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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim 

Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere 

rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   
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AÇIKLAMALAR 
ALAN 

Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik Kalıpçılığı 

MODÜLÜN ADI Enjeksiyon Şişirme Kalıpları 3 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Plastik enjeksiyon şişirme kalıplarının üretimi ile ilgili 

yeterliklerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 

40/32 

 

ÖN KOŞUL 
Alan ortak modüllerini ve El Enjeksiyon Kalıpçılığı, 

Plastik Enjeksiyon Şişirme Kalıpçılığı 1 – 2 

modüllerini almış olmak 

YETERLİK Plastik enjeksiyon kalıplarını üretmek 

MODÜLÜN 

AMACI 

Genel Amaç 

Plastik enjeksiyon şişirme kalıplarının üretimini 

istenilen ürün özelliklerine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar  
1. Plastik enjeksiyon şişirme kalıplarının kalıp 

boşluklarının parlatma işlemini yapabileceksiniz. 

2. Plastik enjeksiyon şişirme kalıp elemanlarının 

montajını istenilen ürün özelliklerine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM 

ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı 

Donanım: Plotte, çizim kâğıdı; tesviyecilik, bağlama 

ve parlatma araç gereçleri, markalama gereçleri, 

talaşlı üretim makineleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİR

ME 

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 makinenin yanında makinede kullanılan plastik hacim kalıbının da etkisi 

vardır. Plastik hacim kalıbındaki tüm hatalar üretilecek ürüne aynen yansımaktadır. Bu 

nedenle kalıp imalatında belli bir işlem sırası takip edilmelidir. 

 

“Plastik Enjeksiyon Şişirme Kalıpçılığı 3” modülü ile bir plastik enjeksiyon şişirme 

kalıbının kalıp boşluğunu parlatabilecek, kalıbın montajını yapıp üretime hazır hâle 

getirebileceksiniz. 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 

 
 

 

Plastik enjeksiyon şişirme kalıplarının kalıp boşluklarını parlatabileceksiniz. 
 

 

 

 
 

 Plastik enjeksiyon şişirme kalıbı parlatma ve polisaj işlemi yapan atölyeleri 

ziyaret ederek plastik enjeksiyon şişirme kalıp boşluklarının parlatılmasında 

dikkat edilecek ölçütleri araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. ENJEKSİYON ŞİŞİRME KALIP 

BOŞLUKLARINI PARLATMAK 

 
1.2. Enjeksiyon Şişirme Kalıp Boşluklarının Parlatılması 

 
Plastik kalıp imalatının en önemli aşaması, parlatma sürecidir. Çünkü göze hitap eden 

bir plastik parçanın kalıbı ne kadar pahalı ve modern teknoloji ile yapılırsa yapılsın, parlatma 

iyi olmadığı sürece bir işe yaramaz. Parlatma işlemi sürecinde bilinmesi ve yapılması 

gerekenler vardır.  
 

1.2.1. Enjeksiyon Şişirme Kalıplarının Parlatılması 

 
Plastik kalıplarının tasarımı yapılırken başlangıçtan bitime kadar bütün işlem 

safhalarını içeren bir liste hazırlanmalıdır. Hazırlanacak listede kalıbın tasarımı, yapımı, 

kalite kontrolü, ısı işlemleri, yüzeyin parlatılması veya kaplanması gibi ana hususlar ve 

bunların özellikleri açıklanmalıdır.  

 

Plastik kalıplarında kalıp boşluklarının yüzeylerinin pürüzsüz olması gerekir (Resim 

1.1). Kalıplama sonucunda eriyik plastik parçanın yüzeyine kalıp boşluğundaki pürüzler 

aynen çıkacaktır. Bunun yanı sıra yüzey bozuk olunca parçanın kalıp boşluğundan çıkması 

da zorlaşır. Bu sebeple kalıp boşlukları parlatılmalı ya da kaplanmalı, iki kalıp yarımının 

birleşme yüzeyleri pürüzsüz ve taşlanmış olmalıdır. Çünkü kalıplama sırasında birbirine 

sıkıca temas etmeyen yüzeylerden eriyik plastik malzeme taşar, çapak veya iz meydana 

getirir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Parlatma işlemi 

 

Parlatma işlemi elle yapılacaksa parlatma yüzeyi sertleştirilmemelidir. Ancak elle 

yapılan parlatma işlemi, her zaman arzu edilen düzeyde yapılamaz ve zaman kaybına sebep 

olur. Sertleştirilmiş kalıpların parlatılması gerekiyorsa kalıp sertliği giderildikten sonra 

parlatma işlemi elle yapılır. Ancak bu şekilde yapılacak parlatma işlemi kalıp maliyetini 

artırır.  

 

Bunun yerine kalıp sertliği giderilmeden yapılan parlatma metotları uygulanır. Bu tip 

parlatma tekniklerinden bazıları aşağıda açıklanmıştır: 

 

 Alkalik özelliği bulunan kimyasal maddelerin eriyikleri, parlatılacak kalıp 

yüzeyine periyodik elektrik devreleriyle uygulanarak parlatma yapılır. 

 Gaz hâline getirilmiş, tahrip edici gücü fazla olan maddeler parlatılacak kalıp 

yüzeyine püskürtülür. 

 Madenî eşyaların temizlenmesinde kullanılan yüksek frekanslı asitli eriyik içine 

parlatılacak kalıp daldırılır. 

 

Yukarıda açıklanan parlatma metotlarından en çok kullanılanı, gaz hâline getirilmiş, 

tahrip gücü fazla olan maddelerdir. Ancak parlatma işlemini yapan kişinin iyi eğitilmiş 

olması ve parlatılacak yüzeylerin kromla kaplanmış olması, parlatılan yüzeye etki eden en 

önemli faktörlerdendir.  

 

Elle yapılacak parlatma işleminde kullanılan tezgâh ve diğer aşındırıcı maddelerin 

önceden hazırlanması gerekir. Tane sayısı 100’den başlayarak kademeli olarak 800 taneye 

kadar olan değişik ölçü ve biçimlerdeki çubuk taşlar, parlatma keçeleri, kalın ve sert kıllı 

fırçalar, parlatma bezleri, parlatma bileşimleri ve pastalar, esnek ve ayarlanabilir diğer 

parlatma araçları kullanılır.  

  

Parlatılan yüzeylerde çukurluk veya girinti – çıkıntı yoksa daha ileri düzeydeki ayna 

parlaklığı elde edilebilmektedir. Ancak bu yüzey temizliği yeterliyse parlatma işlemi 

gereğinden fazla uzatılmamalıdır. Bazı kalıp yapımcıları, parlatma işleminin kısa zamanda 

bitmesini istedikleri için bu işlemde elmas tozu bileşikli parlatma araçları kullanırlar.  
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1.2.2. Kalıp Boşluklarının Parlatılmasının Gereği 

 
Kalıp, plastik parça imalatının en önemli unsurlarından biridir. 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 düzgün olması istenen yerlerini meydana getiren yüzlerin daha temiz ve parlak 

olması için kalıp çekirdeğinin yüzeylerine, maçalara uygulanır. Kalıplarda parlatma işlemin 

üç temel nedeni vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir:  

 

 Plastik parçanın kalıptan rahat çıkmasını sağlamak için yapılan parlatma 

 Ölçü tamlığı gerektiren kalıplarda parlatma 

 Hem ölçü tamlığı hem de hassas yüzey gerektiren kalıpların parlatılması 

 

1.2.2.1. Plastik Parçanın Kalıptan Rahat Çıkmasını Sağlamak İçin Yapılan 

Parlatma 
 

Bu parlatma işleminde amaç, parçanın tutma yapmadan kalıptan rahatça çıkmasını 

sağlamaktır. Bu tür parlatmada kalıbın işlenmesinden kaynaklanan kaba çizgiler, eğeler veya 

gaz taşları yardımıyla yok edilir. 

 

1.2.2.2. Ölçü Tamlığı Gerektiren Kalıplarda Parlatma 
 

Bu gruba giren kalıplar, özellikle birbirine bağlantılı veya geçmeli çalışan parçaların 

kalıplarıdır (lego kalıpları vb.). Bu tip parlatmada ölçü tamlığı önemli olduğu için kalıbın 

mümkün olduğu kadar hassas işlenmesi gerekir. Kaba işlenen kalıplarda istenen ölçüye 

gelindiğinde çizgilerin tamamı çıkmayabilir. Bu tür kalıpları parlatırken dijital kumpas, 

mikrometre gibi hassas ölçü aletleri kullanmak gerekir. Ölçü, parlatmanın her aşamasında 

kontrol edilmelidir. İstenen ölçü yakalandığında işleme son verilmelidir. 

 

1.2.2.3. Ölçü Tamlığı ve Hassas Yüzey Gerektiren Kalıpların Parlatılması 
 

Plastik kalıpların çoğunluğu bu gruba girer. Bu tür kalıpların parlatılmasında izlenecek 

yol şöyle olmalıdır: 

 

Önce kalıp yüzeyindeki işlemeden dolayı meydana gelen kesici kalem izlerinin ya da 

erozyon yüzeylerinin temizlenmesi gerekir. Bu işlem için kaba kumlardan ince kuma doğru 

gaz taşları kullanılır. Kalıp formu, gaz taşı çalışması ile düzeltilerek elmas pasta işlemine 

hazırlanır. Daha sonra pastalar vasıtası ile ön parlatma işlemi yapılır. 

 
Çeliklerin parlatılabilirliğine etki eden beş ana etken vardır. Bunlar: 
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 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, portakallaşma yapmayacak 

malzeme seçilmelidir. En uygun çelik malzemelerden bazıları şunlardır:  

 

 2738 (impax)  

 1.2083 (stawax)  

 1.2767  

 1.2764 

 1.2311 

 

 Isıl işlem: Malzeme, doğru bir ısıl işlemin ardından iyi bir biçimde parlatılabilir. 

Bunun için sertliğin 50 HRC'den daha üst basamaklarda olması gerekir. Bu 

şekilde ayna parlaklığı elde edilebilir. Daha düşük sertlik basamaklarında parlatma 

yapıldığında portakal yüzeyi görüntüsü riski vardır. 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 iyi parlaklık 

kazanır. 

