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AÇIKLAMALAR 
KOD 543M00006 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme  

MODÜLÜN ADI Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim 2 

MODÜLÜN TANIMI Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim 2: Plastik geri 

dönüşümüyle ilgili makine ayarları, bu makinelerde kalıp 

montajı ve çalıştırılması ile ısıtma soğutma bilgilerini 

kullanarak üretim yapma yeterliğinin kazandırıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 
40/32 

ÖN KOŞUL Temel Talaşlı Üretim 1-2-3-4-5, 

Yardımcı Ekipmanlarla Üretim 1-2 ve 

Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim 1 modüllerini 

almış olmak. 

YETERLİK Plastik Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim Yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında plastik geri 

dönüşüm makinelerinde istenilen özelliklerde üretim 

yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 
Gerekli ortam sağlandığında; 

  

 Plastik geri dönüşüm makinelerini istenilen ürünü elde 

edebilecek şekilde ayarlayabileceksiniz. 

 Plastik geri dönüşüm makinelerinde istenilen özellikte 

hammadde elde edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Plastik geri dönüşüm makinesi 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, 

 

Geri dönüşüm, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, 

gelecek kuşaklara potansiyel kaynakların mümkün olabilen en fazla miktarını bırakabilecek 

önemli katı bir atık yönetim biçimidir. Geri dönüşüm uzun vadede verimli ve ekonomik bir 

yatırımdır. Geri dönüşüm bir enerji tasarrufu türüdür. Hammaddenin azalması ve doğal 

kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilecek ve işte bu 

noktada geri dönüşümün ekonomi üzerinde olumlu etkisi görülecektir. Yeni iş imkânları 

sağlayacak ve gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sağlayacaktır. Geri 

dönüşüm sonucu yeniden hammadde olarak kazanımı sağlanan en önemli ürünlerden biriside 

plastiklerdir.  

 

Plastiğin geri dönüşümü sisteminin temel basamakları toplama, ayıklama ve türlerine 

göre ayırma, değerlendirme ve ekonomiye kazandırmadır. Değerlendirme; temiz ayrılmış 

kullanılmış malzemelerin ekonomiye geri dönüşüm işlemidir. Bu işlemde malzeme kimyasal 

ve fiziksel olarak değişime uğrayarak yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner. Plastik 

ambalaj atıkları yıkanıp granül haline dönüştürülerek ikincil ürün üretiminde hammadde 

olarak kullanılmaktadır. Bunların kullanım yeri bazen pis su borusu, elyaf dolgu malzemesi, 

sera örtüsü, plastik torba, marley olurken, bazen de otomotiv sektöründe araba yedek parçası 

olmaktadır. Çok farklı biçim ve boyutlardaki plastik ürünler granül biçimine getirilerek, 

üretime hammadde olarak kazandırılır. Bu amaçla kırma makineleri, agromer makineleri, 

granül ekstrüderleri, kesme sistemleri, pelletizer granül ve kafadan kesmeli granül 

makineleri kullanılır. 

  

Bu modülde plastik endüstrisinde kullanılan geri dönüşüm makinelerinin ayarlarının 

istenilen ürünü elde edebilecek şekilde yapılması, makineleri devreye alarak istenilen 

özelliklerde hammadde üretiminin yapılması teknolojik bilgi ve uygulamaları 

anlatılmaktadır. Plastik endüstrisinin önemli uygulamalarından birisi olan geri dönüşüm 

sistemlerini kullanabilen elemanlar olarak yetişmenize katkısı bulunacak bu modülde 

başarılar dilerim. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, plastik geri dönüşüm makinelerinde makine ayarlarını 

istenilen ürünü elde edebilecek şekilde ayarlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

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

kalıpları üreten iş yerlerini ve ilgili internet adreslerini ziyaret ederek; 

 Plastik geri dönüşüm makinelerinin ayarları hakkında, araştırma yapınız. 

 Plastik geri dönüşüm makinelerinde kalıp montajı ve kalıpların çalıştırılmaları 

hakkında araştırma yapınız. 

 

1.GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİNİN 

AYARLARINI YAPMAK 
 

 

 
Resim 1.1: Plastikler 

 

Plastik ambalajlar son derece hafif ve kolay şekil verilebilme özelliklerinden ötürü 

giderek daha yaygın şekilde kullanılmaktadır. Plastik ambalajların değişik türleri vardır. Bu 

türlerin en yaygın olarak kullanılanları PET (Polietilentetraftalat), PVC (Polivinilklorür), PP 

(Polipropilen), PS (Polistren) ve PE (Polietilen)’dir. Plastikler günlük hayatımızda çeşitli 

alanlarda kullanılmaktadır. Kullanım sonucu atık hale gelen ve üretim hataları sonucu oluşan 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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plastik ürünler tekrar geri kazanım amacı ile granül haline getirilirler. Termoplastik ürünlerin 

granüle dönüşümü geri dönüşüm makinelerinde yapılmaktadır. Üretim sistemi genel olarak 

plastiğin kesilip kırıldıktan sonra eriyik haline dönüştürerek delikleri bulunan bir plakadan 

ekstrüde edilmesi ve kesilip granüle dönüştürülmesidir. Bu üretimi gerçekleştiren soğuk 

kesim (Pelletizing) ve kafadan sıcak kesim sistemiyle çalışan geri dönüşüm makinesi 

bulunmaktadır. Makine seçimini granüle edilecek plastik türü (PVC, PS, PP, PE, PET vb.), 

ürünün fiziksel şekli (şişe, film, kablo, profil, kütük, levha vb.), plastik malzemenin kullanım 

yerleri ve içindeki katkılar dikkate alınarak yapılmalıdır. Geri dönüşümü yapılacak plastik 

malzemenin yüksek kaliteli olmasını sağlamak ve geri dönüşüm işinin başarısını arttırarak 

yüksek kaliteli son ürün imal etmek için makine ayarlarının teknolojisine uygun olarak 

yapılması gerekir. 

 

1.1.Plastik Geri Dönüşüm Makinesinde Makine Ayarları 

 
Resim 1.2’de tipik bir makine kontrol ünitesi görülmektedir. 

 

 
Resim 1.2: Makine kontrol ünitesi 

 

Plastik geri dönüşüm prosesi genel olarak şu kısımlardan meydana gelir: 

 

 Toplama ve ayıklama 

 Ön yıkama ve kurutma 

 Kesme, kırma, ufalama veya pul şeklinde kırma 

 Tekrar yıkama ve kurutma (washing–drying) 

 Isıtma, eritme, filtre edilerek ekstrüzyon, 

 Soğutma havuzunda soğutma, vakum veya hava ile kurutma, 

 Tel şeklindeki plastiğin çekici vasıtası ile çekilip bıçaklar ile kesilip ufalanması 

(Pelletizing) 
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Plastik geri dönüşüm makinelerinde bu prosese uygun üretim yapılmaktadır. Plastik 

sektöründe üretim yapan firmalar, kullanacakları hammaddenin orijinal olmasını veya 

özelliklerini koruyan temiz granül olmasını tercih ederler. Problemsiz bir üretim için orijinal 

özelliklerinde çekilmiş granülleri seçerler. 

 

Geri dönüşüm makinelerinde üretim makine ayarlarının yapılması aşamasıyla başlar, 

üretim aşamasıyla devam eder ve ürünün elde edilmesi aşaması ile son bulur. İlk ve önemli 

aşamalardan birisi de işlenecek ürünün hazırlanmasıdır. 

 

Plastik geri dönüşüm makinelerinde toplama istasyonlarından gelen çeşitli şekillerdeki 

ve farklı özelliklerdeki ürünler öncelikle malzeme özelliklerine göre ayrılırlar. PET şişeler 

farklı bölümlerde, PVC profiller farklı bölümlerde, LDPE ve HDPE poşet ürünler farklı 

bölümlerde vb. gibi tüm plastik ürünler ayrı olarak gruplanır ve işlenir. Resim 1.2’de tipik 

bir komple geri dönüşüm ünitesi görülmektedir. 

 

Granül haline getirilecek malzemelerin hazırlanmasında genel olarak dikkat edilmesi 

gereken hususlar şunlardır: 

 

1. Plastik atık ürün cinsine göre uygun biçimde yabancı cisimlerden ayıklanmalıdır, 

2. Yıkanması gereken atık plastikler, uygun yıkama tesislerinde yıkanmalı ve 

kurutulmalıdır, 

3. İsteniyorsa plastik atık ürünler kendi cinsi arasında renklere ayrılabilirler, 

4. Granül ekstrüzyonunun verimli çalışabilmesi için işlenecek atık plastik ekstrüzyona 

uygun şekilde kırılmalı. Kırıcının delik çapı 8 mm olmalıdır. 

