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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Kalıp, bir parçanın aynı kalite ve standartta sürekli olarak üretilmesini sağlayan bir
üretim aracıdır. Sürekli gelişen günümüz teknolojisinde kalıplar yüksek standartlarda ve üst
kalitede üretilmektedir. Artan nüfusa paralel olarak yeni ihtiyaçların, yeni ürünlerin doğması
kalıba olan ihtiyacı hızla artırmış ve dolayısıyla kalıpçılık sektörünün hızla büyümesini
sağlamıştır.
Kalıpçılık sektöründe insan, makine, malzeme, bilgisayar programları ve sermaye
birbirinden ayrılmaz beş temel unsur olarak görülmektedir. Bunların başında yetişmiş
eğitimli insan gelmektedir. İnsan kalıpçılığın temel taşıdır. Kalıpçılık sektörünün ikinci
unsuru makinedir. Makine olmadan insanın pek bir şey yapması mümkün değildir. Her ne
kadar tasarım insanla başlasa da makine olmadan tasarımı hayata geçirmek mümkün
değildir. Kalıpçılık sektörünün üçüncü unsuru malzemedir. Kalıp çelikleri günlük hayatta
kullandığımız çeliklerden daha üstün kaliteli çeliklerdir. Bugünün teknolojisinde bilgisayar
programları artık önemli koşullardan biri olmuştur. Eskiden teknik resim masalarında çizilen
imalat resimleri bugün artık çok hızlı, daha hassas ve güvenli bir şekilde bu mühendislik
programları sayesinde bilgisayarda çizilmektedir. Bu programlar aynı zamanda mukavemet
hesaplarını da yaptığı için kalıbın ne kadar dayanacağını daha baştan belirleyebilmektedir.
Kalıpçılık sektörünün beşinci unsuru sermayedir.
Günümüz teknolojisiyle üretilen kalıplarla kaliteli ürünler daha düşük maliyetlerle
üretilebilmektedir. Eskiden 8–10 senede bir otomobil modeli değişirken bugün neredeyse her
sene model değişmektedir. Her geçen gün değişen cep telefonları her ay değişen bilgisayarlar
da bu değişimin bir parçasıdır. Endüstride gözlemlenen bu hızlı değişim büyük ölçüde
gelişen kalıp teknolojilerine borçludur. Ekstrüzyon Kalıpçılığı-2 modülü, üretimde görev
alan insan unsurunun bilgili, tasarım gücü yüksek, kendini yetiştirmiş ve kalite anlayışının en
üst düzeyde olmasına katkı sağlayacaktır.
Ekstrüzyon kalıplarının yapımı belirli bir bilgi, beceri ve deneyim gerektirir. Bu
modülde ekstrüzyon kalıbı yapımında temel tezgâhlardan biri olarak kullanılan tel-erozyon
tezgâhlarının özellikleri, çalışma sistemleri ve kalıp boşluklarının bu tezgâhlarda işlenmesine
yönelik uygulamalar anlatılmıştır. Ekstrüzyon Kalıpçılığı-2 modülünde, yapım resimlerine
uygun olarak ekstrüzyon kalıplarının ve kalibrelerin ürün boşluklarını hassas olarak takım
tezgâhlarında işleyebilme yeterliğini kazandırmak hedeflenmiştir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli ortam sağlandığında ekstrüzyon kalıp elemanlarını istenen hassasiyette
işleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Plastik ekstrüzyon kalıp çekirdeği malzemeleri, kalıp boşlukları ve özellikleri
hakkında araştırma yapınız.



Plastik ekstrüzyon kalıp boşluklarının takım tezgâhlarında işlenmesi hakkında
araştırma yapınız.



Ekstrüzyon kalıbı yapımında çok kullanılan tel-erozyon tezgâhları hakkında
araştırma yapınız.

1. PLASTİK EKSTRÜZYON KALIP
ELEMANLARINI TEL EROZYON TEZGÂHI
İLE İŞLEMEK
1.1. Tel Erozyon Tezgâhları
Tel-erozyon tezgâhında kesim oluşumu, dalma erozyon sistemindekine benzer bir
elektron kıvılcım atlaması sonucu meydana gelir. Deşarj esnasında oluşan kıvılcım
yoğunlaşmasıyla iş parçası yüzeyinde yüksek sıcaklık meydana gelir ve malzeme lokal
(bölgesel) olarak erir. Bu esnada kıvılcım etrafında bulunan su patlayarak buhar hâline gelir
ve bu dönüşüm neticesinde iş parçası yüzeyi lokal olarak erir ve yüzeyde bir krater aşınması
meydana gelir.

Resim 1.1: Tel-erozyon tezgâhı ve delik açma tezgâhı
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Tek seferde yapılan deşarj oldukça küçük olur ancak tekrarlanan deşarjlar krater
boyutunu büyütür. Yüzeyde oluşan krater ebadı deşarj zamanı (ON time) ve deşarj akımı ile
kontrol edilebilir. Tek deşarj oluştuğunda di-elektrik sıvısı elektriksel olarak kirlenir ve
ardından aynı noktada deşarj meydana gelebilir. Bu yüzden ikinci deşarj elektrik sıvısı
temizleninceye kadar durdurulur (OFF time). Deşarj tarafından işlenen malzeme iş parçası,
deşarj oluşturan malzeme ise elektrot olarak adlandırılır (Şekil 1.5).

Şekil 1.1: Erozyon teknolojisinde deşarj

Tel-erozyon, üzerinden yüksek yoğunlukta akım geçirilen bir telle kesme yöntemidir.
Klasik olmayan imal usulleri arasında yer alan bu yöntemle, sert ve karmaşık profilli iletken
parçaların mikron hassasiyetinde işlenebilmesi mümkündür. Bu tezgâhlarda, farklı
elektriksel kutuplara bağlanan tel elektrot, iş parçasına yaklaştırıldığında elektriksel
boşalımlarla (deşarj) yüksek bir sıcaklık meydana gelmekte ve yerel metal ergime yolu ile
talaş kaldırılmaktadır. Talaş kaldırma hızı, her bir kıvılcımdaki enerji miktarı ve her
kıvılcımın zaman aralığına göre değişmektedir. Tel-erozyon tezgâhlarında programlama
yöntemi, geometrik çizim esaslarına dayanmaktadır. WEDM tezgâhlarında program iki
aşamadan meydana gelmektedir. Programın birinci aşamasında, iş parçasının şekli bir
koordinat düzlemi içerisinde şekildeki her bir elemana nokta, daire ve çizgi numaraları
verilerek çizilmekte, ikinci aşamada ise kesme yolu yardımı ile esas şekil belirlenmektedir.
Kesme işlemi başlatıldığında tel kesme yolunu izleyerek kesme işlemi tamamlanmaktadır.
Telde meydana gelen deformasyon sonucu tel ikinci kez kullanılmamakta ve atık tel
deposunda toplanmaktadır. Ergiyen küçük metal parçacıkları devirdaim yapan di-elektrik
sıvısı vasıtasıyla ortamdan uzaklaştırılmaktadır. Kesme işlemi tamamen bu sıvı içinde
gerçekleşir. WEDM (tel-erozyon) tezgâhının temel çalışma sistemi aşağıda şematik olarak
gösterilmiştir (Şekil 1.6).
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Şekil 1.2: WEDM tezgâhının şematik görünümü

Tel-erozyon tezgâhı sanayide yapımı çok zor olan birçok iş parçasının imalatında
kullanılmaktadır. Özellikle kalıp yapımında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ekstrüzyon
kalıplarının ve kalibrelerin yapımında da en çok kullanılan tezgâh tel-erozyon tezgâhıdır.
Özellikle kalıp boşluklarının işlenmesinde tel-erozyon tezgâhları kullanılır.
Tel-erozyon makineleri aşağıdaki amaçlar için geliştirilmiştir:






Öncelikle tüm eğe ile alıştırma gibi çok zahmetli ve uzun zaman alan hazırlık
işlerini ortadan kaldırır, kısa sürede çok hassas işler elde edilir.
Kesme kalıbı ve diğer tüm kalıp parçalarının (plastik kalıp) imalatında
kullanılır.
Makine ve makine yedek parçalarının imalatında (örnek: dişliler, kamlar vb.)
ayrıca muhtelif aparatlar ve bunların parçaları için kullanılır.
Sertleştirilmiş (ısıl işlem uygulanmış) tüm iletken olan malzemelerin istenen
boyutlarda kesilerek işlenmesinde kullanılır. Ayrıca sert metal ve elmasların
işlenmesinde de kullanılır.
Karmaşık şekilli parçaların büyük bir hassasiyetle kesilerek işlenmesi için
kullanılır.
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1.1.1. Tel-Erozyon Tezgâhının Kısımları
Tel erezyon tezgâhının üniteleri ve bu ünitelerin fonksiyonları aşağıda açıklanmıştır.
1.1.1.1. Kontrol Ünitesi
Makine tarafından yapılacak olan operasyonların programlandığı ve makine
ayarlarının yapıldığı (NC ayarları, iş parçası koordinat ayarları, tel kontrolü, tank deposunun
kontrolü vb.) üzerinde bulunan tuşlar ve klavye yardımıyla kontrol edildiği kısımdır (Şekil
1.7).

Resim 1.2: WEDM tel-erozyon tezgâhında kontrol ünitesi

1.1.1.2. Ana Gövde
Tel-erozyon makinesinin ana gövdesini oluşturur. Ana gövde üzerinde kesim ünitesi
(makaralar, şaftlar, tel, nozullar, kılavuzlar), iş parçası bağlama tablası, kesim havuzu,
emniyet siviçleri vb. kısımlar bulunur (Şekil 1.8).
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Resim 1.3: WEDM tel-erozyon tezgâhında ana gövde

1.1.1.3. Filtreler
Makinede kesim esnasında ortaya çıkan pislik ve tozların di-elektrik sıvısından
temizlenmesi ve performansın istenen seviyelerde tutulması amacı ile filtreler kullanılır
(Şekil 1.9).

Resim 1.4: WEDM tel-erozyon tezgâhında filtre ünitesi ve filtreler

1.1.1.4. Tel Toplama Ünitesi
Makinenin bu kısmında kesim yapmış olan hurda tel malzeme otomatik çekici vasıtası
ile toplanır. Tel-erozyon makinelerinde tel malzeme kesim esnasında deformasyona uğrayıp
özelliğini yitirir. Bu nedenle bir defa kullanıldıktan sonra hurda olarak toplanır (Şekil 1.10).
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Resim 1.5: WEDM tel-erozyon tezgâhında tel toplama ünitesi

1.1.1.5. Regülatör Ünitesi ve Hava Filtresi
Kesim esnasında üzerinde bulunan basınç ayar valfi ile hava basıncını düzenleyerek
hava basıncını kontrol altında tutar. Hava filtresi tozları tutarak soğutmanın istenen
seviyelerde tutulmasına yardımcı olur (Şekil 1.11).

Resim 1.6: Hava regülatörü ve hava filtresi

1.1.1.6. Hidrolik Güç Ünitesi ve Soğutucu Ünite
Makine tabla ve kafa hareketlerinin tahrik edildiği kısımdır. Soğutma ünitesi sürekli
dolaşım yapan hidrolik akışkanı soğutur (Şekil 1.12).
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Resim 1.7: Hidrolik güç ünitesi ve soğutma ünitesi

1.1.1.7. Deşarj İçin Gerekli Durumlar






İş parçasının elektrik iletkenliği olmalıdır.
Deşarj sıvı içinde oluşmalıdır.
Deşarj ardışık olarak oluşturulmalıdır.
Uygulanan voltaj, on time, akım ve off time kontrol edilmelidir.
İş parçası ve elektrot arasındaki aralık kontrol edilmelidir.

