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 Silgan Plastics
ENJEKSİYON KALIBI TEMİZLEME VAKA ÇALIŞMASI

YENİ TEMİZLİK SİSTEMİ, ÜRETİM ZAMANI VE 
VERİMLİLİĞİ ARTTIRIRKEN MASRAFLARI DÜŞÜRMÜŞTÜR

ŞİRKET
Silgan Plastics

UYGULAMA
Enjeksiyon kalıplarını, 
enjeksiyon şişirme 
kalıplarını ve enjeksiyon 
gerdirme şişirme kalıplarını 
temizlemek

COLD JET SİSTEMİ
i3MicroClean® & Aero 30

FAYDALARI
Silgan, tek kalıp temizleme süresini 2-3 saatten 45 
dakikaya indirebilmiştir.

Temizleme kalıplarının sıcakken ve yerinde temizlenmesi 
Silgan'ın temizleme süresini önemli ölçüde azaltmasının 
yanı sıra, montaj ve demontajın neden olduğu ekipman 
hasarını da azaltmıştır.

Temizleme süresinin azalmasına ek olarak, hat üzerinde 
temizlik, sıcak teçhizata yakın yapılan işleri azaltarak işçi 
güvenliğini de arttırmıştır.

"HERKES, COLD JET SİSTEMLERİNİN HIZINDAN VE VERİMLİLİĞİNDEN ETKİLENDİ. SİSTEM KENDİ MALİYETİNİ İSE 
RAHATLIKLA İKİ VEYA ÜÇ KEZ AMORTİ ETTİ. BİZ YÜKSEK TEMİZLİK STANDARTLARIMIZI VE MÜŞTERİLERİMİZİN KALIP 
BAKIM DÖNGÜLERİNİ, COLD JET SİSTEMLERİ SAYESİNDE SAĞLAYABİLİYORUZ."

DURUM
Silgan, Kuzey Amerika'daki gıda ürünleri için en büyük metal 
kap tedarikçisi ve kişisel bakım ürünleri için de lider plastik 
kap tedarikçilerindendir. Ayrıca, şirket, yiyecek ve içecek 
ürünleri için metal, kompozit ve plastik vakum kapaklarının 
dünya çapında lider bir tedarikçisidir. 22'den fazla üretim 
tesisi bulunan Silgan Plastik, Kuzey Amerika'daki en iyi 10 
hava basınçlı kalıpçıdan biri olup, çoğu tüketim malları 
üreticisine stok ve özel paketleme sağlamaktadır.

Silgan Plastik’ın Toronto merkezli üretim tesisi, üç tür 
kalıplama sistemine sahiptir; enjeksiyon kalıplama, enjeksiyon 
hava basınçlı kalıplama ve enjeksiyon gerdirmeli basınçlı 
kalıplama. Tesiste, çoğu 72 özel oyuklu PET preform 
kalıplarının kullanıldığı çeşitli plastik kap ve kapaklar üretilir. 
Silgan çok fazla PET ve Eczacılık ürünü ile çalıştığı için şirket, 
müşterilerin ürün kalitesi gereksinimlerini karşılayan önleyici 
bir bakım programı geliştirdi.

SORUN
Şirket, kalıp çevrimlerini temel alarak iş emri üreten bir yazılım 
programı kullanıyor. Temizleme döngüleri, kalıplarının bakımlı 
ve iyi çalışma şartlarında olmalarını sağlamak için her bir 
müşteriyle kurulur. Bu çaba tüm Silgan kalıpları ve 
müşterilerin kalıpları için bir standart haline gelmiştir. 72 
oyuklu kalıplar ile ürünler 10 saniyelik döngülerde yapılır. Her 
15.000 döngüden sonra bakım ekibi, sıcak kalıpları preslerde 
kimyasal ve citrus temizleyicileri, yağ sökücüleri, tel fırçaları, 
matkapları ve boru temizleyicileri kullanarak elle temizlerdi. 
Çok sayıda oyuk göz önüne alındığında, her kalıbın elle 
temizlenmesi 2-3 saat alacaktır. Her 60.000 döngüden sonra, 
kalıplar preslerden çıkarılıp daha kapsamlı bir temizlik 
yapılırdı. Kalıplara harcanan zamana rağmen, tamamen temiz 
tutulmaları zordu.