5. Atık plastiklerin ekstrüzyona hazırlanma şekli, ekstrüzyon makinesinin verimine ve 

makinenin aşınmasına, yıpranmasına doğrudan etki eder. 

 

 

 
Resim 1.3: Tipik bir komple geri dönüşüm ünitesi 
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1.1.1.Sıcaklıkların Ayarlanması 
 

Bütün geri dönüşüm makinelerinde plastik malzeme, vida ve kovan ünitesinde 

ısıtılarak yumuşatılır ve işlenebilir eriyik haline getirilir. Termoplastikler, eritildikleri zaman 

ekstrüde edilebilirler. Besleme hunisinden ekstrüder kovanına giren hurda plastik kırpıntıları 

iki etken tarafından ısınır eriyik haline gelir. Bu etkenlerden asıl ısı kaynağı ekstrüder 

silindiri üzerine yerleştirilmiş ısıtıcı bantlardır. Ayrıca erimiş plastik vida dişleri arasında 

kendi etrafında dönerken partiküller birbirine temas ettiğinde, erimiş halde bulunan plastikte 

bir makaslama, kesme kuvveti oluşur. Böyle bir olayın sonucu olarak ortaya çıkan ısı 

plastiğin erimesine katkıda bulunur. Bu da ısınmada katkısı bulunan bir diğer etkendir. 

Ekstrüder silindiri içinde erimiş plastiğin taşınması, homojen bir karışımın oluşumunu 

sağlar. Bunun anlamı hem erimiş plastik ve katkı kompozisyonunu, hem de erimiş plastiğin 

sıcaklığının her yerde eşit olması demektir. Kovanın ana fonksiyonu plastik malzemenin en 

iyi şartlarda eritilerek, kalıp içine transferini sağlamaktır. Plastik malzemelerin her biri 

kendine has işleme özelliklerine sahiptir ve bu görüşe göre her biri karakteristik sıcaklık 

aralığına sahiptir. Granülleri eritmek için ısı, dahili (sürtünmeyle) ve kovanın çevresine sarılı 

harici ısıtıcı bantlarla oluşur. Isı kaynağını kontrol etmek gereklidir. Çünkü plastik aşırı sıcak 

olursa, bozulur veya çok akışkan olur. Eğer sıcaklık aşırı düşük olursa, plastik yeterince 

erimez. Her cins plastik ayrı özelliklere sahip olduğu için farklı biçimlerde ekstrüde edilir. 

Rafineri çıkışlı orijinal plastikler üretici firmanın verdiği sıcaklık değerleri ile çalışır. Atık 

plastikler ise, içerisine katkı maddeleri girmiş olabileceği ve dış etkenli kirlenmelere maruz 

kalabileceği için, hammadde üreticisinin vermiş olduğu sıcaklık değerleri aynen 

uygulanmayabilir. 

Makinenin sıcaklığı, ana vidanın devir sayısına, dozajlama vidasının devir sayısına, 

ekstrüder vidasının çapına ve beslenen plastiğin ön hazırlığına (kepek, çapak, 

agromerlenmiş) göre değişebilir. 

Tablo 1.1’de belli başlı bazı atık plastik grupları için ekstrüzyon sıcaklığı değerleri 

verilmiştir. Bu sıcaklık değerleri yaklaşık değerler olup ekstrüderde çalışan operatör kendi 

deneyimlerinden de faydalanır. 

 

Hammadde 1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge KAFA KALIP 

ABS 175 195 205 205 200 210 

LDPE 125 125 130 130 130 135 

HDPE 140 160 165 165 165 170 

PP 180 200 215 225 225 235 

Yumuşak PVC 210 185 175 155 180 190 

Sert PVC 190 180 170 165 170 180 

PA 275 245 235 225 225 225 

CA 160 175 195 200 200 205 

PMMA 160 165 170 170 170 180 

POM 170 190 205 200 200 200 

PET 150 160 170 170 175 180 

Tablo 1.1: Bazı plastiklerin işleme sıcaklıkları 

 

Ekstrüder besleme bölgesinden başlayarak kafaya kadar birbirinden bağımsız olarak 

çalışan sıcaklık kontrolörleri ve ısıtma bölmeleri ekstrüder üzerine monte edilmiştir. Burada 

kullanılan ısıtıcı bandlar, rezistanslı ısıtıcılar ihtiva eder. Kovan ve kalıp sıcaklık değerlerinin 
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kontrolü vida silindiri ve kalıp plakası üzerlerine monte edilmiş termokupullar ve 

termometreler tarafından yapılır. Plastik geri dönüşüm makinesinde kovanın, kafa ve kalıbın 

sıcaklık değerleri kontrol ünitesinden ayrı olarak girilerek set edilir. Değişik plastik 

maddeleri, değişik erime sıcaklığı gerektirir. Kontrol cihazı, ekstrüder içindeki plastik eriyik, 

daha önceden manuel olarak ayarlanan erime sıcaklığına geldiği zaman hızlı bir şekilde 

ısıtıcının enerjisini keser. Eğer sıcaklık set noktasının altına düşerse, kontrol cihazı ısıtmayı 

devreye alır. Sıcaklıklar yüksek konuma geldiğinde düşürülmesi için fanlar kullanılır. Set 

edilmiş sıcaklıkların üzerine çıkıldığında fanlar devreye girerler ve sıcaklığın ayarlanan 

seviyede tutulmasını sağlar. Burada bir “On-Off” kontrol söz konusudur. Ekstrüder ısıtma 

bölgelerini (zonlar) önceden belirlenen sabit set sıcaklıklarında tutmak önemlidir. Fakat bu 

durum dâhili ve harici etkenler ile değişiklik gösterebilir . Bu etkilere örnek olarak şunlar 

söylenebilir: Yüksek hız, bir kapının ya da pencerenin açılması, çevre sıcaklığı. Resim 

1.4’de  sıcaklıkların girilerek makine sıcaklık ayarlarının yapılması gösterilmiştir.  

 

 
Resim 1.4: Makine sıcaklıklarının girilmesi ve ayarlanması 

 

1.1.2. Vida Hız Değerlerinin Ayarlanması 

 
Plastik geri dönüşüm sisteminin en önemli ünitesi ve makinesi granül ekstrüderidir. 

Ekstrüder, sürekli bir şekilde çalışarak plastik hammaddesini basınç ve sıcaklık altında vida 

baskısı ile bir sonraki işlem için kafadan yarı mamul olarak çıkaran bir makinedir. Plastik 

ürün bu kısımda eritilir, belirli bir basınçta ve hızda filtre edilerek kalıba gönderilir. İstenilen 

kapasite ve kullanılacak hammaddeye göre üstten veya yandan beslemeli degazajlı (gaz 

çıkışlı) tek vida ekstrüder kovan kullanılır. Granül ekstrüderinde vida, hızını ve devrini, ana 

tahrik motorundan alır. Motor, hareketi bağlı bulunduğu redüktör vasıtası ile ekstrüdere 

(vida) iletir. Hız ve devir kontrolleri, ayarları ve set edilmesi makinenin kontrol ünitesinden 

yapılır. Resim 1.5’de görüldüğü gibi bu amaçla genellikle potansiyometreler kullanılır. 
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Resim 1.5:Vida Hız Ayarı 

 

Granül ekstrüderinde vida hızını ayarlarken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 

 Vida hızı, sıcaklığa duyarlı plastiklerde çalışıldığında, mümkün olduğu kadar 

düşük seçilmelidir. 

 Büyük makinelerde değişken dişli sistemleri olan ve hızı kontrol edilebilen 

motorlar seçilmelidir, 

 Ana vidanın devri, dozajlama devri ile orantılı olmalıdır. Besleme motorunun 

hızı ile ekstrüder vidasının hızı uyumlu olmalıdır, 

 Vida hızı üretim verimine göre değişir. Saatte üretilecek granül miktarı, vida 

hızının ve devrinin belirleyicisi olmaktadır. 

 Ekstrüder hızı kovan ve vidanın aşınmasına neden olabilecek, degazörden gaz 

çıkışını engelleyebilecek yüksek değerlerde ayarlanmamalıdır. 

