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Bu modülün ön koşulu yoktur.
Plastik ekstrüzyon kalıplarının üretimini yapmak.
Genel Amaç
Değerli öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında ekstrüzyon kalıplarının üretimini istenilen ürün
özelliklerine uygun olarak yapabileceksiniz.
Amaçlar
1.
Ekstrüzyon kalıp, kalibre ve separatör ürün boşluklarını İstenen hassasiyette parlatabileceksiniz.
2.
Kalibre soğutma kanallarını istenilen hassasiyette
işleyebileceksiniz.
Ortam; Makine kalıp imalat ve ekstrüzyon atölyesi,
Donanım; Tesviyecilik araç gereçleri, markalama gereçleri, matkap tezgâhı, matkap ucu, talaşlı üretim makineleri,
parlatma araç gereçleri.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden
sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Kalıpçılık çok geniş bir alana yayılmış araştırılması gereken bir uzmanlık alanıdır. Gelişen teknolojiyle birlikte plastik hacim kalıpçılığı endüstrinin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Bu alanın en önemli unsurlarından birisi de plastiklerin şekillendirilmesinde uygulanan
ekstrüzyon kalıpçılığıdır. Ekstrüzyon prosesinde, aynı kesitte hassas ölçülerde ve istenen
uzunlukta kesiksiz ürünler elde edilebilmesinde kalıp ve kalibre en önemli unsurlardan birisidir. Dolayısıyla ekstrüzyon kalıbı ve kalibrenin uygun tasarımının ve imalatının hassas
olarak yapılması gerekmektedir.
Kalıp yapımının en önemli taraflarından biri de kalıp yüzeylerinin parlatılmasıdır. Kalıp imalatı sürecinde ürün boşluklarının çok iyi parlatılmasının ve soğutma kanallarının da
teknolojisine uygun açılmasının, ürün kalitesine doğrudan etkisi bulunmaktadır. Kalıp ve
kalibre ürün boşluklarının parlatılması tekniği ve kullanılacak araç gereç ve yöntemler belirli
bir bilgi ve beceri kazanımları gerektirir.
Ekstrüzyon kalıpçılığı 3 modülü, sizlere bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir modüldür. Bu modülde sizler, ekstrüzyon plastik kalıplarının ürün boşluklarının
parlatılması ve soğutma kanallarının işlenmesi ile ilgili bilgiler edineceksiniz. Bu modülde
hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, plastik teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi hatırlatıyor, sizlere başarılar diliyoruz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında plastik ekstrüzyon kalıp, kalibre ve separatör ürün boşluklarını istenen hassasiyette parlatabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizde Ekstrüzyon plastik kalıplarının üretimini yapan işletmeleri ziyaret ederek;

Ekstrüzyon plastik kalıplarının parlatma tekniklerini, kullanılan araç gereçleri
araştırınız.

Ekstrüzyon plastik kalıplarının ve kalibrenin ürün boşluklarının parlatılması uygulamalarını takip ediniz, araştırınız.

1. EKSTRÜZYON KALIP, KALİBRE VE
SEPARATÖR ÜRÜN BOŞLUKLARININ
PARLATILMASI
Ekstrüzyon kalıp, kalibre ve separatör boşlukları diğer plastik kalıpların parlatılmasında uygulanan benzer bir işleme ile yapılmaktadır. Hassasiyeti üretime yansıması açısından
yüksek bir orandadır. Özellikle eriyik plastiğin kalıp ve kalibre ürün boşluğundaki hareketlerini doğrudan etkiler. Ekstrüder kalıp boşluğu ve kalibre ürün boşluklarının parlatılması gereği ve önemini anlamak, kavramak için öncelikle ekstrüder kalıbında üretim prosesini bilmek gerekir. Kısaca üretim süreci şu aşamalardan meydana gelir:
Ekstrüzyon prosesinde, işlenecek olan toz, granül veya geri dönüşümlü (kırık haldeki)
hammadde karışımı bir besleme ünitesi yardımı ile ekstrüder vidasına aktarılır. Önce vidanın
besleme bölgesine gelen karışım, bu bölgede bir ön ısıtmaya tabi tutulur. İkinci olarak vidanın dönme hareketiyle ilerleyen ham madde sıkıştırma bölgesine ulaşır. Sıkıştırma bölgesinde ham madde ısı etkisiyle eritilir. Erimeden dolayı ham maddeden gaz çıkışı olabilir. Oluşan bu gazın ham madde içinde hapsolmaması için bu bölgede silindir içindeki gaz vakumlanarak dışarı atılır.
Ham madde sıkıştırma bölgesinden sonra ölçme bölgesine ulaşır. Bu bölgede homojen
hale getirilmiş olan ham madde çıkışa doğru ilerledikçe de ısınarak yumuşar. Ekstrüder prosesindeki tüm ısıtma işlemi, silindir çevresinde bulunan elektrikli ısıtıcılarla ve iç sürtünme
ile gerçekleştirilir.
Çıkışa doğru gelen hammadde ekstrüderde, silindirin uç kısmında bulunan ve aynı
zamanda filtre görevi gören koparma plakasına ulaşır. Koparma plakasında bir seri delik
bulunur. Vidanın dönüşü ile helisel bir akış kazanan akışkan yapı, koparma plakası ile doğ-
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rusal bir hareket kazanır ve makineden dışarı dairesel olarak değil, doğrusal olarak çıkar.
Buradaki sistemi kıyma makinesine de benzetmek mümkündür.
Kalıba uygulanan basıncı her tarafa eşit dağıtma gibi fonksiyonu olan koparma plakalarından geçirilerek eritilip şekillendirilmiş plastik, kalibre ünitesinde sürekli olarak soğutularak katılaştırılır ve sistemden uzaklaştırılır. Kalibre ünitesinde plastiğin dış yüzeylerine
uygulanan vakum, plastiğin esas şeklini almasının yanı sıra şekil bozukluklarının giderilmesini de sağlamaktadır.
Bu işlemlerin sonunda ürün elde etme işlemi, genellikle ek bir proses ile devam eder.
Örneğin profil çekmede veya boru yapımında ekstrüde edilen ürünler, ekstrüzyonu takiben
şekil bozukluklarını gideren bir soğutma ünitesinden, daha sonra ise kazandırılan şeklin muhafazasını sağlayan üniteden (kalibre) geçirildikten sonra istenilen ölçülerde kesilir ve depolanır. Kısaca ekstrüzyon prosesini tanıttıktan sonra kalıbın üretim aşamalarından birisi olan
parlatma uygulamasını daha iyi anlayıp uygulayabiliriz.

9
Şekil 1.1: Plastik ekstrüzyon kalıbı ve kalibresi

1.1. Kalıp Boşluklarının Parlatılmasının Gereği
Plastik parça imalatının en önemli unsurlarından biri kalıptır. İmal edilen plastik kalıbı
ne kadar hassas ve düzgün yapılırsa çıkan ürünün kalitesi o denli yüksek olur. Plastik ürünün
kalitesine doğrudan etki eden kalıp yapımının en önemli uygulamalarından biri de kalıp yüzeylerinin parlatılmasıdır. Kalıp yüzeylerinin parlatılması kalıp yapım sürecinin çeşitli zamanlarında yapılır. Genellikle bu parlatma işlemi ürünün görünen yüzeylerinin, bilhassa
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düzgün olması istenen yerlerini meydana getiren yüzlerin daha temiz ve parlak olması için
kalıp çekirdeğinin yüzeylerine, maçalara ve kalibre ünitesinde bulunan ve ürüne son şeklini
veren ürün boşluklarına uygulanır. Kalıplarda parlatma işleminin üç temel nedeni vardır.
Bunlar;

Plastik parçanın kalıptan rahat çıkmasını, kafa ve kalibre ürün yüzeylerinden
kaymasını ve akmasını sağlamak,

Ölçü tamlığı ve hassas yüzey gerektiren kalıplarda hassaslık için parlatmak,

Korozyon ve aşınmaları önlemek veya en az seviyelerde tutmak için kalıplar
parlatmaktır.

Resim 1.1: Ekstrüzyon kafa kalıbında parlatma

1.1.1. Plastik Parçanın Kalıptan Rahat Çıkmasını, Kafa ve Kalibre Ürün Yüzeylerinden Kaymasını ve Akmasını Sağlamak İçin Yapılan Parlatma
Bu parlatma işleminde amaç, parçanın tutma yapmadan kalıptan rahatça çıkmasını
sağlamak, yüksek basınçla akan eriyik plastiğin yüzeylerdeki sürtünme direncini azaltmak,
kalıp çıkışında eşit ve dengeli akışı sağlamaktır. Bu tür parlatmada, kalıbın işlenmesinden
dolayı ortaya çıkan kaba çizgiler, eğeler veya gaz taşları yardımıyla yok edilir.
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1.1.2. Ölçü Tamlığı ve Hassas Yüzey Gerektiren Kalıplarda Parlatma
Bu gruba giren kalıplar, özellikle birbirine bağlantılı veya geçmeli çalışan parçaların
kalıplarıdır (lego kalıpları gibi). Bu tip parlatmada ölçü tamlığı önemli olduğu için kalıbın
mümkün olduğu kadar hassas işlenmesi gerekir. Kaba işlenen kalıplarda istenen ölçüye gelindiğinde çizgilerin tamamı çıkmayabilir. Özellikle ekstrüzyon kafa kalıbında ve kalibre
yüzeylerinde bu çizgilerin ürüne olumsuz etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla parlatma işlemi
olmaksızın bir ekstrüzyon kalıbında üretim yapmak mümkün değildir. Bu tür kalıpları parlatırken dijital kumpas, mikrometre ve yüzey kontrol cihazları (yüzey pürüzlülüğü kontrol
cihazı, ölçü mikroskopu, profil projeksiyonu gibi hassas ölçü aletleri) kullanmak gerekir.
Parlatmanın her aşamasında ölçü kontrol edilip istenen ölçü yakalandığında işleme son verilmelidir.

1.1.3. Korozyon ve Aşınmaları Önlemek veya En Az Seviyelerde tutmak İçin
Kalıplar Parlatılır
Plastik kalıpların çoğunluğu bu gruba girer. Bu tür kalıpların parlatılmasında izlenecek
yol aşağıdaki gibi olmalıdır. Önce kalıp yüzeyinde işlemeden dolayı meydana gelen kesici
kalem izlerinin ya da erozyon yüzeylerinin temizlenmesi gerekir. Bu işlem için kaba kumlardan ince kuma doğru gaz taşları kullanılır. Gaz taşı çalışması ile kalıp formu düzeltilip elmas pasta işlemine hazırlanır. Daha sonra ön parlatma işlemi pastalar vasıtası ile yapılır.

