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AÇIKLAMALAR 
KOD 543M00005 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme  

MODÜLÜN ADI Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim 1 

MODÜLÜN TANIMI 

Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim 1: Plastik geri 

dönüşüm makineleri, üniteleri ve özellikleri, makinede 

emniyetli çalışma kuralları, makinenin üretime hazırlanması, 

geri dönüşüm plastiklerinin üretime hazırlanması, 

plastiklerin insan ve çevre ile ilişkileri ile ilgili bilgileri 

kullanarak geri dönüşüm makinelerinde üretim yapma 

yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 

Temel Talaşlı Üretim 1–2–3–4–5 ve  

Yardımcı Ekipmanlarla Üretim 1–2 modüllerini almış 

olmak. 

YETERLİK Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim Yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Ama 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında plastik geri 

dönüşüm makinelerinde istenilen özelliklerde üretim 

yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 
Gerekli ortam sağlandığında; 

  

 Plastik geri dönüşüm makinelerini kurallara uygun 

olarak üretime hazırlayabileceksiniz. 

 Geri dönüşüm plastiklerini istenilen özellikleri 

sağlayacak şekilde işlemeye hazır hale 

getirebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Plastik geri dönüşüm ekipmanları, kaldırma araç ve 

gereçleri, el aletleri, plastik geri dönüşüm makinesi, plastik 

hammadde karıştırıcıları, hammadde katkı maddeleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili 

değerlendirme soruları ile kendinizi değerlendireceksiniz.  

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı 

(uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

 
Sevgili Öğrenciler,  

 

Çok büyük miktarlarda kullanılan plastik malzemeler kullanım sonrası çevreye 

atılarak çevre kirliliğine ve kaynakların azalmasına sebep olmaktadır. Hem bu 

olumsuzlukları ortadan kaldırmak hem de ekonomiye katkıda bulunmak için dünyadaki 

birçok ülkede ve Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır geri dönüşüm çalışmaları yapılmaktadır. 

Plastik atıkların geri dönüştürülmesinin iki ana hedefi vardır. Bunlar geri kazanma yoluyla 

çevre kirliliğinin en aza indirilmesi ve yeni kaynakların yaratılmasıdır. Atıkların geri 

kazanma oranı arttıkça doğal kaynaklara olan talep azalır. Böylece doğal kaynakların 

korunması sağlanırken, enerji kaynaklarının hızlı tüketilmesi önlenmiş olur. Çöp toplama ve 

imha maliyeti düşerken, hammadde ithal eden ülkelerin dışa bağımlılığı giderek azalır. 

Yeniden kullanım sonucu daha az enerji harcanmaktadır. Günümüzde son tüketim 

alanlarında geri dönüşümlü malzeme kullanılmasını teşvik etme ve arttırma çalışmaları 

yapılmaktadır. Toplum duyarlılığının yükseltilmesi, eğitimin yaygınlaştırılarak geri 

dönüşümün faydalarının anlatılması, geri dönüşümlü plastiklerin yeni kullanım alanlarının 

geliştirilmesi yolu ile plastiklerin çevreye olan etkileri azaltılabilmektedir. 

 

Genellikle plastik endüstrisinde birincil geri kazanım olarak bilinen mekanik geri 

dönüşüm uygulanır. Kullanım sonrası geri kazanım veya hatalı üretilen plastik ürünlerin 

tekrar kullanılabilir hammadde haline getirilmesi granül ekstrüderi ve buna bağlı çalışan 

sistemleri ile veya agromer makineleri kullanılarak yapılır. Geri dönüşüm sistemleri ve bu 

sistemde çalışan makineleri kullanabilme yeterliğine sahip olmak belli bir bilgi ve beceri 

sahibi olmayı gerektirir. Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim–1 modülü,  plastik geri 

dönüşüm makinelerinin genel özellikleri ve üniteleri plastiklerin insan ve çevre ile ilişkileri, 

geri dönüşüm özellikleri, insan sağlığına etkileri, gıdaya uygun plastikler ve doğadaki 

kirlenme üzerindeki etkileri hakkında bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir modüldür. 

 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri kazandığınızda plastik işleme alanında daha 

nitelikli elemanlar olarak yetişecek, daha kaliteli ve hatasız ürünler ortaya çıkarabileceksiniz.  

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında, plastik geri dönüşüm makinelerini kurallara uygun 

olarak üretime hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 
 

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

makineleri üreten işyerlerini ve ilgili internet adreslerini ziyaret ederek; 

 

 Plastik geri dönüşüm makinelerinin genel özellikleri ve üniteleri hakkında, 

 Plastik geri dönüşüm makinelerinin üretime hazırlanması teknikleri hakkında 

araştırma yapınız. 

 

1. GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİNİN 

ÜRETİME HAZIRLANMASI 
 

1.1.Plastik Geri Dönüşüm Makineleri 
 

Plastik geri dönüşüm, sanayi kuruluşlarından ve evsel atıklardan çıkan plastik esaslı 

(PET şişe, polietilen şişe, PVC pencere, ambalaj malzemesi vb.) malzemelerin toplanıp 

ayrılarak ve öğütülerek sanayi sektörüne hammadde ve yarı mamul olarak geri 

kazandırılması işidir. 
  

Geri dönüşümün amacı; sanayi kuruluşları ve evsel atıklardan çıkan plastik esaslı 

malzemelerin toplanıp temizlenerek öğütülmesi suretiyle iç ve diş piyasada kullanılmasını 

sağlayarak, çevreyi korumak ve ekonomiye katkıda bulunmaktır.  

 

Bu atıklar gerek iç piyasa ve gerekse dış piyasa sanayi kuruluşlarında yeniden plastik 

esaslı mamul veya yarı mamul üretiminde kullanılır (şişe, ambalaj malzemeleri, pencere, 

kapı, çocuk oyun sahası, su kaydırağı, oyuncak, elektrik direği, kablo, otomotiv sanayi, 

çeşitli evsel araç-gereçler vb.). 

 

Plastik geri dönüşüm makinesi, atık hale gelmiş plastik malzemeleri tekrar üretime 

uygun hammadde haline dönüştürmeye yarayan, ekstrüzyon sistemiyle çalışan plastik işleme 

makinesidir. Resim 1.1’de Tipik bir geri dönüşüm hattı görülmektedir. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 
 

AMAÇ 
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Resim 1.1: Geri Dönüşüm Hattı 

 

Plastik geri dönüşüm işlemi üç ana aşamadan oluşur: 

 

 Atık plastiği toplama ve uygun şekilde depolama, 

 Plastik malzemeleri özelliklerine göre ayırma, kirli plastiğin su tanklarında veya 

tamburlu yıkama makinelerinde yıkanıp temizlenmesi, öğütülmesi, kurutulması 

ve ekstrüzyona hazır hale getirme aşaması 

 Ekstrüzyonda granül hammadde elde etme aşaması. 

 

Resim 1.2’de değişik tipte granüller görülmektedir. 

 

 

 
 

Resim 1.2: Değişik tip granüller 

 

Plastik geri dönüşüm makinelerinde, atık plastik ürünlerin granül haline dönüşümü iki 

farklı kesim sistemi ile çalışan makinelerde yapılır. Her iki makinede aynı özellikte granül 

ekstrüderi bulunur. Farklılıkları granül ekstrüderinden çıkan plastikleştirilmiş mamulün 

kesim sistemindedir. Bunlardan birincisi ilk üretilmiş olan soğuk kesim (pelletizing) granül 

makinesidir. Resim 1.3’te görüldüğü gibi bu makinede plastik eriyik, ekstrüder kafasına 

montajı yapılmış filtre plakasından tel biçiminde akarak çıkar. Doğrudan su ile dolu havuza 

giren uzun sıcak plastik burada soğutulur. Tel biçimli gelen uzun soğumuş plastikler çekici 

vasıtası ile kesim ünitesine getirilir. Bıçaklar soğutulmuş olan plastik malzemeyi yüksek 

devirde keserek granül haline getirir. 
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Resim 1.3: Soğuk kesim (pelletizing) granül makinesi 

 

Resim 1.4’de görüldüğü gibi diğer bir geri dönüşüm makinesi de sıcak kesim (kafa 

kısmında kesim) yapan granül makinesidir Bu makineler son teknoloji ile üretilmiş, yüksek 

kapasitede ve kalitede üretim yapan sistemlerden meydana gelmiştir. Pelletizing (iplik 

kesim) tipi granül makinesinden farklı tarafı, filtre plakasından gelen sıcak plastik 

malzemenin bu kısımda bıçaklar yardımıyla kesilmesidir. Direkt kafada kesilerek elde edilen 

granüller su dolu havuzlara dökülürler. Bunun dışında hava ile soğutma yapan sistemler 

vardır. Havuza dökülen granüller akan su vasıtası ile silolara taşınır. Daha sonra kurutma 

işlemi ile granüller kurutulur. 

 
Resim  1.4: Sıcak kesim (kafada kesme yapan) granül makinesi 
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1.2 Makinede Emniyetli Çalışma Kuralları 

 

Plastik geri dönüşüm makinelerini kullanım sırasında insan sağlığına zarar verebilecek 

tehlikeli durumlar ve bunlara karşı alınacak tedbirler ile genel emniyetli çalışma kuralları 

şunlardır: 

 

 Makine çalışırken, hiçbir şekilde ve şartta bakım, onarım ve temizlik yapmayınız 

 Makine çalışırken, besleme ünitesinin kapaklarını açmayınız. 

 Makine çalışırken, gaz atma deliğine el ve yabancı cisim sokmayınız. 

 Makine çalışırken, santrifüj bölümüne mal giriş kısmından el ve yabancı cisim 

sokmayınız. 

 Bıçağın ayarlanması ve değiştirilmesi sırasında ısıya dayanıklı eldiven ve gözlük 

kullanınız. 

 Zincir ve kasnak gibi dönen kısımlarda koruyucu kapaklar vardır, makine 

çalışırken bu bölgelere elinizi sokmayınız. 

 Makinenin kafa bölgesindeki deliklerden, plastik eriyik oluştuktan sonra sıcak 

gaz ve plastik fışkırabilir. Bu olasılık dikkate alınarak üretim yapılmalıdır. 