 

 Parlatma yöntemi: En son basamak parlatma yöntemidir. 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 gerekir. Kalıp parlatma; belirli bir teknik, el 

becerisi, dikkat ve sabır isteyen bir işlemdir. Kalıp parlatma, imalatın en son 

aşaması olduğu için yapılacak herhangi bir hatanın (köşe kırılması, ters konik ölçü 

kaçması vb.) geri dönüşü zordur. Kalıp parlatma işlemi daha çok estetik bir 

görüntü isteyen ürünlere uygulanır. Bu aşamada kalıbın işleme yöntemi ve yüzey 

kalitesi önemlidir. Parlatma işlemi uygulanacak kalıplar, imal edilirken 

parlatılacak yüzeylerin temiz işlenmesi tavsiye edilir. Freze, torna ve pantograf 

işlemlerinde iyi kesen takımlarla çalışılıp mümkün olduğunca temiz bir yüzey elde 

edilmelidir. Elektro-erozyon 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. Parlatma işlem 

zamanının uzamaması ve ölçü tamlığı için bu önemlidir. 

 

 Parlatma yapılacak yerin temizliği: Bu aşamada parlatma yapılacak yerin 

temizliği önemlidir. Parlatma yapılan yerde toz, pislik bulunmamalıdır. Parlatma 

takımları, ayrı kutularda saklanmalıdır. Parlatma işlemi, sabır gerektirdiğinden zor 

ve sıkıcı bir işlemdir. Bu sebeple parlatma yapan elemanın rahat bir ortamda 

çalışması gerekir. Kalıbın rahatça çevrilebileceği aparatlar kullanılmalıdır. 

Özellikle büyük kalıplara çalışan kişiye göre pozisyon vermek gerekir.  
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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 eğleme aparatı, düz döner alet ve 120 derece açık döner alet gerekir. 

Kullanılacak makine ve el aletleri, parlatılacak kalıpların hacmine ve zorluk 

derecesine göre seçilmelidir. Son aşamada ise parlatma işlemine uygun 

malzemeler seçilmelidir. Yapılan araştırmalara göre bir kalıbın parlatılmasında 

kullanılan malzeme bedeli, parlatma toplam maliyetinin %20’sini geçmez. 

Maliyetin büyük bir bölümü işçiliğe aittir. Bundan dolayı mümkün olduğunca 

kaliteli malzeme kullanılmalıdır. Tablo 1.1’de örnek bir kalıp elemanının parlatma 

işlem basamakları ve kullanılacak malzemeler gösterilmiştir. 

 

 
Tablo 1.1: Kalıp parlatma işlem basamakları ve kullanılacak malzemeler 

 
1.2.3. Kalıp Parlatma Araç Gereçleri 

 

Kalıp parlatma araç ve gereçleri şunlardır: 
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1.2.3.1. Kalıp Parlatma Makine ve El Aletleri 

 

 
Resim 1.2: Kalıp parlatma aletleri 

 

 Eğeleme aparatları 

 

Hem tesviye hem de son parlatmada kullanılır (Resim 1.3). İleri geri hareket ederek 

elle yapılan işi mekaniğe çevirir. Dakikada maksimum 10000 ileri geri hareket yapar. Bu 

özelliği ile hem parlatma zamanını kısaltır hem de zor yerlerin parlatılmasına olanak verir. 

Çalışan kişi daha az yorulur. Kullanım avantajlarına göre dört ana gruba ayrılır. Kalıp 

parlatmada kullanılan elemanlar şunlardır:  

 

 
Resim 1.3: 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 (Resim 1.4). 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 hızı, motora bağlı olan ayak 

pedalından ayarlandığı için hassas hız ayarı yapmak mümkün değildir. 
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Resim 1.4: Elektrikli eğeleme aparatı 

 

 Hava ile çalışan (pnömatik) eğeleme aparatları 

 

Gücünü direkt olarak kompresörden aldığı için güçlü bir aparattır (Resim 1.5). Hava 

ile çalıştığı için ısınma yapmaz. Hava hortumuna bağlı olduğu için atölyenin her yanına 

rahatça dolaştırılabilir. Hareket kabiliyeti iyidir. Hız ayarı, el aletinin üzerinde olduğu için 

hassas ayarlar yapılabilir. Özellikle geniş hacimli kalıplar için idealdir. Dikkat edilmesi 

gereken en önemli nokta mutlaka şartlandırıcı ile kullanılması gerektiğidir. Aksi hâlde hava 

içinden gelen su nedeniyle el aletinde paslanma meydana gelebilir. 

 

 
Resim 1.5: Hava ile çalışan eğeleme aparatı 

 
 Elektronik (mikro motorlu) eğeleme aletleri 

 

Güç ünitesi, eğeleme aparatı ve döner aletten oluşan settir (Resim 1.6). Hız ayarı, 

potansiyometre ile yapıldığı için hassas ayar yapmak çok kolaydır. Aletlerin bağlantısı kablo 

ile olduğundan her türlü yüzeye ulaşmak daha kolaydır. Mikro motorlu olmalarından dolayı 

çalışma sırasında 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.  
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Resim 1.6: 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 (Resim 1.7). 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 1.7: Ultrasonik parlatma aparatı 

 
1.2.3.2. Kalıp Parlatma Malzemeleri  

 

Kalıp parlatma işlemini iki ana gruba ayırmak mümkündür. Bunlar: 

 

 Tesviye aşaması 

 

Kalıp parlatma başlangıç aşamasıdır. Bu aşamada kalıpta ilk işlemeden dolayı 

meydana gelen çizgiler yok edilir. 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 iki türdür. Daha uzun ömürlü olduğu 

için elmas kaplamalı eğeler tercih edilir. Elmas eğelerin de çeşitleri 
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mevcuttur. Elle kullanılabildiği gibi eğeleme aparatları ile de kullanılabilir. 

Eğeleme aparatları ile kullanım süresinin kısalmasını sağlar. Çünkü çok 

hızlı talaş kaldırma özelliğinin yanı sıra kaba izler bırakır. Bu nedenle çok 

kaba işlenmiş yüzeylerde tercih edilmelidir. 

 

 
Resim 1.8: Eğeler 

 

 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/devir 

kullanılmalıdır. Çok hızlı talaş kaldırma özelliği vardır. Genelde radyüslü 

yüzeylerde tercih edilmelidir. Düz yüzeylerde dalmalar yapabileceği için 

çok dikkatli kullanılmalıdır. Yüksek devirde, tercihen salgısız dönebilen 

hafif döner aletlerle, çok hafif baskıyla bir noktada fazla bekletmeden el ile 

sürekli sağa sola hareket ettirilerek kullanılmalıdır. 

 

 
Resim 1.9: Spiral taşlar 
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 Zımparalar: Yaprak, rulo, silindirik veya disk şekillerinde imal edilir. 

“alüminyum oksit” ve “silican carbide” olmak üzere iki tipte yapılır. 

Alüminyum oksit tipler daha hızlı talaş kaldırma özelliğinin yanı sıra 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 1.10: Zımparalar 

 

 Gaz taşları: Kalıp parlatma işleminin tesviye aşamasında en çok kullanılan 

malzeme tipidir. Aliminyum oksit ve silican carbide olmak üzere iki ana 

grupta toplanır. 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. 

 

 
Resim 1.11: Gaz taşları 
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Tablo 1.2’de gaz taşı tipleri ve özellikleri gösterilmiştir. 

 

Gaztaşı Tipi ve Özellikleri Mevcut Kumlar 

Regular (Orta Sert Silikon Carbıde) 

Genel olarak kalıp ve parça tesviyesinde kullanılır. 

Tanecikler eşit dağılmıştır. Çalıştığı yüzeyin 

formunu alır. 

Kumlar: 

150.240.320.400.600 

Renk: Gri / Yeşil 

Moldmaster (Sert Silikon Carbıde) 

Sert yapılı bir taştır. Çok az bağlayıcı madde 

kullanıldığından hızlı kesme, eşit yayılma özelliğine 

sahiptir. Tüm sert çeliklerde ve erozyon kumunu 

temizlemede iyi netice verir. 

Kumlar: 

150.240.320.400.600 

Renk: Koyu gri 

Extra Soft (Yumuşak Silikon Carbide) 

Hızlı yayılma ve yüzeyin profiline çok çabuk uyum 

sağlama özelliğine sahiptir. Genellikle yumuşak 

malzemelerde kullanılır ve hızlı kesme yapar. 

Kumlar: 

80.150.240.320.400.600 

Renk: Gri 

Yl-Oil (Yarı Sert Alüminyum Oksit) 

Kendinden yağlı taştır. Erozyon sonrası geniş 

kullanım alanı olup sertleştirilmiş çeliklerde iyi yayılma 

ve hızlı kesme özelliği vardır. 

Kumlar: 

150.220.320.400.600.800 

Renk: Sarı 

EDM (Sert Alüminyum Oksit) 

Sert yapılı bir taştır ve erozyon işlemi sonrası 

erozyon kumunu temizlemede kullanılır. Çalıştığı yüzeyin 

formunu alma ve hızlı talaş kaldırma özelliği vardır.  

Kumlar: 

120.180.220.320.400.600 

Renk: Portakal 

DİE*Star (Orta Yumuşak Alüminyum Oksit) 

Popüler bir taş olup tüm çelik ve döküm 

malzemelerde kullanılabilir. Hızlı kesme ve yüksek 

yükleme direncine sahiptir.  

Kumlar : 

100.150.220.320.400.600 

Renk : Yeşil 

Super (Yarı Sert Alüminyum Oksit) 

Kaliteli alüminyum oksit tozlarından yapılmış olup 

genel amaçlı tüm çeliklerde kullanılabilme özelliğine 

sahiptir. 

Kumlar: 

100.150.220.320.400.600 

Renk: Beyaz 

Super Fine (Yumuşak Alüminyum Oksit) 

Yumuşak bağlayıcılı ve ince kumlu taştır. Çabuk 

şekil alma özelliğine sahip olup elmas pasta işlemine 

geçmeden önceki son çalışma için kullanılır. 

Kumlar: 600.800.900.1200 

Renk: Beyaz 

Res-cut (Sert Alüminyum Oksit) 

Sert recine bağlantılı taştır. Tüm serleştirilmiş 

çeliklerde ve erozyon temizlemede kullanılır. Hızlı talaş 

kaldırır.  

