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AÇIKLAMALAR 
KOD 543M00002 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Alan Ortak  

MODÜLÜN ADI Yardımcı Ekipmanlarla Üretim-2   

MODÜLÜN TANIMI 

Yardımcı Ekipmanlarla Üretim -2 modülü, plastik 

malzemeler  ve plastik işleme makineleri bilgilerini 

kullanarak yardımcı ekipmanları devreye alma yeterliğinin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

YETERLİK Yardımcı ekipmanları devreye almak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında plastik işleme 

yardımcı ekipmanları ile istenilen özelliklerde plastik ürün 

elde edebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Muflama ekipmanı ile boru ağızlarını istenilen özelliklerde 

genişletebileceksiniz. 

2. Plastik ürünlerin paketleme ve montajını kurallara uygun 

olarak yapabileceksiniz. 

3. Plastik işleme makinelerindeki yardımcı ekipmanı 

istenilen ürünü elde edebilecek konuma  

getirebileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye 

Donanım: Montaj gereçleri (tornavida pense, çekiç vb.), 

paketleme malzeme ve ekipmanları (koli, koli bandı, 

yapıştırma ekipmanı vb.) 

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, 

 

 

İnsanlığın başlangıcından itibaren çok sınırlı olan malzeme kullanımı bilim ve 

teknolojinin ilerlemesi ile cins, değer ve kalite bakımlarından günümüzde çok gelişmiştir. 

Savaşlar, malzeme üretim ve geliştirilmesinde en önemli rolü oynamış daha sonra da bu 

malzemeler ve ürünler sivil alanda uygulama bulmuştur. 

 

Bütün bu gelişmelere yüzyılın başından itibaren plastikler de eklenmiş, hızlı bir 

çalışma temposu ile çok çeşitli ve büyük miktarlarda, seri hâlde üretilerek sanayinin 

dolayısıyla insanlığın hizmetine sunulmuştur. Hafif, sağlam, ucuz ve kolay biçimlendirilen 

plastikler; sanayide tesis kurma, parça yapımı, gıda, ulaşım, dokumacılık, sağlık, haberleşme 

ve daha birçok alanda kullanılan malzeme niteliği kazanmıştır. 

 

Plastiğin günlük hayatımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği göz önüne 

alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. Günümüzde kullandığımız birçok ürünün 

ham maddesini plastik oluşturmaktadır. Hâl böyle olunca değişik amaçlar için kullanılan 

plastik malzemelerin işlenmesi çok çeşitlilik göstermekte ve plastiklerin işlendikleri 

makineleri kullanmak da birtakım bilgi ve beceriler gerektirmektedir.  Bunların en başında 

ise makineleri çalıştıracak kişilerin çeşitli plastik malzemelerin özelliklerini bilmesi ve 

yardımcı ekipmanları kullanma işlemleri gelmektedir. 

 

Yardımcı Ekipmanlarla Üretim-2 modülü bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere 

hazırlanmış bir modüldür. Bu modülde sizler muflama ve film yapıştırma makinelerini 

oluşturan parçaları tanıyıp üretim işlemlerini yapabileceksiniz. Bu işlemleri 

gerçekleştirebilmek için kaldırma ve taşıma sistemleri, bağlama elemanları ve plastik 

işlemede kullanılan yardımcı ekipmanlar hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca bazı plastik 

malzemeler hakkında bilgiler alacaksınız.  

 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda plastik işleme alanında 

daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi inanıyor, sizlere başarılar diliyoruz.   

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1  

 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında istenilen özellikte muflama işlemini yapabileceksiniz.  

 

 

 

 
 Plastik işleme fabrikalarının muflama işlemi yapan bölümlerini ve muflama 

ekipmanı üreten firmaları ziyaret ederek sanayide kullanılan plastik işleme 

yardımcı ekipmanlarını araştırınız. 

 Sanayide kullanılan  muflama tezgahı çeşitlerini ve özelliklerini araştırınız. 

 

1. MUFLAMA 
 

1.1. Muflama Ekipmanı Tanımı ve Kullanım Amacı  
 

Çeşitli amaçlarla üretilmiş plastik boruların uç kısımlarının belirli bir sıcaklıkta 

yumuşatılarak basınçlı hava ile genişletilmesi işlemine muflama denir. Muflama işlemi 

genellikle PVC boru ve profillerde uygulanmaktadır.  

 

Üretilen plastik boruların sızdırmazlık sağlayacak şekilde uç uca eklenmesi amacı ile 

muflama yapılmaktadır. Muflama profili, ürünlerin birbirine geçmesinin yanı sıra 

sızdırmazlık elemanlarının  (conta, salmastra vb.) şekline göre de tasarlanır (Resim 1.1). 

 

Resim 1.1: Muflanmış çeşitli boru profilleri 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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1.2. Makinenin Ayarlanması ve Çalıştırılması 
 

Muflama işlemi, manuel makinelerde ısıtma birimi ve kalıplama birimi olarak iki 

makinede gerçekleştirilir. Fakat otomatik makinelerde bu işlemler tek makinede toplanmıştır.  

 

Resim 1.2: Muflama makinesi 

Makinenin ayarlanması ve çalıştırılmasında aşağıdaki işlem basamakları uygulanır: 

 

 Isıtma makinesi 160 °C sıcaklığa ayarlanır. 

 Muflanacak borunun kesim boyundan, faydalı boyu farkı kadar (5 cm) uç kısmı 

ocak içine yerleştirilir. 

 Et kalınlığına göre 30-120 saniye arasında ocakta (ısıtma birimi) tutulur. 

 Ocaktan çıkarılarak kalıplama (muflama) makinesine uygun şekilde yerleştirilir 

ve kalıp kapatılır. 

 Boru, içinden pnömatik olarak genişletilir. 

 6-14°C’deki su ile soğutulan kalıp içindeki plastik profil, 1-5 dk. civarında 

soğutulur. 

 Kalıp açılarak muflanmış profil çıkarılır. 

 

1.3. Muflama Ekipmanının Çalışma Prensibi 
 

Muflamanın ısıtma (ocak) birimi; yağlı, rezistanslı ve sıcak hava üflemeli olarak 

çalışır. Sıcaklık kontrolleri, termostat veya termokupul (sıcaklığı kontrol eden ve sabit tutan 

eleman) ile sağlanır. 

Kalıp ayırma ve birleştirme sistemi pnömatik (hava) ile çalışır. Kalıplar genelde su ile 

soğutulur. 
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1.4. Muflama Ekipmanının Elemanları 
 
Bir muflama ekipmanının elemanları Şekil 1.17’de şematik olarak verilmiştir. Bu elemanlar: 
  

 Isıtma (ocak)   birimi 

 Termostat veya termokupul  

 Rezistans 

 Yağ 

 Hava tahliye kanalı 

 Kalıplama birimi 

 Mengene sistemi 

 Kalıp yarımları 

 Kalıplama mili 

 Açma butonu 

 Kapama butonu 

 

Şekil 1.1:  Muflama makinesinin elemanları 

 

1.5. Makinede Emniyetli Çalışma Kuralları 
 

İş hayatında meydana gelen iş kazalarının büyük bir çoğunluğu emniyet kurallarına 

uyulmamasından kaynaklanmaktadır. İş kazaları sakatlanmaların yanında ölümle de 

sonuçlanabilmektedir. İnsan sağlığına verdiği zararların yanında ülke ekonomisine de büyük 

külfetler getirir.  
 

Makinede çalışırken uyulması gereken emniyet kuralları şunlardır: 

 

 İş başında şakalaşılmamalıdır. 

 İş önlüğü giyilmelidir. 

 Isıtma birimine elle dokunulmamalıdır. 

 Elektrik ve pnömatik sistemlerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 
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 Kalıplama biriminin kalıp yarımları arasına el sokulmamalıdır.       

 İş önlüğünü giyilmeli, güvenliği sağlayacak koruyucu ekipmanlar 

kullanılmalıdır (gözlük, eldiven, koruyucu başlık vb.). 

 Çalışma ortamının temiz olmasına dikkat edilmelidir. 

 Makineyi devreye alırken işlem basamaklarına uyulmalıdır. 

 Makinenin hareketli kısımlarından kendinizi koruyunuz. 

 Makine devrini almadan asla kırma işlemine başlanmamalıdır. 

 Makinede çalışırken dikkatinizi dağıtmayınız. 

 Makine çalışırken yanından ayrılmayınız. 

 Makineden normalinin dışında bir ses gelirse makineyi hemen kapatılmalıdır. 

 Makineyi kapattıktan sonra bıçakların durduğundan emin olmadan yükleme 

haznesini açılmamalıdır. 

 Makinenin bilmediğiniz yerlerini deneyerek değil, sorarak öğreniniz. 