 Ocak ve kafa rezistans kısımlarına, yüksek sıcaklıklarından dolayı çıplak elle 

dokunmayınız. 

 Granül ekstrüder makinesinin filtre değişikliklerinde eldiven ve koruyucu maske 

kullanınız. 

 Makinenin imalatçı tarafından öngörülen kullanım şekli; makinelerin hizmete 

alımı, kullanımı, taşıma yöntemleri, montaj ve demontaj bilgileri, ayarları, 

bakım ve onarımlarını da kapsayan emniyet talimatlarına uyunuz.  

 İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebeplerini ve işyerindeki risk faktörlerini 

öğrenip, genel iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayınız. 

 

1.3 Granül Ekstrüder Makineleri Ve Üniteleri 

 
Resim 1.5’te tipik bir geri dönüşüm makinesinin üniteleri ve akış şeması gösterilmiştir. 
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Resim 1.5: Geri dönüşüm makinesi üniteleri ve akış şeması 

 
Granül ekstrüder makinelerinin ana üniteleri aşağıda liste halinde verilmiştir: 

 

 Kontrol ünitesi 

 Kesme ünitesi (pelletizing) 

 Granül ekstrüderi (vida ve kovan) 

 Agromer 

 Kırıcı 

 Filtre plakası ve filtre 

 Bıçaklar 

 Yıkama ve sıkma ünitesi 

1.3.1 Kontrol Ünitesi 
Geri dönüşüm makinelerinde bulunan kontrol ünitesi, diğer plastik işleme 

makinelerinde olduğu gibi ortak özellikler gösterir. Makinenin üretim süreci içindeki 

parametreleri bu kısımda ayarlanır. Açma-kapma, rezistans sıcaklıklarının kontrolü,  vida 

basınç, devir ve hız ayarları, soğutma, besleme ve taşıyıcı ayarları bu ünitede kontrol edilir. 

Üretim içerisinde makine hakimiyetinin sağlandığı kısımdır. Resim 1.6’da tipik bir kontrol 

ünitesi gösterilmiştir. 

 

 
Resim 1.6: Kontrol ünitesi 
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1.3.2 Kesme Ünitesi (Pelletizing) 
Ufak parçalar haline getirmek (pelletizing) terimi, plastiği küçük ve kolay akan 

parçalar haline getirmek için yapılan kesme işleminde kullanılır. Bu işlemin sıcak ve soğuk 

olarak iki değişik tipi bulunmaktadır. Soğuk işlemde plastikleştirilmiş malzeme önce 

soğutulur ve sonra parçalar kesilir. Resim 1.7’de görüldüğü gibi bir tel makarna kesmeye 

benzeyen iplik pelletizer kesim ilk kullanılan sistemdir. Bu sistemin dezavantajı kesme 

operasyonunun kalan parçalar üzerinde sivri kalıntılar bırakması ve bu nedenle malzemenin 

kolay akmamasıdır  

      

 
 

Resim 1.7: İplik (pelletizing) kesme 

 

Yeni sistemde malzeme kesme operasyonu sıcak olarak kafadan çıkarken yapılır. 

Sıcak işlemde; plastik bir ekstrüder içinde plastikleştirilir. Malzeme ekstrüder kalıbı olarak 

hizmet eden basit bir delikli plaka içinden geçirilir. Meydana gelen iplikler kafadan çıkışta 

bir bıçakla kesilerek elde edilen parçalar hava veya su ile soğutulur (Resim 1.8). Sıcak 

işlemle yapılan kesimin bir avantajı plastik iplerin henüz ılık iken kesilmesi, keskin kenarlar 

ve sivri kalıntılar oluşumunu engellemesidir. Su altında sıcak halde yuvarlak taneler halinde 

dikey eksende kesme yapan makineler sanayi atıkları, şehir atıkları, ev atıkları geri 

dönüşümünde sık olarak kullanılmaktadır. Bu makineyle granüle sistemde plastik üretiminde 

ve orijinal hammadde üretiminde ABS-PET-LDPE-HDPE-PP-PS-PC-SAN ve özel 

karışımlar işlenmektedir. Kapasitesi 100 kg/saat -1000 kg/saat arasında değişmektedir. 
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Resim 1.8: Sıcak kesme (pelletizing) 

1.3.3 Granül Ekstrüderi (Vida Ve Kovan) Özellikleri 

 
Resim 1.9’da tipik bir granül ekstrüderi görülmektedir.  

 

 
Resim 1.9:Granül ekstrüderi 

 

Geri dönüşüm hattının ana parçası olan granül ekstrüderi, atık plastiklerin granül 

haline getirilip yeniden kullanılabilmesi işlevini gören en önemli ünitedir. Granül ekstrüzyon 

ünitesi 3 ana bölgeden meydana gelir: 

 

 Besleme bölgesi 

 Sıkıştırma bölgesi (atık gaz bu bölgeden çıkarılır) 

 Ölçme ve pompalama bölümleri 

 

Resim 1.10’da bir ekstrüder vida ve kovanının kesit şekli verilmiştir. 
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Resim 1.10:Granül ekstrüder vida ve kovanı 

 

Plastik ve kauçuk ekstrüzyon makinesi üreticileri, bu makineleri kullanan işletmelere 

konvansiyonel veya renk ve katkı maddelerinin homojen bir şekilde dağılması, kalitenin 

artırılması, verimliliğin geliştirilmesi için şişirme makineleri, profil, boru, lambri, PS levha, 

film, kompaund granül (PVC- PE- PS- ABS- PC vs.), geri dönüşüm granül, PVC kablo 

makinelerine yönelik özel dizayn vidalar üretmektedir. Resim 1.11’de üç farklı vida dizaynı 

gösterilmiştir. 

 

 
 

Resim 1.11: Vida 

 

Vida ve kovanın malzeme seçimi ekstrüzyon işleminde çok önemlidir. Doğru 

malzeme seçimi, vida ve kovanın ömrünü uzattığı gibi makinenin performansına da direk 

etki eder. Vida-kovan malzemeleri plastiklerin aşındırma ve korozyonuna karşı dayanıklı 

olan çeliklerden seçilmelidir. 1,8550 (DIN)- 4140 (42CrMo4) çelikleri kullanılır. 

 

Vida ve kovanlara ait bazı tipik değerler tablo 1.1’de verilmiştir. 

 
VİDA ÇAPI 

A-(mm) 90 100 110 125 140 150 175 200 

VİDA BOYU 

HATVE 25:1/28:1 25:1/28:1 25:1 / 28:1 25:1 / 28:1 25:1 / 28:1 25:1 / 28:1 25:1 / 28:1 25:1 / 28:1 

MAX. VİDA 

DEVRİ (1/dk) 55-65 50-65 50-60 45-50 40-45 37,5-45 35-50 30-40 
KOVAN ISI 

GÜCÜ (Kw) 25 30 30 43 50 65 78 95 
ÇIKIŞ 

KAPST. 

(Kg/saat) 
200-250 225-275 250-275 250-350 275-400 300-500 500-1000 1000-1500 

Tablo 1.1: Vida ve kovanlar için bazı tipik değerler 
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1.4 Agromer Makineleri Ve Üniteleri 
 

Agromer makineleri, plastik film atıklarının geri dönüştürülmesi için kullanılır. 

Agromer makineleri rutubetli, kırılmış, sıkılmış mamullere, temiz ambalaj ürünlere ve hurda 

malzemelere göre dizayn edilmektedir. Kazan içerisinde rotor ile birlikte yüksek hızda dönen 

bıçaklar, kazan çevresinde bulunan sabit bıçaklar vasıtası ile plastikleri ısıtarak parçalar. 

Daha sonra parçalanan ve ısınan plastik parçacıkları az miktarda su ile şoklanarak yeniden 

kullanılabilir plastik haline dönüştürülür. Resim 1.12’de bir agromer makinesi 

görülmektedir. 

 

 

 

 
 

Resim 1.12: Agromer makinesi 

 

1.5 Kırıcı 

 
Kırma makineleri, plastik atıklarını çeşitli formlara ve istenilen küçük boyutlara 

getirmek için hazırlanmıştır. İsteğe göre özel makine imalatı da yapılabilmektedir. Resim 

1.13’te bir kırıcı makinesi gösterilmiştir. Kırıcılar hakkında gerekli olan bilgileri Yardımcı 

Ekipmanlarla Üretim 1 modülünde bulabilirsiniz. 
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Resim 1.13: Kırıcı 

 

1.6 Filtre Plakası Ve Filtre 
 

Granül makinesinde kullanılan filtre plakası ve filtreler (süzgeç) ekstrüzyon kalıbı 

görevini yapmaktadır. Basit yapılı plaka üzerinde bulunan iki daire içerisindeki deliklerden 

oluşur. Bu dairelerin çapı ekstrüder kovanı iç çapına uygun olmalıdır. Ekstrüder kovanından 

gelen plastikleşmiş eriyik delikli süzgeç içerisinden geçer. Buradan geçerken eriyik plastik 

içindeki yabancı maddelerden bir filtre sayesinde süzülür, temiz ürün iplik olarak granül 

kesimine gider. Ekstrüzyon üretimi kesintisiz ve sürekli bir üretim olduğu için filtre plakası 

hareketli yapılmıştır. İki delikli daire kısmına filtreler konur, kirlenen filtre değiştirilirken 

plaka diğer filtreye kaydırılır. Böylece tezgah durdurulmadan filtreler değiştirilir.  120’likten 

300’lüğe kadar süzgeç modelleri mevcuttur. 120 ve 300’e kadar olan sayılar filtre plakasında 

bulunan delik sayılarını belirtmektedir. Filtre plakası 4140 malzemeden sertleştirerek veya 

sert kaynak yüzeyli olarak üretilmektedir. Resim 1.14’te tipik bir filtre sistemi gösterilmiştir. 

 

 

 
 

Resim 1.14: Filtre (süzgeç) 
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1.7 Bıçaklar 
 

Granül ekstrüderinden iplik halinde gelen plastik malzeme bıçaklar yardımı ile 

kesilerek, granül elde edilir. Bıçaklar yüksek kalite alaşımlı çelik (4140) malzemeden yapılır. 