 Granül edilecek plastik malzeme özellikleri, sıcaklık değerleri, makine 

kapasitesi, üretim biçimi (soğuk kesim, sıcak kesim), kalıp plakasının özellikleri 

ve deneme üretim sonuçları dikkate alınarak en uygun vida hızı seçilmelidir. 

 Makine üreticisinin katalogları ve kullanım talimatları incelenip, dikkate 

alınmalıdır. 

 

1.1.3. Degazör Ve Vakum Değerlerinin Ayarlanması 

 
Geri dönüşüm makinelerinde tek degazörlü vidalar kullanılır. Bu degazörlü vida, 

birbiri ardına bağımsız bir şekilde konmuş iki ayrı vidadan oluşmuş gibi düşünülebilir. 

Degazörlü vidanın uzunluğu, genellikle vida çapının 25 ile 30 katı arasındadır. Ekstrüder 

çalışırken birinci basınçlandırma bölgesinden sonra basınç azalması meydana gelir. Burada 

erimiş plastikte oluşan buhar vakumlama sistemi ile emilerek uzaklaştırılır. Bundan sonra 
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erimiş plastik tekrar basınçlandırılır. Burada önemli nokta ikinci dozajlama bölgesi diş dibi 

derinliği birinci bölgeye göre daha fazladır. Bunun nedeni degazör bölmesine birinci dozaj 

bölmesinden transfer edilen malın birikmesini önlemek ve gazı alındıktan sonra tamamen 

vida ucuna doğru transferini sağlamaktır. Resim 1.6’da geri dönüşümde vakumlama şematik 

olarak verilmiştir. 

 

 
Resim 1.6: Geri dönüşümde vakumlama 

 

Degazörlü vidalarda dikkat edilmesi gereken husus, gaz giderme bölgesinden polimer 

geçişi esnasında tıkanma olmamasıdır. Aksi durumda üretim esnasında tehlike oluşturabilir. 

Vakumlama ile erimiş plastik içersindeki gazın uzaklaştırılması sadece kaliteyi arttırmaz, 

ekstrüderin verimini de arttırır. Ekstrüderin plastik içine hapsolmuş havayı atması için 

hızının arttırılması gerekebilir. Resim 1.7’de bir ekstrüderin gaz çıkış kısmı gösterilmiştir. 

 

 

 
Resim 1.7: Gaz çıkışı  
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1.1.4. Çekici Ve Granül Kesme Ayarları 
 

Ufak parçalar haline getirmek (Pelletizing) terimi plastiği küçük ve kolay akan 

parçalar halinde kesme işlemi için kullanılır. Bu işlemin sıcak ve soğuk olarak iki değişik tipi 

bulunmaktadır. Soğuk işlemde plastikleştirilmiş malzeme önce soğutulur ve sonra parçalar 

halinde kesilir. Soğuk kesimli plastik geri dönüşüm makinelerinde ekstrüderden çıkan eriyik 

plastik soğutulup iplik haline dönüştükten sonra kesim ve çekici ünitesinde bulunan iki 

merdane arasından çekilir. Burada dönen bir bıçak ile kesilip granül haline dönüştürülür 

Soğuk kesim metodunun dezavantajı kesme operasyonunun kalan parçalar üzerinde sivri 

kalıntılar bırakması ve bu nedenle malzemenin kolay akmamasıdır. Resim 1.8’de soğuk 

kesim (pelletizer) ünitesi şematik olarak gösterilmiştir. Soğutma havuzundan çıkan iplik 

şeklindeki plastik malzeme ıslaklığının alınması için “A” ile gösterilen bölümde vakumlu 

hava ile kurutulur, daha sonra kesim ünitesine yönlendirilir. İstenilen özelliklerde granül 

kesimi yapabilmek için çekici ve kesim ayarları dikkatli ve teknolojisine uygun yapılmalıdır. 

Bu ayarlar yapılırken genel olarak dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 

 

 Resim 1.8’de gösterilen “B” detayında çekici merdanelerinin ayarlarını yaparken 

plastiğin kalıpdan çıkış hızı ile merdanelerin çekme hızları aynı olacak şekilde 

devir sayısı ayarlanmalı. Merdanelere verilecek baskı kuvveti de plastik 

malzemeyi tutmaya yetecek miktarda olmalıdır. Bu baskı kuvvetinin miktarı 

denemeler sonucu bulunur. 

 Döner bıçak ve karşılığı sabit bıçaklar keskin olmalıdır. İki bıçak arasındaki 

kesme boşluğu ayarlanarak plastiğin kesilip kopmasının temiz ve çapaksız 

olması sağlanmalıdır. Plastik malzeme bıçaklar arasında makaslama şeklinde 

kesilir. Dolayısıyla sürtünmeden dolayı oluşabilecek yüksek ısı engellenmeli ve 

yapışmalara meydan verilmemelidir. Bıçaklara uygun devir verilmelidir. 

 Geri dönüşüm makinesi devreye alınmadan önce bıçaklar kontrol edilmeli, kör 

ve yıpranmış bıçaklar yenilenmeli, bilenmelidir. Çekici merdaneleri gözden 

geçirilmelidir. Arızalı olanlar değiştirilmelidir. 

 

Resim 1.9’da tipik bir döner bıçak görülmektedir. 
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Resim 1.8: Soğuk kesim (pelletizer) ünitesi 

 

 
 

Resim 1.9: Döner bıçak 

 

Sıcak işlemde plastik, bir ekstrüder içinde plastikleştirilir. Malzeme ekstrüder kalıbı 

olarak hizmet eden basit bir delikli plaka içinden geçirilir. Meydana gelen iplikler bir bıçakla 

kesilerek elde edilen parçalar hava veya su ile soğutulur. Sıcak kesim metodu Resim 1.10’da 

görülmektedir. Metodun bir avantajı bu parçaların henüz ılık iken daha kolay akmasına izin 

veren keskin kenarlar ve sivri kalıntılar olmamasıdır. Bu sistemde malzeme kalıp çıkış 

noktasında kesildiğinden dolayı çekici bulunmamaktadır. Bıçak, dönme hareketini doğrudan 

bağlı bulunduğu elektrik motorundan alır. Yatay veya dikey konumda çalışan kesme 

sistemlerinde genellikle 0,75Kw 910 d/d ile 2Kw 3000 d/d arası AC motorlar kullanılır. 

Saatteki üretim kapasitesine bağlı olarak kesici motorunun devri kontrol ünitesinden 

ayarlanır.  
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Resim 1.10: Sıcak kesim 

 

Yeni teknolojiye uygun olarak üretilmiş kafadan sıcak kesim yapan geri dönüşüm 

makinelerinde kesim ayarlarını yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır; 

 Kafadan su altı kesim yapan makinelerin suyla temas eden kısımları genellikle 

paslanmaz krom alaşımlı malzemelerden yapılmalıdır.  

 Her farklı plastik malzemede standart mamul boyu almak için kesici bıçaklar hız 

kontrol ünitesi ile kumanda edilir. Bu, deneme üretiminde elde edilecek 

sonuçlara göre hız kontrol ünitesinden azaltma veya artırma yapılarak standart 

granül elde edilmelidir. 

 Bıçak ve kalıp arasındaki kesme boşluğu granülde çapaklanma ve uzamalar 

meydana getirmeyecek değerlerde, deneme üretimi yapılarak ayarlanmalıdır. 

Resim 1.11’de sıcak kesim bıçaklarının ayarlanması gösterilmiştir. 

 

 
Resim 1.11:Sıcak kesim bıçaklarının ayarlanması 

 

 Sıcak kesim bıçakları alaşımlı çeliklerden yapılıp sertleştirilirler. Kesme 

bıçakları plastik malzemenin kolayca kesilmesini sağlayacak açıda 

bilenmişlerdir. Bu nedenle makine devreye alınmadan önce bu kısımlar kontrol 

edilmeli, körelen kısımlar bakıma gönderilerek uygun açılarda bilenmelidir. 
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1.2.Plastik Geri Dönüşüm Makinelerinde Kalıp Montajı ve 

Çalıştırılması 
 

Plastik geri dönüşüm makinelerinde üretime başlamadan önce yapılan bir başka ayar 

da granüle şeklini veren filtre plakasının (kalıp) ekstrüdere montajı ve deneme üretimi 

yapılarak çalıştırılmasıdır. 