Kumlar: 

120.180.220.320.400.600 

Renk: Kahverengi 

Tablo 1.2: Gaz taşı tipleri ve özellikleri 
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 Seramik (fiberglas) taşlar: Cam elyaflı malzeme ile karbon fiber tekniği 

ile üretilmiştir. Yapısı lifli olduğundan esnektir ve kırılmaya 

mukavemetlidir. Gaz taşları en küçük 1,5 mm kalınlığında 

yapılabilmektedir. Bu nedenle dar kanallarda kullanımı 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 1.12: Seramik (fiberglas) taşlar 

 

 Ringler: Tesviye aşamasında elmas ve pirinç olarak iki tipi kullanılır. Hem 

döner aletle hem de eğeleme aparatı ile kullanılan tipleri mevcuttur. Elmas 

olanlar sinterize edilmiştir, kaplama değildir. Pirinç ringler ise elmas pasta 

ile birlikte kullanılır. Özellikle düzlemsellik gereken yüzeylerde tercih 

edilmelidir. 

 

 
Resim 1.13: Parlatma ringleri ve tutucusu 

 

 Fırçalar: Pirinç ve çelik olanlar, kaba mikron elmas pasta 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 2/3’ü tesviye ile geçer. Kaba 

kumdan başlayıp 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. Bu da ancak kalıp 

parlatıldığında görülebilir. Bu noktada en başa dönmek zorunda kalınarak 

zaman ve emek kaybı yaşanır. 
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İdeal çalışma tarzı, her kumda ters yönde çalışma yapmaktır. Böylece 

çizgiler birbirine ters 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.  

Temizlik, sadece parlatma işleminde önemli değildir. Tesviye aşamasında 

da temizliğe önem vermek gerekir. Mümkün olduğunca kaliteli malzeme 

kullanılmalıdır. Işıklandırmanın çok iyi olması gerekir. Tesviye işleminin 

has aşamasında mutlaka büyüteç kullanılarak 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 almaya sebebiyet verecektir. Bu aşamaya kadar 

harcanan emek ve zaman da boşa gitmiş olacaktır. 

 

 
Resim 1.14: 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 

ayrışan elmas taneciklerinin özel bağlayıcı yağlar ile birleşiminden 

meydana gelir. 

 

Monichristalin ve polichristalin olarak iki değişik yapıdadır. Birincisi keskin köşeli 

taneciklerden, diğeri ise yuvarlatılmış taneciklerden oluşur. İdeali ikinci tiptir. Çünkü çelikte 

yırtma yapmaz. Değişik mikron sayılarında imal edilir ve bu mikron sayıları da kabalığını ve 

inceliğini belirler. İyi bir elmas pasta, çok iyi bir eleme işleminden geçmiş olmalıdır ve 

kalıbı çizmemelidir. Çelikler ve hard metaller için elmas yoğunluğuna göre tipleri mevcuttur. 

Bazıları yağ bazlı, bazı tipleri 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  
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Resim 1.15: Elmas pastalar 

 

Tablo 1.3’te 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 gelir. 

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. Döner el aletleri veya eğeleme aparatları ile 

kullanılır. Keçeler elmas pasta ile kullanılır. 
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Resim 1.17: Parlatma keçeleri 

 

1.2.4. Enjeksiyon Şişirme Kalıp Boşluklarının Parlatılması 

 
Enjeksiyon şişirme kalıplarında kalıp boşluğunu oluşturan parça adedi ürün cinsine 

göre üç, beş veya daha fazladır. Parçanın yüzey düzgünlüğü veya pürüzsüzlüğü bütün bu 

parçaların eşit derecede parlatılabilmesi ile sağlanır. Parçalardan birinin diğerinden daha 

fazla veya az parlatılması ürün yüzeyinde olumsuzluklara neden olur. Bunun için parçaların 

parlatılmasında bütünlük esastır. Kaba parlatma işlemleri, parçalar ayrı ayrı iken yapılsa da 

son işlemleri kalıp parçaları birbirine monteli iken yapılmalıdır. 

 

 
Resim 1.19: Kalıp yarımı 
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Kalıp boşluğu yüzeyinin geometrisine ve talaşlı imalatın yüzey hassasiyetine göre 

parlatma işlemine başlamak için seçilecek alet ve gereçler değişir. Örneğin; geometrisi 

Resim 1.19’daki gibi olan bir parça için radyüslü köşelerde radyüse uygun gaz taşları 

seçilebilir. Düz yüzeyler için ise yüzeyin pürüzlülüğüne göre ince eğeler veya düz yüzeyi 

bulunan takoza sarılmış zımparalar seçilmelidir. 

 

Başlangıç işlemlerine kalıp formunu bozmayacak ölçüde talaşlı imalatın izlerini yok 

edinceye kadar devam edilmelidir. Daha fazla devam edildiğinde kalıp boşluğu formu ve 

ölçüleri değişir. Başlangıçtaki kaba parlatma işlemi, az yapıldığında yani talaşlı imalatın 

izleri yok edilmeden yapıldığında ise bir sonraki parlatma işlemi iyi sonuç vermeyecektir. Bu 

ölçüyü ayarlayabilmek, belirli bir tecrübe gerektirir. Bu nedenle parlatma işlemini 

öğrenmeye yeni başlayan kişiler, ölçü ve yüzey hassasiyeti az olan parçalardan başlamalıdır. 

El hassasiyeti arttıkça daha önemli parçalara geçilmelidir. 

 

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 olanların 

kullanılması  gibi. 

 

Zımparalama işlemlerinden sonra gerekiyorsa yüzeye parlatma pastası sürülür, sonra 

keçe veya pamuklu bez ile yüzey parlatma işlemi tamamlanır. 

 

 

 
Resim 1.20: Örnek kalıp boşluğu 
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UYGULAMA FAALİYETİİ 
Aşağıda resmi verilen enjeksiyon şişirme taban kalıbının parlatma işlemini yapınız. 

 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Eğeleme işlemi ile kalıp boşluğunun 

uygun yerlerini temizleyiniz. 

 

 

 

 Çalışma ortamınızı 

hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini 

alınız. 

 Kalıp boşluğu yüzeylerinin 

temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Eğeleyeceğiniz yüzey profiline 

ve yüzey kabalığına uygun eğe 

seçiniz. 

 Eğeleme yaparken ölçülerin ve 

kalıp boşluğu profilinin 

bozulmamasına dikkat ediniz. 

 

 Kalıp boşluğunun radyüslü kısımlarını 

uygun radyüslü gaz taşı ile temizleyiniz. 

 Kalıp boşluğu köşelerinde 

bulunan radyüslerin ölçülerine 

uygun radyüslü gaz taşı seçiniz. 

 Gaz taşını ince yağ ile birlikte 

özenle kalıp boşluğu köşelerine 

sürünüz. 

 Radyüs ölçülerinin 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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bozulmamasına ve düz 

yüzeyler ile radyüslü kısımlar 

arasında kademe oluşmamasına 

özen gösteriniz. 

 Kalıp boşluğunu zımparalayınız. 

 

 

 

 

 

 Yüzey pürüzlülüğüne göre 

uygun tane büyüklüğüne sahip 

zımpara seçiniz. 

 Yüzeyde bir önceki işleme ait 

izlerin kalmamasına özen 

gösteriniz. 

 Yüzeyin tamamı 

zımparalandıktan sonra daha 

ince tane büyüklüğüne sahip 

zımparaya geçiniz. 

 Parlatma keçeleri ile parlatma macunu 

kullanarak kalıp boşluğunu parlatınız. 

 

 

 Kalıp boşluğu yüzeyine 

parlatma macununu sürünüz. 

 Parlatma işlemini düz ve geniş 

yüzeylere el ile; radyüslü dar 

yüzeylere ise  varsa parlatma 

aparatına takacağınız radyüse 

uygun profilli keçelerle 

yapınız. 

 Parçayı kontrol ediniz. 

 

 Parça yüzeyinde pürüz 

kalmadığını ve kalıp birleşme 

yüzeylerinin birbirine 

oturduğunu kontrol ediniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
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Değerlendirme Ölçütleri Ev

et 

Ha

yır 

1. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Eğeleme işlemi ile kalıp boşluğunun uygun yerlerini 

temizlediniz mi? 

  

3. Kalıp boşluğunun radyüslü kısımlarını uygun radyüslü gaz 

taşı ile temizlediniz mi? 

  

4. Kalıp boşluğunu zımparaladınız mı?   

5. Parlatma keçeleri ile parlatma macunu kullanarak kalıp 

boşluğunu parlattınız mı? 

  

6. Parçayı kontrol ettiniz mi?   

7. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz 

mi? 

  

8. Süreyi iyi kullandınız mı? (12saat)   

 

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-Plastik kalıplarının tasarımı yapılırken başlangıçtan bitime kadar olan bütün işlem 

safhalarını içeren bir listenin hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanacak listede 

aşağıdakilerden hangisi bulunur? 

A. Kalıbın tasarımı 

B. Yüzeyin parlatılması veya kaplanması 

C. Kalıbın kalite kontrolü 

D. Hepsi 

 

2-Parlatma işlemi elle yapılacaksa parlatma yüzeyi sertleştirilmemiş olmalıdır. Ancak elle 

yapılan parlatma işlemi, her zaman arzu edilen düzeyde yapılamaz ve zaman kaybına sebep 

olur. Sertleştirilmiş kalıpların elle parlatılması gerekiyorsa ne yapılmalıdır? 

A. Zımparanın altına takoz koyarak parlatma elle yapılır. 

B. Kalıp sertliği giderildikten sonra parlatma işlemi elle yapılır. 

C. Parlatma yapılamaz. 

D. Parlatma gaz taşı kullanılarak elle yapılır. 

 

3-Kalıp sertliği giderilmeden yapılan parlatma metodu aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Alkalik özelliği bulunan kimyasal madde eriyiklerinin, parlatılacak kalıp 

yüzeyine periyodik elektrik devreleriyle uygulanması 

B. Gaz hâline getirilmiş tahrip edici gücü fazla olan maddelerin parlatılacak 

kalıp yüzeyine püskürtülmesi 

C. Madenî eşyaların temizlenmesinde kullanılan yüksek frekanslı asitli eriyik 

içine parlatılacak kalıbın daldırılması 

D. Hepsi 

 

4-Elle yapılacak parlatma işleminde kullanılan tezgâh ve diğer aşındırıcı maddelerin 

önceden hazırlanması gerekir. Aşındırıcıların tane büyüklüğü hangi arlıkta değişir? 

A. 5-15 

B. 1-500 

C. 100-800 

D. 35-85 

 

5-Parlatılan yüzeylerde çukurluk veya girinti çıkıntı yoksa ve kalıp yeterli sertlikte ise daha 

ileri düzeydeki ayna parlaklığı elde edilebilmektedir. Bazı kalıp yapımcıları, parlatma 

işleminin kısa zamanda bitmesi için hangi parlatma elemanını kullanır?  

