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AÇIKLAMALAR 
 

 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik Kalıpçılığı 

MODÜLÜN ADI Enjeksiyon Şişirme Kalıpları 1 

MODÜLÜN TANIMI Plastik malzeme, plastik kalıp ve plastik makine bilgilerini 

kullanarak plastik enjeksiyon şişirme kalıplarının resimlerini 

çizme ve merkezleme, bağlantı konumlarını belirleme 

yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 
40/32 

 

ÖN KOŞUL Alan ortak modüllerini almış olmak 

YETERLİK Plastik enjeksiyon şişirme kalıplarını üretmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Plastik enjeksiyon şişirme kalıplarının üretimini istenilen 

ürün özelliklerine uygun olarak yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Plastik enjeksiyon şişirme kalıplarının imalata uygun 

yapım resimlerini çizebileceksiniz. 

2. Plastik enjeksiyon şişirme kalıplarının merkezleme ve 

bağlantı konumlarını istenilen hassasiyette 

oluşturabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuarı 

Donanım: Plotter, çizim kâğıdı, tesviyecilik araç gereçleri, 

markalama gereçleri, talaşlı üretim makineleri, bağlama araç 

gereçleri 

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.  
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GİRİŞ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Plastik ürünlerin istenilen kalite ve standartlarda elde edilebilmesinde makinenin 

yanında makinede kullanılan plastik hacim kalıbının da etkisi vardır. Kullanılan plastik 

hacim kalıbındaki tüm hatalar üretilecek ürüne aynen yansımaktadır. Kalıp imalatında belli 

bir işlem sırası takip edilmelidir. 
 

“Plastik Enjeksiyon Şişirme Kalıpçılığı 1” modülü, sizlere bu yöndeki becerileri 

kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Bu modül ile bir plastik enjeksiyon şişirme kalıbının detay 

ve montaj resmini çizebileceksiniz. Resimlere uygun markalama işlemlerini yapabilecek, 

talaşlı üretim makinelerini kullanarak kalıbı imal edebileceksiniz.  
 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Plastik enjeksiyon şişirme kalıplarının imalata uygun yapım resimlerini 

çizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Plastik kalıp imalatı yapan atölyeleri ziyaret ederek plastik enjeksiyon şişirme 

kalıplarının imalata uygun yapım resimlerinin çizilmesinde dikkat edilecek 

ölçütleri araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. ENJEKSİYON ŞİŞİRME KALIPLARININ 

YAPIM RESİMLERİNİ ÇİZMEK 
 

1.1. Plastik Şişirme Kalıpları 
 

Genellikle ambalajlama sektöründe çok miktarlarda kullanılan içi boş plastik eşyalar 

şişirme kalıpları ile üretilmektedir. 

 

1.1.1. Şişirme Kalıplarının Tanımı 
 

 

 

Resim 1.1: Şişirme kalıp örnekleri 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Şişirme kalıbı, içi boş plastik eşyaların (şişe, bidon, tüpler, tanklar, kavanozlar, yakıt 

depoları vb.) üretiminde kullanılan, iki kalıp yarımından oluşan, şişirilecek eşyanın dış 

hatlarını oluşturan, demir, çelik, alüminyum, çinko alaşımlı malzemelerden yapılmış hassas 

seri üretim araçlarıdır (Resim 1,1). 

 

 

Resim 1.2: Üç gözlü şişirme kalıbı 

 

 

 

Şişirme kalıpları diğer plastik işleme teknolojilerinde olduğu gibi artan tüketim 

taleplerini karşılamak için yapılmış seri imalat aparatlarıdır. Plastik şişirme kalıpları işçilik, 

zaman, enerji ve malzeme tasarrufu sağlayarak üretim maliyetlerini minimum seviyelere 

çeker. Üretimde otomasyonu sağlar. Kısa zamanda yüksek kalitede, düşük hata oranları ile 

şişirme işlemleri gerçekleştirilir. Şişirme kalıpları günümüzde gelişmiş modern talaşlı imalat 

atölyelerinde uzman kişiler tarafından üretilmektedir. Ürün üzerinde gerekli ARGE 

çalışmaları yapılarak tasarım ve üretim aşamaları uygulanır. Genel anlamda kalıplar iki 

parçadan oluşmaktadır. Üretilecek ürünün dış çeperleri simetrik olarak kalıp yarımlarına 

işlenir. Kalıp kapalı konumda iken şişirilecek ürünün bütününü oluşturur. Şişirme kalıpları 

şişirme teknolojisine göre tasarlanır. Ekstrüzyon şişirme teknolojisi ve enjeksiyon 

teknolojisinde kullanılan kalıplar birbirinden farklı tasarımlara sahiptir. Şişirme kalıpları 

enjeksiyon kalıplarında olduğu gibi çok parçalıdır fakat daha basit bir tasarıma sahiptir. Her 

iki şişirme teknolojisine göre yapılmış kalplarda ortak parçalar vardır. Kalıbın hassas 

karşılamasını sağlayan kılavuz kolon ve burçlar, konik kitleme elemanı, soğutma kanalları, 

kalıp boşluğu, gövde, çene, bağlantı plakaları standart olarak kalıplarda bulunur. 

 

Ekstrüzyon kalıbı dizayn edilirken kafa dizaynına dikkat edilmelidir. Kafa dizaynı 

parison kalitesini belirler ve bunun sonucu olarak ürün değerine tesir eder. Kalıp 

tasarlanırken üfleme metodu da göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Üç türlü hava üfleme metodu vardır. 
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 Yukarı üfleme metodu (Hava kalıp altından yukarı doğru üflenmektedir.) 

 Aşağıya doğru üfleme metodu (Hava kalıp üstünden aşağıya doğru 

üflenmektedir.) 

 Yatay üfleme metodu (Bir iğne yatay olarak parison içine nüfuz eder.) 

 

 

Şişirme kalıplarının soğutulması genellikle su kullanılarak yapılır. Şişirilen içi boş 

polimerin ısısını uzaklaştırmak için kalıbın uyun şekilde soğutulması gerekir. Soğutma suyu 

kanalının kalıbın her yerini homojen olarak soğutmaya imkân verecek şekilde dizayn edilmiş 

olması tercih edilir. Özellikle üst ve alt parçalara soğutma suyu kanallarının bağlanması 

gerekir. Soğutma boruları kalıbın içindeki kalıp boşluğunun arkasına yakın bir şekilde 

yerleştirilen kalıp içindeki deliklerdir ve soğutulacak yüzeylerde iyi bir sıcaklık dağılımı 

temin eder. Erimiş mal birikmelerinin bulunabileceği yerlere (özellikle şişe boğazlarının 

girişi ve tabanı) özel soğutma devreleri kurulmalıdır. Her durumda soğutma maddesi sudur. 

Tabii ki hava aynı zamanda ısının uzaklaştırılmasında yardımcı olur. 

 

Kalıp ek yeri (parting line) kalıp kapatıldığında kalıp yüzeyleri tam öpüşmelidir. Kalıp 

parçalarının birleşme çizgisi boşluk ihtiva etmemelidir. Burada kılavuz sütunlar ve konik 

kitleme önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

İyi çalışan bir şişirme kalıbında aranan diğer bir özellik de içi boş kalıp ve şişirme 

içinde hapsolan havanın dışarı atılmasıdır. Bir taraftan hava kanalları veya vent delikleri 

konulur ve diğer taraftan bütün yüzey pürüzlendirilerek hava dışarı atılabilir. Bütün yüzey 

kum püskürtmek sureti ile pürüzlendirilebilir. Tahliye şu şekilde yapılabilir: 

 

 Uygun pürüzsüz yüzey elde etmek için 100 ile 200 mesh arasındaki kum ile 

kumlama işlemi yapılır. 

 Tahliye deliği 0,1 ile 0,2 mm çapında tutulur (çukurun meydana geldiği yerde). 

 Kalıp ek yerinin ventini iyileştirmek için bir yüzeysel oyuk temin edilmiştir. 

 Çukurun meydana geldiği yerde, gözenekli metal tapa kullanılır. 

 

Ekstrüzyon şişirmede bıçak ve pin bölgesinin iyi tasarlanmış olmalıdır. 

 

 Pinch-off kısmı denilen yapıştırma (kaynak) ve kesim kısmı çok iyi dizayn 

edilmelidir. 

 Film hortumu (parison) sıkıştırıldığı zaman yukarı ve aşağıdaki kesim ağızlarına 

çok dikkat edilmelidir. 

 Sivri kesme kenarı, geniş açı iyi bir kesim fakat kötü bir kaynağa neden olur. 

 Geniş kesme kenarı, geniş açı tam tersi iyi bir kaynak kötü bir kesime neden 

olur. 

 

Geniş ve keskin olmayan ağızlar ile kalıbın içine yeterli miktarda plastik akacağından 

çok sağlam bir kaynak elde edilebilir fakat film hortumunun kalıp dışında kalan fazla 

parçalarını kesmek mümkün olmaz. Eğer mümkünse bu kesme işleminin ürün kalıp 

içindeyken yapılması arzu edilir. Kesme ağızları aşırı derecede zorlama ve gerilmelere 

maruz kaldığından aşınmaya dayanıklı çelikten yapılmalı ve değiştirilebilir parçalar hâlinde 

olmalıdır.  
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Pinch-off kısmının dizaynı, kalıp parçasının şekli, büyüklüğü, et kalınlığına bağlı 

olarak yapılır. Otomatik bir üretim elde etmek için malın sıkıştırılan parçası şişirme 

işleminden sonra kalıp içindeki kıskaçlı segmanlar aracılığı ile alttan ve üstten koparılır. 

 

Enjeksiyon şişirme ve germe şişirme kalıplarında şişirilecek ürün daha önce 

enjeksiyon kalıbında kalıplanarak preform elde edilir. Bu şişirme kalıpları yapı olarak daha 

basittir. Kesme ve yapıştırma işlemi yoktur. Daha yüksek basınçlarda çalıştığı için 

ekstrüzyon kalıbına göre daha dayanıklı malzemeden üretilir.  

Aşağıdaki şekilde şişirme kalıp elemanları gösterilmiştir. 

 

 

 

SU SOĞUTMA GİRİŞ 
 

BOĞAZ 
 

 

KALIP KAVİTY 
 

 

GÖVDE 
 

TABAN,KAYNAK,KESİM 
 

 
 

 

SU ÇIKIŞ 
 

KOLON-KONİK 

KİTLEME 
 

Resim 1.3: Sıkıştırma kenarları (pinch – off ) ve ekstrüzyon şişe şişirme kalıbı 

 

Ekstrüzyon şişirme kalıplarından başka, PET malzemelerin üretiminde kullanılan 

enjeksiyon şişirme kalıpları aynı sistemle yapılmaktadır. Bu kalıplar üç parçadan oluşur, 

ürün şeklini veren kalıp yarımları ve taban kalıbı. Şişirmeden sonra ilk olarak taban kalıbı 

ayrılır, daha sonra kalıp yarımları ayrılarak ürün dışarı atılır. PET preformlar bu kalıplarda 

şişirilerek içi boş ürün hâline getirilir. 

 

PET preformlar aşağıda örnek resimleri verilen enjeksiyon kalıplarında üretilir. 

Preformlar bu kalıplar ile ayrı enjeksiyon makinelerinde önceden üretilebildiği gibi 

enjeksiyon şişirme makinesi ünitesinde de üretilebilir. Enjeksiyon makinesinde üretim üç 

aşamada meydana gelir; ham madde enjeksiyonu, şişirme işlemi ve ürünün dışarı alınması. 

Bu kademeler 120 derece döner mengeneler ile yapılabilir. İlk kademede preformlar 

enjeksiyon ile üretilir, ikinci kademe olan şişirme safhasında şişirilip üçüncü kademede ürün 

dışarı atılır. Preform kalıpları çok gözlü yapılır. PET şişirme kalıbında iyi bir sonuç 

alabilmek için preformlar istenilen özelliklerde üretilmelidir (Resim 1.4). 
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Resim1.4: Enjeksiyon preform kalıbı 

1.1.2. Ekstrüzyon Şişirme Kalıplarının Çeşitleri ve Özellikleri 
 

1.1.2.1. Ekstrüzyon Şişirme Kalıp Çeşitleri 
 

Şişirme kalıbı; ürünün kullanılabilir son biçim ve şeklinin aldığı, şişirme işleminin 

gerçekleştiği, metal malzemelerden yapılmış seri üretim aparatıdır. Ekstrüzyon şişirme 

kalıpları tasarım ve ürün geliştirme aşamasından sonra talaşlı imalat atölyelerinde deneyimli 

kişiler tarafından yapılır. Endüstriyel ürünün son şeklini kalıp verir. Ürün bir şişe, kavanoz, 

arabanın benzin deposu, kutu gibi silindirik veya farklı biçim ve şekilde olabilir. Kullanım 

yerleri, malzemenin cinsi, üretim miktarları, hacmi vb. unsurlar dikkate alınarak çeşitli 

biçimlerde ekstrüzyon şişirme kalıpları bulunur. Ekstrüzyon şişirme kalıplarını şu şekilde 

sınıflandırılabilir: 

 Tek gözlü şişirme kalıbı 

 Çok gözlü şişirme kalıbı 

 Dalıcı pinli (iğne) şişirme kalıbı 

 

“Ekstrüzyon Şişirme Kalıpçılığı” modülünde bunlar hakkında geniş bilgi verilecektir.  

 

1.1.2.2. Ekstrüzyon Şişirme Kalıp Elemanları ve Özellikleri 
 

Ekstrüzyon şişirme kalıp elemanları ve özellikleri şunlardır: 

 

 

 

Resim1.5: Enjeksiyon şişirme kalıbı 
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“Ekstrüzyon Şişirme Kalıpçılığı” modülünde bunlar hakkında geniş bilgi verilecektir. 

 

1.1.3. Ekstrüzyon Şişirmede Parisonun Tanımı ve Özellikleri 
 

 Parison: Şişirme makinelerinde plastik ürün imalatı için oluşturulmuş yarı 

erimiş ham maddenin basınçlandırılarak aralarında belirli bir mesafe olan bir 

erkek bir dişi çene arasından çıkması ile meydana gelen yarı erimiş polimer tüpe 

parison denir. 

 

 

 

Resim 1.6: Ekstrüzyon şişirmede parison oluşumu 

 

 

1.2. Enjeksiyon Yöntemi ile Şişirmede Kullanılan Kalıplar 
 

1.2.1. Enjeksiyon Şişirme Kalıp Çeşitleri 
 

PET ürünlerin üretiminde enjeksiyon şişirme kalıpları kullanılır. Bu kalıplarda diğer 

kalıplarda olduğu gibi ürüne şeklini veren hacimsel bir boşluk vardır. Kalıp boşluğu (kavity) 

içinde ön biçimlendirilip ısıtılmış tüp şeklindeki (preform) polimer malzeme şişirilir. 
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Enjeksiyon şişirme makinelerinde ön biçimlendirme makinede bulunan preform 

kalıbında yapılır. Daha sonra sıcak preform şişirme kalıplarında şişirilerek ürün oluşur. 

Germe enjeksiyon şişirme makinelerinde preform üretilmiş olarak hazır hâle gelir. Bu 

preformlar fırınlarda ısıtılarak şişirilir ürün oluşturulur. Üretim miktarlarına göre enjeksiyon 

şişirme kalıpları şu şekilde sınıflandırılabilir: 

 

1.2.1.1. Tek Gözlü Enjeksiyon Şişirme Kalıbı 
 Üretim sayılarının fazla olmadığı yerlerde kullanılır. Kalıp her çevrimde bir şişe üretir 

(Resim 1.7). 

 

 

Resim 1.7: Tek gözlü enjeksiyon şişirme kalıbı 

 

 

1.2.1.2. İki Gözlü Enjeksiyon Şişirme Kalıbı 
 Kalıp her açma kapamada iki şişe üretir (Resim 1.8). 

 

Resim 1.8: İki gözlü enjeksiyon şişirme kalıbı 
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1.2.1.3. Dört Gözlü Enjeksiyon Şişirme Kalıbı 
 

Üretim miktarlarının yüksek olduğu durumlarda şişirme kalıpları dört veya makinenin 

kapasitesine bağlı olarak çok gözlü yapılır. Her çevrim basamağında dört veya daha fazla 

(göz miktarı kadar) üretim yaparak kapasite arttırılıp birim maliyetler düşürülür. Günümüzde 

kullanılan şişirme makineleri saatte 600 ile 60000 adete kadar üretim yapabilmektedir. 

Burada makinenin hızı kadar kullanılan kalıbın çok gözlü olma özelliği de önemlidir. PET 

şişe talebinin artmasına paralel olarak makine hızları ve çoklu kalıp özellikleri 

yaygınlaşmıştır (Resim 1.9). 

 

 

Resim 1.9: Dört gözlü enjeksiyon şişirme kalıbı 

 

PET enjeksiyonda silindirik kesitli şişelerden başka prizmatik ve oval kesitli şişelerde 

üretilebilmektedir. İstenilen estetik ve görünüşe göre kalıplar yapılır. Kalıplar, ürün analizleri 

yapılıp CAD CAM programları ile tasarımları yapılarak talaşlı imalat atölyelerinde hassas 

olarak yapılır. Şişirme kalıplarında şişirilen preformlar enjeksiyon kalıplarında üretilir. 

Preform kalıpları çok gözlü yapılır. Şişenin saydamlığı ve renklendirilmesi preform 

enjeksiyonu yapılırken katkı maddeleri katılarak yapılır. İyi bir şişirme için preform hatasız 

kalıplanmalı, uygun ağırlıkta olmalıdır. 

 

1.2.2. Enjeksiyon Şişirme Kalıp Elemanları ve Özellikleri   
 

Enjeksiyon şişirme kalıbında kullanılan elemanlar şunlardan oluşur (Resim 1.10): 

 

 Gövde: Ürüne şeklini veren kalıp boşluğunun bulunduğu kısımdır. Alaşımlı 

çelik veya alaşımlı alüminyum malzemeden yapılır. Kullanılan malzeme 

dayanımı yüksek ve iyi parlatılabilir özellikte seçilir. Gövde yapımında tercih 

edilen 3.4265 (DIN) kalitede alüminyum (7075) çok yüksek aşınma direncine 

sahiptir. İşlenebilirliği yüksek sertliği nedeniyle odukça iyidir. İyi 

parlatılabilirlik ve boyutsal hassasiyete sahiptir. Kalıp boşluğu (cavity) çok iyi 

kalitede parlatılır veya krom kaplanır. 

 Taban kalıbı: Şişenin taban kısmını oluşturur. Kalıp alt kısmında hareketli 

olarak kılavuzlanmıştır. Taban kalıbı hareketli diskin alt tablasındaki kola 
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monte edilmiştir. Taban geri çekilerek kalıbın serbest kalmasını sağlar. Kalıp 

açıldığı zaman taban kalıbı geri çekilir, ürün taban üzerinde kalır, maşalar 

yardımıyla buradan alınır. Kalıp kapanırken yukarı kalkarak kalıp içersindeki 

yuvaya oturur. Taban kalıbı alaşımlı çelik malzemeden yapılır. 60 – 62 HRC 

sertlik değerine ısıl işlemle getirilir. 

 Bağlantı ve taşıma plakaları: Bağlantı plakaları kalıbın taşıma ünitesine 

montajını sağlar. Genellikle imalat çeliğinden yapılır. 

 Soğutma kanalları: İstenilen kalitede bir ürün elde edebilmek için kalıbın 

dengeli olarak soğutulması gerekir. Soğutma kanalları gövde içine, kalıp 

boşluklarının çevresine açılır. Özellikle preformun oturduğu çene kısmının 

soğutulması gerekir. Soğutucu eleman kireçsiz sudur. 

 Çene: Preformun vida, boğaz kısmı iki çene yarımı arasına yerleşir. Çene kalıp 

boğazına gömülüp vidalarla çektirilerek bağlanır. Alaşımlı çelik (1.2316 DIN) 

malzemeden yapılır. 55 HRC sertliktedir. Preformun oturacağı vida, boğaz 

kısmı hassas olarak işlenir, yüzey kalitesi işlenerek yükseltilir. 

 Hava tahliye kanalları: Şişirme yapılırken içerde hapsolan havanın dışarı 

atılması gerekir. Bu amaçla kalıpta hava tahliye kanalları açılmıştır. Bu kanallar 

kalıp birleşim yerlerinde, taban kısımlarında 0,1 – 0,2 mm genişliğinde olur. 

 

 

Resim  1.10: Enjeksiyon şişirme kalıbı elemanları 

1.2.3. Enjeksiyon Şişirmede Preformun Tanımı ve Özellikleri 

 

Resim1.11: Enjeksiyon preform kalıbı ve elemanları 
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 Preform: Şişirilerek kalıplanacak polimer malzemenin farklı et kalınlıkları ve 

gramajda enjeksiyon kalıplarında üretilerek ön biçimlendirilmiş tüp şeklindeki 

üründür (Resim 1.12). 

 Preformlar üretilecek şişenin biçim, ağırlık, hacmine göre farklı gramaj ve 

boylarda yapılır. Aşağıdaki resimde ölçüleri gösterilen örnek preformun ağırlığı 

52 gramdır. Preformlar enjeksiyon makinelerinde üretilip robotlar, konveyörler, 

transfer üniteleri ile şişirme makinesinin besleme deposuna getirilir. Yukarıda 

resmi verilen preform kalıpları çok gözlü yapılarak üretim hızı artırılır, maliyet 

düşürülür (Resim 1.12). 

