, süreç kontrolünü yaparken uyulması gereken bazı 

kurallar ve hususlar vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir: 

 

 Makinenin veya sistemin çalışma prensibi bilinmeli, teknik dokümanlar 

incelenmelidir. 

 

 Kontrol planı hazırlanmalıdır, bu planda kontrol edilecek bütün kısımlar, 

kontrol metotları, karakteristik özellikleri gibi hususlar bulunmalıdır.   

 
Kontrol Planı 

Kontrol Planı Numarası: Personel Tarih/Orj 
Tarih/

Rev. 

Parça Numarası: Ekip: Mühendis Onay 

Parça İsmi / Tanımı: Onay: Kalite Böl. Onay 

İmalatçı Firma / Fabrika: İmalatçı Kodu: Diğer Onaylar Diğer Onaylar 
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Tablo 1.1: Kontrol planı 

 Ön hazırlık yapılarak sisteme veya makineye özel kriterler belirlenmelidir. 

Kontrol manuel mi yoksa kontrol cihazları kullanılarak mı yapılacak seçeneğine 

bu aşamada karar verilmeli. 

 Kontrolü yapacak personel ile üretimde çalışacak operatör işbirliği yaparak 

koordineli çalışmalılar. 

 Sistemin özelliğine göre kontrolü makine çalışırken veya durduktan sonra 

yapılabilir. 

 Tespit edilen arızalar ve hatalar kontrol tutanağına kaydedilip ilgili birimlere 

bildirilmelidir. 

 Değişkenler (parametreler) hız, sıcaklık, basınç, ses vb. kontrol edilirken bir 

önceki üretim sonuçları ile karşılaştırılmalı, gerekirse kontrol diyagramları 

hazırlanmalıdır. 

 Düzenli yapılan kontrollerin makine ömürlerini arttıracağı, üretim 

standardizasyonunu sağlayacağı, düşük maliyet ve yüksek kalite gibi getirileri 

olacağı unutulmamalıdır. 

 Sürekli olarak hata ve arıza veren kısımlar, makinelerin hareketli kısımları daha 

titiz kontrol edilmelidir. 
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 Gelişen yeni teknolojilere uygun olarak kontrol sistemi süreli (belli zaman 

aralıklarla) yenilenmeli, personel bu konularda eğitilmelidir.  

 Emniyet kurallarına ve iş güvenliğine uygun çalışılmalıdır. 

 Makineye veya sisteme özel proseslerin nasıl yürütüleceğini, işlerin nasıl 

yapılacağını, kontrollerin nasıl gerçekleştirileceğini ayrıntıları ile açıklayan 

belgeler incelenmelidir. 

 

1.1. Vakum Makinelerinde Kullanılan Rezistans Özellikleri ve 

Montajı 
 

Plastik vakum makinelerinde yaygın olarak kullanılan ısıtıcılar Quartz ısıtıcılar ve 

infrared seramik ısıtıcılardır.  

 

Quartz ısıtma sistemi elektrikle çalışan, yüzey sıcaklığı oldukça yüksek (2.200 °C) 

ısıtma özelliğine sahip halojen ampul marifetiyle ışıma yoluyla anında ısıtma yapmaktadır. 

Sistem devreye girer girmez ısıtma hemen hissedilir. Bu da özellikle ısıtılması zor, geniş ve 

yüksek alanlarda veya izolasyonu zayıf herhangi bir mekânda hatta dış ortamlarda oldukça 

tasarruflu ve etkin ısıtma sağlanması demektir. 

 

Resim 1.2: Quartz ısıtıcı 

Yüzey ısıları, seramik ısıtıcılara göre daha yüksektir. Dolayısıyla şok ısıtmalarda 

kullanılır. Örneğin; kalın plastik malzemelerin kalıplanması, vakumlanması (küvet, polyester 

imalatı, duş tekneleri, tekstil makinelerinde, kauçuk, poliüretan imalatı, polyester sektörü 

vb.) kullanılır. Bu ısıtıcıların temel özellikleri ve avantajları şunlardır: 

 

 Oldukça ekonomiktir. 

 Elektrik gücünün tamamını ısıya dönüştürür. 

 Anında ısıtma yapar. 

 Elektronik ısı kontrolü yapma imkânına sahiptir. 

 Kolaylıkla monte edilebilir. 

 Rüzgârdan etkilenmez. 

 Oldukça güvenlidir. 

 Bakıma ihtiyacı yoktur. 
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 Temiz ve sessiz olduğu için çevrecidir. 

 Geçici kullanıma uygundur. 

