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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 543M00247 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI Fiziksel Kontrol Uygulamaları 

MODÜLÜN TANIMI 
Plastiklere uygulanan kalite kontrol ve test yöntemleri ile 

ilgili bilgilerin verildiği  bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Plastiklerin fiziksel kontrollerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında plastiklerin 

fiziksel kontrollerini yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Plastiklerin fiziksel özelliklerini TSE standartlarına 

uygun olarak belirleyebileceksiniz. 

2. Plastik ürünlerin hassas ölçümlerini istenilen 

hassasiyete göre yapabileceksiniz. 

3. Plastik ürünlerin çekme özelliklerini malzeme cinsine 

göre ayırt edebileceksiniz 

4. Plastik ürünlerde oluşabilecek çökmeleri ürün 

özelliklerine uygun olarak tespit edebileceksiniz. 

5. Plastik ürünlerde oluşabilecek çapakları ürün 

hassasiyetine uygun olarak tespit edebileceksiniz. 

6. Plastiklerin renk değerlerini TSE standartlarına uygun 

olarak belirleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Kalite kontrol laboratuvarı 

Donanım: Uygun test ekipmanları ve 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. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Plastik ürün kullanımının günlük yaşamımızda hızla arttığını, plastik sektörünün 

ülkemizde yaygınlaşarak büyüdüğünü görmekteyiz.  Hızla büyüyen plastik sektöründe 

kalitenin, güvenin, üretimin ve iş performansının artması için Plastik Teknolojisi alanını 

tercih etmiş, bu alanda eğitim almış kişilere ihtiyaç vardır. 

 

Kalite Kontrol Testleri, Plastik Teknolojisi alanında önemli bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Plastiğin günlük yaşamımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği göz önüne 

alındığında bu önem daha da iyi anlaşılır. Günümüzde kullandığımız birçok ürünün ham 

maddesi plastiktir. Hâl böyle olunca değişik amaçlar için kullanılan plastik malzemelerin 

işlenmesi kadar uygun nitelikleri taşıması da önemlidir. Üretim sürecinde bu özelliklerin 

ölçülebilmesi donanımlı bir laboratuvarın mevcut olmasına bağlıdır. Böyle bir yapıdaki 

laboratuvar cihazlarının kullanımı doğru bilgilerle donanmış kalifiye teknisyenler 

aracılığıyla gerçekleştirilebilir. 

 

Fiziksel Kontrol Uygulamaları modülü bu yöndeki becerilerin bir kısmının 

kazandırılması için hazırlanmış bir modüldür. Bu modülü tamamladığınız zaman sizler 

laboratuvar ortamında çekme testi, darbe testi, plastik malzeme sertlik testi, yoğunluk 

belirleme gibi iş ve işlemleri yapabileceksiniz. Bununla beraber mikrometre mastar gibi 

ölçüm aletlerini kullanabileceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, sizlerin plastik malzemeyi daha 

iyi tanımanıza, bu modülden kazandığınız bilgi ve becerilerle ilgili sorunları gidermenize 

yardımcı olacaktır. 

 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri kazandığınızda plastik işleme alanında daha 

nitelikli elemanlar olarak yetişecek, üretime ve ülke kalkınmasına katkıda bulunacaksınız.   

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Plastiklerin fiziksel özelliklerini TSE standartlarına uygun olarak 

belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki plastik kalite kontrol laboratuarı olan  işyerlerini ziyaret ederek 

kalite kontrol laboratuarı özelliklerini araştırınız. 

 Test cihazlarının laboratuvar içerisindeki yerleşim durumunu  araştırınız. 

1. PLASTİKLERİN FİZİKSEL 

ÖZELLİKLERİ 
 

1.1. Kalite Kontrol 
 

Kalite kavramı, net bir tanıma sahip değildir ancak bakış açılarına göre pek çok tanımı 

yapılmaktadır. 

 

1.1.1. Kalite ve Kontrol  
 

Bunlardan bazıları şöyledir: 

 

 Felsefi yönünden tanımı: Kalite bir düşünce veya madde 

değildir.Tanımlanamaz fakat ne olduğu bilinir. 

 Müşteri bazlı tanımı: Kalite, ihtiyaçları karşılama yeteneğidir. Belli bir 

ürünün,belli bir müşterinin ihtiyacını karşılama derecesidir. Ürünün, müşteri 

tercihlerine uygunluğudur.  

