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ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik Kalıpçılığı 

MODÜLÜN ADI El Enjeksiyon Kalıpçılığı 2 

MODÜLÜN TANIMI 

Plastik malzeme, plastik kalıp ve plastik makine bilgilerini 

kullanarak plastik el enjeksiyon kalıplarının üretimini yapma 

yeterliğinin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Plastik el enjeksiyon kalıplarını üretmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında el enjeksiyon kalıplarının 

üretimini istenilen ürün özelliklerine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 
1. Plastik el enjeksiyon kalıplarının yapım resimlerine uygun 

olarak tornalayabileceksiniz. 

2. Plastik el enjeksiyon kalıplarını yapım resimlerine uygun 

olarak taşlayabileceksiniz. 

3. Plastik el enjeksiyon kalıplarını yapım resimlerine uygun 

olarak işleyip montajını yapabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı 

Donanım: Çizici (plotter), çizim kâğıdı, tesviyecilik araç 

gereçleri, markalama gereçleri, matkap tezgâhı, matkap ucu, 

talaşlı üretim makineleri, el enjeksiyon makinesi, bağlama 

araç gereçleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Plastik makinelerinde plastik ürünlerin istenilen kalite ve standartlarda elde 

edilebilmesinde sadece kullanılan makinenin değil makinede kullanılan plastik kalıbının da 

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

yansımaktadır. Kalıp imalatında istenilen ürün özelliklerini sağlamak için belli bir işlem 

sırası takip edilmelidir. 

 

El Enjeksiyon Kalıpçılığı 2 modülü, size bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere 

hazırlanmıştır. Bu modül ile bir el enjeksiyon kalıbının imalatına yönelik beceriler 

kazanacaksınız.  

 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edindiğinizde plastik teknolojisi alanında daha 

nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi hatırlatıyor, başarılar diliyoruz. 

 

GIRIŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

 

Plastik el enjeksiyon kalıp elemanlarını torna tezgâhı ile işleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde plastik kalıp imalatı yapan iş yerlerini ziyaret ederek plastik el 

enjeksiyon kalıplarının işlenmesinde kullanılan tezgâhları araştırınız. 

 Gözlemlerinizi ve yaptığınız görüşmeleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. PLASTİK KALIP ELEMANLARININ 

TORNALANMASI 
1.1. Torna Tezgâhları 

Kendi ekseni etrafında dönen, sıkı ve emniyetli bir şekilde bağlanmış iş parçaları 

üzerinden uygun açıda bilenmiş kesiciler yardımıyla talaş kaldıran tezgâhlara torna tezgâhı 

denir.  

 

 
Resim 1.1: Torna tezgâhı 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Torna Tezgâhlarında Güvenli Çalışma Kuralları  
 

 Çalışma ortamına uygun iş önlüğü giyiniz.  

 Tezgâhı iyice tanıyınız ve öğreniniz. 

 Tezgâhın bilmediğiniz yerlerini kurcalamayınız. 

  Tezgâh çalışırken yanından ayrılmayınız ve başkaları ile tezgâh başında 

şakalaşmayınız, dikkatinizi işe veriniz.  

 Tezgâhta çalışırken aydınlatmanın yeterli olmasına dikkat ediniz. 

 Ayna anahtarını kesinlikle ayna üzerinde unutmayınız. 

 Uzun malzemeleri işlerken tezgâh dışına çıkan yerlerine dikkat ediniz. 

 Talaşlardan korunmak için tezgâh koruyucu kapağını kullanınız. 

 Çıkan talaşları elinizle almayınız. Talaş alma kancası kullanınız. 

 Tezgâh çalışırken eğe yapacaksanız, eğeyi dikkatli bir şekilde tutunuz. 

 Tezgâhı durdurmadan kesinlikle ölçme yapmayınız.  

 Ayna durmadan iş parçasına ve dönen aksama dokunmayınız. 

 Torna karşısında dengeli bir şekilde durunuz. 

 

1.3. Torna Tezgâhı Çeşitleri  
 

Tornalama işleminde farklı özellikte birçok tezgâh çeşidi mevcuttur. Bu tezgâhları 

genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür: 

 

 Üniversal torna tezgâhları 

 Özel işlem torna tezgâhları 

 Revolver torna tezgâhı  

 Düşey torna tezgâhı 

 Otomat torna tezgâhı  

 Hava torna tezgâhı 

 Kopya torna tezgâhı 

 Bilgisayarlı nümerik kontrollü (CNC) torna tezgâhı 
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1.3.1. Üniversal Torna Tezgâhı ve Kısımları 

 
Şekil 1.2: Üniversal torna tezgâhı kısımları 

 

 Gövde: Tornanın dökümden yapılan ve diğer kısımları üzerinde taşıyan temel 

organdır. 

 Devir hız kutusu: İçerisinde fener milini ve buna hareket veren dişlileri 

bulundurur. Torna tezgâhının devir sayısı bu dişlilerle değiştirilir. 

 İlerleme hız kutusu: Tornanın talaş miline ve ana miline çeşitli dönme hızları 

vermeye yarar. İçinde hızın belirlenmesini sağlayan dişliler vardır. 

 Araba: Torna üzerinde kayıt kızak aracılığı ile boydan boya ilerleyen kısımdır. 

Üzerinde tabla, sport, kalemlik bulunmaktadır. Elle veya otomatik olarak 

hareket etmektedir. 

 Tabla: Kalemin fener mili eksenine dik olarak ilerlemesini sağlar. Otomatik 

ilerlemesi için arabanın dişlilerinden yararlanılır. 

 Sport:  Açı bölüntülü tablasından istenilen açıya döndürülerek açılı yüzeylerin 

tornalanmasını sağlar. Ayrıca elle kısa ilerlemelerde kullanılır. 

 Kalemlik: Kalemin doğrudan veya katerle tornaya bağlandığı kısımdır. 

 Gezer punta: Tornanın kayıtları üzerine monte edilmiştir ve ileri geri hareket 

etmektedir. Üzerindeki punta ile iş parçalarını desteklemekte mandrenle de 

matkabın bağlanmasını sağlamaktadır. 

 Torna yatakları: Torna dolabında uzun, ağır iş parçalarının desteklenmesini 

sağlayan elemandır. 

 

1.4. Torna Kesicileri 
 

Tornalama işleminde farklı özelliklerde birçok kesici kullanılmakta olup bu kesiciler 

aşağıda açıklanmıştır. 
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1.4.1. Torna Kesicilerinin Sınıflandırılmaları  
 

Kendisine özgü açıları ve kesici kenarı olan, talaş kaldırma işlemlerini gerçekleştiren 

makine gereçlerine kesici takım denir. Çeşitleri şunlardır:  

 

 Gereçlerine göre 

 Takım çeliği kalemler 

o Seri çelik kalemler (HSS) : Pratikte çok kullanılır. Kalem üzerindeki HSS 

harfleri ile ifade edilir. Genellikle orta sertlikteki malzemelerin işlenmesinde 

kullanılır. 

o Sert maden uçlar: Kalite ve dayanımları yüksektir. Sert malzemelerin 

işlenmesinde kullanılır. Piyasada en çok kullanılan kalemlerdir. CNC 

tezgâhlarda bu kalemler kullanılır. 

  
Resim 1.3:  Çeşitli sert maden uçlar    Resim 1.4: Çeşitli sert maden uç katerleri 

 Biçimlerine göre 

 Sağ ve sol kaba talaş kalemleri 

 Sağ ve sol yan kalemleri 

 Alın tornalama kalemleri  

 Kanal kalemleri  

 Vida kalemleri  

 Profil kalemleri  

 Delik kalemleri 

 Keski kalemleri  

 

1.4.2. Kesicinin Tornalama Şekline Uygun Seçilmesi  
 

Tornalama işlemlerinde her kalemin bir kesme şekli ve buna bağlı olarak da bir 

kullanma amacı vardır. Bir iş basit bir tornalama işlemi ile bitirilebilirken bir başka işin 

üzerinde birkaç çeşit kalemle işlenecek farklı işlemler olabilir. Bu yüzden iş üzerindeki 

işlemlere uygun kalem seçilmesi gerekir.  

 

Şekil 1.2’de değişik profillere sahip kalemlerin kullanım yerleri gösterilmiştir. 
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Şekil 1.2: Tornalama şekline göre kalem çeşitleri 

 

1.4.3. Torna Kesicilerinin Bilenmesi 
 

Torna kesicileri kullanıldıkça sürtünme, ısınma ve malzeme sertliğinden dolayı 

körlenir ve bilenmeleri gerekir. Bileme elde veya aparatla yapılır. Torna kesicileri, işlenecek 

malzemenin sertliğine ve yüzey kalitesine göre belirli açılarda bilenir.  

 
Şekil 1.3: Torna kalemi açıları 

Torna kesicilerini elde bilemek için kesicinin cinsine göre taş seçimi yapılmalıdır. 

Pratik olarak sert kesicileri bilerken küçük taneli, sık dokulu, yumuşak taş, yumuşak 

kesicileri bilerken büyük taneli, sert taş seçilmelidir. 
 

 
Şekil 1.4: Ayaklı zımpara taşı tezgâhı 
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1.4.4. Katerler 
 

Kalemliğe doğrudan bağlanamayan küçük kesicilerin bağlanmasında kullanılan 

prizmatik veya silindirik şekilli takımlardır.  

 

1.4.4.1. Kater Çeşitleri  
 

Tornalama işleminin ve kesici ucun özelliğine göre farklı katerler mevcut olup bu 

kater çeşitleri aşağıda maddelendirilmiştir. 

 

 Düz saplı katerler 

 Sert maden uçlu katerler  

 Keski katerleri 

 Delik katerleri  

 Vida kalemi katerleri 

 Özel katerler 

 

1.4.4.2. Kalemin Katere, Katerin Kalemliğe Bağlanması  
 

Kalem, kesme yapılırken esnememesi için katere kısa ve boşluksuz bağlanmalıdır. 

Kater ise kalemliğe sıkı ve emniyetli bir şekilde, kesici ucu gezer punta yüksekliğinde 

bağlanmalıdır. 

 
Resim 1.5: Kesicinin kalemliğe bağlanışı 

 

1.5. İş Parçalarının Torna Tezgâhına Bağlanması  
 

İş parçaları torna tezgâhına genel olarak ayna, pensler ve iş kalıpları ile bağlanır. 

 

1.5.1. Aynaların Tanımı ve Çeşitleri 
 

İş parçalarının torna tezgâhına bağlanmasında kullanılan farklı yapıda ve özellikte 

çeşitleri bulunan torna tezgâhı elemanına ayna adı verilir.  
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1.5.1.1. Üç ve Dört Ayaklı Üniversal Ayna 
 

Üç ayaklı üniversal aynalar silindirik üçgen, altıgen ve benzeri parçaların üç noktadan 

bağlanması için kullanılır. Resim 1.6’da üç ayaklı, Resim 1.7’de ise dört ayaklı ayna 

görülmektedir. 

  
 

        Resim 1.6: Üç ayaklı üniversal ayna          Resim 1.7: Dört ayaklı üniversal ayna 

Dört ayaklı üniversal aynalar dört noktadan merkezlenmesi gereken genellikle kare 

kesitli iş parçaları bağlanmasında kullanılır. Üniversal aynalarda bütün ayaklar aynı anda 

hareket eder. 

 

1.5.1.2. Delikli Düz Ayna 
 

Yuvarlak kare ve düzgün olmayan dökülmüş ya da dövülmüş parçaları bağlamaya 

yarar. Her bir ayak birbirinden bağımsız olarak hareket eder. Bu bağlama işlemi istenilen 

hassasiyette yapılabilir.  

   
Resim 1.8:  Mengeneli ayna ve delikli düz ayna 

1.5.1.3. Fırdöndü Aynası 
 

İki punta arasında tornalama yapabilmek için iş parçası üzerine takılan fırdöndüden 

esinlenerek bu isim verilmiştir.  
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Resim 1.9: Fırdöndü aynası 

1.5.1.4. Mıknatıslı Ayna 
 

Bu aynalar, iş parçalarının alın yüzeyine mıknatıslanma özelliği ile bağlanmasında 

kullanılır.  

