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AÇIKLAMALAR 
ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI Plastik Rotasyon Kalıpçılığı -1 

MODÜLÜN TANIMI 

Plastik rotasyon kalıpları, rotasyon kalıplamada 

kullanılan plastikler, plastik rotasyon kalıp özellikleri ile 

ilgili bilgilerin verilerek rotasyon kalıbı üretme 

yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  

YETERLİK Plastik rotasyon kalıplarını üretebilmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Değerli öğrenci, bu modül ile gerekli ortam 

sağlandığında Plastik Ekstrüzyon Makinesinin kontrol ve 

bakımını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Plastik ekstrüzyon makinelerinin bakım 

prosedürlerini kurallarına uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

2. Plastik ekstrüzyon makinelerinin periyodik 

bakımlarını kurallarına uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam;  Atölye, 

Donanım: Bilgisayar, cad-cam programları, gönye, 

cetvel, plotter, çizim kâğıdı, tesviyecilik araç gereçleri, 

markalama gereçleri,  talaşlı üretim makineleri, kaynak 

araç ve gereçler, sac metal şekillendirme araç ve 

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 vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Plastik ham maddenin ürün hâline gelmesi amacıyla kullanılan tüm şekillendirme 

teknikleri içinde kalıp vazgeçilmez bir elemandır. Kullanılan üretim tekniğine özel kalıp 

kullanılması gerekir. Değişen özelliklerle kalıplar, içine konan veya enjekte edilen ham 

maddeye ısı altında kendi şeklini kazandırarak imalatta görev alır. Kalıptan yüzlerce ürün 

elde edilmekte ve bu ürünler birçok insan tarafından kullanılmaktadır. 

 

Rotasyon kalıpçılığı modülleri içinde belirtildiği gibi bu teknik ile imal edilen 

ürünlerin boyutsal ve şekilsel farklılıkları kullanılan kalıplara da yansımıştır. Rotasyon, 

üretim tekniği içinde de kalıp üretimin olmazsa olmaz elemanıdır. 

 

Bu modülün amacı sizlere plastik rotasyon kalıplarının özelliklerine, teknik 

çizimlerine ve montaj özelliklerine yönelik yeterlilikleri kazandırmaktır. 

 

 

GİRİŞ 
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 3 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında plastik rotasyon kalıplarının imalata uygun yapım 

resimlerini çizebileceksiniz. 

 

 

 
 

 Plastik rotasyon kalıpları hakkında araştırma yapınız. 

 Plastik rotasyon kalıplarının montaj özelliklerini araştırarak sınıfa sununuz. 

 

1. PLASTİK ROTASYON KALIPLARI VE 

YAPIM RESİMLERİNİN ÇİZİMİ 
 

Cisimlerin bir merkeze bağlı değişik dönme yolları izleyerek hareket etmesine 

rotasyon  (döngüsel) denir. Plastik ham maddelerin şekillendirilmesi için kullanılan üretim 

yöntemlerinden olan rotasyon kalıplama teknolojisi ile güncel hayatta karşımızda var olan 

çok sayıda plastik araç ve gereçlerin üretimi gerçekleştirilmektedir. 

 

Resim 1.1: Rotasyon kalıplama ürünleri 

Plastik ham maddeye rotasyon tekniği kullanılarak şekil verilmesinin temel amacı, 

şekli çok karmaşık veya ölçüleri çok büyük malzemelerin üretimini mümkün hâle 

getirmektir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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1.1. Rotasyon Kalıplarının Tanımı 
 

Uygun plastik ham madde ile plastik ürünlerin imalatı için istenilen ürün boşluğuna 

göre hazırlanmış ürün şeklini farklı eksenlerde dönerek sağlayan kalıplara plastik rotasyon 

kalıpları denir.  

 

Resim 1.2: Rotasyon yöntemiyle üretim 

Rotasyonda kalıp teknolojisi üç aşamalı, basınçsız bir kalıplama prosesidir.  

1. aşama: Isıtma aşamasıdır. Isıtma aşaması boyunca kalıp 2 eksende yavaş yavaş 

döner. Isı, kalıp içinde üretilecek ürünün ağırlığı kadar konulan malzemeyi eriterek kalıbın iç 

yüzeyinin şeklini almasını sağlar. 

 

2. aşama: Kalıp ısıtma istasyonundan çıkarılarak soğutma istasyonuna gönderilir ve 

burada hava ve su kullanılarak soğutma işlemi serbest soğutma şeklinde gerçekleştirilir. 

 

3. aşama: Boşaltma - yükleme aşamasıdır. Bu aşamada parça kalıptan çıkartılarak 

yerine yeni ham madde konur.  

 

Şekil 1.1: Rotasyon üretim basamakları 
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Bir rotasyon kalıbı genel olarak dört ana bölümden oluşur  

 

 Kalıp boşluğu 

 Kalıp ayırma çizgisi 

 Ürün boşluğu 

 Kalıp çerçeve elemanları  

 Kalıp ayırma flanşı 

 Kalıp dış yüzeyi 

 Kalıp duvarı 

 Kalıbın makineye bağlantı yüzeyi 

 Kapatma sistemi 

 Yay ve montaj çubuğu 

 Montaj kilitleme sistemi 

 Kalıp birleşme stop yüzeyi 

 

Şekil 1.2: Rotasyon kalıbı iç yapısı 

Rotasyon teknolojisi ile üretimine karar verilen her ürün için bir kalıp hazırlanır. 

Resim 1.4’te değişik ürün şekilleri için hazırlanmış bir rotasyon kalıphanesi görülmektedir. 

Rotasyon kalıp tekniği dünya genelinde plastik ürün imalatında sıkça kullanılan tekniklerden 

biridir. Rotasyon kalıp tekniğinin birçok avantajı vardır.   

 

 Diğer tekniklere nazaran daha esnek kalıp dizayn edilmesine olanak verir.  

 Farklı renk ve kalınlıkta üretim yapma imkânı sağlar. 

 Ürünün kesin ölçülerine çok yakın üretilmesine, toleranslı olmasına imkân 

verir.  

 Daha az detay çalışması gerektirir.  

 Rotasyonla kalıplama tekniğinin tasarımı ve üretimi hızlıdır. 

 Diğer plastik üretim yöntemlerindeki kalıplardan daha ekonomiktir.  
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Resim 1.3: Rotasyon kalıphanesi 

1.1.1. Rotasyon Kalıplarının Çeşitleri 
Rotasyon kalıplarını kullanılacağı tezgâha ve üretildiği malzemeye göre iki bölümde  

inceleyebiliriz. 
 