Kurulum müdürü Joe Pond: “72 boşluklu bir kalıbı elle 
temizlemek sadece zaman alıcı olmakla kalmaz, ayrıca her 
sürgü ve boyun halkasının arkasına geçmek de zorlayıcıdır."  
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“Ek olarak, kullandığımız kaplamalar ve plastikler ekipmanın 
diğer kısımlarına da girmeye meyillidir ve bu da zorluğa sebep 
olur. ”

ÇÖZÜM
Husky Enjeksiyon Kalıplama Sistemleri seminerine katıldıktan 
sonra Pond, Husky temsilcilerine fazla kavitasyonlu kalıpları 
temizlemek için en iyi olan yöntemi sordu. Husky, Cold Jet 
kuru buzla temizleme sistemlerini tavsiye etti.

Kuru buz püskürtme, yüzeylere veya ekipmanlara zarar 
vermeyen geri dönüşümlü CO2 parçaları şeklinde aşındırıcı 
olmayan bir yöntem kullanır. Kuru buz parçaları, kalıp 
yüzeyinden kirletici maddeleri sökmek için yüksek hızlarda 
püskürtülür. Kuru buzla temizleme işleminin kinetik enerjisi 
ve termal etkilerin kombinasyonu kir ve yüzey arasındaki 
bağlantıyı kırarak kirleticileri uzaklaştırır. Diğer üreticiler, Cold 
Jet’in sistemini kullanarak temizleme süresini %50 ila %75 
oranında azaltabileceklerini tespit ettiler ayrica kuru buz 
temas halinde buharlaştığından, yıkama, durulama ve 
kurutma gerektirmez. Cold Jet sistemleri kalıp yüzeyinin 
boyutlarına zarar vermez veya değiştirmez, böylece tutarlı 
parça kalitesi sağlanır. Kuru buz püskürtme aynı zamanda 
güvenlidir ve zehirleyici değildir, giderlerde kirlenme yaratmaz 
ve çalışanların tehlikeli kimyasal temizlik maddelerine maruz 
kalmasını azaltır veya tamamen ortadan kaldırır.

Husky’nin önerisi ve bir Cold Jet gösterisinin ardından Silgan, 
biri fabrika katında diğeri şirketin bakım odasında bulunan iki 
kuru buz püskürtme temizleme sistemini satın aldı. 

Sistemleri temizleme döngülerine entegre ettikten sonra 
Silgan, bakım odası personelini tek bir kişiye indirgeyebilmiş 
ve tüm makine operatörlerine Cold Jet'in temizleme 
sistemlerinin nasıl kullanılacağını öğretmiştir. Tek bir kalıbın 
temizleme süresi iki ila üç saatten 45 dakikaya düşürüldü ve 
şirket artık salata sosu şişeleri için bir konveyör sistemi de 
dahil olmak üzere tesisin diğer alanlarında kuru buz 
püskürtmeyi kullanmak için birçok yol keşfetmektedir.

Silgan, konveyör sistemi boyunca hareket eden şişelerin 
birbirlerine yapışmalarını önlemek için  anti statik bir sprey 
kullanır. Alkol bazlı bu sprey konveyör silindirlerinde birikerek 
üretimi yavaşlatmaktadır. Normalde anti-statik püskürtme 
makinesini temizlerken çalışanlar sistemi söktükten sonra 
bileşenleri gıda sınıfı temizleyicilerle elde temizlemek ve 
ardından makineyi tekrar monte etmek zorunda 
kalacaklardır; bu süreç ise en az bir gün sürmektedir. Cold Jet 
sistemi ile makine operatörleri, artık ekipmanı parçalara 
ayırmadan ve bileşenlere zarar vermeden tüm makineyi bir 
saat içinde temizleyebilirler.