Resim 1.2: Ekstrüzyon kafa kalıbında parlatma
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Çeliklerin parlatılabilirliğine etki eden beş ana etken bulunmaktadır. Bunlar:

Çelik kalitesi: Üretim aşamasında çeliğin kimyasal analizi ve üretim yöntemi
parlaklığa etki eden faktördür. Kalıp parlatma işlemi yalnızca çalışan yüzeye
uygulanan bir işlem olmasına rağmen iyi bir yüzey elde edebilmek için parlatılacak kalıbın çeliği önemlidir. Çok temiz ve parlak bir yüzey elde edebilmenin birinci şartı, uygun çelik seçimidir. Yüksek parlaklık isteyen kalıpların
yapımında krom oranı yüksek, tokluğu iyi olan, portakallaşma yapmayacak
malzeme seçilmelidir. En uygun çelik malzemelerinden bazıları şunlardır:
2738 (impax), 1.2083 (stawax), 1.2767, 1.2764, 1.2311, 1.2316

Resim 1.3: Kafa kalıbında temizlik uygulaması



Isıl işlem: Malzeme doğru bir ısıl işlemin ardından iyi bir biçimde parlatılabilir.
Bunun için sertliğin 50 HRC’den daha üst basamaklarda olması gerekir ki ayna
parlaklığı elde edilsin. Daha düşük sertlik basamaklarında parlatma yapıldığında
portakal yüzeyi görüntüsünün çıkma riski bulunmaktadır. Bu aşamada ısıl işlem
önem kazanır. Parlatma uygulanacak çelikler, mutlaka vakum sertleştirme fırınlarında veya gaz nitrasyon fırınlarında sertleştirilmelidir. İdeal uygulamalarda
kalıbın tesviye işlemi ısıl işlemden önce yapılır, son parlatmanın ise ısıl işlem
sonrası yapılması uygundur. Çünkü çelik ne kadar sert olursa o oranda da iyi
parlaklık kazanır.



Parlatma yöntemi: En son basamak olarak parlatma yöntemi gelir. Kaliteli
çelik ve uygun ısıl işlemin ardından yapılan uygun parlatma işlemi ile yüksek
yüzey kalitesi elde edilir. Parlatma işleminde diğer faktörlerin yanında parlatmayı yapan kişinin de parlatma konusunda tecrübeli olması gerekmektedir.
Kalıp parlatma, belirli bir teknik, el becerisi, dikkat ve sabır isteyen bir işlemdir.
Kalıp parlatma imalatının en son aşaması olduğu için ve yapılacak herhangi bir
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hatanın (köşe kırılması, ters konik ölçü kaçması vb.) geri dönüşü zordur. Kalıp
parlatma işlemi daha çok, estetik ve görüntü isteyen ürünlere uygulanır. Bu
aşamada kalıbın işleme yöntemi ve yüzey kalitesi önemlidir. Parlatma işlemi
uygulanacak olan kalıplar imal edilirken parlatılacak yüzeylerin temiz işlenmesi
tavsiye edilir. Freze, torna ve pantograf işlemlerinde iyi kesen takımlarla
çalışılarak mümkün olduğunca temiz bir yüzey elde edilmelidir. Elektroerozyon ile işlenecek kalıplarda ise elektrodun temiz olması ve mümkün olan en
ince kumda işlenmesi faydalı olur. Çok gözlü ve küçük hacimli kalıplarda
mümkünse grafit elektrot kullanılmalıdır. Gerek parlatma işlem zamanının
uzamaması gerekse ölçü tamlığı için bu önemlidir.


Parlatma yapılacak yerin temizliği: Parlatma yapılacak yerin temizliği önemlidir. Parlatma yapılan yerde toz, pislik bulunmamalıdır. Parlatma takımları,
ayrı kutularda saklanmalıdır. Parlatma işlemi aşırı sabır gerektirdiğinden zor ve
sıkıcı bir işlemdir. Bunun için parlatma yapan elemanın rahat bir ortamda
çalışması gerekir. Kalıbın rahatça çevrilebileceği aparatlar kullanılmalıdır.
Özellikle büyük kalıplarda, kalıbı, çalışan kişiye göre pozisyonlandırmak gerekir. Kalıp uygun bir aparatla çevrilemezse çalışan kişi kalıba göre pozisyon
almak zorunda kalır. Bu da hem çalışanı yorar hem de yüzey kalitesine etki
eder.



Uygun kalıp parlatma ve makine aletleri seçimi: İyi bir kalıp parlatma işlemi
için eğeleme aparatı, düz döner alet ve 120 derece açık döner alet gerekmektedir. Gerekli olan makine ve el aletleri, parlatılacak kalıpların hacmine ve zorluk
derecelerine göre seçilmelidir. Son aşamada ise parlatma işlemine uygun
malzemeler seçilmelidir. Şunu unutmamak gerekir: Yapılan araştırmalara göre
bir kalıbın parlatılmasında kullanılan malzeme bedeli, parlatma toplam maliyetinin % 20’sini geçmez. Maliyetin büyük bir bölümü işçiliktir. Bundan dolayı
mümkün oldukça kaliteli malzeme kullanılmalıdır. Tablo 1.1’de örnek bir kalıp
elemanının parlatma işlem basamakları ve kullanılacak malzemeler
gösterilmiştir.
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Tablo 1.1: Kalıp parlatma işlem basamağı

1.2. Kalıp Parlatma Araç Gereçleri
Plastik kalıp imalatının en önemli aşaması parlatma sürecidir. Çünkü göze hitap eden
bir plastik parçanın kalıbını ne kadar pahalı ve modern teknoloji ile yaparsanız yapın, parlatma iyi yapılmadığı sürece bu kalıp bir işe yaramaz. Parlatma işlemi elle yapılacaksa yüzeyi sertleştirilmiş kalıplara uygulanır. Ancak elle yapılan parlatma işlemi, arzu edilen düzeyde
yapılamaz ve zaman kaybına sebep olur. Sertleştirilmiş kalıpların parlatılması gerekiyorsa
kalıp sertliği giderildikten sonra parlatma işlemi yapılmalıdır. Ancak bu şekilde yapılan parlatma işlemi kalıp maliyetini artırır. Bunun yerine, kalıp sertliği giderilmeden yapılabilen
parlatma metotları uygulanır
Birçok parlatma işlemleri tesviyeciler yahut parlatıcılar tarafından yapılır. Parlatıcıların kullandığı bazı parlatma takımları şunlardır: Çeşitli numara, ölçü ve biçimde eğeler, bol
çeşitli, biçim ve taneli gaz taşları, çeşitli numarada elmas aşındırıcılar, çeşitli numarada zımpara kâğıtları, ağaç kalemler, spiral taş, sert kıl fırçalar, parlatma keçeleri, yağlayıcılar v.b.

Resim 1.4: Gaz taşları ve parlatma keçeleri

1.2.1. Kalıp Parlatma Makine ve El Aletleri
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Kalıpların parlatılmasında makineler, el aletleri ve çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Bunlar şu şekilde sınıflandırılabilir;




Kalıp parlatma makineleri

Kalıp parlatma tablaları

Spiral motorlar

Açılı döner aletler

Döner motor ve el aletleri

Eğeleme aparatları

Ultrasonik parlatma makineleri ve aletleri

Argofile motorlar ve güç üniteleri
Kalıp parlatma malzemeleri

Elmas pastalar

Parlatma keçeleri

Parlatma fırçaları

Ağaç çubuklar

Parlatma ringleri

Lepleme sistemi (easy lap)

Eğeler

Zımpara kâğıtları ve zımpara taşları

Seramik taşlar

Yağlayıcılar

Resim 1.5: Kalıpta parlatma

1.2.2. Eğeleme Aparatları
Hem tesviye hem de son parlatmada kullanılır. İleri geri hareket yaparak elle yapılan
işi mekaniğe çevirir. Maksimum, dakikada 10000 ileri geri hareket yapar. Böylece hem parlatma zamanını kısaltır hem de zor yerlerin parlatılmasına olanak verir. Çalışan kişinin daha
az yorulması sağlanmış olur. Kullanım avantajlarına göre 4 ana gruba ayrılırlar. Kalıp parlatmada kullanılan elemanlar şunlardır:
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Resim 1.6: Eğeleme aparatı


Elektrikli (spiral motoruyla çalışan) eğeleme aparatları
Bu makinenin çalışması için bir spiral motoruna, bir de spiral kamçıya ihtiyaç vardır.
Parlatılacak kalıp adedi az olan işletmeler için idealdir. Belirli bir çalışma süresinde makinede ısınma olur. Ayrıca spiral kamçıya bağlı olarak hareket edebildiği için hareket kabiliyeti
kısıtlıdır. Bu da özellikle derin kalıplarda sıkıntı yaratır. Maliyet açısından, diğer tiplere göre
daha ucuz olduğu için tercih edilebilir. Ayrıca hız ayarı motora bağlı olan ayak pedalından
ayarlandığı için hassas hız ayarı yapmak mümkün değildir.

Resim 1.7: Elektrikli eğeleme aparatı


Hava ile çalışan ( pnömatik ) eğeleme aparatları
Gücünü direkt olarak kompresörden aldığı için güç olarak iyi bir konuma sahiptir.
Hava ile çalıştığı için ısınma yapmaz. Hava hortumuna bağlı olduğu için atölye içinde rahatça dolaştırılabilir. Hareket kabiliyeti iyidir.
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Hız ayarı el aletinin üzerinde olduğu için hassas ayarlar yapılabilir. Özellikle geniş hacimli kalıplar için idealdir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, şartlandırıcı ile kullanılması gerektiğidir. Aksi hâlde hava içerisinden gelen su nedeniyle el aletinde paslanma
meydana gelebilir.

Resim 1.8: Hava ile çalışan eğeleme aparatı


Elektronik ( mikro motorlu ) eğeleme aletleri
Güç ünitesi, eğeleme aparatı ve döner aletten oluşan settir. Hız ayarı, potansiyometre
ile yapıldığı için hassas ayar yapmak çok kolaydır. Aletlerin bağlantısı kablo ile olduğundan
her türlü yüzeye ulaşmak daha kolaydır. Mikro motorlu oldukları için çalışma esnasında
sarsıntı veya balans oluşmaz. Fiyat problemi yoksa en ideal parlatma aletleridir. Ayrıca döner aletlerin kafa ve motor değiştirebilme imkânı sayesinde, düz uçlu, 90 ve 120 derece açılı
döner aletlerde kullanılabilir. Bu da başka bir avantajdır.