 

1.5.2. Parçaları Aynalara Emniyetli ve Salgısız Bir Şekilde Bağlama  
 

İş parçalarının torna tezgâhına uygun biçimde bağlanması, istenilen özellikte iş parçası 

elde edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle iş parçasını torna tezgâhına 

bağlarken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 
 İş parçasına uygun ayna seçiniz. 

 Ayaklar iş parçasını eşit noktadan sıkacağı için fazla zorlamayınız.  

 Uzun bağlanması gereken iş parçalarını punta ile destekleyiniz. 

 İş parçası üzerine bağlanan fırdöndünün emniyetli bir şekilde sıkıldığını kontrol 

ediniz.  

 Küçük çaplı iş parçalarını pens ile bağlayınız. 

 İş kalıplarını delikli aynaya dikkatli bir şekilde bağlayınız. 

 

Ayna ile ayakların temiz ve yağsız olmasına dikkat ediniz. 

 
Resim 1.10: Mıknatıs ayna 



 

 11 

1.5.3. Pensler 
 

Tam yuvarlak ve düzgün işlenmiş küçük iş parçalarını tornaya bağlamaya yarayan 

kovanlara pens denir. 

 
Resim 1.11: Pensler 

1.5.4. İş Kalıpları 
 

Seri üretimde işin özelliğine göre oluşturulan aparatlara ve bağlama düzeneklerine iş 

kalıpları denir. 

 
Resim 1.13: İş kalıpları 

1.6. Kesme Sıvısı 
 

Torna tezgâhlarında kalem ile iş parçası arasında kesme işlemi gerçekleşirken 

sürtünmeden dolayı meydana gelen ısıyı azaltmak, iş parçasının yüzey kalitesini artırmak, 

kaliteli ve rahat kesme sağlamak amacıyla kesme sıvıları kullanılır. 

 
Resim 1.14: Kesme sıvısının torna tezgâhında kullanılması 
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1.7. Tornada Ölçme 
 

İşleme esnasında, orta hassasiyetteki işlerde kumpaslar; hassas işlerde ise 

mikrometreler kullanılır.  

 

Torna tezgâhında kumpas ve mikrometrenin kullanılmasında ölçme değerlerinin tam 

okunabilmesi için kumpas ve mikrometre fener mili eksenine dik; boyuna ölçme işleminde 

ise iş eksenine paralel tutularak okunmalıdır. Tezgâh çalışırken kesinlikle ölçme işlemi 

yapılmamalıdır. 

 

 
Resim 1.15: Torna tezgâhında kumpas ve mikrometreyle iç ve dış çap ölçümü 

1.8. Kesme Hızına Göre Devir Sayısı ve İlerlemeyi Ayarlama 
Tornalama işleminde kesme hızı bulunurken belirli değerlerin bilinmesi gerekir. Bu 

değerler, tablolardan doğrudan bulunabildiği gibi kesme hızı formülünden hesaplanarak da 

bulunabilir. 

 

Kesme hızı aşağıdaki formül ile hesaplanır: 

 

V= .D.N /1000 

V= Kesme hızı (m/dk.)  D= İşlenecek parçanın çapı (mm) 

N= Torna tezgâhının devir sayısı (devir/dk.) 

 = Sabit sayı (3,14 )  1000= Sabit sayı 

 

NOT: Tornalamada kalemin aldığı yoldan dolayı çap her defasında değişir.  Çapın 

devamlı değişmesi devir sayısının da sürekli değişmesini gerektirir. Bu üniversal tornalarda 

mümkün olmadığı için ortalama çap alınarak hesaplama yapılır (Dort=D/2).  
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Hesaplama işlemlerinde kesme hızı; 

 

 Malzeme cinsine, 

 Torna kaleminin cinsine, 

 Kaba ve ince tornalama durumuna göre tablolardan bulunur. 

 

Örnek: Çapı 60 mm olan malzemenin alın kısmını 100 devir/dk. ile işleyebilmek için 

kesme hızı ne olmalıdır?  

 

Cevap:      

D= 60 mm    V= .Dort.N /1000  

N= 100 devir/dk.    V= 3,14 . 30. 100 /1000  

Dort = D/2 = 60/2 = 30 mm  V = 9.42 m/dk.  

 

1.9. Tornalama İşlemeleri 
 

Tornalama işleminde yüzeyler kaba ve ince olmak üzere iki farklı yüzey hassasiyeti ile 

tornalanır. Buna ilave olarak bir torna tezgâhında yapılabilecek temel uygulamalar aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

1.9.1. Kaba Tornalama 
 

Kaba tornalama işlemi genellikle fazla talaş verilerek ve dışardan merkeze doğru 

işlenerek yapılır. Kaba tornalama işlemi için kaba talaş kalemleri kullanılır. İlerleme elle 

veya otomatik olarak verilerek işlem tamamlanır. 

 

1.9.2. İnce Tornalama 
 

İnce tornalama işlemi kaba tornalama işleminden sonra olduğu için az talaş verilerek 

yapılmalıdır. İnce tornalama için ince yan kalemi seçilmeli; kalem, tornanın kalemliğine 

punta yüksekliğinde bağlanmalıdır. İşe başlamadan önce kaleme parçanın alın kısmına göre 

7º-8º açı verilmelidir. Kalemle merkezden dışarıya doğru talaş kaldırılarak ince tornalama 

işlemi bitirilir. 

   
Şekil 1.5: İnce tornalama işlemi 
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1.9.3. Punta Deliği Açma  
 

Punta deliği iş parçasının alın yüzeyine açılmış kısa silindirik bir delik ile yanal 

yüzeyler arasında 60°-90°-120°lik havşa bulunan konik bir deliktir. Uzun bağlanması 

gereken (ayna-gezer punta arasına) iş parçasının gezer punta tarafından merkezlenmesi, 

yataklanması ve desteklenmesi için punta deliği açılır. Böylece tornalama esnasında iş 

parçası merkezlenerek salgısız dönmesi sağlanır. Bu deliklerin açılmasında özel ölçülerde 

imal edilmiş punta matkapları kullanılır. Punta matkaplarını seçerken iş parçasının çapı 

dikkate alınmalıdır. 

 
Şekil 1.6: Punta matkabı 

Punta deliği açmada işlem basamakları aşağıda verilmiştir: 

 

 Punta deliği açılacak parça, torna tezgâhına kısa bağlanır ve alın tornalama 

yapılır. 

 Uygun tezgâh devri seçilir ve gezer puntaya mandrenle punta matkabı bağlanır. 

 Parça punta matkabı ile punta yuvasına hazır hâle getirildikten sonra çapa 

uygun punta matkabı ile yavaş ilerleme verilerek iş parçasının merkezine punta 

deliği açılır (Resim 2.19).  

 Punta deliği açma dikkat gerektiren bir iştir. Dikkat ve özen gösterilmezse punta 

matkabı kırılır ve işin içinde sıkışır.  

  
Resim 1.16: Punta deliği açma işlemi 

1.9.4. Tornada Delme 
 

Tornada delik açma işlemi punta deliği açmak gibidir. Tornada delik açılacak iş 

parçasına delik merkezine uygun özelliklerde punta deliği açılır. Mandrenden punta matkabı 

çıkartılarak uygun çaptaki matkap takılır. Uygun devir sayısı ile gezer puntadan hareket 

verilerek torna tezgâhında delik açma işlemi tamamlanır. Delme işleminde Temel Talaşlı 

Üretim-2 modülünden yararlanınız. 
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1.9.5. Silindirik Tornalama 
İş parçasından punta eksenine paralel, boyuna talaş kaldırılarak silindirik parçaların 

elde edilmesi için yapılan tornalamaya silindirik tornalama denir (Resim 1.17) 

 
Resim 1.17: İş parçasının ayna punta arasında bağlanması 

1.9.5.1. Silindirik  Dış Yüzey Tornalama İşlem Basamakları 
 

İş parçası, torna tezgâhına uygun şekilde bağlandıktan sonra malzemenin cinsine göre 

kesme hızı seçilir. Seçilen kesme hızına göre de devir sayısı hesaplanarak torna tezgâhı 

ayarlanır. Aşağıdaki işlem basamaklarına göre silindirik tornalama işlemi yapılır. 

 İş parçası torna tezgâhına ayna-punta arasında veya fırdöndü yardımıyla iki 

punta arasına bağlanır. 

 Kalem ucu, torna tezgâhında ayarlanıp kalemliğe tespit edilir.  

 Kesme hızı, devir sayısı ve ilerleme hesaplanarak tezgâh ayarlanır.  

 Kalem, iş parçasının başlangıç noktasına getirilir. 

 Kalem uç, iş parçasına temas ettirilir. Bu konumda mikrometrik bilezik 

sıfırlanır. 

 Kaleme istenilen talaş derinliği verilerek ilerletilir.  

 Parçanın ucundan belirli bir boy tornalanır. Tezgâh durdurularak işin çapı 

ölçülür. 

 Ölçü tam değerindeyse tornalama işlemi punta eksenine paralel, boyuna hareket 

ettirilerek silindirik tornalama işlemi tamamlanır. 

 
Resim 1.18: Torna tezgâhında silindirik dış yüzey tornalama 
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1.9.6. Kademeli Tornalama  
 

İş parçalarının kademelerinin oluşabilmesi için merkezden başlayan sağ alın 

yüzeylerine sağ yan kalemi; sol taraftaki kademeler arasını işleyebilmek için ise sol yan 

kalemi kullanılır. Kademeli tornalama işlemine başlamadan önce bu kalemler seçilmeli, daha 

önce anlatılan kesicileri bağlama konusuna göre tezgâha bağlanmalıdır.  

 

İşlem basamakları aşağıda verilmiştir: 

 Tezgâh devri işlem çeşidine göre ayarlanır.  

 Parça, işleme metodu dikkate alınarak tornaya bağlanır. 

 Tornalanacak kademe çeşidine uygun kesici takımlar seçilir ve kalemliğe 

bağlanır.  

 İşin alın kısmı referans alınır, alından kademe boyu kadar açıklık ölçülerek 

işlenir. 

 Araba, kademe boyu kadar ilerletilerek parça dönerken kalemle çok az bir talaş 

verilir, parçanın üzeri kademe boyu kadar çizilir. Tezgâh durdurulur, ölçü 

kontrolü yapılır. 

 Kaba olarak parça kademe çizgisine kadar talaş verilerek işlenir. 

 Yan kalemle kademe köşesi işlenerek 1. kademe oluşturulur.  

 Sonraki kademe için uygun kalem bağlanarak kademeler işlenir. 

 Ölçü kontrolü yapılarak işlem tamamlanır. 
 

 
Şekil 1.7: Sağ ve sol yan kalemin kademeli tornalamadaki durumu 

 

1.9.7. Dik Yan Yüzeyleri Tornalamak  
 

Kademelerin dip kısımlarını oluşturabilmek için uygun kalem seçilir, dik yan yüzeyler 

alın tornalanır gibi oluşturulur. Kademe keskin köşeli olacak ise yan kalem kullanılır. 
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Resim 1.19: Sol dik yan yüzeyleri tornalama   Resim 1.20: Sağ dik yan yüzeyleri tornalama 

 

1.9.8. Kademelere Pah Kırmak  
 

Tornalanarak elde edilen silindirik yüzeyle alın yüzeyin birleştiği yerde keskin 

kenarlar veya köşeler oluşur. Pah kırma işlemi, iş parçasına göre kesiciyi 30°-45°-60°  

çevirip talaş kaldırarak veya eğe zımpara ve benzeri takımlarla yapılır. 

 

 
Resim 1.21: Tornada kademelere eğe ile pah kurma 

 

1.9.9. Malafayla Tornalama 
 

İş parçasının merkezinde bulunan delik, matkapla delindikten, tornalandıktan veya 

raybalandıktan sonra genellikle malafa bir mile takılarak diğer tornalama işlemleri 

tamamlanır. Malafa üzerinde tornalama işlemi, merkezinde hassas deliği bulunan dişli 

çarklar, kasnaklar, kavramalar, diğer makine parçalarının ve işlenmesi zor olan ince 

parçaların dış kısımlarını işlemek için uygulanır. 
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Şekil 1.8: Malafa 

Düz, ayarlı ve vidalı gibi çeşitli tipte malafalar vardır. 

