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ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI

Plastik Teknolojisi
Plastik İşleme
Rotasyonel Kalıplama Makinelerinde Üretim 3
Rotasyonel Kalıplama Makinelerinde Üretim 3
Modülü rotasyonel kalıplama makineleri ve plastik malzeme
bilgilerini kullanarak, rotasyonel kalıplama makinelerinin
kapatılması ve ürün hatalarının giderilmesi yeterliğinin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
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SÜRE

1-Temel Talaşlı Üretim 1-2-3-4-5,
2-Yardımcı Ekipmanlarla Üretim 1- 2,
3-Rotasyonel Kalıplama Makinelerinde Üretim 1–2
modüllerini almış olmak.
Rotasyonel kalıplama makinelerinde üretim yapmak
YETERLİK
MODÜLÜN AMACI
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında plastik
rotasyonel kalıplama makinelerinde istenilen özelliklerde
plastik ürün elde edebileceksiniz.
Amaçlar
 Plastik rotasyonel kalıplama makinelerini kurallara
uygun olarak kapatabileceksiniz.Plastik rotasyonel
kalıplama makinelerinde meydana gelen ürün hatalarını
istenilen ürün özeliklerini elde edebilecek şekilde
düzeltebileceksiniz.
Plastik rotasyonel kalıplama makineleri, rotasyon
EĞİTİM
ÖĞRETİM
ORTAMLARI
VE kalıpları, hammadde, emniyet araç ve gereçleri.
DONANIMLARI
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili
ÖLÇME
VE
değerlendirme soruları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
DEĞERLENDİRME
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı
(uygulama, soru –cevap) uygulayarak modül uygulamaları
ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
değerlendirecektir.
ÖN KOŞUL

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Rotasyonla kalıplama işlemleri, plastik teknolojisi alanında önemli bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Plastiğin günlük hayatımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği
göz önüne alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. Günümüzde kullandığımız birçok
ürünün hammaddesini plastik oluşturmaktadır. Rotasyon kalıplama makinelerinde plastik
hammaddenin işlenmesi ve rotasyon makinelerini kullanmak birtakım becerileri
gerektirmektedir. Bu becerilerden rotasyon makinelerinin kurallara uygun kapatılması,
kalıplarının montaj esaslarının öğrenilmesi ve rotasyon üretiminde doğabilecek hatayı
istenen ürünün çıkmasını sağlayacak şekilde ortadan kaldırma bilgileridir.
Rotasyonel Kalıplama Makinelerinde Üretim 3 modülü, bu yöndeki becerileri
kazandırmak üzere hazırlanmış bir modüldür. Bu modülde sizler, plastiklerin şekillendirme
yöntemlerinden olan rotasyon yönteminde kullanılan makinelerin kapanmaları ile makinede
emniyetli çalışma esasları bilgi ve becerisine sahip olacaksınız. Bu bilgi ve beceriler,
plastiğin rotasyon tekniği ile şekillendirilmesi için kullanılan makinelerde ortaya çıkabilecek
bazı sorunları gidermenize de yardımcı olacaktır.
Bu modül de hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, plastik teknolojisi
alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında üretim sonunda plastik rotasyonel kalıplama makinelerini
kurallara uygun şekilde kapatabileceksiniz.
.

ARAŞTIRMA
Çevrenizde plastik hammaddeye rotasyonel kalıplama teknolojisi ile şekil veren
işyerlerini ziyaret ederek,



Değişik rotasyonel kalıplama makinelerinin kapatılmalarının esaslarını
araştırınız.
Rotasyon kalıplarının montajlarında dikkat edilmesi gereken hususları
araştırınız.

1. ROTASYONEL KALIPLAMA
MAKİNELERİNİ KAPATMAK
1.1 Rotasyonel Kalıplama Makinelerinin Kapatılması
Rotasyonel Kalıplama Makinelerinde Üretim 2 modülün de rotasyonel kalıplama
makinelerinin devreye alınması detaylı olarak işlenmişti. Rotasyonel Kalıplama
Makinelerinde Üretim 3 modülünde rotasyonel kalıplama makinelerinin kapatılması detaylı
olarak işlenecektir.

1.1.1.Hareketli Arabanın Kapatılması

Şekil 1.1: Kapatılmaya hazır araba

3

Araba ünitesi, kalıbı ısıtma ve soğutma istasyonlarında ki işlemlere taşıdıktan sonra
Şekil 1.2’deki kontrol panosunda aşağıdaki düğme ve butonlar kullanılarak
kapatılabilir.
1

2

3

4

Şekil 1.2: Araba kontrol butonları

1: Araba kolları döndürme motoru kapalı
2: Rotasyon fırın kapağı kapalı
3: Araba ileri
4: Araba geri

1.1.2.Rotasyon Ünitesinin Kapatılması
Şekil 1.3’de İki eksende dönme hareketini tamamlamış bir kalıbının rotasyon
ünitesindeki pozisyonu görülmektedir.

Şekil 1.3: Rotasyon ünitesinde bulunan bir kalıp

4

Bundan önceki modüllerde anlatıldığı gibi rotasyon ünitesine kalıp bazen tek taraflı,
bazen de çift taraflı girebilme imkânına sahiptir. Şekil 1.4’de bu iki değişik durum
görülmektedir.

Şekil 1.4: Değişik rotasyon üniteleri

İkinci modülde çalıştırma esasları anlatılan rotasyon makinesinin Şekil 1.5’de
gösterilen kontrol panosundaki düğme ve butonlar kullanılarak kapatılması anlatılacaktır.

Şekil 1.5: Rotasyon kontrol panosu
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Fırın kapılarının açılma ve kapatılması için kullanılır.

Şekil 1.6:Kapı kontrol butonları

Üretim sırasında doğabilecek acil durumlarda tezgâhı durdurur.

Şekil 1.7: Acil durdurma butonu

Araba kontrol butonları.

Şekil 1.8: Araba kontrol butonları

Dönüş motorunu hızlandırma ve yavaşlatma düğmeleri.