 Noktasal veya lokal kullanım için idealdir. 

 Ortalama 7.000 saati bulan uzun ampul ömrüne sahiptir. 

 Herhangi bir yanma ürünü yoktur. 

 Çalışma için oksijen kullanmadığından ek havalandırmaya gerek duymaz. 

 

Resim 1.3: Quartz plaka ısıtıcı  

 

Şekil 1.1: Quartz ısıstıcı montajı 

İnfrared seramik rezistanslar uzun ömürlüdür. Geniş yüzey sayesinde ısı transferi 

iyidir. Güneş ısısına en yakın ısıyı sağlar. Seramik gövde zararlı ışınları emerek sağlıklı 

ısınmayı sağlar. Isıtıcılar 220-230 V olarak imal edilmektedir. Ayrıca 380 V ve termokupllu 

üretimlerde mevcuttur. Başlıca kullanım alanları ambalaj sanayi, gıda sanayi, plastik vakum, 

tekstil fikse kurutma baskı sanayidir. 
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Resim 1.4: İnfrared seramik ısıtıcı 

 İnfrared seramik ısıtıcılar özellikle yüzey teknolojisinde ve plastik şekillendirme 

makinelerinde fazlaca, 

 Isıyla şekillendirme makinelerinde, 

 Paketleme makinelerinde, 

 Vakumla şekillendirme makinelerinde, 

 Yapışkanları etkinleştirerek, yapıştırma makinelerinde, 

 Paspas türü ürünlerin şekillendirilmelerinde, 

 Plastik boruların dirsek dirsek şekillendirmesi için kullanılan ön ısıtma 

fırınlarında, 

 Plastik ısıtma ve kurutma kabinlerinde, 

 Fiber liflerle güçlendirilmiş plastik parçaların ısıtılarak sertleştirme (mukavemet 

arttırma) makinelerinde, 

 Lateks kaplamaları kurutan ısıtma sistemlerinde, 

 Plastik üzerine uygulanan laminasyon sistemlerinde, 

 Bunların dışında tıp, gıda, tarım ve daha pek çok sektörde kullanılmaktadır. 

 

Bu özel yapılmış kızılötesi ısıtıcılarda ısıtma bobinleri yalıtımlaştıran, dayanıklılığı 

arttıran ve şok direnç kazandıran özel seramik fiber panonun içine yerleştirilmiştir. Bunlar 

düzenli ve kolay monte edilen ve kolaylıkla genişleyebilen ısıtma çözümleridir. Farklı 

boylarda yüzeyi anotlanmış alüminyumlu ve camlı (kolaylıkla temizlenebilir) değişen 

besleme voltajları için çeşitli watt tutarlarında çoklu bölgesel seçenekler ile ve ayrılabilen 

termokupl prizli yapılırlar. Elektrik bağlantısı bir vidalı dişli terminal ile, bağlantı sağlayıcı 

blok ile veya flag terminal ile yapılır. 
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Şekil 1.2: İnfrared seramik ısıtıcı montajı 

1.2. Vakum Makinelerinde Üretim Parametrelerinin Kontrolü 
 

Vakum makinelerinde üretim parametreleri kontrol panelinden kontrol edilir. Kontrol 

paneli 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. 

 

Resim 1.5: Kontrol paneli 
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Kontrol paneli üzerinde bulunan bütün sistemler, parametreler (sıcaklık, basınç, hız) 

kontrol edilerek üretime hazır hâle getirilmelidir. Kontrol panelinde bulunan sistemler 

şunlardır: 

 

 Şalter: Plastik vakumlama makinesinin 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 (Isıtıcılar): Üretilecek olan malzemenin uygun sıcaklık 

 değerlerinin ayarlandığı ünitedir. 

 Acil Stop: Plastik vakumlama makinesi 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. 

 

1.3. Kalıp Bağlantılarının Kontrolü 
 

Vakum makinelerinde kalıbın makineye bağlanmasında kullanılan mekanik, hidrolik, 

pnömatik, hızlı mengene, bağlantı sistemleri ve yeni gelişen teknolojik sistemler 

kullanılmaktadır. Bu sistemlerle kalıplar makineye güvenli olarak bağlanabilir. Kalıp üç 

aşamada (taşıma, hareket ettirme ve bağlama şeklinde) makineye yerleştirilip bağlanır. 