1.1.1.1. Kalıbın Bağlanacağı Tezgâha Göre Kalıplar 
  

Rotasyon kalıpları için tasarım ve üretim aşamalarından önce hangi tür makineye 

bağlanarak kullanılacaklarına dikkat edilmeli ve bu makinenin özellikleri göz önüne 

alınmalıdır. Plastik sektöründe kullanılan rotasyon tezgâhları ve bunlarda kullanılan kalıpları 

aşağıdaki gibi inceleyebiliriz. 

 

 Titreşimli ve dairesel hareketli rotasyon makinesi (Rock and roll machine): 

 

Bu tezgâhlarda kalıp iki yönlü hareket ederek kendi etrafında ve sağa sola hareketi 

aynı anda yapar. Bu hareketlerin bütünleşik ve aynı anda olmasından dolayı tezgâha 

bağlanacak kalıplar dayanıklı olmalıdır. Kaynaklarının temiz, bağlantı yerlerinin emniyetli 

olmasına dikkat edilmelidir  

 

Resim 1.3: Titreşimli ve dairesel hareketli rotasyon makinesi 
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 Mekik hareketli makine (Shuttle machine): 

 

Bu tezgâhlarda kalıp mekik hareketine benzer sağa - sola ve kendi etrafında dönerek 

iki yönlü hareket eder.  

 

Resim 1.5: Mekik hareketli makine 

 Tek kollu rotasyon makinesi (carousel machine): 
 

Bu tezgâhlarda kalıp T şeklinde tek bir kola montaj edilir. Yatay kol kendi etrafında 

dönerken dikey kol lunaparklarda atlı karınca hareketine benzer kendi etrafında dönerek iki 

yönlü hareket eder.   

 

Şekil 1.4: Tek kollu rotasyon makinesi 
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 Üç ve dört kollu rotasyon makineleri (three arms, four arms machine): 
 

Bu tezgâhlarda kalıbın üç veya dört kola bağlanmış merkezî bir noktadan kendi 

etrafında dönmesi ile beraber kolların da kendi etrafında dönme hareketi. 

 

Şekil 1.5: Üç ve dört kollu rotasyon makineleri 

1.1.1.2. Kullanılacak Ham Maddeye Göre Kalıplar 

Kullanılacak ham maddeye göre rotasyon kalıpları ikiye ayrılır. 

 

 Paslanmaz Çelik Sac Rotasyon Kalıpları 
 

Rotasyon üretim teknolojisinde çelik sac kullanılarak üretilen kalıpta montaj kolaylığı 

ve imalat hızı artmıştır. Resim 1.10’da görülen rotasyon kalıbının, çelik sactan yapılması ve 

boyutlarının çok büyük olması üretimde engel yaratmamıştır.  

 

Resim 1.6: Paslanmaz çelik sac rotasyon kalıpları  



 

 9 

DKP’den imal kalıplar sac metal işleme teknikleri uygulanarak elde edilen kalıplardır. 

Metal işleme teknikleri ile hazırlanmış kalıplar sac kesme, kıvırma, dövme ve kaynaklama 

işlemleri uygulanarak biçimlendirilir. Çoğu zaman, makineye girmeden sac malzemelerin 

yüzeylerinde bazı işlemlerin veya iyileştirmelerin yapılması gerekir (temizleme, taşlama, 

parlatma, kumlama ve çeşitli tekniklerle yapılan kaplama işlemleri gibi). 

 

 Alüminyum Rotasyon Kalıpları 
 

Rotasyon tekniği ile plastik ham maddeye şekil verilmesi sırasında kullanılan 

kalıpların içinde ısı iletim rezistansları bulunmaz. Kalıbın içindeki ham maddeye ürün 

şeklini vermek için Resim 1.8’de görülen fırınların içine konan kalıp dış yüzeyinden alev ile 

ısıtılır ve ham madde kalıbın şeklini alır. Bu nedenle kalıp malzemesinde ısı iletkenliğinin 

yüksek olması istendiğinden alüminyum kalıplar sıkça kullanılır.  

 

Resim 1.7: Fırın içinde rotasyon kalıpları  

Alüminyum malzemeye şekil vermek için dövme, haddeleme, presleme, delme ve 

kesme gibi temel ve basit işlemler kullanılabildiğinden rotasyon üretim tekniğinde 

alüminyum kalıpların kullanım sayısı artmıştır. Resim 1.8’de alüminyum ile üretilmiş bir 

rotasyon kalıp görülmektedir. 
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Resim 1.8: Alüminyum rotasyon kalıbı 

1.1.2. Rotasyon Kalıp Özellikleri 
 

Rotasyon kalıplarının plastik ham maddeye şekil verilirken çok kullanılan enjeksiyon 

ekstrüzyon ve şişirme gibi üretim tekniklerinde kullanılan kalıplardan önemli farkı, kalıbın 

içinde ısı soğutma sistemi olarak soğutma kanallarının olmayışıdır. Rotasyon kalıplarında 

soğutmada kalıp tezgâh dışına alınır ve hava ile soğutulur. Bu ısıtma ve soğutma 

sistemlerindeki farklılık sayesinde kalıpların üretimi basitleşmiştir. Kalıpları ısıtma 

fırınlarının içine yerleştirme ve döndürme (rotasyona) işlemlerini uygulamak için 

hazırlanmış kollara montaj yapılması gerekir.   

 

Resim 1.9: Dönen kollar arasında rotasyon kalıbı 
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Bir rotasyon kalıbında metal ayırıcı ve havalandırma boruları bir kalıbın vazgeçilemez 

elemanlardandır.  

 

Resim 1.10: Metal ayırıcı ve havalandırma boruları   

Ayrıca iki parçalı imal edilen rotasyon kalıplarının parçalarının birbirlerine emniyetli 

birleştirilmesi için metal kelepçeler kalıba ilave edilmiştir. Resim 1.11’de metal kelepçeler 

görülmektedir. 

 

Resim 1.11: Birleştirme kelepçeleri 
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Kalıbın içine ham madde konduktan sonra kalıp yarımlarının eş eksenli bağlanmasını 

sağlayan flanşlar ve pimler mevcuttur. 