 Üretim bazlı tanımı: Kalite isteklere uygunluktur. İlk seferde doğrusunu 

yapmaktır.   

 Değer bazlı tanımı: Kalite, kabul edilebilir bir maliyete sahip mükemmellik 

derecesidir.  

 

Genel olarak kalitenin pek çok tanımı yapılmıştır.Bu tanımlar, tanımları yapanlar 

tarafından zamanla geliştirilmektedir.Aşağıdaki tanımlarda farklı zamanlarda, değişik kişi ve 

kuruluşların farklı bakış açılarına göre yaptığı tanımlardır. 

 

 Kalite,kullanıma uygunluktur (J.M. JURAN,1992). 

 Kalite,bir ürün veya hizmetin değeridir(FEIGENBAUM). 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

KAYNAKÇA 

ARAŞTIRMA 
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 Kalite,bir ürün ya da hizmeti ekonomik yoldan üreten ve tüketici isteklerine 

cevap veren bir üretim sistemidir (JIS-Japon Sanayi Standartlar Komitesi). 

 Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama 

kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır(ISO 8402-TS 9005). 

 Kalite, bir hizmetin veya ürünün isteklere uygunluk derecesidir(EOQC -Avrupa 

Kalite Kontrol Organizasyonu). 

 Kalite, bir mal veya hizmetin belirli gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini 

ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür(ASQC – Amerikan Kalite Kontrol 

Derneği). 

 

Kalite kavramının üzerine oturduğu temeller 

 

 Her işletme kâr amaçlı kurulur ve kâr etmenin en büyük şartı pazarda pay sahibi 

olmaktır. Pazarda pay sahibi olmak ise diğer işletmelerle rekabet edebilmeye 

bağlıdır. 

 

 Bu noktada rekabet unsurlarını göz önüne getirecek olursak karşımıza üç önemli 

kavram çıkıyor. Bunlar: “kalite”, “fiyat” ve “zaman”dır. 

 

 Bu kavramlar birbirini destekleyen üçlü sacayağı gibidir. Ürün kalitesi arttıkça 

müşterinin ödeme gücünü zorladığı ya da biraz daha fazla ödeme yapabildiği 

bilinmektedir. 

 

 Aynı noktada müşteri için zamanında teslimat ve üretim hızı da önemli 

unsurlardır. 

 

 Kalite, her ne kadar insanlık tarihi boyunca insanlığın bir parçası olmuşsa da 

kavram olarak “kontrol” ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. 

 

 İlk zamanlar üretimde çalışan operatör tarafından hata ve hasar kontrolleri 

yapılmış ve “kalite” sağlanmaya çalışılmıştır. Zaman geçtikçe ve teknolojik 

gelişmeler yaşandıkça hatasız ve hasarsız üretim önem kazanmış, dolayısıyla 

ustabaşı “kalite” kontrol yapmaya başlamıştır. 

 

 İşletmeler, müşterilerine hatasız ürün verebilmek ve geleceğe yönelik olarak 

pazarlarını koruyup geliştirebilmek amacıyla “kalite kontrol” bölümleri 

oluşturmuşlardır.  

 Genellikle işletmelerde kalite kontrol faaliyetleri üç aşamada 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 1.Aşama 

 Giriş kontrol: İşletmeye dışarıdan temin edilen ham madde ve yardımcı 

maddelerin kalite kontrolden geçmesidir.Bu amaçla işletmenin ihtiyacı 

olan ham maddelerin teknik özelliklerini ifade eden teknik şartnameler 

hazırlanır. Bu şartnamelere uygun alım yapılması sağlanır. Giriş 

kontrolda ise bu özelliklere uyup uymadığı kontrol edilir. Uygunsa 
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işletmeye giriş izni verilir. Uygun değilse tedarikçiye(ham maddenin 

temin edildiği firma) iade edilir. 

 2.Aşama 

 Proses kontrol: Diğer bir ifade ile üretim sırasında yapılan kontrolleri 

içerir. İşletmelerde ürünün kalitesini etkileyen birçok unsur mevcuttur. 

İşte üretim sırasında kaliteyi etkileyen nedenler varsa bunlar tespit edilir. 

Bu özelliklerin istediğimiz değerler içersinde olup olmadığı kontrol edilir. 

Örneğin, bir plastik işletmesinde en önemli hususlardan biri soğutma 

suyu sıcaklığıdır. Diğer önemli husus extrüder plastik makinelerinde 

işleme sıcaklıklarıdır. Bu sıcaklık değerlerinin belli zaman aralıkları ile 

kontrol edilmesi kaliteli ürünün devamlılığı açısından önemlidir. 