Şekil 1.3: Kesim oluşumu
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1.1.2. WEDM (Tel-Erozyon Kesimi) Avantajları









İş parçasının sertliği önemli değildir. Titanyum, karbür alaşımları ve
sertleştirilmiş çelikler gibi geleneksel yöntemlerle işlenemeyen malzemeler
işlenebilir.
İşleme esnasında düşük kuvvetler oluşur.
Mikron (µ=0.001 mm) ölçüsünde hassas kesim yapılabilir.
İnce malzemelerde herhangi bir deformasyon ortaya çıkmaz.
Az miktarda çapak oluşur.
Küçük tel çapları kullanılır (Ø 0.02 mm – Ø 0.4 mm). İşlenen malzemelerde
küçük köşe radyüsleri elde edilebilir.
Ortaya çıkan talaş ebatları 10 mikron civarında (10µ=0.010 mm) olduğundan
talaş atımı problemi azdır.
Di-elektrik sıvısı olarak su kullanıldığından kıvılcım oluşumundan ortaya
çıkabilecek yangın tehlikesi engellenir.

1.1.3. WEDM (Tel-Erozyon Kesimi) Dezavantajları




Kesim hızı düşüktür bu yüzden yumuşak çeliklerin işlenmesinde konvansiyonel
makineler daha etkili olabilir.
Di-elektrik sıvısı olarak su kullanıldığından iş parçasının paslanmaması için
özen gösterilmelidir.
Geleneksel makinelerle karşılaştırıldığında sarf malzeme maliyeti daha fazladır.

1.1.4. İşleme Performansı
Tel-erozyon teknolojisinde makine performansı 3 faktör tarafından etkilenmektedir.

Kesim hızı

İşleme hassasiyeti

Yüzey pürüzlülüğü

1.1.5. Kesim Hızı
Kesim hızı arttıkça kılavuzlardan başlayarak iş parçasının ortasına doğru artan bir
şişme meydana gelmeye başlar. Çoklu kesim yapılsa dahi oluşan şişme engellenemez. Bunun
sebepleri:



Tel, oluşan ilk şekle uyar.
Ark, teli malzemeden itmeye çalışır.

Bu nedenlerle yüksek kesim hızı ve kesim hassasiyetini aynı anda elde etmek mümkün
değildir. Optimum kesim hızı-hassasiyet ilişkisini tayin ederek en uygun değerleri seçiniz.
Kesim hızı dakikada kesilen mm ya da alan olarak tanımlanabilir.
Örnek: Eğer malzeme kalınlığı t=50 mm, dakikadaki kesim hızı=6,5 mm ise alan
olarak kesim hızı 50 x 6,5 = 325 mm²/dk. olmaktadır.
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Şekil 1.4: Kesim hızı

Kesim hızı limiti: Yüksek kesim hızına ulaşmak için yüksek deşarj gücü
tekrarlanmalıdır.
Kesim hızı = Deşarj başına düşen akımxtekrar miktarı = Kesim akımı
Eğer yüksek kesim akımı verilirse kesim hızı artar. Ancak yüksek kesim akımı tel
elektrodun ısınmasına neden olur ve bunun neticesinde telin çekme dayanımı azalır. Tel
sürekli gerilim altında olduğundan ilerlemesi doğrusaldır. Isı neticesinde telin çekme
dayanımı tel geriliminin (tansiyonun) altına düştüğünde tel kopar.
1.1.5.1. Kesim Hızına Etki Eden Faktörler





Tel elektrodu
Kesim gücü
Di-elektrik sıvısı ve basıncı
İş parçası malzemesi, geometrisi ve kalınlığı

1.1.6. Koordinat Sistemleri
Tel-erozyonda beş farklı hareket yönü (eksen) vardır:
X ve Y: Bu eksen1er alt kılavuz ya da tel hareketi için kullanılır. Açılı olmayan
kesimlerde üst ve alt kafalar birlikte hareket eder.
U ve V: Bu eksenler üst kafanın alt kafadan bağımsız olarak hareket etmesini sağlar.
Bu eksenlerde G02 ve G03 komutları kullanılamaz. 2 Eksenli konik kesimlerde U ve V
eksenlerinin hareketleri tezgâh tarafından otomatik olarak verileceğinden bu eksenlerin
programlanmasına gerek yoktur. 4 Eksen konik kesimlerde ise U ve V eksenleri
programlanmamalıdır.
Z: Üst kafanın dikey hareketidir. Programlamada Z eksen hareketi sadece GOO ve
GO1 komutları ile kullanılabilir. X,Y ve Z eksenleri aynı satırda programlanamaz.
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Şekil 1.5: Koordinat sistemleri

1.1.7. Tel Elektrot
WEDM'de kullanılan tellerin değişik türleri ve çeşitli üreticileri vardır. Tel elektrot
geleneksel işlemedeki kesici takım olarak düşünülebilir. Uygun kesim yapabilmek için
uygun tel elektrot seçimi önemlidir. Deşarj esnasında iş parçasının yanı sıra tel elektrotta da
aşınma oluşur ve tel çapı azalır. Tel sürekli akış hâlinde olduğundan çapı küçülmesine
rağmen kopmadan ilerleyebilir.
Tel elektrot malzemesinde bulunması gereken özellikler şunlardır:
 Düşük elektrik dayanımına sahip olmalıdır (akım geçtiğinde düşük enerji
kaybı).
 Kolay deşarj oluşturmalıdır (iyi deşarj performansı ve etkili işleme).
 Yüksek sıcaklıkta yüksek çekme dayanımına sahip olmalıdır.
 Uygun bir fiyatı olmalıdır (Tel bir sarf malzemesidir.).
1.1.7.1. Tel Elektrot Türleri ve Özellikleri
Pirinç tel: %65–70 bakır ve %35–30 kalaydan yapılır. Deşarj performansı ve çekme
dayanımı oldukça iyi ve düşük fiyatlıdır. En yaygın olarak kullanılan elektrot türüdür.
Alaşımlı pirinç tel: Genellikle Ti, Al, Fe, Cr gibi malzemelerin alaşımlanmasıyla elde
edilir. Yüksek sıcaklıkta yüksek çekme dayanımı vardır ve yüksek hızda işleme için
kullanılır. Aynı zamanda alaşım malzemesi olarak bakır da kullanılmaktadır. Bu tür teller
kaba işlemeler için uygundur ancak fiyatları oldukça yüksektir. Aynı zamanda otomatik tel
geçirmedeki başarı oranları da bir miktar düşüktür.
Birleştirilmiş tel: Telin iç kısmına çekme dayanımını artırmak için yüksek çekme
gerilimine sahip bir malzeme, dış kısmına ise deşarj özelliği iyi olan bir malzemenin
birleştirilmesiyle elde edilir. Yüksek tansiyonun yanı sıra yüksek kesim hassasiyetinin
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istendiği özel uygulamalarda kullanılır. Fiyatı yüksek, otomatik tel geçirmedeki başarısı
düşüktür.
Özel tel: Molibden ve tungsten teller yukarıdaki malzemelerden 2–3 kat daha fazla
çekme dayanımına sahiptir. Bu tür teller köşe radyüslerinin 0.05 mm’nin altında olduğu
uygulamalarda kullanılır. Elektrik dayanımları ve kesim hızları yüksektir ancak oldukça
pahalıdır.

Resim 1.8: Tel elektrot

1.1.7.2. Tel Elektrot Çapı
Tel elektrot çapı istenilen minimum köşe radyüsüne göre tespit edilir.
Kullanılacak tel çapı = (İş parçası minimum radyüsü-deşarj aralığı)x2
Deşarj aralığı 1’inci kesimde 50µ (mikron) diğer kesimlerde 10µ (mikron)
civarındadır.
Minimum Radyüs
Tel Çapları

Yaygın olarak kullanılan tel çapları
0,03–0,05–0,06–0,1–0,12–0,16–0,17
0,03–0,05–0,07–0,1–0,15–0,2–0,25–0,3–0,35

1.1.7.3. Kesim Hızı -Tel Çapı İlişkisi
Tel çapı arttıkça kesim hızı artar. Bunun nedeni çap arttıkça çekme dayanımı
artacağından daha yüksek deşarj akımının kullanılabilmesidir. Aynı zamanda tel yüzey alanı
arttığından di-elektrik sıvısının soğutma etkisi artar ki bu da yüksek kesim akımının
verilmesine imkân tanır.
1.1.7.4. Güç Kaynağı
İşleme esnasında verilebilen maksimum işleme akımı tel çapına göre değişir.
20–30 A (amper) maksimum tel çapı 0.25 mm
40–50 A (amper) maksimum tel çapı 0.35 mm

12

1.1.7.5. Gap (Boşluk) Kontrolü
Bu kontrol etkili ve kararlı deşarj oluşumunu sağlar. Jeneratör deşarj durumunu sürekli
kontrol eder ve kuvvetli deşarj ortamında uygulanan enerjiyi azaltarak telin kopmasını
engeller.
1.1.7.6. Di-Elektrik Sıvısı
Di-elektrik sıvısı teli soğutan, işleme esnasında ortaya çıkan talaşı ortamdan
uzaklaştıran ve hızı etkileyen önemli bir elemandır. Tel-erozyon tezgâhlarında di-elektrik
sıvısı olarak su kullanılır. Telin ilerlemesi esnasında kestiği kanal genişliği tel çapından 50–
100 mikron fazladır. Di-elektrik sıvısının bu aralıktan geçerek teli etkili bir şekilde
soğutması için basınçlı su kullanılır.
İş parçası ve nozul arasındaki mesafe suyun etkisini doğrudan etkiler. Bu mesafenin
fazla olması soğutma sıvısının kesim bölgesinden uzaklaşmasına neden olur. Sonuç olarak
sıvı kesim kanalına etki etmez, soğutma etkisi azalır ve ortaya çıkan dengesiz basınç
değişimi sonucu meydana gelen vibrasyondan dolayı telin kopmasına ve hızın azalmasına
neden olur.

İş parçası yüzeyi düz
Alt
ya
da
üst
Alt ve üst nozullar
ve nozullar kapalı
nozullardan birisi açık diğeri açık
Soğutma
etkisi kapalı
Soğutma
etkisi
yüksek
Soğutma etkisi normal düşük
Kesim hızı %100
Kesim hızı %75
Kesim hızı %45
Şekil 1.6: Tel erozyon kesimi



Di-elektrik sıvısının soğutma etkisi

0.25 mm çaplı telle yüksek hızda işlemede, kesim akımıyla birlikte tel elektrodu
yaklaşık 1000 kcaIJH’lık bir ısı üretir. Dolayısıyla suyun sıcaklığı artar ve soğutma etkisi
azalır. Bu nedenle di-elektrik sıvısı soğutma ünitesinde soğutulur. Genelde, di-elektrik sıvısı
sıcaklığının düşük olması soğutma etkisini artırır ve daha fazla akım verilebilir, bu da kesim
hızını artırır. Ancak bu sıcaklığın tezgâh gövdesinin sıcaklığından düşük olması makinenin
termal genleşmesine neden olur. Bu bakımdan bu sıcaklık gövde sıcaklığından düşük
olmamalıdır.
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1.1.8. Havuzda Kesim
Kesimde iş parçasının yüzeyleri düzensiz ve her iki nozul iş parçası ile iş parçası
mesafesi fazla ise nozullardan çıkan basınçlı su, hava ile karışarak türbülansa (titreşim)
neden olur. Kesim alanına hava karıştığında deşarj havada meydana gelir, bu durum soğutma
etkisini azaltarak telin kopmasına neden olur. Bu nedenle havuzda kesimde, iş parçası ve
nozulları suyun içerisinde olduğundan hava karışımı engellenir ve daha etkili bir kesim
yapılabilir. Yüksek basınç di-elektrik sıvısını kesilen kanala yönlendirerek soğutma etkisini
artırır. Aynı zamanda çok yüksek basınç iş parçasını oynatabilir bu yüzden yüksek hassasiyet
gerektiğinde düşük basınç (3,0 kg/cm²) uygulanmalıdır.
1.1.8.1. İş Parçası Malzemesi, Geometrisi ve Kalınlığı
İş parçasının termal karakteristikleri (ısıl geçirgenliği, ergime noktası, kaynama
noktası, alaşım malzemeleri) kesim hızını etkiler. Kesilecek malzemenin içinde iletken
olmayan malzemelerin bulunması durumunda sık tel kopması ve kesim hızının düşük olması
gibi durumlar ortaya çıkabilir. Demir alaşımlı malzemelerde kesim hızı %100 kabul
edildiğinde diğer malzemelerin hız oranları aşağıdaki gibidir.
Malzeme

