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AÇIKLAMALAR 
ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK 
Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI 
Plastik Film Baskı 

MODÜLÜN TANIMI Plastik baskı bilgilerini kullanarak plastik film üzerine baskı 

yapma yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 
40/32 

ÖN KOŞUL Modülün ön koşulu yoktur 

YETERLİK 
Plastik film üzerine baskı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında plastik film 

üzerine baskı yapabileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Film baskı makinesini kesim yapmaya uygun 

değerlere ayarlayabileceksiniz. 

2. Önceden üretilmiş plastik filmin üzerine istenilen 

özellikte baskı yapabileceksiniz. 

3. Plastik film baskı makinelerinde meydana gelen 

üretim hatalarını istenilen ürün özelliklerini elde 

edecek şekilde giderebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye 

Donanım: Baskı makinesi, mürekkep ve katkı maddeleri, 

klişe, film bobini, çeşitli el araç ve gereçleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Plastik teknolojisi alanı çok geniş ve farklı teknolojilerin uygulandığı bir alandır. 

Sizler plastik teknolojisini, üretim alanlarını ve yöntemlerini tanımaya başladınız. Teknolojik 

gelişmelerin plastik teknolojisi alanına uygulanması ile üretim artmakta, üretim yöntemleri 

gelişmektedir. 

Bir marketten, bakkaldan veya mağazadan alışveriş yaptığımızda bazı ürünlerin 

torbalanmış olduğunu, aldığımız ürünü taşımamız için bizlere poşet verildiğini görmekteyiz. 

Genelde bu poşet ve torbaların üzerinde bir takım yazı, şekil ve resimler bulunmaktadır. 

Kullanılan poşet ve torbaların güzel bir görünüme sahip, üzerindeki baskının kaliteli, 

kullanışlı ve sağlam olmasını isteriz. Film ekstrüzyon makinelerinde üretilen, yarı mamul 

haldeki film bobinlerinin baskılarının yapılıp poşet ve torba hâline getirilmeleri birtakım 

bilgi ve beceriler gerektirir. Bu nedenle geniş bir kullanım alanına sahip poşet ve torbaların 

baskı ve kesim işlemleri plastik teknolojisi alanında önemli bir konudur. 

Plastik Film Baskı modülü baskı ayarları ve baskı yapma becerilerinin kazandırılması 

için hazırlanmış bir modüldür. Bu modülü tamamladığınız zaman sizler, baskı makinelerinde 

film üzerine uygun niteliklerde baskı yapabileceksiniz. Ayrıca bu işlemleri gerçekleştirmek 

için gerekli baskı ve hataların ortadan kaldırılması bilgilerine sahip olacaksınız. 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri kazandığınızda plastik işleme alanında daha 

nitelikli eleman olarak yetişecek, işinizde başarılı olacak, üretime ve ülke kalkınmasına 

katkıda bulunacaksınız.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 
 

Film baskı makinesini kesim yapmaya uygun değerlere ayarlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Baskı yöntemlerini inceleyiniz.  

 Baskı sırasında filmin, silindirler üzerinde sağa sola kayma nedenlerini 

araştırınız. 

 Tifdruk baskı sisteminde renk tonlarının nasıl oluşturulduğunu araştırınız. 

 

1. PLASTİK FİLM BASKI MAKİNE 

AYARLARI 
 

1.1. Baskı Makineleri ve Üniteleri 

 
Bir ürünü üreten veya pazarlayan firma kendi reklamını yapmak, ismini duyurmak 

ister. Ayrıca yasal zorunluluktan ve müşteri memnuniyeti açısından ürünün doğru 

kullanımını açıklamak ve uyarılarda bulunmak durumundadır. Bu nedenle firmalar üretim 

esnasında ürünün üzerine veya ambalajına veya pazarlandıktan sonra müşteriye taşıması için 

verdiği poşet üzerine baskı makinelerinde baskı yaptırma ihtiyacı duyar. 

 

Resim 1.1: Baskı yapılmış ürünler 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Baskı: Şekil, yazı, grafik ve resimlerin gerçeğine en yakın biçimde, filmlik malzeme 

yüzeyine çoğaltılarak ve hızlı aktarılması işlemidir. 

 

Baskı makineleri Şekil1.1‘de görüldüğü gibi dört temel üniteden oluşmaktadır. 

Bunlar: 

 Baskı ünitesi 

 Çözgü ünitesi 

 Sargı ünitesi 

 Kurutma ünitesi 

 

Şekil 1.1: Flekso baskı makinesi üniteleri 

1.1.1. Baskı Ünitesi 
 

Mürekkebin film üzerine aktarıldığı ünitedir. Baskı makinelerinin en önemli ve detaylı 

kısmıdır. Baskı makineleri ve baskı yöntemleri bu ünitenin özelliklerine göre 

sınıflandırılmaktadır. Baskı ünitesi, baskı makinesi çeşitleri konusunda detaylı olarak 

anlatılmıştır. 

 

 

 

Resim 1.2: Baskı ünitesi 
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1.1.2. Çözgü Ünitesi 
 

Baskısı yapılacak film bobininin takıldığı ünitedir(Resim 1.4). Çözgü ünitesinde 

çeşitli frenleme sistemlerinden biri kullanılır. Fren sistemi, filmin zorlanarak çözülmesini ve 

gergin olmasını sağlar. 

 

Resim 1.3: Çözgü ünitesi 

1.1.3. Sargı Ünitesi 
 

Baskısı tamamlanmış filmin sarıldığı ünitedir (Resim1.5). Baskısı tamamlanmış filmin 

uygun bir sıkılıkta sarılması gerekir. 

 

 

 

Resim 1.4: Sargı ünitesi 

1.1.4 Kurutma Ünitesi 
 

Baskı işlemi tamamlanmış filmin sargı ünitesine gelmeden önce üzerindeki 

mürekkebin kurutulduğu ünitedir(Resim 1.6). Baskıda uygun bir kurutma çok önemlidir. 

Mürekkebin dağılması, sarılma sırasında filmin arka yüzeyine geçmesi ve renklerin birbirine 

karışması iyi bir kurutmayla önlenir. 
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Resim 1.5: Kurutma ünitesi 

İki bölgeli kurutma sistemi mevcuttur. Birinci kurutma renk üniteleri arasındaki 

kurumayı sağlarken ikinci kurutma makinenin üzerinde olup son kurutmayı gerçekleştirir. 

 

1.2. Baskı Makinesi Çeşitleri 
 

Günümüzde en çok kullanılan plastik baskı makinesi çeşitlerini şöyle sıralanabilir: 

 Flekso 

 Stack tip 

 Tambur santralli 

 Tifdruk (Rotogravür) 

 

Bu yöntemler arasında flekso baskı sisteminde son yıllarda büyük gelişmeler 

kaydedilmiştir. Hassas, ton farkı olan detaylı yazı grafik ve resimler tifdruk baskı kalitesinde 

basılabilmiş. Ayrıca kalıp hazırlamanın kolaylığı ve esnekliği nedeniyle birçok kaliteli iş 

basımında flekso sistem tercih edilir hâle gelmiştir. Tifdruk sistem ise dünyanın en gelişmiş 

endüstriyel baskı tekniğidir.  Kalıp hazırlamanın pahalı bir işlem olmasından dolayı ancak 

yüksek tonajlı ve kaliteli işler için uygundur. 

 

 

1.2.1. Flekso Baskı Makineleri 
 

Doğrudan yüksek baskı sisteminin bir dalı olan flekso baskı bir kabartma baskı 

yöntemidir. Flekso baskı yönteminde, baskı deseni çıkıntılı bir kauçuk veya fotopolimer 

klişe üzerine işlenir ve mürekkep transferi baskı silindiri üzerinde bulunan bu çıkıntılar ile 

yapılır. Baskı klişesinin yüzeyinde yüksekte kalan alanlardaki mürekkebin basınç etkisiyle 

baskı malzemesinin üzerine geçirilmesi esasına dayanır. Kullanılan mürekkep miktarının az 

oluşu ve mürekkebin çabuk kuruması bu yöntemin en önemli avantajlarıdır. 

Resim 1.7’de bir flekso baskı makinesinde mürekkebin hazneden, silindirler ve klişe 

aracılığı ile film üzerine aktarılması görülmektedir. Silindirlerin dördü de dişliler aracılığı ile 

dönmektedir.  
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Şekilde hazne silindiri hazneden üzerine aldığı mürekkebi aniloks silindiri üzerindeki 

tramlara aktarmaktadır. Aniloks silindiri tramları içindeki mürekkebi ayarlanan uygun baskı 

ile klişe üzerine aktarır. Klişe ise baskı silindiri ile arasına aldığı ve uygun bir baskı kuvveti 

uyguladığı film üzerine, çıkıntılarına aldığı mürekkebi aktarır. Böylece klişe üzerindeki yazı, 

şekil veya grafik film üzerine aktarılmış olur. 

 

Şekil 1.2: Flekso baskı sistemi 

 Hazne silindiri: Hazneden mürekkebi alarak aniloksa ileten silindirdir. 

 Aniloks: Tramlı silindir. Görevi hazne silindirinden aldığı mürekkebi klişe 

(baskı) silindirine aktarmak olan aniloks silindir krom veya seramikle kaplı 

metalden yapılmıştır. Üzerinde lazerle oyulmuş eşit derinlikte gözenekler 

bulunmaktadır (Resim 1.7). 

 

Flekso baskıda kullanılan aniloks merdanenin hücreleri mürekkep ile doldurulup 

fazlası ya rakle bıçakları ya da hazne silindiri ile sıyrılır. 

 

 

 

Resim 1.6: Aniloks silindir 

Flekso baskıda aniloks merdane sistemlerine büyük bir görev düşer. Flekso baskının 

amacını etkileyen temel özellik olan mürekkep tabakasının kalınlığının ayarlanmasında da 

aniloks merdaneler büyük görev üstlenir. 

 Forsa: İki silindir arası basınç ayarı 

 Hazne: Baskıda kullanılacak boyanın konulduğu ve boyayı koruyan metal kap 
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 Tram:1 cm çizgi üzerindeki nokta (gözenek) sayısıdır. Aniloks merdaneler 

60’lık, 120’lik, 200’lük vb. sayılarla anılır. Rakam büyüdükçe aniloks 

üzerindeki tramların sıklığı artar, derinliği azalır. 

 Klişe silindiri: Üzerine klişenin yapıştırıldığı silindirdir. Üzerindeki çizgiler, 

klişenin doğru konumda yapıştırılmasını sağlamak içindir. 

 

Resim 17: Klişe ve klişe silindirleri 

 Karşı baskı silindiri (presör): Film üzerine klişe silindiri baskı yaparken klişe 

silindirini filmin arkasından destekleyen silindirdir. Tambur santralli baskı 

makinelerinde tambur bu görevi görür. 

 

Flekso baskı makineleri iki çeşittir: 

 Stack tip 

 Tambur santralli 

 

1.2.1.1. Stack Tip Flekso Baskı Makineleri 

 

Stack Tip baskı makineleri imalatı kolay ve diğer baskı makinelerine göre daha ucuz 

makinelerdir. Yüksek kalite istemeyen basit şekil ve yazıların basımında çok geniş kullanım 

alanına sahiptir. Genellikle az tonajlı baskı işlerinde kullanılmaktadır (Resim 1.9., 1.10). 

 

Stack tip baskı makineleri ihtiyaca göre 2, 4 ve 6 renk üniteli olarak imal edilmektedir. 

Örneğin yapılacak baskıda üç ayrı renk bulunuyorsa bunu iki renk üniteli baskı makinesinde 

basılamaz. Dört renkli baskı makinesi kullanmak gerekir. Ayrıca bu baskı makinelerinde 

filmin her iki yüzeyine de aynı anda baskı yapmak mümkündür.  
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Resim 1.8: Dört renkli stack tip baskı makinesi 

 

Resim 1.9: Altı renkli stack tip baskı makinesi 

Şekil 1.3’te altı renkli bir stack tip baskı makinesi şematik olarak görülmektedir. 

Bütün baskı üniteleri hareketini zincir-dişli aracılığı ile bir tek motordan almaktadır. 

 
 

 

Şekil 1.3: Altı renkli (üniteli) stack tip baskı makinesinin şematik görümümü 
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Şekil 1.4: Flekso baskıda mürekkep transferi 

 

1.2.1.2. Tambur Santralli Flekso Baskı Makineleri 

 

Sistem olarak stack tip baskı makineleri ile aynıdır. En önemli farkı stack tip baskı 

makinelerinde, baskı silindiri, her baskı ünitesinde birer tane mevcuttur. Tambur santralli 

baskı makinelerinde ise baskı ünitelerinin ortasında bir tane tambur bulunur ve bu tambur 

baskı silindiri görevini görür.  