 

Resim 1.12: Kalıp flanşları 

Kalıp yarımlarının emniyetli montajını sağlayan sökülebilir birleştirme 

elemanlarından cıvata ve somunlu bağlantılar kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.13: Kalıp cıvataları 

Bunların dışında rotasyon kalıplarının dönen kollara ve vinç zincirlerine bağlanmasını 

sağlayacak kısımlar vardır. Resim 1.14’te zincir bağlantı kısımları görülmektedir. 
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Resim 1.14: Kalıp özellikleri 

 Eğim açısı 

 

Kalıplanmış plastik ürünün kalıp üzerinden çıkarılmasını kolaylaştırmak için kalıplara 

eğim açısı verilir. Parça derinliğine bağlı olarak bu açılar, tek taraflı olarak 1/8° ile 4° 

arasında değişir. Eğer parça dizaynı kalıp boşluğu eğim açısının maksimum olmasına, 

özellikle sert polimerler basıldığında müsaade ediyorsa kalıp içi eğim açısını artırmak, kalıp 

açıldığında parçanın kalıp içine yapışmasını azaltır. Kalıp içine ürünün yapışması kalıbın 

kapanması sırasında kalıbın erkek ve dişi kısmına zarar verir. 

 

Şekil 1.6: Kalıp açısı 
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Ayrıca kalıplar enjeksiyon makinelerinde olduğu gibi yüksek basınç altında çalışmak 

üzere dizayn edilmediği için kalıbın maliyeti daha düşük olmakta ve kalıp üzerindeki 

değişiklikler kolayca yapılabilmektedir. Rotasyon bitmiş olan ürünün üzerine eklenebilecek 

parçaları üretim esnasında parçaya eklemeye izin verir (Örneğin; giriş - çıkış elemanları, 

maça elemanları, tutma elemanları, vidalama elemanları (insert) taşıma elemanları gibi). 

Ayrıca gömme insörtler ve maçalarda ürün tipine göre kullanılmaktadır. Resim 1.15’da 

maçalı bir kalıpla üretilmiş bir ürün görülmektedir. 

 

Resim 1.15: İnsert yapılmış bir ürün 

1.3. Plastik Rotasyon Kalıplarının Yapım Resimlerinin Çizimi 
 

Makineler ve kalıplar, birçok elemanın birleştirilmesiyle meydana gelir. Bu parçaların 

malzemesi, ölçüleri, işleniş özellikleri, yüzey kalitesi, kullanım amacı ve şekli çoğunlukla 

birbirinden ayrıdır. Parçaların üretimi için gerekli olan yukarıdaki bilgileri üzerinde 

bulundurur. Teknik çizimler yapım resmi olarak adlandırılır. Bir kalıp veya makinenin 

parçalarının üretilmesi için her bir parçanın yapım resimlerinin çizilmesi gerekir. Yapım 

resmi çizimi rotasyon kalıp üretiminin önemli aşamalarından biridir. Kalıp parçalarının 

üretimini yapacak kişiler yapım resimlerini okuyarak üretimi gerçekleştirebilirler. İmalat, iyi 

çalışan bir kalıpla herhangi bir soruna yol açmayan yapım resimlerinin çizimi ile mümkün 

olmaktadır. Yapım resmi teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmelidir. Yapım resminde 

eksik bilginin olmaması iş parçasını üretecek kişinin kafasında bir soru işareti oluşmasını 

engeller. 

  

1.3.1. Yapım Resminde Bulunması Gereken Unsurlar  
 

Kalıp yapımında gerekli olan parçaların üretimi için yapım resminde bulunması 

gereken unsurlar şunlardır: 

 

 Yeterli sayıda görünüş: Çizilen yapım resmi iş parçasını en iyi anlatacak 

şekilde çizilmelidir. Bazı iş parçaları, yapım resimlerinde tek görünüşle ifade 

edilebilirken bazı iş parçaları ancak iki ve daha fazla görünüşle anlaşılır bir 

şekilde çizilebilmektedir. İş parçasının en az kaç görünüşte anlaşılır bir şekilde 

çizilmesi gerektiğini belirlemek önemlidir.  
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 Ölçülendirme: Yapım resimlerinde mutlaka bulunması gereken bir unsurdur. İş 

parçasının imalatını yapacak kişinin elinde mutlaka o işe ait ölçüler 

bulunmalıdır. Yapım resimleri ölçülendirilirken eksik ölçü bulunmamalı, 

hesaplama gerektirmemeli ve resmin karışık gözükmesine neden olmamalıdır. 

 Gerekli durumlarda kesit alınması: İş parçası kaç görünüşle çizilirse çizilsin 

bazen delik, kanal, boşluk gibi kısımlar karışık görünebilir ve ölçülendirmeleri 

zor olabilir. İş parçalarının bu gibi yerlerden kesildiği varsayılarak kesit 

resimleri çizilir. Böylece daha anlaşılır ve kolay ölçülendirilebilir bir resim 

çizmek mümkün olur.   

 Toleranslar: İş parçalarının tam ölçüsünde, sıfır hatayla üretilemeyeceği 

düşünülürse iş parçası müsaade edilen hata payı içinde üretilmelidir. Yapım 

resimleri bu müsaade edilen hata miktarlarını içermeli, gerekli toleranslar resim 

üzerinde açıkça belirtilmelidir.  

 Yüzey kalitesi sembolleri: İş parçalarının yüzeyleri çeşitli metotlarla ve 

pürüzlülük değerleriyle işlenmektedir. Yapım resimleri bu işleme metotlarını ve 

pürüzlülük değerlerini içermelidir.  

 İş parçası ile ilgili açıklamalar: İş parçasının işlenmesinden önce, işlenmesi 

sırasında veya işlendikten sonra yapılması gereken bazı açıklamalar gerekebilir. 

Bu açıklamaların yapım resminin uygun bir yerinde veya antedinde belirtilmesi 

gerekir. 

 Antet: Antet, yapım resimlerin kimlik kartları gibidir. Yapım resimlerine ait 

montaj numarası, işin gereci, çizen, o resmin hangi komple resme ait olduğu 

gibi bilgileri içermektedir. Antetlerin teknik resim kurallarına uygun olarak 

oluşturulmaları önemlidir.   

 

1.3.1.2. Yapım Resminin Çizilmesinde İşlem Sırası 

 

Yapım resmi çizilecek parça çeşitli şekillerde olabilir. Ayrıca iş parçası şekilleri, 

simetrik, yarı simetrik veya karışık şekilli olabilmektedir. İş parçasının bu özellikleri dikkate 

alınarak uygun çizim sırası belirlenir. İş parçanın yapım resmi çizilirken yapılacak işlemler 

yapım resimlerinde bulunması gereken unsurlar dikkate alınarak belirli bir sıra izlenmelidir. 