1
2
3
4

Demir alaşımlı
Bakır
Alüminyum
Karbür

Ergime noktası (C°)

Kaynama noktası (C°)

1535
1085
660
3390

Kesim hızı oranı(%)

2750
2580
2486
5930

100
100
240
45

Tablo 1.1: Çeşitli malzemeler için kesim hız cetveli

1.1.8.2. Kesim Öncesi Yapılacak Hazırlıklar
Kesime başlamadan önce aşağıda belirtilen kontrolleri mutlaka yapınız.












Gerekli bakımları yapınız.
Başlangıç deliğindeki pas ve kiri temizleyiniz.
İş parçasını bağladıktan sonra kafa ile bağlantı ekipmanları arasındaki mesafeyi
kontrol ediniz.
Kullanılacak kesim şartına göre uygun nozul türünü seçip iş parçası ile alt nozul
arasındaki mesafeyi ayarlayınız.
Kafaları başlangıç noktasına alarak telin geçip geçmediğini kontrol ediniz.
Z eksenini pozisyonlayınız ve mutlaka limit (-Z) koyunuz.
İş parçasının koordinatlarını (X-Y) ayarlayınız.
Sarf malzemelerinin durumu kontrol edilmelidir. “Tel. grafik” menüsündeki
tahminî kesim zamanı aynı zamanda kesimde harcanacak tahminî tel sarfiyatını
da içerir. Bu miktarı “condition” menüsündeki "wire remain" (kalan tel
uzunluğu) ile karşılaştırınız. (5 kg'lık tel için G5 yazarak km cinsinden
makaradaki tel uzunluğunu giriniz.).
Enerji plakası, su filtreleri ve reçinelerin ömürlerini kontrol ediniz.
Tank seviyesini cetvelden kontrol ediniz.
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NC function menüsünde uygun TEKRAR DENEME (RETRY) ve RWB
modunu seçiniz, elektrik koruma (Recovery Power Fail) durumunu kontrol
ediniz. Elektrik kesintisi durumunda tezgâh açıldıktan sonra makine referansına
gideceğinden bu hareket esnasında kafaların iş parçasına ya da bağlama
ekipmanlarına çarpmayacağından emin olunuz.
APPROACH fonksiyonunun açık olduğunu kontrol ediniz. Girişlerde ve
koparma aşamalarında telin kopmaması için bu fonksiyonu sürekli açık tutunuz.
Test (Test drawing) çizimi modunda programı çizdirip tahminî kesim zamanına
bakınız.
U-V eksenlerini iş referansına alınız.
Hafıza konumunda çalıştırılacak programı çağırdıktan sonra kesim (Trace
machining) izleme menüsünde grafiği çizdiriniz.
KESMEDEN ÇALIŞMA (DRY RUN) modunda programı çalıştırıp kafaların
hareketlerini kontrol ediniz.
Eksenleri belirlenen referanslara alınız.
Tüm bu hazırlıklar ve kontroller tamamlandıktan sonra programa start
verilebilir.

1.1.8.3. İş Parçasını Hazırlama ve Bağlama
Tel-erozyonda hassas bir kesim yapabilmek için iş parçasını uygun hazırlamak
gerekir. Kesim esnasında ortaya çıkabilecek gerilimlerden dolayı kesim esnasında parçanın
dönmemesi için önceden tedbir alınmalıdır.

Şekil 1.7: İş parçası hazırlama





Nozul çapını ve bağlama payını göz önüne alarak iş parçası malzemesini
hazırlayınız.
Malzeme kenarı ile işleme yolu arasında 10 mm'lik bir boşluk bırakmayınız.
Gerilimin neden olduğu problemleri engellemek için daha fazla boşluk
bırakılmalıdır.
Ön delik çapını gerekenden daha büyük yapmayınız. Delik iş parçasına dik
olmalıdır. Delik içindeki pas, toz, çapak vb.yi temizleyiniz. Bir kural olarak her
işleme için bir delik hazırlayınız.
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İnce bir profil işlendiğinde, koparma parçası kalın olduğunda ya da malzemenin
geriliminin alınması istenildiğinde farklı işlemeler için çoklu başlangıç delikleri
hazırlanmalıdır.
Ağır iş parçalarında önceden hazırlanan kılavuz deliği ile malzeme çektirilerek
taşınabilir. Böyle bir işlemde çektirme aparatı takıldıktan sonra tel kopma
durumu olduğunda nozulların bu aparata çarpacağı göz önünde
bulundurulmalıdır.
İş parçasını tablaya gerilim problemi yaratmayacak, su basınçlarından dolayı
yer değiştirmeyecek ve malzemenin ağırlığını taşıyacak şekilde bağlayınız.
Bağlantı plakasının yüksekliğini mümkün olduğu kadar kısa tutunuz.
Ayar cıvatalarını nozullara ve kablolara zarar vermemesi için mümkün
olduğunca kısa bağlayınız.

Şekil 1.8: İş parçasının tezgâha bağlanması

Resim 1.9: İş parçasının tezgâha bağlanması



Kalıp plakası X ve Y referans eksenlerinde doğrultma yapılarak plaka tezgâh
tablasına bağlanır. Tezgâha bağlantısında komparatör kullanılarak dikliği ve
paralelliği kontrol edilir.
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Resim 1.10: İş parçasının tezgâha sıfırlanması kontrolü

1.1.8.4. Makine Referansı, Makine Orijini ve İş Referansı
Makine (Machine) Koordinatı: Makine koordinatı tezgâhta bulunan eksen
siviçlerine bağlıdır, değiştirilemez. İş tablası üzerinde herhangi bir noktaya yeniden
gelindiğinde makine koordinat değeri de aynı olacaktır. X, Y, Z koordinatları her zaman aynı
olmakla birlikte U ve V koordinatları diklik ayarı yapıldıktan sonra bir miktar değişkenlik
gösterebilir. Her bir program için X ve Y iş koordinatlarının sıfır olduğu noktadaki makine
koordinatı bir yere not etmekte fayda vardır. İş koordinatlarının yanlışlıkla değiştirilmesi
durumunda kaydedilen makine koordinatlarına gelinip yeniden sıfırlama yapılabilir.
Makinenin ilk açıldığında gitmesi gereken konumdur. X ve Y eksenlerindeki referans
noktası tablanın merkezidir. U ve V eksenleri ise telin dik konumda olduğu noktadır, Z
ekseninin referansı ise üst kafanın en üst noktasıdır. Özellikle gece çalışmalarında elektrik
koruma fonksiyonu açık bırakıldığında elektrikler geldiğinde makine otomatik olarak
açılarak bu referansa gidecektir. Bu hareket esnasında kafaların bağlantı ekipmanlarına
çarpma riskini göz önünde bulundurmak ve buna göre tedbir almak gerekir.
İş (work) koordinatı: İşlenecek malzemenin NC programı hazırlanırken öncelikle
eksen hareketlerinde referans alınacak olan bir sıfır noktası (referans) belirlenir. Makine
tablası üzerinde de tayin edilmesi gereken bu nokta "İş (work) referansı" olarak adlandırılır.
İş koordinatı ise bu noktanın sıfırına göre görülen sayısal değerlerdir. İş parçası koordinatı
tabla içerisinde herhangi bir konumda tanımlanabilir. Program iş parçası koordinatına bağlı
olarak çalışır. Hazırlanan NC programındaki komutların referans alacağı noktadır. Her bir
program için ayrı bir referans noktası tanımlanmalıdır. Tel istenilen noktaya geldiğinde bu
noktadaki X, Y ve Z koordinatları sıfırlanarak iş referansı tayin edilmiş olur.
Makine ilk açıldığında makine koordinat sistemi tanımlanması gerektiğinden eksenler
mutlaka makine referansına gönderilmelidir.
Ölçü koordinatı: Tel malzemeye dokunarak kenarı, delik merkezini vb. bulabilir. Bu
tür pozisyonlamalarda telin malzeme üzerinde dokunduğu iki nokta arasındaki ölçü bu
koordinattan okunabilir. Özellikle dişi kalıplar kesildikten sonra istenen ölçünün elde edilip
edilmediğinin kontrolünde kullanılabilir.
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1.1.8.5. Tel-Erozyon Tezgâhında Pozisyonlama
CNC tezgâhlarında makine eksenleri istenen noktalara sayısal koordinatlarla ve
komutlarla gönderilir. CNC tel erozyon tezgâhlarında da tel kesim yollarını bu komutlar ve
sayısal koordinatlar belirler. Günümüzde bu komutların hazırlanmasında CAM
programlarından faydalanılmaktadır. Bu yüzden manuel olarak program yazma gereksinimi
ortadan kalkmıştır ancak kullanıcının çıkan problemleri kısa yoldan giderebilmesi ve daha
verimli çalışabilmesi için program dilini anlaması gerekir. Aksi takdirde kısa sürede
çözülebilecek bir işlem ya da problem saatler sürebilir. Programlama dilinde bilinen “G” ve
yardımcı “M” kodları kullanılır. Günümüzde kullanılan iki koordinat sistemi bulunmaktadır.
Mutlak koordinat sistemi (G90): Tüm koordinatlar iş sıfırına göre verilir. Telin
gideceği nokta ile iş referansı arasındaki mesafe programlanır.
Eklemeli koordinat sistemi (G91): Telin bulunduğu nokta sıfır olarak kabul edilir.
Telin gideceği nokta ile bulunduğu nokta arasındaki mesafe programlanır.
İki farklı sistemde yapılabilen programlamada telin iş parçasına göre konumunun
tezgâha tanıtılması, pozisyonlanması gerekir. Tel-erozyon tezgâhlarında pozisyonlama iş
parçasının kesim yoluna göre farklı şekillerde ve farklı “G” kodları ile yapılmaktadır.


Kenar pozisyonlama (G76)

Şekil 1.9: Kenar pozisyonlama



Delik merkezi pozisyonlama (G77)

Şekil 1.10: Delik merkezi pozisyonlama
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Köşe pozisyonlama (G79)

Şekil 1.10: Köşe pozisyonlama



Kanal merkezi pozisyonlama (G80)

Şekil 1.11: Köşe pozisyonlam




X ve Y ekseninde iş parçası kalınlık merkezi pozisyonlama (G81, G82)
X ve Y ekseninde açı bulma (G84, G85)

Şekil 1.12: X ve Y ekseninde açı bulma



Silindir merkezi pozisyonlama (G83)
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Şekil 1.12: Silindir merkezi pozisyonlama

1.2. Ekstrüzyon Kalıp Boşlukları ve Özellikleri
Ekstrüzyon kalıbı yapımında dikkat edilecek hususlar ve kalıp boşluklarında
bulunması gereken özellikler şunlardır:













Ekstrüzyon sıcak kalıp plakaları yapımında diğer plastik kalıbı yapımından
farklı bazı işlem basamakları uygulanarak kalıp üretimi yapılmaktadır.
İlk işlem basamağı işleme paylı olarak kalıp plakalarının kesilip
hazırlanmasıdır.
Plakaların işlenmesinde kullanılacak takım tezgâhları ve işleme usulleri tespit
edilir.
Kalıp plakalarının referans düzlem yüzeyleri tespit edilerek işlenir.
Referans düzlem yüzeyleri üzerinde markalama yapılarak ana ölçüler buraya
çizilerek belirlenir.
Kalıp plakalarının ana ölçüleri tezgâhlarda taşlama paylı olarak işlenerek
oluşturulur.
Kalıp öpüşme yüzeyleri hassas olarak taşlanarak son ana ölçüler meydana
getirilir.
Diğer plastik kalıbı yapımı işlem sırasından farklı olarak bağlantı ve
merkezleme delikleri bu aşamada oluşturulmaz. Ekstrüzyon kalıbı yapımında bu
aşamada kalıp boşluklarının yerleri markalanır.
Kalıp boşluğu tel-erozyon kesme işleminde tel giriş noktaları tespit edilerek
matkap tezgâhında veya delik erozyon tezgâhında delinerek hazırlanır.
Bu aşamada kalıp boşlukları takım tezgâhlarında işlenerek oluşturulur.
Ekstrüzyon kalıbı boşluklarının işlenmesinde genellikle ve çoğunlukla (EDM)
dalma-erozyon ve (WEDM) tel-erozyon tezgâhları kullanılır. Ekstrüzyon
teknolojisinde elde edilen ürünler genellikle ince et kalınlığında plastik borular,
profiller ve levhalar şeklindedir. Dolayısıyla bu ürünlerin işlenmesinde
geleneksel takım tezgâhları yeterli olmamaktadır. Yeni teknoloji ile donatılmış
CNC tel-erozyon tezgâhları ekstrüzyon kalıp boşluklarını mikron hassasiyetinde
hatasız ve hızlı olarak işleme imkânı vermektedir.
Kalıp ürün boşlukları oluşturulduktan sonra bu yüzeylerin pürüzlülük
değerlerini iyileştirmek için ve plastik akışını kolaylaştırmak için parlatma
yapılır. Aynı zamanda işleme tezgâhlarının oluşturduğu talaş izlerinin azaltılıp
kaybolması sağlanır. Polisaj olarak bilinen parlatma teknolojisi plastik kalıp
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üretiminin en önemli basamaklarından biridir. Ekstrüzyon Kalıpçılığı-3
modülünde bu konuyu detaylı olarak bulabilirsiniz.
Parlatma işleminden sonra mandrel plakasına bağlanacak, ürün boşluğunu
oluşturan maçalar yapılır ve parlatılır.
Ekstrüzyon kalıbı yapımında dikkat edilmesi gereken en hassas ve önemli
hususlardan biri plastik akışının profil kesitinin her noktasında eşit ve dengeli
oluşumunu sağlamaktır. Bu nedenle erkek maça bağlandığı mandrel plakasına
90° gönyeleme yapılarak bağlanır. Daha sonra kalıp plakaları bağlanacağı
yerlere konumlandırılarak kalıp ürün çıkış plakası (ütüleme plakası) ile erkek
maça arasına ürün et kalınlığında sentiller yerleştirilerek paralellikler sağlanır
(Şekil 1.1).

Şekil 1.13: Ütüleme plakası









Bu noktada bağlantı ve merkezleme deliklerinin yerleri markalanır.
Tüm plakalar aynı konumda bağlama aparatları kullanılarak bağlanır ve
merkezleme pim delikleri delinir ve raybalanır. Pimler takılarak bağlantı
vidalarının yerleri delinir ve buralara kılavuz çekilerek plakalar birbiri ile
bağlanır.
Ütüleme plakası (sıcak kalıptan ürünün çıkış yaptığı son plaka) mesafesi
çekilecek ürünün kalınlığı ile ilişkilidir. Plastik ürün et kalınlığı arttıkça ütüleme
mesafesi büyümektedir. Buna bağlı olarak ütüleme plakası genişliği de
büyümektedir.
Sıcak kafa kalıbının her plakası paslanmaz plastik kalıp çeliğinden (D1.2316)
üretilmektedir.
Kalıp boşluğu (ürün profili) sıcak kafa plakasının tam merkezinde olacak
şekilde işlenir.

21

Resim 1.14: Sıcak kafa






Ekstrüzyon sıcak kafa kalıbı kalıp boşlukları CNC veya NC tel-erozyon
tezgâhlarında programlanıp kesilerek işlenir.
Sıcak kafa kalıbında eriyik plastik malzeme sorunsuz bir şekilde kalıp
boşluklarından akabilmelidir. Bu nedenle kalıp boşluklarının çok iyi
parlatılması gereklidir. Kalıp parlatma işlemi yalnızca çalışan yüzeye uygulanan
bir işlem olmasına rağmen, iyi bir yüzey elde edebilmek için parlatılacak kalıbın
çeliği önemlidir. Yüksek parlaklık isteyen kalıpların yapımında krom oranı
yüksek, tokluğu iyi olan, portakallanma yapmayacak malzeme seçilmelidir.
Ekstrüzyon kalıplarının kalıp boşlukları tel-erozyon tezgâhlarında işleneceği
için mandrel ve torpido açıları tezgâhın maksimum tel kesme açısından 32° den
fazla olmamalıdır. Kalıp boşlukları plastik eriyiğin, kovan deliğinden kalıp
boşluklarına geçişinde ve kalıp plakaları ürün boşlukları arasında dengeli,
basınç ve ısı kaybına neden olmayacak şekilde dizayn edilmeli ve işlenmelidir.

Şekil 1.5: Kalıp boşluklarının işlenmesi



Sıcak kalıpta kalıp boşlukları, ürünün ütüleme plakası çıkış ağzından (dişi kalıp
plakası) dengeli basınç ve düzenli akış sağlayacak bir biçimde uygun ölçü ve
açılarda yapılmalıdır. Kafa şişmesi problemi kalıp yapım aşamasında
engellenebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bir ekstrüzyon kalıbını tel erezyon tezgâhı ile kalıp özelliklerine uygun olarak
işleyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini
alınız.

 Tel-erozyon tezgâhı ana şalterini açınız.
 Tezgâhı kurallara uygun olarak
çalıştırdığınızdan emin olunuz.

 Tezgâh kontrol ünitesinin çalıştırınız.

 Kesim yolunu “G” ve “M” NC
kodları ile programlayınız.

 İş programının yazarak ve kontrol ünitesinden
giriniz.
 Fonksiyon
seçim
tuşlarını
kullanarak yardımcı ünitelerin
devreye alınmasını sağlayınız
(Tel açma, kılavuz açmakapama, tank doldurma, lamba
açma, manuel seçim, NC
ayarları vb.).
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 El kumanda panelini açınız.
 Programların hatasız çalıştığını
görmek için mutlak simülasyon
yaptırınız.

 Kesim yolunun grafik ekranda simülasyonunu
yaparak takım yollarını görünüz.
 Nozulların
ve
kılavuzların
bağlantılarını kontrol ediniz.

 Tezgâha tel takarak diklik ayarını yapınız.
 İş parçasının düzgün bağlanıp
bağlanmadığını kontrol ediniz.

 İş parçasını tezgâh tablasına bağlayınız ve
referans noktalarına göre pozisyonlandırınız.
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 Tel
gerginliğinin
olmasına dikkat ediniz.

uygun

 Tel tansiyon (gerginlik) ayarlarını yapınız.
 Tüm tezgâh parametrelerinin
düzgün olarak ayarlandığına
emin olunuz.

 İş
parçasının
tamamlanmasından
başlayınız.

tezgâh
sonra

ayarlarının
kesilmesine

 Kesim sonrası nozul ve kılavuzlarını sökünüz.
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 Çalışma
sonunda
temizliğini
düzgün
yapınız.

 Kılavuzları temizleyiniz.

 Nozulları temizleyiniz.
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tezgâh
olarak

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?
2. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

3. Tezgâh şalterini açtınız mı?
4. Tezgâh kontrol ünitesini çalıştırdınız mı?
5. El kumanda panelini çalıştırdınız mı?
6. Kesim yolu simülasyonunu yaptırdınız mı?
7. Tezgâh telini takarak diklik ayarı yaptınız mı?
8. İş parçasını tezgâha bağladınız mı?
9. Tel gerginlik ayarını yaptınız mı?
10. Tel kesim işlemini yaptınız mı?
11. Kesim sonrası tezgâh temizliğini yaptınız mı?
12. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
13. Süreyi iyi kullandınız mı? (30 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisi tel-erozyon tezgâhında kesim hızına etki eden faktörlerden
biridir?
A) Tel-erozyon tezgâhının modeli
B) İş parçasının kesim yolunun mesafesi
C) Di-elektrik sıvısı ve basıncı
D) İş parçanın yüzey kalitesi

2.

Aşağıdakilerden hangisi tel-erozyon kesiminin avantajlarından biridir?
A) Kesim hızı düşüktür, bu yüzden yumuşak çeliklerin işlenmesinde konvansiyonel
makineler daha etkili olabilir.
B) Geleneksel makinelerle karşılaştırıldığında sarf malzemesi maliyeti daha
fazladır.
C) Di-elektrik sıvısı olarak su kullanıldığından iş parçasının paslanmaması için
özen gösterilmelidir.
D) İş parçası sertliği önemli değildir. Titanyum, karbür alaşımları ve sertleştirilmiş
çelikler gibi geleneksel yöntemlerle işlenemeyen malzemeler işlenebilir.

3.

Ekstrüzyon kafa kalıbını talaşlı imalat tezgâhlarında işlemede ilk işlem basamağı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Referans düzlem yüzeylerinin işlenmesi
B) Bağlama deliklerinin açılması
C) Markalamanın yapılması
D) Kalıp boşluklarının işlenmesi

4.

CNC tezgâhlarında makine eksenlerini istenen noktalara göndermek için kullanılan
standart ISO kodları aşağıdakilerden hangisidir?
A) G ve M
B) T ve S
C) F ve Q
D) R ve P

5.

Teli soğutan, işleme esnasında ortaya çıkan talaşı ortamdan uzaklaştıran ve hızı
etkileyen tel-erozyon tezgâhı elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Havuz
B) Nozul
C) Kılavuz
D) Di-elektrik sıvısı
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6.

Tel-erozyon tezgâhında kesim işlemini oluşturan elektriksel boşalmalara ne ad
verilir?
A) Kesme
B) Deşarj
C) Tel akışı
D) Patlama

7.

Sertleştirilmiş parçaların tel-erozyon tezgâhında kesim öncesinde tel giriş noktaları
hangi tezgâhlarda delinir?
A) Delik erozyon tezgâhında
B) Freze tezgâhında
C) Matkap tezgâhında
D) Torna tezgâhında

8.

Aşağıdakilerden hangisi tel-erozyon tezgâhının kullanıldığı yerlerden biri değildir?
A) Karmaşık şekilli parçaların büyük bir hassasiyetle kesilerek işlenmesinde
B) Kesme kalıbı ve diğer tüm kalıp parçalarının (plastik kalıp) imalatında
C) Sert metal ve elmasların işlenmesinde
D) Kalıplardaki kör deliklerin işlenmesinde

9.

Makine tarafından yapılacak olan operasyonların programlandığı ve makine
ayarlarının yapıldığı kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kontrol ünitesi
B) Kesim ünitesi
C) Filtre ünitesi
D) İş bağlama ünitesi

10.

Tel-erozyon tezgâhında kesim yapmış olan hurda tel malzemeler nerede toplanır?
A) Ana gövde
B) Filtreler
C) Tel toplama ünitesi
D) Soğutma ünitesi

11.

Tel-erozyon tezgâhında kesim esnasında üzerinde bulunan basınç ayar valfi ile hava
basıncını düzenleyerek hava basıncını kontrol altında tutan ve havada bulunan
tozları tutarak soğutmanın istenen seviyede tutulmasına yardımcı olan sistem
hangisidir?
A) Ana gövde
B) Tel toplama ünitesi
C) Regülatör ve hava filtresi
D) Hidrolik güç ünitesi ve soğutucu ünite
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12.

13.

14.

Aşağıdakilerden hangisi deşarj için gerekli durumlardan biri değildir?
A) İş parçasının elektrik iletkenliği olmalıdır.
B) Tel akma hızı yüksek olmalıdır.
C) Deşarj sıvı içinde oluşmalıdır.
D) Deşarj ardışık olarak oluşturulmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi tel-erozyon tezgâhında kesim öncesi
hazırlıklardan biridir?
A) Makineye enerji veriniz.
B) Programa start veriniz.
C) Di-elektrik sıvısını açınız.
D) Başlangıç deliğindeki pas ve kiri temizleyiniz.

yapılacak

Ekstrüzyon kalıbı elemanlarının işlenmesi amacıyla en çok kullanılan, elektrik ark
sistemi ile çalışan takım tezgâhı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Torna tezgâhı
B) Tel-erozyon tezgâhı
C) Freze tezgâhı
D) Matkap tezgâhı
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında, ekstrüzyon kalıp elemanlarını talaşlı imalat makineleri
ile işleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Plastik ekstrüzyon kalıp çekirdeği malzemeleri, kalıp boşlukları ve özellikleri
hakkında araştırma yapınız.



