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AÇIKLAMALAR 
KOD 543M00252 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI Plastik Film Kesim 

MODÜLÜN TANIMI Kesim bilgilerini kullanarak kesim makinelerinde üretim 

yapma yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE -40/32- 

ÖN KOŞUL Modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Plastik film makinelerinde kesim yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında plastik film 

makinelerinde istenilen özelliklerde kesim yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Film kesim makinesini kesim yapmaya uygun değerlere 

ayarlayabileceksiniz. 

2. Önceden üretilmiş plastik filmin istenilen özellikte 

kesimini yapabileceksiniz. 

3. Plastik film kesim makinelerinde meydana gelen üretim 

hatalarını istenilen ürün özelliklerini elde edecek şekilde 

giderebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye 

Donanım: Film bobini, kesim makinesi ve aparatları, ağız 

açma bıçağı, 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. 

AÇIKLAMALAR 
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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. Ne kadar 

farklı, zevkli ve üretim çeşitliliği olduğunu gördünüz. Teknolojik gelişmelerin plastik 

teknolojisi alanına uygulanması ile üretim artmakta, üretim yöntemleri gelişmektedir. 

 

Değerli öğrenciler, 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 hâldeki film bobinlerinin poşet ve torba hâline getirilmeleri bir takım bilgi ve 

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

işlemleri plastik teknolojisi alanında önemli bir konudur. 

 

Plastik Film Kesim modülü kesim becerilerinin kazandırılması için hazırlanmış bir 

modüldür. Bu modülü tamamladığınız zaman sizler, film bobinlerini istenen kalitede 

kesebileceksiniz. Ayrıca bu işlemleri gerçekleştirmek için gerekli kesim 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 kesim makinesini kesim yapmaya uygun değerlere ayarlayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Plastik poşet ve torba kesimi yapan plastik işleme firmalarını ziyaret ederek ve 

ilgili internet adreslerini araştırarak plastik poşet ve torba kesiminde kullanılan 

yardımcı aparatları araştırınız. 

 Poşetlerde takviye yapıştırma şekillerini araştırınız. 

 

1. FİLM KESİM AYARLARI 
 

Plastik film kesim makinelerinde üretim yapabilmek için kesim makinelerini iyi 

tanımalı ve üniteleri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bu şekilde üretim hem verimli olur 

hem  de sürekli olur.. 
 

1.1. Kesim Makineleri 
 

Film ekstrüder makinesinde çekilmiş ve baskı makinesinde baskısı yapılmış yarı 

mamul hâldeki film bobinini kesme ve sıcak yapıştırma işlemleri ile poşet ve torba hâline 

getiren makinelere kesim makinesi denir (Resim 1.1). 
 

1.1.1. Kesim Makinesinin Üniteleri 
 

Kesim makineleri birçok kısımdan meydana gelmesine rağmen beş temel ünitesi 

bulunmaktadır. 

 

Resim 1.1: Kesim makinesi ve temel üniteleri 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1.1.1. Çözgü Ünitesi 
 

Kesimi yapılacak film bobininin bağlandığı ünitedir (Resim 1.2). Film, bobini 

ortalayacak şekilde havalı merdaneye takılır daha sonra havalı merdaneyle birlikte çözgü 

ünitesine bağlanır. Kesim sırasında filmin gergin olması gerekir. Film, çözgü ünitesinden 

kesme ve sıcak yapıştırma ünitesine gelene kadar birçok merdaneden geçirilir. Burada 

sensörle kontrol edilen merdaneler sayesinde filmin sürekli gergin bir şekilde olması 

sağlanır. 

 

Resim 1.2: Çözgü ünitesi 

1.1.1.2. Kontrol Ünitesi 
 

Gelişmiş tezgâhlarda kontrol ünitesi PLC kumandalıdır(Resim 1.3). Kontrol 

ünitesinde poşetle ve makineyle ilgili her türlü ayarlama işlemleri dijital olarak yapılır. 

Bunlar poşet boyu, demetteki poşet adedi, makinenin hızı, çene sıcaklık değerleri, taşıma 

bant mesafesi vb. olarak sayılabilir 

 

Resim 1.3: Kontrol panosu 

1.1.1.3. Kesme ve Sıcak Yapıştırma Ünitesi 
 

Alt ve üst çeneleri ile bıçak sayesinde, filmin ayarlanan boyda hem kesildiği hem de 

sıcak olarak yapıştırıldığı ünitedir (Resim 1.4).  Burada yapıştırılıp kesilen film sıcak bir 

iğneye geçirilerek istenilen sayıda demetlenir. Üretilen poşetin yapıştırılan kısımlarının 

sağlamlığı açısından makinenin önemli ünitelerinden biridir. Makinenin hızı çenelerin 

dakikadaki iniş (vuruş ) sayısına göre belirlenir. 
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Dikişlerin oluşabilmesi için çenelere yapıştırılan ve belirli düzeyde ısıyı ileterek 

yalıtkanlığı sağlayan parça yaygın olarak teflon ticari adıyla bilinen politetrafloretilen 

polimerinden üretilmektedir.  

 

 

Resim 1.4:  Kesme ve sıcak yapıştırma ünitesi 

 

Poşet üretiminde iyi bir sıcak yapıştırma için teflon parçalar son derece önemlidir. 

Teflon parçaları yapıştırırken şunlara dikkat edilmelidir: 

 Üst ve alt çeneler uygun şekilde temizlenir. 

 Çene yüzeyleri ince bir zımpara ile zımparalanır. 

 Çene ebatlarına uygun teflon parçalar hazırlanır. 

 Teflon parçalar itinalı bir şekilde çeneye yapıştırılır. 

 Teflon parçalarda kırışıklık ve hava boşluğu olup olmadığı kontrol edilir. 
 

 Çene sıcaklık değerlerinin seçimi 
 

Poşette sıcak yapıştırmanın sağlam olması için alt ve üst çene sıcaklık değerleri doğru 

seçilmelidir. Isı değerleri seçilirken şu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır: 

 Teflon kalınlığı 

 Film kalınlığı 

 Film hammaddesi ve katkı maddeleri 

 Ürün kesme hızı 

 

1.1.1.4. Ağız Açma Ünitesi 
 

Pnömatik veya hidrolik çalışan pres ve preslere bağlı bıçaklar aracılığı ile belirli boyda 

kesilip ağızları yapıştırılmış film demetlerine atlet ağız açan ünitedir. Atlet ağzı açılan poşet 

demeti, kıskaçla çekilirken fire kısmı presle tutulur ve bir taşıma bandı ile taşınır. 
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Resim 1.5: Ağız açma ünitesi   Resim 1.6:  Ağız açma bıçağı 

 

Resim 1.6’da bir ağız açma bıçağı görülmektedir. Ağız biçimi ve ölçüsüne göre 

hazırlanan bıçak, özel hazırlanan ağaç bir levhaya çakılarak hazırlanır. Kesim sırasında 

eğilmemesi için bıçak özel, esnek bir malzeme ile desteklenir. Ağız açma bıçağı zamanla 

körlenebilir. Körlenen bıçaklar, bilenerek tekrar kullanılır. 
 

1.1.1.5. Konveyör ve Taşıma Bandı Ünitesi 

 

Poşet demetini ağız açma presi ve bıçağının altına getiren, oradan da konveyörle çekip 

taşıma bandı ile paketleme elemanına ileten ünitedir. 

 

Konveyörün ve taşıma bandının taşıma ve sarma mesafesi ayarlanabilmektedir.   

 

Resim 1.7: Konveyör ve taşıma bandı ünitesi 
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1.1.2. Kesim Makinesi Çeşitleri 
 

 Dip dikiş çalışan kesim makineleri 

 Yan kesim çalışan kesim makineleri 

 Takviye aparatlı çalışan yan kesim makineleri (el geçme) 

 Brother (kulplu) aparatlı çalışan kesim makineleri 

 Yapışkan bant aparatla çalışan kesim makineleri 

 Özel aparatlı kesim makineleri 
 

  Çift dikiş (atlet poşet) çalışan kesim makineleri 

 Tek hatlı atlet poşet kesim makineleri 

 Çok hatlı atlet poşet kesim makineleri 
 

1.1.2.1. Dip Dikiş Çalışan Kesim Makineleri 
 

Dip dikiş çalışan kesim makineleri bobin hâlinde çift kat gelen filmi belirli boylarda 

kesen ve sadece alt kısmını sıcak olarak yapıştıran kesim makineleridir (Resim 1.8). Bu 

torbalar ürünlerin paketlenmesinde kullanılmakta ve ağızları çeşitli yöntemlerle 

kapatılmaktadır. 
 

 

Resim 1.8: Dip dikiş çalışan kesim makinesi  Şekil 1.1: Torba  

 

Kesme yapıştırma ünitesi, her vuruşta bir önceki torbanın ağız kısmını keserken aynı 

anda bir sonraki poşetin dip kısmını sıcak olarak yapıştırmaktadır. 