Plastik işlemede kalıpların makineye taşınması, bağlanıp sökülmesinin üretim içinde önemli 

bir yeri vardır. Verimli ve kaliteli bir üretim için bu uygulamaların teknolojisine uygun 

olarak yapılması ve kontrollerinin zamanında yapılması gerekmektedir. Genellikle yaygın 

olarak mekanik mengene sistemi ile vakum kalıpları makineye bağlanmaktadır. Bu sistem 

bağlantısıda tabla üzerinde bulunan “T” slot kanallarından faydalanılır. Bağlantı için standart 

cıvata, somun, bağlantı pabucu, saplama gibi makine elemanları kullanılır ayrıca hızlı kalıp 

bağlantı sistemlerde kullanılmaktır. Yeni gelişen teknolojilere paralel olarak hassas kalıp 

bağlantı, taşıma ve kaldırma sistemlerde gelişmekte ve sanayi kullanımında 

yaygınlaşmaktadır. Bütün bu kalıp bağlantı sistemlerinin periyodik kontrolleri yapılmalıdır. 

 

Aşağıdaki resimde gösterilen vakum makinesinde kalıp bağlantısı hareketli ve sabit 

mengene plakası arkasından çektirme cıvatalarıyla yapılmıştır. Özellikle vakum kalıpları 

alüminyum alaşımlı yumuşak malzemelerden imalat edildiği için bağlantı noktaları çabuk 

aşınıp bozulabilir. Bağlantı yerleri kontrol edilmelidir. 
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Resim 1.6: Vakum kalıp bağlama sistemi 

Vakum kalıbının ürünü oluşturan çekirdek yüzeylerini (cavity) kontrol ediniz. Ürün 

tutma kısımlarını oluşturan köprüleri, federleri, marka, sembol, yazı, etiket gibi kısımları 

oluşturan girinti ve çıkıntıları, kalıp ayrım (K.A.Ç.) yüzeylerini kontrol ediniz. 

 

Resim 1.7: Vakum makinesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Vakum makinelerinde üretim parametrelerini kontrol ediniz. 

 

Resim 1.8: Vakum makinesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Makinenin ana şalterini açınız.  Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 İlk önce atölyenin ana şalterini daha sonra 

makinenin şalterini açınız. 

 Vakum makinesi sıcaklık 

değerlerini kontrol ediniz. 

 Vakumda kullanılacak plastik hammaddenin 

işleme sıcaklıklarını, vakum-basınç değerlerini, 

vakum basınç değerlerini öğreniniz. 

 Makinenin sıcaklık değerlerini okuyunuz, set 

edilen değerlere ulaşmasını kontrol ediniz. 

 Rezistans bağlantılarının 

kontrolünü yapınız. 

 Vakum makinesinde kullanılan ısıtma sisteminin 

özelliklerini öğreniniz. 

 Rezistans bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Vakum kontrolünü yapınız.  Makine katalogunu okuyunuz, vakum değerlerini 

okuyunuz. 

 Vakum deliklerini manuel olarak kontrol yapınız. 

Çalışma anında sesini dinleyiniz.  

 Kalıp bağlantılarını kontrol 

ediniz. 

 Kalıp bağlantı noktalarını kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Vakum makinesi sıcaklık değerlerini kontrol ettiniz mi?   

3. Rezistans bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

4. Vakum kontrolünü yaptınız mı?   

5. Kalıp bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

6. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

7. Süreyi iyi kullandınız mı?    
 

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 vakum makinelerinin elektrik panosunda bulunmaz? 
A) Preform 

B) Kablolar 

C) Kontaktörler 

D) Sigortalar 

 

2. Ekstrüzyon vakum makinesinde şişirilmiş ürün hangi grup tarafından vakum 

pinolünün üzerinden sıyrılıp dışarı atılır? 
A) Kafa ünitesi 

B) Vakum ünitesi 

C) Çapak alma ünitesi 

D) Kalibre ünitesi 

 

3. Ekstrüzyon vakum makinesinde hangi kısımda vakum pini ile kalıp içerisinde 

kesilmiş parisonun merkezlenmesi yapılır? 
A) Kafa ünitesi 

B) Vakum ünitesi 

C) Çapak alma ünitesi 

D) Kalibre ünitesi 

 

4. Enjeksiyon gerdirme vakum sisteminde preformların uygun sıcaklık 

değerlerine getirmede kullanılan elemanlardan birisi aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Vakum pini 

B) Reflektör 

C) Preform besleme diski 

D) Kontrol paneli 

 

5. Besleme diskindeki preformları almak, döndürülmelerini sağlamak, 

preformların ısıtma modüllerinden geçişini ve ısının düzgün sabit dağılmasını 

sağlamak için hangi sistem kullanılır? 
A) Preform tutucu mandreller 

B) Kalıp taşıyıcı sistemler 

C) Vakum diski 

D) Besleme diski 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında makine pnömatik sistemini tekniğine uygun kontrol 

edebileceksiniz. 