 

Düz malafa en çok kullanılandır. Malafa, takım çeliğinden yapılan, sertleştirildikten 

sonra norm ölçülerine göre hassas olarak taşlanan silindirik bir çubuktur. Malafa gövdesine 

1/400 oranında bir koniklik verilmiştir. Bu koniklik, parçanın sıkışarak malafa ile birlikte 

dönmesini sağlar. Malafanın uçları, malafa gövdesinden daha küçük çaplı olarak torna edilir 

ve üzerlerinde düz bir yüzey meydana getirilir. Bu düz yüzey fırdöndü vidasının 

kaymamasını sağlar. Malafanın alın yüzeylerinde koruyucu havşalı birer punta deliği 

bulunur. 

 

Malafanın küçük çapı, genellikle standart ölçüden 0,1mm daha küçük; büyük çapı ise 

0,1mm daha büyük olur. Koniklik sebebiyle malafa boyu uzadıkça büyük çapın değeri artar. 

 

Düz malafalar, bütün standart çaplarda yapılır. Malafanın küçük ucu eksi (-), büyük 

ucu artı (+) ile belirtilir. Malafanın çapı, daima büyük çap tarafına yazılır. 

 

Malafanın geçeceği delik çapı standartlara uygun değilse ayarlı malafa kullanılır. Çok 

kullanılan bir ayarlı malafa tipi, konik bir malafa üzerine takılan yarıklı bir yüksükten 

meydana gelir. Konik malafa, yüksük içerisine girdiği zaman yarıkları açılan yüksüğün çapı 

büyür. Bu suretle iş parçası malafa üzerine sıkıca takılmış olur. Ayarlı malafaların vidalı 

tipleri de vardır. 

Vidalı malafalar, iş parçasının vidalanarak veya bir fatura ile somun arasında 

sıkıştırılarak işlenmesini sağlar. 

 

1.9.9.1. Parçayı Malafaya Takma 

 
 İş parçasının çapına uygun bir malafa seçilir. 

 Malafa temizlenir ve üzerine ince bir yağ tabakası sürülür. Yağ sürülmezse iş 

parçası malafaya sarar, hem delik hem de malafa bozulur. 

 Küçük çaplı uç, girebildiği kadar delik içine sokulur. 

 Malafa, iş parçasının içine doğru malafa presinde bastırılır. 

 Eğer malafa presi yoksa kurşun veya pirinçten bir çekiçle vurularak malafa 

deliğine takılır. 
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Şekil 1.10: İş parçası ve malafa 

 

1.9.10. El Enjeksiyon Kalıp elemanlarının Tornalama İşlemi 
 

El Enjeksiyon Kalıpçılığı 1 modülü Şekil 2.1’de komple görünüşü ve El Enjeksiyon 

Kalıpçılığı 1 modülü Şekil 2-4’te yapım resmi verilen dalıcı zımbanın tornalanması işlemi 

aşağıda açıklanmıştır.  

 

Şekil 1.11’deki iş parçasının A, C yüzeyleri torna tezgâhında birbirine paralel, B 

yüzeyine 90° dik ve istenen yüzey kalitesinde olacak şekilde işlenmelidir. 
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Şekil 1.11: Erkek kalıp (maça-zımba ölçüleri) 

 

 
Şekil 1.12: Erkek kalıp ham malzeme ölçüsü 
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Erkek kalıbın referans yüzeylerine (A, B, C yüzeyleri) göre ana ölçülerde 

işlenmesindeki işlem sırası aşağıda açıklanmıştır: 

 

 İş parçasını torna aynasına salgısız bir şekilde sıkıca bağlayınız. 

 İş parçasının alın yüzeyini (A) kaba ve ince talaş vererek alın tornalama yapınız. 

 20 mm boyda, Ø23 mm olmak üzere kaba talaşla boyuna tornalama yapınız. 

 Kaba olarak tornalanmış yüzeyi 24 mm ölçüsünde tornalayınız. 

 Bu kısmı Ø22 mm, boy 24 mm olacak şekilde ince talaşla boyuna tornalayınız. 

 İş parçasını torna aynasından sökünüz. 

 İş parçasını ters çevirerek 29 mm boyda olmak üzere (fatura 5 mm) diğer alın 

yüzeyi kaba ve ince talaşla alın tornalama yapınız. 

 Büyük çapı Ø29 mm kaba olarak boyuna tornalayınız. 

 Ø29 mm’yi ince talaş olarak Ø28 mm olacak şekilde boyuna tornalayınız. 

 İş parçasını torna aynasından sökünüz. 

 Bütün ölçüleri kumpas ya da mikrometre ile kontrol ediniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda detay resimleri verilen ve El Enjeksiyon Kalıpçılığı 1 modülünde montaj 

resmi ve diğer detay resimleri verilmiş olan bir el enjeksiyon kalıbı erkek kalıp zımbasını 

yapım resmine uygun biçimde tornalayarak işleyiniz. 

T
aş

la
n

m
ış

N
5

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 İş parçasını torna aynasına salgısız 

bir şekilde sıkıca bağlayınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüz mutlaka giyiniz. 

 

 İş parçasının alın yüzeyini (A) kaba 

ve ince talaş vererek alın tornalama 

yapınız. 

 

 Tornalamaya uygun kesicileri seçtiğinize 

emin olunuz. 

 Uygun devir sayısı ve ilerleme değerlerini 

seçiniz. 

 İş parçasının salgısız olmasına dikkat ediniz. 

 Parçanın sürekli sökülüp takılarak işlenmesi 

yüzey hassasiyetini bozabilir, parçayı 

gereksiz yere söküp tekrar bağlamayınız. 

 İş parçasını önce kaba olarak tornalayınız. 

 İş parçası ile ilgili verilen ölçü ve tolerans 

değerlerine dikkat ediniz. 

 İş parçasının ölçü değerlerini ölçme kontrol 

aletleri ile tespit ediniz. 

 20 mm boyda, Ø23 mm olmak üzere 

kaba talaşla boyuna tornalama 

yapınız. 

 

 

 Kaba olarak tornalanmış yüzeyi 24 

mm ölçüsünde tornalayınız. 

 

 Bu kısmı Ø22 mm, boy 24 mm 

olacak şekilde ince talaşla boyuna 

tornalayınız. 

 

 İş parçasını torna aynasından 

sökünüz. 

 İş parçasını ters çevirerek 29 mm 

boyda olmak üzere (fatura 5 mm) 

diğer alın yüzeyi kaba ve ince talaşla 

alın tornalama yapınız. 

 Büyük çapı Ø29 mm kaba olarak 

boyuna tornalayınız. 

 Ø29 mm’yi ince talaş olarak Ø28 

mm olacak şekilde boyuna 

tornalayınız. 

 İş parçasını torna aynasından 

sökünüz. 

 Bütün ölçüleri kumpas ya da 

mikrometre ile kontrol ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?    

2. İş parçasını salgısız olarak torna tezgâhına bağladınız mı?   

3. Uygun kesicileri belirlediniz mi?   

4. Uygun devir ve ilerleme değerlerini belirlediniz mi?   

5. Ø 22 x 24 ölçüsünü yüzey hassasiyetine uygun olarak işlediniz 

mi? 
  

6. Ø 28 x 5 ölçüsünü yüzey hassasiyetine uygun olarak işlediniz 

mi? 
  

7. Parça ölçü değerlerini kontrol ettiniz mi?   

8. Süreyi iyi kullandınız mı?    

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Kendi ekseni etrafında dönen, sıkı ve emniyetli bir şekilde bağlanmış iş parçaları 

üzerinden uygun açıda bilenmiş kesiciler yardımıyla talaş kaldıran tezgâhlara ne ad 

verilir? 

A) Freze tezgâhı 

B) Torna tezgâhı 

C) Taşlama tezgâhı 

D) El enjeksiyonu 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi torna tezgâhının elemanlarından birisi değildir? 

A) Gezer punta 

B) Fener mili 

C) Ayna 

D) Mengene 

 

3. Torna üzerinde kayıt kızak aracılığı ile boydan boya ilerleyen kısma ne ad verilir? 

A) İlerleme hız kutusu 

B) Sport 

C) Araba 

D) Kalemlik 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi torna tezgâhında güvenli çalışma kurallarından birisi değildir? 

A) Aydınlatmanın yetersiz olmasına özen gösteriniz. 

B) Ayna anahtarını kesinlikle ayna üzerinde unutmayınız. 

C) Çıkan talaşları elinizle almayınız. Talaş alma kancası kullanınız. 

D) Ayna durmadan iş parçasına ve dönen aksama dokunmayınız. 

 

5. Kendisine özgü açıları ve kesici kenarı olan talaş kaldırma işlemlerini gerçekleştiren 

makine gereçlerine ne ad verilir? 

A) Takım çeliği kalemler 

B) Kesici takımlar 

C) Sert maden uçlar 

D) Seri çelik kalemler 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi torna kalemlerinin biçimlerine göre çeşitlerinden birisi 

değildir? 

A) Delik kalemleri 

B) Keski kalemleri 

C) Modül kalemleri 

D) Vida kalemleri 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Torna kesicilerinin bilenirken taş seçiminde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır? 

A) Kesicinin boyu 

B) Kesicinin rengi 

C) Kesicinin açısı 

D) Kesicinin cinsi 

 

8. Sert kesicilerin bilenmesinde aşağıdaki taş çeşitlerinden hangisi seçilmelidir? 

A) Yumuşak taş 

B) Sert taş 

C) Çok  

D) Hiçbiri 

 

9. Kalemliğe doğrudan bağlanamayan küçük kesicilerin bağlanmasında kullanılan 

prizmatik veya silindirik şeklindeki takımlara ne ad verilir? 

A) Sport 

B) Gezer punta 

C) Ayna 

D) Kater 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi üç ayaklı üniversal torna aynasına bağlanamaz? 

A) Silindirik parça 

B) Dikdörtgen parça 

C) Altıgen parça 

D) Üçgen parça 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, torna tezgâhında iş parçasının bağlanmasında kullanılan 

bağlama araçlarından birisi değildir? 

A) Üç ayaklı ayna 

B) Mıknatıslı ayna 

C) Gezer punta 

D) Pens 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi tornada kullanılan kater çeşitlerinden birisi değildir? 

A) Düz saplı katerler 

B) Yuvarlak katerler 

C) Keski katerleri 

D) Vida katerleri 

 

13. Seri üretimde işin özelliğine göre oluşturulan aparatlara ve bağlama düzeneklerine ne ad 

verilir? 

A) İş kalıpları 

B) Pens 

C) Fırdöndü ayna 

D) Delikli düz ayna 
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14. Torna tezgâhlarında kalem ile iş parçası arasında kesme işlemi gerçekleşirken 

sürtünmeden dolayı meydana gelen ısıyı azaltmak, iş parçasının yüzey kalitesini 

artırmak, kaliteli ve rahat kesme sağlamak amacıyla ne kullanılır? 

A) Kesici kalem 

B) Fırdöndü ayna 

C) Pens 

D) Kesme sıvısı 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 

Plastik kalıplarını konumlarını istenilen hassasiyette taşlayarak işleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde plastik kalıp imalatı yapan işyerlerini ziyaret ederek plastik el 

enjeksiyon kalıplarının taşlanmasında kullanılan tezgâhları araştırınız. 

 Gözlemlerinizi ve yaptığınız görüşmeleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. PLASTİK KALIP ELEMANLARININ 

TAŞLANMASI 
2.1. Taşlama 

 

Kendi ekseni etrafında yüksek devirle dönen, taş denen kesici takımla iş parçalarının 

iç ve dış yüzeylerinden çok küçük talaşlar kaldırarak yüzeyleri yüksek ölçü tamlığı ve hassas 

yüzey kalitesinde işleyen tezgâhlara taşlama tezgâhları denir. Bu işleme de taşlama denir. 