 

 
 

Resim 1.12: Sıcak kesimli çalışan kalıplar 

 

1.2.1 Kalıp Montajı 

 
Erimiş plastik granül ekstrüderinden dışarı çıkar çıkmaz bir filtre plakası (kalıp) ile 

süzülerek temizlenir, şekillendirilir. Bu plaka basit yapılıdır ve üzerinde 2,5 ile 8 mm çapları 

arasında delikler bulunan, kalıp amaçlı kullanılan bir plakadır. Kalıp (filtre plakası) 

elemanlarının montaj detayı Resim 1.13’de görülmektedir. Kalıbın makineye montajında 

dikkat edilmesi ve yapılması gereken hususlar şunladır: 

 

 Filtre plakası ekstrüderde kafa kısmının çıkış bölümüne bağlanır. Soğuk ve sıcak 

granülleştirme prosesinde aynı durum söz konusudur. Küçük farklılıklar gösterse 

de montaj sırası aynı işlem basamaklarından oluşur. 

 Kalıp (filtre plakası) montaj masasına alınarak bütün elemanlar toplanır, 

temizlenerek yerlerine bağlanır. Bağlantı cıvataları yuvalarına, bir sonraki 

sökümü ve bakımı için ayırıcı maddeler sürülebilir.  
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Resim 1.13: Kalıp (filtre plakası) elemanlarının montaj detayı 

 

 Kalıp elemanları toplandıktan sonra makineye bağlantısını yapmak üzere taşıyıcı 

sistemlerden faydalanılarak askıya alınır. Bağlantıda kullanılacak cıvata somunlar 

ekstrüderin kalıba uygulayacağı basıncı karşılayabilmelidir. Bu husus dikkate 

alınarak bağlantı cıvatalarının ölçüleri belirlenir. Plakalar daha sonra Resim 

1.14’te görüldüğü gibi  ekstrüder kafa kısmına cıvatalarla bağlanarak makineye 

montajı tamamlanır.  

 

 
Resim 1.14: Kalıp montajı 

 

1.2.2 Kalıbın Denenmesi Ve Çalıştırılması 
 

Plastik geri dönüşüm makinesinde teknolojisine uygun olarak montajı yapılan filtre 

plakaları (kalıp), istenilen özelliklerde ürün elde edebilmelidir. Bunun için öncelikle makine 

çalıştırılarak deneme üretiminin yapılması gereklidir. Granül makinesinde kullanılan 
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kalıplarda akış hızları dikkatlice gözlenmelidir. Akış hızlarındaki farklılıklar üretimde 

aksamalara, makinenin korumaya geçerek durmasına neden olabilir. Akış hızlarındaki 

farklılıkların en önemli nedeni kalıptaki deliklerin eşit kesitte olmamasıdır. Bu deliklerin 

çapları ve boyları kesinlikle aynı olmalıdır. Çok küçük farklılıklar bile kopmalara sebep 

olabilir. Deneme üretiminde bu tip olası sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Gerekli düzeltmeler 

yapılarak en iyi üretim kalitesi elde edilmelidir. Deneme üretimi yapılırken termoplastik 

malzeme özellikleri de dikkate alınarak gerekli ayarlamalar yapılmalıdır. Örneğin, PVC 

yüksek işleme sıcaklarında hidrojen klorür gazı açığa çıkarır. Bu gazın akış hızına olumsuz 

etkisi görülebilir. Ayrıca malzeme kalıpta fazla kalırsa yanmalara sebep olabilir. Bu yanıklar 

kalıp ve silindir içersinde kalıntı bırakarak iç yüzeylere yapışır ve granül üretim akışında 

kesilmelere sebep olabilir. Asıl üretime geçmeden önce bu tip sorunlar deneme üretiminde 

alınacak tedbirlerle giderilebilir. İstenilen özellikte granül ürün ve uygun değerlerde 

hammadde elde edildikten sonra asıl üretim için geri dönüşüm makinesinin devreye alınması 

işlemine geçilebilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
 

Atölyenizde mevcut bulunan bir geri dönüşüm makinesinin ayarlarını, kurallara uygun 

olarak yapınız. 

 

 

 
Resim 1.15: Geri dönüşüm makinesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 
 Geri dönüşüm makinesini açınız. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Eldiven giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Makine ana şalterini açarak sisteme 

enerji veriniz. 

 Isıtma sistemini açınız. 

 

 Geri dönüşüm makinesinde işlenecek 

plastik malzemenin özelliklerini 

öğreniniz, sıcaklık değerlerini ve 

erime akış indeksini öğreniniz. 

 Isıtma sistemini ve fanları kontrol 

ediniz. 

 Kovanda kafa ve kalıp kısımlarında 

bulunan ısıtıcı rezistansların kontrol 

ünitesindeki düğmelerini “ON” 

konumuna getirerek açınız. 

 

 Soğutma sistemini açınız. 

 

 Geri dönüşüm makinesinin bağlı 

bulunduğu soğutma suyunu açınız. 

 Vakumlama sistemini, degazörü açınız. 

 

 Geri dönüşüm makinesi vakum 

motorunu açınız. 

 Granül ekstrüderinde bulunan gaz 

çıkış kapağını (degazör) açınız. 

 Verimli bir üretim için eriyik haline 

dönüşen plastik malzemenin çıkarmış 

olduğu gazın kovan ve ekstrüder 

içerisinden atılması gerekliliğini 

biliniz. 

 Gaz giderme bölgesindeki çıkış 

ağızlarının temizliğine dikkat ediniz. 

 Sıcaklık ayarlarını yapınız. 

 

 Sıcaklık ayarlarını yaparken vida 

hızını, çevre sıcaklığını, kapı ve 

pencerelerin açık olup olmadığını  

kontrol ediniz. 

 Plastik malzemenin erime sıcaklık 

değerlerini kontrol ünitesindeki 

kısımlarına giriniz. 

 Isıtıcı ampermetrelerini, kontrol 

ederek çalışma set sıcaklıklarının 

durumunu gözlemleyiniz. Yükselme 

ve soğuma fonksiyonlarını izleyiniz. 
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 Yıkama soğutma ve kurutma ayarlarını 

yapınız. 

 

 Soğutma suyunun sıcaklıklarını 

kontrol ediniz. 

 Su vanasından ayar yaparak akış hızını 

ve su seviyesini kontrol ediniz. 

 Yıkama hattını kontrol ederek su giriş 

ve çıkışlarının ayarını yapınız, su akış 

debisini ayarlayınız. 

 Kurutma ünitesinin ayarını yapınız. 

 Çekici hız ayarlarını yapınız. 

 

 Soğuk kesimli makinede üretim 

yapıyorsanız çekici hızını kesme hızını 

dikkate alarak yapınız. 

 Ekstrüderden malın çıkış hızı ile 

çekici hızı arasında uyumlu bir akış 

periyodu olmalıdır. Çekiciye üründe 

yığılma veya kopma olmayacak 

değerlerde hız veriniz. 

 Çekici hızını merdanelerin bağlı 

bulunduğu motor devrini azaltıp veya 

arttırarak yapabilirsiniz. 

 Granül kesme ayarlarını yapınız. 

 

 Sıcak kesimli ve soğuk kesimli geri 

dönüşüm makinelerinin kesme 

ünitesinde bulunan bıçaklarının, 

boşluk açılarını ayarlayınız. 

 Kesme ünitesinde bıçakların bağlı 

bulunduğu ve hareket veren kayış 

kasnakların ayarlarını yapınız, motor 

devrini ayarlayınız. 

 Kesilen ve ufalanan granüllerin bıçak 

ağızlarına yapışmasını ve boğaz 

kısmında yığılmasını engellemek için 

tedbir alınız, bu kısımda emiş 

yaptırabilirsiniz. 

 Makine basınç ve hız değerlerini 

ayarlayınız. 

 Granül ekstrüderinin kovanda 

oluşturacağı basıncı ve plastik 

malzeme akış hızını bağlı bulunduğu 

ana motordan ayarlayabilirsiniz. 

 Geri dönüşüm makinesinde bulunan 

hidrolik sistemin basınç ayarlarını, 

basınç kontrol valfinden 

yapabilirsiniz. 

 Filtre plakasına bağlı pistonun açma 

kapama basıncını ayarlayınız. 
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 Besleme motorunun ayarını yapınız. 

 Makine ayarlarını kontrol ediniz. 