 

 

 

Çevrenizde vakum kalıplama makineleri ile üretim yapan plastik işleme fabrikalarını 

ziyaret ederek; 

 

 Vakum makinelerindeki üretim sistemi araştırınız. 

 Pnömatik sistemlerinin çalışmalarını araştırınız. 

2. VAKUM PNÖMATİK SİSTEMİNİ 

KONTROL ETMEK 
 

Vakum makinelerinde diğer plastik işleme makinelerinden farklı çalışan bir teknoloji 

vardır. Ürünü şekillendiren hava basıncının yarattığı vakumdur. Bu vakumu üreten pnömatik 

tahrik sistemidir.  Pnömatik, basınçlı havanın davranışlarını ve özelliklerini inceleyen bilim 

dalıdır. Basınçlı havayı elde edip kullanıcılara kadar ulaştıran sistemlere ise pnömatik sistem 

adı verilir. Kısaca pnömatik sistemleri özetlersek;  

 

Hava sıkıştırılabildiği için büyük güç istenen yerlerde kullanılamaz ancak yüksek 

çalışma hızları istenen yerlerde kullanılır. Sistem maliyeti açısından pnömatik devreler daha 

avantajlıdır. Doğrusal, dairesel ve açısal hareketler, karmaşık mekanik tasarım yerine basit 

pnömatik donanımlarla gerçekleştirilebilir. Bu nedenle pnömatik devreler ile çözüm 

arayışları gün geçtikçe artmış, kullanım alanları endüstride gittikçe artan bir yöntem 

olmuştur. Pnömatik sistemin diğer sistemlere göre birçok avantajı vardır. Bunlardan 

başlıcaları: 

 

 Pnömatik sistemlerin bakımları kolaydır. 

 Gerekli olan hava doğada sınırsız ölçüde vardır. 

 Uzak mesafelere taşınabilir. 

 Çevreyi kirletmez. 

 Yüksek çalışma hızları elde edilebilir. 

 Basınçlı havanın yanma tehlikesi yoktur. 

 Pnömatik devre elemanları: 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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 Hava Hazırlama Elemanları: Atmosferde bulunan havaya pnömatik sistemde 

kullanılabilmesi için gerekli şartları kazandıran devre elemanlarıdır. Basınçlı 

hava elde edilmesinde kompresörler kullanılır. Atmosferden emdikleri havayı 

sıkıştırarak basınçlı hâle getiren devre elemanlarına kompresör adı verilir. 

 

 Susturucu: Pnömatik sistemde işini bitiren hava atmosfere geri bırakılırken 

rahatsız edici bir ses çıkarır. Bu sesi önlemek amacıyla kullanılan devre 

elemanlarına susturucu adı verilir. 

 

 Kurutucu: Kompresör tarafından sisteme gönderilen hava nemlidir. Havada bir 

miktar nem ve su buharı bulunur. Atmosferde bulunan nem ve su buharı oranı, 

iklim ve çevre şartlarına göre değişir. Özellikle sıcaklık arttıkça nem miktarı da 

artar. Hava içindeki nem zamanla yoğunlaşarak su hâline dönüşür. Yoğunlaşan 

su, pnömatik sistemlerin sık sık arızalanmasına, çalışma ömürlerinin 

azalmasına, bakım ve onarım masraflarının artmasına neden olur. Bu nedenle 

havanın içindeki nemin alınarak kurutulması gerekir. Bu amaçla kullanılan 

devre elemanına kurutucu denir. 

 

 Filtre: Kompresörden sisteme gönderilen hava kirlidir. Kirliliğin sebebi 

atmosferden emilen havadaki toz, kir ve nem olabileceği gibi kompresörden 

kaynaklanan yağ ve metal parçacıkları da olabilir. Sisteme temiz hava 

göndermek için hava içindeki bu yabancı maddeleri ayrıştıran elemanlara filtre 

adı verilir. 

 

 Yağlayıcı: Pnömatik sistemlerde çalışan devre elemanlarının sürtünme 

kuvvetlerini azaltmak ve aşınmayı engellemek amacıyla yağlanması gerekir. 

Yağlama işlemi, alıcılara giden havaya yağ damlatılmasıyla gerçekleştirilir. 

Basınçlı havayı yağlamak amacıyla kullanılan devre elemanlarına yağlayıcı adı 

verilir. Yağlayıcının görevi hava içine ihtiyaç duyulan ölçüde yağ 

karıştırmaktır. 