 

 

Resim 1.10: Tambur santralli flekso baskı makinesi 
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Şekil 1.5: Tambur santralli flekso baskı makinesinin şematik görünümü 

 

Resim 1.12’de tambur santralli flekso baskı makinesinin tamburu ve üzerindeki dişlisi 

görülmektedir. Tamburun kenarında bulunan dişli aracılığı ile bütün baskı ünitelerine hareket 

verilir ve bütün baskı ünitelerinin orantılı bir şekilde dönmesi sağlanır. Böylece diş 

atlamasına, baskı kaymasına izin verilmez. Ayrıca hızla hareket eden film tamburun etrafına 

sarılarak ilerlediği için sağa sola kayması önlenmiş olur(Resim 1.13).   

 

 

Resim 1.11: Tambur santralli flekso baskı makinesinin tamburu ve üzerindeki dişlisi 
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Resim 1.12: Tambur santralli flekso baskı makinesinin tamburu ve üzerindeki dişlisi 

 

Şekil 1.6’da tambur santralli flekso baskı makinesinin çalışma sistemi şematik olarak 

görülmektedir. 

 

Şekil 1.6: Tambur santralli flekso baskı makinesinin çalışma sistemi 

 

Şekil 1.7’de rakleli ve raklesiz baskı yöntemleri görülmektedir. Yeni teknolojiyle 

üretilen baskı makinelerinde özellikle de tambur santralli flekso baskı makinelerinde rakleli 

sistem kullanılmaktadır. 
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Şekil 1.7: Flekso baskı metotları 

 

1.2.2. Tifdruk Baskı Makinesi ve Üniteleri 
 

Tifdruk (rotogravür) baskı makineleri, baskı yapan kısımların çukur, yapmayan 

kısımların ise yüksek olduğu kalıplardan baskı yapan makinelerdir (Resim 1.14). 

 

Tifdruk baskı tekniği bir çukur baskı sistemidir. Almanca "tief" (derin), "druck" 

(baskı) kelimelerinden türetilmiştir. Bu yöntemde, baskı yapılacak filme mürekkep transferi 

baskı silindirleri üzerine daha önceden işlenmiş çukurlar ile yapılır. Mürekkep transferi 

mikron düzeyinde küçük girintilerden yapıldığı için net görüntü elde etmek 

kolaylaşmaktadır. Baskıda kullanılan silindir üzerinde, tasarıma göre binlerce iğne deliği 

şeklinde çukurlar bulunur.   

 

Baskı silindirlerinin hazırlanması diğer yöntemlere göre daha maliyetli olduğu için bu 

yöntem genellikle kaliteli ve yüksek tonajlı işlerde tercih edilir. 

 

Tifdruk baskıda mürekkep transferi şöyle açıklanabilir: 

Basılacak imge, metal kalıp üzerine tramlar şeklinde kazınır ya da asitle yedirilerek 

oyulur. Daha sonra kalıbın bütün yüzeyi mürekkeple kaplanır ve yüzey üzerinde kalan 

mürekkebin fazlası, özel bir bıçakla (rakle) sıyrılır. Böylece yalnızca çukurlar içerisinde 

kalan mürekkep, baskı malzemesi üzerine aktarılır. 
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Resim 1.13: Tifdruk baskı makinesi 

 Siliv: Klişe silindirinin yüzeyi sürekli yeni klişeler takıp sökmekten dolayı 

kirlenir ve zarar görür. Bunu önlemek için klişe silindirinin yüzeyine takılan 

boru şeklindeki elemana siliv denir. Ayrıca gelişen teknoloji ile birlikte taşıma 

kolaylığı açısından aniloks ve tifdruk baskı silindirleri de silivli şekilde 

yapılmaktadır (Resim 1.18).  

 

Resim 1.14:  Siliv 

Tiftruk baskı işlemi bilindiği üzere hassas bakı işlemlerinde ve tonajlı işlerde 

kullanılmaktadır.  
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1.2.2.1. Çözgü Ünitesi 

 

Baskısı yapılacak film bobininin takıldığı ünitedir (Resim 1.4). Çözgü ünitesinde 

çeşitli frenleme sistemlerinden biri kullanılır. Fren sistemi, filmin zorlanarak çözülmesini ve 

gergin olmasını sağlar. 

 

Resim 1.15: Çözgü ünitesi 

1.2.2.2. Baskı (Renk) Ünitesi 

 

Üzerinde birçok elemanı olan, yazı, grafik veya resmi plastik film üzerine aktaran 

ünitedir. Baskı makinelerinin en önemli kısmıdır. 

 

 Baskı kalıbı 

Resim 1.17’de görüldüğü gibi tifdruk baskı makineleri, çok sayıda baskı ünitesinin 

yan yana sıralanması ile oluşturulur. Yapılacak baskıdaki renk sayısı kadar, baskı kalıbı 

(silindiri)  ünitelere bağlanarak baskı işlemi gerçekleştirilir. 

 

Resim 1.16: Tifdruk baskı makinesi baskı ünitesi 
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Resim 1.17’de tifdruk baskı kalıbı (silindiri) görülmektedir. Basılacak yazı, grafik 

veya şekil bakır kaplı baskı silindiri üzerine asit, elmas veya lazer aracılığı ile binlerce çukur 

şeklinde işlenmiştir. Bakır dayanıklı olmadığı için kullanılan silindirin yüzeyi aşınmayı 

azaltmak için kromla kaplanır. 

 

Resim 1.17: Tifdruk baskı kalıbı (silindiri) 

Tifdruk baskı yönteminde renk şiddeti, çukurların derinliği ile orantılı olarak baskı 

yapılan malzemeye aktarılan mürekkep miktarının değiştirilmesi ile elde edilir.  

 

Tifdruk baskı silindirleri işi bittiğinde sonraki baskılar için yüzeyi zarar görmeyecek 

şekilde çok iyi saklanmalıdır. 

 

Resim 1.18: Tifdruk baskı kalıbı (silindiri) 
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 Kauçuk (Sıkıştırma) silindiri 

Kauçuk silindirlerinin görevi, kalıp silindirindeki motiflerin baskı yapılacak film 

yüzeyine aktarılması için üstten basınç uygular. Böylece kalıp silindiri ve kauçuk silindirin 

arasından geçen film yüzeyine baskı gerçekleşir. Baskı silindirleri kullanılan mürekkepler ile 

uyumlu ve farklı sertliktedirler. Makinenin iyi bir baskı yapabilmesi için önemli 

parçalarından biridir. Bu yüzden yapılacak işlemlere göre farklı sertlikte üretilir. Filmler için 

70 shore (sertlik birimi) olmalıdır. Değişken malzeme genişlik ve kalınlıkları, kauçuk 

merdanelerde deformasyonlara sebep olmaktadır. Bu da ileri safhalarda baskı kalitesini 

bozmaktadır. Onun için kauçuk yüzeyleri, belli aralıklarla özel taşlama yöntemleriyle 

düzeltilmelidir. 

 

 Mürekkep sistemi 

Tifdruk baskı işleminde, baskı mürekkebi silindir yüzeyine oyulmuş çukurlara transfer 

edilmelidir. Bunun için viskozitesi çok düşük, akışkanlığı yüksek, düşük kaynama noktalı 

solvent bazlı mürekkepler kullanılır. Oyulmuş çukurları doldurmak için  baskı kalıbının 

batırılacağı bir mürekkep haznesi gerekmektedir. Mürekkep bu hazneden başka bir kaba 

akarak burada yeni mürekkeple karıştırılıp filtrelerden geçirilir, akıcılığı kontrol edilir ve 

tekrar mürekkep haznesine pompalanır. 

 

 Rakle Sistemleri 

Rakle, kalıp silindirinden veya aniloks silindirinden mürekkebi sıyıran bıçaktır.  

Rakle, hazneden doğrudan boyayı üzerine alan aniloksun veya tifdruk baskı makinelerinde 

baskı silindirinin üzerindeki fazla boyayı sıyırır. Baskı ünitesinde rakle varsa hazne silindiri 

yoktur. 

İki çeşit rakle sistemi vardır. Bunlar: 

 Açık sistem:Rakle silindirin hazneden aldığı fazla mürekkebi sıyırır. 

 

Şekil 1.8: Rakle 

 Kapalı sistem silindir üzerine (aniloks veya baskı silindiri) uygun bir 

kuvvetle dayatılan rakle ve haznesi içerisine hortum aracılığı ile sürekli 

olarak mürekkep gönderilmektedir. Silindir üzerindeki fazla mürekkep 

rakle aracılığı ile sıyrılmaktadır. Rakle haznesindeki fazla mürekkep 

başka bir hortum aracılığı ile ana hazneye dönmektedir. Böylece 

mürekkep hava ile temas etmediği için içerisindeki uçucu maddelerin yok 

olması da önlenmiş olmaktadır.  
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Şekil 1.9: Kapalı rakle sistemi 

 

Resim: 1.19: Raklenin görünümü 

Rakle basınç ayarı şu şekilde yapılmaktadır: 

Silindir yüzeyinden mürekkebin fazlasını sıyırmak için rakleden faydalanılmaktadır. 

Bunu yaparken mürekkebin fazlası sıyrılır, yalnız baskı yapacak alanlar (çukurcuklar) 

içindeki mürekkep kalır. Günümüzde yapılan baskılarda raklenin kalitesi ön plana 

çıkmaktadır. Önceleri bir ucu taşlanmış rakleler kullanılıyordu. Bu rakle tiplerinde silindire 

temas eden kısım aşınmadan dolayı sürekli değişiyordu. Bu da baskı kalitesini etkiliyordu. 

Bugün uç kısmı, gövde kalınlığının yarısı kadar incelikte bilenmiş rakleler kullanılmaktadır. 

Doğru açı ile silindirlere temas ettirilerek devamlı ve kaliteli bir baskı yapılmaktadır. Bu 

sıyırıcı rakle baskıya bıçak izi bırakmamalıdır. Sıyırıcı rakle çok çabuk yıprandığından, sık 

sık değiştirilmelidir. Sıyırıcı rakle gravür (baskı kalıbı) silindire paralel olarak bağlanır. 

Sıyırıcı rakle arkasında raklenin dokunma açısına, baskı basıncına ve mürekkebin akıcılığına 

bağlı olarak oluşan bir hidro-dinamik bir arka basınç oluşur. Bu basınç ise elle veya otomatik 

olarak kontrol edilmelidir. Modern tifdruk baskı makinelerinde oldukça keskin bir sıyırıcı 

rakle açısı tercih edilmelidir. 

 

Genellikle sıyırıcı raklenin temas açısı 55º-65º olmalıdır. Birleşme açısı iyi bir sonuç 

için önemlidir. Raklenin basınç ayarları ünite kenarlarındaki panodan otomatik olarak 

yapılmaktadır. Basınç ayarının fazla olması raklenin daha çabuk yıpranmasına neden 

olacaktır, az olmasında ise rakle mürekkebi düzgün sıyıramayacaktır. 
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 Elektrostatik yardım sistemi  

Elektrostatik baskı yardımı (Electrostatic Asist / ESA), elektriksel alan gücüyle baskı 

silindiri tramlarının içindeki mürekkebin, malzemeye tümüyle aktarılmasını sağlayarak 

özellikle yarım tonlu işlerdeki nokta kaybını önler. 

 

Elektrostatik yardım (elteks) sisteminin özellikleri şu şekildedir: 

 Bu sistemde, her baskı ünitesinde üç elektrot bulunmaktadır. 

 Bunlardan biri şarj, ikisi deşarj için kullanılır. 

 Elektrotlardan ilki, basılacak malzemenin doğal elektrik yükünü alır. 

 İkincisi, baskı kauçuğunun 8-15 mm üst kısmında yer alır ve şarj 

amaçlıdır. 

 Bu sistemde elektrik iletimini sağlamak üzere yüzeyi iletken veya yarı 

iletken bir malzemeyle kaplanmış özel kauçuklar kullanılır. 

 Elektrodun yarattığı elektriksel alan sayesinde, silindir tramları içindeki 

mürekkebin malzemeye tam olarak transferi sağlanır. Böylece, özellikle 

yarım tonlu baskılarda yaşanan kayıp nokta sorunu kaldırılmış veya en 

aza indirilmiş olur. 

 Üçüncü elektrot, baskı sırasında elektriksel alana maruz bırakılmış 

malzemenin elektrik yükünü almak üzere yerleştirilmiştir. 

 Basılan malzeme ve mürekkep yalıtkan malzemelerdir. Metalik 

mürekkepler ve metalik baskı malzemeleri iletken oldukları için büyük 

bir yangın riski taşır ve ESA ile kullanılmamalıdır. 

 Eğer baskıda metalik mürekkep kullanılması zorunluysa son renk olarak 

basılmalı ve metalik mürekkebin kullanıldığı ünitede ESA sistemi 

çalıştırılmamalıdır. 

 
1.2.2.3. Kurutma Ünitesi 

 

Tifdrukta her baskı ünitesinin kendine ait kurutma birimi vardır. Bu, baskısı yapılan 

malzemeyi tek veya çift taraflı bir hava akımı sarmaktadır. Burada her renk kurumuş olarak 

diğer renk üniteye ulaşır. Tifdruk baskı sisteminde süratli baskı gerçekleştiğinde mürekkebin 

film üzerinde kuruma süresi büyük önem taşır. Kısa zamanda kurumayan yaş hâlindeki 

mürekkep, diğer üniteden geçişte dağılır ve istenilen renk, baskı kalitesi elde edilemez.  