 

 Makine ayarlarını ve bütün 

parametreleri (sıcaklık, basınç, hız) 

tekrar gözden geçirerek son kontrolü 

yapınız. 

 Geri dönüşüm makinesinin deneme 

üretimini yapınız. 

  Ürünü kontrol ederek oluşan hataları 

ve eksiklikleri tespit ediniz. 
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

1 Çalışma ortamını ayar işlemleri için hazırladınız mı?   

2 İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

3 Geri dönüşüm makinesini açtınız mı?   

4 Isıtma sistemini açtınız mı?   

5 Soğutma sistemini açtınız mı?   

6 Vakumlama sistemini, degazörü açtınız mı?   

7 Sıcaklık ayarlarını yaptınız mı?   

8 Soğutma ayarlarını yaptınız mı?   

9 Çekici hız ayarlarını yaptınız mı?   

10 Granül kesme ayarlarını yaptınız mı?   

11 Makine basınç ve hız değerlerini ayarladınız mı?   

12 Makineyi kontrol ettiniz mi?   

13 Teknolojik kurallara uygun bir çalışma 

gerçekleştirdiniz mi? 

  

14 Süreyi iyi kullandınız mı? (5 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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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz 
 

1.  Aşağıdakilerden hangisi plastik geri dönüşüm prosesini oluşturan unsurlardan 

birisidir? 

A) Enjeksiyon 

B) Şişirme 

C) Mikser ile karıştırma 

D) Yıkama ve kurutma 

 

2.  Plastik geri dönüşüm makinelerinde başarılı bir üretim yapabilmek için en önemli 

hususlardan birisi hangisidir? 

A) Makinenin yeni olması 

B) Makine ayarlarının yapılması 

C) Makinede hızlı çalışan ekstrüder kullanması 

D) Hurda plastiğin yıkanması 

 

3.  Kullanım sonucu atık hale gelen ve üretim hataları sonucu oluşan plastik ürünlerin 

tekrar geri kazanımı amacı ile kullanılan plastik işleme makinesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Enjeksiyon makinesi 

B) Vakumlama makinesi 

C) Geri dönüşüm makinesi 

D) Rotasyon makinesi 

 

4.  Plastik geri dönüşümü için toplama istasyonlarında yapılan işlem basamağı hangisidir? 

A) Makineyi besleyecek ürünün hazırlanması 

B) Plastik malzemenin ekstrüderde eritilip kalıplanması 

C) Granüllerin yıkanması ve kurutulması 

D) Plastik granüllerin depolanması 

 

5. Granül haline getirilecek malzemelerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken 

hususlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Plastik atıkların ürün cinsine göre uygun biçimde yabancı cisimlerden ayıklanması 

B) Granül edilecek plastiklerin depolanması 

C) Plastik atıkların doğrudan agromer makinesine verilerek işlenmesi 

D) Plastik atıkların hepsinin aynı kırıcıda kırılması  

 

6. Granül ekstrüderinde plastik eriyik malzemede oluşan gazların dışarı atılması için 

kullanılan bölüm hangisidir? 

A) Mikser 

B) Kırıcı 

C) Pelletizer 

D) Degazör 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7.  Plastik geri dönüşüm makinesinde kovanın, kafa ve kalıbın sıcaklık değerlerinin 

girildiği ve set edildiği kısım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Motor 

B) Kesim ünitesi 

C) Kontrol ünitesi 

D) Bant rezistanslar 

 

8. Geri dönüşüm makinelerinde vida hız ayarı yapılırken ne kullanılır? 

A) Termometre 

B) Potansiyometre 

C) Termokupul 

D) Fan 

 

9.  Degazörlü vidanın uzunluğu genellikle hangi ölçülerdedir? 

A) 15 – 30 D 

B) 50 – 80 D 

C) 25 – 30 D 

D) 45 – 65 D 

 

10. Degazörlü vidalarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus hangisidir? 

A) Vidanın hatvelerinin büyük olması  

B) Plastik malzemenin vida içersinde homojen dağılması 

C) Vida hızının yüksek tutulması  

D) Polimer geçişi esnasında tıkanma olmaması 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi makine sıcaklık değişikliğinde etkili rol oynayan unsurlardan 

birisi değildir?  

A) Plastik malzemenin rengi 

B) Ana vidanın devir sayısı 

C) Ekstrüder vidasının çapı 

D) Beslenen plastiğin ön hazırlığı (kepek, çapak, agromer) 

 

12. Granül ekstrüderinde plastik eriyik oluşumunda en önemli etken aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Vidanın çapı ve uzunluğu 

B) Isıtıcı bantlar 

C) Plastik malzemenin özelliği 

D) Plastik malzemede kullanılan katkılar 

 

13. Sıcaklıklar yüksek konuma geldiğinde düşürülmesi için hangi ünite kullanılır? 

A) Kurutucular 

B) Su 

C) Fanlar 

D) Degazör 
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14. Büyük granül makinelerinde, vida hızını ayarlarken olması gereken en önemli motor 

özelliği nedir? 

A) Sabit hızlı alternatif akım motoru 

B) Yüksek hızlı ve güçlü motorlar 

C) Değişken dişli sistemleri ve hızı kontrol edilebilen motorlar 

D) Kayış kasnak kullanılmayan motorlar 

 

15. Geri dönüşüm makinelerinde ekstrüder çalışırken birinci basınçlandırma bölgesinden 

sonra basınç azalması meydana gelir, bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İkinci dozajlama bölgesi diş dibi derinliği birinci bölgeye göre daha azdır 

B) İkinci dozajlama bölgesi diş dibi derinliği birinci bölgeye göre daha fazladır 

C) Birinci vida bölgesinin çapı ikici vida bölgesinden fazladır 

D) Birinci vida bölgesinin çapı ikinci vida bölgesinden azdır 

 

16. Vida hızının ve devrinin belirleyici özelliği hangisidir? 

A) Vida çapı ve diş derinliği 

B) Vidanın boyu ve uzunluğu 

C) Kullanılan makinenin markası 

D) Saatte üretilecek granül miktarı 

 

17. Ana vidanın devri hangi motorun devri ile orantılı olmalıdır? 

A) Dozajlama devri 

B) Kurutucunun devri 

C) Yıkama ünitesinin kapasitesi 

D) Agromer makinesinin devri 

 

18. Plastiği küçük ve kolay akan parçalar halinde kesme işlemi için granül makinesinde 

hangi sistem kullanılır? 

A) Soğutma havuzu 

B) Yıkama ve kurutma ünitesi 

C) Granül ekstrüderi 

D) Pelletizing ünitesi 

 

19. Kafadan su altı kesim yapan granül makinelerinin suyla temas eden kısımları hangi 

malzemelerden yapılmalıdır? 

A) Paslanmaz plastik malzeme 

B) Paslanmaz krom alaşımlı malzeme 

C) DKP saç malzeme 

D) Sert malzeme 

 

20. Aşağıdaki maddelerden hangisi kalıbın makineye montajında dikkat edilmesi ve 

yapılması gereken hususlardan birisi değildir? 

A) Kafaya kalıp bağlanmadan önce ön ısıtma yapılmalıdır. 

B) Filtre plakası ekstrüderde kafa kısmının çıkış bölümüne bağlanmalıdır. 

C) Bağlantıda kullanılacak cıvata somunlar ekstrüderin kalıba uygulayacağı basıncı 

karşılayabilmelidir. 

D) Kalıp elemanlarının temizliği yapılarak montajı yapılmalıdır. 
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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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında plastik geri dönüşüm makinelerinde istenilen özellikte 

plastik hammadde elde edebileceksiniz. 

 

 
 

 

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

kalıpları üreten iş yerlerini ve ilgili internet adreslerini ziyaret ederek; 

 Plastik geri dönüşüm makinelerinde üretim konuları hakkında, araştırma yapınız. 

 Plastik geri dönüşüm makinesi kalıplarında ısıtma soğutma sistemleri hakkında 

araştırma yapınız. 

 

2. PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM 

MAKİNELERİNİ DEVREYE ALMAK 

 
Resim 2.1’de tipik bir geri dönüşüm makinesi görülmektedir. 

 

 
 

Resim 2.1: Geri dönüşüm makinesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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2.1 Plastik Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim 
 

Daha önce gördüğümüz faaliyetlerde geri dönüşüm hatlarını, granül makinelerinin 

özelliklerini, çalışma prensiplerini ve bu makinelerin ayarlarının yapılmasını öğrendik.  