Plastik ekstrüzyon kalıp boşluklarının takım tezgâhlarında işlenmesi hakkında
araştırma yapınız.



Ekstrüzyon kalıbı yapımında çok kullanılan üniversal takım

tezgâhları

hakkında araştırma yapınız.

2. PLASTİK EKSTRÜZYON KALIP
ELEMANLARINI İŞLEMEK
2.1. Ekstrüzyon Kalıplarının Talaşlı Üretim Tezgâhlarında
İşlenmesi
Ekstrüzyon kalıp boşluklarının işlenmesinde Ekstrüzyon Kalıpçılığı-1 modülünde
yapım resmi çizilen “harita çıtası” kalıbının kalıp boşluklarının işlenmesi örnek olarak
anlatılacaktır.

Şekil 2.1: Kafa kalıp plakası
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2.2. Kalıp Kafa Plakası Boşluklarının İşlenmesi
Ekstrüzyon kalıp kafa plakası genellikle silindirik bir parça olup torna tezgâhında
işlenmektedir. Kafa plakasının işlenmesinde gerekli araç gereçler aşağıda açıklanmıştır.







Üniversal torna tezgâhı veya CNC torna tezgâhı
Torna kalemleri (HSS veya sert maden takma uçlu kaba talaş ve ince talaş, delik
işleme kalemi)
Punta matkabı, muhtelif çaplarda (Ø8-Ø14-Ø22-ø32) matkap uçları
Mandren
1/50 mm (0,02 mm) hassasiyetinde dış çap ve iç çap kumpası
Komparatör

2.2.1. Kalıp Kafa Plakası Kalıp Boşluklarının İşlenmesinde Uygulanacak İşlem
Basamakları
D.1730 malzemeden kalınlığı 62 mm ve çapı Ø200 mm ölçülerinde hazırlanmış olan
kafa kalıbı plakasının kalıp boşlukları torna tezgâhında işlenecektir. İşlemeyi kolaylaştırmak
için kalıp yüzeyinde markalama yapılabilir fakat genellikle torna tezgâhında simetrik
silindirik parçaların işlenmesinde markalama yapılmadan işleme yapılabilir.
Kalıp plakasını torna tezgâhının aynasına Ø200 mm’lik çap kısmından salgısız olarak
bağlayınız. Salgısız bağlamak için komparatör kullanınız, iş parçasının alın yüzeyinden ve
çap yüzeylerinden ayarlama yapınız. Eğer CNC torna tezgâhında çalışılacaksa ayna
basınçlarını ayna ayakları parça yüzeyinde iz oluşturmayacak basınçlarda (bar) ayarlayınız,
gerekirse yumuşak ayaklar kullanınız.

Şekil 2.1: Komparatörle kontrol

Torna tezgâhında merkezleme problemini ortadan kaldırmak için parçaya öncelikle
punta matkabı ile yeterli derinlikte bir delik delinmesinde fayda vardır. Gezer punta yuvasına
delik işleme için mandren bağlayınız. Punta matkabını mandrene bağlayınız. Punta ucu
ekseninin torna fener mili ekseninde olmasına dikkat ediniz. Punta deliği açarken tezgâh
devrini yüksek tutunuz, punta matkabının uç çapının genellikle 2,5 mm ile 5 mm arasında
olmasından dolayı devir hesaplamalarda yüksek çıkar. Punta deliğini kalıp plakasının tek
yüzeyinden açınız, havşa kısmının oluşmasına dikkat ediniz.
Kalıp plakası boşluğunun en küçük ölçüsü olan Ø64 mm’ye en yakın ölçüdeki
matkaplarla delme işlemi yapınız. Delik kateri delik içinde işleme yaparak iç ölçüleri hassas
olarak işleyebilmelidir. Küçük çaplı matkaptan başlayarak kademeli olarak delik çapını
genişletiniz. Genel olarak en çok kullanılan Ø32 mm ölçüsündeki matkapla delik büyütme
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işlemini tamamlayınız. Matkap çapı ve devir sayısı dikkate alınarak uygun bir devir torna
tezgâhına verilmelidir. Matkap çapı küçüldüğünde devir sayısı artırılmalı, matkap çapı
büyüdüğünde devir sayısı düşürülmelidir. Kullanılacak matkap iyi bir şekilde bilenmiş
olmalıdır. Uygun bir bileme işlemi yapılmadığında delinecek delik hem çapından büyük
olabilir hem de merkezinde olmayabilir. Uzun deliklerin delinmesinde talaş helisel
kanallardan dışarı zor çıkacağı için matkap belirli aralıklarla dışarı çıkartılmalıdır. Deliğin
sonlarına doğru matkaba verilen ilerleme azaltılmalıdır.

Şekil 2.2: Tornada delik işleme

Delme işlemini tamamladıktan sonra punta matkabını ve mandreni sökerek gezer
punta yuvasına döner punta ucunu takınız. Delik içindeki kademeleri işlemek üzere delik
katerini punta-fener mili ekseninde torna tezgâhı kalemliğine bağlayınız. Torna tezgâhı
devrini ve ilerleme miktarını en büyük çap olan Ø120mm’ye göre hesaplayınız, ayarlayınız.
Soğutma sıvısını torna kaleminin kesme bölgesini soğutacak şekilde ayarlayıp açınız.
Öncelikle Ø32 mm’lik delik ölçüsünü delik kalemi ile Ø64 mm delik ölçüsüne
getiriniz.
Delik kalemi ile işlemede kalem salgısını dikkate alarak işleme yapınız. İstenilen
hassasiyet ve temizlikte yüzey elde edebilmek için kaba ve ince işlemeleri uygun kalemlerle
yapınız.
Ø64 ölçüsünü kontrol ettikten sonra ikinci kademe çapı (Ø84,5 mm) 25 mm derinlikte
işleyiniz. Kademe dip köşelerini 90° olarak işleyiniz, bu nedenle kalem uç açılarının uygun
değerlerde olması gerekmektedir.
Ø84,5 mm kademe ölçüsünü kontrol ettikten sonra diğer kademe Ø120 mm ölçüsünü
13 mm derinlikte işleyiniz. Bu yüzeyde oluşan keskin köşeleri kalemle veya eğe ile alınız.
Kalıp plakası birinci yüzeyindeki kademelerin ölçülerini ve yüzey pürüzlülüklerini
kontrol ediniz. İstenen ölçüler oluştuktan sonra diğer yüzeydeki kademeyi işlemek üzere
plakayı torna aynasından sökünüz. İşlenecek kısım dışarıda kalacak şekilde parçayı
komparatör ile salgısız olarak tekrar torna aynasına bağlayınız. Son kademe olan Ø100 mm
çapı 6 mm derinlik olacak şekilde delik kalemi ile işleyiniz. Ölçüleri tekrar kontrol ederek
parçayı tezgâhtan sökünüz ve çapaklarını alınız.
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Şekil 2.3: İnce talaş kalemi

Şekil 2.4: Kaba talaş kalemi

Şekil 2.5: Kafa kalıbı bağlantı flanşı

2.3. Bağlantı Flanşı Kalıp Boşluklarının İşlenmesi
Ekstrüzyon bağlantı flanşı genellikle silindirik bir parça olup torna tezgâhında
işlenmektedir. Bağlantı flanşının işlenmesinde gerekli araç gereçler aşağıda açıklanmıştır.









Üniversal torna tezgâhı veya CNC torna tezgâhı, freze tezgâhı, EDM dalma
erozyon tezgâhı
Torna kalemleri (HSS veya sert maden takma uçlu kaba talaş ve ince talaş
kalemi, delik işleme kalemi)
Punta matkabı, muhtelif çaplarda (Ø6-Ø12-Ø16) matkap uçları, Ø10 mm veya
Ø12 mm parmak freze çakısı
Bakır elektrot malzemeleri
Mandren
1/50 mm (0,02 mm) hassasiyetinde dış çap ve iç çap kumpası
Komparatör
Döner tabla, bağlama pabuçları

2.3.1. Bağlantı Flanşı Kalıp Boşluklarının İşlenmesinde Uygulanacak İşlem
Basamakları


D.1730 malzemeden kalınlık 52,5 mm ve çap Ø200 mm ölçülerinde hazırlanmış
olan kafa kalıbı plakasının kalıp boşlukları torna tezgâhında, freze tezgâhı ve
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elektro-erozyon tezgâhlarında işlenecektir. Öncelikle plakaya açılacak olan 100
mm-100 mm ölçülerindeki havuz markalanır.
Kalıp plakası torna tezgâhının aynasına Ø200 mm’lik çap kısmından salgısız
olarak bağlayınız. Salgısız bağlamak için komparatör kullanınız, iş parçasının
alın yüzeyinden ve çap yüzeylerinden ayarlama yapınız. Eğer CNC torna
tezgâhında çalışılacaksa ayna basınçlarını ayna ayakları parça yüzeyinde iz
oluşturmayacak basınçlarda (bar) ayarlayınız, gerekirse yumuşak ayaklar
kullanınız.
Parçanın dış çap kademelerini ve iç çap konik yüzeylerini işlemek için uygun
torna kalemlerini seçiniz ve kalemliğe punta-fener mili ekseninde bağlayınız.
Torna tezgâhına verilecek devir sayısını ve ilerleme miktarlarını çap Ø200
mm’ye göre hesaplayıp veriniz.
Önce kaba talaş kalemi ile daha sonra ince talaş kalemleri ile sırasıyla Ø120
mm-derinlik 25 mm kademeyi işleyiniz, daha sonra Ø84,50 mm–derinlik 12
mm kademeyi işleyiniz.
Ölçüleri kontrol edip köşe çapaklarını alınız.
Devir sayısını artırarak iş parçasının merkezinden punta matkabı ile punta deliği
açınız.
Punta deliği merkezinden sırasıyla (Ø6-Ø12-Ø16) matkap uçlarını kullanarak
delik açınız.
Kalıp plakasının iç konik yüzeylerini işlemek üzere kaleme verilecek açıları 10°
ve 32°dir. “tan α=D-d / 2.ℓ” formülü ile konik başlangıç ve bitiş çaplarını
hesaplayabilirsiniz. İlk olarak 32°lik konik yüzeyi işlemek üzere torna
kalemliğine delik kalemini bağlayınız ve sper’e 32° açı vererek çeviriniz.

Kafa kalıbı bağlantı flanşı kalıp boşluklarının işlenmesinde uygulanacak işlem
basamakları:









D.1730 malzemeden kalınlık 52,5 mm ve çap Ø200 mm ölçülerinde hazırlanmış
olan kafa kalıbı plakasının kalıp boşlukları torna tezgâhında, freze tezgâhı ve
elektro-erozyon tezgâhlarında işlenecektir. Öncelikle plakaya açılacak olan 100
mm-100 mm ölçülerindeki havuz markalanır.
Kalıp plakası torna tezgâhının aynasına Ø200 mm’lik çap kısmından salgısız
olarak bağlayınız. Salgısız bağlamak için komparatör kullanınız, iş parçasının
alın yüzeyinden ve çap yüzeylerinden ayarlama yapınız. Eğer CNC torna
tezgâhında çalışılacaksa ayna basınçlarını ayna ayakları parça yüzeyinde iz
oluşturmayacak basınçlarda (bar) ayarlayınız, gerekirse yumuşak ayaklar
kullanınız.
Parçanın dış çap kademelerini ve iç çap konik yüzeylerini işlemek için uygun
torna kalemlerini seçiniz ve kalemliğe punta-fener mili ekseninde bağlayınız.
Torna tezgâhına verilecek devir sayısını ve ilerleme miktarlarını çap Ø200
mm’ye göre hesaplayıp veriniz.
Önce kaba talaş kalemi ile daha sonra ince talaş kalemleri ile sırasıyla Ø120
mm-derinlik 25 mm kademeyi işleyiniz, daha sonra Ø84,50 mm–derinlik 12
mm kademeyi işleyiniz.
Ölçüleri kontrol edip köşe çapaklarını alınız.
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Devir sayısını artırarak iş parçasının merkezinden punta matkabı ile punta deliği
açınız.
Punta deliği merkezinden sırasıyla (Ø6-Ø12-Ø16) matkap uçlarını kullanarak
delik açınız.
Kalıp plakasının iç konik yüzeylerini işlemek üzere kaleme verilecek açıları 10°
ve 32°dir. “tan α=D-d / 2.ℓ” formülü ile konik başlangıç ve bitiş çaplarını
hesaplayabilirsiniz. İlk olarak 32°lik konik yüzeyi işlemek üzere torna
kalemliğine delik kalemini bağlayınız ve sper’e 32° açı vererek çeviriniz.