 

1.1.2.2. Yan Kesim Çalışan Kesim Makineleri 

 

Yan kesim çalışan kesim makineleri bobin hâlinde bir tarafı açık çift kat olarak gelen 

filmi belirli boylarda kesip her iki tarafını da sıcak olarak yapıştıran makinelerdir. Yan kesim 

makinelerinin dip kesim makinelerinden farkı sıcak yapıştırma çenelerinin çalışma şeklidir. 
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Resim 1.9: Yan kesim çalışan kesim makineleri 

 

Burada üretilen poşetin açık olan ağzı kesimin devamı olan aparatlarda işleme tabi 

tutularak tutma ağızları ve kulpları oluşturulmaktadır. Filmin açık olan ağzının oluşturulması 

ise filmin bir kenarı kesme ve yapıştırma ünitesine gelmeden bir bıçakla kesilmekte ya da tek 

kat gelen film üçgen bir aparattan (Resim 1.10) geçirilerek tam ortadan ikiye katlanmaktadır.  

 

 

Resim 1.10: Üçgen aparat 

 

Yan kesim çalışan kesim makinelerinde üretilen torba ve poşetler daha çok 

mağazalarda satılan ürünlerin taşınması için müşteriye verilen ya da çocuk bezi ve tuvalet 

kâğıdı gibi çok sayıdaki ürünlerin paketlenmesinde kullanılan torba ve poşetlerdir.  

 

Taşınacak malzemenin özelliklerine ve müşteri talebine göre ağız (tutma) kısımları 

değişik tarzlarda yapılmaktadır.  
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Resim 1.11: El geçme poşet  Şekil 1.2: Yan kesimde üretilen poşet 

 

 Takviye aparatlı çalışan yan kesim makineleri 
 

El geçme ağızlı: El geçme ağzı oluşturulan poşetlerde poşetin el geçme yerinin iç 

kısmına ilave bir film tabakasını sıcak olarak yapıştıran kesim makinesine takviye aparatlı 

çalışan yan kesim makinesi denir (Resim 1.12 ve 13). 
 

El geçme ağızlı poşetler, ağır maddeler taşınırken kopabilir. Bunu önlemek için bu 

tutma kısımlarına çeşitli kalınlıklarda film tabakası sıcak olarak yapıştırılır. 

 

     

Resim 1.12: Takviye aparatı   Resim 1.13: Takviye aparatı 

       (yandan görünüşü)                         (önden görünüşü) 

 

Takviye film tabakası yapıştırıldıktan sonra işlemin devamı olan ünitede (Resim 1.14)  

el geçme kısmı (poşet taşınırken tutulan kısım) açılır (Resim 1.15). 
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Resim 1.14: Takviyeli poşetin oluşturulması Resim 1.15: Takviyeli poşet 

 Brother (kulplu) aparatlı çalışan kesim makineleri 
 

Poşeti tutabilmek için uzun ince film tabakalarını uçlarından sıcak olarak poşetin açık 

olan ağızlarının her iki iç tarafına yapıştıran kesim makinelerine brother sap aparatlı yan 

kesim makinesi denir. Brother saplı poşet örnekleri Resim 1.16’da görülmektedir. 

     

Resim 1.16: Brother saplı poşetler 

Yan kesim makinelerine resim 1.17’de görülen brother sap ünitesi eklenerek bu tipteki 

poşetler üretilmektedir. 

    

Resim 1.17: Brother sap aparatı 
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 Yapışkan bant aparatla çalışan kesim makineleri 
 

Ürün torba içerisine konduktan sonra ağız kısımlarının kolayca kapatılması için 

torbaların ağız kısımları müşteri talebine göre yapışkan bantlı olarak üretilebilir(Resim 1.18). 

Yapışkan bant kısmını bir aparatla oluşturmak mümkündür. Bu tip kesim makinelerine 

yapışkan bant aparatla çalışan yan kesim makineleri denir. 

 

Resim 1.18: Yapışkan bantlı poşetler 

 Özel aparatlı çalışan kesim makineleri 
 

Müşteri talepleri ve ürün özelliklerine göre çok farklı tarzlarda torba ve poşet üretimi 

gerçekleştirilmektedir. Örneğin, kilitli torba, grift bantlı (geniş bantlı) vb. yan kesim 

makinelerine bu ve benzeri aparatlar ilave edilerek istenilen özellikte üretim 

gerçekleştirilmektedir. 
 

1.1.2.3. Çift Dikiş Çalışan (Atlet Poşet) Kesim Makineleri 

 

Kesme ve sıcak yapıştırma ünitesine körüklü olarak gelen filmin dip ve ağız kısmını 

çift dikişle yapıştırıp belirli boylarda kesen ve ağız açma ünitesinde atlet ağzı oluşturan 

kesim makinelerine çift dikiş çalışan (atlet ağız ) kesim makinesi denir. Atlet poşet örnekleri 

Resim 1.9’ da görülmektedir. 

  

Şekil 1.3: Atlet poşet                                     Resim 1.19:  Atlet poşet 
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 Atlet poşet kesim makineleri  
 

 Tek hatlı atlet poşet kesim makineleri 

 Çok hatlı atlet poşet kesim makineleri olmak üzere iki tipte üretilir. 
 

 Tek hatlı atlet poşet kesim makineleri 
 

Sadece bir film bobininin bağlanıp kesiminin yapılabildiği atlet poşet kesim 

makineleridir. 

 

Resim 1.20: Tek hatlı atlet poşet kesim makinesi 

 Çok hatlı atlet poşet kesim makineleri 
 

Birden çok film bobininin aynı anda bağlanıp kesiminin yapılabildiği atlet poşet kesim 

makineleridir. Bu makinelerde daha seri üretim yapmak mümkündür. 

 

Resim 1.21: Çok hatlı atlet poşet kesim makineleri 
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Plastik kesim makinelerinin devreye alınabilmesi için makinenin ayarlarının istenilen 

seviyede olması gerekir. Makinenin ayarlarının istenilen seviyede olması üretim sürekli ve 

verimli olmasını sağlar.  
 

1.2. Kesim Ayarları 
 

Plastik kesim makinelerinde üretilen poşetler hassas işler olduğu için ayar safhalarında 

dikkatli olunmalıdır.  
 

1.2.1. Isı Ayarlarını Yapma 
 

Plastik film makinesinde üretilen ürünlerin hem dikiş kaynağının oluşturulması hem 

de poşetlerin kesim makinesinde kesilebilmesi için ısı ayarlarının yapılması gerekir. Isı 

ayarlarının yapılırken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Bunlar: 
 

 Ürünün cinsi(ham madde ve katkı maddeleri) 

 Ürünün et kalınlığı 

 Makinenin hızı gibi etkenler sıcaklık ayarlarını direkt etkiler. 

 

Resim 1.22: Isı termostatları ve butonları 

 

Çalışmaya başlamadan önce bu ayarların yapılması gerekir. Üretim sırasında da 

üretilen poşetlerin kontrol edilmesinde üretimin verimliliğini arttırır. Maliyet giderlerini 

azaltır. Hurda miktarı düşürür.  
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Resim 1.23: Isı termostatı 

1.2.2. Kesim Hız Ayarları 
 

Plastik film makinesinde üretilen ürünlerin hem dikiş kaynağının oluşturulması hem 

de poşetlerin kesim makinesinde kesilebilmesi için hız ayarlarının yapılması gerekir. Hız 

ayarlarının yapılırken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Bunlar: 
 

 Ürünün cinsi(ham madde ve katkı maddeleri) 

 Ürünün et kalınlığı 

 Makinenin ısı ayarları gibi etkenler sıcaklık ayarlarını direkt etkiler. 

 

Resim 1.24: Çalışma ekranı 
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Çalışmaya başlamadan önce bu ayarların yapılması gerekir. Üretim sırasında da 

üretilen poşetlerin kontrol edilmesinde üretimin verimliliğini arttırır. Maliyet giderlerini 

azaltır. Hurda miktarı düşürür.  

 

Yukarıdaki resimde makinenin 140 A/dk. olarak görünmektedir. Makine bir dakika 

içinde kesilmekte olan poşet sayısının 140 adet olduğunu gösterir. Bu değerin yerine 

ekrandan başka bir değer yazılmaz ve bu değer ekrandan sıfırlanamaz. Makinenin hızı poşet 

boyuna göre otomatik olarak değişmektedir. Potansiyometrenin maksimum değeri, seçilen 

poşet boyu değeri için maksimum hız değerini gösterir. 

 

Makinenin hızını yükseltmek için kontrol paneli üzerindeki potansiyometreyi saat 

yönünde çevrilir. 

 

Makinenin hızını azaltmak için kontrol paneli üzerindeki potansiyometre  saat 

yönünün tersine çevrilir. 
 