 

  Çizim tasarımı yapılır (Örneğin görünüş sayısının tespiti, hangi parçaların tek 

olarak çizileceği, hangi parçaların birlikte aynı kâğıda çizileceği, ölçülerin 

nereye konulacağı, ölçeklerinin ne olacağı vb.). 

 Uygun kâğıt boyutunun seçimi yapılır (Örnek: A0-A1-A2- A3- A4-A5). 

 Simetrik parçalarda iki temel eksen öncelikle çizilir. Simetrik olmayan 

parçalarda öncelikle bir temel eksenle referans yüzeyi çizilir. Ana kenar ve 

eksenlerin çizimi yapılır. 

 Görünüşlerin çizimi yapılır. 

 Ölçülendirme yapılır. 

 Yüzey işaretleri ve toleranslar oluşturulur. 

  Varsa diğer bilgiler yazılır. 

  Antet oluşturulur. 
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Yapım resmi çizilirken parçanın şekli ve büyüklüğü dikkate alınmalıdır. Görünüşlerin 

tespit edilmesinden sonra kâğıt büyüklüğü, resim alanının uygun kullanılması ve 

yerleştirilmesi çok önemlidir. Kâğıdın yatay veya dikey tutulmasına, kenar boşluklarına ve 

görünüşler arası boşluklara dikkat edilir. Aşağıdaki resimlerde bir kalıbın yapım resmi çizimi 

bilgileriyle birlikte, işlem sırasıyla anlatılmaktadır. 

 

 Birinci işlem ana eksenlerin çizimi: Çizim tasarımı yapılarak görünüşler, 

açıklamalar, ölçülendirme ve yüzey işaretleri dikkate alınarak resmin kâğıdın 

neresine yerleştirileceği belirlenir. Bu alana simetrik parçalarda iki ana eksen; 

simetrik olmayan parçalarda bir eksen, bir ana kenar çizilir.  

 İkinci işlem ana ölçülerin (kenarların) çizilmesi: Resmin ana kenarları, ana 

eksenler referans alınarak çizilir. 

 Üçüncü işlem diğer eksenlerin çizilmesi: Resimde bulunan diğer eksenler 

çizilir.  

 Dördüncü işlem dairelerin ve varsa yayların çizimi: Doğrusal çizgiler 

dışındaki daire, elips, radyüs ve yay gibi kısımlar çizilir.  

 Beşinci işlem ayrıntılı kısımların çizilmesi: Resimdeki detay kısımlar diğer 

ana çizgiler çizilmeden önce çizilerek tamamlanır.  

 Altıncı işlem yardımcı çizgilerin çizilmesi ve taramaların oluşturulması: 

Diğer yatay ve dikey çizgiler ve tarama çizgileri çizilir ve resim tamamlanır. 

 Yedinci İşlem ölçülendirme: Yüzey işaretleri, yüzey kaliteleri, boyut, şekil ve 

konum tolerans işaretleri çizilir, varsa diğer bilgiler yazılır.  

 Sekizinci işlem:Yazı alanı ve tolerans antedi çizilip doldurulur.  

 

Şekil 1.7: Rotasyon kalıbı yapılacak ürün 
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Şekil 1.8: Yapım resmi çizilecek rotasyon kalıbı  

 

Şekil 1.9: Ana eksenlerin çizimi 
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Şekil 1.10: Ana çizgilerin çizimi 
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Sekil 1.11: Diğer çizgilerin tamamlanması   

 

Şekil 1.12: Diğer çizgilerin tamamlanması 
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Şekil 1.13: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi 

 

Şekil 1.14: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi 



 

 21 

 

Şekil 1.15: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi  

 

Şekil 1.16: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi 
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Şekil 1.17: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi  
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Şekil 1.18: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi 

 

Şekil 1.19: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi  
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Şekil 1.20: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi 

 

Şekil 1.21: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi  
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Şekil 1.22: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi 
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Şekil 1.23: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi  
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Şekil 1.24: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi 
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Şekil 1.25: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi 
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Şekil 1.26: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi  

 

Şekil 1.27: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi 
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Şekil 1.28: Kalıp elemanı yapım resmi çizimi 

  

Ölçek

1/10

Gövde üst

Parçanın Adı

Resim Numarası

001.00

MAZHAR ZORLU 

PLASTİK END. MESLEK 

LİSESİ

70 lt SU DEPOSU ROTASYON KALIBI

Onay
Kontrol
Çizen

Tarih Adı Soyadı İmza

Sayı Montaj Nr. Resim Nr. AçıklamaGereç

1

Gövde alt1
4
1

Kalıp yarımı yanı
Ayak

2 Ayak yanı
4

1
Alt kalıp yarımı federi

Boğaz
1

001.01
001.02
001.03
001.04
001.05
001.06
001.07

001.08

1

Boğaz kapağı
1

DIN 3.4265

DIN 3.4265
DIN 1.4140

DIN 1.4140

DIN 1.2316
DIN 1.2316

DIN 1.7131
DIN 1.7131

Kadir Devren

Mustafa Yılmaz
Tekin Balkız

15.10.2007
20.10.2007
21.10.2007

2

4

8

3

5

7
6

DIN 3.4265

DIN 1.4140
DIN 1.2316
DIN 1.2316
DIN 1.4140
DIN 1.7131

DIN 1.7131

001.12

001.10
001.11

001.15
001.16

001.13
001.14

12

10
11

16
15

13
14Kısa delikli profil

Uzun delikli profil

Yalıtım kapağı
Üst kalıp yarımı federi

Allen başlı cıvata M10x60

Uzun deliksiz profil

Kısa deliksiz profil

Dik profil

4

1
2

4
8

16

4
4

001.09

M10 Somun

32

001.17 DIN 1.7131 Hazır

HazırDIN 1.7131001.19
M10 Rondela

Parça Toplam Sayısı107
16

HazırDIN 1.7131001.18
19
18

17

9

1

2

Yalıtım boğazı DIN 1.7131

8

7

9

10

16

14

15

5

4

3

6

11

12

13

17

18

19
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki PE çöp tenekesinin rotasyon tekniği ile üretimi için gerekli plastik rotasyon 

kalıbının montaj resmini ve kalıbı oluşturan parçaların yapım resimlerini işlem 

basamaklarına dikkat ederek yapınız. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 

  Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

  Üretim için kullanılacak rotasyon tezgâhını 

inceleyiniz. 