 

Resim 1.20: Tifdruk baskı makinesi 
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Mürekkebin kuruması için sıcak hava sistemi kullanılır. Uygulanan ısı baskı 

malzemesinin yüzey yapısı ve mürekkepli alanların yoğunluğuna göre değişir. Mürekkebin 

içinde kullanılan çözücüler her ne kadar havanın teması ile kısa sürede buharlaşacağı 

düşünülürse de tifdruk baskı sistemi ile dakikada 300 m/dk. baskının gerçekleştirilmesi 

nedeni ile ekstra bir kurutma ünitesine ihtiyaç duyulur. Bu kurutma üniteleri ise sıcak hava 

ve soğutma sistemlerinden oluşur. Soğutma işlemi soğutucu merdane içinden geçen suyun 

sıcaklığı ayarlanarak yapılır. Verilen havanın sıcaklığı ve basıncı, süratle baskısı gerçekleşen 

malzemeye zarar vermeyecek şekilde ayarlanır. 

 

Baskıdaki tram yoğunluğu ve basılacak malzemeye göre 30-90 ºC arasında değişen 

sıcaklıklar uygulanır. Baskı malzemesi plastik filmde ise yüksek ısıda filmde çekme 

meydana gelir ve baskı ayarı iyi olmaz, fotosel arası istenen ölçüde tutulamaz. Film PE ise 

makine hızına bağlı olarak 100 ºC’ye kadar ısı artırılabilir. 

 

Plastik film baskıları çıkış ünitesinde bobin hâlinde sarılmadan önce dönen çubuklar 

vasıtası ile ileri-geri yürüterek yolu uzatmak suretiyle tam olarak kurutur. Tifdruk baskısının 

mürekkebi bütün hücrelere nüfuz edip sayfa yüzeyine geçmek için çok akışkandır. Bu 

akışkanlık yüksek miktarda kaynama noktası düşük solvent ile sağlanır. Basılmış 

mürekkebin kuruması için, solventin sıcak hava kurutucusunda buharlaştırılması gerekir. 

 

Pek çok durumda, modern yüksek hızlı kurutucular, havayı ısıtmaya gerek kalmadan 

oda sıcaklığında çalışırlar. Hava sadece sürtünme ile ısınır. Eğer daha fazla sıcaklık isteniyor 

kurutma sisteminin yetersiz olduğu düşünülüyor ise tifdruk makinelerine ilave kurutma 

ünitesi eklenebilir. 

 

Bir tifdruk makinesinin enerji tüketiminin en az % 70’i mürekkebin kurutulmasında 

kullanılır. Kurutma işleminde ayrıca, baskı gerçekleşebilecek yüzeye göre mürekkep seçimi 

de son derece önemlidir. Basılan materyalin yüzeyine uygun, hızlı kuruyan mürekkepler 

tercih edilmelidir. Kurutmayı sadece hortumlardan geçen havanın hızı değil, ısıtıcının 

uzunluğu da önemli bir rol oynadığı için kurutucular iki uca ve filmin etrafını çevirecek 

şekilde konur. Kullanılan solvent miktarına göre daha kısa kurutma üniteleri de yeterli 

olmaktadır. 

 

1.2.2.4. Sarıcı Ünitesi 

Baskısı tamamlanmış filmin sarıldığı ünitedir (Resim1.5). Baskısı tamamlanmış filmin 

uygun bir sıkılıkta sarılması gerekir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Ekstrüzyon film makinesinde üretilmiş koronalı film üzerine size verilen klişe ile 

plastik baskı makinesini baskı yapacak konuma hazırlayınız. 

 

1.21.: Film bobini 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Klişeleri uygun şekilde klişe 

silindirine yapıştırınız. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Baskıda kullanacağınız klişeyi öğretmeninizden 

alınız. 

 Klişeleri, klişe merdanesini ortalayarak doğru 

yönde yapıştırınız. 

 Klişeyi silindire tam hizasında yapıştırınız. Bunun 

için klişe yapıştırma düzeneğinden 

yararlanabilirsiniz. 

 Film bobinini uygun şekilde 

çözgü ünitesine bağlayınız. 

 

 Film bobinini, ortalayacak şekilde göbek miline 

takınız. 

 Göbek mili ile film bobinini emniyetli şekilde 

çözgü ünitesine bağlayınız. 

 Filmin uç kısmını bant kullanarak önceki filme 

yapıştırınız. 

 Sarıcı ünitesine uygun göbek 

bobini bağlayınız. 

 

 Baskısı yapılacak filmin genişliğine uygun göbek 

bobini seçiniz. 

 Göbek mili havalı ise basınçlı hava ile bobini 

sabitleyiniz. Takozlu ise göbek bobinini 

gevşemeyecek şekilde sıkınız. 

 UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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 Filmi uygun merdane ve 

silindirler arasından geçirerek 

baskıya hazırlayınız. 

 Film önceki baskı nedeniyle silindir ve merdaneler 

arasında geçmiş ise yeni filmin uç kısmını buna 

yapıştırınız, değilse yeniden uygun şekilde 

geçiriniz. 

 Filmi sargı ünitesindeki göbek bobinine birkaç tur 

sarınız. 

 Baskıya uygun mürekkebi 

hazırlayınız. 

 

 Uygun mürekkep seçiniz ve hazneye dökülmeden 

önce iyice karıştırınız. 

 Mürekkep haznesine diğer katkı maddeleri 

(geciktirici, inceltici vb.) ekleyiniz. 

 Silindir ve merdaneleri 

temizleyiniz. 

 Silindir merdane ve klişe üzerinde toz ve boya 

artıkları bulunuyorsa bunları az solventli bir bezle 

güzelce siliniz. 

 Makineyi baskıya hazırlayınız. 

 

 Hazırlıklar tamamlandıktan sonra mürekkebin 

iyice karışması için klişe start komutunda 

makineyi bir süre çalıştırınız. 

 Boyanın iyi karışması için hazne silindirinin 

aniloks üzerine uygun basınç yapmasını 

sağlayınız. 

 Kenar kontrol ünitesi mevcutsa sıfırlayınız. 

 Fren ve tansiyon sistemini ayarlayınız. 

 Kurutucu sıcaklığını ayarlayınız. 

 Mürekkebe inceltici ilave ederek viskoziteyi 

ayarlayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma alanınızı hazırladınız mı?   

2. Klişeleri uygun şekilde klişe silindirine yapıştırdınız mı?   

3. Film bobinini uygun şekilde çözgü ünitesine bağladınız mı?   

4. Sarıcı ünitesine uygun göbek bobini taktınız mı?   

5. Filmi uygun merdane ve silindirler arasından geçirdiniz mi?   

6. Baskıya uygun mürekkep karıştırarak hazneye koydunuz mu?   

7. Silindir ve merdanelerin temizliğini kontrol ettiniz mi?   

8. Makine ve üniteleri baskıya hazır hale getirildi mi?    

9. Yaptığınız ayarları kontrol ettiniz mi?   

10. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

11. Süreyi iyi kullandınız mı? (3 saat)   
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Ekstrüzyon film makinesinde üretilmiş(YYPE, AYPE, PP üretimi yapan)  koronalı 

film üzerine size verilen baskı kalıbı(silindiri) ile tiftruk baskı  makinesinden  faydalanarak  

makineyi baskı yapacak konuma hazırlayınız.  

 

Film bobini 1.22 Film bobini 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Baskı kalıbını uygun şekilde 

yerleştiriniz. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Baskıda kullanacağınız baskı kalıbını 

öğretmeninizden alınız. 

 Baskı kalıbını uygun bir şekilde makine 

üzerindeki yerine yerleştiriniz. 

 Baskı kalıbının yüzeyi hassas olduğu için dikkatli 

olunuz. 

 Film bobinini uygun şekilde 

çözgü ünitesine bağlayınız. 

 

 Film bobinini, ortalayacak şekilde göbek miline 

takınız. 

 Göbek mili ile film bobinini emniyetli şekilde 

çözgü ünitesine bağlayınız. 

 Filmin uç kısmını bant kullanarak önceki filme 

yapıştırınız. 

 Sarıcı ünitesine uygun göbek 

bobini bağlayınız. 

 

 Baskısı yapılacak filmin genişliğine uygun göbek 

bobini seçiniz. 

 Göbek mili havalı ise basınçlı hava ile bobini 

sabitleyiniz. Takozlu ise göbek bobinini 

gevşemeyecek şekilde sıkınız. 

 UYGULAMA FAALİYETİ - 2 
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 Filmi uygun merdane ve 

silindirler arasından geçirerek 

baskıya hazırlayınız. 

 Film önceki baskı nedeniyle silindir ve merdaneler 

arasında geçmiş ise yeni filmin uç kısmını buna 

yapıştırınız, değilse yeniden uygun şekilde 

geçiriniz. 

 Filmi sargı ünitesindeki göbek bobinine birkaç tur 

sarınız. 

 Baskıya uygun mürekkebi 

hazırlayınız. 

 

 Uygun mürekkep seçiniz ve hazneye dökülmeden 

önce iyice karıştırınız. 

 Mürekkep haznesine diğer katkı maddeleri 

(geciktirici, inceltici vb.) ekleyiniz. 

 Silindir ve merdaneleri 

temizleyiniz. 

 Silindir merdane ve klişe üzerinde toz ve boya 

artıkları bulunuyorsa bunları az solventli bir bezle 

güzelce siliniz. 

 Tifdruk baskı makinesini baskıya 

hazırlayınız. 

 

 Hazırlıklar tamamlandıktan sonra mürekkebin 

iyice karışması için klişe start komutunda 

makineyi bir süre çalıştırınız. 

 Boyanın iyi karışması için hazne silindirinin 

aniloks üzerine uygun basınç yapmasını 

sağlayınız. 

 Kenar kontrol ünitesi mevcutsa sıfırlayınız. 

 Fren ve tansiyon sistemini ayarlayınız. 

 Kurutucu sıcaklığını ayarlayınız. 

 Mürekkebe inceltici ilave ederek viskoziteyi 

ayarlayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol 

ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma alanınızı hazırladınız mı?   

2. Kalıp silindirini uygun şekilde makineye bağladınız mı?   

3. Film bobinini uygun şekilde çözgü ünitesine bağladınız mı?   

4. Sarıcı ünitesine uygun göbek bobini taktınız mı?   

5. Filmi uygun merdane ve silindirler arasından geçirdiniz mi?   

6. Baskıya uygun mürekkep karıştırarak hazneye koydunuz mu?   

7. Silindir ve merdanelerin temizliğini kontrol ettiniz mi?   

8. Makine ve üniteleri baskıya hazır hâle getirildi mi?    

9. Yaptığınız ayarları kontrol ettiniz mi?   

10. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

11. Süreyi iyi kullandınız mı? (3 saat)   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi baskı makinesinin ünitelerinden birisi değildir? 

A) Baskı ünitesi 

B) Kurutma ünitesi 

C) Sargı ünitesi 

D) Kesme ünitesi 

 

2. Baskısı tamamlanmış filmin sarıldığı ünite hangisidir? 

A) Sargı ünitesi 

B) Çözgü ünitesi 

C) Kenar kontrol ünitesi 

D) Kurutma ünitesi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir baskı makinesi çeşidi değildir? 

A) Flekso 

B) Tifdruk 

C) Film ekstrüder 

D) Tambur santralli 

 

4. Film hangi silindirler arasından geçer? 

A) Hazne silindiri -aniloks 

B) Aniloks-klişe silindiri 

C) Klişe-baskı silindiri 

D) Hazne-klişe silindiri 

 

5. Üzerinde eşit derinlikte gözenekler bulunan silindir aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hazne silindiri 

B) Aniloks 

C) Klişe silindiri 

D) Baskı silindiri 

 

6. Silindir üzerinde 1 cm mesafedeki gözenek sayısına ne denir?  

A) Aniloks 

B) Tram 

C) Siliv 

D) Barkot 

 

7. İki silindir arasındaki basınç ayarına ne denir? 

A) Hazne 

B) Tram 

C) Siliv 

D) Forsa 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Aşağıdakilerden hangisi klişe silindirinin yüzeyine takılan boru şeklindeki elemandır? 

A) Hazne 

B) Siliv 

C) Tram 

D) Forsa 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

9. …………..…. ünitesi film üzerine mürekkebin aktarıldığı ünitedir. 

10. Doğrudan yüksek baskı sisteminin bir dalı olan …..………. baskı bir kabartma baskı 

yöntemidir. 

11. ...........……….. baskı makineleri baskı yapan kısımların çukur, yapmayan kısımların 

ise yüksek olduğu kalıplardan baskı yapan makinelerdir. 

12. Tifdruk baskı yönteminde renk şiddeti, çukurların derinliği ile orantılı olarak baskı 

yapılan malzemeye aktarılan ………………………ile elde edilir.  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 Plastik film baskı makinesini istenilen özellikte ürün elde edebilecek şekilde 

devreye alabileceksiniz. 

