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AÇIKLAMALAR
ALAN

Gemi Yapımı

DAL/MESLEK

Tekne ve Yat Yapımı

MODÜLÜN ADI

Kompozit Tekne ve Yat Kalıp Hazırlama

MODÜLÜN TANIMI

Kompozit tekne ve yat kalıbı hazırlama ile ilgili bilgi, beceri ve
tavırların kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOġUL

Bu modülün ön koĢulu yoktur.

YETERLĠK

Kompozit tekne ve yat kalıp hazırlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak
istenilen standartlarda kompozit tekne ve yat kalıbı
hazırlayabileceksiniz.
1. Tekniğe uygun olarak tekne kalıbı imalatı için ön
hazırlıkları yapabilecektir.
2. Tekniğe uygun olarak birden çok ürün alınabilen
dişi kalıp yapabilecektir.
3. Tekniğe uygun olarak tek ürün alınabilen dişi kalıp
yapabilecektir.
4. Tekniğe uygun olarak pürüzsüzleşmesi için
macun- zımpara işlemi yapabilecektir.
5. Tekniğe uygun olarak kalıp yüzeyinin deforme
olmaması için boyanması işlemi yapabilecektir.
6. Tekniğe uygun olarak vaks ve cleaner
uygulamaları yapabilecektir.
7. Tekniğe uygun olarak gel coat uygulaması
yapılması yapabilecektir.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Yat imalatı yapımı için gerekli olan tersane ortamı
Donanım: Yat imalatında kullanılacak malzeme, kalıp
elemanları, ölçüm cihazları, makine ve teçhizatlar

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
iv

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modülde herhangi bir yat modelinin kalıbını hazırlayabilecek veya bitmiĢ bir
tekneden kalıp alabileceksiniz. Bunun için gerekli malzemeleri tanıyacak, gerekli olan iĢ ve
iĢlemleri öğreneceksiniz.
Kalıbı hazırlanmıĢ bir modelin dökülmesi, kalıptan çıkarılıĢı ve kalite kontrol iĢlemleri
hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bu modülden uygulamalara bizzat katılarak maksimum
verim elde edebileceksiniz.
Kompozit bilimi son yıllarda tekne ve yat sektörünün parlayan yıldızı hâline
gelmekte, ağırlıktan tasarruf ve maksimum dayanım gerektiren iĢlerde kullanılmaktadır.
Günümüzde 40 metre üzeri mega yat projelerinde fiber teknolojisi kullanılmaktadır. Her
türden yatın ister metal ister ahĢap olsun kompozit bilimine ve avantajlarına ihtiyacı vardır.
Bu modülü baĢarıyla tamamladığınızda mesleğin en önemli konularından birini öğrenmiĢ
olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak tekne kalıbı imalatı için
ön hazırlıkları yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Kompozit tekne yat yapımında kullanılan malzemeleri araĢtırınız.
Tekne kalıbı çıkarma konusunda görseller bulunuz. Konu hakkında videoları
sınıf ortamına getiriniz.

1. TEKNE KALIBI ĠMALATI ĠÇĠN ÖN
HAZIRLIKLAR
1.1. Jig Ġmalatı
Kalıp jigler üzerinde oluĢturulur. KöĢebent profillerden üretilen, teknenin güverte ve
karina modellerini taĢıyan çelik sisteme jig denir. Kalıbın terazide yapılabilmesini sağlar.
Jigler üzerindeki iĢlem bittikten sonra kızaklara alınır ve birleĢtirme blok iĢlemi tamamlanır.
Vinç ağırlığı müsaitse ikili birleĢtirme de jig üzerinde yapılabilir. Jigler 400-500 ton
yük taĢıyabilir. Birer metre arada boĢluk olacak Ģekilde 200‟lük profilleriyle yapılan matrix
yapıdır. Altından müdahale edebilmek için yerden 1 metre yukarıda olacak Ģekilde imal
edilir.
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Resim 1.1: Gemi inĢada jig resmi

1.1.1. Jig Projesinin Hazırlanması
Jig projesi imal edilecek teknenin büyüklüğü, ağırlığı, tersanelerdeki yer kapasitesine
göre tersanedeki mühendisler tarafından belirlenerek ve raporları hazırlanarak projesi
belirlenir.

Resim 1.2: Jig dizayn resmi
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Resim 1.3: Jig dizayn resm

1.1.2. Jig Ġmalatı Yapılacak Yerin Belirlenmesi
Model jigin üretimin yapılacağı yerde kurulması gereklidir. Uygulama özelliklerine
göre yer belirlenmelidir. Polyester döküm iĢ ve iĢlemlerinde hassas sıcaklık ölçümleri
yapılması gerektiğinden en kötü Ģartları da göz önüne alarak jigin her durumda
çalıĢılabilecek ortamda imal edilmelidir.

ġekil 1.4: Tersane ortamında kurulan jig resmi
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1.1.3. Jig Ġmalatında Kullanılan Malzemelerin Belirlenmesi
Model jiginin dizaynı esnasında jigin kendi ağırlığı, tekne ahĢap model ağırlığı, yüzey
düzeltici astar boya ağırlığı, kalıp ağırlığı ve kalıbı taĢıyacak çelik karkas ağırlığı göz önüne
alınarak kullanılması gereken köĢebent boyutları belirlenir. Belirlenen boyutlara göre sipariĢ
edilecek malzeme miktarı hesaplanır.
Yapılacak olan teknenin gövdesi ya da güvertesi genel tasarım resimleri temel alınarak
kompozit bölümü tasarım ekibi tekne güverte ve karina modellerine uygun köĢebent
profillerden oluĢan jiglerin dizaynlarını yapar.

ġekil 1.5: Jig imalatında kullanılan malzemeler

1.1.4. Jig imalatında Kullanılan Malzemelerin Ön Ġmalatı
Postaların geleceği köĢebentlerin jig üzerindeki konumunun terazili olması gerekir.
Ayrıca köĢebentler arası mesafenin planda belirtilen posta aralığı mesafesine uyması gerekir.
Mesafenin sağlanamadığı durumlarda teknenin boyunda ya da eninde boyut olarak çeĢitli
farklılıklar ortaya çıkabilir.
Boyuna taĢıyıcı elemanların ve bu elemanların üzerine yerleĢtirilecek olan enine
elemanların (köĢebentlerin) satıh seviyesi hem kendi içerisinde hem de yanındaki
elemanlarla aynı seviyede olmalıdır. Ayrıca kaynaktan dolayı oluĢacak çekmeler ve
dönmeler uygulama baĢlamadan önce dikkate alınarak seviyenin düzgün olması ehli kiĢilerce
sağlanmalıdır.
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Resim 1.6: Jig ön imalatı

1.1.5. Jig Elemanları Montajı
KöĢebentlerin üzerine, tasarım ekibi tarafından belirlenen yaklaĢık (500 mm)
aralıklarla postaların köĢebentlere bağlanmasını sağlayacak 6-8 mm delikler açılmalıdır.
Postalar jigin üzerinde M6- M8 cıvata ve somunlarla terazi ve merkeze göre paralel olacak
Ģekilde yerleĢtirilmelidir.
Jigin terazi olması için gerekli iĢlemler ayak imalatı ile baĢlar. Boyuna mukavemet
elemanlarının üzerine konulacak ayaklar yaklaĢık 900x300 mm her iki tarafı dublinli kutu
profillerden oluĢur. ĠĢin tamamlanmasının ardından kaynak yapılan malzemelerin kaynak
yerlerinin rötuĢ boyası yapılır.

Resim 1.7: Jig montajı
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1.1.6. Ġmal Edilen Jigin Kontrolü
Jigin terazi olması için gerekli iĢlemler ayak imalatı ile baĢlar. Boyuna mukavemet
elemanlarının üzerine konulacak ayaklar yaklaĢık 900x300 mm her iki tarafı dublinli kutu
profillerden oluĢur. Ġmal edilen ayakların boylarında zeminden kaynaklanan seviye
farklılıkları gözlenmesi normaldir. ĠĢin tamamlanmasının ardından kaynak yapılan
malzemelerin kaynak yerlerinin rötuĢ boyası yapılır.

1.2. Üretim Sürecindeki Ölçümler ve Cihazları




Metre
TaĢçı gönyesi
Su terazisi

Üretim sürecinde en, boy ve derinlik ölçülerini metre kullanarak ölçeriz. Piyasada
yaygın olarak Ģerit metreler kullanılmaktadır.
Yüzey üzerindeki düzgünlüğü ve iki yüzey arasının 90 derece olmasını gönye ile
kontrol ederiz.
Su terazisi ile zemine dik, paralel ya da istenilen açıdaki pozisyonu ölçülür ve kontrol
edilir.

Resim 1.8: Ölçme cihazları
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Jig imalatı yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ĠĢin gereğine uygun olarak boy köĢebent
temin ediniz.

 Temin edilen köĢebentler kurulmak
istenen jigin boyutlarına göre iĢ resmine
uygun olarak araç ve gereç kullanarak
kesiniz.

 Kesilen köĢebent profilleri mengeneye
bağlanarak çapakları uygun eğe
vasıtasıyla alınız.

 Boyunuza uygun mengene seçiniz.
 Mengene önünde uygun pozisyonda
durarak eğeleme iĢlemi için hazırlanınız.

 ĠĢ resminde belirtilen Ģekilde
köĢebentleri uygun birleĢtirme
yöntemini seçerek birleĢtiriniz.

 Ġmkân dâhilinde elektrik ark veya gaz
altı (MIG, MAG) kaynak yöntemi
kullanınız.

 Kaynak yöntemiyle birleĢtirdiğiniz jigin
kaynaklı köĢelerini taĢ ile yuvarlatınız.

 Yüzeyi boya iĢlemi öncesine hazırlamak
için taĢlama yaparak kaynak cüruf veya
sıçramalarını temizleyiniz.

 Yüzey temizliği yapılmıĢ jigi astar
boyaya hazırlayınız.

 Uygun astar boyanızı seçiniz ve jig
yüzeyine uygulayınız.

 Uygulanan astar boya kuruduktan sonra
uygun son kat boya hazırlayınız.

 Uygun yöntemle (fırça, rulo, kompresör
ile) son kat boyayı jig yüzeyine
uygulayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.Kurulmak istenen teknenin yerden yüksekte imal edilmesi sağlayan köĢebentten inĢa
edilen elemana ne denir?
A) Tezgâh
B) Masa
C) Jig
D) Kompozit
2.KöĢebentleri uygun ölçülerde doğramak için hangi araç kullanılmaz?
A)Daire testere
B) Gönye
C) Çelik cetvel
D) Keski
3.Boya öncesi yüzeyi hazırlamak için hangi araç gereçler kullanılmaz?
A) Zımpara
B) TaĢlama
C) Tiner
D) Raspa

4.Jig elemanı yapımında son kat boyanın ömrünü uzatmak ve yüzeye iyi tutunmasını
sağlamak için yüzeye sürülen boya hangisidir?
A) Astar
B) Son kat boya
C) Zehirli boya
D)Sentetik boya

6. Jigin terazide olması için ayaklar altına kaynatılan elemana ne ad verilir?
A) Dublin
B) Destek elamanı
C) Takoz
D) Lama
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak birden çok ürün
alınabilen diĢi kalıp hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Kompozit tekne yat yapımında kullanılan kalıpları araĢtırınız.
Birden çok ürün alınabilen diĢi kalıp hazırlama konusunda görseller bulunuz.
Konu hakkında videoları sınıf ortamına getiriniz.

2. BĠRDEN ÇOK ÜRÜN ALINABĠLEN DĠġĠ
KALIP HAZIRLAMA
2.1. Kalıp Ġçin Kullanılan Malzemeler
2.1.1. Elyaflar
Ana maddeden elde edilmiĢ ipliklerin kumaĢ gibi dokunmuĢ hâlidir.
2.1.1.1. Cam Elyaf
Cam elyafı; silikat kolemanit, aluminyum oksit, soda gibi cam üretim maddelerinden
üretilmektedir. Cam elyafı, elyaf takviyeli kompozitler arasında en bilinen ve kullanılandır.
Cam elyafı özel olarak tasarlanmıĢ ve dibinde küçük deliklerin bulunduğu özel bir ocaktan
eritilmiĢ camın itilmesiyle üretilir. Bu ince lifler soğutulduktan sonra makaralara sarılarak
kompozit ham maddesi olarak nakliye edilir.
Elyaflar iĢlem sırasında dayanıklılıklarının %50‟sini kaybetmelerine rağmen son
derece sağlamdır. Cam elyafı hâlen aramid ve karbon elyaflarından daha yüksek dayanıklılık
özelliğine sahiptir. Elyaf kumaĢları genellikle sürekli cam elyafının lifleri ile üretilmektedir.
ĠĢlemler sırasında değiĢik kimyasalların eklenmesi ve bazı özel üretim yöntemleri ile farklı
türde cam elyafı üretilebilmektedir.


A Cam: Pencerelerde ve ĢiĢelerde en çok kullanılan cam çeĢididir.
Kompozitlerde çok fazla kullanılmaz.