60 HRC sertlik değerine kadar sertleştirme işlemine tabi tutulan bıçakların kesim ağızları 20-

30 derecelik açılarda bilenirler. Resim 1.15’te değişik bıçak dizaynları gösterilmiştir. 

 

 

 
Resim 1.15: Bıçaklar 

 

1.8 Yıkama ve Kurutma Ünitesi 
 

Eriyik haldeki plastik malzeme, ekstrüder vasıtası ile delikli kafa plakasına (filtre 

plakası) gelir. Plastik malzeme sıcak olarak plaka deliklerinden çıkarken bıçak tarafında 

küçük parçalar halinde kesilir. Granüller yıkama ünitesine getirilip burada su ile yıkanır, 

kurutulur ve siloya gönderilir. Resim 1.16’da tipik bir yıkama ve kurutma ünitesi 

görülmektedir. 

 

 
Resim 1.16: Yıkama ve kurutma ünitesi 

 

1.9 Geri Dönüşüm Makinelerinin Üretime Hazırlanması 
Plastik geri dönüşüm makinelerinin üretime hazırlanmasında, aşağıda verilen işlem 

basamaklarının sırası ile uygulanması gerekmektedir. 

 

 Makinenin montajı, uygun ve düz zeminli bir mekânda yapılmalıdır. 
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 Makine, Resim 1.5’de verilen çalışma akış sistemi ile sıralanarak 

yerleştirilmelidir. 

 Makine son yerine yerleştirildiğinde uygun ekipman ile teraziye getirilmelidir. 

 Makinenin çalışacağı üretim alanında yeterli boş alan olmalıdır, elektrik tesisatı 

ve su tesisatı uygun yerlerde olmalıdır. 

 Makinenin elektrik ve su tesisatının bağlantısı ehliyetli kişiler tarafından 

yapılmalıdır. 

 Ekstrüzyon besleme ünitesine malzeme sevk bağlantısı yapılmalıdır. 

 Kafa kısmında bulunan filtre plakasının bağlantısını yaparak, plakaya yeni 

filtreler takılmalıdır. 

 Makinenin yağlama sistemleri, güvenlik donanımları kontrol edilmeli, kendi 

güvenliğiniz ve çevrenin güvenliği için alınması gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. 

 Granül kesme bıçaklarını kesme ünitesine bağlayarak, körelmiş olan bıçakların 

bilenmeleri sağlanmalıdır. 

 Ekstrüder gaz atma kapağını kontrol ederek, yabancı maddelerin girmemesi için 

tedbir alınmalıdır. 

 Geri dönüşüm makinesinin tüm ünitelerinin bağlantıları kontrol edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Atölyenizde bulunan bir geri dönüşüm makinesini kurallara uygun olarak üretime 

hazırlayınız. 

 

 
Resim 1.17: Geri dönüşüm makinesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
1) Besleme hunisi taşıyıcı helezonunu 

bağlayınız. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Eldiven giyiniz, gözlük takınız. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız 

 Taşıyıcı helezonu besleme hunisi girişine 

bağlayınız. 

2) Filtre plakasını bağlayınız. 

 

 Filtre plakasını yatay veya dikey çalışma 

konumuna getiriniz. 

 Filtrede bulunan deliklerin ekstrüder 

kovanı ekseninde olmasına dikkat ediniz. 

 Plaka üzerindeki deliklerin tıkanık 

olmamasına ve temiz olmasına özen 

gösteriniz. 

 Plaka bağlantısını standart ölçülerde ve 

yeter sayıda cıvatalarla yapınız. 

3) Filtreleri değiştiriniz. 

 

 Plaka yuvasına uygun ölçülerde filtre 

temin ediniz. 

 Fazla yıpranmış, yırtılmış filtreleri 

kullanmayınız. 

 Eriyik plastiği iyi süzen ve temizleyen 

filtre seçiniz. 

4) Filtre plakası rezistanslarını 

bağlayınız. 

 Plaka üzerine bağlanacak rezistansların 

sağlamlığını kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Termokupul bağlantı yerini sıcaklık 

değerlerini en iyi ölçebilecek konuma 

getiriniz. 

 Rezistansı plakaya uygun ölçüde seçin.    

5) Kesme ünitesi bıçaklarını bağlayınız. 

 

 

 Kesilecek plastiğin özelliğine uygun 

bıçak seçiniz 

 Bıçak ağızlarının keskinliğini ve açılarını 

kontrol ediniz. Körlenmiş veya kırık 

bıçakları kullanmayınız. 

 Bozuk bıçakları bilemeye gönderiniz. 

6) Yıkama ve kurutma ünitesini 

bağlayınız. 

 Yıkama ve kurutma ünitelerini, kesme 

ünitesi çıkışına, düz bir zemin üzerine 

bağlayınız. 

 Su girişini, pompa bağlantısını, kurutma 

sisteminin bağlantısını ürün akış yönünde 

yapınız. 

7) Makine ünite bağlantılarını kontrol 

ediniz. 

 Geri dönüşüm ünitelerinin tüm 

bağlantılarını kontrol ediniz, çalışma 

planı yapınız. 

 İş etiğine uygun, temiz ve düzenli, 

çevreye duyarlı bir çalışma yapınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz 
 

1. Sanayi kuruluşlarından ve evsel atıklardan çıkan plastik esaslı malzemelerin toplanıp 

ayrılarak ve öğütülerek sanayi sektörüne hammadde ve yarı mamul olarak geri 

kazanımının sağlanması işi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Atıkların toplanması 

B) Atıkların yakılması 

C) Plastiğin kırılması 

D) Plastik geri dönüşüm 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün amaçlarından birisidir? 

A) Makineleri korumak 

B) Üretimi hızlandırmak 

C) Çevreyi korumak 

D) Plastik çeşitlerini arttırmak 

 

3.  Atık hale gelmiş plastik malzemeleri tekrar üretime uygun hammadde haline 

dönüştürmeye yarayan, ekstrüzyon sistemiyle çalışan plastik işleme makinesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Plastik ekstrüzyon makinesi 

B) Plastik geri dönüşüm makinesi 

C) Plastik şişirme makinesi 

D) Plastik sıkıştırma makinesi 

 

4. Plastik geri dönüşümünün ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Atık plastiğin toplanması ve uygun şekilde depolanması 

B) Ekstrüzyonda granül hammadde elde edilmesi 

C) Plastik malzemelerin özelliklerine göre ayrılması 

D) Plastiğin öğütülmesi 

 

5. Plastik geri dönüşüm makinelerinde kaç farklı kesim sistemi vardır? 

A) 4 

B) 2 

C) 3 

D) 5 

 

6. Geri dönüşüm makineleri plastik işleme teknolojisinin hangi sistemi ile üretim 

yapmaktadır? 

A) Şişirme 

B) Enjeksiyon 

C) Ekstrüzyon 

D) Sıkıştırma 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Granül makinesinde eriyik plastiği süzerek temizleyen, eriyik plastiğe çubuk şeklini 

veren delikli eleman aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Filtre 

B) Granül ekstrüder 

C) Çekici 

D) Filtre plakası 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm makinelerinde uyulması gereken emniyetli 

çalışma kurallarından birisidir? 

A) Makine çalışırken, gaz atma deliğinden el ve yabancı cisim sokmamak 

B) Enjeksiyon basınçlarını azaltmak 

C) Şişirme kalıbını vinçle kaldırmak 

D) Hammaddeleri kurutmak 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm makinesi ünitelerinden birisi değildir? 

A) Mengene ünitesi 

B) Granül ekstrüderi 

C) Agromer 

D) Filtre 

 

10.  Açma-kapama, rezistans sıcaklıklarının kontrolü,  vida basınç, devir ve hız ayarları, 

soğutma, besleme ve taşıyıcı ayarlarının yapıldığı ünite aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bıçaklar 

B) Kontrol ünitesi 

C) Kırıcı 

D) Filtre plakası ve filtre 

 

11.  Plastiği küçük ve kolay akan parçalar haline getirmek için yapılan işlem hangisidir? 

A) Ekstrüde etmek 

B) Kırmak 

C) Çekmek 

D) Pelletizing (kesme) 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi granül ekstrüzyon sisteminin kısımlarından birisidir? 

A) Roket 

B) Bilezik 

C) Sıkıştırma bölgesi 

D) Kalıp 

 

13.  Vida-kovan malzemelerinin seçiminde istenilen en önemli özellik hangisidir? 

A) Isı iletkenliği 

B) Sertliğinin yüksekliği 

C) Aşınma ve korozyona karşı dayanıklılık 

D) Esneklik  
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14.  Kazan içerisinde rotor ile birlikte yüksek hızda dönen bıçakları bulunan, kazan 

çevresinde bulunan sabit bıçaklar vasıtası ile plastikleri ısıtarak parçalayan geri 

dönüşüm makinesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pelletizing 

B) Granül ekstrüderi  

C) Kırıcı 

D) Agromer 

 

15. Plastik atıklarının, çeşitli formlarda, istenilen küçük boyutlara getirilmesi için 

hazırlanmış makineler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Agromer 

B) Kırıcı 

C) Ekstrüder 

D) Testere 

 

16. Granül makinesinde ekstrüzyon kalıbı görevini yapan basit yapılı eleman hangisidir? 

A) Filtre plakası 

B) Kalibrasyon 

C) Kovan 

D) Vida 

 

17. Granül makinesinde plastik eriyik, içindeki yabancı maddelerden hangi elemanla 

temizlenir?  

A) Filtre 

B) Soğutma suyu 

C) Rezistans 

D) Termokupul 

 

18. Granül ekstrüderinden gelen plastik malzeme hangi elemanla kesilir? 

A) Kırıcı 

B) Testere 

C) Pelletizing 

D) Bıçaklar 

 

19. Geri dönüşüm makinelerinin üretime hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken 

hususlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Makineyi çalıştırmamak 

B) Makineyi uygun bir biçimde devreye almak 

C) Makine son yerine yerleştirildiğinde uygun ekipman ile teraziye getirmek 

D) Hepsi 

 

20. Kesimden çıkan granüller hangi üniteye gider? 

A) Besleme hunisine 

B) Yıkama ve sıkma ünitesine 

C) Filtre plakasına 

D) Bıçaklara 
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DEĞERLENDİRME 
 

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

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.  

Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz, öğretmeninizden yardım alarak 

tamamlayınız. 

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

1 Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2 İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

3 Taşıyıcı helezonu besleme hunisi girişine bağladınız mı?   

4 Filtre plakasını yatay veya dikey çalışma konumuna 

getirdiniz mi? 

  

5 Plaka üzerindeki deliklerin temizliğini yaptınız mı?   

6 Filtre plakasını bağladınız mı?   

7 Eriyik plastiği süzme ve temizleme işlemine uygun, aralıklı 

filtre seçtiniz mi? 

  

8 Filtreleri değiştirdiniz mi?   

9 Plaka üzerine bağlanacak rezistansların sağlamlığını ve 

uygunluğunu kontrol ettiniz mi? 

  

10 Filtre plakası rezistanslarını bağladınız mı?   

11 Kesilecek plastiğin özelliğine uygun bıçak seçtiniz mi?   

12 Kesme ünitesi bıçaklarını bağladınız mı?   

13 Su girişini, pompa bağlantısını, kurutma sisteminin 

bağlantısını ürün akış yönünde yaptınız mı? 

  

14 Yıkama ve kurutma ünitesini bağladınız mı?   

15 Geri dönüşüm ünitelerinin tüm bağlantılarını kontrol edip, 

çalışma planı yaptınız mı? 

  

16 İş etiğine uygun, temiz ve düzenli, çevreye duyarlı bir 

çalışma yaptınız mı? 

  

17 Süreyi iyi kullandınız mı? (5-16 saat)   

 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri 

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

sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında plastik geri dönüşüm hammaddelerini istenilen özellikleri 

sağlayarak işlemeye hazır hale getirebileceksiniz. 

 

 

 

 

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

makineleri üreten işyerlerini ve ilgili internet adreslerini ziyaret ederek; 

 

 Plastiklerin insan ve çevre ile ilişkileri, geri dönüşüm özellikleri, insan sağlığına 

etkileri, doğadaki kirlenme üzerindeki etkileri ile gıdaya uygun plastikler 

hakkında araştırma yapınız. 

 Geri dönüşüm plastikleri hakkında araştırma yapınız. 

 

2. GERİ DÖNÜŞÜM PLASTİKLERİNİ 

İŞLEMEYE HAZIRLAMAK 
 

2.1 Plastiklerin İnsan ve Çevre İle İlişkileri 
 

Plastik, ilk olarak 1860 yılında Alexander PARKES tarafından keşfedildi ve bugün 

geniş bir alanda kullanılmaktadır. Plastiklerin kaynağı, ham petrol, gaz ve kömürdür. 

Plastikler, karbonun hidrojen, oksijen, azot ve diğer organik ve inorganik elementlerle 

oluşturduğu monomerler diye adlandırılan en küçük ve basit moleküllü gruplardaki çift bağın 

koparılarak polimerler diye adlandırılan, uzun zincirli yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen 

insan yapımı maddelerdir. 

 

Plastikler bütün dünyada demir, tahta ve cam gibi malzemelerin yerine alternatif 

malzeme olarak kullanılmakta ve her gün yeni uygulamalara imkân sağlamaktadır. Gerek 

ekonomik, gerekse kolay işlenebilir olması, plastiğin diğer maddelere göre tüketimini hızla 

artırmakta ve plastik tüketiminin fazlalığı, ülkelerin gelişmişliğinin bir göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir. Plastikler günlük hayatımızda çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 

Dünya plastik tüketimini yönlendiren sektörlerin basında ambalaj sanayii % 29 ile birinci 

sırada olup, bunu % 24 ile inşaat sanayii izlemektedir. Resim 1.1’de verilen grafikte 

sektörler bazında dünya plastik tüketimi gösterilmiştir. Plastikler olmadan mevcut 

ambalajlama için ağırlıkça % 400, hacimce de % 200 daha fazla malzeme gerekir ki bu 

şimdikinden en az iki kat daha fazla malzeme anlamına gelir. Plastik malzemelerin 

yaşadığımız çevre ile tam olarak uyumu henüz sağlanamamıştır. Toprakta çözülmesi için çok 

uzun zamanlara ihtiyaç duyan plastik malzeme, bazı durumlarda zehirleyici veya başka 

şekillerde çevreye zarar verici olabilir. Bu noktada da devreye plastik malzemenin diğer çok 

önemli bir özelliği olan “geri dönüştürülüp tekrar kullanılabilirlik özelliği” girer. Plastiği geri 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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dönüştürme çalışmaları plastiğin kullanımına paralel olarak son yıllarda birkaç kat birden 

artmış ve hızla yaygınlaşmıştır. Nitekim 1990 ile 1996 yılları arasında çöpe atılan plastik 

malzeme miktarı bu geri dönüşüm çalışmaları sayesinde ağırlıkça % 20 civarında azalma 

göstermiştir. Hem yaşadığımız çevreyi, hem dünyamızı ve enerji kaynaklarımızı korumak, 

hem de üstün özelliklerinden faydalanmaya devam edebilmek için plastik malzemenin geri 

dönüşümünü sağlamak gerekli ve önemli bir iştir.  

 

 
Resim 2.1: Sektörler bazında dünya plastik tüketimi 

 

Kullanılmış plastik ambalaj malzemelerinin çevreye sorumsuzca atılması sonucu, 

çirkin görüntünün yanında, bunların doğada uzun süre bozulmamaları sebebiyle çevre 

kirlenmektedir. Plastik atıklarının geri dönüşümü ve kazanılmasıyla; 

 Doğal kaynaklarımız korunur 

 Enerji tasarrufu sağlanır 

 Atık miktarı azalır 

 Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım demektir. 

Ambalaj üreticileri, ambalajları, tekrar kullanılabilecek, geri kazanılabilecek, geri 

dönüştürülebilecek ve bu işlemleri kapsayan yönetim ve bertaraf aşamalarında çevreye en az 

zarar verecek şekilde tasarlamak ve üretmekle yükümlüdürler. Çevre bilinci gelişmiş 

toplumlarda alternatifi olmayan ambalajlar dışında, geri dönüşümü ve geri kazanılması 

teknik olarak mümkün olmayan ambalajların üretilmesi ve piyasaya sürülmesi 

yasaklanmıştır. 

 

2.1.1 Plastiklerin Yeniden Kullanılması 
 

Plastiklerin sağladığı birçok avantaj kullanım oranlarını arttırmaktadır. Hafiflik, iyi 

mekanik özellikler, iyi görünüş, ısı ve elektriksel yalıtkanlık, kimyasal direnç gibi 

özellikleriyle plastikler uzun zamandan beri metal malzemelerin yerini almaya başlamıştır. 

Çok büyük miktarlarda kullanılan plastik malzemeler kullanım sonrası çevreye atılarak çevre 

kirliliğine ve kaynakların azalmasına sebep olmaktadır. Hem bu olumsuzlukları ortadan 

kaldırmak hem de ekonomiklik sağlamak için dünyadaki birçok ülkede ve Türkiye de 

yaklaşık 30 yıldır geri dönüşüm çalışmaları yapılmaktadır.  
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Katkılı ve katkısız plastik atıkların geri dönüşümü, ekolojik ve ekonomik açıdan önem 

arz etmektedir. Plastik atıkların çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra 

ikinci bir hammadde olarak üretim sürecine sokulmasına “geri dönüşüm” denir. Geri 

kazanım terimi ise tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da içerdiği için biraz daha 

geniş kapsamlıdır. Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması, 

fiziksel ve kimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesi işlemlerinin 

bütünü “geri kazanım” olarak adlandırılır. Resim 2.2’de plastiğin geri kazanımı şematik 

olarak gösterilmiştir. 

 
Resim 2.2: Plastiğin tekrar kullanılması 

 

Plastiklerin yeniden kullanıma sokulması giderek artmakla birlikte plastiğin yeniden 

kullanımı daha emekleme sürecinde sayılmaktadır. Plastiklerin niteliğinin önceden 

belirlenmeden ve bu niteliklere göre ayırımları yapılmaksızın yeniden kullanıma sokulması 

önemli ürün sorunları yaratabilecektir. Üstelik plastiğin yeniden üretiminin enerji ve çevre 

maliyeti çok yüksek olabilir. Yeniden kullanım sırasındaki bozulma işlemleri toksin ve 

kanserojen özelliği olan birçok maddenin çevreye yayılmasına neden olabilir. Bu nedenle 

gelişmiş ülkelerde artık plastik mamullerin altına hangi tip plastikten yapıldığının yazılması 

ve atık toplama bölgelerinde tiplerine göre ayrılarak yeniden kullanıma tek tip plastik olarak 
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sokulması yolunda düzenlemeler başlamıştır. Termoset plastikler yeniden kullanıma uygun 

olmayan kimyasal yapıya sahiptirler. Isıl sertleşir plastikler ısıtıldıklarında çözünmez ve 

erimezler. Çapraz bağlantılarla sertleştirilmişlerdir. Bunlar yeniden ısıtıldıklarında 

yumuşarlar ancak akışkan hale gelmezler. Bunlar termoplastik reçineler gibi tekrar 

kullanılmazlar (fenolik, furan, alkitler, epoksi, doymamış poliesterler v.b.). Termoplastik 

(ısıl yumuşar) reçineler ise birçok kez yumuşatılıp sertleştirilebilirler. Bu plastikler tekrar 

kullanılmaya elverişlidirler (PE, LDPE, HDPE, PVC, PET, PP, PS, vb.). Her üretilen plastik 

ürünün genellikle alt veya taban kısımlarında resim 1.3’te görüldüğü gibi semboller vardır. 

Bu sembol plastiğin türünü ve geri dönüşüm özelliğini belirtir. 