 

 Şartlandırıcı: Üzerinde filtre, basınç ayarlayıcısı ve yağlayıcı bulunduran, 

basınçlı havayı istenen çalışma şartlarına hazırlayan pnömatik devre elemanıdır. 

 

 Pnömatik Valfler: Havanın akışını durduran veya başlatan, akışın yönünü 

değiştiren, debi ve basınç değerlerini ayarlamaya yarayan devre elemanlarına 

valf adı verilir. 

 

 Pnömatik Silindirler: Doğrusal hareket elde etmek amacıyla kullanılan devre 

elemanıdır. Basınçlı havanın silindir içine etki etmesi sonucu pistonu iten bir 

kuvvet oluşur. 

 

 Switch (Algılayıcılar): Pnömatik sistemlerde devre elemanlarının hareketlerini 

veya basınçlarını algılayarak elektriksel veya pnömatik enerji cinsinden sinyal 

üreten devre elemanlarıdır. 
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 Hortumlar ve Bağlantı Elemanları: Kompresörden çıkan basınçlı havayı 

kullanıcılara ulaştıran boru bağlantı elemanı, dirsek vb. elemanların hepsine 

pnömatik dağıtım sistemi adı verilir. 

 

Resim 2.1: Pnömatik devre elemanları 

2.1. Valflerin Kontrolü 
 

Valfler genel olarak üç gruba ayrılır.  

 

 Yön Kontrol Valfleri: Hava geçişini sağlayan, havanın akış yönünü belirleyen, 

işlem sonucunda havanın atmosfere bırakılmasını sağlayan devre elemanına yön 

kontrol valfi denir. Pnömatik sistemlerde kullanılacak olan hava, şartlandırıcı 

grubu (filtre, regülatör, yağlayıcı) ile hazırlandıktan sonra hava denetlenir. 

Pnömatik valfler ile yapılan bu işlemde basınçlı havanın hangi hatta ne kadar 

debi ile gideceği tayin edilir. 

 

 Basınç Kontrol Valfleri: Basınç kontrol valfleri pnömatik sistemlerde az 

kullanılır.   Emniyet valfi basınç ayarlanan değere geldiğinde havanın atmosfere 

atılmasını sağlar. 

 

 Akış Kontrol Valfleri: Alıcıların hızlarını ayarlamak için debinin 

değiştirilmesinde kullanılan valflere akış kontrol valfi denir. 

 

Pnömatik valflerin, diğer bütün mekanik sistemler gibi dikkatlice incelenip 

irdelenmesi gerekir. Bu da ancak valflerin statik ve dinamik karakteristik eğrilerinin 

çıkarılması ile mümkündür. Valflerin mekanik yapıları derinlemesine incelendiğinde ve bu 

karakteristik eğrileri çıkarıldığında valfteki arızanın kaynağı tespit edilebilir. Arızalı ve 

kullanılması şüpheli valflerdeki problemler, bazen bir filtre ve temizlik işlemi ile 

giderilebilir. Problem giderilemiyorsa bazı ana elemanların fonksiyonları kesinlikle normal 

değildir. Buradaki arıza tespitindeki doğru kararlar ancak zamanla oluşacak veri tabanı ile 

mümkün olacaktır. Birtakım testlerle valflerin karakteristik eğrileri elde edilir. Karakteristik 
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eğriler, pnömatik valfler için sistem basıncından, yağ sıcaklığından ve kirliliğinden 

etkilendiği belirtilmişti. Bu yüzden test, sistem şartlarına en yakın ortamda yapılmalıdır. Her 

şeyden önce orijinal valfin karakteristik eğrileri, üretici firmadan temin edilmiş veya sisteme 

takılmadan önce çıkarılmış olmalıdır. Önleyici bakım sırasında bütün valfler kontrol 

edilmelidir. İlk yapılacak kontrol manuel olarak gözle kontroldür. Şüpheli görülen valfleri 

bakım onarım birimine rapor edip gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca valfin karakteristik 

özellikleri testlerle tespit edilmelidir. Bu konuda yetişmiş uzman kişilerle bu testler 

yapılmalıdır.  

 

2.2: Pnömatik valf 

2.2. Hortum, Boru Bağlantılarının Kontrolü 
 

Kompresörden çıkan basınçlı havayı kullanıcılara ulaştıran boru bağlantı elemanı, 

dirsek vb. elemanların hepsine pnömatik dağıtım sistemi adı verilir. İstenen çalışma basıncı 

ve gerekli hava miktarını sağlamak için boru çaplarının tespiti çok önemlidir. Boru çapı 

uygun olarak seçilmezse istenen basınç ve debi elde edilemeyeceği için sistem verimsiz 

çalışacaktır. Ayrıca bağlantı elemanları sistemdeki basınca ve debiye uygun seçilmelidir. 