Resim 1.9: Elektronik (mikro motorlu) eğeleme aletleri


Ultrasonik parlatma aparatı
Saniyede 30000 ileri geri hareket yapabilme imkânı olan bu tip aletler çok küçük profil yüzeyler, ince kanallar ve girilmesi zor yüzeyler için idealdir. Strok boyu 0,2 mm olduğundan geniş yüzeylerde kullanımı verimli olmaz. Sinterize edilmiş özel elmas takımlar ve
özellikle seramik taşlarla çok iyi netice verir.

Resim 1.10: Ultrasonik parlatma aparatı
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Kalıp parlatma tablaları
Ayarlı, motorlu, döner tablalı taşınabilir kalıp parlatma işleminde yardımcı bağlama
tablalarıdır. Döküm veya alüminyum malzemeden yapılırlar.

Resim 1.11: Kalıp parlatma tablası

1.2.1.3. Kalıp Parlatma Malzemeleri
Kalıp parlatma işlemini gruplara ayırmak mümkündür. Çok klasik olarak 2 gruba ayrılır:

Tesviye aşaması
Kalıp parlatmanın başlangıç aşamasıdır. Bu aşamada, kalıpta ilk işlemeden dolayı
meydana gelen çizgiler yok edilir ve düzeltilmesi gereken ölçüler, işlemler, verilecek radyüsler, mal çıkış açıları veya kalıbın işlemesinde yapılan bazı hataların düzeltilmesi işlemidir.
Bu aşamada hem eğeleme aparatı hem de döner el aletleri kullanılabilir.
Tesviye aşamasında kullanılan malzemeler şunlardır:

Eğeler: Elmas ve çelik olmak üzere 2 çeşittir. Daha uzun ömürlü olduğu
için elmas kaplamalı eğeler tercih edilir. Elmas eğelerin de çeşitleri mevcuttur. Elle kullanılabildiği gibi, eğeleme aparatları ile kullanıldığında,
sürenin kısalması açısından daha verimli olurlar. Çünkü çok hızlı talaş
kaldırma özelliğinin yanı sıra, kaba izler bıraktığından çok kaba işlenmiş
yüzeylerde tercih edilmelidir.

Resim 1.12: Eğeler
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Spiral taşlar: Alüminyum oksit veya silikon karbid (silican corbide)
tozlarından imal edilmiş, 2,35–3 ve 6 mm şaft çaplarında, değişik form ve
ölçülerde yapılmıştır. Döner el aletleri ile 20000–25000 dakika /dev kullanılmalıdır. Çok hızlı talaş kaldırma özellikleri vardır. Genelde radyüslü
yüzeylerde tercih edilmelidir. Düz yüzeylerde dalmalar yapabileceği için
çok dikkatli kullanılmalıdır. Çalışma tekniği, yüksek devirde, tercihen
salgısız dönebilen hafif döner aletlerle, çok hafif baskı ile ve bir noktada
fazla bekletmeden eli sürekli sağa sola hareket ettirerek kullanılmalıdır.

Resim 1.13: Spiral taşlar



Zımparalar: Yaprak, rulo, silindirik veya disk şekillerinde imal edilir.
Alüminyum oksit ve silican carbide olmak üzere 2 tipte yapılır. Alüminyum oksit tipler, daha hızlı talaş kaldırma özelliğinin yanında daha kaba
iz bırakır. Silican carbide tipler ise daha az talaş kaldırır ama daha temiz
yüzey bırakır. Tesviye aşamasında kullanılabildiği gibi ince kumları ile
ön parlatma işleminde de kullanılabilir.

Resim 1.14: Zımparalar



Gaz taşları: Kalıp parlatma işleminin tesviye aşamasında en çok ve
yaygın kullanılan malzeme tipidir. Alüminyum oksit ve silican carbide
olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Sertliklerine ve bağlayıcı oranlarına göre
çeşitleri vardır. Birçok değişik ölçüde yapılır. İdeal gaz taşı kesme işlemini yaparken kumunu dökerek çalıştığı yüzeyin formunu almalıdır. Kalıp üzerinde kesik konik çizgiler yerine, uzun çizgiler bırakmalıdır. Eğer
kesik çizgi oluşuyorsa taş çeliği yırtıyor demektir. Bu durumda daha yumuşak bir taşla çalışmak gerekir. Gaz taşları eğeleme aparatı ve el ile kullanılabilir.
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Resim 1.15: Gaz taşları

Aşağıdaki tabloda bazı gaz taşı tipleri ve özellikleri gösterilmiştir.
Gaz taşı Tipi ve Özellikleri
Mevcut Kumlar
KUMLAR:
REGULAR ( ORTA SERT SiLiKON CARBIDE )
Genel olarak kalıp ve parça tesviyesinde kullanılır. Tanecik- 150.240.320.400.600
ler eşit dağılmıştır. Çalıştığı yüzeyin formunu alır.
RENK: GRİ / YEŞİL
KUMLAR:
MOLDMASTER ( SERT SİLİKON CARBIDE )
Sert yapılı bir taştır. Çok az bağlayıcı madde kullanıldığın- 150.240.320.400.600
dan, hızlı kesme ve eşit yayılma özelliğine sahiptir. Tüm RENK: KOYU GRİ
sert çeliklerde ve erozyon kumunu temizlemede iyi netice
verir.
KUMLAR:
EXTRA SOFT ( YUMUŞAK SİLİKON CARBIDE )
Hızlı yayılma ve yüzeyin profiline çok çabuk adapte olma 80.150.240.320.400.600
özelliğine sahiptir. Genellikle yumuşak malzemelerde kul-RENK: GRİ
lanılır ve hızlı kesme yapar.
KUMLAR:
YL-OIL ( YARI SERT ALÜMİNYUM OKSİT )
Kendinden yağlı taştır. Erozyon sonrası geniş kullanım150.220.320.400.600.800
alanı olup sertleştirilmiş çeliklerde iyi yayılma ve hızlı RENK: SARI
kesme özelliği vardır.
KUMLAR:
EDM ( SERT ALÜMİNYUM OKSİT )
Sert yapılı bir taştır ve erozyon işlemi sonrası erozyon ku-120.180.220.320.400.600
munu temizlemede kullanılır. Çalıştığı yüzeyin formunu RENK: PORTAKAL
alma ve hızlı talaş kaldırma özelliği vardır.
DİE*STAR (ORTA YUMUŞAK ALÜMİNYUM KUMLAR:
100.150.220.320.400.600
OKSİT)
Popüler bir taş olup tüm çelik ve döküm malzemelerde kul- RENK: YEŞİL
lanılabilir. Hızlı kesme ve yüksek yükleme direncine sahiptir.
KUMLAR:
SUPER ( YARI SERT ALÜMİNYUM OKSİT )
Kaliteli alüminyum oksit tozlarından yapılmış olup genel 100.150.220.320.400.600
amaçlı tüm çeliklerde kullanılabilme özelliğine sahiptir.
RENK: BEYAZ
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KUMLAR:
SUPER FİNE ( YUMUŞAK ALÜMİNYUM OKSİT )
Yumuşak bağlayıcılı ve ince kumlu taştır. Çabuk şekil alma 600.800.900.1200
özelliğine sahip olup elmas pasta işlemine geçmeden önceki RENK: BEYAZ
son çalışma için kullanılır.
KUMLAR:
RES-CUT ( SERT ALÜMİNYUM OKSİT )
Sert reçine bağlantılı taştır. Tüm serleştirilmiş çeliklerde ve 120.180.220.320.400.600
erozyon temizlemede kullanılır. Hızlı talaş kaldırır.
RENK: KAHVERENGİ
Tablo 1.2: Gaz taşı tipleri ve özellikleri



Seramik (fiberglas) taşlar: Cam elyaflı malzeme ile karbon fiber tekniği
ile üretilmişlerdir. Yapısı lifli olduğundan esnektir ve kırılmaya mukavemetlidir. Gaz taşları en küçük 1,5 mm kalınlığında yapılabilmektedir.
Bundan dolayı dar kanallarda kullanımları zordur. Buna rağmen seramik
taşlar 0,5 mm ve 1 mm incelikte yapılabildiği ve kırılmaya karşı mukavemetli olduğu için bu tür yüzeylerde idealdir. Ayrıca yüzeyde bıraktığı
iz, gaz taşına göre çok daha ince ve temizdir. Eğeleme aparatları ile iyi
netice verir. Ultrasonik makine ile en üst düzeyde verim alınır. İsteğe göre el tutucuları yardımıyla manuel olarak da kullanılır. Değişik kumlarda
ve bu kumları temsil eden değişik renklerde satılır.

Resim 1.16: Seramik (fiberglas) taşlar



Ringler: Elmas ve pirinç olmak üzere 2 tipi tesviye aşamasında kullanılır. Hem döner aletle hem de eğeleme aparatı ile kullanılan tipleri mevcuttur. Elmas olanlar sinterize edilmiş elmaslardır, kaplama değildir. Pirinç ringler ise elmas pasta ile birlikte kullanılır. Özellikle düzlemsellik
gereken yüzeylerde tercih edilmelidir.

Resim 1.17: Parlatma ringleri ve tutucusu
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Fırçalar: Pirinç ve çelik olanlar, kaba mikron elmas pasta ile ve döner
aletlere takılarak kullanılır. Kalıbı oymaması için dikkatli kullanılmalıdır.
Kalıp tesviye aşamasında dikkatli davranmak ve sabırla çalışmak önemlidir. Çünkü bir kalıbın parlatmasına ayrılan sürenin 3’te 2’si tesviye ile
geçer. Klasik olarak kaba kumdan başlayarak kademeli olarak ince kuma
doğru giden sıra takip edilmelidir. Parlatma öncesi ideal yüzey 600 ila
800 kum arası olan yüzeydir. Sürekli tek bir istikamette (aynı yönde) çalışılmamasıdır. Bir önceki kumun izlerini bir sonraki kumla almak ve
bunu gözlemlemek gerekir. Sürekli tek yönlü çalışmada göz yanılması
olur ve bu ancak kalıp parlatıldığında görülebilir. Bu noktada en başa
dönmek zorunda kalarak zaman ve emek kaybı yaşanır. İdeal çalışma tarzı her kumda ters yönde çalışma yapmaktır. Böylece çizgiler birbirine ters
olarak geleceği için gözlemlemek daha kolay olacaktır. Düzlemsel yüzeylerde mutlaka ringler kullanılmalıdır. Böylece kalıp yüzeyinin oyulması
ve ileriki aşamada parlatma işleminde yüzeyde dalgalanmanın meydana
gelmesi önlenir. Diğer bir husus da tesviye takımlarının, özellikle eğeleme aparatı ve döner aletle kullanılırken, fazla bastırılmamasıdır. Hafif ve
dengeli bir baskı ile daha rahat bir kesme yaptırılır ve kalıbı bozma riski
en aza indirilir. Sanılanın aksine, temizlik sadece parlatma işleminde
önemli değildir. Tesviye aşamasında da temizliğe önem verilmelidir.
Mümkün olduğunca kaliteli malzeme kullanılmalıdır. Işıklandırmanın
çok iyi olması gerekir. Tesviye işleminin has aşamasında mutlaka büyüteç kullanılmalı, yüzeyde bir önceki kumun izlerinin kalmamasına özen
gösterilmelidir. Tesviye işleminin herhangi bir aşamasında gözden kaçacak en ufak bir iz, ileriki aşamada kalıp parlatıldığında mutlaka büyük bir
izmiş gibi karşımıza çıkacaktır. Bu da tekrar başa dönerek o izi almamıza
sebebiyet verir. Bu aşamaya kadar harcanan emek ve zaman da boşa gitmiş olur.