Bu öğrenme faaliyetinde plastik geri dönüşüm makinelerinin devreye alınarak üretime 

sokulmasını göreceğiz. Diğer plastik işleme makinelerinden farklı olarak plastik geri 

dönüşüm makinelerinde üretim birden çok hat içerisinde yapılır. Hurda malzemelerin 

toplanıp ayrıştırılması, yıkanması ve kurutulması, kırılması ve agromer makinesinde 

çekilmesi, malzemenin ekstrüderde eritilip kalıptan tel şeklinde çıkartılması, soğutulup 

kesilmesi işlemlerinin hepsi granül üretim hatları içerisinde birbirine uyumlu ve bağlantılı 

olarak yapılır. Resim 2.2’de bir geri dönüşüm hattı şematik olarak gösterilmiştir. 

 

 
Resim 2.2: Geri dönüşüm hattı 

 

Plastik geri dönüşüm makinesinin devreye alınmasında yapılması ve dikkat edilmesi 

gereken hususlar şunlardır: 

 Ana şalter panodan (Resim 2.3) açılarak geri dönüşüm sisteminin tamamına 

enerji verilir. 

 

 
Resim 2.3: Ana pano 
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 Geri dönüşümü yapılacak olan plastik hurda malzeme cinslerine göre ayrılır 

(Resim 2.4). 

 

 
Resim 2.4: Toplama ve ayıklama bandı 

 

 Plastik hurda malzemeyi sisteme taşıyan konveyör bandı çalıştırılır (Resim 2.5). 

 

 
Resim 2.5: Konveyör bandı 

 

 Taşıyıcı sistem tarafından plastikler, ön yıkama ünitesine getirildikten sonra 

yıkama motoru çalıştırılır. Temiz ürünlerde ön yıkama kullanılmasına gerek 

duyulmaz ise bu ünite devreye alınmaz. Fakat genellikle temiz bir üretim için 

yıkama işlemi yapılır. Dikkat edilmesi gereken husus plastik dışı yabancı 

maddelerin karıştırılmamasıdır (Resim 2.6). 



 28 

 
Resim 2.6: Yıkama ünitesi 

 

 Ön yıkamadan çıkan plastikler kurutma bölümüne (dryer) girer ve burada 

ıslaklığı ve nemi alınarak kurutulur (Resim 2.7). 

 
Resim 2.7: Kurutma ünitesi  (dryer) 

 

 Kırıcı çalıştırılarak plastik malzemeler granül ekstrüderine girecek biçimde 

ufaltılır (Resim 2.8). 
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Resim 2.8: Kırıcı 

 

 Soğutma kazanlarının su vanaları açılarak sisteme su gönderilir (Resim 2.9). 

 

 
Resim 2.9: Su vanaları 

 

 Kontrol ünitesinde bulunan ısıtıcı düğmeleri açılarak rezistanslar çalıştırılır. 

Sıcaklık değerlerinin set edilen değerlere gelip gelmediği, denge durumu 

ampermetreden ve sıcaklık göstergelerinden okunur ve izlenir (Resim 2.10). 

 

 
 

Resim 2.10: Sıcaklık kontrol ünitesi 



 30 

 Besleme motoru çalıştırılır, plastik malzemenin ekstrüder kovanı içerisinde 

hareketi sağlanır (Resim 2.11). 

 

 
Resim 2.11: Besleme ünitesi 

 

 Ekstrüder ana motoru çalıştırılarak vidanın besleme ünitesinden gelen 

malzemeyi alması sağlanır. Degazör (gaz çıkışı) kapağı açılarak eriyik plastiğin 

akışı izlenir (Resim 2.12). 

 

 
Resim 2.12: Granül ekstrüder ünitesi 
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 Soğuk kesim yapan granül makinesinde tel şeklindeki plastik malzemeyi kesim 

ünitesine çeken çekici ve buna uygun çalışan kesim bıçaklarının motoru 

çalıştırılır. Soğutma havuzundan gelen tel plastik malzemeler önce kurutma 

kısmından geçirilerek daha sonra çekici merdaneleri arasına düzgün biçimde 

yerleştirilir ( Resim 2.13 ). 

 

       
Resim 2.13: Pelletizing (soğuk kesim) ünitesi 

Kafadan sıcak kesim granül makinesinin kesme bıçaklarının motoru, bağlı bulunduğu 

kontrol ünitesinden açılır. Sıcak yüzeyli kesme bıçaklarının kalıp plaka yüzeyi arasındaki 

mesafe, sürtünme meydana getirmeyecek kesme boşluğunda ayarlanmalıdır. Kesilen 

mercimek tanesi biçimli granüller soğutma suyu ile birlikte kurutucuya gönderilmelidir 

(Resim 2.14 ). 

 

 
 

Resim 2.14: Kafadan kesme (sıcak kesim) ünitesi 

Sistemde bulunan hidrolik güç ünitesinin motoru çalıştırılır (Resim 2.15). 
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Resim 2.15: Hidrolik motor 

 

 Sıcak yüzey kesimli granül makinelerinde son şeklini alan, granül şeklindeki 

plastik malzemeler, kurutulması ve depolanması için siloya gönderilir. Bu 

amaçla kurutucu ve emici motoru çalıştırılır (Resim 2.16). 

 

 
Resim 2.16: Sıcak kesimli makinede kurutma ünitesi 

 

Bütün plastik geri dönüşüm hatlarında son işlem basamağı üretilen plastik granüllerin 

depolanmasıdır. Depolama şartlarının standartlara uygunluğu granül malzemelerin plastik 

işleme makinelerinde kaliteli bir üretimin yapılmasında etkilidir. Özellikle havalandırma, 

nem, sıcaklık ve ortam temizliği dikkat edilmesi gereken önemli unsurların başında 

gelmektedir. 
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2.2 Agromer Makinelerinin Devreye Alınması 
 

Agromer makineleri plastik film atıklarının geri dönüştürülmesi için kullanılır. Resim 

2.17’de tipik bir agromer makinesi görülmektedir. Kazan içinde bulunan ve yüksek hızda 

dönen bıçaklar, plastik filmi, sürtünme sonucu oluşan yüksek sıcaklıkta ısıtarak parçalar. 

Daha sonra az miktarda su ile şoklanan plastik, yeniden kullanılabilir hale gelir. Agromer 

makinelerinde kırılmış film atıkları küçük topaklar haline dönüştürülür. Agromer makinesi 

kazanı boş olarak çalıştırılmalıdır. Bıçaklar yüksek hıza gelince plastik kırık malzemeler 

kazana atılmalıdır. Makineyi devreye almak için üzerinde bulunan motor çalıştırılır. 

 

 
Resim 2.17: Agromer makinesi 

 

2.3 Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Kalıplarında Isıtma Soğutma 
 

Modülün başında anlatıldığı gibi granül üretimi, kapalı profil kalıbıyla üretilen tel ya 

da halat şeklindeki üretime çok benzer. Fakat burada üretilen filamentin kalınlığı 2,5mm 

civarındadır. Genellikle bu tip ürünlerin imalatında düz ekstrüzyon kafaları kullanılır. Kalıp 

üzerine dairesel dizilişle delikler açılmıştır. Kalıp plakasından çıkan ekstrüde olmuş 

malzemenin deliklerden çıkar çıkmaz su ile soğutulması ve aynı anda döner bıçaklar ile 

kesilmesi işlemi sıcak kesim işlemi olarak bilinir. Birde soğuk granülleştirme prosesi vardır. 

