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AÇIKLAMALAR 
ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik Kalıpçılığı 

MODÜLÜN ADI Makine Enjeksiyon Kalıpçılığı 1 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül; plastik malzeme, plastik kalıp ve plastik makine 

bilgilerini kullanarak plastik enjeksiyon kalıplarının 

üretimini yapma ile ilgili bilgilerin verildiği bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Plastik Teknolojisi Alanı ortak modüllerini ve El 

Enjeksiyon Kalıpçılığı  modülünü almış olmak 

YETERLİK Plastik  enjeksiyon kalıplarını üretmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Gerekli ortam sağlandığında plastik enjeksiyon kalıplarının 

üretimini istenilen ürün özelliklerine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar  
1. Plastik enjeksiyon kalıplarının yapım resimlerini 

imalata uygun olarak çizebileceksiniz. 

2. Plastik enjeksiyon kalıplarının merkezleme ve 

bağlantı konumlarını istenilen hassasiyette 

oluşturabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı 

Donanım: Plotter, çizim kâğıdı, tesviyecilik araç gereçleri, 

markalama gereçleri, talaşlı üretim makineleri, bağlama 

araç gereçleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Plastik makinelerinde, plastik ürünlerin istenilen kalite ve standartlarda elde 

edilebilmesinde, sadece kullanılan makinenin değil makinede kullanılan plastik kalıbının da 

etkisi vardır. Kullanılan plastik kalıbındaki tüm hatalar, üretilecek ürüne aynen 

yansımaktadır. Hatasız ürün elde edebilmek için kalıp imalatında belli bir işlem sırası takip 

edilmelidir. 

 

Bu modül ile bir plastik enjeksiyon kalıbının detay ve montaj resmini çizebileceksiniz. 

Resimlere uygun markalama işlemlerini yapıp talaşlı üretim makinelerini kullanarak kalıbı 

imal edebileceksiniz.  

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 

Plastik enjeksiyon kalıplarının yapım resimlerini imalata uygun olarak 

çizebileceksiniz. 

 
 

 
 

 Plastik enjeksiyon kalıplarının imalata uygun yapım resimlerinin çizilmesinde 

dikkat edilecek kriterleri araştırınız. 

 

1. PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARININ 

YAPIM RESİMLERİNİ ÇİZMEK 
 

1.1. Plastik Enjeksiyon Kalıpları 
 

Plastik malzemelerin kolayca biçimlendirilebilir olmalsı bu malzemelerin en önemli 

özelliklerindedir. 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 almakta ve 

ürün hâline gelmektedir. 

 

1.1.1. Enjeksiyon Kalıbı 
 

Kalıplanacak parça boyutlarına uygun boşluğu bulunan ve enjeksiyon metoduyla 

parçanın üretimini sağlayan makine parçasına enjeksiyon kalıbı denir (Resim 1.1’de 

enjeksiyon kalıplarından örnekler verilmiş, Resim 1.2’de ise bu kalıplarla üretim yapan 

enjeksiyon makinesi gösterilmiştir.) 

 

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

içinde sertleşmesini sağlar. Termoplastiklerin kalıplanmasında kovan içindeki malzeme 

dışarıdan rezistanslar yardımıyla uygulanan ısıyla eritilir. Kalıp içindeki soğuma (sertleşme), 

kalıbın içine açılmış soğutma kanalları ile gerçekleştirilir. Bu kanallarda çoğunlukla su 

kullanılır. Ancak bazı durumlarda başka sıvılar da (yağ vb.) kullanılabilir. 

 

Bir enjeksiyon makinesinin en önemli elemanlarından biri kalıptır. Enjeksiyon işlemi 

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

kalıbın kullanılması şarttır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bir kalıbın esas görevleri: 

 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 işleniyorsa kalıbın ısıtılması gereklidir.) 

 Ürünün rahatça dışarı çıkarılmasını sağlamak 

 

Kalıbın ikinci derecede görevleri: 

 Üzerinde oluşan kuvvetlere karşı koymak 

 Hareketleri doğru şekilde transfer etmek 

 Hareketli parçalarına yataklık yapmak  

  

  

Resim 1.1: Değişik 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 içinde eriyik malzemenin tüm kalıp 

boşluklarına dağılmasını sağlayan yolluk sistemi vardır. 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 süresinin 

uzunluğu, enjeksiyon işleminin ekonomik olması açısından önemlidir.  
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Kalıplar birtakım özelliklere göre sınıflara ayrılabilir. Bu özellikler; 

 

 İşlenen malzeme, 

 Kalıbın temel tasarımı, 

 İtici sistemi, 

 Yolluk sistemi, 

 Kalıp boşluğu sayısı, 

 Kalıp büyüklüğü şeklinde sıralanabilir. 

 

Resim  1.2: Enjeksiyon makinesi 

1.1.2. Kalıp Elemanları 
 

Kalıp elemanları denildiği zaman bir kalıbın üzerinde bulunan bütün parçalar akla 

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

alt plaka, üst plaka, destek, destek plakaları, itici plakalar vb. elemanlardır. Şekil 1.1 ve 

1.2’de kalıp elemanları gösterilmiştir. 

 

Resim 1.3: Kalıp elemanları 
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Şekil 1.1: Kalıp elemanları 

 Yerleştirme bileziği: Yolluk burcu ile enjeksiyon memesinin aynı eksende 

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 

aşınmasın) 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 

olmasını sağlayan boşluktur. 
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Kalıp boşluğu aşağıdaki özellikleri karşılamalıdır: 

 Eriyik malzemeyi homojen bir şekilde boşluğa dağıtmalıdır. 

 İstenen parça ölçülerini sağlamalıdır. 

 İçindeki eriyik plastik malzemenin yüksek basıncına karşı koymalıdır. 

 Parçanın yüzey kalitesini garantilemelidir.  

 

Şekil 1.2’de bir enjeksiyon kalıbının kesit görünüşü verilmiştir. 

 

Şekil 1.2: Enjeksiyon kalıbının kesit görünüşü 

1.1.3. Plastik Malzemenin Çekme (Büzülme) Değerinin Tespiti 
 

Bütün plastikler, içerisindeki katkı miktarlarına göre değişik özellikler göstermektedir. 

Çekme payı veya büzülme miktarı, plastik malzeme kalıplandıktan sonra üretilen parça 

boyutlarında meydana gelen ölçü değişimidir. Çekme payından dolayı parça boyutlarında 

meydana gelen ölçü değişimi doğrudan kalıp tasarımını ilgilendiren en önemli faktörlerden 

biridir. Kalıplanacak parça tasarımını yapan kişi, genellikle plastik malzemenin cinsini, 

özelliğini ve kullanma yerini göz önünde bulundurur. Plastik malzemeye ve kalıplanacak 

parça tasarımına ait bilgileri alan kalıp tasarımcısı kalıplama boşluğu ölçülerini belirler, kalıp 

elemanlarını seçer ve parça üretimini sağlayacak kalıp tasarımını yapar. 

 

Termoplastik malzemelerden polietilenin 25 mm boydaki en büyük çekme payı 

miktarı 1.25 mm, naylonda bu miktar en fazla 1 mm’dir. Plastik maddelerdeki çekme payı 

miktarları kalıbın yapıldığı malzemenin cinsine, kalıplanacak parça üzerindeki farklı kesit 

ölçülerine, kalıplama sıcaklığına ve kalıplama metoduna bağlı olarak devamlı değişmektedir.  

 

Bu nedenle çekme payı miktarı kesin olarak verilemez. Ancak deneyler sonucu 

bulunan ve tecrübeyle edinilen bilgilere bağlı olarak çekme payı miktarları yaklaşık olarak 

verilir.
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Kalıplanacak parçanın çekme payı miktarını etkileyen faktörler aşağıda açıklanmıştır. 

 Plastik malzeme içerisindeki kimyasal etkenler 

 Plastik malzemenin kalıplama ve katılaşma sıcaklığı arasındaki değişim oranı 

 Kalıplama süresince plastik malzemenin katılaşma hızı vb. 

 

Birinci madde, plastik malzemenin kendi özelliğinden dolayı meydana geldiği için 

çekme payı miktarının kontrolü zordur. İkinci maddede belirtilen özelliğe bağlı olarak 

değişen çekme payı miktarı, kısmen kontrol edilebilir. Çünkü kalıbın yapıldığı malzemenin 

özelliği, plastik malzemenin kalıplama sıcaklığı ve plastik malzeme içerisindeki ilave 

maddelerin miktarı bilindiği için kontrolü mümkündür. Üçüncü maddede belirtilen kalıplama 

basıncı, kalıplama işlemini yapan kişi tarafından tamamen kontrol edilebilir. Genellikle 

kalıplama basıncı artırıldığında çekme payı miktarı azalır. 

 

Enjeksiyonla kalıplanmış plastik ürünlerin soğutulması sırasında oluşan çekmeye etki 

eden birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar: 

 Enjeksiyon sıcaklığı 

 Enjeksiyon basıncı 

 Soğuma süresi 

 Katkı maddesi 

 Plastik ham maddenin 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 miktarı da değişkendir. Çekme payı miktarının değişmesine etki 

eden hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

 Kalıplama basıncı artırıldığında kalıplama boşluğuna gönderilen plastik 

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

miktarı azalır. 

 Plastik malzeme ön ısıtmaya tabi tutulduğunda çekme payı miktarı azalır. 

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

paralel kesitteki çekme payı miktarından daha fazladır. 

 Normal kalıplama sıcaklığında çekme payı miktarı değişmez. Kalıplama 

sıcaklığının ve basıncının çok fazla olması hâlinde çekme payı miktarındaki 

değişme artar. 

 Farklı kesitlerdeki çekme payı miktarları birbirine eşit değildir ve kalıplama 

basıncı yönündeki çekme payı miktarı daha azdır. 