A. Daha ince taneli zımpara 

B. Elmas tozu bileşikli parlatma araçları 

C. Parlatma yağı 

D. Sadece keçe  

6-Çeliklerin parlatılabilirliğini aşağıdakilerden hangisi etkiler? 

A. Çelik kalitesi ve ısıl işlem 

B. Parlatma yöntemi ve parlatma yerinin temizliği 

C. Uygun kalıp parlatma ve makine ve aletlerinin seçimi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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D. Hepsi  

 

7-Malzeme, doğru bir ısıl işlemin ardından iyi bir biçimde parlatılabilir. Ayna yüzeyi elde 

etmek için sertliğin kaç HRC’den daha üst basamaklarda olması gerekir?  

A. 50 HRC 

B. 50 HRC 

C. 70 HRC 

D. 120 HRC 

 

8-Kalıp malzemesine yeterli sertlikte ısıl işlem yapılmadan ayna yüzeyi elde etmeye 

çalışılırsa kalıp yüzeyi ne renk olur? 

A. Kahverengi 

B. Portakal rengi 

C. Mavi renk 

D. Sarı renk 

 

9-Gaz taşları, kalıp parlatma işleminin tesviye aşamasında en çok kullanılan malzeme 

tipidir. Gaz taşlarının içeriği aşağıdakilerden hangisidir?  

A. Göz taşı ve kireç taşı 

B. Karbon taşlar 

C. Alüminyum oksit ve silikon carbide 

D. Hepsi 

10-Kalıp boşluğunu oluşturan parçalar arasında iz oluşmaması için parlatmada nasıl bir 

işlem yapılmalıdır? 

A. Parlatırken gaz taşı kullanılmalıdır. 

B. Zımparalama işlemi el ile yapılmamalıdır. 

C. Elmas pastalar kullanılmalıdır. 

D. Son işlem parçalar monteli iken yapılmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 

 

Plastik enjeksiyon şişirme kalıplarının montajını yapıp üretime hazır duruma 

getirebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Plastik şişirme kalıp imalatı yapan atölyeleri ziyaret ederek plastik enjeksiyon 

şişirme kalıplarının montajında dikkat edilmesi gereken ölçütleri araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.  

 

2. ENJEKSİYON ŞİŞİRME KALIPLARININ 

MONTAJINI YAPMAK 
 

2.1. Enjeksiyon Şişirme Kalıplarının Montajı 

 

 
Tablo  2.1: Komple resim antedi 

 

Tasarımı yapılan bir enjeksiyon şişirme kalıbının bütün elemanlarının komple 

resminde, montaj numarası verilerek montaj sırası belirtilmiştir (Tablo 2.1). Kalıbın tüm 

parçalarının montajı bu sıra takip edilerek yapılmalıdır. Kalıp parçalarının montaj sırası, 

kalıp elemanlarının sayısı veya kalıp gözlerinin sayısı ile değişmektedir.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bir plastik enjeksiyon şişirme kalıbı montajında önce grup montajları yapılır. Daha 

sonraki aşamada parçalar, kalıp yarımlarının üzerindeki elemanlarla birlikte kalıp 

yarımlarına monte edilir. Sonra da kalıp yarımı, kalıp taşıyıcı plakaya monte edilir. Soğutma 

rekorları ve taban kalıbı, kalıp üzerine monte edildikten sonra kalıp, üretime hazır hâle gelir.  
 

 
Resim 2.1: Demonte kalıp parçaları 

 

Kalıp parçalarının birbirine montajı yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken 

hususlardan biri, parçaların birbirine oturan yüzeylerinde yabancı bir madde olmaması ve 

yüzeylerin darbe almamasıdır. Kalıp elemanlarının hassasiyetle montajının yapılmasında 

bağlantılarının kasıntılı olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca rekorlar takılırken 

sızdırmazlık elemanı kullanılmalıdır. 
 

 
Resim 2.2: Monte edilmiş kalıp 
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2.2. Plastik Şişirme Makineleri 
 

Plastik şişirme makineleri; kalıplar vasıtasıyla içi boş plastik şişe, petler, bidon, çanta, 

tas, oyuncak bebek, yakıt tankları, plastik çiçekler, plastik şişeler, tuhafiye malzemeleri gibi 

daha birçok içi boş plastik parça üretebilen makinelerdir.  

 

2.2.1 Tanımı ve Çeşitleri 
 

Plastik şişirme makineleri, içi boş plastik parçaları üretmek için kullanılan, plastik 

şekillendirme işlemi yapan makinelerdir. Makine üretici firmaları ihtiyaç ve taleplere göre 

yüksek teknolojiye uygun makineler geliştirip üretmektedir.  

 
2.2.1.1. Şişirme Makinelerinin Tanımı 

 

Günlük hayatta tüketilen sıvı veya toz ürünlerin paketleme, ambalajlama, depolama ve 

nakliyesinde genellikle plastik şişe, kutu, kavanoz ve variller kullanılmaktadır. Çeşitli plastik 

ham maddeleri (PET, PBT, PP, PVC vb.) ısıtıp plastikleştiren, bunları uygun bir kalıp içinde 

üfleme metoduyla şişirerek içi boş plastik kaplar üreten makinelere şişirme makinesi denir.   

 

İçi boş plastik eşyalar, cam şişe üretiminde uygulanan şişirme yöntemine benzer 

şekilde üretilir. İçi boş eşya terimi şişeler, kola ve soda kutuları veya tüpler gibi sadece 

ambalaj eşyaları ile sınırlı değildir. Tekneler, otomobil yakıt depoları, tanklar, otomotiv 

yedek parçaları vb. teknik ekipmanlar da bu gruba dâhildir. Söz konusu aksamların hacimleri 

birkaç milimetre küpten yaklaşık 13000 litreye kadar değişebilmektedir.  

 

Şişirme makineleri, şişirme teknolojisine uygun üretilmiştir. Genel olarak üretimde 

söz sahibi makinelerin şişirme teknolojileri sırası ile aşağıdaki şekildedir.  

 

 Ekstrüzyon şişirme (sürekli, akümülatif ve ko-ekstrüzyon) 

 Enjeksiyon şişirme 

 Stretch şişirme (germe üfleme kalıplama yöntemi) 

 Enjeksiyon stretch şişirme 

 

Bunların dışında dalma metodu (dip blow molding) ve rotasyon metodu da (molding 

with rotation) bulunmaktadır. Ekstrüzyon şişirme teknolojisi, şişirme dünyasında en çok 

kullanılan metottur. Günümüzde şişirme makineleri manuel, yarı otomatik, tam otomatik, 

PLC ve bilgisayar kontrollü olarak üretilmektedir. Ayrıca üretim verimliliğini ve üretim 

hızını artırmak için şişirme makineleri çok istasyonlu olarak da üretilmektedir. Şişirme 

makineleri, şişirme teknolojilerine göre isimlendirilir.   
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Resim 2.3: Şişirme ile üretilmiş örnek ürünler 

 

2.2.1.2. Sıcaklık, Basınç ve Havanın Etkisi 

 
Şişirme kalıplama makinelerinde üretimin oluşmasını sağlayan sıcaklık, basınç ve 

hava en önemli unsurdur. Şişirme teknolojisine uygun olarak dizayn edilen makineler, genel 

olarak iki şekilde üretim yapmaktadır: Ekstrüzyon şişirme ve enjeksiyon şişirme. Bunlarda 

da makineler üç temel basit fonksiyonel modülden ibarettir: Isıtma modülü (ünitesi), şişirme 

modülü (ünitesi) ve transfer modülü (ünitesi). Transfer modülü diğer iki üniteye bağlıdır ve 

taşımayla sorumludur.   

 

Ekstrüzyon şişirme prosesi de iki aşamadan oluşur. Birinci ısıtma aşaması 

plastikleştirme işleminin gerçekleştirildiği safhadır. Burada ekstruderler ve ısıtıcı bantlarla 

plastik ham madde plastikleştirilerek parison denilen eriyik hortum oluşturulur. Yatay olarak 

ekstruderden gönderilen plastik, sapma borusu ve kafa kalıbı vasıtası ile dikey konuma 

getirilerek aşağıya doğru akıtılır. Akmanın oluşabilmesi için plastik ham madde iyi 

homojenize olmalı, gazı atılmış olmalı ve uygun viskoziteye gelmelidir. Kesintisiz olarak 

parison oluşabilmelidir. Isının ve basıncın gerekli değerlerde olmasını sağlayan ekstruder, 

kovan ve ısıtıcı bantlardır.   

 

Ekstruderden ekstrudere silindir ve kafa sıcaklıklarının ayarı farklılık gösterdiğinden 

parison sıcaklığı için standart bir değer yerine standart bir aralık kullanmak daha 

emniyetlidir. Uygun parison sıcaklığı 170 – 200 °C arasındadır. Şişirilecek plastik 

malzemelerin özellik ve çeşitlerine göre parison sıcaklıkları değişebilir. Kalıp sıcaklığı 

kalıplanmış parçanın görünüşünü, çekme payını, kalıplamanın zamanını vb. çok etkiler. Bu 

yüzden iyi bir ürün, hatasız ve uygun et kalınlıklarında bir şişirme yapmak isteniyorsa 

sıcaklık ve basınç dikkatle seçilmeli ve kontrol edilmelidir. Uygun olmayan sıcaklıklar; 

parisonda sapmalar, kalıp et kalınlığında hatalar, dairesel sapmalar, büzülme, ek kaynak 

yerinde yapışma kusurları, kalıplanmış parçada düzensiz şekil ve çarpıklıklar gibi olumsuz 

durumlar yaratabilir.   