  Preform kalıp elemanları plastik kalıp çeliklerinden yapılır. Preformlar kalite 

kontrol ünitesinden geçirilerek hatalı ve eksik olanlar ayrılır. Özellikle 

sızdırmazlık, çatlak testleri yapılır; gramajları, boyutları, duvar kalınlıkları 

kontrol edilir. 

Aşağıdaki tabloda verilen şişe hacimlerine göre preform ölçüleri: 

 

Şişe Hacmi  (Litre) 2 – 2.5 Ɩ 0.75 – 1 Ɩ 0.33 – 0.5 Ɩ 0.25- 0.33Ɩ 
Ağırlık (gram) 52 36 16.50 19 

Duvar kalınlığı (mm) 3.73 3.77 2.50 3.21 

Toplam uzunluk (mm) 155 114 85 85 

Preform gövde uzunluğu 134 93 66.50 64 

Dip çapı (mm) 26.90 26.32 21.10 22 

Tablo 1.1: PET şişelerde kullanılan preformlar 

 

Resim 1.12: Preform ve şişirilmiş ürünler (2-2.5 litrelik pet şişe preformu) 

 

1.2.4. Preform Üretimi İçin Kullanılan Kalıplar 

 

Enjeksiyon şişirme makinelerinde şişirilecek olan ürünün ön biçimlendirilmiş şekli 

olan preformlar enjeksiyon kalıplarında üretilir. Preform kalıpları talaşlı imalat atölyelerinde 

belirli bir süreç içinde ISO 9000–9001 standartlarında üretilir. AR-GE bölümünde ürün 
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tasarım çalışması yapılarak üretilecek olan preformların ölçüleri, biçim ve özellikleri tespit 

edilir. Üretim miktarları göz önünde bulundurularak preform kalıpları yapılır. PET preform 

enjeksiyon kalıbının üretim sürecinde uygulanan işlem basamakları şunlardır: 

 

 Araştırma ve geliştirme bölümünde şişirilecek ürün tasarımı yapımı 

 Ürünü oluşturacak preformların dizaynı ve prototiplerinin yapımı 

 Preform kalıbı tasarımı, model çalışması, bileşenlerin dizaynı  

 Kalıpta kullanılacak teknolojinin belirlenmesi (sıcak yolluklar, soğutma 

hücreleri ve soğutucu kanallar, kalıp değişim sistemi) 

 Prototip kalıp yapımı 

 Preform ürün, kalıp denetiminin ve testlerin yapımı 

 Üretimde kullanılacak ana kalıbın malzeme seçimi ve bileşenlerin yapımı 

 Kalıp elemanlarının montajının yapılması 

 Deneme üretiminden sonraki son değişiklik ve düzeltmelerin yapılması 

 Bakım onarım yöntemlerinin belirlenmesi 

 

Günümüz teknolojisinde preform kalıpları gelişmiş tasarım programları 

(CAD/CAM/CAE) kullanılarak tasarlanır. Kalıpların üretimleri bilgisayar kumandalı talaşlı 

imalat tezgâhlarında da hassas olarak yapılır (Resim 1.13). 

 

 

Resim 1.13: Preform kalıbı üretim aşaması 

 

Preform kalıpları preform üretimi için enjeksiyon şişirme makinelerinin mengene 

ünitesine bağlanır. Enjeksiyon ünitesindeki vida vasıtası ile plastikleştirilmiş (PET) ham 

madde karıştırılıp gazı atılarak belirli basınç ve hızda preform kalıbının ürün boşluklarına 

enjekte edilerek doldurulur. Bu şekilde preformlar üretilir. Üretilen preform bir sonraki 

şişirme istasyonuna gider. Sadece şişirme yapılan, enjeksiyon ünitesi bulunmayan şişirme 

makinelerinde kullanılan preformlar ayrı bir enjeksiyon makinesinde üretilir. Enjeksiyon, 

ham plastik malzemenin eritilerek kalıba basılması işlemidir. Burada plastik soğuyarak 

kalıbın şeklini almaktadır. Plastik malzemeyi belirli bir sıcaklığa kadar ısıtıp kalıba enjekte 

eden, malzemenin dolmasından sonra onun soğumasını temin eden, donduktan sonra  

kalıptan çıkarılmasını sağlayan mekanizmayı içeren makineler enjeksiyon makineleri olarak 

bilinir.  
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Enjeksiyon makinesi kalıp boyutlarına ve preform kalıbının özelliklerine göre seçilir. 

Bir üretim çevrimindeki toplam ürün ağırlıklarını, gerekli basınç değerlerini kullanılacak 

enjeksiyon makinesi karşılayabilmelidir. Enjeksiyon makinelerinde üretim modülünde 

öğrendiğimiz proses preform üretiminde de uygulanmaktadır. Bütün makine parçalarına 

geçiş kolaylığı sayesinde de hızlı ve çok basit bakım avantajı sağlanmaktadır. Aşağıdaki 

resimde preform üretiminde kullanılan örnek bir enjeksiyon makinesi görülmektedir 

(Resim1.14). 

 

Resim 1.14: Preform üretiminde kullanılan enjeksiyon makinesi 

 

Enjeksiyon şişirme işleminin en önemli kısmı olan preform üretimi standart kalıp 

bileşenlerinden oluşan hacim kalıplarında yapılır. Preform kalıpları şişirilecek ürünün 

özelliklerine göre farklı boyut ve biçimlerde yapılır. Kavanoz için kullanılan pet preform, 19 

litrelik bidon üretimindeki preformlar ve diğer değişik hacimli şişeler için kullanılan 

preformlar üretim miktarlarına göre tek gözlüden (kavite) 144 gözlüye kadar yapılmaktadır. 

 

 

Resim 1.15: 48 Gözlü preform kalıbı ve kavanoz preform kalıbı 
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PET plastik malzeme, preform biçimini çok parçadan oluşmuş hacim kalıbı içinde alır. 

Her şişirilecek ürün farklı biçim ve boyutta olsa da preform kalıplarının çalışma prensipleri 

aynıdır. Genelde standart benzer parçalardan oluşur. Farklılık, üretilecek preformun biçim ve 

boyutlarına uygun olarak yapılmış kalıp elemanlarının şekil ve boyutlarıdır. Kalıp 

konstrüksiyonu ve çalışma sistemleri her preform kalıbı için benzerdir. Bir preform hacim 

kalıbında bulunması gereken temel özellikler şunlardır (Resim 1.15): 

 Eriyik plastik malzemenin kalıp boşlukları içine rahatça akışını sağlayabilmeli, 

 Eriyik plastik malzemeye preformun son şeklini verebilmeli, 

 Son şeklini almış preform malzemeyi soğutup ürün hâline getirebilmeli, 

 Ürünü sağlıklı bir şekilde dışarı atabilmelidir. 

 

Bunların dışında bir preform kalıbında bulunması gereken özelliklerden biri de her 

elemanının kolay ve hızlı değiştirilip yenilenebilir olmasıdır. Preform kalıpları kompakt 

yapıları sayesinde her enjeksiyon makinesine uyumlu olmalıdır. Preform ürünlerin şişirme 

makinesine transferi, hızlı ve kolay bir şekilde, ürüne zarar vermeden olmalıdır. Ayrıca 

preform kalıbı enjeksiyon makinesine emniyetli bir biçimde bağlanabilir özellikte tasarlanıp 

yapılmalıdır. Makine kapasitesi ile kalıp baskı kapasiteleri birbirine uyumlu olmalıdır. 

Örneğin 96 gözlü bir preform kalıbında üretim için gerekli malzeme gramajını, basınçlarını, 

hız ve ısılarını seçilecek olan enjeksiyon makinesi karşılamalıdır. 

 

 

1.2.5. Preform Kalıbının Özellikleri 
Günümüzde preform üretiminde genel hedef en kaliteli üretimi en hızlı bir biçimde ve 

düşük maliyetlerle yapabilmektir. Bu amaçla sektörde üretim yapan firmalar kaliteli preform 

üretimi için ARGE çalışmaları yapmaktadır. Bunun sonucunda gelişmiş teknolojilere uygun 

bilgisayar destekli tasarım ve üretim sistemlerini kullanarak preform kalıpları geliştirilmiştir. 

Şişirme teknolojisinde kaliteli bir ürün elde edebilmek için uygun biçimde üretilmiş bir 

preform gerekir. Burada en önemli faktör preform kalıbıdır. Bu yüzden preform kalıbında 

bulunması gereken özellikler şunlardır: 

 

 Preform kalıbının elemanları değiştirilebilir, sökülüp takılabilir standart 

bileşenlerden oluşmalıdır. 

 Kalıp eriyik malzemenin preform boşluklarına homojen bir şekilde dağılmasını 

sağlamalıdır. 

 Kalıp malzemesi, boyut ve biçimleri üzerinde oluşacak enjeksiyon basıncı, kalıp 

kitleme basınçlarını karşılayabilecek özelliklerde olmalıdır. 

 Enjeksiyon preform kalıbı malzemenin kalıp boşlukları içinde düzgün ve hızlı 

bir şekilde soğutulmasını sağlayıp ürünün hatasız bir şekilde katılaşarak 

oluşumunu sağlamalıdır. 

 Preform ürünün rahatça ve zarar görmeden dışarı çıkartılmasını sağlayacak 

konstrüksiyonda tasarlanmış ve yapılmış olmalıdır. 

 Kalıp elemanlarının hassasiyeti, karşılamaları ve uyumu preformun istenilen 

kalitede, biçim, boyut ve et kalınlıklarında oluşmasını sağlayabilmelidir.  

 Özellikle kalıpta kullanılacak olan yolluk tasarımı üretimi hızlandıracak, 

verimliliği arttıracak özellikte seçilmelidir. Bu nedenle preform kalıplarında 

çoğunlukla sıcak yolluklu sistemler tercih edilmelidir. 
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 Preform ürünün son şeklini aldığı yer kalıp içi boşluklarıdır (kavite). Kalıp içi 

boşluklarının yerleştirilmesi ve düzenlemesinin işlem akışına ve parça kalitesine 

önemli derecede etkisi vardır. İstenilen özelliklerde preform ürün elde 

edebilmek için bütün kalıp özellikleri bilinmeli ve yapılmalıdır. 

 

 

Resim1.16: Preform kalıpları                  ve enjeksiyonda üretim 

1.2.6. Preform Kalıp Elemanları 
 

PET şişelerin ön biçimlendirilmiş şekli olan preformlar çok parçalı elemanlardan 

oluşan enjeksiyon kalıplarında üretilir. Çok parçadan oluşan preform kalıbının her parçası 

farklı yapıda ve özelliktedir. Her elemanı sökülüp takılabilir ve yenilenebilir özelliktedir. Bir 

preform kalıbı beş ana parçadan oluşur (Resim 1.17). 

 

 Yolluk sistemi: Eriyik malzemeyi alır ve boşluklara dağıtır. 

 Kalıp boşluğu: Eriyik malzemeye son şeklini verir. 

 Maça ve çene: Preform çukurunu ve vida boğaz kısmını oluşturur. 

 Isı sistemi: Eriyik malzemeyi soğutur. 

 İtici sistemi: Ön biçimlendirilmiş preform malzemeyi kalıp dışına atar. 

 

Kalıbın ana elemanları dışındaki elemanlar şunlardır: 

 

 Kılavuz sütunu ve burcu 

 Bağlantı cıvata ve pimleri 

 Bağlantı alt ve üst plakaları 

 Yolluk yerleştirme flanşı 

 Kalıp maça ve kalıp boşluk çerçeveleri 

 Yan kızak ve kayıtlar 
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Resim 1.17: Preform kalıbı elemanları 

 Maça ve çene: Maça, kalıbın çekirdek kısmını oluşturur. Kalıp boşluğu içine 

girerek preformun duvar kalınlıklarının oluşumunu sağlar. Yani preformun iç 

çukurunu, boşluğunu meydana getirir. Preform baskıda maça üzerinde kalır, 

iticiler yardımı ile buradan sıyrılarak alınır. Bu yüzden maçalara açı verilir ve 

çok iyi parlatılır. Çene, preformun boğaz kısmını ve vidayı meydana getirir. 

Preformun çıkışını sağlamak için iki parça olarak yapılıp iki kalıp yarımına 

monte edilir. Maça ve çene yüksek alaşımlı üstün özellikli plastik çeliklerinden 

yapılır. 48 – 50 HRC ortalama sertliğe sahiptir. En çok kullanılan plastik kalıp 

çeliği malzemesi STAVAX S136 (ASSAB/Sweden), IMPAX SUPREME, 

ELMAX, HOLDAX gibi çekirdek mukavemeti 800–1000 N/mm² korozyon 

dayanımlı, iyi parlatılabilir, yüksek aşınma dayanımlı malzemelerdir (Resim 

1.18). 
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Resim 1.18: Maça ve çene maça sistemi 

 

 Preform kalıp boşluğu (kavite): Preformun dış yüzey formunu veren, son 

şeklini aldığı yer kalıp içi boşluğudur. Ocakta eritilen ve istenen akıcılığa 

getirilen PET malzeme yolluklardan geçerek kalıp boşluklarını doldurur. Kalıp 

boşluğu çevresinde bulunan kanallardan soğuk su dolaştırılarak kalıp soğutulur, 

dolayısıyla eriyik malzeme soğuyarak katılaşır, preform oluşur. Preform kalıp 

boşluğu kalıbının en önemli kısımlarından biridir. Çünkü uygun duvar 

kalınlıkları, biçim ve boyutlar nihai olarak kalıp boşluğu ve maçalar arasında 

oluşur. Çekme payları hesap edilerek kalıp boşlukları oluşturulur. Maça ve çene 

yapımında kullanılan yüksek alaşımlı malzemeler kalıp boşluğu yapımında da 

kullanılır. Özellikle kalıp boşluğunu oluşturan malzeme, boyutsal kararlığı iyi 

olan, yüksek parlama kabiliyeti bulunan, ısı iletkenliği iyi olan, korozyona 

dayanıklı malzemelerden seçilmelidir. Sertlik değerleri 50 – 60 HRC arasında 

olmalıdır. 1.2738 – 1.2721 – 1.2083 vb. gibi 40CrMnMo864, 50 Ni Cr 13, X42 

Cr 13 malzeme kalıp boşluğu yapımında kullanılabilir. Kalıp boşluğu iç 

yüzeyleri çok iyi parlatılmalı, gerekiyorsa kromaj ile kaplanmalıdır. Kalıp 

boşlukları kalıbın enjeksiyon ve yolluk kısmındaki sabit plakanın içersine 

gömülerek bağlanır. Preform kalıp boşluğunun düzenlenmesi, yerleştirilmesi 

ürünün hatasız bir şekilde üretilmesi için dikkat edilmesi gereken önemli bir 

husustur. Her kalıp boşluğu sökülüp takılabilir olarak yapılır. Bakım ve 

yenileştirmeler yapılabilir (Resim 1.19). 
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Resim 1.19: Kalıp boşluğu (kavite) 

 

 Yolluk sistemi: Kalıplarda kullanılan yolluk sistemleri enjeksiyon ünitesinden 

gelen eriyik hâldeki plastik malzemenin ürün boşluğuna taşınmasında önemli 

bir rol oynamaktadır. Yolluk sistemleri klasik veya normal yolluklar, soğuk 

yolluklar ve sıcak yolluklar olmak üzere üç gruba ayrılır. Preform kalıplarında 

avantajlarından dolayı sıcak yolluk sistemleri kullanılır. Sıcak yolluk sistemi; 

plastik enjeksiyon kalıplarında enjeksiyon makinesinin memesinden plastik 

enjeksiyon kalıp gözüne kadar ergimiş plastik malzemeyi sıcaklık, basınç kaybı 

olmadan ve hasara uğramadan kontrollü bir şekilde bekletme ve istenildiğinde 

kalıp gözüne enjekte etme sistemidir. Sıcak yolluk sistemi elemanlarını 

thermocoupler (sıcaklık kontrol elemanları), sıcaklık kontrol cihazları, ısıtıcılar 

(dağıtıcı ve meme ısıtıcıları), sıcak yolluk memesi ve sıcak yolluk dağıtıcısı 

(manifold) olarak beş ana gruba ayırabiliriz (Resim 1.20). 

 

Resim 1.20: Sıcak yolluklu preform kalıp kesiti 
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Sıcak yolluklu preform kalıp sistemin bizlere sağlayacağı yaralar kısaca şunlardır.  

 Kaliteli ürün: Normal yolluk sistemiyle yapılan kalıplarda yolluk kısmı hemen 

donup sertleştiği için en uçtaki ürün ikinci ütüleme basıncından etkilenmez. Bu 

durumda basınç sadece yolluğu etkiler. Sıcak yollukta ise böyle bir durum söz 

konusu değildir. Plastik sıcaklığı istenilen şekilde kontrol edilebildiği için ikinci 

ütüleme basıncı ürünün en uç noktasına kadar ulaşır. Böylece parçada 

çöküntüler, hava kabarcıkları ve basınç eksikliğinden dolayı doğabilecek tüm 

problemler büyük ölçüde azaltılmış olur. 

 Zamandan tasarruf: Sıcak yolluklu kalıplarda yolluk bulunmadığından kalıp 

açılma aralığı sadece ürünün çıkabileceği kadar olduğu için zamandan tasarruf 

edilir. 

 İşçilikten tasarruf: Sıcak yolluk sisteminde soğuk yoluk sistemlerinde olduğu 

gibi baskı sonrası yolluk kırma ayırma işlemleri olmadığı için kırma ve ayırma 

işçiliğinden tasarruf edilir. Ayrıca çoğu sıcak yolluk sistemi otomatik 

çalıştırıldığından 2–3 makineye bir eleman bakabilir. 

 Alandan tasarruf: Baskı sonrası sadece çıkan ürünü depolamak gerekecek, 

yolluk ve benzeri artık malzemeler olmadığından alandan tasarruf sağlanmış 

olacaktır. 

 Makine ömrü: Sıcak yolluk sisteminde, soğuk yolluk sistemine göre daha az 

basınç uygulandığından makine daha az yıpranmış olur. 

 Makineden tasarruf: Sıcak yoluk sisteminin makinenin kapasitesini ortalama 

%20 oranında artırdığı düşünülürse soğuk yolluk sistemi kullanarak altı makine 

ile çalışan bir işletme sıcak yolluk sistemi kullanarak beş makine ile çalışması 

yeterli olacaktır.  

 

Resim 1.21: Sıcak yolluklu girişi 

 

 Yolluk burcu ve yerleştirme bileziği: Yerleştirme bileziği, sabit veya hareketli 

kalıp yarımı üzerindeki yolluk burcu ile enjekte memesinin aynı merkezde 

çalışmasını sağlar. Yolluk burcunun plastik giriş ağzı içbükey küresel yüzlü 

yapılarak dışbükey küresel yüzlü enjekte memesine uyması sağlanır. Ayrıca 

yolluk burcunun plastik giriş ağzı kavis yarıçapı, enjekte memesi ucu kavis 
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yarıçapından biraz büyük yapılır ve burç ağzında sertleşen artık plastik 

maddenin enjekte memesi oturma yüzeyinde kalması önlenir. 

 Bağlama plakaları ve kılavuz pimleri: Kalıplama boşluğunu oluşturan kalıp 

yarımlarının desteklenmesinde kullanılan kalıp elemanlarındandır. Kalıp 

dayanımını artırmak amacıyla kullanılabileceği gibi kalıp elemanlarının 

montajını da kolaylaştırmaktadır. Kalıp yarımlarının aynı konumda açılıp 

kapanmasını sağlamak amacıyla, ara plakalarına veya kalıba iki ile dört adet 

kılavuz pimi ve burcu yerleştirilmiştir. Kılavuz burçları, kılavuz pimleri 

üzerinde sürtünerek çalışır ve kalıp elemanlarını konuma getirir. Kalıbın 

çalışma kurs boyu göz önünde bulundurularak kılavuz pim boyları seçilir. Seri 

çalışan kalıplarda kullanılan kılavuz pimi ve burçları zamanla aşınabilir. 

Aşınma sonucunda meydana gelecek boşluğun iki katı hata, kalıplanan parçaya 

doğrudan yansır. Bu nedenle, zamanla aşınan kılavuz pimi ve burcu yenisiyle 

değiştirilmelidir. 

 İtici pimler: Burçlar ve plakalar. İtici pimler genellikle krom vanadyumlu 

çeliklerden veya nitrasyon çeliklerden yapılır. Ayrıca, 0,1 – 0,175 mm 

derinliğinde ve 70 – 80 HRc sertliğinde yüzey serleştirme işlemine tabi tutulur. 

İtici pimlerin çalışma yüzeyleri honlanır ve çap ölçüsü 0,125 mm fazla 

yapılmak suretiyle aşınmış itici pim burçlu kalıplarda kullanılır. Ayrıca itici 

plakalar, çekme pimlerin yataklanmasında kullanılır. Böylece, yolluk çekici ve 

benzeri çekme pimlerini, çalışma süresince meydana gelebilecek zorlamalardan 

korur.  

İtici pimler gibi çalışan itici burçlar da kalıplanan parçanın kalıp içerisinden 

çıkartılmasında kullanılan kalıp elemanlarındandır. Bunlar düz fatura başlı veya 

fatura başlı kademeli olarak yapılır. Kalıplanan parçanın bütün yüzeyinden 

itilerek kalıptan çıkartılmasında kullanılır. 