Şekil1.1.9: Dönüş motoru hız k butonları
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Üretimde doğabilecek bir aksaklığı sesle operatöre bildiren sinyal bölgesi

Şekil 1.10: Arıza kontrol panosu

Şekil 1.11: Pano ana şalter kontrol

Kalıbın dönüş işlemi çevrim bitiminde durdurulur. Araba ünitesinin açılan kapıdan
dışarı çıkmasının ardından fırın kapısı kapatılır ve ısıtma sistemi durdurulur. Panonun
kapatılması sırasında dikkatli ve kontrollü olarak sinyal uyarı sesi geldiğinde doğru
müdahaleyi yapmak için hazır olmalı ve gerektiğinde acil durdurma butonuna basarak
makineyi durdurabilmelisiniz. Son olarak pano şalter düğmesinden makinenin kapatılması
tamamlanır.

1.2. Rotasyon Kalıplarının Montajı
Rotasyon tekniği ile üretimde kullanılan kalıpların diğer kalıplardan en önemli farkı
imalatının ekonomik oluşudur. Bunu sağlayan, kalıp üretimi için kullanılan hammaddenin
ucuz ve işçiliğinin zor olmamasıdır. Plastik rotasyon kalıpları iki tiptir. Bunlardan birincisi
DKP (demir) sac malzemelerden yapılmış kalıplar, diğeri ise alüminyum malzemeden
yapılan kalıplardır. DKP’den yapılan kalıplar, saclar metal işleme teknikleri uygulanarak
elde edilen kalıplardır. Şekil 1.12’de metal şekillendirme yolu ile hazırlanan bir rotasyon
kalıbı görülmektedir. Ayrıca rotasyon kalıpları enjeksiyon makinelerinde olduğu gibi yüksek
basınç altında çalışmak zorunda kalmadıkları için, sac malzeme gibi ince malzemeden
üretilebilmektedir. Böylece kalıp üzerindeki değişikler kolayca yapılabilmektedir.
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Şekil 1.12.: Şekillendirilen bir Rotaston kalıbı

Metal işleme teknikleri ile hazırlanmış kalıplar sac kesme, kıvırma, dövme ve kaynak
işlemleri uygulanarak biçimlendirilirler. Şekil 1.13’de bu işlemleri gerçekleştiren makine ve
aparatlar görülmektedir.
Hammadde saclarının ölçüsünde kesim için kullanılır.

Şekil 1.13: Sac kesim makineleri (Giyotin)
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Bükme amaçlı işler için kullanılan boru
bükme aparatı

Şekil 1.14: Kıvırma aparatı

DKP sacların kıvrılarak
şekillendirilmesi için kullanılır.

Şekil 1.15: Sac kıvırma makinesi (Silindirmerdane)

9

DKP sacların birleştirilmesi
amacıyla kaynak makinesi kullanılır.

Şekil 1.16 : Kaynak makinesi

10

Ürünün karmaşık ve hacimsel olarak büyük olması nedeni ile kalıp bazen parçalı
üretildiğinden bunlar kaynak veya cıvata ve somun yardımı ile birbirlerine montaj
edilmelidir.
Şekil 1.17’de cıvatalı birleştirme için üzerinde delikler bulunan kalıp görülmektedir.

Şekil 1.17: Cıvatalı montaj yapılacak kalıp

Hazırlanan kalıplar, genelde L lamaların üzerine flanşla ile birbirlerine bağlanır.
Şekil 1.18’de L profile oturtulmuş bir kalıp görülmektedir.

Şekil 1.18: Profile montaj edilmiş kalıp
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Ayrıca yine Şekil 1.18’de L profil üzerine montaj yapılmış bir kalıp görülmektedir.
Rotasyon kalıbının tespiti, elde edilmek istenen ürünün özellikleri ile belirlenir. Bunlar giriş
- çıkış elemanları, maça elemanları, tutamak elemanları, vidalama elemanları (insört) taşıma
elemanları gibi. Ayrıca gömme insörtler ve maçalarda ürün tipine göre kullanılmaktadır.
Şekil 1.19’de maçalı bir kalıpla üretilmiş bir ürün görülmektedir.

Şekil 1.19: İnsört yapılmış bir ürün

İkinci kalıp imalat yolu olan alüminyum tip kalıplar ise modelleme ve döküm sonrası
elde edilen kalıplardır veya alüminyum levhaların işlenmesi sonrası elde edilen kalıplardır.
Şekil 1.20’de alüminyumdan üretilmiş bir kalıp görülmektedir.

Şekil 1.20: Alüminyumdan üretilen rotasyon

Birinci modülde rotasyon tekniğinin avantajları anlatılırken, bu teknik ile ürünlere
işlem sonrasında ek parçaların takılmasının mümkün olduğu anlatılmıştı. Şekil 1.21’de ürüne
imalat sonunda takılması istenen küçük parçaların yapılabilmesi için hazırlanmış bir
alüminyum kalıp görülmektedir.
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Şekil 1.21: Küçük parçalar için alüminyum rotasyon kalıbı

Üstteki kalıptan çıkan ürünler Şekil 1.22’de görüldüğü gibi önceden üretilmiş
ürünlerin istenen bölgesine yardımcı araçlar kullanılarak yapıştırılır.

Şekil 1.22: Üretimi bitmiş ürüne parça yapıştırma

Rotasyon bitmiş olan ürünün üzerine eklenebilecek olan parçaları üretim esnasında
parçaya eklemeye izin verir.
Ek parça yapıştırma işlemi sırasında kullanılan, elektrikle çalışan yapıştırma makinesi
ve yapıştırma şeridi Şekil 1.23.’de görülmektedir.
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Şekil 1.23.a: Yapıştırma şerdi

Şekil 1.23.b: Yapıştırma makinesi

14

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Yukarıda resmi görüldüğü gibi atölyenizde mevcut bir rotasyon makinesinin,
ünitelerinin üretim sonunda kapatılması faaliyetini aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat
ederek yapınız.
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İşlem Basamakları
 Kalıbın iç kısmını kontrol ediniz.

Öneriler
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Çalışma sırasında kullanacağınız ölçü ve
kontrol aletleri, ilgili tablo ve çizelgeleri
öğretmeninizi bilgilendirerek temin ediniz.
 Kalıp iç yüzeyini kontrol ediniz.
 İç kısımda şekil bozukluğu olmuşsa kalıbı
bakıma gönderiniz.

