
          
 
Purge (Temizleme) Prosedürü 101 
Enjeksiyon Üretiminde: Sıcak Yolluklu, valfli sistemlerde, kalıp açıkken.  
 
Not: Bu Prosedürü aşağıdaki durumlarda uygulanabilir. 

1. PURGEX rutin olarak kullanıldığında.  
2. Kalıpta veya manifold da sorun tespit edildiğinde.  

 
Purge(Temizleme)’den önce hazırlık: 
 

1. Renklendiriciyi durdurun  
2. Isı ayarlarını değiştirmeyin. 
3. Makinenin içinde kalan maddeyi, bitene kadar boşaltın.  
4. Mal yükleyiciyi huniyi temizleyin (İdeal olarak basınçlı hava ile) 
5. Vida kova bölümünü geri çekerek kalıptan ayırın. 
6. Meme ve yolluğu temizleyin 
7. Purgex’i yükleyiciye doldurun.  

 
Not: Eğer vida kovan, ve sıcak yolluk sistemini temizlemek için PURGEX’i ilk defa 
kullanıyorsanız, enjeksiyon kapasitesinin iki buçuk katını kullanın. Düzenli olarak 
PURGEX kullanıyorsanız, enjeksiyon kapasitesinin iki katı kadar PURGEX kullanmak 
yeterlidir.   
 
Enjeksiyon kapasitesi: Vida kovan bölümünün toplam hacmi, enjeksiyon 
kapasitesine eşittir. 
 
Makinenin Purge edilmesi (Temizlenmesi): 
 

 
1. Kovanı PUGEX ile doldurun ve süre tutmaya başlayın.  
2. Manüel olarak enjeksiyon kapasitesinin %25’i kadar 2 püskürtme yapın.  
3. 5 dakika bekleyin.  
4. Akışkanlığın daha iyi olması için Manifolt ısısını  10oC yükseltin. 
5. Vida kovan bölümünü kalıba doğru sürün ve enjeksyon memesini kalıp yoluna 

oturtun. 
6. Bütün valfler açık pozisyonda iken PURGEX’i açık kalıba enjekte ederek 

boşaltın. 
7. Sıcak yolluklu sistemini, kullanılmayan yolluklar dahil, Pugex kullanarak 

temizleyin.  
8. Eğer bazı gözler tam olarak temizlenmemiş ise ,temiz olanları kapatarak, 

PURGEX’i renk veren yolluklara doğru yoğunlaştırın.  
9. Bir sonraki ham maddeyi ve renklendiriciyi makinenize yükleyin.  
10. Makine ve sıcak yolluğun içinde kalan PURGEX’i temizlemek  için yeni 

kullanılacak hammaddeyi enjekte etmeye başlayın.   
11. Üretim için makineyi hazırlayın. 
12. Üretime devam edin.  

 
Tavsiye ve Telkinler: 

• Arka basıncı arttırmak zorunlu değildir. 







• Vidayı geri çekmek için, arka basıncı azaltabilirsiniz.  
• Çok yüksek kirlilikte olan, ya da sıvı renklendiriciler kullanan makineler daha 

fazla temizlik (Purge) gerektirebilir.  
• Daha verimli temizlik (Purge) için, %3 cam elyafı içeren PURGEX 457 Plus ya 

da PURGEX 3057 Plus modellerini kullanın. 
• 316oC’nin üstünde olan üretimlerde, PURGEX’i 5 dakikadan fazla kovanda 

bekletmeyin.  
 
Sorularınız için Marmara Polimer’i arayın (0212 278 8282). 