Resim 1.18: Fırçalar


Kalıp parlatma aşaması ve kullanılan malzemeler
Kalıp parlatma işleminde son aşama, yani ayna yüzeyi elde etme işlemi elmas pastalar
vasıtasıyla yapılır.


Elmas pastalar: Elmas tozlarının elenerek değişik mikronlara ayrılması ve
bu ayrışan elmas taneciklerinin özel bağlayıcı yağlar ile birleşiminden
meydana gelir.
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Elmas pastalar 2 değişik yapıda olur. Bunlar; monichristalin ve polichristalindir. Birincisi keskin köşeli taneciklerden, diğeri ise yuvarlatılmış taneciklerden oluşur. İdeal olanı,
2. tiptir. Çünkü çelikte yırtma yapmaz. Değişik mikron sayılarında imal edilir ve bu mikron
sayıları da kabalık ve inceliklerini belirler. İyi bir elmas pasta, çok iyi bir elenme işleminden
geçmiş olmalı ve kalıbı çizmemelidir. Elmas yoğunluğuna göre çelikler ve hard metaller için
tipleri mevcuttur. Bazıları yağ bazlı, bazıları ise su bazlı çözeltilerle kullanılır. Genelde krem
biçiminde olmakla birlikte sıvı, jel ve stick (etiket) biçimlerinde de imal edilir. En çok kullanılan mikron sayıları şunlardır: 60–45–25–14–8–6–3 ve 1 mikron.

Resim 1.19: Elmas pastalar

Aşağıdaki tabloda elmas pastaların kullanım yerlerine göre çeşitleri gösterilmiştir.

Tablo 1.3: Kullanım yerlerine göre elmas pastalar



Parlatma keçeleri: Dokumaya elverişli hayvan kıllarından imal edilir.
Daha sonra yıkanıp preslenir ve fırınlanarak kullanıma hazır hâle getirilir.
2,35–3 ve 6 mm şaft çaplarında, ayrıca silindirik, konik, disk açılı, bıçak
uçlu ve plaka formlarda yapılır. Kalıbın parlatılacak yüzey formuna göre
uygun tip ve ölçüsü seçilir. Hem döner el aletleri hem de eğeleme aparatları ile kullanılır. Keçeler elmas pasta ile kullanılır.
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Resim 1.20: Parlatma keçeleri

1.3. Ekstrüzyon Kalıp, Kalibre ve Separatör Boşluklarının Parlatılması
Kalıp parlatma, belirli bir teknik, el becerisi, dikkat ve sabır isteyen bir işlemdir. Kalıp
parlatma imalatının en son aşaması olduğu için yapılacak herhangi bir hatanın (köşe kırılması, ters konik ölçü kaçması vb.) geri dönüşü zordur.

Resim 1.21: Parlatma malzemeleri

Kalıp parlatma işlemi daha çok estetik ve görüntü isteyen parçalara uygulandığı için
bu tür parçaların kalıplarını daha düzgün yapmak lazımdır. Kalıp parlatma işlemi yalnızca
çalışan yüzeye uygulanan bir işlem olmasına rağmen, iyi bir yüzey elde edebilmek için parlatılacak kalıbın çeliği önemlidir. Kalıpta, kalibrede ürün boşlukları ve ürünü meydana getirecek yüzeylerinin parlatılması sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

1.3.1. Uygun çelik veya malzeme seçimi
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Çok temiz ve parlak bir yüzey elde edebilmenin birinci şartı uygun çelik seçimidir.
Yüksek parlaklık isteyen kalıpların yapımında krom oranı yüksek, tokluğu iyi olan, portakallanma yapmayacak malzeme seçilmelidir. En uygun çelik malzemelerinden bazıları şunlardır:
1.2738 (impax)-1.2083 (stawax)-1.2767-1.2764-1.2311-2316

1.3.2. Isıl işlem
Parlatma uygulanacak çelikler mutlaka vakum sertleştirme fırınlarında veya gaz nitrasyon fırınlarında sertleştirilmelidir. İdeal olan kalıbın tesviye işlemi ısıl işlemden önce
yapılır, finish parlatmanın ise ısıl işlem sonrası yapılması uygundur. Çünkü çelik ne kadar
sert olursa o oranda da iyi parlaklık alır.

1.3.3. Kalıbın işleme yöntemi ve yüzey kalitesi
Parlatma işlemi uygulanacak olan kalıplar imal edilirken, parlatılacak yüzeylerin temiz
işlenmesi tavsiye edilir. Freze, torna ve diğer talaşlı imalat işlemlerinde iyi kesen takımlarla
çalışıp mümkün olduğunca temiz bir yüzey alınmalıdır. Elektro-erozyon ile işlenecek kalıplarda ise elektrodun temiz olması ve mümkün olan en ince kumda işlenmesi faydalı olur.
Çok gözlü ve küçük hacimli kalıplarda mümkün ise grafit elektrot kullanılmalıdır. Gerek
parlatma işlem zamanının uzamaması, gerekse ölçü tamlığı için bu önemlidir.

1.3.4. Parlatma yapılacak yerin temizliği
Parlatma yapılan yerde toz, pislik bulunmamalıdır. Parlatma takımları, ayrı kutularda
saklanmalıdır. Parlatma işlemi, aşırı sabır gerektirdiğinden, zor ve sıkıcı bir işlemdir. Bundan
dolayı parlatma yapan elemanın rahat bir ortamda çalışması gerekir. Kalıbın rahatça çevrilebileceği aparatlar kullanılmalıdır. Özellikle büyük kalıplarda kalıbı çalışan kişiye göre pozisyonlandırmak gerekir. Kalıp uygun bir aparatla çevrilemezse, çalışan kişi kalıba göre pozisyon almak zorunda kalır. Bu da hem çalışanı yorar hem de yüzey kalitesine etki eder.

1.3.5. Uygun kalıp parlatma ve makine aletleri seçimi
İyi bir kalıp parlatma işlemi için eğleme aparatı, düz döner alet ve 120 derce açık döner alet gerekmektedir. Gerekli olan makine ve el aletleri, parlatılacak kalıpların hacmine ve
zorluk derecelerine göre seçilmelidir.
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1.3.6. Parlatma işlemine uygun malzemeler seçimi
Şunu unutmamak gerekir: Yapılan araştırmalara göre bir kalıbın parlatılmasında kullanılan malzeme bedeli, parlatma toplam maliyetinin %20’sini geçmez. Maliyetin büyük bir
bölümü işçiliktir. Bundan dolayı mümkün oldukça kaliteli malzeme kullanılmalıdır.
Plastik profil, boru, lama şeklindeki ürünlerin üretim prosesini oluşturan iki ana unsurun kafa ve kalibratörün parlatılması işlemi şu şekilde yapılmaktadır.

Ekstrüzyon kafa kalıbının ( die ) parlatılması:
Ekstrüzyon kalıbının parlatılması işleminden önce özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Yüksek hassasiyette yüzey elde edebilmek için özellikle kalıpta kullanılan çelik malzemenin yapısının bilinmesi gerekir. Ekstrüzyon kalıpları genellikle orta sertlikteki özel kalıp çeliklerinden yapılır. Ancak, ekstrüzyon kanalının yapımında kaliteli paslanmaz çelik
malzeme kullanılır. Ekstrüzyon kalıpları aşınmaya ve çizilmeye karşı korunabilmesi için 50
HRc’de serleştirilir. Kalıp setini oluşturan diğer elemanlar da en az 30 HRc sertliğinde olmalıdır. Bazı kalıplama işlemlerinde kalıp kanalının temizlenmesi gerekmektedir. Bu tip kalıplama işlemlerinde, kalıp kanalı, genellikle yumuşak malzemeden yapılmış pirinç, bakır veya
benzeri çubuklarla temizlenir. Aksi halde kalıp kanalında meydana gelecek çizgi vb. hatalar,
kalıplanan parçaya aynen yansıyacaktır. Bu durumda bozulmuş veya kopmuş olan tüm elektrik bağlantı elemanları değiştirilmelidir. Sıcaklık kontrol aygıtları ve diğer hassas kalıp elemanları kontrol edilmeli, varsa hatalar giderilmelidir.
Ekstrüzyon kalıpları genellikle ısıtıcılı olarak yapılırlar. Kalıplar ısı kaybına sebep olduğundan kalıp üzerine ayrıca ısıtıcı sistem yerleştirilir. Böylece kalıp içerisinden geçen
profil maddenin sıcaklığı sabit tutulur. Ayrıca ekstrüzyon kalıbında parlatma işleminde dikkat edilecek husus, kalıbın hangi talaşlı imalat usulüyle üretildiği ve ürünün biçimidir.

Resim 1.22: Ekstrüzyon kalıbı

Ekstrüzyon kafa kalıpları ( Die ), kalıp boşluğunu oluşturan ve eriyik plastiği çıkışa
yönlendiren birden çok plakadan meydana gelir. Parçanın yüzey düzgünlüğü veya pürüzsüzlüğü ve en önemlisi dengeli ve düzenli bir plastiğin akışı için bütün bu parçaların eşit derecede parlatılabilmesi gerekir. Parçalardan birinin, diğerinden daha fazla veya az parlatılması
ürün yüzeyinde ve plastik akışında olumsuzluklar oluşturur.
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Bu nedenle parçaların parlatılmasında bütünlük esastır. Kaba parlatma işlemleri parçalar ayrı ayrı iken yapılsa da son “finiş işlemleri” kalıp parçaları birbirine monteli iken yapılmalıdır.

