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AÇIKLAMALAR 
ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik Kalıpçılığı  

MODÜLÜN ADI Plastik Vakum Kalıpçılığı -2 

MODÜLÜN TANIMI 
Plastik vakum kalıp malzemeleri, kalıp boşlukları ve 

özellikleri, kalıp boşluklarının üretim tezgâhlarında 

işlenmesi, vakum kanalı sistemleri ve vakum kanallarının 

üretim tezgâhlarında işlenmesi bilgilerini kullanarak vakum 

kalıbı yapma yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 

40/32 

 

ÖN KOŞUL 
Temel Beceriler, Teknik Resim, Bilgisayarla Çizim, 

Vakum Kalıpçılığı–1 modüllerini başarmış olmak 

YETERLİK Plastik vakum kalıplarını yapabilmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Vakum kalıplarının üretimini istenilen ürün 

özelliklerine uygun olarak yapabileceksiniz. 

Amaçlar  
1. Vakum kalıpları ürün formunu istenilen 

hassasiyette oluşturabileceksiniz. 

2. Vakum kalıplarının vakum kanallarını istenilen 

hassasiyette oluşturabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Tesviyecilik araç gereçleri, markalama gereçleri,  talaşlı 

üretim makineleri vb. araç ve gereçler 

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,  

 

Kalıplar seri üretimin vazgeçilemez unsurlarıdır. Kalıplar, üretimin daha kolay ve 

hatasız olmasını, ürünlerin özdeş olmasını sağlar. Kalıp imalatı, üretim öncesi aşamalardan 

yani üretime hazırlık aşamalarından biridir ve çok önemlidir. Üretimde kullanılacak kalıbın 

tasarımı ve kalitesi rekabet şartlarını da belirlemektedir. Tasarımı iyi yapılmış kaliteli bir 

kalıpla kısa zamanda çok sayıda ve kaliteli üretim rekabet, avantajlarını 

kuvvetlendirmektedir. 

 

Ülkemizde plastik sektörünün hızla büyümesiyle beraber plastik kalıp imalatı sektörü 

de hızla büyümektedir. Kalıp imalatı için bazı büyük plastik firmaları kendi bünyelerinde 

oluşturdukları kalıphanelerinden yararlanmaktadır. Burada kalıp imalatı ve bakımı 

yapılmaktadır. Buna rağmen birçok plastik firması, plastik kalıp imalatı yapan firmalara 

kalıplarını yaptırmaktadır. Kalıp imalatının ülkemizde gelişmesiyle birlikte yurt dışında kalıp 

yaptıran firmalarımızın sayısı gittikçe azalmıştır. 

 

Bu modülde vakum kalıbı elemanlarıyla vakum kanallarının özellikleri anlatılmıştır. 

Hedefimiz, talaşlı imalat makinelerini kullanarak vakum kalıp formunun ve vakum 

kanallarının oluşturulması yeterliliklerini kazandırmaktır.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında vakum kalıp formunu oluşturabileceksiniz. 
 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki plastik vakum kalıp üretimi yapan işyerlerini ve ilgili internet 

adreslerini ziyaret ediniz. 

 Plastik vakum kalıp malzemeleri, çeşitleri ve özellikleri hakkında araştırma 

yapınız. 

 Plastik vakum kalıplarının kalıp formlarının işlenmesi yöntemlerini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. PLASTİK VAKUM KALIPLARINDA 

KALIP FORMUNUN (ŞEKLİNİN) 

OLUŞTURULMASI 
 

 

Plastik vakum kalıpları genel olarak üretilmesi daha kolay kalıplar olmakla beraber, 

kalıbın oluşturulması esnasında farklı uygulamalarla karşılaşabiliriz. Bu farklı uygulamalar 

genel olarak, kalıbın yapıldığı değişik malzemeler ve formlardan kaynaklanmaktadır. 
 

1.1. Kalıp Çekirdeği Malzemesi 
 

Vakum kalıplarında çok fazla yüzey aşınması olmaz. Bu sebeple oldukça sert ve 

dayanıklı gereçler kullanmak gerekmez. İmalat çalışmalarında, ısı iletkenliği iyi olan bir 

gereç kullanılmalıdır. Çünkü biçimlendirilmiş parça kalıptan çıkarılmadan önce 

soğutulmalıdır. Az sayıdaki parça veya deneysel çalışmalar için bu husus pek önemli 

değildir. Deneysel çalışmalarda çoğunlukla ağaç veya alçıdan yapılmış kalıplar kullanılır. 
 

1.1.1. Alüminyum Kalıplar 
Bu kalıplar, hafif olması ve kaliteli yüzey elde edilmesi sebebiyle hassas işlere 

uygundur (Resim 1.1). 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 1.1: Alüminyum vakum kalıbı 

 

 Özellikleri: Çelikten dört kat daha fazla ısıl iletkenliği vardır. Düşük yoğunluğu 

nedeniyle kalıplar üçte bir oranında daha hafif olur, daha kolay taşınır. Hızlı 

talaş kaldırabilme özelliği sayesinde çok ekonomik işlenebilir. Isıl işlem 

gerektirmez. 
 

 Uygulamalar: Vakum kalıplarında, düşük miktarlı üretim yapacak şişirme 

kalıplarında çeliğe ekonomik bir alternatif teşkil etmektedir. 
 

 İşleme: Yüksek kesme hızları, alüminyum ve alaşımları gibi hafif metallerin 

işlenmesinde belirgin özelliktir. Çelik ve bakırdan daha az talaş kaldırmaya 

dirençleri vardır. Maksimum kesme hızları, uygun kesici takım malzemeleri ve 

makine ile elde edilebilir. 
 

 Yüzey işlemi: Alüminyum alaşımları takım çeliklerine göre korozyona daha 

çok dayanıklıdır. Bu yüzden işlem gerektirmez. 
 

Kalıplık alüminyumu değişik sektörlerde kullanmak mümkündür. Özellikle ayakkabı, 

tekstil, ilaç, plastik sektörleri ile kaynak kullanımı, üfleme, şişirme, vakum, enjeksiyon 

kalıbı, köpük, model, maket, mekanik parça imalatı ile CNC tezgâhlarında değerlendirilir.  
 

1.1.1.1. Alüminyum Hakkında Genel Bilgiler 
 

 Genel özellikler 
 

Metaller, medeniyetin gelişmesinde önemli görev yapmaktadır. Bu gelişme sürecinde, 

alüminyum kadar önemli rol oynayan az sayıda metal bulunur. Alüminyum kendine has 

özellikleri ile çok eski çağlardan beri bilinen, ağaç, bakır, demir ve çelik gibi birçok 

malzemeden daha önem kazanmış bulunmaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısından beri 

endüstriyel çapta üretilen çok genç bir metal olmasına rağmen, bugün bakır ve alaşımları, 

kurşun, kalay ve çinko gibi tüm demir dışı metallerin toplam kullanımından daha çok 

miktarda kullanılmaktadır. 
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Resim 1.2: Alüminyum malzeme 

 

 Alüminyumun genel özellikleri aşağıda verilmiştir: 
 

 Alüminyum hafiftir. Aynı hacimdeki bir çelik malzemenin ağırlığının 

ancak üçte biri kadardır.  
 

 Alüminyum, hava şartlarına, yiyecek maddelerine ve günlük yaşamda 

kullanılan pek çok sıvı ve gazlara karşı dayanıklıdır.  
 

 Alüminyumun yansıtma kabiliyeti yüksektir. Gümüşi beyaz renginin bu 

özelliğe olan katkısı ile beraber gerek iç gerekse dış mimari için cazibeli 

bir görünüme sahiptir.  
 

