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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 521MMI300 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik Kalıpçılığı  

MODÜLÜN ADI Ekstrüzyon Kalıpçılığı-4 

MODÜLÜN TANIMI 

Ekstrüzyon Kalıpçılığı-4 Modülü; kalibre ve separatör 

vakum kanallarını istenilen hassasiyette oluşturma ve 

işleme, plastik ekstrüzyon kalıp kalibrelerinin ve 

separatörlerinin montajını üretime uygun olarak yapma, 

plastik ekstrüzyon makineleri bilgilerini kullanarak 

ekstrüzyon kalıbı yapma yeterliğinin kazandırıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE -40/32- 

ÖN KOŞUL 
Temel Beceriler, Teknik Resim, Bilgisayarla Çizim ve 

Ekstrüzyon Kalıpçılığı-1,2,3 modüllerini almış olmak. 

YETERLİK Plastik ekstrüzyon kalıplarını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında ekstrüzyon 

kalıplarının üretimini istenilen ürün özelliklerine uygun 

olarak yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  
1. Gerekli ortam sağlandığında kalibre ve separatör 

vakum kanallarını istenen hassasiyette 

işleyebileceksiniz. 

2. Gerekli ortam sağlandığında plastik ekstrüzyon 

kalıpları, kalibreleri ve separatörlerinin montajını 

üretime uygun olarak yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Bilgisayar, CAD-CAM programları, WEDM tel-erozyon 

tezgâhı, torna tezgâhı, ferze tezgâhı, tesviyecilik araç 

gereçleri, markalama gereçleri,  talaşlı üretim makineleri 

vb. araç ve gereçler. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen 

modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru-cevap) 

uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi 

ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Yaşadığımız bilişim çağında teknolojinin ilerlemesi çok hızlı olmaktadır. Özellikle 

bilgisayar ve iletişim alanındaki gelişmeler yaşadığımız çağı etkilemiştir. Bu alanlarda 

yaşanan gelişmeler,  yeni bir çağın başlangıcı olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak 

kalıpçılık alanında da yeni teknolojiler ortaya çıkmıştır. Her gün gelişen yeni teknikler ile 

eskiden yapılması imkânsız görülen veya yapımı aylar süren, yüksek maliyetli kalıplar çok 

kısa bir süre içerisinde düşük maliyetler ile yapılabilir hale gelmiştir. 160 yıllık bir geçmişe 

sahip olan ekstrüzyon yöntemi, kalıpçılığın önemli uygulama alanlarından birisidir. 

Günümüzde ekstrüzyon ile elde edilen ürünlere aşırı bir talep söz konusudur. PVC profiller, 

PVC borular, çeşitli kesitlerdeki plakalar, lif şeklindeki ürünler, kablo kaplamaları, plastik 

filmler ve poşetler önemli ekstrüzyon ürünleri olarak sayılabilir. Bu ürünlerin yapımında en 

temel eleman ekstrüzyon kalıplarıdır. 

 

Ekstrüzyon kalıplarının yapımı belirli bir bilgi, beceri ve deneyim gerektirmektedir. 

Bu modülde ekstrüzyon kalıbı yapımında son işlemler olarak karşımıza çıkan kalibre vakum 

kanallarının istenen hassasiyette oluşturulması ve ekstrüzyon kalıp, kalibreleri elemanlarının 

istenilen hassasiyette montajının yapılması bilgi ve uygulamaları anlatılmıştır. Ekstrüzyon 

Kalıpçılığı-4 modülünde ekstrüzyon kalıplarının vakum kanallarının işlenmesi ve kalıp, 

kalibre elemanlarının montajının istenilen hassasiyette oluşturulması becerilerinin 

kazandırılması hedeflenmiştir.  

 

Bu modülde bu yönde hedeflenen becerileri edinmeniz durumunda sizlerin, plastik 

teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar 

diliyoruz. 

GİRİŞ 
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Gerekli ortam sağlandığında, ekstrüzyon kalibrelerinin soğutma kanallarını istenen 

hassasiyette işleyebileceksiniz. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Çevrenizdeki plastik ekstrüzyon kalıpları üretimi yapan işyerlerini ve ilgili internet 

adreslerini ziyaret ederek; 

 

 Plastik ekstrüzyon kalibrelerinde soğutma kanallarının özellikleri ve soğutma 

kanallarının takım tezgâhlarında işlenmesi hakkında araştırma yapınız. 

 

1. KALİBRE VE SEPARATÖR VAKUM 

KANALLARINI İSTENEN HASSASİYETTE 

OLUŞTURMAK 
 

1.1. Kalibre ve Separatör Vakum Kanallarının İşlenmesi   
 

1.1.1. Elektro-erozyon Yöntemi İle İşleme (Kıvılcımla Aşındırma-Dalma 

Erozyon ) 
 

Elektro-erozyon tezgâhı ile metallerin işlenmesi, çeşitli endüstriyel dallarda, farklı bir 

işleme yöntemi olarak genişleyerek kullanılmaktadır (Şekil 1.1). Elektro-erozyon ile işleme 

yönteminin hızla yaygınlaşmasının başlıca nedeni, geleneksel metotlarla işlenemeyen veya 

işlenmesi zor olan metallerin kolaylıkla işlenmesini mümkün kılmasıdır. Elektriksel 

kıvılcımla aşındırma metodu (Elektro-erozyon-EDM Electrical Discharge Machining )  

diğer işleme metotları ile yapılamayan iç yüzey şekillendirmelerini gayet mükemmel 

yapabilmektedir. Bu özellikler çok sert ve mukavemetli, sıcaklığa karşı dayanıklı 

malzemelerin işlenmesinde önem arz etmektedir; çünkü bu malzemelerden çok karışık şekilli 

ve hassasiyeti yüksek makine ve kalıp parçaları yapılmaktadır.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 1.1. Elektro-erozyon makinesi 

1.1.1.2. Elektro-erozyon İşleminin Tanımlanması 

 
Kıvılcımla aşındırma metodu ile işleme olarak bilinen, kısaca elektro-erozyon diye 

adlandırdığımız metal işleme metodu, bir iş parçası ve bir elektrod arasında, kontrollü zaman 

aralıklarında yüksek akım şiddeti ve bir kısa süreli elektriksel kıvılcım deşarj etkisi ile 

doğrudan metal talaşı kaldırmak için kullanılan modern bir işleme metodudur.  

 

Bu yöntemde işleyici takım olarak kullanılan elektrod ile iletken iş parçası arasında 

meydana gelen elektrikli şarjın oluşturduğu aşırı sıcaklık ile yüzeyden çok küçük parçalar 

koparılarak şekillendirme gerçekleştirilir. İş parçası ve metal veya grafit katot çoğunlukla 

hidrokarbondan oluşan di-elektrik bir sıvıya daldırılır. Elektrod seçimi işlenecek malzemeye 

ve gerçekleştirilecek işleme göre yapılır. Genelde seçilecek takım malzemesinin yüksek 

ergime noktalı mükemmel bir elektrik iletkenliğine ve yüksek aşınma direncine sahip olması 

istenir. Elektrod normal olarak makinenin başlığına bağlanır. Akım iş parçası ile elektrod 

arasındaki boşluktan geçer ve bu sebepten kıvılcım tesiri ile ark temasında elektroda verilen 

biçim iş parçasına aktarılır. 

 

Bu metot için yalnız bir defada bir şarj gerekir. Deşarjın başlangıç değerinin 20 

Volttan daha büyük bir voltajda olması tavsiye edilmektedir. Bu deşarj, her zaman bir di-

elektrik sıvı ortamında yapılmalıdır. Sabit ve periyodik elektriksel kıvılcım deşarjı ile iş 

parçasında aşınma gerçekleşmesi genellikle, elektrodun eksensel (dik) gidip gelmesi ve 

periyodik olarak iş parçasına mekaniksel teması ve elektriksel darbe ile başlar ve gerçekleşir. 

Elektriksel kıvılcım deşarjının, değişik frekanslarda kullanımının iş parçası yüzeyinde 

oluşturduğu etkiler Şekil 1.2’de görülmektedir. 
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Şekil 1.2. Elektriksel kıvılcım deşarjının, değişik frekanslarda kullanımının iş parçası yüzeyinde 

oluşturduğu etkiler 

1.1.1.3. Elektro-erozyon Tezgâhının Kısımları 
 

Şekil 1.3’de bir elektro-erozyon tezgâhının kısımları gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 1.3. Elektro-erozyon tezgâhının kısımları 
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1.1.1.4. Elektro-erozyon İle İşlemenin Avantaj ve Dezavantajları 

 

 Elektro-erozyon İle İşlemenin Avantajları 

 

Elektriksel kıvılcımla aşındırma yöntemi, plastik endüstrisinde, çelik dövme 

kalıplarında herhangi bir cismin boşluğunu elde etmede ve sac-metal kalıpçılığında yaygın 

olarak kullanılır. Ayrıca işlenecek olan formun ölçü ve yüzey kalitesinin önceden yapılan 

elektrodla kontrol edilebilmesi ve yapılacak işin kalitesinin daha işlem başlamadan 

belirlenmesi ve dolayısıyla atölyede çalışan uzman personelin zamanının daha iyi 

değerlendirilmesini sağlayabilmesi açısından, geleneksel işleme yöntemlerine göre önemli 

üstünlüklere sahiptir. Bunlar; 

 

 Elektriksel iletkenliğe sahip herhangi bir malzeme sertliği dikkate alınmadan 

işlenebilir. Özellikle aşırı sert dokuya sahip ve geleneksel yollarla işlenemeyen 

ve sertleştirilmiş malzemelerin işlenmesinde çok değerlidir. 

 İşlem, sertleştirilmiş durumda yapılabilir. Bu sebeple sertleştirme işlemi 

dolayısı ile meydana gelen deformasyon problemi çözülebilir. 

 Elektrod ve iş parçası (malzeme çifti) arasında asla tam bir temas olmadığından, 

iş parçası içinde gerilmeler oluşturmaz. 

 İşleme, çapaksız bir yöntemdir. 

 İş parçası üzerinde istenilen ince ve kırılgan kesitler, deformasyonsuz olarak 

kolayca oluşturulabilir. 

 Pek çok iş için ikinci bir bitirme elektrodu kullanılması gerekmeyebilir. 

 Elektrod, servomekanizma ile iş parçası üzerinden talaş kaldırmak amacıyla iş 

parçasına otomatik gönderildiğinden ölçü ve hassasiyet belirlenen sınırlar içinde 

gerçekleştirilebilir. 

 Aynı anda, bir kişi birçok elektro-erozyon tezgâhını çalıştırabilir. 

 Geleneksel yöntemle üretimi imkânsız gibi görülen karmaşık biçimli formlar, 

kolaylıkla işlenebilir. 

 Çeşitli kesme ve hacim kalıpları daha düşük maliyetli üretilebilir. 

 Bir kalıp zımbası veya dişi kalıp istenildiğinde bir elektrod gibi kullanılabilir ve 

böylece gerekli kesme boşluğu hazır olarak elde edilebilir. 

 

Bu üstünlüklere karşın, EDM yöntemi aşağıda ifade edilen olumsuzluklara da sahiptir. 

 

 Elektro-erozyon İle İşlemenin Dezavantajları 

 

 İş parçasından talaş kaldırma miktarı azdır. 

 İşlenen metal malzemenin elektrik iletkenliği olmalıdır. 

 Üretilen oyuklar, boşluklar ve delikler, çok az koniktir; fakat pek çok 

uygulamalar göstermiştir ki bu koniklik her 6,35 mm için 0,002 mm kadar 

küçük olacak şekilde kontrol edilebilir. 