 

 
Resim 2.3: Geri dönüşüm için plastik ürün sembolleri 

 

Plastikleri geri kazanmanın temel esası, 

 

 Depolama alanlarında katı atık bertaraf giderlerinin artması plastiklerin geri 

kazanımını hızlandırmıştır 

 Plastik madde üretiminde orijinal maddelerin yanında geri kazanılan ürünlerinde 

kullanılmasının zorlanması plastikleri geri kazanmayı geliştirmiştir 

 Geri kazanılmış plastikten yapılmış ürünlere pazar talebinin teşvik edilmesi, 

plastiklerin geri kazanılmasını hızlandırmıştır 

 Petrole yapılan zamlar plastiklerin geri kazanılmasını hızlandırmıştır. 

 

Plastikler geri kazanılıp tekrar kullanıldığında sağladığı faydalar şunlardır; 

 

 Plastik hammadde kaynakları korunur 

 Tekrar kullanımı artar 

 Depolama alanlarının ömrü uzar 

 Yeni iş alanları oluşur 

 Atıkların enerjiye dönüşümü artar 



 25 

 
Resim 2.4: Geri dönüşümlü plastik ürünler  

 

Yan ürün ve ürün tesislerinden çıkan temiz termoplastikler, kolaylıkla biriktirilerek 

yeniden granül haline ya da eritilip misket şekline dönüştürülerek önemli ölçüde kalite kaybı 

olmaksızın ilkinden farksız bir ürün ya da yan ürün elde edilmesi işleminde dolaysız olarak 

kullanılabilirler. Resim 2.4’te geri dönüşümlü plastikten elde edilmiş bazı ürünler 

görülmektedir. Böyle bir işleme ekonomik bakımdan son derece caziptir. Kullanım sonrası 

mono polimer atıkları da benzer şekilde, gerektiğinde bir ön yıkamadan sonra ekonomik bir 

şekilde bir araya getirilebilirler. Bazı karışık polimer atıkları da, örneğin PE ve PP gibi 

birbirleriyle karışabilen polimer cinslerini içeren atıklar, eritilip birleştirilmek ve misket 

şekline dönüştürülmek yoluyla yeniden kullanıma hazır duruma getirilebilirler. 

 

2.1.2 Gıdaya Uygun Plastiklerin Tanıtılması 

 
Resim 2.5’te tipik bazı gıda ambalaj ürünleri görülmektedir. 

 

 
Resim 2.5: Gıda ambalaj ürünleri  
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Plastikler, yıllar içinde tüketimi en fazla artmış polimerik maddeler olup tüketim alanı 

açısından ambalaj uygulamaları %30 ile en yaygın olanıdır. Özellikle son yıllarda gelişen 

ambalaj sanayi ile, daha az miktarda ürün satın alınmasını sağlayacak ve daha uzun süre 

dayanabilecek özellikte ambalaj malzemelerinin yapılması mümkün hale gelmiştir. Ambalaj, 

içine konulan ürünü en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını ve taşınmasını kolaylaştıran, 

istediğimiz miktarda ürünü saklayabildiğimiz çağdaş yaşamın önemli parçası olan değerli bir 

malzemedir. Ambalaj, çağımızın gereği yaşamımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Üretilen bir 

ürünü sağlıklı, zarar görmeden, değerini kaybetmeden saklama ihtiyacı ilk çağlardan bu yana 

vardır. Plastiklerin gıda ambalajı olarak kullanılması, gıdayı dış etkenlerden koruması 

açısından büyük yarar sağlamıştır. Plastikler gıda ürünlerini en iyi koşullarda saklamakta ve 

etkin bir dağıtım olanağı yaratabilmektedir. Taşıma ve tüketim niteliğini, görünümünü, tadını 

değiştirmemesi, onunla etkileşmemesi de önemlidir. Gıda Maddeleri Tüzüğüne göre 

çıkarılan "Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan veya Bulunmak Üzere İmal Edilen Plastikler 

Hakkında Yönetmelik" bu amaçla belirli kurallar getirmektedir. Gıda maddeleriyle temasta 

kullanılacak plastiklere üretim sırasında katılan katkı maddeleri; plastifiyan (yumuşatıcı), 

antioksidan (oksitlenmeye karşı koruyucu) stabilizan (kararlılık sağlayıcı), emülgatör 

(homojenleştirici), lubrikant (kaydırıcı), boya ve katalizör (hızlandırıcı)  bu yönetmelikte 

verilen sınırları aşamaz. Yaygın olarak kullanılan plastik gıda ambalaj şekilleri şunlardır: 

 

 Esnek filmler, 

 Donmuş gıda ambalajında kullanılan tepsiler, 

 Plastik şişe ve benzeri kaplar. 

Gıda ile temasta kullanılacak, gıdaya uygun plastikler ve özellikleri şunlardır: 

 

 
PLASTİK CİNSİ KULLANMA YERLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

LDPE 

HDPE 

Alçak ve yüksek 

yoğunluklu 

polietilen 

Polietilen hammaddesine kaydırıcı, bloklaşmayı önleyici, 

antistatik, antioksidan ve benzeri katkı maddeleri ilave 

edilerek kullanım yerleri yaygınlaştırılır. Kullanım 

alanları et paketleme, alışveriş torbaları, laminatlar, 

buzdolabı torbaları v.b. olarak sayılabilir 

PS 

Polistiren ve stiren 

butadien kauçukları 

Süt ürünleri (yoğurt, ayran, peynir, tereyağı vb.) şeker ve 

şekerli gıda maddeleri (reçel, bal vb.) sular ve meyve suları, 

yağ ve yağlı gıdalar, kuru ve katı gıda maddeleri, et ve balık, 

sebze ve meyve ambalajlamada kullanılabilir. Stiren 

polimerleri alkollü gıdalarla temasta kullanılamazlar. 

PP 

Polipropilen Sular, meyve suları, kuru ve katı gıdalar (un pirinç vb.) süt 

ürünleri (peynir, yoğurt, ayran vb.), sebze, meyve, et, balık, 

şeker ve şekerli maddeler, polipropilenin üzerinde karton, 

teneke gibi hava, gaz ve ısı geçirgenliğini önleyici bir 

koruyucu bulunmak koşulu ile yağ ambalajlamada kullanılır. 
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ABS 

Akrilonitril - 

Butadien-Stiren 

Süt ürünleri (yoğurt, ayran, peynir, tereyağı vb. ) şeker ve 

şekerli gıda maddeleri (reçel, bal vb.) sular ve meyve suları, 

yağ ve yağlı gıdalar, kuru ve katı gıda maddeleri, et ve balık, 

sebze ve meyve ambalajlamada kullanılabilir. 

PVDC 

Poliviniliden klorür Kuru ve katı gıda maddeleri, yağ ve yağlı gıda maddeleri, 

et ve balık, sebze ve meyve, sular ve meyve suları, şekerli 

maddeler, monomer olarak stiren kullanılmaması koşulu 

ile alkollü gıdaların ambalajlanmasında, gıda 

maddelerinin kapaklarında vb kullanılmaktadır. 

PC 

Polikarbonat Sular, meyve suları, kuru, katı gıda maddeleri, yağ ve yağlı 

gıda maddeleri, tuzlu gıda maddeleri, asitli gıda maddeleri, 

alkollü içecekler, ve süt ürünlerinin ambalajlanmasında 

kullanılır. 

PET 

Polietilentereftalat Kuru gıdalar, sular, meyve suları, yağlar, yağlı gıda 

maddeleri, süt ürünleri, % 50'den az alkol içeren içkilerin 

ambalajlanmasında kullanılmaktadır. 

PVC 

Polivinil klorür PVC’den yapılmış şişeler özellikle su ve sıvı yağ 

ambalajlanmasında, hafif yemeklerin, fırın ürünlerinin 

konması için fırın tepsisi, çikolata yerleştirilmesi için 

ayırıcıların imali gibi ürünlerin ambalajlanmasında 

kullanılır. 

PA 

Poliamidler 

(Nylon) 

Özellikle et ürünleri, balık ve peynir, kahve, süt tozu gibi 

ürünlerin ambalajlanmasında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

EPS 

Köpük polistiren Isı izolasyonlu fincanlarda, taze et ambalajında tepsi 

olarak ve süt ürünlerinin ambalajlamasında 

kullanılmaktadır. 

 
Plastiklerin çoğunu geri kazanmak mümkündür. Fakat toplama, kaba temizleme, 

ayırma, yıkama ve tekrar işleme zorluğundan dolayı çoğunlukla 3 tür plastik geri 

kazanılmaktadır. Bunlar; PET , HDPE ve PVC’dir. Tüm ülkelerde kullanılan PET, HDPE ve 

PVC’ler plastiklerin %90–95’ini oluşturmaktadır. Tüm plastik süt şişeleri, su ve soda 

şişeleri, meyve suyu şişeleri, plastik yağ şişeleri, cam temizleme sıvısı şişeleri, margarin 

tüpleri, peynir taşımalıkları, metal sapsız krem kapları gibi plastik malzemeler geri 

kazanılabilir. 

 

2.1.3 Plastiklerin İnsan Sağlığına Etkisi 
Plastiklerin insan sağlığına etkisi atıkların yarattığı toksit etkiler ve çevresel 

kirlenmedir. Çevre kirlenmesi; hastalıklar için zemin hazırlayan, doğrudan hastalık nedeni 

olabilen, bazı hastalıkların gidişini ve sonucunu etkileyen, bazı hastalıkların da yayılmasını 

kolaylaştıran bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün çevre olumsuzlukları her dört 

etkiye de neden olabilir. Hava, su ve toprak kirlenmesi doğrudan hastalık nedeni olabildiği 

gibi, bir kısım hastalıkların yayılımını kolaylaştırabilir ya da bir kısım hastalığın gidişini 

etkileyebilir. Dünya sağlık örgütünün ve ülkemizde Sağlık Bakanlığının yönetmelikleri ile 

insan sağlığı açısından plastiklerin kullanım şartları belirlenmiştir. Gıda sektöründe 
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kullanılan plastik ambalajların da insan sağlığı üzerinde etkileri bulunmaktadır. Plastik 

ambalaj malzemesinden içindeki gıdaya bir transfer olabileceği gibi, bunun tersi de 

mümkündür. Bu transfer nedeniyle ambalaj içindeki gıdanın kalitesi etkilenebilmekte ve 

ambalaj malzemesi de koruyucu özelliğini kaybedebilmektedir. Bir gıda ambalajında ana 

hedef gıda maddesi ile ambalaj malzemesi arasındaki etkileşiminin en aza indirilmesidir. 