 

 
 Değişik tip baskı makinelerinin hız kontrol yöntemlerini araştırınız. 

 

2. PLASTİK FİLM BASKI MAKİNESİNİ 

DEVREYE ALMA 
 

Plastik film baskı makinesi, baskı yapabilmek için tek başına yeterli değildir. Klişe, 

mürekkep ve yardımcı sistemlere(kenar kontrol, tansiyon gergi sistemi vb.) ihtiyacı vardır.  

 

2.1. Klişe 
 

Flekso baskıda basılacak olan yazı, grafik ve şekilleri kabartma hâlinde üzerinde 

bulunduran,  bu imgeleri mürekkep aracılığı ile film üzerine aktaran lastik ve kauçuk 

kalıplara klişe denir. 

 

Resim 2.1: Klişe 

Plastik klişe ana maddesi fotopolimerdir. Fotopolimer klişe üretimindeki teknolojik 

gelişmeler sayesinde flekso baskı ile orjinaline yakın resim basmak mümkün olmuştur. 

Flekso baskı birçok işte tifdruk baskıyla yarışır hâle gelmiştir. Fotopolimer klişelerle 48 hatta 

54'lük tramlı hassas ve çok renkli baskılar yapılabilmektedir (Resim 1.31). 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: Tramlı klişe 

Kauçuk klişe, taşıyıcı katman yüzeye bastırılınca bu ayrıntılar kaybolur. Günümüzde 

sadece kaba işler için kauçuk kalıplar kullanılmaktadır. 

 

Flekso baskı işleminde, basılacak imgeyi doğrudan film üzerine aktaran eleman olan 

klişelerin, istenen özellikte üretimi ve doğru kullanımı son derece önemlidir.  

 

Bu nedenle, 

 Klişeler müşterinin istediği özellikleri verecek nitelikte sipariş edilmelidir. 

 Klişeler, kroslar rehber alınarak düzgün bir şekilde klişe silindirine 

yapıştırılmalıdır. 

 Baskı işlemi durduğu zamanlarda, klişeler güzelce temizlenmelidir. 

 Yıpranan klişeler yenisi ile değiştirilmelidir. 

 Forsa ayarı sırasında, klişe ezdirilmemelidir. 

 

Resim 2.3: Klişe yapıştırma düzeneği 

Klişeler, gelişmiş işletmelerde özel teknolojik düzeneklerle hassas bir şekilde klişe 

silindirlerine yapıştırılmaktadır. 
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 Kros (Rehber): Baskıda renklerin yerine oturmasını sağlayan kılavuz 

işaretlerdir. Klişenin en az her iki yanına konur.  

 Shore: Flekso baskıda kullanılan klişelerin sertlik derecesidir.  

 Klişe yapıştırma bandı: Klişeyi, klişe silindirine yapıştırmak için kullanılan, 

her iki yüzeyi de yapışkanlı özel bantlara klişe bandı denir. 

 

Resim 2.4:  Klişe yapıştırma bandı 

Klişe bantları değişik kalınlıklarda üretilir. Silindire yeni klişe bağlanırken eski bandın 

kalıntıları iyice temizlenir.  

 

2.2. Mürekkepler 
 

Herhangi bir motifi, resmi, yazıyı ve şekli baskı materyallerine aktaran,  materyale 

renk veren maddeye mürekkep denir. 

 

Resim 2.5: Mürekkep 

Mürekkebin yapısı, baskı yöntemlerine, baskı yüzeyinin cinsine ve basılan mürekkep 

filminde aranılan özelliklere göre değişmektedir.  

 

Kullanılacak baskı sistemi ne olursa olsun mürekkeplerin yapısında dört ana 

hammadde grubu bulunur. Bunlar: 
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 Pigmentler (renklendirici) 

 Bağlayıcılar (vernik) 

 Solventler 

 Katkı maddeleri 

 

2.2.1. Pigmentler 
 

Pigment mürekkebin en önemli kısmıdır. Mürekkebin özünü teşkil eder. Mürekkebe 

asıl rengini verir. Pigmentler, basılan mürekkep filminin; 

 Renk kalitesini, 

 Etkin boyama gücünü, 

 Şeffaf veya örtücü oluşunu,  

 Işık ve kimyasal maddelere dayanıklılık derecesini, 

 Isıya karşı mukavemetini belirler. 

 

Bu nedenle mürekkep hangi amaçla üretilecekse o amaca uygun pigment seçilmesi 

gerekir. 

 

2.2.2. Bağlayıcılar (Vernik) 
 

Toz hâlindeki pigmentler bu hâlleri ile baskı yapmaya elverişli değildir. Bağlayıcılar 

mürekkep pigmentlerini birleştiren sıvı maddedir ve en önemli görevi pigmenti baskı 

yüzeyine taşımak ve orada tutunmasını sağlamaktır. Mürekkebin pigmentten sonra en önemli 

yapı taşıdır. 

 

Bağlayıcıların özünü reçine teşkil eder. Reçine istenen özellikte bir çözücü ile 

karıştırılarak uygun bir kıvamda vernik elde edilir. Baskı malzemelerinin cinsine göre 

mürekkeplerde kullanılan reçine cinsleri de değişiktir. 

 

Bağlayıcılar mürekkebe aşağıdaki özellikleri kazandırır: 

 Baskı materyaline yapışma (adhezyon) 

 Sertlik 

 Elastikiyet 

 Parlaklık 

 Çizilme direnci 

 Kimyasal maddelere karşı direnç 

 Isı direnci 

 Reolojik (akışla ilgili) özellikler 

 

2.2.3. Solventler (Çözücüler) 
 

Solventlerin esas görevi reçineyi çözmek ve istenilen kıvama getirmektir. Diğer görevi 

ise mürekkebin viskozitesini düşürüp baskı malzemesi üzerine transferini sağlamaktır. 
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Solventler baskıdan sonra buharlaşır. Rotogravür baskıda hemen hemen tüm solventler 

kullanılabilir fakat flekso baskıda bu mümkün değildir. Flekso baskı klişeleri bazı 

solventlerden olumsuz etkilenir. Bu sistemler için en uygun solvent etil alkol, izopropil alkol, 

kısmen de etilglikoldür. Baskı sırasında mürekkebin kurumasını hızlandırmak veya 

yavaşlatmak için yine solvent kullanılır. Solventlerin doğru kullanılmaları ve viskozitelerinin 

kontrolü flekso ve rotogravür mürekkepleri için çok önemlidir.  

 

Solventler mürekkebin şu özelliklerini belirler: 

 Viskozitesini 

 Yapışkanlığını 

 Yayılmasını 

 Kuruma hızını 

 Kokusunu 

 

2.2.4. Katkı Maddeleri 
 

Bu maddeler, mürekkebin baskı derecesini arttırmak için kullanılır. En çok kullanılan 

ilave maddeler şunlardır: 

 Geciktirici: Mürekkebin kurumasını yavaşlatmayı sağlayan kimyasal maddedir.  

 Köpük önleyici: Karıştırma ve rakle ile baskı yapma anında mürekkepler 

köpürebilir. Bunu engellemek için köpük önleyici kimyasal kullanılır.  

 Mumlar: Mürekkebe kayganlık özelliği katan kimyasal maddedir. 

 Karıştırma verniği: Renksiz mürekkep demektir. Mürekkebin özelliklerini 

bozmadan rengini açmaya yarar.  

 Kurutucu: Boyanın çabuk kurumasına yarayan ve mürekkebin içerisine katılan 

bir çeşit sıvı kimyasal maddedir. 

 Plastikleştiriciler: Mürekkebe esneklik, yüzeye iyi yapışma gibi özellikleri 

arttırmak için ilave edilir.  

 

Mürekkep üretici veya pazarlayıcısının baskıcılardan isteyeceği bilgiler şunlardır:  

 Baskı yapılacak malzemenin cinsi (kâğıt, PE vb.)  

 Bu malzemeyle daha sonra yapılacak işlemler (laminasyon vb.) 

 Mürekkepte aranan özellikler  (suya, ısıya dayanıklılık vb.) 

 Kullanılacak baskı metodu (rotogravür, flekso vb.)  

 Baskı makinesi hızı, kurutma metodu  

 Kullanılan solvent cinsleri  

 

Yeni basılacak işlerde daima yeni mürekkep kullanılır ve baskıya mürekkebin orijinal 

viskozitesiyle başlanır. Klişe ve silindir durumuna göre renk, verniklenerek açılır, sonra 

mürekkep baskı viskozitesine getirilir. Daha önceden artmış mürekkepler bu mürekkebin 

içine belirli oranlarda ilave edilerek bitirilir. Baskıya yetecek miktarda mürekkep hazırlanır, 

böylece hazne kalıntısı mürekkep oluşmasına engel olunur. 
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 Baskı sırasında mürekkep kontrolü: Baskı malzemesine uygun olarak seçilen 

mürekkeple yapılan baskıda adhezyon (yapışma) kontrolü yapılır. Baskı 

bitinceye kadar sürekli viskozite kontrolü yapılır. Baskı sürekli kontrol edilir ve 

herhangi bir kalite sapması görülürse gerekli katkı maddeleri ilave edilir, gerekli 

tedbirler alınır. 

 

 Baskı sonrası yapılması gereken işlemler: Baskı bittikten sonra az bir 

solventle klişe ve silindirler üzerindeki mürekkep kalıntıları temizlenir. Artan 

mürekkepler daha sonraki baskılarda kullanılmak üzere saklanır.  

 

2.3. Baskı Makinesinde Yardımcı Sistemler 
 

Plastik film baskı makinesinde üretim sırasında bir sorun yaşanmaması ve üretimin 

daha verimli olabilmesi için bazı yardımcı sistemlere ihtiyaç vardır.  

 

2.3.1. Kenar Kontrol Sistemi 
 

Kenar kontrol sistemi, filmin baskı ünitesine hep aynı hizada baskı ünitesine girmesini 

sağlayan bir mekanizmadır(Resim 2.6) 

 

Genellikle filmden, bazen de baskı makinesinden kaynaklanan nedenlerden dolayı 

film, çözgü ünitesinden çıkıp baskı ünitesine gelene kadar sağa sola kayabilir. Bu 

olumsuzluğu ortadan kaldırmak için filmin baskı ünitesine girmesine yakın bir yere, bir 

kenar kontrol sistemi takılır. Böylece filmin sağa sola kaçıklığı kenar kontrol ünitesi 

sayesinde düzeltilir. 

 

Resim 2.6: Kenar kontrol sistemi 

Kenar kontrol ünitesi, malzeme ve zamandan tasarruf ettirir, seri bir üretim yapmayı 

sağlar. 

 

Kenar kontrol ünitesinin çalışması şu şekildedir: 

Kenar ve çizgi takibi yapılacak malzeme kenarına sensör monte edilir ve malzeme 

sensöre tanıtılır. Sensörün kenar algılaması gerçekleşince alınan sinyaller sensörden 

elektronik üniteye iletilir. Ünitede değerlendirilen sinyaller malzemenin gezme yönünün 

tersine harekete dönüştürülerek malzemenin hep aynı hizada ilerlemesi sağlanır.  
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Resim 2.7: Kenar kontrol sistemi 

Yukarıda bahsedilen konularda çözüm, makineyi başından sonuna sürekli denetim 

altında tutmaktır. Arzu edilen gerginlik herhangi bir hızda ve hız safhalarında sabit tutulur. 

Bu denetlemeyi gerçekleştirecek sistem elektromekanik gerginlik sistemidir. 

 

2.3.2. Tansiyon (Gergi) Sistemi  
 

Baskı sırasında, filmin malzemeden ve diğer unsurlardan ötürü meydana gelen 

salınımlarını ve aşırı gerginliğini önleyerek hep aynı gerginlikte çözülmesini ve sarılmasını 

sağlayan elektromekanik mekanizmaya tansiyon sistemi denir.  

 

İyi bir baskı için filmin, herhangi bir hızda ve hız değişimlerinde, uygun bir 

gerginlikte sabit tutulması gerekir. 

 

Tansiyon sisteminin çalışma prensibi şu şekildedir: 

Baskı makinesi üzerinde çözgü ünitesinin çıkışına avare merdane üzerine monte edilen 

“LoadCell”ler malzemenin avare merdane üzerine yapmış olduğu basıncı ölçer ve elektronik 

üniteye sinyal gönderir. Alınan sinyal ünite üzerinde değerlendirilerek fren kartına çıkış 

verir. Fren kartı da manyetik frene komuta eder. Bu sayede makine hangi hızda olursa olsun 

çözgü tansiyonu başlangıçta ve bitişte her zaman sabit tutulur. 

 

2.3.3. Muz Merdane 
 

Muz merdane, kırışık ve katlanarak gelen filmi, baskı ünitesine girmeden önce açan 

merdanedir. İhtiyaç duyulması hâlinde baskı makinesine sonradan monte edilebilir. 