 Bazı EDM tezgâh tiplerinde, masraflı hızlı elektrod aşınması olabilir. Böylece, 

elektrodun şeklini korumak zordur. 

 İş yüzeyi, 0,005 mm derinlikte zarar görebilir, fakat bu kolaylıkla ortadan 

kaldırılabilir. 
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 Çok az bir yüzey sertleştirmesi meydana gelebilir. Bununla birlikte, bazı 

durumlarda bu bir üstünlükte olabilir. 

 EDM’nin performansını etkileyen birçok faktör vardır. Gerilim, akım, deşarj ve 

aralık süreleri, servo performansı, di-elektrik sıvısının özelliği v.b. gibi. Bu da 

kontrolü güçleştirmektedir. 

 İşleme hızı daha düşüktür. Mesela, torna tezgâhı, EDM’den 50 misli daha 

hızlıdır. 

 İş parçası yüzeyinden kaldırılan talaşı uzaklaştırıp, atmak zordur. 

 Harcanan enerji fazladır. Mesela, aynı yüzey kalitesine sahip bir işte, 1 mm³ 

metal talaş kaldırmak için, frezeye göre 150 misli daha fazla enerji 

tüketilmektedir. 

 

1.1.1.5. Elektro-erozyon İle İşlemenin Sınıflandırılması 

 

 Elektro-erozyon ile oyma, delme işlemi 

 Elektro-erozyon ile kesme işlemi 

 Elektro-erozyon ile taşlama işlemi 

 

 EDM İle Oyma-Delme İşlemi 

 

EDM ile oyma, elektrod ile iş parçası arasındaki ortalama bağıl hızın, iş parçasına 

dalma hızı ile çakıştığı bütün elektro-erozyon ile işleme operasyonlarını içine alır (Şekil 1.4). 

 

Şekil 1.4. EDM ile oyma-delme işlemi 

 EDM ile Kesme İşlemi 

 

EDM ile kesme işlemi, iş parçasının çeşitli profillerde kesilip koparıldığı veya 

çentiklendiği bütün işleme operasyonlarını kapsamaktadır (Şekil 1.5). 
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Şekil 1.5. EDM ile kesme işlemi 

 

 EDM ile Taşlama İşlemi 

 

EDM ile taşlama işlemi, ekseni etrafında dönen elektrodla yapılan bütün kesme ve 

işleme operasyonlarını kapsamaktadır (Şekil 1.6). 

 

Şekil 1.6. EDM ile taşlama işlemi 

 

Elektrod arzu edilen biçimde delinerek veya oyuk açılarak biçimlendirilir ve bir servo 

mekanizması iş parçası ile elektrod arasındaki bağlı olan mesafeye göre (kıvılcım boşluğu) 

ilerletilir. Şekil.1.7’de negatif kutuplu elektrodun bir kıvılcım aşındırma makinesinde 

kullanılışı şematik olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 1.7. Negatif kutuplu elektrodun kullanılışı 

İş parçasından kopartılan küçük parçacıklar, yalıtkan sıvı tarafından elektrodla iş 

parçası arasındaki boşluktan soğutularak akıtılır. 

 

1.1.1.6. Elektro-erozyonda Kavramlar 
 

 Devreler 
 

Kıvılcım aşındırması devreleri iki genel tiptedir. 
 

 Zayıflatma tipi: Bir direncin önceden hazırladığı kıvılcım devresi olup 

kapasitesinin üzerinde güvenilebilir. Bu devrenin genellikle elektrod 

aşındırma oranı yüksektir ve çarpma tipinden daha az malzeme 

aşındırması verir. 

 Çarpma tipi: Bu bir tüp devresi veya transistör devresi ile olabilir. Bu 

devre aralığa kontrollü enerji verebilmek için kullanılır ve bu her kıvılcım 

boşluğu içerisindeki enerji miktarının tam ölçülmesini kolaylaştırır. 
 

 Akım Şiddeti 
 

Oyuğun ölçüsü, aşındırılan küçük parçacıkların iş parçası yüzeyinden ayrılması ile 

meydana gelir. Bu da kıvılcım boşalımına verilen enerjiye bağlıdır. 
 

Yüksek potansiyel, değişik boşluklar içerisinde kaba bir yüzey dokusu vererek geniş 

oyuk meydana getirecek ve aynı zamanda metal aşındırması hızlı olacaktır. 
 

Alçak potansiyel ise değişik boşluklar içerisinde aşınan miktarı az olan iyi dokulu 

yüzeyi olan küçük oyuk meydana getirecektir. Örneğin; aynı işçilikte 4 amperlik kıvılcımla 

iş hacminden aşındırılan miktar bir amperlik kıvılcımla 4 defada aşındırılabilir (Tablo 1.1). 

Buna göre makine akımı çoğalırken metal aşınması da çoğalır.  Akımın ölçülen amper 

miktarları oranlar veya kuvvet kontrolleriyle ayarlanabilir ve bu değer genel kontrol 

tablosundan direkt olarak alınabilir. Bazı makinelerde akım değeri transistörlerin 

kullanılması ile ayarlanabilir.  
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AMPER 

MİKTARI 

AŞINAN MİKTAR 

SAATTE mm²  OLARAK 

 

AYAR 

KIVILCIM FREKANSI 

Kcs. 

20 31.75 1 2 

30 45.72 2 4 

40 63.50 3 8 

60 91.44 4 16 

100 158.75 5 32 

120 180 6 64 

  7 130 

  8 260 

Tablo 1.1. Aşındırma miktarları 

 Frekans 
 

Bağlanmış akım şiddeti ile işin aşınan hacmi sabittir. Fakat muhtelif kıvılcım 

frekansları da yüzey dokusuna tesir eder. Son bitirme yüzeyinde kıvılcım frekansı çoğaltılır. 
 

 Yalıtkan Akışkan 
 

Elektro-erozyon tezgâhında aşındırma işlemine yardım için yalıtkan bir sıvı akışkan 

kullanılır. En çok kullanılan akışkan tipi hidrokarbonlu yağlardır (petroldür). Başka tipte 

akışkanlarda kullanılır. Bunlar; gazyağı, parafin, silikonlu yağlar, iyonsuzlaşmış sularda 

erimiş etilen alkolleridir. Bu akışkanların birçok fonksiyonları vardır. Bunlardan önemli 

olanları şunlardır: 
 

 Elektrod ve iş parçası arasında bir yalıtkanlık teşkil etmek 

 Akışkan iyonları ile kıvılcımın iyi iletimini sağlamak 

 Aşındırılan parçaları kıvılcım boşluğundan uzaklaştırmak 

 İş parçasının oksitlenmesini önlemek 
 

 Titreme Sesi 

Bu bağlantı makinenin ayarlanmasına yardım etmek için hazırlanmıştır. Bağlantıların 

kullanılışında eğer elektrodun ve iş parçasının yakınlığı kıvılcım boşluğundan az ise 

görünüşe göre sinyal sesi yükselerek duyulabilir.  
 

 Kutuplar 
 

Kutuplar akımın akış yönünü belirler. Akımın elektrodtan iş parçasına akmasının 

sebebi elektrodun negatif kutuplu olmasıdır. Genel olarak elektrod negatif kutupludur. Bazen 

elektrodun pozitif olması daha iyi aşındırma sağlayabilir. 
 

 Servo Başlığı 
 

Servo başlığı elektrodun iş parçasına ilerlemesini kontrol eder. Çalışma boşluğu 

voltajı ile voltaj kaynağı arasındaki denge, servo başlığında oluşan doğru kıvılcım boşluğu 

ile muhafaza edilir. 
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 Kıvılcım Boşluğu 
 

Makine operasyon esnasındayken iş parçası ile elektrod arasındaki boşluğa kıvılcım 

boşluğu denir. Aynı zamanda baştanbaşa kesmelerde başvurulan boşluktur. Kıvılcım boşluğu 

iş parçası ile elektrod arasındaki yalıtkan sıvının akışını kolaylaştırır. İlaveten elektrodun 

oluşturduğundan daha büyük bir boşluk meydana gelmesine sebep olur.  

 

Kıvılcım boşluğu ölçüsünü belirlemede başlıca etkenler şunlardır: 

 

 Akım şiddeti, 

 Tespit edilen akım, 

 Elektrod ve iş parçası malzemeleri, 

 Arzu edilen bitirme yüzeyi kalitesidir. 

 

Yakın tolerans çalışmaları için kıvılcım boşluğu tam olarak makine kesme 

tablosundan veya denenerek bulunabilir. Kıvılcım boşluğu genellikle 0.012 ile 0,5 mm 

arasındadır. Örneğin; güç ayarı 35 amper, frekans ayarı 3 olan işlemde kıvılcım boşluğu 0,1 

mm’dir.  

 

1.1.1.7. Elektro-erozyon İle İşlemenin Prensibi 

 
 Elektrod takımı ile iş parçası arasında aralığın en küçük olduğu yerde, güç 

kaynağının çalışma durumuna getirilmesinden sonra voltaj yükselir veya di-

elektriğin yerel iletkenliğinin en yüksek olduğu yerde bir elektrik alanı gelişir. 

 Negatif olarak şarj edilmiş partiküller (talaşlar), negatif olarak yüklenmiş iş 

parçasının yüzeyinden fırlatılır. Bunlar, malzeme çifti arasında çizgi biçimli bir 

köprü oluşturur. Voltaj, seviye kaybetmeye başlar, fakat akım hala sıfır olarak 

devam eder. 

 Elektrod takımından üretilen negatif yüklü parçacıklar, yani elektronlar aralıkta 

bulunan di-elektrikten çıkan nötr parçacıklarla çarpışır ve yeni pozitif ve negatif 

parçacıklar üretmek üzere parçalanır. Şarjlı parçacıkların oluşumu yüzünden di-

elektrik akışkanın izolasyon etkisi bozulur ve voltaj düşmeye başlar. Deşarjın 

ilk aşamasına yol gösteren (kılavuzluk eden)  akım, akmaya başlar. 

 Bir buhar tüneli oluşmaya başlar, aradaki iletkenlik yükselir, akım akışı 

yükselmeye başlar ve voltaj düşer. Patlama seviyesinde olan negatif ve pozitif 

parçacık oluşumu devam eder ve pozitif parçacıklar, negatif elektroda; negatif 

parçacıklarda pozitif iş parçasına taşınmaya başlar. İş parçasına çarpan negatif 

parçacıkların etkisi, küçük bir alanın erimesine sebep olur şeklinde düşünülür. 

 Deşarj tüneli, yanlamasına genişlemeye başlar ve akım akışı bir maksimuma 

ulaşır; voltaj seviye dışına düşer; sıcaklık yükselirken bir buhar bölgesi oluşur 

ve bu buhar kümesi içerisinde basınç yükselmesi olur. 

 Kıvılcım, şimdi en kuvvetli durumundadır ve azami (8000 ila 12000°C) ısı 

üretebilmektedir. Buhar kümesi hızlı biçimde genişlemeye devam eder, voltaj 

ve akım aynı seviyede kalır, elektriksel güç kendiliğinden kesilir; bu sürecin 

sonu gelir ve elektrik pulsu biter. 
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 Elektriksel güç kesilirken, akımda ani bir düşme vardır ve bu şarj edilmiş 

parçacıkların sayısında ani bir düşüşle sonuçlanır. Artık, ısı üretimi de yoktur. 

Deşarjın kanalı yok olur ve işleme sonucu oluşan talaşlar, di-elektrik sıvı içine 

karışır. Burada sözü edilen di- elektrik, sürekli veya aralıklı olarak kıvılcım 

aralığına talaşların birikmesini önlemek için pompalanmaktadır. 