 3.Aşama 

 Son (final) kontrol: Bitmiş ürün üzerinde yapılan muayene ve deneyleri 

içerir. Muayene ve deneyler önceden belirlenmiş şartlara göre yapılır. Bu 

şartlar genellikle ürün standartlarında tanımlanmıştır. Bitmiş ürün 

üzerinde yapılması gereken muayene ve deneyler laboratuvarda 

gerçekleştirilir.Testleri geçen ürünler uygun kabul edilip stok sahasına 

gönderilir.Testlerden geçmiyen ürünler ise uygun ürünlere karışmaması 

için red etiketi ile tanımlanır ve ayrılır. 

 

Uygunsuz bir ürün çıkması durumunda bu uygunsuzluğun nedenleri araştırılır.Tespit 

edilen hususlar süratle giderilir. Amaç aynı hatanın bir daha tekrarını önlemektir. 

 

Kalite kavramı insanların ve sistemlerin "hata yapması" ve "mükemmele ulaşma 

isteği" gerçeğinden ortaya çıkmıştır. Latince nasıl oluştuğu anlamına gelen "Qualis" 

kelimesinden türemiş ve "Qualitas" kelimesiyle ifade edilmiştir. 

 

Kalite bir mal veya hizmetin müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilme 

yeteneğidir. 

 

Kalite kontrol, ölçtüğümüz gerçek kalite performansı ile standardın/ üretici firmanın 

ya da müşterinin talep ettiği kalite ölçütlerinin karşılaştırılması ve fark üzerinde önlem 

almayı içeren sürekli bir süreçtir. 

 

1.1.2. Kalite Kontrol Laboratuvar ve Özellikleri  

 

Resim 1.1: Kalite kontrol laboratuvarı 
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Yukarıda üç aşamada bahsedilen kalite kontrol faaliyetlerini yerine getirmek için 

ölçme ve test cihazlarına  ihtiyaç vardır.vBu ölçme ve test cihazlarının bulunduğu yere ise 

kalite kontrol laboratuvarı denir. 

 

Kalite kontrol laboratuvarının şirket içinde çok önemli bir yeri vardır. Bu bölümün 

önemli birtakım özelliklere sahip olması gereklidir. Bunlar: 

 

 Yerleşim yeri tozsuz, titreşimsiz ve sessiz bir ortamda olmalıdır. 

 İşletmenin kapasitesine göre yeterli büyüklükte olmalıdır. 

 Temiz ve bakımlı olmalıdır. 

 Laboratuvar sıcaklığı 23 derece,  % 50 nemde olacak şekilde klimatize 

edilmelidir. 

 İçinde yeterli ölçme ve test cihazları ile donatılmış olmalıdır. 

 Ölçme ve test cihazlarının kalibrasyonları yapılmış olmalıdır ve sürekliliği 

sağlanmalıdır. (Kalibrasyonun anlamı,  ölçme veya test cihazlarının 

ölçümlerinin doğruluğunun kontroludur.) 

 Ölçme ve testlerin nasıl yapılacağını belirten yazılı talimatları olmalıdır. 
 Ölçme ve test cihazlarının nasıl kullanılacağına dair yazılı kullanma talimatları 

bulunmalıdır. 

 Ölçme ve testleri yapan personel, bu konuda eğitim almış olmalıdır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Resim 1.2: Kalite kontrol laboratuvarı 

Yukarıdaki plastik test laboratuvarında yapılacak bir kalite kontrol işleminde uyulması 

gereken basamaklara dikkat ederek Resim 1.2’de görülen laboratuvar uygulama 

basamaklarını yapınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Laboratuvar ortamı uygulama amacını 

belirleyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

  Çalışma sırasında kullanacağınız cihazları 

ve diğer araç ve gereçlerinizi  

öğretmeninizi bilgilendirerek temin ediniz. 

 Laboratuvar sistemin çalışma 

konumlarını belirleyiniz. 

 Laboratuvar cihazlarının görev dilimlerine 

göre hareket konumlarını belirleyiniz. 

 Yardımcı ekipmanların kullanım 

talimatlarını örgeniniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvar ortamı çalısma prensiplerini uygulayabildiniz mi?   