Plastik ambalaj malzemesinin insan sağlığı açısından yaratması söz konusu olan tehlikelerin 

çok gerçekçi bir şekilde etüt edilmesi gerekir. Plastik malzemeden gıdaya transfer olabilecek 

maddelerin kronik toksiklik açısından değerlendirilmesi gerekir. Ambalaj malzemesinden 

gıdaya geçebilecek maddenin veya maddelerin en aza indirilebilmesi için öncelikle geçen 

miktarın ölçülmesi ve gıdaya geçebilecek kimyasalların tanımlanması ve sınırlarının 

belirlenmesi gerekmektedir. Gıdaların ambalajlanmasında plastik kullanımı hususunda 

aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

 Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastikler, yüksek molekül ağırlıklı 

polimerlerden oluşacak, yapılarda kalabilecek monomer miktarları plastiklere ait 

teknik özelliklere uygun olacaktır. 

 Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastiklere üretim sırasında katılan; 

plastifiyan-yumuşatıcı, antioksidan-oksidasyondan koruyucu, stabilizan- 

kararlılık sağlayıcı, emülgatör- homojenleştirici, lubrikant- kaydırıcı, boya 

katalizör-hızlandırıcı gibi katkı maddelerinin miktarı, gıda maddesinin kalitesini 

değiştirmeyecek ve toksik bir etki yapmasına neden olmayacak düzeyde 

olmalıdır. 

 Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastik malzemeler gıda maddelerini 

emmemeli, gıdayı sızdırmamalı, tat, koku ve rengini değiştirmemeli, taşıma ve 

depolama şartlarının gerektirdiği fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olmalıdır. 

 Yiyecek ve içeceklerin ambalajı olarak  kullanılan plastikler bir kez 

kullanılabilirler. Ancak plastiklerin geri dönüşlü olarak kullanımı ile ilgili usul 

ve esaslar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 

düzenlenir. 

 Gıda maddeleri ile temas edecek plastiklerde kullanılacak boyar maddeler, gıda 

maddelerinde hiç bir geçirgenlik vermemeli ve toksik madde içermemelidir. 

 Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastik maddeler kolay kırılmayan, 

yırtılmayan ve şekil bozukluğuna uğramayan bir yapıda olmalıdır. 

 Plastiklerle temasta bulunacak gıda maddeleri aşağıda belirtilen gruplara 

ayrılırlar: 

 Sulu maddeler 

 Alkollü maddeler 

 Yağlı maddeler 

 Kuru, katı maddeler 

 Asitli maddeler 

 

2.1.4 Plastiklerin Doğaya Etkisi Ve Çevre Kirliliği 
 

İnsanoğlu yüzyıllardır çevresine ve doğaya verdiği zararların bedelini ödemektedir. 

Kişisel hırslarla, daha çok kazanmak arzusuyla, tembellikle, sorumsuzlukla doğaya zarar 

verenler kendilerinin doğanın bir parçası olduklarını ve verdikleri zararın kendilerine 

döneceği gerçeğini göz ardı etmişlerdir.  
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Yüzlerce yıldır çevreye verdiği zarardan çok çeken insanoğlunda bir çevre bilincinin 

oluşması (en azından önemli bir kısmında) çok yeni sayılır. 1970'li yıllardan sonra dünyada 

çevremizle ilgili hissedilir derecede bir duyarlılık oluşmuş ve bu olgu çevrebilim (ekoloji) 

adıyla bilimsel platformda yoğun bir şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Bütün dünyada 

olduğu gibi, ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinde insanların karşılaştığı en 

büyük çevre sorunu çöplerdir. 

 

 
Resim 2.6: Doğa ve çevre  

 

Çevre kirliliğinin doruğa ulaşmasında 19. yüzyıldaki sanayi devriminin büyük etkisi 

olduğu doğrudur. Fakat çevre kirliliğinin bu tarihte başladığını zannetmek büyük bir hatadır. 

Çevre kirliliği çok eski çağlardan beri vardır. Fakat çevre biliminin ve ciddi bir ekolojik 

bilincin oluşması yenidir. Örneğin ormanların bilerek yakılması insanoğlunun çevreye çağlar 

boyunca verdiği zararın bir örneğidir. Orman yangını, çağlar öncesinde insanların sık 

yakalandığı sinüzit ve antrakoz (akciğerlerde siyahlaşma) gibi hastalıkların başlıca nedenidir. 

Günümüzde de durum pek parlak değildir. Günümüzde, sayamadığımız tüm bu kirliliklerin 

kanser gibi birçok hastalıkta önemli etkisi olduğu kabul edilmektedir. Görüldüğü gibi 

insanlık tarihinde insanoğlunun en büyük düşmanlarından biri çevre kirliliğidir. Çevre 

kirliliğini yaratan en önemli unsur katı atıklardır. Yaşamın gereği olarak kullanıldıktan veya 

tüketildikten sonra yok edilmesi veya toplumun yeniden yararlanabilmesi için toplanıp 

yaşam ortamından uzaklaştırılması gereken çeşitli malzemelere katı atık denir. Resim 2.7’de 

tipik bir katı atık toplama alanı görülmektedir. Ekosistem içinde, madde ve enerji 

döngülerinin bozulmasına canlı ve cansız çevrenin doğal olmayan kaynaklar tarafından 

olumsuz yönde etkilenmesine çevre kirliliği diyoruz. 
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Resim 2.7: Katı atıklar ve çevre  

 

Çevre kirliliğine plastiğin etkisi şişe, kap, bidon vs. şeklinde olması ve 

yoğunluklarının küçüklüğü nedeniyle, hacimsel olarak dikkat çekmektedirler. Plastiğin 

doğada yok olma süresi 1000 yıldır. Ham petrol, doğal gaz gibi yenilenemeyen kaynaklar 

plastik üretimi için azaltılmakta, oluşan zararlı gazlar hava, su ve çevre kirliliğine sebep 

olmaktadır. Plastik yandığında, çok tehlikeli bir madde olan ve sera etkisi yaratan dioksin 

ortaya çıkar. Giderek denizlerin kirliliği, su kütlelerinin kirliliği açısından plastiklerin 

yaratacağı sorunlar daha çok gündeme gelmektedir. Yapışkan filmler gibi bazı plastikler, 

vinil klorür içerdiklerinden kanserojendir ve gıdalarla etkileşime geçebilir. Plastikler doğada 

parçalanma süresi en uzun olan madde olduğu için yok edilmesi güçtür. Bu nedenle bu 

maddelerin mümkün olduğunca ayrı biriktirilip geri kazanılmaları sağlanmalıdır. Atık 

plastikler genellikle diğer evsel atıklarla birlikte çöp boşaltma sahalarına atılmakta veya çöp 

çukurlarına gömülmektedir. Atık boşaltma sahalarının ve çukurlarının giderek dolması ve 

yakma gibi alternatif yöntemlerin giderek artan maliyetleri ve çeşitli teknik sorunlar, enerji 

kaynaklarını koruma ve atıkları çevresel açıdan kabul edilebilir şekilde azaltma isteğiyle 

birleşince; atık plastiklerin yeniden kullanımı konusu, giderek artan bir önemle gündeme 

gelmeye başlamıştır. Plastiklerin geri kazanılması uygulamaları toplama ve ayırma ile başlar. 

Katı atıklar ve plastiklerin ayıklanması resim 2.8’de safhalar halinde gösterilmiştir.  
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1-Katı atık çöp konteynırları 2-Katı atık toplama işlemi 

 
 

3-Çöpleri depoya taşıma 4-Katı atık depoları 

  
5-Ön ayıklama  6-Plastikleri ayırma 

 
 

7-Plastiklerin seçimi 8-Geri dönüşüm için paketleme 
Resim 2.8: Katı atıklar ve plastiklerin ayıklanması  
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2.2 Geri Dönüşümlü Plastik Hammadde Hazırlama  
 

Geri dönüşüm merkezleri, trafik bakımından uygun yerler olmalıdır. Gönüllü kuruluş 

ve kişiler buralara kolayca ulaşarak evlerinde ve iş yerlerinde topladıkları malzemeleri 

buralara verebilmelidir. Bu tesisler sürekli temiz olmalıdır. Geri dönüşümde gerekli şartları 

sağlamalıdır. Malzemelerin en az bir hafta süre ile depolanabileceği kapasitede olmalıdır. 

Plastik atık ürünlerin geri dönüşüm makinelerinde işlenerek hammadde haline getirilmeden 

önce dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 

 

 Plastik atık, ürün cinsine göre uygun biçimde yabancı cisimlerden 

ayıklanmalıdır. 

 Büyük kirleticiler ayırma masasında elle giderilmelidir. 

 Yıkanması gereken atık plastikler, uygun yıkama tesislerinde yıkandıktan sonra 

kurutulmalıdır. Yıkama işlemi genellikle kirli plastik ürünlerde yapılmaktadır, 

temiz plastiklerde yıkama yapılmayabilir. 

 İşlenecek atık plastik ürünler, granül ekstrüzyonuna uygun şekilde kırılmalıdır. 

 İsteniyorsa plastik atıklar kendi cinsi arasında renklere ayrılabilir. 

 Granül ekstrüzyonunun verimli çalışabilmesi için kırıcı eleğinin delik çapı 8mm 

olmalıdır. 

 Yüzdürme ile hafif ve ağır plastikler ayrıştırılmalıdır. 

 Plastikler nem oranı %1’ den az oluncaya kadar kurutulmalıdır. 

Temizlenmiş olan malzemeler ekstrüdere gönderilir.Atık plastiklerin granül 

ekstrüzyonuna hazırlanma şekli, makinenin verimine ve makinenin yıpranmasına doğrudan 

etki eder.  

 

2.2.1 Plastiğin Kesimi ve Kırılması  
Plastik atık ürünler kullanım yerlerine göre irili ufaklı farklı biçim ve boyuttadırlar. 

Saç tokası, masa, sandalye, boru, torba, kutu, şişe, bidon, tel, kütük, plaka, top, çuval vb. gibi 

çok farklı özellik gösteren plastik ürünleri geri dönüşüm makinelerinde kullanılabilir. 