C Cam: Yüksek kimyasal direnç gösterir. Depolama tankları gibi yerlerde
kullanılır.
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E Cam: Takviye elyaflarının üretiminde en çok kullanılan cam türüdür. DüĢük
maliyet, iyi yalıtım ve düĢük maliyetlidir.



S + R Cam: Yüksek maliyetli ve yüksek performanslı bir malzemedir. Yalnız
uçak sanayisinde kullanılır. Elyaf içindeki tellerin çapları E camın yarısı
kadardır. Böylelikle elyaf sayısı fazlalaĢır dolayısıyla birleĢme özelliklerinin
daha güçlü olması anlamına gelen daha sert yüzey elde edilebilmektedir.

Resim 2.1: Cam elyaf

2.1.1.2. Karbon Elyaf
Karbon lifleri dünyada bilinen en sağlam malzemelerden biridir. KumaĢ inceliğinde
olan karbon lifleri gerilmeye karĢı St1 çeliğinden 14 kat daha mukavim olmasına rağmen
ağırlğı çeliğin beĢte biri civarındadır. Normalde iplik yumuĢaklığında olan lifler kolayca
istenilen Ģekle getirilmekte ve özel epoksi reçinesi ile muamele edilince rijit hâle
gelmektedir. Üretildiği ham madde karbonlaĢmıĢ akrilik elyaf yani orlondur. Bu karbon
lifleri, dokunmuĢ kumaĢ ya da bobine sarılı iplik olarak pazarlanır. Bu noktadan itibaren
ürüne “karbon elyaf” denir. Bu ham maddeden üretilen kullanımdaki malzemeler de karbon
elyaf kompozit ürünler oluyor.
Karbon elyaf, bazı iĢlemlerden sonra çelikten 4-5 kat daha hafif ama 3 kat daha
dayanıklı bir yapı kazanır. Bu nedenle karbon elyafa geleceğin malzemelerinden biri gözüyle
bakılıyor. Karbon elyafının diğer takviye liflerine göre daha farklı avantajları vardır.
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Nispeten düĢük elyaf yoğunluğu, yüksek mukavemet ve yüksek modül özelliklerini bir
araya getirerek üstün bir kombinasyon özelliği sunmaktadır. Aynı zamanda yüksek ısılarda
özelliğini koruma ve yorulma dayanımı özelliklerine sahiptir. Bununla birlikte karbon
elyafının kendi yapısal özelliklerinden kaynaklanan bazı olumsuz yanları da mevcuttur.
Liflerin sınırlı uzama özellikleri bazı darbe sorunlarına neden olmaktadır. Bu açığı kapatmak
amacıyla daha yüksek uzama olanaklı elyaf ürünleri geliĢtirilmektedir. Karbon elyafının
elektrik iletkenliği de bazı kullanım alanlarında engel olabilmektedir. Karbon elyafı demet,
Ģerit ve kumaĢ hâlinde üretilmektedir. Daha çok termoplastik ve termoset hazır kalıplama
bileĢimlerinde katkı malzemesi olarak kullanılmak üzere, kırpılmıĢ veya öğütülmüĢ bir
Ģekilde satılmaktadır. Grafit hâlinde çok yüksek ısıl iletkenliğe sahiptir. Bakıra göre dörtte
bir ağırlıkta olan grafit/karbon elyafının termal iletkenliği bakırın üç, dört katıdır. Bu özellik
yeni uygulama alanlarını da beraberinde getirmektedir.

Resim 2.2: Karbon elyaf

Dünya genelinde hızla büyümesi öngörülen karbon elyaf tüketiminin iyimser
tahminlere göre 2015'te 80 bin, 2020 yılında 160 bin ton seviyesinde olması öngörülüyor.
Yanmayan, korozyona uğramayan hafif bir ürün olan karbon elyafın hızla günlük hayatta
kullanılan ürünlerin ana malzemesi olması beklenirken Ģimdiden pek çok alanda
dayanıklılığı güçlü metallerin yerini almaya baĢladı.
Örneğin; dünyada daha çok bilgisayar gövdeleri, cep telefonu kasaları ve 1.000 barın
üzerinde dayanıma sahip basınçlı kapların üretiminde öne çıkan karbon elyaf teknolojisi
Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat kapısı olarak görünüyor. Ayrıca kompozit sektörünün
ham maddesi olan karbon elyafın kullanımını hızla artırdığı sektörlerin baĢında otomotiv de
geliyor. Günümüzde artık tamamen kompozit otomobiller üretiliyor. 100 kilometrede 1 litre
harcayan hibrid ve 'city car' olarak adlandırılan elektrikli otomobillerde (EV) karbon elyaf
ağırlıklı olarak kullanılıyor.
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Havacılık sanayi de kompozit kullanımının hızla arttığı sektörler arasında. Yeni nesil
yolcu uçaklarının gövdelerinde kompozit kullanımı artıyor. Bu oran yüzde 10'lardan bugün
A380 ile yüzde 50'ye kadar çıkıyor. Örnek olarak bir uçakta yaklaĢık 25 ton karbon elyaf
kullanılıyor, 2013'de piyasaya çıkacak A350 ile kullanım miktarının 40 tona ulaĢacağı
öngörülüyor. Yük alan helikopterler ve uçakların arkasındaki kapaklar da tamamen
kompozitten üretiliyor. Denizcilik sektöründeki kompozit kullanımının ise yat endüstrisinde
hızla arttığı görülüyor. Norveç'te kompozit malzemeden imal edilen bir feribotun 40 ton daha
hafif olduğu kaydedildi. 40 ton, 100 kiloluk 400 yolcunun sıfır maliyetle taĢınması anlamına
geliyor. Kompozit kullanımının öne çıktığı önemli bir sektör de inĢaat sektörüdür.

Resim 2.3: Karbon elyaftan imal edilmiĢ mega yat resmi

Karbon elyafları iki biçimde piyasada bulunmaktadır;



Sürekli karbon elyafı: Dokuma, örgü, tel bobin uygulamalarında, tek yönlü
bantlarda, ve prepreglarda kullanılmaktadır. Bütün reçinelerle kombine
edilebilir.
KırpılmıĢ karbon elyafı: Genellikle enjeksiyon kalıplamada ve basınçlı
kalıplarda makine parçaları ve kimyasal kimyasal valf yapımında kullanılırlar.
Elde edilen ürünler mükemmel korozyon ve yorgunluk dayanımının yanı sıra
yüksek sağlamlık ve sertlik özelliklerine de sahiptir.
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Resim 2.4: KırpılmıĢ karbon elyaf

2.1.1.3. Aramid Elyaf
Aramid kelimesi bir çeĢit naylon olan aromatik poliamidden maddesinden
gelmektedir. Aramid elyafı piyasada daha çok ticari isimleri Kevlar (DuPont) ve Twaron
(Akzo Nobel) olarak bilinmektedir. Farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karĢılamak için birçok
farklı özelliklerde aramid elyafı üretilmektedir.
Aramid elyafın önemli özellikleri Ģunlardır:

Genellikle rengi sarıdır.

DüĢük yoğunlukludur.

Yüksek dayanıklılık

Yüksek darbe dayanımı

Yüksek aĢınma dayanımı

Yüksek yorulma dayanımı

Yüksek kimyasal dayanımı

Kevlar elyaflı kompozitler cam elyaflı kompozitlere göre %35 daha hafiftir.

E Cam türü elyaflara yakın basınç dayanıklılığı

Resim 2.5: Aramid elyaf
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Aramid elyafın bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar:
1- Bazı tür aramid elyafı ultraviyole ıĢınlara maruz kaldığında bozulma
göstermektedir. Sürekli karanlıkta saklanmaları gerekmektedir.
2- Elyaflar çok iyi birleĢmeyebilir. Bu durumda reçinede mikroskobik çatlaklar
oluĢabilir. Bu çatlaklar malzeme yorulduğunda su emilimine yol açmaktadır.
Genellikle polimer matrisler için takviye elemanı olarak kullanılan aramid elyafının
bazı kullanım alanları Ģunlardır:










Balistik koruma uygulamaları; askeri kasklar, kurĢungeçirmez yeleklerde
Koruyucu giysiler; eldiven, motosiklet koruma giysileri, avcılık giysi ve
aksesuarlarında
Yelkenliler ve yatlar için yelken direklerinde
Hava araçları gövde parçalarında
Tekne gövdesinde
Endüstri ve otomotiv uygulamaları için kemer ve hortumlarda
Fiber optik ve elektromekanik kablolarda
Debriyajlarda bulunan sürtünme balatalarında ve fren kampanalarında
Yüksek ısı ve basınçlarda kullanılan conta, salmastra vb.

En çok bilinen ve kullanılan aramid elyafı Dupont firmasının tescilli ismi olan
Kevlar‟dır. Kevlar 29 ve Kevlar 49 olarak iki çeĢidi bulunmaktadır. Kevlar 29, üstün darbe
dayanımı özelliğine sahiptir ve bu nedenle çoğunlukla kurĢungeçirmez yelek gibi
uygulamalarda kullanılırlar.

2.1.2. Köpükler
Köpük; hücresel yapılı, kapalı hücreli, düĢük yoğunluklu bir izolasyon ve yapı
malzemesidir. Hücrelerin içerisinde hapsolan ĢiĢirme ajanının düĢük ısı geçirgenliği
sayesinde soğuk depoların izolasyonunda en çok tercih edilen malzemedir. En
düĢük kalınlıkta en yüksek verimli izolasyon malzemesidir. Hafif ve uzun ömürlüdür.
40 (+/- 2) kg/m3 yoğunlukta ve muhafaza Ģartlarına göre seçilen uygun kalınlık ve
ebatlarda üretilmektedir.
Denizcilik sektöründe;







Motor kabini ve kabinler arasında, dekoratif duvar kaplaması, taban ve tavanda
ses ve ısı yalıtımı iĢlemlerinde,
Ġç ve dıĢ mekân döĢemelerde, güneĢlenme sahalarında minder iç malzemesi
olarak,
Endüstriyel contalarda,
Zemin kaplamalarında,
Can yeleklerinin iç donanımında kullanılmaktadır.
Suni deri ve kumaĢların arkasında laminasyon iĢlemine tabi tutularak
kullanılmaktadır.
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Resim 2.6: Köpük kullanım alanları resmi

2.1.2.1. PU Köpük (Poliüretan Köpük)
Poliüretanlar ilk kez Alman bilim adamı Otto Bayer tarafından 1937 yılında
sentezlenmiĢ ve diizosiyanatın, diol ile reaksiyonuyla elde edilmiĢtir. Ortamda su da varsa
diizosiyanatın bir kısmı diol ile polimerleĢirken küçük bir kısmı da su ile gaz (karbondioksit)
çıkıĢı reaksiyonu vererek gözenekli poliüretan yapıyı (köpük veya sünger yapısı) meydana
getirir.
Poliüretan; yüksek basınçlı makineler ile püskürtülmesi sonucu oluĢan iki bileĢenli bir
sistemdir. Poliüretan sert köpük, hücresel yapılı, kapalı hücreli, düĢük yoğunluklu bir
izolasyon ve inĢaat malzemesidir. Hücrelerin içerisinde hapsolan ĢiĢirme ajanının düĢük ısı
geçirgenliği sayesinde soğuk depoların izolasyonunda en çok tercih edilen malzemedir.
Poliüretan köpükler ya da poliüretan esaslı ürünler iki ana malzeme ile bunları
kimyasal reaksiyona sokan katalizler ve kabarmalarını (köpürme) sağlayan ajanlardan
oluĢur.

Resim 2.7: Poliüretan köpük uygulaması
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2.1.2.2. PVC Köpük (Poli Vinil Clorid Köpük)
Köpük plastikler; Poli sitren , poli üretan ve poli vinil klorid (PVC) gibi köpük yapılı
plastik malzemeler hafif olmaları, suya dayanıklı olmaları nedeniyle küçük tekne yapımında
çok kullanılır. Ayrıca mantar tutmazlar ve çürümezler. Kolay kesilebilirler, oldukça
dayanıklıdır, ayrıca titreĢim ve lokal yükleri çok iyi tutabilirler.
Poli üretan oldukça rijit olmasına rağmen eğrisel yüzeyleri kaplayamadığı için tercih
edilmez. Bu yüzden en çok PVC tercih edilir. PVC 93 derecenin üzerine çıkarıldığında erir
ve eğrisel olan yüzeyin üzerini kaplayarak yapıĢır ve tekrar oda sıcaklığına dönüldüğünde
eski sertliğine geri kavuĢur fakat tekne üzerinde kullanılan bazı yerlerde yüksek ve değiĢken
sıcaklıklar nedeniyle PVC‟nin özelliği zamanla kaybolabilir. Bunu engellemek için poli
üretanla birlikte kullanılır.
Yüzen köpükler: Poli üretan ve poli sitren köpükler 25 kg/m3 yoğunluğundadır ve
küçük tekneleri suya indirme iĢleminde kullanılır. Poli üretan köpükler polil ve toluen
disokrat (TDI) karıĢımınan meydana gelmektedir.