Şekil 2.6: Tornda konik delik işleme

32°lik konik yüzeyi işleyiniz, ölçüleri kontrol ediniz. Daha sonra 10° olarak kalemi
çeviriniz ve diğer konik yüzeyi işleyiniz. Konik başlangıç ve bitiş çaplarını, derinliklerini
kumpasla ölçünüz, doğruluklarını araştırınız. Konik kenar yuvarlatmalarını R1 mm olarak
işleyiniz.
Tornalama işlemi bittikten sonra iş parçasının diğer alın yüzeyinde bulunan 100 mm100 mm genişliğinde 3 mm derinliğindeki havuzu kalıpçı freze tezgâhında işleyeceğiz. Freze
tezgâhının tablasına döner tablayı bağlayınız. İş parçasını tabla aynasına işlenecek kısım
dışarıda kalacak şekilde bağlayınız.
Ø10 mm veya Ø12 mm parmak freze çakısını freze tezgâhına bağlayınız. Tezgâh devir
sayısını ve ilerleme miktarlarını ayarlayınız.
Freze çakısının iş parçasına girişini kolaylaştırmak için 12 mm çapında bir matkapla
ön delik açabilirsiniz. Freze çakısının sıfırlamalarını iş parçasının alın ve yan yüzeylerinden
yapınız. Havuzu kademeli talaş vererek işleyiniz, kenar köşelerin 90° dik oluşması için
elektro-erozyon tezgâhında işleme yapılacaktır. Elektro-erozyon tezgâhında alıştırma işlemi
için yüzeylerde 0,2 mm talaş bırakınız.
Freze tezgâhından iş parçasını sökünüz ve elektro-erozyon tezgâhına bağlayınız.
Uygun elektrodu bağlayarak sıfırlama yapınız ve havuzu 100 mm-100 mm genişlik 3 mm
derinlik ölçülerine getiriniz. Ölçü ve yüzey doğruluklarını ölçme kontrol aletlerini kullanarak
kontrol ediniz.
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Şekil 2.7: Mandrel plakası

2.4. Mandrel Plakası ve Kalıp Plakası Kalıp Boşluklarının İşlenmesi
Ekstrüzyon bağlantı flanşı genellikle matkap tezgâhında delinerek işlenmektedir.
Mandrel plakasının işlenmesinde gerekli araç gereçler aşağıda açıklanmıştır.







Matkap tezgâhı, freze tezgâhı, WEDM CNC tel erozyon tezgâhı, delik erozyon
tezgâhı
Mandren
1/50 mm (0,02 mm) hassasiyetinde dış çap ve iç çap kumpası
Komparatör
Punta matkabı, muhtelif çaplarda (Ø6-Ø10-Ø13,5) matkap uçları
Ayarlı rayba (Ø13,5 mm–14,5 mm)

2.4.1. Mandrel Plakası ve Kalıp Plakası Kalıp Boşluklarının İşlenmesinde
Uygulanacak İşlem Basamakları
D.2316 plastik kalıp çeliğinden kalınlık 20 mm ve 100 mm x 100 mm ölçülerinde
hazırlanmış olan kafa kalıbı mandrel plakası ve kalıp plakasının kalıp boşlukları matkap
tezgâhında, WEDM tel elektro erozyon tezgâhlarında işlenecektir. Öncelikle plakaya telin
geçeceği başlangıç deliklerinin yerleri markalayınız. Matkap tezgâhında delik merkezlerine
punta matkabı ile merkezleme delikleri açınız. Mandrel plakasının deliklerini Ø6-Ø10 ve
Ø13,5 mm’lik matkaplarla büyüterek açınız. Yine matkap tezgâhında ayarlı rayba ile Ø13,5
mm’lik deliği Ø14 mm’ye getiriniz, bu şekilde yüksek tamlıkta ve yüzey kalitesinde bir delik
oluşturmuş olacağız. Yüzey pürüzlülüğü ne kadar yüksek parlaklıkta ve temizlikte olursa
plastik akışı o derece iyi olacaktır.
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Diğer kalıp plakasının tel kesme başlangıç deliğini küçük çaplı olmasından dolayı
delik erozyonu tezgâhında delinmelidir. Delik merkez noktalarını referans noktasına göre
markalayınız (48,38 mm–64,38 mm). Ø 1,5 mm’lik pirinç tel delme çubuğu kullanarak
başlangıç deliğini açınız.
Tel-erozyon tezgâhı programını yazarak kesim yüzeylerinde temiz bir yüzey
oluşturacak gerekli ayarlamaları yapınız. Kalıp boşlukları kesimini yapınız.
Kalıp plakasına freze tezgâhında Ø100 mm’lik freze çakısı ile 2,5 mm derinlikteki
kanalı açınız.

Şekil 2.8: Kalıp plakasının tezgâh tablasında konumlanması
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Şekil 1.24: Kalıp plakası
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda yapım resmi verilen ekstrüzyon kalıbı plakasının kalıp boşluklarını takım
tezgâhlarında işleyiniz.

Ekstrüzyon kalıbı plakası
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İşlem Basamakları

 Plastik ekstrüzyon kalıbı elemanlarını
İşlemeye uygun olarak markalayınız.








 Telin geçeceği başlangıç deliğini
teknolojisine uygun olarak işleyiniz.

 Plastik ekstrüzyon kalıbı elemanlarını
takım tezgâhına uygun biçimde
bağlayınız.







 Plastik ekstrüzyon kalıbı elemanlarının
uygun işleme parametrelerini
sağlayınız, tezgâh ayarlarını yapınız.
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Öneriler
Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
İş önlüğünüzü giyiniz.
İş güvenliği ile ilgili tedbirleri alınız.
Kalıp boşluklarının işlenmesinde
kullanacağınız takımları temin ediniz.
Kalıp plakalarının işlenecek kalıp
boşluklarını ve delik merkezlerini
markalayınız.
Kalıp yapımında kullanılacak takım
tezgâhlarının özelliklerini ve çalışma
sistemlerini öğreniniz.
Kalıp plakasını delik erozyonu tezgâhına
bağlayarak 1,5 mm çaplı pirinç tel çubuk
ile deliği açınız.
Başlangıç deliği açılmış plastik
ekstrüzyon kalıbının tel-erozyon
tezgâhına bağlantısını yapınız.
Bağlantı yaparken komparatör kullanınız,
referans yüzeylerine göre ayarlama
yapınız.
Bağlantı yaparken ve işleme esnasında
gerekli yardımı öğretmeninizden
isteyiniz, modül bilgi sayfasından ve
tezgâh kataloglarından faydalanınız.
Tel-erozyon tezgâhları CNC programları
ile çalışarak tel ile iş parçası arasındaki
hareketleri kontrol eder. Dolayısıyla tel
kesme hareketlerini vermek için standart
“G ve M” kodları kullanılır. İş
programını bu kodları kullanarak yapınız,
gerekli bilgileri modül bilgi sayfasında
ve tezgâh kataloglarında bulabilirsiniz.
Bilgisayar destekli üretim modülünden
de faydalanabilirsiniz, öğretmeninizden
yardım alınız.
Tezgâh kontrol ünitesinden programı
giriniz, uygun işleme parametrelerini
(nozul, kılavuz, tel tansiyonu, kesme hızı,
tel akma hızı vb.) ayarlayınız.
İş parçasının kenar pozisyonlamalarını
(sıfırlama) teknolojisine uygun olarak
yapınız.
Di-elektrik sıvısı tankını ve filtreleri
kontrol ederek devreye alınız.
Havuz kesimi yapılacaksa havuz tank

kapaklarını kapatınız.
 Plastik ekstrüzyon kalıbı plakasının
kalıp boşluklarını işleyiniz.
 Kalıp boşluklarını tel-erozyon
teknolojisine uygun olarak işleyiniz.
 Kesim işlemini kontrol ünitesi
monitöründen takip ediniz. Tel kopması
gibi durumlarda kısa sürede müdahale
ediniz.
 Kalıp plakası boşluklarının kesilmesi
işleminde öğretmeninizden yardım alınız.

 Plastik ekstrüzyon kalıbı plakasının
kesilen kalıp boşluklarını kontrol ediniz.
 İşlemesi tamamlanmış kalıp
boşluklarının istenen hassasiyette olup
olmadığını görmek için ölçü ve yüzey
kontrolünü yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
2.

Çalışma ortamını hazırladınız mı?
İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kalıp elemanlarını markaladınız mı?
Kalıp elemanı tezgâha uygun biçimde bağladınız mı?
Uygun makine parametrelerini ayarladınız mı?
Kalıp plakası boşluklarını işlediniz mi?
Kalıp ölçülerini kontrol ettiniz mi?
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
Süreyi iyi kullandınız mı? (30 saat)

1.

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Ekstrüzyon kalıp kafa plakası genellikle ……………… bir parça olup torna
tezgâhında işlenmektedir.

2.

Torna tezgâhında merkezleme problemini ortadan kaldırmak için parçaya
öncelikle …………………….ile yeterli derinlikte bir delik delinmesinde fayda
vardır.

3.

Torna tezgâhına iş parçasını salgısız bağlamak için ……………… kullanılır.

4.

Kalıp elemanları tornada önce ……………… talaş kalemi ile daha
sonra………………talaş kalemleri ile sırasıyla işlenmelidir.

5.

Kalıp plakasının iç konik yüzeylerini işlemek üzere kaleme verilecek açıları
10° ve 32° dir. ……………… formülü ile konik başlangıç ve bitiş çaplarını
hesaplayabilirsiniz.

6.

Kalıp elemanlarının üzerindeki deliklerde hassas yüzey elde etmek amacı ile
……………… kullanılır.

7.

İşlenen kalıp elemanlarının ……………… ne kadar yüksek parlaklıkta ve temizlikte
olursa plastik akışı o derece iyi olacaktır.

8.

……………… delinmesinde talaş helisel kanallardan dışarı zor çıkacağı için matkap
belirli aralıklarla dışarı çıkartılmalıdır.

9.

Delik kalemi ile işlemede ………………

10.

Delik içindeki kademeleri işlemek üzere delik katerini ………………ekseninde torna
tezgâhı kalemliğine bağlayınız.

dikkate alarak işleme yapınız.

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–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında plastik ekstrüzyon kalibre elemanlarını istenen
hassasiyette işleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Plastik ekstrüzyon kalibre malzemeleri, ürün boşlukları ve özellikleri hakkında
araştırma yapınız.



Plastik ekstrüzyon kalibre elemanlarının takım tezgâhlarında işlenmesi ve
kalibre yapımında çok kullanılan takım tezgâhları hakkında araştırma yapınız.

3. PLASTİK EKSTRÜZYON KALİBRE
ELEMANLARINI İSTENİLEN
HASSASİYETTE İŞLEMEK
3.1. Plastik Ekstrüzyon Kalibrelerinin Özellikleri
Sıcak kalıptan (kafa kalıbı) ön biçimlenmiş profil şeklinde çıkan plastik malzeme
sıcak ve eriyik hamur kıvamındadır. Kalıptan çıkan eriyik ürünün gerçek ölçü ve biçimi
kalibre ve separatörlerde oluşur. Plastik ürünün esas ölçülerinde işlenmiş olan kalibre ürün
boşluklarından geçen plastik malzeme vakumlanır ve soğutulur. Vakumlama ile plastik
malzemenin ürün boşlukları yüzeyine devamlı teması sağlanır, bu sayede plastik profil
şeklinde sürekli akış yolunda biçimlenir. Kalibrenin sürekli soğutulması ile de plastik profil
soğuyarak kalıcı yarı mamul hâline gelir. Kalibreden çıkan yarı mamulün özünde kalan sıcak
malzeme, separatör ve su havuzunda tekrar vakumlanıp soğutularak son şekli meydana
getirilir.