 

Resim 2.8: Muz merdane 
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2.3.4. RAKLE (DoctorBlade) Sistemleri 
 

Rakle, kalıp silindirinden veya aniloks silindirinden mürekkebi sıyıran bıçaktır.  

Rakle, hazneden doğrudan boyayı üzerine alan aniloksun veya tifdruk baskı makinelerinde 

baskı silindirinin üzerindeki fazla boyayı sıyırır. Baskı ünitesinde rakle varsa hazne silindiri 

yoktur. 

İki çeşit rakle sistemi vardır. Bunlar: 

 Açık sistem: Rakle silindirin hazneden aldığı fazla mürekkebi sıyırır. 

 

Şekil 2.1: Rakle 

 Kapalı sistem: Silindir üzerine (aniloks veya baskı silindiri) uygun bir kuvvetle 

dayatılan rakle ve haznesi içerisine hortum aracılığı ile sürekli olarak mürekkep 

gönderilmektedir. Silindir üzerindeki fazla mürekkep rakle aracılığı ile 

sıyrılmaktadır. Rakle haznesindeki fazla mürekkep başka bir hortum aracılığı ile 

ana hazneye dönmektedir. Böylece mürekkep hava ile temas etmediği için 

içerisindeki uçucu maddelerin yok olması da önlenmiş olmaktadır. 

 

Şekil 2.2: Kapalı rakle sistemi  

  



 

 37 

 

 

Resim 2.9: Raklenin görünümü 

2.4. Baskı Makinesinde Ürün Elde Etme 
 

Baskı makinelerinin çalışma şekli, baskı yöntemleri ve teknolojik özelliklerden dolayı 

farklılık göstermekle beraber, birçok yönden birbirine benzemektedir. Aşağıda bir stack tip 

flekso baskı makinesinde ürün elde etme işlem sırası açıklanmıştır. 

 

2.4.1. Makineyi Baskıya Hazırlama 
 Ana panodan makinenin şalteri açılır. 

 Klişe start butonuna basılarak hazne ve aniloks merdanelerin mürekkebi 

karıştırması sağlanır. Mürekkep ve katkı maddesi eksikliği varsa ilave edilir. 

 Baskısı yapılacak film bobini, uygun yönde ve merdaneyi ortalayacak şekilde 

çözgü ünitesine takılarak önceki filme yapıştırılır. 

 Sargı ünitesine yeni bobin takılarak film üzerine elle birkaç tur sardırılır. 

 Kenar kontrol ünitesi varsa ünite sıfırlanır.   

 Mürekkep yeterince karıştıktan sonra baskı işlemine geçilir. 
 

2.4.2. Makinenin Çalıştırılması ve Baskı İşlemi  
 Start butonuna basarak makine düşük hızda çalıştırılır. 

 Birinci baskı ünitesinden başlanarak forsa ayarları sırasıyla seri olarak yapılır. 

Baskı filmi ortalayınca kenar kontrol ünitesi devreye alınır. 

 Film gerginliği kontrol edilerek gerekli tansiyon ayarlaması yapılır. 

 Baskı sürekli kontrol edilir. Baskıda herhangi bir kalite sapması (çapaklanma, 

gölgelenme, baskının çıkmaması vb.) görülürse gerekli ayarlamalar yapılır. 

 Kurutma ünitesi sıcaklıkları kontrol edilir. Yeterli kuruma sağlanamıyorsa 

sıcaklık arttırılır. 

 Mürekkep ve viskozitesi sürekli kontrol edilir. Varsa eksiklikleri giderilir. 

 Basılan film bobini bitene kadar bu kontrollere devam edilir. 
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2.4.3. Makinenin Kapatılması 

 
 Basılan film bobini bitmek üzereyken stop butonuna basılarak makine 

durdurulur. 

 Baskısı yapılan film bobini, sargı ünitesinden ezilmeyecek, vurulmayacak 

şekilde alınır. 

 Klişe, aniloks ve hazne merdaneleri yeterince geriye çekilir.  

 Baskı bittikten sonra, az bir solventle klişe ve silindirler iyice temizlenir, çizik 

olup olmadığı kontrol edilir. Temizlik sırasında silindirleri az miktarda 

çevirebilmek için klişe start butonu kullanılır.  

 Ana panodan makinenin şalteri kapatılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ekstrüzyon film makinesinde üretilmiş koronalı film üzerine size verilen klişe ile 

baskı makinesinde baskı yapınız. 

 

Resim 2.10 Film ekstrüzyon makinesinde üretilmiş koronalı ürün 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Klişeleri uygun şekilde klişe 

silindirine yapıştırınız. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Baskıda kullanacağınız klişeyi öğretmeninizden 

alınız. 

 Klişeleri, klişe merdanesini ortalayarak doğru 

yönde yapıştırınız. 

 Klişeyi silindire tam hizasında yapıştırınız. Bunun 

için klişe yapıştırma düzeneğinden 

yararlanabilirsiniz. 

 Film bobinini uygun şekilde 

çözgü ünitesine bağlayınız. 

 

 Film bobinini, ortalayacak şekilde göbek miline 

takınız. 

 Göbek mili ile film bobinini emniyetli şekilde 

çözgü ünitesine bağlayınız. 

 Filmin uç kısmını bant kullanarak önceki filme 

yapıştırınız. 

 Sarıcı ünitesine uygun göbek 

bobini bağlayınız. 

 

 Baskısı yapılacak filmin genişliğine uygun göbek 

bobini seçiniz. 

 Göbek mili havalı ise basınçlı hava ile bobini 

sabitleyiniz. Takozlu ise göbek bobinini 

gevşemeyecek şekilde sıkınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ - 1 

UYGULAMA FAALİYETİ - 1  
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 Filmi uygun merdane ve 

silindirler arasından geçirerek 

baskıya hazırlayınız. 

 Film önceki baskı nedeniyle silindir ve merdaneler 

arasında geçmiş ise yeni filmin uç kısmını buna 

yapıştırınız, değilse yeniden uygun şekilde 

geçiriniz. 

 Filmi sargı ünitesindeki göbek bobinine birkaç tur 

sarınız. 

 Baskıya uygun mürekkebi 

hazırlayınız. 

 

 Uygun mürekkep seçiniz ve hazneye dökülmeden 

önce iyice karıştırınız. 

 Mürekkep haznesine diğer katkı maddeleri 

(geciktirici, inceltici vb.) ekleyiniz. 

 Silindir ve merdaneleri 

temizleyiniz. 

 Silindir merdane ve klişe üzerinde toz ve boya 

artıkları bulunuyorsa bunları az solventli bir bezle 

güzelce siliniz. 

 Makineyi baskıya hazırlayınız. 

 

 Hazırlıklar tamamlandıktan sonra mürekkebin 

iyice karışması için klişe start komutunda 

makineyi bir süre çalıştırınız. 

 Boyanın iyi karışması için hazne silindirinin 

aniloks üzerine uygun basınç yapmasını 

sağlayınız. 

 Kenar kontrol ünitesi mevcutsa sıfırlayınız. 

 Fren ve tansiyon sistemini ayarlayınız. 

 Kurutucu sıcaklığını ayarlayınız. 

 Mürekkebe inceltici ilave ederek viskoziteyi 

ayarlayınız. 

 Baskı makinesini uygun hızda 

çalıştırınız ve forsa ayarlarını 

yapınız. 

 Fazla fire vermemek için makineyi start butonuna 

basarak düşük hızda çalıştırınız. 

 Seri bir şekilde forsa ayarlarını yapınız. 

 Film baskıyı ortalayınca varsa kenar kontrol 

ünitesini devreye alınız. 

 Makineye hız veriniz ve baskıyı inceleyiniz, 

gerekiyorsa forsa ince ayarını yapınız. 

 Ürünü sürekli kontrol ediniz, 

varsa hataları gideriniz. 

 

 Baskıda çıkmama, inceltici azalması, baskının 

kayması, gerginin artması veya azalması gibi 

olumsuzluklar oluşursa gerekli tedbirleri alınız. 
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 Üretim sonunda makineyi 

durdurunuz. 

 Bobin üzerinde film bitmeden (bitmeye yakın) 

stop butonuna basarak makineyi durdurunuz. 

 Baskısı yapılan film bobinini zedelemeden yerine 

kaldırınız. 

 Silindirleri birbirinden yeteri 

kadar ayırınız. 

 Baskı işlemine devam edilmeyecekse silindirlerin 

birbiri üzerine baskı yaparak zarar vermesini 

önlemek için birbirinden 2-3 mm uzaklaştırılır. 

 Klişe temizliği sırasında hazne ve aniloks silindir 

grubunu dişliden kurtarınız. 

 Klişe ve silindirleri temizleyiniz. 
 Baskı sonrası klişe ve silindirleri az bir solventle 

(inceltici) iyice temizleyiniz. 

 Şalteri kapatınız. 

 

 Makine ana panosundan şalteri kapatınız. 

 Çalışma sonunda makinenin ve çalışma ortamının 

temizliğini ve düzenini sağlayınız. 

 Çalışma sırasında lütfen iş etiğine uyunuz ve 

beraber çalıştığınız insanlara saygılı olunuz. 

  



 

 42 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma alanınızı hazırladınız mı?   

2. Klişeleri uygun şekilde klişe silindirine yapıştırdınız mı?   

3. Film bobinini uygun şekilde çözgü ünitesine bağladınız mı?   

4. Sarıcı ünitesine uygun göbek bobini taktınız mı?   

5. Filmi uygun merdane ve silindirler arasından geçirdiniz mi?   

6. Baskıya uygun mürekkep karıştırarak hazneye koydunuz mu?   

7. Silindir ve merdanelerin temizliğini kontrol ettiniz mi?   

8. Makine ve üniteleri baskıya hazır hale getirildi mi?    

9. Makineyi düşük hızda çalıştırarak uygun forsa ayarını yaptınız 

mı? 

  

10. Baskı istenen kalitede oldu mu?   

11. Üretim sonunda makineyi uygun şekilde durdurdunuz mu?   

12. Silindirleri birbirinden yeteri kadar ayırarak klişe ve silindirleri 

sildiniz mi? 

  

13. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

14. Süreyi iyi kullandınız mı? (3 saat)   
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Ekstrüzyon film makinesinde üretilmiş(YYPE, AYPE, PP üretimi yapan) koronalı 

film üzerine size verilen baskı kalıbı(silindiri)  ve tifdruk baskı makinesi ile baskı yapınız.   

 

Resim 2.11 Film ekstrüzyon makinesinde üretilmiş koronalı ürün 

  

UYGULAMA FAALİYETİ -2 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Baskı kalıbını uygun şekilde 

yerleştiriniz. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Baskıda kullanacağınız baskı kalıbını 

öğretmeninizden alınız. 

 Baskı kalıbını uygun bir şekilde makine üzerindeki 

yerine yerleştiriniz. 

 Baskı kalıbının yüzeyi hassas olduğu için dikkatli 

olunuz. 

 Film bobinini uygun şekilde çözgü 

ünitesine bağlayınız. 

 

 Film bobinini, ortalayacak şekilde göbek miline 

takınız. 

 Göbek mili ile film bobinini emniyetli şekilde 

çözgü ünitesine bağlayınız. 

 Filmin uç kısmını bant kullanarak önceki filme 

yapıştırınız. 

 Sarıcı ünitesine uygun göbek 

bobini bağlayınız. 

 

 Baskısı yapılacak filmin genişliğine uygun göbek 

bobini seçiniz. 

 Göbek mili havalı ise basınçlı hava ile bobini 

sabitleyiniz. Takozlu ise göbek bobinini 

gevşemeyecek şekilde sıkınız. 

 Filmi uygun merdane ve silindirler 

arasından geçirerek baskıya 

hazırlayınız. 

 Film önceki baskı nedeniyle silindir ve merdaneler 

arasında geçmiş ise yeni filmin uç kısmını buna 

yapıştırınız, değilse yeniden uygun şekilde 

geçiriniz. 

 Filmi sargı ünitesindeki göbek bobinine birkaç tur 

sarınız. 

 Baskıya uygun mürekkebi 

hazırlayınız. 

 

 Uygun mürekkep seçiniz ve hazneye dökülmeden 

önce iyice karıştırınız. 

 Mürekkep haznesine diğer katkı maddeleri 

(geciktirici, inceltici vb.) ekleyiniz. 

 Silindir ve merdaneleri 

temizleyiniz. 

 Silindir merdane ve klişe üzerinde toz ve boya 

artıkları bulunuyorsa bunları az solventli bir bezle 

güzelce siliniz. 
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 Tiftruk baskı makinesini baskıya 

hazırlayınız. 

 

 Hazırlıklar tamamlandıktan sonra mürekkebin 

iyice karışması için klişe start komutunda 

makineyi bir süre çalıştırınız. 

 Boyanın iyi karışması için hazne silindirinin 

aniloks üzerine uygun basınç yapmasını 

sağlayınız. 

 Kenar kontrol ünitesi mevcutsa sıfırlayınız. 

 Fren ve tansiyon sistemini ayarlayınız. 

 Kurutucu sıcaklığını ayarlayınız. 