Resim 2.8: PVC Köpük uygulaması

2.1.3. Balsa
Kompozit ürünler sandviç ve monolitik olmak üzere ikiye ayrılır. Ahsap sandviçlere
en iyi örnek kontraplak ve balsadır fakat sandviç yapının en önemli özelliği olan hafiflik için
en uygun ahĢap balsa ağacından yapılan çekirdektir. Balsa ağacı oldukça düĢük yoğunluğa
sahip ve çok rijit bir materyaldir. Doğal bir malzemedir ve oldukça fazla kullanılan bir
seçenektir. Olumsuz yönü ise darbe anında ahĢap su emeceği için tamir esnasında çok geniĢ
bir alanı tamir etmek gerekir.
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Resim 2.9: Sandviç malzeme

2.1.4. Reçineler
Malzeme dâhilindeki sandviç veya elyaf katmanı bir arada tutan ve bunları yüzeye
yapıĢtıran malzemedir. Kompozit tekne üretiminde üç tip reçine kullanılmaktadır. Bunlar:

Polyester reçine

Vinylester reçine

Epoksi reçine (kalıp reçinesi)
Bu reçineler ayrıca teknenin dıĢ katmanını oluĢturan Jelkot‟un ve dolgu
macunlarınında ham maddesidir.
Reçine hazırlarken reaksiyonu hızlandırmak için belirli oranlarda kobalt ilave edilir.
Bazen fabrikasyon yöntemlerle satın alınan reçinenin içinde bulunabilir. Hazırlanan
reçinenin çabuk donması (sertleĢmesi) için yine belirli oranda mekp (Methyl ethyl ketone
peroxide) adı verilen madde ilave gereklidir.
Not: Reçine hazırlarken ilave edilen kompanentlerin (kobalt ve mekp) sırası
önemlidir. Aynı anda katıldığında oluĢan kimyasal reaksiyona bağlı olarak patlama veya
yanma meydana getirir. Önce kobalt ilave edilir ve iyice karıĢtırılır daha sonra farklı bir ölçü
kabıyla mekp ilavesi yapılır ve karıĢtırılır, ondan sonra uygulanır.
2.1.4.1. Polyester Reçine
Koyu kıvamlı, zor akan, neredeyse renksiz sıvılardır. Ġki bileĢenli bir reçine olup
sertleĢmesi için katalizör etkisi gösteren mekp adıyla bilinen organik peroksitlerin ilavesi
gerekir. Reaksiyonu yavaĢlatmak gerektiğinde inhibitör adı verilen katkılar kullanılır.
Reçinenin normal oda sıcaklığında sertleĢebilmesi için hızlandırıcı adı verilen
malzemeye ihtiyaç duyulur. Hızlandırıcı adı verilen bu malzeme bazen reçinenin içine
önceden karıĢtırılmakta ve reçine bu Ģekilde piyasaya verilmektedir. Hızlandırıcıyı
polyestere karıĢtırmak dikkat ister. KarıĢım sırasında oluĢan kimyasal reaksiyon bir patlama
oluĢturabilmektedir. Polyester reçinelerin temel maddesi styroldur. Bu madde hafif
zehirleyici özellikte ve reaksiyon sırasında buharlaĢan bir maddedir.
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Polyester atölyelerinden veya yeni teknelerde bildiğimiz uçan koku styrolun
kokusudur.
Polyester reçineleri soğuk ve rutubete duyarlıdır. Kaliteli tekneler üretmek için yapım
iĢlemi ve teknenin sertleĢmesi süresince atölyede sıcaklık ve rutubetin kontrol altında
tutulması gerekir. DoymamıĢ polyester reçinelerin ilk pratik uygulama örneği 2. Dünya
SavaĢı‟dır fakat cam elyafı ile takviye edilmesi, çok sağlam ve hafif bir malzeme olduğunun
anlaĢılması 1950‟dedir. Günümüzde doymamıĢ polyester reçineler (Kullanılan reçinelerin
yaklaĢık kabaca yüzde yetmiĢ beĢini temsil eder.)Takviyeli plastikler içinde termoset
grubunda yer alan bir reçinedir.

Resim 2.10:Polyester reçine

2.1.4.2. Vinilester Reçine
Polyestere benzerler. En önemli avantajları elyaf ve matris arasında iyileĢtirilmiĢ bir
bağ mukavemetine sahip olmalıdır. Polyesterle glikolün bir kısmının yerine doymamıĢ
hidrosilik bileĢenlerin kullanılması ile elde edilir. Korozif ortamlardaki kullanımlar için
donatılı plastik bileĢenlerin üretiminde yararlanılmaktadır. Bu polimerler kimyasal dayanım
gerektiren kimya tesislerinde, borularda ve depolama tanklarında kullanılmaktadır.
Vinilester reçineler epoksi reçinelerin avantajları ile doymamıĢ polyester reçinelere
özgü “kolay iĢleme” ve “hızlı sertleĢme” gibi özellikleri birleĢtirmek üzere geliĢtirilmiĢtir.
Epoksi reçine ile akrilik ya da meta akrilik asidin reaksiyona sokulması sonucu elde
edilmektedir. Bu reaksiyon maleik anhidrit kullanıldığında polyester reçinelerde olduğu gibi
doymamıĢ bir uç üzerinde meydana gelmektedir fakat reaktif kısımların yerleri farklıdır. Bu
kısımlar molekül zincirinin uçlarında bulunur. Böylece molekül zincirinin kalan uzun kısmı
Ģok yüklemeleri karĢılayacak Ģekildedir. Böylece vinilesterin polyestere göre daha dayanıklı
ve esnek olduğu söylenebilir. Polyester reçinede olduğu gibi benzer bir sıvı elde etmek için
üretilen polimer, stiren içinde çözülür. Vinilesterler polyester reçinelerde kullanılan
geleneksel organik peroksitlerle sertleĢtirilebilir. Vinilester, mekanik dayanım ve mükemmel
korozyon dayanımı sağlar. Bu üstün özellikleri sayesinde epoksi reçinelerdeki gibi karmaĢık
proses veya özel kullanım becerisi gerektirmez. Vinilesterde polyestere göre bulunan daha az
ester grubu sayesinde reçine hidrolizde daha az zarar görür. Bu özelliği sayesinde vinilester
bazen polyester laminasyonunda bariyer kat olarak kullanılır.
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2.1.4.3. Epoksi Kalıp Reçinesi
Epoksiler iki ya da daha fazla epoksit içeren bileĢenlerden oluĢur. Polifenolün
epikloridin ile bazik Ģartlarda reoksiyonu sonucu elde edilir. Epoksilere uygulanan kür
iĢlemleri ile yüksek sıcaklıklara dayanımı 150-200 0Ċ‟a kadar artırılabilir. Büzülmesi
%2‟den azdır.
Kalıp birden çok ürün almaya olanak sağladığından kalıbın normal üründen mekanik
olarak daha dayanıklı olması gereklidir. Epoksi üstün özeliklere sahip bir reçine olduğundan
kalıp imalatında kullanılır.
Avantajları:






Kopma mukavemetleri yüksektir.
Elyaf yapılarda yüksek bağ mukavemeti sağlar.
Yüksek aĢınma direncine sahiptir.
Uçucu değildirler ve kimyasal dirençleri yüksektir.
DüĢük ve yüksek sıcaklarda sertleĢebilme özelliğine sahiptir.

Dezavantajları:





Polyesterle karıĢtırıldığında pahalıdır.
Polyestere oranla yüksek viskoziteye daha az uygundur.
Epoksiler avantajlarının çokluğu ve tüm elyaf malzemelerde kullanılabilme
nedeniyle uçak yapısında da yaygın bir kullanım alanına sahiptir.
Genellikle karbon elyaflarla birlikte kullanılır.

Reçineler; polyester, vinilester ve epoksi olmak üzere üç gruba ayrılır. Epoksi,
reçineler grubunda en dayanıklı reçinedir. Isınarak donar. kansorejen değildir. Epoksi en
iyisi olmasından dolayı en pahalı reçinedir. Epoksi uygulaması yaparken lastik eldiven
kullanmak gerekir. Plastiğe yapıĢmaz. Kullanacağınız yerleri önceden naylonla kaplamanız
iĢiniz bittikten sonra da orayı kullanabilmeniz için gereklidir. Donmaya baĢladığı zamanki
buharı solumayınız. Gözünüze gelmemesine dikkat ediniz. Zımpara yaparken mutlaka toz
maskesi kullanın. Elinize veye baĢka bir yere gelen epoksiyi asetonla veya kuru bir bez
yardımıyla çıkartabilirsiniz çünkü suyla çıkmaz. Epoksi uzun süreli temasta alerjiye neden
olabilir.

2.2. Çok Ürün Alınabilen DiĢi Kalıp Hazırlama ĠĢlemleri
Kalıbın iç yüzü, bitmiĢ mamulün dıĢ yüzünü oluĢturursa bu yönteme “diĢi kalıp”
denir. Ġmalat dıĢ kattan baĢlayarak iç katlara doğru yapılır. Enjeksiyon kalıpları da bu baĢlık
altında kabul edilir. DiĢi kalıpla yapılan imalatta mamul dıĢ yüzeyi iyi bir finiĢle elde edilir.
Bu, hem ağırlık tasarrufu hem de pahalı bir boyama iĢleminden kurtulmayı sağlar. Ancak
diĢi kalıplar iyi finiĢli ve dolayısıyla pahalı bir model üzerinden alınan pahalı kalıplardır.
Çok sayıda imalat yapılacak durumlarda parça baĢına kalıp maliyeti azalacağından diĢi kalıp
yöntemini kullanmak akılcı olmaktadır.
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Resim 2.11: Erkek kalıp

Resim 2.12: DiĢi kalıp

2.2.1. Malzemelerin Seçimi
Kalıp alınmak istenen modelin genellikle ahĢaptan modeli imal edilmesi gereklidir.
Bunun için kompozit tekne yat inĢaasında gerek sac gerekse ahĢap tekne imal
yöntemlerinden birini biliyor olmanız gereklidir. Birden çok ürün alabilmek için gerekli olan
malzemeler Ģunlardır:







Ġyi bir yüzeye sahip model
Vaks
Kalıbın iç yüzünü oluĢturacak olan kalıp jelkotu
Epoksi reçine
Reaksiyonu ayarlayıcı mekp (metil etil keton proksit) ve kobalt
Elyaf
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2.2.2. Malzemelerin Hazırlanması
Kalıbı alınmak istenen modelin yüzeyinde çizik, toz ya da yağ türü bulunmamalıdır.
Kalıp daha önce de kullanılmıĢsa üzerindeki kalıp ayırıcı kalıntılarından da
arındırılmalıdır.

Ġlk olarak tavsiye edilen uygulama kalıbı temizleme, daha sonra da kalıp ayırıcı
uygulamasına geçilir. Kalıp ayırıcı kalıba iyice yedirilmelidir. Kalıbın vaksa
(kalıp ayırıcıya) doyduğunu çıkan elektriklenme sesinden anlarız. Kalıp ayırıcı,
jelkot, elyaf ve reçinenin kalıp yüzeyine yapıĢmasını önleyen ince bir film
tabakasıdır. Kremsi yapıdadır, sünger vasıtasıyla sürülür.

Kalıp ayırıcı uygulanmıĢ yüzeye kalıbın iç yüzünü oluĢturacak olan boya yani
jelkot sürülür. Kuruması için beklenir.

Reçine hazırlanır.

Uygun ölçülerde elyaf kesilir.

2.2.3. Kalıp ĠĢçiliğinin Yapılması


Kalıp yüzeyinde toz, kir veya yağ varsa kalıp yüzeyi temizlenir ve parlatılır.
Yüzey temizlendikten sonra kalıp yüzeyine kalıp ayırıcı sürülür.



Resim 2.13: Kalıba vaks uygulanması



Kalıp ayrıcının yüzeyde kurumasından sonra yüzey reçinesi hazırlanarak yüzeye
tatbik edilir ve belirli bir süre kuruması için beklenir.
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Resim 2.14: Kalıba jelkot uygulanması



Yüzey reçinesinin üzerine bağlayıcı tabaka reçinesi ile uyumlu cam, aramid
(kevlar) veya karbon elyafı tatbik edilir. Bağlayıcı tabaka istenilen oranda tatbik
edilerek kuruması beklenir.

Resim 2.15: Kalıba elyaf yatırılması



Bağlayıcı tabaka sertleĢince laminant reçineyle elyaf fırça vasıtasıyla uygulanır.
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Resim 2.16: Kalıp yüzeyine laminasyon reçinesinin sürülmesi



Laminasyon reçinesinin tatbik edilmesinden sonra 30 dakika sonra yüzey
sertliği kontrol edilerek kalıplara dolgu reçinesi karıĢım oranları dâhilinde
hazırlanarak kalıba dökülür SağlamlaĢtırılmıĢ kalıp kapanır. 15 dakika sonunda
kalıplar açılır. Kompozit modelleme çıkarılmaya hazır hâle getirilir.

Resim 2.17: Kalıba dolgu reçinesi ve karıĢım oranlarının dökülmesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
DiĢi kalıp hazırlayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Temiz (boyalı) yüzeye sahip bir tekne
modeli seçiniz.

