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AÇIKLAMALAR 
ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI Enjeksiyon ile Üretimde Kalıp Ayarları 

MODÜLÜN TANIMI 

Plastik enjeksiyon hacim kalıbı ve plastik makine 

bilgilerini kullanarak, enjeksiyon makinelerini uygun 

plastik hacim kalıbını seçme ve enjeksiyon makinelerine 

kalıp bağlama yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK 
Plastik enjeksiyon kalıplama makinelerinde üretim 

yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında plastik enjeksiyon 

makinesini işe hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Plastik enjeksiyon makinesinin paremetrelerine uygun 

hacim kalıbını seçebileceksiniz. 

2. Plastik hacim kalıplarını enjeksiyon makinesi üzerine 

tekniğine uygun biçimde bağlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Plastik enjeksiyon atölyesi 

Donanım: Plastik enjeksiyon makinesi, plastik hacim 

kalıbı, bağlama aparatları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

Modül sonunda uygulanacak ölçme araçları ile modül 

uygulamalarında kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek 

değerlendirilecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 
 

Plastik sektörü dünyada ve ülkemizde hızla gelişmiştir ve gelişmeye devam 

etmektedir. Bu gelişim ve değişimlere hızlı bir şekilde ayak uydurmak teknolojik ilerlemenin 

vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ilerlemeyi sağlamak, teknolojiyi ve 

gerekli bilgileri öğrendikten sonra yeni tasarımlar üretmekten geçmektedir. Üretimde 

amacımız kalite ve yüksek verim olmalıdır. 

 

Enjeksiyon ile üretimde kalıp ayarları, Plastik Teknolojisi alanında önemli bir konu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Plastiğin günlük hayatımızdaki yeri ve kullanım alanının 

genişliği göz önüne alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. Günümüzde 

kullandığımız birçok ürünün hammaddesini plastik oluşturmaktadır. Bu sebeple plastik 

ürünler enjeksiyon makinelerinde üretilebilmeleri için ürüne uygun bir enjeksiyon hacim 

kalıbı gerekmektedir. Enjeksiyon hacim kalıpları boyutları ve istenilen özellikleri; ürünün 

boyutuna ve özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Kısaca ürün değiştikçe kalıbın 

boyutları da değişmektedir. Bu sebeplerden dolayı her kalıp herhangi bir enjeksiyon 

makinesine bağlanamaz. Enjeksiyon makinesinin parametre ayarlarına uygun olan hacim 

kalıbını seçmek gerekir. 

 

Enjeksiyon makinesine bağlanan plastik enjeksiyon kalıbında istenen özelliklerde 

üretim yapmak için makine ayarları yapılarak, enjeksiyon makinesi teknolojik kurallara 

uygun olarak devreye alınmalıdır. 

 

Enjeksiyon ile Üretimde Kalıp Ayarları Modülü, sizlere bu yöndeki becerileri 

kazandırmak üzere hazırlanmış bir eğitim materyalidir. Bu modülde sizler; enjeksiyon 

makinesine uygun olan enjeksiyon hacim kalıbını seçebilecek ve enjeksiyon hacim kalıbını 

teknolojik kurallara uygun olarak enjeksiyon makinesine bağlayabileceksiniz. Bununla 

beraber enjeksiyon makinesi kullanılan plastik hacim kalıplarıyla ilgili bilgileri 

edineceksiniz. 

 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, plastik teknolojisi alanında 

daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi hatırlatıyor, size başarılar diliyoruz. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında plastik enjeksiyon makinelerine kurallara uygun olarak 

kalıp bağlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

Plastik enjeksiyon makinesi ile üretim yapan firmaları ziyaret ederek; 

 Plastik enjeksiyon makinesinin parametrelerine uygun plastik enjeksiyon hacim 

kalıbını seçebilmek için gerekli olan kriterleri araştırınız. 

 

1. PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNESİNE 

UYGUN KALIBI SEÇMEK 
 

1.1. Termoplastik Enjeksiyon Kalıpları 
 

Plastik malzemelerin kolayca biçimlendirilebilir olmaları onların en önemli 

özelliklerindendir. Böyle bir biçimlendirme işleminin en önemli elemanlarından biri ise 

kalıptır. Çünkü herhangi bir plastik malzeme istenen şekli ancak kalıp içerisinde 

alabilmektedir. Eritilen plastik malzeme kalıp içerisine doldurulmakla son şeklini alacak ve 

ürün haline gelecektir. 

 

1.1.1. Kalıp 
 

Tanım: Kalıplanacak parça boyutlarına uygun hacim (kalıplama) boşluğu bulunan ve 

herhangi bir kalıplama metoduyla parçanın üretimini sağlayan makine parçasına hacim kalıbı 

denir (Resim 1.1’de enjeksiyon kalıplarından örnekler gösterilmiştir). 

 

Enjeksiyon makinesi, erimiş plastiği kalıbın içine sıcak halde enjekte eder ve kalıp 

içinde sertleşmesini sağlar. Termoplastiklerde kovan içerisindeki malzeme dışarıdan 

uygulanan ısıyla (rezistansla) eritilir. Kalıp içindeki soğuma (sertleşme), kalıbın içine açılmış 

soğutma kanalları ile olur. Bu kanallarda çoğunlukla su kullanılır ancak bazı durumlarda 

başka sıvılar da (yağ vb.) kullanılabilir. 

 

Bir enjeksiyon makinesinin en önemli elemanlarından birisi kalıptır. Enjeksiyon işlemi 

kalıba yapılır. Enjeksiyon makinesiyle bir ürün imal etmek için ürünün yapısına uygun bir 

kalıp kullanılması şarttır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Bir kalıbın esas görevleri şunlardır: 

 

 Eriyik malzemenin tüm boşluklara homojen bir şekilde dağılmasını sağlamak, 

 Eriyik malzemeye son şeklini vermek, 

 Malzemenin düzgün ve hızlı bir şekilde soğutulmasını sağlamak (termoset veya 

kauçuk baskı yapılıyorsa kalıbın ısıtılması gereklidir.), 

 Ürünün rahatça dışarı çıkarılmasını sağlamaktır. 

 

Bunun yanında kalıbın ikinci derecedeki görevlerini de; 

 

 Üzerinde oluşan kuvvetlere karşı koymak, 

 Hareketleri doğru şekilde transfer etmek, 

 Hareketli parçalarına yataklık yapmak şeklinde sıralayabiliriz. 

 

 

Resim 1.1: Enjeksiyon kalıpları 

Makineye bağlanan kalıbın her iki plaka üzerindeki (hareketli ve sabit kalıp) ana 

parçaları tam karşı karşıya gelecek yani merkezlenecek şekilde ayarlanmalıdır. Kovanda 

eritilen plastik malzeme kalıba enjekte edilir. Kalıbın içerisinde eriyik malzemenin tüm kalıp 

boşluklarına dağılmasını sağlayan yolluk sistemi (1.1.4’de geniş olarak anlatılmıştır) vardır. 
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Ürünün son şeklini aldığı yer kalıp boşluklarıdır. Kalıp boşluklarının yerleştirilmesi ve 

düzenlenmesinin işlem akışına ve parça kalitesine önemli derecede etkisi vardır.  

 

Bunun yanında kalıbın ısıtma ve soğutma sistemine bağlı olan çevrim sürecinin 

uzunluğu, enjeksiyon işleminin ekonomik olması açısından önemlidir.  

 

Kalıpları bir takım özelliklerine göre sınıflara ayırabiliriz. Bu özellikler; 

 

 İşlenen malzeme, 

 Kalıbın temel tasarımı, 

 İtici sistemi, 

 Yolluk sistemi, 

 Kalıp boşluğu sayısı, 

 Kalıp büyüklüğüdür. 

 

1.1.2. Kalıp Elemanları 
 

Kalıp elemanları denildiği zaman, bir kalıbın üzerinde bulunan tüm parçalar akla 

gelmektedir. Bunlar; dişi kalıp, erkek kalıp, itici pimleri, yolluk burcu, yerleştirme bileziği, 

alt plaka, üst plaka, destek, destek plakaları, itici plakaları vb. elemanlardır. Resim 1.2 ve 

Şekil 1.1’de kalıp elemanları gösterilmiştir. 

 

Resim 1.2: Enjeksiyon kalıp elemanları 
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Şekil 1.1: Enjeksiyon kalıp elemanları 

 Yerleştirme bileziği: Yolluk burcu ile enjeksiyon memesinin aynı merkezde 

(eksen) çalışmasını sağlar. 

 Yolluk burcu: Enjeksiyon memesinden gelen eriyik plastik malzemenin, kalıba 

aktarılmasını sağlar. 

 Üst plaka: Kalıbın, mengene ünitesine bağlanmasına yarar. 

 Erkek plaka: Erkek zımbaların desteklenmesinde kullanılır. 

 Erkek zımba (maça): Ürünün iç kısmına (delik vb.) biçim verir. 

 Kılavuz pim: Kalıp yarımlarının (hareketli–sabit kalıplar) aynı eksende 

çalışmasını sağlar. 

 Burç: Kılavuz pimlerin çalışırken zarar görmemesi için (sürtünmeden 

aşınmaması) daha yumuşak malzemeden yapılan elemanlardır. 

 Dişi plaka: Ürünün dış kısmına biçim verir. 

 Destek plakası: Büyük hacimli kalıplarda, itici pim, burç, plakalar ve kalıp 

yarımlarının desteklenmesinde kullanılır. 

 İtici pim: Kalıp boşluğundaki ürünün dışarı atılmasını sağlar. 

 Geri dönüş pimi: Kalıp yarımlarının kapanması sırasında itici pimlerin zarar 

görmemesini sağlar. 

 İtici tutucu plaka: İtici pimlerin takıldığı plakadır. 

 İtici plaka: İtici pimlerin desteklenmesinde kullanılır. 

 Alt plaka: Kalıbın, mengene ünitesine bağlanmasına yarar. 

 Destek: İtici pimlerin çalışmasını sağlamak için gerekli olan mesafeyi oluşturur. 

 Yolluk çekici: Yolluğun, itici sistemin olduğu tarafta kalmasını sağlar. 

 Kalıp boşluğu: İçine dolan eriyik plastik malzemeye son şeklini verip ürün 

haline gelmesini sağlayan boşluktur. 
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Kalıp boşluğu aşağıdaki özellikleri karşılamalıdır; 

 

 Eriyik malzemeyi homojen bir şekilde boşluğa dağıtmalı. 

 İstenen parça ölçülerini sağlamalı. 

 İçindeki eriyik plastik malzemenin yüksek basıncına karşı koymalı. 

 Parçanın yüzey kalitesini garantilemelidir.  

 

Şekil 1.2’de bir enjeksiyon kalıbın kesit görünüşü verilmiştir: 

 

Şekil 1.2: Enjeksiyon kalıbının kesit görünüşü 

1.1.3. Dişi ve Erkek Kalıpların Özellikleri 
 

Bir kalıp birçok elemandan meydana gelmiş olsa da bir ürünün şeklini tayin edecek 

olan dişi ve erkek kalıptır. Dişi kalıp istenilen ürünün dış kısmına biçim verirken, erkek kalıp 

ürünün içi kısmına biçim verir. 

 

Bir bakıma kalıbın kalbi olan dişi ve erkek kalıp, diğer elemanlara göre daha fazla 

özen gösterilmesi gereken parçalardır. Çünkü bu elemanlardaki her türlü arıza ve hata ürüne 

aynen yansıyacaktır. 

 

Bilindiği gibi çalışan her parçada zorlanmalardan dolayı mutlaka aşınmalar olacaktır. 

Kalıp yarımları her çevrimde kapanıp kilitlenmekte, bu kilitlenme sırasında ise dişi ve erkek 

kalıp plakaların yüzeyleri bir birine sıkıca temas etmektedir. Ayrıca ürünün oluşmasında 

eriyik plastik malzeme dişi plakada bulunan kalıp boşluklarına yüksek basınçla dolmaktadır. 

Ürünün oluşmasını sağlayan kalıp boşlukları da bu yüksek basınçlara karşı koymalıdır. 
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Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı dişi ve erkek kalıpların daha kaliteli 

malzemelerden (çelik) yapılması gerekmektedir. Akla gelen ilk soru bütün kalıbın kaliteli 

malzemeden yapılmasının uygun olup olmayacağıdır. Bu durumda kalıp çok dayanıklı olur 

aşınma gibi problemler en aza iner ancak kalıpların yapımı bir maliyet gerektirir ve maliyet 

arttıkça kar düşer. Bu yüzden özellik gerektirmeyen kalıp elemanları daha düşük kaliteli 

malzemeden yapılmalıdır. 

 

Dişi ve erkek kalıplar ne kadar kaliteli malzemeden yapılsa da bu kalıp elemanlarının 

sertleştirilmeleri (su verme – ısıl işlem) gerekmektedir. Her çelik malzemenin sertleşme 

özelliği yoktur. Çeliklerin içerisindeki karbon oranı çelik malzemenin sertleşip 

sertleşmeyeceğini tayin eder. Bunun yanı sıra çelik malzemelerden bazı özellikler de 

istenmiş olabilir. Çeliğe, bazı katkı maddeleri (çelik üretimi sırasında) ilave edilerek daha 

farklı özelliklerde çelikler (alaşımlı çelikler) elde edilebilir. 

 

Çeliğe bu kadar özellik kazandırılırken mutlaka fiyatı da artmaktadır. Buna bağlı 

olarak kalıbın fiyatı da artmaktadır. 

 

Kalıplarda seri üretim yapıldığı için çoklu kalıp olarak yapılırlar. Yani bir seferde 

birden çok (parçanın boyutuna bağlı olarak)  ürün kalıpta üretilir. Dişi ve erkek kalıbı tek 

parça yapmaktansa, bir tane dişi ve erkek kalıp plakası yapılır. Bu plakalara üretilecek ürün 

sayısı kadar dişi ve erkek maça (lokma) işlenir. Maçalar, ürünün dış kısmını (dişi) ve iç 

kısmını (erkek) oluşturacak olan kalıp elemanlarıdır. Bu maçaların şeklinde, dişi ve erkek 

kalıp plakalarına yuvalar açılır ve maçalar bu yuvalara monte edilir. (Şekil1.5) 

 

Böylece dişi ve erkek kalıp için kullanılacak malzemeden tasarruf edilir. Ayrıca bir 

üründe aşınmadan veya başka bir sebepten dolayı bir problem var ise komple dişi veya erkek 

kalıbı değiştirmektense sadece hatalı üretim yapan maçayı değiştirerek sorunu ortadan 

kaldırabiliriz. 

 

Şekil 1.3: Dişi plaka 

1.1.4. Yolluk, Dağıtıcı ve Giriş Kanalları 
 

Yolluk sistemi, genellikle yolluk koniği (yolluk), yolluk kanalı (dağıtıcı kanal) ve 

yolluk girişi (giriş kanalı) gibi bölümlerden meydana gelmektedir. Tek gözlü kalıplarda ise 

yolluk sistemi sadece yolluk koniğinden oluşmaktadır. (Şekil 1.4) 
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Şekil 1.4: Yolluk sistemi 

Yolluk sisteminin amacı; plastikleştirilmiş eriyik malzemeyi, en az sıcaklık ve basınç 

kaybıyla, kalıp boşluğunun girişine iletmektir. 

 

Yolluk sistemleri genel olarak ikiye ayrılır: 

 

 Klasik yolluk sistemleri 

 Sıcak yolluk sistemleri 

 

Biz burada klasik yolluk sistemlerini inceleyeceğiz. Sıcak yolluklu sistemler daha 

sonraki konu başlığı altında detaylı olarak işlenecektir. 

 

1.1.1.4. Klasik Yolluk Sistemleri 

 

Klasik yolluk sistemleri yolluk, dağıtıcı kanal ve giriş kanalından oluşmaktadır. 

 

 Yolluk körüğü (yolluk) 

Yolluk sisteminde, enjeksiyon memesinin yolluk burcuna temas noktası (eriyik 

malzemenin kalıba ilk girdiği nokta) ile dağıtıcı kanal arasındaki kanala yolluk denir. Basınç 

kaybını en aza indirmek için kanalın kesiti yuvarlaktır ve kalıptan kolay çıkması için 2º ile 5º 

arası konik açıya sahiptir. Yolluk burcundaki kanal, yolluğu (yolluk koniğini) oluşturur. 