 Buhar kümesi söner ve malzeme çifti (elektrod-iş parçası) yüzeyleri hızla 

soğutulur ve di- elektrik sıvı tarafından temizlenir ve yıkanır. 

 Yeni bir elektriksel kıvılcım deşarjı üretmek maksadıyla yeniden elektrik tatbik 

etmeden, di-elektrikteki iyonların yok olması için zaman tanınır. 

 

EDM’de elektrodlarda meydana gelen aşınma aynı değildir. Bu durum, kutba, 

malzeme ısı iletkenlik katsayısına, ergime noktasına, deşarjın şiddet ve süresine bağlıdır. 

Aşınma, elektrod üzerinde olduğu zaman, aşınma,   iş parçası üzerinde olduğu zaman da, 

talaş kaldırma diye adlandırılır. Uygun elektrod takım malzemesi seçimiyle, kutup, akım 

şiddeti, deşarj süresinin değiştirilerek kontrolü ile % 99,5 iş parçası üzerinde aşınma ve % 5 

elektrod üzerinde aşınma elde etmek mümkündür. 

 
1.1.1.8. Elektro-erozyon / EDM Terminolojisi 

 
Bu bölümde, EDM’de en çok kullanılan teknolojik terimlerin tanımları verilmiştir.  

 

 Anormal Deşarj: Zamanından önce ark yapan deşarja denir. 

 Etkin Elektrod Uzunluğu (kolon): Silindirik biçimdeki kaba işlenmiş bir 

deliği işlemek için kullanılacak elektrodun minimum uzunluğudur. 

 Ark: Düzgün deşarjların bir serisidir. Arklar, tahrip edici (talaş kaldırıcı) bir 

etkiye sahiptir. 

 Ortalama Çalışma Akımı – Igm: İşlem süresince, ark aralığından geçen 

akımın aritmetik ortalamasıdır (Şekil 1.8). 

 Kapasite: Jeneratörde deşarj enerjisini belirler. 

 Kirlenme: Aşındırılmış talaş parçacıkları ve termik (ısısal) çatlamalar 

yüzünden, kıvılcım (ark) aralığındaki di-elektrik sıvının kirlenmesi. 

 Krater: Bir kıvılcımla aşındırılmış metal yüzey üzerinde bir tek kıvılcım 

tarafından bırakılan oyuk (Şekil 1.9). 

 

   

Şekil 1.8. Ortalama çalışma akımı                                  Şekil 1 .9. Krater 

 

 Gecikme Süresi: Voltajın boşluğa uygulanması ile deşarjın ateşlemesi arasında 

geçen zaman aralığı (Şekil 1.10).  
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Şekil 1.10..Gecikme süresi 

 
 İyonsuzlaşma: Her bir deşarjın neticesinde kıvılcım boşluğunun iletken 

durumdan, iletken olmayan bir duruma geçişi. 

 Çapsal kıvılcım mesafesi: Elektrod tarafından üretilen delik veya oyuğun 

ölçüsü ile arasındaki boşluğun farkı. 

 Di-elektrik Sıvı: İçerisinde elektriksel kıvılcım deşarjların oluştuğu iletken 

olmayan sıvı. 

 Deşarj: Bir puls süresince, akımın efektif (etkili) akışı. 

 Deşarj tepe akımı: Deşarj devam ederken oluşan en yüksek akım. Bu akım 

şiddet seviyeleri ile ayarlanabilir.  

 Deşarj Süresi TA (Açık Zaman): Bir zaman aralığı olup, bu sürede boşluktan 

akım geçer. 

 Deşarj Voltajı – Uge: Deşarj süresince, boşluğun uçları arasındaki voltaj. 

Malzeme çiftine göre 15 ila 25 V arasında olur. 

 Elektrod: EDM’de kullanılan aşındırıcı takım. 

 Aralık/GAP: İçerisinde deşarjların oluştuğu boşluk, yani elektrodla iş parçası 

arasındaki aralıktır. 

 Kenar Aralığı (a): Elektrodun girdiği istikamete dik olan boşluk, yani 

elektrodun yan yüzeyi ile iş parçası arasındaki aralıktır (Şekil 1.11). 

 

Şekil 1.11. Kenar aralığı 

 Ön Aralık (b): Elektrodla iş parçası arasındaki boşluk olup, elektrodun girdiği 

istikamete dik değildir.  

 Sürekli Veya Aralıklı Püskürtme: Atmosferik basınçla di-elektrik sıvının 

basıncı arasındaki fark, dolayısıyla di-elektrik sıvının sirkülasyonu. 

 İyonizasyon: Açık voltaj aralığının etkisi altında, iletken hale gelen aralıkta 

deşarjı hazırlayan bir zaman. 
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 Deşarj (plus) Aralığı (Ölü/Kapalı Zaman) TB: Ardışık pulslar arasındaki 

süre. Bu soğuma için gereklidir. 

 İşleme düzenliliği: İşleme düzenliliği, işlemenin ilerleyişi eğer düzenli ve kısa 

devre ile anormal deşarjlardan uzak ise iyidir. 

 Talaş kaldırma miktarı: mm³/dk. cinsinden iş parçasından kaldırılan talaş 

miktarıdır. 

 Kesme Payı: İşleme elektrodunun çapı ile kabaca işlenmiş olan delik veya 

boşluğun çapı arasındaki fark P=D-d (Şekil 1.12). 

 

Şekil 1.12. Kesme payı 

 

 Kutup: Elektroda bağlı voltaj kutbudur.  

 Puls (Darbe): İş parçası ile elektrod arasında uygulanan voltaj pulsudur. 

 Puls Frekansı: Saniyedeki puls sayısıdır. 

 Puls Süresi: İş parçası ve elektrod arasında uygulanan voltaj puls süresidir. 

Gecikme süresi ile deşarj süresinin toplamıdır. 

 Emniyetli Kesme Payı: Teknolojiye göre hesaplanmış kaba ve orta bitirme 

elektrodlarının ölçüsü altındaki kesme payıdır. Kaba ve yan bitirme elektrodları 

ile hassas bitirme elektrodlarının eksenleri arasındaki muhtemel hataların 

dikkate alınması içindir. 

 Kısa devre: Elektrod ve iş parçası arasında direkt elektrik kontağı ile 

oluşturulan durum (zararsız bir etkisi vardır). 

 Spesifik talaş kaldırma miktarı: İş parçasından mm³/dak. A cinsinden 

kaldırılan talaş miktarıdır. 

 Vakumlu (emmeli) temizleme: Boşlukta atmosferik basınçtan daha düşük bir 

basınçta di-elektrik sıvısının sirkülasyonudur. 

 Bitirme yüzeyi: Kıvılcımla aşındırılmış yüzeyin pürüzlülüğüdür. 

 Ölçü farkı: Kıvılcım mesafelerini karşılayabilmek için elektrod ölçüsündeki 

ölçü farkıdır (daha küçük).  

 Aşınma: Elektrodtan kalkan talaş miktarıdır. İki çeşit aşınma vardır. 

 Ön yüzey Aşınması: Elektrodun ucunda ölçülen aşınmadır (mm) (Şekil 1.13). 

 Doğrusal Aşınma: Elektrodun boyunda doğrusal meydana gelen aşınmadır 

(Şekil 1.14). 
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Şekil 1.13. Ön yüzey aşınması                                            Şekil 1.14. Doğrusal aşınma 

 
1.1.1.9. Elektrod Malzemeleri ve Elektrod Takım İmalatı 

 
 Elektrod Takımı 

 
EDM’de elektrod takımı, yapılmak istenen iş parçasının formuna uygun olarak 

şekillendirilmiş aşındırıcı elemandır (Şekil 1.15). Geleneksel işleme metotlarındaki gibi bazı 

elektrod malzemeleri, diğerlerinden daha iyi kesme ve aşındırma kalitelerine sahiptir. 

Elektrod takım malzemesi, bu yüzden, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. 

 

 Elektrik ve ısı iletiminde iyi olmalıdır. 

 Biçimlendirme için kolay işlenebilir ve makul maliyette oluşturulabilir 

olmalıdır. 

 İş parçasından verimli metal talaş kaldırmaya elverişli olmalıdır. 

 Aşındırma işlemi boyunca deformasyona dirençli olmalıdır. 

 Elektrod takımı, düşük aşınma miktarlarını verebilecek özellikte 

olmalıdır. 

 

 Elektrod Malzemeleri 

 

EDM ile işlemede kullanılmak üzere, elektrod takımı malzemesi üretmek için 

ekonomik ve iyi bir malzeme bulmak maksadıyla pek çok deney gerçekleştirilmiştir; çünkü 

elektriksel kıvılcımla aşındırma ile işleme metodunda, üretilen bir parçanın maliyetinin % 

50’sini elektrod takımı masrafı oluşturur. Bu nedenle, elektrodların büyük bir dikkatle 

kullanılmaları gereği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

 

Şekil 1.15. Çeşitli tip elektrodlar 
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Tungsten karbür, bakır-tungsten, gümüş-tungsten, sarı pirinç, bakır, krom kaplanmış 

malzemeler, grafit ve çinko alaşımları, elektrod takım malzemesi olarak kesin uygulamaları 

bulunmuş malzemelerin hiç biri genel amaçlı uygulamalar için değildir; her işleme 

operasyonu, elektrod takım malzemesinin seçimini kendisi belirler. 

 

Piyasada bir çok elektrod takım malzemesi vardır. Elektrod malzemelerini üç ana 

grupta toplamak mümkündür. 

 

 Metal olan elektrod takım malzemeleri 

o Elektrolitik bakır 

o Bakır-tungsten 

o Gümüş-tungsten 

o Alaşımlı alüminyum 

o Pirinç 

o Tungsten (genellikle tel biçiminde) 

o Çelik 

 

 Metal olmayan elektrod takım malzemeleri 

o Grafitler 

 

 Metal ve metal olmayan malzeme karışımı elektrod takım 

malzemeleri 

o Bakır grafitler 

 

 Elektrolitik Bakırın (ECu) Biçimlendirilmesi 

 

ECu’nun biçimlendirilmesi için genellikle iki yol izlenir. 

 

 Sıcak Preslenerek: ECu’nun preslenme işi, bakırın 880° C’ye kadar 

ısıtılması ile gerçekleştirilir. Presleme iki veya üç kez yapılır. Elektrod 

imalatında şahmerdan kullanılabilir. Her bir işlem arasında ECu’nun 

tavlanması önemlidir. Bakırın soğuma süresince, çekilme olayı ile karşı 

karşıya kalacağı da unutulmamalıdır. 

 

 Soğuk Preslenerek: Soğuk presleme, bir hidrolik presle gerçekleştirilir. 

Bu metotla, madalya gibi ayrıntılı elektrodların çok hassas olarak üretimi 

mümkündür. Her bir işlem arasında tavlama işlemi yaparak, ayrıntılı 

elektrod takımı malzemesini, ortalama 12 defa prese tabi tutarak istenilen 

forma getirmek mümkündür. 

 

 Geleneksel İşleme Metodlarıyla Elektrod İmalatı 

 

ECu, torna ve freze tezgâhlarında kolayca işlenebilir. Kesici takımlara sıvanma ve 

yapışma özelliği yoktur, ama ECu’nun işlenmesi esnasında % 50 doymuş yağ ve % 50 diğer 

petrol ürünü yağ (gaz yağı gibi) karışım veya özel bir yağ kullanmak gereklidir. 
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 Ekstrüzyon (Püskürtme) veya Çekme Metotuyla Elektrod İmalatı 
 

Bu metot, genellikle, büyük boyutlu elektrod veya değişmez profilli elektrod 

üretiminde kullanılır. Özel şekilli veya yuvarlak boru tipi elektrod üretiminde ekstrüzyon çok 

sık kullanılır. 
 