Resim 1.23: Ekstrüzyon kalıpları ( Die )

Kalıp parlatma işlemine başlamadan önce, kalıp boşluğu yüzeyinin geometrisine ve talaşlı imalatın yüzey hassasiyetine göre alet ve gereçler tespit edilir. Geometrisi radyüslü
olan kısımlara radyüse uygun gaz taşları seçilebilir. Düz yüzeyler için yüzeyin pürüzlülüğüne göre ince eğeler veya düz yüzeyi bulunan takoza sarılmış zımparalar seçilmelidir.

Resim 1.24: Kafa kalıbı plakaları

Birinci öncelik olarak parlatma işlemine başlamadan önce, çalışılacak yer ve kalıp yüzeyi temizlenmelidir. Parlatma işlemini yapacağımız yerin, toz ve talaştan arındırılmış olmasına ve havadar olmasına dikkat etmeliyiz. Yerden kalkacak toz ve benzeri şeyler kalıp yüzeyinde çizgi oluşmasına sebep olabilir. Parlatma işlemine başlamadan önce, kalıbın tüm
yüzeyleri temizlenmelidir. Çünkü parlatma işlemi esnasında buralardan gelebilecek maddeler
çiziklere yol açarak işlem zamanını uzatabilir. Kalıpların temizliğinde genellikle malzemenin
özelliğine göre teknik seçilir. En yaygın temizleme teknikleri mekanik, solventle, abrasif
aşındırıcılar ile kimyasallar ve kuru buz tekniğidir.
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Resim 1.25: Kalıp yüzeylerinin kuru buz tekniği ile temizliği

Temizleme aşamasından sonra talaşlı imalat izlerinin yok edilmesi uygulaması olan
eğeleme işlemi yapılır. Bu eğeleme işlemlerine kalıp formunu bozmayacak ölçüde talaşlı
imalatın izlerini yok edinceye kadar devam edilmelidir. Daha fazla devam edildiğinde kalıp
boşluğu formu ve ölçüleri değişir. Bu başlangıçtaki kaba parlatma işlemi az yapıldığında
yani talaşlı imalatın izleri yok edilmeden yapıldığında ise bir sonraki parlatma işleminin iyi
sonuç vermemesine sebep olacaktır. Bu ölçüyü ayarlayabilmek belirli bir tecrübeyi gerektirir. Bu nedenle parlatma işlemini öğrenmeye yeni başlayan kişiler ölçü ve yüzey hassasiyeti
az olan parçalardan başlatılmalıdır. El hassasiyeti arttıkça daha önemli parçalara geçilmelidir.

Resim 1.26: Kalıp yüzeylerinin eğe ile parlatılması

Kaba parlatma işleminden sonra yüzey üzerindeki iz derinliklerine göre ve parlatılacak
malzemenin cinsine göre tane büyüklüğü ince olan diğer zımparaya geçilmelidir. Örneğin,
tane büyüklüğü 100 olan zımparadan sonra sırası ile 220, 400, 600, 800 gibi zımparalara
geçilmelidir.
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Resim 1.27: Zımparalama

Resim 1.28: Kalıp yüzeylerinin zımparalanması

Zımparalama işlemlerinden sonra gerekiyorsa yüzeye parlatma pastası sürüldükten
sonra keçe veya pamuklu bez ile yüzey parlatma işlemi tamamlanır. Elmas pasta işleminin
her aşamasında bir büyüteçle yüzey kontrol edilmeli ve ancak yüzeyde çizgi kalmamışsa
diğer bir mikron elmas pastaya geçilmelidir. Keçe ile parlatma yapılırken keçe kendi ağırlığında ve bastırılmadan yüzeye uygulanmalıdır. Aksi takdirde yüzeyde oyuklar meydana
gelebilir. Ağaç çubuk ile çalışmada, daha iyi parlaklık elde edebilmek için eğeleme aparatları
ile çalışma tercih edilmelidir. En son aşamada, parlatma işlemi bittikten sonra, en son kullandığımız elmas ile bir parça pamuk veya kadife benzeri yumuşak bir bezle, tek istikamete
doğru elle bastırarak kalıbı silmek gerekir. Bu sayede keçeden kalan dalgalanma izlerini yok
etmiş oluruz.
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Resim 1.29: Elmas macunla parlatma


Ekstruder ve seperatör ürün boşluklarının parlatılması
Ekstrüzyon kalibreleri, kalıptan çıkan yarı mamul ürünün son şeklinin verildiği yerdir.
Bu anlamda kalibreyi ekstrüzyon sisteminin en önemli elamanlarından birisi olarak değerlendirmek mümkündür.

Resim 1.30: Kalibre

Kalibrenin istenilen ürün özelliklerini plastiğe kazandırabilmesi için bazı özelliklere
sahip olması gereklidir. Eğer kalibre bu özellikleri taşımıyorsa ürün istenilen özelliklere sahip olmayacaktır. Kalibrede olması gereken özellikler aşağıda sıralanmıştır.

Kalibrenin ürün boşluğunu oluşturan ölçüleri hassas olarak işlenmiş olmalıdır. Aksi takdirde üründe tam ölçüsünde olmayacaktır.

Kalibrenin boyu ürünün istenilen özelliği kazanmasına imkân verecek
boyutlarda olmalıdır. Kalibrenin boyu ürünün kesit ölçüleri, et kalınlıkları
ve soğuma özellikleri göz önüne alınarak kalıp üreticisi tarafından uygun
boyutlarda tasarlanmış olmalıdır.

Kalibrenin üzerindeki soğutma kanalları, ürünü soğutmaya yetecek sayıda ve ölçüde, ayrıca ürüne zarar vermeyecek şekilde kalibre üzerine açıl-
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mış olmalıdır. Yetersiz soğutmanın ürün verimini olumsuz etkileyebileceği gibi ürününde istenilen ölçülerde oluşmasını engelleyebileceği unutulmamalıdır.
Soğutmayla beraber unutulmaması gereken bir diğer özellikte vakumlamadır. Vakum ürünün kalibre üzerindeki ölçülerine gelmesini sağlayan
sistemdir. Dolayısı ile kalibre üzerinde ürünü kalibreden çıkıncaya kadar
sürekli ve yeterli şekilde vakumlayacak vakum kanalları açılmış olmalıdır. Vakum kanallarının boyutları ve kalibre üzerindeki konumu, kalıp
üreticisi tarafından ürünün kesit ölçüleri ve et kalınlıkları dikkate alınarak
ürüne zarar vermeyecek şekilde kalibreye açılmalıdır
Kalibrenin üzerinde ürünün aktığı yüzeyler hassas bir şekilde işlenmiş ve
bu yüzeyleri oluşturan plakalar uygun malzemelerden imal edilmiş olmalıdır. Hassas bir şekilde işlenmeyen, uygun yüzey kalitesine sahip olmayan ve uygun malzemelerden imal edilmemiş kalibre yüzeyleri, ürün üzerinde istenmeyen çizgi v.b olumsuz faktöre sebep olabileceği gibi veriminde düşmesine neden olabilir.

Kalibrelerin özelliklerini anladıktan sonra istenilen hassasiyette ve kalitede parlatma
işlemi gerçekleştirebiliriz. Kalibrelerin parlatma süreci kafa kalıbında yapılan işlemlerle aynı
özellikleri taşır.

Resim 1.31: Kalibre
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Şekil 1.3: Parlatma işlem basamakları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Atölyenizde mevcut bulunan ekstrüzyon plastik kalıbının ve kalibresinin ürün boşluklarını parlatınız.

Resim 1.32:Plastik ekstrüzyon kalibresi

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çalışma alanını hazırlayınız.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Kalıp ve kalibrenin parlatma iş planlamasını yaparken iş güveliği ile ilgili tedbirleri alınız.
 Parlatma tekniği işlem basamaklarını
inceleyiniz.
 Parlatılacak kalıp ve kalibreyi atölyeye
getiriniz.
 Kalıbı ve kalibrenin parlatılacak olan
plakalarını sökerek parlatma tablasına veya
tezgâha yerleştiriniz
 Kalıpta uygulanacak temizleme yöntemini tespit ediniz.
 Temizleme maddelerini temin edip hazırlayınız.
 Eğeleyeceğiniz yüzey profiline ve yüzey pürüzlülüğüne uygun eğe seçiniz.
 Kalıp boşluğu köşelerinde bulunan radyüslerin ölçülerine uygun radyüslü gaz taşı
seçiniz.
 Yüzey pürüzlülüğüne göre uygun tane
büyüklüğüne sahip zımpara seçiniz.
 Parlatma macunu ve keçelerini kalıp ve
kalibre malzemesine uygun olarak seçiniz,

 Uygun parlatma gereçlerini hazırlayınız.
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hazırlayınız.
 Kullanılacak olan parlatma makinelerini veya ultrasonik parlatma cihazını hazırlayınız.
 Parlatma sonrası yüzeylerin ölçümü ve
kontrolünde kullanılacak cihazları hazırlayınız.
 Kalıpta ve kalibrede parlatılacak yüzeylerin temizliğini yapınız.
 Talaşlı imalattan gelen kaba işlenmiş
yüzeylerin eğelemesini yapınız.
 Eğeleme yaparken ölçülerin ve kalıp
boşluğu profilinin bozulmamasına dikkat
ediniz.
 Eğeleme yönünü kafa kalıbında ve kalibrede plastik akış yönünde yapınız.
 Gaz taşını ince yağ ile birlikte özenle
kalıp boşluğu köşelerine sürünüz.
 Radyüs ölçülerinin bozulmamasına ve
düz yüzeyler ile radyüslü kısımlar arasında
kademe oluşmamasına özen gösteriniz.
 Yüzeyde bir önceki işleme ait izlerin
kalmamasına özen gösteriniz.
 Yüzeyin tamamı zımparalandıktan sonra daha ince tane büyüklüğüne sahip zımparaya geçiniz.
 Kalıp boşluğu yüzeyine parlatma macununu sürünüz.
 Düz ve geniş yüzeylere el ile radyüslü,
dar yüzeylere ise varsa parlatma aparatına
takacağınız radyüse uygun profilli olan
keçelerle parlatma işlemini yapınız.
 Parlatma işlemi tamamlanan plakaların
yüzeylerini ince bir yağ ile yağlayınız.

 Parlatma işlemini yapınız.