Pond ayrıca, bir PET kurutucunun aşırı ısındığını ve reçinenin 
kurutucuda eridiği bir deneyimini de hatırladı. Normalde, 
çalışanlar kurutucunun ve reçinenin soğumasını beklemek 
zorunda kalacak ve daha sonra reçineyi kırarak 
çıkaracaklardır; bu ise 12 ila 24 saatlik bir işlemdir.  Kuru buz 
püskürtmeyi kullanarak, Silgan reçineyi temizleyebildi ve 
kurutucuyu iki saatten daha az bir sürede çalışmaya geri 
döndürebildi.

“EKIPMANLARIMIZI HALA HATTAYKEN DAHA İYI VE DAHA HIZLI TEMİZLEYEREK TASARRUF ETTIĞIMIZ ZAMAN BILE 
OLAĞANÜSTÜ. AYRICA ARTIK SICAK EKIPMANLARLA ÇALIŞMA TEHLIKESINI DE DERT ETMEK ZORUNDA DEĞILIZ VE BU 
SAYEDE ÜRETIM HATTINDA ÇALIŞANLARIMIZ VE GÜVENLIK MÜDÜRLERIMIZ DAHA MUTLU. SON OLARAK KULLANDIĞIMIZ 
TEMIZLIK MALZEMELERININ, YAĞ SÖKÜCÜLERIN VE ALKOLLERIN MIKTARINI DA ÖNEMLI ÖLÇÜDE AZALTTIK ."

Önce Sonra
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Pond “Kalıplara, konveyör sistemine ve PET kurutucuya ek 
olarak, preslerin üzerindeki enjeksiyon vidalarını temizlemek 
için Cold Jet'in sistemini kullanarak vidaları saha dışına 
göndermemize gerek kalmadan neredeyse üç günlük 
aksama süresini de ortadan kaldırdık” dedi. “Ekipmanlarımızı 
hala hattayken daha iyi ve daha hızlı temizleyerek tasarruf 
ettiğimiz zaman bile olağanüstü. Ayrıca artik sıcak 
ekipmanlarla çalışma tehlikesini de dert etmek zorunda 
değiliz ve bu sayede üretim hattinda çalışanlarımız ve 
güvenlik müdürlerimiz daha mutlu. Son olarak kullandığımız 
temizlik malzemelerinin, yağ sökücülerin ve alkollerin 
miktarını da önemli ölçüde azalttık ."

Silgan Plastik hala döngüsel olarak temizlik yapıyor ancak 
temizlik artık daha hızlı ve daha kolay. Her 15.000 döngüde 
makine operatörleri, gelecek 15.000 döngü için kalıpları 
temizlemek ve hazırlamak için Cold Jet sistemini kullanıyor. 
60.000 döngüde daha kapsamlı bir temizlik gerektiğinde ise 
bakım elemanı ilk önce kalıplara presler üzerindeyken kuru 
buz püskürtür ki bu işlem kalıntıların çoğunu giderir daha 
sonra ekipmanların geri kalanının da temizlenebilmesi için 
kalıplar preslerden çıkarılarak temizlenir ve yine çoğu zaman 
yalnızca kuru buz püskürtme kullanılır.

SİLGAN PLASTİK, SOĞUK JET TEMİZLİK SİSTEMLERİNİ KULLANARAK, MANUEL TEMİZLEME 
YÖNTEMLERİNDEN KAYNAKLANAN AKSAKLIK SÜRELERİNİ AZALTMIŞTIR. SONUÇ OLARAK 
SİLGAN, ÜRETİM SÜRESİNİ ARTTIRIRKEN BAKIM MALİYETLERİNİ İSE  AZALTMIŞTIR.   

Pond son olarak belirtti: “Herkes, Cold Jet sistemlerinin 
hızından ve verimliliğinden etkilendi. Sistem kendi maliyetini 
ise rahatlıkla iki veya üç kez amorti etti. Biz yüksek temizlik 
standartlarımızı ve müşterilerimizin kalıp bakım döngülerini, 
Cold Jet sistemleri sayesinde sağlayabiliyoruz".