 

2.2. Taşlama Tezgâhı Çeşitleri 
 

Kullanma amacı ve tezgâh özelliğine göre farklı yapıda ve özellikte birçok taşlama 

tezgâhı kullanılmakta olup bu tezgâhlar aşağıda açıklanmıştır: 

 Düzlem yüzey taşlama tezgâhları 

 Yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhı  

 Düşey milli düzlem yüzey taşlama tezgâhı 

 Silindirik taşlama tezgâhları 

 Dış yüzey taşlama tezgâhı 

 İç yüzey taşlama tezgâhı 

 Puntasız taşlama tezgâhı 

 

2.2.1. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhları 
  

Düzlem yüzeylerin taşlanmasında kullanılan taşlama tezgâhları, yatay milli ve düşey 

milli düzlem yüzey taşlama tezgâhları olarak kendi aralarında sınıflandırılır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2.1.1. Yatay Milli Taşlama Tezgâhı 
 

Yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhları ile genellikle küçük boyutlu ve 

hassasiyeti fazla olan parçalar taşlanır. Aynı zamanda düz kanallar, açılı yüzeyler ve değişik 

profiller bu tip tezgâhlarda taşlanabilir. 
 

 
Şekil 2.1: Yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhı 

 

Bu tip taşlama tezgâhlarında tezgâh tablası sağa ve sola aynı zamanda derinlemesine 

ileri ve geri hareket edebilir. Taş mili başlığı ise sadece yukarı ve aşağı hareket 

edebilmektedir. Taşın aşağı ve yukarı hassasiyeti 0,01 mm’dir.  

 

2.2.1.2. Düşey Milli Taşlama Tezgâhı 
 

Düşey milli düzlem yüzey taşlama tezgâhlarında, tezgâh tablası ya boyuna hareketli ya 

da döner hareketlidir. Bu tip tezgâhlarda en çok çanak, silindirik ve parçalı taşlar 

kullanılmaktadır. Taşlanan parçanın yüzey kalitesi ise yatay milli düzlem yüzey taşlama 

tezgâhlarına göre daha kabadır. Geniş yüzeyli ve uzun boylu parçalar bu tip tezgâhlarda 

kolayca taşlanabilir. Bu tip tezgâhlarda çalışırken mutlaka soğutma sıvısı kullanılmalıdır.  

 

Resim 2.2: Düşey milli düzlem yüzey taşlama tezgâhları 
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2.2.1.3. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarının Önemli Kısımları 
 

 
Şekil 2.1: Düzlem yüzey taşlama tezgâhının önemli kısımları 

 

2.2.2. Silindirik Taşlama Tezgâhları 
 

Düzlem yüzeylerin taşlanmasında kullanılan taşlama tezgâhları, yatay milli ve düşey 

milli düzlem yüzey taşlama tezgâhları olarak kendi aralarında sınıflandırılır. 

 

2.2.2.1. Silindirik Taşlama Tezgâhı Çeşitleri 
 

Silindirik taşlama tezgâhlarının çeşitleri şunlardır: 

 Dış yüzey taşlama tezgâhları: Silindirik dış yüzeylerin taşlanmasında 

kullanılan tezgâhlardır. 

 İç yüzey (delik) taşlama tezgâhları: Deliklerin taşlanmasında kullanılan 

tezgâhlardır.  

 Puntasız taşlama tezgâhları: Silindirik parçaların puntaya alınmadan  iç ve dış 

yüzeylerinin seri olarak taşlandığı tezgâhlardır.  

 

2.2.2.2. Silindirik Taşlama Tezgâhının Kısımları 
 

Silindirik taşlama tezgâhlarının ana kısımları şunlardır: 

 Fener mili kutusu: Elektrik motorundan kayış ve kasnak sistemi yardımıyla 

aldığı dönme hareketini iş parçasına iletir. Fener milinin yataklanmasını sağlar. 

Fener milinin iç kısmı sabit puntanın, dış kısmı ise üniversal veya fırdöndü 

aynasının bağlanması için biçimlendirilmiştir. 

 Gezer punta gövdesi: Döner tabla üzerinde yatay olarak hareket eder. Görevi, 

alın yüzeylerine punta deliği açılmış parçaları punta yardımıyla desteklemektir. 

İş parçalarının ayna-punta arasında veya iki punta arasında taşlanmasını sağlar.  
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 Kumanda panosu: Elektrik enerjisi ve hidrolik enerji ile çalışan sistemlere ait 

kumanda buton kol ve düğmelerinin bulunduğu kısımdır. 

 Zımpara taşı başlığı: Zımpara taşı milini ve bu mile hareket veren elektrik 

motorunu taşır. 

 
Resim 2.3: Silindirik taşlama tezgâhının kısımları 

 

2.2.3. İşe Uygun Taşlama Tezgâhının Seçimi 
 

Şekil 2.2’deki örnek parça, düzlem yüzey taşlama tezgâhında taşlanır. 
 

 

Şekil 2.2: Düzlem yüzey taşlama 

 

Şekil 2.3’teki örnek parça, düşey milli düzlem yüzey taşlama tezgâhında taşlanır. 

 
Şekil 2.3: Düşey milli düzlem yüzey taşlama 
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Şekil 2.4’teki örnek parça, silindirik taşlama tezgâhında taşlanır. 
 

 
Şekil 2.4: Silindirik taşlama 

 

2.3. Zımpara Taşları ve Özellikleri 
 

Aşındırıcı taş tanelerinin birleştirme maddeleri ile istenilen şekillerde preslenip 

şekillendirilmesiyle oluşturulan kesici aletlere zımpara taşı denir. Zımpara taşlarının keskin 

kenarlı kristal parçacıklarına tane denir. Zımpara taşları, kesici tanelerin eleklerden 

geçirilmesiyle oluşturulur. Zımpara taşlarının elendikleri eleğin 1 parmak mesafesindeki 

gözenek sayısına o taşın tane büyüklüğü denir.  

 

Zımpara taşları aşındırıcı cinsine göre şu şekilde sınıflandırılır: 

 Doğal zımpara taşları 

 Doğal korund 

 Kuvars 

 Elmas 

 Yapay zımpara taşları 

 Korund 

 Silisyum karbür 

 Bornitrit 

 Bor karbür 

 Berilyum oksit 

 Elmas 

 

2.3.1. Birleştirme Elemanları 
 

Zımpara taşlarını oluşturan aşındırıcı taneleri bir arada tutabilmek için birleştirme 

maddesine ihtiyaç vardır. Birleştirme elemanları iki ana gruba ayrılır: 

 İnorganik birleştirme elemanları 

 Seramik birleştirme elemanı (V) 

 Silikat birleştirme elemanı (S-Si) 

 Oksi-klorit (magnezit) birleştirme elemanı (O-Mg) 
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 Organik birleştirme elemanları 

 Bakalit birleştirme elemanı (B-Ba) 

 Kauçuk birleştirme elemanı (R) 

 Şellak birleştirme aracı (E) 

 

2.3.2. Taşın Sertliği 
 

Zımpara taşı tanelerinin tane kümesinden koparılmasına karşı gösterdiği dirence o 

taşın sertliği denir. Taşın sertliği harflerle ifade edilir. Tablo 2.1’de sertlik değerleri 

gösterilmiştir. 

 

Niteliği   Sertlik derecesi Kullanma alanları 

Aşırı yumuşak 

Çok yumuşak 

A, B, C, D  

E, F, G 

Sert malzemeleri derin 

taşlamada ve yan taşlamada 

kullanılır. 

Yumuşak 

Orta 

H, I, J, K  

L, M, N, O 

Geleneksel (olağan) metal 

taşlamada kullanılır. 

Sert 

Çok sert 

Aşırı sert 

P, Q, R, S 

T, U, V, W 

X, Y, Z 

Dış yuvarlak taşlama ve 

yumuşak malzemeleri 

taşlamada kullanılır. 

Tablo 2.1: Zımpara taşlarının sertliği 

Bir taşlama taşının sertlik derecesi, tane sertliğini değil bağlama maddesinin taneyi 

tutma kuvvetini ifade eder. Sert malzemeler için yumuşak taş; yumuşak malzemeler için ise 

sert taş kullanılır. 

 

2.3.3. Taş Etiketine Ait Bilgiler 

 

Taş etiketine ait bilgiler Tablo 2.2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2.2: Taş etiketine ait bilgiler 
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2.3.4. Taşın Dengelenmesi Yöntemleri 
 

Büyük, geniş zımpara taşlarının özellikle yüksek çevresel hızlarda kullanılması 

durumunda, dengeleme oldukça önemlidir çünkü dengeyi bozan kütlelerin merkezkaç 

kuvvetleri devir sayısı ile çok etkili olarak artar. 

 

2.3.5. Statik Dengeleme 

 

Statik dengeleme için zımpara taşı bir dengeleme terazisine veya bir makaralı 

sehpanın dengeleme düzeneğinin üstüne konur. Dengeleme ağırlıkları, zımpara taşı her 

konumda hareketsiz durana kadar kanal içinde kaydırılır. 

 
Resim 2.4: Statik dengeleme 

2.3.6. Dinamik Dengeleme 
 

Bu sistemde zımpara taşı motorlu bir kutu vasıtasıyla döndürülür. Sistemin her iki 

tarafındaki göstergelerden taşın ağır kısımları tespit edilir. Denge ağırlıkları vasıtasıyla 

ağırlık farkları taşın çevresine eşit oranda dağıtılır. Bu sistemle çok hassas dengeleme 

yapmak mümkündür. 

 

2.3.7. Zımpara Taşının Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına Bağlanması 
 

Zımpara taşının taş mili üzerine merkezkaç kuvvetinden etkilenmeyecek, dengeli ve 

güvenli bir şekilde takılmasına bağlama denir.  

 

Zımpara taşları yüksek devirde çalışırken kaza meydana gelmemesi için güvenli bir 

biçimde bağlanmalı ve sağlamlığı kontrol edilmelidir. Dengeleme işlemi yapılmamış 

zımpara taşı, taş miline kesinlikle bağlanmamalıdır. 

 

Dengelenmemiş olarak takılan taş, kesme işlemini zorlaştırır ve iş parçasının 

paralelliğini bozar.  

 

Yataklanmış mil üzerinde dönen zımpara taşları flanş ve somun ile mile bağlanır. 
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Şekil 2.5: Taş bağlama elemanları 

  
Şekil 2.6: Zımpara taşının bağlanması 

2.2.5.1. Taşın Bağlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Güvenli bir taşlama işlemi için zımpara taşının tezgâha bağlanmasında aşağıdaki 

hususlara mutlaka dikkat edilmelidir:  

 

 Zımpara taşı, tezgâha bağlanmadan önce bir tınlama ses testinden geçirilmelidir. 

Bunun için zımpara taşları, deliğinden elle tutulur ve bir ahşap takoz veya bir 

tornavida sapı ile yan taraflarına hafifçe vurulur. Eğer çatlak yoksa zımpara taşı 

tiz bir tınlama sesi verir. 

 Zımpara taşları hafifçe ve zorlanmadan taş miline takılmalıdır. 

 Taşın her iki tarafına aynı büyüklükte flanş ve yumuşak contalar konulmalıdır. 

 Her yeni bağlanan zımpara taşı, en az 5 dakika müsaade edilen en yüksek devir 

sayısında ve boşta denenme amacıyla çalıştırıldıktan sonra bilenip 

kullanılmalıdır. 

 Zımpara taşının takıldığı miller salgısız dönecek ve sıkıştırma somunları dönme 

yönünde gevşemeyecek tarzda vidalanmış olmalıdır. 
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2.3.8. Zımpara Taşının Bilenmesi 
 

Körlenen veya keskinliğini kaybeden taşın keskinleştirilmesine bileme denir. Talaşlı 

üretimde kullanılan tüm kesiciler gibi zımpara taşları da zamanla körlenir. Zımpara taşının 

dokuları gözenekli olduğu için bu gözenekler zamanla dolar ve taneciklerin kesmesi zorlaşır. 

Taş gözeneklerinin bu şekilde dolmasından ve körlenen tanelerin dökülmemesinden dolayı 

taşın yüzeyi kayganlaşır ve yağlanmış gibi durur. Bu durumdaki taşlarla kesme yapmak 

zordur. Yüzey kalitesi iyi çıkmaz, yüzeylerde yanmalar meydana gelir. 

 

Taşın körlenmiş olduğu taşlanan yüzeyden anlaşıldığı gibi çıkarmış olduğu sesten de 

anlaşılır. İş parçasının yüzeyi çok parlak ve kısmen yanmalar varsa taş körlenmiştir. Keskin 

taş, tiz bir ses çıkarır. Körlenen taş kesme yapmadığı için verilen talaş derinliklerine bağlı 

olarak işe dalma yapar, bu hem işi bozar hem de tehlikeli sonuçlar doğurur.  