 İş parçası yüzey kontrollerini yapınız.

 Kalıp, kalibre ve separatör ürün yüzeylerini parlatılması işlemini tamamlayınız.
 Ölçüm ve kontrol cihazları ile yüzeylerin pürüzlülük değerlerini, profil kesit ölçülerinin toleranslar dahilinde olup olmadığını kontrol ediniz.
 Atölye tertip düzenini sağlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8

Evet

Hayır

Çalışma ortamını hazırladınız mı?
Uygun parlatma gereçlerini hazırladınız mı?
Parlatılacak yüzeylerin temizliğini yaptınız mı?
Parlatma işlemini teknolojisine uygun olarak yaptınız mı?
İş parçası yüzey kontrollerini yaptınız mı?
Atölye tertip düzenini sağladınız mı?
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
Süreyi iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye” geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz.
1.

Ekstrüzyon prosesinde plastik karışımın ön ısıtması hangi ekstrüzyon bölgesinde
meydana gelir?
A) Sıkıştırma bölgesi
B) Besleme bölgesi
C) Ölçme bölgesi
D) Kafa bölgesi

2.

Vidanın dönüşü ile helisel bir akış kazanan plastik karışım hangi eleman yardımıyla
çıkışa doğrusal yönlendirilir ve kalıp basıncı dengelenir?
A) Koparma plakası
B) Süzgeç
C) Torpido
D) Kafa kalıbı çıkış plakası

3.

Aşağıdakilerden hangisi kalıpların parlatılması nedenlerinden birisi değildir?
A) Plastik parçanın kalıptan rahat çıkmasını sağlamak
B) Plastik malzemenin yüzeylerden akışını kolaylaştırmak
C) Ölçü tamlığı ve hassasiyet sağlamak
D) Kalıp dayanımını arttırmak

4.

Kalıbın talaşlı imalat tezgâhlarında işlenmesi sonucu meydana gelen kaba izler hangi
parlatma alet ve malzemeleri ile giderilir?
A) Parlatma macunları
B) Parlatma keçeleri
C) Eğe ve gaz taşları
D) Parlatma diskleri

5.

Parlatmada temizlikten sonra gelen ilk uygulama hangisidir?
A) Yüzeylerin yağlanması
B) Finiş parlatma yapmak
C) Parlatma keçeleri ile parlatmak
D) Kesici kalem izleri ve erozyon yüzeylerini temizlemek

6.

Kalıp yüzeylerinin hangi seviyede parlatıldığını nasıl kontrol edebiliriz?
A) Yüzey pürüzlülük cihazı ile
B) Mikrometre ile
C) Dijital kumpas yardımıyla
D) Gönyelerle
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7.

Ön parlatma işlemi hangi malzemeler ve araçlarla yapılır?
A) Gaz taşları
B) Elmas pastalar
C) Eğeler
D) Parlatma fırçaları

8.

Üretim aşamasında kalıplarda iyi bir yüzey oluşumuna yardımcı ve parlaklığa etki
eden en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygun temizleme maddelerinin kullanılması
B) Ön parlatmanın uzun süreli yapılması
C) Parlatma yöntemi
D) Uygun çelik seçimi

9.

Bir kalıbın parlatılmasında kullanılan malzeme bedeli, ortalama olarak toplam maliyetin ne kadarını kapsar?
A) %80
B) %60
C) %20
D) %5

10.

Aşağıdakilerden hangisi kalıp parlatma malzemelerinden birisi değildir?
A) Spiral motorlar
B) Elmas pastalar
C) Parlatma keçeleri
D) Ağaç çubuklar

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
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gerekli ortam sağlandığında kalibre soğutma kanallarını istenilen hassasiyette işleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizde Ekstrüzyon plastik kalıplarının üretimini yapan işletmeleri ziyaret ederek;



Kalibre soğutma kanallarının işlenmesinde uygulanan teknikleri ve kullanılan
araç gereçleri araştırınız.
Kalibre soğutma kanallarının açılması uygulamalarını takip ederek araştırınız.

2. EKSTRÜZYON KALİBRELERİNİN
SOĞUTMA KANALI SİSTEMLERİ VE
ÖZELLİKLERİ
Ekstrüzyon kalibre ve separatörlerin soğutma kanallarını istenilen kalitede ürün elde
edecek şekilde işleyebilmek için öncelikle plastik kalıplarında soğutma tekniğinin bilinmesi
gerekir. Plastik ekstrüzyon prosesinde kafa kalıbında ön şeklini almış plastik ürün sıcak eriyik olarak çıkar ve kısa bir mesafe aralığında kalibreye girer. Soğutma işlemi burada başlar;
kalibre, separatör ve havuzlar yardımıyla çekici üniteye kadar devam eder. Dolayısıyla soğutma kanalları sadece kalibre ve separatörlere açılır.

Resim 2.1: Kalibre soğutma kanalları

Plastik kalıplarında soğutma sistemini anlayabilmemiz için kısaca diğer kalıplama metotlarında uygulanan soğutma sistemlerinden bahsetmeliyiz. Enjeksiyonla baskıda temel
prensip, sıcak plastiği kalıp içerisine basınçla gönderip ergiyiğin kalıp boşluğunun şeklini
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alarak bu şekilde kalacak kadar soğuyup sertleşmesini beklemektir. Kalıp sıcaklığı, baskı
süresini belirleyeceği için çok önemlidir. Sıcak kalıpta ergimiş plastik, kolayca akmasına
rağmen, baskının soğuyup kalıptan dışarı atılabileceği sıcaklığa düşme süresi uzun olmaktadır. Bunun tersi olarak soğuk kalıpta erimiş plastiğin soğuması çabuk olur, bazı durumlarda
kalıbı doldurmadan soğuyup sertleşir. Bu iki durum, en uygun baskı süresini elde etmede alt
ve üst sınırları belirlemede yardımcı olmaktadır. Kalıp sıcaklığını belirlenen sıcaklıkta tutmak için kalıp içine açılmış kanallarda su ( veya başka ) sıvılar dolaştırılarak sağlanır. Bu
kanal ve deliklere soğuma yolları ve bu sisteme soğutma sitemi denir. Kalıbın dolması esnasında en sıcak erimiş plastik kalıp girişinden ve en soğuk erimiş plastik, yolluk girişinden en
uzak noktadadır. Soğutma suyunun sıcaklığı, bu kanallardan geçtikçe artar. Bundan dolayı
baskıda eşit soğuma sağlamak için, kalıbın sıcak bölgelerime soğuk sıvı ve parçanın soğuk
kısımların sıcak sıvı girişi sağlanmaktadır.

Resim 2.2: Kalıp ve maçaların soğutulması

Plastik ekstrüzyon kalibrelerinin soğutma sisteminin tasarımı, hem ürünün boyut, biçim ve kalitesini hem de çevrim zamanını ve kalıbın maliyetini doğrudan etkilemektedir.
Kalibrelerin soğutma sistemleri ürünün biçimine bağlı olarak farklı özellikler gösterebilir.
Boru üretimi yapan bir ektrüzyon sisteminde kullanılan soğutma sistemi, profil ekstrüzyonundan farklı olabilmektedir.
Boru profili ekstrüzyonunda basılan profil memeden çıktıktan sonra genellikle su ile
soğutulur. Boru üretiminde ise genellikle bir kalibrasyon işlemi zorunludur. Kafadan (kalıptan) plastik durumda çıkan hortumun kalibrasyonu “iç kalibrasyon” ve “dış kalibrasyon”
olarak yapılabilir. Bu husus borunun hangi çapa göre standartlaştırıldığına bağlıdır. Örneğin,
Almanya' da DIN normlarına göre dış çap standartlaştırıldığından iç kalibrasyon özel hallerde kullanılır. Dış kalibrasyonda, vakum kalibrasyonu veya basınçlı hava kalibrasyonu kullanılır.
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Resim 2.3: Boru kalibrasyon düzeni

a-Ekstrüzyon, b-Su ile soğutulan kalibrasyon borusu, c-Hava tutucu, d-Kalibre edilmiş boru, e-Hava giriş

2.1. Kalibrelerin Soğutulmasındaki Amaç ve Dikkat Edilecek Hususlar













Diğer malzemede olduğu gibi sıcak plastik soğuduğunda, bir miktar çekme yapar. Üzerinde kalmasını istediğimiz kalibre yüzeylerinin soğutularak plastik
parçanın istenilen ürün formu kalibre yüzeylerinde temin edilmelidir.
Ermiş plastik kafadan kalibre ürün boşluğuna girerken sıcaklık, plastiğin cinsine
göre değişerek 160 OC ila 220 OC arasındadır. Soğutma sistemi yeterli olmayan
kalibre, kısa bir süre sonra ısınacaktır. Isınan kalibre, plastik parçaların katılaşmasını engelleyecektir. Böylece istediğimiz şartlarda parça elde etmemiz mümkün olmayacaktır. İşte böyle istenmeyen durumu, ortadan kaldırmak için kalibre
soğutma sistemi ile soğutularak üretim yapılmalıdır.
Kalibre sıcaklığının 60 OC ila 85 OC arasında tutulabilmesi için soğutma sisteminden yararlanır. Kalibre sıcaklığını istenilen sıcaklıkta tutarak plastik parçanın, kısa sürede donmasını sağlamak için soğutma sistemi uygulanır ve zamandan tasarruf, üretimde artış temin edilir.
Soğutma kanalları, kalıplama boşluğuna yakın olmamalıdır.
Kalıp bünyesinde dolaşan soğutma su miktarı (debisi), kalıbı yeterli derecede
soğutacak seviyede olmalıdır.
Kanal ve bakır boru ölçüleri, normal basınçlı su dolaşımına uygun olmalıdır.
Kalıba giren suyun sıcaklığı ile çıkan suyun sıcaklığı arasında çok büyük fark
olmalıdır.
En etkili kalibre soğutma metotları, kalibre ve separatör içerisinde dolaşım yapabilen kanalların açılmasıyla elde edilmektedir.
Soğutma kanallarının, kalıplama yüzeyinden uygun uzaklıkta ve kalibrenin zarar görmesine sebep olmayacak şekil ve ölçüde açılması gerekmektedir.
Tasarımı uygun soğutma sistemi için birçok parametre kalıp tasarımcısı tarafından düşünülüp yapılmaktadır.
A=Delik çapları. 1/8’’ için 8,7mm
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1/4” için 11,11mm
3/8” için 15,8mm
1/2" için 18,25mm
B=Delikler arası mesafe. Bu mesafe
delik çapının 2,5’tan 5 katına kadar
yapılabilir.
C=Delik kenarının kalıplama yüzeyine mesafesi. Pratik olarak bu mesafe delik çapının 1,5 ila 2 katı olarak yapılır.