 

Plastik ürünlerdeki çekme payıyla ilgili yapılan deneyler sonucu; 

 Enjeksiyon sıcaklığının artırılmasıyla çekmenin azaldığı, 

 Kalıplama zamanının artırılmasıyla çekmenin azaldığı, 

 Enjeksiyon basıncının artırılmasıyla çekmenin azaldığı, 

 Katkı maddesi oranlarının artırılmasıyla çekmenin arttığı bulunmuştur. 
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Normal kalıplama basıncı ve sıcaklığında bazı plastik malzemelerin 25 mm boydaki 

çekme payı miktarları Tablo 1.1’de verilmiştir. 
 

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 1.1: 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 hâlinde 

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 işlemini 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. 

 

1.1.4. Enjeksiyon Kalıp Tasarımında Temel Prensipler 
 

Bir kalıbın imalatında göz önünde bulundurulması gerekli iki önemli nokta, parça 

tasarımı ve kalıp tasarımıdır. Hatalı bir şekilde tasarlanmış üründen istenilen özelliklerin elde 

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

elde etmek mümkündür. Bir parçanın tasarımını değiştirmek için son fırsat kalıbın 

tasarlanması aşamasında gerçekleşir. Kalıp ortaya çıkarıldıktan sonra parçada dolayısıyla 

kalıpta yapılabilecek her türlü tasarım değişikliği, kalıp maliyetini artırır. 



 

 10  

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 

bulundurularak seçim yapılmalıdır.  

 

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 iş gücü, verimlilik kayıpları kalıbın başlangıçtaki maliyetini çoğu 

zaman katlayacak düzeylere çıkabilir. Bu nedenle kalıpçı seçiminde maddi konular bir etken 

olmakla beraber asla birinci sırada yer almamalıdır. 

 

Kalıp tasarımı esnasında bir problemle karşılaşılıyorsa bu, kalıp yapılmaya 

başlamadan önce mutlaka çözülmelidir. 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 kullanacak operatörün çalışma şartları göz önünde bulundurularak 

yapılır. Ayrıca kalıplama toleransları, çekme 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. 



 

 11  

Kalıp tasarımı yapılırken aşağıdaki işlem basamaklarına uyulması birçok hatanın 

engellenmesine yardımcı olmaktadır. 

 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 teorik ve pratik bilgileri 

vermelidir. 

 Kalıbın üretim hâlindeki kapalı ve açık konumları ayrı ayrı çizilmeli, 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 malzemenin çekme 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 sonrada çoklu kalıp tasarımına geçilebilir.). 

 

1.1.5. Kalıp Tasarım ve Üretim Süreci 
 

Kalıp tasarımına başlanması için elimizde ürünün üç boyutunun belirtildiği çizimler ve 

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

kalıplanabilme karakteristiği ve soğuma sonucu çekme davranışları, kalıbın yüzey özellikleri 

ve diğer gerekli bilgiler belirtilmelidir. Tasarımın karmaşık olması durumunda, daha iyi 

anlaşılabilmesi için ilk önce ürünün bir örneğinin tahta, plastik, metal gibi malzemelerden 

üretilmesine gereksinim duyulabilir.  

 

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

ve erkek maçaların üretileceği metalin özellikleri ve kalıbın içereceği kalıp boşluğu sayısı 

belirlenmelidir. 

 

Ayrıca iki kalıp yarısının 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. Şöyle ki 

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. 
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Kalıp tasarımı sırasında istenilen parçaların kalıplanabilirliği, kullanılacak 

malzemenin döküme uygunluğu veya istenilen kalıp maliyetlerinin tutturulması hususları 

incelenmeli ve göz önünde tutulmalıdır. Aksi hâlde  telafisi zor ve tüm işletmenin 

çalışmasını etkileyecek sonuçlara katlanılmak zorunda kalınabilir. 

 

Plastik enjeksiyon kalıp imalatçısı, elinde bulunan çizimlerden kalıp plakasına 

uygulama yaparken kalıbın çiziminin tümünü 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. 

 

Aşağıda 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 nu. 

Makine verileri (makine ile ilgili özellikler bilinmelidir) 

Veri kâğıdı verildi mi? Evet/hayır 

Makine veri kâğıdı  

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

mesafesi vb.) 

İlave yorumlar Örneğin; benzer parça ile karşılaşılan problemler vb. 
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1.1.6. Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığında Bilinmesi Gereken Kurallar 
 

Plastik enjekisyon kalıpçılığında kalıplancak parça yönünden ve kalıplama makinesi 

ve kalıp yönünden bazı hususlara dikkat edilmelidir, bu hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

1.1.6.1. 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 miktarı belirtilmelidir. 

 Parça üzerindeki eğim açıları uygun değerde seçilmelidir. Parçaya verilecek 

eğim açısı, parçanın kalıp içerisinden çıkarılmasını kolaylaştırır. 

 Parçanın üzerindeki kalıp açılma çizgisi (KAÇ) uygun konumda seçilmelidir. 

Aksi takdirde parça kalıptan çıkarılamaz ya da çıkarılırken 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 çıkarılır. Bazı durumlarda 

parçanın sabit kalıp yarımı içerisinde kalması istenir. Parçanın kolayca 

çıkarılabilmesi için sabit kalıp yarımına bir miktar eğim açısı verilir. 

 Parçanın kalıp içerisinden çıkarılmasını 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. 

 

1.1.6.2. 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. 
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 Parçayı kalıptan çıkaran itici sitemin 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 cıvatalarını veya diğer kalıp elemanlarını 

etkilememelidir. 

 Kalıbın ısıtılması gerekiyorsa ısıtıcı sitemin kontrol ünitesi operatörün kumanda 

edebileceği yere yerleştirilmelidir. 

 Sızdırmazlığı sağlayan contaların yerleşim konumu, kalıp tasarımına uygun 

olmalıdır. 

 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. 
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 Kalıbı oluşturan bütün elemanların malzeme özellikleri belirtilmelidir. 

 Kalıbı oluşturan elemanların ısıl işlem ve sertlik dereceleri belirtilmelidir. 

 Parçaların yüzey kalitesi ve kalıplama dâhil bütün özellikleri açıklanmalıdır. 

 Isıtıcılı kalıplarda genleşmeyi önleyici tedbirler alınmalıdır. Kalıp yarımlarından 

biri 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. 

 Değiştirilebilir kalıp elemanlarının yedekleri, kalıplama süresince hazır 

bulundurulmalıdır. 

 Kalıp boyutları, verilen ölçüler içersinde tutulmalı; değişiklik varsa önceden 

belirtilmelidir. 

 Kalıbın yapım analizi ve zaman çizelgesi hazırlanmalıdır. 

 Kalıbın özellikleri bir liste hâlinde belirtilmelidir. 

 Kalıbı oluşturan parçaların her birine komple resmin antet kısmında, detay 

resim numarası, montaj numarası, standart numarası verilmeli ve gerekli 

açıklamalar yapılmalıdır. 

 

1.1.7. Sıcak Yolluklu Kalıplar 

 

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

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

yani rezistanslarla ısıtılmasını, eriyik plastik malzemenin sıcaklığının tüm akış boyunca 

kontrol edilmesini ve kanallarda soğumaya uğramadan doğrudan 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 edilmesininin 

nedenlerini 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 

plastiği kalıp içine dağıtan bir dağıtıcı (manifold) ve eriyik plastik malzemeyi kalıp 

boşluğuna aktaran memelerden meydana gelir. Şekil 1.3’te iki kalıp boşluğu olan bir sıcak 

yolluk sistemini oluşturan başlıca elemanlar görülmektedir. 
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Şekil 1.3: 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 plakas 

8. Sıcak yolluk dağıtıcısı (Manifold) 

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. Termokopul (sıcaklık ölçer) 

24. Bağlantı kutusu 

25. Yüksek verimli meme 

26. Metal O-Halkası 

27. Kalıp gözü tertibatı 

28.O-Halkası  
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Klasik yolluk sistemleriyle karşılaştırıldıklarında sıcak yolluk sistemlerinin aşağıdaki 

avantajlara sahip olduğu görülmektedir. 

 

 Ürün kalitesini artırma 

 Klasik yolluk sisteminde enjeksiyon sonrası yolluk kısmı hemen donup 

sertleştiği 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 içerisindeki tüm kanallardaki plastik eriyik malzeme istenen 

sıcaklıkta eriyik hâlde 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 malzeme kullanılmayacağı için devamlı 

orijinal malzeme kullanılır ve kırık malzeme içine karışabilecek yabancı 

maddelerin ürün üzerindeki kötü etkileri ortadan kalkar. 

 Zamandan tasarruf 

 Klasik yolluk sisteminde ürünün kalıptan çıkarılabilmesi için kalıbın 

yolluk mesafesi kadar daha açılması gerekir. Sıcak yolluk sisteminde, 

yolluk için bu mesafeye gerek yoktur ve kalıbın açma-kapama, 

enjeksiyon, soğuma vb. zamanından tasarruf sağlanır. Dakikada elde 

edilen ürün sayısında artış olur. 

 İşçilikten tasarruf 

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

işçiliğinden tasarruf sağlanır. 

 Yolluk kırma işçiliğinden tasarruf sağlanır. 

 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 

 Dakikada 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 sağlar. 

 Yüksek verim 

 Sıcak yolluk sisteminin bir enjeksiyon makinesinin kapasitesini ortalama    

% 20 artırdığı düşünüldüğünde 5 makine ile çalışan bir işletmede klasik 

yolluk sistemlerine kıyasla sıcak yolluk sistemi 6 makine kapasitesine 

çıkar. 
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Dezavantajları 

 Kalıp ve ilave parçalarının maliyetinin daha yüksek olması 

 Orijinal malzeme kullanılması (kırık malzeme kullanılması tavsiye 

edilmez) 

 Bakım ve onarımlarının zor ve masraflı olması 

 

Sıcak yolluk sistemlerinin bazı önemli özelliklere sahip olması gerekmektedir. 

 Malzeme tüm akış çizgisi boyunca eşit ısıtılmalıdır. 

 Yollukların sıcak memeleri ile soğuk kalıbın birbirlerine ısı transferi 

yapmaması 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. 