 Destek plakaları: Büyük hacimli kalıplarla üretilen parçaların kalıp içerisinden 

çıkartılmasında kullanılan itici pim, burç ve plakalarının desteklenmesinde 

kullanılan ilave kalıp elemanlarındandır. Ayrıca bu plakalar, kalıp yarımlarının 

desteklenmesinde de kullanılır. Desteklenmemiş itici pim ve plakalar, çarpıldığı 

veya şekil değiştirdiği zaman dişi kalıp ve maça pimlerinin konumu ile itici 

pimlerin çalışma konumu değişir. Bu da kalıptan çıkartılacak parçanın 

kırılmasına sebep olur. Bu nedenle kalıp sıkma kuvveti fazla olan preslerde 

kalıplama alanına uygun destek plakası boyutları veya destek plakası 

boyutlarına bağlı olarak toplam kalıplama alanı bulunur. 

 

1.2.7. Şişirmede Kullanılan Preform Özellikleri 
 

PET şişirme teknolojisinde preform denilen ön biçimlendirilmiş malzemeler kullanılır. 

Özellikle sıvı ürünlerin ambalajlanması, içme sularının şişelenmesinde hijyenik olması ve 

geri dönüşüm özelliğinden dolayı pet şişe üretiminin önemi artmış kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Buna bağlı olarak preforma olan talep artmıştır. Pet şişe üretiminin bölümünde, gıda 

nizamnamesine uygun ve her ürün çeşidi (su, yağ vb.) için özel olarak hazırlanmış pet 

preform malzemesi kullanılmaktadır. Şişe üretiminde kullanılan teknoloji tam otomatik 

makinelerde yüksek basınçla (30–40 bar) pet preform şişirme teknolojisidir. Bu teknoloji 

özellikle su ve diğer birçok sıvı ürünün ambajlanmasında şu an için en geçerli yöntemdir. 
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Pazardaki firmaların neredeyse tamamı bu teknolojiyi kullanmaktadır, eski tip PVC şişe 

üretim teknolojileri çok fazla tercih edilmemektedir. Üretilen şişeler el değmeden ve 

bekletilmeden üretilip tüketiciye ulaştırılmaktadır (Resim 1.22). 

 

Resim 1.22: Çeşitli preformlar  

 

Şişirme teknolojisinde üretilecek olan şişenin biçimi, kesiti, boyutları ve kullanım yeri 

preformun şekillendirilmesinde ve oluşumunda etkin faktörlerdir. Ayrıca dolum yapılacak 

ürünün kimyasal özellikleri, kapak sistemi, renk ve ışık, çevre gibi faktörlerde preform 

üretiminde göz önünde bulundurulması gereken hususlardandır. Yani şişirilmiş mamul 

ürünün son biçimini preformun şekil ve yapısını belirler. Preformların vidalı boğaz kısmı 

şişirmede plastik şekil değişimine uğramayan kısmıdır. Bu kısımlar ISO standartlarında 

yapılır, kapak bu kısımlara vidalanır. Aşağıdaki resimlerde çeşitli boğaz kesitleri 

gösterilmiştir (Resim 1.23). 

 

 

Resim 1.23: Çeşitli preform boğaz kesitleri 

 

 

Preformlar ağırlıklarına ve şişe hacimlerine göre sınıflandırılır. Aşağıda verilen 

tabloda bazı preform çeşitlerinin özellikleri ve kesitleri verilmiştir. 
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19 Gramlık 

Preform 

Ağırlık gram 19  

 

Et kalınlığı mm 3.21 

Toplam uzunluk mm 85 

Boğaz yüksekliği mm 21 

Şişe dolum hacmi cc-Ɩ 250-330cc 

Alt çap mm 22 

33 Gramlık 

Preform 

Ağırlık gram 33  

 

Et kalınlığı mm 3.77 

Toplam uzunluk mm 114 

Boğaz yüksekliği mm 21 

Şişe dolum hacmi cc-lt 750cc–1 lt 

Alt çap mm 26.32 

16.50 Gramlık 

Preform 

Ağırlık gram 16.50  

 

Et kalınlığı mm 2.50 

Toplam uzunluk mm 85 

Boğaz yüksekliği mm 18.50 

Şişe dolum hacmi cc-lt 0.33–0.50 lt 

Alt çap mm 21.10 

Tablo 1.2:  Bazı preform çeşitleri ve özellikleri  

 

1.3. Plastik Enjeksiyon Şişirme Kalıplarında Kullanılan Plastikler 
 

Plastik enjeksiyon şişirme kalıplarında kullanılan plastik çeşitleri şunlardır. 

 

1.3.1. Termoplastik Polyesterler (Tpe ) 
 

Ambalaj malzemelerinin yaklaşık yarısını plastikler oluşturur. Plastik ambalajlar 

kaynak tasarrufu sağlarken atık oluşumunu da azaltır. Ambalaj sanayinin plastiği tercih 

etmesinin sebepleri: 

 Satılan malları taze ve temiz tutması, 

 İlave koruma sağlaması, 

 Kırılmadıkları için yaralanmaya neden olmamasıdır. 

 

Termoplastik, polyesterlerde ambalajlama sektöründe çok kullanılan en önemli 

malzemedir. Termoplastik polyester terimi, en belli başlı üyesi polietilentereftalat (PET) olan 

yüksek kaliteli bir polimer grubunun genel adıdır. Ayrıca polibütilentereftalat (PBT) de 

ambalajlamada önem taşımaktadır. 

 

Termoplastik polyesterlerin belli başlı özellikleri şunlardır: 
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 Oda sıcaklığı ve düşük sıcaklıklarda mükemmel tokluk ve bükülme dayanımı  

 Yüksek enerji absorbsiyonu  

 Yüksek aşınma dayanımı  

 Esneme ve yaylanma özelliği  

 Yüksek kimyasal dayanım ve yaşlanma dayanımı yüksek yüzey parlaklığı ve 

boyanabilirlik  

 Kolay ve ekonomik işlenebilirlik 

 Düşük sıcaklıklarda bile yüksek darbe ve çentikli darbe dayanımı  

 Özellikle cam elyaf takviyeli tiplerde yüksek sıcaklık dayanımı (120°C'ye kadar 

servis sıcaklığı)  

 Organik çözücülere, yakıtlara, yağlayıcılara ve hidrolik yağlara karşı yüksek 

kimyasal dayanım  

 

Resim 1.24: Termoplastik polyesterler 

 

1.3.2. Pet (Polietilentereftalat) 
 

Termoplastik polyester terimi, en belli başlı üyesi polietilentereftalat (PET) olan 

yüksek kaliteli bir polimer grubunun genel adıdır. Ayrıca polibütilentereftalat (PBT) ve 

glikolle modifiye edilmiş PET (PETG) de ambalajlamada önem taşımaktadır. 

 

PET’den üretilen filmler gaz, aroma ve yağlara karşı ortalama ile iyi arasında bariyer 

özelliği göstermekte olup su buharı geçirmeme özelliği vardır. PET dayanıklı bir malzemedir 

ve 60 ºC ile kısa süreli işlemlerde 200 ºC arasında işlenebilme özelliği vardır. Polietilen 

teraftalat kısmen kristal miktarı arttıkça artar. Polyesterlerde dezavantaj sayılabilecek bir 

özellik nispeten düşük olan camsı geçiş (glasstransition) sıcaklıklarıdır. Bu dezavantaj 

nedeniyle malzeme sıcak dolum yapılan işlemlere uygun değildir. Sıcak dolum yapmaya 

uygun hâle getirebilmek için belli bir sıcaklıkta kalıp içinde kristalleştirme, daha yüksek 

sıcaklık dayanımı olan başka bir polimer ile karıştırma veya koekstrüzyon uygulanabilir. 

Sıcaklıkta şekillendirmeye uygun, oryente edilmemiş filmler mevcut olmakla birlikte 

PET’nin film uygulamasının ambalaj malzemesi olarak önemli bir payı yoktur. İki yönde 

gerdirilmiş PET filmden ise çok çeşitli ürünler yapılmaktadır. Orientasyon, malzemenin 

saydamlığını, dayanımını ve geçirgen olmama özelliğini artırır. Kısa süreli sıcak işlemlere 

uygun olması, oryante PET filmlerin (genellikle 12 mikronmetre kalınlığında) geniş bir 

sıcaklık aralığında kullanılmaya uygun, geçirgen olmayan esnek kompozitler için temel 

malzeme olmasını sağlamıştır. 150 derceye kadar olan sıcaklıklarda sıcak işleme uygun 

olması dolayısıyla PET film, otoklavda sterilize edilmesi gerekli malzemenin üretiminde de 

kullanılır. 
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Polyester malzeme 200–220 ºC’de sıcak hava ile çalışan fırınlarda kullanılan fırın 

tepsisi yapımında kullanılır. Bu tepsiler kristalize edilebilen PET’den veya PBT kaplanmış 

özel karbondan üretilmektedir. 

 

İki yönde gerdirilerek oryente edilmiş polyesterden yapılan şişeler, geniş ağızlı kaplar 

ve kutular giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. 1970’li yılların başından itibaren 1,5–2 

litrelik PET meşrubat şişeleri geliştirilmiş olup ağırlık açısından taşınmada dezavantajı ve 

kırılma tehlikesi olan cam şişelerin yerini süratle almıştır. Bunun yanı sıra değişik 

boyutlardaki PET şişeler su, sıvı ve yağ ambalajlanmasında da kullanılmaktadır. Bu amaçla 

dış yüzeyin PVC ile kaplanması veya amorf poliamid bariyer tabakasıyla koekstrüzyonu 

yapılmalıdır. 

 

 

Resim 1.25: Polietilentereftalat malzeme ile üretilen örnek ürünler 

1.3.3. Pbt (Polibütilen Tereftalat) 
 

Yarı kristal yapıya sahip olan polibütilentereftalat (PBT), iyi rijitlik, kimyasal direnç 

yüksek sıcaklıklarda çok iyi boyutsal kararlılık, düşük nem emme ve mükemmel elektriksel 

özellikleri bir arada bulundurur. Özellikle cam elyaf takviyeli olanları ısıya karşı dirençleri, 

boyutsal kararlılık ve düşük nem emme özellikleriyle ısıya karşı dayanıklı parçaların üretimi; 

elektrik, elektronik, haberleşme ve otomotiv endüstrisinde kullanılmaktadır. Buji 

kapaklarının imalatında, tamponlarda, radyatör ızgaralarının yapımında PBT kullanımı 

otomotiv sektöründe kullanımına örnek olarak verilebilir. Ayrıca cam elyaf katkılı çeşitleri 

yüksek ısı direncine sahip olduklarından prizler, duylar, adaptörler, el feneri gövdesi, 

bilgisayar klavyeleri, telefon ve fax makinelerinin gövdeleri gibi parlak yüzey ve hassasiyet 

istenen yerlerde kullanım alanı bulur. Hafiflik, iyi mekanik özellikler, iyi görünüş, ısı ve 

elektriksel yalıtkanlık, kimyasallara direnç gibi özellikleriyle plastikler uzun zamandan beri 

metal malzemelerin yerini almaya başlamıştır ve devam etmektedir. Ancak çok büyük 

hacimlerde ve miktarlarda plastik malzeme kullanımı ve kullanım sonrası atılması 

insanoğlunu çevre problemleri ile karşı karşıya getirmektedir. Katkılı ve katkısız plastik 

atıkların geri dönüşümü, ekolojik açıdan ve ekonomiklik açısından önem arz etmektedir. 

Genellikle plastik endüstrisinde birincil geri kazanım olarak bilinen mekanik geri dönüşüm 

uygulanır. Bu yöntem genellikle enjeksiyon yöntemi ile parça üretimi esnasında oluşan hatalı 

ürünleri kırarak elde edilen kırık malzemeyi orijinal polimer malzemeye makul oranlarda 

katarak yeni ürünün mekanik ve fiziksel özelliklerini bozmadan yapılan işlemdir. 
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PBT doğrusal poliester olup sırası ile tereftalit asit veya traftalik asit dimetil esteri 

etilen glikol veya 1,4 butandiol ile reaksiyonu sonucu üretilir. Teknik olarak kullanılan ham 

maddelerin polimerleşme derecesi genellikle 90 ºC ile 200 ºC arasında olup kullanım yerine 

göre değişir. PBT kesikli ve ya sürekli sistemlerde üretilebilir. Kesikli sistemlerde üretim 

kapasitesi düşüktür ve ürün özellikleri her üretimde farklı olabilir, ancak daha ucuz üretim 

imkânı vardır. Yüksek üretim kapasitesinde ve sürekli sabit bileşimde ürün eldesi için sürekli 

sistemde üretim gerekir. PBT'nin özelliklerinin uygulama alanına göre geliştirilmesi için 

işlenme sırasında çeşitli katkı maddeleri ilave edilir. PBT’nin en önemli özelliği yarı kristal 

yapıya sahip oluşudur. PBT’nin cam fiber ile güçlendirilmesi birçok uygulamada önemli rol 

oynar. Malzemenin ısıl, mekanik ve elektriksel özellikleri önemli ölçüde değişir. 

Poliesterlerin özellikle elektrikli alet üretiminde kullanıldıklarında yangın geciktirici 

kimyasallar içermesi gerekir. PBT’ye katkı maddeleri işleme sırasında ilave edilebildiği gibi 

önceden katkılı polyesterler de hazırlanabilir. Katkı ilavesi genellikle çift vidalı ekstruderler 

veya yoğurma makineleriyle gerçekleştir. PBT’nin özellikle karbon siyahı dolgulu formları 

çevre koşullarına karşı dirençlidir. PBT mükemmel elektriksel özelliğe sahiptir. Elektronik 

korozyona uğramamaları, elektriksel özelliklerinin çevre koşullarında özellikle nemden 

etkilenmemesi vb. nedenle elektrik ve elektronik sanayinde birçok uygulamada kullanılır. 

PET ve PBT hemen her türlü vidalı enjeksiyon makinesinde işlenebilir. Pistonlu 

enjeksiyon kalıplama makineleri polyester işlenmesi için uygun değildir. 

 

Özellikle standart üç bölgeli vidalar uygundur. İnce duvarlı bölgelerde enjeksiyon 

esnasında donmayı engellemek için enjeksiyon hızı çok yüksek tutulmalıdır. Enjeksiyon 

basıncı esas olarak basılarak parçaların duvar kalınlığına bağlıdır ve basınç kalıbın içine 

düzgün bir doldurma yapacak şekilde ayarlanmalıdır. Parçaların taşmamasını veya kalıba 

zarar gelmesini engellemek için enjeksiyon basıncıdan geri basınca dönmenin hassas bir 

şekilde yapılması gerekir.   Yüksek kristal niteliğine rağmen PBT‘de büzülme gözlenir.   

Genellikle yüksek kalıp sıcaklıkları ile büzülme artar.  Büzülme geri basınç ve kapama 

zamanının artırılmasıyla azaltılabilir. PBT ayrıca alkalilere, tuzlu suya ve klorlu suya da 

dayanıklıdır. PBT, standart polyester tipleri ile karşılaştırıldığında daha yüksek elastikiyete 

sahiptir. 

 

1.3.3.1. Kullanım Alanı 
 

Termoplastik poliesterler levha, boru, film veya fiber gibi değişik şekille de kolayca 

ekstrüde edilebilir. PBT elektrik, elektronik haberleşme ve otomobil endüstrisinde kullanılır.  

Örneğin; elektrik motor aksamları, cihaz şasileri, kondenser kapları, elektronik cihazları için 

havalandırma pervaneleri, bağlantı serileri, bobinler, telefon dağıtım kutuları bu polyesterden 

imal edilebilir.  Cam fiber katkılı PBT yüksek sıcaklıklarda yüksek çarpma direnci gerektiren 

elektronik ateşleme buji kapaklarında kullanılmaktadır. Otomobil endüstrisindeki diğer 

uygulama alanları; pedallar, ızgaralar, hava filtre tutacakları, kül tablaları, emniyet kemeri 

parçaları, elektrikli aynalar ve kapı kolları gibi. 

 

Özellikle cam fiber katkılı PBT üstü, kızartma fırınları, fırın kapısı tutma kollarında 

kullanılır.  Mutfak robotları, kahve makineleri, soba başlıkları, tost makineleri vakumlu 

temizleme parçaları, saç bigudileri, saç kurutucuları, makas sapları örnek verilebilir. 
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Resim 1.26: (PBT) Polibütilentereftalat malzeme ile üretilen örnek ürünler 

 

1.4. Plastik Enjeksiyon Şişirme Kalıplarının Yapım Resimlerinin 

Çizimi  
Plastik enjeksiyon şişirme kalıplarının her elemanının yapımı için yapım resimleri 

çizilir.  

 

1.4.1.Yapım Resimlerinin Çizimi 
Yapım resimleri teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmelidir. 

 

1.4.1.1.Yapım Resminin Tanımı 
 

Bir iş parçasının üretilebilmesi için gerekli bütün bilgileri içeren teknik resimdir. 

 

Yapım resmi çizimi kalıp üretiminin önemli aşamalarından biridir. Kalıp parçalarının 

üretimini yapacak kişiler yapım resimlerini okuyarak üretimi gerçekleştirebilir. İyi çalışan 

bir kalıp imalatı eksiksiz, anlaşılır, herhangi bir tereddütte gerek bıraktırmayan yapım 

resimlerinin çizimi ile mümkün kılınmaktadır.  

 

Yapım resmi, teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmelidir. Yapım resmi, iş 

parçasının yeterli görünüşlerini, ölçülerini, toleranslarını, malzemesini, yüzey işlemlerini, 

yüzey kalitesini ve varsa iş parçasının üretimi ile ilgili diğer bilgileri (Örneğin; krom 

kaplanacak, sertleşecek, birlikte işlenecek) kapsamalıdır. Böylece bu iş parçasını üretecek 

kişinin kafasında hiçbir soru işareti kalmayacaktır.  

 

 

1.4.1.2. Yapım Resminde Bulunması Gereken Unsurlar  
Yapım resminde bulunması gereken unsurlar şunlardır: 

 Yeterli sayıda görünüş 

 Ölçülendirme  

 Gerekli durumlarda kesit alınması 

 Toleranslar 

 Yüzey kalitesi sembolleri 

 İş parçası ile ilgili açıklamalar 

 Antet 
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Yapım resimlerinin çiziminde belli bir sıra izlemek, resmin daha kolay ve hatasız 

çizilmesini sağlayacaktır.  

  

Aşağıdaki şekillerde tolerans antedi (Şekil 1.1), detay resmi antedi (Şekil 1.2) ve 

montaj antedi (Şekil 1.3) gösterilmiştir. 

 

EN KÜÇÜK ÖLÇÜEN BÜYÜK ÖLÇÜSEMBOLANMA ÖLÇÜ

 

Şekil 1.1: Tolerans antedi 

 

RESİM NUMARASIÇİZENADISAYIÖLÇEKGEREÇ

Şekil 1.2: Detay resmi antedi 

 

MONTAJ  ANTETİ

TOPLAM PARÇA SAYISI

RESİM VE STAN.NUM.PARÇANIN ADI VE BOYUTLARI

ST.KONT.

ÖLÇEK

SAYI

KONTROL

ÇİZEN

TARİH İSİM

MONNR
.İMZA

RESİM NR.

GEREÇ AĞIR.

SAYI

_

AÇIKL.

    MAZHAR ZORLU PLASTİK               
                    E.M.L.

PLASTİK İŞLEME BÖLÜMÜ

SINIF NO

Şekil 1.3: Montaj antedi 

 

1.4.1.3. Yapım Resminin Çizilmesinde İşlem Sırası 
 

Yapım resminin çizilmesinde işlem sırası aşağıdaki gibidir: 
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 Çizim tasarımı yapılır (Örneğin; hangi parçaların tek olarak çizileceği, hangi 

parçaların birlikte aynı kâğıda çizileceği, ölçeklerinin ne olacağı vs.).  

 Uygun kâğıt boyutunun seçimi yapılır (Örneğin; A4-A3). 

 Simetrik parçalarda iki temel eksen öncelikle çizilir. Simetrik olmayan 

parçalarda öncelikle bir temel eksenle referans yüzeyi çizilir (Resim 1.27). 

 Görünüşlerin çizimi (ana çizgiler) yapılır. 

 Diğer eksen çizgileri çizilir.  

 Resim bütünlüğünü sağlayacak diğer çizgiler çizilir.  

 Ölçülendirme yapılır. 

 Yüzey işaretleri ve toleranslar oluşturulur. 

 Varsa diğer bilgiler yazılır. 

 Antet oluşturulur. 