Hammadde haline dönüştürmek için, öncelikle granül ekstrüderine girebilecek boyutlara 

getirmemiz gerekir. Bu amaçla kullanılan makineler kesim ve kırma makineleridir. Öncelikle 

çok büyük hacim ve boyuttaki plastik ürünlerin kırma makinesine girebilecek boyutlara 

getirmek için kesilmesi gereklidir. Bunun için standart testere makineleri kullanılabilir. 

Plastik ürünler kesildikten sonra kırıcıya girerler (Resim 2.9). Plastik ürünler kırıcıda 

bıçaklar arasında yüksek devirde kesilirler. Burada bulunan eleklerden geçerek kırpık hale 

gelirler. Granül ekstrüderine girebilecek kırık plastikler için en uygun elek delik çapı 8 

mm’dir. Kırık plastikler buradan yıkama havuzuna gönderilirler  

 
Resim 2.9: Kırma makinesi 
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2.2.2 Plastik Yıkama ve Kurutma 
 

Yıkama havuzu, kırılmış olan plastik mamullerin geri dönüşümünde maksimum 

temizlik ve minimum fireye göre yıkama yapmaktadır. Değişik yıkama üniteleri, 

kullanılacak hammadde kapasitesi ve ürün cinsine göre uygun olarak farklı modellerde imal 

edilmektedir. Resim 2.10’da tipik bir yıkama ve kurutma ünitesi görülmektedir. 

 

 
Resim 2.10: Yıkama ve kurutma ünitesi 

 

Plastik hammaddelerin neminin alınması ve kurutulması için kullanılan cihazlar çok 

çeşitlidir ve üretimin şekline, kullanılan hammadde cinsine, üretimin yapıldığı ortamın 

şartlarına ve nihai üründen istenen fiziksel özelliklere göre seçilmelidir. Kuru hava 

kurutmalarındaki prensip, hazneye giren havanın çeşitli nem alma yöntemleri ile (kurutma 

ünitesinde nemin tutulması, kompresör yardımı ile havadaki nemin basınç ile düşürülmesi 

vb. gibi) kurutulması ve bu tip malzemelere uygulanıp kurutma süresini düşürmesi ve daha 

verimli halde neminin alınmasıdır. Sonuç olarak plastik ürünü kalıplamada başarılı olmak 

için, kuru plastik hammadde kullanılmalıdır. Plastiklerin tümünde değişen oranlarda nem 

alma özelliği olduğuna göre, nem alma ile ilgili tüm tedbirleri hassasiyetle uygulamak 

gereklidir. 

 

2.2.3 Plastiğin Besleme Kazanına Transferi 
 

Kırma makinesinden, yıkama havuzuna, havuzdan sıkma makinesine ve herhangi 

istenilen yöne sevki taşıyıcı helezonlarla sağlanır. Bu helezonlar istenilen kapasiteye ve ürün 

cinsine göre imal edilmektedir. Resim 2.11’de bir taşıyıcı helezon gösterilmiştir. 

 

 
Resim 2.11: Taşıyıcı helezon 
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 UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Atölyenizde mevcut bulunan geri dönüşüm makinesinde granül üretmek için geri 

dönüşümlü hammadde hazırlayınız 

 

.  
 

Resim 2.12: Hammadde Hunisi (bunkeri) 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 
1) Hurda plastikleri, çeşitlerine göre 

ayırınız. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Hurda plastikleri çeşitlerine ve 

özelliklerine göre ayırınız. 

 Plastikleri ayırırken fiziksel 

özelliklerini de (poşet, boru, plaka, 

kap vb.) dikkate alınız. 

2) Plastikleri karıştırıcıya doldurunuz. 

 

 Plastikleri karıştırıcı içine doldurunuz. 

 Karıştırıcının kapasitesini aşacak 

miktarlarda plastik koymayınız. 

 Karıştırıcı içerisine yabancı madde 

karışmamasına özen gösteriniz. 

3) Homojen bir karışım elde edinceye kadar 

karıştırınız. 

 

 Plastik homojen bir karışım haline 

gelene kadar karıştırıcıyı çalıştırınız. 

 Cihaz üzerinde bulunan karıştırma 

zaman ayar düğmesi ile karıştırma 

zamanını ayarlayabilirsiniz. 

 Sürgülü boşaltma ağzı sayesinde 

karışım kolaylıkla boşaltılabilir. 

4) Gerekiyorsa ısıtma kurutma işlemine tabi 

tutunuz. 

 

 Plastik hammadde ön kurutma 

işleminden sonra açık besleme 

hunisinde bekletilmemelidir. 

 Özellikle PA, PC, PET, PBT gibi 

neme çok duyarlı olan termoplastik 

malzemelerin kurutulması için, kuru 

havalı kurutucular kullanılmalıdır. 

 Kurutmayı gerekli ise yapınız. 

5) Soğutma işlemine tabi tutunuz. 

 

 Plastiğin kurutma işlemi bitince 

soğutma uygulayınız. 

 Soğutma sıcaklık ayarlarını yapınız. 
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6) Karıştırıcıdan plastiği boşaltınız. 

 

 Karıştırıcıdaki plastik hammaddeyi 

bekletmeden nemsiz bir ortama 

boşaltınız. 

7) Karışımı kontrol ediniz. 

 

 Karışımı tekrar kontrol edip, aranan 

özelliklerde olup olmadığını 

araştırınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz 

 

1. Aşağıdaki maddelerden hangisi plastiğin üretim kaynaklarından birisidir? 

A) Ham petrol 

B) Ağaç 

C) Demir 

D) Kristal 

 

2.  Dünya plastik tüketimini yönlendiren sektörlerin başında gelen sanayi sektörü 

hangisidir? 

A) Mobilya sanayi 

B) Otomotiv sanayi 

C) İnşaat sanayi 

D) Ambalaj sanayi 

 

3. Plastiğin çevre açısından en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Hafiflik  

B)Yakılabilirlik  

C)Geri dönüştürülüp tekrar kullanılabilirlik 

D)Kullanım sahasının genişliği 

 

4. Hem yaşadığımız çevreyi, hem dünyamızı ve enerji kaynaklarımızı korumak, hem de 

plastiğin üstün özelliklerinden faydalanmaya devam edebilmek için aşağıdakilerden 

hangisi yapılmalıdır? 

A) Plastik hammadde üretimini arttırmak. 

B) Plastik malzemenin geri dönüşümünü sağlamak. 

C) Plastik ürün tüketimini arttırmak. 

D) Atık plastikleri yakmak. 

 

5. Plastik atıklarının geri dönüşümü ve kazanılmasıyla aşağıdaki avantajlardan hangisi 

sağlanamaz? 

A) Plastik üretiminin artması 

B) Doğal kaynakların korunması 

C) Enerji tasarrufunun sağlanması 

D) Atık miktarın azalması 

 

6. Aşağıdaki avantajlardan hangisi plastiklerin, uzun zamandan beri metal malzemelerin 

yerini almaya başlamasına neden olmuştur? 

A) İyi bir yanma özelliğinin olması 

B) Çevre kirliliği yaratmaması 

C) Isı ve elektriksel yalıtkanlık 

D) Hepsi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Plastik atıkların çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci bir 

hammadde olarak üretim sürecine sokulmasına ne denir? 

A) Geri kazanım 

B) Geri dönüşüm 

C) İkinci üretim 

D) Hurda ürün 

 

8.  Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması, fiziksel ve 

kimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesi işlemlerinin 

bütününe ne ad verilir? 

A) Geri dönüşüm 

B) Yeni üretim 

C) Tasarruf üretimi 

D) Geri kazanım 

 

9.  Her üretilen plastik ürünün genellikle alt veya taban kısımlarında bulunan sembolün 

anlamı nedir? 

A) Plastiğin türünü ve geri dönüşüm özelliğini gösterir 

B) Plastiğin üretim tarihini belirtir. 

C) Plastiğin son kullanma tarihini belirtir 

D) Plastiğin üretim sayısını belirtir 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi plastikleri geri kazanmanın temel esaslarından birisi değildir? 

A) Plastiklerin her sektörde aynı oranda kullanılması 

B) Petrole yapılan zamların plastiklerin geri kazanılmasını hızlandırması 

C) Depolama alanlarında katı atık bertaraf ücretinin artmasının plastikleri geri 

kazanmayı hızlandırması 

D) Plastik madde üretiminde orijinal maddelerin yanında geri kazanılan bazı ürünlerin 

de kullanımının zor olması 

 

11. Plastik malzemelerin temizlenmesi ve neminin alınması amacıyla kullanılan ünite 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Granül ekstrüder 

B) Kırıcı 

C) Yıkama ve kurutma ünitesi 

D) Kesme ünitesi 

 

12.  Farklı özellik gösteren plastik ürünleri geri dönüşüm makinelerinde kullanılabilir 

hammadde haline dönüştürmek için, öncelikle granül ekstrüderine girebilecek 

boyutlara getirmek için kullanılan ekipman aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Granül ekstrüder 

B) Kırıcı 

C) Yıkama ve kurutma ünitesi 

D) Kesme ünitesi 
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13. Hafif ve ağır plastikleri ayrıştırmada en çok kullanılan metod hangisidir? 

A) Elle ayırma 

B) Kaldırma 

C) Tartma 

D) Yüzdürme 

 

14. Plastik atık ürünlerin geri dönüşüm makinelerinde işlenerek hammadde haline 

getirilmesinde uygulanan ilk işlem basamağı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İşlenecek atık plastik ürünleri, granül ekstrüzyonuna uygun şekilde kırma 

B) Plastik atık ürün cinsine göre uygun biçimde yabancı cisimlerden ayıklama 

C) Plastik ürünleri kurutma 

D) Plastik malzemeleri ekstrüdere gönderme 

 

15. Plastiğin doğada yok olma süresi kaç yıldır? 

A) 150 yıl 

B) 500 yıl 

C) 1000 yıl 

D) 10 yıl 

 

16.  Ekosistem içinde, madde ve enerji döngülerinin bozulmasına canlı ve cansız çevrenin 

doğal olmayan kaynaklar tarafından olumsuz yönde etkilenmesine ne denir? 