 Ürün ham maddesine dikkat ediniz. 

  Ürün şekil ve ölçülerinin bulunduğu teknik 

çizimi inceleyiniz. 

 

 Ürünün teknik resmini inceleyiniz. 

 Ürün özelliklerine göre kalıp ham maddesine 

karar veriniz. 

 Ürün ölçülerine göre seçilecek kalıp ham 

maddesinin kesilecek ölçülerine karar veriniz.  

 

 Ana  eksenleri  çiziniz. 
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 Ana çizgileri çiziniz. 

 

 Daireleri ve yayları çiziniz. 

 

 Ayrıntılı kısımları çiziniz (Sac levhanın 

açınımını ve kıvırma eksenini belirtiniz.). 

 

 

 

 

 

  Yardımcı çizgileri ve tarama kısımlarını 

çiziniz. 
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  Resmi ölçülendiriniz. 

 Kalıbı oluşturan diğer parçaların aynı şekilde 

yapım resimlerini çiziniz. 

 

 Detay resimlerine dikkat ederek kalıbın montaj 

resmini çiziniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Kullanılacak rotasyon tezgâhına dikkat ettiniz mi?   

3. Ürünün teknik resmini incelediniz mi?   

4. Ana eksenleri çizdiniz mi?   

5. Daireleri ve yayları çizdiniz mi?   

6. Ayrıntılı kısımları çizdiniz mi?   

7. Yardımcı çizgileri ve tarama kısımlarını çizdiniz mi 

(gerektiğinde)? 
  

8. Resmi ölçülendirdiniz mi?   

9. Kalıbı oluşturan parçaların yapım resimlerini çizdiniz mi?   

10. Detay resimlerine dikkat ederek kalıbın montaj resmini çizdiniz 

mi? 
  

11. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

12. Süreyi iyi kullandınız mı (10 saat)?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye” geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.    

 

1. Rotasyon kalıplama teknolojisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Rotasyon kalıplamada ürün kalıptan iticiler ile çıkartılır. 

B) Rotasyon kalıplamada kalıp, ısıtma işleminde geçerken döner. 

C) Rotasyon kalıplamada kalıp, birden fazla farklı eksenlerde döner. 

D) Rotasyon kalıplamada kalıp soğutma işlemi, hava veya su ile yapılır. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi rotasyon kalıbı ana bölümlerinden değildir? 

A) Kalıp boşluğu 

B) Kalıp çerçeve elemanları 

C) Kalıp yolluğu 

D) Kalıp kapatma sistemi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi rotasyon kalıbı çeşitlerinden değildir? 

A) Paslanmaz çelik sac rotasyon kalıpları   

B) İtici sitemli rotasyon kalıpları   

C) Alüminyum rotasyon kalıpları   

D) Birden fazla kollu rotasyon kalıpları   

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir rotasyon kalıbının diğer plastik şekillendirme kalıpları ile 

arasındaki farklardan değildir? 

A)  Rotasyon kalıplarının içinde soğutma sistemi yoktur.  

B) Rotasyon kalıplarının büyük çoğunluğu paslanmaz çelik sacdan üretilir. 

C) Rotasyon kalıplarının üretimi hızlı ve ekonomiktir. 

D) Rotasyon kalıpları dış ortamda ısıtılır. 

 

5.  “Parçaların malzemesi, ölçüleri, işleniş özellikleri, yüzey kalitesi, kullanım amacı ve 

şekli gibi bilgileri üzerinde bulunduran teknik çizime ........................... denir.” 

cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 

A) Yapım resmi  

B) Montaj resmi 

C) Kroki resim 

D) Komple resim 

 

6. “Plastik rotasyon kalıp çiziminin ilk basamağı ………………….  dır.” cümlesinde boş 

bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 

A) Dairelerin  çizimi 

B) Yardımcı  çizgilerin çizimleri 

C) Ayrıntı çizgilerinin çizimi 

D) Ana eksen çizimleri 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. “Plastik rotasyon kalıp parçalarının montajlanmış olarak çizimine …………… 

diyoruz.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 

A)  Yapım resmi  

B) Montaj resmi 

C) Kroki resmi 

D) Detay resmi 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

Gerekli ortam sağlandığında rotasyon kalıplarının merkezleme ve bağlantı 

konumlarını istenilen hassasiyette yapabileceksiniz. 

 

 

 

Çevrenizde ekstrüzyon makineleri ile üretim yapan plastik işleme fabrikalarını ziyaret 

ederek; 

 Plastik rotasyon kalıplarının bağlantı özelliklerini araştırınız. 

 Plastik rotasyon kalıplarında kullanılan bağlantı elemanları araştırınız 

 

2. MERKEZLEME VE BAĞLANTI 

KONUMLARININ BELİRLENMESİ  
 

Merkezleme ve bağlantı konumlarının belirlenmesi için öncelikle kalıp elemanlarının 

referans yüzeyleri işlenmelidir. Referans yüzeyleri iş parçasının ilk olarak işlenecek 

yüzeyleridir. Diğer yüzeyler ve iş parçasının detayları bu kenarlara bağlı olarak markalanır 

ve işlenir. Bu nedenle referans yüzeylerinin doğru seçilmesi çok önemlidir.  

 

2.1. Kalıp Referans Yüzeylerinin İşlenmesi 
 

Referans yüzeyleri belirlenirken iş parçasının geometrik şekli ve kullanılacağı yer 

dikkate alınmalıdır. Referans yüzeyi genellikle prizmatik iş parçalarında altı yüzeyden 

birbirine komşu üç yüzey, silindirik iş parçalarında en büyük çap ve en geniş alın yüzeyi 

seçilir. Şekil 2.1’deki prizmatik iş parçasında 1, 2 ve 3 numaralı yüzeyler referans yüzeyi 

olarak alınabilir. Şekil 2.2’deki silindirik iş parçasında 1 ve 2 numaralı yüzeyler referans 

yüzeyi olarak alınabilir. 