 Metal Kaplamayla Elektrod İmalatı 
 

Bu metot üç boyutlu elektrodların üretiminde, uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. 

Eritilmiş bakır tel, metal kalıp üzerine özel dizayn edilmiş bir uç (tabanca) ile püskürtülür. 

Böylece, arzu edilen elektrod şekli elde edilir. 

 

Bu yolla üretilen elektrodlar, çok gözenekli olduğundan, kimyasal etkilenmelerden 

uzak tutulmalıdır. Bu elektrodlar, daha çok ince ve hassas alın işlemelerinde 

kullanılmaktadır. 
 

 Galvanoteknik Metotuyla Elektrod İmalatı 
 

Galvanoteknik (elektrokaplama tekniği), üç boyutlu, çok ince teferruatlı elektrodların 

üretiminde (madalya gibi..), otomotiv endüstrisinde kullanılan takımların yapımında veya 

geniş plastik kalıplarının son yüzey işlemleri için kullanılır. 

 

Bu işlem, özel bir bilgi gerektirmektedir. Gelişmiş sanayi ülkelerinde, galvanoteknikle 

elektrod üretimi üzerine uzmanlaşmış firmalar vardır. Genelde, ihtiyaç sahipleri 

kullanacakları elektrodlar için bu firmalara başvururlar. Ancak, belirli ölçülerdeki (100 mm 

çapında, 20-30 mm boyunda) elektrodları, kendi imkânları ile üretmek isteyenler için takip 

edilecek metot, aşağıdaki şekilde açıklanabilir. 

Yapılmak istenen elektrodun şekline ve boyuna uygun, belirli bir modeline ihtiyaç 

vardır. Bu model, verniklenmiş ağaçtan veya metalden olabilir. Kalıptan kolayca 

çıkarılabilmesi için modelin yan kısımlarında, en az  1º koniklik verilmelidir. 

 

Elektrod modelinden, bir veya birden fazla kalıp yapılmalıdır. Bunlar, elektrod 

yapımının temelini oluşturacak olan ve epoksi reçineden yapılan aletler olacaktır. Bunun için 

birçok değişik marka reçine kullanılabilir.   

 

Çok iyi temizlenmiş model, kalıp ayırıcı malzeme ile ince bir tabaka oluşturacak 

şekilde kaplanır. Daha sonra, sertleştirici ile karışmış halde model üzerine fırça ile 1 mm 

kalınlığında tabaka oluşturacak şekilde sürülür. Yaklaşık 20-30 dakika sonra sertleştirici, 

alüminyum tozuyla karıştırılarak, karışım model üzerin, 10 mm kalınlıkta tabaka oluşturacak 

şekilde dökülür. Daha fazla kalınlık isteniyorsa karışım daha fazla dökülür. Sertleşme 

gerçekleştikten sonra model kalıptan çıkartılır. 
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1.1.1.10. Di-elektrik Sıvı 
 

Elektro-erozyon takım tezgâhı ile metallerin işlenmesinde, di-elektrik sıvının önemi 

büyüktür. Di-elektrik sıvının bu fonksiyonlarını, aşağıda belirtildiği şekilde ifade etmek 

mümkündür. 
 

 İş parçası ve elektrod takımı arasında kıvılcım oluşturulmasına yardım eder. 

 Kıvılcım yolunu, dar bir kanala dönüştürür. Buna deşarj tüneli denir. 

 İş parçası ve elektrod takımı arasında yalıtkan gibi iş görür. 

 İş parçasından ve elektrod takımından aşınmış parçaları (partikülleri) işlem 

bölgesinden uzağa sürüklemeye (temizlemeye) çalışır. 

 İş parçası ve elektrod takımının her ikisi içinde soğutucu gibi etki eder. 
 

 Di-elektrik Sıvı Tipleri ve Özellikleri: EDM ile işlemede, farklı talaş kaldırma 

miktarı elde etmek için, pek çok sıvı türü, di-elektrik gibi kullanılmaktadır. Di-

elektrik sıvı, süratle iyonlaşmalı yani iyonlara ayrılmalı ve buharlaşmalı ve 

tekrar nötürleşmelidir. Kısaca, iyonsuzlaşma (deiyonizasyonlaşma) özelliğine 

sahip olmalıdır. Bununla birlikte, dar işleme aralığına pompalanabilmeye izin 

verecek düşük bir viskoziteye de sahip olmalıdır. Çok yaygın kullanılan EDM 

di-elektrik sıvıları, di-elektrik özellikleri yeterince kanıtlanmamış hafif yağlama 

yağları, transfarmotor yağları, silikon esaslı yağlar ve kerosene (gaz yağı) gibi 

çeşitli petrol ürünleri olmaktadır. Bunların tamamı, özellikle grafit elektrodlarla 

iyi sonuç vermektedir ve makul maliyete sahiptir. Bazı durumlarda ise, karbon 

tetraklorid ve bazı sıkıştırılmış (basınç altında) gazlar kullanılmaktadır. 
 

EDM ile işlemede, di-elektrik seçimi, talaş kaldırma miktarı ve elektrod takımı 

aşınmasına etkilerinden dolayı önemlidir. Bu işleme metodu için, endüstrideki çalışanlar 

sürekli olarak yeni ve daha iyi di-elektrik sıvıları aramaktadırlar. EDM ile işlemeyi 

geliştirmek için, kullanılan pek çok yeni di-elektrik sıvılar oldukça birbirine benzerdir. Di-

elektrik sıvıları, piyasada çok miktarda bulmak mümkündür. 
 

 EDM’de Kullanılan Temizleme Sistemleri: EDM ile işleme metodunda 

temizleme/yıkama, di-elektrik sıvının sirkülâsyonu ile sağlanmaktadır. Elektro-

erozyon ile işlemede temizleme sistemini; 
 

 Emmeli (vakumlu) sistem 

 Sürekli püskürtme 

 Aralıklı (nefesli) püskürtme sistemi olarak üç gruba ayırmak mümkündür. 
 

Di-elektrik sıvı, eğer metal talaş parçacıklarını (partiküllerini) etkili bir şekilde iş 

parçası krateri (işleme yüzeyi) üzerinden uzaklaştırmak ve işleme metoduna yardım etmek 

için kullanılıyorsa, sabit basınç altında sirkülasyon yapılmalıdır. Ayarlanan basınç değeri, 

genellikle 5 psi (34,4 kPa) ile başlar ve optimum işleme şartlarına ulaşıncaya kadar arttırılır. 

İşleme ve kesme eylemine yardımdan önce, di-elektrik sıvı, çoğu kez metal talaş 

partiküllerini uzaklaştıracak ve bu sebeple daha düşük işleme miktarlarına sebep olacaktır. 

Çok küçük basınçlar, metal talaş partiküllerini krater yüzeyinden uzaklaştıramayacak ve kısa 

devrelere (anormal deşarjlara) sebep olacaktır. 
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Di-elektrik sıvının sirkülasyonunda, metal talaş partiküllerini uzaklaştırmak için, 

sistemde oldukça ince filtreler kullanılmalıdır; aksi takdirde di-elektrik sıvı sirkülasyonu 

yaptırılması zor olacaktır.   

 
1.1.1.11. Kıvılcımla Aşındırılmış Yüzeylerin Özellikleri ve Yapısı 

 

EDM’de talaş kaldırma esası, bir ısısal mekanizmaya tabidir. Deşarjın sıcaklığının, 

8000°C ila 12000°C arasında olduğu bilinmektedir. Bu yüksek sıcaklık, şüphesiz ki işlenen 

malzemelerin yapısı üzerinde bir etkiye sahiptir. Bu etki, malzemenin cinsine göre, daha 

büyük veya daha küçüktür ki, bütün yapılarda bu etkinin değişmediği görülür. Sık sık farkına 

varılmıştır ki kıvılcımla aşındırmayla işlenmiş bir takım uzun ömre sahiptir. 

 

Eğer, EDM’de işlenmiş sert bir çelik parçasının metalürjik yapısı incelenirse, alt alta 

dizilmiş üç tabaka belirlenebilir (Şekil 1.16). 

 

Şekil 1.16. Kıvılcımla aşındırılmış yüzeylerin yapısı 

 1. Erimiş ve tekrar katılaşmış metal tabakası: Bu erimiş metal tabaka, atılmış 

ve kısmen küçük küreler biçiminde tekrar birikerek katılaşmış tabakadır. 

 2. Beyaz tabaka: Erimiş ve tekrar katılaşarak yeniden düzenlenmiş metal 

tabaka, beyaz tabaka diye bilinir. Bu tabakanın kalınlığı sabit olmayıp, karbon 

içeriği ve sertleşme etkisi yüzünden çok serttir. 

 3.Tavlanmış tabaka: İçerisinde çelik yapısının modifiye edilmiş olduğu ısısal 

tavlanma yüzünden zayıf bir sertliği olan tavlanmış tabakadır. 

 

Bu üç bölgeye ilaveten, bazı hallerde yüzeyde küçük çatlaklara rastlanır ki, bunlar 

zararlıdır. Bu, özellikle tungsten karbürü, uzun deşarjlarla işlerken olur. Bu problem, 7’den 

aşağı TA değerleri kullanılarak engellenebilir. Üçüncü bölge, ayrıca deşarjın biçimi 

tarafından etkilenir.  

 

EDM ile işleme nedeniyle olan olumsuz etki, aşağıdaki yöntemlerle de engellenebilir. 

 Daha sonra kaldırmak üzere fazladan bir kalınlık bırakılırsa önceki işlemler 

tarafından etkilenen bölge tamamen yok edilebilir. 

 Eğer, yüzey işleme ile bırakılan etkilenmiş bölge çok kalınsa, kum püskürtme 

veya lebleme ile son işlemeye tabi tutulur. 

 Parlatma operasyonu yapılır. 
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Kaba ve hassas işleme arasında yeterli pay varsa, problem genellikle çözülebilir. 
 

1.1.1.12. Elektro-Erozyon Tezgâhında İşlem Sırası 
 

Elektro-erozyon tezgâhında kalıp boşluklarının oluşturulması değişik işlemlerle 

(delme, oyma, kesme vb.) gerçekleştirilmektedir (Şekil 1.17). Burada genel olarak bir iş 

parçasının elektro-erozyon tezgâhında işlenmesindeki basamakları anlatılacaktır. 

 

Şekil 1.17. Elektro-erozyon makinesinde işleme 

 İş parçası oyuğunun kabalığı uygun makinelerle boşaltılır (Şekil 1.18). 

   

Şekil 1.18. İş parçasının kabaca işlenmesi 

 İş parçasını tablaya uygun yöntemle (tezgâh mengenesi, civata bağlama pabucu, 

ayna) bağlayınız (Şekil 1.19). 

 

Şekil 1.19. İş parçasının tablaya bağlanması
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 Önceden hazırlanmış elektrodu, bağlama başlığına bağlayınız, hareketli tabla ile 

bir hizaya getiriniz. 

                

Şekil 1.20. İşe uygun olarak hazırlanmış elektrod        Şekil 1.21. Bağlama başlığı 

 Elektrod ve iş parçasının paralel ve dikliğini komparatörle kontrol ediniz (Şekil 

1.22). 

 

Şekil 1.22. Komparatörle, dikliğin ayarlanması 

 Tezgâhın ana şalteri açılır. 