 Çeşitli alüminyum alaşımlarının mukavemeti, normal yapı çeliğinin 

mukavemetine denk veya daha yüksektir. 
 

 Alüminyum elastik bir malzemedir. Bu nedenle ani darbelere karşı 

dayanıklıdır. Ayrıca dayanırlığı düşük sıcaklıklarda azalmaz (Çeliklerin 

düşük sıcaklıklarda ani darbelere karşı mukavemeti azalır.).  
 

 Alüminyum, işlenmesi kolay bir metaldir. Öyle ki kalınlığı 1/100 

mm’den daha ince olan folyo veya tel hâline getirilebilir. 
 

 Alüminyum ısı ve elektriği bakır kadar iyi iletir. 
 

 Alüminyuma şekil vermek için döküm, dövme, haddeleme, presleme, 

ekstrüzyon, çekme gibi tüm metotlar uygulanabilir. 
 

1.1.1.2. Bazı Standart Alüminyum Malzemeler ve Özellikleri 
 

Etial 53 AlMg3 kalıplık levhalar; 2 mm ile 250 mm arasında kalınlıklarda 1100 X 

6000 mm ölçülerinde üretilmekte, istenilen ölçülerde kesimi yapılmaktadır. 2014, 5053, 

5054, 6082, 7075 serilerinde alaşımlı, kalıplık alüminyumlar, savurma ve kokil döküm 

tekniğiyle boşluksuz üretilen kalın etli borular, modelli dökümler ve alaşımlar 

üretilmektedir. 
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Malzeme Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 
Kul.Amacı için Ana 

Kriterler 

2017  0.70  
3.50 

4.50 

0.40 

1.00 

0.40 

1.00  
0.10  0.25  - - -  

Mekanik özellikleri, 

mukavemeti, 

işlenebilirliği, termal 

iletkenliği  

5083  0.40  0.10  
0.40 

1.00 

4.00 

4.90  

0.05 

0.25  
0.25  0.15  

Mekanik mukavemeti, 

işlenebilirliği, termal 

iletkenliği, kaynak 

yapılabilirliği, korozyon 

direnci,  

6061 0.70  
0.15 

0.40 
0.15  

0.80 

1.20  

0.04 

0.35  
0.25  0.15  

Mekanik mukavemeti, 

işlenebilirliği, termal 

iletkenliği, kaynak 

yapılabilirliği  

7075 0.50  
1.20 

2.00 
0.30  

2.10 

2.90  

0.18 

0.28  

5.10 

6.10 
0.20  

Mekanik mukavemeti, 

işlenebilirliği, termal 

iletkenliği,  

Tablo 1.1: Bazı standart alüminyum malzeme ve özellikleri 

 

 

MALZEME UYGULAMA YERLERİ  

2017  Mekanik uygulamalar, plastik teknolojisi 

5083  
Mekanik uygulamalar, plastik teknolojisi, araba, ticari taşıtlar ve gemi 

yapımı, açık hava ve kent donanımı 

6061 Mekanik uygulamalar, plastik teknolojisi 

7075 Plastik ve kalıpçılık sektöründe 

Tablo 1.2: Alüminyum malzemelerin uygulama yerleri 

 

EN AW- 7075 (7XXX Alaşımı) 

 

 

Tablo 1.3: EN AW- 7075 ( 7XXX Alaşımı ) kimyasal özellikleri 
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 Özellikleri: Kalıplık sert alüminyum olup sertliği kalınlığa bağlı olarak 175 HB 

- 200 HB arasında değişmektedir. Isıl iletkenliği yaklaşık olarak çeliğin 3 katı 

olup yoğunluğu 1/3'ü kadardır. Tamiratı kolay olup TIG kaynağı ile onarım 

yapmak mümkündür. İyi parlatılabilirliğinin yanı sıra işlenebilirliği 

mükemmeldir. Erozyonla rahatlıkla işlem yapılabilir.  

 Kullanım alanları: En önemli kullanım alanı şişirme ve vakum kalıplarının 

yapımıdır. Bunun dışında çeşitli makine ve tutucu aparatlarının yapımında, 

prototip amaçlı veya az baskılı plastik enjeksiyon kalıplarında kalıp malzemesi 

olarak kullanılmaktadır. 

EN AW–7075 

 

 
Tablo 1.4: EN AW–7075 kimyasal özellikleri 

 

 Özellikleri: Haddelenmiş yuvarlak sert alüminyumdur. Analiz bakımından 

lama ürünlere yakın bir analize sahip olması ile beraber görmüş olduğu ısıl 

işlemin ardından sertliği çapa bağlı olarak 175–185 HB arasında değişmektedir.  

 Kullanım alanları :  
Lama malzeme ile kombine bir şekilde tüm alüminyum kalıplarda kullanılabilir. 

 

 Kalıplık alüminyum: Thyral 200 
 

 Özellikleri : 
 

 Thyral 200, 200 HB sertliğinde özel alüminyum alaşımıdır.  

 Çok yüksek aşınma direncine sahiptir.  

 İşlenebilirliği, yüksek sertliği nedeni ile mükemmeldir.  

 Mükemmel parlatılabilirlik ve boyutsal hassasiyete sahiptir.  

 Thyral 200’ün mekanik özellikleri her yönde aynıdır.  

 Thyral 200’ün 7075 türü alüminyumlara kıyasla öze doğru 

sertleşebilirliği çok daha yüksektir.  
 

 Uygulamalar : 

Şişirme kalıpları, prototip enjeksiyon kalıpları, kalıp hamilleri, vakumla şekillendirme 

kalıpları. Düşük üretim miktarı amaçlanan plastik enjeksiyon kalıplarında yüksek sertliği 

nedeni ile çeliğe alternatif olarak kullanılabilir. Yüksek mukavemetli mekanik parçalar, 

ısıtma plakaları, makine tablaları, takım yatakları. 
 

 Mekanik özellikleri : 
 

Kalınlık  

( mm ) 

Sertlik  

( HB ) 

Çekme Mukavemeti 

( MPa ) 

Akma Mukavemeti 

( MPa ) 

Uzama  

( % ) 

< 100 190-200 660 590 8,3 
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100-200 180-190 610 540 5,7 

Tablo 1.5: Thyral 200 mekanik özellikleri 

 Fiziksel özellikleri : 
 

Özellik Birim  

Elastisite modülü ( kN / mm
2
) 71 

Özgül ağırlık ( g / cm
3 
) 2,84 

Isıl iletkenlik ( W / m.K ) 130-160 

Isıl genleşme katsayısı 20-100°C ( 10-6 / K ) 23,4 

Elektrik iletkenliği ( m / W.mm
2
 ) 22 

Tablo 1.6: Thyral 200 fiziksel özellikleri 

 

 Yüzey işlemleri : 
 

Alüminyum alaşımları, çeliklere göre korozyona daha dayanıklıdır. Thyral 200’ün 

sertliği 200 HB’dir, eğer daha yüksek sertliklere ihtiyaç duyulursa sert krom kaplama, nikel 

kaplama veya PTFE (teflon) kaplama yapılabilir. 
 

 7022* özel 
 

Kalıp endüstrisinin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiştir. 
 

 Malzemenin özellikleri 
 

Yüksek dayanım, iyi şekil koruma özelliği, çok iyi aşınma direnci, çok iyi 

işlenebilirlik özelliği vardır. 
 

 Teknik özellikler 
 

Çok iyi kesim yapılabilme özelliği/iyi kaynak yapılabilirlik, iyi eloksal, çok iyi 

bilenme ve yontulma özelliği, sert kromaja ve nikelaja uygunluk, orta düzeyde korozyon 

direnci vardır. 
 