 

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

meydana gelmektedir. Bunları genel hatlarıyla aşağıdaki gibi beş ana gruba ayırabiliriz: 

 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. Şekil 1.4’te sıcak yolluk 

sisteminin kesiti görülmektedir. 

   

Şekil 1.4: Sıcak yolluk sisteminin kesiti 
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 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 termokupullar sayesinde eriyik hâlde ve olumsuz sıcaklık değişimi 

olmadan kalır. Manifoldlar genelde H, I ve X tipli olarak bulunmaktadır (Resim 1.5). 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'dir. 3-6 ve 12'li gözler dengesiz akışa 

neden olduğu için tercih edilmez. 

 

Resim 1.5: Değişik manifold tipleri 

 Sıcak yolluk memesi 

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

uçlu olmak üzere iki tipte bulunur (Resim 1.6). 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 memenin sökülmesi gerektiği için montajı daha 

zordur ve hassasiyet gerektirir. 

 

Resim 1.6: Sıcak yolluk sisteminde kullanılan memeler 

 Isıtıcılar (dağıtıcı ve meme ısıtıcıları) 
Sıcak yolluk sisteminde kullanılan ısıtıcılar üçe ayrılır. 

 Spiral rezistanslar 

 Fişek rezistanslar 

 Fleksible (esnek) rezistanslar 
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Resim 1.7’de dağıtıcı ve meme ısıtıcıları görülmektedir. 

   

Resim 1.7: Dağıtıcı ve meme ısıtıcıları 

 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 wattlarda üretilebilir. Plastik enjeksiyon 

kalıplarında daha fazla temas yüzeyine sahip olması ve iyi bir ısı iletimi gerçekleştirebilmesi 

nedeniyle dikdörtgen spiral rezistanslar daha çok tercih edilir. 

 

 Fişek rezistanslar 

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

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

verim alınabilmesi için fişek rezistansların manifolda takılacağı yuvanın pisliklerden 

arındırılmış ve H7 toleransında işlenmiş olması gerekir. 

 

 Fleksible (Esnek) rezistanslar 

Fişek rezistanslara alternatif olarak sıcak yolluk dağıtıcılarının ısıtılmasında kullanılır. 

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

fişek rezistanslara göre daha zordur. Manifold formuna göre fleksible ısıtıcıları kıvırırken 

belirli radyüslere uyulmalıdır. Fleksible ısıtıcılar keskin köşeli olarak kıvrılmamalıdır. 

 

 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 meydana gelir. Bu 

iki kablo ucu termoelemanın uç noktasında birleşir. Termokupul ısı kontrol cihazına sinyal 

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

manifoldların sıcaklığını kontrol edebilmek için mutlaka termokupullar kullanılmalıdır 

(Resim 1.8). 

 

Resim 1.8: Termokupul örnekleri 
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 Sıcaklık kontrol cihazları 

Sıcak yolluk sistemlerinde sıcaklık kontrolünü sağlayan kontrol sistemidir (Resim 

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

sıcaklık kontrol cihazı sıcaklığı yavaş yükseltmelidir. Çünkü sıcak yolluk sistemi de 

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 basınç uygular, bu 

oluşan basınç da rezistansların ömrünü %50 oranında azaltır. İdeal bir sıcaklık kontrolü 

sağlamak için her göze bir sıcaklık kontrol sistemi kullanılmalıdır. 

 

 

Resim 1.9: Çeşitli sıcaklık kontrol sistemleri 

 

1.2. Enjeksiyon Kalıplarında Kullanılan Plastikler 
 

Plastik enjeksiyon özellikte plastik kullanılmakla beraber aaşğıda bu yöntem ile 

işlenmesinde en yaygın olarak kullanılan plastiklere yer verilmiştir. 

 

1.2.1. Polipropilen (PP) 
 

Çekme mukavemeti en yüksek termoplastiklerden biridir ve çekme gerilimi 3,5 

kg/mm² dir. Bu plastik katkı maddeleriyle güçlendirildiğinde çekme gerilimi 112,5 kg/ mm² 

den 386 kg/mm² ye kadar yükseltilebilir. Kırılganlığı azdır. İyi bir aşındırma özelliğine 

sahiptir ve sürtünme kat sayısı ortadadır. Isıya karşı dirençlidir ve 150 ºC’nin altındaki 

buhardan etkilenmez. Açık havaya karşı yüksek dirençlidir.  
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Kimyasal asitlere karşı dirençlidir ve sulandırılmış asitlerden etkilenmez. Elektrik 

iletkenliği olmadığı için iyi bir izolasyon malzemesidir. Yoğunluğu az olan (0,89 g/cm³) 

termoplastiklerdendir. Kolayca kaynak edilebilir, talaşlı işlenebilir. Uygun yapıştırıcılarla 

yapıştırılabilir, baskı ve markalama yapılabilir. 

 

1.2.2.1. PP Uygulama Alanları 

 

En çok ev aletlerinin yapımında, hastahane ve fizik laboratuvarı aletleri, pil koruyucu 

kutusu, taşıma çantası, sandalye ve sehpa, çöp sepeti, çamaşır makinesi merdanesi pedal, su 

tesisatı bağlantı elemanları (manşon, körtapa vb.), otomotiv sanayiinde kopolimer olarak 

akümülatör gövdesi, elektrik kablosu, ayakkabı topuğu, halat ve boru yapımında kullanılır. 

 

1.2.2. Polikarbonat (PC) 
 

Yoğunluğu 1,2 g/cm³’tür. Boyutsal ölçülerinde değişiklik olmayan en iyi 

termoplastiklerdendir. Çekme payı % 0,0125 mm’den azdır. 140 ºC’ye kadar sıcaklıklara 

karşı dayanıklıdır. Şeffaftır ve ışık kırılma indeksi 1,586’dır. Mekanik özellikleri çok iyidir, 

çekme dayanımı 668 kg/cm² dir. 60 ºC’ye kadar olan sıcak sudan etkilenmez. Ayrıca gres, 

makine yağı, deterjan ve asitlere karşı dirençlidir. Elektrik iletkenliği yoktur. Bu nedenle iyi 

bir izolasyon malzemesidir ve rutubetten etkilenmez. Şeffaf olmasına rağmen bütün renkler 

verilebilir. Işıktan ve açık havadan etkilenmeyen bir malzemedir. 

 

1.2.2.1. Polikarbonat Uygulama Alanları 

 

Hafif, dayanıklı ve saydam oluşu nedeniyle sinyal lambaları dâhil otomotiv 

sanayisinde, sokak ve trafik lamba kapakları, pencere camı, elektronik ve telekomünikasyon 

parçaları, büro ve iş makineleri gövdeleri, gıda ambalajında, ev alet ve takımları, reklam 

panoları, inşaat ve dekorasyon yapımında kullanılmaktadır. 

 

1.2.3. Polistiren (PS) 
 

Yoğunluğu 1,05 g/cm³ tür. Şeffaf ve renksizdir. Işık kırılma indeksi 1,59’dur. Bütün 

renkler verilebilmektedir. Mekanik özelliği iyidir ve çekme direnci 4,9 kg/mm² dir. Açık 

havadan etkilenmez ve kapalı yerde çevreye çok iyi uyum sağlar. Cam tozu ile 

güçlendirildiğinde çekme payı miktarı yok denecek kadar azdır. Üretimi kolay ve zaman 

alıcı değildir. Elektrik yalıtma özelliği iyidir. 

 

1.2.3.1. Polistiren Uygulama Alanları 

 

Paketleme işlerinde, oyuncak, ev eşyası, tarak, kapak, kullanılıp atılan tabak, çöp 

sepeti, ışıklandırma panosu, teyp kaseti, döşemecilik, çeşitli makine aksamları, telefon, 

bilgisayar, elektrik ve elektronik endüstrisi için gerekli parçalarda, gıda ve tekstil sanayinde 

kullanılır. 
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1.2.4. Akrilonitril Butadien Stiren (ABS) 

 

Yoğunluğu 1,04 g/cm³ tür. Mekanik özelliği çok iyidir. Çekme dayanımı 560 kg/cm², 

cam elyaf katkılı 773 kg/cm², karbon elyaf katkılı 1125 kg/cm², ABS-PC alaşımında 635 

kg/cm² dir. Sertlik darbe dayanımı ve uzama değerleri de bu değişime paralel olarak artar 

veya azalır. İyi bir yüzey kalitesine sahiptir. Aşınmaya karşı direnci fazladır. İyi bir elektrik 

izolasyon malzemesidir. Su ve rutubetten etkilenmez. Nem alma özelliğinden dolayı 

kullanmadan önce 2 saat kadar 80-90 ºC’de kurutulur. 

 

1.2.4.1. Uygulama Alanları 

 

Televizyon ve güç donanımı kabinleri, anahtar (switch) kutuları, ızgara ve gövde 

panelleri, takım çantası, tıbbi emme pompaları, dekoratif eşya, oyuncak, telefon gövdeleri, 

büro-iş makineleri gövde ve parçaları, boru ve bağlantıları, depo ve soğutucu iç astarları, 

çanta ve bavul (sert görünümde), tüfek dipçikleri, hassas ölçülü askeri amaçlı (antitank 

plastik mayın) ürünler, bina inşaat malzemeleri ve eğitim malzemeleri yapımında kullanılır. 

 

1.3. Enjeksiyon Kalıplarının Yapım Resimlerininlerinin Çizimi  
 

Enjeksiyon kalıplarının üretimine geçilmeden önce, kalıbın tüm detay ve montaj 

resimleri ayrıntılı olarak teknik resim kurallarına uygun bir şekilde çizilmiş olmalıdır. 

Çizimde meydana gelebilecek yanlış bir ölçülendirmenin veya yetersiz görünüş çizimlerinin 

kalıbın hatalı işlenmesine neden olabileceği ve bunun da büyük maliyetlere yol açacağı 

unutulmamalıdır. 

 

Şekil 1.5: Bir enjeksiyon kalıbının demonte resmi 

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

elemanlarının özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Kalıp üzerindeki standart kalıp elemanlarının detay resimlerinin çizilmesine gerek 

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

olmadığına özellikle dikkat edilmelidir. 