 İşlem şekli, tezgâh kapasitesi, elektrod, işlenen malzeme cinsine göre tezgâh 

ayarları (ilerleme hızı, kutup göstergesi değerleri, deşarj aralığı, geri hareket 

süresi, elektrodun bekleme süreleri, akım şiddeti, frekans değerlerinin seçimi 

vb.) yapılır. 

 Elektrod ve iş parçasının merkezlenmesi sağlanır (Şekil 1.23). 

 

Şekil 1.23. Elektrod ve iş parçasının merkezlenmesi 
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 Elektrodun bağlı bulunduğu iş mili butonla aşağı hareket ettirilerek ön elektrik 

teması sağlanır (Şekil 1.24) ve ekran ya da komparatör sıfırlanır (Şekil 1.25). 

 

Şekil 1.24. Elektrod ve iş parçasının teması 

        

Şekil 1.25. Komparatörün sıfırlanması 

 Starta basılarak işlem başlatılır. Hidrolik ve di-elektrik pompası otomatik olarak 

devreye girer ve iş haznesi dolar. Gereken di-elektrik sıvısı seviyesine ulaşınca 

işlem başlar (Şekil 1.26). 

 

 

Şekil 1.26. Elektro-erozyonda çalışma 
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 Temizleme sistemi çalıştırılır. 

 İşlem bitince di-elektrik sıvı boşaltılır, tezgâh kapatılır ve iş parçası bağlı 

olduğu yerden çıkartılarak işlem tamamlanır (Şekil 1.27). 

 

Şekil 1.27. Temizleme işlemi bitmiş elektro-erozyon tezgâhı 

1.1.2. Kalibre ve Separatör Vakum Kanalı Çeşitleri ve Özellikleri 
 

Kalibre vakum kanalları, sıcak kafa kalıbından çıkan yarı mamul eriyik plastik ürünü 

kalibre ürün boşluğu içinde akarken vakumlama yaparak, ürünün kalibre boşluğu 

yüzeylerinde sürekli temasını sağlamak ve son kalıcı biçiminin oluşmasına yardımcı olmak 

için açılmış kanallardır (Şekil 1.28, 1.29, 1.30). Eriyik plastik ürün kalibre vakum kanalları 

vasıtası ile eksi14psi~2psi ortalama basınçla emilerek vakumlanır ve ürün son biçimine 

kavuşur. Vakum kanalları plastik ürün şekline göre tasarlanır ve yapılır. Çalışma sistemleri 

birbirlerinden farklı olan plastik boru üretim kalibreleri vardır. Bu sistemler soğutma 

kazanlarında boru şişirme yapılarak kalibre etme, vakum kazanlarında kalibre etme ve profil 

kalibrelerinde olduğu gibi vakumlama yapılarak çalışan sistemlerdir. Kalibre vakum 

kanallarında bulunması gereken özellikler ve dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 

 

 Kalibre vakum kanallarının genişlikleri üretilecek plastik ürün kalınlığına göre 

değişir, plastik ürün et kalınlığı arttıkça vakum kanalları büyümektedir. 

 Vakum kanalı ürün kesit dış yüzeyinin bütününde eşit ölçülerde ve biçimde 

yapılmalıdır, profil dış yüzeyinin tamamında kapalı bir zincir oluşturmalıdır. 

 Kalibre vakum kanalları arasındaki mesafeler ürünün et kalınlığı, soğuma 

zamanı ve ürün biçimine göre belirlenir. Ürünün ilk şeklini kalibre giriş 

kısmında almasından dolayı, sıcak ürünün kalibre içerisine ilk giriş kısmında 

vakum kanalları arasındaki mesafeler daha az ve sık olmalıdır. Daha sonraki 

kanallar arasındaki mesafeler arttırılarak veya eşit olarak verilerek yapılabilir. 

 Kalibre vakum kanalları temiz işlenmelidir. Plastik ürün üzerinde çizik, 

istenmeyen kanallar oluşturmamalıdır. Kanalların özellikle kenar ve köşe 

kısımlarında çapaklar bulunmamalı, gerekirse bu kısımlarda plastik ürün akışını 

engellemeyecek küçük pahlar veya radyüsler yapılmalıdır.  
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Şekil 1.28. Kalibre vakum kanalları 

1.1.3. Kalibre ve Separatör Vakum Kanallarının Talaşlı Üretim Makinelerinde 

İşlenmesi 
 

Ekstrüzyon kalibre ve separatör vakum kanalları talaşlı üretim tezgâhlarında istenen 

hassasiyet ve yüzey kaliteleri elde edilerek işlenmelidir. Bu kanalların işlenmesinde 

gerekecek bilgileri bu modülün ve önceki modüllerin bilgi sayfalarında, uygulama 

faaliyetlerinde bulabilirsiniz. Bu modülde verilen kalibre vakum kanalları matkap 

tezgahlarında, freze tezgahlarında ve dalma-erozyon tezgahında işlenecektir. Genel olarak 

kalibre ve separatör vakum kanallarının oluşturulmasında uygulanacak işlem basamakları 

şunlardır: 
 

 Kalibre dişi plakası ve separatör plakası iki ayrı yarımdan oluşmaktadır. Üretimi 

yapılacak olan kalibre ve separatör plakalarının yapım resimlerini inceleyiniz. 

İşlemede kullanılacak matkap uçlarını (Ø2,5mm- Ø1mm- Ø 6,5mm) ve bakır 

elektrod ölçülerini belirleyiniz (Şekil 1.31, 1.32). 

 Referans düzlem yüzeylerine göre vakum kanallarını markalayınız, vakum 

deliklerinin yerlerini belirleyerek bu kısımlara noktalama yapınız. 

 

Şekil 1.29. Kalibre vakum kanalları 
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Şekil 1.30. Kalibre vakum kanalları 

 Vakum kanallarının işlenmesinde kullanılacak olan ve ölçülerini belirlediğiniz 

bakır elektrodların markalamalarını yapınız, takım tezgâhlarında hassas olarak 

işleyerek elde ediniz. 

 Bakır elektrodların ölçülerini ve yüzey temizliğini kontrol ediniz, tezgâh 

bağlantısı için bağlantı milini elektrodlara takınız. 

 Dalma-erozyon tezgâhının işleme ayarlarını kaba ve ince işleme olarak yapınız. 

Kalibre plakasını dalma-erozyon tezgâhına referans noktalarını dikkate alarak 

komparatör vasıtası ile bağlayınız. 

 Bakır elektrodun sıfırlamasını yapınız, dalma mesafesinin ayarlarını yapınız. 

 

Şekil 1.31. Bakır elektrodlar 
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Şekil 1.32. Bakır elektrodlar 
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Şekil 1.33. Bakır elektrodlar ile vakum kanallarının işlenmesi 

 

 

Şekil 1.34. Bakır elektrodlar ile elektro-erozyonda işleme 
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 Kalibre plakası vakum kanallarını işlemek üzere yaptığınız elektrodlarla dalma-

erozyon tezgâhında işleyiniz (Şekil 1.33, 1.34). 

 Kalibre vakum kanallarını oluşturduktan sonra vakum deliklerini işlemek üzere 

kalibre plakasını matkap tezgâhına bağlayınız. 

 Yapım resminde belirtilen ölçülerde ve açılarda vakum deliklerini işleyiniz 

(Şekil 1.35), işlemeden sonra oluşacak kenar çapaklarını temizleyiniz, delik 

havşalarını açınız (Şekil 1.36). 

 

Şekil1 1.35. Kalibre vakum kanalları 

 

Şekil 1.36. Kalibre vakum kanalları 
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 Kalibre üst ve alt plakalarının vakum kanallarının tamamını işledikten sonra 

ölçü ve yüzey kontrollerini yapınız. 

 

 

Şekil 1.37. Kalibre vakum kanallarının işlenmesi 

 

 Separatör vakum kanallarını dalma-erozyon tezgâhında, kalibre vakum 

kanallarının işleme usullerine göre işleyiniz (Şekil 1.38-1.41). 
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Şekil 1.38. Separatör vakum kanalları 
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Şekil 1.39. Separatör vakum kanallarının işlenmesi 

 

 

Şekil 1.40. Separatör vakum kanallarının elektro-erozyon tezgâhında işlenmesi 
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Şekil 1.41. Separatör vakum kanallarının işlenmesi 

 

 Separatör vakum kanallarının ve deliklerinin işlenmesinden sonra kenar ve 

köşelerde oluşan çapakları temizleyiniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda yapım resmi (Şekil 1.42) verilen kalibre üst plakasının vakum kanallarını 

işleyiniz. 

 

 

Şekil 1.42. Kalibre plakası 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Plastik ekstrüzyon kalibre elemanlarının 

vakum kanallarını işlemeye uygun olarak 

markalayınız. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Markalama aletlerini hazırlayınız, 

markalama yapılacak kalibre plakasının 

giriş ve çıkış delik merkezlerini markacı 

boyası ile boyayınız. 

 Yapım resimlerinde verilen ölçülerde 

vakum kanallarını markalayınız. 

 Markalama yaptığınız yüzeydeki 

çizgilerin ölçülerini kontrol ediniz. 

 Kalibre elemanlarını işlemeye uygun 

olarak tezgâha bağlayınız. 

 

 Markalaması tamamlanmış kalibre 

plakasını vakum kanallarının işleneceği 

tezgâha bağlayınız. 

 Bağlama sistemine bağladığınız kalibre 

plakasının tezgâh eksenine paralelliğini 

kontrol ediniz, bu amaçla komparatör veya 

hassas gönyeler kullanınız. 

 Diklik ve paralelliklerini sağladıktan 

sonra kalibre plakasını sıkıca bağlayınız. 

 Vakum kanallarının işlenmesinde 

kullanılacak tezgâhları, elektrod ve 

matkapları hazırlayınız, işleme 

parametrelerini ayarlayınız. 

 

 Vakum kanallarının işlenmesinde 

kullanacağınız matkapları hazırlayınız,  

bakır elektrodları hazırlayınız, tezgâh devir 

sayısını kullanılacak matkap çapına uygun 

olarak hesaplayınız ve tezgâhın var olan en 

yakın devrine ayarlayınız. 

 İlk olarak merkezleme deliklerini açmak 

için punta matkabını tezgâh mandreni ne 

bağlayınız. 

 Tezgâhta kullanılacak soğutma sıvısını 

ayarlayınız. 

 Dalma erozyon tezgâhının işleme 

parametrelerini ayarlayınız. 

 Vakum kanallarının işlenmesinde 

kullanacağınız bakır elektrodu bağlayınız. 

 Kalibre vakum kanallarını talaşlı imalat 

tezgâhlarında işleyiniz.  

 Punta matkabı ile merkezleme deliklerini 

oluşturunuz. 

 Merkezleme deliklerinden yapım 

resminde verilen ölçülerde vakum 

kanallarının girişlerini deliniz. 

 Kalibre vakum kanallarını işlemek için 

tezgah mengenesine komparatör ile 

paralelliğini ayarlayarak bağlayınız. 

 Elektrod ile parçayı sıfırlayınız, derinlik 

mesafelerini ayarlayarak makineye start 

veriniz. 
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 Di-elektrik sıvısının devir daim motorunu 

çalıştırınız. 

 Kalibre vakum kanallarını, giriş 

deliklerini ve bağlantı noktalarını kontrol 

ediniz. 

 Vakum kanallarının ölçülerini, delik çap 

ve derinliklerin ölçülerini ve yüzey 

kalitelerini kontrol ediniz. 

 Basınçlı hava ile vakum kanallarını test 

ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda verilen sorularda doğru seçeneği işaretleyerek faaliyette kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçünüz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi metal olmayan elektrod takım malzemesidir? 

A) Elektrolitik bakır. 

B) Pirinç. 