Kalıp kapandıktan sonra enjeksiyon memesinden, enjeksiyon işlemi safhasında, eriyik 

plastik malzeme yolluk burcuna akar. Bu işlem esnasında kalıbın bu bölgesi yüksek 

basınçlardan dolayı çabuk aşınır. Bu nedenle yolluk burcu sertleştirilmiş çelikten yapılmalı 

ve kalıba monte edilmelidir. Böylelikle aşındığı takdirde kolayca değiştirilebilmelidir. 

 

Yolluğun ölçüleri üretilecek parçanın boyutlarına ve et kalınlığına bağlıdır. Yolluk 

ölçüleri hesaplanırken aşağıdaki kriterler göz önüne alınmalıdır. 

 

 Yolluk, enjeksiyon işleminden (normal enjeksiyon) sonraki tutma 

(ütüleme) basıncını iletebilmek için diğer herhangi bir kesitten daha önce 

sertleşmemelidir. Ancak bu şart sağlanırken çevrim zamanını uzatacak 

şekilde çok büyük olarak da tasarlanmamalıdır. 

 Yolluk, kalıptan kolaylıkla ve güvenli bir şekilde çıkarılabilmelidir. 
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 Dağıtıcı kanal 

 

Dağıtıcı kanallar, yolluk ve giriş kanalları arasındaki bağlantı kanallarıdır. Dağıtıcı 

kanalların biçim ve boyutları, kalıp tasarımında düşünülmesi gereken en önemli kısımlardan 

birisidir. Enjeksiyon, basınç kaybını en aza indirecek ve eriyik plastik malzeme akışına hız 

kazandıracak boyutlarda olmalıdır. Ancak, eriyik plastik malzemenin donmasına sebep 

olabilecek büyüklükte de olmamalıdır. 

 

En çok kullanılan dağıtıcı kanalların kalıp açılma çizgisi (hareketli kalıp ile sabit kalıp 

yarımlarının birleştiği nokta) üzerindeki kesit görünüşü yuvarlak, yarım yuvarlak, trapez ve 

dikdörtgen biçiminde olanlarıdır. 

 

Şekil 1.5: Dağıtıcı kanal kesit görünüşleri 

Yuvarlak kesitli dağıtıcı kanallar, basınç ve sıcaklık kaybını önleyen en iyi dağıtıcı 

kanallardır. Trapez kesitli dağıtıcı kanallar, genellikle kalıp yarımlarından birine açılır. Bu 

tip kanallar, yuvarlak kesitli dağıtıcı kanalların açılması mümkün olmayan kalıplara açılır. 

Diğer yarım yuvarlak ve dikdörtgen kesitli dağıtıcı kanallar tercih edilmezler ve 

kullanılmazlar. 

 

Yuvarlak kesitli dağıtıcı kanallar, keskin yüzeylerin olmamasından dolayı eriyik 

plastik malzemenin daha iyi akması ve kalıptan daha kolay çıkarılması sağlar fakat bu 

dağıtıcı kanal kesitinin her bir yarısının, hareketli ve sabit kalıplara ayrı ayrı işlenmesi zordur 

ve maliyeti artırır. Bu sebepten dolayı yuvarlak kesitli dağıtıcı kanal yerine, makul akma ve 

kalıptan kolay çıkarılma özelliğine sahip olan, tabanı eğimli trapez dağıtıcı kanallar 

kullanılır. 

 

Dağıtıcı kanallar kalıp yarımlarından birine açılır fakat bunun yetersiz olduğu 

zamanlarda her iki kalıp yarımına da dağıtıcı kanal açılabilir. 

 

Dağıtıcı kanal ölçüleri, kalıplanacak plastik malzemenin cinsine ve parça boyutlarına 

bağlıdır. Yapışkanlığı az olan plastik malzemelerin kalıplanmasında yolluk ile kalıplama 

boşluğu arasındaki uzaklık 125 mm’den daha az ise 3 – 6,5 mm çapında yuvarlak kesitli 

dağıtıcı kanal kullanılır. Büyük hacimli parçaların kalıplanmasında bu değer 8 – 9,5 mm 

çapa kadar artırılabilir. Yapışkanlığı (viskozite: akışkanların, sürtünmeye karşı göstermiş 

olduğu direnç) fazla olan plastik malzemeler için kalıba açılacak dağıtıcı kanal ölçüleri de 

yuvarlak kesitli ve 10 mm çapındadır. Ancak dağıtıcı kanal çapları verilen ölçülerden daha 
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küçük açılıp denenir ve verilen değerlere yaklaşık ölçülerde tamamlanır. Aksi halde, büyük 

çaplı dağıtıcı kanalın daha küçük çapa düşürülmesi mümkün olmaz 

 

Kalıp tasarımcıları tarafından yapılan, dağıtıcı kanal planı aşağıdaki özellikleri yerine 

getirmelidir. 

 

 Her kalıp boşluğuna aynı sıcaklık ve basınçta eriyik plastik malzeme 

girmelidir. 

 Basınç kaybını en aza indirebilmek amacıyla dağıtıcı kanallar mümkün 

olduğunca kısa yapılmalıdır. 

 Kalıptan kolayca atılmalarını sağlayacak şekilde olmalıdır. 

 Uygun şekilde fonksiyonlarını yerine getirirken en düşük ağırlıkta 

(malzeme kaybı) olmalıdır. 

 

Kalıba uygulanan kapama kuvvetinin merkezden olması, kalıbın asimetrik 

yüklenmesini ve bu yüzden çıkabilecek (kalıbın bozulması, çıkan parçaların kalitesiz olması 

gibi) problemleri ortadan kaldırır. Bu tür problemlerle karşılaşmamak için dağıtıcı kanalların 

düzenlenmesi de önemlidir.  

 

Dağıtıcı kanalların düzenlenmesi aşağıdaki şekillerde olur: 

 

 Dengeli basınç transfer dizaynı 

o Dairesel düzenleme (Şekil1.6) 

o Simetrik düzenleme (Şekil1.7) 

 Dengesiz dizayn 

o Seri düzenleme ( Şekil 1.8) 

 

Dağıtıcı kanal seçiminde, üretilecek üründe aranan kalite, önemli bir faktördür. 

Dengesiz dağıtıcı kanalda, eriyik plastik malzeme yolluğa en yakın kalıp boşluğuna dolar. 

Bu durumda, yolluğa yakın olan kalıp boşluğuna, gereğinden fazla eriyik plastik malzeme 

dolduğu için daha uzak noktadaki kalıp boşluğuna yeterli eriyik plastik malzeme dolamaz. 

 

Sonuç olarak; çıkan üründe farklı ağırlıklar oluşur ve boyutlarda farklılıklar meydana 

gelir. Kalıbın dengesiz dolmasından dolayı üründe çapak olma ihtimali artar ve kontrolü 

zorlaşır. Bu gibi durumlarda, her kalıp boşluğunun aynı anda dolması ve basınç düşmesini 

engellemek için dağıtıcı kanalların ölçülerini değiştirerek eşitleyebilirsiniz. 
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 Dairesel düzenleme 

 

Şekil 1.6: Dairesel düzenleme 

Avantajları:  

o Tüm boşluklar için eşit akış uzunluğu sağlar. 

o Parçanın sağlıklı şekilde kalıptan dışarı çıkarılmasını sağlar. 

Dezavantajları: 

o Sınırlı sayıda kalıp boşluğuna izin verir. Kalıp boşluğu sayısı 

artıkça kalıbın boyutları da artar. 

 

 Simetrik düzenleme 

 

Şekil 1.7: Simetrik düzenleme 
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Avantajları: 

o Tüm boşluklar için eşit akış uzunluğu sağlar. 

o Kanalların kesit alanlarında düzeltme gerekmez. 

 

Dezavantajları: 

o Akış uzunluğu fazla olduğu için malzemenin soğumasına sebep 

olur. 

o Yüksek miktarda malzeme kaybına neden olur. 

 

 Seri düzenleme 

 

Şekil 1.8: Seri düzenleme 

Avantajları: 

o Dairesel düzenlemeye oranla daha fazla kalıp boşluğuna izin verir. 

 

Dezavantajları: 

o Her kalıp boşluğunun akış uzunluğu farklıdır. 

o Kalıp boşluklarının eşit dolması sadece farklı kesit alanına sahip 

dağıtıcı kanallar ile mümkündür. 

 

Dairesel düzenlemeli dağıtıcı kanal sistemi simetrik ve dengelidir. Dezavantajı ise 

kalıp boşluğunun sınırlı olmasıdır. Seri düzenlemede, dairesel düzenlemeye nazaran daha 

fazla kalıp boşluğu yerleştirilebilir. Fakat bu düzenlemede farklı boşluklara giden akış 

çizgilerinin uzunluklarının birbirinden farklı olması nedeniyle (dağıtıcı kanal uzunlukları) 

kanallar asimetriktir. Bunun için kanal sistemi dengelenmelidir. Aksi takdirde kısa akış 

mesafelerine sahip kalıp boşlukları daha fazla eriyik plastik malzeme ile dolup çapak 

yapabilir. Seri düzenlemenin en önemli dezavantajı olan kanalların dengelenmesi problemi 

simetrik düzenlemede yaşanmamaktadır. Fakat simetrik düzenlemede dağıtıcı kanalların 

uzun akış mesafelerine sahip olmaları, yüksek enjeksiyon basıncı gerektirir ve kanallar, fazla 

malzeme kaybına neden olur. 

 

Şekil 1.9’da bir kalıpta olması gereken dağıtıcı kanal, giriş kanalı ve kalıp boşluğu 

gösterilmiştir. 
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Şekil 1.9: Bir kalıpta olması gereken dağıtıcı kanal, giriş kanalı ve kalıp boşluğu 

 Giriş kanalları 

 

Giriş kanalları; kalıplama boşluğunu, dağıtıcı kanallara bağlayan kanaldır. Bu 

kanallar, eriyik plastik malzemenin, kalıplama boşluğuna belli bir hız ve basınçta akmasını 

sağlayan değişik ölçü ve biçimdeki kanallardır. Giriş kanallarının kesit ölçüleri dağıtıcı 

kanallara göre daha küçük yapılır. Giriş kanallarının kesit ölçülerinin daha küçük olmasının 

sebebi, dağıtıcı kanallarda soğumaya başlamış eriyik plastik malzemenin basıncını 

yükselterek hız kazandırmak ve sürtünmeyle sıcaklığını artırmaktır. 

Kalıp boşluğuna, eriyik plastik malzemenin aktığı yola göre, giriş kanalının bulunduğu 

yer önemlidir. 

 

Giriş kanalının yerinin seçilmesinde göz önünde bulundurulması gereken faktörler 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

 Baskının estetik görünüşü, 

 Kalıba tekrar yolluk girişi takılması, 

 Baskının karmaşıklığı, 

 Kalıp ısıtma, 

 İşlenecek polimerin özelliği, 

 Giriş kanalından beslenen polimerin hacmi ve besleme oranı, 

 Kaynak izinin (kalıp boşluğunda plastik malzemenin birleştiği nokta) 

oluşacağı yerin önemi, 

 Kalıp içinde gazın çıkamadığı ve bu gazın bulunduğu bölge dikkate 

alınır. 

 

Giriş kanalları, doğrudan giriş kanalı ve sınırlandırılmış giriş kanalı olarak ikiye 

ayrılır. 
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 Doğrudan giriş kanalı 

 

Tek bir kalıp boşluğu bulunan ve kesit alanı büyük olan parçaların kalıplanmasında 

doğrudan giriş kanalları kullanılır. Baskıyı düzgün şekilde, kaynak izi oluşmadan, doldurmak 

için doğrudan giriş kanalı, parçanın geometrik merkezine yerleştirilir.  

 

Bu tip giriş kanalları termoplastiklerin kalıplanmasında ve aşağıdaki amaçlar için 

kullanılır. 

 

o Dağıtıcı kanalı bulunmayan kalıplarda (üretilecek parçanın kesit 

alanı büyük olduğundan dolayı bir tane kalıp boşluğu vardır. Eğer 

iki tane kalıp boşluğu bulunursa kalıbın boyutları artar ve parçanın 

kalıplanabilmesi için de büyük enjeksiyon basınçlarına ihtiyaç 

duyulur.), 

o Yüksek viskoziteli plastiklerin kalıplanmasında, 

o Maksimum kalıplama basıncını iletmek amacıyla, 

o Derinliği veya et kalınlığı fazla olan asimetrik parçaların kalıplama 

işlemlerinde doğrudan giriş kanalları kullanılır. 

 

Doğrudan giriş kanalı genellikle kova, radyo kabini, tepsi, çanak, kasa gibi büyük 

parçaların üretiminde kullanılır. Çünkü bu tip parçaların üretiminde kullanılan kalıplarda 

doğrudan giriş kanalı kalıplama dengesini sağlar. 

 

 Sınırlandırılmış giriş kanalları 

 

Sınırlandırılmış giriş kanalları, serbest akışlı ve düşük viskoziteli plastik malzemelerin 

kalıplanmasında kullanılır. Bu tip giriş kanalı kullanılan kalıplarda, birden fazla kalıp 

boşluğu bulunmaktadır. Enjeksiyon makinesinden enjekte edilen eriyik plastik malzeme 

kalıp boşluklarına ulaşıncaya kadar sırasıyla, yolluktan, dağıtıcı kanallardan geçerek giriş 

kanalı vasıtasıyla kalıp boşluklarına dolmaktadır.. 

 

Sınırlandırılmış giriş kanallarının faydaları aşağıda belirtilmiştir. 

 

o Kalıplama işleminden sonra giriş kanalındaki artık plastik 

malzemenin çok çabuk donması isteniyorsa, 

o Kalıplanacak parçanın estetik görüşünün bozulmaması gerekiyorsa 

kullanılır. 

 

Sınırlandırılmış giriş kanalları normal olarak 0,75 – 1,5 mm çaplı veya kesit alanı bu 

çaplara uygun dikdörtgen ve kare kesitli olarak yapılır (Bu ölçüler parçanın ebadına ve 

plastik malzemenin cinsi gibi özelliklere göre farklılıklar gösterebilir). 

 

Sınırlandırılmış giriş kanalında, dağıtıcı kanal çapının, giriş kanalı çapına oranı 

(D/d) = 4,5 olmalıdır. 
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D = dağıtıcı kanal çapı (mm) 

d = giriş kanalı çapı (mm) 

 

Örnek: Dağıtıcı kanal çapı 6 mm ise giriş kanalının çapı kaç mm olmalıdır? 

 

D = 6 mm 

d = ? 

 

D / d = 4,5  

 

6 / d = 4,5   => d = 6 / 4,5  => d = 1.33 mm 

 

Sınırlandırılmış giriş kanallarının çeşitleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

 Kenar ve merkezden giriş 

 Tünel giriş 

 Disk giriş 

 İğne giriş 

 Bilezik giriş 

 Çengel giriş 

 Konik giriş 

 

Plastik malzemenin fışkırma etkisi azaltılmak istendiğinde kullanılan giriş kanalına 

kenar veya merkezden giriş kanalı denir. 

 

Kalıp açılır açılmaz ürünün yolluktan ayrılması isteniyorsa, kalıp boşluğuna doğru 

dağıtıcı kanal açıyla kırılarak konik bir kanal şeklini alır. Kalıp boşluğuna ulaşan giriş 

kanalına tünel giriş kanalı denir. 

 

Kalıp merkezindeki yolluktan gelen plastik malzemeyi çevredeki boşluklara dağıtan 

giriş kanalına disk giriş kanalı denir. 

 

Birden fazla kalıp açılma çizgisi (KAÇ) bulunan kalıplarda, kalıplama sonucu 

parçanın yolluktan otomatik olarak ayrılmasını sağlayan giriş kanalına iğne giriş kanalı 

denir. 

 

Parça dayanımını artırmak amacıyla akrilik plastiklerin kalıplanmasında kullanılan 

giriş kanallarına çengel giriş kanalı denir. 