 

Resim 2.7: Zımpara taşlarının bilenmesi 

 

 

 

Resim 2.8: Taşın hidrolik sistemle otomatik bilenmesi 

Zımpara taşlarının bilenmesinde kullanılan elemanlar aşağıda verilmiştir: 

 Bileme diski 

 Bileme topacı 

 Elmas bileyici 
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Elmas bileyici ile taş arasındaki ısıyı önlemek için soğutma suyu kullanmalıdır. Elmas 

bileyici veya bileme tekeri, taş üzerinde ilerletilirken kenarlara yaklaşıldıkça bileme hızı 

azaltılmalıdır. 

 

2.4. Taşlamaya Etki Eden Parametreler  
 

Taşlama  işlemini etkileyen hususlar yeterince bilinmediği takdirde istenilen özellikte 

ve hassasiyette taşlama işlemi yapabilmek mümkün değildir. Aşağıda taşlama işlemine etki 

eden parametreler açıklanmıştır. 

 

2.4.1. Taşlama Prensibi 
 

Taşlama, zımpara taşı ile yüzeylerden talaş kaldırma işlemidir. Sertleştirilmiş veya 

yalnızca yüzey sertleştirme işlemi görmüş parçalarda taşlama ile ölçü tamlığı sağlanır. İş 

parçalarının dış yüzeylerini parlatmak amacıyla da taşlama yapılabilir. 

 
Resim 2.9: Silindirik taşla yapılan düzlem yüzey taşlama 

Yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhlarında zımpara taşı kendi ekseninde yüksek 

devirde dönerken tablaya bağlı iş parçası da taşın altından belirlenmiş bir hızda geçer. Yatay 

milli düzlem taşlama tezgâhları çevreden kesme yapar. Çevreden kesen taşlarla daha ince ve 

daha hassas yüzey kaliteleri elde edilir. 

 

Düşey milli düzlem taşlama tezgâhları ise değişik şekil ve özelliklerdeki parçaların 

taşlanmaları için döner tablalı veya dikdörtgen tablalı yapılır. Taş, alın yüzeyinden kesme 

yapar.  

 

Şekil 2.6’da taş ve iş parçasının bağlandığı tezgâh tablasının dönüş ve hareket yönleri 

görülmektedir. Büyük ve ağır iş parçaları ile birden fazla iş parçası özdeş ve hızlı bir şekilde 

işlenmek istendiğinde düşey milli taşlama tezgâhları kullanılır. 
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Şekil 2.6: Düşey milli tezgâhlarda tabla ve zımpara taşının hareket yönleri 

 

Düşey mili tezgâhlarda daha büyük kesme (talaş hacmi) olur ancak işlenen yüzey 

kalitesi çok iyi olmaz. Taş alın yüzeyi ile kesme yaptığından sürtünme fazla olur, bu da 

ısınmayı artırır.  

 

2.4.2. Taşın Kesmesi 
 

Taş işe temas edince kesme konumunda olan her taş tanesi iş üzerinden talaş 

kaldırmaya başlar. Kesme sırasında körlenen veya yerlerinde gevşemiş olan taneler taşın 

basıncı ile talaşlarla birlikte fırlar. İyi bir taşlama için gerekli bütün şartlar yerine getirilirse 

çıkan yüzey kalitesi temiz ve düzgün olur. Düzlem taşlamada iş taşın altından ne kadar hızlı 

geçerse yüzey o kadar kaba ne kadar yavaş geçerse yüzey o kadar ince çıkar. 

 

2.4.3. Zımpara Taşının Çevre Hızı 
 

Dönmekte olan zımpara taşının çevresindeki bir noktanın saniyede metre cinsinden 

almış olduğu yola kesme hızı denir. Kesme hızı değeri, taşın özelliklerine göre imalatçı firma 

tarafından belirlenir. 

 

2.4.4. İşin İlerleme Hızı 
 

Taşlama işleminde taş kendi ekseninde belirli bir kesme hızı ile dönerken iş parçası da 

taşın altından belirli bir hızla geçer. Buna taşın ilerleme hızı denir. İlerleme hızı, taşlama 

tezgâhının hidrolik sistemindeki akış kısma valfleriyle azaltılır veya çoğaltılır. 

 

2.4.5. Taşın Kesme Hızıyla İşin İlerleme Hızının İş Kalitesine Etkisi 
 

Normal şartlar altında iyi bir taşlama yapabilmek için taşın kesme hızı V=25 ile 30 

m/sn değerleri arasında seçilir. Taşın kesme hızı malzemenin cinsine göre değişir. İdeal bir 

kesmenin olabilmesi için taşın kesme hızı ve işin ilerleme hızı değerleri tablodan seçilmeli 

ve uygulanmalıdır. Bu hem işin kalitesini artırır hem de taşın körlenmesini geciktirir. 
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2.4.6. İlerleme Miktarı ve Talaş Derinliği 
 

Taş milinin devir sayısı ve tablanın ilerleme hız değeri kadar tablanın enine yani 

yanlamasına hareketi de çok önemlidir. Bu işleme, tablanın ilerlemesi denir. İlerleme 

değerinin artması taşlama payını artırır. Talaş payı çok olursa iş fazla ısınır ve çarpılır. 

İlerleme her kursta bir veya iki kursta bir verilir. Bu istenilen yüzey kalitesine göre değişir. 

Kaba taşlamada ilerleme; taş, işin her iki başında iken verilmelidir. 

 

Son bitirme talaşı verilirken işin yalnız bir başında enine ilerleme verilmesi gerekir. 

Taşlanacak parçalara verilecek taşlama payları parçanın inceliğine ve kalınlığına göre 

değişir. Her pasoda verilmesi gereken talaş derinliği kaba taşlama için 0,05 mm; ince taşlama 

için 0,005 ile 0,010 mm değerlerini aşmamalıdır.  

 

2.4.7. Kurs Boyu 
 

Kurs boyu ayarı düzlem taşlama tezgâhının yatay milli veya düşey milli oluşuna göre 

değişir. Yatay milli taşlama tezgâhlarında kurs boyu, zımpara taşı parçanın her iki ucundan 

5–10 mm çıkacak şekilde ayarlanır. Yatay milli tezgâhlarda kurs boyu: L= iş boyu +10 mm; 

düşey milli tezgâhlarda kurs, zımpara taşı parçanın her iki ucundan tamamen çıkacak şekilde 

ayarlanır. 

 

2.4.8. Taşlamada Soğutma 
 

Taşın dönme ve işin taş altında ilerleme hareketi esnasında zımpara taşı taneleri kesici 

iş parçasının yüzeyine batarak kesme yapar. Kesme sırasında oluşan talaşlar yüksek 

sıcaklıkta macunlaşarak zımpara taşının gözeneklerine girer ve taşı köreltir. Soğutma suyu 

macunlaşmayı ve yüksek kesme basıncından dolayı meydana gelen ısıyı düşürür.  

 

2.5. Taşlama Yöntemleri 
 

İş parçasının özelliklerine göre farklı taşlama yöntemleri mevcut olup bu yöntemler 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

2.5.1. Dalma Taşlama 
 

Taşın dönüş yönü ile işin dönüş yönü aynıdır. Ancak iş parçası yalnızca ekseni 

etrafında döner, boyuna hareket etmez. Taş parçaya talaş derinliği kadar dalar. Profilli 

parçalarda taş iş parçası görünüşüne göre bilenir. 
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Şekil 2.7: Dalma taşlama yöntemi ile işlenen parçalar 

2.5.2. Konik Taşlama 
 

Boydan boya konik yüzeyler ile iş parçasının uç kısmında veya ortasında bulunan 

konik yüzeyler tezgâh tablasına açı verilerek işlenir.  

 
Şekil 2.8: Konik yüzeylerin taşlanması 

 

2.5.3. İşin İki Punta Arasında Taşlanması 
 

Düz veya kademeli miller ve bunlara benzer parçalar iki punta arasında taşlanır. İş 

parçasını bağlamak için fırdöndü aynası ve fırdöndü bileziği kullanılır. İşi döndüren fener 

mili tarafına takılacak punta sabit veya tırnaklı olur. İş, boydan boya taşlanacaksa tırnaklı 

punta kullanılması gerekir. Tırnaklı punta işin alın yüzeyine bastırırken punta yuvası da 

merkezleme yapar. 
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Resim 2.10: İki punta arasında taşlama işlemi 

 

2.5.4. İşin Aynaya Bağlanarak Taşlanması 
 

Kademeli, boyu kısa ve alın yüzeylerine punta yuvası açılamayan parçalar, aynaya 

bağlanarak taşlanır. Ayna ile iş bağlarken ayakların iyi ve salgısız sıkma yapmasına ve ayna 

ayaklarının temizliğine dikkat edilmelidir. 

 

2.5.5. İşin Malafa Üzerinde Taşlanması 
 

Malafa, ortasından boydan boya delik olan iş parçalarını silindirik taşlamak için 

kullanılır. Malafada taşlanması gereken bir parçaya malafa, çok sıkı olarak geçirilmemelidir. 

Elle kuvvetlice sıkıştırmak yeterlidir. 

 

Şekil 2.9: Malafa üzerinde işin taşlanması 

 

2.6. Düzlem Yüzey Taşlama İşlemi ve İş Bağlama Kuralları 
 

Düzlem yüzey taşlama hassas bir işleme yöntemi olup taşlama tezgâhına iş bağlarken 

aşağıda belirtilen iş bağlama kurallarına mutlaka uyulmalıdır: 

 

 İşin tablaya oturan yüzeyi düzgün olmalıdır. 

 İş mümkün olduğunca tablanın ortasına yerleştirilmelidir. 

 Açılı yüzeyler mıknatıslı sinüs tablaları ile işlenmelidir. 

 Açılı yüzeyleri işlemek için mıknatıslı tablaya açılı mengene bağlanacaksa 

mengene tabanının düzgün olmasına dikkat edilmelidir. 
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2.6.1. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası 
 

Güvenlik önlemleri alındıktan sonra: 

 Taş bilenir. Taşın bilenmesi tabla üzerine konan elmas uçlu taşlama aparatıyla 

yapılır. Bazı tezgâhlarda hidrolik sistemle ileri doğru gidip gelme hareketi 

yapan elmas bileme aparatları bulunur. 

 Mıknatıslı tabla temizlenir, iş parçası bağlanır. 

 Tablanın kursu ayarlanır ve yön değiştirme mandalları sıkılır. 

 Makinenin hidrolik sistemini çalıştıran butonuna basılır. 

 Soğutma sıvısı açılarak taş, iş parçasına yanaştırılır, en yüksek noktaya değince 

0,050 mm talaş derinliği verilir. 

 Tablanın kurs yönü değiştiği anda enine ilerleme elle verilir. 

 Taşlanacak yüzeyin paralelliğini sağlamak için iş parçası birkaç defa ters 

çevrilerek taşlanır. 

 Taşlama sırasında iş parçasının yüzeyi yanıyorsa ilerleme ve talaş derinliği 

azaltılır veya daha yumuşak taş kullanılır. 

 İnce talaş öncesi taş bilenerek bitirme talaşı verilir. 

 

2.6.2. Düzlem Yüzey Taşlamada Dikkat Edilecek Kurallar 
 

 Tezgâha bağlanacak zımpara taşları işin ve tezgâhın özelliğine uygun olmalı, 

taşa verilecek devir sayısı uygun değerde seçilmelidir. 

 Taşlama tezgâhlarındaki dönen kısımların yataklanması, yağlanması, ayarlaması 

ve bakımı tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. 

 Taşın zorlanmamasına ve parçaya çarpmamasına dikkat edilmelidir. 

 Kademeli düzlem yüzeylerinin taşlanmasında ayarlar iyi kontrol edilmelidir. 

 Taş zamanında düzeltilmeli ve bilenmelidir. 

 Makine tablası yataylık ve düzlemlik yönünden komparatörle kontrol edilmeli 

ve gerekirse taşlanarak düzeltilmelidir. 