 Mürekkebe inceltici ilave ederek viskoziteyi 

ayarlayınız. 

 Tiftruk baskı makinesini uygun 

hızda çalıştırınız ve forsa 

ayarlarını yapınız. 

 Fazla fire vermemek için makineyi start butonuna 

basarak düşük hızda çalıştırınız. 

 Seri bir şekilde forsa ayarlarını yapınız. 

 Film baskıyı ortalayınca varsa kenar kontrol 

ünitesini devreye alınız. 

 Makineye hız veriniz ve baskıyı inceleyiniz 

gerekiyorsa forsa ince ayarını yapınız. 

 Ürünü sürekli kontrol ediniz, varsa 

hataları gideriniz. 

 

 Baskıda çıkmama, inceltici azalması, baskının 

kayması, gerginin artması veya azalması gibi 

olumsuzluklar oluşursa gerekli tedbirleri alınız. 

 Üretim sonunda makineyi 

durdurunuz. 

 Bobin üzerinde film bitmeden (bitmeye yakın) 

stop butonuna basarak makineyi durdurunuz. 

 Baskısı yapılan film bobinini zedelemeden yerine 

kaldırınız. 

 Silindirleri birbirinden yeteri 

kadar ayırınız. 

 Baskı işlemine devam edilmeyecekse silindirlerin 

birbiri üzerine baskı yaparak zarar vermesini 

önlemek için birbirinden 2-3 mm uzaklaştırılır. 

 Baskı kalıbı temizliği sırasında hazne ve rakleyi 

birbirinden uzaklaştırınız. Grubunu dişliden 

kurtarınız. 

 Baskı kalıbı ve silindirleri 

temizleyiniz. 

 Baskı sonrası baskı kalıbı ve silindirleri az bir 

solventle (inceltici) iyice temizleyiniz. 

 Şalteri kapatınız. 

 .  

 Makine ana panosundan şalteri kapatınız. 

 Çalışma sonunda makinenin ve çalışma ortamının 

temizliğini ve düzenini sağlayınız. 

 Çalışma sırasında lütfen iş etiğine uyunuz ve 

beraber çalıştığınız insanlara saygılı olunuz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol 

ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma alanınızı hazırladınız mı?   

2. Kalıp silindirini uygun şekilde makineye bağladınız mı?   

3. Film bobinini uygun şekilde çözgü ünitesine bağladınız mı?   

4. Sarıcı ünitesine uygun göbek bobini taktınız mı?   

5. Filmi uygun merdane ve silindirler arasından geçirdiniz mi?   

6. Baskıya uygun özellikte mürekkep karışımı hazırladınız mı?   

7. Silindir ve merdanelerin temizliğini kontrol ettiniz mi?   

8. Makine ve üniteleri baskıya hazır hale getirildi mi?    

9. Makineyi düşük hızda çalıştırarak uygun forsa ayarını yaptınız 

mı? 

  

10. Baskı istenen kalitede oldu mu?   

11. Üretim sonunda makineyi uygun şekilde durdurdunuz mu?   

12. Silindirleri birbirinden yeteri kadar ayırarak kalıp silindirlerini 

sildiniz mi? 

  

13. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

14. Süreyi iyi kullandınız mı? (3 saat)   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

1. Filmin baskı ünitesine hep aynı hizada girmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Tansiyon sistemi 

B) Muz merdane 

C) Kenar kontrol sistemi 

D) Doktor blade sistemi  

 

2. Muz merdanenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Filmin baskı ünitesine hep aynı hizada girmesini sağlamak 

B) Kırışık ve katlanarak gelen filmi, baskı ünitesine girmeden önce açmak 

C) Filmin hep aynı gerginlikte çözülmesini ve sarılmasını sağlamak 

D) Silindir üzerindeki fazla mürekkebi sıyırmak 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi rakle (doctorblade) sistemleridir? 

A) Açık-kapalı sistem 

B) Ters-düz sistem 

C) Bıçaklı-bıçaksız sistem 

D) Mürekkepli-mürekkepsiz sistem 

 

4. Herhangi bir motifi, resmi, yazıyı veya şekli baskı materyaline aktaran, ona renk veren 

madde aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vernik 

B) Reçine  

C) Solvent 

D) Mürekkep 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi mürekkebin yapısında bulunan ana ham madde grubundan 

birisi değildir? 

A) Pigmentler 

B) Geciktirici 

C) Bağlayıcılar 

D) Solventler 

 

6. Mürekkebe asıl rengini veren madde aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pigment 

B) Bağlayıcı 

C) Solvent 

D) Geciktirici 

 

7. Flekso baskı işleminde, basılacak imgeyi doğrudan film üzerine aktaran eleman 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kros 

B) Shore 

C) Kurutucu 

D) Klişe 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Aşağıdakilerden hangisi baskı makinesinde ürün elde etme işlem basamaklarından 

birisi değildir? 

A) Kurutma ünitesi sıcaklıkları kontrol edilir. 

B) Klişe, aniloks ve hazne merdaneleri yeterince geriye çekilir. 

C) Uygun çene ısıları girilir. 

D) Klişe ve silindirler iyice temizlenir. 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
9. Filmin salınımlarını ve aşırı gerginliğini önleyerek hep aynı gerginlikte çözülmesini ve 

sarılmasını sağlayan elektromekanik mekanizmaya ……….……………sistemi denir.  

10. ……..………. mürekkebin kurumasını yavaşlatmayı sağlayan kimyasal maddedir.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

Plastik baskı makinelerinde meydana gelen üretim hatalarını istenen özelliklerde ürün 

elde edecek şekilde giderebileceksiniz.  

 

 
 

 

 Baskı işleminde en çok rastlanılan baskı hatalarını araştırarak sınıfa sununuz.  

 Film özelliğine göre mürekkep seçimini araştırarak yazılı olarak öğretmeninize 

sununuz. 

3. BASKI MAKİNELERİNDE ÜRETİM 

HATALARI VE GİDERİLMESİ 
 

3.1. Plastik Film Baskı Üretim Hataları ve Olası Çözüm Önerileri 
 

Flekso baskı ve tifdruk baskı makinelerinde değişik sebep ve etkenlerden dolayı 

üretim hatalı olabilmektedir. Üretim verimli olabilmesi için oluşan bu hataların en aza 

indirilmesi gerekmektedir.  

 

3.1.1. Arka Verme 
 

Sarım esnasında, baskısı yapılmış yüzeydeki mürekkebin, baskı yapılan materyalin 

arka yüzeyine bulaşması veya geçmesi durumudur. 

 

Resim 3.1: Arka verme 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 50 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 
  Mürekkep filmi tam kurutma 

yapılmadan sarım yapılıyor. 

 Hızlandırıcı solvent kullanınız. 

 Kurutma sistemini kontrol ediniz. 

 Viskoziteyi düşürünüz. 

 Sıyırma bıçaklarının basıncını düşürünüz.  

 Baskı yüzeyinde solvent kalıntıları 

mevcuttur. 

 1. madde gibi mürekkep film kalınlığını kabul 

edilebilir en aza indiriniz. Aşırı yavaşlatıcı 

solvent kullanmayınız. 

 Aşırı sarım basıncı mevcut 

 

 Bobin sarım basıncını azaltınız. 

 Her iki yüzeyi de koronalı 

filmlerde baskılı yüzey diğer 

yüzeye temas ediyor. 

 Sarım basıncını azaltınız. Daha etkin kurutma 

sağlayınız. Gerekiyorsa bloklaşma önleyici 

vernik kullanınız. 

 Bazı filmlerde plastikleştiriciler 

yüzeye göç edebilir. 

 Sarım basıncını azaltınız. Bloklaşma önleyici 

vernik kullanınız. 
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3.1.2. Baskı Atlaması 
 

Klişenin bazı kısımlarının baskı vermemesi yani oluşturulan yazı şekil veya resmin bir 

kısmının çıkmaması durumudur.  

 

Resim 3.2: Baskı atlaması 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Klişe kötü hazırlanmış. 

 

 Yeni klişe hazırlatınız. 

 Presör silindiri çok az basıyor.  Forse ayarını tekrar kontrol ediniz. 

 Klişe silindiri sıçrama yapıyor. 

 

 Klişe silindiri ve dişlilerin merkezleme 

ayarını, mil yataklarının aşınmasını ve klişe 

silindir milinin düzgünlüğünü kontrol ediniz. 

Dişli sisteminin temiz olup olmadığını kontrol 

ediniz. 
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3.1.3. Baskı Yönünde Oluşan Çizgiler 
Baskıda oluşturulan yazı, şekil veya resmin dışında istenmeyen ve baskı boyunca 

oluşan çizgilerdir. 

 

Resim 3.3: Baskı yönünde oluşan çizgiler 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Aniloks veya mürekkep transfer 

silindirinin kauçuğu hasarlıdır. 

 

 Aniloks üzerinde oluşacak sert noktalar 

transfer silindiri kauçuğunu bozar. Aniloks ve 

transfer silindiri kauçuğunu tesviye ediniz. 

 Sıyırma bıçağı zedelenmiş olabilir. 

 

 Bıçağı zımparalayınız veya yenisi ile 

değiştiriniz. 

 

3.1.4. Bloklaşma 
 

Materyalin sarımı sırasında katmanların birbirine yapışması ve açılmasının zorlaşması 

durumudur. 

 

Resim 3.4: Bloklaşma 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Mürekkep yavaş kuruyor.   Kurutma sistemlerini kontrol ediniz.  

 Aşırı miktarda yavaşlatıcı solvent 

kullanmayınız. 

 Mürekkep filminde solvent 

kalıntısı mevcuttur. 

 Solvent karışımını kontrol ediniz.  

 Materyal sıcak iken sarılıyor.  Soğutma silindiri kullanınız. 

 Sarım basıncı çok fazladır.  Sarım basıncını azaltınız. 
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3.1.5. Bobin Dalgalanması 
 

Filmin baskı sırasında doğru bir yön izlememesi ve dalgalanması nedeniyle bobinin 

düzgün sarılamamasıdır (Resim 3.5 ve 3.6). 

 

Resim 3.5: Bobin dalgalanması 

 

Resim 3.6: Bobin dalgalanması 

 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Baskı makinesi ayarsız.  Makine ayarlarını gözden geçiriniz. 

 

 Presör silindiri üzerinde yabancı 

maddeler mevcuttur. 

 Silindir yüzeylerini silip temizleyiniz. 

 Baskı materyali cinsine göre fazla 

sıcaklık uygulanıyor. (Örnek 

polietilen) 

 Kurutma sıcaklığını azaltınız. 

 

 

 

 Bobin kılavuzları işlemiyor veya 

ayarsız. 

 

 Bobin kılavuzlarını temizleyiniz ve kontrol 

ediniz. 
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3.1.6. Beneklenme 
 

Baskılı yüzeyde benekli görünüm oluşması ve netliğin kaybolması durumudur. 

.  

Resim 3.7: Beneklenme 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Zayıf mürekkep kullanılıyor 

(Yapışkanlık az). 

 

 Yeni mürekkep ilavesi ile viskoziteyi 

yükseltiniz. Yapışmayı arttırmak için vernik 

ilave ediniz. 

 Klişe yüzeyleri kötü  Yeni klişe bağlayınız. 

 Aniloks hücre duvarı genişliği çok 

fazladır. 

 

 Aniloksun aşınmasını kontrol ediniz. Yeni 

aniloks kullanınız. 

 Klişe yüzeyinde toz, çapak gibi 

yabancı maddeler var. 

 

 Klişeyi tam olarak temizleyiniz. 

 Presör silindirinin yüzeyi kirli veya 

çukurludur. 

 Baskı silindirinin yüzeyindeki yağ, mürekkep, 

mum ve benzeri kirleri temizleyiniz. 

 Materyal yüzeyi muntazam 

değildir 

 Baskı materyalini değiştiriniz veya daha 

yumuşak klişe kullanınız. 

 Muntazam olmayan emici yüzeyler  Daha yumuşak klişe veya daha örtücü 

mürekkep sorunu çözebilir. 

 Mürekkep yayılması bozuk  Mürekkep satıcı veya teknik elemanına 

danışınız. 

 Mürekkep kirlenmiş olabilir.  Mürekkebi değiştiriniz veya yeni mürekkep 

ilave ediniz. 
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3.1.7. Doldurma 
 

Klişe yüzeyinde mürekkep birikmesi, ince yazı ve desenlerdeki tramlar dolması 

durumu (Resim 3.8 ve 3.9). 

 

Resim 3.8: Doldurma 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Mürekkepte pigment kalıntıları 

var. 

 İyi ezilmiş mürekkep kullanınız. 

 Mürekkepte istenmeyen yabancı 

toz, lif, kir veya metal zerreleri 

mevcuttur. 

 Mürekkebi süzerek kullanınız. 

 

 Aşırı derecede ince yazı ve tram 

tasarımı yapılmış. 

 Tasarımı tekrar gözden geçiriniz. 

 Presör silindir kauçuğu çok 

yumuşaktır. 

 Mevcut sertlikten 10 birim (Shore A) daha 

sert kauçuk kullanınız. 