 Yüzey boyanmıĢ ve iyi bir finishe sahip
olmalı, yüzey kirden tozdan
arındırılmalıdır.

 Kalıbı alınmak istenen model yüzey üste
gelmek üzere yatırılır ve kalıp ayırıcı
uygulanır.

 Kalıbın modele yapıĢmasını önlemek ve
kalıptan ayrılmasını sağlamak için
yüzeye vaks (kalıp ayırıcı) sünger
vasıtasıyla sürülür.

 Kalıbın iç yüzeyini renklendirmek aynı
zamanda kalıbın yüzey pürüzsüzlüğünü
sağlamak için model yüzeyine kalıp
jelkotu sürülür ve kürlenmesi
(sertleĢmesi) beklenir.

 ġeffaf renkte alınan jelkota istenilen
rengi vermek için renk pigmenti ilave
edilir. Reaksiyonu hızlandırmak için
kobalt, sertleĢmeyi sağlamak için mekp
ilavesi yapılır. Bu iki maddenin
birbiriyle direk teması engellenmelidir.

 Model yüzeyine uygun ölçülerde elyaf
kesilir.

 Kalıptan beklenen amaca göre elyaf
çeĢidi ve türü belirlenir. Makas
vasıtasıyla kesilir.

 Uygun reçine hazırlanır.

 Seçilen reçine bir kaba konur. Üzerine
reaksiyonu hızlandırmak için kobalt
maddesi ilave edilir ve karıĢtırılır.
SertleĢmesini sağlamak için mekp
maddesi ilave edilir ve karıĢtırılır.

 Hazırlanan reçine ile elyaf, rulo
vasıtasıyla ıslatılır.
 En az üç kat elyaf katı serildikten sonra
kurumaya bırakılır.

 Islatılan elyaf model yüzeyine yatırılır.
Fırça vasıtasıyla reçine yedirilir. Hava
kabarcığı istenmez.
 Kuruyan kalıp modelden tokmak vb.
kullanılır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.Model yüzeyine sürülen ve kalıbın modele yapıĢmasını engellemek için kullanılan madde
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Tiner
B) Krem
C) Boya
D) Vaks
2.Kompozit yapı içerisinde inĢaat sektöründe kullanılan demir gibi görev yapan ana
maddeden elde edilmiĢ ipliklerin kumaĢ Ģeklinde dokunması ile oluĢan eleman hangisidir?
A)Elyaf
B) Bez
C) KumaĢ
D) Reçine
3.Elyaf katmanın yüzeye ve birbirine iyi tutunmasını sağlayan, inĢaat sektörüne kullanılan
çimento gibi görev yapan eleman hangisidir?
A)Reçine
B) Tutkal
C)Hızlı yapıĢtırıcı
D) Macun

4.Reçine ve reçine esaslı maddeler içine ilave edilen ve reçinenin sertleĢmesini sağlayan
madde hangisidir?
A) Vaks
B) Kobalt
C) Mekp
D) Jelkot

5. Reçine ve reçine esaslı maddeler içine ilave edilen kimyasal reaksiyonu hızlandırıcı görev
üstlenen madde hangisidir?
A) Vaks
B) Kobalt
C) Mekp
D) Jelkot
6. Kalıbın iç yüzeyini oluĢturan ve kalıba rengini verene reçine esaslı boya hangisidir?
A) Vaks
B) Kobalt
C) Mekp
D) Jelkot
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7.Elyafların kralı olarak tanımlanabilecek olan ve mekanik değerler yönünden üstün olan
elyaf türü hangisidir?
A)Cam elyaf
B) Karbon elyaf
C)Bazalt elyaf
D) Aramid elyaf
8.Kalıbın iç yüzeyi bitmiĢ mamulün dıĢ yüzünü oluĢturuyorsa bu ne tür bir kalıptır?
A)DiĢi kalıp
B) Erkek kalıp
C) Model kalıp
D) AhĢap kalıp
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak tek ürün alınabilen diĢi
kalıp yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Kompozit tekne yat yapımında kullanılan kalıpları araĢtırınız.
Tek ürün alınabilen diĢi kalıp konusunda görseller bulunuz. Konu hakkında
videoları sınıf ortamına getiriniz.

3. DĠġĠ KALIP HAZIRLAMA TEK ÜRÜN
ALINABĠLEN
3.1. Sarf Malzemeleri
Kalıp hazırlama için kullanılması gerekli bir takım sarf malzemeleri bulunmaktadır.
Kalıbı hazırlamak amaç ise kullandığımız malzemeler araçtır.
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Resim 3.1: Sarf malzemeler

Resim 3.2:Sarf malzemeler
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3.2. Vakum Torbası
Bütün kalıbı içine alacak Ģekilde kalıp üzerine yerleĢtirilerek vakum uygulamasının
gerçekleĢmesini sağlar. Genellikle naylondan üretilmektedir.
Vakum Yöntemi:
Bu yöntem seri üretimdekine benzer bir kalıp gerektirmektedir. “Kalıbın içine ayırıcı
ve jelkot katı sürüldükten sonra gövdeyi oluĢturacak tüm elyaf katları kuru olarak
yerleĢtirilmektedir. Bundan sonra kalıbın içine reçine sürülmekte ve bir polietilen folyo
kalıbın içine yerleĢtirilerek kalıbın kenarları hava sızdırmaz biçimde kapatılmaktadır. Bir
pompa ile kalıp içinde vakum yaratılmakta, bu Ģekilde folyo ve kalıp arasında kalan hava
emilirken reçinenin de her yere iĢlemesi ve fazla reçinenin emilerek dıĢarı atılması
sağlanmaktadır. Bu yöntemin geliĢtirilmiĢ Ģekli ise „vakum enjeksiyon yöntemi‟ olarak
bilinmektedir. Bu sefer yine içine jelkot katı sürülmüĢ ve kuru hâlde elyaf katları
yerleĢtirilmiĢ sağlam bir kalıp, ikinci bir üst kalıp ya da folyo ile hava geçirmez biçimde
kapatılmaktadır. Daha sonra kalıbın içine reçine enjekte edilmektedir. Enjeksiyon iĢlemi
kalıbın en altından ve birkaç noktadan birden baĢlatılmaktadır. Üst kalıp veya folyo ortu
saydam yapılmaktadır. Böylece reçinenin tüm kalıba yayıldığı ve her noktaya ulaĢtığı
gözlenebilmektedir. Enjeksiyon iĢleminin bitmesiyle vakumlama baĢlatılarak fazla reçine
dıĢarı atılmaktadır. Her iki yöntemle “Ġç cidarları düzgün yüzeyler elde edilebilmektedir.”

Resim 3.3:Vakum torbası
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3.3. Soyma KumaĢı
Kompozit teknelerde kullanılan kumaĢlardır. Son kat olarak yatırılan kumaĢtır. Fazla
reçineyi emme görevini üstlenir. Astar boya veya son kat boyanın yüzeye iyi tutunmasını
sağlar ve fazladan zımpara yüzey iĢlemine gerek bırakmaz.
ÇeĢitleri:









Soyma kumaĢ türleri
Tek yönlü kumaĢlar
Peel ply soyma kumaĢı
Multiaxial soyma kumaĢı
Karbon elyaf kumaĢlar
Hibrit kumaĢlar
Cam elyaf kumaĢlar
Aramid elyaf kumaĢlar

Resim 3.4: Peel ply soyma kumaĢı

3.4. Mesh
Örgü anlamına da gelen mesh, dokuma elyafı ifade etmektedir. Mekanik mukavemeti
artırıcı takviye olarak özel amaçlı dokumalar dıĢında genel olarak "E" camı fitillerden
üretilir. Devamlı ip elyaf (WR-3 veya WR-6) kullanılır. 100-200 cm arasında dokunabildiği
gibi genelde standart en 127 cm‟dir. 200 g/m2 - 300 g/m2- 500 g /m2 - 800 g/m2 olmak
üzere değiĢik ağırlıklarda üretilir.
Polyester, epoksi ve vinilester reçineler ile uyumludur. Dokuma tipi takviyeli plastik
tasarımı açısından büyük önem taĢır. Mekanik dayanımı yüksektir. Hava araçları, otomobil
parçaları, yelkenler, spor malzemeleri, endüstriyel parçalar, büyük hacimli depolar gibi
yüksek mekanik dayanım ve uzun ömür gerektiren mamüller için uygundur. Dokuma tipleri
arasında dimi, twil, plain, saten, bez yağı, unidireksional dokuma mevcuttur.
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Resim 3.5: Dokuma elyaf

3.5. Bleeder (Silikon Kaplı Soyma KumaĢı)
Bleeder yüksek ısıya dayanımlı silikon yapılı bir soyma kumaĢıdır. Koruyucu katman
sayesinde ısıyı muhafaza ederek reçine akıĢını rahatlatır. Bleeder 121 °C' ye kadar kür
sıcaklığında çalıĢır.

Resim 3.6: Silikon kaplı soyma kumaĢı
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Resim 3.7: Ġnfüzyon uygulaması

3.6. Vakum Macunu
Vakum sisteminde özellikle pahalı malzeme olan reçineyi koyu kıvamlı hâle getirmek
suretiyle ekonomik olması amaçlanır. Grupta yer alan reçineler, DCPD esaslı ve tümleĢik
amin hızlandırıcı sistemine sahiptir. Özellikle oto tamir macunu veya doldurma pasta üretimi
için özel olarak tasarlanmıĢtır. Ġki tip macun tipi reçine bulunmaktadır. Polipol 436 optimum
sertlik-esneklik dengesine sahip, orta reaktivitede ve amin hızlandırıcı içermektedir. Polipol
440 sert yapıda, zımparalanma uygun sertlikte, reaktif ve amin hızlandırıcı içermektedir. Oto
tamir macunu ve benzeri ürünlerin formüllerinde, bu iki reçine kendi aralarında istenilen
oranda karıĢabilmekte ve formül tasarımcıları kendilerine en uygun kombinasyonda ürünü
yaratabilir.

Resim 3.8: Macun
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3.7. Tek Ürün Alınabilen DiĢi Kalıp Hazırlama ĠĢlemleri
Bir kalıptan bir veya birden çok ürün alınabilmesinin temel Ģartı model kalıba
harcanan maliyettir. Kısaca mekanik ve dayanım açısından üstün bir kalıp imal etmek için
yine her açıdan üstün malzemeler kullanmak gereklidir. Ancak piyasa Ģartlarında birden
fazla ürün alınan kalıplar tercih edilmekte fakat ilk kurulum maliyeti yüksek olduğundan iĢ
devamlılığı gerektirmekte bu açıdan seri üretim için en uygun olan birden çok ürün
alınabilen diĢi kalıp imal etmektir. Pratik olarak kalıp alma aĢamaları farklılık
göstermemekte sadece kullanılan malzemenin kalitesi farklılık göstermektedir.

3.7.1. Malzemelerin Seçimi
Kalıp alınmak istenen modelin genellikle ahĢaptan modeli imal edilmesi gereklidir.
Bunun için kompozit tekne yat inĢasında gerek sac gerekse ahĢap tekne imal yöntemlerinden
birini biliyor olmanız gereklidir. Birden çok ürün alabilmek için gerekli olan malzemeler;







Ġyi bir yüzeye sahip model
Vaks
Kalıbın iç yüzünü oluĢturacak olan kalıp jelkotu
Epoksi reçine
Reaksiyonu ayarlayıcı mekp (metil etil ketelon proksit) ve kobalt
Elyaf

3.7.2. Malzemelerin Hazırlanması
Kalıbı alınmak istenen modelin yüzeyinde çizik, toz ya da yağ türü bulunmamalıdır.
kalıp daha önce de kullanılmıĢsa üzerindeki kalıp ayırıcı kalıntılarından da
arındırılmalıdır.






Ġlk olarak tavsiye edilen uygulama kalıbı temizleme, daha sonra da kalıp ayırıcı
uygulamasına geçilir. Kalıp ayırıcı kalıba iyice yedirilmelidir. Kalıbın vaksa
(kalıp ayırıcıya) doyduğunu çıkan elektriklenme sesinden anlarız. Kalıp ayırıcı,
jelkot elyaf ve reçinenin kalıp yüzeyine yapıĢmasını önleyen ince bir film
tabakasıdır.
Kalıp ayırıcı uygulanmıĢ yüzeye kalıbın iç yüzünü oluĢturacak olan boya yani
jelkot sürülür. Kuruması için beklenir.
Reçine hazırlanır.
Uygun ölçülerde elyaf kesilir.

3.7.3. Kalıp ĠĢçiliğinin Yapılması



Kalıp yüzeyinde toz, kir veya yağ varsa kalıp yüzeyi temizlenir ve parlatılır.
Yüzey temizlendikten sonra kalıp yüzeyine kalıp ayırıcı sürülür.
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Resim3.9:Kalıba vaks uygulanması



Kalıp ayrıcının yüzeyde kurumasından sonra yüzey reçinesi hazırlanarak yüzeye
tatbik edilir ve belirli bir süre kuruması için beklenir.