 

Parçanın, giriş kanalından koparılmasını kolaylaştırmak amacıyla giriş kanalı kalıp 

boşluğuna doğru konikleştirilir. Bu tip giriş kanallarına konik giriş kanalı denir. Fakat bu tip 

girişlerde parça, yolluktan kopartılırken sert veya ince kesitli parçaların kırılmasına sebep 

olabilir. 
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1.2. Plastik Enjeksiyon Makinesine Uygun,  Enjeksiyon Kalıp Seçimi 
 

Bütün plastik hacim kalıpları birbirleri arasında benzerlik gösterse de aralarında 

önemli farklılıklar bulunmaktadır. Her kalıpta plastik hammaddelerden farklı ürünler 

üretilmektedir. Her ürünün boyutları ve gramajları farklıdır. Ayrıca bir enjeksiyon 

çevriminde üretilecek ürün sayısı, ürünün boyut ve gramajına göre değişiklik gösterir. 

Üretilecek ürünün boyutu büyüdükçe gramajı artar, ürün sayısı azalır. Ayrıca ürünün boyutu 

büyüdükçe kalıbın boyutları da büyür. Bu sebeplerden dolayı her kalıp, her enjeksiyon 

makinesine bağlanamaz.  

 

Bir plastik enjeksiyon makinesine kalıbın bağlanıp bağlanamayacağını belirlemek için 

aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 Enjeksiyon makinesinin baskı hacmi 

 Kalıp montaj alanı (kolon aralığı) 

 Makinenin kilitleme (kapama) kuvveti 

 Enjeksiyon makinesinin maksimum mengene açılma, itici vurma, redüktör vb. 

strokları da göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

1.2.1. Enjeksiyon Makinesinin Baskı Hacmi 
 

Enjeksiyon makinesinin baskı hacmi, bir çevrimin, enjeksiyon safhasında makinenin 

kalıba basabileceği maksimum eriyik hacmidir. Örneğin; bir enjeksiyon çevriminde 

üretilecek olan ürün sayısı 10, bir ürünün ağırlığı 20 gram, yolluğun (artık malzeme) ağırlığı 

da 100 gram olsun. Her bir ürünün ağırlığı 20 gramdan toplam 200 gr eder. Buna yolluğun 

ağırlığını da eklersek (200 + 100) toplamda 300 gramlık bir değer buluruz. Bizim kalıbı 

bağlayacağımız enjeksiyon makinesi 200 gramlık bir makine ise yani bir çevrimde en fazla 

200 gram eriyik malzemeyi kalıba basabiliyorsa, kalıbı bu enjeksiyon makinesine 

bağlayamayız. Çünkü makinenin kapasitesi yetersiz gelir. Bu kalıp için en az 300 gramlık bir 

enjeksiyon makinesi gereklidir. 

 

1.2.2. Kalıp Montaj Alanı (Kolon Aralığı) 
 

Kalıp montaj alanı, mengene plakaları üzerinde kalıbın bağlandığı bölgeyi tanımlar. 

Pratikte bu alana makinenin kolon aralığı da denir. Eğer kalıbın boyutları bu kolon 

aralığından daha büyük ise kalıbı bu enjeksiyon makinesine bağlayamayız. 

 

Bazı durumlarda kalıbın bir boyutu kolon aralığından büyük, diğeri ise küçük olabilir. 

Kolon aralığı 40 x 40 cm kalıp boyutları ise 45 x 35 cm olsun. Bu durumlarda kalıp yan 

çevrilerek ya da kalıp yarımları ayrı ayrı bağlanabilir. Fakat kalıp yarımlarının ayrı ayrı 

bağlanması tavsiye edilmez. 

 

1.2.3. Makinenin Kilitleme (Kapama) Kuvveti 
 

Makinenin kapama kuvveti, kalıba enjeksiyon ve tutma basınçları safhasında, kalıp 

boşluğunda (kalıpta ürünün oluştuğu yer) oluşan basınca karşı, kalıbı kapalı tutmaya yarayan 
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mengene kuvvetidir. Maksimum kapama kuvveti ise kalıbın tam çapak yapmak üzere 

açılacağı anda makinenin kalıbı kapalı tutmak için uyguladığı kuvvettir. Makine seçiminde 

göz önünde bulundurulan en önemli kriterlerden biridir. Kullanılacak makinenin sağlıklı 

baskı yapabilmesi ve enjeksiyon sırasında kalıbı açmaması için, kalıba gerekli kapama 

kuvvetini sağlayabilmesi gerekir. Kalıptaki boşluk sayısı arttıkça kapama kuvveti de artar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Mevcut olan plastik enjeksiyon makinesine, uygun olan plastik enjeksiyon kalıbını 

gerekli olan kriterleri göz önünde bulundurarak seçiniz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem basamakları Öneriler 

 Makinenin kolon aralığını ölçünüz. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.  

 Metre ile kolon aralığını hem enine hem 

de boyuna ölçünüz. 

 Kalıbın boyutlarını ölçünüz. 

 

 Metre ile kalıbın boyutlarını hem enine 

hem de boyuna ölçünüz. 

 Ölçüm sonuçlarına göre kalıbın kolonlar 

arasından geçip geçemeyeceğini 

hesaplayınız. 

 Enjeksiyon makinesi ile kalıbın 

gramajını karşılaştırınız. 

 

 Enjeksiyon makinesinin gramajını 

bilmiyorsanız öğretmeninize danışınız 

yada enjeksiyon makinesinin 

kataloğundan enjeksiyon makinesinin 

gramajına bakınız. 

 Enjeksiyon makinesinin gramajı; 

enjeksiyon makinesinin bir seferde kalıba 

gönderebileceği maksimum eriyik 

hammadde miktarıdır. 

 Kalıbın gramajını bilmiyorsanız, kalıptan 

bir çevrimde düşen ürünlerin tamamını ve 

yolluğu terazide tartarak kalıbın gramajını 

hesaplayabilirsiniz. 
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 Enjeksiyon makinesinin kitleme kuvveti 

ile kalıp için gerekli olan kitleme 

kuvvetini karşılaştırınız. 

 

 Enjeksiyon makinesinin kitleme kuvvetini 

bilmiyorsanız öğretmeninize danışınız 

yada enjeksiyon makinesinin 

kataloğundan enjeksiyon makinesinin 

kitleme kuvvetine bakınız. 

 Kalıp için gerekli olan kitleme kuvveti, 

kalıbı tasarlayan tarafından 

hesaplanmıştır. 

 Enjeksiyon makinesi ile kalıbın diğer 

kriterlerini göz önünde bulundurunuz.  

 Enjeksiyon makinesinin maksimum 

mengene açılma, itici vurma, redüktör vb. 

stroklarını da göz önünde bulundurunuz.  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Makinenin kolon aralığını ölçtünüz mü?   

3. Kalıbın boyutlarını ölçtünüz mü?   

4. Enjeksiyon makinesi ile kalıbın gramajını karşılaştırdınız mı?   

5. Enjeksiyon makinesinin kitleme kuvveti ile kalıp için gerekli 

olan kitleme kuvvetini karşılaştırdınız mı? 
  

6. Enjeksiyon makinesi ile kalıbın diğer kriterlerini göz önünde 

bulundurdunuz mu? 
  

7. Süreyi iyi kullandınız mı? (2saat)   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Kalıplanacak parça boyutlarına uygun hacim (kalıplama) boşluğu bulunan ve herhangi 

bir kalıplama metoduyla parçanın üretimini sağlayan makine parçasına ne ad verilir? 

A) Dağıtıcı kanal 

B) Enjeksiyon makinesi 

C) Hacim kalıbı 

D) Yolluk 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kalıbın görevlerinden birisi değildir? 

A) Üretimi kontrol etmek 

B) Ürünün rahatça dışarı çıkarılmasını sağlamak 

C) Malzemenin düzgün ve hızlı bir şekilde soğutulmasını sağlamak 

D) Eriyik malzemenin tüm boşluklara homojen bir şekilde dağılmasını sağlamak 

 

3. Ürünün kalıpta son şeklini aldığı yere ne ad verilir? 

A) İtici  

B) Kalıp boşluğu 

C) Giriş kanalı 

D) Dağıtıcı kanal 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kalıpta bulunması gereken kalıp elemanlarından birisi 

değildir? 

A) Dişi plaka 

B) İtici plaka 

C) Destek 

D) Enjeksiyon memesi 

 

5. Yolluk burcu ile enjeksiyon memesinin aynı merkezde (eksen) çalışmasını sağlayan 

kalıp elemanına ne ad verilir? 

A) Üst plaka 

B) Alt plaka 

C) Kılavuz pim 

D) Yerleştirme bileziği 

 

6. Kalıp yarımlarının (hareketli – sabit kalıplar) aynı eksende çalışmasını sağlayan kalıp 

elemanına ne ad verilir? 

A) Geri dönüş pimi 

B) Kılavuz pim 

C) İtici pim 

D) Yolluk çekici 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Ürünün dış kısmına biçim veren kalıp elemanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dişi kalıp 

B) Erkek kalıp 

C) Yolluk burcu 

D) Yolluk çekici 

 

8. Kalıp boşluğu aşağıdaki özelliklerden hangisini karşılamalıdır? 

A) Kalıp yarımlarını kilitlemeli 

B) Üretimi kontrol altında tutmalı 

C) İstenen parça ölçülerini sağlamalı 

D) Plastik hammaddeyi homojen bir şekilde karıştırmalı 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi yolluk sisteminde bulunması gereken bölümlerden birisi 

değildir? 
A) Dağıtıcı kanal 

B) Giriş kanalı 

C) Yolluk 

D) Yolluk burcu 

 

10. Dağıtıcı kanal ile kalıp boşluğu arasındaki kanala ne ad verilir? 

A) Kalıp boşluğu 

B) Giriş kanalı 

C) Yolluk 

D) Dağıtıcı kanal 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi dağıtıcı kanal şekillerinden (kesit görünüşü) birisi değildir? 

A) Üçgen 

B) Yuvarlak 

C) Trapez 

D) Dikdörtgen 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi basınç ve sıcaklık kaybını önleyen en iyi dağıtıcı kanaldır? 

A) Trapez 

B) Yarım yuvarlak 

C) Yuvarlak 

D) Dikdörtgen 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi dağıtıcı kanal düzenleme çeşitlerinden birisi değildir? 

A) Seri düzenleme 

B) Üçgen düzenleme 

C) Dairesel düzenleme 

D) Simetrik düzenleme 
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14. Aşağıdakilerden hangisi giriş kanalının çeşitlerinden birisidir? 

A) İğne giriş 

B) Çengel giriş 

C) Bilezik giriş 

D) Doğrudan giriş 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi sınırlandırılmış giriş kanallarından birisi değildir? 

A) Doğrudan giriş 

B) Disk giriş 

C) Konik giriş 

D) Kenar veya merkezden giriş 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan giriş kanalının kullanılmasının sebeplerinden birisi 

değildir? 
A) Maksimum kalıplama basıncını iletmek amacıyla 

B) Kalıplanacak parçanın estetik görüşünün bozulmaması gerekiyorsa 

C) Yüksek viskoziteli plastiklerin kalıplanmasında 

D) Dağıtıcı kanalı bulunmayan kalıplarda 

 

17. Bir enjeksiyon kalıbında giriş kanalının çapı (d) 2 mm ise dağıtıcı kanalın çapı (D) kaç 

mm olmalıdır? 

A) 6 

B) 8 

C) 9 

D) 11 

 

18. Kalıp açılır açılmaz ürünün yolluktan ayrılması isteniyorsa hangi tip giriş kanalı 

kullanılır? 

A) Tünel giriş 

B) Bilezik giriş 

C) İğne giriş 

D) Çengel giriş 

 

19. Bir plastik enjeksiyon makinesine kalıbın bağlanıp bağlanamayacağını belirlemek için 

aşağıdaki kriterlerden hangisi göz önünde bulundurulamaz?  

A) Enjeksiyon makinesinin baskı hacmi 

B) Kalıp montaj alanı 

C) Kalıp boşluğu (ürün) sayısı 

D) Makinenin kilitleme (kapama) kuvveti 

 

20. Bir çevrimin enjeksiyon safhasında makinenin kalıba basabileceği maksimum 

eriyik hacmine ne ad verilir? 
A) Kalıp hacmi 

B) Sıkıştırma hacmi 

C) Ürün hacmi 

D) Baskı hacmi 
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21. Mengene ünitesinde kalıbın bağlandığı bölgeye ne ad verilir? 
A) Kalıp montaj alanı 

B) Enjeksiyon makinesinin baskı hacmi 

C) Makinenin kilitleme (kapama) kuvveti 

D) Sıkıştırma hacmi 

 

22. Kalıba enjeksiyon ve tutma basınçları safhasında, kalıp boşluğunda oluşan 

basınca karşı, kalıbı kapalı tutmaya yarayan mengene kuvvetine ne ad verilir? 
A) Kalıp kuvveti 

B) Makinenin kilitleme (kapama) kuvveti 

C) Enjeksiyon makinesinin baskı kuvveti 

D) Vida döndürme kuvveti 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında plastik enjeksiyon makinelerine kurallara uygun olarak 

kalıp bağlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

Enjeksiyon makinesi ile üretim yapan plastik işleme fabrikalarını ziyaret ederek; 

 Plastik enjeksiyon makinelerinde kullanılan kalıpların, makineye 

bağlanmasında uyulması gereken işlem basamaklarını araştırınız. 

 

2. ENJEKSİYON MAKİNELERİNDE KALIP 

BAĞLAMAK 
 

2.1. Enjeksiyon Kalıp Tasarımında Temel Prensipler 
 

Bir kalıbın imalatında göz önünde bulundurulması gereken iki önemli nokta parça 

tasarımı ve kalıp tasarımıdır. Hatalı tasarlanmış parça ile üründen istenen özelliklerin elde 

edilmesi mümkün değildir. Hatalı tasarlanmış kalıptan ise nispeten kabul edilebilir ürünler 

elde etmek mümkündür. Bir parçanın tasarımını değiştirmek, tasarlama aşamasında 

gerçekleşir. Kalıp ortaya çıkarıldıktan sonra parçada dolayısıyla kalıpta yapılabilecek her 

türlü tasarım değişikliği, kalıp maliyetini arttırır. Kalıbın tasarımı yapılmadan önce konuyla 

ilgisi olan kalıpçı, parça tasarımcısı, kullanıcı temsilcisi, kalite kontrol bölümü temsilcisi ve 

sevkiyatı temsil edenler bir araya gelerek konuyu görüşmelidirler. Her biri kendi birimleri 

doğrultusunda parçadan istedikleri ve istemedikleri özellikleri ortaya koymalı ve tüm bu 

görüşmelerden sonra, ortaya çıkarılan kararlar göz önüne alınarak kalıp tasarımına 

geçilmelidir. Bir diğer önemli nokta da, kalıbı imal edecek olan firma veya kişinin 

seçilmesidir. Seçim yapılırken, kalıpçının sahip olduğu alet ve teçhizatları, daha önce yaptığı 

kalıplardaki performansı ve kalıplardan elde edilen verimlilik düzeyi, hepsinden önemlisi 

kalıpçının bu konudaki tecrübesi göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

Kalıpla üretim yaparken öyle problemler ortaya çıkabilir ki, bu problemleri ortadan 

kaldırarak üretime devam etmek ve standart parçalar elde etmek için yapılan masraflar, 

kaybedilen zaman ve işgücü, çoğu zaman kalıbın başlangıçtaki maliyetini katlayacak 

düzeylere çıkabilir.  

 

Kalıp tasarımı esnasında bir problemle karşılaşılmışsa, kalıp yapılmadan önce mutlaka 

giderilmelidir. Unutulmamalıdır ki kâğıt üzerinde bir tasarım değişikliği yapmak, bitmiş bir 

kalıp üzerinde değişiklik yapmaktan çok daha kolay ve masrafsızdır. 

Tasarım bir dizi aşamayı içeren bir süreçtir. Kalıp tasarımı enjeksiyon makinesi, kalıp 

yardımcısı ve kalıbı kullanılacak operatörün çalışma şartları göz önünde bulundurularak 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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yapılır. Ayrıca kalıplama toleransları, büzülme payı miktarı, kalıp boşluğunun yüzey kalitesi 

ve kalıplanacak plastik malzemenin diğer özellikleri de göz önünde bulundurulur. 