 Uygulama alanları 
 

Yüksek dayanım isteyen makine parçaları, plastik şişe ve hazneler için şişirme, vakum 

ve enjeksiyon kalıpların yapımı, CNC tezgâhları makine parçaları ve yedek parçaları üretimi 

vardır. 
 

 2219* özel 
 

Kalıp endüstrisinin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiştir. 
 

 Malzemenin özellikleri 

Yüksek dayanım, yüksek ısıya dayanıklılık (250 ºC derece) iyi şekil koruma özelliği 

(Yüksek kuvvet altında da) vardır. 
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 Teknik özellikler 

Çok iyi kesim yapılabilme özelliği, çok iyi kaynak yapılabilirlik (uygun ön ısıtma ile), 

iyi aşınma direnci, iyi parlatılabilirlik, iyi aşındırma özelliği vardır. 

 Uygulama alanları 

Kalıp yapımı, yüksek dayanım gerektiren yapı elemanları, bağlama elemanlarında 

kullanılır. 
 

1.1.2. Polyester Kalıpları 
 

Elyaf takviyeli termoset polyester (reçine) ile yapılan kalıplara polyester kalıpları 

denir (Resim1.3). Polyester kalıbının yapılmasında el yatırması yöntemi ve püskürtme 

yöntemi kullanılır. Polyester kalıbının hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken 

konulardan biri sertleşme sırasında polyester kalıbında görülen çekmedir. Polyester reçinenin 

çekme özelliklerine göre model hazırlanmalı ve kalıp hazırlanmadan önce modeli en az beş 

altı kez kalıp ayırıcı sürülmelidir. 
 

  

Resim 1.3: Polyester kalıp 

 

1.1.2.1. CTP’nin Açıklanması 
 

CTP kavramının ifadesi cam takviyeli polyester anlamına gelir. “Fiberglas” olarak 

tanımlanan bu malzeme takviye elemanın termoset reçine içine yayılmasından oluşan bir 

kompozit malzemedir. Ayrıca dolgu maddeleri ve pigmentler gibi bazı malzemeleri de 

bünyesinde bulundurmaktadır. Cam elyaf takviyeli polyester genellikle sınırsız boyut, şekil 

ve renk olanakları sağlamaktadır. 

 CTP nin avantajlarını kısaca şöyle ifade edilebilir: 

 Avantajlı mukavemet / ağırlık oranı ve sertlik 

 Sınırsız kalıplama boyutları 

 Kolay üretim 

 Küçük sermaye yatırımı 

 Tasarım esnekliği 
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 Diğer malzemeler ile bağdaşma özelliği (takviye amacıyla köpük 

kullanımı) 

 Çok sayıda kimyasal maddeye dayanımı 

 İstenildiği takdirde yanmazlık özelliği 
 

Hacim kalıplarında, kalıp yüzeyine gelen bir darbede yüzeyde bir çökme veya bir iz 

oluşabilir. Elyaf takviyeli termoset polyester kalıplarında yüzeye gelen herhangi bir darbe 

karşısında bu gibi olaylar görülmez. Tesir kalkar kalkmaz yüzeyi eski hâline döner. 
 

Polyester kalıplarında kullanılan malzeme kimyevi maddelere karşı hiçbir metalin 

sağlayamayacağı bir mukavemet gösterir. Demir ve hatta çelikte görülen paslanma ve diğer 

korozyonlar elyaf takviyeli polyesterde görülmez.  
 

 

 

Resim 1.4: Büyük bir vakum kalıp ürünü 

 

Büyük parçaların (Resim 1.4) hacim kalıplarının yapılması, işçilik, zaman, enerji, 

maliyet giderlerinin fazla olmasına sebep olur. Bazı büyük parçaları kalıplarının 

yapılmasında bunun önüne geçilebilir. Elyaf takviyeli polyester kalıplarının yapımında 

işçilik, zaman, enerji, maliyet gibi faktörler minimum düzeyde olur.  
 

1.1.3. Ahşap Vakum Kalıpları 
 

Genellikle vakum kalıp üretiminde model yapımında kullanılan ahşap vakum kalıplar, 

yüksek hassasiyet istenmeyen, az sayıdaki üretimlerde de kullanılır (Resim 1.5). 
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Resim 1.5: Ahşap vakum kalıbı 

 

Ahşap vakum kalıp ve modeller şimşir ve gürgen gibi sert doku, iyi yüzey kalitesi ve 

çevre şartlarına dayanıklılık gibi özelliklere sahip ağaçlardan üretilmektedir. Ahşap vakum 

kalıpların üretilmesinde takım tezgâhları ve üç eksenli dekopaj makineleri kullanılmaktadır. 

Resim1.6’da ahşap bir vakum kalıbın işlenmesi görülmektedir. 
 

 

Resim 1.6: Ahşap vakum kalıbın işlenmesi 

 

Ahşap vakum kalıbı üretiminde kullanılan bazı ağaçlar ve özellikleri aşağıda 

tanıtılmaktadır. 
 

1.1.3.1. Şimşir Ağacı 
 

Karadeniz’in doğusundan Kastamonu ve Zonguldak’a kadar uzanan bölgede yetişir. 
 

 Yapısı: Şimşir, dağınık gözenekli bir ağaçtır. Gözenekleri  çıplak gözle 

görülmeyecek kadar küçüktür. Yerli şimşirde öz ışınlar görünmez. Çok ince ve 

sık olan yıl halkaları belirli şekilde birbirlerinden ayrılmaz. Bu yüzden öz damar 

kesitinde canlı damar deseni yoktur. 
 

 Rengi: Şimşirin iç odunu ile dış odunu arasında belirli renk farkı yoktur. Rengi 

açık sarı ile koyu sarı arasında değişir. 
 

 Özellikleri: Türkiye’de yetişen en sert ağaçlardan biridir. Çok sıkı yapılıdır. Bu 

iki sebepten zor işlenir. Fakat çok düzgün ve parlak yüzey verir. Bükülgendir. 
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Zor yarılır. Basılma, vurulma, sürtünme, aşınma gibi fizik etkilere karşı  büyük 

dayanımı gösterir. Değişik hava koşullarından az etkilenir. Kolay çürümez. 

Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay  yıpratılamaz. Boyanma ve 

verniklenme niteliği iyidir. 
 

En ağır yerli ağaçlardandır. Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaşık olarak 0.95 

g/cm³tür. 
 

 Kullanılışı: Vakum kalıpları yanı sıra küçük ölçülü fakat üstün nitelik isteyen 

işlerin yapımında şimşir ağacından yararlanılır. Müzik aletlerin küçük 

bölümlerinde, ders aletleri, makara, kaşık, tavla pulu, satranç taşı yapımında 

kullanılır. 

1.1.3.2. Gürgen Ağacı 
 

Türkiye’de Karadeniz, Trakya ve Marmara sahilleri ile iç bölümlerde bulunur. 

Ormancılar ve kerestecilerin bazıları akgürgeni gürgen, fırınlanmış (kırmızı) gürgeni de 

kayın olarak isimlendirilir. 
 

 Yapısı: Olgun odunlu ağaçlar grubundandır, yıl halkaları açık ve belirli 

görünmez. Dağınık güvenilir. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar 

küçüktür. Yıl halkaları bazen dalgalıdır. Çok belirgin olmayan öz ışınları vardır. 
 

 Rengi: Çoğunlukla sarımsı beyaz, bazen de gri beyazdır. 
 

 Özellikleri: Çok sert, ağır ve sıkı yapılıdır. Bükülmeye karşı dayanıklıdır. Zor 

yarılır. Zor işlenir fakat temiz yüzey verir. Çok çalışır. Çok çatlar Çalışma 

sonunda kamburlaşır. Özellikle değişen hava koşullarında kısa sürede bozulur 

ve çürük iyi verniklenir. 
 