 

Şekil 2.1: Prizmatik referans yüzeyleri         Şekil 2.2: Prizmatik referans yüzeyleri 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Referans yüzeyleri sayesinde kalıp parçaları birbirlerine birleşir ve üretime hazır hâle 

gelir. Rotasyon kalıbı üretiminde referans yüzeylerin işlenmesi amacıyla matkap tezgâhı, 

freze tezgâhı gibi takım tezgâhları kullanılabilir  

 

Resim 2.1: Takım tezgâhları 

Rotasyon kalıplarının fazla sayıda parçadan oluşmaması ve kullanılan malzemelerin 

işleme özelliği nedeni ile kalıp parçalarının birbirlerini tam karşılama yüzeyleri olması 

yeterlidir. Bu amaca ulaşmak için el zımpara makinesi kullanılır. 

Resim 2.2: Zımpara makinesi 

2.2. Kalıp Elemanlarının Markalanması 
 

Referans yüzeylerinin işlenmesi tamamlandıktan sonra ana ölçülerin işlenmesi için iş 

parçasının uygun markalama aletleri ile markalanması gerekir. İş parçası, Temel Talaşlı 

Üretim–1 modülündeki markalama bilgilerinden yararlanılarak ana ölçülerinde markalanır. 
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Resim 2.3: İş parçasının markalanması  

 

Şekil 2.3: Referans yüzeylerine göre markalanmış bir iş parçası 

Kalıp plakasının referans yüzeylerine göre markalanmasındaki işlem sırası aşağıda 

açıklanmıştır (Şekil 2.3).  

 

 İş parçasının markalanacak kısmına, markacı boyası sürülür. 

 İş parçası işlenen referans yüzeylerinden biri üzerinde pleyite yerleştirilir ve 

arkası V yatağına dayatılır (Resim 2.4). 

 Mihengir gerekli yükseklik ölçüsünde ayarlanır. 

 İş parçası sıkıca tutularak mihengir aracılığı ile çizilir.  

 İş parçasının diğer yüzeyleri de bu şekilde markalanır. 

 Markalama çizgilerinin kaybolmaması ve daha iyi gözükmesi için noktalama 

işlemi yapılır. 

 

Burada çizgilerin net bir resimde gözükmesine, aynı yerde iki veya daha çok çizgi 

oluşmamasına dikkat edilmelidir.  
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Resim 2.4:  İş parçasının V yatağına dayatılması 

 

Resim 2.5: İş parçasının markalanması  

Resim 2.6’da bir rotasyon kalıbı üretim sacının markalanması görülmektedir. 

 

Resim 2.6: Sac malzemenin markalanması  

2.3. Ana Ölçülerin Oluşturulması 
 

Rotasyon tekniği ile üretimde kullanılan kalıpların diğer kalıplardan en önemli farkı 

imalatının ekonomik oluşudur. Bunun nedeni,  kalıp üretimi için kullanılan ham maddenin 

ucuz ve işçiliğinin zor olmamasıdır. DKP’den imal kalıplar, metal işleme teknikleri 

uygulanarak elde edilen kalıplardır. Ayrıca rotasyon kalıpları enjeksiyon makinelerinde 
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olduğu gibi yüksek basınç altında çalışmak zorunda kalmadıkları için sac malzeme gibi ince 

malzemeden üretilebilmektedir. Böylece kalıp üzerindeki değişiklikler kolayca 

yapılabilmektedir. 

 

Resim 2.7: Şekillendirilen bir rotasyon kalıbı 

Kalıbın tasarım çizimine göre referans yüzeyleri işlenen ve ana ölçüsünde markalanan 

iş parçası, ana ölçülerine getirilmek üzere kalıp üretim ham maddesi kaynaklama işlemleri 

ile markalama çizgileri sürekli takip edilerek ana ölçülerinde işlenir. Yüzeylerin birbirine 

olan paralel ve dikliklerine mutlaka dikkat edilmelidir. Ana ölçülerinde uygun takım 

tezgâhlarında işlenir. Kalıp referans yüzeylerine göre ana ölçülerin işlenmesi için işlem sırası 

aşağıda açıklanmıştır: 

 

 Kalıp ham maddesinin çeşitlerine dikkat edilir. 

 İş parçası daha önce işlenen referans yüzeylerinden mengeneye veya altlığa 

oturtularak ana ölçülerinde işlenmelidir. 

 Yüzey önce kaba bir şekilde işlenir. 

 Ham maddenin yüzeyi teknolojik kurallara dikkat edilerek kaynak yapılır. 

 İşlemin referans yüzeylerine 90°  dik olup olmadığı gönye ile kontrol edilir. 

 Yüzey kaynak çapaklarından temizlenir. 

 Yüzeylerin diğer yüzeylere paralelliği ve 90° dikliği gönye ve ölçü aletleri ile 

kontrol edilir. 

 Bütün kenarların ölçülerinde olup olmadığı kumpas, çelik cetvel veya 

mikrometre ile kontrol edilir. 
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Resim 2.8: Rotasyon kalıbı 

Resim 2.8’de ana ölçüleri oluşturulmuş iki parçalı koltuk rotasyon kalıbı 

görülmektedir. Bu kalıbın ikili üretim anı Resim 2.9’da görülmektedir.  

 

Resim 2.9: Rotasyon kalıbının üretimi 

2.4. Kalıp Elemanlarının Birleşme Konumlarının İşlenmesi 
 

Ürünün karmaşık ve hacimsel olarak büyük olması nedeni ile kalıp bazen parça parça 

üretildiğinden kalıbı oluşturacak parçalar sökülebilir ya da sökülemeyen birleştirmeler ile 

montajları yapılır. Böylece montajlarda kaynak veya cıvata - somunlu bağlantılar kullanılmış 

olur. Resim 2.10’da cıvatalı birleştirme konumu için üzerinde delikler bulunan kalıp 

görülmektedir. 
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Resim 2.10: Cıvatalı montaj yapılacak kalıp 

Hazırlanan kalıplar, genelde L lamaların üzerine flanşla  birbirlerine montajlanır. 

Resim 2.11’de L profile oturtulmuş bir kalıp görülmektedir.  

 

Resim 2.11: L profile montaj edilmiş kalıp 

Resim 2.12’de iki parçalı bir bidon rotasyon kalıbının parçalarının birleşme konumu 

görülmektedir. 
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Resim 2.12: Kalıp birleşme yüzeyleri 

İki parçanın birleşme yüzeyi düz ve pürüzsüz olmalıdır. Parçalar el kilitlemeli kelepçe 

ile birbirine bağlanır. 