 

Kalıp tasarımı yapılırken takip edilecek işlem basamakları dört ana gruba ayrılır: 

 

 Teorik ve teknik bilgiler 

 Kalıbın yapımı 

 Üretim sürekliliği 

 Üretilen parçanın kalitesi 

 

Bu işlem basamaklarında kalıp tasarımında meydana gelebilecek hatalar belirlenmeli 

ve ilgili bölümün görüşü alındıktan sonra yapılacak değişiklikler kalıba uygulanmalıdır. Bu 

değişiklikler genellikle kalıp malzemesinde, maça pimlerinde, kalıp açılma çizgisinde, 

yolluk, dağıtıcı ve giriş kanallarında, itici pimlerde, kalıp sıcaklığını kontrol eden (sıcak 

yolluklu kalıp) kanalların ölçülerinde ve yerleşim planında, hava tahliye kanallarında 

yapılmaktadır. 

 

Üretimi yapılacak parça ve kalıp tasarımı, kalıp elemanlarının yapımı ve kalıplama 

işlemi aynı atölyede yapılıyorsa; kalıbın denenmesi, üretilen parçanın kalite kontrolü ve 

meydana gelebilecek hataların yerinde görülmesi mümkündür. Kalıbın denenmesi 

bilgisayarda simülasyon ile de gerçekleştirilebilir. 

 

Kalıp tasarımı yapılırken aşağıdaki işlem basamaklarına uyulması, birçok hatanın 

önlenmesini sağlayacaktır. 

 

 Kalıplanmış parça arzu edilen özellikleri üzerinde taşımalıdır. 

 Kalıbı tasarlayan ve çizen kişi, tasarımla ilgili temel esasları gösteren bir liste 

hazırlamalı ve kalıbın montajında kolaylık sağlayan teknik ve pratik bilgileri 

vermelidir. 

 Kalıbın üretim halindeki kapalı ve açık konumlarını ayrı ayrı çizmeli, gerekirse 

kalıplanan plastik parça renklendirilmelidir. 

 Kalıbın detay resimleri çizilmeli, anlaşılması zor bölgelerde kısmi kesitler 

alınmalıdır. 

 Kalıplanacak parçanın farklı kesitlerinde meydana gelebilecek hava boşluğu 

kesit daralması veya meydana gelebilecek ölçü değişimini gidermek amacıyla 

kalıp ve plastik maddenin büzülme payı miktarları önceden bilinmelidir. 

 Seri üretimi sağlayacak çoklu kalıp tasarımını yapmadan önce tek parça üreten 

bir kalıp yapılmalı ve kalıplama sonucu incelenmelidir. Daha sonra kalıp 

üzerinde yapılması gerekli düzeltmeler yapılıp arzu edilen biçim ve 

boyutlardaki parça üretimi sağlandıktan sonra çoklu kalıbın tasarımına 

geçilmelidir (bilgisayarlı ortamlarda, simülasyon programlarında kalıbın 

çalışması incelendikten sonra da çoklu kalıp tasarımına geçilebilir). 
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2.1.1. Kalıp Tasarım ve Üretim Süreci 
 

Kalıp tasarımına başlanması için elimizde ürünün üç boyutunun belirtildiği çizimler ve 

detay resimleri olmalıdır. Bunun yanı sıra kalıptaki toleranslar, kullanılacak plastiğin türü, 

kalıplanabilme karakteristiği ve soğuma sonucu büzülme davranışları, kalıbın yüzey 

özellikleri ve diğer gerekli bilgiler belirtilmelidir. Tasarımın karmaşık olması durumunda, 

daha iyi anlaşılabilmesi için ilk önce ürünün bir örneğinin tahta, plastik ve metal gibi 

malzemelerden üretilmesi gerekebilir.  

 

Kalıp üreticisinin tasarımla ilgili onayı ve fikri alınmalıdır. Bundan sonra kalıbın, dişi 

ve erkek maçalarının üretileceği metalin özellikleri belirlenmelidir. Kalıbın içereceği kalıp 

boşluğu sayısı belirlenmelidir. 

 

Ayrıca iki kalıp yarımının birleşme çizgisinin yeri de kararlaştırılmalıdır. Bu 

aşamadan sonra göz önünde tutulması gereken unsurlar; kalıp girişlerinin geometrik şekli ve 

büyüklüğü, sıcak plastiği taşıyan yollukların yeri, şekli ve uzunluğu, parçanın kalıptan 

ayrılmasını sağlayan itici sistemlerinin tipi, iticilerin kalıp içinde konumlarının belirtilmesi, 

soğutma kanallarının yeri ve büyüklüğü, hava tahliye kanallarının yeri ve tipidir. 

 

Her ne kadar kalıp tasarımı sırasında yapılacak hatalar kalıp üretildikten sonra ortaya 

çıkacak hatalardan çok daha kolay giderilse de pratikte tasarımların incelenmesi ve 

denenmesi göz ardı edilebilir. Bu üretim şartlarının dayattığı bir husustur. Maliyetler ve 

piyasa şartları açısından kalıbın üretilip bir an önce çalışır vaziyete sokulması gerekebilir. 

Kalıp üzerinde üretimden sonra çok büyük değişikliklerin yapılması maliyet, zaman ve 

işçilik açısından kayıplara yol açmaktadır. 

 

Kalıp tasarımı sırasında istenen parçaların kalıplanabilirliği, kullanılacak malzemenin 

döküme uygunluğu veya istenen kalıp maliyetlerinin tutturulması hususları incelenmeli ve 

göz önünde tutulmalıdır. Aksi halde telafisi zor ve tüm işletmenin çalışmasını etkileyecek 

sonuçlar ortaya çıkabilir. 

 

Plastik enjeksiyon kalıpçı ustası elinde bulunan çizimlerden kalıp plakasına uygulama 

yaparken, kalıbın çiziminin tümü üzerinde değil; genel hatları içeren çizimlerden başlayarak 

çalışır. Çalışma ilerledikçe diğer ayrıntıları çizimlerden okuyarak kalıba uygular. Çalışma ilk 

önce kalıp üzerinde referans noktaları belirlenerek başlar. Diğer ayrıntılar bu noktalardan 

hareketle plaka üzerine işlenir. 
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Tablo 2.1’de bir kalıp hazırlama formu gösterilmiştir. 

 

KALIP HAZIRLAMA FORMU  

Şirket tanımı  

Kalıp numarası Tarih: 

Müşteri adı ve adresi  

Parçayla ilgili bilgiler  

Şirket numarası  

Kullanılacak malzeme  

Malzeme tanımı  

Malzeme üreticisi Çeşit no: 

Makine verileri (Makine ile ilgili özellikler bilinmelidir) 

Veri kağıdı verildi mi? Evet/hayır 

Makine veri kağıdı  

Müşterinin istekleri (Örneğin; sıcak yolluk sistemi, soğutma sistemi, kilitleme 

mesafesi vb) 

İlave yorumlar Örneğin; benzer parça ile karşılaşılan problemler vb 

Tablo 2.1: Kalıp hazırlama formu 

2.1.2. Kullanılacak Malzeme Seçimi 
 

Üretim sürecinin bu aşamasında en önemli iş, genelde, gereç seçimi, özelde ise, çelik 

seçimidir. Doğru ve uygun çelik seçimi ancak tasarım verilerinin doğru belirlenmesi 

oranında başarılı olabilir. Başarılı bir kalıp üretimi daima doğru ve uygun malzeme seçimi 

ile gerçekleşir. 

 

Kalıp malzemesi maliyet olarak kalıp işçiliğinin yanında çok az yer tutar, uygun 

malzeme seçimi kalıbın ömrünü arttırır, işçiliği de azaltır. 

 

Malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları; kullanılacak 

hammadde türü, enjeksiyon şartları, plastik parça boyutları, üretilecek ürün sayısı, ön 

görülen kalıp maliyetidir.  

 

Kalıp üretiminde kullanılacak malzeme, kullanılacak yere uygun ve kaliteli olmalıdır. 

Genel kullanımlı kalıp yapımında kullanılacak malzemelerde aranan özellikler aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

 Yüksek dayanımlı olmalıdır: Özellikle baskının dışarı atılması esnasında göz 

önüne alınması gereken durumdur. Malzeme sürekli olarak yüksek sıkıştırma 

kuvvetlerine maruz kaldığından oluşabilecek çatlaklığa ve ayrılmaya 

dayanabilmelidir. 

 Aşınmaya dirençli olmalıdır: Kalıp parçaları, değişik yerlerden dikkate değer 

ölçüde eskimeye yatkındır. Kalıp elemanları 

 Polimerin kendisinden 

 Kalıp itici yüzeylerin sürtünmesinden 

 Kapanan yüzey sürtünmesinden 
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 Baskı esnasında yapılan hatalardan dolayı aşınır. 

 Erkek ve dişi kalıp yüzeylerinin önemi: Kullanılacak malzeme üretim 

esnasında, ilave parlatma gerektirmeden uzun süre yüzey kalitesini korumalıdır. 

İyi yüzey dirençli bir malzeme ile kalıp parçasının yüzey sertliği ve bunun 

üzerine yapılan parlatmanın önemi büyüktür. 

 Boyutsal denge: Devamlı şekilde uygulanan kuvvet nedeni ile kalıp 

malzemelerinin üzerinde dikkate değer seviyelerde gerilme ve elastik 

deformasyon oluşur. İdeal kalıp malzemesi kalıcı deformasyona dayanabilmesi 

için yeterli kuvvet ve dayanıklılığa sahip olmalıdır. Yeterli darbe mukavemeti 

ve çatlamaya dirençli olmalıdır. Özellikle çelik alaşımları, bu istekleri 

karşılamak üzere geliştirilmiştir. 

 

Kullanma yeri ve özelliklerine göre kalıplar sert ağaçtan, alçıdan, kurşun, pirinç, bakır, 

çelik ve alaşımlı çeliklerden yapılır. Kalıp tasarımında her zaman, bir bölümde kullanılacak 

malzeme için belirli bir seçim söz konusu değildir. Üretim sayısı ve parçanın özelliklerine 

göre kalıp malzemesi, kalıp tasarımını yapan kişi tarafından belirlenir. Ancak kalıp 

malzemesi olarak en çok kullanılan karbonlu ve alaşımlı çeliklerdir (Temel Talaşlı Üretim 1 

Modülü). Bu çeliklerin özellikleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

 Az karbonlu çelikler ısıl işlemlerden etkilenmez; bu nedenle de sertleştirilemez. 

Genellikle üretim sayısı az ve hassas olmayan kalıplama işlemlerinde kullanılır. 

 Orta karbonlu çelikler ısıl işleme tabi tutulabilir ve sertleştirilebilir. Genellikle 

seri üretim gerektirmeyen kalıplama işlemlerindeki kalıpların yapımında 

kullanılır. 

 Yüksek karbonlu çelikler ısıl işleme tabi tutulabilir ve sertleştirilebilir. 

Özelliğini uzun süre koruması gereken kalıpların yapımında kullanılır 

 

Genel enjeksiyon kalıp uygulamalarında, standart karbon çeliği yerine, genellikle 

alaşımlı çelikler kullanılır. Karbon çeliğinin enjeksiyon kalıbında kullanılması bazı sorunları 

da beraberinde getirir. Bu sorunlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

 Karbon miktarını arttırarak, yüksek dayanım ve sürtünme direnci sağlanabilir. 

Bu çelik hızlı bir şekilde ısıtılıp soğutulduğunda, parçada çatlak ve bozukluklara 

sebep olabilir. 

 Korozyon direnci zayıftır. Eğer bu çelik tipik enjeksiyon baskı ortamında 

kullanılırsa kolayca paslanır. 

 Karbon çeliğindeki parlak yüzeyin korunması mümkün olmaz. Normal 

enjeksiyon baskı şartlarında erkek ve dişi kalıpların yüzeyindeki parlaklıklar 

kaybolur. 

 Alaşımlı çelikler: Bu çelikler karbon dışındaki alaşım elementlerinin, çeliğin 

yapısını daha iyi hale getirmek için, ilavesi ile elde edilen çeliklerdir. 

 

İçerisindeki karbon oranı azaltılıp diğer alaşım elementleri arttırıldığında, değişik 

özellikte bir çelik elde edilir. 

 

Plastik enjeksiyon kalıplarının elemanları (yolluk burcu, erkek ve dişi kalıp, alt ve üst 

plakalar vb) kaliteli ve özelliği olan çeliklerden yapılırsa, bu kalıp maliyetini arttırmakla 
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beraber kalıbın çalışması sırasında problemler de meydana getirir. Kalıp elemanlarının 

işlevine göre malzemeler seçilmelidir. Örneğin; erkek ve dişi kalıbın malzemesi ile kalıp üst 

plakasının malzemesi aynı olmamalıdır. Erkek ve dişi kalıp, eriyik plastiğin enjeksiyonu 

sırasında meydana gelen yüksek basınçlara karşı koymalı ve ürünü standartlara uygun 

oluşturabilmelidir. Kalıp üst plakası ise kalıp elemanlarını üzerinde taşır ve kalıbın 

enjeksiyon makinesine bağlanmasına yardımcı olur. Çelikler kalıp içindeki yerlerine, 

üstlendikleri fonksiyona ve maruz kaldıkları yüklenmelere ve aşınmalara göre istenen 

özelliklere sahip olmak zorundadır Kalıp maliyetini düşürmek için, yüksek performanslı 

çelikler yalnızca gerekli olduğu yerlerde kullanılmalıdır. 

 

 Malzeme maliyetinden tasarruf için, belirlenen malzemelerin bir derece altında yer 

alan başka bir malzeme seçilebilir fakat kalıbın uzun süreli çalışması söz konusu ise kalıp 

malzemesinden tasarrufa gitmek, aslında daha pahalı bir maliyet tablosu çıkaracaktır. Bu her 

zaman en pahalı malzemenin kullanılması anlamına da gelmez. Tasarımcı kalıp ömrü, 

ortalama kalıp maliyeti, işletme süresi vb kriterleri göz önünde bulundurup kendi 

deneyimlerinden yararlanarak, kalıp malzemesi seçmelidir.  

 

2.1.3. Plastik Malzemenin Büzülme Değerinin Tespiti 
 

Bütün plastikler, içerisindeki katkı miktarlarına göre değişik özellikler göstermektedir. 

Büzülme miktarı, plastik madde kalıplandıktan sonra üretilen parça boyutlarında meydana 

gelen ölçü değişimidir. Bu, çekme payı olarak da adlandırılmaktadır. Çekme payından dolayı 

parça boyutlarında meydana gelen ölçü değişimi doğrudan kalıp tasarımını ilgilendiren en 

önemli faktörlerden biridir. Kalıplanacak parça tasarımını yapan kişi, genellikle plastik 

maddenin cinsini, özelliğini ve kullanma yerini göz önünde bulundurur. Plastik maddenin ve 

kalıplanacak parça tasarımına ait bilgileri alan kalıp tasarımcısı kalıplama boşluğu ölçülerini 

belirler, kalıp elemanlarını seçer ve parça üretimini sağlayacak kalıp tasarımını yapar. 

 

Termoplastik maddelerden polietilenin 25 mm boydaki en fazla büzülme miktarı 1.25 

mm iken naylonda bu miktar en fazla 1 mm’dir. Plastik maddelerdeki çekme miktarları 

kalıbın yapıldığı malzemenin cinsine, kalıplanacak parça üzerindeki farklı kesit ölçülerine, 

kalıplama sıcaklığına ve kalıplama metoduna bağlı olarak devamlı değişmektedir. 

 

Bu nedenle, çekme payı kesin olarak verilemez. Ancak, deneyler sonucu bulunan ve 

tecrübeyle edinilen bilgilere bağlı olarak çekme payları yaklaşık olarak verilir. 

 

Kalıplanacak parçanın çekme payını etkileyen faktörler aşağıda açıklanmıştır: 

 

 Plastik madde içersindeki kimyasal etkenler 

 Plastik maddenin kalıplama ve katılaşma sıcaklığı arasındaki değişim oranı 

 Kalıplama süresince plastik maddenin sertleşme hızı vb. 

 

Birinci madde, plastik maddenin kendi özelliğinden dolayı meydana geldiği için 

çekme payının kontrolü zordur. İkinci maddede belirtilen özelliğe bağlı olarak değişen 

çekme payı, kısmen kontrol edilebilir. Çünkü kalıbın yapıldığı malzemenin özelliği, plastik 

maddenin kalıplama sıcaklığı ve plastik madde içersindeki ilave maddelerin miktarı bilindiği 
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için kontrolü mümkündür. Üçüncü maddede belirtilen kalıplama basıncı, kalıplama işlemini 

yapan kişi tarafından tamamen kontrol edilebilir. Genellikle kalıplama basıncı arttırıldığında 

çekme payı miktarı azalır. 