 Basınçlar çok yüksek  Basınçları iyi ayarlayınız. 

 Klişe fazla mürekkep alıyor. 

 

 Daha yüksek tramlı (transfer hacmi daha az 

olan) aniloks kullanınız veya sıyırma 

bıçaklarını ayarlayınız. 

 Mürekkep hızlı kuruyor.  Yavaşlatıcı solvent kullanınız veya baskı 

hızını arttırınız. 
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3.1.8. Donuk Baskı 
 

Baskının net çıkmaması, kontrast eksikliği veya puslu baskı durumu (Resim 3.10). 

 

Resim 3.9: Donuk baskı 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Klişe zayıf veya eskimiştir.  Yeni klişe bağlayınız. 

 Klişe basıncı çok yüksektir.  Basıncı azaltınız. Yastıklı klişe yapıştırma 

bandı kullanınız. 

 Viskozite çok düşüktür.  Yeni mürekkep ilave ederek viskoziteyi 

yükseltiniz. 

 Mürekkepler kirlenmiş olabilir.  Yeni ve daha şeffaf proses renkler kullanınız. 

 

3.1.9. Klişenin Fazla Mürekkep Alması 
 

Aniloks veya klişenin aşırı miktarda mürekkep alması durumudur (Resim 3.11 –

Resim3.12 –Resim3.13). 

 

Resim 3.10: Klişenin fazla mürekkep alması 

 

Resim 3.11: Fazla mürekkep 
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Resim 3.12: Klişenin fazla mürekkep alması 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Solventle inceltme yetersiz.  Viskoziteyi düşürerek mürekkebi inceltiniz. 

 Mürekkep transfer silindiri açıklığı 

çok fazladır. 

 Silindir açıklık ayarını kontrol ediniz, açıklığı 

azaltınız. 

 Aniloks parametreleri yanlıştır.  Baskı materyali ve tasarıma uygun olacak 

aniloks için üreticisi ile temasa geçiniz. 

 Sıyırma bıçağı ayarı bozuktur.  Bıçak ayarı yapınız. Eğer bıçak aşınmış ise 

yenisi ile değiştiriniz. 

 Solvent dengesizliği viskozite 

artışı yapabilir. 

 Mürekkep satıcısı ve teknik elemanına 

danışınız. 

 

3.1.10. Zayıf Mürekkep 
 

Mürekkebin materyal üzerindeki renk şiddetinin zayıf olması durumudur. 

 

Resim 3.13: Zayıf mürekkep 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Mürekkep aşırı inceltilmiştir 

(vizkozite düşük). 

 Yeni mürekkep ilavesi ile viskoziteyi 

yükseltiniz. 

 Mürekkep transfer silindiri açıklığı 

çok azdır. 

 Silindir açıklık ayarını kontrol ediniz ve 

gerekiyorsa açıklığı attırınız. 

 Aniloks parametreleri yanlıştır.  Baskı materyali ve tasarıma uygun olacak 

aniloks için üreticisi ile temasa geçiniz. 

 Aniloks aşırı yıpranmış  Yeni aniloks kullanınız. 

 Aniloks kirli veya hücreler 

tıkalıdır. 

 Uygun temizleme sıvıları ve fırça ile aniloksu 

temizleyiniz. Aniloksu periyodik aralıklarla 

temizleyiniz. 

 Ağır pigmentli mürekkeplerde 

yumuşak çökme olabilir. 

 Mürekkebi hazneye boşaltmadan önce iyice 

karıştırınız. 
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3.1.11. Gölge Oluşması 
 

Baskı etrafında istenmeyen çizgilerin meydana gelmesi durumudur. 

 

Resim 3.14: Gölge oluşması 

 

Resim 3.15: Gölge oluşması 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Materyal ile klişe arasındaki basınç 

çok fazladır. 

 Forse ayarlarını yeniden yapınız. Basıncı 

azaltınız. 

 Kullanılan klişeler kötüdür.  Klişeleri solventle temizleyiniz. 

 Klişe kenarları bozuktur.  Yeni klişe bağlayınız. 

 Klişe silindiri ekseni etrafında 

dönmüyor. 
 Eksen ayarlarını kontrol ediniz. 

 Klişe çok serttir. 

 

 Daha yumuşak klişe kullanınız. 

 Klişe yapıştırma bandı ince veya 

çok serttir. 

 

 Daha elastik veya yastık tipli klişe bandı 

kullanınız. 

 



 

 59 

3.1.12. Klişenin Boya Transferinin Zayıflığı 
 

Klişenin tam veya kısmi olarak yeterli mürekkebi transfer etmemesidir. 

 

Resim 3.16: Klişe boya transferinin zayıflığı 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Aniloksun aynı bölgesinden 

mürekkep alan iki klişeden ilki 

mürekkep aldıktan sonra ikincisine 

aniloks tarafından mürekkep 

verilememesidir. 

 Klişe silindir çapını değiştiriniz veya 

mürekkepleme silindiri ile aniloks silindiri hız 

oranını ayarlayınız. 

 Aniloks yüzeyi kirli veya 

tıkanmıştır. 

 

 Aniloksu uygun temizlik yöntemleri ile 

temizleyiniz. Fırça kullanınız. Periyodik 

olarak temizleme yapınız. 

 

3.1.13. Mürekkebin Hızlı Kuruması 
Mürekkebin aniloks ve klişe üzerinde kuruması ve materyale yeterli transfer 

yapılamaması durumudur(Resim 3.18). 

 

Resim 3.17 Mürekkebin hızlı kuruması 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Solvent seçimi yanlıştır.  Solvent seçimini doğru yapınız.  

 Klişe aniloks temas bölgesine yakın 

yerlerde hava akımları mevcut. 

 Hava akımlarını azaltınız. 

 Hazne kapakları kullanılmıyor. 

 

 Hazne kapaklarını kapalı tutunuz. 

 Uygun olmayan mürekkep ile 

çalışılıyor. 

 Baskı yapılacak materyale uygun mürekkep 

kullanınız. Gerekirse mürekkep satıcısına 

ve teknik elemana danışınız. 
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3.1.14. Mürekkebin Yavaş Kuruması 
 

Mürekkebin materyal üzerinde kurumaması, bulaşma, arkaya geçme veya bloklaşma 

olması durumudur. 

 

Resim 3.18: Mürekkebin yavaş kuruması 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Solvent seçimi yanlıştır.   Solvent seçimini doğru yapınız. 

 Kurutma sistemi yetersizdir. 

 

 Kurutma sistemini baskı hızını 

karşılayabilecek şekilde yeniden 

ayarlayınız. 

 Mürekkep seçimi yanlıştır.  Mürekkep seçimini doğru yapınız. 

 Mürekkep baskı viskozitesi çok 

yüksektir. 

 Viskoziteyi azaltınız. Viskozite ölçümleri 

her 20–30 dakikada bir yapılmalıdır. 

 

3.1.15. Kanama 
Alt rengin üstteki renge bulaşması durumudur. 

 

Resim 3.19: Kanama 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Alt renk çok yavaş veya üst renk çok 

hızlı kuruyor. 

 Kuruma hızını ayarlayınız. Üste gelen 

rengin bulaşmaması için önceki rengin 

kurumuş olması gerekir. 

 Materyaldeki plastikleştiricilerin 

mürekkep boyar maddelerini 

etkilemesidir. 

 Bilinmeyen plastikleştirici içeren 

materyalleri dikkatli kullanınız ve tercihen 

boyar maddeli mürekkep kullanmayınız. 
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3.1.16. Baskı Kayması 
 

Desenin bir bölümünün diğeri ile üst üste gelmemesi, çakışmaması durumudur.  

 

Resim 3.20: Baskı kayması 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Klişe kötü yerleştirilmiştir.  

 

 Klişeyi tekrar yerleştiriniz, yeniden 

ayarlayınız.  

 Bobin sarım basıncı yanlıştır.  Bobin sarım basıncını baskı hızına göre 

ayarlayınız. 

 Bobin gerilimi yanlıştır.  Bobin gerilimini ayarlayınız. 

 Bobin sıcaklığı çok yüksektir.  Kurutma sıcaklıklarını kontrol ediniz. 

 Taşıyıcı merdaneler frenleme 

yapıyor. 

 Taşıyıcı merdanelerin serbest veya baskı 

hızında dönmesini temin ediniz. 

 Baskı materyalinde kalınlık 

sapmaları mevcut 

 Baskı materyali üreticisi ile görüşünüz. 

Daha nitelikli materyal kullanınız. 

 

3.1.17. Filmde Oluşan Kırılgan Yapı 
 

Baskı materyalinin elastikiyetini kaybetmesi ve kırılgan, sert bir yapıya sahip 

olmasıdır. 

 

Resim 3.21: Filmde oluşan kırılgan yapı 

Muhtemel Sebep Olası Çözüm ve Önlem 

 Kurutma sistemindeki aşırı sıcaklık 

nedeniyle film materyalindeki 

plastikleştiricinin azalmasıdır. 

 Bobin sıcaklığını kontrol ediniz. 
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3.1.18. Klişe Şişmesi 
 

Klişenin ebatları zamanla büyüyor ve yumuşaklığı artıyor. 

 

Resim 3.22: Klişe şişmesi 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Kullanılan mürekkep veya solventler 

klişe için uygun değildir. 

 Kullanılmakta olan klişe için tavsiye 

edilmeyen solventleri kullanmayınız. 

Mürekkep ve klişe üreticilerine danışınız. 

 Aşırı köpük kırıcı kullanılması klişe 

şişmesi yaratabilir.  Köpük kırıcı kullanımını azaltınız. 

 

3.1.19. İstenmeyen Koku 
Baskılı yüzeyin istenmeyen koku yayması durumudur.  
 

Muhtemel Sebep Olası Çözüm ve Önlemler 

 Kuru film içinde kalan, eser 

miktardaki solventlerdir. 

 Solvent dengesini ayarlayınız ve çok yavaş 

buharlaşan solventlerden kaçınınız. 

 Kurutma sisteminin verimliliğini kontrol 

ediniz. Gerekiyorsa sıcaklığı arttırınız. 

 Baskı hızını yavaşlatınız. Maliyet 

ucuzlatmak amacıyla mürekkep için 

önerilmemiş solventleri kullanmayınız. 

3.1.20. Mürekkepte Köpüklenme 
 

Mürekkebin, haznedeki dolaşımı sırasında köpüklenmesi durumudur. 

 

Resim 3.23: Mürekkepte köpüklenme 
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Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Mürekkebin köpük kırıcı dengesi 

yanlıştır 

 Mürekkep satıcısı ve teknik elemanına 

danışınız. Gerekirse köpük kırıcı ilavesi 

yapınız. 

 Mürekkep geri dönüşte hazneye çok 

yüksekten dökülüyor. 

 Geri dönüşü kontrol ediniz. Mümkünse 

yatay meyilli bir yüzey kullanınız. 

 Hazne ve transfer silindirleri hızlı 

dönüyor. 

 Hazne ve transfer silindirlerinin dönme 

hızlarını kontrol ediniz. 

 Pompa sistemi çok hızlı çalışıyor.  Devridaim pompasını kontrol ediniz. 

 

3.1.21. Pelteleşme 
 

Mürekkebin akıcılığının bozulması, temas ettiği yüzeylere yapışması durumudur.  
 

Muhtemel Sebep Olası Çözüm ve Önlemler 

 Mürekkep sisteminde yanlış solvent 

kullanılıyor veya solvent karışım 

oranları yanlıştır. 

 Doğru solvent ilavesi yapınız. 

 Mürekkep satıcısı ve teknik elemanına 

danışınız. 
 

3.1.22. Saçaklanma 
 

Baskıda kenarların ve sınır hatlarının düzgün çıkmaması durumudur. 

 

Resim 3.24: Saçaklanma 

 

Resim 3.25: Saçaklanma 
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Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Aniloks silindiri ile klişe silindiri 

arasındaki basınç ayarsızdır. 

 Basıncı ayarlarını yeniden yapınız. 

  

 Mürekkep, klişe veya aniloks 

üzerinde kuruyor. 

 Solvent seçimini doğru yapınız. Hazne 

kapaklarını kapalı tutunuz. 

 Mürekkep transfer silindir açıklığı 

ayarsızdır. 

 Mürekkep transfer silindir açıklığını 

ayarlayınız. 

 Mürekkep transfer silindiri kötü veya 

eskimiştir. 

 Transfer silindirinin yüzeyini düzelttiriniz 

veya uygun olan yenisi ile değiştiriniz. 

 Viskozite kontrolü yapılmamıştır.   Mürekkep viskozitesini ayarlayınız.  

 Yüzeydeki lif ve tozlar klişeyi 

kirletiyor. 

 Yüzeyi temiz materyal seçiniz ve fazla 

yapışkan mürekkep kullanmayınız. 

 Statik elektrik yüklenmiştir.  Statik elektrik giderici tel çubuk kullanınız. 