 

 

Resim 1.27: Resim kâğıdı 
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Resim 1.28: Resim kâğıdı  
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Resim 1.29: Yapım resmi 

DIN 3.4265 1/1 2 Enj.Şişirme Kalıp Gövdesi Kadir Devren 001.01

N3

N1

N2

N2

N1

N1 N2

raybalanmış

taşlanmış

taşlanmış

Gereç Ölçek Sayı Parçanın Adı Çizen Resim Numarası

GENEL TÖLERANS
0,5<3 3<6 30<1206<30
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Resim 1.30: Yapım resmi  

Enj.Şişirme Taban KalıbıDIN 3.4265

Gereç Ölçek

1/1

Parçanın AdıSayı

1

Resim Numarası

Kadir Devren

Çizen

001.02

N1N3 N2

N1
N2

GENEL TÖLERANS
0,5<3 3<6 30<1206<30
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Resim 1.31: Yapım resmi / 

Ø4,5 deliğe 90° havşa 

derinlik 4 mm

DIN 1.2316

Gereç Resim Numarası

Enj.Şişirme Çene Kalıbı21/1

Ölçek Sayı Parçanın Adı

Kadir Devren

Çizen

001.03

N1N3 N2

GENEL TÖLERANS
0,5<3 3<6 30<1206<30
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Resim 1.32: Yapım resmi 

Gereç Ölçek Parçanın AdıSayı Çizen Resim Numarası

Gereç Ölçek Resim NumarasıParçanın AdıSayı Çizen

pahlar 0,5 mm

pahlar 0,5 mm

1/1 2 Kadir Devren 001.04

DIN 1.2316 1/1 2 Kadir Devren 001.05

Enj.Şişirme Kolon Mili

Enj.Şişirme Kolon Burcu

DIN 1.2316

N1

N1

GENEL TÖLERANS
0,5<3 3<6 30<1206<30

GENEL TÖLERANS
0,5<3 3<6 30<1206<30
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Resim1.33: Yapım resmi 



 

 35  

 

 

Resim 1.33. a: Komple resim 

6

1

2

7

3

8

4

5

Ölçek

1/2

Enj.Şişirme Kalıp Gövdesi

Parçanın Adı

Resim Numarası

001.00

MAZHAR ZORLU 

PLASTİK END. MESLEK 

LİSESİ

ENJEKSİYON ŞİŞİRME KALIBI

Onay
Kontrol
Çizen

Tarih Adı Soyadı İmza

Sayı Montaj Nr. Resim Nr. AçıklamaGereç

Parça Toplam Sayısı

2

Enj.Şişirme Taban Kalıbı1

2
2

Enj.Şişirme Kalıp Çenesi

Enj.Şişirme Kolon Mili
2 Enj.Şişirme Kolon Burcu
2

16
Enj.Şişirme Gövdesi Taşıyıcı Plaka
Havşa başlı cıvata M8x40

6

001.01

001.02
001.03

001.04

001.05
001.06
001.07
001.08

1

2
3

4

5
6
7
8Havşa başlı cıvata M4x25

33

Hazır
Hazır

Hazır

Hazır

DIN 3.4265
DIN 3.4265
DIN 1.4140

DIN 1.4140

DIN 1.2316

DIN 1.2316

DIN 1.7131
DIN 1.7131

Kadir Devren

Mustafa Yılmaz

Tekin Balkız
15.10.2007
20.10.2007

21.10.2007

GENEL TÖLERANS
0,5<3 3<6 30<1206<30
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Plastik enjeksiyon şişirme kalıplarının üretimine geçilmeden önce kalıbın tüm detay 

ve montaj resimleri ayrıntılı olarak teknik resim kurallarına uygun bir şekilde çizilmiş 

olmalıdır. Çizimde meydana gelebilecek yanlış bir ölçülendirmenin veya yetersiz görünüş 

çizimlerinin kalıbın hatalı işlenmesine neden olabileceği, bunun da büyük maliyetlere yol 

açacağı unutulmamalıdır. 

 

Detay resimleri çizilirken çizimi yapılan kalıp elemanı ile birlikte çalışan diğer kalıp 

elemanlarının özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Kalıp üzerindeki standart kalıp elemanlarının detay resimlerinin çizilmesine gerek 

yoktur. Ancak seçilen standart kalıp elemanın çalışacağı yere uygun özellikte olup 

olmadığına özellikle dikkat edilmelidir. 

 

Resim 1.34’te bir plastik enjeksiyon şişirme kalıbı, montajlı ve montaj yapılmamış 

(demonte) şekilde gösterilmiştir. 

 

Resim 1.34: Plastik enjeksiyon şişirme kalıbı  (açık) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.34. a: Plastik enjeksiyon şişirme kalıbı (kapalı) 
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1.5. Frezeleme ve Freze Tezgâhları 
 

1.5.1. Frezelemenin Tanımı 
 

Kendi ekseni etrafında dönen freze çakısının altından iş parçasının ileri-geri hareketi 

sayesinde yapılan talaş kaldırma işlemidir. Kesme hareketi takım tarafından, ilerleme 

hareketi ise iş parçası tarafından yapılır. Freze ile düz yüzeyler eğrisel yüzeyler, dişli çarklar 

ve kanallar açılır. 

 

Frezeleme işlemi iki gurupta toplanabilir. 

 

 Çevresel frezeleme: Freze çevresindeki kesici dişler talaş kaldırır ve meydana 

gelen yüzey, çakının dönme yüzeyine paraleldir. Bu usulle düzlemsel ve profilli 

yüzeyler elde edilir. 

 Alın frezeleme: Freze çakısının alnındaki ve çevresindeki kesici dişlerin ortak 

etkisiyle elde edilen yüzey, çakının dönme eksenine dikeydir. Özellikle kesme 

işleminin büyük bir kısmı çevredeki dişler tarafından yapılır ve alındaki dişler 

de ince işleme etkisi yapar. 

 

1.5.2. Freze Tezgâhı Çeşitleri 
 

Çeşitli tip ve ölçülerde pek çok freze tezgâhı varsa da bunların çoğu birbirine benzer. 

Sütunlu ve konsollu olanlar çoğunlukla okul ve endüstri atölyelerinde kullanılır. Sütunlu ve 

konsollu denmesinin sebebi, fener milinin bir sütun içine yerleştirilmiş olmasındandır. 

 

Freze tezgâhlarını yapılarına göre dört grupta incelemek doğru olur: 

 

 Sütunlu ve konsollu tip freze tezgâhları 

 Yatay freze tezgâhı 

 Düşey freze tezgâhı 

 Üniversal freze tezgâhı 

 

 İmalat ve gövde tipi freze tezgâhları 

 Planya tipi freze tezgâhları 

 Özel freze tezgâhları 

 Kopya freze tezgâhları 

 Elektronik ve hidrolik kumandalı freze tezgâhları 

 

1.5.2.1. Sütunlu ve Konsollu Tip Freze Tezgâhları 
 

 Yatay freze tezgâhı 

Freze çakılarının takıldığı malafa milli yataya paraleldir. Bunlar tek tek işlenen 

parçaların yapımında olduğu kadar seri imalat için de elverişli tezgâhlardır. Tezgâhın tablası 

elle veya otomatik olarak ilerletilir. Tabla aşağı yukarı ve sağa sola hareket ettirilir.  
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Elektrik motorundan aldığı hareket, hız kutusu vasıtası ile malafa miline iletilir ve 

çeşitli devir sayılarında işlemler yapılır. Büyük yapılı tezgâhlarda tablanın rahat hareketi için 

ayrıca bir elektrik motoru daha vardır ( Resim 1.35). 

 

Resim 1.35: Yatay freze tezgâhı 

 Düşey freze tezgâhı 

 

Bu tezgâhlarda, freze çakısının takıldığı başlık ve konumu yataya dik durumdadır. 

Ayrıca başlığı çeşitli açı altında dönebilen tezgâhlarda açılı işlemler yapmak mümkün 

olmaktadır. Başlığın dönmesiyle yatay ve düşey konumdaki bütün işlemler yapılabilir. 

Tezgâhın tablası yatay frezede olduğu gibi hareket ettirilir. Pirinç, bronz olmaları kullanma 

alanını genişletmiştir (Resim 1.36). 

 

Resim1.36: Düşey freze tezgâhı 
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 Üniversal freze tezgâhı 

 

Bu tezgâh, yatay ve düşey freze tezgâhlarının bir arada düşünülmüş ve geliştirilmiş 

hâlidir. Bu tezgâhlarda tablanın sağa ve sola 45° dönmesi sağ ve sol helis dişlerin otomatik 

bir şekilde açılması en önemli özelliklerindendir. Tablanın elle veya otomatik olarak hareketi 

sağlanabilir. Tablanın eğiklik konumunun rahatlıkla temini için açılı bölüntüler yapılmıştır 

(Resim 1.37). 

 

Resim 1.37: Üniversal freze tezgâhı 

 

1.5.2.2. İmalat ve Gövde Tipi Freze Tezgâhları 
 

Yalnız seri üretim yapan fabrikalarda kullanılır. Tezgâhın sabitleştirilmiş bir tabla 

desteği veya gövdesi vardır. Tabla yatay olarak ileri geri hareket edebilir. Fener mili, özel 

kutu biçimindeki bir araba içine bağlanmıştır. Freze çakısının içeri veya dışarı doğru ayarları 

fener milinin hareketi ile sağlanır. Tezgâh bir kere hazırlandıktan sonra işlem kısmen veya 

otomatik olarak yapılır. Bundan sonra tezgâhta yalnız iş parçasının bağlanması ve sökülmesi 

gibi hazırlıklar yapılır. 

 

1.5.2.3. Planya Tipi Freze Tezgâhları 
 

Bu tip freze tezgâhı, en ağır cinsten işler için kullanılır. Bu bir dereceye kadar planya 

tezgâhına benzer. Fakat bunun yatay ve yan sütunları üzerinde bağlanmış freze tezgâhı 

başlıkları vardır. Büyük veya oldukça uzun iç parçaları üzerine aynı zamanda birçok işlemi 

uygulamak için kullanılır. 
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1.5.2.4. Özel Freze Tezgâhları 
Yapılacak işin özelliğine göre geliştirilmiş olan freze tezgâhlarıdır. 

 

 Kopya freze tezgâhı 

 

Kopya freze tezgâhlarında freze çakısının bir şablon veya mastar kalıbı, özel 

hazırlanmış bir pimle, hidrolik güç yardımıyla izlemesidir. Kopya tezgâhlarında düzenli ve 

güçlü ilerleme, sonsuz ayar imkânı ancak hidrolik güçle sağlanabilir. Endüstride belirli 

profilde çok sayıdaki iş parçasını özdeş olarak işleyebilmek için kopya tezgâhlarından 

yararlanılır. Dikiş makinesi, silah ve çeşitli makine parçalarıyla kalıp parçaları ile kalıp 

yapımında elverişlidir (Resim 1.38). 

 

Resim 1.38: Kopya freze tezgâhı 

 

 Elektronik ve hidrolik kumandalı freze tezgâhları 

 

Dişli çark sistemlerinin büyük ölçüde kalktığı bu tezgâhlarda kumanda elektronik ve 

hidrolik olarak yapılmaktadır. Çalışma sistemleri tamamen hidrolik olarak donatılmıştır. Bu 

tezgâhlarda kumanda kolaylığı ve zaman tasarrufu ile çok düzgün ve hassas işler elde etme 

imkânı vardır. 
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1.5.3. Freze Tezgâhının Önemli Kısım ve Parçaları 

 

Resim 1.39: Freze tezgâhının kısımları 

 

Resim 1.39’da bir freze tezgâhı ve kısımları gösterilmiştir. 

 

 Gövde 

Büyük iş parçalarının zorlanmasına dayanabilecek şekilde imal edilir. Tezgâhın en 

büyük kısmını teşkil eder. Font dökümden yapılır. 

 

 Konsol 

Üzerinde arabayı ve tablayı taşıyan destekli, dik doğrultuda aşağı ve yukarı hareket 

eder. Fonttan yapılır. 

 

 Araba 

Tezgâhın enine hareketini sağlayan elemandır. Yatay ve düşey freze tezgâhlarında 

bulunur. 

 

 Tabla 

Konsolun üzerine yerleştirilmiş, sağa sola hareket eden, iş parçasının üzerine 

bağlandığı tabladır. İş parçasını ve çeşitli aygıtları bağlayabilmek için tablanın üzerine T 

kanalları açılmıştır. Alt tarafına da hareketini sağlayabilmesi için kırlangıçkuyruğu kanallar 

açılmıştır. Fonttan yapılır. 

 

 Yardımcı aygıtlar 
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 Başlık 

Özel bir şekilde hazırlanan başlıklar, gövdenin başlık bağlanan kısmına bağlanarak 

tezgâhın kapasitesini yükseltir. Ayrıca değişik işlere göre değişik biçimli başlıklar 

geliştirilmiştir. 

 

 Döner tabla 

Sonsuz vida ve çark sistemi ile 360° döndürülebilen döner tablalar, tezgâhın en önemli 

kısımlarından biridir. Büyük yapılı döner tablaların hız kutusundan aldığı hareketi otomatik 

olarak döndürme imkânı vardır. Üzerine iş parçası bağlanabilmesi için tablada olduğu gibi T 

kanalları vardır. Döner tabla ile işlerin döndürülerek açılması ya da açılı işlemlerde 

kullanmak için elverişlidir. 

 

 Malafalar ve yatakları 

Malafalar, üzerine freze çakılarının bağlandığı bir mildir. İşin tabladaki konumuna 

göre çakının nereye bağlanacağını tespit için kısa boyda ve çok sayıda, içi boş, silindirik 

parçalardan ibaret olan bileziklerle tespit edilir. Bu bilezikler standart yapılmıştır. Yan yana 

takılarak freze çakısı aralarına kamalanır. Malafa yatakları, freze tezgâhı üzerinde iki adet 

bulunur ve tezgâhın sarsıntısız, düzenli çalışmasını temin eder. 

 

 Divizör  

İş parçasının çevresine eşit bölüntülü kanallar veya yüzeyler işlemek için hem tespite 

hem de döndürmeye yarayan aygıttır. Bunun bir bölme başlığı ve karşılık puntası vardır. İş 

parçası iki punta arasına bağlanır ve işlem yapılır. Bu aygıtla bir mil veya cıvatanın ucuna 

kare veya altıgen baş işlemek, rayba veya kılavuz olukları açmak, ayrıca her çeşit dişli çarkın 

dişlerini açmak için kullanılır (Resim 1.40). 

 

 

 

Resim 1.40: Divizör 

 

1.5.4. Freze Çakılarını Biçimlerine Göre Tanıtılması ve Kullanıldığı Yerler 
 

Kendi ekseni etrafında dönen ve genellikle çok dişli ağızlarıyla talaş kaldırma işlemi 

yapan kesiciye freze çakısı adı verilir. 
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1.5.4.1. Silindirik Frezeler 
 

Adından da anlaşıldığı gibi silindir biçimli olarak yapılır. Dişler çevre dış yüzeyi 

üzerinde olup düz ve helis kanallar şeklindedir. Helis kanallı frezeler birkaç diş birden kesme 

yaptığı için düz kanallı freze çakılarına göre daha rahat ve sessiz keser. Bir freze çakısının 

ucundan bakıldığı zaman eğer diş kanalı saat akrebi yönünde bükülerek uzaklaşıyorsa buna 

“sağ helis”, eğer ters yöne doğru ise buna da “sol helis” denir. Resim 1.41’de sağ ve sol helis 

kanallı freze çakıları görülmektedir. Makine parçalarının yüzeylerinin frezelenmesinde 

kullanılır. 

 

Resim 1.41: Sağ ve sol helis kanallı silindirik frezeler 

 

1.5.4.2. Kanal Frezeleri 
 

Bu tür freze çakılarının silindirik freze çakılarından farkı sadece dar olmalarıdır 

(Resim 1.42). Bu çakıların bazılarının çevre yüzleri, bazılarının hem çevre hem de alın 

yüzlerini keser. İsminden de anlaşıldığı gibi kanal açmak veya mevcut kanalları genişletmek 

için kullanılır.  

 

Resim 1.42: Kanal freze çakısı 

 

1.5.4.3. Alın Frezeleri 
 

Hem çevre hem de alın yüzeyinde kesici dişleri vardır (Resim 1.43). Alın frezeleri ile 

düzlem yüzeyler ve kanallar açılabilir. Ayrıca aynı anda birbirine dik iki yüzeyi işlemek 

mümkündür.  

 

Resim 1.43: Alın freze çakısı 
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1.5.4.4. Açı Frezeleri 
 

Resim 1.44’te de görüldüğü gibi uçları açılı olarak sivriltilmiş freze çakılarıdır. 

Genellikle 30° -  45° -  60° - 75° - 90° vb. açılarda bulunur. Tek tarafı açılı veya çift tarafı 

açılı olarak da bulunur. Büyük çaplı olanlar ortadan delikli, küçük çaplı olanları ise saplı 

olarak imal edilir. Kırlangıçkuyruğu ve benzeri profiller bu açı freze çakıları ile açılır. 

 

 

Resim 1.44: Açı freze çakısı 

 

1.5.4.5. Parmak Frezeler 
 

Hem çevrelerinde hem de alın yüzeylerinde iki veya daha fazla kesici ağızları vardır. 

Silindirik veya konik saplı olarak imal edilir. İnce ve küçük parçaların kenarlarını dik 

işlemek, kama kanalları açmak gibi işlemlerde kullanılır (Resim 1.45). 

 

Resim 1.45: Parmak freze 

 

1.5.4.6. “T ” Frezeler 
 

Hem çevrede hem de alın yüzeyinde kesici dişler bulunur. Silindirik veya konik saplı 

olarak imal edilir. Düz ve helis kanallı olarak yapılır. T ” kanalları, kama kanalları gibi 

kanallar açmak için kullanılır (Resim 1.46). 

 

Resim 1.46: “T” freze çakısı 
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1.5.4.7. Modül Frezeler 
 

Standart dişli çark profillerini açmak için kullanılır. Bu freze çakıları diş 

büyüklüklerine göre normlaştırılır. Her seride 8 veya 16 freze çakısı bulunur. Modül freze 

çakısı 1’den 8’e veya 16’ya kadar numaralandırılmış olup her numaranın hangi sayılardaki 

dişli çarkları açacağı üzerinde yazılmıştır (Resim 1.47). 

 

 

Resim 1.47: Modül freze çakısı 

 

 

1.5.4.8. Biçim (Profil)Frezeler 
 

Çeşitli profillerin işlenmesi için kullanılan freze çakılarıdır. En çok kullanılanları 

içbükey ve dışbükey olanlarıdır. İhtiyaca göre özel olarak değişik profillerde imal edilir 

(Resim 1.48). 

 

 

Resim 1.48: Profil freze çakısı 

 

1.5.5. Freze Çakılarının Tezgâha Bağlanması 
Freze çakılarının tezgâha bağlanmasında kullanılan pek ok usul vardır. En yaygın 

ulanılan bağlama metotları şunlardır:  

 

1.5.5.1. Freze Çakılarının Fener Miline Bağlanması 
 

Ortası delikli freze çakıları uzun ve kısa malafa milleriyle, saplı freze çakılarının 

büyükleri özel sıkma düzenleriyle, küçükleri de pens-mandren tertibatı ile freze tezgâhı fener 

miline bağlanır. Delikli freze çakıları, malafa adı verilen bir milin üzerine takılır. Bu milin 

üzerindeki konik kısım tezgâh fener milinin uygun konik yuvasına sokulup arkasından bir 

vida ile çektirilerek tespit edilir (Resim 1.49). 
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Resim 1.49: Malafa milinin fener miline takılması 

 

1.5.5.2. Freze Çakılarının Malafalara Bağlanması 
 

Uzun malafayı fener miline bağlamak için üst başlık vidaları gevşetilerek malafa boyu 

kurtaracak kadar çekilir ve gövdeye tespit edilir. Arka destek yatağı üst kızağa geçirilerek 

başlığa monte edilir. Malafa somunu sökülür. Freze çakısı mümkün olduğu kadar tezgâh 

gövdesine yakın bağlanacak şekilde malafa bileziklerinin bir kısmı çıkarılır. Freze çakısı 

kesme yönüne göre malafa somununu sıkacak şekilde malafaya takılır. Üzerine malafa 

bilezikleri ve yatak bileziği silinerek takılır. Ön destek yatağı temizlenerek malafa mili 

üzerindeki yatak bileziğine yerleştirilir. Üst başlığa monte edilir. Daha sonra malafa mili 

somunu uygun bir anahtarla sıkıştırılır (Resim 1.50). 

 

 

Resim 1.50: Mors konik saplı malafa ve freze çakısı 
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Freze çakısı malafa miline takılırken malafa üzerinde serbestçe kaymalı. Çakıya 

çekiçle vurulmamalıdır. Aksi hâlde malafa mili bozulur. Çakı da kırılır. 

 

 

Resim1.50.a: Freze tezgâhı üst başlık ve aparatları 

 

Malafa somunu ön yatak çıkarılmadan gevşetilmelidir. Aksi hâlde malafa mili eğilir. 

 

 

Resim 1.51: Malafa miline takılan freze çakısı 

 

Freze çakısını sökmek için tezgâh motoru durdurulur ve ağır devire alınır. Malafa 

somunu anahtarla gevşetilir. Ön yatak tespit vidası gevşetilerek dışarı alınır. Malafa somunu 

elle sökülür. Bilezikler elle dışarı alındıktan sonra freze çakısı çıkarılır. 

 

Kısa malafalar da fener miline monte edildikten sonra freze çakısının kalınlığına göre 

bilezikler kullanılarak malafa vidası alından sıkıştırılır. 
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Resim 1.52: Kısa malafa mili ve uç vidasının dik başlığa takılışı 

 

1.5.5.3. Saplı Freze Çakılarının Pens Adaptörü ve Tutucularla Bağlanması 
 

Mors konikli freze çakısının fener miline mors koniği ile bağlanması, silindirik saplı 

freze çakısının fener miline bağlanması, genellikle özel sıkma düzenleri ile yapılır. 