 

Enjeksiyonla kalıplanmış plastik ürünlerin soğutulması sırasında oluşan büzülmeye 

etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar: 

 

 Enjeksiyon sıcaklığı 

 Enjeksiyon basıncı 

 Soğuma süresi 

 Katkı maddesi 

 Plastik hammaddenin cinsi 

 Plastiğin kristalleşme oranı 

 Kalıplanan parçanın şekli 

 Kalıplanan parçanın et kalınlığı ve et kalınlığı değişimi 

 Giriş tipi, girişlerin sayısı ve girişler arası mesafe 

 

Kalıplama sıcaklığı sabit ve değişken kalıplama basıncında elde edilen parça 

boyutlarındaki çekme payı da değişkendir. Çekme payının değişmesine etki eden hususlar 

aşağıda açıklanmıştır: 

 

 Kalıplama basıncı arttırıldığında, kalıplama boşluğuna gönderilen plastik madde 

miktarı artar. Buna bağlı olarak da parça boyutlarındaki çekme payı azalır. 

 Plastik madde ön ısıtmaya tabi tutulduğunda, çekme payı azalır. 

 Plastik giriş kanalına dik olan kesitteki çekme payı, giriş kanalına paralel 

kesitteki çekme payından daha fazladır. 

 Normal kalıplama sıcaklığında çekme payı miktarı değişmez. Kalıplama 

sıcaklığının ve basıncının çok fazla olması halinde, çekme payındaki değişme 

artar. 

 Farklı kesitlerdeki çekme payı birbirine eşit değildir ve kalıplama basıncı 

yönündeki çekme payı daha azdır. 

 

Plastik ürünlerdeki çekme payıyla ilgili yapılan deneyler sonucu: 

 

 Enjeksiyon sıcaklığının arttırılmasının çekmeyi azalttığı 

 Kalıplama zamanının arttırılmasının çekmeyi azalttığı 

 Enjeksiyon basıncının arttırılmasının çekmeyi az azalttığı 

 Katkı maddesi oranlarının arttırılmasının çekmeyi azalttığı bulunmuştur. 

 

Normal kalıplama basıncı ve sıcaklığında bazı plastik malzemelerin 25 mm boydaki 

çekme payları Tablo 2.2’de verilmiştir. 
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Plastik Malzemenin Cinsi Çekme Payı, mm (25 mm boyda) 

Naylon 0.25 – 0.625 

PVC Sert 0.025 – 0.050 

Yumuşak 0.050 – 0.50 

Polistiren 0.050 – 0.150 

Polietilen 0.375 – 0.750 

Polipropilen 0.375 – 0.625 

Polikarbonat 0.125 – 0.175 

Asetat 0.625 

ABS 0.075 – 0.200 

Tablo 2.2  Plastik malzemelerin 25 mm boydaki çekme payı miktarı 

Boyutları belirlenen kalıbın sertleştirme ve parlatma işlemi yapılmadan önce deneme 

kalıplama yapılır. Deneme kalıplamada doğabilecek hatalar veya ölçü farkı, bir liste halinde 

belirtilir. Bu hataların kalıplama boşluğu içerisindeki yeri işaretlenir ve kalıp elden geçirilir. 

Bundan sonra tekrar deneme kalıplama işlemi yapılır. Kalıplanan parça boyutları arzu edilen 

değerler içerisinde ise, kalıp sertleştirilir ve parlatma işlemine tabi tutulur. Ancak, günümüz 

teknolojisinde kalıbı imal etmeden önce bilgisayarlarda çizilen kalıp resimlerini başka bir 

bilgisayar programı altında deneme kalıplama işlemi yaparak, kalıpta meydana gelen hataları 

tespit etmek mümkündür. Bu şekilde yapılan işlemlerde; kalıbın yapıldığı malzeme, 

kalıplama boşluğunun yüzey kalitesi, kalıp sıcaklığı, kalıplama basıncı, kalıplanan 

malzemenin cinsi gibi veriler girilerek kalıpta meydana gelen hatalar kalıp imal edilmeden 

önce tespit edilmiş olur. Bu tür işlemlerde hataların tespit edilme oranı %90 civarındadır. Bu 

da kalıp maliyetini önemli şekilde etkilemektedir fakat günümüzde her kalıp imalatçısı bu 

teknolojiden faydalanma imkânına sahip değildir. 

 

2.1.4. Kalıpların Soğutulması 
 

Plastik kalıpları genellikle su veya basınçlı hava ile soğutulur. Su ile yapılacak 

soğutma işleminde, kalıp yarımları içerisine açılan kanallardan geçiş yapan suyun birleşim 

yerlerinden kalıp içerisine dağılmasını önlemek için geçiş yolları üzerindeki delikler kör tapa 

ile kapatılır. Kalıp takviye plakaları arasındaki su sızıntıları da dairesel kesitli salmastralar ile 

önlenir. Bu salmastralar yumuşak bakır, alüminyum ve kauçuk malzemelerden yapılır. 

 

Kalıplanacak parçanın boyutlarına bağlı olarak kalıp içerisine açılacak soğutma 

kanallarının özellikleri ve soğutucu etkisi değişmektedir. Doğrudan kalıp yarımlarına (dişi ve 

erkek kalıp) açılan soğutma kanallarında, soğutma sıvısı kısa zamanda etkisini göstermekte 

ve kalıplanan parçanın katılaşması hızlanmaktadır. Ancak, kalıp yarımlarının ani 

soğutulmasıyla kalıpta meydana gelen değişken ısı, kalıbın çatlamasına sebep 

olabilmektedir. Ayrıca kalıplanan parçanın et kalınlığı fazla ise, dış yüzeylerdeki sertleşme 

hızı iç kısımlara oranla daha hızlı olur. Bu da parçanın kalıptan çıktıktan sonra şekil 

değiştirmesine sebep olabilir. Bu ve benzeri zararlar göz önünde bulundurulduğunda, 

doğrudan kalıp yarımlarına açılan soğutma kanalları, kalıplama yüzeyinden uygun uzaklıkta 

ve ölçüde olmalıdır. 
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Derinliği fazla olmayan kalıplama işlemlerinde kalıp yarımlarına açılacak soğutma 

kanalları içerisine bakır borulu soğutucu sistem yerleştirilir ve üzerine düşük sıcaklıkta 

ergiyen bir madde dökülerek bakır boruların sabitleşmesi sağlanır. 

 

Çok parçalı kalıplarda soğutmanın kısa zamanda etkisini gösterebilmesi için, soğutucu 

kanallar destek plakaları ve kalıp yarımları içerisinden geçerek kalıbı terk edecek şekilde 

tasarlanır. 

 

Su soğutmalı kalıp tasarımında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 

 

 Soğutma kanalları, kalıplama yüzeyine çok yakın olmamalıdır. Ani değişen ısı 

farkından dolayı kalıplama yüzeyinde çatlamalar meydana gelebilir. 

 Kalıp içerisinde dolaşan soğutma sıvısının miktarı, üretimi maksimum düzeyde 

ve kalıbı da arzu edilen sıcaklıkta tutmalıdır. 

 Soğutma sıvısının giriş ve çıkışlarını sağlayan bağlantı borularının ölçüleri, 

normal basınçlı su dolaşımına uygun olmalıdır. 

 Su ile soğutmada, suyun kalıba giriş sıcaklığıyla çıkış sıcaklığı arasındaki fark 

çok fazla olmamalıdır. Sıcaklık farkının fazla olması halinde kalıplanan parça 

homojen olarak katılaşmaz. 

 

Su ile soğutmanın uygun olmadığı veya su ile soğutmanın kalıba ve kalıplanan 

parçaya zarar verdiği hallerde, kalıp basınçlı hava ile soğutulur. Basınçlı havayla yapılacak 

kalıp soğutma sisteminde basınçlı hava, kalıp içerisine açılan kanalları dolaşarak kalıptan 

ayrılır. Soğutma etkisi, su soğutmalı sisteme oranla daha yavaştır. Bu nedenle genellikle et 

kalınlığı az ve kalıp sıcaklığının çok fazla değişmesi gerekmeyen kalıplama işlemlerinde, 

basınçlı havalı soğutma sistemi kullanılır. 

 

2.1.5. Hava Tahliye Kanalları 
 

Akışkan haldeki ısıtılmış plastik malzeme kalıp içerisine enjekte edildiğinde, 

kalıplama boşluğundaki havanın dışarı atılmasını sağlayan kanallara hava tahliye kanalları 

denir. Hava tahliye kanalı açılmamış ve hassas olarak alıştırılmış bir kalıp istenilen sıkma 

kuvveti ile kapatıldığında, kalıp içerisine enjekte edilen plastik malzeme hava basıncı ile 

karşılaşır. Kalıp içersindeki sıkışan hava, plastik malzemenin kalıplama boşluğunu 

doldurmasını engeller. Aynı zamanda plastik malzeme, hava ile karışarak kalıplanan parça 

içerisinde hava boşlukları meydana getirir. Bu nedenle, enjeksiyon kalıpları içerisine uygun 

ölçülerde hava tahliye kanalları açılır ve kalıplama anında kalıp içerisindeki havanın dışarı 

çıkması sağlanır. 

 

Hava tahliye kanallarının boyutları ve kalıp içerisindeki yerleşim planı, genellikle 

tecrübeye bağlı olarak bulunan değerlere göre alınır. Hava tahliye kanalları genellikle kalıp 

açılma çizgisi (K.A.Ç) üzerine yerleştirilir. Yerleşim konumu ve boyutları, kalıplanacak 

plastik malzemenin cinsi ve kalıplama boşluğunun hacmine bağlı olarak seçilir. Genellikle 

0.025 mm derinliğe ve kalıplama hacmine bağlı olarak 25 mm genişliğe kadar kalıp 

yarımlarından birine açılır. Hava tahliye kanalının genişliğinin 25 mm olması mümkün değil 

ise derinliği 0.125 mm ve genişliği 12 mm olacak şekilde açılır. 
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İtici pimli kalıp tasarımı yapılıyorsa, itici pim ve itici pim deliği arasındaki boşluk 

hava tahliye kanalı görevini yapar. Bazen de özel olarak pimler yerleştirilerek hava tahliye 

kanalı görevi yapması sağlanır. 

 

Genellikle küçük boyutlu hacim kalıplarına hava tahliye kanalı açılmasına gerek 

yoktur. Çünkü kalıp yarımları alıştırma boşluğu arasından hava kolayca çıkabilir. Büyük 

boyutlu hacim kalıplarındaki hava tahliye kanalı, plastik malzeme giriş kanalı karşısına 

gelecek şekilde açılmalıdır.  

 

Tablo 2.3’de en çok kullanılan plastikler için hava tahliye kanalının derinliği 

gösterilmiştir. Hava tahliye kanalının derinliğini kullanılacak plastik malzemenin viskozitesi 

belirler. Düşük viskoziteli plastik malzeme için hava tahliye kanalının derinliği az, yüksek 

viskoziteli plastik malzeme için daha derin olur. Hava tahliye kanalının derinliği, havanın 

dışarı çıkmasını sağlayacak kadar derin, eriyik plastik malzemenin buraya akarak çapak 

oluşmamasını sağlayacak kadar az olmalıdır. 

 

Malzeme Maksimum tavsiye edilen havalandırma 

derinliği (mm) 

PA 66 0.01 – 0.015 

Asetal 0.015 – 0.02 

HDPE 0.015 – 0.02 

Polipropilen 0.018 – 0.025 

Polistiren 0.042 – 0.06 

ABS 0.042 – 0.06 

Akrilik 0.06 – 0.078 

Polikarbonat 0.06 – 0.078 

Tablo 2.3: Plastik malzemenin cinsine göre hava tahliye kanalı derinlikleri 

2.1.6. Enjeksiyon Kalıplarının Parlatılması 
 

Plastik kalıplarının tasarımı yapılırken, başlangıçtan bitime kadar olan bütün işlem 

safhalarını içeren bir listenin hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanacak listede kalıbın 

tasarımı, yapımı, kalite kontrolü, ısıl işlemleri, yüzeyin parlatılması veya kaplanması gibi ana 

hususlar ve bunların özellikleri açıklığa kavuşturulmalıdır. 

 

Plastik kalıplarında, kalıp boşluklarının yüzeylerinin pürüzsüz olması gerekmektedir. 

Kalıplama sonucunda, kalıp boşluğu yüzeyinde bulunan her türlü pürüz, ürün yüzeyine 

yansır. Bunun yanı sıra yüzey bozuk olduğu takdirde parçanın kalıp boşluğundan çıkması da 

zorlaşır. Bu yüzden kalıp boşlukları özellikle parlatılmalı ya da kaplanmalıdır. Özellikle iki 

kalıp yarımlarının birleşme yüzeyleri pürüzsüz ve taşlanmış olmalıdır. Çünkü kalıplama 

esnasında bir birine sıkıca temas etmeyen yüzeylerden eriyik plastik malzeme taşar ve çapak 

meydana gelir. 

 

Parlatma işlemi elle yapılacaksa, parlatma yüzeyi sertleştirilmemiş olmalıdır ancak 

elle yapılan parlatma işlemi, her zaman arzu edilen düzeyde yapılamaz ve zaman kaybına 

sebep olur. Sertleştirilmiş kalıpların parlatılması gerekiyorsa, kalıp sertliği giderildikten 
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sonra parlatma işlemi elle yapılır ancak bu şekilde yapılacak parlatma işlemi kalıp maliyetini 

arttırır.  

 

Bunun yerine, kalıp sertliği giderilmeden yapılan parlatma metotları uygulanır. Bu tip 

parlatma tekniklerinden bazıları aşağıda açıklanmıştır: 

 

 Alkalik özelliği bulunan kimyasal maddelerin eriyikleri, parlatılacak kalıp 

yüzeyine periyodik elektrik devreleriyle uygulanarak parlatma yapılır. 

 Gaz haline getirilmiş tahrip edici gücü fazla olan maddelerin parlatılacak kalıp 

yüzeyine püskürtülmesi. 

 Metalik eşyaların temizlenmesinde kullanılan yüksek frekanslı asitli eriyik 

içerisine, parlatılacak kalıp daldırılır. 

 

Yukarıda açıklanan parlatma metotlarından en çok kullanılanı, gaz haline getirilmiş 

tahrip gücü fazla olan maddelerdir ancak parlatma işlemini yapan kişinin iyi eğitilmiş olması 

ve parlatılacak yüzeylerin kromla kaplanmış olması, parlatılan yüzeye etki eden en önemli 

faktörlerden biridir. 

 

Elle yapılacak parlatma işleminde kullanılan tezgâh ve diğer aşındırıcı maddelerin 

önceden hazırlanması gerekmektedir. Aşındırıcıların tane büyüklüğü 100’den başlayarak 

kademeli olarak 800 taneye kadar olan değişik ölçü ve içimlerdeki çubuk taşlar, parlatma 

keçeleri, kalın ve sert kıllı fırçalar, parlatma bezleri, parlatma bileşimleri ve pastalar, esnek 

ve ayarlanabilir diğer parlatma araçları kullanılır. 

 

Parlatılan yüzeylerde çukurluk veya girinti – çıkıntı yoksa daha ileri düzeydeki ayna 

parlaklığı elde edilebilmektedir ancak bu yüzey temizliği yeterliyse, parlatma işlemi 

gereğinden fazla uzatılmamalıdır. Bazı kalıp yapımcıları, parlatma işleminin kısa zamanda 

bitmesini arzular ve bu işlem için elmas tozu bileşikli parlatma gereçleri kullanır. 

 

2.1.7. Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığında Bilinmesi Gerekli Kurallar 
 

Plastik enjeksiyon hacim kalıbını tasarlayan kişi, tasarımı iki yönden hesaplayarak 

tasarlamalıdır. Bunlar: 

 

 Kalıplanacak Parça Yönünden 

 Kalıplama Makinesi ve Kalıp Yönünden 

 

2.1.7.1. Kalıplanacak Parça Yönünden 

 

 Kalıplanacak parça arzu edilen ölçülerde çizilmelidir. 

 Kalıplanacak parça ile ilgili açıklamalar gözden geçirilmelidir. 