Resim 3.1: Kalibre ürün boşluğu
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Kalibre ve separatör boşluklarında bulunması gereken özellikler şunlardır:
Kalibre ve separatör malzemeleri istenen özellikleri verebilecek (uygun soğutma,
parlatılabilirlik, korozyon dayanımı, yüksek tokluk vb.) plastik kalıp çeliklerinden
seçilmelidir.
Kalibre ürün boşlukları plastik akışını kolaylaştıracak parlaklıkta olmalıdır. Yüzeyinde
herhangi bir iz, çizik ve leke bulunmamalıdır. Parlatma uygulaması ürün boşluğunun tüm
yüzeylerinde eşit yapılmalıdır.
Kalibre ürün boşluğu simetrisi sağlanmalıdır, profil kalibre ürün boşluğunun her
noktasında eşit ve dengeli olmalıdır.
Ürün boşluğuna açılan vakum kanalları plastik akışında problem oluşturmayacak
şekilde yapılmalıdır, kenarlarda keskin köşe ve çapak bulunmamalıdır. Gerekirse vakum
kanallarının kenarlarına küçük radyüsler yapılmalıdır.
Üretim esnasında kalibre ürün boşlukları içerisinde bazı kenar ve köşelerde plastik
parçaları kalabilir. Bu üretimi olumsuz etkileyebilir. Ürün boşluklarında bu kısımlar
kolaylıkla temizlenebilecek şekilde tasarlanmış ve yapılmış olmalıdır. Özellikle girintisi çok
olan profiller parçalı ve geçmeli yapılmalıdır. İçinde plastik parça kaldığı zaman ve temizlik
yapılırken bu kısımlardan sökülüp takılabilmelidir.
Kalibre uzunluğu ve sayısı üretim hızına göre yapılır. Üretimin daha hızlı olması
istendiği durumda uzun kalibre ve birden çok sayıda kalibre kullanılarak soğutma
hızlandırılır, bu sayede üretim akış hızı da artırılmış olur.

3.1.1. Kalibre İmalatında Kullanılan Çelikler
Kalibrenin istenen özelliklerde ürün oluşturabilmesi için bazı özelliklere sahip olması
gerekir. Özellikle kalibre malzemelerinin seçimi ve seçilen malzemenin üretime uygunluğu
çok önemlidir. Kalibre malzemelerinde bulunması geren önemli özellikler vardır. Bunlar:








Aşınmaya karşı dirençli olması
Parlatılabilirlik özelliğinin iyi olması
Korozyon dayanımının yüksek olması
Isı iletkenliğinin iyi olması
İşlenebilirlik özelliğinin iyi olması
Sert ve tok bir yapıda olması
Yüksek basınçlara dayanıklı olması

Kalıp malzemesi maliyet olarak kalıp işçiliğinin yanında çok az yer tutmasına rağmen
uygun malzeme seçimi kalıbın ömrünü artırdığı gibi işçiliği de azaltır. Kalibre yapımında
kullanılan malzemeler kullanım yeri ve amacına göre farklılık gösterir. Kalıp boşluklarının
işlendiği dişi kalıp plakaları genellikle D1.2316 plastik kalıp çeliğinden yapılmaktadır. Diğer
bağlantı plakaları ve kalibre yardımcı plakaları alüminyum alaşımlı malzemelerden veya
plastik kalıp çeliklerinden üretilmektedir. Bağlantı cıvataları ve pimler paslanmaz krom
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alaşımlı malzemelerden seçilir ve kullanılır. Kalibrenin sulu ortamda çalışacağı
unutulmamalıdır.
Dolayısıyla seçilecek malzemeler korozyona dayanıklı olmalı, vakumlama
uygulamasından dolayı da yüksek basınçlara dayanımlı malzemeler seçilmeli ve
kullanılmalıdır. Yaygın olarak kullanılan ekstrüzyon kalibre ve separatör malzemeleri
şunlardır:


DIN 1.2316 (X 36 CrMo 17)

Özellikleri: Ön sertleştirilmiş plastik kalıp çeliğidir. Tıpkı 1.2083 ESR malzemesi gibi
korozyonlu ortamlara dayanıklıdır. Isıl işleme ihtiyaç duyulmadan kullanılabilmektedir.
Parlatılabilirliği 1.2083 ESR kadar olmasa da iyidir.
Kullanım alanları: Özellikle paslanmazlığın arandığı kalıplarda 1.2083 ESR
malzemesi kalıp çekirdeklerini oluştururken 1.2316 kalıp hamili olarak kullanılabilmektedir.
Ayrıca ısıl işlem sonucunda çarpılma tehlikesi olan ve paslanmazlık istenen kalıp
aparatlarının ve maçalarının yapımında tercih edilir. Kendi sertliğinin yetersiz kaldığı bazı
durumlarda şaloma alevi kullanılarak yüzeysel sertlik verilebilir.


DIN 1.2083 SUPRA (X 42 Cr 13)

Özellikleri: Yüksek korozyon dayanımının yanında yüksek sertleşebilirlik ve bununla
beraber yüksek parlatılabilirlik özelliklerine sahiptir.
Kullanım alanları: Korozif özellik taşıyan plastik malzemelerin üretiminde,
üretilecek parçanın yüzey özelliği çok önemli ise bu malzeme yüksek parlatılabilirliğinden
dolayı tercih edilmektedir.


DIN 1.2738 (40 CrMnNiMo 8 6 4)
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Özellikleri: Ön sertleştirilmiş plastik kalıp çeliğidir. Sertlik değeri 32-35 HRC
arasında değişmektedir. İşlenebilirliği iyi olmakla beraber % 1 Ni ihtiva ettiği için
parlatılabilirliği son derece iyidir. Ayrıca yapısında az miktarda (S<% 0.002) kükürt
içermesinden dolayı sürtünme mukavemeti yüksektir. Yapıda bulunan % 1 Ni sayesinde
yüzeyden çekirdeğe kadar olan sertlik değişimi (özellikle blok malzemelerde) minimum
oranda meydana gelmektedir.
Kullanım alanları: Yüksek gerilmelerin bulunduğu büyük plastik kalıplarında,
parlaklığın şart olduğu plastik kalıplarında tercih edilmektedir.

3.2. Kalibrelerin Talaşlı Üretim Tezgâhlarında İşlenmesi
1 nu.lı kalibre bağlantı plakası kalıp boşluklarının işlenmesinde kullanılacak araç ve
gereçler şunlardır:










Kalıpçı freze tezgâhı
Matkap tezgâhı
Punta matkabı (ø2.5 mm-ø3.15 mm)
Matkap (ø4.7 mm)
M6 kılavuz takımı
Parmak freze çakısı (ø12 mm-ø16 mm)
1/50 Hassasiyetinde kumpas, komparatör
90° gönye, ince dişli lama eğe
90° havşa matkabı

Şekil 3.1: Kalibre bağlantı plakası
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3.2.1. Kalibre Bağlantı Plakası Kalıp Boşluklarının İşlenmesinde Uygulanacak
İşlem Basamakları













D3.4365 alüminyum (AlZnMgCu1,5) malzemeden kalınlık 29 mm ve 200 mm80 mm ölçülerinde hazırlanmış olan ekstrüzyon kalibre bağlantısı plakasının
vakum kanalı boşlukları freze tezgâhında işlenecektir. Öncelikle plakaya
açılacak olan vakum kanalı havuzunun şeklini yapım resminde verilen ölçülerde
markalayınız.
İş parçasına matkap tezgâhında freze çakısının gireceği ön deliği açınız. Önce
punta matkabı ile markalanan noktadan (50 mm – 40 mm) merkezleme deliği
açınız. Daha sonra Ø16 mm matkap ile 19 mm derinliğinde delik açınız.
Freze tezgâhının tablasına iş parçasını bağlamak için kullanılacak tezgâh
mengenesinin komparatör ile paralelliğini sağlayarak bağlayınız. Paralellik
mengene sabit çenesinden yapılmalı ve paralel altlıklar kullanılmalıdır. Eğer iş
parçası doğrudan tezgâh tablasına bağlama pabuçları ile bağlanacaksa
doğrultmayı komparatör ile parçanın yan yüzeylerinden yapınız.
Kalibre bağlantı plakasının slot kanalını (22,5 mm genişlik 20 mm derinlik)
Ø16 mm freze çakısı ile işleyiniz.
Son olarak vakum kanalını işlemek üzere freze başlığına Ø12 mm’lik parmak
freze çakısını bağlayınız. Freze çakısının dalma noktasını (talaş verme yeri)
Ø16 mm açılan slot kanalını kullanınız.
Tezgâhı uygun devir sayısı, ilerleme miktarına getirerek vakum kanalını kaba
ve ince işleme metotları ile açınız. Malzemeye uygun kesme sıvısı kullanınız.
Bu plakada alüminyum malzeme kullanılmasından dolayı iyi bir işleme için
kesme sıvısı olarak gaz yağı kullanılmalıdır. Freze çakısı ile kesme yaparken zıt
yönlü frezeleme yapınız.
Vakum havuzu açıldıktan sonra ölçüleri kontrol ediniz ve kenar çapaklarını ince
dişli bir eğe kullanarak alınız.
İş parçasının yan yüzeyinde bulunan deliği açmak üzere matkap tezgâhına 90°
gönye ile dikliğini kontrol ederek bağlayınız. Ø4,7 mm’lik matkapla deliği
açınız. Delik ağzına 90°lik havşa matkabı ile havşa açınız.
İş parçasını tesviyeci mengenesine bağlayınız. M6 kılavuz takımı ile Ø4,7
mm’lik deliğe kılavuz açınız. Kılavuz dikliğini gönye ile kontrol ederek açınız.

Şekil 3.1. Kılavuz çekme
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Şekil 3.3: Kalibre bağlantı plakası

2 nu.lı kalibre bağlantı plakası kalıp boşluklarının İşlenmesinde kullanılacak araç ve
gereçler şunlardır:






Kalıpçı freze tezgâhı
Matkap tezgâhı, punta matkabı (Ø2.5 mm-Ø3.15 mm)
Ø12mm matkap, parmak freze çakısı (Ø12 mm-Ø14 mm)
1/50 hassasiyetinde kumpas
Komparatör

2 nu.lı kalibre bağlantı plakası kalıp boşluklarının işlenmesinde uygulanacak işlem
basamakları:







D3.4365 alüminyum (AlZnMgCu1,5) malzemeden kalınlık 28,5 mm ve 200
mm-80 mm ölçülerinde hazırlanmış olan ekstrüzyon kalibre bağlantısı
plakasının vakum kanalı boşlukları freze tezgâhında işlenecektir. Öncelikle
plakaya açılacak olan vakum kanalı havuzunun şekli, yapım resminde verilen
ölçülerinde markalanır.
İş parçasına matkap tezgâhında freze çakısının gireceği ön delik delinir. Önce
punta matkabı ile markalanan noktadan (50 mm – 40 mm) merkezleme deliği
açınız. Daha sonra Ø12 mm matkap ile 19 mm derinliğinde delik açınız.
Freze tezgâhının tablasına iş parçasını bağlamak için kullanılacak tezgâh
mengenesinin komparatör ile paralelliğini sağlayarak bağlayınız. Paralellik
mengene sabit çenesinden yapılmalı ve paralel altlıklar kullanılmalıdır. Eğer iş
parçası doğrudan tezgâh tablasına bağlama pabuçları ile bağlanacaksa
doğrultmayı komparatör ile parçanın yan yüzeylerinden yapınız.
Kalibre bağlantı plakasının slot kanalını (48 mm genişlik 19,5 mm derinlik)
Ø12 mm freze çakısı ile işleyiniz.
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Son olarak vakum kanalını işlemek üzere freze başlığına Ø14 mm’lik parmak
freze çakısını bağlayınız. Freze çakısının dalma noktasını (talaş verme yeri)
Ø12 mm açılan slot kanalını kullanınız.
Tezgâhı uygun devir sayısı, ilerleme miktarına getirerek vakum kanalını kaba
ve ince işleme metotları ile açınız. Malzemeye uygun kesme sıvısı kullanınız.
Bu plakada alüminyum malzeme kullanılmasından dolayı iyi bir işleme için
kesme sıvısı olarak gaz yağı kullanılmalıdır. Freze çakısı ile kesme yaparken zıt
yönlü frezeleme yapınız.
Ölçüleri kontrol ediniz ve kenar çapaklarını ince dişli bir eğe kullanarak alınız.