1.2.3. Hava Ayarları 
 

Plastik film makinelerinin genelde birçok ünitesi pnömatik(hava) ile çalışır. Sistemde 

kullanılan hava basıncı değeri 4-6 bardır. Aynı zamanda plastik film kesim makinesinde 

üretim sistemini oluşturan bütün pnömatik ünitelerin ve kısımların  hava ayarlarının 

yapılması gerekir. 

 

Üretim sırasında poşetlerin istiflenmesi sırasında kullanılan hava şiddeti çok 

önemlidir. Özellikle poşetlerin uç kısımların katlanmaması ve düzgün olması gerekir. Aksi 

takdirde poşet uçlarını yakalayıp soğuk kesim ünitesine götüren maşalar dengeli bir şekilde 

poşet uçlarını tutamazlar ve uygun bir ağız açma işlemi gerçekleşmez. 

 

Birde kesilecek filmin servo motorlar yardımı ile çekilmesi esnasında gergin bir 

şekilde çekilmesini sağlayan balerin bölgesindeki hava basıncının yeterli miktarda olması 

filmin düzenli bir şekilde kesilmesini sağlar. 
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Resim 1.25: Yan gövde kontrol panelleri 
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1.2.4. Fotosel Ayarları: 
 

Plastik film kesim makinesinde fotoselli çalışmanın amacı, baskılı poşetlerde poşet 

boylarının ve kesim noktalarının hep aynı olmasını sağlamaktır. Bu şekilde baskılı poşetler 

sürekli aynı boyda ve hatasız kesilir. Biliniyor ki çekilen film bobinin poşet hâline 

getirilmesinin son aşaması plastik kesim makinelerinde belirli boylarda kesilmesidir. Bu 

noktada fotosel ayarlarının dikkatle ve özenle yapılması gerekmektedir.  
 

Fotoselli çalışma ayarı: 
 

Makinada fotoselli çalışma yapabilmemiz için keseceğimiz bobinin baskılı olması 

gerekir. 
 

 Fotoselin açık veya kapalı seçilmesi: Baskılı kesim yapmak için panel 

üzerinde fotosel seçim sayfasına girilir. Fotoseli açık konumuna getirilir. 

Fotoselsiz bobin kesilecekse bu konum kapalı tutulmalıdır. 

 Baskı boyunun girilmesi: Baskılı poşetin baskı çizgisi ve diğer baskı çizgisi 

arasındaki mesafe metre ile ölçülür. Bu değer operatör panelinin boy haznesine 

girilir (500 mm). 

 Baskı çizgisinin renk fotoseline göre ayarlanması: Poşetin üzerinde bulunan 

baskı çizgisinin poşet jog butonu yardımıyla çenenin ağzına kadar getirilir. 

Çizginin nereye geldiğini görmek için çene yukarıya kaldırılır. Baskı çizgisi 

istenilen yere geldiğinde çene aşağıya indirilip çene somunu sıkılır. Daha sonra 

makine düz zemin üzerindeki renk fotoselinin bağlı olduğu grup manuel olarak 

hareket ettirilerek renk fotoselinin diğer baskı çizgisinin üzerine gelmesi 

sağlanır. 

 Rengin tanıtılması: Renk fotoselli üzerinde iki adet tuş bulunur. Bunlar BKGD 

diğeri MARK tuşlarıdır. Renk fotoselini zemin yani baskı olmayan yere 

getirilir. BKGD tuşuna 5 saniye basılarak zemin tanıtılır. Daha sonra renk 

fotoselinin altındaki ışık baskı çizgisinin üzerine getirilir. Diğer tuş yani 

MARK tuşuna 5 saniye basılarak renk tanıtılır. Renk fotoseli üzerindeki yeşil 

ve kırmızı ışıkların yanması sağlanır. Renk fotoselini baskı çizgisi üzerinden 

uzaklaştırdığımızda renk fotoselli üzerindeki kırmızı ışığın sönmesi gerekir. 

Tekrar ren fotoselini çizgi üzerine getirdiğimizde kırmızı ışık yanması gerekir. 

Eğer yanmıyor ise renk tanıtılma işlemi tekrardan yapılması gerekmektedir. 

Bunlar talimatlara uygun şekilde yapıldığı takdirde fotoselli çalışma gerçekleşir. 
 

1.2.4.1. Fotoseli açma-kapatma 
 

Fotoseli açmak için ekranın sol altındaki fotosel ayarları yazısına basılır. Ekrana 

aşağıdaki fotosel ayarları yazısı gelir. 
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Resim 1.26: Çalışma ekranı 

 

Resim 1.27: Fotosel çalışma ekranı(kapalı) 

 

Fotoseli aç/kapat yazısına bastığında bir alt satırdaki fotosel yazısının yanında 

aşağıda gösterildiği gibi ’fotosel…………….:Açık’ yazısı görülebilir. Artık program olarak 

fotoselli(baskılı poşetler için)çalışılmaya hazırlanır. Fotoselli çalışabilmek için gerekli diğer 

ayarları yapmak gerekir. 
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Fotoseli kapatmak için ise 
 

Yukarıda gösterildiği gibi fotosel aç/kapat yazısının üzerine basılmalıdır. 

 

Resim 1.28: Fotosel çalışma ekranı(açık) 

Fotosel yazısının yanında gösterildiği gibi ‘fotosel……………..:kapalı’ yazısı 

görülebilir. Artık program olarak fotoselsiz(baskısız poşetler için)  çalışmaya hazırlanır.  
 

İLERİ butonuna basıldığında karşınıza ekran gelir. 

 

Resim 1.29: Fotosel çalışma ekranı 

Fotosel (5) kere üst üste görmez ise makine dursun. 
 

Fotoselli çalışma esnasında fotosel baskı işaretini kaç defa görülmediğinde makinenin 

bunu hata olarak kabul edeceğini belirler. Bu değeri değişmek için 5 rakamının üzerine 

dokunulmalıdır. Açılan aşağıdaki değer girme ekranı pencerede istenilen değeri mesafe 6 

yazıp TAMAM basınız. 
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Resim 1.30: Değer girme ekranı 

Renk fotoselin poşet üzerinde sadece istenilen yerdeki çizgiyi ya da şekli görmesi için 

bu ayar gereklidir. 
 

Fotoselli çalışmada servo merdanesinin poşetin tam boyunu sürerken fotoselin tam 

poşet boyunu tamamlamasına 50 mm kala arama işlemine başlayacağını gösterir. Örneğin, 

600 mm boyunda bir baskılı poşet kesmek isteniliyor. 
 

Yukarıdaki örnekte ’fotoselli (50)mm kala önce dikkatli alma’ olduğundan dolayı 

fotosel 600-50=550mm poşet sürüldükten sonra aramaya baslar. 
 

ÇALIŞMA ekranına geri dönmek için aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi ÇALIŞMA 

SAYFASI yazısı üzerine dokunulur. 

 

Resim 1.31: Fotosel tolerans değer girme ekranı 
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Resim 1.32: Fotosel çalışma ekranı 

1.2.4.2. Fotoselli Çalışmada Çıkabilecek Problemler 
 

Baskılı poşetlerin kesimi sırasında fotoselli çalışma yapmak zorunludur. Aksi takdirde 

poşet kesimi sırasında sorunlar yaşanabilir. Bunun yanı sıra üretim sırasında da bazı sorunlar 

yaşanabilir.  
 

 Fotosel görmezse 
 

Renk fotoselinin başka çizgisini görmediğini, çizginin dışına çıktığını bildirir. 
 

Sorunun giderilmesi renk fotoselli talimatlarına göre renk tanıtılır. Poşet baskı çizgi 

arası tekrar ölçülür. Baskı çizgisi üzerinde birbirine yakın çizgi var ise panel üzerinde fotosel 

seçim sayfasına fotosel penceresi değerleri kontrol edilir ve poşetin zemini üzerinde düz bir 

şeklide yürümeyip fotosellin altından gecen poşet havalı geliyor ise poşet üzerinde delikler 

açılarak zeminde havasız şekilde ilerlemesi sağlanır. 
 

 Poşet alt kısımları kopartıyor ise 
 

Bazı poşetlerde baskı çizgi aralıkları ölçülerek boyun net girildiği zaman poşetin 

sünmesiyle kesim esnasında boy kısa çıkabilir. Dolayısı ile kesme esnasında poşetin alt 

kısımlarını kopartabilir. Bunun için boy kontrolü yapmak gerekir. Panel üzerinde fotosel 

seçimi kapalı konum seçilerek boyun değerden aynı kesip kesmediğini kontrol edilir, boy 

değerleri farklı ise istenilen boya getirilir. Tekrar fotosel seçimi açık konumu seçilerek 

devam edilir. 
 

 Poşet kesme esnasında ses yapıyor ise 
 

Poşetin bu şeklinde tepki vermesi, poşet boyunun düzgün olmadığını ya da balerin 

tansiyonun yeterli basınç gelmediği anlamına gelir. 
 