 

Şekil 1.5’te bir plastik enjeksiyon kalıbı, montaj yapılmamış (demonte) şekilde 

gösterilmiştir. 
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1.3.1. Yerleştirme Bileziği 
 

 Yerleştirme bileziğinin dış ölçüsü (Ø120), kalıbın kullanılacağı enjeksiyon 

makinesine uygun ölçüde olmalıdır. Bu ölçü enjeksiyon makinelerinde 

farklılıklar göstermektedir. 

 Yerleştirme bileziğinin kalınlığı 5-10 mm arasında olmalıdır. Kalıbın özelliğine 

göre bu ölçü artırılabilir. 

 Yerleştirme bileziğinin ortasındaki delik ölçüsü (Ø26), kalıpta kullanılan yolluk 

elemanının ölçüsüyle aynı olmak zorundadır. Aksi takdirde enjeksiyon 

memesinin ekseni ile kalıp yolluğunun ekseni aynı merkezde olmaz. 

 Parçaya verilecek yüzey işleme ve delik toleransları, istenilen özelliklerde 

olacak şekilde tablolardan seçilmelidir. 

 

 

Şekil 1.6: Yerleştirme bileziği 

1.3.2. Yolluk Burcu 
 

 Yolluk burcunun ağzındaki radyüs (R 7), enjeksiyon makinesinin radyüsüyle 

aynı olmalı ve öpüşmelidir. Aksi takdirde enjekte işlemi sırasında eriyik hâldeki 

plastik malzeme dışarı taşar. 

 Ø8 ve Ø5 ölçüleri eriyik plastik malzemenin akışına imkân sağlayacak şekilde 

küçültülebilir veya büyütülebilir. 

 75 ölçüsü üst plaka, erkek kalıp plakası ve yolluğun dışarıda kalan kısmı 

dikkate alınarak verilir. 
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 Parçaya verilecek yüzey işleme ve delik toleransları, istenilen özelliklerde 

olacak şekilde tablolardan seçilmelidir. 

 

Şekil 1.7: Yolluk burcu 

1.3.3. Üst Kalıp Plakası 
 

 Plakalar birbirleriyle M8 cıvata ile bağlanacağı için (üst plaka, dişi kalıp 

plakası), delikler (Ø9) cıvatanın rahat geçebileceği büyüklükte yapılmalıdır. 

 Ø14 ölçüsü ve derinliği (9mm), kullanılan cıvata (M8) başının ölçüsüne uygun 

olarak yapılmalıdır. 

 Cıvatanın geçeceği delikler (Ø9) ve yolluk burcunun geçeceği delik (Ø20), iki 

plakada (üst plaka ve dişi kalıp plakası) aynı anda delinmelidir. 

 Cıvata delikleri delinirken kullanılacak olan cıvatanın (M8) diş dibi çapına 

uygun matkapla delinmelidir. Daha sonra kılavuz çekilmeli (dişi kalıp 

plakasına) ve delikler cıvataya uygun olarak (üst kalıp plakasına) 

büyütülmelidir. 

 Yolluk burcunun geçeceği delik (Ø20) raybalanarak istenilen ölçüye 

getirilmelidir. 

 Parçaya verilecek yüzey işleme ve delik toleransları, istenilen özelliklerde 

olacak şekilde tablolardan seçilmelidir. 
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Şekil 1.8: Üst kalıp plakası 

1.3.4. Dişi Kalıp Plakası 
 

 Ø 28 ölçüsü, kataloglardan kullanılacak olan standart burç ölçülerine göre 

değişiklik gösterebilir. 

 Burç delikleri ile merkezleme pim delikleri aynı anda delinmelidir. 

 Burçlar standart kalıp elemanı olduklarından ölçü değerlerinin değiştirilmesi 

gerektiğinde, kataloglardan standart değerler seçilmelidir. 

 Ø 7 ölçüsü kullanılan cıvatanın ölçülerine uygun şekilde işlenmelidir. 
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 Parçaya verilecek yüzey işleme ve delik toleransları, istenilen özelliklerde 

olacak şekilde tablolardan seçilmelidir. 

 

 

Şekil 1.9: Dişi kalıp plakası 

1.3.5. Dişi Kalıp 
 

 Kullanılacak olan plastik malzemenin cincine göre dağıtıcı kanal ve giriş 

kanalının ölçüleri değiştirilebilir. 

 Soğutma kanalının ölçüleri kullanılacak plastik malzemenin cinsine göre 

değiştirilebilir. 

 Parçaya verilecek yüzey işleme ve delik toleransları, istenilen özelliklerde 

olacak şekilde tablolardan seçilmelidir. 
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Şekil 1.10: Dişi kalıp 
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1.3.6. Erkek Kalıp Plakası 

 

 

Şekil 1.11: Erkek kalıp plakası 

 Merkezleme pim delik ölçülerinin (Ø 24 ve Ø 20 ) değiştirilmesi gerektiğinde 

ölçüler kataloglardan standart değerlere göre seçilmelidir. 

 Parçaya verilecek yüzey işleme ve delik toleransları, istenilen özelliklerde 

olacak şekilde tablolardan seçilmelidir.  
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1.3.7. Maça 

 

 

Şekil 1.12: Maça 

 Parçaya verilecek yüzey işleme ve delik toleransları, istenilen özelliklerde 

olacak şekilde tablolardan seçilmelidir.  
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1.3.8. Destek Plakası 

 

 

Şekil 1.13: Destek plakası 

 Parçaya verilecek yüzey işleme ve delik toleransları, istenilen özelliklerde 

olacak şekilde tablolardan seçilmelidir.  
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1.3.9. Destek takozu 

 

 

Şekil 1.14: Destek takozu 

 Parçaya verilecek yüzey işleme ve delik toleransları, istenilen özelliklerde 

olacak şekilde tablolardan seçilmelidir.  
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1.3.10. İtici Üst Plakası 

 

 

 

Şekil 1.15: İtici üst plakası 

 Parçaya verilecek yüzey işleme ve delik toleransları, istenilen özelliklerde 

olacak şekilde tablolardan seçilmelidir.  
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1.3.11. İtici Alt Plaka 

 

 

 

Şekil 1.16: İtici alt plakası 

 M 16 ölçüsü, itici sistemin bağlanacağı deliktir. 

 Parçaya verilecek yüzey işleme ve delik toleransları, istenilen özelliklerde 

olacak şekilde tablolardan seçilmelidir.  
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1.3.12. İtici 

 

Şekil 1.17: İtici 

 İtici, standart kalıp elemanı olduğundan kalıpta kullanılacak olan itici, boyuna 

uygun değerde kataloglardan seçilir ve ölçülerine uygun olarak kalıpta gerekli 

olan delikler işlenir. 

 Parçaya verilecek yüzey işleme ve delik toleransları, istenilen özelliklerde 

olacak şekilde tablolardan seçilmelidir.  

 

1.3.13. Kalıp Alt Plakası 
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Şekil 1.18: Kalıp alt plakası 

 

 Parçaya verilecek yüzey işleme ve delik toleransları, istenilen özelliklerde 

olacak şekilde tablolardan seçilmelidir. 
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1.3.14. Yolluk Çekici 

 

Şekil 1.19: Yolluk çekici 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda örnek resmi verilen parça veya mevcut bir başka ürün PP malzemeden 

enjeksiyon kalıbında üretilecektir. Parçanın üretimi için tasarlanmış ve montaj resmi verilmiş 

enjeksiyon kalıbının elemanlarının yapım resimlerini imalata uygun olarak çiziniz, gerekli 

olan yüzey işaretlerini ve toleransları veriniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Şekil 1.20: Plastik enjeksiyon kalıbı 
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İşlem Basamakları Öneriler 

Çizim alanını hazırlayınız. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Çizimi yapılacak olan kalıp projesinin 

çizim alanındaki maksimum genişlik ve 

yüksekliklerini belirleyiniz. 

 Kullandığınız çizim programının 

(AutoCAD, Solidworks) kullanıcı 

ayarlarını (katmanlar, çizgiler, renk, 

format, limit vb.) yapınız. 

 Resim çizim limit ölçülerini 

belirledikten sonra bu ölçülere en uygun 

standart resim kâğıdını seçiniz (A0, A1, 

A2, A3, A4, A5). 

 Montaj resmini çiziniz. 

 

 Tasarımları ve kroki resimleri 

tamamlanmış enjeksiyon kalıbının 

montaj resmini çizerken kalıp 

elemanlarının montaj sırasına dikkat 

ediniz. 

 Çizim alanında referans noktası 

belirleyiniz, bu nokta eksen çizgisi veya 

ana çizgilerden biri olabilir. 

 Çizime eksen çizgilerinden başlayınız, 

ana çizgileri ve yardımcı çizgileri 

çizerek montaj resmini çizim kâğıdına 

yerleştiriniz. 

 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 

Çizim modüllerinden faydalanınız. 

 Detay resimlerini çiziniz. 

N8 (N6
Taşlanmış

,
N5

Raybalanmış (

N
5

R
ay

b
al

an
m

ış

N6

Taşlanmış

N6

Taşlanmış

 

 Montaj resimlerinden kalıp ve kalibre 

elemanlarının yapım resimlerini önce 

kroki olarak çiziniz. 

 Kalıp elemanlarının özelliklerini, 

üretilecek profil ürünün şekil ve 

malzeme yapısını, kalıbın çalışma 

şartlarını (sıcaklık, basınç, soğutma) 

dikkate alarak kullanılacak kalıp 

malzemelerini belirleyiniz. 

 Teknik resim standartlarına ve 

kurallarına uygun olarak yapım resmi 

anlaşılır bir şekilde çizilmelidir. Yeter 

sayıda görünüş, ölçülendirme, konum 

ve işleme toleranslarını, yüzey işleme 

işaretlerini koyunuz. 
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 Antet oluşturunuz. 