 Ağırlığı: Akgürgenin hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaşık 0.75 g/cm³tür. 
 

 Kullanılışı: Yapı marangozluğu ve mobilya üretiminde kullanılması uygun 

değildir. Küçük boyutlu fakat sağlam olması gereken yerlerde olumlu sonuç 

verir. Ağaçtan yapılan aletlerde kullanılır (Mutfak aleti, ayakkabı kalıbı, ölçü 

aletleri vb.). 
 

1.2. Dişi Ve Erkek Vakum Kalıpları ve Özellikleri 
 

Kalıbın plastikle temas edecek yüzeyleri daha hassas işlenecek olursa plastik yüzeyi 

daha düzgün olacaktır. Eğer, biçimlendirilmiş parçanın iç yüzeyi düzgün olacaksa bir dişi 

kalıp (Resim1. 8), eğer dış yüzeyi düzgün olacaksa, bir erkek kalıp (Resim 1.7) 

kullanılmalıdır. Biçimlendirilecek parçanın her iki tarafında da karışık biçimler istendiği 

hâllerde birbirine eş erkek ve dişi kalıplara (Resim 1.9) ihtiyaç duyulur. 
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Resim 1.7: Erkek vakum kalıbı      

 Resim 1.8: Dişi vakum kalıbı 

 

 

Resim 1.9: Birbirine eş erkek ve dişi kalıp 

 

Genel olarak dışbükey yüzeyleri biçimlendirmek içbükeylere nazaran daha kolaydır. Bu 

sebepten erkek kalıp yapmak, dışı kalıp yapmaktın daha kolaydır.  
 

Diğer faktörler sıcak biçimlendirme için bir dişi kalıp yapmayı gerektiriyorsa önce bir 

erkek kalıp yapmaktan ve bunu model olarak kullanarak döküm veya püskürteme ile dişi 

kalıp imal etmek en iyisidir. Erkek kalıplar üzerindeki konstrüksiyon değişikliği yapmak dişi 

kalıplara nazaran daha kolaydır. Erkek kalıp üzerindeki çıkıntı ve girintiler daha kolayca 

yapılır. Dişi kalıp içindeki bir seri boşluk işlenerek biçimlendirilirken erkek kalıbı meydana 

getiren müstakil parçalar ayrı ayrı yapıldıktan sonra bir plakaya bağlanabilir. 
 

   

Resim 1.10: Model üzerine kalıplama Resim 1.11: Vakum kalıbı maçaları 
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Yapılan parçalar erkek ve dişi kalıplardan kolayca çıkarmak için yan tarafları sıfır ila 

iki derece arasında konik yapılır. Plastik soğuduğu zaman büzülür (çeker). Böylece parça 

dişi kalıptan dışarıya doğru çekilir ve kolayca çıkar. Fakat erkek kalıba da iyice sarılır 

(kilitlenir). 
 

Kalıp yüzeylerinde bazen sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sorunların başında vakumlama 

kalıbının çatlaması ve kırılması gelir. Bu sorunları engellemek için kalıp üzerinde çalışırken 

gres yağı ile bir kaç defa kalıbın yağlanması gerekir. Polyester vakumlama kalıplarında 

böyle bir sorunla karşılaşıldığında çatlayan ve kırılan yerlere çelik macun çekilerek bu sorun 

giderilir. 
 

İmal edilecek kalıplarda çoğunlukla keskin köşe ve kenarlar bulunmamalıdır. Plastik 

daha ziyade bu kısımlardan incelir veya yırtılır. Küçük çaplı derin boşlukları elde etmek zor 

olduğu için vakum kalıplarında bu gibi formlar (şekiller) bulunmamalıdır. Ayrıca imal 

edilecek parçalarda geniş düz alanlar da bulunmamalıdır. 

Kalıplar genellikle ısıyı çabuk iletmesi bakımından alüminyumdan yapılır. 

Şekillendikten sonra plastiğin ısısı en kısa zamanda soğutulmalıdır. Soğutma işlemi, fanlarla 

yapılabildiği gibi kalıp tabanından su geçirmekle de mümkün olur.  
 

Bardak ve kap gibi derin şekilli ürünlerin (Resim 1.12) cidarı çok ince ve zayıf olur. 

Bu nedenle plastik maddenin şeklinin düzgün olması ve plastiğin iyi dağılması için pistonla 

takviyeli şekillendirme kullanılır.  
 

 

Resim 1.12: Derin cidarlı bir ürün 

 

Kalıp imalatçıları, biçimlendirilecek levhanın en derin çekilen kısmının en geniş 

alandan elde edileceğini düşünerek hareket etmelidir. Bitirilmiş parça içindeki basılmış 

kısımların alanı bunların arasında kalan kısmın alanından daha azdır. Bu durumda bir dişi 

kalıp yerine bir erkek kalıp kullanmak daha iyidir. Bütün alanlar daha büyük olduğu hâlde 

veya çok ince plastik kullanıldığı zaman bu faktör az önemlidir. 
 

1.3. Dişi ve Erkek Kalıpların İşlenmesi (Vakum Kalıplarında Ürün 

Formunun Oluşturulması) 
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1.3.1. Dişi-Erkek Kalıpların ve Boşluklarının Oluşturulması 
Kalıbın oluşturulmasında en önemli aşamalardandır. Vakum kalıplarında ürüne asıl 

şeklini veren dişi ve erkek kalıbın tasarımda istenen hassasiyet ve yüzey kalitesinde 

işlenmesi son derece önemlidir. Ayrıca kalıplar ayrı parçalardan (lokma) oluşturulmuş ise bu 

lokmaların yerleştirileceği boşlukların veya plakanın istenen hassasiyette oluşturulmaları da 

çok önemlidir. Kalıbın oluşturulmasında sizden istenen ölçü tamlığı ve hassasiyet sağlandığı 

takdirde oluşturulacak üründe istenen kalitede üretilebilecektir. 
 

 

Şekil 1.1: Vakum kalıbı 

 

Vakum Kalıpları–1 modülünde ana ölçülerinde işlediğimiz (Şekil 1.2) kalıp elemanları 

yüzeyleri, merkezleme deliklerinden sonra erkek kalıplar ve formu (şeklini) oluşturulur. 
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Şekil 1.2 Ana ölçülerinde işlenmiş vakum kalıp malzemesi 

 

Bizim üretimini gerçekleştirdiğimiz vakum kalıbı kalıp plakasına değil ayrı parçalara 

(lokmalara) işlenmiştir.  Şimdi biz daha önce ana ölçülerinde işlediğimiz erkek vakum kalıp 

kütüklerini (Şekil 1.2) işleyerek kalıbı oluşturulur. Bu işlemler gerçekleştirlirken Vakum 

Kalıpları-1 modülündeki vakum kalıbı yapım resimlerinden yararlanılabilir (Şekil 1.3). 
 

 

Şekil 1.3: Vakum kalıbı yapım resmi 
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Öncelikle 54X100X320 mm ölçülerinde daha önce işlenen ve bağlantı deliklerinin 

oluşturulduğu alüminyum kalıp kütükleri, temel talaşlı üretim modüllerinde edinilen, 

markalama becerileri kullanılarak markalamak gerekir (Resim1.13). 
 

Kalıbın öncelikle 50X76X300 mm’lik kademeli kısmı işlenmek üzere markalanır 

(Şekil 1.4).  