 

 

Resim 1.53: Parmak freze çakısının pense takılışı ve sıkılması 
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Resim 1.54: Pens takımı 

 

Küçük çaplı saplı freze çakıları pens-mandren tertibatıyla bağlanır. Adaptör adı da 

verilen bu yöntemde delik çapları, değişik ölçülerde yapılmış bir seri takım pens takımı ile 

kullanılır. Bu takımdan bağlanacak freze çakısı çapına uygun olan pens seçilerek adaptöre 

takılır. Daha sonra freze çakısı pens içine yerleştirilir ve adaptör somunu ay anahtarla sıkılır. 

 

Resim 1.55: Pens adaptör takımı ve malafa mili 

 

1.5.6. Mengenenin Tezgâha Bağlanması 
 

Mengeneler tezgâha bağlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

 

1.5.6.1. Ağızlar Gövdeye Paralel  
 

İşlenen parçaların hassasiyetinin istenilen değerde çıkması mengenenin tezgâh 

tablasına çok iyi bağlanması gerekir.  

 

Mengene çeneleri komparatörle kontrol edilerek tezgâh tablasına bağlanır (Resim 

1.56). 

 

 Tablanın üzeri temizlenir. 

 Mengenenin alt yüzeyi temizlenir. 
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 Mengene, tabla üzerine ağızlar gövdeye paralel gelecek şekilde konur ve cıvata 

hafif sıkılır. 

 Komparatör malafaya bağlanır. 

 Komparatör ucunun mengene hizasına gelmesi için tabla hareket ettirilir. 

 Komparatör ucu mengenenin sabit çenesine dayatılarak birkaç devir yaptırılarak 

sıfıra ayarlanır. 

 Tabla sağa-sola hareket ettirilerek ağızların gövdeye paralellikleri kontrol edilir. 

 Paralelliklerini sağlamak için mengeneye hafifçe vurulur. 

 Çenenin her iki tarafında komparatörden okunan değer aynı olmalıdır. 

 Cıvata ve somunlar sıkılır. 

 

 

Resim 1.56: Mengene ağızlarının komparatörle gövdeye paralellik ve diklik kontrolü  

 

 

 1.5.6.2. Ağızlar Gövdeye Dik 
 

Mengene çenelerinin gövdeye dikliğini paralellikte takip edilen adımlar aynen yapılır. 

Sadece tabla enine hareket ettirilecektir. 

 

1.5.7. İş Parçasının Tezgâha Bağlanması 
 

1.5.7.1. Mengeneyle Bağlama 
 

Mengene, tablaya mengene gövdesinden geçen uygun cıvatalara, tabla üzerindeki T 

kanallarından yararlanılarak bağlanır. Mengene vidası döndürüldüğü zaman hareketli çene 

kızak üzerinde sağa ve sola hareket ederek iş parçasının bağlanıp sökülmesini sağlar. İş 

parçasının bağlanması sırasında iş parçası altında uygun bir altlık konur. İş parçasının altlık 

üzerine iyi oturmasını sağlamak için pirinç bir malzemeyle iş parçası üzerine vurulurken iş 

parçası kuvvetlice sıkılır. 
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 Vidalı mengenelerle bağlama 

 

Endüstride en çok kullanılan mengene çeşididir ( Resim 1.57). Küçük parçalarda iş 

parçasının altına taşlanmış uygun altlıklar konur.  

 

 İş parçası daima sabit çene tarafına sıkıştırılır.  

 Küçük iş parçalarını mengenede sıkarken hareketli çene tarafına yuvarlak 

parça konur. Böylece işlenen yüzeyler birbirine dik olur. 

  

Resim 1.57: Vidalı mengene ve işin bağlanması 

 

1.5.7.2. Cıvata ve Pabuçlarla Bağlama 
 

Pabuç uygun şekilde yerleştirilmeli ve altına konacak takozun yüksekliği tam 

olmalıdır. Cıvata iş parçasına mümkün olduğu kadar yakın bağlanmalıdır. Pabuç iş parçası 

üzerine ve takoza oldukça geniş bir yüzeyle ve iyice oturtulmalıdır. Takozun yüksekliği 

pabucu iş parçası yüzeyine paralel bastıracak bir değerde olmalıdır. Basınç altında esneyecek 

olan iş parçaları alttan yeterince desteklenmemeden pabuçla bağlanmamalıdır. 

 

 

Resim 1.58: Bağlama elemanları 
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 Bağlama cıvata ve somunları 

 

Freze tezgâhlarında bulunan “T ” kanallarına uyan ölçülerde yapılmış olan cıvatalar, 

genellikle başları kare olarak yapılır. Rondela ve somunlarla birlikte sıkma işleminde 

kullanılır.  

 Pabuçlar ve çeşitleri 

 

İşlenecek parçayı tezgâh tablasına bağlayan makine parçalarıdır. Bu parçaların yassı, 

çatal, başlı ve özel amaçlı pabuçlar olarak birçok çeşidi vardır. 

 

 

Resim 1.59: Bağlama pabuçları 

 

Resim 1.60: Komparatörle iş parçasının gövdeye paralel bağlanması  

 

 Civata ve pabuçlarla bağlama kuralları 

 

 Pabuçlar uygun şekilde yerleştirilmeli ve altına konacak takozun 

yüksekliği tam olmalıdır. 

 Takoz, yüksek veya alçak olursa pabuç tam sıkma yapmaz. 

 Cıvata iş parçasına yakın olmalıdır. 

 Pabuç, iş parçası ve takozun üzerine geniş yüzeyle oturmalıdır. 
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Resim 1.61: İş parçasının cıvata ve pabuçlarla bağlanması 

 

1.5.7.3. Özel Bağlama Kalıp ve Araçları, Sinüs Tablalarıyla Bağlama 
 

Çok çeşitli iş parçaları olduğundan bunları tezgâh tablasına bağlamak için değişik 

şekillerde hazırlanan parçalardır. Özel bağlama kalıplarına iş kalıpları da denilmektedir. 

Parça sayısı çok fazla olan malzemeler için düşünülür. 

 

Sinüs tablaları prizmatik bir kısımla uçlardaki iki silindirden meydana gelir. Çeşitli 

eğiklikteki parçaların tezgâh tablasına bağlanması için kullanılır. 

 

 

1.5.7.4. Divizöre Bağlama 
 

Gerekli temizlik yapıldıktan sonra uygun üçayaklı üniversal ayna divizör miline 

takılır. Ayna anahtar ile iş parçası çapından biraz fazla açılır. İş parçası ayaklar arasına konur 

ve ayaklar ile yaklaştırılır. İş parçası kuvvetle sıkılır. İş parçasının çok kolay bağlanmasına 

imkân veren bu aynalara silindirik, üçgen, altıgen biçimli işler bağlanabilmektedir. 

 

 Amerikan aynasıyla 

 

Genellikle kısa parçaları bağlayıp işlemek için kullanılır. 
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 Ayna – punta arasında 

 

Freze tablasının ortasına gelecek şekilde gezer punta ve divizör yerleştirilir. Divizör ve 

punta yatay konumda değilse ayarlanır. Gezer punta ve divizörün punta yükseklikleri kontrol 

edilir. Divizöre üç ayaklı üniversal ayna takılır. İş parçası ayna ayakları arasına alınır. Gezer 

punta iş parçasının diğer ucuna uygun mesafede tespit edilir. 

 

 Fırdöndü aynası ve punta (iki punta arasında) bağlama 

 

İş parçasının her iki ucuna punta deliği açılmış olması gerekir. Parçanın bir ucuna 

fırdöndü bağlanır. Bu uç divizör tarafına denk getirilerek bağlanır. 

 

Fırdöndü, iki punta arasına bağlanan iş parçalarının divizörle beraber dönmesini 

sağlar. İş parçası veya malafa üzerine bağlanır. Fırdöndünün kıvrık kuyruğu divizörün punta 

çatalı arasına girer. 

 

 

Resim 1.62: Divizör ve punta 

 

1.5.8. Düzlem Yüzey Frezeleme 
 

Tezgâhın çalıştırılmadan önce yapılacak işlemler şöyle sıralanabilir: 

 

 Freze milinin devir sayısı, tezgâhın gövdesi üzerindeki kolları uygun konuma 

getirilmesi sureti ile sağlanır. 

 İş parçasının konumu ve talaş derinliği, konsolun yükseltilmesi alçaltılması ile 

düzenlenir. Düşey ilerleme için el tekerinden veya otomatik koldan yararlanılır. 

 Enine hareket için enine ilerletme el tekerinden yararlanılır. İş parçası bu 

ayarlamayla frezenin altında istenilen konma getirilir. 

 Tablanın boyuna hareketi için tabla el tekerinden yararlanılır. Tablanın hareketi 

otomatik olarak da sağlanır. 

 

1.5.8.1. Düzlem Yüzeyin Durumu ve Büyüklüğüne Göre Freze Çakısı Seçmek 
 

Bir düzlem yüzeyi frezelemek için en çok kullanılan iki metot vardır. Birincisi 

“Çevresel Frezeleme” ikincisi “Alın Frezeleme” yöntemidir. 
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Çevresel frezeleme, malafaya takılan silindirik bir freze çakısı ile yapılır. Alın 

frezeleme işleminde, genellikle sert maden uçlu kesici takımlar kullanılır. İşlenecek parçanın 

yüzey genişliğinden çok az büyük olan freze çakısı seçilir. Seçilen freze çakısı çapı iş 

parçasının genişliğinden mümkün olduğu kadar az büyük olmalıdır. 

 

Resim 1.63: Düzlem yüzey frezeleme 

Uçları körelmiş çakıları seçmeyiniz. Gereğinden büyük çapta freze çakısı 

kullanmayınız. Bu hem iş gücü hem de zaman kaybına neden olur. 

 

1.5.8.2. Freze Çakısı Dönüş Yönüne Göre Tabla İlerleme Yönünün Açıklanması 
 

Freze çakısının dönüş yönüne göre kaldırılan talaşın üzerimize fırlamayacağı şekilde 

tabla ilerlemesi seçilir. Ya da koruma sacı kullanılır. Aynı yönlü veya zıt yönlü frezeleme 

seçilebilir. En çok zıt yönlü frezeleme tercih edilir. Aynı yönlü frezelemede kesici ağızlar 

kırılabilir. Freze çakısının kesici ağızları ters yönde dönmemelidir. Aksi takdirde frezeleme 

esnasında uçlar kırılır. 
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Resim 1.64: Freze çakısının yönü tayin edilerek düzlem frezelemenin yapılması 

 

1.5.8.3. İşe Uygun Talaş Derinliği ve İlerleme Ayarı 
 

Kesici takım iş parçası üzerine değinceye kadar konsol kaldırılır. Sıfırlama işlemi 

yapılır. Kesici takım ve iş parçası cinsine göre uygun talaş derinliği (1-3mm) verilir. İlerleme 

hızı seçilerek konsol üzerinden ayarlanır. Talaş derinliği ve ilerleme hızı gibi değerler 

işlenecek parçaya göre ve freze çakısına göre değişeceğinden ilgili kataloglardan bakılabilir. 

Hata yapma riski göz önünde bulundurularak ilk talaş elle verilmelidir ve ölçme kontrol 

yapılmalıdır. 

 

Resim 1.65: İnce talaş verilmiş düzlem yüzey frezeleme 

1.6. Raybalama 
 

Raybalama, deliği hassas bir yüzey kalitesi ile istenilen ölçüye getirmek için yapılan 

bir işlemdir. Matkapla delinen delik tam ölçüsünde olmadığı gibi hassas bir iş için delinen 

yüzey de gerekli düzgünlükte olmaz. Hassas ve düzgün bir yüzey elde edilmek istenirse 

delik, önce ölçüsünden biraz küçük delinir sonra tam ölçüsüne getirmek üzere raybalanır. 

 

1.6.1. Rayba Çeşitleri 
 

1.6.1.1. Silindirik Raybalar 
 

 Bu raybalar silindirik deliklerin raybalanması için kullanılır. 
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Resim 1.66: Silindirik raybalar (düz oluklu- helis oluklu) 

 

1.6.1.2. Konik Raybalar 
 

Konik deliklerin raybalanmasında kullanılan bu raybaların hem kaba hem de ince 

işleme için bütün standart ölçüleri vardır. 

 

 

Resim 1.67: Konik raybalar 

 

1.6.1.3. Ayarlı Raybalar 
 

Raybaların en verimlisi ayarlı olanlarıdır. Ölçüsünün üstünde ve altında, yeterli bir 

aralıkta istenilen çapa göre ayarlanabilir. Bu aranan bir özelliktir. 

 

 

Resim 1.68: Ayarlı raybalar 

 

 

Resim 1.68. a: Ayarlı raybalar 

1.6.1.4. El Raybaları 
 

El raybaları özellikle ince işleme ve bitirme raybası olarak kullanıldığından hemen 

ağızların tam boyunca düz taşlanır. Raybanın deliğe kolay girebilmesi için ucu konik 

yapılmıştır. Bir boşluk elde etmek için ağızların sırtı boşaltılmıştır. Sapın ucu daha önce 

delindiği gibi buji kolunun takılması için dört köşe yapılır. 
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Resim 1.69: El raybaları 

 

1.6.1.5. Genişlemeli Raybalar  
 

Bu raybaların gövdesi genişler. Bunun için iç kısmı konik delinmiş yanları 

ayartılmıştır. Genişleme, bir ucuna vida, diğer ucuna da anahtar ağzı açılmış konik bir parça 

ile yapılır. Bu, bir ayarlı rayba olmadığı gibi çap büyütme de söz konusu değildir. Burada 

amaç standart ölçüdeki delikleri ince işlemekte kullanılan bir raybayı genişlemeli yaparak 

körlendikçe bileyerek onun ömrünü uzatmaktır (Tablo 1.1). 

 

 

Raybalama işlemleri için (ön boşaltmaları yapılmış delikler) aşağıda 

verilen değerlerin kullanılması tavsiye edilir. 
NOTLAR 

Ön raybalama 

işleminde tablo 

değerleri %50 

yükseltilmelidir

. 

Taşlanmış ve 

ayarlı takma 

uçlu raybalarda 

talaş pasosunun 

azaltılmış 

olması tavsiye 

edilir. 

Malzeme 
Rayba anma çapı - mm 

3 – 5 5 – 10 10 – 20 20 – 30 30 üzeri 

Çelik 0,1–0,2 0,2 0,2–0,3 0,3–0,4 0,4–0,5 

Çelik 0,1–0,2 0,2 0,2 0,3 0,3–0,4 

Çelik döküm 0,1–0,2 0,2 0,2 0,2–0,3 0,3–0,4 

Gri döküm 0,1–0,2 0,2 0,2–0,3 0,3–0,4 0,4–0,5 

Temper döküm 0,1–0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 

Bakır 0,1–0,2 0,2–0,3 0,3–0,4 0,4–0,5 0,5 

Prinç, bronz 0,1–0,2 0,2 0,2–0,3 0,3 0,3–0,4 

Hafif metal 0,1–0,2 0,2–0,3 0,3–0,4 0,4–0,5 0,5 

Plastik-sert 0,1–0,2 0,3 0,4 0,4–0,5 0,5 

Plastik-yumuşak 0,1–0,2 0,2 0,2 0,3 0,3–0,4 

Tablo 1.1: Raybalama işlemleri için tavsiye edilen ölçü aralığı ve paso miktarı (mm) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Perspektifi ve ölçüleri verilen parçanın enjeksiyon şişirme kalıbını teknik resim 

kurallarına uygun olarak çiziniz? 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim alanını hazırlayınız. 
 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Çizimi yapılacak olan kalıp projesinin 

çizim alanındaki maksimum genişlik 

ve yüksekliklerini belirleyiniz. 

 Kullandığınız çizim programının 

(Auto - Cad, Solidworks) kullanıcı 

ayarlarını (katmanlar, çizgiler, renk, 

format, limit vb.) yapınız. 

 Resim çizim limit ölçülerini 

belirledikten sonra bu ölçülere en 

uygun standart resim kâğıdını seçiniz 

(A0, A1, A2, A3, A4, A5). 

 Montaj resmini çiziniz. 

 

 

 Tasarımları ve kroki resimleri 

tamamlanmış enjeksiyon kalıbının 

montaj resmini çizerken kalıp 

elemanlarının montaj sırasına dikkat 

ediniz. 

 Çizim alanında referans noktası 

belirleyiniz, bu nokta eksen çizgisi 

veya ana çizgilerden biri olabilir. 

 Çizime eksen çizgilerinden başlayınız, 

ana çizgileri ve yardımcı çizgileri 

çizerek montaj resmini çizim kâğıdına 

yerleştiriniz. 

 Bilgisayar destekli teknik resim çizim 

modüllerinden faydalanınız. 

 Detay resimlerini çiziniz. 
 

 

 

 Montaj resimlerinden kalıp ve kalibre 

elemanlarının yapım resimlerini önce 

kroki olarak çiziniz. 

 Kalıp elemanlarının özelliklerini, 

üretilecek profil ürünün şekil ve 

malzeme yapısını, kalıbın çalışma 

şartlarını (ısı, basınç, soğutma) 

dikkate alarak kullanılacak kalıp 

malzemelerini belirleyiniz. 

 Teknik resim standartlarına ve 

kurallarına uygun olarak yapım resmi 

anlaşılır bir şekilde çizilmelidir. Yeter 

sayıda görünüş, ölçülendirme, konum 

ve işleme toleranslarını, yüzey işleme 

işaretlerini koyunuz. 
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 Antet oluşturunuz. 
 

 

 “Bilgisayar Destekli Çizim” 

modülünden antet çizimi konusunu 

inceleyiniz. 

 Antedi oluşturulacak çizimin montaj 

ya da detay resmi oluşuna dikkat 

ediniz. 

 Antet içi özelliklerin çizilen resme 

göre doğru değerlerde (gereç, ölçek, 

montaj sırası vb.) olmasına dikkat 

ediniz. 

 Çıktı alınız. 

 

 Plotter veya printer yazma, çizme 

ayarlarını öncelikle kullandığınız 

çizim programında yapınız. Daha 

sonra kullandığınız programa uyumlu 

plotter ayarlarını yapınız. 

 Auto-Cad programında printer ve 

plotter yapılandırma ayarları CONFIG 

komutu ile yapılır veya “tools” çekme 

menüsünden “options” ve açılan 

pencereden “plotting” sekmesi seçilir. 

 Plotter yazıcı kalem ve renk ayarlarını 

yapınız. 

 Montaj resminin ve yapım 

resimlerinin çıktısını alınız, kontrol 

ediniz. 
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KONTROL LİTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1 Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2 Çizim alanını hazırladınız mı?   

3 Montaj resmini çizdiniz mi?   

4 Detay resimlerini çizdiniz mi?   

5 Çıktı aldınız mı?   

6 Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

7 Süreyi iyi kullandınız mı? (5 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 okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.    

 

1. Bir iş parçasının üretilebilmesi için gerekli bütün bilgileri içeren teknik resme ne 

denir? 

A) Montaj resmi 

B) Komple resim 

C) Ara kesit 

D) Yapım resmi 
 

2. Kendi ekseni etrafında dönen freze çakısının altından iş parçasının ileri-geri hareketi 

sayesinde yapılan talaş kaldırma işlemine ne ad verilir? 

A) El enjeksiyon kalıbı 

B) Yapım resmi çizimi 

C) Frezeleme 

D) Freze tezgâhı 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi freze tezgâhının kısımlarından biri değildir? 

A) Konsol 

B) Kalıp 

C) Araba 

D) Tabla 
 

4. Üzerinde arabayı ve tablayı taşıyan destekli, dik doğrultuda aşağı ve yukarı hareket 

eden freze tezgâhının kısmına ne ad verilir? 

A) Araba 

B) Tabla 

C) Konsol 

D) Gövde 
 

5. Konsolun üzerine yerleştirilmiş, sağa sola hareket eden, iş parçasının üzerine 

bağlandığı freze tezgâhının kısmına ne ad verilir? 

A) Araba 

B) Tabla 

C) Konsol 

D) Gövde 
 

6. Freze tezgâhında, üzerine freze çakılarının bağlandığı bir mile ne ad verilir? 

A) Divizör 

B) Döner tabla 

C) Gövde 

D) Malafa 
 

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 
 

Plastik enjeksiyon şişirme kalıplarının merkezleme ve bağlantı konumlarını istenilen 

hassasiyette oluşturabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Plastik kalıp imalatı yapan atölyeleri ziyaret ederek plastik enjeksiyon şişirme 

kalıplarının merkezleme ve bağlantı konumlarını istenilen hassasiyette 

işlenebilmesi için gerekli olan ölçütleri araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

2. ENJEKSİYON ŞİŞİRME KALIPLARININ 

MERKEZLEME VE BAĞLANTI 

KONUMLARINI OLUŞTURMAK 
 

2.1. Taşlama 
 

Kendi ekseni etrafında yüksek devirle dönen, taş denen kesici takımla, iş parçalarının 

iç ve dış yüzeylerinden çok küçük talaşlar kaldırarak yüzeyleri yüksek ölçü tamlığı ve hassas 

yüzey kalitesinde işleyen tezgâhlara taşlama tezgâhları denir. Yapılan işleme de taşlama 

denir. 

 

2.1.1. Taşlama Tezgâhı Çeşitleri 
 

 Düzlem yüzey taşlama tezgâhı 

 

 Yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhı  

 Düşey milli düzlem yüzey taşlama tezgâhı 

 

 Silindirik taşlama tezgâhları 

 

 Dış yüzey taşlama tezgâhları 

 İç yüzey taşlama tezgâhları 

 Puntasız taşlama tezgâhları 

 

2.1.1.1. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhları 
 

Düzlem yüzeylerin taşlanmasında kullanılan taşlama tezgâhları, yatay milli ve düşey 

milli düzlem yüzey taşlama tezgâhları olarak kendi aralarında sınıflandırılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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 Yatay milli taşlama tezgâhı 

 

Yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhları ile genellikle küçük boyutlu ve 

hassasiyeti fazla olan parçalar taşlanır. Aynı zamanda düz kanallar, açılı yüzeyler ve değişik 

profiller bu tip tezgâhlarda taşlanabilir (Resim 2.1). 