 

Resim 2.13: Kalıp birleştirme kelepçeleri 

Resim 2.13-1’de kalıbın birleşme konumundaki üst yarısı erkek flanş bölümü 

bulunmaktadır. Resim 2.13-2’de kalıbın alt yarımındaki flanş karşılığı boşluk görülmektedir. 
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Resim 2.14: Kalıp flanşları 

Kalıptaki bu tür farklı boşluklar parmak freze ucu ile freze tezgâhında işlenebilir  

   

Resim 2.15: Kalıpçı frezesi ve çakısı 

 Freze Çakılarının Malafalara Bağlanması 

 

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

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

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

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

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

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

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

somunu uygun bir anahtarla sıkıştırılır. 
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Resim 2.16: Mors konik saplı malafa ve freze çakısı 

Freze çakısı malafa miline takılırken malafa üzerinde serbestçe kaymalıdır. Çakıya 

çekiçle vurulmamalıdır. Aksi hâlde malafa mili bozulabilir, çakı da kırılabilir. 

 

Resim 2.17: Freze tezgâhı üst başlık ve aparatları 
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Malafa somunu ön yatak çıkarılmadan gevşetilmelidir. Aksi hâlde malafa mili eğilir. 

 

Resim 2.18: Malafa miline takılan freze çakısı 

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

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

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

 

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

bilezikler kullanılarak malafa vidası alından sıkıştırılır. 

 

Resim 2.19: Kısa malafa mili ve uç vidasının dik başlığa takılışı 

  



 

 49 

 Saplı Freze Çakılarının Pens Adaptörü ve Tutucularla Bağlanması 

 

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

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

 

 

Resim 2.20: Parmak freze çakısının pense takılışı ve sıkılması 

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

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

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

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

  

Resim 2.21: Pens adaptör takımı ve malafa mili 

2.5. Bağlantı ve Merkezleme Deliklerinin İşlenmesi 
 

Plastik rotasyon kalıpları birden fazla parçadan meydana gelmiştir. Özellikle ürüne 

şekil veren dişi ve erkek kalıbın desteklenmesi, kalıp yarımlarının dönen kollara bağlanması 

için birçok birleştirme bölgesi bulunabilir. Bu plakaların birbirine bağlanması, hareketli 

olanların da merkezlenmesi gerekir. Ayrıca kalıp yarımlarının ürün elde ederken açılıp 

kapanması sırasında aynı eksende hareket etmeleri gerekir. Birbirine bağlanacak aynı 

eksende hareket edecek ve aynı konumda açılıp kapanacak kalıp elemanlarının aynı eksende 
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olması son derece önemlidir. Resim 2.22’de cıvatalı birleştirme için üzerinde delikler 

bulunan kalıp görülmektedir. 

 

Resim 2.22: Cıvatalı montaj yapılacak kalıp 

Plakaların ve diğer elemanların birbirine bağlanması ve kılavuzlanması için cıvata, 

pim, itici ve kolon delikleri gibi deliklerin tam ekseninde ve yüzey kalitesinde oluşturulması 

gerekir. Delikler oluşturulurken birbiriyle aynı eksende olması gereken deliklerin bulunduğu 

plakalar beraber işlenir. Aksi takdirde deliklerin aynı eksende olması çok zor olacaktır. 

Beraber delinecek plakalar birbirine işkence, kazancı mengenesi veya kaynak puntasıyla 

tutturulur ve delinir. Beraber delinecek kalıp elemanlarından en uygun olanı delik 

merkezlerinin markalanması için seçilmelidir. Seçilen bu kalıp plakasının komşu iki kenarı 

referans yüzeyi olarak kabul edilerek delinecek olan deliklere göre markalanır. Markalaması 

biten kalıp plakası ile diğer kalıp elemanı veya kalıp elemanları uygun resimde birbirine 

bağlanır ve delme işlemine geçilir. Kalıp plakalarının bağlantı ve merkezleme deliklerinin 

delinmesinde dikkat edilecek noktalar aşağıda açıklanmıştır.  

 

 Delinecek olan deliklerin plaka üzerinde markalanması gerekir. 

 Kalıp yarımlarını oluşturan elemanların montajında kullanılan merkezleme 

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

Kalıp yarımlarını oluşturan plakalar aynı anda delinir. 

 Kalıp yarımlarını oluşturan elemanlar sabitleştirilerek çapraz iki ya da dört 

köşeden kullanılacak olan cıvataya uygun diş dibi çapında delinir. 

 Yapım resmine göre havşa açılacak deliklere havşa açılır (Havşa açılmasının 

sebebi, plakalar beraber bağlandığı zaman öpüşme yüzeylerindeki deliklerde 

çapak kalmamasıdır.). 

 Bağlama sırasında kullanılan cıvataların bütün plakalardan boşluklu olarak 

geçerken sadece bir plakada bağlama işlevini yerine getireceği unutulmamalıdır. 

 Eğer varsa merkezleme için gerekli sayıda pim deliği, toleranslara uygun olarak 

çapraz şekilde delinir. 

 Böylece bir kalıp yarımının merkezleme ve bağlama deliklerinin işlenmesi 

tamamlanmış olur. 

 Plakalar birleştirme elemanından sökülmeden önce her seferinde kalıbın aynı 

yönde montaj edilmesi için numaratör ile plakaların yanda kalan yüzeylerine 

aynı hizada numara vurulur. 
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 Cıvatanın serbest geçeceği delikler diş üstü çapında ve uygun boşluklarda 

genişletilir. 

 Cıvata başının gömüleceği kalıp plakasındaki delikler, cıvata başının çapından 

0,5 mm büyük matkapla cıvata başının yüksekliğinde, cıvata başının plakaya 

gömüleceği derinlikte delinir.  

 Vida açılacak deliklerin kılavuzları çekilir. 

 Raybalama payı bırakılan deliklerin raybalama işlemleri gerçekleştirilir. Diğer 

kalıp yarımı için aynı işlem tekrarlanır. 

 İki kalıp yarımı merkezlenip bağlandıktan sonra bu kez iki kalıp yarımında 

beraber işlenecek (özellikle dalıcı zımba ve dişi kalıp boşluğu merkezleri ve 

kolon merkezleri) plakalar tekrar sabitlenip gerekli olan diğer delikler aynı 

merkezde olacak şekilde işlenir.  

 

Bağlantı ve merkezleme delikleri, matkap tezgâhlarında işlenmektedir. Delik 

yüzeylerinin düzeltilmesi ve birleşme zamanında sorun yaratmaması amacıyla rayba isimli 

aparat matkap tezgâhına bağlanır, delinmiş deliklerin yüzeyi düzeltilir.  