 Fotosel kaçırıyor ama makine durmuyor ise 
 

Panelin üzerinde fotosel seçimi açık konumda olup olmadığı değil ise açık konuma 

getirilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Verilen film bobinini kesim makinesine (Resim 1.33) takarak istenen ölçü ve 

niteliklerde kesim yapabilecek şekilde plastik kesim makinesinin ayarlarını yapınız. 

 

Resim 1.33: Film bobini bağlanmış kesim makinesi 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi açınız. 

 

 Ana panodan makinenin şalterini açınız. 

 Makine panosundaki şalteri açınız. 

 Kesim bıçaklarını bileyiniz. 

 

 Kesim bıçaklarını kontrol ediniz. Körelmiş 

ise bileyiniz. 

 Teflon parçaları yapıştırınız. 

 
 

 Teflon parçaları kontrol ediniz. Yıpranmış 

ise yenisini uygun şekilde yapıştırınız. 

 Isıları açınız. 

 
 

 Çene ve iğne rezistanslarını, malzemeye 

göre uygun değerleri girerek açınız. 

 Film bobinini takıp merdanelerden 

geçiriniz. 

 
 

 Kesimi yapılacak film bobinini havalı 

göbek miline ortalayacak şekilde takınız ve 

basınçlı hava ile sabitleyiniz. 

 Film bobinini ve mili çözgü ünitesine 

takınız pnömatik sistemle uygun 

yüksekliğe kaldırınız. 

 Filmin uç kısmını varsa önceki filme içine 

hava girmeyecek şekilde yapıştırınız yoksa 

merdanelerden uygun şekilde geçirerek 

kesme ve yapıştırma ünitesine iletiniz. 

 Hava ayarlarını yapınız. 

 

 Makinenin pnömatikle çalışan kısımlarının 

basınçlarını kontrol ederek malzemeye göre 

uygun ayarlarını yapınız. 

 Bu işlemi valflerin üzerinde bulunan 

düğmeleri sıkarak veya açarak yapınız. 

 Atlet poşet değerlerini giriniz. 

 
 

 Poşet boyu ölçüsünü giriniz. 

 Kesim demeti adedini belirleyiniz. 

 Değerlerin girilmesi konusunda kesim 

makinesinde ürün elde etme konusundan 

yararlanınız. 

 Baskılı poşet için fotosel ayarlarını 

yapınız. 

 

 Bunun için kesim konusundaki baskılı 

poşet ayarları konusundan yararlanınız. 

 Makine ayarlarını yapınız. 

 
 

 Poşetleri demetleyen istifleyiciyi 

ayarlayınız. 

 Çene sıcaklıklarına uygun olarak kesme 

hızını ayarlayınız. 

 Konveyör hızını ve mesafesini ayarlayınız. 

 Bu ayarlar için kesim makinesi panosu 

konusundan yararlanınız. 
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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 ortamını düzenlediniz mi?   

2. Kesim bıçaklarını bilediniz mi?   

3. Teflonları kontrol edip yıpranmışlarını yenisi ile değiştirdiniz mi?   

4. Isıları açtınız mı?    

5. Film bobinini takıp merdanelerden geçirdiniz mi?   

6. Hava ayarlarını yaptınız mı?   

7. Atlet poşet değerlerini girdiniz mi?   

8. Baskılı poşet için fotosel ayarlarını yaptınız mı?   

9. Makine ayarlarını yaptınız mı?   

10. Çalışmalarınızı teknoloji kurallarına uygun olarak yaptınız mı?   

11. Süreyi iyi kullandınız mı? (1-2 saat)   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Poşet veya torbaya son şeklini veren makine aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Film ekstrüder makinesi 

B) Enjeksiyon makinesi 

C) Kesim makinesi 

D) Baskı makinesi 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi kesim makinesinin ünitelerinden birisidir? 

A)  Ağız açma ünitesi 

B) Sargı ünitesi 

C) Kurutma ünitesi 

D)  Kalibrasyon ünitesi 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi kesim makinesi çeşitlerindendir? 

A) Üst kesim makinesi 

B) Uç kesim makinesi 

C) Dip kesim makinesi 

D) Alt kesim makinesi 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi yan kesim makinesi çeşitlerinden biri değildir? 

A) El geçme takviye aparatlı  kesim makinesi 

B) Brotheraparatlı  kesim makinesi 

C) Atlet poşet kesim makinesi 

D) Yapışkan bantlı  kesim makinesi 
 

5. Havalı merdane kesim makinesinin hangi ünitesinde bulunur? 

A) Konveyör ünitesi 

B)  Çözgü ünitesi 

C) Kontrol ünitesi 

D)  Kesme ve yapıştırma ünitesi 
 

6. Poşet ölçülerinin ayarlandığı ünite hangisidir? 

A) Konveyör ünitesi 

B)  Çözgü ünitesi 

C)  Kontrol ünitesi 

D) Kesme ve yapıştırma ünitesi 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi Isı ayarlarının yapılması sırasında dikkat edilmesi gereken 

hususlardandır? 

A) Ürünün cinsi(ham madde ve katkı maddeleri) 

B) Ürünün et kalınlığı 

C) Makinenin hızı 

D)  Hepsi 
 

8. Baskılı poşet kesiminde barkod rengini fotosele tanıtmak için hangi tuşa basılır? 

A) FWR 

B) BKGD 

C) RUN 

D) MARK 
 

9.  Şekildeki poşet hangi tip poşettir? 

A) Brother saplı 

B) El geçme ağızlı 

C) Yapışkan bant ağızlı 

D) Atlet ağızlı 
 

10.  Teflon parça hangi üniteye takılır? 

A) Kesme ve yapıştırma ünitesi 

B) Çözgü ünitesi 

C) Konveyör ünitesi 

D) Ağız açma ünitesi 
 

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 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak poşet ve torba kesebileceksiniz. 

 

 
 

 Plastik poşet ve torba kesiminde kullanılan yardımcı aparatları araştırınız. 

 Poşetlerde takviye yapıştırma şekillerini araştırınız. 

 

2. FİLM KESİM İŞLEMİ 
 

2.1. Atlet Poşet Kesim Makinesi Kontrol Panosu 
 

Plastik kesim makinesinin ünitelerinden biri de kontrol panosudur. Makinenin 

çalıştırılması-durdurulması, sıcaklık ayarları, hız ayarları, acil stop, antistatik butonu, test 

butonu, ana motor  jog, poşet jog vb. kısımların manuel ve otomatik konumda çalışmasını 

sağlayan  ünitedir.  
 

2.1.1. Ana Gövde Kontrol Panosu 

 

Resim 2.1: Kontrol panosu  

Acil stop butonu: Sadece acil durumda kullanılır. Bu butona bastığınızda makinedeki 

bütün cihazlar durur. 
 

Ana motorjog: Bu butona basılı tutulduğunda sürece kaynak çenesi aşağı yukarı 

yavaş hızda hareket eder. 
 

Poşet Jog: Bu butona basılı tutulduğu sürece servo motor merdaneleri(çekici 

merdaneleri) yavaşça döndürür ve poşeti ileri doğru iter. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.3: Pres kontrol 

Potansiyometre: Saat yönünde(sağ ) çevirerek makinenin hızının artmasına, saat 

yönünün(Sol)  tersine çevirmek suretiyle makinenin hızının azalmasına sebep olur. 
 

Buzzer(uyarı sesi):Makine  paket adedi 5 poşet kala uyarı sesi başlar. Makine paketi 

yaptıktan sonra ses kesilir. 
 

Stop butonu: Makine  otomatik çalışırken durdurmak için bir kere basılır.Resim 2.2: 

Kontrol panosu start-stop butonu 
 

Start butonu: Makineyi otomatik çalıştırmak için bir kere basılır. 
 

Man/Auto butonu: Robot ünitesinin otomatik mi yoksa manuel mi çalışacağının 

seçildiği yerdir. Otomatik çalışmada robot işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir. Saat 

yönüne çevrildiğinde otomatik çalışma seçilir. Saat yönünün tersi çevrildiğinde manuel 

çalışma seçilir. 
 

Sağ-sol(aç kapa)butonu: Manuelde üniteleri manuel hareket ettirmek içindir. 

Operatör paneli kullanım kılavuzunda daha ayrıntılı açıklanmıştır. 
 

Test butonu: Otomatik çalışma seçili iken bekleme konumunda olan robotun (varsa) 

poşet paketini alıp aynı otomatik çalışmada olan işlemlerini yapması ve tekrar bekleme 

konumuna dönmesini sağlar. 
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Resim 2.4: Anti statik 

Anti-statik lambası: Anti-statik butonu seçili çalışıyor ise ışık yanar. 
 

Anti-statik butonu: Anti-statik cihazını açıp kapamaya yarar. Açmak için saat 

yönüne kapatmak için ise saat yönünün tersine çevrilir. 