Resim 3.10: Kalıba jelkot uygulanması



Yüzey reçinesinin üzerine bağlayıcı tabaka reçinesi ile uyumlu cam, aramid
(kevlar) veya karbon elyafı tatbik edilir. Bağlayıcı tabaka, istenilen oranda
tatbik edilerek kuruması beklenir.

Resim 3.11: Kalıba elyaf yatırılması

36



Bağlayıcı tabaka sertleĢince laminant reçineyle elyaf fırça vasıtasıyla uygulanır.

Resim 3.12: Kalıp yüzeyine laminasyon reçinesinin sürülmesi



Laminasyon reçinesinin tatbik edilmesinden sonra 30 dakika sonra yüzey
sertliği kontrol edilerek kalıplara dolgu reçinesi karıĢım oranları dâhilinde
hazırlanarak kalıba dökülür. SağlamlaĢtırılmıĢ kalıp kapanır. 15 dakika sonunda
kalıplar açılır. Kompozit modelleme çıkarılmaya hazır hâle getirilir.

Resim 3.13: Kalıba dolgu reçinesi ve karıĢım oranlarının dökülmesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Tek ürün alınabilen diĢi kalıp hazırlayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Temiz (boyalı) yüzeye sahip bir tekne
modeli seçiniz.

 Yüzey boyanmıĢ ve iyi bir finish‟e sahip
olmalı, yüzey kirden tozdan
arındırılmalıdır.

 Kalıbı alınmak istenen model yüzey üste
gelmek üzere yatırılır ve kalıp ayırıcı
uygulanır.

 Kalıbın modele yapıĢmasını önlemek ve
kalıptan ayrılmasını sağlamak için
yüzeye vaks (kalıp ayırıcı) sünger
vasıtasıyla sürülür.

 Kalıbın iç yüzeyini renklendirmek aynı
zamanda kalıbın yüzey pürüzsüzlüğünü
sağlamak için model yüzeyine kalıp
jelkotu sürülür, kürlenmesi
(sertleĢmesi) beklenir.

 ġeffaf renkte alınan jelkota istenilen
rengi vermek için renk pigmenti ilave
edilir. Reaksiyonu hızlandırmak için
kobalt, sertleĢmeyi sağlamak için mekp
ilavesi yapılır. Bu iki maddenin
birbiriyle direk teması engellenmelidir.

 Model yüzeyine uygun ölçülerde elyaf
kesilir.

 Kalıptan beklenen amaca göre elyaf
çeĢidi ve türü belirlenir. Makas
vasıtasıyla kesilir.

 Uygun reçine hazırlanır.

 Seçilen reçine bir kaba konur. Üzerine
reaksiyonu hızlandırmak için kobalt
maddesi ilave edilir ve karıĢtırılır.
SertleĢmesini sağlamak için mekp
maddesi ilave edilerek karıĢtırılır.

 Hazırlanan reçine ile elyaf, rulo
vasıtasıyla ıslatılır.
 En az üç kat elyaf katı serildikten sonra
kurumaya bırakılır.

 Islatılan elyaf model yüzeyine yatırılır.
Fırça vasıtasıyla reçine yedirilir. Hava
kabarcığı istenmez.
 Kuruyan kalıp modelden tokmak vb.
kullanılır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.AĢağıdakilerden hangisi kompozit sanayisinde kullanılan sarf malzemeleri arasında yer
almaz?
A) MaĢrapa
B) Kova
C) Cırcır rulo
D) Matkap
2.Kalıp içine kalıp ayırıcı,jelkot ve elyaf serildikten sonra bir kompresör yardımıyla içindeki
havanın çekilmesi suretiyle reçinenin emdirilmesi yöntemine ne ad verilir.
A)El yatırması
B) Difüzyon
C) Ġnfüzyon (Vakum )
D) Kalıplama
3.Kompozit sarf malzemelerinden olan son elyaf katı olarak serilen fazla reçineyi yüzeye
çıkaran ve söküldüğünde yüzeyin pürüzlü olmasını sağlayan eleman hangisidir?
A)Soyma kumaĢı
B) Mesh
C)Bleeder
D) Vakum macunu

4.Reçine ve reçine esaslı maddeler içine ilave edilen ve reçinenin sertleĢmesini sağlayan
madde hangisidir?
A) Vaks
B) Kobalt
C) Mekp
D) Jelkot

5. Reçine ve reçine esaslı maddeler içine ilave edilen kimyasal reaksiyonu hızlandırıcı görev
üstlenen madde hangisidir?
A) Vaks
B) Kobalt
C) Mekp
D) Jelkot
6. Kalıbın iç yüzeyini oluĢturan ve kalıba rengini veren reçine esaslı boya hangisidir?
A) Vaks
B) Kobalt
C) Mekp
D) Jelkot
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7.Elyafların kralı olarak tanımlanabilecek olan ve mekanik değerler yönünden üstün olan
elyaf türü hangisidir?
A)Cam elyaf
B) Karbon elyaf
C)Bazalt elyaf
D) Aramid elyaf
8.Kalıbın dıĢ yüzeyi bitmiĢ mamulün iç yüzünü oluĢturuyorsa bu ne tür bir kalıptır?
A)DiĢi kalıp
B) Erkek kalıp
C) Model kalıp
D) AhĢap kalıp
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

40

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak pürüzsüzleĢmesi için
macun- zımpara iĢlemi yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Kompozit tekne yat yapımında kullanılan macun ve zımparaları araĢtırınız.
PürüzsüzleĢmesi için macun ve zımpara iĢlemi konusunda görseller bulunuz.
Konu hakkında videoları sınıf ortamına getiriniz.

4. PÜRÜZSÜZLEġMESĠ ĠÇĠN MACUNZIMPARA ĠġLEMĠ
4.1. Yüzey Düzelticiler
Yüzey düzelticilerle ilgili çok belirli bilgi olmasa da en iyi yüzey düzelticiler macun
ve boyadır. Yüzey düzelticiler arasında en çok macun ve vernik kullanılır. Yapılan bir iĢin
üzerinde oluĢan hasar, beklenmeyen olasılıklar, hataları kapatıp düzeltmek için kullanılır. Bu
sayede yapılan iĢin hem güzel gözükmesini hem de hatalarını kapatmayı sağlar.

4.1.1. Macunlar
Macun, boya yapmadan önce boyanacak zemindeki yüzey kusurlarını gidermek
amacıyla kullanılır. (Modelciler arasında pek sevilen bir aĢama değildir. Modele sürülmüĢ
macundan kurtulmak için zımparalama ve tesviye iĢleminde kaybettiğiniz zamanı ve
meydana çıkan pisliği gördüğünüzde macundan uzak durmanız gerektiğini anlayacaksınız.)
Boyamayı düĢündüğümüz bir obje yaparken "Nasıl olsa macunla düzeltirim." diye
düĢünmeden mümkün olduğunca düzgün yüzeyler elde etmeye çalıĢınız. Özellikle gemi
modelciliğinde sarma iĢleminde çok dikkatli çalıĢılmalı, temiz kesim çıtalar kullanılmalı ve
ilerde macunlama iĢlemine meydan vermemeye gayret edilmelidir.

Gemi modelciliğinde:
Gemi modelciliğinde polyester esaslı çelik macun kullanılmaktadır. Bu macunlar
sertleĢtiğinde hacimlerinden kaybetmez. Selülozik bazlı olduklarından üzerlerine hem
selülozik hem de sentetik bazlı boyalar rahatlıkla uygulanabilir. SertleĢtirici (katalizör) ile
birlikte satılmaktadır. Macunla karıĢtırdığımız bu katalizörün miktarı, macunun donma
süresini belirler.
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Resim 4.1: Macun ve sertleĢtirici


Macun ÇeĢitleri
Macunlama iĢleminde kullanılan malzeme veya boya maddesinin özelliğine göre
macunlar kullanılabilir. Bu sebeple çeĢitli türde macunlar üretilmektedir. Macun çeĢitlerini
aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür:





Uygulama yöntemine göre macunlar
o
Tabanca macunu
o
Ispatula macunu
Kullanıldığı yere göre macunlar
o
AhĢap macunlar
o
Çelik macunlar
o
Duvar macunları
Kimyasal bileĢimine göre macunlar
o
Sentetik macunlar
o
Selülozik macunlar


Macunlamada Zımparalamanın Önemi
Son kat boya uygulamalarında iyi sonuç elde etmenin yolu alt yüzeylerin iyi
hazırlanmasına bağlıdır. Macun ile doldurulan bozukluklar zımpara ile temizlenir ve seviye
farkları yok edilir. Zımparalama iĢlemi macunlamadan yaklaĢık 3 saat sonra yapılır
(Uygulanan macunun özelliğine göre süre değiĢiklik gösterebilir.). Zımparalar macun
yapısına uygun seçilmeli, seviye farkı azaldıkça ince taneli zımpara kullanılmalıdır.
Macunlanan yüzeylerin zımparası makinelere takılan özel zımpara kâğıtları ile yapıldığı gibi
plastik takozlara yapıĢtırılmıĢ zımparalarla el ile yapılır.
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Resim 4.2: Zımparalama öncesi ve zımparalama sonrası macunlu yüzey


Macunlama Yapma
Macunlama yapılacak yüzeylerde gerekli temizleme iĢlemi yapıldıktan sonra gerecin
ve doldurulacak yüzeyin niteliğine göre macun ve macunlama yöntemi belirlenir.
Macunlama doldurulacak hacimde göz önünde bulundurularak yoklama macunu ve kalın
macun (komple macun) olmak üzere iki Ģekilde yapılır:

Yoklama macun:
Küçük hacimli dolgular için kullanılan macundur. DoymamıĢ polyester reçinelerinden
yapılırlar. Dolgu yapılacak kısımda gerekli ön hazırlıklar yapıldıktan sonra uygun ıspatula ile
yüzeye tatbik edilir. Oda sıcaklığında tatbik edildiğinde yaklaĢık 20-30 dakika sonra
zımparalanabilir.

Kalın macun:
Yoklama macunu ile kapatılamayan daha büyük hacimli boĢlukları doldurmak için
kullanılan yöntemdir. Dolgu veya çelik macun diye adlandırılır. SertleĢtiricisiyle birlikte
kullanılır ( organik peroksit). Kullanılması öngörülen macuna %3 miktarında sertleĢtirici
katılır. Katılan sertleĢtirici homojen bir Ģekilde karıĢtırılarak yüzeye tatbik edilir. Oda
sıcaklığında 5-6 dakikada sürülme kabiliyetini kaybeder. Bu sebepten dolayı yeterli miktarda
karıĢım hazırlanmalı ve seri bir Ģekilde yüzeye uygulanmalıdır.
Macunlamada dikkat edilecek hususlar Ģunlardır:

Macunlama yapılacak yüzeyler çok iyi temizlenmelidir.

Macunlama yapılan ortamda sıcaklık 5 °C‟nin altına düĢmemeli, bu sıcaklığın
altında macunlama yapılmamalıdır.

Polyester bazlı macunlar, asit sertleĢtiricili astarlar ve akrilik boyalar üzerine
uygulanmamalıdır.

Sadece iyi havalandırılan yerlerde uygulanmalıdır.

Kutu kapağı sürekli kapalı bulundurulmalıdır.
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SertleĢtirici ilave edilmiĢ macun artıkları tekrar kutuya konmamalı ve emniyetli
bir yere alınmalıdır.
Macun ve sertleĢtiricisi tutuĢma sıcaklığı çok düĢük olduğu için açık alev, ısı ve
ıĢık kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
Macun cilde ve göze temas ettirilmemeli, koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullanılmalıdır.

4.2. Zımpara ve Polisaj Sistemleri
Yüzeylerin temizlenmesi ve düzgün hâle getirilmesi için kullanılan, aĢındırıcılar ile
kaplı, dayanıklı kâğıt veya bez gereçlere zımpara denir. Boya öncesi atılan astar ve macunun,
boyaya hazır duruma getirilmesi ve yüzey pürüzlerinin giderilmesi için zımpara kullanılır.
Tane büyüklüklerine göre numaralandırılan zımparalar piyasada 40-60-80-280- 320.800-1000 Ģeklinde bulunur.
Numara değeri küçüldükçe kaba zımpara, büyüdükçe ince zımpara diye adlandırılır.