 Isıtma sistemini kapatınız.

 Isınma istasyonu zaman ayarı için ilgili
modül bilgi konularına dikkat ediniz.
 Fan sistemini kapatınız.
 Isıtıcı sistemi kapatınız.

 Soğutma sistemini kapatınız.

 Soğutmayı gerçekleştirilen araba ünitesini
kapatınız.
 Kalıbı araba ünitesinden sökmeden önce
soğutma zamanının yeterliliğini kontrol
ediniz.

 Kalıbı makineden sökünüz.

 İşlem için gerekli alet ve malzemeleri
hazırlayınız.
 Kalıbı vinç yardımıyla askıya alınız.
 Kalıbı dönen kollar arasına bağlayan
cıvatalı bağlantıları sökünüz.
 Kalıbı ürün çıkarma istasyonuna alınız.
 Kalıp parçalarını sökünüz.

 Makine şalterini kapatınız

 Rotasyon makinesi kontrol panosundan
tezgah şalterini kapatınız.
 Çalışma sırasında iş disiplin kurallarına
uyarak, temizliğe önem veriniz.

16

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz

1- Üstte görülen şekilde a,b,c bölgelerinin doğru adları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fırın-Araba-Fan
B) Soğutma-Vinç-Fırın
C) Soğutma-Araba-Fırın
D) Fırın-Vinç-Soğutma
2- Altta görülen araba kontrol panosundaki 1ve 4 numaralı butonların fonksiyonları
aşağıdakilerden hangisidir?

1

2

A) Döndürme motoru kapalı-Araba ileri
B) Döndürme motoru açık-Araba geri
C) Kapı açık- Araba geri
D) Döndürme motoru kapalı-Araba geri
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3

4

3- Yandaki şekilde görülen rotasyon makinesi kontrol
panosuna ait butonun fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dönüş motoru çalıştırma
B) Acil durdurma butonu
C) Araba ileri butonu
D) Araba geri butonu
4- Rotasyon kalıplarının imal edilmesinde en çok kullanılan malzeme aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çelik döküm
B) Mermer
C) Plastik
D) DKP sac
5- Rotasyon kalıpları ile enjeksiyon kalıpları arasındaki temel fark aşağıdakilerden
hangisidir?
A ) Rotasyon kalıbı yüksek basınç altında çalışır.
B ) Rotasyon kalıbı çelik malzemeden yapılır.
C ) Rotasyon kalıbı düşük basınç altında çalışır.
D) Rotasyon kalıbı imalatı pahalıdır.
6- Aşağıdaki işleme yöntemlerinden hangisi rotasyon kalıbı yapımında kullanılmaz?
A ) Kaynaklama
B ) Kesme
C ) Kıvırma
D) Enjeksiyon
7- Kalıp imalatında kullanılan aşağıdaki makinelerden hangisi boru bükme işleminde
kullanılır?
A)
C)

B)

D)
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8- Rotasyon kalıp imalatında metal şekillendirme yöntemlerinin yanında aşağıdakilerden
hangisi kullanır?
A) Enjeksiyon tekniği
B) Ekstrüzyon tekniği
C) Alüminyum ile modelleme ve döküm
D) Vakum tekniği
9-Rotasyon ünitesi kontrol panosuna ait düğmelerin fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Dönüş motoru hız kontrol düğmeleri
B) Araba kontrol düğmeleri
C) Fan kontrol düğmeleri
D) Isıtıcı kontrol düğmeleri
10- Araba ünitesinin kapatılması için aşağıda yazılanlardan hangisi doğrudur?
A) Araba, fırın içinde iken kapatılır.
B) Araba, soğutma işleminin sona ermesinden sonra kapatılır.
C) Üstteki kontrol panosunda 1 numaralı buton fırın kapağını kapatır.
D) Üstteki kontrol panosunda 3 numaralı buton arabayı geri alır.
1

2

3

4

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru
cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı tekrar ederek, araştırarak ya da
öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Evet

Hayır

Kalıbın iç kısmını kontrol ettiniz mi?
Isıtma sistemini kapattınız mı?
Soğutma sistemini kapattınız mı?
Kalıbı tezgâhtan söktünüz mü?
Makinenin şalterini kapattınız mı?
Çalışmalarınızı teknoloji kurallarına uygun olarak yaptınız mı?
Süreyi iyi kullandınız mı? (1-2 saat)

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” işaretlediğiniz işlemleri tekrar ediniz.
Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında, plastik rotasyonel kalıplama makinelerinde meydana
gelen üretim hatalarını istenen ürün özelliklerini elde edecek şekilde giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizde plastik hammaddeye rotasyonel kalıplama teknolojisi ile şekil veren
işyerlerini ziyaret ederek,


Rotasyon üretimi yapan fabrikalarda emniyetli çalışma esaslarını araştırınız.



Rotasyon üretimi yapan fabrikalarda üretim hatalarını araştırınız.



Bu fabrikalarda üretim hatalarının giderilmesi yollarını araştırınız.

2. ROTASYONEL KALIPLAMA İLE
ŞEKİLLENDİRİLMİŞ ÜRÜNLERDE
MAKİNE HATALARINI GİDERMEK
2.1. Rotasyonel Kalıplama Makinelerinde Emniyetli Çalışma
Tüm fabrika ve imalathanelerde olduğu gibi rotasyonla üretim yapan fabrikalarda da
üretim öncesi, üretim devam ederken ve üretim sonrasında çalışma emniyeti her zaman ön
planda tutulmalıdır. Emniyetli çalışma; işçi emniyeti, işyeri emniyeti ve üretim
malzemelerinin emniyeti olarak üç bölümde incelenebilir. Üretimi yapan operatörler
güvenliğini öncelikle kendileri sağlamalı ve iş ortamında eldiven, baret, kaynak gözlüğü,
kontrol kalemi, çelik burunlu ayakkabı, gibi özel iş kıyafetleri giyerek güvenlik kurallarına
her zaman dikkat etmelidirler. Şekil 2.1.’de işçilerin şahsi emniyetleri için çalışma
bölgelerine göre kullanmaları zorunlu emniyet araçları ve kıyafetleri görülmektedir.