A) Ekoloji 

B) Korozyon 

C) Erozyon 

D) Çevre kirliliği 

 

17. Çevre konusunda bilimsel araştırma yapılan dal aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekoloji 

B)Arkeoloji 

C) Meteoroloji 

D) Astroloji 

 

18. Aşağıdaki plastiklerden hangisi geri dönüşümlü değildir? 

A) PET 

B) PVC 

C) Termosetler 

D) Termoplastikler 

 

19.  Plastik ürünü kalıplamada başarılı olmak için granül hammaddede bulunması gerekli 

özelliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ucuz plastik katkıları 

B) Kuru plastik hammadde 

C) Toz plastik hammadde 

D) Katkısız hammadde 
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20. Geri dönüşüm makinelerinde plastik malzemeyi, kırma makinesinden, yıkama 

havuzuna, havuzdan sıkma makinesine ve herhangi istenilen yöne sevkini sağlayan 

kısım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hopper (hammadde hunisi) 

B) Yıkama havuzu 

C) Kırıcı 

D) Taşıyıcı helezon 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.  

Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz, öğretmeninizden yardım alarak 

tamamlayınız. 

 

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

1 Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2 İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

3 Hurda plastikleri, çeşitlerine göre ayırdınız mı?   

4 Plastikleri karıştırıcıya doldurdunuz mu?   

5 Homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırdınız mı?   

6 Isıtma kurutma işlemine tabi tuttunuz mu?   

7 Soğutma işlemine tabi tuttunuz mu?   

8 Karıştırıcıdan plastiği boşalttınız mı?   

9 Karışımı kontrol ettiniz mi?   

10 İş etiğine uygun, temiz ve düzenli, çevreye duyarlı bir 

çalışma yapınız mı? 

  

11 Süreyi iyi kullandınız mı? (5-16 saat)   

 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri 

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

Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI ÖLÇME ARAÇLARI  

(PERFORMANS TESTLERİ) 
 

Aşağıda tipik bir resmi verilen geri dönüşüm sistemini işlemeye hazır hale getiriniz. Geri 

dönüşüm makinesinde granül üretmek için geri dönüşümlü hammadde hazırlayınız. 

 

 
 

 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

 
Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

1 Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2 İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

3 Taşıyıcı helezonu besleme hunisi girişine bağladınız mı?   

4 Filtre plakasını yatay veya dikey çalışma konumuna getirdiniz 

mi? 

  

5 Plaka üzerindeki deliklerin temizliğini yaptınız mı?   

6 Filtre plakasını bağladınız mı?   

7 Eriyik plastiği süzme ve temizleme işlemine uygun aralıklı filtre 

seçtiniz mi? 

  

8 Filtreleri değiştirdiniz mi?   

9 Plaka üzerine bağlanacak rezistansların sağlamlığını ve 

uygunluğunu kontrol ettiniz mi? 

  

10 Filtre plakası rezistanslarını bağladınız mı?   

11 Kesilecek plastiğin özelliğine uygun bıçak seçtiniz mi?   

12 Kesme ünitesi bıçaklarını bağladınız mı?   

13 Su girişini, pompa bağlantısını, kurutma sisteminin bağlantısını 

ürün akış yönünde yaptınız mı? 

  

14 Yıkama ve kurutma ünitesini bağladınız mı?   

15 Geri dönüşüm ünitelerinin tüm bağlantılarını kontrol edip, 

çalışma planı yaptınız mı? 

  

16 Hurda plastikleri, çeşitlerine göre ayırdınız mı?   

17 Plastikleri karıştırıcıya doldurdunuz mu?   

18 Homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırdınız mı?   

19 Isıtma - kurutma işlemine tabi tuttunuz mu?   

20 Soğutma işlemine tabi tuttunuz mu?   

21 Karıştırıcıdan plastiği boşalttınız mı?   

22 Karışımı kontrol ettiniz mi?   

23 İş etiğine uygun, temiz ve düzenli, çevreye duyarlı bir çalışma 

yapınız mı? 

  

24 Süreyi iyi kullandınız mı? (5-16 saat)   

 

Modül değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri tekrar 

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

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

 

1. Sanayi kuruluşlarından ve evsel atıklardan çıkan plastik esaslı malzemelerin toplanıp 

ayrılarak ve öğütülerek sanayi sektörüne hammadde ve yarı mamul olarak geri 

kazanımının sağlanması işi………………………………………..dür. 

 

2.  Geri dönüşümün amacı; sanayi kuruluşları ve evsel atıklardan çıkan plastik esaslı 

malzemelerin toplanıp temizlenerek öğütülmesi suretiyle iç ve diş piyasada 

kullanılmasını sağlayarak ………………………………………………..bulunmaktır. 

 

3.  Plastik geri dönüşüm sistemi üç ana aşamadan oluşur; 

1………………………………dır. 

 

4. Tel biçimli uzun soğumuş plastikler……………………….metodu ile doğranarak 

granül haline dönüştürülürler. 

 

5.  Makine çalışırken, ……………………………………….el ve yabancı cisim 

sokmayınız. 

 

6.  Granül ekstrüder makinesinin filtre değişikliklerinde 

………………………….kullanınız. 

 

7.  ……………………kısımlarına, yüksek sıcaklıklarından dolayı çıplak elle 

dokunmayınız 

 

8.  Makinenin üretim süreci içindeki parametreler………………………… kısımda 

ayarlanır 

 

9.  Yeni sistemde malzeme kesme operasyonu sıcak olarak ………………...çıkarken 

yapılır. 

 

10. Sıcak işlemle yapılan kesimin bir avantajı plastik ipler henüz ılık iken daha kolay 

akmasına izin veren 

…………………………………………………………….olmamasıdır. 

 

11. Atık plastiklerin granül haline getirilip yeniden kullanılabilmesi işlevini yapan en 

önemli ünite…………………………………………..dir 

12.  Granül ekstrüzyon 3 ana kısımdan meydana gelir;  ….........................................., 

………………………….., …………………………………………….. 

 

13.  Vida-kovan malzemeleri plastiklerin aşındırma ve korozyonuna karşı dayanıklı olan 

çeliklerden seçilmelidir. …………………………………………çelikleri kullanılır. 
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14 .………………………………, plastik film atıklarının geri dönüştürülmesi için 

kullanılır. 

 

15.  Granül ekstrüderinden gelen plastik malzeme ………………………..yardımı ile 

kesilir 

 

16.  Plastikler bütün dünyada ……………………………..gibi malzemelerin yerine 

alternatif malzeme olarak kullanılmakta ve her gün yeni uygulamalara imkân 

sağlamaktadır. 

 

17.  Türkiye’de yaklaşık …………………. yıldır geri dönüşüm çalışmaları yapılmaktadır. 

 

18.  ………………………..yeniden kullanıma uygun olmayan kimyasal yapıya sahiptirler. 

 

19.  ………………………………………………….alkollü gıdalarla temasta 

kullanılamazlar. 

 

20.  Plastiklerin insan sağlığına etkisi atıkların yarattığı …………………………………… 

………………………………………………………………………….dir. 

 

DEĞERLENDİRME 

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

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz 

Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz, öğretmeninizden yardım alarak 

tamamlayınız 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1 CEVAP ANAHTARI 
  

1 D 11 D 

2 C 12 C 

3 B 13 C 

4 A 14 D 

5 B 15 B 

6 C 16 A 

7 D 17 A 

8 A 18 D 

9 A 19 C 

10 B 20 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2 CEVAP ANAHTARI 
  

1 A 11 C 

2 D 12 B 

3 C 13 D 

4 B 14 B 

5 A 15 C 

6 C 16 D 

7 B 17 A 

8 D 18 C 

9 A 19 B 

10 A 20 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME SORULARI CEVAP ANAHTARI 

1 Plastik geri dönüşüm 11 Granül ekstrüderi ünitesi 

2 Çevreyi korumak ve ekonomiye 

katkıda 
12 Besleme bölgesi, sıkıştırma 

ve ölçme pompalama 

bölgesi 

3 Artık plastiği toplama ve uygun 

şekilde depolama 
13 1,8550- 4140 (42CrMo4) 

4 Pelletizing 14 Agromer makineleri 

5 Gaz atma deliğinden 15 Bıçaklar 

6 Eldiven ve koruyucu maske 16 Demir, tahta ve cam 

7 Ocak ve kafa rezistans 17 30 

8 Kontrol ünitesi 18 Termoset plastikler 

9 Kafadan 19 Stiren polimerleri 

10 Keskin kenarlar ve sivri 

kalıntılar 
20 Toksik etkiler ve çevresel 

kirlenme 

CEVAP ANAHTARLARI 
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DEĞERLENDİRME 
 

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

tamamlayınız. 

 

Modülü başarı ile tamamladıysanız öğretmeninize danışarak bir sonraki modüle 

geçebilirsiniz. 

 

Değerli öğrencimiz Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim 1 modülünü bitirmiş 

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

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

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

güncel gelişmeleri takip etmek, alanınızda yeterli bir yetişmiş eleman olmanızı sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR 
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR 
 

 PAGEV yayınları ( Plastik Araştırma Geliştirme ve İnceleme Dergileri), 

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

 www.geocities.com 

 www.ustunişmakina.com 

 www.kimyaevi.com 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR 

http://www.geocities.com/
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KAYNAKÇA 
 

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

Yayını. 

 www.hastek.com.tr. 

 www.tepro.com.tr. 

 Plastik & Ambalaj Teknolojisi Aylık Dergileri İstanbul 2000  - 2005 

 PAGEV Plastik Araştırma Geliştirme Dergisi İstanbul 2002 – 2005 

 www.netplasmak.com.tr. 

 TÜFEKÇİOĞLU Erkan, YAMALI Akif, MARKOVİÇ Erden, KOLTUKSUZ 

Haluk, ÖZERDOĞAN Sabri, Polietilen ve Plastiklerin İşleme Teknolojileri El 

Kitabı, Aliağa Petrokimya Sanayi ve Tic. A.Ş. 

 Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Vakfı. 

 

KAYNAKÇA 

http://www.hastek.com.tr/
http://www.tepro.com.tr/