(Raybalanmış

N5

,

Taşlanmış
N6(N8
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Taşlanmış

N6

Taşlanmış

 

 Bilgisayar Destekli Çizim modülünden, 

antet çizimi konusunu inceleyiniz. 

 Anteti oluşturulacak çizimin montaj ya 

da detay resmi oluşuna dikkat ediniz. 

 Antet içi özelliklerin çizilen resme göre 

doğru değerlerde (gereç, ölçek, montaj 

sırası vb.) olmasına dikkat ediniz. 

 Çıktı alınız. 

 

 Plotter veya printer yazma, çizme 

ayarlarını öncelikle kullandığınız çizim 

programında yapınız. Daha sonra 

kullandığınız programa uyumlu plotter 

ayarlarını yapınız. 

 AutoCAD programında Printer ve 

plotter yapılandırma ayarları CONFIG 

komutu ile yapılır veya “tools” çekme 

menüsünden “options” ve açılan 

pencereden “Plotting” sekmesi seçilir. 

 Plotter yazıcı kalem ve renk ayarlarını 

yapınız. 

 Montaj resminin ve yapım resimlerinin 

çıktısını alınız ve bunları kontrol ediniz. 
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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 ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Çizim alanını hazırladınız mı?   

3. Montaj resmini çizdiniz mi?   

4. Detay resimlerini çizdiniz mi?   

5. Antet oluşturdunuz mu?   

6. Çıktı aldınız mı?   

7. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

8. Süreyi iyi kullandınız mı? (12 saat)   

 

DEĞERLENDİRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

1. Kalıplanacak parça boyutlarına uygun boşluğu bulunan ve enjeksiyon metoduyla 

parçanın üretimini sağlayan makine parçasına ne ad verilir? 

A) Dağıtıcı kanal 

B) Enjeksiyon makinesi 

C) Enjeksiyon 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 biri değildir? 

A) Dişi plaka 

B) İtici plaka 

C) Destek 

D) Enjeksiyon memesi 

 

5. Yolluk burcu ile enjeksiyon memesinin aynı eksende 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 

 

7. Ürünün dış kısmına biçim veren kalıp elemanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dişi kalıp 

B) Erkek kalıp 

C) Yolluk burcu 

D) Yolluk çekici 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Kalıp boşluğu aşağıdaki özelliklerden hangisini karşılamalıdır? 

A) Kalıp yarımlarını kilitlemeli 

B) Üretimi kontrol altında tutmalı 

C) İstenen parça ölçülerini sağlamalı 

D) Plastik malzemeyi homojen bir şekilde karıştırmalı 

 

9. Kalıp yarımlarının kapanması sırasında itici pimlerin zarar görmemesini sağlayan 

kalıp elemanına ne ad verilir? 

A) İtici pim 

B) İtici plaka 

C) Geri dönüş pimi 

D) Yolluk çekici 

 

10. Ürünün iç kısmına biçim veren kalıp elemanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dişi kalıp 

B) Erkek kalıp 

C) Yolluk burcu 

D) Yolluk çekici 

 

11. Plastik malzeme kalıplandıktan sonra, üretilen parça boyutlarında meydana gelen ölçü 

değişimine ad verilir? 

A) Kalıplama 

B) Enjeksiyon işlemi 

C) Ölçü tamlığı 

D) Çekme payı 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, kalıplanacak parçanın çekme payı miktarını etkileyen 

faktörlerden birisi değildir? 

A) Plastik malzeme içerisindeki kimyasal etkenler 

B) Kalıplanacak parça sayısı 

C) Plastik malzemenin kalıplama ve katılaşma sıcaklığı arasındaki değişim oranı 

D) Kalıplama süresince plastik maddenin sertleşme hızı 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi kalıp tasarımı yapılırken takip edilecek işlem 

basamaklarından birisi değildir? 

A) Makinenin verimliliği 

B) Kalıbın yapımı 

C) Üretim sürekliliği 

D) Üretilen parçanın kalitesi 

14.  

15. 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 
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16. 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 

 

17. Sıcak yolluk sisteminde, eriyik plastik malzemeyi kalıp boşluğuna aktaran elemana ne 

ad verilir? 

A) Termokupul 

B) Sıcaklık kontrol cihazı  

C) Isıtıcı 

D) Meme 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi sıcak yolluklu sisteminin elemanlarından biri değildir? 

A) Vida 

B) Manifold 

C) Isıtıcılar  

D) Termokupul 

 

19. Sıcak yolluklu bir kalıp için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) Soğuma zamanı azalır. 

B) Mengene açma mesafesi artar. 

C) Dakikadaki üretim sayısı artar. 

D) Enjeksiyon zamanı azalır. 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi sıcak yolluk sisteminin avantajlarından biri değildir? 

A) Zamandan tasarruf 

B) Makinenin ömrünü uzatma 

C) İşçilikten tasarruf 

D) Mutlaka orijinal ham madde kullanma 

 

21. 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 

 

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 
 

 
 

Plastik enjeksiyon kalıplarının merkezleme ve bağlantı konumlarını istenilen 

hassasiyette oluşturabileceksiniz. 

 

 

 
 

 

 Plastik enjeksiyon kalıplarının merkezleme ve bağlantı konumlarının istenilen 

hassasiyette işlenebilmesi için gerekli olan kriterleri araştırınız. 

 

2. PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARININ 

MERKEZLEME VE BAĞLANTI 

KONUMLARINI OLUŞTURMAK 
 

2.1. Merkezleme ve Bağlantı Konumlarının Belirlenmesi 
 

Kalıp elemanlarının birbirlerine göre konumlarının belirlenmesi, kalıbın düzgün 

çalışması ve ömrü açısından büyük önem taşımaktadır. Enjeksiyon kalıplarının REFERANS 

yüzeylerinin takım tezgâhları ile işlenmesi aşağıda açıklanmıştır. 

 

2.1.1. Referans Düzlem Yüzeylerin Takım Tezgâhları ile İşlenmesi 
 

Öğrenme Faaaliyeti 1 Şekil 1.5’te demonte resmi verilen enjeksiyon kalıbının  detay 

resimleri yine Öğrenme Faaliyeti 1’de verilmişti. Bundan sonraki aşamalarda bu detay 

resimleri verilen parçaları, teknolojik kurallara ve işlem basamaklarına uygun olarak takım 

tezgâhlarında işleyecek ve enjeksiyon kalıbını imal edeceğiz. 

 

Şekil 2.1-2.13 arasında standart kalıp elemanları (cıvata, merkezleme pimi, burç, itici 

bağlantı sistemi) dışında kalan kalıp elemanlarını ölçüsünde işleyebilmek için talaş payları 

hesaba katılarak gerekli olan ham malzeme ölçüleri verilmiştir.  

 

Şekil 2.1-2.13 arasında verilen ham malzeme ölçülerinde ya da yaklaşık ölçülerde 

kalıp elemanlarını tedarik ettikten sonra birbirine komşu üç yüzeyi (A-B-C) tespit ederek 

referans yüzeylerini belirleyiniz. Belirlediğiniz referans yüzeylerine göre kalıp elemanlarını 

takım tezgâhlarında işleyerek markalamaya hazır hâle getiriniz. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Üst kalıp plakası ham malzeme ölçüleri (Ç 1730) = 265x205x30 

 

Şekil 2.1: Üst kalıp plakası ham malzeme ölçüleri (Ç 1730) 

Dişi kalıp plakası ham malzeme ölçüleri (Ç 1730) = 205x205x50 

 

 

Şekil 2.2: Dişi kalıp plakası ham malzeme ölçüleri (Ç 1730) 

 

Şekil 2.3: Dişi kalıp ham malzeme ölçüleri (Ç 2738) 
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Şekil 2.4: Erkek kalıp plakası ham malzeme ölçüleri (Ç 1730) 

 

Şekil 2.5: Erkek kalıp ham malzeme ölçüleri (Ç2738) 

 

Şekil 2.6: Destek plakası ham malzeme ölçüleri (Ç1730) 
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Şekil 2.7: Destek ham malzeme ölçüleri (Ç1730) 

 

Şekil 2.8: İtici üst plaka ham malzeme ölçüleri (Ç1730) 

 

Şekil 2.9: İtici alt plaka ham malzeme ölçüleri (Ç1730) 
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Şekil 2.10: Kalıp alt plaka ham malzeme ölçüleri (Ç1730) 

Yerleştirme bileziği ham malzeme ölçüsü = Ø125x8 

 

Şekil 2.11: Yerleştirme bileziği (Ç1730) 

Yolluk ham malzeme ölçüleri = Ø30x80 

 

Şekil 2.12: Yolluk (Ç1730) 
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Yolluk çekici ham malzeme ölçüleri = Ø16x82 

 

Şekil 2.13: Yolluk çekici (Ç1730) 

Üst kalıp plakası, dişi kalıp plakası, dişi kalıp, erkek kalıp plakası, erkek kalıp, destek 

plakası, destek, itici üst plaka, itici alt plaka, kalıp alt plaka referans yüzeylerinin (A-B-C 

yüzeyleri) işlenmesindeki işlem sırası aşağıda açıklanmıştır. 

 

 Mengeneyi, freze tezgâhının tablasına gönyesinde bağlayınız. 

 Freze çakısını tezgâha bağlayınız. 

 A yüzeyi üstte olacak şekilde, parçayı mengene yüzeyine paralel olarak 

bağlayınız. 

 Tezgâhın devir sayısını ve ilerleme hızını ayarlayınız. 

 Yüzeyi önce kaba, daha sonra ince talaş vererek frezeleyiniz. 

 İş parçasını mengeneden sökünüz. 

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

yüzeyine 90° dik olacak şekilde bağlayınız. 

 Yüzeyi önce kaba, daha sonra ince talaş vererek frezeleyiniz. 

 İş parçasını mengeneden sökünüz. 

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

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

yüzeyine 90° dik olacak şekilde bağlayınız. 

 Yüzeyi önce kaba, daha sonra ince talaş vererek frezeleyiniz. 

 İş parçasını mengeneden sökünüz. 