Şekil 2.1: Kalibre soğutma kanalları










Plastik kalıpları ve kalibreler genellikle basınçlı hava ve su ile soğutulur. Su ile
yapılacak olan soğutma işleminde kalibre yarımları içerisine açılan kanallardan
geçiş yolları üzerindeki delikler kör tapa ile kapatılır. Takviye plakaları arasındaki su sızıntıları da dairesel kesitli contalarla önlenir. Bu contalar yumuşak bakır, alüminyum ve kauçuk malzemelerden yapılır.
Kalibre içerisinden geçirilen soğutma suyunun akışına çeşitli faktörler etki eder.
Kalibreden uzaklaştırılan ısının miktarı, plastik malzeme ile soğutma suyunun
sıcaklık farklarıyla orantılı olarak gerçekleşir. Kalibre içerisinde dolaşan ve ısınan su, yerini daha soğuk ve taze suyla değişmedikçe kalibrenin soğutulmasından söz edilemez. Bu sebeple soğutma suyunun devamlı bir akış halinde bulunması gerekir. Suyun akışı, soğutma suyunun kalibreye giriş ve çıkışındaki
basınç farkı, su kanallarının kesitleri, soğutma suyunun akmaya karşı gösterdiği
dirence, kanalların sistematiğine ve uzunluğuna göre değişkenlik gösterir.
Soğutma kanalların tasarımı plastik reçine akışını en iyi şekilde dengeleyecek
ve basınç kayıplarını engelleyecek şekilde yapılmalıdır.
Plastik kalıplarında ve kalibrelerinde kullanılan bazı soğutma kanal tasarımları
şunlardır:

2.1.1. Tek Parçalı Kalıp, Kalibre Plakalarında Kullanılan Soğutma Sistemi
Tek parçalı kalıp plakası tipinin sıcaklığı plakaya açılmış deliklerden geçirilen su sirkülasyonuyla kontrol edilir. Bu delikler, birbirine bağlanarak devre oluştururlar. Devre birkaç seviyeli olabilir. Bunun sayısı kalıp veya kalibre plakasının kalınlığına bağlıdır. Kalıbın
dişi kısmı ve erkek kısmı birbirine benzemediğinden bunların soğutma devreleri ayrı ayrı ele
alınmalıdır.

2.1.1.1. Dişi Plakalarda Soğutma Sistemi
Kalıp plakası ufak sığ bir kalıp boşluğuna sahipse bu kalıp için en basit yaklaşım şöyle
olmalıdır: İki tane su kanalı kalıp boşluğunun her iki tarafına açılmalı ve bunlar esnek hortumla birbirine bağlanmalı, akma kanalın sonuna adaptör takılmalıdır.
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Şekil 2.2: Basit su soğutma kanalı

Dışarıda yapılana esnek hortumlu su kanalı bağlantısı, kalıp içine kanal delinerek
dâhili olarak da yapılabilir. U şeklinde tasarlanan su devresinden, dar ve uzun kalıp boşluklarının soğutulmasında faydalanılmaktadır.

Şekil 2.3: U tipi soğutma kanalları

Dâhilî kanalları birleştiren delik açma yerine, freze ile açılmış yarıklı plakayı kalıba
bağlamak suretiyle de bu su kanalları elde edilebilmektedir. Burada iki temel tasarım kullanılmaktadır. Kalıp plakasının yanına açılmış delikle bu soğutma kanalları birleştirilerek suyun bu kanallarda devamlı kalıp plakasının içine gömülecek şekilde, şekilde görüldüğü gibi
vidalanmaktadır. Bu bağlantıda conta kullanılarak su kaçağı önlenmektedir. Aşağıdaki iki
şekil arasındaki tek fark bağlantı kanallarının bağlantı plakasının içine açılmış olması ve
sonra kalıp plakasının yan tarafına bağlanmasıdır.
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Şekil 2.4: U-devresi frezeli ve birbiriyle bağlantılı kanal sistemi

Dikdörtgen su devresi daha fazla su kanalı delinmesini gerektirir, bütün kanallar kalıp
boşluğunun dörtkenarına yakın bir yakında geçirilip parçanın her tarafından eşit soğuma
sağlanır.

Şekil 2.5: Tek parçalı plakanın dikdörtgen su devresi

Eğer kalıp boşluğundaki her bir duvarın sıcaklığının kontrolü isteniyorsa, soğutucu
plaka metodu düşünülmelidir. Bu plaka kalıbının yan duvarlarına takılır ve soğutma suyu bu
plakalar içine açılmış kanallardan geçirilir. Plaka su girişi ve çıkış delikleri haricinde delik
açılmamaktadır.
Her soğutucu plaka kendine ait su girişi, çıkış deliğine sahiptir ve plaka kalıba, sızdırmazlık contası yerleştirilerek bağlanır. Bu tasarımda, kanal genişliği oldukça küçük tutularak türbülanslı akış sağlanır. Akma uzunluğu belirli uygulamalar için uzun tutulabilir. Türbülanslı akış, kalıptan soğutma sıvısına iyi ısı transferi için gereklidir.
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Şekil 2.6: Soğutma plakası sistemi

Çok katmanlı soğutma sistemi, derinliği fazla olan parçalara uygulanır. Su giriş kanalından itibaren ürün yüzeyine derinlemesine soğutma kanalları açılarak farklı katmanlara su
taşınarak sirkülasyon sağlanır. Ürünün her bölgesinin homojen soğutması sağlanır.

Şekil 2.7: Çok katmanlı soğutma sistemi

2.1.1.2. Erkek plakalarda soğutma sistemi
Bu sistemde, kalıbın erkek plakasının altından açılı olarak delinmiş soğutma kanalları
X noktasında birleşirler. Yüzeye oldukça yakındır. Bu deliklerin her birine tıkaç takılır. Giriş
Y ve çıkış Z delikleri kalıbın diğer tarafından açılır ve açılı su yollarından şekilde görüldüğü
gibi geçer.
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Şekil 2.8: Erkek plakalarda soğutma

Aşağıdaki sistemde delikler erkek plakanın arka kısmına dik olarak açılır. Bu deliklerin alt kısmına tıkaç takılır. Bu kanallar yan açılmış X kanalıyla birbirine dâhili olarak bağlanır. Buradan suyun geçmesi sağlanır ve su engelleri ( baffle) şekilde görüldüğü gibi takılır.

Şekil 2.9: Erkek kalıp soğutma sistemi ( Tıkaçlı )
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Şekilde tipik çoklu su devresi şematik olarak gösteriliyor. İlk çizim (a) açılı kanal sistemidir. 6 su devresi, ikişer 3 set olarak bağlanmıştır. Bu özellik erkek lokma çevresinde
dengeli sıcaklık dağılımını gösteriyor. Şekil (b) de tıkaç su devresi çiftini gösterirken, Şekil
(c)‘de çok basamaklı su devresini gösteriyor.

a)

b)

c)

Şekil 2.10: Çoklu devre a- Açık kanal sistemi b- Su engelli (baffeli) kanal sistemi
c- Basamaklı su devresi

Kalıp soğutma plakası prensibiyle yapılmış çekirdekli (lokmalı) kalıpta; eğer baskının
derinliği oldukça ufaksa, soğutma sıvısının sirkülasyonu plakadan yapılır. Plakayı soğutmak
için benimsenen metot, dişi kalıp bloğunun soğutulması için kullanılan metodun aynısıdır.
Burada kanallar plakaya delinir ve bir birine, soğutma suyunun sirkülâsyonu sağlaması için
dâhilî ve haricî olarak bağlanabilir. Su kanalının çekirdeğe olabildiğince yakın bir şekilde
yerleştirilmesi arzu edilir. Derin olmayan lokma için kanallar direk çekirdeğin altına
açılabilir. Aşağıdaki şekilde dairesel kesitli bir üründe soğutma gösterilmiştir.

Şekil 2.11: Dairesel ürünlerde soğutma
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Şekil 2.12: Soğutma kanallarında kullanılan vidalı pirinç tıkaçlar

Girift, ince veya soğutma deliği oluşturulamayan yerlerde bazı farklı konstrüksiyonlarla soğutma yapılır. Bu soğutulması istenen kısımlara sadece delik açılarak ve buraya yerleştirilen bir soğutma pini yardımıyla suyun dolaştırılması prensibiyle çalışır.

Şekil 2.13: Özel soğutma sistemleri
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Şekil 2.14: Soğutma tüpleri ile

İmalat işlemlerinde su kanallarının kapatılması ve yönlendirilmesi pek çok çözümle
yapılabilir. Bunlardan biriside çoklu deliklerin tıkanmasında kullanılan pirinç tıkama milidir.
Aşağıda resmi verilen bu sistem sıralı deliklerin kapatılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Şekil 2.14: Pirinç mil ile suyollarını kapatmak

Kalıp tasarımcısı, ermiş plastikten gelen ısıyı erkek çekirdekten uzak bir yere açılmış
soğutma kanalıyla uzaklaştıramayacağına karar verdiğinde erkek çekirdeğin içine soğutma
kanalı açmayı düşünebilir. Sığ erkek çekirdek soğutması için benimsenen diğer bir alternatif
dizayn spiral su devresidir. Spiral su devresinin kanallarını açmak zor olduğu için tüp şeklinde açılmış kanala spiral biçim verilmiş siper yerleştirilerek soğutma sisteminde akış sağlanır.
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Şekil 2.15: Spiral siper sistemi kullanılarak yapılan soğutma

Bazı küçük parçaların soğutma işlemleri bu kısımlara yerleştirilen termal çubuklar
yardımıyla yapılır. Sistemde bulunan termal çubuklar üründe oluşan ısıyı emerek soğumayı
sağlar. Termal çubukların bir bölümü soğuk su ile temas ettirilerek ısının atılması sağlanır.

Şekil 2.16: Termal pin ile soğutma

Kalibre soğutma sisteminde kullanılan manifold; suyun akış debisini, sıcaklığını ve
basıncını kontrol altında tutmamızı sağlar.
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Şekil 2.17: Soğutma su manifoldu

Soğutma kanallarının giriş ve çıkışlarının hortum bağlantılarında standart elemanlar
kullanılır. Genellikle kullanılacak suyun debisi göz önünde bulundurularak seçilir. 1/8 “1/4”-3/8”-1/2” ölçülerinde standart rekorlar ve soketler kullanılır.