 

Resim 2.5: Emniyet reseti 

Emniyet reseti: Kapaklar açıldığında acil stop butonuna basıldığında ve makine ilk 

açıldığı anda makinenin emniyet açısından basılması gereken butondur. Aksi hâlde maline 

çalışmaz. 
 

Üst çene termostatı: Bu elektronik cihaz üst çene sıcaklığını ayarlanan değerde tutar. 
 

Alt çene termostatı: Bu elektronik cihaz alt çene sıcaklığını ayarlanan değerde tutar. 

 

Resim 2.6: Isı kontrolü 
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Üst çene termostatı butonu: Termostat cihazını açıp kapamaya yarar. Açmak için 

saat yönüne çevrilmelidir. Kapatmak için saat yönünün tersine çevrilmelidir. 

 

Alt çene termostatı butonu: Termostat cihazını açıp kapamaya yarar. Açmak için 

saat yönünde çevrilir. Kapatmak için saat yönünün tersine çevrilir. 

 

2.1.2. Yan Gövde Kontrol Panosu 

 
 

Üst hava göstergesi: Makinede poşeti ileri iten üst 

havanın kaç bar basıncında olduğunu gösterir. 

Üst hava regülatörü: Makinede poşeti ileri iten 

üst havanın kaç bar basıncında olacağını 

ayarlamaya yarar. 0,5 ile 1,5 bar arasında ayarlanır. 

İdeali 1 bardır. 

 

Alt hava göstergesi: Makinede poşeti ileri iten alt 

havanın kaç bar basıncında olduğunu gösterir. 

Alt hava regülatörü: Makinede poşeti ileri iten alt 

havanın kaç bar basıncında olacağını ayarlamaya 

yarar. 0,5 ile 1,5 bar arasında ayarlanır. 0,7 bardır. 

 

Balerin hava göstergesi: Balerin pitonuna giden 

hava basıncı gösterir. 

 

 

Balerin regülatörü: Balerin pistonuna giden hava 

basıncının(dolayısıyla kuvvetinin) kaç bar 

basıncında olduğunu gösterir.  Maks. 6 bar. İdeali 

4 bar. 

 

 Ön hava regülatörü: İlave hava üflemesi yapılır. 

 

. 

      

Resim 2.7: Yan gövde kontrol panosu 
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Resim 2.8: Sıcak iğne 

Sıcak iğne aşağı: İstendiğinde poşetleri birbirine kaynak yapan sıcak iğneler iptal 

edilip sadece soğuk iğnelere dizmek için b u buton saat yönünde çevrilir. Sıcak iğneleri 

tekrar devreye sokmak için ise saat yönünün tersine çevrilir. 

 

Salma jog butonu: Salam motorunu dolayısıyla salma merdanesini yavaş hareket 

ettirmek için kullanılır. Ayar içindir. 

 

 Resim 2.9: Kenar kontrol man-auto butonu 

Kenar kontrol man-auto butonu: Kenar kontrol ünitesinin otomatik mi yoksa 

manuel mi çalışacağının seçildiği yerdir. Otomatik çalışmada kenar kontrol iki adet kenar 

kontrol fotoseline göre işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir. Saat yönüne çevrildiğinde 

otomatik çalışma seçilir. Saat yönünün tersi çevrildiğinde manuel çalışma seçilir. Manuel 

çalışmada fotoseller dikkate alınmaz. 

 

Resim 2.10: Kenar kontrol sağ-sol butonu 
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Kenar kontrol sağ sol butonu: Manuel konumda kenar kontrolü sağa ve sola hareket 

ettirmek içindir. 

 

Resim 2.11: Buji seçici şalteri 

Buji seçici şalteri: Sıcak iğnelerin sıcaklık derecesini seçmeye yarar. 

0 konumu: Kapalı 

1 konumu: En alt kademe 

2 konumu: Daha sıcak   

3 konumu: En sıcak konumu gösterir. Makine çalışmadığı zamanlarda 0 konumuna 

alınıp kapatılması gerekir. Aksi hâlde buji bozulacaktır. 

 

Resim 2.12: Bant jog butonu 

Acil stop butonu: Sadece acil durumlarda kullanılır. Bu butona basıldığında 

makinedeki bütün cihazlar durur. 

 

Stop butonu: Makine otomatik olarak çalışırken durdurmak için bir kere basılır. 

 

Bant jog butonu: Basılı tutulduğu sürece bandı yavaşça döndürmek için kullanılır. Bu 

sayede bandın üzerinde istif edilmiş olan paketler toplanabilir.  
 

2.2. Atlet Poşet Kesim Makinesinde Ürün Elde Etme  
 

Plastik kesim makinelerinin çalıştırılmaları ve ayar işlemleri, torba ve poşetlerin 

değişik şekillerde olmasından ve teknolojik özelliklerinden dolayı farklılık gösterir.  
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Bununla birlikte örneğin film bobininin takılması, sıcaklıkların ayarlanması vb bir 

takım üretim ve ayarlama işlemleri ortak özellikler taşımaktadır. Aşağıda bir atlet poşet 

kesim makinesinde ürün elde edilmesi maddeler hâlinde verilmiştir.  
 

2.2.1. Kesim Makinesini Çalışmaya Hazır Hâle Getirmek 
 

 Kontrol panosundan şalter (on) konumuna getirilir. 

 Kontrol panosundan (PLC ekran) ayar menülerine girilir. 

 Kontrol panosundan gerekli sıcaklık değerleri girilir(Makine 

çalıştırılmadan önce çene ve iğne sıcaklıklarının istenilen değere gelmesi 

beklenir.) 

 Kesimi yapılacak film bobini, çözgü ünitesine güvenli ve havalı 

merdaneyi ortalayacak şekilde takılır. 

 Film bobin freni filmin üzerine getirilir. 

 Kesimi yapılacak poşet ölçü değerleri girilir. 

 Gerekli çalışma ayarları (Konveyör mesafesi, demetteki poşet adedi, 

tezgâh hızı vb.) yapılır. 

 Poşet demetini çekip alacak tutucu-çekici ilk konumuna (poşet demetinin 

arka kısmına) getirilir. 
 

2.2.2. Kesim Makinesinin Çalıştırılması 
 

 Uygun sıcaklığa ulaşıldığında, makinenin çalışma ayarları 

tamamladığında tezgâhı manuel konumundan otomatik konumuna 

getirilir. 

 Baskılı poşetlerde gerekli fotosel ayarları yapılır. 

 Panodaki start düğmesine basılır, tezgâh otomatik olarak çalışmaya 

başlar. 

 İlk demetin işlemi tamamlandıktan sonra kesim makinesi durdurulur, 

dikişleri ve ölçüleri kontrol edilir. Üretilen poşet istenen özellikte değilse 

gerekli ayarlamalar yapılarak işleme devam edilir.  
 

2.2.3. Kesim Makinesinin Kapatılması 

 Makineyi kapatmak için panodaki stop düğmesine basılır. 

 POWER OFF düğmesine basılarak enerji kesilir. 

 Makinenin elektrik panosundaki ana şalteri OFF konumuna getirilir. 

 Makineye gelen basınçlı havanın vanası kapatılır. 
 

Acil durumlarda EMG STOP düğmesine basıldığında, kesim makinesi tamamen 

otomatik olarak durur. Tekrar kaldırıldığında otomatik konumda start tuşuna basılırsa 

makine tekrar çalışır. 
 

2.2.4. Baskılı Poşet Ayarlarının Yapılması 
 

Baskılı film bobini, çözgü ünitesine takıldıktan sonra yapıştırılırken baskılar üst üste 

gelecek şekilde bantlanır. 
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 Poşet boyu toleransı ile (+ ve - olarak) kontrol panelinden uygun yere 

girerek enter tuşuna basılır. 

 Kontrol panelinden dedektörswice basılır. 

 Filmin ilerletilmesi için poşet jog düğmesine basılır ve film istenen 

konuma ilerletilir. Ana motor jog düğmesine basılarak filmin fazlalığı 

kesilir. 

 Poşet üzerindeki baskısız kısımda, fotosel üzerindeki BKGD tuşuna 5 

saniye basılır ve fotosel üzerindeki yeşil ışığın yandığı görülür. 

 Baskılı kısımdaki barkod üzerine fotosel getirilerek MARK tuşuna 5 

saniye basılır. 

 Kırmızı ve yeşil ışığın birlikte yandığı görülür. 

 Fotosel poşet üzerindeki baskısız kısma getirilir. 

 Start düğmesine basılarak makine çalıştırılır 

  



 

 35 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Verilen film bobinini kesim makinesine (Resim 2.13) takarak istenen ölçü ve 

niteliklerde kesimi yapınız. 

 

Plastik film kesim makinesi bobin takılışı 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi açınız. 
 Ana panodan makinenin şalterini açınız. 