 

Erimiş plastik malzemeye bağlı olarak normal ekstruderlerin silindirleri ısıtıcı 

bantlarla donatılmıştır. Ekstruder besleme bölgesinden başlayarak kafaya kadar birbirinden 

bağımsız olarak çalışan sıcaklık kontrolörleri ve ısıtma bölmeleri ekstruder üzerine monte 

edilmiştir. Ekstruder, plastiği önceden belirlenen sabit set sıcaklıklarında tutmak için kontrol 

cihazları ile donatılmıştır. Kontrol cihazı, ekstruder içindeki plastik eriyiği daha önceden 

manuel olarak ayarlanan erime sıcaklığına geldiği zaman hızlı bir şekilde ısıtıcının enerjisini 

keser. Eğer sıcaklık set noktasının altına düşerse kontrol cihazı ısıtmayı devreye alır.  
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Burada bir “On-Off” kontrol söz konusudur. Ekstruder silindirinde basıncın tesis edilmesi, 

erimiş plastiğin homojenizasyonu için gereklidir. Ekstruder silindiri içindeki basınç, 

ekstruder vidasının bir dirence karşı besleme yapmasından dolayı ortaya çıkar. Basınç; 

ekstruderin çıkış açıklık ölçüsü, “die”nin dizaynı, diş derinliği, dozaj bölümü ve erimiş 

plastiğin viskozitesini içeren parametrelerle belirlenir. Bu faktörlerin basınç üzerindeki 

etkileri, birbirleri arasında uyumlu olmalıdır. Örneğin; çok yüksek bir basınç, hiçbir durumda 

yüksek akış kapasitesini ortaya çıkarmaz.  

 

Ekstrüzyon şişirmenin ikinci safhası, şişirme kısmıdır. Kafadan sarkan eriyik hâldeki 

parisonun tümü, hızla kapanan iki parçalı kalıp plakası cavity (şişirilecek kalıp boşluğu) 

arasında sıkıştırılarak tutturulur. Böylece parison, hava ile şişmeye hazır hâle getirilir. Erkek 

ve dişi kalıp enjeksiyon makinelerine benzer bir şekilde mengene ünitesine bağlanmıştır. 

Mengene kapama gücünü makineye monte edilmiş hidrolik veya pnömatik güç üreten 

sistemden alır. Ekstrüzyon şişirmede üretilen ürünler genellikle PE’dir. PP, PVC gibi plastik 

malzemeler de şişirilir. Bunlar için gerekli olan şişirme basınçları, ürünün hacmine bağlı 

olarak değişen düşük basınçlardır. Normal şartlar altında üfleme basıncının 4 – 10 kg / cm² 

arasında olması uygundur. Şişirme pinlerinden hava akışı, sürekli olmalı ve hava basıncı 

kontrol altında tutularak ayarlanabilmelidir. 4 ila 10 bar arasında uygulanan hava basıncı, 

büyük paçalarda artırılabilir. Aşağıdaki resimde havanın şişirilen ürün üzerindeki etkisi 

gösterilmektedir (Resim 2.4).     

    

 
Resim 2.4: Şişirme işleminde basınçlı havanın etkisi 

 

Enjeksiyon şişirmede üretim, üç aşamada gerçekleşir. Enjeksiyon kalıplama ile 

preformun oluşturulması ilk safhadır. İkinci safha, oluşturulan preformların belirli 

sıcaklıklarda ısıtılarak yumuşatılıp şişirildiği safhadır. Son safha da taşıma ve etiketleme 

safhasıdır.Genellikle PET dediğimiz geri dönüşümlü plastiklerin şişelenmesinde kullanılan 

bir üretim sistemidir. Preformlar bilinen enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretildikten sonra 

tekrar ısıtıcılarla (Bunlar genellikle infrared fırınlardır.) 105 ila 120 °C arsasında ısıtılır. 

Isıtılıp yumuşayan preformlar, şişirme istasyonlarına alınarak kalıplarda şişirilip soğutulur. 

Enjeksiyon şişirmede preformların şişirilmesi, kalıp içinde iki kısımda oluşur. Orta basınçta 

ön şişirme ve yüksek basınçta şişirme. 
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 Boyuna yönlenme ve enine yönlenme bu basınçlarla gerekleşir. Et kalınlığının şişirilen 

plastik şişede eşitliğini sağlayan, basınçlardır. O yüzden basıncı çok önemlidir. Ön şişirme 

için gerekli basınç 7 – 10 bar asındadır. Bu basınç değerleri yüksek basınç için gerekli olan 

40 barlık seviye, regülatörlerle düşürülerek elde edilir.   

 

2.2.1.3. Şişirme Kalıplama Makinesi Çeşitleri 

 
İçi boş pek çok plastik parça, şişirme kalıplama metoduyla üretilmektedir. Çevrede 

rahatlıkla görülebilecek şişeler, konserve kutuları, variller, tanklar hatta bazı boru ve tüp 

çeşitleri plastik şişirme metodu (üfleme metodu) ile üretilmektedir. Plastik şişirme 

yönteminde ilk bilinmesi gereken bu metotla yalnızca termoplastik malzemelerin (PE, PP, 

PVC, PET, PC vb.) üretilebildiğidir. Bir termoplastiğin şekillendirilmesi için ısıtılması ve 

yumuşatılması gerekir. Şişirmenin gerçekleşmesi için polimer, eriyik hâlde ve uygun 

viskozite ve viskoelastisite değerlerinde olmalıdır. Viskozite, akışkan hâldeki bir maddenin 

akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Viskoelastisite ise viskozite ve elastisitenin birleşimidir. 

Genel olarak şişirme kalıplama tekniği iki yöntem kullanılarak uygulanır. 

 

 Ekstrüzyon şişirme (sürekli, akümülatif ve ko-ekstrüzyon) 

 Enjeksiyon şişirme 

 

Bu iki ana şişirme tekniğine uygun olarak üretimde söz sahibi firmalar, şişirme 

makinelerini üretmektedir. PE (polietilen) plastik malzemelerin şişirilmesinde ekstrüzyon 

sistemi ile çalışan şişirme makineleri kullanılmaktadır. Bu yüzden bu makineler PE şişirme 

makineleri olarak da adlandırılmıştır. PET (polietilen tereftalat) plastik malzemelerin 

şişirilmesinde ise enjeksiyon şişirme makineleri kullanılmaktadır. Bunlara da PET şişirme 

makineleri denilmektedir. 

 

 Ekstrüzyon şişirme makineleri 

 

 
Resim 2.5: Ekstrüzyon şişirme makinesi 
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Ekstrüzyon şişirme teknolojisi, şişirme dünyasında en çok kullanılan metotların 

başında gelir. Cam şişe üretiminde uygulanan yönteme benzeyen bir tekniktir. 2 mƖ’den 9000 

Ɩ’ye kadar çeşitli hacimdeki şişe, bidon ve benzeri plastik eşyanın elde edilmesini sağlayan 

kalıplama yöntemidir. Bu yöntem, kalıptan boru şeklinde elde edilen ve istenilen ölçülerde 

kesilen parçaların (bunlara parison da denilir) sıcak bir kalıp içinde soğumasına olanak 

tanımadan çevresindeki kalıbın şeklini alana kadar içine hava üflenerek şişirilmesi esasına 

dayanır. Söz konusu proses, iki kademeli bir şişirme kalıplama prosesidir. Birinci kademe 

ekstrüzyon tekniği ile hortum imalatıdır. İkinci kademe ise hortumun bir parçasının kalıp 

içersinde üfleme metoduyla şekillendirildiği kısımdır. Bu iki kademeli proses bir yandan 

devamlı (kesiksiz) bir çalışma metodu (hortum çekilmesi) olup diğer yandan kesikli bir 

çalışma (şişirme kalıplama) metodudur.  

 

 Enjeksiyon tekniği ile pet şişirme makineleri 

 

 
Resim 2.6: Enjeksiyon şişirme makinesi 

 

Termoplastikler kullanılarak küçük, orta ve büyük boy içi boş kapların üretimi için 

uygulanan bir biçimlendirme yöntemidir. Cam hamurunun biçimlendirilmesini andırır. 

Büyük hacimli ürünler üretmek konusunda ekstrüzyon şişirme alnında büyük gelişmeler 

yaşanırken enjeksiyon kalıplamaya uygun düzgün görünüşlü polistrenden imal edilen ufak 

şişe üretimi artmaya başlamıştır. Enjeksiyon kalıplama ile yapılmış şişelerle birlikte endüstri, 

enjeksiyon makinelerini temel alarak bir değişim geçirmiş ve enjeksiyon şişirme tekniğini 

geliştirmiştir. Bu teknoloji ile sıvı tüketim için tek kullanımlık kaplar, gazlı içecekler, tozlu 

ürünler, yağ ve kimyevi ürünlerin ambalajlanması  
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amacı ile PET, PVC, PMMA, PETG plastik malzemelerden şişeler üretilebilmektedir. 

Özellikle kullanımı gün geçtikçe artmaya başlayan PET (polietilentereftalat) şişeler, 

enjeksiyon şişirme makinelerinde seri olarak üretilmektedir. Geri dönüşümlü bir malzeme 

olan PET şişeler; şeffaf, hafif ve kırılmazdır. Makinelerin ürettiği PET şişeler, 0.25 litre ile 

10 litre dolum kapasiteli olabilmektedir. Bu makinelerin üretim kapasiteleri saatte 

maksimum 60000 adede kadar çıkabilmektedir. 

 

Enjeksiyon şişirme makinelerinde şişe üretimi için kullanılan orijinal ham madde, 

PET preformudur. Preform değişik duvar kalınlığına sahip PET şişelerin şişirilmeden önce 

enjeksiyon kalıplarında ön biçimlendirilmiş tüp şeklindeki ürünlerdir. Makine, üç basit 

fonksiyonel modülden ibarettir: Isıtma modülü (ünitesi), şişirme modülü, transfer modülü.  

 

Enjeksiyon şişirme makinelerinin iki önemli avantajı vardır. 

 

 Şişe boğaz bölgesi daima iyi bir görünümdedir. 

 Üretimde çapak sorunu yoktur ve ürün daima aynı gramajda çıkmaktadır. 

 

Bununla birlikte bu prosesin de bazı dezavantajları vardır. Mesela, preform 

kullanıldığı için şişelerin tutamacı yoktur. Enjeksiyon şişirme işlemi için iki set kalıba 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar preform kalıbı ve şişirme kalıplarıdır. Preformlar, iki sistemde 

üretilmektedir. Birinci sistemde, şişirme makinesinin bünyesinde bulunan bir enjeksiyon 

prosesinde üretilip aynı makinede şişirilir. İkinci sistemde, preformlar ayrı olarak enjeksiyon 

makinelerinde üretilip paket hâlinde şişirme ünitesine taşınır. Bu durumda çalışma sistemine 

göre enjeksiyon şişirme makineleri iki ana başlık altında toplanabilir.  

 

 Enjeksiyon şişirme kalıplama makineleri 

 Gerdirmeli (strech) enjeksiyon şişirme kalıplama makineleri 

 

 Enjeksiyon şişirme kalıplama makineleri 

 

Ham maddeden PET şişe üreten makinedir. 