 

 

Resim 2.1: Yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhı 

 

Bu tip taşlama tezgâhlarında tezgâh tablası sağa ve sola aynı zamanda derinlemesine 

ileri ve geri hareket edebilir. Taş mili başlığı ise sadece yukarı ve aşağı hareket 

edebilmektedir. Taşın aşağı ve yukarı hassasiyeti 0.01 mm’dir.  

 

 Düşey milli taşlama tezgâhı 

 

Düşey milli düzlem yüzey taşlama tezgâhlarında tezgâh tablası ya boyuna hareketli ya 

da döner hareketlidir. Bu tip tezgâhlarda en çok çanak, silindirik ve parçalı taşlar 

kullanılmaktadır (Resim 2.2). Taşlanan parçanın yüzey kalitesi ise yatay milli düzlem yüzey 

taşlama tezgâhlarına oranla daha kabadır.  
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Geniş yüzeyli ve uzun boylu parçalar bu tip tezgâhlarda kolayca taşlanabilir. Bu tip 

tezgâhlarda çalışırken mutlaka soğutma sıvısı kullanılmalıdır.  

 

Resim 2.2: Düşey milli düzlem yüzey taşlama tezgâhları 

 

 Düzlem yüzey taşlama tezgâhlarının önemli kısımları 

 

Resim 2.3’te düzlem yüzey taşlama tezgâhının önemli kısımları görülmektedir. 

 

 

Resim 2.3: Düzlem yüzey taşlama tezgâhlarının önemli kısımları 

2.1.1.2. Silindirik Taşlama Tezgâhları 
 

 Silindirik taşlama tezgâhı çeşitleri 

 

 Dış yüzey taşlama tezgâhları: Silindirik dış yüzeylerin taşlanmasında 

kullanılan tezgâhlardır. 

 İç yüzey (delik) taşlama tezgâhları: Deliklerin taşlanmasında kullanılan 

tezgâhlardır. 
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 Puntasız taşlama tezgâhları: Silindirik parçaların puntaya alınmadan iç ve 

dış yüzeylerinin seri olarak taşlandığı makinelerdir. 

 

 Silindirik taşlama tezgâhının kısımları 

 

 

 

 

Resim 2.4: Silindirik taşlama tezgâhının kısımları 

 

Silindirik taşlama tezgâhlarının ana kısımları şunlardır: 

 

 Fener mili kutusu: Elektrik motorundan kayış ve kasnak sistemi 

yardımıyla aldığı dönme hareketini iş parçasına iletir. Fener milinin 

yataklanmasını sağlar. Fener milinin iç kısmı sabit puntanın dış kısmı ise 

üniversal veya fırdöndü aynasının bağlanması için biçimlendirilmiştir. 

 Gezer punta gövdesi: Döner tabla üzerinde yatay olarak hareket eder. 

Görevi, alın yüzeylerine punta deliği açılmış parçaları punta yardımıyla 

desteklemektir. İş parçalarının ayna-punta arasında veya iki punta 

arasında taşlanmasını sağlar.  
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 Kumanda panosu: Elektrik enerjisi ve hidrolik enerji ile çalışan 

sistemlere ait kumanda buton kol ve düğmelerin bulunduğu kısımdır. 

 Zımpara taşı başlığı: Zımpara taşı milini ve bu mile hareket veren 

elektrik motorunu taşır. 

 

2.1.2. İşe Uygun Taşlama Tezgâhının Seçimi 
 

Resim 2.5’teki örnek parça, düzlem yüzey taşlama tezgâhında taşlanır. 

 

 

Resim 2.5: Düzlem yüzey taşlama 

 

Resim 2.6’daki örnek parça, düşey milli düzlem yüzey taşlama tezgâhında taşlanır. 

 

 

Resim 2.6: Düşey milli düzlem yüzey taşlama 

Resim 2.7’deki örnek parça, silindirik taşlama tezgâhında taşlanır. 

 

 

Resim 2.7: Silindirik taşlama 

 

2.1.3. Zımpara Taşları ve Özellikleri 
 

Aşındırıcı taş tanelerinin birleştirme maddeleri ile istenilen şekillerde preslenip 

şekillendirilmesiyle oluşturulan kesici aletlere zımpara taşı denir.  
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Zımpara taşlarının keskin kenarlı kristal parçacıklarına tane denir. 

Zımpara taşları, kesici taneleri eleklerden geçirilerek oluşturulur. Zımpara taşlarını 

elendikleri eleğin 1 parmak mesafesindeki gözenek sayısına o taşın tane büyüklüğü denir.  

 

2.1.3.1. Aşındırıcı Maddeler 
 

 Zımpara taşları aşındırıcı cinsine göre şu şekilde sınıflandırılır: 

 

 Doğal zımpara taşları 

 Doğal korund 

 Kuvars 

 Elmas 

 Yapay zımpara taşları 

 Korund 

 Silisyum karpit 

 Bornitrit 

 Bor karpit 

 Berilyum oksit 

 Elmas 

 

2.1.3.2. Birleştirme Elemanları 
 

Zımpara taşlarını oluşturan aşındırıcı taneleri bir arada tutabilmek için birleştirme 

maddesine ihtiyaç vardır. Birleştirme elemanları iki ana gruba ayrılır: 

 

 

 İnorganik birleştirme elemanları 

 Seramik birleştirme elemanı (V) 

 Silikat birleştirme elemanı (S-Si) 

 Oksi-klorit (magnezit) birleştirme elemanı (O-Mg) 

 

 Organik birleştirme elemanları 

 Bakalit birleştirme elemanı (B-Ba) 

 Kauçuk birleştirme elemanı (R) 

 Şellak birleştirme aracı (E) 

 

2.1.3.3. Taşın Sertliği 
 

Zımpara taşı tanelerinin tane kümesinden koparılmasına karşı gösterdiği dirence o 

taşın sertliği denir. Taşın sertliği harflerle ifade edilir. Tablo 2.1’de sertlik değerleri 

gösterilmiştir. 
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Niteliği   Sertlik derecesi Kullanma alanları 

Aşırı yumuşak 

Çok yumuşak 

A, B, C, D  

E, F, G 

Sert malzemelerin derin 

taşlama ve yan taşlamasında 

Yumuşak 

Orta 

H, I, J, K  

L, M, N, O 

Geleneksel (olağan) metal 

taşlamada 

Sert 

Çok sert 

Aşırı sert 

P, Q, R, S 

T, U, V, W 

X, Y, Z 

Dış yuvarlak taşlama ve 

yumuşak malzemeleri 

taşlamada 

Tablo 2.1: Zımpara taşlarının sertliği 

 

Bir taşlama taşının sertlik derecesi, tane sertliğini değil bağlama maddesinin taneyi 

tutma kuvvetini ifade eder. Sert malzemeler için yumuşak taş, yumuşak malzemeler için ise 

sert taş kullanılır. 

 

2.1.3.4. Taş Etiketine Ait Bilgiler 

 

Tablo 2.2: Taş etiketine ait bilgiler 

 

2.1.4. Taşın Dengelenmesi Yöntemleri 
 

Büyük, geniş zımpara taşları ve özellikle yüksek çevresel hızlarda, dengeleme oldukça 

önemlidir, çünkü dengeyi bozan kütlelerin merkezkaç kuvvetleri, devir sayısı ile çok etkili 

olarak artar. 

 

2.1.4.1. Statik Dengeleme 
 

Statik dengeleme için zımpara taşı bir dengeleme terazisine veya bir makaralı 

sehpanın dengeleme sehpası üstüne konulur (Resim 2.8). Dengeleme ağırlıkları, zımpara taşı 

her konumda hareketsiz durana kadar kanal içinde kaydırılır. 
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Resim 2.8: Statik dengeleme 

2.1.4.2. Dinamik Dengeleme 

 

Bu sistemde zımpara taşı motorlu bir kutu vasıtasıyla döndürülür. Sistemin her iki 

tarafındaki göstergelerden taşın ağır kısımları tespit edilir. Denge ağırlıkları vasıtasıyla 

ağırlık farkları taşın çevresine eşit oranda dağıtılır. Bu sistemle çok hassas dengeleme 

yapmak mümkündür. 

 

2.1.5. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına Zımpara Taşının Bağlanması 
 

Zımpara taşının taş mili üzerine merkezkaç kuvvetinden etkilenmeyecek şekilde 

dengeli ve güvenli bir şekilde takılmasına “Bağlama” denir. Zımpara taşları yüksek devirde 

çalışırken kaza meydana gelmemesi için güvenli bir biçimde bağlanmalı ve sağlamlığı 

kontrol edilmelidir. Dengeleme işlemi yapılmamış zımpara taşı taş miline kesinlikle 

bağlanmamalıdır. 

 

Dengelenmemiş bir şekilde takılan taş, kesme işlemini zorlaştırır ve iş parçasının 

paralelliğini bozar. Yataklanmış mil üzerinde dönen zımpara taşları flanş ve somun ile mile 

bağlanır. 

 

 

Resim 2.9: Taş bağlama elemanları 
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Resim 2.10: Zımpara taşının bağlanması 

2.1.5.1. Taşın Bağlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Tezgâha bağlanmadan evvel zımpara taşı, bir tınlama ses testinden 

geçirilmelidir. Bunun için zımpara taşları deliğinden elle tutulur ve bir ahşap 

takoz veya bir tornavida sapı ile yan taraflarına hafifçe vurulur. Eğer çatlak 

yoksa zımpara taşı tiz bir tınlama sesi verir. 

 Zımpara taşları hafifçe ve zorlanmadan taş miline takılmalıdır. 

 Taşın her iki tarafına aynı büyüklükte flanş ve yumuşak contalar konulmalıdır. 

 Her yeni bağlanan zımpara taşı, en az 5 dakika en yüksek devir sayısında ve 

boşta denenme amacıyla çalıştırıldıktan sonra bilenip kullanılmalıdır. 

 Zımpara taşının takıldığı miller, salgısız dönecek ve sıkıştırma somunları, 

dönme yönünde gevşemeyecek tarzda vidalanmış olmalıdır. 

2.1.6. Zımpara Taşının Bilenmesi 
 

Körlenen veya keskinliğini kaybeden taşın keskinleştirilmesine bileme denir. Talaşlı 

üretimde kullanılan tüm kesiciler gibi zımpara taşları da zamanla körlenir. Zımpara taşının 

dokuları gözenekli olduğu için bu gözenekler zamanla dolar ve taneciklerin kesmesi zorlaşır. 

Taş gözeneklerinin bu şekilde dolmasından ve körlenen tanelerin dökülmemesinden dolayı 

taşın yüzeyi kayganlaşır ve yağlanmış gibi durur. Bu çeşit taşlarla kesme yapmak zordur. 

Yüzey kalitesi iyi çıkmaz, yüzeylerde yanmalar meydana gelir. 

 

Taşın körlenmiş olduğu taşlanan yüzeyden anlaşıldığı gibi çıkarmış olduğu sesten de 

anlaşılır. İş parçasının yüzeyi çok parlak ve kısmen yanmalar varsa taş körlenmiştir. Keskin 

taş, tiz bir ses çıkarır. Körlenen taş kesme yapmadığı için verilen talaş derinliklerine bağlı 

olarak işe dalma yapar, bu hem işi bozar hem de tehlikeli sonuçlar doğurur.  

 

Resim 2.11: Zımpara taşlarının bilenmesi 
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Resim 2.12: Taşın hidrolik sistemle otomatik bilenmesi 

Zımpara taşını bileme elemanları aşağıda gösterilmiştir. 

 

 Bileme diski 

 Bileme topacı 

 Elmas bileyici 

 

Elmas bileyici ile taş arasındaki ısıyı önlemek için soğutma suyu kullanmalıdır. Elmas 

bileyici veya bileme tekerini, taş üzerinde ilerletirken kenarlara yaklaştıkça bileme hızı 

azaltılmalıdır. 

 

2.1.7. İş Bağlama Araçları 
 

2.1.7.1. Tezgâh Mengenesi  
Tezgâh mengeneleri is paçalarının tezgâha bağlanması amacı ile kullanılır. Tezgâh 

tablası üzerine cıvata ve pabuçlar yardımı ile bağlanır. 

 

Resim 2.13: Hassas tezgâh mengenesi 

 

2.1.7.2. Bağlama Cıvata ve Pabuçları   
 

İş parçalarının ve mengenenin tezgâh bağlanması amacı ile kullanılan standart 

bağlama makine elemanlarıdır. 
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Resim 2.14: Bağlama pabuçları 

 

2.1.7.3. Mıknatıslı Tabla 
 

Mıknatıslı veya manyetik bağlama; düzlem taşlanacak parçaların mıknatıs kuvvetiyle 

bağlanmasıdır. Elektrik verildiğinde üzerinde manyetik alan oluşan tabladır. Mıknatıslı 

tablalar özellikle ince iş parçaları için uygundur. Küçük parçaları veya yüksekliğine göre 

tabanı küçük olan parçaları mıknatıslı tablaya bağlarken taşlama basıncı altında parçanın 

kayması ve eğilmesini önlemek için bir dayama parçası kullanılmalıdır.  

 

 

Resim 2.15: Mıknatıslı tabla 

 

2.1.7.4. İş Kalıpları 
 

Seri üretimde, mengene veya mıknatıslı tablaya bağlanarak taşlanması uzun zaman 

alan özel parçalar için bağlama kalıpları yapılır.  

 

Resim 2.16: Taşlama iş kalıbı 
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2.1.7.5. Divizör ve Karşılık Puntası 
 

İş parçaları üzerinde doğrusal ve açısal bölme yapmak amacı ile kullanılır. İş parçası 

divizörün aynasına bağlanır ve uzun parçalarda karşılık puntası da kullanılır. 

 

Resim 2.17: Divizör ve karşılık puntası 

 

2.1.8. Düzlem Yüzey Taşlama 
 

Düzlemsel yüzeylerin hassas olarak işlenmesi amacıyla düzlem yüzey taşla tezgâhları 

kullanır. Bu tezgâhlarla yapılan işleme denir. 

 

2.1.8.1.Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına İş Bağlama Kuralları 
 

 İşin tablaya oturan yüzeyi düzgün olmalıdır. 

 İş mümkün olduğunca tablanın ortasına yerleştirilmelidir. 

 Açılı yüzeyler mıknatıslı sinüs tablaları ile işlenmelidir. 

 Açılı yüzeyleri işlemek için mıknatıslı tablaya açılı mengene bağlanacaksa 

mengene tabanının düzgün olmasına dikkat etmelidir. 

 

2.1.8.2. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası 
 

 Taşlama prensibi 

 

Taşlama, zımpara taşı ile yüzeylerden talaş kaldırma işlemidir. Sertleştirilmiş veya 

yalnızca yüzey sertleştirme işlemi görmüş parçalarda taşlama ile ölçü tamlığı sağlanır 

(Resim 2.18). İş parçalarının dış yüzeylerini parlatmak amacıyla da taşlama yapılabilir. 

 

Resim2.18: Silindirik taşla yapılan düzlem yüzey taşlama 



 

 76  

Yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhlarında zımpara taşı kendi ekseninde yüksek 

devirde dönerken tablaya bağlı iş parçası da taşın altından belirlenmiş bir hızda geçer. Yatay 

milli düzlem taşlama tezgâhları çevreden kesme yapar. Çevreden kesen taşlarla daha ince ve 

daha hassas yüzey kaliteleri elde edilir. 

 

   

Resim 2.19: Çevreden ve alından kesen zımpara taşlarının ve iş parçasının hareketleri 

Düşey milli düzlem taşlama tezgâhları ise değişik şekil ve özelliklerdeki parçaların 

taşlanmaları için döner tablalı veya dikdörtgen tablalı yapılır. Taş, alın yüzeyinden kesme 

yapar.  

 

Resim 2.19’de taş ve iş parçasının bağlandığı tezgâh tablasının dönüş ve hareket 

yönleri görülmektedir. Büyük ve ağır iş parçaları ile birden fazla iş parçası özdeş ve hızlı bir 

şekilde işlenmek istendiğinde düşey milli taşlama tezgâhları kullanılır. 

 

   

Resim 2.19: Düşey milli tezgâhlarda tabla ve zımpara taşının hareket yönleri 

 

Düşey mili tezgâhlarda daha büyük kesme (talaş hacmi) olur ancak işlenen yüzey 

kalitesi çok iyi olmaz. Taş alın yüzeyi ile kesme yaptığından sürtünme fazla olur, bu da 

ısınmayı artırır.  

 

 Taşın kesmesi 

 

Taş işe temas edince kesme konumunda olan her taş tanesi iş üzerinden talaş 

kaldırmaya başlar. Kesme sırasında körlenen veya yerlerinde gevşemiş olan taneler taşın 

basıncı ile talaşlarla birlikte fırlar. İyi bir taşlama için gerekli bütün şartlar yerine getirilirse 

çıkan yüzey kalitesi temiz ve düzgün olur. Düzlem taşlamada iş, taşın altından ne kadar hızlı 

geçerse yüzey o kadar kaba, ne kadar yavaş geçerse yüzey o kadar ince çıkar. 
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 Zımpara taşının çevre hızı 

 

Dönmekte olan zımpara taşının çevresindeki bir noktanın saniyede metre cinsinden 

almış olduğu yola “Kesme Hızı” denir. Kesme hızı değeri taşın özelliklerine göre imalatçı 

firma tarafından belirlenir.  

 

 İşin ilerleme hızı 

 

Taşlama işleminde taş kendi ekseninde belirli bir kesme hızı ile dönerken iş parçası da 

taşın altından belirli bir hızla geçer. Buna taşın ilerleme hızı denir. İlerleme hızı, taşlama 

tezgâhının hidrolik sistemindeki akış kısma valfleriyle azaltılır veya çoğaltılır. 

 

 Taşın kesme hızı ile işin ilerleme hızının iş kalitesine etkisi 

 

Normal şartlar altında iyi bir taşlama yapabilmek için taşın kesme hızı V=25 ile 30 

m/s değerleri arasında seçilir. Taşın kesme hızı malzemenin cinsine göre değişir. İdeal bir 

kesmenin olabilmesi için taşın kesme hızı ve işin ilerleme hızı değerleri tablodan seçilmeli 

ve uygulanmalıdır. Bu hem işin kalitesini artırır, hem de taşın körlenmesini geciktirir. 

 

 İlerleme miktarı ve talaş derinliği 

 

Taş milinin devir sayısı ve tablanın ilerleme hız değeri kadar tablanın enine yani 

yanlamasına hareketi de çok önemlidir. Bu işleme tablanın ilerlemesi denir. İlerleme 

değerinin artması taşlama payını artırır. Talaş payı çok olursa iş fazla ısınır ve çarpılır. 

İlerleme her kursta bir veya iki kursta bir verilir. Bu istenilen yüzey kalitesine göre değişir. 

Kaba taşlamada ilerleme taş, işin her iki başında iken verilmelidir. 

 

Son bitirme talaşı verilirken işin yalnız bir başında enine ilerleme verilmesi gerekir. 

Taşlanacak parçalara verilecek taşlama payları parçanın inceliğine ve kalınlığına göre 

değişir. Her pasoda verilmesi gereken talaş derinliği kaba taşlama için ( 0,05 mm), ince 

taşlama için 0,005 ile 0.010 mm değerlerini aşmamalıdır.  

 

 Kurs boyu 

 

Kurs boyu ayarı düzlem taşlama tezgâhının yatay milli veya düşey milli oluşuna göre 

değişir. Yatay milli taşlama tezgâhlarında kurs boyu, zımpara taşı parçanın her iki ucundan 

5–10 mm çıkacak şekilde ayarlanır. Yatay milli tezgâhlarda kurs boyu: L= iş boyu +10 mm 

düşey milli tezgâhlarda kurs, zımpara taşı parçanın her iki ucundan tamamen çıkacak şekilde 

ayarlanır. 

 

 Taşlamada soğutma 

 

Taşın dönme ve işin taş altında ilerleme hareketi sırasında zımpara taşı taneleri kesici 

iş parçasının yüzeyine batarak kesme yapar. Kesme sırasında oluşan talaşlar yüksek 

sıcaklıkta macunlaşarak zımpara taşının gözeneklerine girer ve taşı köreltir. Soğutma suyu 

macunlaşmayı ve yüksek kesme basıncından dolayı meydana gelen ısıyı düşürür.  
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2.1.8.3. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası 
 

Güvenlik önlemleri alındıktan sonra: 

 Taş bilenir. Taşın bilenmesi tabla üzerine konan elmas uçlu taşlama aparatıyla 

yapılır. Bazı tezgâhlarda hidrolik sistemle ileri doğru gidip gelme hareketi 

yapan elmas bileme aparatları bulunur. 

 Mıknatıslı tabla temizlenir, iş parçası bağlanır. 

 Tablanın kursu ayarlanır ve yön değiştirme mandalları sıkılır. 

 Makinenin hidrolik sistemini çalıştıran butonuna basılır. 

 Soğutma sıvısı açılarak taş, iş parçasına yanaştırılır, en yüksek noktaya değince 

0,050 mm talaş derinliği verilir. 