 Uyarı levha ve yazılarına mutlaka uyulmalıdır. 

 Emniyet kurallarına uygun olarak makine temizlenmelidir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda resmi verilen PVC plastik boruyu, verilen işlem basamaklarına ve önerilere 

uygun olarak muflayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Muflama şişirme lastiğini 

uygun biçimde kalıba tespit 

ediniz. 

 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Muflama şişirme lastiğini uygun biçimde monte 

ederken anahtar vb. araç gereçlerinizi hazırlayınız. 

 Muflama şişirme lastiğini uygun biçimde kalıba tespit 

ederken cıvatayı yeteri kadar sıkınız. 

 Hava basıncını ayarlayınız. 

 

 Hava basıncının 3-5  bar  arasında  olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Isıtma tertibatı 

sıcaklıklarını uygun 

değerlere ayarlayınız. 

 Isıtma tertibatı sıcaklıklarının uygun değerler üzerine 

çıkmamasına dikkat ediniz. 

 Plastik boruyu yarı ısıtma 

tertibatında ısıtınız. 

 

 Muflanacak olan plastik borunun yarı ısıtma 

tertibatında uygun süre kalmasına dikkat ediniz. 

 Çalışma esnasında bir sorunla karşılaştığınızda modül 

bilgi konularından ve öğretmeninizden 

faydalanabilirsiniz. 

 Isıtılmış parçayı muflama 

kalıbına uygun biçimde 

tespit ediniz. 

 Isıtılmış olan plastik borunun kalıp içerisindeki 

konumunun düzgün olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Hava vererek yarı 

mamulün kalıp içerisinde 

mamul hâle gelmesini 

sağlayınız. 

 Muflanacak olan plastik boru, kalıp içerisinde istenilen 

şekli alıncaya kadar kalıbın hava basıncını kontrol 

ediniz. 

 Çıkan ürünü kontrol ediniz.  Muflanmış olan ürünün uygun standartlarda olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Çalışma ortamında iş disiplini kurallarına uyunuz. 

 Çalışma sonunda iş ortamının temizliğini sağlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Muflama işlemi için çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Muflama için sıcaklık ayarını yaptınız mı?   

3. İş parçasını istenilen özellikte mufladınız mı?    

4. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

5. Süreyi iyi kullandınız mı? (3 saat)   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

ME DEĞERLENDİRME 
1) Çeşitli amaçlarla üretilmiş plastik boruların uç kısımlarının belirli bir sıcaklıkta 

yumuşatılarak basınçlı hava ile genişletilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Paketleme 

B. Montaj 

C. Muflama 

D. Film yapıştırma 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi muflama makinelerinin ısıtma birimi elemanlarındandır? 

A. Termostat veya termokupul  

B. Rezistans 

C. Yağ 

D. Hepsi 

 

3) PVC plastik boruların muflanması kaç 
0
C derecede yapılır? 

A. 125 
0
C 

B. 180 
0
C 

C. 160 
0
C 

D. 200 
0
C 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

4) Üretilen plastik boruların ………………………………………….. amacı ile muflama 

yapılmaktadır. 
 

5) Muflama işlemi, manuel makinelerde ………………………………. olarak iki makinede 

gerçekleştirilir. 
 

Et kalınlığına göre …………….. saniye arasında ocakta (ısıtma birimi) tutulur. 
 

………… °C’deki su ile soğutulan kalıp içindeki plastik profil, ………. dk. civarında 

soğutulur. 
 

Muflamanın ısıtma (ocak) birimi; …………………………….. olarak çalışır. 
 

Kalıp ayırma ve birleştirme sistemi …………………….. ile çalışır. 
 

Muflama işleminde kalıplar genelde ……….. ile soğutulur. 

 

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.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında mikser makinesi ile istenilen özelliklerde ham madde 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 

 Plastik işleme fabrikalarını, mikser makinesi ve plastik malzeme üretimi yapan 

firmaları ziyaret ederek sanayide kullanılan plastik mikser makinelerinin 

çeşitlerini ve özelliklerini araştırınız. 

 Sıcak ve soğuk mikserlerin özelliklerini araştırınız. 

 Karışımda kullanılan katkı maddelerinin özelliklerini ve oranlarını araştırınız. 

 

2. TEMEL PLASTİK KAYNAK 

UYGULAMALARI 

 
2.1. Plastik Kaynağının Tanımı 
 

Plastik ürün ve ek parçalarının ısı ve basınç etkisi altında birleştirilmesi işlemine 

plastik kaynağı denir. 
 

2.2. Plastik Kaynak Çeşitleri 
 

Plastiklere uygulanan  farklı  birçok kaynak metodu bulunmaktadır. Bu metotlar:  

 Sıcak eleman kaynağı 

 Plastik film kaynağı 

 Füzyon kaynağı 

 Sıcak plaka kaynağı 

 

 Sıcak gaz kaynağı 

 Direnç (implant) kaynağı 

 İndiksüyon kaynağı 

 

  

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Plastik kaynağına etki eden parametreler: 

 

 Kaynak süresi 

 Baskı gücü 

 Malzemenin kalınlığı 

 Kullanılan amper 

 

2.2.1. Sıcak Eleman Kaynağı 
 

Plastiklerin kaynağı yöntemleri içinde en basit olanıdır. Elektrik enerjisinin ısı 

enerjisine dönüştürülmesi ile ısıtılan elemanın plastik malzemeye temas ettirilmesi 

sonucunda yumuşayıp eriyen plastik yüzeylerin basınç altında birbirine kaynak edilmesi 

yöntemine dayanır. 

 

Sıcak eleman kaynağı genellikle üç yöntemle uygulanır. Bunlar: 

 Plastik film kaynağı 

 Füzyon kaynağı 

 Sıcak plaka kaynağı 

  

Bu proses genellikle film ambalaj ve poşet üretiminde,  plastik esaslı boruların 

birleştirilmesinde, otomobillerin yakıt tanklarının bağlantısında,  elektrikli süpürgelerde, 

çamaşır ve bulaşık makinelerinin parçalarında, sinyal ışıkları, otomobil parçasında 

kullanılmaktadır. 

 

Küçük uygulamalarda kaynak süresi 10-30 saniye sürerken büyük ebatlı plastik 

ürünlerde 30 dakika sürebilmektedir.  

 

2.2.1.1. Plastik Film Kaynağı 

 

Plastiklerin en çok kullanıldığı yerler inşaat ve ambalaj sektörleridir. Plastikler birçok 

avantajının bulunması sebebiyle gıda ve ürünlerin ambalajlanmasında tercih edilmektedir. 

Özellikle kuru gıdaların ambalajlanması, deniz malzemeleri ve poşet üretiminde kullanılan 

plastik filmler ısı ve basınç altında birbirine kaynatılarak işlem tamamlanır. Poşet üretiminde 

kullanılan kesim makineleri ve ürün ambalajlama makinelerinde plastik filmlerin kaynak 

edilmesini sağlayan düzenekler bu makinelerin önemli ünitelerinden birisidir. Ayrıca plastik 

filmlerin kaynak edilmesi için basit düzenekler şeklinde plastik film kaynak makineleri 

bulunmaktadır.  



 

 12 

 

Resim 2.1 Ambalaj makinesi  

 
Plastik film kaynağı birden çok plastik filmin ısı ve basınç altında kaynak edilmesi 

prensibine dayanmaktadır. Burada ısı aracı olarak elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren 

rezistanslar kullanılmaktadır. Böylece karşılıklı çeneler arasındaki birden çok plastik film, 

çenelerin kapanması ile ısı ve basınç altında eriyerek birbirine kaynar. 

 

Şekil 2.1: Plastik film kaynak birimi 

 
2.2.1.2. Füzyon Kaynağı 

 

Füzyon kaynak makinesi kullanarak elektrofüzyon diye tabir edilen yöntemle boru ve 

bağlantı parçalarının belli bir sürede ısıtılıp (normal şartlarda 260˚C) yüzeylerinin ergitilmesi 

ve birbiriyle kaynaştırılarak birleştirilmesine füzyon kaynağı denir.  
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Resim 2.2: Füzyon kaynak uygulaması 

2.2.1.3. Sıcak Plaka Kaynağı 

 

Bu kaynak metodunda ısı, elektrik yardımıyla ısıtılmış sıcak bir eleman tarafından 

yapılır. Termoplastik malzemenin sıcak elemana yapışmasını sıcak elemanın üzerindeki 

PTFE katmanı engellemektedir. 

 

Sıcak plaka kaynağında sıcak eleman birleştirilecek parçaların arasına yerleştirilir, 

kaynayacak parçaların kaynama yapılacak kısımlarına ısı iletilir. Bu işlemden sonra ısı 

kaynağı parçalardan uzaklaştırılır ve parçalar birbirine basılır. Basınçlı borular ise sadece 

makine ile kaynatılır. 