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

 A, B, C yüzeylerinin birbirleriyle 90° olup olmadığını kontrol ediniz. 
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2.1.2. Enjeksiyon Kalıp Elemanlarının Markalanması  
 

Üst kalıp plakası, dişi kalıp plakası, dişi kalıp, erkek kalıp plakası, erkek kalıp, destek 

plakası, destek, itici üst plaka, itici alt plaka ve kalıp alt plakasını verilmiş olan detay 

resimlerine göre El Enjeksiyon Kalıpçılığı modülü, Kalıp Elemanlarının Markalanması 

konusundan faydalanarak markalayınız. 

 

2.1.3. Ana Ölçülerin Takım Tezgâhları ile Oluşturulması 
 

Üst kalıp plakası, dişi kalıp plakası, dişi kalıp, erkek kalıp plakası, erkek kalıp, destek 

plakası, destek, itici üst plaka, itici alt plaka ve kalıp alt plakasının geniş olan yüzeyleri 

(plakaların öpüşme yüzeyleri) taşlanacağı için bu yüzeyler istenilen ölçülerden % 15-20 daha 

büyük yapılarak taşlama payı bırakılır. 

 

Şekil 2.14-2.23 arasında ana ölçüleri işlenmiş üst kalıp plakası, dişi kalıp plakası, dişi 

kalıp, erkek kalıp plakası, erkek kalıp, destek plakası, destek, itici üst plaka, itici alt plaka ve 

kalıp alt plakası gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.14: Üst kalıp plakası ölçüleri 
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Şekil 2.15: Dişi kalıp plakası ölçüleri 

 

Şekil 2.16: Dişi kalıp ölçüleri 

 

Şekil 2.17: Erkek kalıp plakası ölçüleri 

 

Şekil 2.18: Erkek kalıp 
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Şekil 2.19: Destek plakası ölçüleri 

 

Şekil 2.20: Destek ölçüleri 

 

Şekil 2.21: İtici üst plaka ölçüleri 
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Şekil 2.22: İtici alt plaka ölçüleri 

 

Şekil 2.23: Kalıp alt plaka ölçüleri 

Üst kalıp plakası, dişi kalıp plakası, dişi kalıp, erkek kalıp plakası, erkek kalıp, destek 

plakası, destek, itici üst plaka, itici alt plaka ve kalıp alt plakasının referans yüzeylerine (A-B 

-C yüzeyleri) göre ana ölçülerin işlenmesindeki işlem sırası aşağıda açıklanmıştır (C yüzeyi 

parçanın taşlanacak olan geniş yüzeyidir.). 

 

 Mengeneyi, freze tezgâhının tablasına gönyesinde bağlayınız. 

 Freze çakısını tezgâha bağlayınız. 

 İş parçasını, A yüzeyine oturtarak mengene tablasına bağlayınız. 

 Tezgâhın devir sayısını ve ilerleme hızını ayarlayınız. 

 Yüzeyi önce kaba olarak frezeleyiniz. 
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 Frezelenen yüzeyin B referans yüzeyine 90° olup olmadığını gönye ile kontrol 

ediniz. 

 İnce talaş vererek frezeleyip istenilen ölçüsüne getiriniz. 

 İş parçasını mengeneden sökünüz. 

 İş parçasını B yüzeyine oturtarak 90° olacak şekilde mengene tablasına 

bağlayınız. 

 Yüzeyi önce kaba olarak frezeleyiniz. 

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

ediniz. 

 İnce talaş vererek frezeleyip istenilen ölçüsüne getiriniz. 

 İş parçasını mengeneden sökünüz. 

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

şekilde mengene tablasına bağlayınız. 

 Yüzeyi önce kaba olarak frezeleyiniz. 

 Frezelenen yüzeyin A ve B referans yüzeylerine 90° olup olmadığını gönye ile 

kontrol ediniz. 

 İnce talaş vererek frezeleyiniz, taşlama payını bırakarak istenilen ölçüsüne 

getiriniz. 

 İş parçasını mengeneden sökünüz. 

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

 Bütün kenarların ölçülerinde olup olmadığını kumpas ile kontrol ediniz. 

 

 

Şekil 2.24: Frezeleme işlemi 

 

Şekil 2.25’te verilen yerleştirme bileziğini Ø120x5 ölçüsünde işleyebilmek için 

Ø125x8 ölçülerinde bir ham malzeme gerekmektedir. Yerleştirme bileziğine ait tüm ölçüleri 

detay resminden alınız. 
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Şekil 2.25: Yerleştirme bileziğinin, ham malzeme hâli 

Yerleştirme bileziğinin referans yüzeylerine (A-B-C yüzeyleri) göre ana ölçülerin 

işlenmesindeki işlem sırası aşağıda açıklanmıştır (C yüzeyi parçanın taşlanacak olan geniş 

yüzeyidir). 

 

 İş parçasını torna aynasına salgısız bir şekilde sıkıca bağlayınız. 

 Punta deliğini açınız. 

 Önce küçük matkapla daha sonra kademeli olarak delerek deliği istenilen ölçüye 

yaklaştırınız. 

 Deliği, delik kalemiyle Ø26 ölçüsünde tornalayınız. 

 Deliğe 2,5x45º pah kırınız (Malafada alın tornalama yapabilmek için pah 

mesafeleri fazla verilmiştir.). 

 İş parçasını torna aynasından sökünüz. 

 İş parçasına uygun malafayı seçiniz. 

 Malafayı temizleyerek malafa yüzeyini yağlayınız. 

 Malafanın küçük çaplı ucunu, girebildiği kadar delik içine sokunuz. 

 Malafayı, malafa presinde ya da yumuşak bir çekiçle vurarak iş parçasına 

takınız. 

 Malafanın büyük çaplı tarafına bir fırdöndü takınız. 

 Torna tezgâhının üniversal aynasını sökerek fırdöndü aynasını takınız. 

 Sabit puntayı, fener miline takınız. 

 Sabit puntayla gezer puntanın aynı eksende olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Malafayı iki punta arasında bağlayınız. 
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 Ø120 ölçüsünü, önce kaba daha sonra ince talaşla tornalayarak istenilen ölçüye 

getiriniz. 

 İş parçasının gezer punta tarafındaki alın yüzeyini kaba ve ince talaşla 

tornalama yapınız. 

 İş parçasını malafadan söküp ters çevirerek genişlik 5 mm olacak şekilde diğer 

alın yüzeyi kaba ve ince talaşla tornalayınız. 

 Torna kaleminin girebileceği mesafe varsa iş parçasını sökmeden sol yan 

kalemle de diğer alın yüzeyi tornalayabilirsiniz. 

 Ø120 ölçüsünün iki tarafına da 1x45º pah kırınız. 

 İş parçasını torna aynasından sökünüz. 

 Bütün ölçüleri kumpas ya da mikrometre ile kontrol ediniz. 

 

Şekil 2.26’daki yolluk burcunu ölçüsünde işleyebilmek için Ø30x80 ölçülerinde bir 

ham malzeme gerekmektedir. Yolluk burcuna ait tüm ölçüleri detay resminden alınız. 

 

Şekil 2.26: Yolluk burcunun ham malzeme ve işlenmiş hâli 

Yolluğun referans yüzeylerine (A-B-C yüzeyleri) göre ana ölçülerin işlenmesindeki 

işlem sırası aşağıda açıklanmıştır. 

 İş parçasını torna aynasına salgısız bir şekilde sıkıca bağlayınız. 

 İş parçasının alın yüzeylerine, kaba ve ince talaşla alın tornalama yaparak iş 

parçasını 75 mm ölçüsüne getiriniz. 

 İş parçasının iki tarafına da punta deliğini açınız. 

 İş parçasını ayna punta arasında bağlayınız. 

 15 mm boyda, Ø27 mm olmak üzere kaba talaşla boyuna tornalama yapınız. 

 Kaba olarak tornalanmış yüzeyi Ø26 mm olacak şekilde ince talaşla 

tornalayınız. 

 İş parçasını ortadan 0.1 mm raybalama miktarı bırakacak şekilde 4.9 mm 

matkapla deliniz. 

 R 7 iç radyüsünü veriniz. 

 İş parçasını torna aynasından sökünüz. 



 

 60  

 İş parçasını ters çevirerek diğer yüzeyden ayna punta arasına bağlayınız. 

 63 mm boyda, Ø21 mm olmak üzere kaba talaşla boyuna tornalama yapınız. 

 Kaba olarak tornalanmış yüzeyi Ø20 mm, boy 65 mm olacak şekilde ince 

talaşla tornalayınız. 

 İş parçasının ortasındaki konik deliği (Ø5-Ø8)oluşturabilmek için, 0.1 mm 

rayba talaş payı bırakılacak şekilde belirli mesafelerde kademeli olarak deliniz. 

 İş parçasını torna aynasından sökünüz. 

 Kademeli delinmiş olan deliğe konik rayba çekiniz. 

 Bütün ölçüleri kumpas ya da mikrometre ile kontrol ediniz. 

 

Şekil 2.27: Tornalama işlemi 

Şekil 2.28’de verilen yolluk çekiciyi kesiti ölçüsünde işleyebilmek için Ø82x82 

ölçülerinde bir ham malzeme gerekmektedir. Yolluk çekiciye ait tüm ölçüleri detay 

resminden alınız. 

 

Şekil 2.28: Yolluk çekicisinin ham malzeme ve işlenmiş hâli 
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Yolluk çekicisinin referans yüzeylerine (A-B-C yüzeyleri) göre ana ölçülerin 

işlenmesindeki işlem sırası aşağıda açıklanmıştır. 

 

 İş parçasını torna aynasına salgısız bir şekilde sıkıca bağlayınız. 

 İş parçasının alın yüzeylerine, kaba ve ince talaşla alın tornalama yaparak iş 

parçasını 78 mm ölçüsüne getiriniz. 

 70 mm boyda, Ø 11 mm olmak üzere kaba talaşla boyuna tornalama yapınız. 