 

Resim 2.3: Pnömatik bağlantı elemanları ve hortumlar 
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Her firma kendi üretim birimi içerisinde bakım ve kontrol sistemi kurar. Genel olarak 

fabrikaların uyguladığı sistem önleyici bakım ve reaktif bakımdır.  

 

Önleyici Bakım (Rutin Bakım İşleri): Planlanmış bir bakım kontrol sistemi 

bulunmaktadır. Bakım kontrol listeleri iş güvenliği maddelerini de içermektedir. Risk analizi 

her bakım emrinde yapılmakta ve yazılı hale getirilmektedir. Sistem: 

 

 Tüm makina & ekipmanın düzenli/iyi çalışır durumda olduğunu,  

 Mühendislik kontrollerinin yapılmış olduğunu, 

 Yasal kontrollerin yapıldığını (basınçlı kaplar, askı elemanları v.b.) 

 Önleyici bakım sırasında bulunan uygunsuzlukların zamanında çözüldüğünü 

güvence altına alır. 

 

Düzeltici ve Reaktif Bakım (Rutin Olmayan Bakım İşleri): Bu tarz bakım işleri 

önleyici bakımdan çok daha fazla risk içerebilir (ani çıkan arızaların bakımı gibi). Rutin 

olmayan bakım işleri için tehlike belirleme işi bakımdan hemen önce arızaya müdahale 

edecek ekip tarafından yapılır. Bu oluşabilecek potansiyel tehlikelerin belirlenmesi/farkında 

olunması ve bakım operatörlerini koruyucu önlemlerin hemen alınmasını sağlayan bir 

çalışmadır. Pnömatik sistemlerde en çok arıza verebilecek ve kontrolü sürekli olarak 

yapılması geren kısımların başında bağlantı elemanları ve hortumlar gelir çünkü bu 

bölgelerde çalışma basınçlarından ve dış etkenlerden (toz, kir, titreşim vb.) dolayı kaçaklar 

sızıntılar olabilmektedir. Bu da çalışma verimini olumsuz olarak etkilemektedir. Bağlantı 

elemanların ve hortumların çalışma ömürleri vardır. Bu süreler dolmadan önce kontrol 

edilerek gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 

 

Resim 2.4: Pnömatik sistemde hortum bağlantıları 
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2.3. Basınç Göstergelerinin (Manometreler) Kontrolü 
 

Pnömatik sistemlerde basınç değerleri manometrelerle ölçülür ve kontrol edilir. 

Sürekli basınç etkisinde kalan manometreler zamanla bozulup görevlerini yerine 

getiremeyebilir. Bu durum yapılacak periyodik kontrollerle tespit edilir. 

 

Resim 2.5: Manometre (basınç ölçer) 

2.4. Pompa ve Motorların Kontrolü 

 
Kapalı bir kaptan hava taneciklerinin boşaltılması çevredeki atmosfer ile kap arasında 

bir basınç farkı oluşturur. Kapalı kaptaki basınç düşüşü vakum olarak adlandırılır yani 

atmosfer basıncından düşük basınçlara vakum denir. Genellikle milibar birimi ile ifade edilir. 

Endüstriyel uygulamalarda oldukça sık kullanılan vakum teknolojisinde düşük, orta ve 

yüksek vakumlar kullanılır. Yüksek vakum oluşturmak oldukça masraflı olduğundan 

kaldırma ve taşıma uygulamalarında genellikle yüksek kaldırma kuvveti oluşturabilmek için 

düşük vakum genişletilmiş yüzey alanları ile uygulanır.  

 

Vakum oluşturulurken; kaptan tüm hava moleküllerinin boşaltılması imkânsız olduğu 

için yeterli vakum elde edilemez ancak ne kadar hava boşaltılırsa o kadar kuvvetli bir vakum 

oluşturulur. Vakum oluşturan iki çeşit araç vardır. Bunlardan birincisi vakum pompasıdır. 

Çalışma prensipleri kompresörlere benzer ancak kompresör atmosferdeki havayı alıp kaba 

doğru basınçlandırırken, vakum pompaları kaptaki havayı alıp atmosfere boşaltır. Roots tipi, 

diyaframlı, kuru tip, yağlı tip gibi çeşitleri bulunur. 
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Resim 2.6: Vakum jenaratörü ve vakum pompası 

Diğer bir vakum oluşturma aracı ise vakum jeneratörüdür. Kompresörden çıkan 

basınçlı hava, vakum jeneratörünün daralan kesitinden geçerken vakum oluşmasını sağlar. 