2. Laboratuvar cihazlarını  kavrayabildiniz mi?   

3. Laboratuvar cihazı yardımcı ekipmanlarını tanıyabildiniz mi?   

 

 

 

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. Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol laboratuvarı özelliklerinden biri değildir? 

A) Yerleşim yeri tozsuz, titreşimsiz ve sessiz bir ortamda olmalıdır. 

B) İşletmenin kapasitesine göre yeterli büyüklükte olmalıdır. 

C) Temiz ve bakımlı olmalıdır. 

D) Laboratuvar sıcaklığı oda sıcaklığında olmalıdır. 

 

2. İşletmeler kalite kontrol faaliyetlerini kaç aşamada gerçekleştirir? 

A) Bir aşamada  

B) İki aşamada  

C) Üç aşamada  

D) Dört aşamada 

 

3. Kalite isteklere uygunluktur tanımı  aşağıdakilerden hangisine uygun bir tanımdır?  

A) Felsefi yönünden kalite tanımı 

B) Değer yönünden kalite tanımı 

C) Müsteri bazlı kalite tanımı 

D) Üretim bazlı kalite tanımı  

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. İşletmeler, müşterilerine hatasız ürün verebilmek ve geleceğe yönelik olarak 

pazarlarını koruyup geliştirebilmek amacıyla .......................... bölümleri oluşturmuşlardır. 

 

5. ..................... ölçtüğümüz gerçek kalite performansı ile standardın/ üretici firmanın ya 

da müşterinin talep ettiği kalite ölçütlerinin karşılaştırılması ve fark üzerinde önlem almayı 

içeren sürekli bir süreçtir. 

 

 

 

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. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Plastik ürünlerin çekme özelliklerini malzeme cinsine göre ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizdeki plastik kalite kontrol laboratuvarı olan  işyerlerini ziyaret ederek 

çekme deneyi uygulamalarını araştırınız . 

 Darbe deneyi uygulamalarını araştırınız. 

 

2. PLASTİK ÜRÜNLERİN ÇEKME 

ÖZELLİKLERİ 
 

2.1. Fiziksel Test Yöntemleri  
 

Plastik malzemelerin laboratuvar ortamında özelliklerinin daha iyi anlaşılması için 

uygulanan test yöntemlerini ifade eder.  

 

2.1.1. Çekme Deneyi 
 

Çekme deneyi, malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn bilgilerini saptamak 

ve malzemelerin özelliklere göre sınıflandırılmasını sağlamak amacı ile geniş çapta 

kullanılır. Çekme deneyi standartlara göre hazırlanmış deney numunesinin tek eksende, 

belirli bir hızla ve sabit sıcaklıkta koparılıncaya kadar çekilmesidir. Deney sırasında, standart 

numuneye devamlı olarak artan bir çekme kuvveti uygulandığında, aynı esnada da 

numunenin uzaması kaydedilir. 
 

Çekme deneyi sonucunda numunenin temsil ettiği malzemeye ait aşağıdaki mekanik 

özellikler bulunabilir. 

 
 Elastisite modülü  

 Elastik sınırı  

 Rezilyans  

 Akma gerilmesi  

 Çekme dayanımı  

 Tokluk  

 % uzama  

 % kesit daralması 

 

Deney sonuçlarının irdelenmesinde, numunenin alındığı malzemenin durumu yanısıra, 

alınan numunede de şu hususları bilinmesi faydalıdır: 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Numunenin alındığı bölgeler  

 Numunenin alınış şekli  

 Numunenin hazırlanış şekli  

 

Çekme deneyine tabi tutulacak numunelerin şekil ve boyutları standartlarda 

belirtilmektedir. Deney sonuçlarının belirli bir standarda uyma zorunluğu vardır. Sonuçlar, 

numune boyut ve biçimine göre değişiklik arz edebilir. Numuneler iki kısımdan ibarettir. 

 

 Numunenin baş kısımları: Yük tatbik edilmek için tutulan kısımlardır ve diğer 

bölgeye göre daha büyük boyutludur. 

 

 Numunenin orta kısmı: Yük tatbik edildiğinde deformasyonun yer alması arzu 

edilen daha küçük boyutlu bölgedir. Deney sonuçları bu kısımda yapılan 

ölçmelerle tespit edilir. Numunenin bu kısmında, kesit ile uzunluk arasında belli 

bir ilişki vardır. 