 

Şekil 1.4: Markalanmış vakum kalıbı   Resim 1.13: Vakum kalıbının markalanması 

 

Markalama işlemi tamamlanan vakum kalıbı malzemesi, kalıpçı frezesine uygun 

bağlama yöntemi seçilerek emniyetli ve düzgün bir şekilde bağlanır. Tezgâh tablası ve 

mengenesinin hassas ve düzgün olması gerekmektedir. Gerekiyorsa uygun altlıklarla iş 

parçası alttan desteklenir. Bu arada kalıp elemanının tezgâh tablasına paralel olması 

sağlanmalıdır. 
 

 

Resim 1.14: Kalıpçı frezesi 

 

Vakum kalıbı formunun oluşturulmasında frezeleme işlem sırası ve dikkat edilecek 

unsurlar şunlardır: 
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 İş parçası işin özelliğine göre kalıpçı frezesinin mengenesine veya cıvata ve 

bağlama pabuçları ile doğrudan tablasına bağlanır, gerekiyorsa altlık kullanılır. 

      

 İş parçasının tezgâh tablasına paralel ve dikliği komparatörle kontrol edilir. 

 

 Kalıpçı frezesine uygun kesici takım emniyetli ve sağlam bir şekilde bağlanır. 

   

 

 İş parçasının yan yüzeyleri referans alınarak kesici takım sıfırlanır. 

 Gerekli makine ayarları (devir sayısı, ilerleme vb.) yapılır. 

 İş parçası frezeleme bilgilerinden yararlanılarak markalama çizgileri esas 

alınarak istenen ölçülerde ve özelliklerde oluşturulur. 

   

Bu şekilde markalanan kademeli kısım yapım resmine uygun şekilde istenen özellikte 

işlenerek tamamlanır (Şekil1.5).  
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Şekil 1.5 Kademeli kısmı işlenmiş kalıp malzemesi 

 

Daha sonra 43X45X235 mm ölçüsündeki kademeli kısım markalama kurallarına 

uygun olarak markalanır (Şekil 1.6). 
 

 

Şekil 1.6: Vakum kalıbının markalanması 

 

Markalaması tamamlanan kalıp malzemesi işlenmek üzere kalıpçı frezesine bağlanır. 

Frezeleme kurallarına uygun olarak kademeli kısım işlenerek Şekil1.7‘deki ölçülerine 

getirilir. 
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Şekil 1.7: Vakum kalıbının işlenmesi 

 

Kalıp malzemesinin 43X45X235 mm ölçüsündeki dikdörtgen prizma şeklindeki 

kısmı, yapım resminde belirtilen ölçülerde ki özel formunda markalanır. Daha sonra Resim 

1.15‘te görüldüğü gibi açılı olarak frezelenerek kalıp formu tamamlanır (Şekil 1.8). 
 

 

Şekil 1.8: Formu oluşturulmuş vakum kalıbı        Resim 1.15: Vakum kalıbının işlenmesi 



 

 21 

 

1.3.2. Polyester Kalıpların Oluşturulması  
 

Tahta ve alçıdan hazırlanmış kalıplar bir süre sonra bozulur. Bu nedenle plastik 

levhadan vakumlamada kullanılan kalıplar genellikle polyesterden hazırlanır. 
 

Model üzerine kalıp ayırıcı sürüldükten sonra kuruması beklenir. Kalıp ayırıcısı 

maddesi tamamen kuruduktan sonra “gelcoat” denilen renkli ve tiхotrap polyester ihtiva 

eden polyester hazırlanır; ilave edilen hızlandırıcı iyice karıştırılır. Bilhassa sertleştirici 

verilip karıştırıldıktan sonra fırça ve pistole ile tatbik edilir. Öyle ki metre kare başına 500-

700 g isabet ettirilir. Bu işlem bir veya iki defa yapılır.  Gelcoat da l5 ve 60 dakika arasında 

donma meydana gelir. Bundan sonra şeffaf polyester cam elyafı ile işlenir.   
 

Polyester 3-4-5 numaralı fırça ile kaba bir şekilde sürülür, bunun üzerine de cam elyafı 

yerleştirilir. Rulo veya fırça ile önce sürülmüş polyestere iyice emdirilir. Hava kabarcığı 

kalmayacak şekilde tampon yapılır. Çünkü hava habbeciği kaldığı takdirde güneş ışınlarını 

veya ısıya maruz kalarak renkli satıhta kabarcıklar meydana gelecek ve sonra da 

çatlayacaktır.   
 

Cam elyafları, muhtelif metre kare ağırlıklarında bulunmaktadır. Mesela; metrekare 

başına 250-300-375-450 veya 600 g olarak isimlendirilir. Oran, genel olarak bir kısım cam 

elyafı iki veya iki buçuk kısım polyester olacaktır. Renkli tabakanın üzerinde ilk kat olarak 

tercihen 250 ve 300 g metrekare (cam mat = cam elyafı) işlenmelidir. Bu matın işlenmesi 

daha kolay olup hava habbeciklerini daha net göstermesi bakımından hataların zamanında 

görülüp teşhis edilmesini mümkün kılar.  
 

Diğer katlarda 450 veya 600’lük cam matı kullanılabilir. Diğer cam matı ve polyester 

katlarının tatbik edilmesinden önce ilk katın genleşmesi icap etmektedir. İstenilen katlar 

tatbik edildikten sonra bunun gibi gerekli takviyeler konur (tahta ve demir profil veya bunun 

gibi...). Bunun üstüne cam matı ve polyester işlenerek hapsedilir. Bundan sonra nihai sertliğe 

terk edilir. Daha iyi netice almak için güneşli bir yere konulması veya 35-40 derecelik bir 

ortama bırakılması tavsiye edilir. 
 

Parçada taşmış olan kenarlar kesilir ve tahta kama ile kenarlar oynatılır ve yavaş yavaş 

yine kama vasıtasıyla polyester kalıbı modelden ayrılır. Başka bir işlem olarak da kalıpta 

muhtelif yerlerde hava delikleri bırakılır ve tazyikli hava verilerek parçanın kalıptan 

ayrılması sağlanır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Plastik Vakum Kalıpları 1 modülünde ana ölçülerinde yüzeylerini ve bağlantı 

deliklerini işlediğiniz vakum kalıbı malzemesine (veya öğretmeninizin size vereceği bir iş 

parçasına ) vakum ürün formunu uygun özelliklerde oluşturunuz. 
 

 

Şekil 1.9: Vakum kalıbı 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

  Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kalıp elemanlarını işlemeye uygun 

olarak markalayınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Gerekli markalama aletlerini temin 

ediniz.  

 İş parçası yüzeyine markalama boyası 

sürünüz. 

 İş parçasını markalarken markalama 

kurallarına uyunuz. 

 Temel Talaşlı Üretim-1 modülündeki 

markalama bilgilerinizden yararlanınız. 

 

 Kalıp elemanlarını işleme tezgâhına 

uygun biçimde bağlayınız. 

 

 

 

 Vakum kalıp formunun işlenmesinde 

kullanacağınız takım tezgâhındaki 

bağlama yöntemlerini araştırınız. 

 Uygun bağlama yöntemini ve bağlama 

araçlarını belirleyiniz. 

 Gerekiyorsa altlık kullanınız. 

 İş parçasının makineye ve mengeneye 

paralel ve dikliğini komparatör aracılığı 

ile kontrol ediniz. 

 İş parçasının sağlam ve emniyetli olarak 

bağlandığından emin olunuz. 

 

 Uygun işleme parametrelerini 

sağlayınız. 

 

 

 Kesici takımları makineye uygun olarak 

bağlayınız. 

 İş parçasının işlenmesinde izlenecek 

işlem sırasını belirleyiniz. 

 İş parçasının işlenmesinde kullanılacak 

makinenin gerekli ayarlamalarını (devir 

sayısı, ilerleme hızı vb.)  yapınız. 