 
Resim 2.7: Enjeksiyon şişirme prosesi 
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Makine enjeksiyon şişirme temellerini esas almakta ve çoklu kavite özelliği ile üretim 

kapasitesi oldukça artırılmaktadır. Hareket üç aşamadan meydana gelmektedir; ham madde 

enjeksiyonu, şişirme işlemi, ürünün dışarı alınması.  

 

o İlk kademede preformlar, enjeksiyon ile kalıplanır.  

o İkinci kademede mengene 120° döner ve preformlar şişirme 

işlemi ile kalıplanır.  

o Üçüncü kademede yeniden mengene 120° döner ve 

kalıplanmış ürünler iticiler ile dışarı alınır. 

 

Makine, çapaksız ve ürün dibinde ve yan taraflarında birleşme çizgileri olmadan hızlı 

kalıplama performansı sunmaktadır. Şişe ağırlığında, duvar kalınlığında ve hacminde 

maksimum benzerlik; şişirme enjeksiyon makinesinde elde edilebilmektedir. Bilgisayar ile 

çok kademeli enjeksiyon basıncı ve hızı tam olarak kontrol edilebilmekte, üretim 

basamakları ve hatalar takip edilebilmektedir. Üç kademeli süreç, aynı üretim ünitesinde 

gerçekleşir. Depodan gelen plastik ham madde enjeksiyon ünitesinde plastikleştirilip 

preform kalıbında üretilir. Buradan preformlar ılık bir şekilde alınarak şişirme kalıbına 

verilmeden önce termal olarak ayarlanır. Termal ısı dengelemesi, yağ içinde yapılır. Preform 

üzerinde bölgesel ısı ayarları yapılır. Buradan tutma maşaları ile preformlar alınarak şişirme 

kalıp çenelerine yerleştirilir. Kalıp kapanır. Bütün bu hareketler, pnömatik sistemle 

gerçekleştirilir. Daha sonra Resim 2.8’de görülen gerdirme ve şişirme çubuğu preformun 

içine girer. Çubuk, preformun tabanına hareketle beraber 4 – 6 barlık basınçla ön şişirme 

(pre-blow) yapar, preformu uzatarak gerdirir. Basınç 15 – 40 bar arasında artırılıp preformun 

kalıp boşluğu yüzeylerinde şişirilerek biçimlenme gerçekleşir. Soğutma gerçekleştirilerek 

kalıp, 120° döner ve itici istasyonuna çıkarılır. Transfer ünitesi yardımı ile dolum, 

etiketleme, kapatma bölümüne gönderilir.  

 

 
Resim 2.8: Preformdan şişirme 
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Resim 2.9: Üç istasyonlu enjeksiyon şişirme sistemi 

 

 Gerdirmeli (strech) enjeksiyon şişirme kalıplama makineleri 

 
Resim 2.10: Gerdirmeli enjeksiyon şişirme, preform ve ürün 

 

Enjeksiyonlu şişirme kalıplamanın bir başka türüdür. Bu makinede ön biçimlendirme 

yapılmış preformlar üretilmez. Preformlar ayrı bir enjeksiyon makinesinde üretilir. 

Preformlar paket hâline getirilerek makinenin besleme ünitesine gönderilir ve kontrol edilir. 

Beslemede her preform, transport pimlerine yerleştirilerek bundan sonra gelecek proseslere 

taşınır. Bu sistem, preformları makine boyunca taşır. Transfer modülü, transfer mandrellerini 

preformla birlikte ısıtma istasyonuna gönderir. Preform ısıtma işlemi lineer fırının içinde 

gerçekleşmektedir.  
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En az 5 bağımsız ısıtma ünitesi olmakla beraber makinenin özelliği ve kapasitesine göre 8 – 

9 ısıtma üniteli makineler de mevcuttur. Her ünitede infrared (ayarlanabilir kızıl ötesi lamba) 

lambası ile ısıtma işlemi gerçekleştirilir. Her değişik preform bölge için farklı bağımsız ısı 

ayarlaması gerçekleştirilebilmektedir. Bu ısıtma sistemi en iyi termal preform şekillenmesini, 

şişenin her yerinde aynı et kalınlığına ulaşmasını sağlamaktadır. Bundan sonra ısıtılmış 

preform, şişirme ünitesine dikkatli bir şekilde şişirme hızını kontrol eden transfer sistemi ile 

gelir. Şişirme ünitesi, şişirme istasyonunda dinamik kalıp kilitleme sistemi ile kalıbı 

pnömatik olarak güvenli bir şekilde kapatır. İki kalıp yarımı dirsek sistemi ile pnömatik 

olarak çalışmaktadır. Kalıbın açıklık mesafesi ve pnömatik kapama gücü, kullanıcı 

tarafından belirlenebilir.  

 

Kalıp kilitlenmesi uygun basınç değerlerinde yapılmalıdır. Yetersiz bir kilitleme, kalıp 

ayrım bölgesinde düzlük oluşmasına neden olabilir. Çünkü burada şişirme, yüksek basınçlı 

ve çok kısa sürelidir. Kalıp kapanmasından sonra preform şişirme sistemi iki aşamalı olarak 

gerçekleştirilmektedir. İlk olarak preform gerdirme çubuğu ile alta doğru gerdirilip uzatılır. 

Bu arada 4 – 6 barlık ilk şişirme gerçekleştirilir. Gerdirme çubuğu kalıp tabanına geldiğinde 

basınç aniden yükseltilip 15 – 40 bar arası şişirme tamamlanır. Kalıp soğutulup ürün bir 

sonraki prosese gönderilmek üzere çıkarılır (Resim 2.11). 

 

 
Resim 2.11: Gerdirmeli enjeksiyon prosesi 

 

2.2.2. Üniteleri 
 

2.2.2.1. Ekstrüzyon Şişirme Kalıplama Makinesi Üniteleri 
 

 Ekstruder ünitesi 

 Mengene ve tutma ünitesi 

 Şişirme (üfleme) ünitesi 
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 Kontrol sistemi ve elektrik panosu 

 Parison (cıdar) kontrol sistemi 
 Hidrolik ve pnömatik kontrol üniteleri 

 Yağlama sistemi 

 Güvenlik aygıtları 

 Yardımcı ekipmanlar 

 

Ekstrüzyon şişirme makinelerinin üniteleri Ekstrüzyon Şişirme Kalıpçılığı modülünde 

anlatılacaktır. 

 

2.2.2.2. Enjeksiyon Şişirme Kalıplama Makinesi Üniteleri 
 

Gazlı ve gazsız içeceklerin saklanması için tasarlanan PET şişelerin üretiminde 

kullanılan enjeksiyon şişirme makineleri ana üniteleri şunlardır:  

 

 Preform besleme ünitesi 

 Fırın grubu 

 Transfer ünitesi 

 Şişirme ünitesi 

 Yardımcı üniteler 

 Elektrik panosu ve kontrol paneli 

 Güvenlik ve koruma araçları 
  

 
Resim 2.12: Enjeksiyon şişirme makinesi üretim akışı 

 

 Preform besleme ünitesi 

 

Preformların makineye düzenli ve kesintisiz olarak verilmesini sağlar (Resim 2.13). 

Ünite üzerindeki depolama bölümü, preformları makine giriş rayları üzerine yerleştirme ve  
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preformları düzenleme görevi görür. Besleme ünitesini oluşturan bölümler şunlardır: 

 

 Paket asansörü: Yedek preform paketleri burada depolanır. Hopperde 

preform bittiğinde bir fotosel yardımı ile sinyal alır, preform paketi boşalır. 

 

 Hopper: Kesintisiz besleme yapabilmek için preformların depolandığı 

bölümdür. Hopperin altında yatay bir konveyör bulunur. Yatay konveyör, 

dikey konveyörün en altında bulunan bir fotoselden aldığı sinyalle çalışarak 

preformları düzenli olarak dikey konveyöre verir. 

 

 Dikey konveyör: Hopperden aldığı preformları düzenleyici merdanelere 

taşır. Düzenleyici merdanelerin altında bulunan fotoselden aldığı sinyalle 

çalışır. Üzerinde hız ayarlı motor vardır. Preformları kesintisiz bir şekilde 

beslemek için dikey konveyörün hızı ayarlanabilir. 

 

 Düzenleme merdaneleri: Preformların dik pozisyona getirilerek 

sıralanması ve preform şarjına takılmadan girmesi sağlanır. Karşılıklı iki 

adet merdane bulunur. Bunlar bir motor yardımıyla döndürülür. 

Merdanelerin üstündeki pervane yardımı ile preformların ön tarafta 

yığılması önlenir ve şarjöre daha düzenli akması sağlanmış olur. 

 

 Preform şarjörü: Makineye doğru eğimli konularak preformların sıralı bir 

düzende kesintisiz akması sağlanır. Şarjörün en başında preform akışı 

kesildiğinde sesli alarm verdiren fotosel bulunmaktadır. Bu fotoseller, 

preform akışı kesildiğinde preform yüklemesini durdurur ve makineyi 

alarma geçirir. Makine girişinde preform yüklemesini kesen, havayla 

çalışan bir piston bulunur. Ayrıca burada sıkışan preformları çıkarmaya 

yarayan bir mandal bulunmaktadır. 

 

 
Resim 2.13: Preform besleme ünitesi 
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 Fırın grubu 

 

Preformların homojen bir şekilde, istenilen sıcaklık değerleri içinde ısıtılmasını sağlar. 

Preformlar fırında 90 ila 100 derece arasında ısıtılır. Fırın ünitesi grupları şunlardır: 

 

 Spindıl: Preformları taşıma parçasıdır. Spindılın uç kısmında preform 

ağzına giren esnek burç, preformu taşıyacak şekilde sıkı geçme yapar. Yan 

kenarlarındaki rulmanlar, bir kanal içinden ilerleyerek yol bulur. Böylece 

fırın girişinde ve çıkışında 180 derecelik dönüş yapar. Fırın içinde 

preformların kendi etrafında dönmesini sağlamak için spindılın altında 

bulunan dişli bir zincir üzerinde yol alır. Preformu çıkartma sırasında içinde 

bulunan yaylı sistem, itici görev yaparak rahat çıkartma sağlar. 