 Tablanın kurs yönü değiştiği anda enine ilerleme elle verilir. 

 Taşlanacak yüzeyin paralelliğini sağlamak için iş parçası birkaç defa ters 

çevrilerek taşlanır. 

 İş parçasının yüzeyi taşlarken yanıyorsa ilerleme ve talaş derinliği azaltılır veya 

daha yumuşak taş kullanılır. 

 İnce talaş öncesi taş bilenerek bitirme talaşı verilir. 

 

2.1.8.4. Ölçme ve Kontrol 
 

Taşlanacak parçanın istenilen ölçüde olmasını sağlamak için kontrol edilmesi gerekir. 

Bunun için mikrometreden yararlanılır (Resim 2.20). Mikrometre ile ölçü kontrol edilerek 

verilecek ince taşlama payı saptanır. 

 

 

Resim 2.20: Mikrometre ile kalınlık ölçme 

 

2.1.8.5. Düzlem Yüzey Taşlamada Dikkat Edilecek Kurallar 
 

 Tezgâha bağlanacak zımpara taşları işin ve tezgâhın özelliğine uygun olmalı, 

taşa verilecek devir sayısı tezgâhta bulunan devir sayısından yüksek 

olmamalıdır. 

 Taşlama tezgâhlarındaki dönen kısımların yataklanması, yağlanması, ayarlaması 

ve bakımı tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. 

 Taşın zorlanmamasına ve parçaya çarpmamasına dikkat edilmelidir. 

 Kademeli düzlem yüzeylerinin taşlanmasında ayarlar, iyi kontrol edilmelidir. 

 Taş zamanında düzeltilmeli ve bilenmelidir. 
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 Makine tablası yataylık ve düzlemlik yönünden komparatörle kontrol edilmeli 

ve gerekirse taşlanarak düzeltilmelidir. 

 

2.1.8.6. Taşın ve İşin Hızıyla İlgili Bilgiler 
 

 Zımpara taşı çok yumuşak ise ölçüsü çabuk düşeceği için iş parçasının hızı 

azaltılır. 

 Zımpara taşı çok sert ise işin yüzeyi cam gibi parlak olur, iş parçası çok ısınır. 

 Böyle bir durumda tablanın hızı artırılır veya taşın hızı azaltılır. 

 İnce taşlamada iş parçasının hızı artırılır fakat tabla ilerlemesi değiştirilmez. 

 

2.1.9. Silindirik Taşlama 
 

2.1.9.1. Silindirik Taşlama Tezgâhlarının Çalışma Prensibi 
 

Silindirik iş parçalarının iç ve dış yüzeylerini silindirik veya konik olarak taşlayan 

tezgâhtır. Kovan, pim, mil gibi silindirik veya konik olması istenen yüzeyleri taşlamak için 

kullanılır (Resim 2.21).  

 

   

Resim 2.21: Silindirik taşlama işlemi 

 

Bu tezgâhlara iş parçaları genellikle iki şekilde bağlanır: 

 

 İş parçası aynaya bağlanarak punta ile desteklenir. Parçanın boyu uzun ise sabit 

ayakla desteklenir (Resim 2.22). 

 İki punta arasına bağlanır, parça boyu uzun ise sabit ayaklarla desteklenir. 
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Resim 2.22: Ayna punta arasında ayakla desteklenmiş silindirik taşlama 

 

 İşin ayna punta arasına bağlanması   

 

Her iki bağlama şeklinde de iş parçası dönme hareketi yapan zımpara taşı önünden 

dönerek uzunlamasına ileri geri hareket ederek geçer. Tablanın her kursundan sonra zımpara 

taşı, verilecek talaş derinliği kadar iş parçasına doğru ilerletilir. Tabla hidrolik sistemle 

otomatik olarak hareket ettirilir. CNC taşlama tezgâhlarında ise tablanın ileri geri hareketi 

bilyeli mil ile sağlanır. CNC silindirik taşlama tezgâhları iş parçalarını istenilen yüzey 

kalitesi ve ölçü tamlığında taşlayan bir tezgâhtır (Resim 2.23). 
 

 

Resim 2.23: CNC Silindirik taşlama tezgâhı 

 

2.1.9.2. Silindirik Yüzey Taşlama Tezgâhlarında Çalışma Kuralları 
 

 İşin çevresel hızı 

 

İş parçasının hızı taş hızına göre belli bir oranda olmalıdır. İşin dönme hızı taş taneleri 

dökülüp yeni keskin tanelerin çıkmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. Taş taneleri çabuk 

dökülüyor ve çapı düşüyorsa işin hızı azaltılmalıdır. Taşın etkisi sertse taşın iş parçasıyla 

olan teması çoğaltılmalı yani işin dönme hızı artırılmalıdır. İşin çevresel hızı artırılırsa talaş 

miktarı artar neticede taş çabuk aşınır. Üretimin artırılması bakımından böyle bir taşlama 

yöntemi seçilecekse daha sert taş seçilmelidir. Silindirik taşlamada iş ne kadar hızlı dönerse 

yüzey o kadar kaba ne kadar yavaş dönerse yüzey o kadar ince çıkar. 
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 İlerleme ve talaş derinliği 

 

 İlerleme çok sayıda kesici tanenin iş parçasına dokunmasını sağlayacak 

şekilde verilmelidir. 

 Kaba taşlamada ilerleme taş genişliğinin ¾’ü ince taşlamada ise taş 

genişliğinin 1/ 3’ü kadar olmalıdır. 

 Kurs ayarı taş, iş parçasından çıkmayacak şekilde verilmelidir. 

 Taş genişliği, taşlanacak yüzeyden büyük ise ilerleme verilmez. 

 İri taneli ve yumuşak taşlarda talaş derinliği çok ince; taneli sert taşlarda 

ise talaş derinliği az verilmelidir. 

 Talaş derinliği çoksa işin dönme hızı az verilir. 

 

 Kaba ve ince taşlama 

Kaba taşlamada talaş debisi (hacmi) fazladır. Talaşları çabuk kaldırmak için iş 

parçasının hızı ve enine ilerleme mesafesi (talaş derinliği) artırılır. Parçaları önce kaba sonra 

da ince taşlama ile işleyeceksek ince taşlama için son pasoda iki veya daha fazla talaş payı 

bırakmak gerekir. Tabla ilerlemesi de kaba talaştaki ilerlemenin 2/3’ üne düşürülmelidir. 

 

 Kurs boyu (iş kursu) 

İlerlemede kurs ayarı, iş parçasının taştan tamamen çıkmasını ve taş muhafazalarına 

çarpmasını önleyecek şekilde olmalıdır (Resim 2.24). 

 

 

Resim 2.24: Kurs boyu 

 Silindirik yüzey taşlamada işlem sırası 

 

 İş parçası kademeli ise taşın yan yüzeylere değmesini önlemek için 

kademe diplerine fatura açılır. 

 İş parçası ısıl işlem görmüşse tavlanarak gerginliği alınır. 

 İş parçası üzerinde kama kanalı, yuvarlak veya yuvarlak olmayan delikler 

varsa bu delikler sert ağaçla doldurulur. 

 İş parçası özelliğine göre uygun bir fırdöndü ve gezer punta yardımıyla 

fırdöndü aynasına veya aynaya bağlanır. Kısa parçalar ayna ile 

bağlanarak taşlanır. 



 

 82  

 Tabla elle ilerletilerek dayamaların yerleri ayarlanır. İş kursu ayarı 

yapılırken taş, genişliğinin 1/3’ü kadar parçanın kenarından dışarı 

çıkarılır. 

 Taş, iş yüzeyine 1 mm aralık kalıncaya kadar yaklaştırılır. 

 Tablayı hareket ettiren hidrolik sistem çalıştırılır ve taş işe yanaştırılarak 

mikrometrik bilezik sıfırlanır. 

 Önce kaba talaş verilir, kaba talaş işlemi bittikten sonra taş bilenir. 

 Komparatörle işin silindirikliği kontrol edilir. 

 Mikrometre ile iş parçası ölçülür, kalan taşlama payı ince taşlama 

yapılarak bitirilir. 

 

 Silindirik yüzey taşlamaya etki eden faktörler 

 

 Zımpara taşı uygun nitelikte seçilmiş olmalıdır. 

 Taş salgısız bağlanmalıdır. 

 İş parçası ve taş hızı arasında belirlenen orana uyulmalıdır (Taş hızı esas 

alınmalıdır). 

 İş parçası dengeli ve sağlam bağlanmalı ve uygun soğutma sıvısı 

seçilmelidir. 

 Silindirik yüzey taşlamada güvenlik önlemleri 

 

 Taş takılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir. Taşı askıya alarak 

tornavida sapıyla hafifçe vurduğunuzda tok bir ses vermesine dikkat 

ediniz. 

 Taşın dengelenmiş olmasına dikkat ediniz. Taşı flanş çapına kadar 

kullanmayınız. 

 Tabla yön değiştirme dayamalarının yerini iyi ayarlayınız. İş parçasının 

taş mahfazasına değmemesine dikkat ediniz. 

 Ayarlama, temizleme ve yağlama yaparken taşı tabladan uzaklaştırınız. 

 Gevşek ve kayan kayışlarla taşlama yapmayınız. İş milini döndüren 

kayışın gerginliğini iyi ayarlayınız. 

 Ölçü alet veya mastarlarını kutularında ve tezgâh üzerinde muhafaza 

ediniz, cebinize koymayınız. 

 Elinizi ve başınızı dönen kısımlardan uzak tutunuz. 

 Tezgâha ait avadanlık, anahtar, gres yağı, komparatör, mikrometre gibi 

donanımları tezgâh dolabına, ait olduğu yere koyunuz. 

 

2.1.9.3. Dış Yüzeylerin Taşlanması 
 

 Boyuna taşlama 

İş, kendi ekseni etrafında uygun bir çevresel hızla dönerken aynı zamanda boyuna 

ilerleme hareketi yapar. İş parçasının ilerleme hareketi taş genişliğinden fazla olmamalıdır. 

Boyuna taşlamada taş sabit olup iş parçası boyuna ilerleme hareketi yapar. Taşın dönüş yönü 

ile işin dönüş yönü aynıdır (Resim 2.25). 
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Resim 2.25: Boyuna taşlamada işin ve taşın dönüş yönleri 

 

 Dalma taşlama 

 

Taşın dönüş yönü ile işin dönüş yönü aynıdır. Ancak iş parçası yalnızca ekseni 

etrafında döner, boyuna hareket etmez. Taş parçaya talaş derinliği kadar dalar. Profilli 

parçalarda taş iş parçası görünüşüne göre bilenir (Resim 2.26). 

 

 

Resim 2.26: Dalma taşlama yöntemi ile işlenen parçalar 

 

 Konik taşlama 

 

Boydan boya konik yüzeyler ile iş parçasının uç kısmında veya ortasında bulunan 

konik yüzeyler tezgâh tablasına açı verilerek işlenir (Resim 2.27).  

 

Resim 2.27: Konik yüzeylerin taşlanması 
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 İşin iki punta arasında taşlanması 

 

Düz veya kademeli miller ve bunlara benzer parçalar iki punta arasında taşlanır 

(Resim 2.28). İş parçasını bağlamak için fırdöndü aynası ve fırdöndü bileziği kullanılır. İşi 

döndüren fener mili tarafına takılacak punta sabit veya tırnaklı olur. İş, boydan boya 

taşlanacaksa tırnaklı punta kullanılması gerekir. Tırnaklı punta işin alın yüzeyine bastırırken 

punta yuvası da merkezleme yapar. 

 

Resim 2.28: İki punta arasında taşlama işlemi 

 

 İşin aynaya bağlanarak taşlanması 

 

Kademeli, boyu kısa ve alın yüzeylerine punta yuvası açılamayan parçalar, aynaya 

bağlanarak taşlanır. Ayna ile iş bağlarken ayakların iyi ve salgısız sıkma yapmasına ve ayna 

ayaklarının temizliğine dikkat edilmelidir. 

 

 İşin malafa üzerinde taşlanması 

 

Malafa, ortasından boydan boya delik olan iş parçalarını silindirik taşlamak için 

kullanılır. Malafada taşlanması gereken bir parçaya malafa, çok sıkı bir şekilde 

geçirilmemelidir. Elle kuvvetlice sıkıştırmak yeterlidir (Resim 2.29). 

 

 

Resim 2.29: Malafa üzerinde in taşlanması 

2.2. Merkezleme ve Bağlantı Konumlarının Belirlenmesi 
 

1. faaliyette montaj ve demontaj resmi verilen bir plastik şişirme kalıbının detay 

resimleri çizildikten sonra parçaları teknolojik kurallara ve işlem basamaklarına uygun 

olarak takım tezgâhlarında işleyerek enjeksiyon kalıbını imal edeceğiz. 
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Aşağıdaki resimlerde plastik şişirme kalıbının, kalıp elemanlarının ölçüsünde 

işleyebilmek için talaş payları hesaba katılarak gerekli olan ham malzeme ölçüleri 

verilmiştir. 

 

Verilen ham malzeme ölçülerinde ya da yaklaşık ölçülerde kalıp elemanlarını tedarik 

ettikten sonra birbirine komşu üç yüzeyi (A – B – C ) tespit ederek referans yüzeylerini 

belirleyiniz. Belirlediğiniz referans yüzeylerine göre kalıp elemanlarını takım tezgâhlarında 

işleyerek markalamaya hazır hâle getiriniz. 

 

Plastik kalıp elemanlarının takım tezgâhlarında işlenmesi ve kalıbın oluşturulması 

kalıp imalatının önemli aşamalarından biridir. Plastik kalıpları birçok parçanın 

birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu kalıp elemanlarının birbiriyle uyum içinde çalışması 

gerekmektedir. Kalıp elemanlarının işlenmesinde oluşacak hataların ürüne daha büyük 

oranda yansıyacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle kalıp elemanları işlenirken bir takım işleme 

kurallarına uyulması gerekmektedir. Bunlar: 

 

 Referans düzlem yüzeylerin takım tezgâhları ile işlenmesi 

 Kalıp elemanlarının markalanması  

 Ana ölçülerin takım tezgâhları ile oluşturulması 

 Kalıp elemanlarının öpüşme yüzeylerinin taşlanması 

 Bağlantı ve merkezleme deliklerinin işlenmesi 

 

2.2.1. Referans Düzlem Yüzeylerin Takım Tezgâhlarıyla İşlenmesi 
 

 

Kalıp elemanlarını işlemeye başlamadan önce iş planı yapılması gerekir. Örneğin 

hangi parçalardan başlanacağı, hangi tezgâhların kullanılacağı, hazır temin edilecek 

parçaların belirlenmesi, hangi parçaların birlikte işleneceği gibi. 

 

2.2.1.1. İş Parçasını İşlemek İçin Oluşturulacak Referans Yüzeyleri Belirlenir 
 

Referans yüzeyleri iş parçasının ilk olarak işlenecek yüzeyleridir. Diğer yüzeyler ve iş 

parçasının detayları bu kenarlara bağlı olarak markalanır ve işlenir. Bu nedenle referans 

yüzeylerinin doğru seçilmesi çok önemlidir. Referans yüzeyleri belirlenirken iş parçasının 

geometrik şekli, iş parçasının kullanılacağı yer dikkate alınmalıdır. Referans yüzeyi 

genellikle prizmatik iş parçalarında altı yüzeyden birbirine komşu üç yüzey, silindirik iş 

parçalarında en büyük çap ve en geniş alın yüzeyi seçilir. 

 

Resim 2.30’daki prizmatik iş parçasında 1, 2 ve 3 numaralı yüzeyler referans yüzeyi 

olarak alınabilir. Resim 2.31’deki silindirik iş parçasında 1 ve 2 numaralı yüzeyler referans 

yüzeyi olarak alınabilir.  
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Resim 2.30: Prizmatik iş parçası    Resim 2.31: Silindirik iş parçası 

 

2.2.1.2. Referans Yüzeylerinin Uygun Takım Tezgâhlarıyla İşlenmesi 
 

Kalıp elemanlarının hazır olarak temin edilecek olanları belirlenip temin edilme 

yoluna gidilirken işlenecek elemanların da referans yüzeyleri uygun takım tezgâhlarında 

işlenir. Genellikle silindirik iş parçalarının referans yüzeylerini işlemek için torna tezgâhı, 

prizmatik iş parçalarının referans yüzeylerini işlemek için de freze tezgâhı seçilir. 

 

Resim 2.32’de dişi plakanın ve Resim 2.33’teki erkek kalıp plakasını 110 x 60 x 20 

ölçüsünde işleyebilmek için talaş paylarını da hesaba katarak 115 x 65 x 25 ölçülerinde iki 

adet ham malzeme gerekir. Resim 64’teki erkek kalıp destek plakasının 110 x 60 x 10 

ölçüsünde işleyebilmek için de 115 x 65 x 15 ölçülerinde bir ham malzeme gerekir. 

 

Resim 2.32 – 2.33’teki iş parçalarının A – B ve C referans yüzeyleri freze tezgâhında 

birbirine 90°  ve istenen yüzey kalitesinde olacak şekilde işlenmelidir. Bu referans yüzeyleri 

işlenirken ölçü dikkate alınmaz, en az talaş kaldırma işlemi ile referans yüzeylerinin 90° 

olması sağlanmalıdır. Ölçüye getirme işlemi, işlenen referans yüzeylerine göre markalama 

yapıldıktan sonra tam ölçüsünde işlenecektir. Burada yüzeylerin birbirine tam 90° olması son 

derece önemlidir. Gerekirse 90° dikliği sağlamak için komparatör kullanılmalıdır. 

 

Resim 2.32: Kalıp yarımının ham malzeme ölçüleri 
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Resim 2.33: Kalıp yarımının ham malzeme ölçüleri 

 

Dişi, erkek kalıp ve erkek kalıp destek plakasının referans yüzeylerinin (A – B – C 

yüzeyleri) işlenmesindeki işlem sırası aşağıda açıklanmıştır. 

 

Mengene, freze tezgâhının tablasına gönyesinde bağlayınız. 

 Freze çakısını tezgâha bağlayınız. 

 A yüzeyi üste olacak şekilde, parçayı mengene yüzeyine paralel olacak şekilde 

bağlayınız. 

 Tezgâhın devir sayısını ve ilerleme hızını ayarlayınız. 

 Yüzeyi önce kaba, daha sonra ince talaş vererek frezeleyiniz. 

 İş parçasını mengeneden sökünüz. 

 İş parçasını B yüzeyi üste olacak şekilde, gönye yardımıyla B yüzeyinin A 

yüzeyine 90° dik olacak şekilde bağlayınız. 

 Yüzeyi önce kaba, daha sonra ince talaş vererek frezeleyiniz. 

 İş parçasını mengeneden sökünüz. 

 B yüzeyinin A yüzeyine 90° dik olup olmadığını kontrol ediniz. 

 İş parçasını C yüzeyi üste olacak şekilde, gönye yardımıyla C yüzeyinin A ve B 

yüzeyine 90° dik olacak şekilde bağlayınız. 

 Yüzeyi önce kaba, daha sonra ince talaş vererek frezeleyiniz. 

 İş parçasını mengeneden sökünüz. 

 C yüzeyinin A ve B yüzeyine 90° dik olup olmadığını kontrol ediniz. 

 A – B – C yüzeylerinin birbirleriyle 90° olup olmadığını kontrol ediniz. 
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Resim 2.34’te iş parçasının mengeneye altlık kullanarak bağlanışı gösterilmiştir. 

 

Resim 2.34: İş parçasının mengeneye bağlanışı 

 

2.2.2. Enjeksiyon Şişirme Kalıp Elemanlarının Markalanması  
 

Teknik resmi verilmiş olan bu kalıp elemanlarının referans yüzeylerinden 

faydalanarak markalanması gereklidir. Markalama işlemini yaparken “Temel Talaşlı Üretim” 

modülündeki markalama bilgilerinden yararlanabilirsiniz. 

 

Resim 2.35’te markalama işleminde kullanılan, markalama aletleri gösterilmiştir. 
 

 

Resim 2.35: Markalama aletleri 
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Resim 2.36’da markalama işlemi yapılması bir parçanın resmi gösterilmiştir. 

 

 

Resim 2.36: Markalama işlemi yapılmış iş parçası 

 

Dişi, erkek kalıp ve erkek kalıp destek plakasının referans yüzeylerine göre 

markalanmasındaki işlem sırası aşağıda açıklanmıştır. 

 

 Parçayı A yüzeyi üzerinde pleyte yerleştirerek ve arkasına V yatağı dayayarak 

60mm ölçüsü mihengir yardımıyla çizilir. 

 

 

Resim 2.37: Mihengirle markalama işlemi 
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 Parçayı B yüzeyi üzerinde pleyte yerleştirerek ve arkasına V yatağı dayayarak 

110mm ölçüsü mihengir yardımıyla çizilir. 

 

 

Resim 2.38:  Mihengirle markalama işlemi 

 

 Parçayı C yüzeyi üzerinde pleyte yerleştirerek ve arkasına V yatağı dayayarak 

20mm ölçüsü mihengir yardımıyla çizilir. 
 

 

Resim 2.39: Mihengirle markalama işlemi 

 

 Marka çizgilerini ortalayacak şekilde noktalama işlemi yapılır. 