Şekil1.2.1.a: Baret işçinin başının koruyucusu
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Şekil .2.1.bKaynak maskesi

Şekil 2.1.c: Kulak ve göz koruyucuları

Şekil 2.1.d: Çelik burunlu ayakkabı

Şekil 2.1.e: Özel işyeri çalışma kıyafetleri

İşyeri emniyeti; çalışma, depolama, sevkiyat, dinlenme sahaları olarak farklılıklar
gösterebilse de tüm fabrika için ortak emniyet şartı; yangın merdiveni ve söndürme
malzemelerinin kullanıma hazır olmasıdır. Şekil 2.2.’de yangın söndürme merdiveni ile
yangın söndürme malzemeleri görülmektedir.
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Şekil 2.2.aYangın merdiveni

Şekil 2.2.b: Yangın dumanından korunma tüpü

Şekil 2.2.c: Yangın söndürme su vanası

Şekil 2.2.d: Yangın söndürme tüpü

Bunlardan başka yangın kovası, kürek gibi yardımcı araçlarda yangın söndürmek için
kullanılabilir. Rotasyon üretimi hammaddesi plastiğin yangın tehlikesinin yüksekliği ve özel
müdahale bilgi ve becerisi istemesi nedeniyle işçilerin yangın söndürme ve kurtarma eğitimi
almış olmaları şarttır. Aldıkları bilgi ve kazandıkları becerileri kaybetmemeleri için düzenli
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yangın söndürme tatbikatları yapılmalıdır. Olası bir yangın anında kimin hangi görevi yerine
getireceği önceden belirlenmeli ve fabrikanın uygun yerlerinde ilan edilmelidir. Çalışma
sahasında, işyerlerinin uygun yerlerine işçileri emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırmak ve
sürekli dikkatli olmalarını sağlamak için güvenlik tabelaları asılmalıdır. Şekil 2.3’te bir
güvenlik tabelası görülmektedir.

Şeki 2.3: Güvenlik tabelası

Depolama sahası, üretimi tamamlanmış ürünler ile kalıpların saklandığı yerdir.
Buralarda da yangın önlemleri ve ikaz levhaları kullanılmalı ek olarak; bu sahalar kapalı
olduğundan ışıklandırma yeterli olmalıdır. Sevkiyat alanlarında ise yükleme ve boşaltma
yapılacağından yeterli personel bulundurulmalı ve araçların manevraları için uygun boşluklar
bırakılmış olmalıdır. Her araca kurallara uygun ağırlıkta yükleme yapılmalı araç sevkiyat
evrakları eksik bırakılmamalıdır.
Sosyal etkinlik sahaları personelin yemek ve dinlenme ihtiyaçlarının giderilmesi için
hazırlanmış yerlerdir. Buralarda da yine yangından korunma tedbirlerinin yanında o alanın
özelliğine uygun ikaz levhaları uygun yerlere yerleştirilmelidir. Ayrıca bu bölgelerde
olabilecek yaralanmalarda kullanılmak üzere hazırlanmış ilk yardım çantası
bulundurulmalıdır. Şekil 2.4’de ilk yardım malzemeleri görülmektedir.

Şekil 2.4: İlk yardım malzemeleri
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Üretim amacıyla kullanılan tüm makine, araç ve gereçlerin emniyetli kullanılması
üretimin sürekliliğini sağlamak yanında işçi emniyetine de yardımcı olur. Tüm makine ve
üniteler için ayrı ayrı hazırlanmış bakım kartları olmalı bu kartlara göre araçların bakımı
takip edilmelidir. Kalıp yapımında kullanılan araç ve gereçlerinde periyodik bakımları
yapılarak hem araç emniyeti hem de işçi emniyeti sağlanmalıdır.
Makine ve araçlarda olabilecek bir arıza ve aksaklığın giderilmesi için öncelikle o
birimin yetkilisi haberdar edilmeli ve arızaların özelliğine göre uzman kişilerin müdahalesi
sağlanmalıdır. Fabrikalarda üretimin sürekliliği göz önüne alındığında çalışma emniyetinin
sağlanması için üretim planlamasının çok iyi yapılması gerekmektedir. Planlı yürüyen bir
üretim süreci her aşamada emniyetin sağlanmasını kolaylaştıracaktır. Şekil 2.5’te rotasyon
tekniği ile üretilecek bir polietilen tankın üretim planlaması görülmektedir.

POLİETİLEN TANK ÜRETİM AKIŞ ŞEMASI

HAMMADDE (LİNEER POLİETİLEN)

KALIP

FIRIN (FIRINLAMA)
250 DERECE PİŞİRME
SOĞUTMA
KALIPTAN SÖKÜLME
FIRIN OPERATÖRÜ KONTROL
SEVKİYAT
ÜRÜNÜN (Polietilen Su, Asit, Gıda,Tuz Tankları,Tekstil
Taşıma Arabaları, Palet v.b) SEVKİYATI
Şekil 2.5: Rotasyonel kalıplama üretim şeması
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POLİETİLEN TANK ÜRETİM AKIS ŞEMASI
 HAMMADDE:
üretilmektedir