C) Grafit. 

D) Gümüş-tungsten. 

2. Elektro-erozyonda elektrodun iş parçasına ilerlemesinin kontrol edildiği kısım 

hangisidir? 

A) Kutuplar. 

B) Servo başlığı. 

C) Di-elektrik sıvı. 

D) Frekans. 

3. Aşağıdakilerden hangisi, elektro-erozyon ile işlemenin avantajlarından birisidir? 

A) Harcanan enerji fazla olması.  

B) İşlenen metal malzemenin elektrik iletkenliğinin olması. 

C) İş parçasından talaş kaldırma miktarının az olması. 

D) Sertleştirilmiş iş parçalarına uygulanabilir olması.   

4. Aşağıdakilerden hangisi elektro-erozyon tezgâhının kısımlarındandır? 

A) Elektrod bağlama plakası. 

B) Ekstrüzyon sehpası. 

C) Punta. 

D) Hız kutusu. 

5. Aşağıdakilerden hangisi elektro-erozyon ile işlemede karşılaşılan dezavantajlardan 

birisidir? 

A) İş parçasından talaş kaldırma miktarı azdır. 

B) Çeşitli kesme ve hacim kalıpları daha düşük maliyetli üretilebilir. 

C) Geleneksel yöntemle üretimi imkânsız gibi görülen karmaşık biçimli formlar, 

kolaylıkla işlenebilir. 

D) Aynı anda, bir kişi birçok elektro-erozyon tezgâhını çalıştırabilir. 

6. Aşağıdakilerden hangisi elektro-erozyon işleme metodu ile yapılamaz? 

A) Oyma ve delme 

B) Parlatma 

C) Kesme işlemi 

D) Taşlama işlemi 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi elektro-erozyon tezgâhında kullanılan di-elektrik sıvısının 

(yalıtkan sıvı) fonksiyonlarından birisi değildir? 

A) Elektrod ve iş parçası arasında bir yalıtkanlık teşkil etmek 

B) Akışkan iyonları ile kıvılcımın iyi iletimini sağlamak 

C) Bakır elektrodun aşınmasını sağlamak 

D) Aşındırılan parçaları kıvılcım boşluğundan uzaklaştırmak 

 

8.  Elektrod takımı malzemesinde bulunması gereken önemli özelliklerden biri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sertleştirilebilir olmalıdır. 

B) Elektrod malzemesi pahalı olmamalıdır. 

C) Elektrod sertliği az olmalıdır. 

D) Elektrik ve ısı iletiminde iyi olmalıdır. 

9. Aşağıdakilerden hangisi kalibrelerde açılan vakum kanallarının görevlerinden 

biridir? 

A) Kalibre ürün boşluğundan akan ürünün vakum ile sürekli temasını sağlayarak 

kalıcı şeklini vermek  

B) Kalibre ürün boşluğunda ürünü soğutmak 

C) Plastik ürünün çekmesini sağlamak 

D) Ürün içerisinde kalan gazların vakumlanmasını sağlamak 

10. Kalibre vakum kanalları arasındaki mesafelerin belirlenmesini etkileyen faktörler 

hangisidir? 

A) Kalibre malzemesi 

B) Kalibre boyutları 

C) Ürünün et kalınlığı ve soğuma zamanı 

D) Üretilecek ürünün toplam uzunluğu 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.  

Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili 

konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz, öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız. 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

Kalibre vakum kanallarının markalamasını yapım resminde verilen 

ölçülerde yaptınız mı? 

  

Kalibre vakum kanallarını işlemek için tezgâha teknolojisine uygun 

olarak bağladınız mı? 

  

Vakum kanallarının işlenmesinde kullanılacak tezgâhın işleme 

parametrelerini ayarladınız  mı? 

  

Elektro-erozyon tezgâhına bakır elektrodu bağladınız mı, iş 

parçasının sıfırlamasını yaptınız mı? 

  

Vakum kanallarını yapım resminde verilen ölçülerde ve teknolojisine 

uygun olarak işlediniz mi? 

  

Vakum kanallarının ölçülerini ve giriş deliklerini kontrol ettiniz mi?   

Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

Süreyi iyi kullandınız mı? (12 saat)   

 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri 

faaliyete dönüp tekrar ediniz, araştırınız. Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir 

sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, plastik ekstrüzyon kalıpları kalibreleri ve 

separatörlerinin montajını üretime uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

Çevrenizdeki plastik ekstrüzyon kalıpları üretimi yapan işyerlerini ve ilgili internet 

adreslerini ziyaret ederek; 

 Plastik ekstrüzyon kalıpları, kalibreleri ve separatörlerinin bağlantıları ve 

montajları hakkında araştırma yapınız. 

 

2. PLASTİK EKSTRÜZYON KALIPLARI, 

KALİBRELERİ VE SEPARATÖRLERİNİN 

MONTAJINI ÜRETİME UYGUN OLARAK 

YAPMAK 
 

2.1. Ekstrüzyon Kalıpları, Kalibreleri ve Separatörlerinin Montajı 
 

Ekstrüzyon kalıpları, kalibreleri ve separatörlerinin montaj aşamaları aşağıda verilen 

örnek bir kalıpta anlatılmıştır. 

 

2.1.1. Ekstrüzyon Kafa Kalıp Plakalarının Montajı 
Ekstrüzyon kafa kalıbı plakalarının (Şekil 2.1) bağlantılarının yapılması ve montaj 

edilmesi işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulama basamakları şunlardır: 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 40 

 

Şekil 2.1. Kafa kalıbı plakaları 

 

Şekil 2.2  

 Ekstrüzyon kafa kalıbı plakalarının montaj resmine bakınız. Montaj resminde 

belirtilen sırasına uygun olarak plakaları montaj sehpasına yerleştirip 

sıralayınız. 

 Bağlantı elemanı olarak kullanılacak civata ve merkezleme pimlerini temin 

ediniz. 

 Bağlantı deliklerinin ve pim deliklerinin içlerini hava tutarak temizleyiniz. 

 Pim gibi bazı kalıp elemanlarının yağlanarak takılması gerekebilir. 

 Montaja başlamadan kalıp elemanlarının temiz olması, üzerlerinde toz, çapak 

gibi maddelerin bulunmaması gerekmektedir. 

 

Şekil 2. 3 

 

Şekil 2. 4 

 

Şekil 2.5 

 

Şekil 2.6 

 Montaj sırasında öncelikle konum pimlerinin sonra civataların takılması 

gerekmektedir. 

 Kalıp elemanlarının montajında, kalıbı ve elemanlarını üzerine koyduğumuz 

altlıkların ağaç veya pirinç gibi kalıba zarar vermeyecek malzemeden 

seçilmesine özen gösterilmelidir. 

 Bazı kalıp elemanlarının birkaç değişik konumda montajı mümkün 

olabilmektedir. Bu gibi kalıp elemanlarının konumunu belirten, 

numaralandırma işaretleri veya çizgiler dikkate alınarak doğru konumda 

montajının yapılması son derece önemlidir. 

 Montaj sırasında civataların doğru ağızlatılmasına dikkat edilmelidir. 

Civatalar sıkılırken de eşit kuvvetlerle karşılıklı olarak sıkılmalıdır. 

 Ağır kalıp ve elemanlarının kaldırılmasında uygun kaldırma araçları 

kullanılmalıdır. 

 Kafa kalıbı elemanlarının montajında son olarak ısıtıcı bantlar ve 
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termokupulların montajı yapılmalıdır. 

 Modül uygulamasında verilen kalıbın montajı şu şekilde yapılmaktadır; 

 Bağlantı civatalarını ve pimleri hazır olarak temin ediniz (Şekil 2.7, Şekil 

2.8). 

 

Şekil 2.7. Civatalar                                               Şekil 2. 8. Pimler 

 Şekil 2.9’da gösterilen kafa kalıbının 1 ve 2 nolu plakalarının bağlantı 

deliklerini uygun konumda karşılatılarak iki plakayı gömme başlı civatalarla 

bağlayınız. 

 

Şekil 2.9. Kafa kalıbı mandren plakasının montajı 

 Kalıp plakalarını (3, 4 ve 5) montaj resminde (Şekil 2.10) belirtilen bağlantı 

sırasına göre yerleştiriniz, 3 nolu kalıp plakasını 2 nolu kafa kalıbı plakası 

yuvasına yerleştiriniz, bağlantı civatalarını sırasıyla civata deliklerine 

yerleştiriniz ve uygun bağlantı anahtarı kullanarak yeterli bir kuvvetle sıkarak 

bağlayınız. 

 4 ve 5 nolu kalıp plakalarının merkezleme pim deliklerini karşılatarak 3 nolu 

plakaya pimlerini yerleştirerek merkezlemeyi yapınız. Daha sonra bağlantı 

civatalarını kullanarak bütün kalıp plakalarının bağlantılarını tamamlayınız 
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Şekil 2.10. Montajı tamamlanmış kafa kalıbı 
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2.1.2. Kalibrenin Montajı 
 

Ekstrüzyon kalibre plakalarının bağlantılarının yapılması ve montaj edilmesi 

işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulama basamakları şunlardır: 

 

  
Kalibre elemanlarının bağlanması Vakum ve su bağlantısının yapılması 

 Kalibre plakaları üst plaka yarımının ve alt plaka yarımının montajı iki ayrı 

grup olarak yapılır 

 Kalibre alt dişi plakasına (2) ilk olarak merkezleme pimlerini takınız, bu 

plakayı alt kalibre plakasına yerleştiriniz ve alt plakadan (1) bağlantı 

civataları ile bağlayınız. 
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 Merkezleme pimleri plastik veya sert bir ağaç takoz kullanılarak fazla darbe 

uygulamadan veya serbest elle takılmalıdır, bağlantı civataları silindirik 

gömme başlı olan ve allen anahtarla sökülüp takılan civatalardır. Sıkma 

kuvvetini eşit oranlarda uygulayarak yeterli bir sıkılıkta bağlantı yapılmalıdır. 

 Kalibre alt plaka yarımının montajı yapıldıktan sonra üst yarımının montajı 

yapılmalıdır, 

 

 
 Kalibre üst plaka yarımının montajında işlem sırası aynı plaka alt grubundaki 

gibi olacaktır. Pimleri yuvalarına yerleştirdikten sonra, bağlantı civatalarını 

takınız. Bütün civataların eşit kuvvetlerle ve uygun anahtarlarla sıkılmasına 

dikkat ediniz. 
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2.1.3. Separatörlerin Montajı 
 

Ekstrüzyon separatör plakalarının bağlantılarının yapılması ve montaj edilmesi 

işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulama basamakları şunlardır: 
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Separatör havuzu Separatör plakası 

 Separatör plakalarınının bağlantısını alt ve üst iki ayrı grup olarak yapınız. 

 Alt ve üst iki grubun pimlerini takınız ve civata ile bağlantısını yapınız. 

 Separatör plakalarının bağlantılarını kontrol ediniz ve montaj sırasını 

belirleyiniz. 

 Separatörlerin montajının yapılacağı havuzu montaj masasına yerleştirerek 

separatör plaka petek yuvalarını hazırlayınız. 

 Separatör plakalarını havuzdaki yuvalarına bağlantı konumlarını dikkate 

alarak yerleştiriniz ve bağlantı civatalarından tespit ediniz. 

 

  
Separatörlerin havuza yerleştirilmesi Montajı tamamlanmış separatör havuzu 
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 Montajı tamamlanmış kalibre ve separatör havuzunu kalibre sehpasına 

yerleştiriniz. Bağlantı konumlarını dikkate alarak soğutma sistemi ile 

vakumlama sisteminin bağlantılarını yapınız. 