 

3.1.23. Tekrar Eden Delikler 
 

Aynı şekle sahip küçük deliklerin baskıda tekrarı etmesi durumudur.  
 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Mürekkep aniloks üzerinde çok hızlı 

kuruyor ve klişeye gerekli transferi 

yapamıyor. 

 Yavaşlatıcı solvent kullanınız. Hazne 

kapaklarını kapalı tutunuz. Ara kurutma 

sistemini kontrol ediniz. 

 Aniloks aşınmıştır.  Aniloksu kontrol ediniz. Gerekiyorsa yenisi 

ile değiştiriniz. 

 

3.1.24. Mürekkebin İyi Yapışmaması 
 

Mürekkebin baskı yüzeyine adhezyon vermemesi, bant testinde 

çıkmasıdır.(Resim3.27). Çitileme testinde dökülmesi durumudur. (Resim3.28).  

 

 

Resim 3.26: Bant testi 
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Resim 3.27: Çitileme testi 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Mürekkep seçimi yanlıştır.  Mürekkep satıcısı ve teknik elemanına 

danışınız. 

 Mürekkep çok fazla inceltilmiştir.  Yeni mürekkep ilave ederek viskoziteyi 

yükseltiniz. 

 Kurutma yetersizdir.  Kurutma sıcaklığını ve hava üfleme 

debisini yükseltiniz. 

 Zayıf koronalı materyaldir.  Korona kalemi ile korona kontrolü yapınız. 

İyi adhezyon (yapışma) için materyal yüzey 

gerilimi mürekkep yüzey gerilimine eşit 

olmalıdır. 

 Materyal yüzeyi kirli veya yağlı 

olabilir. 

 Baskı materyali üreticisi ile görüşünüz. 

 

3.1.25. İğne Deliği Görüntüsü 
 

Zemin baskıda iğne ucu boyutlarında delikli görüntü oluşması durumudur. 

 

Resim 3.28: İğne deliği görüntüsü 

  



 

 66 

 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Bazı baskı materyallerinin yüzeyi 

bozuktur. 

 Materyal üreticisi ile temasa geçiniz. 

 Mürekkep materyal üzerinde sürekli 

film oluşturamıyor. 

 Uygulanan film kalınlığını arttırınız. 

Aniloksun klişe silindirine ve klişe 

silindirinin materyale olan basınç ayarlarını 

kontrol ediniz. Forse ayarları düşük ise 

yükseltiniz. Mürekkep satıcısı ve teknik 

elemanına danışınız. 

 Aşırı köpük kırıcı kullanılmış.  Yeni mürekkep ilave ediniz. Fazla köpük 

kırıcı kullanmayınız. 

 Presör silindiri kirli.   Silindiri temizleyiniz. 

 Mürekkep çok hızlı kuruyor, yayılma 

tam olmuyor. 

 Yavaşlatıcı solvent ilave ediniz, baskı hızını 

arttırınız. 

 Aniloks çok aşınmış.  Aniloksu kontrol ediniz. Yenisi ile 

değiştiriniz. 

 

3.1.26. Yolma 
 

Basılan ilk rengin materyal yüzeyinden diğer klişelere transfer olması durumudur. 

 

Resim 3.29: Yolma 

 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 İlk renk yavaş kuruyor.  İlk renge hızlandırıcı solvent ilave ediniz. 

Ara kurutma sıcaklığını yükseltiniz. 

 İkinci renk çok hızlı kuruyor.  İkinci renge yavaşlatıcı solvent ilave ediniz. 

Kurutma sistemini kontrol ediniz. 

 İkinci rengin viskozitesi çok 

yüksektir. 

 Viskoziteyi düşürünüz. 
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3.1.27. Zayıf Mürekkep Transferi 
 

Mürekkebin materyal yüzeyine yeterince transfer edilememesi durumudur. 

 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Mürekkep fazla inceltilmiş.  Yeni mürekkep ilavesi ile viskoziteyi 

yükseltiniz. 

 Mürekkep klişede kuruyor.  Yavaşlatıcı solvent kullanınız. Hızlı kuruma 

bölümüne bakınız. 

 Materyal mürekkep kabul etmiyor.  Mürekkep satıcısı ve teknik elemanına 

danışınız. Uygun mürekkep seçimi yapınız. 

 Basınç ayarları bozuktur. 

 

 Silindir basınçlarını kontrol ediniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bir flekso baskı makinesinde (Resim 3.30) baskısı yapılan üründe oluşabilecek 

hataları tespit ederek çözüm yollarını uygulayınız. 

 

Resim 3.30  Baskı makinesi 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Ürün hatalarını tespit ediniz. 

 Ürün hata tespitinde baskı makinesinde ürün 

hataları bilgilerinden yararlanınız. 

 Korona kalemi kullanarak, koronanın uygun olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 

 Baskı makinesi ünitelerinin doğru olarak çalışıp 

çalışmadığını kontrol ediniz. 

 Yapılan baskıda, çapaklanma, baskı atlaması, 

beneklenme, zayıf mürekkep vb. hatalar olup 

olmadığını gözle kontrol ediniz. 

 

 Çalışma sırasında mürekkebin çıkıp çıkmadığını 

kontrol ediniz. Bunun için geniş bir banttan 

yararlanabilirsiniz. 

 

 Mürekkep içerisine yabancı maddelerin karışıp 

karışmadığını kontrol ediniz. 

 Çıkan ilk baskısı yapılmış film bobininden 

numune alarak elle, gözle ve çeşitli ölçme kontrol 

aletleri ile detaylı bir hata tespiti yapınız. 
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 Ürün hata sebeplerini tespit ediniz. 

 Ürün hata sebeplerini araştırırken baskı işleminde 

hata sebepleri bilgilerinden yararlanınız. 

 Öncelikle tespit ettiğiniz hatanın hangi unsurdan 

(makine, çalışan, hammadde, çevre) 

kaynaklandığını bulunuz. 

 Hangi unsurdan kaynaklandığını bulduktan sonra 

hata sebebini tespit ediniz. 

 Uygun çözüm yöntemini 

uygulayınız. 

 Uygun çözüm yöntemini belirlemek için baskı 

makinelerinde, baskı hataları çözüm yolları 

bilgilerinden yararlanınız. 

 Uygun çözüm yöntemini tespit ediniz. 

 Tespit ettiğiniz çözüm yöntemini uygulayınız.  

 Çözüm yöntemini uygularken gerekli güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 Uyguladığınız çözüm yöntemini 

kontrol ederek hatanın giderilip 

giderilmediğini tespit ediniz. 

 Uyguladığınız çözüm yönteminin doğruluğunu 

kontrol ediniz. 

 Hataların tespit edilmesi önerilerini de dikkate 

alarak, uygulanan çözüm yönteminin hatayı 

giderip gidemediğini kontrol ediniz. 

 Uyguladığınız çözüm yönteminin, başka hatalara 

sebebiyet verip vermediğini, kontrol ediniz. 

 Çalışma sonunda makinenin ve çalışma ortamının 

temizliğini ve düzenini sağlayınız.  

 Çalışma sırasında lütfen iş etiğine uyunuz ve 

beraber çalıştığınız insanlara saygılı olunuz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol 

ediniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Çalışma alanınızı hazırladınız mı?   

2. Makineyi devreye aldınız mı?   

3. Baskı makinesi ünitelerinin doğru olarak çalışıp çalışmadığını 

kontrol ettiniz mi? 

  

4. Mürekkep içerisine yabancı maddelerin karışıp karışmadığını 

kontrol ettiniz mi? 

  

5. Ürünü inceleyip ürün hatalarını tespit ettiniz mi?   

6. Üründe hataya sebep olan nedenleri tespit ettiniz mi?   

7. Ürün hatalarını gidermek için uygun çözüm yöntemlerini 

uyguladınız mı? 

  

8. Uyguladığınız çözüm yöntemini kontrol ederek hatanın giderilip 

giderilmediğini tespit ettiniz mi? 

  

9. Üretim sonunda makineyi uygun şekilde durdurdunuz mu?   

10. Silindirleri birbirinden yeteri kadar ayırarak klişe ve silindirleri 

sildiniz mi? 

  

11. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

12. Süreyi iyi kullandınız mı? (3 saat)   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Arka verme hatası ne demektir? 

A) Mürekkebin baskı yapılan materyalin arka yüzeyine bulaşması veya geçmesidir. 

B) Klişenin bazı kısımlarının baskı vermemesidir. 

C) Film materyalinin sarımda birbirine yapışmasıdır. 

D) Baskılı yüzeyde benekli görünüm oluşması ve netliğin kaybolmasıdır. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi baskı atlamasının sebeplerinden biridir? 

A) Aşırı sarım basıncı 

B) Sıyırma bıçağının zedelenmiş olmasıdır. 

C) Klişenin kötü hazırlanmasıdır.  

D) Klişenin fazla mürekkep almasıdır. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bloklaşmanın sebeplerinden değildir? 

A) Sarım basıncının çok fazla olması 

B) Materyalin sıcak iken sarılması 

C) Mürekkebin yavaş kuruması 

D) Klişe yüzeylerinin kötü olması 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bobin dalgalanmasının sebeplerinden değildir? 

A) Baskı makinesinin ayarının yanlış olmasıdır.  

B) Presör silindiri üzerinde yabancı maddelerin bulunmasıdır. 

C) Mürekkebin yavaş kurumasıdır. 

D) Bobin kılavuzlarının işlememesi veya ayarsız olmasıdır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi beneklenmenin sebeplerinden değildir? 

A) Zayıf mürekkep kullanılmasıdır. 

B) Klişe yüzeylerinin kötü olmasıdır. 

C) Klişe yüzeyinde toz, çapak gibi yabancı maddelerin olmasıdır. 

D) Sarım basıncının yüksek olmasıdır.  

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, donuk proses baskının sebeplerinden değildir?  

A) Klişenin fazla mürekkep almasıdır. 

B) Klişe basıncının çok yüksek olmasıdır. 

C) Viskozitenin çok düşük olmasıdır. 

D) Klişenin zayıf veya eskimiş olmasıdır. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, baskıda zayıf mürekkep hatasının sebeplerinden değildir? 

A) Mürekkebin aşırı inceltilmesidir. 

B) Kurutma sisteminin yetersiz olmasıdır. 

C) Aniloksun aşırı yıpranmasıdır. 

D) Aniloks parametrelerinin yanlış olmasıdır. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Hayalet baskı ne demektir? 

A) Baskı etrafında istenmeyen çizgilerin meydana gelmesidir. 

B) Alt rengin üst renge bulaşmasıdır. 

C) Klişenin tam veya kısmi olarak yeterli mürekkebi transfer etmemesidir.  

D) Baskılı yüzeyin istenmeyen koku yaymasıdır. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı ifade ediyor? 

A) Mürekkebin materyal üzerindeki renk şiddetinin zayıf olmasıdır. 

B) Baskı etrafında istenmeyen çizgilerin meydana gelmesidir. 

C) Desenin bir bölümünün diğeri ile üst üste gelmemesidir. 

D) Alt rengin üst renge bulaşmasıdır. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi klişe şişmesinin sebeplerindendir? 

A) Kurutma sistemindeki aşırı sıcaklık 

B) Aşırı köpük kırıcı kullanılmasıdır.  

C) Mürekkebin geri dönüşünde, hazneye çok yüksekten dökülmesidir. 

D) Bobin sarım basıncının yanlış olmasıdır. 

 

 
DEĞERLENDİRME 

 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Öğretim faaliyetlerindeki işlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak polietilen 

ham madde kullanarak koronalı film üzerine baskı yapma işlemini gerçekleştiriniz. 

 

Baskısı yapılan üründe oluşabilecek hataları tespit ederek uygun çözüm yollarını 

uygulayınız. 

 

Resim 3.31 Flekso baskı makinesi 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma alanınızı hazırladınız mı?   

2. Klişeleri uygun şekilde klişe silindirine yapıştırdınız mı?   

3. Film bobinini uygun şekilde çözgü ünitesine bağladınız mı?   

4. Filmi uygun merdane ve silindirler arasından geçirdiniz mi?   

5. Baskıya uygun mürekkep karıştırarak hazneye koydunuz mu?   

6. Makine ve üniteleri baskıya hazır hâle getirdiniz mi?    

7. Makineyi düşük hızda çalıştırarak uygun forsa ayarı yaptınız mı?   

8. Baskıyı kontrol ederek varsa hataları giderdiniz mi?   

9. Üretim sonunda makineyi uygun şekilde durdurdunuz mu?   

10. Silindirleri birbirinden yeteri kadar ayırarak klişe ve silindirleri 

sildiniz mi? 

  

11. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

12. Süreyi iyi kullandınız mı? (3 saat)   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1 D 

2 A 

3 C 

4 C 

5 B 

6 B 

7 D 

8 B 

9 baskı 

10 flekso 

11 tifdruk (rotogravür) 

12 
mürekkep miktarının 

değiştirilmesi 

13 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 A 

4 D 

5 B 

6 A 

7 D 

8 C 

9 tansiyon-gergi sistemi 

10 geciktirici 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 77 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 C 

5 D 

6 A 

7 B 

8 C 

9 D 

10 B 
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