 

Şekil 2.2: Sıcak plaka kaynağı 

Kaynak edilecek parçanın kalınlığına göre 180 
0
C ile 230 

0
C derece arasında sıcaklığa 

ihtiyaç duyulur. 
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2.2.2. Sıcak Gaz Kaynağı 

 
Bu kaynak işlemi, aşınmaya dayanıklı, hafif, yalıtkan özelliklere sahip ve arzu edilen 

iyi darbe mukavemeti veren plastiklere ekonomik olarak uygulanmaktadır. Sıcak gaz 

kaynağı endüstrideki konstrüksiyon donanımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılır. 

 

Bu yöntem büyük parçalar için çok elverişlidir. Birleştirme elemanı olarak elektrot 

kullanılır. 

Birleşecek parçaları ısıtmak için sıcak gaz kullanılır. Sıcak gaz olarak hava ve azot 

gazı kullanılır. Kullanılacak gazların kuru ve temiz olması gerekir. Plastik kaynağı yapılacak 

parçalara önce parçanın konumuna göre V,T şeklinde ağız açılır. 

 

Birleştirilecek levhalar uygun kaynak ağızlarına ve aralıklarına sahip olmalıdır. Ana 

malzeme ile aynı bileşimde olan kaynak çubuğu kullanılır. Kaynak çubuğu ve kaynak ağzı 

kaynak tabancasına gelen sıcak gaz akışı ile birlikte ısıtılır. Eşleşen iki yüzey yumuşayıp 

erirken birlikte homojen bağ oluşturmak üzere sıkıştırılır. 

 

Şekil 2.3: Sıcak gaz kaynağı 

Kaynak tabancaları ya gaz ya da elektrik ile ısıtılabilir. Genel kullanımlar için 

elektrikli ısıtma tabancaları daha üstündür. Elle yapılan bir uygulamadır. Kaynak, parçaların 

ve doldurucu çubuğun beraber birleştirilmesiyle oluşur, başarı büyük oranda operatörün 

becerisine bağlıdır. 

 

2.2.3. Direnç (implant) Kaynağı 

 
Bu teknikte kaynak edilecek parçaların arasına iletken bir tel konur ve bu tel üzerinden 

elektrik akımı geçirilerek direnci nedeniyle ısınır ve etrafındaki termoplastiği erime 

sıcaklığına ısıtarak eritir. Erime ile kaynak oluşur. Parçaların arasına koyduğumuz bu tel 

parçalar arasında, kaynağın içinde kalır. Bu yöntemin en büyük avantajı kaynak ekipmanının 

çok basit ve taşınabilir olmasıdır. 
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2.2.4. İndüksiyon Kaynağı 

 
Bir indüksiyon alanı ile ısısının üretildiği yerdeki kaynak tekniğidir. Elektrik iletimi 

birleşim çizgisinde istenildiği için gücü sağlayan yüksek bir frekansla bağlantı 

kurulduğunda, çalışan bir bobin birleşmenin yakın bir yerine yerleşir.  

 

 

Şekil 2.4: İndüksiyon kaynağı prosesi  

 

Elektrik yüksek bir frekansta olduğu için çalışan bobinin içinden geçer ve bunlar 

yeterli şekilde iletken malzemelerin yüksek sıcaklığına ulaştığında çevredeki termoplastik 

parçalar yumuşar ve erir. Ancak birleşim için bir baskı uygulandığında kaynak şekil alabilir. 

 

Bu kaynak prosesi ısıtma elemanın parçaya temas etmediği tek prosestir. Bobinden 

geçen akımın yardımıyla oluşan ısı, kaynak çizgisi boyunca etkili olur. 
 

2.3. Plastik Kaynak Ekipmanlarının Ayarlanması ve Çalıştırılması  
 

Plastik kaynak ekipmanları kaynak işleminin özeliklerine göre farklı biçimlerde ve 

farklı yöntemlerle uygulamaktadır. Bu yöntemlerin en yaygın olanları aşağıda açıklanmıştır. 

 

2.3.1. Plastik Film Yapıştırma Makinesi Ayarlanması ve Çalıştırılması 

 
Plastik film yapıştırma makineleri oldukça basit düzenekler olmasına rağmen iyi bir 

plastik film kaynağı yapabilmek için makinenin ayarlanması ve çalıştırılması konusunda 

yeterli teknik bilgiye sahip olmak gerekmektedir.  

 

İki ya da daha fazla sayıda plastik filmin ısı ve basınç altında birbirine kaynak 

edilmesi işlemini gerçekleştiren cihaza plastik film yapıştırma makinesi denir (Resim 2.5). 
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Düz ve sürekli hâlde bulunan filmlerin kullanım alanları genellikle sınırlıdır. Bu 

filmler kullanım amaçlarına göre çeşitli şekillerde kesilir. Bunların birbirine birleştirilmesi 

ve elverişli hâle getirilmesi amacı ile yapıştırma işlemi yapılır. 

 

Resim 2.5: Film yapıştırma makinesi 

 

2.3.1.1. Film Yapıştırma Makinesinin Çalışma Prensibi 

 

 Plastik filmlerin kaynak edilmesi, elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren 

rezistans aracılığı ile ısıtılan çeneler arasında birden çok plastik filmin ısı ve basınç 

uygulanarak ergitilip birbirine kaynak edilmesi prensibine dayanmaktadır. 

 

2.3.1.2. Film Yapıştırma Makinesinin Elemanları 

 

 Sabit ve hareketli çene: Film üzerine baskı uygulanmasını sağlayan 

rezistansları üzerinde taşıyan elemanlardır. 

 Zaman rölesi: Ayarlanan zaman aralığı sonunda akımı keserek filmin 

üzerindeki yapıştırma işlemi için devam eden elektrik akımını kesen elemandır.   

 Switch: Hareketli çenenin hareketiyle elektrik akımını devreye sokarak 

yapıştırma işlemini başlatan elemandır. 

 Rezistans: Film yapıştırma ekipmanı üzerindeki elektrik enerjisini ısı enerjisine 

çevirerek yapışmayı sağlayan elemanıdır. 

 Ayak pedalı: Ayak baskısı ile hareketli çenenin film üzerine baskısını sağlayan 

elemandır.   

 Akım ayar anahtarı: Film yapıştırma makinesi üzerinden geçen akım 

miktarını ayarlayarak ısı etkisinin artmasını, azalmasını sağlayan film 

elemanıdır.  
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Şekil 2.5: Film yapıştırma makinesinin elemanları 

 

2.3.1.3. Makinenin Ayarlanması ve Çalıştırılması 

 

 Yapıştırma makinesinin zaman rölesi (ayarlanabilir bir sürede rezistansa gelen 

elektrik akımını kesen eleman) filmin et kalınlığına göre ayarlanır. 

 Film yapıştırma makinesi alt ve üst çeneleri (hareketli çene) arasına 

yerleştirilecek film uygun şekilde yerleştirilir. 

 Ayak pedalına basılarak çenelerin kapanması sağlanır. 

 Switch, rezistansa akım gelmesini sağlar. Zaman rölesi ise belli bir süre sonra 

bu akımı keser.  

 Film yapıştırma makinesinin hareketli çenesi aşağıya hareket ettiğinde switchi 

kapalı konuma getirir ve rezistansa elektrik akımı gelerek rezistansların 

ısınmasını sağlar. Yapıştırma işlemi olacak kadar bir zamanda ayarlanmış 

zaman rölesi, akımı keserek yapıştırılmış kısmın soğutulması sağlanır. 

 Böylece filmin yapıştırılma işlemi tamamlanmış olur. Ayak pedalı kaldırılarak 

yapışmış olan film alınır. 
 

2.3.1.4. Film Yapıştırma Makinesinde Emniyetli Çalışma Kuralları 

 

 İş başında şakalaşılmamalıdır. 

 İş önlüğü giyilmelidir. 

 Hareketli ve sabit çene arasına el sokulmamalıdır. 

 Film yapıştırma makinesi üzerindeki switche el ile kumanda edilmemelidir. 

 Kontaktör ve zaman rölesinin bulunduğu bölgelere el ile temas edilmemelidir. 
 