 Kalıplanacak plastik malzemenin cinsi belirtilmelidir. 

 Kalıplanacak parçanın özelliği, yerleşim ve kullanma yeri belirtilmelidir. 

 Çoklu kalıplama işlemlerini içeren kalıplama boşluğu sayısı doğru seçilmelidir. 

 Parçanın dış görünüşüne etki eden ölçülerdeki toleranslar belirtilmelidir. 

 Boyutsal ölçülerdeki çekme payı belirtilmelidir. 
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 Parça üzerindeki eğim açıları uygun değerde seçilmelidir. Parçaya verilecek 

eğim açısı, parçanın kalıp içerisinden çıkartılmasını kolaylaştırır. 

 Parçanın üzerindeki kalıp açılma çizgisi (K.A.Ç) uygun konumda seçilmelidir. 

Aksi takdirde parça kalıptan çıkartılamaz ya da çıkartılırken parçaya zarar 

verilir. 

 Kalıplanacak parçanın giriş kanalı yerleşim planı, kalıplama işlemine uygun 

olarak yapılmalıdır. 

 Giriş kanalı, kalıplanacak parçaya maksimum fiziksel özellikleri 

kazandırmalıdır. 

 Giriş kanalı, kalıplanacak parçaya göre denge sağlayıcı biçimde 

yerleştirilmelidir. 

 Tasarımı yapılan giriş kanalı, kalıp açılma çizgisi vb parça estetiğini bozacak 

konumda olmamalıdır. 

 Kalıplanacak parçanın hareketli veya sabit yarımlardan hangisinde kalacağı 

belirtilmelidir. Kalıplanan parça genellikle hareketli kalıp yarımı içerisinde kalır 

ve kalıp açılınca itici pimler yardımıyla dışarı çıkartılır. Bazı durumlarda parça 

sabit kalıp yarımı içerisinde kalması istenir. Parçanın kolayca çıkartılabilmesi 

için sabit kalıp yarımına bir miktar eğim açısı verilir. 

 Parçanın kalıp içerisinde çıkartılmasını kolaylaştırmak amacıyla kalıp tasarımı, 

itici pimli olacak şekilde yapılır. 

 İtici sistem, kalıp tasarımına uygun olacak şekilde seçilmelidir. 

 İtici sistemin yeterli olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Kalıplanacak parçanın ayrıca parlatılıp parlatılmayacağı belirtilmelidir. 

 

2.1.7.2. Kalıplama Makinesi ve Kalıp Yönünden 

 

 Parça üretimini yapacak kalıbın, enjeksiyon makinesine uygun olup olmadığı 

kontrol edilmelidir. 

 Kalıp et kalınlığının, kalıp sıkma kuvvetine uygun olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. Yeterli değil ise ilave plakalarla kalıp yarımları desteklenmelidir. 

 Enjeksiyon makinesinin kurs boyu, parçanın kalıptan alınmasına izin 

vermelidir. 

 Parçayı kalıptan çıkartan itici sistemin kurs boyu kontrol edilmelidir. 

 Kalıbın enjeksiyon makinesine montajının uygun olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. 

 Enjeksiyon makinesinin kalıp sıkma kuvveti önceden belirtilmelidir. 

 Kalıplanacak parçanın biçim ve boyutlarına göre enjeksiyon makinesinin 

enjekte kapasitesi kontrol edilmelidir. 

 Kalıp içerisine yerleştirilen soğutucu sistem, kalıplama işlemini 

engellememelidir. 

 Soğutma kanalları, kalıp bağlama cıvataları veya diğer kalıp elemanlarını 

etkilememelidir. 

 Kalıbın ısıtılması gerekiyorsa, ısıtıcı sistemin kontrol ünitesi operatörün 

kumanda edebileceği yere yerleştirilmelidir. 

 Sızdırmazlığı sağlayan contaların yerleşim konumu, kalıp tasarımına uygun 

olmalıdır. 



 

 39 

 Kalıp elemanlarını oluşturan dişi kalıp, dalıcı zımba  (erkek kalıp) ve diğer 

parçaların malzeme özellikleri belirtilmelidir. Sertleştirme işlemine tabi 

tutulacak kalıp elemanlarında ölçü farkı meydana geliyorsa, parça istenilen 

ölçülerde kalıplanamayacaktır. Dişi kalıplar sertleştirme işleminden sonra 

elektro – erozyon makinelerinde (kalıp boşluklarının hassas olarak işlenmesinde 

kullanılan makine) işlenmelidir. 

 Kalıp elemanları ve diğer ilave parçaların dayanımı, kalıplanacak parça ve 

kalıplama basıncına uygun olmalıdır. 

 Kılavuz pimi ve burcunun aynı eksende olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Kalıp yarımları kapandığı zaman ilk önce kılavuz pimleri merkezleme görevini 

yapmalıdır. 

 Hareketli ve sabit kalıp yarımları üzerindeki kılavuz pimi ve burcu arasındaki 

tolerans, burç içinde sıkışan havayı dışarı atabilmelidir. 

 İtici plakaların kurs boyu, kalıp açılma kurs boyuna uygun olarak seçilmelidir. 

 İtici plaka kalınlığının, kalıplama basıncına uygunluğu kontrol edilmelidir. 

 Geri dönüş pimleri uygun konum ve ölçülerde yerleştirilmelidir. 

 Yolluk burcu ve bileziği, enjeksiyon memesine uygun seçilmelidir. Yolluk 

burcunun boyu, mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır ve plastik akış hızına 

uygun ölçüde olmalıdır. 

 Kalıp tasarımında, erkek ve dişi kalıp içerisine yeterli kapasitede soğutucu 

sistem yerleştirilmelidir. 

 Dağıtıcı kanalların boyutları ve özellikleri belirtilmelidir. 

 Giriş kanallarının biçim ve boyutları kalıplama işlemlerine uygun olarak 

seçilmelidir. 

 Arzu edildiği anda kalıbın açılıp kapanması sağlanabilmelidir. 

 Hava tahliye kanalları ve özellikleri belirtilmelidir. 

 Kam etkili kalıplarda, hareketli parçanın sertleştirilip sertleştirilmeyeceği 

belirtilmelidir. 

 Kam etkili kalıplarda, aşınan parçalar değiştirilebilir özellikte olmalıdır. 

 Kam etkili kalıplarda, kalıp enjeksiyon makinesinden sökülmeden kam pimi 

değiştirilebilmelidir. 

 Kalıp üzerindeki elektrikli ısıtıcılar, koruyucu kapaklarla kapatılmalıdır. 

 Elektrikli ısıtıcılar, kalıp sökülmeden değiştirilebilmelidir. 

 Kalıbı oluşturan bütün elemanların malzeme özellikleri belirtilmelidir. 

 Kalıbı oluşturan elemanların ısıl işlem ve sertlik dereceleri belirtilmelidir. 

 Parçaların yüzey kalitesi ve kalıplama dâhil bütün özellikler açıklanmalıdır. 

 Isıtıcılı kalıplarda genleşmeyi önleyici tedbirler alınmalıdır. Kalıp yarımlarından 

birisi ısıtılıyorsa, ölçü tamlığını sağlamak amacıyla ısıtılan yarımının genleşme 

miktarı giderilmelidir. 

 Isıtılan kalıplarda, ısının makineye geçmemesi için yalıtıcı plakalar 

kullanılmalıdır. 

 Kalıp elemanlarının montajında merkezleme elemanı olarak silindirik pimler, 

bağlama elemanı olarak da allen başlı cıvatalar kullanılmalıdır. 

 Yaylar, sızdırmazlığı sağlayan contalar (salmastra) ve elektrik şalterlerinin 

bulunduğu yerlerde açıklayıcı bilgiler verilmelidir. 

 Bağlantı elemanlarının boyutları ve özellikleri belirtilmelidir. 

 Kalıp yapımında standart kalıp elemanları seçilmelidir. 
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 Değiştirilebilir kalıp elemanlarının yedekleri, kalıplama süresince hazır 

bulundurulmalıdır. 

 Kalıp boyutları, verilen ölçüler içerisinde tutulmalı, değişiklik varsa önceden 

belirtilmelidir. 

 Kalıbın yapım analizi ve zaman çizelgesi hazırlanmalıdır. 

 Kalıbın özellikleri bir liste halinde belirtilmelidir. 

 Kalıbı oluşturan parçaların her birisi için komple resmin antet kısmında, detay 

resim numarası, montaj numarası, standart numarası ve açıklama gibi özellikler 

belirtilmelidir. 

 

2.1.8. Kalıp Montajı 
 

Kalıp tasarımcısının, kalıbı tasarlarken uyması gereken işlem basamakları, kalıp 

tasarımında temel prensipler ve plastik hacim kalıpçılığında bilinmesi gerekli kurallar 

konusunda detaylı olarak işlenmişti. 

Plastik enjeksiyon kalıbının komple resminin antet kısmında kalıp elemanları 

hakkında bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerde kalıp elemanları yapılırken ve kalıp 

elemanlarının parçalanıp, bakımı yapıldıktan sonra montaj için hangi işlem sırasının 

uygulanacağı belirtilmektedir. 

Bir kalıbın, kalıp elemanlarının (erkek – dişi kalıp, plakalar, cıvatalar, pimler vb.) 

birleşmesiyle meydana geldiğini 1 faaliyette detaylı olarak işlemiştik. Bu kalıp 

elemanlarının, montajı işlem basamaklarına uygun olarak yapılır. Kalıp elemanlarının 

montajı aşağıda açıklanmıştır. 

 

2.1.8.1. İlk Montajda İşlem Basamakları 

 

 Kalıp elemanları bağımsız ve bazıları kendi aralarında toleranslarına göre 

beraber işlenir. 

 Kalıp yarımlarını 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 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 plakalarda kullanılacak 

olan cıvataya (diş üstü çapı) uygun olarak delikler genişletilir. 

 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. 
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 Deliklerin raybalama işlemleri yapılır. 

 Deliklere 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 

(erkek – dişi maçalar, kılavuz pimleri – burçları vb). 

 

2.1.8.2. Bakım Sonrası Montaj 

 

 Kalıbın komple resmindeki, kalıp elemanlarının montaj numaralarına dikkat 

edilir. 

 Bu montaj numaralarına uygun olarak kalıbın montajı yapılır. 

 Örneğin; montaj numarasına göre kalıp elemanları sıraya dizilir. Montaj sırasına 

göre,  

 En alt plaka 

 Destekler 

 İtici pim, geri dönüş pimi ve yolluk çekici, itici plakasına takılır. 

 İki itici plakası montaj edilir. 

 Destek plakası 

 İtici plakasına bağlı olan, itici pim, geri dönüş pimi ve yolluk çekici, 

destek plakasında bulunan deliklerden geçirilir. 

 Dişi plakaya, maçalar (lokma) ve kılavuz pimler (çevrede çapraz olarak 

en az iki adet) takılır. 

 Dişi plakada buluna deliklerden, itici pim, geri dönüş pimi ve yolluk 

çekici zarar görmeden geçirilir. Dişi plaka, destek plakasına oturtulur. 

 Merkezleme pimleri kalıp yarımına çapraz olarak takılır. 

 Cıvatalar çapraz olarak takılır, boşlukları alınıp çapraz şekilde sıkıca 

sıkılır. 

 

Pimler hassas olarak alıştırıldığı (raybalama) için ilk önce merkezleme pimleri takılır. 

Daha sonra cıvatalar takılır. Cıvataların sıkma işlemini yapabilmesi için plakaların sadece bir 

tanesine kılavuz çekilmiş, diğer plakalardan ise cıvatalar boşluklu geçmektedir. Eğer ilk önce 

cıvataları takarsak, bu boşluklardan dolayı plakalar aynı merkezde olmaz. Hassas olarak 

alıştırılmış olan merkezleme pimleri delikleri karşılamaz fakat zorlayarak merkezleme 

pimlerini takabiliriz. Bu durumda kalıpta aşağıdaki problemler meydana gelir: 

 

 Zorlamadan dolayı, merkezleme pimlerinin ağızları şişer. 

 Plakalar aynı merkezde olmadığı için kılavuz pim ile kılavuz burcu birbirini 

karşılamaz. 

 Erkek maça ile dişi lokma aynı merkezde olmaz. Böylece üretilen parçanın et 

kalınlıkları arasında fark olur. 

 En önemlisi kalıp bindirme denen olay meydana gelir ve kalıp elemanları zarar 

görür. 
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2.2. Sıcak Yolluklu Enjeksiyon Kalıpları 
 

Sıcak yolluk sistemi, kalıbın içine yerleştirilen başlı başına bir birim olup enjeksiyon 

grubunun uzantısı gibidir. Sıcak yolluk sistemi, kalıpta akış kanallarının ısıtıcı bantlarla yani 

rezistanslarla ısıtılmasını, eriyik plastik hammaddenin sıcaklığının tüm akış boyunca kontrol 

edilmesini ve kanallarda soğumaya uğramadan direkt olarak kalıp boşluğuna dolmasını 

sağlamaktadır. 

 

Sıcak yolluk sistemi son yıllarda plastik enjeksiyon kalıpçılığında soğuk yolluk 

(normal – klasik yolluk) sistemine göre daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Plastik 

enjeksiyon kalıpçılığında sıcak yolluğun klasik yolluğa göre daha fazla tercih edilmesini 

yüksek kaliteli ürün alma isteği, daha kısa sürede daha çok iş yapabilme ve işçilik 

giderlerinin azaltılması olarak özetleyebiliriz.  

 

Bir sıcak yolluk sistemi, enjeksiyon ünitesi ile bağlantılı olan bir yolluk burcu, eriyik 

hammaddeyi kalıp içine dağıtan bir dağıtıcı (manifold) ve eriyik plastik hammaddeyi kalıp 

boşluğuna aktaran memelerden meydana gelir. Şekil 2.1’de iki kalıp boşluğu olan bir sıcak 

yolluk sistemini oluşturan başlıca elemanlar gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.1: Sıcak yolluk sistemini oluşturan elemanlar 

1. Kalıp gözü taşıyıcı plakası 

2. Ara plakası 

3. Destek plakası 

4. Bağlama (Sıkma) plakası 

5. Yalıtım (izolasyon) plakası 

6. Merkezleme halkası 

7. Takviye plakası 

8. Sıcak yolluk dağıtıcısı (manifold) 
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9. Isı reflektörü (reflektör plakası) 

10. Destek halkası (rondela) 

11. Destek halkası (rondela) 

12. Kapama tapası 

13. Merkezleme plakası  

14. Yolluk burcu 

15. Filtre tertibatı (malzeme filtresi) 

16. Isıtıcı (spiral rezistans) 

17. Havşa başlı vida 

18. Vidalı emniyet pimi 

19. Vidalı tapa 

20. Silindirik saplama 

21. Silindirik saplama 

22. Yüksek güçlü ısıtıcı (fişek rezistans) 

23. Termoeleman (sıcaklık ölçer) 

24. Bağlantı kutusu 

25. Yüksek verimli meme 

26. Metal O-Halkası 

27. Kalıp gözü tertibatı 

28. O-Halkası  

 

Klasik yolluk sistemleriyle karşılaştırıldıklarında sıcak yolluk sistemlerinin, aşağıdaki 

avantajlara ve dezavantajlara sahip olduğu görülmektedir: 

 

2.2.1. Sıcak Yolluk Sistemlerinin Avantajları 
 

 Ürün kalitesini arttırma 

 Klasik yolluk sisteminde enjeksiyon sonrası yolluk kısmı hemen 

katılaştığı için en uçtaki ürün, ikinci ütüleme basıncından fazla 

etkilenmez. Basınç sadece yolluğu etkiler ve sonuçta güzel bir yolluk elde 

edilir. Oysa sıcak yolluk sisteminde hem tek, hem de çok gözlü 

kalıplarda, kalıp içersindeki tüm kanallardaki plastik eriyik hammadde 

istenen sıcaklıkta eriyik halde kontrol altında tutulabildiği için makinenin 

ikinci ütüleme basıncı ürünü en uç noktasına kadar etkiler, hava 

kabarcıkları ve basınç eksikliğinden meydana gelebilecek tüm problemler 

büyük ölçüde ortadan kalkar. 