4.2.1. Zımpara Seçimi
Zımpara çeĢitleri Ģunlardır:


Makine Zımparaları

• Bant zımparalar

• Disk zımparalar

• Rulo zımparalar

Resim 4.3: Bez ve bant zımparalar



El Zımparaları

• AhĢap zımparalar

• Metal zımparalar

• Kuru zımparalar

• Su zımparaları

• Sünger zımparalar
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Resim 4.4: Bez ve bant zımparalar



Tane Büyüklüğüne Göre Zımparalar

• Ġnce taneli zımparalar

• Orta taneli zımparalar

• Kaba taneli zımparalar



AĢındırıcılarına Göre Zımparalar

• Alümina aĢındırıcı zımparalar

• Silisyum karpit aĢındırıcılı zımparalar

Resim 4.5: AĢındırıcı zımpara çeĢitleri

4.2.2. Zımpara Uygulama Teknikleri




Öncelikle kullanacağımız malzemeler; parlak vernik, seyreltici, ekzantrik
zımpara makinesi, zımpara kâğıtları (80-200 No.), fırça, rulo fırça, eldivendir.
Ġki sıpa (mertek) üzerine iki adet koli kartonu sarılmıĢ tahtayı yerleĢtiriniz.
Kartonlar zımpara makinesinin titreĢimlerini azaltarak amortisör görevi
üstlenecek, daha düzgün bir yüzey elde etmemize yardımcı olacaktır.
Uzun ömürlü ve güzel bir verniğin gereği iyi bir zımparadır. Eski vernik
tabakalarını yok etmek için ekzantrik zımpara makinesi ve 80 numara zımpara
kâğıdı uygundur.
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Kenarları elimizle zımparalamak zorundayız ama tahta veya kauçuk bir takoz
kullanmamız daha olumlu sonuç verir. 80 numaradan baĢlayarak 200 numaralı
zımparaya kadar birkaç çeĢit kâğıt kullanırsak daha pürüzsüz bir yüzey elde
ederiz.
Suyla temas etmeyecek yüzeyleri 200 numara ile zımparalamak yeterlidir. Her
yeni vernik tabakasından önce gittikçe incelen zımpara ile yüzey aĢındırmak,
verniğin daha dayanıklı olmasını sağlar.
Verniklenecek parçanın her tarafını fırça ile toz kalmayacak Ģekilde
temizlememiz gerekir. Temizlikte nemli malzemeler kullanılmamalıdır.
Tahtalarımızın üzerindeki kartonları çıkararak baĢları kesilmiĢ 4 adet çiviyi
tahtalarımıza çakalım. Bu çiviler, parçamızın her iki yüzünü kurumamıĢ verniğe
zarar vermeden vernikleyebilmemizi sağlayacaklardır. Ancak vernikli parçayı
oynatarak çizilmemesine özen göstermeliyiz.
Vernik hazırlanırken, kutu üzerindeki ölçülere uyulmalıdır. Rulo fırça ile ilk
tabaka verniği atalım. Dikkat etmemiz gereken vernik tabakalarının birbirlerine
çapraz olacak Ģekilde uygulanmasıdır. Ġlk ve son tabakalar ahĢabın suyuna
sürülmelidir.
Kenarlara ayrıca özen göstermek gerekir. Kontrplakların kenarları, ağaçların
sokra (sukra) ları su ve nemden çok etkilenirler.
Uygulanan her tabaka arasında vernik üreticisi firmanın önerdiği kuruma
sürelerine (genel olarak 6 saat) uyulmalıdır. Bir sonraki kat sürülmeden önce
200 numara zımpara veya zımpara eskisi ile yüzey belli belirsiz aĢındırılmalıdır.
Ġki kalın kat vernik yerine, dört ince katı daima tercih edilmelidir

4.2.3. Polisaj Uygulama Teknikleri
Polisaj, çıplak gözle görünemeyecek kadar küçük çizgiler kalıncaya kadar malzeme
yüzeyinin aĢındırıcı tozlarla çizilmesidir. Çizilme iĢlemi tekerleklere yapıĢtırılmıĢ aĢındırıcı
parçalarla sağlanır. Günümüzde polisaj iĢlemi için Ģeritler kullanılmaktadır. ġeritler
yüzeyden bir miktar malzemeyi aĢındırarak alırlar. Polisaj iĢlemi için kullanılan bu
tekerlekler piyasada polisaj kesici olarak adlandırılırlar. Polisaj iĢlemi kendi içinde
bölümlere ayrılır. AĢındırıcı toz tane boyutu büyük (mesela 60‟ lık toz) tozla ve kuru keçe
kullanılarak yapılan iĢçilik kaba iĢçiliktir. Kuru polisajda 70 – 120‟ lik toz kullanılırsa gene
aynı kaba yöntem söz konusudur. Tane boyutu 120 ve daha ince olan ve yağlı olarak yapılan
iĢçilik, gresli iĢçilik olarak da adlandırılır. Bu iĢçilikte keçe yağlanır. Malzeme çok daha iyi
hâle gelir. Bu yağlar da piyasada polisaj cilası olarak adlandırılırlar
Parlatmayı polisajlanmıĢ yüzeye ayna parlaklığı seviyesinde düzgünlük ve görünüme
getirme iĢlemi olarak tanımlayabiliriz. Çok iyi aĢındırıcıyla kaplanmıĢ esnek tekerlerin
uyguladığı ısı ve basınçla parlatma yapılır. Parlatma ya da piyasa adıyla „fırça‟ iĢleminde
aĢındırıcı toz yoktur. Tekere sadece cila sürülür. Parlatma da kendi içinde iki kısımda
incelenebilir. Yağlı keçeden gelen malzeme ilk önce „kesici‟ denen cila ile iĢlenir. Burada
parça yüzey çiziklerinden arındırılır. Daha sonra parlatma cilası ile yüzey ayna parlaklığına
getirilir. Bu polisajın son iĢlemidir.
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Resim4.6: Polisaj makinesi

Polisaj Uygulama Teknikleri:
Polisajı yapılacak parça tekerleğin yüzeyine dik tutulmalı ve tekerlek keskin kenarlar
boyunca hareket ettirilmemelidir. Tekerlek dengeli, doğru bir silindir olmalıdır. Düzenli bir
yoğunluğa sahip olmalıdır. Taban yüzeyinin polisajında aĢağıdaki noktalar göz önünde
tutulmalıdır.




Kenarlar yuvarlatılmalıdır.
Kaplama cm.nin binde biri mertebesinde düzgün olmalıdır.
Yüzeyde dalgalar veya düĢük noktalar olmamalıdır.

Bu özellikleri elde etmek için Ģunlara ihtiyaç duyarsınız :
Ġlk olarak, polisaj tekerleği, düz bir silindir olmalıdır. Eğer tekerlek doğru bir silindir
değilse, yüzeyindeki eğrilikler tabakaya yansıyacaktır. (Dalgalar ve çıkıntılar.)
Ġkinci gereklilik tekerleğin doğru dönme balansında olmasıdır. (Dinamik denge) Eğer
tekerlek titriyor veya eğri büğrü dönüyorsa, en yüksek hızda döndüğü zaman eğrilikler
yüzeye de aynen yansıyacak ve yapılan iĢe zarar verecektir.
Üçüncü nokta ise tekerin düzgün bir yoğunluğa sahip olmasıdır. Eğer bir bölümü
daha sert ise diğer bölümünden, bu bölüm biraz daha hızlı kesecektir ve iĢ üzerinde sırtlar
oluĢacaktır.
Dördüncü nokta ise tekerleğin kendisinin sert olmasıdır. Eğer tekerlek diğer gerekli
özelliklere sahipse ama yumuĢaksa iyi olmayacaktır çünkü parlatılan metal yüzeyin
uyguladığı basınç nedeniyle tekerin bazı kısımları sıkıĢacak, bazı yerleri ise yumuĢak
kalacaktır. Bu eĢit yoğunlukta olmayan tekerlek ile de parlatma iĢi iyi olmayacaktır.
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Bundan dolayı iĢ için seçilen tekerlek sıkıĢtırılmıĢ tip, tercihen de deri olmalıdır. Deri
tekerlek doğal olarak daha serttir, yamulmadan basıncı alır ve kenarların yuvarlamasına
neden olmaz. Polisajın son aĢaması yağlı veya gresli parlatma aĢamasıdır. SıkıĢtırılmıĢ
kumaĢtan tekerlek kullanmak en iyisidir. Çünkü deriden daha fazla parlaklık verir. (KumaĢ
daha iyi parlatıcı maddedir.) Böylece yüzeyden giderilememiĢ en ufak metal parçaları bile
uzaklaĢtırılır, yoğunluktaki düzensizliğin etkisi çok azdır. Teker seçiminde dikkat edilmesi
gerekenler bu kadardır. Tekerleğin kullanımında can alıcı nokta levha veya düz yüzeyin
tekerleğe dik (teğet) olarak tutulmasıdır. Tekerlek her zaman yuvarlamayı önlemek
maksadıyla keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.

Resim4.7: El polisaj makinesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bir yüzeyi pürüzsüzleĢtirelim;
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Yüzeyi hatalı bir model seçiniz.

 Yüzey kontrolünü el ile yapabilirsiniz.
Daha sonra boya veya verniklenecek
yüzeyin pürüzsüz olması istenir.

 Uygun macun çeĢidini seçiniz.

 Seçili macunun yanında sertleĢtiricisini
de istemeyi unutmayınız.

 Macun ile sertleĢtiricisini karıĢtırınız.

 Önce macun ilave ettiğimiz karıĢtırma
tahtasına bir miktar sertleĢtirici ekleyip,
sertleĢtiricinin rengi belli olmayacak
Ģekilde karıĢtırınız.

 Ispatula yardımıyla karıĢtırdığımız
macunu yüzey farkı bulunan yüzeye
sürünüz.

 Yüzey bozuklukları bulunan modele
macunu sürünüz. Dolgu yapıldıktan
sonra kurumasını bekleyiniz.

 Kuruyan macunlu yüzeye zımparalama
iĢlemi için uygun zımpara seçimi
yapınız.
 ĠĢ emniyetinizi alınız. Koruyucu maske
olmadan zımpara iĢlemine geçmeyiniz.

 Yüzey farkı fazla ise kalın zımpara
(küçük numaralı) ile baĢlanır yüzeye
farkı azaldıkça ince zımpara (büyük
numaralı) ile devam edilir.
 Filtreli toz maskesi tercih ediniz.

 Zımparalama iĢlemi elle yapılabildiği
gibi makinelere takılan kâğıt zımparalar
yardımıyla da kolayca yapılabilir.
 Özellikle metal yüzeylerde yüzeyin
parlatılması iĢlemi için polisaj iĢlemi
yapılır.

 Spiral taĢlama makinesine zımpara
kâğıdı takarak da bu iĢlem yapılabilir.
 Polisaj iĢlemi uygun polisaj makinesi ile
yapılır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.

1.AĢağıdakilerden hangisi gemi modelciliğinde sıkça kullanılan macun çeĢididir?
A) Duvar macunu
B) AhĢap macunu
C) Sentetik macun
D) Selülozik macun
2.Macunun kurumasını sağlayan ve macunun içerisine ilave edilen katık maddesi hangisidir?
A)Tiner
B) Su
C) SertleĢtirici
D) Vaks
3.Yüzey farkı az olan yüzeylerin doldurulmasında kullanılan takıma ne ad verilir.
A)Mala
B) Ispatula
C)Kompresör
D) Vakum macunu

4.AĢağıdaki Zımpara kağıt numarası verilen zımparalardan hangisi daha kalındır?
A) 40
B) 60
C) 80
D) 120

5. AĢağıdaki Zımpara kağıt numarası verilen zımparalardan hangisi daha incedir?
A) 40
B) 80
C) 160
D) 320
6. Çıplak gözle görünemeyecek kadar küçük çizgiler kalıncaya kadar malzeme yüzeyinin
aĢındırıcı tozlarla çizilmesi iĢlemine ne ad verilir.
A) Zımparalama
B) TaĢlama
C) Polisaj
D) Macunlama
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DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–5
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak kalıp yüzeyinin
deforme olmaması için boyanması iĢlemi yapabilecektir.

ARAġTIRMA
Bu öğrenme faaliyeti öncesinde, aĢağıda tavsiye edilen araĢtırmaları yaparsanız, kalıp
yüzeyinin deforme olmaması için boyanması iĢlemi konusunu kavramanız daha kolay
olacaktır.



Kompozit tekne yat yapımında kullanılan boyaları araĢtırınız.
Kalıp yüzeyinin deforme olmaması için boyanması iĢlemi konusunda görseller
bulunuz. Konu hakkında videoları sınıf ortamına getiriniz

5. KALIP YÜZEYĠNĠN DEFORME
OLMAMASI ĠÇĠN BOYANMASI
5.1. Yüzey Kontrolü
Öncelikle boyamaya baĢlamadan önce yüzey kontrolü yapılır. Yüzeyde hatalar varsa
öncelikle hatalar düzeltilir (macunlama) daha sonra kalıp çıkarılan yüzey deforme olmaması
için boyanıp kurumaya bırakılır. Kuruttuktan sonra kalıp üzerinde hatalar var ise hataların ne
Olduğunu belirleyerek zımpara vs. yapılarak hatalar giderilir sonra boyama iĢlemine geçilir
Yüzey üzerindeki pütürler ,çizikler vs. belirlenir. Yüzey üstündeki hatalar kontrol edildikten
sonra hataların belirlenmesi iĢlemine geçilir.

Resim4.7: Yüzey kontrolü
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5.2. Hataların Belirlenmesi
Yüzey kontrolü bittikten sonra kalıp yüzeyindeki hatalar belirlenir. Bu hatalar uygun
yöntemlerle düzeltilmeye baĢlanır. Hatalar düzeltilirken macun, zımpara vs. kullanılır. Bu
hatalar zımpara ,macun vs. giderildikten sonra boya iĢlemine geçmek Ġçin kalıbımız hazırdır.