Polietilen

hammadde

stabilizatörlü

LINEER

polietilen’den

 KALIP: DKP sactan istenen ürüne göre tasarlanıp yapılmaktadır.
 FIRINLAMA: LPG ile çalışan fırınların içine, hammadde doldurulmuş olan kalıp
yerleştirilir. Yaklaşık, 145 devir/dakika ile çalışarak yürüyen raylı araba ile
döndürülmeye başlanır. Toz halindeki hammadde sıvı hale gelip, 250 derece ısıya
ulaşınca kalıp 1 saat daha fırının içinde döndürülür. Süre dolduğunda kalıp fırından
çıkartılır, soğumaya bırakılır.
 KALIPTAN SOKÜLME: Soğuyan ürün 5 ton kaldırma kapasiteli vinç yardımıyla
veya manüel olarak kalıptan sökülür.
 OPERATOR KONTROLÜ: Fırından çıkıp soğumuş olan ürün fırın operatörü
tarafından kontrol edilir. Tankın boyu, çapı ve kalınlığı uygun ise depolama alanına
gönderilir. Uygun değil ise geri dönüşüme gönderilip toz haline geldikten sonra
üretimine yeniden başlanılır. Geri dönüşüm: Sevkiyata uygun olmayan ürünler önce
dekupaj ile parçalanır, daha sonra 4 bıçaklı kırıcı ile daha ufak parçalara bölünür.
Ürünün toz haline getirilmesi ile tekrar imalata hammadde olarak alınır.
 DEPOLAMA: Kalıptan sökülen ürün fırın operatörü tarafından kontrol edilip, istenen
ölçü ve özelliklerde ise depolama alanına gönderilir.
 SEVKİYAT: Depolama alanında bekleyen siparişlerin sevkiyatı yapılır.
KALIPHANE
 Malzeme Temini: DKP sac, profil, köşebent, lama gibi malzemeler temin edilir.
 Kesim: İhtiyaç doğrultusunda istenilen ölçüye göre malzeme operatör tarafından
ölçülendirme yapıldıktan sonra oksijen, el testeresi veya canavar taşı yardımıyla
kesim işlemi yapılır.
 Kıvrım: Kesilen malzeme operatör tarafından manüel olarak pleyt veya silindir
üzerinde kıvrım yapılır.
 Kalıp alt ve Üst Kapak: Kalıp alt ve üst plaka kapakları imal edilir.
 Kalıp yapımı: Kıvrılan malzeme ile üretilen alt ve üst kapaklar, operatör tarafından
düz bir zemin üzerinde gazaltı kaynak makinesi yardımıyla birleştirilip kalıp
oluşturulur.
 Kontrol: Biten kalıbın ölçü kontrolü yapılır.(kalıbın çapı, gövde boyu, toplam boy)
 Temizlik: Ölçü kontrolü yapılan kalıbın temizliği taşlama, zımpara gibi araçlarla
yapılır.
 İmalat yapılması: İşlemi bitirilmiş kalıp, rotasyon bölümünde hazırlanan hammadde
ile üretime alınır.

26

2.2. Makinede Üretim Hataları
Üretim hataları; makineler ve araçlardan doğan hatalar, hammaddeden kaynaklanan
hatalar, çalışanlardan kaynaklanan hatalar ve çalışma ortamından kaynaklanan hatalar olarak
incelenebilir.

2.2.1 Makineden Kaynaklanan Hatalar ve Çözüm Yolları
Makineden kaynaklanan hatalar, genellikle ısıtıcı ve brülörlerden (hava üfleyici)
kaynaklanır. Makinede elektrik arızaları, hız sürücüleri, termokupul ve diğer aksamlardan
kaynaklanmaktadır. Çoğunlukla rotasyon teknolojisi ile üretilen ürünlerde hata kalıptan
kaynaklanmaktadır. Bunlardan biride kalıbın flanşının merkezde olmamasıdır. Bu durum iki
parçanın birbirine tam oturmamasına neden olmaktadır. Öte yandan kalıptaki dişli kısımlara
bakılır. Dişli kısımlar kalıp içinde girintili, çıkıntılı yerlerdir. Toz rotasyon hammaddesinin,
girintili ve çıkıntılı yerlere çok iyi dolması gerekmektedir. Sonuçta ısıtma periyodunda
eriyerek kalıbın şeklini alan malzeme soğutma periyodun da hatayı devam ettirecek ve
ürünün şeklinin bozulmasına yani tasarım şekli ile uygunsuzluğa neden olacaktır. Şekil
2.6’da makineden dolayı hatalı çıkmış bir ürün görülmektedir.

Şekil 2.6: Makineden meydana gelmiş hatalı ürün

Elektrik kesintisi olduğunda devreye hemen girecek jeneratör kullanmak şarttır.
Kalıptan doğan hataları önlemek için ise kalıp parçalarının montajlarını hatasız yapmalı ve
kontrole önem vermeliyiz.

2.2.2. Hammaddeden Kaynaklanan Hatalar ve Çözüm Yolları
Uygun hammadde seçildiği müddetçe üretimde bir sorun yaşanmaz. Ürünün
özellikleri bilindiği için üretim sonucu oluşacak hammadde kaynaklı hatalar minimuma
indirilir. Hammaddeden kaynaklanan hatalar genellikle karışan kir ve tozdur. Hammadde
kaynaklı bir hatanın anlaşılması için çıkan mamülün içine bakılır. Pürüzsüz olmalı ve pişmiş
olmalıdır. Eğer pişmemişse toz kalır, yüzey tozlu ve pürüzlü olmaktadır. Hammadde
kaynaklı hataları önlemek için operatör kalıba hammaddeyi koyarken ortamda toz ve metal
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çapaklarının olmamasına dikkat etmelidir. Ayrıca ürünün hammaddesi iyi analiz edilmeli ve
ihtiyaç olan hammadde miktarı doğru hesaplanarak, çekme payı hesaplandıktan sonra kalıp
içine hammadde konmalıdır. Ayrıca rotasyona uygun olmayan hammadde kullanımı ile
doğabilecek hatalar Şekil 2.7’de görülmektedir.

Şekil 2.7: Hammaddeden doğan hatalar

Üretim sonunda sevkiyat kontrollerinden onay alamayan ürünler çeşitli testere ve
kırıcı makinelerinde parçalara ayrıldıktan sonra toz değirmenlerine atılır ve toz halinde
hammaddeye dönüştürüldükten sonra tekrar üretime gönderilir. Şekil 2.8.a’da kırıcı makinesi
Şekil 2.8.b’de toz değirmeni görülmektedir.