 Yolluklardan elde edilen kırık hammadde kullanılamayacağı için devamlı 

orijinal hammadde kullanılır ve kırık hammadde içine karışabilecek 

yabancı maddelerin ürün üzerindeki kötü görüntüsü ortadan kalkar. 

 

 Zamandan tasarruf 

 Klasik yolluk sisteminde, ürünün kalıptan çıkartılabilmesi için kalıbın 

yolluk mesafesi kadar daha açılması gerekir. Sıcak yolluk sisteminde, 

yolluk için bu mesafeye gerek yoktur ve kalıbın açma – kapama 

zamanından, enjeksiyon zamanından, soğuma zamanından vb. tasarruf 

edilir. Birim zamanda elde edilen ürün sayısında artış olur. 
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 İşçilikten tasarruf 

 Makine başında veya daha sonra yapılan yolluk kesme (ürünü koparma) 

işçiliğinden tasarruf edilir. 

 Yolluk kırma işçiliğinden tasarruf edilir. 

 

 Alandan tasarruf 

 Kırmak üzere yolluk depolama sorunu ortadan kalkar. 

 

 Makine ömrünü uzatma 

 Sıcak yolluk sisteminde tüm basınçlar düşeceği için tüm makine daha az 

yıpranır ve ömrü uzar. 

 

 Maddi tasarruf 

 Birim zamanda elde edilen alınan ürün sayısının artması, işçilik 

maliyetinin düşmesi ve kırma olarak geri kullanılması imkânsız olan 

çeşitli plastik malzemelerin yolluk sarfiyatının ortadan kalktığı 

düşünüldüğünde çok büyük maddi tasarruf sağlanılır. 

 

 Yüksek verim 

 Sıcak yolluk sisteminin bir enjeksiyon makinesinin kapasitesini ortalama 

%20 arttırdığı düşünüldüğünde, 5 makine ile çalışan bir işletme, klasik 

yolluk sistemlerine kıyasla sıcak yolluk sistemi ile 6 makine kapasitesine 

çıkar. 

 

2.2.2. Sıcak Yolluk Sistemlerinin Dezavantajları 
 

 Kalıp ve ilave parçalarının maliyetinin daha yüksek olması 

 Orijinal hammadde kullanılması (kırık hammadde kullanılması tavsiye edilmez) 

 Bakım ve onarımlarının zor ve masraflı olması 

 

Sıcak yolluk sistemlerinin bazı önemli özelliklere sahip olması gerekmektedir. 

 

 Hammadde tüm akış çizgisi boyunca eşit ısıtılmalıdır. 

 Yollukların sıcak memeleri ile soğuk kalıbın birbirlerine ısı transferi 

yapmamaları için temasları önlenmelidir. Aksi takdirde eriyik malzeme donarak 

akışa engel olur. 

 Yolluk ve ürün birbirlerinden problemsizce ayrılabilmelidir. 

 Yollukla meme ve meme ile kalıp boşluğu arasındaki bağlantı en iyi şekilde 

sağlanmalıdır. 

 

2.2.3. Sıcak Yolluk Sistemlerinin Elemanları 
 

Sıcak yolluk sistemi, klasik yolluklu bir kalıbın haricinde ek bir takım donanımlardan 

meydana gelmektedir. Genel hatlarıyla bunları aşağıdaki gibi beş ana gruba ayırabiliriz. 
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 Sıcak yolluk dağıtıcısı (Manifold) 

 Sıcak yolluk memesi  

 Isıtıcılar (dağıtıcı ve meme ısıtıcıları) 

 Sıcaklık kontrol elemanları (termokupul) 

 Sıcaklık kontrol cihazları 

 

Bu beş ana gruba ek olarak sıcak yolluk malzeme filtresi ve enerjinin verimli 

kullanılmasını sağlayan yalıtım malzemesi de ilave edilebilir. Resim 2.1’de sıcak yolluk 

sisteminin kesiti gösterilmiştir. 

 

Resim 2.1: Sıcak yolluk sisteminin kesiti 

2.2.3.1. Sıcak Yolluk Dağıtıcısı (Manifold) 

 

Sıcak yolluk dağıtıcısının görevi, eriyik plastik malzemeyi yolluk burcundan alarak en 

az basınç kaybıyla ve aynı sıcaklıkta memelere iletimini sağlamaktır. Enjekte edilmiş 

malzeme ısıtıcılar ve termokupollar sayesinde eriyik halde ve olumsuz sıcaklık değişimi 

olmadan kalır. Manifoldlar genelde H, I ve X tipli olarak bulunmaktadır (Resim 2.2). Bazı 

durumlarda bu temel tipleri kullanarak değişik kombinasyonlarda manifold sistemleri 

oluşturulabilir. Manifold tipi belirlerken hedef mümkün olduğu kadar eşit akış sağlamaktır. 

Genelde ideal manifold göz sayıları 2–4–8–16 ve 32 şeklindedir. 3–6 ve 12'li gözler dengesiz 

akışa neden olduğu için tercih edilmez. 

 

Resim 2.2: Manifold çeşitleri 



 

 46 

2.2.3.2. Sıcak Yolluk Memesi  

 

Sıcak yolluk sisteminin en önemli elemanı olan sıcak yolluk memesi düz uçlu ve iğne 

uçlu olarak iki tipte bulunur (Resim 2.3). Düz uçlu memelerin montajı iğne uçlu memelere 

göre daha kolaydır. Kolay olmasına rağmen baskı sonrası parça üzerinde itici izine benzer 

izler bırakır. İğne uçlu memede ise baskı sonrası parçada nokta şeklinde daha estetik bir iz 

kalır fakat tıkanması durumunda memeyi sökmek gerektiği gibi montajı daha zor ve 

hassasiyet gerektirir. 

 

 

Resim 2.3: Sıcak yolluk sisteminde kullanılan memelerin basit görünümleri 

2.2.3.3. Isıtıcılar (Dağıtıcı ve Meme Isıtıcıları) 

 

Sıcak yolluk sisteminde kullanılan ısıtıcılar üçe ayrılır. 

 

 Spiral rezistanslar 

 Fişek rezistanslar 

 Esnek ısıtıcılar 

Resim 2.4’de dağıtıcı ve meme ısıtıcıları gösterilmiştir. 

 

Resim 2.4: Dağıtıcı ve meme ısıtıcıları 
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 Spiral rezistanslar  

Sıcak yolluk memesinin üzerinde kullanılan ve plastiği ısıtmada kullanılan ısıtıcıdır. 

Spiral rezistanslar termokupullu ve termokupulsuz olarak silindirik, kare ve dikdörtgen tel 

kesitlerinde ihtiyaca göre çeşitli çap, boy ve güçlerde üretilebilir. Plastik enjeksiyon 

kalıplarında en çok, daha fazla temas yüzeyine sahip olması ve iyi bir ısı iletimi 

gerçekleştirebilmesi nedeniyle dikdörtgen spiral rezistanslar daha fazla tercih edilmektedir 

 

 Fişek rezistanslar 

Seçilen manifold tipine göre çeşitli çap, boy ve güçte üretilen fişek rezistanslar sıcak 

yolluk dağıtıcısını ısıtmak amacı ile kullanılır. Fişek rezistanslardan en iyi şekilde verim 

alabilmemiz için fişek rezistansların manifolda takılacağı yuva, pisliklerden arındırılmış ve 

H7 toleransında işlenmiş olmalıdır. 

 

 Esnek ısıtıcılar 

 Fişek rezistanslara alternatif olarak sıcak yolluk dağıtıcılarının ısıtılmasında kullanılır. 

Homojen bir ısıtma yaptığından daha avantajlıdır. Montajı ve bozulma sonrası değiştirmesi 

fişek rezistanslara göre daha zordur. Manifold formuna göre esnek ısıtıcıları kıvırırken belirli 

radüslere uyulmalıdır. Esnek ısıtıcılar keskin köşeli olarak kıvrılmamalıdır. 

 

2.2.3.4. Sıcaklık Kontrol Elemanları (Termokupul) 

 

Sıcak yolluk memelerinde ve manifoldlarda sıcaklığı ölçmek için kullanılır. Bir tanesi 

demir (Fe) diğeri, nikel bakır (Ni-Cu) karışımından oluşan iki kablodan oluşur. Bu iki 

kablonun ucu termo elemanın uç noktasında birleşir. Termokupul sıcaklık kontrol cihazına 

sinyal gönderir ve cihaz bu sinyale göre manifold ve memelerin sıcaklığını gösterir. 

Memelerin ve manifoldların sıcaklıklarını kontrol edebilmek için mutlaka termokupullar 

kullanılmalıdır. 

 

Resim 2.5: Termokupul örnekleri 

2.2.3.5. Sıcaklık Kontrol Cihazları 

 

Sıcak yolluk sistemlerinde sıcaklık kontrolünü sağlayan kontrol sistemidir (Resim 

2.6). Mümkün olduğunca sıcaklık kontrol sisteminin hassasiyeti ±1° olmalıdır. Ayrıca 

sıcaklık kontrol cihazı sıcaklığı yavaş yükseltmelidir. Çünkü sıcak yolluk sisteminde 

kullanılan rezistansların içerisinde yalıtım malzemesi olarak kullanılan magnezyum oksit 

tozu, üzerine nem çekme özelliği taşıyan bir malzemedir. Özellikle soğuk havalarda 

magnezyum oksit tozunun özelliğinden dolayı rezistansların üzerinde nem tanecikleri birikir. 

Ani bir ısıtma durumunda bu nem tanecikleri aniden buharlaşarak rezistansların üzerine 
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basınç uygular, oluşan basınçta rezistansların ömrünü %50 oranında azaltır. İdeal bir sıcaklık 

kontrolü sağlamak için her göze bir sıcaklık kontrol sistemi kullanılmalıdır. 

 

Resim 2.6: Çeşitli sıcaklık kontrol sistemi parçaları 

2.3. Enjeksiyon Makinelerinde Kalıp Bağlama 
 

Kalıbın makineye doğru ve hızlı bağlanması enjeksiyon işlemi için oldukça önemlidir. 

Enjeksiyon memesi ile merkezlenmemiş bir kalıbın istenen performansta çalışması mümkün 

değildir. Çok sık kalıp değiştirilmesi gereken bir makinede eğer gerekli kalıp değiştirme 

hızlarına ulaşılamıyorsa bu durum ciddi zaman ve üretim kaybına neden olur. 

 

Kalıbı makineye bağlamanın en kolay yolu mekanik bağlama elemanları yani kalıp 

pabuçları kullanmaktır. 

 

Bu şekilde bağlama,  en klasik plaka yapısı olan makine üzerindeki T kanalları veya 

dişli deliklerle sağlanır. T kanallarının dişli deliklere kıyasla daha sağlam ve kullanışlı 

olduğu görüşü yaygındır. Makineye kalıp bağlama işlemi çok zaman alan bir iş olup birden 

fazla kişinin ilgilenmesini gerektirir. 

 

Kalıbı makineye bağlarken yolluk burcunun (eriyik’in kalıba aktarılmasını sağlayan 

kalıp elemanı) memeyle aynı eksen üzerinde tam karşı karşıya gelmesi gerekir. Bunu 

sağlamak için yerleştirme bileziği (kalıp flanşı) kullanılır. 

 

 

Bir kalıp değiştirme, ana olarak aşağıdaki işlemlerin gerçekleşmesine bağlıdır. 

 

 Kalıpların makineden çıkarılıp takılması 

 Kalıplara bağlı su hortumları gibi destek hatlarının bağlanıp çözülmesi 

 Kalıpların taşınması 

 

Enjeksiyon makinesinde kalıpların değiştirilmesi aşağıdaki işlemlerden oluşur. 

 

2.3.1. Kalıbın Sökülmesi 
 

 Kalıp yarımlarının yüzeylerini paslanmadan korumak için yağlayınız. 

 Mengeneyi kapayarak kalıp yarımları birleştiriniz. 
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 Kalıba bağlı su, elektrik gibi boru, kablo ve hortum destek hatlarını çözünüz. 

 Kaldırma mekanizması ile kalıp yarımlarını güvenlik kurallarına uygun olarak 

askıya alınız. 

 Varsa kalıp iticisi ile makinenin iticisinin birleştirme elemanları sökünüz. 

 Özel kalıplardaki diğer bağlantı konumlarını dikkate alınız. 

 Eğer gerekli ise kalıbın kapalı kalmasını sağlayan parçalar yerleştirip 

sabitleştiriniz. 

 Kalıp yarımlarını tutan bağlama pabuçlarını çapraz olarak sökünüz. 

 Makineyi kalıp değiştirme konumuna getirerek mengeneyi açınız. 

 Kaldırma mekanizması vasıtası ile kalıbı makine kolonları arasından çıkartınız. 

 Kalıbı, diğer kalıpların bulunduğu depoya götürünüz.  

 

2.3.2. Kalıbın Bağlanması 
 

 Makineye bağlanacak olan kalıbın ebatlarının, ürün gramajının ve diğer 

unsurların makine ile uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Yeni kalıbı, kaldırma mekanizması ile kalıp yarımlarını güvenlik kurallarına 

uygun olarak askıya alınız. 

 Kalıbı, kaldırma mekanizması sayesinde makine kolon milleri arasına getiriniz. 

 Yerleştirme bileziği yardımıyla kalıbı, makinenin kanalına oturtarak 

merkezleyiniz. 

 Kalıbı zemine paralel konuma getirerek mengeneyi kapatınız. 

 Bağlama pabuçlarının konumlarını ayarlayınız. 

 Bağlama pabuçlarındaki somunların boşluklarını alarak sıkmaya hazır duruma 

getiriniz. 

 Sıkma işlemini karşılıklı zıt yönde yapınız. 

 Kalıbı askıdan kurtararak, kaldırma mekanizmasını güvenli bir yere alınız. 

 Soğutma kanallarına hava tutarak, soğutma kanallarının giriş çıkışlarını 

bulunuz. 

 Bu giriş çıkışlara göre hortum bağlantıları yapınız. 

 Su vanası açıldıktan sonra bağlantılarda sızdırmazlık olup olmadığı kontrol 

ediniz varsa sıkınız. 

 Varsa itici vb. ekstra bağlantıları yapınız. 

 Redüktör ayarını yapınız. 

 Makine ve kalıbın ayarlarını yapınız. 

 

Her kalıbın kalınlığı farklıdır. Bu sebeple mengene ünitesini kalıbın kalınlığına göre 

ayarlamak gerekir. Mengene ünitesi, redüktörlü motorla ileri geri hareket ettirilerek 

mengeneyi kilitlemeyi sağlayacak konuma getirilir. Bu işleme redüktör ayarı (kalıp ayarı) 

denir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Üretimi bitmiş olan plastik enjeksiyon kalıbını sökünüz. Mevcut olan enjeksiyon 

makinesine uygun kalıbı bağlayınız. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 
 Makine üzerinde bağlı olan kalıbı kaldırma 

aracı ile askıya alınız. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız 

yoksa öğretmeninizden isteyiniz. 

 Kalıp yarımlarının yüzeylerini 

paslanmadan korumak için yağlayınız. 

 Mengeneyi kapatarak kalıp yarımları 

birleştiriniz. 

 Kaldırma mekanizması ile kalıp 

yarımlarını güvenlik kurallarına uygun 

olarak askıya alınız. 

 Soğutma sistemi bağlantılarını sökünüz. 

 

 Kalıba bağlı su, elektrik gibi boru, 

kablo ve hortum destek hatlarını 

çözünüz. 

 Takımhaneden bağlantıları çözmek 

için uygun olan anahtarları alınız. 

 Uygun anahtarları bulamazsanız, farklı 

anahtar kullanmayınız. 

  Öğretmeninizden isteyiniz. 

 Elektrik bağlantılarını çözmeden 

şalteri mutlaka KAPATINIZ. 

 Varsa itici bağlantılarını sökünüz. 

 

 Varsa kalıp iticisi ile makine iticisinin 

birleştirme elemanlarını sökünüz. 

 Özel kalıplardaki diğer bağlantı 

konumlarını dikkate alınız. 
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 Kalıp bağlama pabuçlarını sökünüz. 

 

 Eğer gerekli ise kalıbın kapalı 

kalmasını sağlayan parçaları 

yerleştirip sabitleştiriniz. 

 Kalıp yarımlarını tutan bağlama 

pabuçlarını çapraz olarak sökünüz. 

 Mengeneyi açarak kalıbı boşa alınız. 