 

2.6.3. Taşın ve İşin Hızıyla İlgili Bilgiler 
 

 Zımpara taşı çok yumuşak ise ölçüsü çabuk düşeceği için iş parçasının hızı 

azaltılır. 

 Zımpara taşı çok sert ise işin yüzeyi cam gibi parlak olur, iş parçası çok ısınır. 

Böyle bir durumda tablanın hızı artırılır veya taşın hızı azaltılır. 

 İnce taşlamada iş parçasının hızı artırılır fakat tabla ilerlemesi değiştirilmez. 

 

2.7. Silindirik Taşlamada İş Parçasının Bağlanması  
 

Silindirik iş parçalarının iç ve dış yüzeylerini silindirik veya konik olarak taşlayan 

tezgâhtır. Kovan, pim, mil gibi silindirik veya konik olması istenen yüzeyleri taşlamak için 

kullanılır. 

 

Bu tezgâhlara iş parçaları genellikle iki şekilde bağlanır: 
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 İş parçası aynaya bağlanarak punta ile desteklenir. Parçanın boyu uzun ise sabit 

ayakla desteklenir. 

 İki punta arasına bağlanır, parça boyu uzun ise sabit ayaklarla desteklenir. 

 
Resim 2.11: Ayna punta arasında ayakla desteklenmiş silindirik taşlama 

2.7.1. Silindirik Taşlamada İşin Ayna Punta Arasına Bağlanması   
 

Her iki bağlama şeklinde de iş parçası, dönme hareketi yapan zımpara taşı önünden 

dönerek ve uzunlamasına ileri geri hareket ederek geçer. Tablanın her kursundan sonra 

zımpara taşı, verilecek talaş derinliği kadar iş parçasına doğru ilerletilir. Tabla hidrolik 

sistemle otomatik olarak hareket ettirilir. CNC taşlama tezgâhlarında ise tablanın ileri geri 

hareketi bilyeli mille sağlanır. CNC silindirik taşlama tezgâhları, iş parçalarını istenilen 

yüzey kalitesi ve ölçü tamlığında taşlayan tezgâhlardır. 

 

Resim 2.12: CNC silindirik taşlama tezgâhı 

 

2.8. Silindirik Yüzey Taşlama Tezgâhlarında Çalışma Kuralları 
 

Silindirik taşlama işleminde aşağıda belirtilen parametrelere mutlaka dikkat 

edilmelidir. 
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2.8.1. İşin Çevresel Hızı 
 

İş parçasının hızı, taş hızına göre belli bir oranda olmalıdır. İşin dönme hızı taş taneleri 

dökülüp yeni keskin tanelerin çıkmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. Taş taneleri çabuk 

dökülüyor ve çapı düşüyorsa işin hızı azaltılmalıdır. Taşın etkisi sertse taşın iş parçasıyla 

olan teması çoğaltılmalı yani işin dönme hızı artırılmalıdır. İşin çevresel hızı artırılırsa talaş 

miktarı artar, neticede taş çabuk aşınır. Üretimin artırılması bakımından böyle bir taşlama 

yöntemi seçilecekse daha sert taş seçilmelidir. Silindirik taşlamada iş ne kadar hızlı dönerse 

yüzey o kadar kaba ne kadar yavaş dönerse yüzey o kadar ince çıkar. 

 

2.8.2. İlerleme ve Talaş Derinliği 
 

 İlerleme çok sayıda kesici tanelerin iş parçasına dokunmasını sağlayacak 

şekilde verilmelidir. 

 Kaba taşlamada ilerleme taş genişliğinin 3/4’ü; ince taşlamada ise taş 

genişliğinin 1/3’ü kadar olmalıdır. 

 Kurs ayarı taş iş parçasından çıkmayacak şekilde verilmelidir. 

 Taş genişliği, taşlanacak yüzeyden büyük ise ilerleme verilmez. 

 İri taneli ve yumuşak taşlarda talaş derinliği çok ince; taneli sert taşlarda ise 

talaş derinliği az verilmelidir. 

 Talaş derinliği çok ise işin dönme hızı az verilir. 

 

2.8.3. Kaba ve İnce Taşlama 
 

Kaba taşlamada talaş debisi (hacmi) fazladır. Talaşları çabuk kaldırmak için iş 

parçasının hızı ve enine ilerleme mesafesi (talaş derinliği) artırılır. Parçalar önce kaba sonra 

da ince taşlama ile işlenecekse ince taşlama için son pasoda iki veya daha fazla talaş payı 

bırakılmalıdır. Tabla ilerlemesi de kaba talaştaki ilerlemenin 2/3’üne düşürülmelidir. 

 

2.8.4. Kurs Boyu (İş Kursu) 
 

İlerlemede kurs ayarı, iş parçasının taştan tamamen çıkmasını ve taş muhafazalarına 

çarpmasını önleyecek şekilde olmalıdır. 

 
Şekil 2.10: Kurs boyu 
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2.8.5. Silindirik Yüzey Taşlamada İşlem Sırası 
 

 İş parçası kademeli ise taşın yan yüzeylere değmesini önlemek için kademe 

diplerine fatura açılır. 

 İş parçası ısıl işlem görmüşse tavlanarak gerginliği alınır. 

 İş parçası üzerinde kama kanalı, yuvarlak veya yuvarlak olmayan delikler varsa 

bu delikler sert ağaçla doldurulur. 

 İş parçası özelliğine göre uygun bir fırdöndü ve gezer punta yardımıyla fırdöndü 

aynasına veya aynaya bağlanır. Kısa parçalar ayna ile bağlanarak taşlanır. 

 Tabla elle ilerletilerek dayamaların yerleri ayarlanır. İş kursu ayarı yapılırken 

taş, genişliğinin 1/3’ü kadar parçanın kenarından dışarı çıkarılır. 

 Taş, iş yüzeyine 1 mm aralık kalıncaya kadar yaklaştırılır. 

 Tablayı hareket ettiren hidrolik sistem çalıştırılır ve taş işe yanaştırılarak 

mikrometrik bilezik sıfırlanır. 

 Önce kaba talaş verilir, kaba talaş işlemi bittikten sonra taş bilenir. 

 Komparatörle işin silindirikliği kontrol edilir. 

 Mikrometre ile iş parçası ölçülür, kalan taşlama payı ince taşlama yapılarak 

bitirilir. 

 

2.8.6. Silindirik Yüzey Taşlamaya Etki Eden Faktörler 
 

 Zımpara taşı uygun nitelikte seçilmelidir. 

 Taş salgısız bağlanmalıdır. 

 İş parçası ve taş hızı arasında belirlenen orana uyulmalıdır (Taş hızı esas 

alınmalıdır.). 

 İş parçası dengeli ve sağlam bağlanmalı ve uygun soğutma sıvısı seçilmelidir. 

 

2.8.7. Silindirik Yüzey Taşlamada Güvenlik Önlemleri 
 

 Taşı takmadan önce mutlaka kontrol ediniz. Taşı askıya alarak tornavida sapıyla 

hafifçe vurduğunuzda tok bir ses vermesine dikkat ediniz. 

 Taşın dengelenmiş olmasına dikkat ediniz. Taşı flanş çapına kadar 

kullanmayınız. 

 Tabla yön değiştirme dayamalarının yerini iyi ayarlayınız. İş parçasının taş 

muhafazasına değmemesine dikkat ediniz. 

 Ayarlama temizleme ve yağlama yaparken taşı tabladan uzaklaştırınız. 

 Gevşek ve kayan kayışlarla taşlama yapmayınız. İş milini döndüren kayışın 

gerginliğini iyi ayarlayınız. 

 Ölçü alet veya mastarlarını kutularında ve tezgâh üzerinde muhafaza ediniz, 

cebinize koymayınız. 

 Elinizi ve başınızı dönen kısımlardan uzak tutunuz. 

 Tezgâha ait avadanlık, anahtar, gres yağı, komparatör, mikrometre gibi 

donanımları tezgâh dolabında ait olduğu yere koyunuz. 
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2.8.8. Taşlamada Ölçme ve Kontrol 
 

Taşlanacak parçanın istenilen ölçüde olmasını sağlamak için kontrol edilmesi gerekir. 

Bunun için genellikle mikrometreden yararlanılır. Mikrometre ile ölçü kontrol edilerek 

verilecek ince taşlama payı saptanır. 

 
Resim 2.13: Mikrometre ile kalınlık ölçme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda teknik resmi verilmiş olan el enjeksiyon kalıp elemanlarının referans 

yüzeylerini taşlama tezgâhı ile taşlayınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Taşı flanşlarla tezgâha bağlayınız.  Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Kontrol paneli üzerindeki düğmelerin 

işlevlerini öğrenmeden kullanmayınız. 

 Taşın iş parçasından daha yüksek seviyede 

olmasına özen gösteriniz. 

 Taşı dengeleyiniz. 

 Dengelenen taşı makine miline 

bağlayınız. 

 Taşı bileyiniz. 

 

 İşi mıknatıslı tablayla ya da diğer 

bağlama yöntemleri ile bağlayınız. 

 Mıknatıslı tablayı uygun bağlama araçları 

yardımıyla yerine monte ediniz. 

 Mıknatıslı tablanın mıknatıs özelliğini kontrol 

ediniz. 

 Mıknatıslı tablanın yüzeyi düzgün değilse 

mıknatıslı tablayı taşlayınız. 

  İş parçasının mıknatıslı tabladan 

taşmamasına dikkat ediniz. 

 Tezgâh kurs ayarını yapınız.  İş parçasının boyuna göre taşın alacağı yolu 

işten çıkış mesafelerini de göze alarak 

ayarlayınız. 

 Yüzeyleri önce kaba olarak 

taşlayınız. 

 Verdiğiniz talaş derinliği ve ilerleme hızının 

uygun değerler içinde olmasına dikkat ediniz. 

 Taşlamanın güvenliğinden ve taşın herhangi 

bir yere çarpmayacağından emin olunuz. 
 Yüzeyleri hassas olarak taşlayınız. 

 İş parçasını sökünüz. 

 

  Kalıp ölçülerinin hassas ölçüm ve 

kontrollerini yapınız. 

 Kalıp elemanları ölçülerini yapım resmi ile 

karşılaştırınız ve tüm ölçü ve yüzey 

değerlerini kontrol ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Taşı tezgâha bağladınız mı?   

3. Taşı dengelediniz mi?   

4. Kalıp elemanını tezgâha güvenli şekilde bağladınız mı?   

5. Tezgâh kurs ayarını yaptınız mı?   

6. İlerleme ve talaş derinliklerini ayarladınız mı?   

7. Yüzeyi kaba olarak taşladınız mı?   

8. Yüzeyi hassas olarak taşladınız mı?   

9. Kalıp elemanını tezgâhtan sökerek ölçüm ve kontrollerini yaptınız mı?   

10. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

11. 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 
 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Kendi ekseni etrafında yüksek devirle dönen, taş denen kesici takımla iş parçalarının iç 

ve dış yüzeylerinden çok küçük talaşlar kaldırarak yüzeyleri yüksek ölçü tamlığı ve 

hassas yüzey kalitesinde işleyen tezgâhlara ne ad verilir? 

A) Torna tezgâhı 

B) Taşlama tezgâhı 

C) Freze tezgâhı 

D) Rayba 

2. Genellikle küçük boyutlu ve hassasiyeti fazla olan parçaların taşlanmasında kullanılan 

taşlama tezgâhlarına ne ad verilir? 

A) Düşey milli taşlama tezgâhı 

B) Dönen milli taşlama tezgâhı 

C) Yatay milli taşlama tezgâhı 

D) Puntasız taşlama tezgâhı 

 

3. Geniş yüzeyli ve uzun boylu parçaların kabaca taşlanmasında kullanılan taşlama 

tezgâhlarına ne ad verilir? 

A) Düşey milli taşlama tezgâhı 

B) Dönen milli taşlama tezgâhı 

C) Yatay milli taşlama tezgâhı 

D) Puntasız taşlama tezgâhı 

 

4. Silindirik deliklerin taşlanmasında kullanılan tezgâhlara ne ad verilir? 

A) Dış yüzey taşlama tezgâhı 

B) İç yüzey taşlama tezgâhı 

C) Puntasız taşlama tezgâhı 

D) Düzlem yüzey taşlama tezgâhı 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi silindirik taşlama tezgâhının ana kısımlarından birisi değildir? 