 

 Yükleme ve boşaltma tekeri: Motordan aldığı dönme hareketiyle 

spindılları döndürür. Preformları şarjörden kanallı çark ile alır. Spindıllar 

bir kam yardımıyla aşağıya indirilir ve preformu alması sağlanır. Spindıllar, 

fırın çıkışında dönerek bir kızağın ve bu çarkın arasına girer. Kamdaki 

yükselmeyi takip eden spindıl, itici mili yukarı kaldırarak preformu buraya 

bırakır. 

 

 Preform kontrol tekeri: Spindıl preformu aldıktan hemen sonra bir 

motorun yardımıyla dönen teker, spindılı döndürür. Preformların eğri ve 

yamuk durmasını engeller. 

 

 Fırın boxları: Fırının ön ve arka tarafına yerleştirilmiş 10 box vardır. Her 

birinin üzerinde 2 mm aralık ile dizilmiş 8 adet lamba bulunur. Ayrıca ön 

boxların sonunda ve arka boxların başında köşe lambaları vardır. Fırın 

boxlarına takılan lambalar, 1-2 kw (1200-1600 vat) infrared lambalardır. 

Lamba bağlantı uçlarını fazla ısıdan korumak için fanlardan faydalanılır. 

Boxların bağlı bulunduğu şasi, aşağı-yukarı ve ileri-geri hareket ettirilerek 

ayar yapılabilir. Lambalara çıplak elle dokunulmamalıdır. 

 

 Reflektör: Fırın boxlarının karşısına yerleştirilmiş yansıtıcılar, infrared 

ışınları geriye yansıtarak fırının ısıtma gücünü artırmak için kullanılır. 

 

 Kalkanlar: Fırın boxlarının ve reflektörlerin hemen altında bulunur. 

İçinden soğuk su dolaştırılır, böylece preformların ısı alması istenilmeyen 

bölgelerinin korunması sağlanmış olur. Kapalı devre su sisteminden su 

beslemesi alınır. 

 

 Fanlar: Fırının altında iki adet fan ve arka tarafında bir vakum motoru 

bulunur. Alttaki fanlar ile fırın içindeki sıcak havayı sirkülasyon yaparak 

preformlarda homojen bir ısı dağılımı sağlar. Arka tarafta bulunan vakum 

motoru dışarıdan emdiği havayı hortumlarla lamba diplerine, preformun 

soğuk olması istenmeyen bölgelerine gönderir. 
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 Gergi pistonu: Fırının arka tekerleği görevini görür ve spindıl zincirinin 

gerginliğini ayarlar. 

 

 İnfrared kamara: Fırından çıkan preformların sıcaklıklarını tespit eder. 

Fırın çıkışında üstte ve altta olmak üzere iki adet vardır. Buradan alınan 

sıcaklık değeri, preform toplam sıcaklığı kabul edilir. 

 

 
Resim 2.14: Fırın grubu  

 

 transfer ünitesi 

 

Preformların alınarak kalıplara taşınması, oluşan şişelerin çıkışa taşınması ve 

preformların ya da şişelerin dışarıya çıkış işlemlerini yapar (Resim 2.15). Transfer ünitesi 

grupları şunlardır: 

 

 Preform transfer kolları: Preformların fırın çıkışından alınarak kalıplara 

taşınmasını sağlar. Üç adet koldan oluşur. Kolların ucundaki çeneler, yay 

yardımıyla açılma ve kapanma işlemini yapar. Böylece şişeyi sıkı bir 

şekilde taşır. 

 

 Preform çıkarma: Preformların kalıba girmeden önce dışarı alınmasını 

manuel veya otomatik olarak sağlar. Operatör, kumanda panelindeki 

preform çıkarma butonu ile sistemi çalıştırabilir. 

 

 Şişe transfer kolları: Kalıptan aldığı şişeyi çıkış tekerine taşır. Preform 

transfer kolu ile aynı şekilde çalışır. 
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 Şişe çıkarma: Şişe çıkarma butonuna basıldığında şişirilen ürünlerin 

otomatik olarak çıkarılma işlemini yapar. Şişeler omuz bölgesinden ve 

taban gövde birleşim yerinden fotoseller yardımı ile ölçülür. Verilen 

değerler dışında çıkan şişeler burada elenerek bunların üretime gitmesi 

engellenir. 

 

 Şişe çıkış tekeri: Şişeleri çıkış hattına verir. 

 

 
Resim 2.15: Transfer ünitesi 

 

 Şişirme ünitesi 

 

Preformlar, ısıtmadan sonra strech şişirme istasyonuna gelir. Burada pnömatik 

kontrollü, ayarlanabilir stroklu strech (germe) çubuk tarafından dikey germe şişirme 

operasyonu uygulanır. Aynı zamanda sıkıştırılmış hava ile orta basınçta (4-6 bar) pre blow 

ön şişirme işlemi yapılır. İkinci aşamada yüksek basınca (15- 40 bar) geçilerek şişirme işlemi 

tamamlanır. Dolayısıyla şişirme iki aşamada gerçekleşir. Sıkıştırılmış hava üflenerek 

mekanik aksiyal ve buna bağlı olarak radyal genleşme sağlanır. Şişirme hortumunun ucu, 

preformun boynuna yerleştirilir. İçeri verilen havanın dışarı kaçmaması, preform ağzına 

yerleştirilen bir conta ile sağlanır. Şişe üfleme ucu, silindir teçhizatı ile ön şişirme ve germe 

şişirme işlemi yapar. Bu teçhizat bir havalı düzendir. Üfleme ucu preformun ağzına 

yerleştirilir. Düzeneğin ortasından gergi mili geçer. Hava giriş ve çıkış kanalları gergi 

milinin etrafında bulunur. Ön şişirme ve şişirme işlemi sona erdiği zaman şişe boşalırken 

içeride oluşan hava, üfürücü uçtan çıkar.  
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Şişirme makinelerinde hava sisteminin başlıca görevleri; ön şişirme, şişirme ve ilgili şişirme 

fonksiyonlarını kontrol etmektir (Resim 2.16). 

 

 
Resim 2.16:  Şişirme ünitesi 

 

 Yardımcı üniteler 

 

Yardımcı ünite olarak PET taşıma konveyörleri, yükleme sistemleri, kurutma ve 

dozajlama sistemleri, soğutma sistemleri, toz yükleme sistemleri, kalıp şartlandırıcıları, PET 

kırıcı makineler, mikserler, sızdırmazlık test kontrol sistemi, silo ve yükleme sistemleri ve 

robotlar sayılabilir. Tüm yardımcı üniteler, PET şişe üretim otomasyonunu oluşturur. Her 

ünitenin yaptığı iş, genelde pnömatik ve mekanik sistemli mekanizmalarla yapılır. Makinede 

kalıp taşıyıcı grubunda hidrolik sistem de kullanılabilmektedir. Fakat makinenin genelinde 

güç ünitesi olarak pnömatik kullanılmaktadır. Alçak ve yüksek hava basınçları, pnömatik 

sistemle elde edilir. Ayrıca ham maddenin kurutulması, depolanması, karıştırılması, 

preformların taşınması, kalıplara yerleştirilmesi, PET şişelerin kontrolü, taşınması, 

depolanması, dolumu ve paketlenmesi yukarıda sayılan yardımcı ünitelerle 

gerçekleştirilmektedir (Resim 2.17). 

 

 
Resim 2.17: Yardımcı üniteler 

 

 Elektrik panosu ve kontrol paneli 

 

Strech enjeksiyon şişirme makineleri genellikle PLC (programlanabilir lojik kontrol)  
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kontrollüdür. Makinenin tüm çalışması PLC sistem ile yönetilir. Makine, yüksek hassasiyetli 

hareket kontrolü sağlayan yüksek performanslı PLC kontrolü ile çalışmaktadır. Bilgisayar ile 

çok kademeli enjeksiyon basıncı ve hızı tam olarak kontrol edilir. Makine operatörüne bütün 

proses parametreleri hakkında bilgi verir. Bu bilgiler; makine hızı, ısıtma modülünün 

sıcaklık eğrisi ve gözetlenen ısı toleransları, şişirme basıncı, gerdirme piminin hız eğrisi ve 

kalıbın ısısıdır. Elektrik panosu; makinenin dışında tesis edilmiş, dış etkenlerden yalıtılmış, 

makinenin ihtiyacı olan elektrik enerjisini istenilen değerlerde veren, elektrik devrelerinden 

oluşmuş ünitedir. Makinede bulunan sistemlere gerekli elektrik dağılımını sağlar (Resim 

2.18). 

 

 
Resim 2.18: Elektrik panosu ve kontrol paneli 

 

 Güvenlik ve koruma araçları 

 

Makine operatörün çalışma güvenliği için koruma panosu ile muhafaza edilmiştir. Bu 

pano çalışmayı engellemeyecek, emniyeti sağlayacak şekilde yapılmıştır. Üzerinde gerekli 

uyarı levhaları vardır. Makine çalışma anında oluşabilecek tüm hata ve arızaları operatöre 

alarmla iletecek sistemle donatılmıştır. Sistem, yağlamayı periyodik olarak ve otomatik 

yapar. Soğutma sistemi, makine ve kalıp için gerekli soğutma ayarlarını yapar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

 

 
Atölyenizde mevcut olan bir plastik enjeksiyon şişirme kalıbının montajını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp elemanlarını 

numaralandırınız. 

 
 

 Kalıp elemanlarının birleşme yüzeyleri 

yan yana gelecek şekilde 

numaralandırılmalıdır. 

 Numaralndırma, silinmeyecek şekilde 

numaratör ve çekiç yardımıyla 

yapılmalıdır. 

 

 Referans bağlantı konumlarını 

belirleyiniz. 

 

 Plastik enjeksiyon şişirme kalıp 

plakalarının montajında referans 

alınacak plaka ve yüzeylerin bağlantı 

konumlarını belirleyiniz. 

 Montaj sırasında numaraların aynı yönde 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kolon kilitleme pimi ve 

kolon kilitleme burcunu kalıp 

yarımına yerleştiriniz. 

 

 Deliğin, burç ve pimin ölçülerini konrol 

ediniz. 

 Deliklerin temiz olduğundan emin 

olunuz, pimde ve burçta kasıntı 

kontrolünü yapınız. 

 Kolon kilitleme pimini ve kolon 

kilitleme burcunu kalıp yarımındaki 

deliklere yerleştiriniz. 

 Pim ve burcu yerleştirirken tatlı sıkı 

hâlde montajını yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Çene kalıbını kalıp yarımına 

monte edip vidalayınız. 