2.3.2. Plastik Füzyon Kaynağı Uygulaması 
 

Boruların birleştirilmeleri elektrofüzyon diye tabir edilen boru ve bağlantı parçalarının 

belli bir sürede (normal şartlarda 260˚C) ısıtılıp ergimesi ve akabinde birbirleriyle 

kaynaşarak eklenmeleri metoduna dayanır. Kuralına uygun olarak yapılan birleştirmelerde 

herhangi bir kaçak meydana gelmez. Bağlantı parçasının iç çapı, boru dış çapına eşittir. Boru 

ucu dış yüzeyi ve bağlantı parçası iç yüzeyi füzyon kaynak makinesinde aynı anda 

ısıtıldıktan sonra birbirine takılarak birleştirme işlemi tamamlanır. 
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2.3.2.1. Füzyon Kaynak Makinesi ve Parçalarının Tanıtılması  

 

Polipropilen boruların birleştirilmesinde füzyon kaynak makinesi ve elemanları 

kullanılır. Kaynak makinesi, elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirerek ısıtma işlemini yapar. 

 

Resim 2.6: Füzyon kaynak makinesi 

 Makine, seyyar ayaklar üzerine konularak çalışılmalıdır. Boru ve fittingleri ısıtmaya 

yarayan lokmaları (Pafta veya kafa olarak da bilinir.) makine üzerine bağlamak için 5 veya 6 

numara alyan anahtar ile sapı izoleli anahtar kullanılır.  

 

Tespit vidaları (nipeller), lokmaları makineye bağlamaya yarar. Tespit vidalarını 

bağlamak için alyan anahtar, lokmaları bağlamak için ise yuvarlak kesitli lokma anahtarı 

kullanılır.  

Isıtılacak her çapa uygun boru ve bağlantı parçasının lokması vardır. Erkek lokma 

ekleme parçasını (fittingsi), dişi lokma boru ucu ısıtır. Isınan boru veya fittingsin 

yapışmaması için lokmaların üzeri teflon kaplanır. Makineden uzun süre verim alabilmek 

için lokmaların dikkatli kullanılması gerekir. Teflonların zarar görmemesine itina 

gösterilmelidir.  

 
2.3.2.2. Füzyon Kaynak Makinesinin Bakımı 
 

 Füzyon kaynak makinesiyle çalışmanız bittiyse makinenizi kapatınız. Fişini 

çekerek kaynak makinesinin soğumasını bekleyiniz.  

 Makine soğuduktan sonra lokmaları çıkartıp düzgünce yerine koyunuz. 

 Füzyon kaynak makinesini bir bez ile siliniz.  

 Varsa çalıştığınız uzatma kablonuzu toplayınız. Aldığınız yere koyunuz. 

 Füzyon kaynak makinesinin kablosunu da toplayarak kutusuna yerleştiriniz. 

 Boru makasını ve metreyi de makinenin kutusuna yerleştirerek uygun bir yere 

kaldırınız. 
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2.3.2.3. Plastik Boru Makası 
 

Plastik borularda kesme işlemi, boru makası yardımıyla yapılır. Boru makası, 

kesilecek borunun eksenine dik gelecek şekilde yerleştirilir. Daha sonra eksenden 

kaydırmadan kesme işlemi gerçekleştirilir. Makasa aşırı güç uygulamak yayının kırılmasına 

sebep olur. Ayrıca büyük çaplı borular için uygun boru makası kullanılmalıdır.         

 

 

Resim 2.7: Plastik boru kesme makası 

2.3.3. Plastik Boru ve Parçalarının Füzyon Kaynağıyla Birleştirilmesi 
 

Bilhassa plastikten mamul polivinil klorür (PVC), polietilen (PE) ve poliproplen  (PP) 

borular zengin seçenekleriyle sektöre egemen olmuştur. 

 

Resim 2.8: Polipropilen borular 

Polipropilen borular; işçiliğinin kolay ve çabuk olması, hafifliği, iç yapısının pürüzsüz 

oluşu, kireç ve pislik tutmama, korozyondan  (paslanma) etkilenmeme, nakliye gibi 

avantajları sebebiyle vazgeçilmez bir ürün hâline gelmiştir. 
 

Isıtma ve temiz su tesisatında en fazla kullanılan boru çeşidi poliproplen  (PP) dir. 

Polipropilen ham maddesi ısıya, basınca ve kimyasal maddelere mukavemeti açısından üç 

gruba ayrılır. Bunlar; homopolimer (Tip 1), copolimer (Tip 2) ve random copolimer (Tip 3) 

dir. Diğer çeşitlerine göre bilhassa temiz suda polipropilen random copolimer –PPRC(Tip3) 

sınıfı daha fazla tercih edilmektedir. 
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Plastik borular, tesisatların kurulmasında genel olarak tek başına kullanılmaz. 

Boruların tesisat içerisinde yön değiştirmesi, eklenmesi, çaplarının değiştirilmesi veya ikiye 

ayrılması gibi işlemler gerekir. Bu nedenle borular ek parçalarla (fittings) kaynak edilir. 

 

 

Şekil 2.6: PPRC boru ek parçaları 

2.3.3.1. Plastik Boruları Ölçüsünde Kesmek  

 

Plastik borularda kesme işleminin hatasız olması için önce ölçüm yapılmalıdır. Ölçüm 

yapılan boru yüzeyi, düzgün bir şekilde kırmızı kurşun kalemle işaretlenmelidir. 

 

 

Şekil 2.7: Boru üzerine işaret koyma 

 

Daha sonra plastik boru işaretlendiği yerden makas dik konumda tutulmak sureti ile 

kesilir. Resim 2.9’da makasla plastik borunun kesilmesi görülmektedir. 
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Resim 2.9: Boruyu işaretlenen yerden kesme 

2.3.3.2. Füzyon Kaynak Makinesinin Ayarlanması ve Çalıştırılması 

 

Kaynak yapmak için belirli bir sıra takip edilir. Füzyon kaynak makinesinin 

ayarlanması ve çalıştırılmasında aşağıdaki işlem sırası takip edilir: 

 

 Çalışılacak borunun çapına uygun lokmalar makineye bağlanır.  

 Topraklı prize makinenin fişi takılır. Kaynak makinesinin termostat ayarı 260–

270 
0
C’ye getirilir.  

 Daha sonra boru istenilen uzunlukta kesilir.  

 Makine üzerindeki lambanın sönmesi beklenir (Termostatın çalışıp 

çalışmadığından emin olmak için 1–2 defa devreye girip çıkmasını 

gözlemlemek faydalı olur.). 

 Boru ağzı ve fittingsin (boru ek parçası) temiz olmasına dikkat edilir.  

 Alüminyum folyolu boru kullanılıyorsa boru folyo soyma aletiyle alüminyum 

tabakası alınır. 

 Borunun birleştirilecek ucu ile ek parçası uygun lokmalara takılarak ısıtılır. 

 Her çap için bilinen ısıtma süresinin ardından boru ve birleştirme parçası 

lokmalardan çıkarılarak birbirine eklenir.  

 Birleştirme, düzgün ve aynı eksende 1-1,5 saniye içerisinde son şeklini alacak 

duruma getirilir. Bu şekilde hafifçe bastırarak 10 saniye beklenir. Bu süre küçük 

çaplı borular içindir. Büyük çaplarda bekleme süresi 30–40 saniyeye kadar 

çıkmalıdır. Aksi hâlde malzeme kendini salıverir, hatalı bir kaynak oluşur. 

 

2.3.3.3. Füzyon Kaynağında Emniyetli Çalışma Kuralları 

 

 İş başında şakalaşılmamalıdır. 

 İş önlüğü giyilmelidir. 

 Füzyon kaynak makinesinin sıcak kısımlarına elle dokunulmamalıdır. 

 Boru kesme sırasında makasın kesici bıçağı altına parmağımızı sokmamalıyız. 

 Kaynak esnasında boru ve ek parçalarının eritilen kısımlarına dokunmamalıyız. 

 İşlem bitince kaynak makinesi tam soğumadan kutusuna kaldırmayınız. 
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Aşağıda resmi verilen film yapıştırma makinesinde gerekli araç ve gereçleri temin 

ederek, verilen işlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak film yapıştırma işlemini 

gerçekleştiriniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Çalışma alanını montaj için 

hazırlayınız. 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Çalışma alanınızda montaj için gerekli araç ve 

gereçleri temin ediniz. 

 Eksik araç ve gereçler için öğretmeninize başvurunuz. 

 Parçaların montaj 

konumunu ve sırasını 

belirleyiniz. 

 Montaj konumlarını doğru belirleyiniz. 

 Yanlış işlemlerin üretimi aksatacağını unutmayınız. 

 Uygun gereçler ile ürün 

montajını gerçekleştiriniz. 

 

 Yanlış araç ve gereçler kullanmanın ürün özelliklerini 

etkileyeceğini ve sizi zaman kaybına uğratacağını 

unutmayınız. 

 Konu ile ilgili olarak modül bilgi sayfasından ve 

öğretmeninizden faydalanabilirsiniz. 

 Montajı yapılan ürünü 

kontrol ediniz. 