 

 Makineyi kalıp değiştirme konumuna 

getirerek mengeneyi açınız. 

 Kaldırma mekanizması yardımıyla 

kalıbı makine kolonları arasından 

çıkartınız. 

 Kalıbı makinenin kolonları arasından 

çıkartırken, kalıba ve makineye zarar 

vermemeye özen gösteriniz. 

 Kalıbı çıkartırken kalıp, kaldırma 

mekanizmasından kurtulursa, 

kesinlikle kalıbı tutmaya çalışmayınız. 

Kendinizi emniyetli bir yere alınız. 

İnsan sağlığı her şeyden 

ÖNEMLİDİR. 

 Kalıbı uygun yere taşıyınız. 

 

 Kalıbı, diğer kalıpların bulunduğu 

depoya emniyet tedbirlerini alarak 

götürünüz. 

 Takılacak kalıbı askıya alınız. 

 Makineye bağlanacak olan kalıbın 

ebatlarının, ürün gramajının ve diğer 

unsurların makine ile uyumlu olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Yeni kalıbı, kaldırma mekanizması ile 

güvenlik kurallarına uygun olarak 

askıya alınız. 
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 Kalıbı kaldırma aracı ile makine üzerindeki 

konumuna taşıyınız ve konumu ayarlayınız. 

 

 

 Kalıbı, kaldırma mekanizması 

sayesinde makine kolon milleri arasına 

getiriniz. 

 Yerleştirme bileziği yardımıyla kalıbı, 

makinenin kanalına oturtarak 

merkezleyiniz. 

 Kalıbı zemine paralel konuma 

getirerek mengeneyi kapatınız. 

 Mengeneyi kapatırken, kalıbın 

elemanlarının (itici mili vb.) 

makinenin aksamlarına çarpmamasına 

özen gösteriniz. 

 Bağlantı elemanlarını dengeli olarak sıkınız. 

 

 Bağlama pabuçlarının konumlarını 

ayarlayınız. 

 Bağlama pabuçlarındaki somunların 

boşluklarını alarak sıkmaya hazır 

duruma getiriniz. 

 Sıkma işlemini karşılıklı olarak zıt 

yönde yapınız. 

 Askıyı çözünüz. 

 Kalıbı, kaldırma mekanizmasından 

kurtarmadan son bir kez kontrol 

ederek kalıbın güvenli bir şekilde 

bağlandığından emin olunuz. 

 Kalıbı askıdan kurtararak kaldırma 

mekanizmasını güvenli bir yere alınız. 
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 Soğutma sistemi bağlantılarını yapınız. 

 

 

 Soğutma kanallarına hava tutarak 

soğutma kanallarının giriş çıkışlarını 

bulunuz. 

 Bu giriş çıkışlara göre hortum 

bağlantılarını yapınız. 

 Su vanası açıldıktan sonra 

bağlantılarda sızdırmazlık olup 

olmadığını kontrol ediniz, varsa 

gideriniz. 
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 Varsa itici bağlantılarını yapınız. 

 

 

 Kalıbın itici mili ile makinenin itici 

sistemini bir bağlantı elemanı ile 

birleştiriniz. Bu şekilde itici plakasının 

geri geldiğinden emin olursunuz. 

 Kalıba bir switch valf takarak itici 

plakasının geri gelmediği zamanlarda, 

makinenin alarm vermesini sağlayınız. 

 Redüktör ayarı yapınız. 

 Makineyi redüktör ayar konumuna 

getiriniz. 

 Mengeneyi kapatarak kalıbın 

kilitlenme konumunu kontrol ediniz. 

 İki kalıp yarımı birleşip makaslar 

kilitlenmediyse, mengeneyi açarak 

redüktörü ileriye alınız. 

 Mengeneyi kapattığınızda, makaslar 

kilitlenip kalıp yarımları birleşmediyse 

(arada boşluk kaldıysa), mengeneyi 

açarak redüktörü geriye alınız. 

 Kalıp yarımları birleşip makaslar 

kilitleninceye kadar bu işlemi 

tekrarlayınız. 

 Bağlantıları kontrol ediniz. 

 Emniyet amacıyla, kalıp bağlama 

işlemi bittikten sonra bağlantıları son 

bir kez kontrol ediniz. 

 Bütün işlem basamaklarının 

bittiğinden emin olduktan sonra 

öğretmeninize danışarak son 

kontrolleri birlikte yapınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Çalışma alanınızı kalıp bağlama için hazırladınız mı?   

Sökülecek kalıbı dengeli bir şekilde askıya aldınız mı?   

Kalıba bağlı boru, kablo ve hortum gibi destek hatlarını çözdünüz 

mü? 

  

Kalıbı güvenlik kurallarına uygun şekilde makineden söktünüz mü?   

Makineye bağlanacak olan kalıbın ebatlarının, ürün gramajının ve 

diğer unsurların makine ile uyumlu olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi? 

  

Kalıbı makinenin kanalına merkezleyip, zemine paralel konuma 

getirdiniz mi? 

  

Bağlama pabuçlarının konumlarını ayarlayıp, boşluklarını alıp, sıkma 

işlemini zıt yönde yaptınız mı? 

  

Soğutma kanallarına hava tutarak soğutma kanallarının giriş 

çıkışlarını bulup, bu giriş çıkışlara göre hortum bağlantılarını yaptınız 

mı? 

  

Su vanası açıldıktan sonra bağlantılarda sızdırmazlık olup olmadığını 

kontrol ettiniz mi? 

  

Redüktör ayarını yaptınız mı?   

Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

Süreyi iyi kullandınız mı? (4 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. 

  



 

 57 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kalıbı imal edecek olan firma veya kişinin seçilmesinde aşağıdaki hususlardan hangisi 

göz önünde bulundurulmaz? 

A) Kalıpçının sahip olduğu alet ve teçhizatları  

B) Enjeksiyon makinesi sayısı 

C) Kalıplarda elde edilen verimlilik düzeyi  

D) Kalıpçının tecrübesi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kalıp tasarımı yapılırken takip edilecek işlem 

basamaklarından birisi değildir? 

A) Makinenin verimliliği 

B) Kalıbın yapımı 

C) Üretim sürekliliği 

D) Üretilen parçanın kalitesi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kalıp hazırlama formunda bulunması gereken özelliklerden 

birisi değildir?  

A) Kalıp numarası 

B) Parça ile ilgili bilgiler 

C) Kalıbı yapacak işçi sayısı 

D) Makine verileri 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kalıp malzemesi seçiminde dikkat edilmesi gereken 

hususlardan birisi değildir? 

A) Plastik hammaddenin hazırlandığı ortam 

B) Plastik parçanın boyutları 

C) Üretilecek ürün sayısı 

D) Ön görülen kalıp maliyeti 

 

5. Plastik madde kalıplandıktan sonra üretilen parça boyutlarında meydana gelen ölçü 

değişimine ne ad verilir? 

A) Kalıp boşluğu 

B) Enjeksiyon 

C) Çekme 

D) Parlatma 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi kalıplanacak parçanın çekme payını etkileyen faktörlerden 

birisi değildir? 

A) Üretimi yapılacak plastik hammadde miktarı 

B) Plastik madde içerisindeki kimyasal etkenler 

C) Plastik maddenin kalıplama ve katılaşma sıcaklığı arasındaki değişim oranı 

D) Kalıplama süresince plastik maddenin katılaşma hızı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 58 

7. Aşağıdakilerden hangisi, plastik ürünlerdeki çekme payıyla ilgili hatalı ifadedir 

(deney sonucu)? 

A) Enjeksiyon sıcaklığının arttırılması çekmeyi azaltır. 

B) Katkı maddesi oranlarının arttırılması çekmeyi arttırır.  

C) Kalıplama zamanının arttırılması çekmeyi azaltır. 

D) Enjeksiyon basıncının arttırılması çekmeyi arttırır. 

 

8. Plastik enjeksiyon kalıpların soğutulması hangi amaçla yapılmaktadır? 

A) Ürünlerin eritilmesi 

B) Ürünlerin katılaştırılması 

C) Ürünlerin homojenleştirilmesi 

D) Ürünlerin nemlendirilmesi 

 

9. Su soğutmalı kalıp tasarımında aşağıdaki hususlardan hangisi uygulanamaz? 

A) Soğutma kanalları, kalıplama yüzeyine çok yakın olmamalıdır. 

B) Soğutma sıvısının giriş ve çıkışlarını sağlayan bağlantı borularının ölçüleri, normal 

basınçlı su dolaşımına uygun olmalıdır. 

C) Kalıba giren suyun sıcaklığı ile kalıptan çıkan suyun sıcaklığı aynı olmalıdır. 

D) Kalıp içerisinde dolaşan soğutma sıvısının miktarı, üretimi maksimum düzeyde ve 

kalıbı da arzu edilen sıcaklıkta tutmalıdır. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon kalıplarının soğutulmasında kullanılır? 

A) Sıcak su 

B) Basınçlı hava 

C) Yağ 

D) Rezistans 

 

11. Akışkan haldeki ısıtılmış plastik madde kalıp içerisine enjekte edildiğinde, kalıplama 

boşluğundaki havanın dışarı atılmasını sağlayan kanallara ne ad verilir? 

A) Hava giriş kanalları 

B) Yolluk 

C) Dağıtıcı kanallar 

D) Hava tahliye kanalları 

 

12. Hava tahliye kanalı açılmamış kalıplarda işlenen ürünlerde ne gibi problem meydana 

gelir? 

A) Ürün simetrik olur. 

B) Ürün homojen olur. 

C) Ürün içinde hava boşluğu olur. 

D) Ürün katılaşmaz. 

 

13. Hava tahliye kanalının yeri aşağıdakilerden hangisine göre seçilmez? 

A) Ürünün soğuma zamanı 

B) Kalıplanacak plastik maddenin cinsi  

C) Kalıplama boşluğunun hacmi 

D) Kanalın yerleşim konumu ve boyutları 
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14. Aşağıdakilerden hangi kalıp elemanı hava tahliye kanalı görevini görür? 

A) İtici pimler 

B) Yerleştirme bileziği 

C) Kılavuz pimler 

D) İtici plaka 

 

15. Kalıp boşluklarının parlatılmaması sonucu, aşağıdaki problemlerden hangisini 

meydana gelir? 

A) Ürün soğumaz. 

B) Plastik hammadde erimez. 

C) Ürünün kalıp boşluğundan çıkarılması zorlaşır. 

D) Soğutma suyu kalıp içerisinde istenilen verimde dolaşamaz. 

 

16. Hava tahliye kanalının derinliğini, kullanılacak plastik maddenin hangi özelliği 

belirler? 

A) Erime sıcaklığı 

B) Katkı oranları 

C) İşleme sıcaklığı 

D) Viskozitesi 

 

17. Düşük viskoziteli plastik madde için hava tahliye kanalının derinliği, yüksek 

viskoziteli plastik maddeye göre nasıl olmalıdır? 

A) Yüksek 

B) Az 

C) Aynı 

D) Hiçbiri 

 

18. Kalıbın hatalı montajı sonrasında erkek maça ile dişi lokma aynı merkezde olmaz ise 

üründe hangi problem meydana gelir? 

A) Ürün soğumaz. 

B) Ürün homojen olmaz. 

C) Üründe çekme olur. 

D) Ürünün et kalınlıkları farklı olur. 

 

19. Sıcak yolluk sisteminde, eriyik plastik hammaddeyi kalıp boşluğuna aktaran elemana 

ne ad verilir? 

A) Termokupul 

B) Isıtıcı 

C) Meme 

D) Sıcaklık kontrol cihazı 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi sıcak yolluk sisteminin elemanlarından birisi değildir? 

A) Vida 

B) Manifold 

C) Isıtıcılar  

D) Termokupul 
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21. Sıcak yolluklu bir kalıp için, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) Soğuma zamanı azalır. 

B) Mengene açma mesafesi artar. 

C) Birim zamandaki üretim sayısı artar. 

D) Enjeksiyon zamanı azalır. 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi sıcak yolluk sisteminin avantajlarından birisi değildir? 

A) Zamandan tasarruf 

B) Makinenin ömrünü uzatma 

C) İşçilikten tasarruf 

D) Mutlaka orijinal hammadde kullanma 

 

23. Sıcak yolluk sisteminde, eriyik plastik malzemeyi yolluk burcundan alarak en az 

basınç kaybıyla ve aynı sıcaklıkta memelere iletimini sağlayan elemana ne ad verilir? 

A) Meme 

B) Sıcaklık kontrol cihazı 

C) Manifold 

D) Termokupul 

 

24. Bir plastik enjeksiyon makinesine kalıbın bağlanıp bağlanamayacağını belirlemek için 

aşağıdaki kriterlerden hangisi göz önünde bulundurulmaz? 

A) Enjeksiyon makinesinin baskı hacmi 

B) Kalıp montaj alanı 

C) Kalıp boşluğu (ürün) sayısı 

D) Makinenin kilitleme (kapama) kuvveti 

 

25. Bir çevrimin enjeksiyon safhasında makinenin kalıba basabileceği maksimum eriyik 

hacmine ne ad verilir? 

A) Kalıp hacmi 

B) Sıkıştırma hacmi 

C) Ürün hacmi 

D) Baskı hacmi 

 

26. Mengene ünitesinde kalıbın bağlandığı bölgeye ne ad verilir? 

A) Kalıp montaj alanı 

B) Enjeksiyon makinesinin baskı hacmi 

C) Makinenin kilitleme (kapama) kuvveti 

D) Sıkıştırma hacmi 

 

27. Kalıba enjeksiyon ve tutma basınçları safhasında, kalıp boşluğunda oluşan basınca 

karşı, kalıbı kapalı tutmaya yarayan mengene kuvvetine ne ad verilir? 

A) Kalıp kuvveti 

B) Makinenin kilitleme (kapama) kuvveti 

C) Enjeksiyon makinesinin baskı kuvveti 

D) Vida döndürme kuvveti 
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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 
 

 

Mevcut olan enjeksiyon makinesine uygun kalıbı seçerek kalıbı makineye bağlayınız.  

 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Makinenin kolon aralığını ölçtünüz mü?   

3. Kalıbın boyutlarını ölçtünüz mü?   

4. Enjeksiyon makinesi ile kalıbın gramajını karşılaştırdınız mı?   

5. Enjeksiyon makinesinin kitleme kuvveti ile kalıp için gerekli 

olan kitleme kuvvetini karşılaştırdınız mı? 
  

6. Enjeksiyon makinesi ile kalıbın diğer kriterlerini göz önünde 

bulundurdunuz mu? 
  

7. Çalışma alanınızı kalıp bağlama için hazırladınız mı?   

8. Sökülecek kalıbı dengeli bir şekilde askıya aldınız mı?   

9. Kalıba bağlı boru, kablo ve hortum gibi destek hatlarını 

çözdünüz mü? 
  

10. Kalıbı güvenlik kurallarına uygun şekilde makineden 

söktünüz mü? 
  

11. Makineye bağlanacak olan kalıbın ebatlarının, ürün 

gramajının ve diğer unsurların makine ile uyumlu olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

12. Kalıbı makinenin kanalına merkezleyip, zemine paralel 

konuma getirdiniz mi? 
  

13. Bağlama pabuçlarının konumlarını ayarlayıp, boşluklarını 

alıp, sıkma işlemini zıt yönde yaptınız mı? 
  

14. Soğutma kanallarına hava tutarak soğutma kanallarının giriş 

çıkışlarını bulup, bu giriş çıkışlara göre hortum bağlantılarını 

yaptınız mı? 

  

15. Su vanası açıldıktan sonra bağlantılarda sızdırmazlık olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

16. Redüktör ayarını yaptınız mı?   

17. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

18. Süreyi iyi kullandınız mı? (5 saat)   
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DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 B 

4 D 

5 D 

6 B 

7 A 

8 C 

9 D 

10 B 

11 A 

12 C 

13 B 

14 D 

15 A 

16 B 

17 C 

18 A 

19 C 

20 D 

21 A 

22 B 

 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 A 

5 C 

6 A 

7 D 

8 B 

9 C 

10 B 

11 D 

12 C 

13 A 

14 A 

15 C 

16 D 

17 B 

18 D 

19 C 

20 A 

21 B 

22 D 

23 C 

24 C 

25 D 

26 A 

27 B 
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