 Makine panosundaki şalteri açınız. 

 Kesim bıçaklarını bileyiniz. 
 Kesim bıçaklarını kontrol ediniz. Körelmiş 

ise bileyiniz. 

 Teflon parçaları yapıştırınız. 

 

 Teflon parçaları kontrol ediniz. Yıpranmış 

ise yenisini uygun şekilde yapıştırınız. 

 Isıları açınız. 

 

  

 Çene ve iğne rezistanslarını, malzemeye 

göre uygun değerleri girerek açınız. 

 Film bobinini takıp merdanelerden 

geçiriniz. 

 

 Kesimi yapılacak film bobinini havalı 

göbek miline ortalayacak şekilde takınız ve 

basınçlı hava ile sabitleyiniz. 

 Film bobinini ve mili çözgü ünitesine 

takınız pnömatik sistemle uygun yüksekliğe 

kaldırınız 

 Filmin uç kısmını varsa önceki filme içine 

hava girmeyecek şekilde yapıştırınız, yoksa 

merdanelerden uygun şekilde geçirerek 

kesme ve yapıştırma ünitesine iletiniz. 

 Hava ayarlarını yapınız. 

 

 Makinenin pnömatikle çalışan kısımlarının 

basınçlarını kontrol ederek malzemeye göre 

uygun ayarlarını yapınız 

 Bu işlemi valflerin üzerinde bulunan 

düğmeleri sıkarak veya açarak yapınız. 

 Atlet poşet değerlerini giriniz. 

 

 Poşet boyu ölçüsünü giriniz. 

 Kesim demeti adedini belirleyiniz. 

 Değerlerin girilmesi konusunda kesim 

makinesinde ürün elde etme konusundan 

yararlanınız. 

 Baskılı poşet için fotosel ayarlarını 

yapınız. 

 Bunun için kesim konusundaki baskılı poşet 

ayarları konusundan yararlanınız. 
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 Makine ayarlarını yapınız. 

 

 Poşetleri demetleyen İstifleyiciyi 

ayarlayınız. 

 Çene sıcaklıklarına uygun olarak kesme 

hızını ayarlayınız. 

 Konveyör hızını ve mesafesini ayarlayınız. 

 Bu ayarlar için kesim makinesi panosu 

konusundan yararlanınız. 

 Ürün kontrolü yapınız. 

 

 İlk çıkan üründen sonra makineyi 

durdurunuz. Çıkan poşetleri kontrol ediniz. 

 Poşette hata varsa (büzülme, yapışan 

kısımların kolay açılması, atlet ağız 

kenarlarının eşit olmaması, baskının 

kayması vb.) gerekli ayarlamaları yapınız.  

 Üretim sonunda makineyi 

durdurunuz. 

 

 Kesme işlemi bittikten sonra stop butonuna 

basarak makineyi durdurunuz. 

 Makineye gelen basınçlı havayı vanasından 

kapatınız. 

 Rezistansları kapatınız. 
 Makineyi durdurduktan sonra rezistansları 

kapatınız. 

  Şalteri kapatınız. 

 

 Makinenin panosundan şalterini kapatınız. 

 Çalışma sonunda makinenin ve çalışma 

ortamınızın temizliğini ve düzenini 

sağlayınız. 

 Çalışma sırasında lütfen iş etiğine uyunuz 

ve çalışma ortamındaki insanlara saygılı 

olunuz. 
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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. Kesim bıçaklarını kontrol edip gerekiyorsa bilediniz mi?   

3. Teflon parçaları kontrol edip gerekiyorsa yenisini yapıştırdınız 

mı?  

  

4. Rezistansları açtınız mı?   

5. Film bobinini takıp merdanelerden geçirdiniz mi?   

6. Hava ayarlarını yaptınız mı?   

7. Atlet poşet değerlerini girdiniz mi?   

8. Baskılı poşet için fotosel ayarlarını yaptınız mı?   

9. Makine ayarlarını yaptınız mı?   

10. Ürün kontrolü yaptınız mı?   

11. Üretim sonunda makineyi durdurup rezistansları kapattınız 

mı? 

  

12. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

13. Süreyi iyi kullandınız mı? (2 saat)   

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. ‘EMG stop’ butonunun işlevi nedir? 

A) Ana güç kaynağı 

B) Ana güç kapama 

C) Çıkış butonu 

D) Acil kapama  
 

2. Aşağıdakilerden hangisi kapaklar açıldığında acil stop butonuna basıldığında ve 

makine ilk açıldığı anda makinenin emniyet açısından basılması gereken butondur? 

A) Emniyet reseti 

B) Poşet jog 

C) Acil stop 

D) Test butonu 
 

3. Ana motor jog butonu hangi işlevi yerine getirir? 

A) Poşeti ileri çekme 

B) Poşeti kesme 

C) Ana güç açma  

D) Ana güç kapama 

4. Aşağıdakilerden hangisi makinenin çalışmaya hazır hâle getirilmesi işlemlerinden 

birisi değildir? 

A) Kesimi yapılacak film bobininin çözgü ünitesine takılmasıdır. 

B) Panodaki start düğmesine basılmasıdır. 

C) Sıcaklıklar uygun değere ulaştığında, tezgâhın stop konumundan start konumuna 

getirilmesidir. 

D) POWER OFF düğmesine basılarak enerjinin kesilmesidir. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi makinenin çalıştırılması-durdurulması, sıcaklık ayarları, hız 

ayarları, acil stop, antistatik butonu, test butonu, ana motor jog, poşet jog gibi 

kısımların manuel ve otomatik konumda çalışmasını sağlayan ünitedir? 

A) Çözgü 

B) Ağız açma 

C) Kontrol panosu 

D) Konveyör 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Plastik film makinelerinin genelde birçok ünitesi pnömatik(hava) ile çalışır. Sistemde 

kullanılan hava basıncı değeri………………’dır. 

 

7. Plastik film kesim makinesinde fotoselli çalışmanın amacı, baskılı poşetlerde 

………………………………………………………………..hep aynı olmasını 

sağlamaktır. 

 

8. Makinede poşeti ileri iten üst havanın kaç bar basıncında olacağını ayarlamaya 

yarar……………………….. arasında ayarlanır. İdeali 1 bardır. 

 

 

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 poşet ve torba kesim makinelerinde meydana gelen üretim hatalarını istenen 

özeliklerde ürün elde edecek şekilde giderebileceksiniz.  
 

 
 

 

 Kesim işleminde en çok rastlanılan kesim hatalarını araştırarak sınıfa sununuz.  

 Kesimi yapılacak film özelliğine göre teflon ve sıcaklık değerleri seçimini 

araştırarak, yazılı olarak öğretmeninize sununuz. 

 

3. KESİM MAKİNELERİNDE ÜRÜN 

HATALARI  
 

3.1. Kesim Makinelerinde Ürün Hataları ve Giderilmesi 
 

Plastik film kesim makinelerinde değişik sebep ve etkenlerden dolayı üretim hatalı 

olabilmektedir. Üretim verimli olabilmesi için oluşan bu hataların en aza indirilmesi 

gerekmektedir.  
 

3.1.1. Sıcak Yapıştırmada Dikiş Yerlerinin Büzülmesi 
 

Sıcak yapıştırma sırasında yapıştırılan yerlerde büzülmeler meydana gelebilir (Resim 

3.1). Bu büzülmeler hem poşetin sıcak yapıştırma yerlerinin toplanmasına hem de dikiş 

bozukluklarına neden olur. Bu hatanın nedenlerinin tespit edilip giderilmesi gerekir.  

 

Resim 3.1: Sıcak yapıştırmada dikiş yerlerinin büzülmesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Çene sıcaklıkları yüksek  

 

 

 Çene sıcaklıklarını uygun değere 

düşürünüz.  

 

 Film kalınlığı değişken  

 

 Film kalınlığının değişken olması, 

eksrüzyon film makinesinde üretim 

hatasıdır bu. Hatanın poşet, torba üretimini 

olumsuz etkilememesi için sürekli olarak 

dikişleri kontrol ediniz ve gerekiyorsa 

sıcaklık veya hız ayarını yeniden yapınız.  

 

 Kullanılan teflon parça uygun değil. 

 

 

 Kullanılan teflon parçanın kalınlığını, 

kalitesini veya uygun şekilde yapıştırılıp 

yapıştırılmadığını kontrol ediniz. Kesimi 

yapılacak film malzemesine uygun şekilde 

teflon parça kullanınız. 

 Çene baskı kuvveti çok  Çene baskı kuvvetini düşürünüz.  

 

3.1.2. Sıcak Yapıştırmada Dikişlerin Açılması 
 

Sıcak yapıştırılmış poşet veya torbanın dikişlerinin küçük zorlamalarla açılması 

durumudur (Resim 3.2). Bu durum poşet veya torba ile taşınan eşyaların dökülüp zarar 

görmesine sebep olur. Bu nedenle dikiş açılması önemli bir hatadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.2: Sıcak yapıştırmada dikişlerin açılması 

 



 

 43 

 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Çene sıcaklıklarının düşük olması  Çene sıcaklıklarının uygun değere 

yükseltiniz. 