 Montajı yapılan ürünün standartlara uygun olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Montajı yapılan ürünün 

paketlemesini yapınız. 

 Paketlenen ürünün özelliklerini belirten etiketleri  

paketleme poşetine uygun şekilde yerleştiriniz. 

Ürünün şekline ve özelliklerine uygun paketleme araçları 

kullanınız. 

 Paketlenen ürünün 

paketleme özelliklerini 

kontrol ediniz. 

 Ürünün paketleme özelliklerinin standartlara uygun 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

MANS DEĞERLENDİRME 2 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yapıştırma makinesine ısıtma telini taktınız mı?    

2. Film yapıştırma makinesinin çenelerine (alt ve üst çene) teflon 

yerleştirdiniz mi? 
  

3. Filmin yapıştırılması için gerekli sıcaklığı ayarladınız mı?   

4. Film yapıştırma işlemini yaptınız mı?     

5. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

6. Süreyi iyi kullandınız mı? (7 saat)   
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

Poliproipilen plastik boru bağlantı parçalarının füzyon kaynağı uygulaması ile 

kaynatma işlemini gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma alanını füzyon kaynak 

uygulaması için hazırlayınız. 

 

 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Çalışma alanınızda kaynak gerekli araç ve 

gereçleri temin ediniz 

 Eksik araç ve gereçler için öğretmeninize 

başvurunuz. 

 Topraklı prize makinenin fişi takınız. 

Kaynak makinesinin termostat ayarı 

260–270 
0
C’ ye getiriniz. 

 Kaynak makinesinin 260 °C'ye kadar 

ısındığını kontrol ediniz. Paftaların temiz 

olmasına dikkat edilmelidir. 

 Boruyu, boru eksenine dik yönde 

yalnızca özel boru makası ile kesiniz. 

 

 

 Yanlış araç ve gereçler kullanmanın ürün 

özelliklerini etkileyeceğini ve sizi zaman 

kaybına uğratacağını unutmayınız. 

 Konu ile ilgili olarak modül bilgi 

sayfasından ve öğretmeninizden 

faydalanabilirsiniz. 

 Boru ve ek parçayı kaynak paftasına 

doğru itiniz. 

 Boru ve ek parçayı aynı anda kaynak 

paftasına doğru aynı eksende çevirmeden 

itiniz.  

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kaynak ve soğutma süreleri için kaynak 

bilgilerine bakınız. 

 

 Paftadan çıkardığınız boru ve ek 

parçayı birleştiriniz.  

 
 

 Paftadan çıkardığınız boru ve ek parçayı 

hemen ve çevirmeden birleştiriniz. 

Soğuma süresini tamamlamamış 

kaynaklı parçalara işlem yapmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri  Evet Hayır 
1. Çalışma alanını füzyon kaynak uygulaması için hazırladınız 

mı ?  

  

2. Kaynak makinesinin termostat ayarını yaptınız mı?   

3. Kaynatılacak plastik parçaları kaynatma işlemine uygun 

olarak kestiniz mi?  

  

4. Kaynak paftası ile parçaları kaynatma sıcaklığına göre 

ısıttınız mı?  

  

5. Parçaları birleştirerek kaynatma işlemini tamamladınız mı?   

6. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

7. Süreyi iyi kullandınız mı? (1 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. 

LÇME DEĞERLENDİRME 
1) Aşağıdakilerden hangisi sıcak eleman kaynaklarından biri değildir? 

A) Plastik film kaynağı 

B) Oksi gaz kaynağı 

C) Füzyon kaynağı 

D) Sıcak plaka kaynağı 

 

2) Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülmesi ile ısıtılan elemanın plastik malzemeye 

temas ettirilmesi sonucunda yumuşayıp eriyen plastik yüzeylerin basınç altında birbirine 

kaynak edilmesi yöntemine ne ad verilir? 

A) Plastik yapıştırma 

B) Baskı kaynak 

C) Sıcak eleman kaynağı 

D) Elektrik kaynağı 

 

3) Özellikle kuru gıdaların ambalajlanması, deniz malzemeleri ve poşet üretiminde 

kullanılan plastik filmlerin ısı ve basınç altında birbirine kaynatılması işlemine ne ad 

verilir? 

A) Plastik film kaynağı 

B) Baskı Kaynak 

C) Oksi gaz kaynağı 

D) Elektrik kaynağı 

 

4) Boru ve bağlantı parçalarının belli bir sürede ısıtılıp yüzeylerinin ergitilmesi ve birbiriyle 

kaynaştırılarak birleştirilmesine ne ad verilir? 

A) Füzyon kaynağı 

B) Plastik film kaynağı 

C) Elektrik ark kaynağı 

D) Oksi gaz kaynağı 

 

5) Plastik boruların füzyon kaynağı ile birleştirilmesi
 
işlemi kaç 

0
C derecede 

gerçekleştirilir? 

A) 160 
0
C 

B) 110 
0
C 

C) 350 
0
C 

D) 260 
0
C 

 

6) Kaynak edilecek parçaların arasına iletken bir tel konulduğu ve bu tel üzerinden elektrik 

akımı geçirilerek direnci nedeniyle ısıtılarak kaynatıldığı kaynak tekniği aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Direnç kaynağı 

B) Sıcak gaz kaynağı 

C) İndüksiyon kaynağı 

D) Füzyon kaynağı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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2) Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

7) İki ya da daha fazla sayıda plastik filmin ısı ve basınç altında birbirine kaynak edilmesi 

işlemini gerçekleştiren cihaza plastik ……………………………. denir.  

 

  

8) Film yapıştırma makinesinde ………………………………… film üzerine baskı 

uygulanmasını sağlayan rezistansları üzerinde taşıyan elemanlardır. 

 

9)  Film yapıştırma makinesinde ayarlanan zaman aralığı sonunda akımı keserek filmin 

üzerindeki yapıştırma işlemi için devam eden elektrik akımını kesen elemana 

…………………….. denir. 

 

10) Film yapıştırma makinesi üzerinden geçen akım miktarını ayarlayarak ısı etkisinin 

artmasını azalmasını sağlayan film elemanına ………………………… denir. 

 

 

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 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında el enjeksiyonu makinesi ile istenilen özellikte plastik 

ürün elde edebileceksiniz. 

 

 

 
 

 Plastik işleme fabrikalarını ve el enjeksiyonu makinesi üretimi yapan firmalar 

ziyaret ederek sanayide kullanılan el enjeksiyon makinelerinin çeşitlerini ve 

özelliklerini araştırınız. 

 Sanayide el enjeksiyonu ile üretilen ürünleri araştırınız. 

3. İLAVE SİSTEMLER 
 

3.1. Kaldırma Taşıma Sistemleri 
 

Plastik ürünlerin işlenmesi ve depolanması ve yüklenmesi aynı zamanda makine ve 

ilave ekipmanların taşınması ve kurulması, kaldırma ve taşıma araçlarının sık kullanılması 

gereğini de ortaya çıkarmıştır. Bu araçlar ile taşınan plastik ürün ve makinelerin zaman 

zaman çok fazla ağır olması bir kaza riskini de daima içinde barındırmaktadır. Bu nedenle 

kaldırma taşıma sistemlerini yakından tanımak ve uygun kaldırma taşıma sistemleri ile 

çalışmak, güvenli ve pratik sonuçlar elde etmek açısından büyük önem taşımaktadır. Aşağıda 

kaldırma ve taşımada kullanılan araç gereç ve bazı makine elemanlarının açıklanmasına yer 

verilmiştir. 
 

3.1.1. Transpaletler 

 
Hidrolik kriko sistemi ile çalışan ağırlık veya yük taşıma paletlerinin kaldırılması ve 

iletilmesine yarayan yardımcı makinelerdir (Resim 3.1). 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Transpalet 

Palet üzerine istiflenmiş ortalama 1 ton civarındaki yükü, yerden 5-10 cm arasında 

kaldırıp tekerlekleri vasıtası ile istenilen yere iletme amacı ile kullanılır. Hidrolik kriko 

sistemindeki hidrolik yağ, küçük silindir ve pistondan büyük silindir ve pistona aktarılarak 

küçük kol kuvveti ile büyük güç elde edilir. 

 

3.1.2. Makaralar 

 
Makaralar, kaldırma ve taşıma aracı olarak zincir, halat gibi elemanlarla döner 

hareketle yük taşıma işlemlerini kolaylaştıran araçlardır. Makaralar dönerek hareket 

ilettikleri için taşınan yükün ağırlığında hafifleme olur (Resim 3.2). 

 

Şekil 3.2:  Makara sistemi 

Makaralar; konveyörlerde, seri üretim bant sistemlerinde, palangalarda, kaldırma ve 

iletme makinelerinde, vinçlerde vb. yerlerde yük taşımayı kolaylaştırmak için kullanılır. 