 

Matkap ucu ile delinmiş, yüzeyi rayba ucu ile temizlenmiş merkezleme deliklerde 

cıvatalı bağlantı yapılabilmesi için deliğe vida dişi oluşturulması gerekir. Bunun için Resim 

2.23’de görülen kılavuz isimli aparat kullanılmalıdır.   

 

Resim 2.23: Vida dişi kılavuzları 

Rotasyon kalıplarında bağlantı ve merkezleme elemanları olarak kullanılan cıvata, 

somun, rondela, pim ve perçin gibi elemanlar Resim 2.24 görülmektedir.  

 

Resim 2.24: Kalıp bağlantı elemanları 
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Rotasyon kalıp parçalarının merkezlenmesi amacıyla Resim 2.26’da görülen 

merkezleme pimleri de kullanılmaktadır.  

 

Resim 2.26: Birleştirme pim delikleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bir önceki öğrenme faaliyeti içinde ve komple resmi verilen rotasyon kalıbının 

merkezleme ve bağlantı deliklerini markalayarak oluşturunuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Üretim için kullanılacak rotasyon tezgâhına 

dikkat ediniz. 

 Ürünün teknik resmini inceleyiniz. 

 

 Ürün özelliklerine göre kalıp malzemesine 

karar veriniz. 

 Ürün ölçülerine göre seçilecek kalıp 

malzemesinin kesilecek ölçülerine karar 

veriniz. 

 Ana ölçüleri markalayınız. 

 

 Kalıbın malzemesine karar veriniz. 

 Kalıp üretimi için markalama yapınız. 

 Kalıbın birleşme yüzeylerine dikkat ediniz. 

 

 Referans yüzeylerini doğru olarak 

belirleyiniz. 

 Referans yüzeylerini işlemek için uygun 

tezgâhı seçiniz. 

 Referans yüzeylerini işlemek için 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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kullanacağınız kesici takımları hazırlayınız. 

 İş parçasını kurallara uygun şekilde 

makineye bağlayınız. 

 Makine ayarlarını iş parçası malzemesi, 

yüzey kalitesi ve makine kapasitesini dikkate 

alarak yapınız. Uygun markalama aletlerini 

temin ediniz. 

 İşlediğiniz referans yüzeylerini temel alarak 

iş parçalarını ana ölçülerinde markalayınız. 

 Çizgilerin net bir şekilde gözükmesine özen 

gösteriniz. 

 Çizgilerin daha iyi gözükmesi için nokta 

vurunuz. 

 Kalıp parçaları birleşme ve 

merkezleme deliklerini deliniz. 

 

 Markalama çizgilerine dikkat edip uygun 

tezgâh kullanarak doğru ölçüdeki matkap ucu 

ile merkezleme deliklerini deliniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. İş güvenliği ile ilgili tedbirlerinizi aldınız mı?   

3. Kullanılacak rotasyon tezgâhını incelediniz mi?   

4. Ürünün teknik resmini incelediniz mi?   

5. Kalıp ham maddesine karar verdiniz mi?   

6. Referans yüzeylerini belirlediniz mi?   

7. İşlediğiniz referans yüzeylerini temel alarak iş parçalarını ana 

ölçülerinde markaladınız mı? 
  

8. Bağlantı ve merkezleme deliklerini oluşturdunuz mu?   

9. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   
10. Süreyi iyi kullandınız mı?   

 

 

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 olan şıkkı işaretleyiniz. 

 

1. Rotasyon kalıp parçalarının birleşme elemanı olarak aşağıdakilerden hangisi 

kullanılmaz? 

A) Cıvata ve somun 

B) Pimler 

C) Flanşlar 

D) Mafsallar 

  

2. Rotasyon kalıplarının dönen tezgâh kollarına bağlantısını sağlayan eleman 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kaynaklı birleştirme 

B) L profiller 

C) Alüminyum kalıp  parçası 

D) DKP saclar 

 

3. “Plastik rotasyon kalıpların montajında  kullanılan sökülemeyen birleştirmeye ………. 

denir?” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 

A) Cıvatalı birleştirme 

B) Somunlu birleştirme 

C) Kaynaklı birleştirme 

D) Pimli birleştirme 

 

4. Plastik rotasyon kalıplarının üretimine başlama öncesinde paslanmaz çelik sac 

malzeme üstüne teknik çizim ölçülerine dikkat edilerek yapılan işlemin adı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Markalama 

B) Birleştirme 

C) Kaynak yapma 

D) Delik delme 

 

5. İş parçasının ilk olarak işlenecek yüzeyidir. Diğer yüzeyler ve iş parçasının detayları 

bu kenarlara bağlı olarak markalanır ve işlenir. Bu yüzeyin adı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Markalama 

B) Birleştirme 

C) Referans yüzeyleri 

D) Delik delme 

 

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 
Aşağıda görülen rotasyon tekniği ile üretilecek dikey silindirik tank monoblok olarak 

lineer polietilen malzemeden imal edilecektir. Buna göre kullanılacak rotasyon kalıbının 

yapım resmini çiziniz, merkezleme ve bağlantı konumlarını belirleyiniz. 

 

Resim 2.27: Polietilen ürün 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

3. Kullanılacak rotasyon tezgâhına dikkat ettiniz mi?   

4. Ürünün teknik resmini incelediniz mi?   

5. Ana  eksenleri  çizdiniz mi?   

6. Ana  çizgileri  çizdiniz mi?   

7. Daireleri ve yayları çizdiniz mi?   

8. Ayrıntılı kısımları çizdiniz mi?   

9. Yardımcı  çizgileri ve tarama kısımlarını çizdiniz mi?   

10. Ölçülendirmeli resmi çizdiniz mi?   

11. Kalıbı oluşturan parçaların yapım resimlerini çizdiniz mi?   

12. Montaj teknik resmine dikkat ederek kalıbın çizimini 

sonlandırınız mı? 

  

13. Kalıp ham maddesine karar verdiniz mi?   

14. Referans yüzeylerini  belirlediniz mi?   

15. Bağlantı ve merkezleme deliklerinin yerlerini belirlediniz mi?   

16. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   
17. Süreyi iyi kullandınız mı (10 saat)?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 A 

6 D 

7 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 C 

4 A 

5 C 

 

 

 

 

 

 

 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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