Kalibre dişi alt plakası kalıp boşluklarının işlenmesinde kullanılacak araç ve gereçler
şunlardır:

WEDM tel-erozyon tezgâhı (minimum 300 mm kesim yüksekliği)

Kalıpçı freze tezgâhı

Ø12 mm ve Ø4 mm parmak freze çakısı

Komparatör

1/50 hassasiyetli kumpas
3.2.1.1. Kalibre Dişi Alt Plakası Kalıp Boşluklarının İşlenmesinde Uygulanacak İşlem
Basamakları

D.2316 plastik kalıp çeliğinden kalınlık 17 mm ve 200 mm-80 mm ölçülerinde
hazırlanmış olan kalibre dişi alt plakasının ürün boşlukları matkap tezgâhında,
freze tezgâhı ve WEDM tel elektro-erozyon tezgâhlarında işlenecektir.
Öncelikle plaka üzerinde açılacak vakum kanalı geçiş slot kanallarının yerlerini
markalayınız.

Kalibre plakasını kalıpçı freze tezgâhına bağlayınız. Ø4 mm’lik parmak freze
çakısını tezgâha bağlayınız. 2316 malzemeye uygun kesme hızında devir sayısı
ve ilerlemeleri hesaplayınız ve tezgâhı ayarlayınız.

Malzemeye uygun kesme sıvısı kullanarak 178 mm ve 17 mm uzunluklarında 1
mm derinliğindeki slot kanallarını açınız.

Ø12 mm parmak freze çakısını bağlayınız ve plakaya orta kenar kısmına
markalanmış 11 mm uzunluk 3,5 mm derinlikteki kanalı açınız.

Kalibre dişi alt plakasını freze tezgâhından sökünüz. İnce dişli bir eğe ile kenar
çapaklarını alınız ve tel kesme tezgâhına komparatör ile doğrultarak bağlayınız.
Plaka yüksek ve ince kesitli olmasından dolayı hassas taşlanmış plakalarla yan
yüzeylerinden destekleme yapabilirsiniz.

Tel kesme programını hazırlayınız ve tezgâhın kontrol ünitesinden yazmış
olduğunuz programı giriniz, grafik ekrandan program simülasyonunu görünüz.

Bu plakayı işlerken kenar pozisyonlama yapınız, referans noktalarını kenar
yüzeylerden alınız.

Tezgâha start veriniz, ürün boşluklarını ikili hassas kesim ile işleyiniz.

Kesim bittikten sonra ölçüleri ve yüzey pürüzlülüğünü kontrol ediniz, parçayı
tezgâhtan sökünüz.

Plakayı tesviyeci mengenesine bağlayınız. Plastik ürün giriş ve çıkış ağızlarının
bulunduğu kenarlara R 1 mm’lik radyüs açınız.
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Şekil 3.4: Kalibre dişi alt plakası

3.3. Ekstrüzyon Kalıp Separatörlerinin İşlenmesi
Separatör üst ve alt plakasının kalıp boşluklarının işlenmesinde kullanılacak araç ve
gereçler şunlardır:




WEDM tel-erozyon tezgâhı (minimum 300 mm kesim yüksekliği)
Komparatör
1/50 hassasiyetli kumpas

3.3.1. Separatör Üst Plakası Kalıp Boşluklarının İşlenmesinde Uygulanacak
İşlem Basamakları





D.2316 plastik kalıp çeliğinden kalınlık 20 mm ve 60 mm-60 mm ölçülerinde
hazırlanmış olan separatör üst ve alt plakasının ürün boşlukları WEDM tel
elektro- erozyon tezgâhında işlenecektir.
Tel kesme programını hazırlayınız ve tezgâhın kontrol ünitesinden yazmış
olduğunuz programı giriniz, grafik ekrandan program simülasyonunu görünüz.
Bu plakayı işlerken kenar pozisyonlama yapınız, referans noktalarını kenar
yüzeylerden alınız. Bu plaka üzerinde separatör üst ve alt plakaları birlikte
kesilecektir.
Tezgâha start veriniz, ürün boşluklarını ikili hassas kesim ile işleyiniz.
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Şekil 3.5: Separatör üst plakası





Plakayı sökünüz ölçülerini kontrol ediniz.
Plakayı tesviyeci mengenesine bağlayınız.
Plastik ürün giriş ve çıkış ağızlarının bulunduğu kenarlara R1 mm’lik radyüs
açınız.

Separatör alt plakası kalıp boşluklarının işlenmesinde kullanılacak araç ve gereçler
şunlardır:

WEDM tel-erozyon tezgâhı (minimum 300 mm kesim yüksekliği)

Komparatör

1/50 hassasiyetli kumpas

Şekil 3.6: Separatör alt plakası
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Separatör alt plakasının işlenmesi üst plaka ile birlikte yapılacaktır. Bunun işlenmesi
ile ilgili işlem basamakları yukarıda üst plakanın işlenmesi bölümünde anlatılmıştır.

Şekil 3.6: Tel erozyon işleme konumu
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda yapım resmi verilen ekstrüzyon kalibre plakasının kalıp boşluklarını takım
tezgâhlarında işleyiniz.

Şekil 3.7: Ekstrüzyon kalibre plakası
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İşlem Basamakları

 Plastik ekstrüzyon kalibre elemanlarını
işlemeye uygun olarak markalayınız.

Öneriler






 Plastik ekstrüzyon kalibre elemanlarını
takım tezgâhına) uygun biçimde
bağlayınız.







 Plastik ekstrüzyon kalibre
elemanlarının uygun işleme
parametrelerini sağlayınız, tezgâh
ayarlarını yapınız.







 Plastik ekstrüzyon kalibre plakasının
kalıp boşluklarını işleyiniz.
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Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
İş önlüğünüzü giyiniz.
İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
Kalibre ve separatör boşluklarının
işlenmesinde kullanacağınız takımları
temin ediniz.
Kalibre plakalarının işlenecek kalıp
boşluklarını ve delik merkezlerini
markalayınız.
Plastik ekstrüzyon kalibre plakasını tel
erozyon tezgâhına bağlantısını yapınız.
Bağlantı yaparken komparatör kullanınız,
referans yüzeylerine göre ayarlama
yapınız.
Bağlantı yaparken ve işleme esnasında
gerekli yardımı öğretmeninizden isteyiniz.
Modül bilgi sayfasından ve tezgâh
kataloglarından faydalanınız.
Tel-erozyon tezgâhları CNC programları
ile çalışarak tel ile iş parçası arasındaki
hareketleri kontrol eder. Dolayısıyla tel
kesme hareketlerini vermek için standart
“G ve M” kodları kullanılır. İş programını
bu kodları kullanarak yapınız, gerekli
bilgileri modül bilgi sayfasından ve tezgâh
kataloglarından bulabilirsiniz. Bilgisayar
destekli üretim modülünden de
faydalanabilirsiniz, öğretmeninizden
yardım alınız.
Tezgâh kontrol ünitesinden programı
giriniz, uygun işleme parametrelerini
(nozul, kılavuz, tel tansiyonu, kesme hızı,
tel akma hızı vb.) ayarlayınız.
İş parçasının kenar pozisyonlamalarını
(sıfırlama) teknolojisine uygun olarak
yapınız.
Di-elektrik sıvısı tankını ve filtreleri
kontrol ederek devreye alınız.
Havuz kesimi yapılacaksa havuz tank
kapaklarını kapatınız.
Kalibre boşluklarını tel-erozyon
teknolojisine uygun olarak işleyiniz.
Kesim işlemini kontrol ünitesi
monitöründen takip ediniz, tel kopması
gibi durumlarda kısa sürede müdahale

 Plastik ekstrüzyon kalibre plakasının
kesilen kalıp boşluklarını kontrol
ediniz.

ediniz.
 Kalibre plakası boşluklarının kesilmesi
işleminde öğretmeninizden yardım alınız.
 İşlemesi tamamlanmış kalibre ürün
boşluklarının istenen hassasiyette olup
olmadığını görmek için ve ölçü ve yüzey
kontrolünü yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma ortamını hazırladınız mı?
İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?
Kalıp elemanlarını markaladınız mı?
Kalıp elemanı tezgâha uygun biçimde bağladınız mı?
Uygun makine parametrelerini ayarladınız mı?
Kalıp plakası boşluklarını işlediniz mi?
Kalıp ölçülerini kontrol ettiniz mi?
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
Süreyi iyi kullandınız mı? (30 saat)

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1.

Kalıptan çıkan eriyik ürünün gerçek ölçü ve biçimi ………………………..
oluşur.

2.

Plastik ürünün esas ölçülerinde işlenmiş olan kalibre ürün boşluklarından
geçen plastik malzeme ……………………….. ve soğutulur.

3.

Kalibre ürün boşlukları plastik akışını kolaylaştıracak ……………………
olmalıdır.

4.

Kalibre ürün boşluğu simetrisi sağlanmalıdır, profil kalibre ürün boşluğunun her
noktasında ……………………….. olmalıdır.

5.

Kalibre uzunluğu ve sayısı ……………………….. göre yapılır.

6.

Bağlantı cıvataları ve pimler ……………………….. malzemelerden seçilir ve
kullanılır. Kalibrenin sulu ortamda çalışacağı unutulmamalıdır.

7.

Kalıp malzemesi maliyet olarak kalıp işçiliğinin yanında çok az yer tutmasına rağmen
……………………….. kalıbın ömrünü artırdığı gibi işçiliği de azaltır.

8.

Uzun kalibre ve ……………………….. kalibre kullanılarak soğutma hızlandırılır.

9.

Özellikle girintisi çok olan profiller ……………………….. yapılmalıdır. İçerisinde
plastik parça kaldığı zaman ve temizlik yapılırken bu kısımlardan sökülüp
takılabilmelidir.

10.

Ürün boşluğuna açılan vakum kanalları plastik akışında problem oluşturmayacak
şekilde yapılmalıdır, kenarlarda keskin köşe ve çapak bulunmamalıdır. Gerekirse
vakum kanallarının kenarlarına ……………………….. yapılmalıdır.

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
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda yapım resmi verilen kalıp ve kalibre plakalarını takım tezgâhlarında işleyerek
kalıp boşluklarını tel-erozyon tezgâhında kesiniz.
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Kalıp plakaları

60

Kalibre

61

KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çalışma ortamını kalıp ve kalibre plakalarının markalama,
talaşlı imalat ve kesim işlemleri için hazırladınız mı?

2. İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?
3. Plastik kalıp elemanlarını işlemeye uygun olarak markaladınız
mı?

4. Tel başlangıç deliklerini uygun konumda işlediniz mi?
5. Tel başlangıç pozisyonlamasını uygun konumda yaptınız mı?
6. Plastik ekstrüzyon kalıp elemanlarını uygun konumda
bağladınız mı?

7. Tel-erozyon kesim parametrelerini ve makine ayarlarını yaptınız
mı?
8. Plastik ekstrüzyon kalıbı plakasının kalıp boşluklarını
teknolojisine uygun olarak işlediniz mi?
9. Plastik ekstrüzyon kalıbı plakasının kesilen kalıp boşluklarını
kontrol ettiniz mi?
10. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
11. Süreyi iyi kullandınız mı? (8 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 ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI
C
D
C
A
D
B
A
D
A
C
C
B
B
B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

silindirik
punta matkabı
komparatör
kaba- ince
(tan α=D-d / 2.ℓ)
rayba
yüzey pürüzlülüğü
uzun deliklerin
kalem salgısını
punta-fener mili

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

kalibre ve separatörlerde
vakumlanır
parlaklıkta
eşit ve dengeli
üretim hızına
paslanmaz krom alaşımlı
uygun malzeme seçimi
birden çok sayıda
parçalı ve geçmeli
küçük radüsler
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