 Kullanılacak makine CNC ise 

parametrelerini giriniz. 

 Delik delme işlemi sırasında uygun devir 

sayısını hesaplayınız.  

 Soğutma sıvısı kullanılacak ise seviyesini 

kontrol ediniz. 

 

 

 Kalıp elemanlarını işleyiniz. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Talaş sıçramasına karşı gözlük 
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kullanınız. 

 Markalama çizgilerini dikkate alınız. 

Markalama çizgilerine yaklaştıkça uygun 

ölçme aleti ile iş parçasını ölçünüz. 

 İstenen yüzey kalitesini dikkate alarak 

kaba ve ince işleme yapınız. 

 Daha sonra yapılacak işlemler varsa 

(yüzey parlatma, kaplama vb.) gerekli 

işleme payı bırakınız. 

 İş parçasını sık sık kontrol ediniz. 

 Son işlemi yaparken uygun yüzey 

kalitesinde olmasına dikkat ediniz. 

 

 Parçaları kontrol ediniz. 

 

 Uygun ölçme ve kontrol aletlerini temin 

ediniz. 

 Ölçme ve kontrol yapacağınız ortamın ısı 

ve ışık durumu ölçme ve kontrole uygun 

olmalıdır. 

 İş parçasını yapım resminde belirtilen 

özelliklerde oluşturup oluşturmadığınızı, 

uygun ölçme kontrol aletleri kullanarak 

kontrol ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını markalama için hazırladınız mı?   

2. İş güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri aldınız mı?   

3. İş parçasını kurallara uygun olarak markaladınız mı?   

4. Uygun bağlama aracını seçtiniz mi?   

5. İş parçasını emniyetli bir şekilde makineye bağladınız mı?   

6. İş parçasının paralel ve dikliğini kontrol ettiniz mi?   

7. Uygun kesici takımları makineye bağladınız mı?   

8. Uygun işlem parametrelerini belirlediniz mi?   

9. Parametre değerlerine göre makine ayarlarını yaptınız mı?   

10. İş parçasını, yapım resminde belirtilen özelliklerde işlediniz mi?   

11. İş parçasında yüzey ve ölçü kontrollerini yaptınız mı?   

12. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

13. Süreyi iyi kullandınız mı? (6 saat)   
 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Vakum kalıplarında oldukça sert ve dayanıklı gereçler kullanmak gerekmez. Bunun 

gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Kalıbın fazla zorlanması 

B) Kalıbın ısıtılması 

C) Çok fazla yüzey aşınması olmaması  

D) Kalıpta vakum kanallarının bulunması 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi alüminyumun özelliklerinden biri değildir? 

A) Çok ekonomik işlenebilir.  

B) Isıl işlem gerektirmez. 

C) Çelikten dört kat daha fazla ısıl iletkenliği vardır.  

D) Çelikten daha sert bir yapıya sahiptir. 
 

3. Cam takviyeli polyesterin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fiberglas 

B) Melamin 

C) Termoset 

D) Polietilen 

4. Ahşap vakum kalıpları daha çok nerelerde tercih edilir? 

A) Yüksek hassasiyet istenmeyen, az sayıdaki üretimlerde de kullanılır.   

B) Yüksek hassasiyet istenen, çok sayıdaki üretimlerde de kullanılır.   

C) Uzun ömürlü olması istenen kalıplarda tercih edilir. 

D) Seri üretimlerde tercih edilir. 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi, ahşap vakum kalıplarının işlenmesinde kullanılan 

makinelerdendir? 

A) Taşlama tezgâhı 

B) Takım tezgâhları ve üç eksenli dekupaj makineleri 

C) Elektro erezyon 

D) Tel erezyon  
 

6. Polyester kalıplarda oluşan çatlaklar nasıl giderilir? 

A) Kaynak yapılarak 

B) Yapışkan kullanarak 

C) Çelik macun çekerek  

D) Tornalanarak 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi çoklu kalıbın yapılması nedenidir? 

A) Kalıp üretim maliyetini düşürmek 

B) Ürün kalitesini arttırmak  

C) Hammadde miktarını azaltmak 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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D) Üretim sayısını arttırmak 
 

8. Kalıp boşluklarına çok küçük açılar verilmesinin sebebi, nedir? 

A) Kalıp üretimini kolaylaştırmak 

B) Ürünün kalıptan kolay çıkarılmasını sağlamak 

C) kalıp maliyetini düşürmek 

D) Kalıp montajını kolaylaştırmak 
 

9. Vakum kalıplamada ürün iç yüzeyi düzgün olsun isteniyorsa nasıl bir kalıp tercih 

edilmelidir? 

A) Tekli kalıp 

B) Çoklu kalıp 

C) Dişi kalıp 

D) Erkek kalıp 
 

10. Vakum kalıpları genellikle, ısıyı çabuk iletmesi bakımından hangi malzemeden 

yapılır? 

A) Polyester 

B) Ahşap 

C) Bakır 

D) Alüminyum 
 

 

 
 

 

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 
 

 

 

 

 

Vakum kalıplarının vakum kanallarını istenilen hassasiyette oluşturabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki plastik vakum kalıpları üretimi yapan işyerlerini ve ilgili internet 

adreslerini ziyaret ediniz. 
 

 Plastik vakum kalıbı, vakum kanalı özelliklerini ve vakum kanallarının 

oluşturulması hakkında araştırma yapınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 
 

2. VAKUM KALIPLARINDA VAKUM 

KANALLARININ OLUŞTURULMASI 
 

Plastiklerin vakumla şekillendirilmesinde levhanın kalıp yüzeyine tam olarak oturması 

önemlidir. Bunu sağlamanın yöntemlerinden biri de vakum kanallarının doğru yerlere ve 

uygun özelliklerde oluşturulmasıdır. 
 

2.1 Vakum Kalıpları Vakum Kanalı Sistemleri ve Özellikleri 
 

Üflemeli veya vakumlu biçimlendirmede, levhayı biçimlendirmedeki kuvvet, 

biçimlendirilen kısmın yüzey alanına orantılı olarak etki edecektir. Örneğin, kusursuz bir 

vakum ile yaklaşık olarak etki l cm
2
lik yüzey alanına  l kg‘lık atmosfer basıncı etki eder. 

Eğer, alet içindeki bir oluk içine itilecek parçanın bir kısmının alanı l cm
2
 ise toplam itme 

kuvveti yalnız l kg olacaktır. Eğer aşağı itilecek parçanın l0 cm
2
 ise uygulanacak toplam l0 

kg olacaktır. Ayrıca büyük alanı olan plastik küçük alanı olana göre daha fazla eğilebilir ve 

böylece biçimlendirmesi daha kolaydır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 2. 1: Vakum sistemi 

Plastik biçimlendirilirken içerdeki havanın kaçmasını sağlamak için hava kaçma 

delkleri kalıba delinmelidir (Resim 2.2). Delikler, genellikle biçimlendirme esnasında 

plastiğin hareket ettiği son kısımlarda olmalıdır, köşeler, kenarlar ve oluklar en çok 

kullanılan yerlerdir. Delik çapları, biçimlendirilecek plastik kalınlığının yarısından daha 

fazla olmalıdır. 
 

 

Resim 2.2: Vakum delikleri 

 

Serbest üflenen parçanın genişliği tamamen oyulmuş plaka ile kontrol edildiğinden  

plaka çok hassas yapılmalıdır. Delik kenarı, kaymayı kolaylaştırmak ve kazınmayı önlemek 

için yuvarlatılmalıdır. 
 

Şekillendirmede kullanılan kalıplar erkek ve dişi olmak ikiye ayrılır. Genellikle erkek 

kalıp piston gibi hareket eder. Vakum ve basınç, kullanılan şekillendirme vasıtalarındandır. 