Resimde gösterilen vakum jeneratörünün A kesitinden basınçlı hava giriş yapar, D dar 

kesitinden B’ye doğru geçmeye çalışırken havanın hızı çok fazla artar böylelikle C’den 

vakum yapmaya başlanır. Alış maliyeti düşük, oldukça da temiz çalışan ve enerji 

harcamayan elemanlardır ancak basınçlı havayı dışarı attığından sisteme enerji maliyeti 

açısından külfet getireceği göz önünde bulundurulmalıdır. Vakum; kurutma, şişeleme, tüp 

doldurma, filtreleme, hava alma, buhar ve gaz çekilmesi işlemleri, vakumla şekil verme, gıda 

ambalajlama, kaldırma, taşıma, tutma ve bağlama gibi birçok alanında kullanılmaktadır. 

 

Vakum makinelerinde asıl ürün; şekil veren vakum işlemi, tahrik yönetimi, vakum 

jenaratörü veya vakum pompasından yapılmaktadır. İstenilen özelliklerde ürün elde etmek ve 

verimi, kaliteyi üst seviyelerde tutabilmek uygun vakum tahrikiyle yapılabileceği 

unutulmamalıdır. Vakum pompalarının karakteristik özellikleri belirlendikten sonra 

periyodik olarak vakum değerleri ölçülmelidir. Yapılan test sonuçları grafik olarak 

düzenlenmeli, kayıt altında tutulmalıdır.  

 

Vakum üç farklı türe sahiptir. Bu türlerin ne olduğunu açıklamadan önce bilinmesi 

gereken teknik konu, normal 1 atmosfer basıncın 1000 mbar’ a yani 760 torr değerine eşit 

olduğudur. Vakum işlemi, bilinen bu değerin altına inme işlemidir. 

 

 Vakum Türleri: 

 

 Normal Vakum: Aralığı 1 mbar 10-2 mbar’ a kadar olan vakum işlemine 

denilir. 

 Yüksek Vakum: Aralığı: 10-3 mbar ile 10-5  mbar arasında olan vakum 

işlemine denilir. 

 Ultra Yüksek Vakum: 10-6 mbar’ dan başlayıp 10-10 mbar arasında 

olan  vakum işlemine denilir. 
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2.5. Pistonların ve Tahrik Elemanlarının Kontrolü 
 

Doğrusal hareket elde etmek amacıyla kullanılan devre elemanıdır. Basınçlı havanın 

silindir içine etki etmesi sonucu pistonu iten bir kuvvet oluşur. Havanın pistonun diğer 

tarafına geçmesini önlemek amacıyla silindir üzerinde sızdırmazlık elemanı kullanılır. 

 

Resim 2.7: Pnömatik piston 

Pnömatik Motorlar: Basınç enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren devre 

elemanlarıdır. Çalışma prensipleri kompresörün tam tersidir. Kompresör elektrik enerjisini 

basınç enerjisine dönüştürür. Motor ise bu basınç enerjisiyle mekanik enerjiyi üretir. 

Pnömatik motorlar büyük güçler elde etmese de diğer motorlara nazaran büyük avantajları 

vardır. Bunlar: 

 

 Devir sayıları çok yüksektir (350.000 devir/dakika). 

 Hız ayarı sınırsızdır. 

 Dönüş yönü hareket devam ederken değiştirilebilir. 

 Her türlü ortamda rahatlıkla kullanılabilir. 

 Fazla yüklenmelerde yavaşlar ya da durur. 

 Boyutları küçük ve hafiftir. 

 Bakımları kolaydır. 

 Devre elemanları ucuzdur. 

 

Resim 2.8: Pnömatik motor 
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2.6. Sistem Basıncının Kontrolü 
 

Hava basıncı veya vakum etkisi ile makinelerin belli bir düzen içinde çalışmasını 

sağlayan pnömatik sistemlerde sistem basıncının kontrol edilebilir olması gerekir. Bu amaçla 

pnömatik sistemlerde basınç kontrol valfleri bulunmaktadır. Bu basınç valfleri ayarlanabilir 

özelliktedir. Pnömatik sisteminin minimum ve maksimum basınç değerleri bu valf ile tespit 

edilir. Çalışma emniyeti açısından hiçbir sistem maksimum değerlerde çalıştırılmaz. Emniyet 

katsayısı göz önünde bulundurularak sistem basıncı belirlenir ve buradan ayarlanır. Üretim 

süreci içerisinde sistem basıncı manometrelerden okunarak kontrol edilir. 