 Üretilen film kalınlığının değişken 

olması 

 Film kalınlığının değişken olmasının poşet, 

torba üretimini olumsuz etkilememesi için 

sürekli olarak dikişleri kontrol ediniz ve 

gerekiyorsa sıcaklık veya hız ayarını gözden 

geçiriniz.  

 Kullanılan teflon parçanın uygun 

olmaması 

 

 Kullanılan teflonun kalınlığını, kalitesini 

veya uygun şekilde yapıştırılıp 

yapıştırılmadığını kontrol ediniz. Kesimi 

yapılacak film malzemesine uygun şekilde 

teflon parça kullanınız. 

 Çenenin uyguladığı baskı kuvvetinin 

uygun olmaması 

 Çene baskı kuvvetini yükseltiniz. 

 

3.1.3. Atlet Poşet Kulp Genişliklerinin Farklı Olması 
 

Atlet poşetlerde, tutma kulplarının eşit genişlikte olmaması durumudur (Resim 3.3). 

Eşit olmaması durumunda, kulplardan dar olanında, taşıma mukavemeti zayıf olacaktır. 

 

Resim 3.3: Atlet poşet kulp genişliklerinin farklı olması 
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Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Filmin ağız açma bıçağına göre iyi 

ortalanmaması 

 

 Filmi ağız açma bıçağına göre iyi 

ortalayınız. 

 İstiflemenin düzgün olmaması 

 İstiflemenin düzgün olmasını sağlayınız. 

Bunun için istifleme hatalarının çözüm 

yollarından faydalanabilirsiniz.  

 İstifleme çivi sıcaklığının uygun 

değerde olmaması 

 

 İstifleme çivi sıcaklığını uygun değere 

getiriniz. 

 Mandalların poşet demetini eşit 

kuvvetle sıkmaması 

 

 Poşet demetini kesim bıçağının altına getiren 

mandalların iki çenesinden bir tanesi 

yıpranmış veya eğilmiş olabilir. Mandal 

çenesindeki arızayı gideriniz.   

 Film kalınlığının değişken olması 

 Film kalınlığının değişken olmasının poşet, 

torba üretimini olumsuz etkilememesi için 

sürekli olarak kulp genişliklerini kontrol 

ediniz ve filmin hep aynı hizada ilerlemesini 

sağlayınız. 

 Çekici merdane baskı kuvvetinin 

tüm yüzeyde eşit olmaması 

 

 

 Çekici merdane baskı kuvvetinin tüm 

yüzeyde eşit olması için baskı ayarlama 

vidalarından uygun ayarı yapınız ve merdane 

yüzeyini temizleyiniz. 
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3.1.4. Atlet Ağız Derinliğinin Uygun Ölçüde Olmaması 
 

Atlet poşetlerde, ağız kısımlarının bıçak ebatlarına göre istenen derinlikte olmaması 

durumudur.   
 

 

 

Resim 3.4: Atlet ağız derinliğinin uygun ölçüde olmaması 

 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Konveyör çekme miktarı uygun 

değil.  

 

 Konveyör çekme miktarını uygun mesafeye 

yeniden ayarlayınız.  

 Mandalların poşet demetini eşit 

kuvvetle sıkmaması 

 Poşet demetini kesim bıçağının altına getiren 

mandalların iki çenesinden bir tanesi 

yıpranmış veya eğilmiş olabilir. Mandal 

çenesindeki arızayı gideriniz. 
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3.1.5. Ürün Ebatlarının İstenen Ölçülerde Gerçekleşmemesi 

 

Üretilen poşet ve torbaların, müşteri talepleri doğrultusunda boy ölçüleri vardır. 

Üretilen poşetlerin müşterinin istediği boy ölçüsünden uzun veya kısa olması durumudur 

(Resim 3.5). 

 

Resim 3.5: Ürün ebatlarının istenen ölçülerde gerçekleşmemesi 
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Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Boy ayar değerlerinin yanlış 

girilmesi 

 Boy ayar değerlerini kontrol ediniz hata varsa 

doğru değeri giriniz. 

 Baskılı poşetlerde barkod 

boyasının iyi çıkmaması 

 

 Fotoselin hassasiyetini arttırınız veya fotoseli 

barkod boyasının iyi çıktığı hizaya getiriniz. 

 Çekici merdane baskı kuvvetinin 

düşük olması nedeniyle film tam 

çekilemiyor. 

 Çekici merdane baskı kuvvetini arttırınız. 

 Baskılı poşetlerde fotosel 

ayarlarının istenen hassasiyette 

olmaması 

 

 Fotoseli yeniden istenen hassasiyette 

ayarlayınız.  

 

3.1.6. Soğuk Kesim Hataları 
 

Soğuk kesme bıçaklarının poşet demetini veya torbayı tam olarak kesmemesi 

durumudur. 

 

Resim 3.6: Soğuk kesim hataları 
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Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Bıçağın körelmesi  

 

 Bıçağı bileyiniz veya yenisi ile değiştiriniz. 

 Bıçak kesim basıncının uygun 

olmaması 

 

 Bıçak kesim basıncını uygun değere getiriniz. 

 Kesilen poşet demetinin kalın 

olması 

 Kesilen poşet demetindeki sayıyı uygun 

miktara yeniden ayarlayınız. 

 Derlinklerin kullanıma uygun 

olmaması 

 

 Derlinkleri uygun olan yenisi ile değiştiriniz. 
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3.1.7. Kesim Demetlerinin Düzgün İstiflenmemesi 
 

Kesimi ve sıcak yapıştırması yapılan poşetler sonraki işlemler için üst üste gelerek 

belirlenen sayıda demet oluşturur. Demet oluşumu sırasında poşetlerin gelişigüzel dizilmesi 

ve katlanması durumudur. 

 

Resim 3.7: Kesim demetlerinin düzgün istiflenmemesi 

 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 
 Çubuk hava ayarlarının uygun 

değerde olmaması 

 

 Çubuk hava değerlerini uygun şekilde 

ayarlayınız. 

 Film bobininin düzgün sarılmaması 

 Film bobininin düzgün sarılmaması 

nedeniyle filmin gezinerek ilerlemesini 

çekici merdane sağ-sol vidalarını gevşetip 

sıkarak veya bobini bağlandığı göbek mili 

üzerinde sağa-sola kaydırarak gideriniz. 

 Çekici merdane baskı kuvvetinin tüm 

yüzeyde eşit olmaması 

 Çekici merdane baskı kuvvetinin tüm 

yüzeyde eşit olması için baskı ayarlama 

vidalarından uygun ayarı yapınız. Merdane 

yüzeyini temizleyiniz. 
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 Film kalınlığının değişken olması 

 Çekici merdane sağ-sol vidalarını gevşetip 

sıkarak filmin sağa-sola kaymasını 

önleyiniz. 

 Hava çubuklarının eğrilmiş olması 

 

 Hava çubuklarını düzeltiniz. 

 Çene sıcaklıklarının yüksek olması 
 Çene sıcaklıklarını uygun değere 

düşürünüz. 

 İstifleme çivi sıcaklığının uygun 

değerde olmaması 

 

 İstifleme çivi sıcaklığını uygun değere 

ayarlayınız. 

 

3.1.8. Atlet Poşetlerde Tutma Kulp Kenarlarının Kıvrılması 
 

İstifleme sırasında, tutma ağzının oluşturulacağı tarafın kenarlarının kıvrılması 

durumudur. Bu da tutma kulplarının hatalı üretilmesine neden olmaktadır. 

 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Çubuk hava ayarlarının uygun 

değerde olmaması 
 Çubuk hava ayarlarını uygun değere getiriniz. 

 Hava çubuklarının eğrilmiş olması  Hava çubuklarını düzeltiniz. 

 Çene sıcaklıklarının yüksek olması  Çene sıcaklıklarını uygun değere düşürünüz. 
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3.1.9. Takviyenin ve Brother Sapların İyi Yapışmaması 
 

 

Resim 3.8: Takviyeli poşetlerde takviyenin ve brother sapların iyi yapışmaması 

Poşet veya torbaya sonradan ilave edilen parçaların, ısıl yapışmanın zayıf olması 

nedeniyle yapıştığı yerden kolayca ayrılmasıdır. 
 

Muhtemel Sebepler Olası Çözüm ve Önlemler 

 Çene sıcaklıklarının uygun değerde 

olmaması 
 Çene sıcaklıklarını uygun değere ayarlayınız. 

 Takviye ve sap filminin uygun 

kalınlıkta olmaması 

 Uygun kalınlıkta takviye ve sap filmi 

kullanınız veya çene sıcaklıklarını yeniden 

ayarlayınız. 