Genel olarak makaralar iki çeşittir. 
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3.1.2.1. Sabit Makaralar 

 

Hareket iletimi yapılırken makara sabit bir eksen etrafında döndürülür. Çekilen halatın 

(F) kuvveti ile sürtünmeden dolayı makara diski dönerek (S) ağırlığını kaldırmada yardımcı 

olur. Kuvvet yüke eşit olur (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1:  Sabit makara  

3.1.2.2. Hareketli Makaralar 

 

Hareket iletimi yapılırken makara bir eksen etrafında döndürülür. Hareketli makara ile 

iş yapılırken kuvvet, yükün yarısına eşit olur. 

 

Hareketli makaralar çalışma esnasında yer değiştirir. Hareketli makara ile yük 

kaldırma işleminde kuvvetten kazanılır. Hareketli makara ile sabit makara birlikte çalıştırılır 

(Şekil 3.2). 

 

Şekil 3.2:  Hareketli makara  
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3.1.3. Zincirler 
 

Yüksek dayanımlı, yuvarlak baklalı zincir ve dişlisi ile beraber çalışır. Genellikle 

dönme momentinin az, yükün fazla olduğu yerlerde hareket ve kuvvet iletiminde kullanılır 

(Şekil 2.9).         

 

Vinçlerde, gemilerin demirlenmesinde, gemi vinçlerinde, kaldırma ve iletme 

makinelerinde, konveyörlerde vb. yerlerde kullanılır. 

 

    

 

Resim 3.3: Çaplı zincir dişlisi 

Yük kaldırma zincirleri, içi boş halka tipinde olup halkaların yapısına göre üç şekilde 

adlandırılır: 

 

 Dar baklalı zincirler (Kaldırma makinelerinde kullanılır.) 

 Uzun baklalı zincirler (Devamlı çalışan elevatörlerde kullanılır.) 

 Köprülü zincirler (Ağır yüklerde, gemilerde kullanılır.) 

 

Yük kaldırma zincirleri, kullanılma amaçlarına göre paslanmayı önlemek için metal 

kaplamalı, parlatılmış, boya kaplanmış olarak çekme dayanımı 50-60-80 kg/mm
2
    olan 

çeliklerden yapılır. 

 

3.1.4. Caraskal  Sistemleri 
 

Genellikle ağır yüklerin kaldırılması için kullanılan caraskal sistemleri, sonsuz vida ve 

dişli çark sistemli çalışır.  

 

Makinecilikte genellikle ağır makine sanayi fabrikalarında, insanların kaldıramayacağı 

ağırlıktaki yükleri taşıma açısından caraskal sistemleri önemlidir (Resim 3.4).   
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Resim 3.4: Caraskal sistemleri 

 

Caraskal sistemlerinde el zinciri çekilerek kasnağa bağlı sonsuz vida döndürülür. 

Sonsuz vida ile beraber sonsuz dişli de döner. Sonsuz dişliye bağlı zincir dişlinin beraber 

dönmesiyle yük istenilen yüksekliğe kaldırılır ve indirilir. Şekil 3.3’te caraskal sistemi 

parçaları görülmektedir. 

 

Şekil 3.3:  Caraskal sistemi parçaları 

3.1.5. Bağlama Elemanları 

 
Plastik işleme makinelerinin ve kalıplarının montajı ve ayarlanmasında bağlantı 

elemanları çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bağlantı elemanlarından en çok 

kullanılanları aşağıda genel olarak açıklanmıştır. 

3.1.5.1. Cıvatalar 

 

Silindirik dış yüzeylerine vida açılan ve çeşitli şekillerde başı bulunan elemanlara 

cıvata denir. Cıvatalar, yalnız başlarına bağlama elemanı olarak kullanılabildiği gibi 

somunlarla (iç yüzeylerine vida açılan ve çeşitli şekillerde yapılan bağlama elemanı) beraber 

de kullanılabilir. Cıvatalar genel olarak sade karbonlu çeliklerden, bakır ve alüminyum 

alaşımlı gereçlerden, pirinçten, plastikten vb. malzemelerden üretilir (Şekil 3.4).   
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Şekil 3.4.  Cıvata ve somun ile birleştirme 

 

 Cıvata çeşitleri: 

1. Altı köşe başlı cıvatala 8.  Halka başlı cıvatalar 

2. Dört köşe başlı cıvatalar 9.  Tırtıllı cıvatalar  

3. Silindirik başlı cıvatalar 10. Temel cıvataları 

4. Mercimek başlı cıvatalar 11. Tapalama cıvatası 

5. Yuvarlak başlı cıvatalar 12. Çekiç başlı cıvatalar 

6. Havşa başlı cıvatalar 13. Saç cıvataları 

7. Kelebek başlı cıvatalar 14. Ağaç cıvataları 

      

Resim 3.5: Değişik cıvata ve somunlar  

3.1.5.2. Bağlama Pabuçları 

 

Bağlama pabuçları, işlenecek parçaları tezgâh tablasına bağlayan parçalardır. Bunlar 

değişik tip ve biçimlerde olmakla birlikte, hepsinin görevi aynıdır. Bu görev, iş parçalarının 

bağlandıkları yerlerde tutulmasıdır (Şekil 3.5).   



 

 35 

 

Şekil 3.5: Bağlama pabuçları 

 

 Bağlama pabuçlarının bağlanmasında dikkat edilecek hususlar: 

 

 Bağlama pabucu uygun şekilde yerleştirilmeli ve altına konacak takozun 

yüksekliği tam olmalıdır. 

 Pabuçla bağlarken cıvata iş parçasına yakın olmalıdır.  

 Pabuç, iş parçasının üzerine ve takoza oldukça geniş bir yüzeyle iyice 

oturmalıdır. 

 Takozun yüksekliği, pabucu iş parçası yüzeyine paralel bastıracak bir 

değerde olmalıdır. 

 Pabuç, takoz yüksek veya alçak olursa iş parçasına kenarından temas 

ederek bastırır. Ayrıca, cıvata başı ve somun ile rondelanın oturması da 

hatalı olur. Bunun sonucu olarak da bağlama kuvvetli olmaz.   

  
3.1.5.3. Anahtarlar 

 

Anahtarlar genel olarak somun ve cıvata gibi makine parçalarının sıkılıp gevşetilmesi 

ile boru tesisatlarında boruların takılması ve sökülmesi için kullanılır. 

 

Resim 3.6: Açık ağız anahtar 

Çok geniş kullanım alanına sahip ve iş hayatında her zaman yararlandığımız 

anahtarlar değişik türlerde yapılmışlardır. Bunların tamamını görebilmemiz mümkün 

olamayacağından en çok kullanılanları tanımaya çalışalım. Şekil 2.15’te tipik bir açık ağızlı 

anahtar görülmektedir. 
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 Yapı ve kullanıldığı yerlere göre anahtar çeşitleri 

 

1) Sabit anahtarlar 

2) Açık ağızlı anahtarlar 

3) Tek ağızlı anahtarlar 

4) Çift ağızlı anahtarlar 

5) Ay anahtarlar 

6) Yengeç anahtarlar 

7) Kapalı ağız anahtarlar 

8) Yıldız anahtarlar 

9) Buji anahtarlar 

10) Bijon anahtarlar 

11) Lokma  anahtarlar 

12) Altı köşe anahtarlar 

 

13) Ayarlı anahtarlar 

14) Somun anahtarlar 

15) Kurbağacık anahtarlar 

16) Fransız anahtarlar 

17) İngiliz anahtarlar 

18) Motosiklet anahtarlar 

19) Boru  anahtarlar 

20) Boru ve rakor anahtarlar 

21) Stilson boru anahtarlar 

22) Üniversal tip boru anahtarlar 

23) Zincirli boru anahtarlar 

 

 

3.2. Plastik İşlemede Kullanılan Yardımcı Ekipmanlar 
 

Plastiklerin işlenmesinde kullanılan birçok temel makinenin yanı sıra bu makinelerin 

üzerinde kullanılan birçok yardımcı makine ve ekipman kullanılmaktadır. İşlenen ürünün 

özelliğine göre farklı özellikleri bulunan bazı sistemler aşağıda açıklanmıştır. 
 

3.2.1. Kurutucular 
Plastik ham maddenin istenilen yapısal özelliklere ulaşabilmesi için ürün hâline 

gelmeden önce bünyesindeki nemin alınması ve bazı kurutma işlemlerinden geçmesi 

gerekmektedir. Plastik ham maddenin nemi alınmazs, üretim esnasında kalıplanmayı 

zorlaştıracağı gibi ürünün yüzeyinde bozukluklar meydana gelmesine neden olur. 