 Montaj uygulamasını tamamladığınız kalibre sistemininin ve separatör 

sisteminin bütün bağlantılarını kontrol ediniz, eksik gördüğünüz yerlerde 

öğretmeninize danışarak yardım alınız. 

 

2.2. Plastik Ekstrüzyon Makineleri 
 

2.2.1. Tanımı ve Çeşitleri 
Aynı kesitte, hassas ölçülerde ve plastik ürünlerin istenilen uzunlukta, devamlı 

(kesiksiz) olarak elde edilmesini sağlayan makinelere ekstrüzyon makineleri denir. 

Ekstrüzyon makineleri genel olarak şu kısımlardan oluşur. 

 Kontrol Paneli: Üretim esnasında her şeyin bilginiz ve kontrolünüz dâhilinde 

gelişmesi önemlidir. En ileri teknolojilerle üretilmiş Bilgisayarlı Kontrol Paneli 

ile kullandığınız hammaddeye ya da üretim profilinize göre program yapabilir, 

dilediğiniz programı tek tuşla işleme koyarak zaman kazanabilir ve üretim 

bandınızın senkronunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.  

 Gaz Alma Ünitesi: Hammaddedeki fazla nem ve gazlar üretim esnasında hava 

kabarcıklarının ve lekelerin oluşmasına neden olur. Ekstrüderlerde bulunan gaz 

alma ünitesi ile hammadde neminin ve gazların emilmesini sağlayarak ürünün 

kalitesi yükseltilebilir. 

 Rezistans: Plastik hammadde ile üretim yapılırken ısıtma son derece önemlidir. 

Ekstrüderlerde kaliteli üretim için, en uygun rezistanslar kullanılır. 

 Silindir (kovan): Ekstrüderlerde vidanın içine yerleştirildiği kısımdır. Silindir 

çok bölgeli tasarlanır ve bu sayede farklı bölgelere farklı sıcaklıklar 

uygulanabilir. 
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 Redüktör: Vidanın silindir içerisinde yüksek torklarda da emniyetli bir şekilde 

dönmesini sağlayan ve motora bağlı çalışan kısımdır. 

 Motor: Ekstrüderlerde redüktöre dönme hareketini veren ileri teknolojiye sahip 

motorlar kullanılır, bu sayede dayanıklılık ve yüksek performans elde edilir. 

 Yükleme Ünitesi: Ekstrüdere yardımcı ekipman olarak eklenen yükleme ünitesi 

sayesinde hammaddenin makineye otomatik olarak transferini sağlayarak 

zamandan tasarruf edilir. 

 Fanlar: Hammaddenin olması gereken sıcaklığın üzerine çıkması halinde 

problemlerle karşılaşırız. Ekstrüderlerde kullanılan soğutma fanları ile sıcaklık 

sabit tutulur ve bu risklerden uzak kalınır. 

 Sensörler: Kafa Basınç Sensörü ile kalıptaki basınç her zaman kontrol altında 

tutulabilir. Eriyik sıcaklık sensörü ile de hammaddenin sıcaklığından her zaman 

emin olunabilir. Bu sayede üretim esnasında oluşacak tüm sıcaklık ve basınç 

değerleri kontrol panelinden gözlemlenebilir. 

 Vidalar: Ekstrüder vidaları ısının homojen dağılımını sağlayarak dıştan içe, 

içten dışa ve aynı yönde dönme seçenekleri ile hammaddenin en doğru 

karışımını sağlar. 

 

2.2.2. Tek Vidalı Ekstrüzyon Makinesi 
Tek vidalı ekstrüderler genellikle üretim miktarlarının düşük olduğu durumlarda 

kullanılan ve tercih edilen makinelerdir (Şekil 2.11). Tek vidadan oluşan bu makineler 

genellikle granül, boru, film üretiminde ve şişirme makinelerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

  

 

Şekil 2.11. Tek vidalı ekstrüzyon makinesi 

 

2.2.3. Paralel Çift Vidalı Ekstrüzyon Makinesi 
 

Paralel çift vidalı ekstrüder makineleri yüksek kapasitede çalışabilen makinelerdir 

(Şekil 2.12). Birbirine paralel iki vida kullanılan bu ekstrüder sisteminde PVC ve granül 

hammaddeleri, kapı-pencere profili, değişik ebatlarda borular, özel tip profiller, karmaşık 

profiller vb. üretilebilmektedir.  
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Şekil 2.12. Paralel çift vidalı ekstrüzyon makinesi 

2.2.4. Konik Çift Vidalı Ekstrüzyon Makinesi 
 

Çift burgulu ekstrüzyon makineleri aynı zamanda yüksek performans makineleri 

olarak da adlandırılmaktadır (Şekil 2.13). Bu seride üretilen ekstrüderler PVC teknolojisi için 

özel dizayn edilmiş DBP adı verilen şanzıman ile tahrik olmaktadır. Amaç küçük devirlerde 

maksimum tork üretmektir. Bu şanzımanın sağladığı avantajlar, ortalama %12 oranında daha 

az enerji sarfiyatı, tartışılmaz bir üretim kalitesi, uzun yıllar bakım veya yedek parça ihtiyacı 

olmamasıdır. 

 

Şekil 2.13. Konik çift vidalı ekstrüzyon makinesi 

 

2.2.5. Konik Çift Vidalı Ko-Ekstrüzyon Makinesi 
 

Çok katlı ürünler, değişik hammaddelerin avantajlarını kullanmak ve dezavantajlarını 

minimize etmek için en tercih edilen yoldur. Bu tür ürünler ko-ekstrüzyon makinelerinde 

elde edilmektedir (Şekil 2.14). Hammadde fiyatlarının ve özelliklerinin doğru orantılı olması 

dolayısıyla, ko-ekstrüzyon sayesinde gerekli özelliklere sahip hammadde esas önemli olan 

kısımda mümkün olduğunca az kullanılmakta, daha az önemli olan kısımlarda ucuz 

hammadde veya geri dönüşümlü malzeme kullanılmaktadır. Aynı sonuçlar aslında 

laminasyon veya kaplama ile de elde edilebilmektedir. Ama bu prosesler daha pahalı 

oldukları için zorunlu olmadıkça tavsiye edilmezler. 
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Şekil 2.14. Konik çift vidalı  ko-ekstrüzyon makinesi 

 

2.2.6. Levha (Sheet) Ekstrüzyon Makinesi 
 

Kalıpsız levha ekstrüzyon üretim  süreci karıştırıcılı bir eritme cihazından alınan 

termoplastik hamurunun gittikçe sıklaşan merdane çiftleri arasından geçirilmesi ve elde 

edilen ince levha filmin sabit gergili bir sarma mekanizması ile sarılmasından ibarettir (Şekil 

2.15). 

 

Şekil 2.15. Levha ekstrüzyon makinesi 
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2.2.7. Ekstrüder Makinesi Üniteleri 

 
2.2.7.1. Huni 

 

Huni ekstrüderde işlenecek malzemenin düzenli olarak beslenmesini sağlar (Şekil 

2.16). Bütün malzemeler serbestçe akma eğiliminde değildir, bu bakımdan huni genellikle 

bir konveyör veya karıştırıcı ile donatılmıştır. Yükleme cihazı için giriş ağzı ve konik alt 

tabanı sayesinde, hammaddenin tam boşaltılması sağlanmaktadır. Vakumlu yükleyicilerin 

emiş hortumları için, haznelerin kapakları uygun ebatta bir açıklıkta yapılmıştır. 

 

Şekil 2.16. Huni 

2.2.7.2. Vida (Burgu veya Helezon)  

 

Vida plastiğin beslenmesi, taşınması, ergitilmesi ve homojenleştirilmesi dâhil bir çok 

işlevi yerine getirir. Bu bakımdan ekstrüzyon makinelerinin en önemli elemanlarından 

birisidir. En çok kullanılan üç bölgeli vida olup termoplastiklerin çoğunu ısıl ve ekonomik 

açıdan tatmin edici bir şekilde işler.  

 

Ekstrüzyon Vidalarının Genel Özellikleri;Ekstrüzyon işleminde yöntem, sabit çaplı 

bir silindir içinde vidanın dönüşü ile ekstrüde edilecek malzemeyi homojen bir yapıda kalıba 

doğru götürmektir. 

 

Ekstrüder Vidasının Görevleri; 

 

 Malzemeyi transfer etmek  

 Plastiği ergitmek  

 Erimiş kompaundu sıkıştırmak  

 Malzemenin homojen bir şekilde karışımını sağlamak 
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Şekil 2.17. Ekstrüder vidası 

 

Şekil 2.17’de bir ekstrüzyon vidasının şekli görünmektedir. Ekstrüzyon vidaları 3 

bölgeden oluşmaktadır. 

 Besleme bölgesi  

 Sıkıştırma bölgesi  

 Ölçme ve pompalama bölgesi 

 

 Besleme Bölgesi: Besleme bölgesi vidanın huniden malzemeyi aldığı kısımdır. 

Vida boyunun %25-30’unu oluşturur. Bu bölgede diş dibi derinliği sabittir. Bu 

dişler sayesinde plastik malzeme belirli bir basınç artışı sağlanarak besleme 

hunisinden alınarak ileriye doğru itilir. 

 

 Sıkıştırma Bölgesi: Bu bölgede diş dibi derinliği gittikçe azalır. Böylece 

plastiğin sıkışması ve basıncın artmasıyla eriyerek homojen bir hal alması 

sağlanır. Sıkıştırma sırasında ortaya çıkan hava ve nem gaz alma ünitesi 

bulunan makinelerde gaz alma ünitesinden dışarı çıkar, gaz alma ünitesi 

bulunmayan makinelerde oluşan gaz hareketin ters yönüne giderek huniden 

dışarı çıkar. 

 

Bu bölgenin bir diğer özelliği de sıkıştırma oranıdır. Bu oran besleme bölgesindeki 

hacimsel büyüklüğün ölçme bölgesindeki hacimsel büyüklüğe oranıdır. 

 

 Ölçme ve Pompalama Bölgesi: Bu bölgede homojenleşmiş plastik ileriye 

doğru pompalanır. Bu bölgede diş dibi derinliği sabittir. Bu bölgede plastik 

sabit hızda mümkün olduğu kadar yüksek basınçla kalıba pompalanır. Ölçme 

pompalama bölümü yalnız bir bölümden oluşacağı gibi iki bölümden de 

oluşabilir. İki bölümden oluşanlarda ölçme kısmında erimiş plastiğin içindeki 

gazların atılması veya vakumla alınması için bir boşaltma hattı vardır. Vidadaki 

bölge uzunlukları işlenecek malzemeye bağlıdır. Plastik hammadde türüne göre 

vida geometrileri değişiklikler göstermektedir. Ürün kalitesini artırmak için 

ekstrüder vidalarına standart bölgeler dışında başka bölgelerde ilave edilir. 

Örneğin ölçme bölgesi veya başlık önüne mikser ilaveleri yerleştirilerek 

eriyiğin homojenliği artırılabilir. 



 

 53 

 Plastiğin Vida İçindeki Hareketi: Huni yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi 

vidanın besleme bölgesi ile bağlantılıdır. Huniye konan toz veya granül 

halindeki malzeme, vidanın dönmesi ile vidanın besleme bölgesinden alınır 

ileriye doğru itilir. Malzeme kovan etrafındaki rezistanslar, vidanın dönmesi ve 

vida-kovan arasında sıkışması sonucu açığa çıkan ısı enerjisi ile eriyik duruma 

geçer. Vida-kovan arasındaki sürtünme oranı düşük olmalıdır, aksi takdirde 

kovan ile vida arasında malzeme topaklaşır ve besleme yapılamaz. 