Bu proseste ilk önce tel halinde çekilen sıcak malzeme birbirinden ayrı olarak bir su 

banyosuna girer ve soğuduktan sonra kesilir. Burada kalıp üzerinde deliklerin yerleşimi 

genellikle doğrusaldır, fakat dairesel dizilişte olanlarda mevcuttur. Polimer ipleri bir çekici 

bant konveyör ile granülatöre (kesim) getirilirler ve döner bıçaklarla 2-3 mm uzunluğunda 

partiküller halinde kesilirler. Sıcak ve soğuk kesimli granül makinelerinde kalıp plakası bant 

rezistanslarla ısıtılır. Granül ekstrüder vidasının son bölümü dozaj bölmesi olup, burada 

erimiş plastik homojenize edilir ve kafaya transfer edilir. Ekstrüder silindiri içinde erimiş 

plastiğin taşınması neticesinde, homojenizasyon işlemi sonuç olarak ortaya çıkar. Aynı 

zamanda ekstrüder silindiri içerisinde kalıp plakası deliklerine doğru bir basınç oluşumu ve 

düzgün bir akış söz konusudur. Bu noktada plastik eriyik malzemenin kalıp içerisinde 
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donmaması ve üretim sürekliliğinin sağlanması için kalıp plakası ısıtıcılar vasıtası ile 

ısıtılarak sıcaklığı istenilen değerlerde tutulur. Resim 2.18’de geri dönüşüm kalıbının ısıtma 

sistemi gösterilmiştir. Polimer eriyik kalıp deliklerinden çıkış yapana kadar eriyik olarak 

kalabilmelidir. Kalıp plakasının bant rezistanslar yardımı ile ısıtılmasının yanında ısının aşırı 

yükselmesini engelleyerek istenilen seviyelerde tutulması için fanlar kullanılır. Burada bir 

ON-OFF kontrol söz konusudur. Kalıp sıcaklıkları granül edilecek plastik malzemenin 

özelliklerine göre değişmektedir. 

 

 
 

Resim 2.18: Geri dönüşüm kalıplarında ısıtma  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Atölyenizde mevcut bulunan geri dönüşüm makinesini istenilen özelliklerde üretimi 

sağlayacak şekilde devreye alınız. 

 

 
Resim 2.19: Geri dönüşüm makinesini devreye alma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 
 Makineyi açınız. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini 

alınız. 

 Ana panodan şalteri açarak 

makineye enerji veriniz. 

 

 Isıtıcıları açınız. 

 

 Ekstrüder kovanını, kafa ve kalıp 

ısıtıcısını, fanları kontrol ediniz. 

 Geri dönüşümü yapılacak plastik 

malzemenin kovan sıcaklık değerlerini 

öğreniniz. 

 Ekstrüder kovan sıcaklık 

değerlerini, kontrol ünitesinde bulunan 

kısmına giriniz. 

 Isıtma sistemini açarak, kovan 

sıcaklıklarının uygun değere ulaşmasını 

bekleyiniz. 

 Sıcaklıklar, ayarlanan değerlere 

ulaşana kadar ekstrüderi çalıştırmayınız. 

 Ampermetreden ısıtıcıların çalışma 

durumunu kontrol ediniz. 

 

 Hurda plastiği çeşitlerine göre 

ayırınız. 

 
 

 

 Plastikleri çeşitlerine ve biçimlerine 

göre ayırınız. (PET, PVC, PC, HDPE, PP 

vb.) 

 Temiz hurda ile kirli hurdayı, 

renklerine göre de plastik malzemeleri 

ayırabilirsiniz. 

 Konveyörü açınız, malzemeyi 

yıkama hattına yönlendiriniz. 

 Yıkama soğutma ve kurutma 

sistemini açınız. Kırıcıyı çalıştırınız. 

 Soğutucuyu çalıştırmadan önce 

soğutma sistemindeki filtreleri 

temizleyiniz. 

 Soğutma sistemini açarak sisteme su 

gönderiniz. 

 Ön yıkama (water) hattını açınız. 

 Kurutma (dryer) sistemini 

çalıştırınız. 

 Kırıcıyı çalıştırınız. 

 Kırıcıdan çıkan kırık plastiklerin 

ikinci yıkama işlemine girmesi 
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gerekiyorsa ikinci yıkama sistemini 

açınız. 

 Emiciyi açarak malzemelerin huniye 

akışını sağlayınız. 

 Vakumu ve degazörü açınız. 

 

 Granül ekstrüder vakumunu ve gaz 

çıkış kapağını (degazör) açınız. 

 Gaz çıkış ventinden (kapak) polimer 

eriyik kaçmaması için vida hızını 

ayarlayınız.  

 Kesilmiş ve kırılmış plastiği huniye 

boşaltınız. 

 

 Kesilmiş ve kırılmış plastik 

malzemeleri huniye boşaltınız. 

 Plastik malzemelerin ekstrüdere 

girmeden önce, kurutularak neminin 

alınmasını sağlayınız. 

 Plastiğin nemli olmasının, üretim 

kalitesini olumsuz etkileyeceğini 

unutmayınız. 

 Besleme motorunu açınız. 

 

 Besleme bunkerinin motorunu 

çalıştırınız. 

 Ekstrüder üretimde iken besleme 

ünitesinin sürekli olarak malzeme 

sevkiyatı yapabilmesi için ayarlarını 

yapınız. 

 Ekstrüder motorunu açınız.  Filtre plakasındaki süzgecin yeni ve 

temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Besleme ünitesinden plastik 

malzeme girişini kontrol ediniz. 



 38 

 

 Kalıp plakasından temiz plastik 

eriyik çıkışını görene kadar vida devrini 

düşük tutunuz. 

 Ekstrüderden çıkan üründe düzenli 

bir akma olmasına ve kesiklik, kopma 

olmamasına dikkat ediniz. 

 

 Kesme bıçaklarını çalıştırınız. 

 

 Kesme ünitesinde bulunan döner 

bıçak ve sabit bıçakların ayarlarını, 

keskinliklerini kontrol ediniz. 

 Bıçakların bağlandığı milin 

motorunu çalıştırınız. 

 Çekiciyi çalıştırınız. 

 

 Bıçakları çalıştırdıktan sonra çekici 

merdanelerini çalıştırınız. 

 Tel şeklinde gelen plastik 

malzemeleri, çekici merdanelerin ağzına 

düzgün bir biçimde veriniz. 

 Plastik malzemeler bıçaklar 

tarafından kesilirken, hızı kontrol ediniz, 

ayarlayınız. 

 Ürünü kontrol ediniz. 

 

 Kesimden çıkan granül plastik 

malzemeleri soğutma havuzuna 

dökülmesi esnasında kontrol ediniz. 

 Elde edilen plastik granüllerin kalite 

kontrollerini yaparak standartlara 

uygunluğunu test ediniz. 

 Üretim formunu doldurunuz. 

 

 Geri dönüşüm makinesinin üretim 

miktarını, verimini, hatalı ürün miktarını 

ve hata nedenlerini, tüm performans 

değerlerini üretim formuna yazarak 

doldurunuz. 
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

1 Çalışma ortamını devreye alma işlemi için hazırladınız mı?   

2 İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

3 Makineyi açtınız mı?   

4 Isıtıcıları açtınız mı?   

5 Soğutma sistemini açtınız mı?   

6 Vakumu ve degazörü açtınız mı?   

7 Hurda plastiği çeşitlerine göre ayırdınız mı?   

8 Önceden hazırladığınız plastiği huniye doldurdunuz mu?   

9 Besleme motorunu çalıştırdınız mı?   

10 Ekstrüder motorunu açtınız mı?   

11 Kesme bıçaklarını çalıştırdınız mı?   

12 Çekiciyi çalıştırdınız mı?   

13 Ürünü kontrol ettiniz mi?   

14 Üretim formunu doldurdunuz mu?   

15 Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

16 Süreyi iyi kullandınız mı? (5 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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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

 
Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz 
 

1. Yüksek hızda dönen bıçaklar arasında ısınarak topak haline gelen plastik malzemeyi su 

ile şoklayarak geri dönüşümünü yapan makine aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Agromer makinesi 

B) Granül makinesi 

C) Ekstrüzyon makinesi 

D) Kırıcı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi üretilen plastik granüllerin depolama şartlarında etkisi olan 

unsurlardan birisi değildir? 

A) Nem 

B) Sıcaklık 

C) Ses 

D) Havalandırma 

 

3. Plastik malzemenin ekstrüder kovanı içerisine gidişini sağlamak için hangi ünite 

devreye alınır? 

A) Isıtıcı ünitesi 

B) Fanlar 

C) Kesim ünitesi 

D) Besleme motoru 

 

4. Sıcak kesimli granül makinesinde kesilen mercimek biçimli granüller soğutma suyu ile 

birlikte hangi üniteye gönderilir? 

A) Ekstrüder 

B) Kurutma ünitesi 

C) Kırıcı 

D) Kesim ünitesi 

 

5. Geri dönüşüm makinesinde eriyik plastiğin akışı ve vida içerisindeki hareketi nereden 

izlenebilir? 