Şekil 2.8.a: Kırıcı makinesi

Şekil 2.8.b: Toz değirmeni

2.2.3. Çalışandan Kaynaklanan Hatalar ve Çözüm Yolları
Rotasyon teknolojisinde en çok görülen hatalardan biride çalışandan kaynaklanan
hatalardır. Bu konuda eğitilmiş kişilerin olmayışı bu tip hataların artmasına yol açmaktadır.
Genelde işçilik hataları için, üründe leke olup olmadığına bakılır. Ürün çıkarılırken kalıp
üzerine kalıp ayırıcısı sürülmesi gerekmektedir. Ürünün kolay çıkarılabilmesi için kullanılan
kalıp ayırıcısı fazla kullanılması durumunda, üründe bir takım lekelerin oluşmasına sebep
olmaktadır. Hammaddeye birtakım parçalar karışır ve ürün üzerinde birtakım lekeler
oluşmasına neden olur.
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Kalıp bağlama zamanında ki yanlış yer seçimi, kalıbı dengeli bağlayamamak, malın
ısıtma süresini aşmak hatalı ürün üretimine sebep olur. Ayrıca işçilerin baret takmaması
eldiven giymemesi, emniyet tedbirlerine önem vermemeleri, kendi sağlıklarını tehdit edecek
hatalara sebep olmaktadır. Çalışanlardan kaynaklanan hataları önlemenin temel noktası,
operatörlerin dikkatlerini çalışma sürelerinin tamamında üretime vermelidirler. Gelişen
teknolojik bilgileri için işçiler belirli zamanlarda eğitime alınmalıdırlar. Böylece rotasyon
makinelerinde hatasız üretim yapılması sağlanır. Ayrıca çalışanlardan kaynaklanan hataları
çözmek için operatör kesme işlemi yaparak ürünü temizler ve sevkıyata hazır hale getirir.
Şekil 2.9’da kesme işlemi görülmektedir.

Şekil 2.9: Kesme işlemi

2.2.4. Ortamdan Kaynaklanan Hatalar ve Çözüm Yolları
Bu hatalar ortamın çalışma şartlarına uygun olmasıyla ilgilidir. Ortamdaki aydınlatma
seviyesi, sıcaklık seviyesi, temizlik durumu, üretim için hareket alanlarının uygunluğu, işçi
ve üretim sorumluları arasındaki ilişkilerin seviyesi gibi hususlar ortamdan doğacak hataları
belirler. Sıcaklık, soğutma süresi gibi şartlar uygun olmadığında üründe şekil bozuklukları
meydana gelebilir. Rotasyon teknolojisi ile üretilen mamullerde diğer bir hata da kalınlıktır.
Kalınlık, ölçüm cihazı yardımıyla saptanır. Genelde bu cihazlar ses dalgaları ile
çalışmaktadır. Ürün üzerine koyduğumuz cihaz, ürünün ses dalgalarını alarak kalınlığını
ölçmektedir. Kalınlığın yanında diğer bir faktör de kalınlığın homojen dağılımıdır. Bu durum
özellikle mamül stabilitesi açısından önemlidir. Bu ölçümlerin hatasız yapılması için ortamın
ışık ve ses ayarlamalarının uygun olması şarttır. Bu hataların dışında, rotasyon tekniği ile
üretimde karşımıza değişik sorunlar çıkması kaçınılmazdır. Bu sorunların neler olabileceği
ve bunları gidermek için neler yapılabileceği aşağıya açıklanmıştır.
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Rotasyonla Kalıplamadaki Sorunlar ve Çözümleri:


PROBLEM: Parça iç yüzeyinde renk solması.
SEBEP: Isı ve yüksek ısı çevrimi sebebi ile bozunma.
ÇÖZÜMLER: Fırın sıcaklığının veya ısı çevriminin düşürülmesi, azotla parça
temizliği, uygun miktarda antioksidan içeren hammadde kullanımı



PROBLEM: Parçanın kalıptan çıkmaması
SEBEP: Yetersiz miktardaki veya bozulmuş kalıp ayırıcı.
ÇÖZÜMLER: Yeniden uygulama ve daha fazla kalıp ayırıcı kullanımı. Yeni
kalıp ayırıcı kullanımı.



SEBEP: Yetersiz veya yüksek sıcaklıklarda dayanıksız kalıp ayırıcı
ÇÖZÜM: Hammadde üreticisinin tavsiye ettiği etkin ve sıcağa dayanıklı kalıp
ayırıcı kullanımı.



SEBEP: Yapışmayan kalıp ayırıcısının kalıptan ayrılması
ÇÖZÜMLER: Kalıp yüzeyinin düzleştirilmesi böylece yüzeyden çıkan kalıp
ayırıcının daha iyi yapışması, iyi sıvanması. Farklı kalıp ayırıcısının kullanımı
parçanın çıkartılması sırasında bozulması



SEBEP: Kalıbın yüzey özelliklerinden dolayı PE’nin belli bölgelerinde
yapışması
ÇÖZÜM: Hasarlı yüzeyin yeniden yapılması. Çukurluk, gözeneklilik ve
oyukların düzleştirilmesi.



SEBEP: Kalıp iç basıncından dolayı reçinenin ayrım çizgisinden taşması.
ÇÖZÜM: Yeterli ince cidar parçalar için metreküp başına 125 mm² tahliye
açıklığı tavsiye edilir ve böylece havanın çıkması için yeterli açıklık bırakılır.



SEBEP: Özellikle ince kısımlarda kalıp içinde bozunmuş, yanmış plastiğin
artması
ÇÖZÜM: Kalıbın periyodik temizliği ve bakımı.



SEBEP: Plastiğin geniş, derin iç alanlarda sıkışıp tıkanması.
ÇÖZÜMLER: Uygun koniklik kullanılması, kalıpta etkili kalıp ayırıcı
kullanılması.
ÇÖZÜM: Kalıp tasarımını yaparken parçanın kolay düşmesi için alt kısımda
koniklik bırakılmalı.



PROBLEM: Çarpık çıkan parçalar
SEBEP: Yetersiz tahliye.
ÇÖZÜM: İnce cidarlı parçalar için metreküp başına 125 mm² tahliye açıklığı
tavsiye edilir.
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PROBLEM: Uzun ısıtma çevrimi.
SEBEP: Toz hammaddeye çok yavaş ısı transferi olması.
ÇÖZÜM: Fırın sıcaklığının ve / veya hava hızının yükseltilmesi. Kalıbın
yalıtımını azaltma. Isıtıcıların kontrolü. Daha ince bir toz kullanılmalı.
Brülörlerin (beklerin) temizlenmesi.