 Yapışma yüzeyinde korona olması 
 Koronalı yüzeyler yapışmazlar. Yapışma 

yüzeyinde korona olmamasına dikkat ediniz. 

 Kullanılan teflon parça uygun 

değil.  

 

 Teflon parçaları özelliği ve kalınlığı uygun 

olanları ile değiştiriniz. Gerekirse üretici 

firma ile temasa geçiniz. İyi yapıştırılamayan 

teflon parçaları yenileyiniz.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bir poşet (torba) kesim makinesinde (Resim 3.9), kesimi yapılan üründe oluşabilecek 

hataları tespit ederek çözüm yollarını uygulayınız. 
 

 

Resim 3.9: Kesim makinesi 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Ürün hatalarını tespit ediniz. 

 Ürün hata tespitinde, kesim makinesinde ürün 

hataları bilgilerinden yararlanınız. 

 Kesim makinesinin ünitelerinin doğru olarak 

çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.  

 

 Kesimi ve sıcak yapıştırması yapılan poşet veya 

torbada dikiş, ebat, soğuk kesim vb. hatalar olup 

olmadığını gözle kontrol ediniz. 

 Çalışma sırasında fotoselin görevini yapıp 

yapmadığını, filmin doğru bir yön izleyip 

izlemediğini kontrol ediniz.  

 

 Kesimi yapılan ilk poşet (torba ) demetinden 

numune alarak elle, gözle ve çeşitli ölçme kontrol 

aletleri ile detaylı bir hata tespiti yapınız. 

 Ürün hata sebeplerini tespit diniz. 

 Ürün hata sebeplerini araştırırken poşet (torba)  

kesim makinelerinde hata sebepleri bilgilerinden 

yararlanınız. 

 Öncelikle tespit ettiğiniz hatanın hangi unsurdan 

(makine, çalışan, ham madde, çevre) 

kaynaklandığını bulunuz.   

 Hangi unsurdan kaynaklandığını bulduktan sonra 

hata sebebini tespit ediniz. 

 Uygun çözüm yöntemini 

uygulayınız. 

 Uygun çözüm yöntemini belirlemek için poşet 

(torba) kesim makinelerinde hataların çözüm 

yolları bilgilerinden yararlanınız. 

 Uygun çözüm yöntemini tespit ediniz.  

 Hatanın giderilmesi için gerekli olan materyalleri 

öğretmeninizden temin ediniz. 

 Tespit ettiğiniz çözüm yöntemini uygulayınız.  

 Çözüm yöntemini uygularken gerekli güvenlik 

tedbirlerini alınız. 
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 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 

neden olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Çalışma sonunda makinenin ve çalışma ortamının 

temizliğini ve düzenini sağlayınız.  

 Çalışma sırasında lütfen iş etiğine uyunuz ve 

beraber çalıştığınız insanlara saygılı olunuz. 
 

 

 

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 sırasında oluşan kesim hatalarını tespit ettiniz mi?   

2. Çıkan ilk üründen numune alarak hata tespiti yaptınız mı?   

3. Üründe oluşan hataların sebeplerini belirlediniz mi?   

4. Hataların giderilmesi için uygun çözüm yöntemini belirlediniz 

mi? 

  

5. Belirlediğiniz çözüm yöntemini uyguladınız mı?   

6. Uyguladığınız çözüm yöntemini kontrol ederek hatanın 

giderilip giderilmediğini tespit ettiniz mi? 

  

7. Kesimi yapılan ürün poşet veya torba istenen kalitede oldu mu?   

8. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

9. Süreyi iyi kullandınız mı? (20 dk.)   

 

 

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 dikiş yerlerinin büzülmesinin nedenlerinden birisidir? 

A) İstiflemenin düzgün olmamasıdır. 

B) Çene sıcaklıklarının yüksek olmasıdır. 

C) Çene sıcaklıklarının düşük olmasıdır. 

D) Mandalların poşet demetini eşit kuvvetle sıkmamasıdır. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi dikişlerin açılmasının sebeplerinden birisi değildir? 

A) Çene sıcaklıklarının düşük olmasıdır. 

B) Üretilen film kalınlığının değişken olmasıdır. 

C) Kullanılan teflon parçanın uygun olmamasıdır.  

D) İstiflemenin düzgün olmamasıdır. 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi kulp genişliğinin eşit olmamasının sebeplerinden değildir? 

A) Filmin ağız açma bıçağına göre iyi ortalanmamasıdır. 

B) İstiflemenin düzgün olmamasıdır. 

C) Çenenin uyguladığı baskı kuvvetinin uygun olmamasıdır. 

D) Film kalınlığının değişken olmasıdır.  
 

4. Kulp genişliğinin eşit olmaması poşette hangi olumsuzluğa yol açar? 

A) Taşıma mukavemeti zayıflığı   

B) Dikişlerin açılması 

C) İstifleme bozukluğu 

D) Ürün boyunun hatalı olması 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi atlet ağız derinliğinin uygun olmamasının sebeplerindendir? 

A) Sıcaklığın düşük olması 

B) Boy ayar değerlerinin yanlış girilmesi 

C) Barkod boyasının iyi çıkmaması 

D) Konveyör çekme miktarının uygun olmaması  
 

6. Aşağıdakilerden hangisi poşet ölçüsünün istenildiği şekilde gerçekleşmemesinin 

sebeplerindendir?  

A) Bıçağın körelmesi 

B) Kesilen poşet demetinin kalın olması 

C) Boy ayar değerlerinin yanlış girilmesi 

D) Hava çubuklarının eğrilmiş olması 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi soğuk kesim hatasının nedenlerinden birisi değildir? 

A) Bıçağın körelmesi  

B) Derlinklerin kullanıma uygun olmaması 

C) Bıçak kesim basıncının uygun olmaması 

D) Baskılı poşetlerde fotosel ayarlarının istenen hassasiyette olmaması 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi kesim demetinin düzgün istiflenmemesinin sebeplerinden 

birisi değildir? 

A) Konveyör çekme miktarının uygun olmaması 

B) Çubuk hava ayarlarının uygun değerde olmaması 

C) Film kalınlığının değişken olması 

D) Çene sıcaklıklarının yüksek olması  
 

9. Aşağıdakilerden hangisi atlet poşetlerde tutma kulp kenarlarının kıvrılmasının 

sebeplerindendir? 

A) Bıçak kesim basıncının uygun olmaması 

B) Çene sıcaklıklarının yüksek olması 

C) Boy ayar değerlerinin yanlış girilmesi 

D) Bıçağın körelmesi 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi, brother sapların iyi yapışmamasının sebeplerindendir? 

A) Yapışma yüzeyinde korona olması 

B) Çekici merdane baskı kuvvetinin tüm yüzeyde eşit olmaması 

C) Derlinklerin kullanıma uygun olmaması 

D) Hava çubuklarının eğrilmiş olması 
 

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 size verilen 

film bobinini kesim makinesine takarak istenen ölçü ve niteliklerde kesim yapınız. 
 

Kesim yapılan üründe oluşabilecek hataları tespit ederek uygun çözüm yollarını 

uygulayınız. 
 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma alanınızı hazırladınız mı?   

2. Kesim bıçaklarını kontrol edip gerekiyorsa bilediniz mi?   

3. Teflon parçaları kontrol edip gerekiyorsa yenisini yapıştırdınız mı?    

4. Rezistansları açtınız mı?   

5. Film bobinini takıp merdanelerden geçirdiniz mi?   

6. Hava ayarlarını yaptınız mı?   

7. Atlet poşet değerlerini girdiniz mi?   

8. Baskılı poşet için fotosel ayarlarını yaptınız mı?   

9. Makine ayarlarını yaptınız mı?   

10. Ürün kontrolü yaptınız mı?   

11. Çıkan ilk üründen numune alarak hata tespiti yaptınız mı?   

12. Çalışma sırasında oluşan kesim hatalarını tespit ettiniz mi?   

13. Üründe oluşan hataların sebeplerini belirlediniz mi?   

14. Hataların giderilmesi için uygun çözüm yöntemini belirlediniz mi?   

15. Belirlediğiniz çözüm yöntemini uyguladınız mı?   

16. Uyguladığınız çözüm yöntemini kontrol ederek hatanın giderilip 

giderilmediğini tespit ettiniz mi? 

  

17. Kesimi yapılan ürün poşet veya torba istenen kalitede oldu mu?   

18. Üretim sonunda makineyi durdurup rezistansları kapattınız mı?   

19. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

20. 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 C 

2 A 

3 C 

4 C 

5 B 

6 C 

7 D 

8 D 

9 B 

10 A 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 B 

4 D 

5 C 

6 4-6 bar 

7 

poşet boylarının 

ve kesim 

noktalarının 

8 0,5- 1,5 bar 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 C 

4 A 

5 D 

6 C 

7 D 

8 A 

9 B 

10 A 
 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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