 

2.2.7.3. Silindir (Kovan-Ocak)  

 

Silindir vidanın yataklandığı, rezistansları üzerinde taşıyan makine 

elemanıdır.Ekstrüderlerin silindir tasarımına göre farklı tipleri vardır.  

 Tek vidalı ekstrüderler       

Geleneksel      

Yivli        

 Çift vidalı ekstrüderler      

Birlikte dönen   (içe doğru dönen) 

Tersine dönen   (dışa doğru dönen) 

 

Geleneksel tek vidalı ekstrüderler düz iç yüzeyi olan bir silindire sahiptirler. Kalıp 

direncini yenmek için gerekli basıncın ölçme bölgesinde geliştirilmesi karakteristik 

özelliklerindendir. Hammadde silindir duvarı ile parçacıklar arasında meydana gelen 

sürtünme ile iletilir. 

 

Tek vidalı ekstrüderler yivli kovan silindir duvarı, besleme bölgesinde uzunlamasına 

açılmış konik yivlere sahiptir. Bu yivler malzemenin iletilmesini ve böylece sıkıştırılmasını 

arttırır. Bu tip ekstrüderlerde basıncın meydana gelmesi, besleme bölgesi içinde başlar. 

 

Tersine dönen çift vidalı ekstrüderler özellikle PVC gibi toz haline getirilmiş 

malzemeler için kullanılır. Sekiz rakamı şeklinde bir kesite sahip olan silindir, geçitler 

arasında kapalı hücreler oluşturacak formda düzenlenmiştir. Malzeme bu hücreler içinde 

zorlamayla beslenir. Vidanın ucuna yakın (basınç oluştuğu yerde) malzeme sürtünme ile 

eritilir. Çift vidalı ekstrüderler öncelikle homojen bir karışım elde etmek için kullanılır. 

Malzeme vida ve silindir arasındaki temas sürtünmesi ile iletilir. Vidalar dönerken 

birbirlerini temizleyecek şekilde tasarlanmışlardır. 

 

2.2.7.4. Soğutma ve Vakumlama Ünitesi, Kalibre Masası 

 

Soğutma ve vakumlama ünitesi, bir vakum pompası ve bir soğutma pompası yardımı 

ile ürünün soğutma ve vakumlamasının yapıldığı kısmıdır (Şekil 2.17).  
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Şekil 2.17. Soğutma ve vakumlama ünitesi, kalibre masası 

2.2.7.5. Çekici 

 

Makinede işlenip kalıp ve kalibreden geçen ürünü çekerek ürünü kesime hazırlayan 

ekstrüder sistemidir (Şekil 2.18). Genellikle bir palet sistemi ile ürün çekilir. 
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Şekil 2.18. Çekici 

2.2.7.6. Kesme Ünitesi 

 

Ekstrüder makinelerinde elde edilen ürünler kesim ünitesinde istenilen boyutlarda 

kesilerek ambalajlanır (Şekil 2.19). Çekiciden gelen ürün kesim ünitesinden geçerken gelen 

sinyalle (zaman rölesi, switch, fotosel vb.) hareket eden kesici bıçak veya testere vasıtası ile 

istenilen boyutlarda kesim yapar. 

 

 

Şekil 2.19. Kesme ünitesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıda teknik resimleri (Şekil 2.20, 2.21 ve 2.22) verilmiş olan veya atölyenizde 

bulunan tipik bir ekstrüzyon kafa kalıbının, kalibre ve separatör plakalarının montajını 

yapınız. 

 

 

Şekil 2.20. Kafa kalıbı montajı 

 

 

Şekil 2.21. Kalibre montajı 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Şekil 2.22. Separatör montajı 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kafa kalıbı plakalarını, kalibre ve 

separatör elemanlarını montaj sırasına göre 

numaralandırınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Kalıp, kalibre ve separatör montaj 

resimlerini kontrol ediniz, montaj sıralarını 

belirleyerek numaralandırınız. 

 Ekstrüzyon kalıbı ve kalibrenin referans 

bağlantı konumlarını belirleyiniz. 

 Ekstrüzyon kalıbı, kalibre ve separatör 

plakalarının montajında referans alınacak 

plaka ve yüzeylerin bağlantı konumlarını 

belirleyiniz. 

 Kalıp plakalarının montajını montaj 

numaralarına göre yapınız. 

 Kalıp plakalarının montajında 

kullanılacak bağlantı civatalarını ve anahtar 

takımlarını hazırlayınız. 

 Plakaları montaj sehpasına alarak montaj 

numaralarına göre sıralayınız. 

 Merkezleme pimlerini takınız. 

 Bağlantı civatalarını takınız ve eşit 

kuvvetlerle yeterli miktarda sıkınız. 

 Kalibre plakalarının montajını montaj 

numaralarına göre yapınız. 

 Kalibre plakalarının montajında 

kullanılacak bağlantı civatalarını ve anahtar 

takımlarını hazırlayınız. 

 Plakaları montaj sehpasına alarak montaj 

numaralarına göre sıralayınız. 

 Merkezleme pimlerini takınız. 

 Bağlantı civatalarını takınız ve eşit 

kuvvetlerle yeterli miktarda sıkınız. 
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 Separatör plakalarınının montajını montaj 

numaralarına göre yapınız. 

 Separatör plakalarının montajında 

kullanılacak bağlantı civatalarını ve anahtar 

takımlarını hazırlayınız. 

 Plakaları montaj sehpasına alarak montaj 

numaralarına göre sıralayınız. 

 Merkezleme pimlerini takınız. 

 Bağlantı civatalarını takınız ve eşit 

kuvvetlerle yeterli miktarda sıkınız. 

 Montajı tamamlanan kalıp, kalibre ve 

separatörün kontrolünü yapınız. 

 Kalıp, kalibre ve separatörün montaj 

kontrolünü yapınız. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda verilen sorularda doğru seçeneği işaretleyerek faaliyette kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçünüz. 

 

1. Montajı tamamlanmış kalibre ve separatörlerde en son yapılan bağlantılar 

hangisidir? 

A) Kalibre sehpasına bağlantısı 

B) Soğutma ve vakum bağlantıları 

C) Ekstrüder ünite bağlantısı 

D) Isıtıcıların bağlantısı 

2. Aynı kesitte, hassas ölçülerde ve plastik ürünlerin istenilen uzunlukta, devamlı 

(kesiksiz) olarak elde edilmesini sağlayan makinelere ne ad verilir? 

A) Ekstrüzyon makineleri 

B) Enjeksiyon makineleri 

C) Termoset presleri 

D) Vakum makineleri 

3. Ekstrüzyon makinelerinde vidanın silindir içerisinde yüksek torklarda da emniyetli 

bir şekilde dönmesini sağlayan ve motora bağlı çalışan kısım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gaz alma ünitesi 

B) Rezistans 

C) Redüktör 

D) Sensörler 

4. Ekstrüzyon makinelerinde hammaddenin olması gereken sıcaklıklar üzerine çıktığı 

zaman devreye girip soğutma görevi gören kısım hangisidir? 

A) Gaz alma ünitesi 

B) Yükleme ünitesi 

C) Vakum kanalları 

D) Fanlar 

5. Profil ürün üretiminin düşük miktarlarda olduğu durumlarda tercih edilen 

ekstrüzyon makinesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tek vidalı ekstrüzyon makinesi 

B) Paralel çift vidalı ekstrüzyon makinesi 

C) Konik çift vidalı ekstrüzyon makinesi 

D) Levha ekstrüzyon makinesi 

6. Yüksek kapasitede çalışarak üretim yapabilen, üretim miktarlarının fazla olduğu 

durumlarda tercih edilen ekstrüzyon makinesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ko-Ekstrüzyon makinesi 

B) Levha ekstrüzyon makinesi 

C) Tek vidalı ekstrüzyon makinesi 

D) Paralel çift vidalı ekstrüzyon makinesi 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi ekstrüzyon vidalarının genel özelliklerinden birisi 

DEĞİLDİR? 

A) Plastik malzemeyi transfer etmek, 

B) Plastiği kırmak, 

C) Malzemenin homojen bir şekilde karışımını sağlamak, 

D) Erimiş plastik karışımını sıkıştırmak, 

8. Ekstrüderde vidanın huniden malzemeyi aldığı, vida boyunun %25-30’unu 

oluşturan kısmı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ölçme ve pompalama bölgesi 

B) Sıkıştırma bölgesi 

C) Besleme bölgesi 

D) Roket ve burç kısmı 

9. Ekstrüzyon makinelerinde üretilen malzeme hangi kısımda istenilen boyutlara 

getirilir? 

A) Silindir 

B) Soğutma ve vakumlama ünitesi 

C) Çekici ünitesi 

D) Kesme ünitesi 

10. Ekstrüzyon makinelerinde vidanın yataklandığı, rezistansları üzerinde taşıyan kısım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekstrüder vidası 

B) Silindir (kovan-ocak) 

C) Kalibre masası 

D) Gaz alma ünitesi 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.  

 

Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili 

konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz, öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız. 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Çalışma ortamını kalıp plakalarının markalama ve talaşlı imalat 

işlemi için hazırladınız mı? 

  

İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

Kafa kalıbı plakalarını, kalibre ve separatör elemanlarını montaj 

sırasına göre numaralandırdınız mı? 

  

Ekstrüzyon kalıbı ve kalibrenin referans bağlantı konumlarını 

belirlediniz mi? 

  

Kalıp plakalarının montajını montaj numaralarına göre yaptınız mı?   

Kalibre plakalarının montajını montaj numaralarına göre yaptınız 

mı? 

  

Separatör plakalarının montajını montaj numaralarına göre yaptınız 

mı? 

  

Montajı tamamlanan kalıp, kalibre ve separatörün kontrolünü 

yaptınız mı? 

  

Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

Süreyi iyi kullandınız mı? (6saat)   

 

Faaliyet değerlendirmeniz sonunda “hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri 

faaliyete tekrar dönerek, araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak yapabilirsiniz. 

Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda resimleri verilen veya atölyenizde mevcut olan bir ekstrüzyon kalıbı ve 

kalibresinin sıcak kafa kalıbı plakalarının ve kalibre plakalarının montajını yapınız, varsa 

kalıp hatalarını gideriniz. 

 

 

 
 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Çalışma ortamını montaj ve bakım işlemi için hazırladınız mı?   

İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

Kafa kalıbı plakalarını, kalibre ve separatör elemanlarını montaj 

sırasına göre numaralandırdınız mı? 

  

Ekstrüzyon kalıbı ve kalibrenin referans bağlantı konumlarını 

belirlediniz mi? 

  

Kalıp plakalarının montajını montaj numaralarına göre yaptınız mı?   

Kalibre plakalarının montajını montaj numaralarına göre yaptınız 

mı? 

  

Separatör plakalarının montajını montaj numaralarına göre yaptınız 

mı? 

  

Montajı tamamlanan kalıp, kalibre ve separatörün kontrolünü 

yaptınız mı? 

  

Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

Süreyi iyi kullandınız mı? (16 saat)   

 

Modül değerlendirmeniz sonucunda “hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri tekrar 

ediniz.  
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CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 

  

1 C 

2 B 

3 D 

4 A 

5 A 

6 B 

7 C 

8 D 

9 A 

10 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 A 

6 D 

7 B 

8 C 

9 D 

10 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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 Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalıp sektörünün aylık yayınlanan dergileri. 

 SAVAŞÇI Ö.Tunç, UYANIK Nurseli, AKOVALI Güneri, Plastikler ve 

Plastik Teknolojisi İstanbul 1998 
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