PROBLEM: Bağlanma, köpüklenme
SEBEP: Dar alanlarda yavaşlayan akış.
ÇÖZÜM: Kalıbın daha geniş köşe dönüşleri hesaplanarak yeniden tasarlanması.
Tozun akış özelliklerinin kontrolü, kalıbın dairesel dönüşünün kontrolü,
yalıtımın azaltılması



PROBLEM: Parçada çarpıklık
SEBEP: Sıcak plastiğin bel vermesi, yetersiz tahliye, standart olmayan soğutma
kalıp ayırıcılarının yetersizliği. Nem
ÇÖZÜM: Soğutma boyunca dönüş hızının sürekliliği, yeterli kalıp
havalandırılması, yükselen soğutma suyunun sıcaklığıyla yavaşça soğutulma
veya başlangıç hava soğutma sıcaklığının yükseltilmesi, püskürtme memeleri
kontrolü, kalıp ayırıcı miktarının düşürülerek az miktarda ve etkili kalıp
ayırıcının kullanılması. Sadece kuru madde kullanımı.



PROBLEM: Parçanın kabarcık içermesi ve pürüzlü iç yüzey.
SEBEP: Zayıf, kötü birleşme ve yapışma.
ÇÖZÜM: Fırının sıcaklığının yükseltilmesi. Isı çevriminin arttırılması, kalıbın
yalıtımının azaltılması, kalıbın duvar kalınlığının azaltılması kalıbın
duvarlarının homojenleştirilmesi.



PROBLEM: Kalıptan parçanın çıkışının zor olması.
SEBEP: Kalıp ayırıcısının yetersizliği, kalıp yüzeyindeki sorunlar. Kalıp
tasarımından gelen sorunlar.
ÇÖZÜM: Uygun ve doğru miktarda kalıp ayırıcısı kullanılması kalıptaki hasarlı
yüzeylerin yeniden kaplanması. Kalıbın konik veya alttan kesmeden ayrım
çizgileri ile tasarlanması Her ürün için farklı çekme paylarının dikkate alınması.
Fırın (pişirme ) sıcaklığının düşürülmesi. Plastiğin kalıp yüzeyinden
temizlenmesi ve birikmeleri önlenmesi.



PROBLEM: Yüzeyin korozyonu, aşınması.
SEBEP: Kirli kalıp yüzeyi, plastiğin bozulması.
ÇÖZÜM: Doldurmadan önce kalıbın temizlenmesi. Az miktarda kalıp ayırıcı
kullanımı, kalıp yüzeyinde mikro porozite kontrolü, fırın (pişirme) sıcaklığının
düşürülmesi.



PROBLEM: Kalıbın ayrım çizgilerindeki hava kabarcıkları.
SEBEP: Yetersiz havalandırma, tahliye, zayıf kalıp kapanması.
ÇÖZÜM: Yeterli havalandırma yapılması, kalıp ayrım
temizlenmesi, daha iyi sıkıştırma, vidalama.
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çizgilerinin



PROBLEM: Kalıp ayrım çizgilerinde taşma.
SEBEP: Kalıp iç basıncının artması
ÇÖZÜM: Yeterli havalandırma yapılması.
temizlenmesi, daha iyi sıkıştırma, vidalama.

Kalıp

ayrım

çizgilerinin



PROBLEM: Kalıp ayrım çizgilerindeki taşma.
SEBEP: Kalıp iç basıncının artması
ÇÖZÜM: Isı çevriminin azaltılması, daha düşük fırın sıcaklığı, kalıba asal gaz
ilavesi, polimer hammaddenin ısı dayanım kontrolü, kalıptaki sıcak noktaları
önlemek.



PROBLEM: Eşit olmayan et kalınlığı
SEBEP: Lineer toza düzgün – homojen olmayan ısı transferi.
ÇÖZÜM: Kalıp duvarının düz olup olmadığının kontrolü, yalıtımı azaltmak,
kalıbın dairesel dönüşümünü kontrol etmek, derin olmayan bombesiz alanlı kalıp
dizaynı.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Yukarıda resmi görülen ya da atölyenizde imal edilmiş olan ürünlerde var olan üretim
hatalarını bir sonraki üretimde tekrarlanmaması için aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat
ederek hata düzeltme faaliyetlerini yapınız.
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İşlem Basamakları
 Üretim hatalarının yerlerini
nedenlerini tespit ediniz.

Öneriler
ve  Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Çalışma sırasında kullanacağınız
 Test ve ölçüm cihazlar ile malzeme
tablolarını öğretmeninizi bilgilendirerek
temin ediniz.
 Üründe var olan hatanın yerini tespit ediniz.
 Hataların olası nedenlerini araştırınız.

 Uygun çözüm yollarını belirleyiniz.

 Belirlenen hata sebeplerine göre modül
konularında
var
olan
bilgilerden
yararlanarak çözüm yollarını belirleyiniz.
 Hataların
giderilmesi
basamaklarını belirleyiniz.

için

işlem

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Uygun çözüm yollarını uygulayınız.

 Çalışma ortamını temizleyiniz.
 Çalışma ortamında hareket imkânı için
uygun boşluklar yaratınız.
 Ortamda aydınlatmayı
hazırlayınız.

yeterli

olarak

 Ürün ölçülerini eksiksiz kontrol ediniz.
 Kalıp
hazırlamak
için
hammaddeyi kontrol ediniz.

kullanılan

 Rotasyon makinesini kontrol ediniz.
 Makine kontrol panosu değerlerini kontrol
ediniz.
 Uygulanan
ediniz.