Şekil 2.18: Soğutma bağlantı elemanları

2.2. Kalibre Soğutma Kanallarının Talaşlı Üretim Tezgâhlarında
İşlenmesi
Kalibrenin üzerindeki soğutma kanalları, ürünü soğutmaya yetecek sayıda ve ölçüde,
ayrıca ürüne zarar vermeyecek şekilde kalibre üzerine açılmış olmalıdır. Yetersiz soğutmanın, ürün verimini olumsuz etkileyebileceği gibi ürünün de istenilen ölçülerde oluşmasını
engelleyebileceği unutulmamalıdır.
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Kalibre soğutma kanalları talaşlı üretim tezgâhlarında ( matkap tezgâhı, freze tezgâhı,
delme erozyonu, CNC vb.) hassas olarak işlenir. Genel olarak kalibreler uzun bloklar hâlinde
yapılması gerekmektedir. İşleme zorluğu ve çarpılma risklerinden dolayı tek bir parça olarak
işlenmesi tercih edilmez. Plakalar ayrı ayrı imalat tezgâhlarında (Tel-erozyonu EDM, CNC
frezeler, freze tezgâhları vb) işlenirler. Daha sonra bu plakalar pimli ve cıvatalı olarak birleştirilerek kalibre bütününü oluşturur. Kalibre soğutma kanallarının işlenmesinde uzun helis ve
uzun saplı helisel matkaplar kullanılır.

Resim 2.4: Matkaplar

Temel talaşlı imalat usullerinde belirtilen işlem basamakları kalibre plakalarının soğutma kanallarının işlenmesinde de geçerlidir. Temel işlemler modülünü inceleyerek uygulanacak işlem basamaklarını ve kullanılacak araç gereçleri tespit ediniz. Kalibre plakalarının
soğutma kanallarının yerlerini teknik resminden bakarak belirleyiniz. Bu noktaların yerlerini
markalayınız. Daha sonra bu kanallar hangi profilde oluşturulacaksa buna uygun tezgâhlarda
işleyiniz. Genel ve yaygın olarak bu soğutma kanalları matkaplarla delinerek işlenir. Aşağıda
resmi verilen örnek bir kalibre soğutma kanalını şu şekilde işleyebiliriz:

Şekil 2.19: Plastik profil

Kalibre plakaları 200 mm uzunluğunda üç grup olarak imal edilecektir. Dolayısıyla
200 uzunlukta delmeye uygun matkap seçeriz. Matkabımızın çapı burada 8 mm olarak seçilmiştir.

Şekil 2.20: Kalibre grupları
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Bu kalibrede dört farklı soğutma kanalı uygulaması yapılabilir. A ve b gruplarında
boylamasına tek ve çift deliklerle soğutma kanalları açılmış. C ve d gruplarında ise zig zag
usulüne göre soğutma kanalları açılmış. Biz buradaki uygulamamızda şekil b de gösterilen
çift delikli boyuna soğutma kanallarını işleyeceğiz.

Şekil 2.21: Kalibre soğutma kanallarını seçimi

Kalibre plakalarına alın yüzeylerden delinerek soğutma kanalları açılacaktır. Öncelikle
bu yüzeylerin markalama işlemine geçmeden önce düzgünlükleri ve açıları kontrol edilmelidir. Yüzeylerin temiz olmasına ve köşelerde çapak olmamasına dikkat edilmelidir.

Şekil 2.22: Kalibre üst plakası
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Aşağıda teknik resmi verilen ölçülerde kalıp plakalarının alın yüzeylerini markalayınız. Delik merkezlerini belirleyiniz.

Şekil 2.23: Kalibre plakası alın yüzeyi

Markalanmış kalibre plakasını, delme işleminin yapılacağı matkap tezgâhına, gönyesinde kontrol ederek bağlayınız. Delinecek olan merkezlere öncelikle punta matkabıyla ön
kılavuz delikler açınız. Daha sonra 8 mm çapındaki matkapla soğutma kanallarını delerek
açınız. Delme işlemi bittikten sonra delik ağızlarına havşa açınız. Bağlantı için giriş ve çıkış
noktalarına vida çekiniz. Su geçişleri için flexebil hortum kullanınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Atölyenizde mevcut bulunan bir ekstrüzyon sistemindeki kalibre plakalarının soğutma
kanallarını işleyiniz.

Resim 2.5: Kalibre

İşlem Basamakları

Öneriler

 Atölye çalışma alanını hazırlayı-  Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
nız.
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Soğutma kanallarının açılacağı tezgâhı tespit
ediniz.
 Uygun araç gereçleri temin ediniz.
 Kalibre plakalarını markalamaya hazır hale getiriniz.
 Kalibre soğutma kanallarını işle-  Markala araçlarını kullanarak teknik resimde
meye uygun olarak markalayınız.
verilen ölçülere uygun olarak plakaları markalayınız.
 Markalanan delik merkezlerine noktalama yapınız.
 Markalamadan sonra ölçüleri tekrar kontrol
ediniz.
 Kalibre plakalarını talaşlı işleme  Plakaları bağlanacak olan matkap veya freze
tezgâhına uygun olarak bağlayınız.
tezgâhına, uygun konumda dik olarak yerleştiriniz.
 Ölçme ve kontrol araçlarını kullanarak kalibrenin tezgâha doğru bağlanmasını sağlayınız.
 Kalibre yüzeylerine zarar vermeyecek uygun ve
emniyetli bir kuvvetle sıkma işlemini gerçekleştiriniz.
 Talaşlı işleme tezgâhında uygun  Tezgâh için uygun devir sayısını hesaplayınız
parametreleri sağlayınız.
ve ayarlarını yapınız.
 Kesme ve soğutma sıvısı kullanınız.

49

 İlerleme baskısını uygun değerlerde veriniz.
 Kalibre plakaları soğutma kanalla-  Ön delik merkezleri için punta matkabı kullanırını işleyiniz.
nız ve ön delikleri merkez noktalardan açınız.
 8mm çapındaki matkabın uç açılarını ve bileme
gerekliliğini araştırınız. Gerekiyorsa bilemeyi yapınız.
 Soğutma kanallarını delerek işleyiniz.
 Delme işleminden sonra delik ağızlarına havşa
açınız.
 Bağlantılar için giriş ve çıkışlara kılavuz yardımıyla vida açınız.
 Parçaları kontrol ediniz.
 Soğutma kanalları açılmış olana plakaları kontrol ediniz.
 Atölye tertip düzenini sağlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8

Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma ortamını hazırladınız mı?
Kalibre soğutma kanallarını işlemeye uygun olarak markaladınız mı?
Kalibre plakalarını işleme tezgâhına uygun konumda bağladınız mı?
Talaşlı işleme tezgâhında uygun parametreleri sağladınız mı?
Kalibre soğutma kanallarını işlediniz mi?
Parçaları kontrol ettiniz mi?
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
Süreyi iyi kullandınız mı?

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
Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz.
1.

Ekstrüzyon prosesinde, plastik eriyik malzemenin ilk soğutma işlemi hangi sistem
elemanında başlar?
A) Ekstrüder
B) Kafa kalıbı
C) Kalibre
D) Separatör

2.

Ekstrüzyon ile profil işleme sisteminde soğutma hangi sistem elemanlarında yapılmaz?
A) Kafa kalıbı
B) Kalibre
C) Separatör
D) Havuz

3.

Plastik kalıplamada baskı süresini doğrudan etkileyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalıp malzemesinin özelliği
B) Basınç miktarı
C) Soğutma sistemi
D) Çekme hızı

4.

Kalıp veya kalibre sıcaklığını belirli sıcaklıkta tutmak için kalibre içerisine açılmış
kanallara ne ad verilir?
A) Soğutma sistemi
B) Sıkıştırma sistemi
C) Çekme sistemi
D) Dengeleme sistemi

5.

Ekstrüzyon üretim sisteminde istenilen son profil şekli sistemin hangi kısmında meydana gelmektedir?
A) Kafa kalıbı
B) Çekici ünite
C) Separatör
D) Kalibre

6.

En iyi üretimi sağlayacak olan kalibre sıcaklık değerleri hangi sıcaklık aralığındadır?
A) 40 oC - 55 oC
B) 60 oC - 85 oC
C) 20 oC - 45 oC
D) 80 oC - 100 oC
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7.

Kalibre soğutma kanallarında pratikte delikler arası hangi mesafelerde yapılır?
A) Delik çapının 1-1,5 katı
B) Delik çapının 1,5-2 katı
C) Delik çapının 2,5-5 katı
D) Delik çapının 5,5-6 katı

8.

Aşağıdaki unsurlardan hangisi soğutma kanallarının işlenmesinde dikkat edilecek
hususlardan birisi değildir?
A) Sızdırmazlık elemanlarının kullanılması
B) Soğutma kanallarının geniş açılması
C) Basınç ve debi kaybını engellemeyecek şekilde tasarım
D) Kalıplama yüzeyine mesafeleri

9.

Kalibrelerde suyun debi, basınç ve sıcaklığını kontrol etmemizde yardımcı araç hangisidir?
A) Tıkaçlar
B) Bağlantı hortumları
C) Rekorlar
D) Soğutma suyu manifoldu

10.

Kalibre soğutma sisteminde kullanılan ve suyun devir daiminde ara bağlantı görevi
gören eleman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ara bağlantı hortumu
B) Tıkaçlar
C) Kapaklar
D) Kalibre taşıyıcı plakalar

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
Atölyenizde mevcut bulunan ekstrüzyon kalıbı ve kalibresinin ürün yüzeylerini parlatınız ve kalibre soğutma kanallarını açınız.

Resim 2.6:Plastik ekstrüzyon kalıbı ve kalibresi
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

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

Modül Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma ortamını hazırladınız mı?

EVET

HAYIR

Uygun parlatma gereçlerini hazırladınız mı?
Parlatılacak yüzeylerin temizliğini yaptınız mı?
Parlatma işlemini teknolojisine uygun olarak yaptınız mı?
İş parçası yüzey kontrollerini yaptınız mı?
Atölye tertip düzenini sağladınız mı?
Kalibre soğutma kanallarını işlemeye uygun olarak markaladınız mı?
Kalibre plakalarını işleme tezgâhına uygun konumda bağladınız mı?
Talaşlı işleme tezgâhında uygun parametreleri sağladınız
mı?
Kalibre soğutma kanallarını işlediniz mi?
Parçaları kontrol ettiniz mi?
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz
mi?
Süreyi uygun kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
A
D
C
D
A
B
D
C
A

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

C
A
C
A
D
B
C
B
D
A
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