 

Nem, ham maddenin bünyesine iki şekilde girer: 

 Üretim esnasında, 

 Bulunduğu ortam koşullarına (hava koşulları, depolama şekli vb.) bağlı olarak 
 

Dolayısıyla plastik ham maddeler işlenmeden önce kurutulmalıdır. Ham maddenin 

polimer yapısına bağlı olarak kurutma gereksinimleri ve kurutma süreleri değişir. Plastik 

ham maddeler kurutma gereksinimlerine bağlı olarak sadece sıcak hava veya hem sıcak hem 

kuru hava ile kurutulmalıdır. Şekil 3.1’de tipik bir kurutma makinesi şematik olarak 

gösterilmiştir. 

 

Plastik kurutma sistemleri dörde ayrılır: 

 Sıcak hava kurutucuları 

 Kuru hava kurutucuları 

 Gazlı kurutma sistemleri 

 Infared (IR) kurutma sistemleri 
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Şekil 3.6: Kurutma makinesi 

 

3.2.1.1. Sıcak Hava Kurutucuları 

 

Endüstride yüksek miktarlarda kullanılan PS, PE ve PP gibi genel amaçlı polimerler 

genellikle kalsit, titan oksit (beyaz boya), karbon siyahı (siyah boya) veya benzeri katkı, 

dolgu ve takviye maddeleriyle modifiye edilmedikleri sürece bu polimerlerin granülleri nem 

almaz. Bu nedenle genelde fırınlanıp kurutulmaları gerekmez. Özellikle aralarında sıcaklık 

farkı bulunan bir depoda üretim hattına getirilen granül torbaları, ortamın sıcaklığına 

varmadan açıldığında havanın nemi plastik granüllerinin yüzeyinde birikir. 

 

Biriken nem, daha sonraki işleme aşamasında özellikle yüzey bozuklukları olarak 

ortaya çıkmakta ve kalıplamayı zorlaştırmaktadır. Bu tip sorunları engellemek amacıyla 

granüller, genellikle sıcak hava fırınlarında malzemenin zarar görmeyeceği kadar yüksek bir 

sıcaklığa ısıtılmış olan ortam havasının tepsilere konmuş granüllerin arasında 

dolaştırılmasına dayanır. Bunun diğer bir yolu da bu kurutma sisteminin siloya ya da huniye 

bağlanmasıdır. Çalışması sırasında ortamdan alınan hava fan yardımı ile ısıtıcıya doğru itilir. 

Isıtıcı kısmında ısınarak nemi azalan hava kurutma silosuna verilir. 

 

Böylece granüller arasında dolaşan sıcak hava, granüllerin yüzeyindeki nemi 

buharlaştırır. Buharlaşan nem, çıkan hava ile dışarı atılır. Bu tip kurutma sistemlerinin en 

büyük avantajı, ilk yatırım maliyetidir. Bununla birlikte sıcak havalı sistemlerin yüksek 

enerji sarfiyatı ve ortamın nem yüzdesine bağlı olmak üzere dezavantajları olduğunu 

unutmamak gerekir. 
 

3.2.1.2. Kuru Hava Kurutucuları 
 

Plastik endüstrisinde kullanılan naylon, polikarbonat, polyester gibi ham maddeler 

bilinen sıcak hava kurutucuları ile yeteri kadar kurutulamaz. Bunun sebebi, bu malzemelerin 

ortam koşullarına bağımlı olmaları ve nemi giderici elemanlarının nispeten etkisiz 

kalmasıdır. Bu gibi malzemeler hava kurutucularıyla kurutulur. Genelde uzun süre tek tip 

ham madde ile çalışan sistemlere ve henüz merkezi sistem için gerekli kapasite ortaya 

çıkmadığı durumlarda, kuru hava kurutucuları tercih edilmektedir.   
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Bu tip kuru hava kurutucularının tek kurutma haznesine sahip oldukları durumlarda bu 

ünitelerde ham madde veya renk değişikliklerinde durdurularak temizlenmek zorundadır. 

Küçük kapasiteli ve küçük hazneli tipler hareketli bir şekilde donatılabilir. Bu tip kuru hava 

kurutucuları, ihtiyaç hâlinde özellikle değişik enjeksiyon makinelerine kolaylıkla 

bağlanabilir. Burada kullanıldıkları makine kapasitesinin tamamına sağlıklı bir şekilde aynı 

kuruluk şartlarına sahip ham maddeyi hazırlayabilmektedir. 

 

 Malzemeler % 0,02 oranında veya daha az oranda bir nemi sağlayacak olan sabit ve 

alçak kuru hava ve sabit kurutma sıcaklığı ister. Bu şartlar sağlandığında bu mühendislik 

plastikleri en uygun fiziksel ve yüzeysel özellikleri gösterir. Kararlı kurutucular, plastik 

granülün içindeki nemin kuru havaya aktarılmasını arttıran ve –50 derecedeki kuru havayı 

kapalı devre hâlinde dolaştıran sistem ile uygulamacıya çekme, lekelenme, çöküntü gibi 

problemlerden kaçınma imkânı sağlar. 

Kuru hava kurutucuları döner petek prensibi ile çalışır. Kurutucunun özel dizayn 

edilen motoru yavaşça dönerek nem alma, rejenerasyon ve soğutma işlemlerini sıra ile 

yaparak çok katlı kurutuculardan daha karalı bir kuru hava sistemi oluşturur. 

 

3.2.1.3. Gazlı Kurutucular 

 

Gazlı kurutucular, kuru hava kurutucularına takılan bir gaz ateşleme ünitesi ile elde 

edilir. Böylece havanın ısıtılması için gazın enerjisinden faydalanıldığı gibi elektrik 

enerjisinden de tasarruf sağlanır. Gazlı kurutucular, elektrik ısıtıcılarına göre % 80 daha 

tasarrufludur. GFH (gaz ateşlemeli ısıtıcı) üniteleri, gazlı kurutucularda bulunan çok yönlü 

enerjiyi etkili kullanan, maliyeti aşağı çekerken nemi malzemeden uzaklaştıran bir yapıdır. 

Elektrikli ısıtıcılar gaz bitmesi durumunda destek ünitesi olarak kullanılabilir. GFH 

modelleri aynı zamanda elektrik ısı kurutucularını ekonomik gaz ısıtıcılarına çevirmek için 

de kullanılabilir. Bunlar, duman çıkışı ve hava dağıtım yolları, sıcaklık güvenlik anahtarları 

içerir. 

Kesin sıcaklık kontrolü 71,1 °C’den 204,4°C’ye tam bir sıcaklık ayarı sağlar. Dönel 

kabin konfigürasyonu, gerekli boşluğu en düşük seviyeye getirir. Hava, paslanmaz çelik ısı 

değiştiricisini kullanan dolaylı gaz ateşleyici ısıtıcılar tarafından ısıtılır. 

 
3.2.1.4. Yüksek Hızlı Soğuk Hava ile Çalışan Kızılötesi Kurutucular 

 

Plastik nem içeriğinin hızlı uzaklaştırılmasına olanak sağlayan kızılötesi ısı 

radyasyonu ile plastiklerin kurutulması standart bir işlemdir. Endüstride, yüksek hızda 

kurutma işlemini gerçekleştiren yeni bir makine henüz yapılmamıştır. Bu makine, kurutma 

zamanını azaltmakta  enerji depolamasına olanak sağlamakta ve plastikleşme üzerinde 

olumlu etki yapmaktadır. Plastiklerde, ısının kızılötesi (IR) radyatörlerin içine doğru 

hareketi, absorbe eden tabakanın kalınlığına ve malzemenin özel karakteristik değerlerine 

bağlıdır. Absorbe eden tabakanın kalınlığı birkaç mm’nin üzerinde olduğunda tipik ışık 

yayma zamanı genellikle bir dakikanın altındadır. Malzemenin ısıyı absorbe etmesiyle 

birlikte plastikler hızlı bir şekilde ısınır. Plastikler, zayıf iletkenlik özelliğine sahip oldukları 

için plastikleri oluşturan moleküller ısının etkisiyle titreşime başlar ve malzeme kurutulmuş 

olur. 
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3.2.2. Robot Sistemleri 
 

Robotlar yalnızca bizlerin düşündüğü gibi insana benzeyen program harikası cihazlar 

değildir. Öyle ise robot tanımını yaparken makine, bilgisayar ve elektroniğin birleşerek 

insana ihtiyaç duymadan kendi bünyesinde gerçekleştirilen sıralı işlemlerin yapılabildiği 

sistemleri anlayabiliriz. Bu anlamda robot sistemlerini yani endüstriyel adı ile otomasyon 

sistemlerini öğrenebilmek için öncelikle makine, elektronik ve bilgisayar üçlüsünü çok iyi 

öğrenip birbirleri ile olan bağını kurabilmek gerekmektedir. Şekil 3.2’de tipik bir robot 

sistemi görülmektedir. 