 

 
 

 Çene kalıbının yerleşme yüzeyinin temiz 

ve vuruntusuz olduğunu kontrol ediniz. 

 Çene kalıbının temiz ve vuruntusuz 

olduğunu kontrol ediniz. 

 Çene kalıbını, numaralarına dikkat 

ederek yerleştiriniz. 

 Vida bağlantılarını yapmadan önce 

boşluklarını alarak dengeli bir şekilde 

sıkınız. 

 Kalıp taşıyıcı plakaları kalıp 

yarımına monte ediniz. 

 

 
 

 
 

 Pim ve burçlar kalıp yüzeyinden dışarı 

taşmayacak biçimde montajının yapılıp 

yapılmadığını kontrol ediniz. 

 Birleşme yüzeylerinin kontrolünü 

yaparak çapaksız ve temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 Montaj numaralarına dikkat ederek kalıp 

taşıyıcı plakasını kalıp yarımının üzerine 

yerleştiriniz. 

 Uygun ölçüdeki bağlantı vidalarını 

boşluklarını alarak yerlerine 

yerleştiriniz. 

 Vidaları, karşılıklı ve çapraz olarak 

kastırmadan sıra ile yeterli kuvvetle 

sıkınız. 

 Tüm vidaların sıkılı olduğundan emin 

olunuz. 

 

 Rekorları monte ediniz. 

 

 

 Soğutma deliklerine uygun 

standartlardaki rekorları hazırlayınız. 

 Rekorlara sızdırmazlık elemanını 

yerleştiriniz (Rekor contalı ise buna 

gerek yoktur.). 

 Rekorları deliğine diş atlatmadan 

düzgünce sıra ile takınız. 

 Çok fazla sıkarak dişlerini yalama 

yapmayınız, yeterli kuvvetle sıkınız.  
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 Taban kalıbını kalıp yarımları 

arasına monte ediniz. 

 

 

 

 
 

 Taban kalıbı yüzeyinin ve kalıp 

yarımında taban kalıbı yüzeyinin 

oturacağı kısmın temiz ve çapaksız 

olduğundan emin olunuz. 

 Taban kalıbını kalıp yarımları arsına 

yerleştiriniz. 

 Kalıp yarımlarının birleşme yüzeylerinin 

birbirine tam oturup oturmadığını 

kontrol ediniz. 

 Taban kalıbının monteli iken ileri ve geri 

hareket etmediğini kontrol ediniz. 

 Montajı yapılan kalıbı kontrol 

ediniz. 

 Kalıp elemanlarının birbiri ile kasıntı 

olmadan monte edilip edilmediğini 

kontrol ediniz. 

 Vidalarının yeterli şekilde sıkılıp 

sıkılmadığını kontrol ediniz. 

 Montaj sırasında kalıp boşluğunun tahrip 

olmadığından emin olunuz. 

 Kalıp yüzeylerini ve bilhassa kalıp 

boşluğunu koruyucu yağla yağlayınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
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Değerlendirme Ölçütleri  Ev

et 

Ha

yır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Kalıp elemanlarını numaralandırdınız mı?   

3. Referans bağlantı konumlarını belirlediniz mi?   

4. Kolon kilitleme pimi ve kolon kilitleme burcunu kalıp 

yarımına yerleştirdiniz mi? 
  

5. Çene kalıbını kalıp yarımına monte edip vidaladınız mı?    

6. Rekorları monte ettiniz mi?   

7. Taban kalıbını kalıp yarımları arasına monte ettiniz mi?   

8. Montajı yapılan kalıbı kontrol ettiniz mi?   

9. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz 

mi? 

  

10. Süreyi iyi kullandınız mı? (3 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 cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. Enjeksiyonla şişirme kalıplama sırasında birbirine sıkıca temas etmeyen yüzeylerden 

eriyik plastik malzeme taşar, çapak veya iz meydana gelir. Bu nedenle iki kalıp 

yarımının birleşme yüzeyleri taşlanmış olmalıdır. (   ) 

    

2. Kalıp sertliği giderilmeden parlatma yapılabilmesi için gaz hâline getirilmiş, tahrip 

gücü fazla olan maddelerin parlatılacak kalıp yüzeyine püskürtülmesi metodu 

uygulanır. (   )   

 

3. Kalıp yüzeyine frezeleme veya tornalama işleminden sonra parlatma pastası sürüldüğü 

zaman kalıp yüzeyi ayna parlaklığına ulaşır. ( ) 

 

4. Enjeksiyon şişirme kalıplamada kesintisiz besleme yapabilmek için preformların 

depolandığı bölüme hopper denir. (   ) 

 

5. Şişirme işleminde, gerdirmeli preformdan çubuk preformun tabanına hareketle beraber  

4 – 6 barlık basınçla ön şişirme (pre-blow) yapar, preformu uzatarak gerdirir. (   ) 

 

6. Şişirmede basınç, 15 – 40 bar arasında artırılarak preformun kalıp boşluğu 

yüzeylerinde şişerek biçimlenmesi gerçekleşir. (   ) 

 

7. Prefom şişirmede genellikle polipropilen ham maddesi kullanılır. (   ) 

 

8. Preform, değişik duvar kalınlığına sahip PET şişelerin şişirilmeden önce enjeksiyon 

kalıplarında ön biçimlendirilmiş tüp şeklindeki ürünlerdir. (   ) 
 

9. Preformlar fırında 190 ila 200 derece arasında ısıtılır. (   ) 

 

10. Strech enjeksiyon şişirme makineleri genellikle PLC kontrollüdür. (   ) 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Atölyede bulunan bir plastik enjeksiyon şişirme kalıbının parçalarını inceleyerek 

numaralandırınız ve montajını yapınız. 

 

 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp elemanlarını numaralandırınız. 

 
 

 Kalıp elemanlarının birleşme 

yüzeyleri yan yana gelecek şekilde 

numaralandırılmalıdır. 

 Numaralar silinmeyecek şekilde 

numaratör ve çekiç yardımıyla 

yapılmalıdır. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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 Referans bağlantı konumlarını 

belirleyiniz. 

 

 Plastik enjeksiyon şişirme kalıp 

plakalarının montajında referans 

alınacak plaka ve yüzeylerin bağlantı 

konumlarını belirleyiniz. 

 Montaj sırasında numaraların aynı 

yönde olmasına dikkat ediniz. 

 Kolon kilitleme pimi ve kolon 

kilitleme burcunu kalıp yarımına 

yerleştiriniz. 

 

 Deliğin, burç ve pimin ölçülerini 

konrol ediniz. 

 Deliklerin temiz olduğundan emin 

olunuz, pimde ve burçta kasıntı 

kontrolü yapınız. 

 Kolon kilitleme pimini ve kolon 

kilitleme burcunu kalıp yarımındaki 

deliklere yerleştiriniz. 

 Pim ve burcu yerleştirirken tatlı sıkı 

hâlde montajını yapınız. 

 

 Çene kalıbını kalıp yarımına monte 

edip vidalayınız. 

 

 
 

 Çene kalıbının yerleşme yüzeyinin 

temiz ve vuruntusuz olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Çene kalıbının temiz ve vuruntusuz 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Çene kalıbını numaralarına dikkat 

ederek yerleştiriniz. 

 Vida bağlantılarını yapmadan önce 

boşluklarını alarak dengeli bir şekilde 

sıkınız. 

 Kalıp taşıyıcı plakaları kalıp yarımına 

monte ediniz. 

 

 
 

 Pim ve burçlar kalıp yüzeyinden 

dışarı taşmayacak biçimde montajının 

yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz. 

 Birleşme yüzeylerinin kontrolünü 

yaparak çapaksız ve temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 Montaj numaralarına dikkat ederek 

kalıp taşıyıcı plakayı kalıp yarımının 

üzerine yerleştiriniz. 

 Uygun ölçüdeki bağlantı vidalarını 

boşluklarını alarak yerlerine 

yerleştiriniz. 

 Vidaları, karşılıklı ve çapraz olarak 

kastırmadan sıra ile yeterli kuvvetle 

sıkınız. 
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 Tüm vidaların sıkılı olduğundan emin 

olunuz. 

 

 Rekorları monte ediniz. 

 

 

 
 

 Soğutma deliklerine uygun 

standartlardaki rekorları hazırlayınız. 

 Rekorlara sızdırmazlık elemanını 

yerleştiriniz (Rekor contalı ise buna 

gerek yoktur.). 

 Rekorları deliğine diş atlatmadan 

düzgünce sıra ile takınız. 

 Çok fazla sıkarak dişlerini yalama 

yapmayınız, yeterli bir kuvvetle 

sıkınız. 

 

 Taban kalıbını kalıp yarımları arasına 

monte ediniz. 

 

 

 

 
 

 Taban kalıbı yüzeyinin ve kalıp 

yarımında taban kalıbı yüzeyinin 

oturacağı kısmın temiz ve çapaksız 

olduğundan emin olunuz. 

 Taban kalıbını kalıp yarımları arasına 

yerleştiriniz. 

 Kalıp yarımlarının birleşme yüzeylerinin 

birbirine tam oturduğunu kontrol ediniz. 

 Taban kalıbının monteli iken ileri ve geri 

hareket etmediğini kontrol ediniz. 

 Montajı yapılan kalıbı kontrol ediniz.  Kalıp elemanlarının birbiri ile kasıntı 

olmadan monte edilip edildiğini 
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kontrol ediniz. 

 Vidalarının yeterli şekilde sıkılıp 

sıkılmadığını kontrol ediniz. 

 Montaj sırasında kalıp boşluğunun 

tahrip olmadığından emin olunuz. 

 Kalıp yüzeylerini ve bilhassa kalıp 

boşluğunu koruyucu yağla 

yağlayınız. 

 
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 Hayı

r 

1. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Plastik enjeksiyon kalıbı parçalarını incelediniz mi?   

3. Parçaların birbiri ile birleşen kısımlarına numara 

verdiniz mi? 

  

4. Kalıp yüzeylerini temizlediniz mi?   

5. Kalıp yüzeyinde vuruntu olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi? 

  

6. Parçaların montajını sıra ile yaptınız mı?   

7. Bağlantıları doğru yaptınız mı?   

8. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz 

mi?  

  

9. Süreyi iyi kullandınız mı? (8 saat)   

 
DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

 

1 D 

2 B 

3 D 

4 C 

5 B 

6 D 

7 A 

8 B 

9 C 

1

0 

D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 
 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 Y 

1

0 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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