A) Fener mili kutusu 

B) Gezer punta 

C) Kumanda panosu 

D) Araba 

 

6. Aşındırıcı taş tanelerinin birleştirme maddeleri ile istenilen şekillerde preslenip 

şekillendirilmesiyle oluşturulan kesici aletlere ne ad verilir? 

A) Kesici takım 

B) Zımpara taşı 

C) Tane 

D) Pens 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Zımpara taşlarının elendikleri eleğin bir parmak mesafesindeki gözenek sayısına ne ad 

verilir? 

A) Tane büyüklüğü 

B) Zımpara taşı 

C) Aşındırıcı madde 

D) Birleştirme elemanı 

 

8. Zımpara taşı tanelerinin tane kümesinden koparılmasına karşı gösterdiği dirence ne ad 

verilir? 

A) Tane büyüklüğü 

B) Kuvvet 

C) Taşın sertliği 

D) Taşın cinsi 

 

9. Dönmekte olan zımpara taşının çevresindeki bir noktanın saniyede metre cinsinden almış 

olduğu yola ne denir? 

A) Devir sayısı 

B) Kesme hızı 

C) Talaş derinliği 

D) Taşlama zamanı 

 

10. Taşlama işleminde taş kendi ekseninde belirli bir kesme hızı ile dönerken iş parçası da 

taşın altından belirli bir hızla geçer. Bu hıza ne ad verilir? 

A) Kesme hızı 

B) Devir sayısı 

C) Talaş derinliği 

D) İlerleme hızı 

 

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 
 

 

 

 

Plastik el enjeksiyon kalıp boşluklarını üretime uygun olarak işleyebilecek ve 

montajını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde plastik kalıp imalatı yapan işyerlerini ziyaret ederek plastik el 

enjeksiyon kalıp boşluklarının işlenme yöntemlerini araştırınız. 

 Plastik el enjeksiyon kalıplarının montajında dikkat edilmesi gereken noktaları 

araştırınız. 

 Gözlemlerinizi ve yaptığınız görüşmeleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. PLASTİK EL ENJEKSİYON KALIP 

BOŞLUKLARINI İŞLEMEK VE MONTAJINI 

YAPMAK 
 

3.1. El Enjeksiyon Kalıp Boşluklarının İşlenmesi 
 

El enjeksiyon kalıp boşluklarının işlenmesinde yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır: 

 

 Dişi kalıp boşluğunun işlenmesi 

 Erkek kalıbın erkek kalıp plakasındaki boşluğunun işlenmesi 

 Yolluk sisteminin oluşturulması 

 

Bu işlem basamaklarından 1. ve 2. basamakların yapılması için farklı yöntemler 

uygulanabilir. Bu yöntemlerden birisi ürünün hassasiyetine, özelliğine, kullanılacağı yere vb. 

ölçütlere göre seçilmelidir. Bu yöntemlerden bazıları aşağıda açıklanmıştır: 

 

 Dişi kalıp ve erkek kalıp plakası, pim deliklerinden yararlanılarak bağlanır. 

Kazancı mengenesi ile beraber bağlanarak markalanan yüzeyden delinir ve ayrı 

ayrı işlenir. 

 Referans yüzeyler belirlenir ve bu yüzeylerden plakalar ayrı ayrı markalanır ve 

torna tezgâhında delinerek işlenir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Dişi kalıp, erkek kalıp ve sertleştirilmesi gerekli olan kalıp elemanları, talaşlı 

imalattan sonra sertleştirilmelidir. Isıl işlem yöntemleri Temel Talaşlı Üretim modüllerinde 

detaylı olarak işlenmiştir. 

 

3.1.1. Dişi Kalıp Boşluğunun İşlenmesi 
 

Şekil 3.1’de dişi kalıbın A ve B yüzeyleri referans alınarak C yüzeyi üzerinde 

markalama yapılmış şekli gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3.1: Dişi kalıbın A ve B referans yüzeyine göre markalanması 
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Dişi kalıp boşluğunun referans yüzeylerine göre işlenmesindeki işlem sırası aşağıda 

açıklanmıştır: 

 

 Parça A yüzeyi üzerinde pleyte yerleştirilir ve arkasına V yatağı dayanarak 30 

mm ölçüsü mihengir yardımıyla çizilir. 

 Parça B yüzeyi üzerinde pleyte yerleştirilir ve arkasına V yatağı dayanarak 55 

mm ölçüsü mihengir yardımıyla çizilir. 

 C yüzeyi üzerinde, yatay ve düşey çizginin kesiştiği nokta dişi kalıp plakasının 

merkez noktasıdır. Bu merkez üzerine noktalama işlemi yapılır.  

 Mengeneli aynanın ayaklarını alnındaki dairelerden yararlanarak yaklaşık 

olarak iş parçasına göre açılır. 

 İş parçasını mengeneli aynanın ayakları arasına yerleştiriniz ve karşılıklı 

ayakları sıkarak parçayı aynaya bağlayınız. 

 İş parçasının noktalanmış merkezini gezer puntadan yararlanarak aynı eksene 

ayarlayınız. 

 İş parçasının alın yüzeyinin aynaya göre paralelliğini sağlayınız ve mengeneli 

aynanın ayaklarını sıkınız. 

 İş parçasının merkezinden punta matkabı ile punta deliği açınız. 

 Mandren, gezer punta deliğine salgısız takılmalıdır. 

 Gezer punta mili kısa duracak şekilde sıkılır. 

 Gezer punta gövdesi, işe yakın olarak ayarlanır ve sıkılır. 

 Gezer punta mili gevşetilir, iş parçası, yüksek devirde soğutma sıvısı 

kullanılarak punta matkabıyla delinir. 

 Uygun matkapla punta deliği referans alınarak iş parçası delinir. 

 Matkap salgısız olarak mandrene takılır. 

 Gezer punta mili kısa duracak şekilde sıkılır. 

 Gezer punta gövdesi, işe yakın olarak ayarlanır ve sıkılır. 

 Tezgâhın devir sayısı, matkaba uygun olarak ayarlanır. 

 Gezer punta mili gevşetilerek matkap ucu iş parçasına doğru ilerletilir. 

Matkabın iş parçasına değdiği an gezer punta milinden ölçü alınır. 

 Matkap ile 6-8 mm derinlikte iş parçası delinir. 

 Parça delinirken matkabın esnememesine dikkat edilmelidir. 

 Matkabın ilerlemesi kontrollü olmalıdır. 

 Uygun ölçüdeki delik kalemini gezer punta ile aynı eksende olacak şekilde 

kalemliğe sıkıca bağlayınız. 
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Şekil 3.2: Delik kaleminin bağlanması 

 

 Tezgâhın devir sayısını iş parçasına uygun şekilde ayarlayınız. 

 Deliği, Ø22 mm ve 8 mm derinliğinde kaba talaşla tornalayınız. 

 Deliği, Ø24 mm ve 10 mm derinliğinde hassas olarak ince talaşla tornalayınız. 

 İş parçasını mengeneli aynadan sökünüz. 

 Delik ölçülerini kumpas ya da mikrometre ile kontrol ediniz. 

 

Şekil 3.3’te verilen dişi kalıptaki yolluk sistemi, erkek kalıp plakası işlendikten sonra 

beraber delinecek ve giriş kanalı işlenecektir. 

 
Şekil 3.3: Dişi kalıp 
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3.1.2. Erkek Kalıbın, Erkek Kalıp Plakasındaki Boşluğunun İşlenmesi 
 

Şekil 3.4’te ve Şekil 3.5’te  erkek kalıp plakasının A ve B yüzeyleri referans alınarak 

C yüzeyi üzerinde markalama yapılmış şekli gösterilmiştir. 

 
Şekil 3.4: Erkek kalıp plakası 

 

 

 

 
Şekil 3.5: Erkek kalıp plakasının A ve B referans yüzeyine göre markalanması 
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Erkek kalıbın, erkek kalıp plakasındaki boşluğunun referans yüzeylerine göre 

işlenmesindeki işlem sırası aşağıda açıklanmıştır: 

 

 Parça A yüzeyi üzerinde pleyte yerleştirilir ve arkasına V yatağı dayanarak 30 

mm ölçüsü mihengir yardımıyla çizilir. 

 Parça B yüzeyi üzerinde pleyte yerleştirilir ve arkasına V yatağı dayanarak 55 

mm ölçüsü mihengir yardımıyla çizilir. 

 C yüzeyi üzerinde yatay ve düşey çizginin kesiştiği nokta dişi kalıp plakasının 

merkez noktasıdır. Bu merkez üzerinde noktalama işlemi yapılır.  

 Mengeneli aynanın ayaklarını alnındaki dairelerden yararlanarak yaklaşık 

olarak iş parçasına göre açınız. 

 İş parçasını mengeneli aynanın ayakları arasına yerleştiriniz ve karşılıklı 

ayakları sıkarak parçayı aynaya bağlayınız. 

 İş parçasının noktalanmış merkezini gezer puntadan yararlanarak aynı eksene 

ayarlayınız. 

 İş parçasının alın yüzeyinin aynaya göre paralelliğini sağlayınız ve mengeneli 

aynanın ayaklarını sıkınız. 

 İş parçasının merkezinden punta matkabı ile punta deliği açınız. 

 Uygun matkapla punta deliğini referans alarak iş parçasını deliniz. 

 Uygun ölçüdeki delik kalemini gezer punta ile aynı eksende olacak şekilde 

kalemliğe sıkıca bağlayınız. 

 Tezgâhın devir sayısını iş parçasına uygun şekilde ayarlayınız. 

 Deliği Ø20 mm ölçüsünde kaba talaşla tornalayınız. 

 Deliği Ø24 mm ölçüsünde hassas olarak ince talaşla tornalayınız. 

 Ø24 mm ölçüsündeki deliği, C referans yüzeyinden Ø26 mm ve 4 mm 

derinlikte kaba talaşla tornalayınız. 

 Ø26 mm ve 4 mm derinliği, Ø28 mm ve 5 mm derinliğinde hassas olarak ince 

talaşla tornalayınız. 

 İş parçasını mengeneli aynadan sökünüz. 

 Delik ölçülerini kumpas ya da mikrometre ile kontrol ediniz. 

 

Şekil 3.6’da verilen erkek kalıp plakasındaki yolluk sistemi, dişi kalıpla birlikte 

işlendikten sonra beraber delinecek ve giriş kanalı işlenecektir. 
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Şekil 3.6: Erkek kalıp plakası 

 

3.2. El Enjeksiyon Kalıplarının Montajı ve Denenmesi 
 

El enjeksiyon kalıplarının işlenmesini takiben montajının yapılması ve kalıbın 

denenerek ürün özelliklerinin ve kalıbın kontrol edilmesi gerekir. Aşağıda kalıbın montajı ve 

denenmesi açıklanmaktadır. 
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3.2.1. El Enjeksiyon Kalıbının Montajı 
 

Şekil 3.7’de bir el enjeksiyon kalıbının demonte (montaj edilmemiş)  hâli 

gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 3.7: El enjeksiyon kalıbının demonte hâli 

 

Plastik el enjeksiyon kalıbının komple resminin antet kısmında kalıp elemanları 

hakkında bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerde kalıp elemanları yapılırken ve kalıp 

elemanlarının parçalanıp bakımı yapıldıktan sonra montaj için hangi işlem sırasının 

uygulanacağı belirtilmektedir. 
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Bir kalıbın, kalıp elemanlarının (erkek-dişi kalıp, plakalar, cıvatalar, pimler vb.) 

birleşmesiyle meydana geldiğini 1. faaliyette detaylı olarak işlemiştik. Bu kalıp 

elemanlarının, işlem basamaklarına uygun olarak montajı yapılır. Kalıp elemanlarının 

montajı aşağıda açıklanmıştır. 

 

3.2.1.1. İlk Montajda İşlem Basamakları 
 

Kalıp elemanları bağımsız ve bazıları kendi aralarında toleranslarına göre beraber 

işlenir. Aşağıda montaj işleme maddelendirilerek açıklanmıştır: 

 

 Kalıp yarımlarını oluşturan elemanların montajında kullanılan merkezleme 

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

Kalıp yarımlarını oluşturan plakalar aynı anda delinir. 