A) Besleme hunisi 

B) Kalıp plakası 

C) Degazör kapağı 

D) Kesim ünitesi 

 

6. Granül ekstrüder vidasının son bölümü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dozaj bölümü 

B) Besleme bölümü 

C) Sıkıştırma bölgesi 

D) Gaz alma bölgesi  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Soğuk kesim yapan granül makinesinde tel şeklindeki soğutulmuş malzeme kesim 

ünitesine hangi sistemle ulaştırılır? 

A) Sıkıcı 

B) Kalıp 

C) Kırıcı 

D) Çekici 

 

8. Kalıp plakasının bant rezistanslar yardımı ile ısıtılmasında sıcaklığın aşırı 

yükselmesini engelleyerek istenilen seviyelerde tutmak için hangi ünite çalıştırılır? 

A) Rezistanslar 

B) Fanlar 

C) Vakum ünitesi 

D) Degazör 

 

9. Kafadan kesim yapan makinenin kesim bıçaklarının motoru hangi üniteden çalıştırılır?  

A) Kontrol ünitesi 

B) Hidrolik ünite 

C) Granül ünitesi 

D) Yıkama ünitesi 

 

10. Plastik geri dönüşüm makinelerinde üretilen plastik granül malzemelerin nemini almak 

için kullanılan ünite hangisidir? 

A) Kırıcı 

B) Mikser 

C) Kurutucu 

D) Ekstrüder 

 

 

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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MODÜL DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI ÖLÇME ARAÇLARI  

PERFORMANS TESTLERİ)  
 

Atölyenizde bulunan bir geri dönüşüm makinesinin (kafadan sıcak kesimli) ayarlarını 

yaparak istenilen özelliklerde ürün elde edebilecek şekilde devreye alınız. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
 

Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

1 İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

2 Makineyi açtınız mı?   

3 Isıtıcıları açtınız mı?   

4 Soğutma sistemini açtınız mı?   

5 Vakumu ve degazörü açtınız mı?   

6 Sıcaklık ayarlarını yaptınız mı?   

7 Soğutma ayarlarını yaptınız mı?   

8 Çekici hız ayarlarını yaptınız mı?   

9 Granül kesme ayarlarını yaptınız mı?   

10 Makine basınç ve hız değerlerini ayarladınız mı?   

11 Hurda plastiği çeşitlerine göre ayırdınız mı?   

12 Önceden hazırladığınız plastiği huniye doldurdunuz mu?   

13 Besleme motorunu çalıştırdınız mı?   

14 Ekstrüder motorunu açtınız mı?   

15 Kesme bıçaklarını çalıştırdınız mı?   

16 Çekiciyi çalıştırdınız mı?   

17 Ürünü kontrol ettiniz mi?   

18 Üretim formunu doldurdunuz mu?   

19 Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

20 Süreyi iyi kullandınız mı? (5 saat)   

 

Modül değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” seçeneğinin işaretlediğiniz işlemleri 

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

 

Modül ile kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları (boşluk doldurup) cevaplayarak 

ölçünüz. 

1.  Polimer ipleri bir çekici band konveyör ile granülatöre (kesim) getirilirler ve döner 

bıçaklarla ……………………………uzunluğunda partiküller halinde kesilirler. 

2.  Kalıp plakasının bant rezistanslar yardımı ile ısıtılmasında sıcaklığın aşırı 

yükselmesini engelleyerek istenilen seviyelerde tutmak için…………………kullanılır. 

3. …………………..makinelerinde kırılmış film atıkları küçük topaklar haline 

dönüştürülür. 

4. Bütün plastik geri dönüşüm hatlarında son işlem basamağı 

üretilen………………………………………………………………………... 

5.  Soğuk kesim yapan granül makinesinde tel şeklindeki plastik malzemeyi kesim 

ünitesine çeken……………………..ve buna uygun çalışan 

……………………………motorunu çalıştırınız. 

6. ………………………….kapağı açılarak eriyik plastiğin akışı izlenir. 

7 .…………………..çalıştırılır, plastik malzemenin ekstrüder kovanı içerisine gidişi 

sağlanır. 

8. Kontrol ünitesinde bulunan ısıtıcı düğmeleri açılarak 

………………………..çalıştırılır. 

9. Ön yıkamadan çıkan plastikler kurutma bölümüne (dryer) girer ve buradan 

……………………………………alınarak kurutulur. 

10. PVC yüksek işleme sıcaklarında ………………………..gazı açığa çıkarır. Bu gazın 

akış hızına olumsuz etkisi görülebilir. 

11. Filtre plakası ekstrüderde ………………………………………çıkış bölümüne 

bağlanır. 

12. Ufak parçalar haline getirmek (Pelletizing)" terimi plastiği 

……………………………………..halinde kesme işlemi için kullanılır. 

13. Her farklı plastik malzemede standart mamul boyu almak için kesici bıçaklar 

……………………………………….ile kumanda edilir. 

14. ………………………………………kovan ve vidanın aşınmasına neden olabilecek, 

degazörden gaz çıkışını engelleyebilecek yüksek değerlerde ayarlanmamalıdır. 
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15. Sıcak kesim bıçakları …………………………………………….yapılıp 

sertleştirilirler. 

16. Degazörlü vidalarda dikkat edilmesi gereken husus, gaz giderme bölgesinden polimer 

geçişi esnasında ……………………….olmamasıdır. 

17. Kafadan su altı kesim yapan makinelerin suyla temas eden kısımları genellikle 

…………………………………………..malzemelerden yapılırlar. 

18. Ekstrüderin plastik içine hapsolmuş havayı atması için 

……………………...gerekebilir. 

19. Sıcak işlemde plastik bir ekstrüder içinde plastikleştirilir. Malzeme ekstrüder kalıbı 

olarak hizmet eden basit bir …………………………………………..içinden geçirilir. 

20. Erimiş plastik granül ekstrüderinden dışarı çıkar 

çıkmaz………………………………………….. ile süzülerek temizlenir, 

şekillendirilir. 

 

 

 

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 A 

2 B 12 B 

3 C 13 C 

4 A 14 C 

5 A 15 B 

6 D 16 D 

7 C 17 A 

8 B 18 D 

9 C 19 B 

10 D 20 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2 CEVAP ANAHTARI 
  

1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 C 

6 A 

7 D 

8 B 

9 A 

10 C 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME SORULARI CEVAP ANAHTARI 
  

1 2-3mm 11 Kafa kısmının 

2 Fanlar 12 Küçük ve kolay akan parçalar 

3 Agromer 13 Hız kontrol ünitesi 

4 Plastik granüllerin depolanmasıdır 14 Ekstrüder hızı 

5 Çekiciyi - kesim bıçaklarının 15 Alaşımlı çeliklerden 

6 Degazör (gaz çıkış kapağı) 16 Tıkanma 

7 Besleme motoru 17 Paslanmaz krom alaşımlı 

8 Rezistanslar 18 Hızının arttırılması 

9 Islaklığı ve nemi 19 Delikli plaka 

10 Hidrojen klorür 20 Bir filtre plakası (kalıp) 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 47 

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 2 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. 
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR 
 

 PAGEV Yayınları (Plastik Araştırma Geliştirme ve İnceleme Dergileri), 

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

 SAVAŞÇI Ö.Tunç, UYANIK Nurseli, AKOVALI Güneri, Plastikler ve Plastik 

Teknolojisi, İstanbul 1998. 

 İŞLER Rahim, ALANBAY Davut, Plastik İşleme Teknolojisi, Aliağa 

(PETKİM) 1990 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR 
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KAYNAKÇA 
 

 İŞLER Rahim, ALANBAY Davut, Plastik İşleme Teknolojisi, Aliağa 

(PETKİM) 1990. 

 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 

 TÜFEKÇİOĞLU Erkan, YAMALI Akif, MARKOVİÇ Erden, KOLTUKSUZ 

Haluk, ÖZERDOĞAN Sabri, Polietilen ve Plastiklerin İşleme Teknolojileri El 

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

 www.gunduzmakine.com  

 FİMAK Makine Plastik San. TİC. LTD. ŞTİ. 

 NETPLASMAK Makine Plastik San. TİC. LTD. ŞTİ. 

 ÜSTÜNİŞ Makine Plastik San. TİC. LTD. ŞTİ. 

 GÜNDÜZ Makine Plastik San. TİC. LTD. ŞTİ. 

 Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı 

 PLASDER Makine Plastik San. TİC. LTD. ŞTİ. 

 Plastiklerin Kullanım Alanı ve Geri Dönüşümü, www.turkstudent.net 

 

KAYNAKÇA 

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