 Kaba olarak tornalanmış yüzeyi Ø10 mm, boy 73 mm olacak şekilde ince 

talaşla tornalayınız. 

 İş parçasını torna aynasından sökünüz. 

 İş parçasını ters çeviriniz, diğer alın yüzeyi kaba ve ince talaşla alın tornalama 

yaparak 5 mm fatura ölçüsünü oluşturunuz. 

 5 mm faturalı kısmı Ø15 mm olacak şekilde kaba talaşla boyuna tornalama 

yapınız. 

 Bu kısmı Ø14 mm olacak şekilde ince talaşla boyuna tornalayınız. 

 İş parçasını torna aynasından sökünüz. 

 Kanalı, freze tezgâhında kırlangıçkuyruğu freze çakısı kullanarak açınız. 

 Bütün ölçüleri kumpas ya da mikrometre ile kontrol ediniz. 

 

2.1.4. Enjeksiyon Kalıp Elemanlarının Öpüşme Yüzeylerinin Taşlanması 
 

Plastik enjeksiyon kalıp elemanlarının öpüşme yüzeyleri, düzlem yüzey taşlama 

tezgâhlarında son ana ölçülerinde hassas olarak taşlanarak işlenir.  

 

 

Şekil 2.29: Kalıp plakalarının düzlem yüzeylerinin taşlanması 



 

 62  

Bu kalıp plakalarının öpüşme yüzeylerinin taşlanmasında takip edilecek işlem 

basamakları aşağıda açıklanmıştır. 

 Zımpara taşının salgısı ve keskinliği kontrol edilir, elmas bileme aparatı ile 

bilenir, gerekiyorsa dengeleme sehpasına alınarak dengelenmelidir. 

 İş parçası tezgâhın tablasına dayama parçalarıyla desteklenerek bağlanır. 

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

ayarlanır. 

 Kesme hızı ve talaş derinliği ayarlanır. 

 Tezgâh tablası el ile hareket ettirilir, mıknatıslı tabla üzerine bağlanmış olan iş 

parçası zımpara taşının altına getirilir. 

 Tezgâh çalıştırılır ve otomatik ilerleme koluna basılır. 

 Dönen zımpara taşı, iş parçası yüzeyine yaklaşıncaya kadar indirilir. 

 Soğutma sıvısı açılır. 

 Zımpara taşı iş parçasına değinceye kadar yavaş indirilmeye devam edilirken 

tabla ileri geri hareket ettirilir. Böylece iş parçası yüzeyindeki en yüksek nokta 

saptanmış olur. Emin olmak için iş parçası zımpara taşının altından tamamen 

geçirilir. 

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

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

ilerletilir. 

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

taşlama işlemi yapılır. 

 0.01 mm talaş verilerek hassas taşlama yapılır. 

 Hassas taşlama işlemi bittikten sonra taş iş parçasının dışındayken otomatik 

ilerleme kapatılır. 

 Soğutma suyu kapatılır. 

 Taşın dönmesi durdurulur. 

 Mıknatıs kapatılarak iş parçası, tezgâhın tablasından sökülür. 

 Tezgâhın tablası temizlenir. 

 İş parçası ters çevrilir, hassas olarak taşlanmış olan yüzeyden tezgâhın tablasına 

dayama parçalarıyla desteklenerek bağlanır. 

 Yukarıdaki maddelerdeki gibi işlem basamakları tekrarlanarak yüzey kaba 

olarak taşlanır. 

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

kaba taşlama işlemi yapılır. 

 0.01 mm talaş verilerek hassas taşlama yapılır istenen ölçü sağlanır. 

 Makine durdurularak iş parçası sökülür ve ölçü kontrolü yapılır. 
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Resim 2.1: Yüzeyleri taşlanmış enjeksiyon kalıbı 

2.1.5. Bağlantı ve Merkezleme Deliklerinin İşlenmesi 
 

Plastik enjeksiyon kalıp elemanlarının işlenmesi, bağlantı ve merkezleme deliklerinin 

oluşturulması için belirli bir süreç gerekmektedir. Bu nedenle maliyeti artırmış olsa da 

zamandan tasarruf edebilmek için plastik enjeksiyon kalıp setleri kullanılmaktadır. Şekil 

2.31’de bir plastik enjeksiyon kalıp seti gösterilmiştir. 

 

PARÇA NU PARÇA ADI 

1 Üst kalıp plakası 

2 Cıvata 

3 Erkek kalıp plakası 

4 Dişi kalıp plakası 

5 Cıvata 

6 İtici üst plaka 

7 İtici alt plaka 

8 Cıvata 

9 Alt kalıp plakası 

10 Destek 

11 Destek plakası 

12 Kolon (merkezleme pimi) 

13 Burç 

Şekil 2.31: Plastik enjeksiyon kalıp seti 
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Plastik enjeksiyon kalıp setleri, kalıp boşluğu, erkek kalıp ve diğer özel işlemlerin 

dışında kalan kalıp elemanları işlenmiş, bağlantı ve merkezleme konumları oluşturulmuş 

şekilde ve standartlara uygun olarak değişik firmalar tarafından üretilmektedir. Plastik 

enjeksiyon kalıp seti siparişi verilirken dikkat edilecek kriterler aşağıda açıklanmıştır. 
 

 Üretilecek parçanın boyutlarına ve bir çevrimdeki üretim adedine göre dişi kalıp 

plakasının ölçüleri, 

 Erkek kalıbın boyutlarına göre, erkek kalıp plakası ölçüleri, 

 İtici çalışma mesafesi, 

 Enjeksiyon kuvvetine göre kolon çapları gibi bazı detaylar göz önüne alınarak 

uygun ölçülerde, plastik enjeksiyon kalıp seti kataloglardan seçilerek siparişi 

verilir. 

 

Plastik enjeksiyon kalıp setlerine dişi kalıp ve erkek kalıp elemanları oluşturularak 

monte edilir, varsa diğer özel işlemler uygulanarak plastik enjeksiyon kalıbı oluşturulur. 

 

Plastik kalıp setlerinin kullanılmadığı zamanlarda yukarıda açıklandığı gibi üretilecek 

parçanın boyutlarına ve çevrimdeki üretim adetine göre dişi kalıp ölçüleri hesaplanır. Dişi 

kalıp plakasının ölçülerine göre diğer kalıp elemanlarının ölçüleri hesaplanır. 

 

Daha önceki bilgi konularında anlatıldığı gibi kalıp elemanlarına işleme payları da 

eklenerek ham malzeme ölçüleri oluşturulur, referans yüzeyleri belirlenir ve talaş kaldırma 

işlemi uygulanır, kalıp elemanlarının taşlama payları da bırakılarak ana ölçüleri meydana 

getirilir. 

 

El Enjeksiyon Kalıpçılığı modülünde anlatıldığı gibi kalıp yarımlarının (hareketli 

kalıp yarımı-sabit kalıp yarımı) bağlantı ve merkezleme işlemleri yapılır. Bu kısımda plastik 

enjeksiyon kalıp seti kullanarak sadece dişi kalıp ve erkek kalıp elemanlarının dişi ve erkek 

kalıp plakasındaki (maça veya lokma boşlukları) bağlantı ve merkezleme işlemleri 

yapılacaktır. 

 

Şekil 2.32’de dişi kalıp plakası, Şekil 2.33’te dişi kalıp, Şekil 2.34’te ise bu plakaya 

açılmış dişi kalıp maçasının (lokma) yeri gösterilmiştir.  

 

Şekil 2.32: Dişi kalıp plakası 
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Şekil 2.33: Dişi kalıp 

 

Şekil 2.34: Dişi kalıp plakasının işlenmiş hâli 

 

Şekil 2.34’teki dişi kalıp plakasının işlenmesi için gerekli olan işlem basamakları 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

 Boşluğun açılacağı yüzey üste gelecek şekilde referans yüzeylerini belirleyiniz 

(A-B -C= geniş yüzey). 

 Dişi kalıp plakasını detay resminden faydalanarak markalayınız. 

 Boşluğun açılacağı yüzey üste gelecek şekilde, dişi kalıp plakasını mengeneye 

veya tablaya düzgün bir şekilde bağlayınız. 

 Uygun matkap ucunu tezgâha bağlayınız. 

 Markalama çizgilerinin kesiştiği dört köşeden matkap ile istenilen derinlikte 

deliniz. 

 Köşelerden matkap ile delinmesinin sebebi, dişi kalıp lokmasının bu açılan 

yuvaya (havuz) bağlanacak olmasıdır. Eğer bu köşelere bu delikler delinmez ise 

dişi kalıp lokması ne kadar hassas işlenmiş olsa da 90º derecelik köşelerden 

dolayı montaj sırasında tam oturmaz ve kasma yapar. 
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 Uygun çapta parmak freze çakısı seçilerek tezgâha bağlanır. 

 Seçilen referans yüzeylerinden (A-B) birine göre iş parçası, freze çakısına doğru 

yaklaştırılır. Freze çakısının ucu, iş parçasının yatay ekseninin biraz altına 

geçinceye kadar tabla yükseltilir. 

 İş parçasının yanına ince bir kâğıt parçası konur. Freze çakısı dönerken kâğıt 

parçasına değinceye kadar tabla dikkatlice hareket ettirilir. Mikrometrik bilezik 

sıfırlanır (x ekseninde). 

 Diğer referans yüzeyine de aynı işlem tekrarlanarak mikrometrik bilezik diğer 

eksende (y ekseni) de sıfırlanır. 

 Aynı işlem tekrarlanarak freze çakısı düşey eksende de (z ekseni)  mikrometrik 

bilezikten sıfırlanır. 

 Tabla aşağıya indirilir. 

 Kullanılan freze çakısının yarıçapı ve ince talaş frezeleme işlemi için son işlem 

olan talaş payı da ilave edilerek istenilen ölçülerde tabla x ve y ekseninde 

ilerletilir. 

 Freze çakısı düşey (z ekseni) eksende sıfırlanmış konuma getirilir. 

 Uygun miktarda talaş derinliği verilir. 