Resim5.1: Yüzey iĢlemleri

5.3. Boya Seçimi
Kalıp yapım aĢamasında kalıbın iç yüzeyini oluĢturacak olan boya olan kalıp yapım
jelkotu kullanılır.Bu jelkot üretimde kullandığımız jelkottan daha dayanıklıdır fiyat olarak
daha yüksektir.Dayanıklı olmasının sebebi kalıbın uzun süre seri üretimde kullanılması
gerekliliğindendir .Bu aĢamadan sonra kalıba uygulanmak üzere boya rengi seçilir ve kalıbı
alınmak istenen modelin üzerine kalıp ayırıcı (vaks) sonrası ilk kat olarak sürülür (jelkot).
Kalıbın kullanımdan doğan hasarları önlemek için boya ihtiyacı gereklidir. Jelkot genel
olarak piyasada Ģeffaf hâlde bulunur ve içerisine vermek istediğimiz rengin pigment denen
tozunu ekleriz ve istediğimiz renkte jelkot (boya) elde ederiz. Boya seçimi yapılırken bütün
bölümler için bir standart belirlenmiĢtir. Boya seçimi bu standartlara göre yapılır. Örneğin
;filikalar standart olarak turuncu renktedir, Akü sandıkları standart olarak beyaz renktedir,
yangın dolabı standart olarak kırmızı renktedir vs. Bunun dıĢında yapılan malzemelerde kiĢi
kendine özel renk belirleyebilir. Harici bir yöntemde standart dıĢına çıkılmaz.
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Resim5.2: Boya seçimi

5.4. Boyama ĠĢlemi
Öncelikle malzemeye uygun boya seçimi yapıldıktan sonra boyama iĢlemine geçilir.
Bu iĢlem rulo veya makineler yardımı ile yapılır. Boyama iĢlemi ile kalıp yüzeyindeki
hatalar giderilerek estetik görünüm oluĢturur. Boyama iĢleminden sonra kalıp hazır hâle
getirilmiĢ olur. Boyama iĢlemi değiĢik yöntemlerle yapılabilir bunlar;
Günümüzde birçok boya uygulama yöntemleri kullanılmaktadır. Fırça ile, rulo ile,
daldırma yöntemi, püskürtme (Tabanca), elektro-statik boyama bunlardan en yaygın olarak
kullanılan yöntemlerdir. Bunlar dıĢında da boya uygulama yöntemleri mevcuttur.

Resim5.3: Boyama iĢlemi
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Resim5.4:Püskürtme boyama iĢlemi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kalıp yüzeyinin boyanması;
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kalıbın yüzeyini uzun süre dayanıklı
olması için boyayınız.

 Uygun boyayı ve rengi seçiniz.

 Kalıp yüzeyine ilk kat olarak atılacak
olan jelkotu tedarik ediniz.

 Tedarike edilen jelkot Ģeffaf renkte ise
istenilen rengi vermesi için renk
pigmenti ilave ediliniz.

 Reçine esaslı olan jelkotun reaksiyonun
gerçekleĢmesi için ilave elementler
katınız.

 Reaksiyonu hızlandırmak için kobalt
elementi ilave ediniz. Ġyice karıĢtırdıktan
sonra sertleĢmesini kolaylaĢtırmak için
mekp ilavesi yapınız ve karıĢtırınız.

 Hazır olan boyamızı ister fırça ister rulo
isterseniz de havalı boya tabancasıyla
uygulayınız.
 ĠĢ güvenliği tedbirlerini almayı
unutmayınız.

 Boyanan yüzeyi uygun kürlenme süresi
kadar bekleyiniz.
 Boya kimyasal bir maddedir ve çokça
kimyasal reaksiyon meydana getirir.
Bunun için ortamdaki havayı
solumayınız.

 Ġyi bir finishli yüzey istiyorsanız temiz
bir yüzeye boya yapmanız gerektiğini
ise unutmayınız.

 Bunun için bir önceki konu olan yüzey
pürüzsüzleĢtirici iĢlemleri tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.

1.AĢağıdakilerden hangisi kalıbın görünen yüzeyini oluĢturur?
A) Jelkot
B) Yağlı boya
C) Sentetik boya
D) Selülozik boya
2.Jelkot hazırlarken jelkotun sertleĢmesi için ilave edilen katkı maddesi nedir.?
A)Kobalt
B) Tiner
C) SertleĢtirici
D) Mekp
3.Jelkot hazırlarken jelkot ile sertleĢtirici olan Mekp‟in reaksiyonunu hızlandırmak için ilave
edilen katkı maddesi nedir?
A)Tiner
B) Kobalt
C)Mekp
D) Su

4.Jelkot hazırlarken Ģeffaf renkte olan Jelkota rengini veren katkı maddesi nedir?
A) Renk Pigmenti
B) Mekp
C) Kobalt
D) Tiner
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–6
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6
AMAÇ
Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak vaks ve cleaner
uygulamaları yapabilecektir.

ARAġTIRMA
Bu öğrenme faaliyeti öncesinde, aĢağıda tavsiye edilen araĢtırmaları yaparsanız, vaks
ve cleaner uygulamalarını kavramanız daha kolay olacaktır.



Kompozit tekne yat yapımında kullanılan vaks ve cleaner uygulamaları
araĢtırınız.
Vaks ve cleaner uygulamaları konusunda görseller bulunuz. Konu hakkında
videoları sınıf ortamına getiriniz

6. VAKS VE CLEANER UYGULAMALARI
6.1. Vakslar
6.1.1. Tanımı
Kalıp ayırıcı görevi gören vaks; ürünün kalıptan çıkmasını sağlar. Kalıba bir sünger
vasıtasıyla sürülen vaks yüzeyde ince bir film tabakası oluĢturur. Böylece ürünün kalıba
yapıĢıp kalması engellenmiĢ olur. Piyasada en yaygın kullanılan vaks; polivaks SV-6
poliester ve CTP malzeme üretiminde ürünleri kalıptan veya modelden ayırmak için tek
baĢına kullanılan krem kıvamında yüksek performanslı bir vakstır. Parlak, alıĢmıĢ ve düĢük
riskli kalıplarda tek uygulama ile rahatlıkla 5-6 ürün alınabilir.

Resim6.1:Vaks kalıp ayırıcı
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6.1.2. Kullanım Alanları
Vaks; ürünü kalıptan veya kalıbı modelden çıkarmak için kullanılır. Yüksek kalitedeki kalıp ayırıcı, ürünün kalıptan kolay ve de hasarsız çıkmasını sağlar. Piyasada krem
kıvamında olanlar ve sıvı sprey durumda olanlarda bulunmaktadır.

Resim6.2:Ürünün kalıptan çıkarılıĢı

Resim6.3:Vaks kalıp ayırıcı
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6.1.3. Uygulama Özellikleri
Katı vaks bir sünger vasıtasıyla kalıp yüzeyine iyice yedirilir. Kalıptan daha önce ürün
çıkarılmamıĢsa yani ilk kez kullanılacak bir kalıp ise vaks yüzeye sürülür daha sonra bir bez
yardımıyla fazla bastırmadan yüzeydeki fazla vaks alınır, Tekrar sünger vasıtasıyla vaks
sürülür ve tekrar bir bez ile silinir bu iĢlem 5 -6 kez tekrarlanır. Yüzeyde mat bir görünüm
elde edildiğinde kalıp vaksa doymuĢ demektir. Kalıbın vaksa doyduğunun anlaĢılmasının bir
diğer metodu ise sünger vasıtasıyla sürülen vaks ile yüzeyden elektriklenme sesi geldiğinde
yüzey vaksa doymuĢ demektir.
Vaks uygulaması en az elyaf yatırma aĢaması kadar öneme haizdir. Kalıba iyi
uygulanmamıĢ bir vaks, ürünün kalıptan çıkmasını zorlaĢtırır ya da imkânsız kılar. Bu da
kalıbımızın da döktüğümüz ürününde çöpe gitmesi manasına gelir ki buda istenmez.

6.2. Cleanerlar
6.2.1. Tanımı
Kalıp yüzeyinin önceki döküm pisliklerinden, kirden, tozdan ve çeĢitlerinden
arındırılması gereklidir. Aksi durumda temizlenmemiĢ bir yüzeye vaks uygulandığında ürün
kalıptan çıkarıldığında ürünün yüzeyinde pürüzsüzlükler olacaktır bu da ekstra iĢlem
maliyeti doğuracaktır. Bunun için vaks uygulama öncesi kalıp yüzeyinin cleaner adı verilen
temizleyicilerle temizlenmesi ve kirlerden arındırılması gereklidir. Genellikle kullanılan
aseton ve tinerdir ancak piyasada aĢağıdaki temizleyicilerde bulunur;







Aseton,
Metil klorit,
Metil etil keton,
Temizlik tineri,
Slülozik tiner,
Kalıp temizleyici

Resim6.4:Cleaner
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6.2.2. Kullanım Alanları
Kalıp temizleme iĢlemlerinde kullanılan cleanerlar ; ürünü kalıba uygulamadan önce
kalıbın temizlenmesinde kullanıldığı gibi dökülmüĢ ve hâli hazırda kullanılan fiber
teknelerin temizlenmesinde de kullanılan kimyasallardır. Yüzeylerdeki kir, yağ, ve deniz
kalıntılarını temizlemek maksadı ile de kullanılırlar.

6.2.3. Uygulama Özellikleri
Yüzeye fırça veya püskürtme yöntemiyle uygulanır. Yüzeye uygulanan kimyasallar ile
kirin çözülmesi sağlanır. Çözülen kir basınçlı su ile yıkanır temizlenir.

Resim6.4:Marine cleaner
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kalıp temizleme ve kalıp ayırıcı;
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kalıp alma ve hazır kalıba ürün
dökmenin ilk aĢamasına mevcut yüzeyin
temizlenmesi ile baĢlanır.

 Uygun yüzey temizleyiciler kullanarak
kalıp yüzeyindeki kir , toz, yağ vs.
temizleyiniz.

 TemizlenmiĢ olan kalıp yüzeyine,
ürünün kalıba yapıĢıp kalmasını
engellemek için Vaks( kalıp ayırıcı)
tatbik ediniz.

 Vaks, piyasadan katı veya sıvı hâlde
tedarik edilebilir.

 Elde ettiğimiz vaksı sünger vasıtasıyla
kalıp yüzeyine tatbik ediniz.

 Yüzeye kalıp ayırıcı sürmek için bulaĢık
süngeri benzeri bir sünger kullanınız.

 Kalıbın yüzeyinin tamamına kalıp
ayırıcı sürdüğünüzden emin olunuz aksi
durumda ürününüz o vaks sürülmemiĢ
alana yapıĢacak kalıptan çıkması
zorlaĢacak ve hasar alacaktır.

 Kalıp yüzeyinin tamamı vakslandık-tan
sonra iplik bırakmayacak bir bez
vasıtasıyla yüzeyi siliniz.

 Bez vasıtasıyla sildiğiniz vakslanmıĢ
yüzeye tekrar sünger vasıtasıyla vaks
sürünüz.

 Bu iĢlemi en az 3 kere tekrar ediniz.
Kalıbın vaksa doyduğunun iĢareti ise
süngerle sürülmesi esnasında
elektriklenme sesi çıkarmasıdır.

 Kalıp dökme iĢleminin neredeyse en
önemli olan bu adımını atlamayınız.
 Bu adım sayesinde kalıp ile ürün
arasında ince bir film tabakası
oluĢturulur.

 Aksi durumda ürününüz kalıba
yapıĢacak hem ürün hem de kalıp zarar
görecektir. Bu iĢlemi acele etmeden ve
de iyi gözlemleyerek yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
1.AĢağıdakilerden hangisi ürünün kalıba veya kalıbın modele yapıĢmasını engellemek için
sürülen kalıp ayırıcıdır?
A) Vaks
B) Tiner
C) Motor yağı
D) Su
2.Kalıp yüzeyini kir toz ve yağdan arındırmak için yüzeye sürülen temizleyicilerin genel adı
hangisidir?
A)Su
B) Tiner
C) Cleaner
D) Vaks
3.Kremsi yapıya sahip olan vaks yüzeye hangi araç ile uygulanır?
A)Kompresör
B) Sünger
C)Bez
D) Vakum torbası

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–7
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7
AMAÇ
Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak jelkot uygulamaları
yapabilecektir.

ARAġTIRMA
Bu öğrenme faaliyeti öncesinde, aĢağıda tavsiye edilen araĢtırmaları yaparsanız, jelkot
uygulamalarını kavramanız daha kolay olacaktır.