Basınç ve vakum, birer piston gibi hareket eder ve levhayı dişi ve erkek kalıba doğru iter 

veya çeker. Genel bir metot olarak vakum sadece dişi kalıp tarafından tatbik edilir. Vakum 

kalıba bir delikle bağlıdır. Bu deliğin büyüklüğü kalıplanarak şekillenecek termoplastiğin 

cinsine bağlıdır. Vakum ayrıca kalıp üzerinde birikebilen havayı alarak şekillenecek levhanın 

kalıbın yüzeyine iyi bir şekilde yapışmasını, oturmasını sağlar. Böylece kalıpla levha 

arasında iyi bir ısı transferi mümkün olur.  
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Hava delikleri levha kalınlıklarına göre belirlenmelidir. Karışık şekilli kalıpların 

biçimini alması için kalınca levhalara 18kg/cm
2
ye kadar basınç uygulanır.  

 

Kalıpta vakumun tatbik edildiği yerlerin uygun tasarlanması son derece önemlidir. 

Vakum delikleri ürünün orijinal şeklinin tam olarak alabilmesi için uygun aralıklarla ve 

yeterince sayıda delinmelidir. Aksi takdirde ürün tam olarak şeklini alamayacaktır. 
  

Vakum deliklerinin vakum kalıplarının bağlandıkları plakayla beraber delinmesi 

gerekir. Böylece vakum delikleri birbirini tam olarak karşılayacak ve basınç kaybı 

oluşmayacaktır.   
 

 

 

 

2.2. Vakum Kanallarının Talaşlı Üretim Tezgâhlarından İşlenmesi 

 

 

Resim 2.3: Vakum kalıbı 

 

Vakumla kalıplamada ürün ısıtıldıktan sonra vakum basıncı ile şekillendirilmektedir. 

Bu nedenle vakum kanallarının oluşturulması, vakumla kalıplamada önem arz etmektedir. 

Vakum kanallarının yapım resimlerinde belirtilen tolerans ve yüzey kalitesinde uygun 

özelliklerde oluşturulması gerekmektedir. 
 

2.2.1. Vakum Kanallarının Markalanması 
 

Şekil 2.1’de görülen vakum kalıbı, öncelikle yapım resminde belirtilen vakum kanalı 

ölçülerinde yapım resminde belirtilmemişse öğretmeninizin belirleyeceği mesafelerde 

markalanarak delik merkezleri belirlenecektir. Markalama işlemini gerçekleştirirken temel 

talaşlı üretim modüllerindeki markalama becerilerinizden yaralanınız. Daha sonra matkabın 

ağızlaması için delik merkezlerine nokta vurunuz. Noktalama işlemini gerçekleştirirken 

malzemenin yumuşak ve delik çaplarının küçük olduğunu unutmayınız. 
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Şekil 2.1: Vakum delik merkezlerinin belirlenmesi 

 

Vakum delikleri, vakum kalıbı ve bağlandığı plakaya beraber delinecektir. Üretimini 

gerçekleştirdiğimiz ve bağlantı deliklerini oluşturduğumuz vakum kalıbı beraber delinmek 

üzere plaka üzerine monte edilir. Kalplarımızdan bir tanesi modül değerlendirme faaliyetinde 

işlenmek üzere sonraya bırakılacaktır (Şekil 2.2).  

 

Şekil 2.2: Vakum kanallarının plaka ile beraber delinmesi 

 

2.2.2. İş parçasının makineye bağlanması 
Montajını yaptığımız vakum kalıbı ve plakası, vakum deliklerini açmak üzere kalıpçı 

frezesi veya matkap tezgâhının tablasına emniyetli bir şekilde bağlanır. 
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Resim 2.4: Kalıpçı frezesi   Resim 2.5: Tezgâha iş parçasının bağlanması 

 
 

Ebatları büyük olduğu için tahta altlık kullanarak bağlama pabuçlarıyla bağlanır. 

Kalıbın plakası ile beraber tezgâha olan paralelliği, komparatörle kontrol edilerek paralel bir 

şekilde bağlanması sağlanmalıdır (Resim 2.6). 
 

 

Resim 2.6: İş parçasının bağlanması sırasında komparatörle kontrolü 
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2.2.3. Vakum kanallarının takım tezgâhlarında işlenmesi 
 

Vakum kanallarının delinmesi sırasında matkabın tam olarak delik merkezinde olması 

gerekir. Vakum delikleri tam olarak merkezinde delinirse ürün istenilen formunda 

oluşturabilecektir. 
 

 

Resim 2. 7: Vakum kalıp ürünü 

 

Sonra markalaması ve tezgâha bağlanma işlemi tamamlanan vakum kalıbının vakum 

delikleri açılır. İşlem sırası aşağıda açıklanmıştır: 
 

 Gerekli tezgâh ayarları (devir sayısı, ilerleme) yapılır.  

 Matkap tam delik merkezinde olacak şekilde hizalanır. Matkabın 

merkezlenmesinde delik merkezlerine vurduğumuz nokta izlerinden yararlanılır. 

Hassas işlerde merkezleme, iş parçasının kenarları referans alınarak milimetrik 

tamburlardan yararlanılarak yapılır. 

 Tezgâh start butonuna basılarak delme işlemine geçilir. Uygun ilerleme hızı ile 

birinci vakum deliği delinir. Gerekiyorsa soğutma sıvısı kullanır. 

 Delik sonuna yaklaştıkça matkabın ilerlemesi yavaşlatılır. 

 Delik kenarları kaymayı kolaylaştırmak ve kazınmayı önlemek için 

yuvarlatılmalıdır. 
 

 

Resim 2.8: Vakum deliği 
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 Daha sonra diğer vakum deliklerinde de aynı işlemler tekrar edilerek vakum 

deliklerinin oluşturulması işlemi tamamlanır. 
 

 

Şekil 2.3: Vakum deliklerinin oluşturulması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Vakum kalıpları ve bağlama plakasına uygun takım tezgâhlarını kullanarak uygun 

özelliklerde vakum kanallarını açınız. 

 

 

Şekil 2.4:  Vakum kalıbı ve bağlama plakası 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 
 Kalıp elemanlarını vakum kanallarını 

işlemeye uygun olarak markalayınız. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Uygun markalama aletlerini temin 

ediniz.  

 Markalama kurallarına uygun bir şekilde 

vakum kanallarını iş parçası üzerine 

markalayınız. 

 Çizgilerin net bir şekilde gözükmesine 

özen gösteriniz. 

 Delik merkezine matkabın iyi kavraması 

için nokta vurunuz. 

 Kalıp elemanlarını işleme tezgâhına 

uygun biçimde bağlayınız. 

 

 Parçayı işlemek için kullanacağınız 

takım tezgâhındaki bağlama yöntemlerini 

araştırınız. Uygun bağlama yöntemini ve 

bağlama araçlarını belirleyiniz. 

 Gerekiyorsa altlık kullanınız. 

 İş parçasının makineye ve mengeneye 

paralel ve dikliğini komparatör aracılığı 

ile kontrol ediniz. 

 İş parçasının sağlam ve emniyetli olarak 

bağlandığından emin olunuz. 

  

 Uygun işleme parametrelerini sağlayınız. 

 

 Kesici takımları makineye bağlayınız. 

 Vakum kanallarının işlenmesinde 

izlenecek işlem sırasını belirleyiniz. 

 İş parçasının işlenmesinde kullanılacak 

makinenin gerekli ayarlamalarını (devir 

sayısı, ilerleme hızı vb.)  yapınız. 

 Kullanılacak makine NC veya CNC ise 

parametrelerini giriniz. 