 Kalıp yarımlarını oluşturan elemanlar sabitleştirilerek çapraz iki köşeden, 

kullanılacak olan cıvataya uygun diş dibi çapında delinir. 

 Kalıp yarımında bulunan plakaların bir tanesine (alt ya da üst plakaya) 

kullanılacak olan cıvataya uygun kılavuz çekilir. Diğer plakalardan kullanılacak 

olan cıvataya (diş üstü çapı) uygun olarak delikler genişletilir. 

 Bağlama sırasında kullanılan cıvata, bütün plakalardan boşluklu olarak 

geçerken sadece bir plakada bağlama işlevini yerine getirir. 

 Kılavuzu çekilmiş olan deliklerden bütün kalıp elemanları sıkıca bağlanır. 

 Kalıp yarımında kullanılacak cıvata sayısına göre diğer delikler (diş dibi 

çapında) delinir. 

 Delinmiş olan deliklerin kılavuzları çekilir. 

 Her bir deliğe cıvatalar takılıp boşlukları alınır, cıvatalar çapraz şekilde 

sıkılarak kalıp yarımının bağlantı işlemi yapılır. 

 Merkezleme için gerekli olan sayıda pim delikleri, toleranslara uygun olarak 

çapraz şekilde delinir. 

 Deliklerin raybalama işlemleri yapılır. 

 Deliklere uygun merkezleme pimleri takılır. 

 Bir kalıp yarımının merkezleme ve bağlama işlemi tamamlanmış olur. 

 Diğer kalıp yarımı için aynı işlem tekrarlanır. 

 İki kalıp yarımı merkezlenip bağlandıktan sonra bu kez iki kalıp yarımı tekrar 

sabitlenip gerekli olan diğer delikler aynı merkezde olacak şekilde işlenir (erkek 

-dişi maçalar, kılavuz pimleri-burçları vb.). 

 

Kalıp montajında kalıbın komple resmindeki kalıp elemanlarının montaj numaralarına 

dikkat edilmelidir. Bu montaj numaralarına uygun olarak kalıbın montajı yapılır. Örneğin, 

montaj numarasına göre kalıp elemanları sıraya dizilir.  

 Montaj sırasına göre;  

 Erkek kalıp, 

 Erkek kalıp plakası, 

 Erkek kalıp destek plakası, 

 Merkezleme pimleri, 
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 Cıvatalar çapraz olarak takılır, boşlukları alınıp çapraz şekilde sıkıca 

sıkılır. 

 Dişi plaka, merkezleme pimlerinden geçirilerek montaj tamamlanır. 

 

Pimler hassas olarak alıştırıldığı (raybalama) için ilk önce merkezleme pimleri takılır. 

Daha sonra cıvatalar takılır. Cıvataların sıkma işlemini yapabilmesi için plakaların sadece bir 

tanesine kılavuz çekilmiş, diğer plakalardan ise cıvatalar boşluklu geçmektedir. Eğer ilk 

olarak cıvataları takarsak bu boşluklardan dolayı plakalar aynı merkezde olmaz. Hassas 

olarak alıştırılmış olan merkezleme pimleri delikleri karşılamaz. Fakat zorlayarak 

merkezleme pimlerini takabiliriz. Bu durumda kalıpta aşağıdaki problemler meydana gelir: 

 

 Zorlamadan dolayı merkezleme pimlerinin ağızları şişer. 

 Erkek maça ile dişi lokma aynı merkezde olmaz. Böylece üretilen parçanın et 

kalınlıkları arasında fark olur. 

 

Şekil 3.8’de bir el enjeksiyon kalıbının monte edilmiş hâli gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 3.8: El enjeksiyon kalıbının monte edilmiş hâli 

 

3.2.2. El Enjeksiyon Kalıbının Denenmesi 
 

El enjeksiyon kalıplarıyla üretim yapmak kolay gibi gözükse de bazı ölçütlere dikkat 

edilmediğinde üretimde problemlerle karşılaşılır. 

 

El enjeksiyon kalıbıyla üretim yapabilmek için dikkat edilmesi gereken ölçütler 

aşağıda açıklanmıştır: 
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 Kalıp montajı yapılırken montaj sırası dikkate alınmalı, kalıbın kasıntı yapması 

engellenmelidir. 

 El enjeksiyon kalıbının bağlanacağı sistemin tabanı, el enjeksiyonunun 

memesine dik olmak zorundadır. 

 Kalıbın yolluğu ile el enjeksiyon memesi aynı eksende olmalıdır. 

 El enjeksiyonunun memesinin radüsü ile yolluğun radüsü birbirine uyumlu 

olmalı, malın dışarı akmasına izin vermemelidir. 

 El enjeksiyon kalıbının bağlanacağı mengene, hidrolik sıkma vb. sistemlerin 

çeneleri düzgün olmalıdır. Sıkma işlemi sırasında kalıbın, enjeksiyon 

memesiyle dikliğini bozmamalı ve eksenden kaçırmamalıdır. 

 Üretimde kullanılacak olan plastik ham maddenin cinsine göre uygun sıcaklık 

ayarları yapılmalıdır. 

 Üretim sırasında uygulanacak olan enjekte kuvveti düzgün ve dengeli olmalıdır. 

 Yolluk sisteminin kesiti ve ölçüleri, erimiş plastik ham maddenin kalıp içinde 

ilerlemesini sağlayacak şekilde olmalıdır. 

 Baskı sonrası ürün kalıptan çıkartılırken ürüne zarar verilmemelidir. 

 

Bu işlemleri yaptıktan sonra üretimde veya üründe problemler varsa ölçütleri ya da 

kalıbı tekrar gözden geçiriniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Montaj ve detay resimleri çizilerek referans ve merkezleme konumları oluşturulmuş 

bir el enjeksiyon kalıbının kalıp boşluklarını oluşturunuz ve üretime hazır hâle getiriniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp boşluklarını işlemeye uygun 

şekilde markalayınız. 

 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 

 Markalama yüzeylerinin temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 

 Markalama yapacağınız kalıp 

elemanlarının referans yüzeylerinin aynı 

olmasına dikkat ediniz. 

 

 Markalama ölçülerini kontrol ediniz. 

 

 Noktalama işlemini eksenden kaçmayacak 

şekilde yapınız. 

 Dişi kalıp boşluklarını işleyiniz.  Plastik malzeme işlendikten sonra belirli 

oranlarda çekme özelliğine sahip olduğu 

için kalıp boşluklarını işlerken bu oranları 

göz önünde bulundurmayı unutmayınız. 

 Kalıp boşluklarını uygun tezgâh ve 

ekipmanlarla işleyiniz. 

 Erkek kalıbın erkek kalıp plakasındaki 

boşluklarını işleyiniz. 

 Yolluk sistemini oluşturunuz.  Yolluk deliğinin, delik delinen iki plakayı 

da merkezlemesine dikkat ederek simetrik 

bir şekilde açılmasına özen gösteriniz. 

 Kalıp boşluklarını parlatınız.  Kalıp boşluklarındaki pürüzlerin aynen 

ürüne yansıyacağını unutmayınız. Üründe 

çıkmasını istemediğimiz izlerin giderilmesi 

için gerekirse kalıp boşluklarını parlatınız. 

 Kalıbın genel kontrolünü yapınız.  Isıl işlem sonrası kalıpta değişiklik 

yapılması daha zor olacağından ısıl işlem 

uygulamadan önce kalıbın merkezleme 

konumlarını, ölçü değerlerini vb. önemli 

özelliklerini önceden kontrol ediniz, 

önemli bir eksiklik varsa gideriniz. 

 Gerekli kalıp elemanlarını ısıl işleme 

tabi tutunuz. 

 Isıl işleme tabi tuttuğunuz malzemenin 

özelliklerini inceleyerek uygun ısıl işlem 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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yöntemini kullanınız. Malzemeye uygun 

ısıl işlem yöntemi kullanılmadığı takdirde 

malzemede sertleşmeme, çatlama vb. 

istenmeyen durumlar ortaya çıkabileceğini 

unutmayınız. 

 Isıl işlem sonrası yüzey temizliğini 

yapınız. 

 Isıl işlem sonrası yüzeylerdeki pislikler 

ürüne aynen yansır ya da parçaların 

öpüşmesini engelleyeceği için problemler 

meydana gelebilir. Isıl işlem sonrası yüzey 

temizliğine özen gösteriniz. 

 

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. Kalıp boşluklarını işlemeye uygun şekilde markaladınız mı?   

3. Dişi kalıp boşluklarını işlediniz mi?   

4. Erkek kalıbın erkek kalıp plakasındaki boşluklarını işlediniz 

mi? 
  

5. Yolluk sistemini oluşturdunuz mu?   

6. Kalıp boşluklarını parlattınız mı?   

7. Kalıbın genel kontrolünü yaptınız mı?   

8. Gerekli kalıp elemanlarını ısıl işleme tabi tuttunuz mu?   

9. Isıl işlem sonrası yüzey temizliğini yaptınız mı?   

10. Kalıbı deneyerek kontrol ettiniz mi?   

11. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

12. Süreyi iyi kullandınız mı? (24 saat)   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 
1. Bir el enjeksiyon kalıbının ilk montajında, bağlantı konumlarının oluşturulması 

işleminde ilk olarak cıvata delikleri mi yoksa pim delikleri mi delinir? 

A) Pim delikleri 

B) Cıvata delikleri 

C) İkisi aynı anda delinir. 

D) Fark etmez. 

 

2. Bir el enjeksiyon kalıbının bakımından sonra kalıp montajında ilk olarak cıvatalar mı 

yoksa pimler mi takılır? 

A) Pimler 

B) Cıvatalar 

C) İkisi aynı anda takılır.  

D) Fark etmez. 

 

3. Bir kalıp montajında pim delikleri delindikten sonra deliklere hangi talaş kaldırma 

işlemi uygulanır? 

A) Kılavuz çekilir. 

B) Frezeleme işlemi yapılır. 

C) Tornalama işlemi yapılır. 

D) Rayba çekilir. 

 

4. Bir el enjeksiyon kalıbı hangi sıraya göre montaj yapılmalıdır? 

A) Plakanın cıvata sayısına göre montajı yapılır. 

B) Plakaların kalınlıklarına göre montajı yapılır. 

C) Kalıbın antetteki montaj sırası göz önüne alınarak montajı yapılır. 

D) Kalıp montajında istenilen kalıp elemanından başlanır. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Kalıp montajında pimlerden önce cıvata bağlantıları yapılırsa aşağıdaki problemlerden 

hangisiyle karşılaşılır? 

A) Merkezleme pimlerinin zorlanmadan dolayı ağızları şişer. 

B) Erkek maça ile dişi lokma aynı merkezde olmaz. 

C) Üretilen parçanın et kalınlıkları arasında fark olur. 

D) Hepsi 

 

6. Bir el enjeksiyonuyla üretim yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınacak 

ölçütlerden biri değildir? 

A) Kalıbın yolluğu ile el enjeksiyon memesinin aynı eksende olması 

B) Stokta bulunan plastik ham madde miktarı 

C) El enjeksiyonunun memesinin radüsü ile yolluğun radüsü birbirine uyumlu olması, 

malın dışarı akmasına izin vermemesi 

D) El enjeksiyon kalıbının bağlanacağı sistemin tabanının el enjeksiyonunun memesine 

dik olmasının zorunluluğu 

 

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 
El Enjeksiyon Kalıpçılığı modülü faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda 

atölyenizde bulunan bir el enjeksiyon kalıbının deneme üretimini yapınız. 

 

  

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Plastik ham maddeye uygun sıcaklık ayarlarını yaptınız mı?   

3. Çevrim sonucunda ürün kontrolünü yaptınız mı?   

4. Varsa ürün hatalarını giderdiniz mi?   

5. Varsa kalıp hatalarını giderdiniz mi?   

6. Üretim formu düzenlediniz mi?   

7. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

8. Süreyi iyi kullandınız mı? (6 saat)   

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1 C 

2 D 

3 C 

4 A 

5 C 

6 C 

7 D 

8 A 

9 D 

10 B 

11 C 

12 D 

13 A 

14 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 B 

5 D 

6 B 

7 A 

8 C 

9 B 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 C 

5 D 

6 B 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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