Kompozit tekne yat yapımında kullanılan jelkot uygulamaları araĢtırınız.
Jelkot uygulamaları konusunda görseller bulunuz. Konu hakkında videoları sınıf
ortamına getiriniz

7. JELKOT UYGULAMASI
7.1. Jelkotlar
7.1.1. Tanımı
Jelkot, kompozit malzemelerin özellikle cam elyaf takviyeli plastiklerin (CTP) en üst
katmanında yer alan ve yüzey görünüm kalitesini artırmanın yanında, CTP ürünün dıĢ ortam
performansını
sağlayan
malzemedir.
Genel
olarak
jelkotlar,
epoksi veya
doymamıĢ poliester reçinesi esaslıdır.
Kimyasal açıdan jelkot, modifiye edilmiĢ yüksek performans poliester reçinelerinden
elde edilmektedir. CTP ürün eldesi sırasında kalıp yüzeyine sıvı formda; fırça, püskürtme
veya havasız püskürtme yönetimi ile uygulanır. Sıvı formdan katı forma, eklenen MEK-P
(Metil Etil Keton-Peroksit) sayesinde kürlenerek ulaĢır.
Kürlenme (sertleĢme), polimerler arasında oluĢan çapraz bağlar ile meydana gelir daha
sonraki katmanlarla takviyelenerek, klasik kompozit matris meydana gelir. Bu takviye
malzemeleri genellikle polyester, epoksi ve vinil ester reçinelerinden, takviye elyafları da
cam elyafı, karbon elyafı veya aramid (kevlar) elyafından oluĢmaktadır.
Üretilen parça yeteri kadar sertleĢtikten sonra kalıptan çıkartılır. Ürün kalıptan
ayrıldığında gözüken yüzey jelkot katmanını temsil eder. Jelkot yüzeyi genellikle pigment
pasta içerdiğinden dolayı farklı renklerde ürün alınabilmesini sağlar. Suni mermer
üretiminde pigment eklenmemiĢ Ģeffaf renkte jelkot kullanılması yüzeyde derinlik hissini
kazandırır.
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Resim7.1:Renk pigmenti

7.1.2. Kullanım Alanları









Otomotiv Sektörü
Denizcilik Sektörü
ĠnĢaat Sektörü
Turizm Sektörü
Makine San.
Gemi ĠnĢaa Sektörü
Plastik San.
Havacılık Sektörü

7.1.3. Uygulama Özellikleri
Günümüzde bir çok deniz aracı (yat, katamaran, vb.) hafif ve korozyon direncinden
dolayı kompozit malzemeler ile üretilmektedir. Bu araçların dıĢ katmanları (kabukları)
genellikle 0.5mm-08.mm kalınlıklar arasında jelkottur. Yüksek performans jelkotlar
tasarlanırken, kimyasal dayanım, UV (Morötesi) dayanımı, ve hidroliz dayanımları göz
önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Kompozit ürünlerin kalıplarında kullanılan
jelkotlarsa, üretim sırasında oluĢabilecek sıcaklık ve mekanik gerilimlere dayanabilecek
yapıdadır.
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Resim7.2:JelkotlanmıĢ yüzey


Jelkot Malzeme Uygulama ve ĠĢlem Basamakları
Jelkot ustası, iĢletmenin genel çalıĢma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve
ekipmanları etkin bir Ģekilde kullanarak, iĢçi sağlığı, iĢ güvenliği ve çevre koruma
düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:














Parçaya ve tatbik edilecek olan jelkotun özelliklerini belirlemek,
Jelkot karıĢımını hazırlamak, dinlendirmek,
Ortam sıcaklığına getirerek kullanıma hazırlamak,
Basınç kabını, pompayı, hortumları ve püskürtme tabancasını kontrol
etmek,
Tüm bağlantıların yapıldığından ve sızdırma olmadığından emin olmak,
Test amaçlı püskürtme yapmak, akıĢkanlığı kontrol etmek,
AkıĢ süresini ve jelleĢme oranını kontrol etmek,
Kalınlık ölçümü yapmak,
Püskürtme yöntemiyle parçayı jelkot kaplama yapmak,
Parçayı tanımlı alanda sertleĢmeye bırakmak,
Yüzeyde oluĢan hataları düzeltmek,
ĠĢlem sonunda parçaları kontrol etmek, kalıpların temizliğini yapmak,
ÇalıĢma alanının ve kullanılan makinelerin bakım ve temizliğini yapmak,
vb. görev ve iĢlemleri yerine getirir.
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Resim7.3:JelkotlanmıĢ yüzey



Jelkot Türleri


Genel Amaçlı Jelkotlar
Kimyasal dayanımın ve doğal Ģartlara dayanımın önemli olmadığı uygulamalarda
kullanılan fırça ve püskürtme tipi ekonomik jelkotlar.

Resim7.4:Genel amaçlı jelkotlar
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DıĢ Ortama ve Kimyasal Dayanıklı Jelkotlar
Kimyasal dayanım , doğal Ģartlara dayanımın ve estetik görünümün gerekli olduğu
uygulamalar için gerekli özelliklere sahip fırça ve püskürtme tipi jelkotlar

Resim7.5:Kimyasal dayanım gösteren jelkot


Isıya ve Kimyasallara Dayanıklı Jelkotlar
Kimyasal dayanım ve yüksek ısılara dayanım açısından yüksek performansa sahip
fırça ve püskürtme tipi jelkotlar

Marine Tipi Jelkotlar
Kimyasal dayanımı , deniz ve doğal hava Ģartlarına dayanıklı jelkotlardır . Denizcilik
sektöründe kullanılır. Özel formülleri sayesinde osmosis ve blister sorunlarını ortadan
kaldırdığı için denizcilik sektöründe tekne ve yat yapımında kullanılmaktadır. Kompozit
teknelerde seyir milinin artmasında çok önemli rol oynar . Tekne bordasının dıĢ etkilere karĢı
çizilme , aĢınma , solma , kırılma vb. darbelere karĢı dayanımı yüksektir .

Resim7.6:Marine tipi jelkot
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Yüksek Performans Jelkotları
Tüm jelkotlarda olduğu gibi kimyasal etkenlere ve doğal Ģartlara dayanıklı jelkotlardır
. Genelde otomotiv sektöründe kullanılır. Nascar arabalarında eurodynamic bakımından
oldukça yüksek performans gösterir. Havanın daha süzülmesini sağlayarak hızı artırır
Özellikle çizilmelere karĢı yüksek mukavemetlidir .

Resim7.7:Yüksek performanslı jelkot


Alev Geciktirici Jelkotlar
Alev ilerletme özelliği istenen parçaların üretiminde kullanılan fırça ve püskürtme
tipi jelkotlardır.

Resim7.8:Alev geciktirici yüzey


Kolay Zımparalanabilir Jelkotlar
Genel olarak otomotiv sektöründe sonradan boyanacak parçaların üretiminde
kullanılacak kolay zımparalanabilen fırça ve püskürtme tipi jelkotlardır.
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Resim7.9:Kolay zımparalanabilir yüzey


Kalıp Jelkotları
Formülasyonu sayesinde kalıp yapımına uygun, kalıbın karĢılacağı mekanik ve termal
etkilere karĢı üst düzey dayanım sağlayan fırça ve püskürtme tipi jelkotlardır.

Granit Jelkotlar
Granit görünümlü ürün elde etmek için kullanılan jelkot türü.

Resim7.10:Granit jelkot


Parlak Görünüm Veren Jelkotlar
Genellikle CTP kalıp ürünlerinin tamirinde kullanılan, son kat olarak düzgün ve parlak
yüzey veren fırça ve püskürtme tipi jelkotlar.

Resim7.11:Parlak görünüm veren jelkot
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Jelkot uygulaması;

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Jelkot uygulanacak yüzeyi temizleyiniz.

 Cleaner kullanın ve temiz bir bez ile
kurutunuz.

 ġeffaf renkte elde ettiğiniz jelkota ne
renk vereceğinize karar veriniz.

 Piyasa çeĢitli renklerde pigment pastalar
bulunmaktadır.

 Bir kaba Ģeffaf renkte olan jelkotu
alnınız.

 ġeffaf renkteki jelkota pigment pasta
ilave edip karıĢtırınız.

 Reaksiyonu hızlandırmak için 3-4 damla
kadar kobalt ilavesi yapınız.

 Kobalt maddesini kendi ĢiĢesinin kapağı
ile ilave edebilirsiniz. Çok olması siz
daha çalıĢmadan donmasına sebep
olacaktır.

 SertleĢmesi için mekp ilavesi yapınız.

 Ġlave edeceğiniz mekp ürünün sertleĢme
süresini doğrudan etkiler. Fazla olması
siz daha çalıĢma yaparken donması
manasına gelir.

 Fırça veya rulo vasıtasıyla yüzeye
uygulayınız.

 Yüzeyde kıl bırakmayan fırça tercih
ediniz ve yüzeyi kurumaya bırakınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
1.AĢağıdakilerden hangisi ürünün dıĢ görünümünü veren vede ürünü dıĢ etkilerden koruyan
malzemedir.
A) Vaks
B) Jelkot
C) Motor yağı
D) Su
2.Jelkota sertleĢmesini sağlamak için hangi madde ilave edilir.
A) Su
B) Tiner
C) Cleaner
D) Mekp
3.ġeffaf renkte olan jelkota rengini veren eleman nedir?
A) Renk pigmenti
B) Sünger
C) Bez
D) Vakum torbası
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıda belirtilen uygulama faaliyetini okuyunuz ve verilen adımları dikkate alarak
gerçekleĢtiriniz.

Adım
1
2

Uygulama
Kalıbı pisliklerden arındırınız.
Kalıba vaks uygulayınız.

3

Kalıba jelkot uygulayınız.
Kurumasını bekleyiniz.

4

Elyaf türünü seçiniz ve uygun
ölçülerde keserek hazırlayınız.
Reçine türünü belirleyiniz ve
hazırlayınız.

5

6

HazırlanmıĢ elyafı kalıba
yatırınız.

7

Kuruduktan sonra kalıptan
çıkarınız.

Detay
Cleaner kullanınız.
Vaks kalıp ayırıcı sürünüz. En üç kez süngerle
yedirerek sürün ve bezle siliniz.
ġeffaf renkte olan jelkota önce renk pigmenti
ekleyiniz. Hızlandırmak için kobalt ekleyin ve
karıĢtırınız. SertleĢmesini sağlamak içinse mekp
ilave edin ve karıĢtırınız.
Kalıp boyutunda kestiğiniz elyafları yerde reçine
yardımıyla yerde ıslatınız.
Reçineyi bir maĢrapaya koyunuz. Reaksiyonu
hızlandırmak için Kobalt ilave ediniz (2-3 damla
kadar) ve iyice karıĢtırınız. SertleĢmeyi sağlamak
için Mekp ilave ediniz.(Yarım kapak kadar) ve iyice
karıĢtırınız. Not: Kobalt ve mekp‟i birbirine temas
ettirmeyiniz.
Yerde ıslattığınız elyafı kalıba yatırınız ve fırça
vasıtasıyla tekrar reçine yediriniz. Hava kabarcığı
kalmamasına dikkat ediniz. En az 3 kat elyaf yatırıp
kurumasını bekleyiniz.
Kalıptan Tokmaklayarak ve kalıpla ürün arasına alet
sokarak kalıptan ayrılmasını sağlayınız. Fazlalıkları
taĢ motoru ile keserek koparınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
AÇIKLAMA: AĢağıda listelenen davranıĢları yerine getirmiĢ iseniz EVET, yerine
getirmemiĢ iseniz HAYIR, sütununda bulunan kutucuğa (X) iĢareti koyunuz.

GÖZLENECEK DAVRANIġLAR

DEĞER ÖLÇEĞĠ
EVET

HAYIR

Uygun iĢ önlüğü seçtiniz mi?
Filtreli toz maskesi taktınız mı?
ÇalıĢacağınız ortamı korumak için bir naylon serdiniz mi?
Kalıbınızı temizlediniz mi?
Kalıba Kalıp ayırıcı (Vaks) sürdünüz mü?
Jelkotu modülde anlatıldğı gibi hazırladınız mı?
Modele rengini verecek olan Jelkotu ilk kata sürdünüz mü?
Kalıba uygun olarak elyafları kestiniz mi?
MaĢrapa, fırça ve rulo gibi sarf malzemeleri hazırladınız mı?
Reçineyi modül de anlatılan bilgilere uygun olarak hazırladınız mı?
Kestiğiniz elyafı yerde reçineyle ıslatarak kalıba yatırdınız mı?
Hava kabarcığı kalmamasına dikkat ettiniz mi?
En az 3 kat alyaf serdiniz mi?
Kuruması için beklediniz mi?
Ürünü kalıptan çıkarmak için Tokmak vb yardımcı alet kullandınız
mı?
Kalıbı daha sonra tekrar kullanmak üzere emniyetli bir yerde
kaldırdınız mı?
Ortamı temizleyip .Kullandığınız takımları yerine kaldırdınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1-CEVAP ANAHTARI
1

C

2

A

3

C

4

A

5

A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI
1

D

2

A

3

A

4

C

5

B

6

D

7

B

8

A
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 CEVAP ANAHTARI
1

D

2

C

3

A

4

C

5

B

6

D

7

B

8

D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 CEVAP ANAHTARI
1

D

2

C

3

B

4

A

5

D

6

C
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 CEVAP ANAHTARI
1

A

2

D

3

B

4

A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6 CEVAP ANAHTARI
1

A

2

C

3

B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7 CEVAP ANAHTARI

1

A

2

D

3

B
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