 Soğutma sıvısı kullanılacak ise 

seviyesini kontrol ediniz. 

  

 Kalıp vakum kanallarını işleyiniz.    Talaş sıçramasına karşı gözlük 

kullanınız. 

 Uygun talaş derinliği ve ilerleme veriniz. 

 Markalama çizgilerini dikkate alınız.  

 Delik sonuna yaklaşınca matkabın yavaş 

ilerlemesini sağlayınız. 

 İş parçasını sık sık kontrol ediniz. 

 Son işlemde yüzeyin uygun yüzey 

kalitesinde olmasına dikkat ediniz. 
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 Parçaları kontrol ediniz. 
 

 

 Uygun ölçme ve kontrol aletlerini temin 

ediniz. 

 Ölçme ve kontrol yapacağınız ortamın ısı 

ve ışık durumu ölçme ve kontrole uygun 

olmalısına dikkat ediniz. 

 İş parçasını yapım resminde belirtilen 

özelliklerde oluşturup oluşturmadığınızı, 

uygun ölçme kontrol aletleri ile kontrol 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. İş güvenliği ile ilgili tedbirlerini aldınız mı?   

3. Vakum kanallarını işlemeye uygun olarak markaladınız mı?   

4. Uygun kesici takımları hazırladınız mı?   

5. İş parçasını kurallara uygun şekilde makineye bağladınız mı?    

6. Uygun bağlama yöntemini seçtiniz mi?   

7. İş parçasını sağlam ve emniyetli bir şekilde bağladınız mı?   

8. İş parçasının paralel ve dikliğini komparatörle kontrol ettiniz mi?   

9. Kesici takımları makineye bağladınız mı?   

10. Uygun parametrelere göre makineyi ayarladınız mı?   

11. Parçayı uygun ilerleme hızında deldiniz mi?   

12. Parçayı işlerken markalama çizgilerini dikkate aldınız mı?   

13. Delik sonunda matkabın yavaş ilerlemesine dikkat ettiniz mi?   

14. İş parçasını yapım resminde belirtilen özelliklerde oluşturup 

oluşturmadığınızı, uygun ölçme kontrol aletleri ile kontrol ettiniz mi? 

 

  

15. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

16. Süreyi iyi kullandınız mı? (6 saat)   

 
 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.    
 

1. Vakumla kalıplamada vakum deliklerinin istenen özellikte olması neden önemlidir? 
 

A) Kalıbın güzel görünmesi için 

B) Kalıbın iyi kapanıp açılmasını sağlamak için 

C) Ürün formunu istenen özelliklerde oluşturabilmek için 

D) Ürünün kalptan zor çıkartılması için 
 

2. Kusursuz bir vakumlama için yaklaşık olarak l cm
2
lik yüzey alanına ne kadar 

atmosfer basıncı etki eder? 
 

A) l kg‘lık atmosfer basıncı 

B) 2 kg‘lık atmosfer basıncı 

C) 3 kg‘lık atmosfer basıncı 

D) 4 kg‘lık atmosfer basıncı 
 

3. Vakum delik kenarlarının yuvarlatılmasının asıl nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Vakumlamanın daha kolay olması için 

B) Kalıbın görümünü güzelleştirmek için 

C) Ürünün kaymasını kolaylaştırmak ve kazınmasını önlemek için 

D) İşçiliği azaltmak için  

 

4. Vakum delikleri genellikle kalıbın neresine açılır? 

A) Kalıbın en geniş yüzeyinde  

B) Biçimlendirme esnasında plastiğin hareket ettiği son kısımlarda 

C) Biçimlendirme esnasında plastiğin hareket ettiği ilk kısımlarda 

D) Kalıbın çıkıntılarının tepe noktasında 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi vakum delik çapını etkileyen önemli bir etmen değildir? 

A) Şekillendirilen malzemenin cinsi 

B) Şekillendirilen malzemenin kalınlığı 

C) Kalıptaki girinti ve çıkıntıların şekli 

D) Kalıbın malzemesi 

 

6. Kalıp elemanlarının işlenmek üzere makineye bağlanmasında paralel ve dikliğini 

kontrol ettiğimiz cihaz aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kumpas 

B) Mikrometre 

C) Mastar 

D) Komparatör 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Vakum kalıplarının delinmesi sırasında delik sonuna yaklaştıkça yapılması gereken 

işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Matkabın ilerlemesi artırılır. 
B) Matkabın ilerlemesi azaltılır. 
C) Matkabın devir sayısı artırılır. 
D) Matkabın devir sayısı azaltılır.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

1. Plastik Vakum Kalıpları 1 modülünde ana ölçülerinde yüzeylerini ve bağlantı 

deliklerini işlediğiniz vakum kalıbı malzemesine (veya öğretmeninizin size vereceği 

bir iş parçasına ) vakum ürün formunu uygun özelliklerde oluşturunuz ( Diğer üç 

tanesini birinci faaliyet içinde oluşturmuştunuz). 

2. Vakum kalıbı ve bağlama plakasına, uygun takım tezgâhlarını kullanarak uygun 

özelliklerde vakum kanallarını açınız. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Vakum kalıp formunun oluşturulması   

1. İş güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri aldınız mı?   

2. Çalışma ortamını markalama için hazırladınız mı?   

3. İş parçasını kurallara uygun olarak markaladınız mı?   

4. Uygun bağlama aracını seçtiniz mi?   

5. İş parçasını emniyetli bir şekilde makineye bağladınız mı?   

6. İş parçasının paralel ve dikliğini komparatörle kontrol ettiniz mi?   

7. Uygun kesici takımları makineye bağladınız mı?   

8. Uygun işlem parametrelerini belirlediniz mi?   

9. Parametre değerlerine göre makine ayarlarını yaptınız mı?   

10. İş parçasını, yapım resminde belirtilen özelliklerde işlediniz mi?   

11. Parçayı işlerken markalama çizgilerini dikkate aldınız mı?   

12. İş parçasını yapım resminde belirtilen özelliklerde oluşturup 

oluşturmadığınızı, uygun ölçme kontrol aletleri ile kontrol 

ettiniz mi? 

  

Vakum kanallarının işlenmesi   

13. Vakum kanallarını kurallarına uygun olarak markaladınız mı?   

14. İş parçasını sağlam ve emniyetli bir şekilde makineye bağladınız 

mı? 

  

15. İş parçasının paralel ve dikliğini komparatörle kontrol ettiniz mi?   

16. Kesici takımları makineye bağladınız mı?   

17. Uygun parametrelere göre makineyi ayarladınız mı?   

18. Vakum deliklerini uygun ilerleme hızında deldiniz mi?   

19. Delik sonunda matkabın yavaş ilerlemesine dikkat ettiniz mi?   

20. Parçayı işlerken markalama çizgilerini dikkate aldınız mı?   

21. İş parçasını yapım resminde belirtilen özelliklerde oluşturup 

oluşturmadığınızı, uygun ölçme kontrol aletleri ile kontrol 

ettiniz mi? 

  

22. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

23. Süreyi iyi kullandınız mı? (6 saat)   
 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ‘İN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 A 

5 B 

6 C 

7 D 

8 B 

9 C 

10 D 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ‘NİN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 C 

2 A 

3 C 

4 B 

5 D 

6 D 

7 B 
 

 

CEVAP ANAHTARI 



 

 44 

 

 

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR 
 

 İnternette plastik kalıpları ile ilgili tanıtım yapan yerli ve yabancı siteler 

 PAGEV yayınları ( Plastik Araştırma Geliştirme ve İnceleme Dergileri) 

 Plastik, ambalaj, makine ve kalıp sektörünün aylık yayınlanan dergileri 
 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR 
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