 

Şekil 2.1: Pnömatik sistem 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Vakum makinelerinde pnömatik sistemi kontrol ediniz. 

 

Resim 2.9: Pnömatik bağlantı elemanları 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Valflerin kontrolünü yapınız.  Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Valflerin çalışma sistemleri ve özelliklerini 

öğreniniz. 

 Valflerin kontrollerini uygun tekniklerle 

yapınız. 

 Hortum, boru bağlantılarının 

kontrolünü yapınız. 

 Hortum ve boru bağlantı yerlerini tespit 

ediniz. 

 Hortum ve boru bağlantılarının uygunluğunu 

kontrol ediniz. 

 Basınç göstergeleri  (manometreler) 

kontrolünü yapınız. 

 Basınç göstergesinin özelliklerini öğreniniz. 

 Manometre çalışmasını kontrol ediniz. 

 Pompa ve motorların kontrolünü 

yapınız. 

 Vakum pompası ve sistemde kullanılan bütün 

motorları kontrol ederek aksayan yerlerini 

belirleyiniz. 

 Pistonların ve tahrik elemanlarının 

kontrolünü yapınız. 

 Vakum makinelerinde kullanılan bütün piston 

ve tahrik elemanlarını kontrol ediniz. 

 Sistem basıncının kontrolünü 

yapınız. 

 Vakum makinesinde üretilen sistem basıncını 

kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   
2. Valflerin kontrolünü yaptınız mı?   
3. Hortum, boru bağlantılarının kontrolünü yaptınız mı?   
4. Basınç göstergeleri  (manometreler) kontrolünü yaptınız mı?   
5. Pompa ve motorların kontrolünü yaptınız mı?   
6. Pistonların ve tahrik elemanlarının kontrolünü yaptınız mı?   
7. Sistem basıncının kontrolünü yaptınız mı?   

8. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

9. Süreyi iyi kullandınız mı?    
 

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 okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Enjeksiyon vakum kalıbında şişenin alt formunu oluşturan kısmı 

aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Taban kalıbı 

B) Kalıp yarımı 

C) Çene ve boğaz kısmı 

D) Maça kısmı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir preform kalıbında bulunması gereken özelliklerden 

birisi değildir? 
A) Preform kalıbının elemanları değiştirilebilir, sökülüp takılabilir standart 

bileşenlerden oluşmalıdır. 

B) Preform kalıbı ucuz olmalı, maçasız sistemle çalışmalıdır. 

C) Kalıp eriyik malzemenin preform boşluklarına homojen bir şekilde dağılmasını 

sağlamalıdır. 

D) Preform kalıplarında çoğunlukla sıcak yolluklu sistemler tercih edilmelidir. 

 

3. Preformlar hangi plastik işleme makinelerinde üretilir? 
A) Film vakum makinesi 

B) Ekstrüzyon makinesi 

C) Enjeksiyon makinesi 

D) Kesim makinesi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ön biçimlendirilmiş preform malzemeyi kalıptan 

dışarıya atan sistemdir? 
A) Yolluk sistemi 

B) Soğutma sistemi 

C) Çene ve maça sistemi 

D) İtici sistemi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi vakum kalıplarında şişirilmiş ürünün kalıptan hatasız 

ve bozulmadan ayırabilmek için kalıpta olması gerek özelliklerden birisi 

değildir? 
A) Hava tahliye kanalının bulunması 

B) Soğutma sisteminin bulunması 

C) İtici sisteminin bulunması 

D) Kalıp boşluğunda çıkış açısının verilmesi 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Atölyenizde mevcut bulunan bir vakum makinesinde üretim sistemini, pnömatik 

sistemleri kontrol ediniz. 

 

Resim 2.10: Vakum makinelerinde üretim 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Modül Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 
1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Vakum makinesi sıcaklık değerlerini kontrol ettiniz mi?   

3. Rezistans bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

4. Vakum kontrolünü yaptınız mı?   

5. Kalıp bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   
6. Valflerin kontrolünü yaptınız mı?   
7. Hortum, boru bağlantılarının kontrolünü yaptınız mı?   
8. Basınç göstergeleri  (manometreler) kontrolünü yaptınız mı?   
9. Pompa ve motorların kontrolünü yaptınız mı?   
10. Pistonların ve tahrik elemanlarının kontrolünü yaptınız mı?   
11. Sistem basıncının kontrolünü yaptınız mı?   
12. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   
13. Süreyi uygun kullandınız mı?   

 

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. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 A 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 C 
 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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