Bir fabrika için gerekli olan otomasyon sistemini kurabilmek ya da mevcut sistemde 

bakım ve onarım yapabilmek demek, bu üçlünün hepsi hakkında bilgi sahibi olmak 

demektir. 

 

Şekil 3.7:  Robot sistem 

Günümüzde üretim sistemlerinde zamanla yarışıldığı için üretim zamanı ne kadar 

kısalırsa o kadar çok üretim yapılır. Bu durum, plastik üretim sistemleri için de geçerlidir. 

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte robot sistemlerinin önemi ortaya çıkmıştır. 

Üretim zamanının kısaltılması ve kaliteli ürünler elde edilmesi günümüz teknolojisine ayak 

uydurmakla gerçekleşebilir. Bu sebeple plastik fabrikalarında da otomasyon sistemine 

geçilmeye başlanmıştır. 

 

3.2.3. İlave Hidrolik ve Pnömatik Sistemleri 
 

Hidrolik ve pnömatik sistemler endüstriyel üretim alanlarında, üretim sistemlerinde ve 

üretim makinelerinde kullanılmaktadır. 

 

Çok büyük güçleri istenilen konumda en uygun şartlarda iletebilmeleri ve 

programlanabilir kontrol sistemleri ile beraber kullanılabilmeleri hidrolik ve pnömatik 

sistemlerin önemini iyice arttırmıştır.   
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Plastik üretim sistemlerinde mekanizmaların doğrusal, açısal ve dairesel hareketleri 

için ilave hidrolik ve pnömatik sistemler kullanılmaktadır. 

 

Sıkıştırılamaz akışkanların (yağ) kullanıldığı sistemler ile sıkışabilen akışkanların 

(hava) kullanıldığı pnömatik sistemler günümüzde plastik üretim sistemlerinin ayrılmaz bir 

parçası hâline gelmiştir. 

 

İlave hidrolik ve pnömatik sistemler üretim zamanının kısaltılmasında, kaliteli ürün 

elde edilmesinde, işçi güvenliğinin sağlanmasında, makine ve aparatların daha uzun süre 

kullanılmasında ve çevre kirliliğinin azaltılmasında büyük fayda sağlamaktadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Plastik ham maddenin ortamdan ve çevre şartlarından aldığı nemi gidermek üzere 

yapılan kurutma işlemini aşağıda verilen işlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak ve 

kurutma makinesini kullanarak gerçekleştiriniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yardımcı makine ve ekipmanın 

makine üzerindeki konumuna göre  

tespitini  yapınız. 

 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Montaj konumlarını doğru belirleyiniz. 

 Çalışma alanınızda yardımcı ekipmanın 

montajı için gerekli araç ve gereçleri temin 

ediniz. 

 Eksik araç ve gereçler için öğretmeninize 

başvurunuz. 

 Yardımcı makine ve ekipmanın 

uygun çalışma değerlerini giriniz. 

 

 Yardımcı makine ve ekipmanın üretim 

esnasında sorun çıkarmaması için gerekli 

sıcaklık değerlerini giriniz. 

 Konu ile ilgili olarak modül bilgi sayfasından 

ve öğretmeninizden faydalanabilirsiniz. 

 Yardımcı makine ve ekipmanı  

çalıştırınız. 

 Bütün ayarlar yapılıp  emniyet tedbirleri  

alındıktan sonra yardımcı makinenin start 

butonuna basınız. 

 Çalışma sistemini kontrol ediniz.  Çalışma sisteminin doğru çalışıp 

çalışmadığını düzenli aralıklarla kontrol 

ediniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Makine ayarlarını yaptınız mı?    

3. Plastik ham maddenin kurutulması için kurutma makinesini 

gerekli sıcaklığa ayarladınız mı? 

  

4. Makineyi çalıştırarak uygun miktarda ham madde 

doldurdunuz mu? 

  

5. Makinede ham maddeyi istenilen özellikte kuruttunuz mu?   

6. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz 

mi? 

  

7. Süreyi iyi kullandınız mı? (7 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. 

ÇME DEĞERLENDİRME 

1) Hidrolik kriko sistemi ile çalışan ağırlık veya yük taşıma paletlerinin kaldırılması ve 

iletilmesine yarayan yardımcı makinelere ne ad verilir? 

A) Mikser makinesi 

B) Caraskal 

C) Kırma makinesi 

D) Transpalet 

 

2) Kaldırma ve taşıma aracı olarak zincir, halat gibi elemanlarla döner hareketle yük taşıma 

işlemlerini kolaylaştıran elemanlara ne ad verilir? 

A) Makara 

B) Caraskal 

C) Kırma makinesi 

D) Transpalet 

 

3) Silindirik dış yüzeylerine vida açılan ve çeşitli şekillerde başı bulunan elemanlara ne ad 

verilir? 

A) Somun 

B) Rondela 

C) Cıvata 

D) Perçin 

 

4)  İşlenecek parçaları tezgah tablasına bağlayan parçalara ne ad verilir? 

A) Somun 

B) Rondela 

C) Cıvata 

D) Bağlama pabucu 

 

 

5) Bağlama pabuçları ile iş paçasının bağlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Bağlama pabucu uygun şekilde yerleştirilmelidir. 

B) Bağlama pabucunda kullanılacak konacak takozun yüksekliği tam olmalıdır. 

C) Pabuçla bağlarken cıvata iş parçasına uzak olmalıdır.  

D) Pabuç, iş parçasının üzerine ve takoza oldukça geniş bir yüzeyle iyice oturmalıdır. 

 

6) Somun ve cıvata gibi makine parçalarının sıkılıp  gevşetilmesi ile boru  tesisatlarında  

boruların   takılması   ve sökülmesi için kullanılan makine elemanına ne ad verilir? 

A) Somun 

B) Anahtar 

C) Cıvata 

D) Perçin 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7) Aşağıdakilerden hangisi plastik kurutma sistemleri içinde yer almaz? 

A) Manyetik kurutucular 

B) Kuru hava kurutucuları 

C) Gazlı kurutma sistemleri 

D) Infared (IR) kurutma sistemleri. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

8) ……………… palet üzerine istiflenmiş ortalama 1 ton civarındaki yükü, yerden 5-10 cm 

arasında kaldırıp tekerlekleri vasıtası ile istenilen yere iletme amacı ile kullanılır. 

 

9)  ……………. makara ile yük kaldırma işleminde kuvvetten kazanılır. 

 

10) Yük kaldırma zincirleri, kullanılma amaçlarına göre paslanmayı önlemek için metal 

kaplamalı, parlatılmış,  boya kaplanmış olarak çekme dayanımı ……………kg/mm
2
    

olan çeliklerden yapılır. 

 

11) Plastik ham maddenin ………….alınmazsa üretim esnasında kalıplanmayı zorlaştıracağı 

gibi ürünün yüzeyinde bozukluklar meydana gelmesine neden olur. 

 

 

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 DEĞERLEND 

MODÜL DEĞERLENDİRME  
UYGULAMALI TEST 

 
Aşağıda tipik şematik resimleri verilen yardımcı makineleri ve ekipmanları 

kullanarak, aşağıda resmi verilen plastik boruyu muflama makinesinde muflayarak, film 

yapıştırma makinesinde ambalajlayınız. 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Muflama işlemi için çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Muflama için sıcaklık ayarını yaptınız mı?   

3. İş parçasını istenilen özellikte mufladınız mı?    

4. Yapıştırma makinesine ısıtma telini taktınız mı?                          

5. Film yapıştırma makinesinin çenelerine (alt ve üst çene) 

teflon yerleştirdiniz mi? 

  

6. Filmin yapıştırılması için gerekli sıcaklığı ayarladınız mı?   

7. Film yapıştırma işlemini yaptınız mı?                           

8. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz 

mi? 

  

9. Süreyi iyi kullandınız mı? (14 saat)   

 

 
DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

.  
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1 CEVAP ANHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 c 

2 d 

3 c 

4 
sızdırmazlık sağlayacak şekilde 

uç uca eklenmesi 

5 
ısıtma birimi ve kalıplama 

birimi 

6 30-12 

7 6-14 /  1-5 

8 yağlı, rezistanslı ve sıcak hava 

üflemeli 

9 pnömatik (hava) 

10 su 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 b 

2 c 

3 a 

4 a 

5 d 

6 a 

7 Film yapıştırma makinesi 

8 Sabit ve hareketli çene 

9 Zaman rölesi 

10 Akım ayar anahtarı 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 d 

2 a 

3 c 

4 d 

5 c 

6 b 

7 a 

8 Transpaletler 

9 Hareketli 

10 50-60-80 

11 nemi 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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