çözüm

yolunu

kontrol  Hatanın yerini, oluşma nedenini ve çözümü
için izlenen yolu kayıt altına alınız böylece
hatanın tekrarına engel olunuz.
 Hatanın giderilmesi için müdahale edilen
üretim
bölgelerinin
ilgili
modül
konularındaki karşılıkları ile kontrolünü
yapınız.
 Hatanın giderilmesi için yapılan işlemlerin
kontrolünü yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz
1- Aşağıdakilerden hangisi emniyetli çalışmanın alt birimlerinden değildir?
A) İş yeri emniyeti
B) Müşteri emniyeti
C) İşçi emniyeti
D) Üretim malzemesi emniyeti
2- Aşağıdakilerden hangisi işçilerin emniyetleri için kullanmalarının zorunlu olduğu
araçlardan değildir?
A) Kaynak maskesi
B) Çelik burunlu ayakkabı
C) Baret
D) Çelik kemer
3- Aşağıdakilerden hangisi bir iş yeri emniyeti için kontrol sahalarından değildir?
A)
B)
C)
D)

Dinlenme sahası
Çalışma sahası
Fuar sahası
Sevkiyat sahası

4- Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme malzemelerinden değildir?
A) Yangın merdiveni
B) Yangın tüpü
C) Yangın kovası
D) Yangın battaniyesi
5- Aşağıdakilerden hangisi sosyal etkinlik sahasına özel malzemedir?
A) İlk yardım malzemeleri
B) Yangın söndürme malzemeleri
C) İkaz lambaları
D) Baret
6- Aşağıdakilerden hangisi makinelerden doğan hatalardan değildir?
A) Kalınlık ölçüm hatası
B) Termokupul arızaları
C) Hız sürücülerinin arızası
D) Brülörlerden doğan hatalar
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7- Aşağıdakilerden hangisi hammaddeden kaynaklanan hatalardan değildir?
A) Hammadde miktarının yanlış hesaplanması
B) Plastiğin çekme payının dikkate alınmaması
C)Hammadde kalıba konarken ortamdan toz ve metal parçalarının zaklaştırılmaması
D) Elektriklerin kesilmesi
8- Aşağıdakilerden hangisi çalışanlardan kaynaklanan hatalardan değildir?
A) Çalışanların emniyet tedbirlerine dikkat etmemelerinden doğan hatalar
B) Değişen üretim teknikleri hakkında bilgilenmemekten doğan hatalar
C) Kalıbın montajından meydana gelen hatalar
D) Fanlardan meydana gelen hatalar
9- Aşağıdakilerden hangisi ortamdan kaynaklanan hatalardan değildir?
A) Ses seviyesi
B) Işık seviyesi
C) Termokupul arızası
D) Temizlik seviyesi
10- Rotasyon tekniği ile üretilen ürünlerde eşit olmayan et kalınlığı probleminin çözümü
için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?
A) Kalıp duvarının düz olup olmadığının kontrolü
B) Kalıp ayırıcılarının yetersizliği
C) Yalıtımı azaltmak.
D) Et kalınlığı ölçü kontrolünün yapılması

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı tekrar ederek, araştırarak ya
öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız.
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da

PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.
PERFORMANS KRİTERLERİ

Evet

Hayır

Üretim hatasının yerlerini tespit ettiniz mi?
Üretim hatasının nedenlerini tespit ettiniz mi?
Hatanın giderilmesi için çözüm yollarını belirlediniz mi?
Uygun çözüm yollarını uyguladınız mı?
Uygulanan çözüm yollarını kontrol ettiniz mi?
İşyerinin tamamında bilgi ve becerinizle beraber dikkat seviyenizi
sürekli yüksekte tuttunuz mu?
Çalışmalarınızı teknoloji kurallarına uygun olarak yaptınız mı?
Süreyi iyi kullandınız mı? (1-5 saat)

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” işaretlediğiniz işlemleri tekrar ediniz.
Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI ÖLÇME ARAÇLARI
(PERFORMANS TESTLERİ)

Atölyenizde bulunan bir rotasyonel kalıplama makinesi ile kalıbınla, yapılan üretim
sonunda kullanılan rotasyon ünitelerini kapatınız. Ürün üzerindeki üretim hatalarını tespit
ederek, uygun çözüm yollarını uygulayınız.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.

PERFORMANS KRİTERLERİ

Evet

Hayır

Kalıbın iç kısmını kontrol ettiniz mi?
Isıtma sistemini kapattınız mı?
Soğutma sistemini sona erdirdiniz mi?
Kalıbı makineden söktünüz mü?
Makineyi kapattınız mı?
Üretim hatasının yerlerini tespit ettiniz mi?
Üretim hatasının nedenlerini tespit ettiniz mi?
Hatanın giderilmesi için çözüm yollarını belirlediniz mi?
Uygun çözüm yollarını uyguladınız mı?
Uygulanan çözüm yollarını kontrol ettiniz mi?
İş yerinin tamamında bilgi ve becerinizle beraber dikkat
seviyenizi sürekli yüksekte tuttunuz mu?
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
İş disiplinine uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
Süreyi iyi kullandınız mı? (10 saat)
Modül değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” işaretlediğiniz işlemleri tekrar ediniz.
Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
B
D
C
D
D
C
A
B

ÖĞRENME FAALİYETİ -2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
D
C
D
A
A
D
D
D
B

Modül ile ilgili eksikleriniz var ise ilgili faaliyetlere geri dönerek bu eksiklerinizi
tamamlayınız.
Modülü başarı ile tamamladıysanız öğretmeninize danışarak bir sonraki modüle
geçebilirsiniz.
Değerli öğrencimiz, Rotasyonel Kalıplama Makinelerinde Üretim–3 modülünü
bitirmiş durumdasınız; eğer bu modülü başarı ile tamamladıysanız burada elde ettiğiniz
yeterlikleri bundan sonraki modüllerde de sık sık kullanacağınızı unutmayınız. Bu konuların
daha birçok kez karşınıza çıkacağının farkında olarak burada kazandırılan yeterliklerinizi
geliştirmek ve güncel gelişmeleri takip etmek, alanınızda yetişmiş bir eleman olmanızı
sağlayacaktır.
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
ÖNERİLEN KAYNAKLAR


UZUN İbrahim, Yakup Erişkin, Hacim Kalıpçılığı



www.camelyaf.com.tr



www.floteks.com



Plastik Araştırma ve Geliştirme Vakfı (PAGEV) yayınları Plastik Dergisi
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KAYNAKÇA
KAYNAKLAR


UZUN İbrahim, Yakup ERİŞKİN, Hacim Kalıpçılığı



Polidaş Rotasyon Fab. Seminer Notları



Hasan KAVUNDUK, Polietilen malzeme sanayi. (PMS) Fab. Seminer Notları



Mazhar Z.ATL. ve Plastik E.M.L. Plastik Teknolojisine Giriş



Kim.Müh. Hande ODABAŞ Enpa Ltd. Şti. Plastik Ambalaj Teknolojisi
Dergisi
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