 

Resim 2.40’ta markalama işleminden sonra talaş kaldırma işleminin yapılacağı yerler 

açık mavi renkte gösterilmiştir. 
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Resim 2.40: Markalanmış plaka 

 

2.2.3. Ana Ölçülerin Takım Tezgâhlarıyla Oluşturulması 
 

Dişi plaka, erkek kalıp plakası ve erkek kalıp destek plakasının geniş olan yüzeyleri 

(plakaların öpüşme yüzeyleri) taşlanacağı için bu yüzeyler istenilen ölülerden % 15 – 20 

daha büyük yapılarak taşlama payı bırakılır. 

 

Resim 2.41-2.42’de ana ölçüleri işlenmiş dişi, erkek kalıp ve erkek kalıp destek 

plakaları gösterilmiştir. 

 

Resim 2.41: Kalıp yarımının ölçüleri 
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Resim 2.42: Kalıp yarımının ölçüleri 

 

1. ve 2. kalıp yarımlarının referans yüzeylerine (A – B – C yüzeyleri) göre ana 

ölçülerin işlenmesindeki işlem sırası aşağıda açıklanmıştır. 

 

 

 Mengene, freze tezgâhının tablasına gönyesinde bağlayınız. 

 Freze çakısını tezgâha bağlayınız. 

 İş parçasını A yüzeyine oturtarak mengene tablasına bağlayınız. 

 Tezgâhın devir sayısını ve ilerleme hızını ayarlayınız. 

 Yüzeyi önce kaba olarak frezeleyiniz. 

 Frezelenen yüzeyin, B referans yüzeyine 90° olup olmadığını gönye ile kontrol 

ediniz. 

 İnce talaş veriniz frezeleyerek 60 ölçüsüne getiriniz. 

 İş parçasını mengeneden sökünüz. 

 İş parçasını B yüzeyine oturtarak 90° olacak şekilde mengene tablasına 

bağlayınız. 

 Yüzeyi önce kaba olarak frezeleyiniz. 

 Frezelenen yüzeyin, A referans yüzeyine 90° olup olmadığını gönye ile kontrol 

ediniz. 

 İnce talaş veriniz frezeleyerek 110 ölçüsüne getiriniz. 

 İş parçasını mengeneden sökünüz. 

 İş parçasını C yüzeyine altlık kullanarak oturtarak A ve B yüzeyine 90° olacak 

şekilde mengene tablasına bağlayınız. 

 Yüzeyi önce kaba olarak frezeleyiniz. 
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 Frezelenen yüzeyin, A ve B referans yüzeylerine 90° olup olmadığını gönye ile 

kontrol ediniz. 

 İnce talaş veriniz frezeleyerek 20 ölçüsüne getiriniz. 

 İş parçasını mengeneden sökünüz. 

 İş parçasını bütün yüzeylerinin birbirleriye 90° olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Bütün kenarların ölçülerinde olup olmadığını kumpas ile kontrol ediniz. 

 

2.2.4. Enjeksiyon Şişirme Kalıp Elemanlarının Öpüşme Yüzeylerinin 

Taşlanması 
 

2.2.4.1.  Düzlem Yüzeylerinin Taşlanması 
 

1. Kalıp yarımı (Resim 2.41), 2. kalıp yarımının istenilen ölçülerde taşlama payı 

bırakılarak işlenmiştir. Resim 2.43’deki iş parçanın taşlanacağı yüzeyi gösterilmiştir. Bu 

yüzey taşlandıktan sonra iş parçası ters çevrilerek diğer yüzeyde taşlanacaktır. 

 

 

Resim 2.43: Taşlama yapılacak düzlem yüzey 

 

Bu kalıp plakalarının öpüşme yüzeylerinin (C yüzeyleri) taşlanmasında takip edilecek 

işlem basamakları aşağıda açıklanmıştır. 

 

 Zımpara taşı kontrol edilir, körse bilenir. 

 İş parçası tezgâhın tablasına dayama parçalarıyla desteklenerek bağlanır. 

 Zımpara taşının, iş parçasının her iki ucundan 1,5 cm çıkacak şekilde kurs boyu 

ayarlanır. 

 Kesme hızı ve talaş derinliği ayarlanır. 
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 Tezgâh tablası el ile hareket ettirilerek mıknatıslı tabla üzerine bağlanmış olan 

iş parçası zımpara ataşının altına getirilir. 

 Tezgâh çalıştırılır ve otomatik ilerleme koluna basılır. 

 Dönen zımpara taşı, iş parçası yüzeyine yaklaşıncaya kadar indirilir. 

 Soğutma sıvısı açılır. 

 Zımpara taşı iş parçasına değinceye kadar yavaş yavaş indirilmeye devam 

edilirken tablada ileri geri hareket ettirilir. Böylece, iş parçası yüzeyindeki en 

yüksek nokta saptanmış olur. Emin olmak için iş parçası zımpara taşının 

altından tamamen geçirilir. 

 Zımpara taşı 0.04 – 0.05 mm daha indirilerek kaba taşlamaya başlanır. 

 İlerleme yönü değişirken tabla, zımpara taşı genişliğinin 1/4’ü kadar enine 

ilerletilir. 

 İş parçasının diğer geniş yüzeyi için de taşlama payı hesaba katılarak kaba 

taşlama işlemi yapılır. 

 0.01 mm talaş verilerek hassas taşlama yapılır. 

 Hassas taşlama işlemi bittikten sonra taş iş parçasının dışındayken otomatik 

ilerleme kapatılır. 

 Soğutma suyu kapatılır. 

 Taşın dönmesi durdurulur. 

 Mıknatıs kapatılarak iş parçası, tezgâhın tablasından sökülür. 

 Tezgâhın tablası temizlenir. 

 İş parçası ters çevrilerek hassas olarak taşlanmış olan yüzeyden tezgâhın 

tablasına dayama parçalarıyla desteklenerek bağlanır. 

 Yukarıdaki maddelerdeki gibi işlem basamakları tekrarlanarak yüzey kaba 

olarak taşlanır. 

 İş parçasının ölçü kontrolü yapılır, ince taşlama için gerekli talaş payı 

bırakılarak kaba taşlama işlemi yapılır. 

 0.01 mm talaş verilerek hassas taşlama yapılır, istenen ölçü sağlanır. 

 Makine durdurularak iş parçası sökülür ve ölçü kontrolü yapılır. 

 

2.2.5. Bağlantı ve Merkezleme Deliklerinin İşlenmesi 
 

Kalıp plakalarının bağlantı ve merkezleme deliklerinin delinmesinde dikkat edilecek 

noktalar aşağıda açıklanmıştır. 

 

 Kalıp elemanları bağımsız ve bazılarının kendi aralarında toleranslarına göre 

beraber işlenir. 

 Delinecek olan deliklerin plaka üzerinde markalanması gerekir. 

 Kalp yarımlarının oluşturan elemanların montajında kullanılan merkezleme 

(pimler) ve bağlantı (cıvatalar) elemanları, plakalara bağımsız olarak delinmez. 

Kalıp yarımlarını oluşturan plakalar aynı anda delinir. 

 Kalıp yarımlarını oluşturan elemanlar sabitleştirilerek çapraz iki ya da dört 

köşeden, kullanılacak olan cıvataya uygun diş dibi çapında delinir. 

 Kalıp yarımında bulunan plakaların bir tanesine (alt ya da üst plakaya) 

kullanılacak olan cıvataya uygun kılavuz çekilir. Diğer plakalardan kullanılacak 

olan cıvataya (diş üstü çapı) uygun olarak delikler genişletilir. 
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 Bağlama sırasında kullanılan cıvata, bütün plakalardan boşluklu olarak 

geçerken sadece bir plakada bağlama işlevini yerine getirir. 

 Kılavuzu çekilmiş olan deliklerden bütün kalıp elemanları sıkıca bağlanır. 

 Kalıp yarımında kullanılacak cıvata sayısına göre diğer delikler (diş dibi 

çapında) delinir. 

 Delinmiş olan deliklerin kılavuzları çekilir. 

 Her bir deliğe cıvatalar takılıp boşlukları alınır, cıvatalar çapraz şekilde 

sıkılarak kalıp yarımının bağlantı işlemi yapılır. 

 Merkezleme için gerekli olan sayıda pim delikleri, toleranslara uygun olarak 

çapraz şekilde delinir. 

 Deliklerin raybalama işlemleri yapılır. 

 Delikler uygun merkezleme pimleri takılır. 

 Bir kalıp yarımının merkezleme ve bağlama işlemi tamamlanmış olur. 

 Diğer kalıp yarımı için aynı işlem tekrarlanır. 

 İki kalıp yarımı merkezlenip bağlandıktan sonra bu kez iki kalıp yarımı tekrar 

sabitlenip gerekli olan diğer delikler aynı merkezde olacak şekilde işlenir 

(kılavuz pimleri, ilave elemanlar vb.). 

 

Aşağıda iki kalıp plakasının markalanıp işlenmesinde uyulacak işlem basamağına ait 

örnek verilmiştir. 

 

Birbiriyle montajı yapılacak olan iki plakanın bütün yüzeyleri birbirlerine 90° dik 

olarak işlenmiştir. Bu yüzeylerden iki tanesini referans yüzeyi kabul ederek delinecek olan 

deliklere göre markalanması gerekmektedir. Markalama işlemi yapılacak olan kalıp plakası, 

cıvatalarla birbirine bağlanacağından bu iki plakanın cıvata delikleri aynı anda delinmelidir. 

Yukarıdaki maddelerde açıklandığı gibi bu iki plakadan birisinden cıvata boşluklu geçecek, 

diğerine kılavuz çekilecektir. Burada bir plaka (Resim 2.44) üzerinde markalama yapılacak 

ve iki plaka aynı anda delinecektir. 

 

Resim 2.44: Markalama yapılacak plaka 
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Plakanın kabul ettiğimiz iki referans yüzeylerine göre (A – B) markalanmasındaki 

işlem sırası aşağıda açıklanmıştır. 

 

 Parçanın B yüzeyini pleyte yerleştirerek ve arkasına V yatağı dayayarak 10mm 

ve 100 mm ölçüleri mihengir yardımıyla çizilir. 

 

 

Resim 2.45: Mihengirle markalama işlemi 

 Parçanın A yüzeyini üzerinde pleyte yerleştirerek ve arkasına V yatağı 

dayayarak 10mm, 22 mm ve 38 mm ölçüleri mihengir yardımıyla çizilir. 

 

 

Resim 2.46: Mihengirle markalama işlemi 

 

 İş parçasına çizilen yatay ve düşey çizgilerin kesiştiği yerdeki 4 adet cıvata ve 2 

adet pim deliklerinin merkezleri noktalanır. 
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Markalaması biten kalıp plakası ile diğer plaka, markalanan yüzey üste kalacak 

şekilde, kazancı mengenesi ile düzgün bir şekilde bağlanır. Resim 2.47’de kazancı 

mengenesinin resmi gösterilmiştir. 

 

           

Resim 2.47: Kazancı mengenesi 

 

Kazancı mengenesi ile bağlanan iki plakanın cıvata deliklerinin delinmesindeki işlem 

basamağı aşağıda açıklanmıştır. 

 

 Markalanmış olan 4 adet cıvata deliği, merkezlerinden kaçmaması için ilk önce 

punta matkabı ile delinir. 

 Cıvata delikleri, kullanılacak olan cıvataya uygun diş dibi çapında delinir. 

 İki plaka, kazancı mengenesinden sökülür. 

 İlk olarak kalıp plakalarının bağlanmasında kullanılacak olan cıvataya uygun 

biçimde, 1. plakadaki delikler cıvataya uygun olarak genişletilir (0.5 mm 

büyük). 

 1. plakadaki delikler, cıvata başının çapından 0.5 mm büyük matkapla cıvata 

başının yüksekliğinde, cıvata başının plakaya gömüleceği derinlikte delinir. 

 1. plakanın markalanan yüzeyin altında kalan geniş yüzeydeki deliklere havşa 

açılır. (Havşa açılmasının sebebi, plakalar beraber bağlandığı zamana öpüşme 

yüzeylerindeki deliklerde çapak kalmaması içindir.) 

 2. plakadaki deliklerin her iki tarafına da havşa açılır. Bu deliklere havşa 

açılmasının sebebi, çapak kalmaması ve kılavuzun ağızlamasının iyi olması 

içindir. 

 2. plakadaki deliklere kullanılacak olan cıvataya uygun kılavuz çekilir 

(Kılavuzun 90Ø dik olarak çekilmesine dikkat ediniz). 

 Her bir deliğe cıvatalar takılıp boşlukları alınır, cıvatalar çapraz şekilde 

sıkılarak iki plakanın bağlantı işlemi yapılır. 

 Diğer bir yöntemde ilk önce çapraz iki cıvatanın delikleri delinir. Yukarıda 

anlatılan işlem basamakları uygulanır. İki cıvataya göre plakalar bağlanır. Daha 

sonra geriye kalan iki cıvatanın delikleri delinerek işlemler tekrarlanır ve 4 

cıvata ile bağlantısı gerçekleştirilir. 
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 Merkezleme için gerekli olan sayıda pim delikleri, toleranslara uygun olarak 

çapraz şekilde delinir. 

 Deliklerin raybalama işlemleri yapılır (Raybanın 90Ø dik olarak çekilmesine 

dikkat ediniz.). 

 Delikler uygun merkezleme pimleri takılır. 

 Plakalar sökülmeden önce her seferinde kalıbın aynı yönde montaj edilmesi için 

numaratör ile plakaların yanda kalan yüzeylerine aynı eksende numara vurulur. 

 Plakalardaki cıvatalar sökülerek birbirinden ayrılır. 

 Plakalardaki pim deliklerinin her iki tarafına da havşa açılır. 

 Bu işlem basamakları sonunda bir kalıbın merkezleme ile bağlantı konumları 

oluşturulmuş olur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Teknik resmi verilmiş ve daha önce de ana ölçüleri oluşturulmuş, iki kalıp yarımının 

merkezleme konumlarını oluşturunuz. 

 

 İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp yarımının ana ölçülerini 

markalayınız. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Markalama yüzeylerinin temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 Markalama yapacağınız kalıp elemanlarının 

referans yüzeylerinin aynı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Markalama ölçülerini kontrol ediniz. 

 Noktalama işlemini eksenden kaçmayacak 

şekilde yapınız. 

 Markalama yapmak için seçilen referans 

yüzeylerinin birbirine komşu yüzeyler 

olmasına dikkat ediniz. 

 Markalamayı referans yüzeylerden 

yararlanarak yapınız. Aksi takdirde 

istenilen ölçü aralıklarını elde edemezsiniz. 

 Markalama aletlerini işe uygun olarak 

seçiniz. 

 

 Kalıp yarımına göre merkezleme 

konumlarını yapım resmine göre 

markalayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kalıp yarımına uygun sayıdaki 

delikleri deliniz. 

 

 

 

 

 

 İki kalıp yarımını referans yüzeylerine 

uyun şekilde beraber mengeneye 

bağlayınız. 

  Çekilecek olan kılavuz ölçüsüne uygun 

matkap seçiniz. 

 Daha sonra delikleri, kullanılacak olan 

cıvatanın ölçüsünden 1mm daha büyük 

olacak şekilde büyütünüz. 

 Cıvata başı ölçülerine uygun şekilde 

delikleri büyütünüz. 

 Kalıp yarımlarındaki deliklere havşa açınız.  

 Kalıp yarımına uygun ölçüde 

kılavuzunu çekiniz. 
 

 

 

 Temel beceriler dersindeki kılavuz çekme 

konusunu inceleyiniz. 

 Rayba delikleriniz deliniz. 
 

 

 

 Temel beceriler dersindeki rayba çekme 

konusunu inceleyiniz. 

 Ölçü kontrollerini yapınız.  Delik ve kılavuz ölçülerini kontrol ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1 Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2 Kalıp yarımlarını ana ölçülerini göre markaladınız mı?   

3 
1. kalıp yarımının 2. kalıp yarımına göre merkezleme konumlarını 

yapım resmine göre markaladınız mı? 
  

4 Delikleri istenilen ölçülerde deldiniz mi?   

5 Kılavuz çektiniz mi?   

6 
Deliklerin ve kılavuz çekilen yerlerin ölçü kontrollerini yaptınız 

mı? 
  

7 Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

8 Süreyi iyi kullandınız mı? (5 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 okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.    

 
 

1. Kendi ekseni etrafında yüksek devirle dönen, taş denen kesici takımla, iş parçalarının iç ve 

dış yüzeylerinden çok küçük talaşlar kaldırarak yüzeyleri yüksek ölçü tamlığı ve 

hassas yüzey kalitesinde işleyen tezgâhlara ne ad verilir? 

A) Torna tezgâhı 

B) Taşlama tezgâhı 

C) Freze tezgâhı 

D) Rayba 

 

2. Genellikle küçük boyutlu ve hassasiyeti fazla olan parçaların taşlanmasında kullanılan 

taşlama tezgâhlarına ne ad verilir? 

A) Düşey milli taşlama tezgâhı 

B) Dönen milli taşlama tezgâhı 

C) Yatay milli taşlama tezgâhı 

D) Puntasız taşlama tezgâhı 

 

3. Geniş yüzeyli ve uzun boylu parçalarının kabaca taşlanmasında kullanılan, taşlama 

tezgâhlarına ne ad verilir? 

A) Düşey milli taşlama tezgâhı 

B) Dönen milli taşlama tezgâhı 

C) Yatay milli taşlama tezgâhı 

D) Puntasız taşlama tezgâhı 

 

4. Silindirik deliklerin taşlanmasında kullanılan tezgâhlara ne ad verilir? 

A) Dış yüzey taşlama tezgâhları 

B) İç yüzey taşlama tezgâhları 

C) Puntasız taşlama tezgâhları 

D) Düzlem yüzey taşlama tezgâhları 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi silindirik taşlama tezgâhının ana kısımlarından biri değildir? 

A) Fener mili kutusu 

B) Gezer punta 

C) Kumanda panosu 

D) Araba 

 

6. Aşındırıcı taş tanelerinin birleştirme maddeleri ile istenilen şekillerde preslenip 

şekillendirilmesiyle oluşturulan kesici aletlere ne ad verilir? 

A) Kesici takım 

B) Zımpara taşı 

C) Tane 

D) Pens 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Zımpara taşlarını elendikleri eleğin 1 parmak mesafesindeki gözenek sayısına, taşın neyi 

denir? 

A) Tane büyüklüğü 

B) Zımpara taşı 

C) Aşındırıcı madde 

D) Birleştirme elemanı 

 

8. Zımpara taşı tanelerinin tane kümesinden koparılmasına karşı gösterdiği dirence ne ad 

verilir? 

A) Tane büyüklüğü 

B) Kuvvet 

C) Taşın sertliği 

D) Taşın cinsi 

 

9. Dönmekte olan zımpara taşının çevresindeki bir noktanın saniyede metre cinsinden almış 

olduğu yola ne denir? 

A) Devir sayısı 

B) Kesme hızı 

C) Talaş derinliği 

D) Taşlama zamanı 

 

10. Taşlama işleminde taş kendi ekseninde belirli bir kesme hızı ile dönerken iş parçası da 

taşın altından belirli bir hızla geçer. Bu hıza ne ad verilir? 

A) Kesme hızı 

B) Devir sayısı 

C) Talaş derinliği 

D) İlerleme hızı 

 

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 DEĞERLENDİRME 
Faaliyet değerlendirmede yapılan iki kalıp yarımlarının montajının birbirleriyle 

uyumlu çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Montajı yapılan parçaların arasındaki 

boşluk toleranslarını kontrol ediniz. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Montajı yapılan parçalar arasında 

temizlik kontrolü yapınız. 

 Ölçme ve kontrol aletleri ile boşlukları 

ölçünüz, yapım resminden yararlanınız. 

 Montajı yapılan parçalarda kasıntı 

kontrolü yapınız. 

 Montajı yapılacak parçaların çalışma 

pozisyonunda kasıntı olup olmadığını 

tespit ediniz. 

 Eksenlerin kontrolünü yapınız.  

 Montajda kullanılan cıvataların 

başlarının plakaya gömülü olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Cıvataların bağlantı konumlarında 

ölçülerin ve temizliklerini kontrol ediniz. 

 Cıvata başlarının yuvalarına kasıntıya 

neden olmayacak şekilde yerleşimini 

kontrol ediniz. 

 Kılavuzların kalıp yarımına, 90º dik 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Kılavuz plakaların kalıp yarımlarına 90º 

dik olup olmadığını gönye veya diğer 

kontrol aletleri yadımı ile kontrol ediniz. 

 Kalıp yarımlarının yüzeylerinin aynı 

seviyede olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 Kalıp yarımlarının yüzeylerinin aynı 

seviyede konumlandırılmasını sağlamak 

için paralelliklerini ve ölçülerini kontrol 

ediniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2 
Montajı yapılan parçaların arasındaki boşluk toleranslarının istenilen 

standartlarda olup olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

3 Montajı yapılan parçalarda kasıntı olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

4 
Montajda kullanılan cıvataların başlarının plakaya gömülü olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

5 Kılavuzların kalıp yarımına, 90º dik olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

6 
Kalıp yarımlarının yüzeylerinin aynı seviyede olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

7 Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

8 Süreyi iyi kullandınız mı? (3 saat)   
 

 

Modül değerlendirmeniz sonucunda hayırı işaretlediğiniz işlemleri tekrar ediniz. Tüm 

işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki modüle geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ‘İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 C 

5 B 

6 D 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ‘NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 B 

5 D 

6 B 

7 A 

8 C 

9 B 

10 D 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI 
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