 Kenarlardan son işlem için gerekli talaş payı miktarı bırakılarak freze çakısı ile 

kaba frezeleme işlemi yapılır (havuzun içindeki 4 kenar). 

 Başlangıç noktasına gelindikten sonra tekrar talaş derinliği verilerek bu işlemler 

tekrarlanır. 

 Havuzun dibinde son işlem için bırakılacak talaş payına kadar bu işlemlere 

devam edilir. 

 Tabla aşağıya indirilir. 

 Parmak freze çakısı sökülür. 

 Son işlem için uygun freze çakısı seçilerek tezgâha bağlanır. 

 Hassas olarak ince talaş frezeleme işlemleri yapılır. 

 İş parçası sökülür. 

 Bütün ölçüler kumpas ya da mikrometre ile kontrol edilir. 

 

Dişi kalıbın havuzu açıldıktan sonra dişi kalıp plakasına, bu iki kalıp elemanının 

birbirleriyle montajı yapılmalıdır. Montaj işlemini yaparken El Enjeksiyon Kalıpçılığı 

modülünden yararlanabilirsiniz. 

 

Dişi kalıbın, dişi kalıp plakasına montajının yapılması için gerekli işlem basamakları 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

 Dişi kalıp plakasını, delinecek olan cıvata yerlerine göre markalayınız. 

 Dişi kalıbı, dişi kalıp plakasındaki havuza yerleştiriniz. 

 İki kalıp elemanını matkap tezgâhına düzgün bir şekilde bağlayınız. 

 Kullanılacak olan cıvatayı, diş dibine uygun matkabı seçerek mandrene 

bağlayınız. 

 Matkap ucuna uygun devri ayarlayınız. 

 Köşelere denk gelen, birbirine çapraz konumdaki markalama yerlerinden 

delikleri istenilen derinlikte deliniz. 

 Parçaları matkap tezgâhından sökünüz. 

 Dişi kalıptaki deliklere havşa açarak iki deliğe kılavuz çekiniz. 
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 Dişi kalıp plakasındaki delikleri cıvataların geçebileceği genişlikte büyütünüz. 

 Dişi kalıp plakasına, kullanılacak olan cıvata ölçülerine uygun bir şekilde cıvata 

başı yerlerini açınız. 

 Dişi kalıp plakası ile dişi kalıbı bu iki yerden cıvata ile sıkıca bağlayınız. 

 Montaj edilmiş olan bu iki kalıp elemanını birlikte matkap tezgâhına düzgün bir 

şekilde bağlayınız. 

 Geri kalan delikleri dişi dibi çapına uygun matkapla istenilen derinliklerde 

deliniz. 

 Parçaları matkap tezgâhından sökünüz. 

 İki cıvatayı sökerek dişi kalıp plakası ile dişi kalıbı birbirinden ayırınız. 

 Dişi kalıptaki deliklere havşa açarak kılavuz çekiniz. 

 Dişi kalıp plakasındaki delikleri, cıvataların geçebileceği genişlikte büyütünüz. 

 Dişi kalıp plakasına kullanılacak olan cıvata ölçülerine uygun bir şekilde cıvata 

başı yerlerini açınız. 

 Gerekli olan ölçü kontrollerini yapınız. 

 Dişi kalıp ile dişi kalıp plakasının montajından sonra dişi kalıp ile dişi kalıp 

plakasının yüzeylerinin aynı olması için düzlem taşlama işlemi yapılmalıdır. 

Yüzeyler aynı seviyede olmazsa kalıp yarımları kapandığı zaman arada boşluk 

meydana geleceği için eriyik plastik malzeme buradan kaçarak çapak meydana 

getirecektir. 

 

Şekil 2.35’te bağlantı delikleri açılmış, dişi kalıp plakası gösterilmiştir. 

Şekil 2.36’da bağlantı delikleri açılmış, dişi kalıp gösterilmiştir. 

Şekil 2.37’de dişi kalıp plakası ile dişi kalıbın birbirleriyle montajı gösterilmiştir. 
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Şekil 2.35: Dişi kalıp plakası bağlantı yerleri 

 

 

Şekil 2.36: Dişi kalıp (lokma-maça) bağlantı yerleri 
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Şekil 2.37: Dişi kalıp plakası ile dişi kalıbın montajı 



 

 70  

UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda teknik resmi verilmiş daha önce de ana ölçüleri oluşturulmuş erkek kalıbı 

imal ederek (Şekil 2.38), erkek kalıp plakasıyla (Şekil 2.39) merkezleme konumlarını 

oluşturunuz. 

 

 

Şekil 2.38: Maça (Erkek kalıp)  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Şekil 2.39: Erkek kalıp plakası 
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 Erkek kalıp plakasının merkezinde yer alan Ø10’luk delik bu işlem 

basamağında delinmeyecektir. 

 Plakanın kenarlarından 26 mm mesafedeki M 8 delikler bu işlem basamağında 

delinmeyecektir. 

 Plakanın kenarlarından 15 mm mesafedeki M 8 delikler kalıp setinde delinmiş 

hâlde gelmiştir. 

 Merkezleme pim delikleri kalıp setinde delinmiş hâlde gelmiştir. 

 Bu işlem basamağında sadece erkek kalıp ve erkek kalıbın gireceği havuzlar 

işlenecektir. 

 

 

Şekil 2.40: Erkek kalıp plakası ile erkek kalıbın montajı 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Erkek kalıp elemanlarının ana 

ölçülerini markalayınız. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Markalama yüzeylerinin temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 Markalama yapacağınız kalıp 

elemanlarının referans yüzeylerinin aynı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Markalama ölçülerini kontrol ediniz. 

 Noktalama işlemini eksenden kaçmayacak 

şekilde yapınız. 

 Markalama yapmak için seçilen referans 

yüzeylerinin birbirine komşu yüzeyler 

olmasına dikkat ediniz. 

 Markalamayı referans yüzeylerden 

yararlanarak yapınız. Aksi takdirde 

istenilen ölçü aralıklarını elde edemezsiniz. 

 Markalama aletlerini işe uygun olarak 

seçiniz. 

 Erkek kalıp plakası-erkek kalıp 

merkezleme konumlarını yapım 

resmine göre markalayınız. 

 

 Erkek kalıp elemanlarının ana 

ölçülerini işleyiniz. 

 

 Kalıp boşluklarını uygun tezgâh ve 

ekipmanlarla işleyiniz. 

 Tezgâhın mikrometrik bileziğini referans 

yüzeylerine göre sıfırlayınız. 

 Kalıp boşluklarındaki pürüzlerin aynen 

ürüne yansıyacağını unutmayınız. Üründe 

çıkmasını istemediğimiz izlerin giderilmesi 

için gerekliyse kalıp boşluklarının 

parlatınız.  

 Erkek kalıbın erkek kalıp plakasındaki 

boşluklarını işleyiniz. 
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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. Erkek kalıp elemanlarının ana ölçülerini markaladınız mı?   

3. Erkek kalıp plakası-erkek kalıp merkezleme konumlarını 

yapım resmine göre markaladınız mı? 
  

4. Erkek kalıp elemanlarının ana ölçülerini işlediniz mi?   

5. Erkek kalıbın erkek kalıp plakasındaki boşluklarını işlediniz 

mi? 

  

6. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

7. Süreyi iyi kullandınız mı? (18saat)   

 

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 

Aşağıda verilen sorularda doğru seçeneği işaretleyerek faaliyette kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçünüz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon kalıp setinin elemanlarından biri değildir? 

A) Üst kalıp plakası 

B) Erkek kalıp plakası 

C) Erkek kalıp 

D) Alt kalıp plakası 

2. Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon kalıp setinde yapılması gereken talaşlı imalat 

işlemidir? 

A) Kalıp boşlukları 

B) Destek 

C) Alt kalıp plakası 

D) Hiçbiri 

3. Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon kalıp seti siparişi verilirken dikkat edilmesi 

gereken kriterlerden biri değildir? 

A) İtici çalışma mesafesi 

B) Kalıpta kullanılan cıvata sayısı 

C) Dişi kalıp plakası ölçüleri 

D) Erkek kalıp plakası ölçüleri 

4. Kalıp elemanları için ham malzeme ölçüsü siparişi verilirken aşağıdakilerden hangisi 

dikkate alınır? 

A) Üretim süresi 

B) Üretim sayısı 

C) Referans yüzeyleri 

D) Talaşlı işleme payları 

5. Dişi ve erkek kalıplarının dişi ve erkek kalıp plakasına montajı için açıldığı yuvalara 

ne ad verilir? 

A) Maça 

B) Havuz 

C) Kalıp boşluğu 

D) Kalıp 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Daha önce yapılan dişi kalıp ile dişi kalıp plakasının ve erkek kalıp ile erkek kalıp 

plakasının birbirleriyle uyumlu çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Varsa hatalarını 

gideriniz. 

 

Şekil 2.41: Dişi kalıp ve dişi kalıp plakasının montajı 

 

Şekil 2.42: Erkek kalıp ve erkek kalıp plakasının montajı 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 77  

 KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Montajı yapılan parçaların arasındaki boşluk 

toleranslarının istenilen standartlarda olup olmadığını 

kontrol ettiniz mi? 

  

3. Montajı yapılan parçalarda kasıntı olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 

  

4. Montajda kullanılan cıvataların başlarının plakaya gömülü 

olup olmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

5. Montajı yapılan erkek lokmaların erkek kalıp plakasından 

eşit yükseklikte çıkıp çıkmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

6. Erkek lokmaların erkek kalıp plakasına 90º dik olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

7. Dişi kalıp ile dişi kalıp plakasının yüzeylerinin aynı 

seviyede olup olmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

8. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz 

mi? 

  

9. Süreyi iyi kullandınız mı? (3 saat)   

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ -1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 B 

4 D 

5 D 

6 B 

7 A 

8 C 

9 C 

10 B 

11 D 

12 B 

13 A 

14 B 

15 C 

16 D 

17 A 

18 B 

19 D 

20 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 B 

4 D 

5 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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