 

Resim 2.1: Test çubuğu 

d 0 = Numune çapı  

d 2 = Basamak kısmının çapı = 1,2 d 0  

d 1 = Baş kısmının çapı = 1,75 d 0  

L v = İnceltilmiş kısmın çapı = L 0 + d 0  

L 0 = Ölçü uzunluğu = 5 d 0  

L t = Toplam uzunluk  

h = Basamak kısmının uzunluğu = d 0 

g = Baş kısmının uzunluğu = d 0 + 5 mm  

 

Plastiklerin çekme testi DIN 53455’e göre yapılmaktadır. 

Malzemeye bağlı olarak çekme çubuğunu çekme hızları sırasıyla 

 v=1,2,5,10,20,50,100,200,500 mm/dk.dır. Malzeme karşılaştırması yapılırken aynı hızlarda 

çekilmiş olması gerekir. 

 

İlgili standartta üç farklı geometride çekme çubuğu tanımlanmıştır: 

 

 Folyo ve kompozit katkılı plakalar için 15 mm gemişliğinde ve 170 mm 

uzunluğunda ve kalınlığı 3-4 mm olan dikdörtgen kesitli çubuk kullanılır. 
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 Yumuşak PVC veya elastomerler için genişliği 25 mm(bağlama genişliği), 

uzunluk 115 mm, dar kesit genişliği 6 mm, dar kesit uzunluğu 33 mm, R1 =14 

mm, R2=25 mm 

 

 Sert PVC, sert termoplastikler ve termosetlerde için genişliği 20 mm(bağlama 

genişliği), uzunluk 150 mm, dar kesit genişliği 10 mm, dar kesit uzunluğu 60 

mm, R1 =60 mm,  

 

2.1.1.1. Çekme Deneyi Yapılışı 

 

 

Resim 2.2: Plastik  test  cihazı 

Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır. Bunlardan en önemlisi 

“çekme deneyi”dir.Çekme deneyinin amacı, malzemelerin yük altındaki elastik ve plastik 

davranışlarını belirlemektir. Bunun için boyutları standartlara uygun resimde gösterilen 

deney parçası, çekme cihazına bağlanarak çekme kuvvetleri uygulanır. 

 

 

Resim 2.3: Plastik  test  çubuğu 

 

Çekme cihazı esas olarak birbirine göre aşağı ve yukarı hareket edebilen, deney 

parçasının her iki ucundan bağlandığı iki çene ve bunlara hareket veya kuvvet veren, bu iki 

büyüklüğü ölçen ünitelerden oluşur. Çenelerden birisi sabit hızda hareket ettirilerek deney 

parçasına değişken miktarlarda çekme kuvveti uygulanır ve bu kuvvete karşılık gelen uzama 

kaydedilir. 
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Şekil 2.1: Plastik  test  çubuğu uzama grafiği 

Bu şekil bir çekme testinin grafiğe dökülmüş hâlidir.Yatay eksende malzemenin 

uzama miktarı, dikey eksen ise malzemeye uygulanan kuvvetin miktarını gösterir. 

 

P noktasına kadar malzeme elastik davranış içindedir yani kuvvet kaldırılınca uzama 

sıfırlanır. Elastik davranış E “Elastik Limiti” noktasında sona erer. 

 

E’den sonra kalıcı yani plastik deformasyonlar başlar. 

 

Y noktasında malzeme akar. Akma noktasında kuvvet aynı iken büyük miktarda 

plastik deformasyon oluşur. Akan malzeme “çalışma sertleşmesi”ne uğrar ve daha mukavim 

hâle gelerek daha fazla kuvvet alabilir hâle gelir. 

 

Bu malzeme üzerindeki kuvvet daha da arttırılarak U noktasına ulaşılır. U noktası 

“maksimum gerilme” noktası olup burada malzeme kesitinde daralmalar başlar. 

 

Numune genellikle kontrolsüz bir şekilde K noktasına ilerler ve orada kopar. 

Malzeme kopana kadar önemli miktarda deformasyona uğradıysa “sünek”, az deforme 

olmuşsa “gevrek” yapıya sahiptir. 

 

Tanımlar 

 

Gerilme (σ): Birim alana etkiyen yük anlamına gelir ve aşağıdaki formülle hesaplanır. 

0A

P
  

P = Yük (kgf) 

A= Numunenin kesit alanı (cm
2
) 
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Elastisite Modülü (E): Malzemenin dayanımının (mukavemetinin) ölçüsüdür.  




E  

Malzemeye kuvvet uygulandığında, malzemede meydana gelen uzamalar elastik 

sınırlar içinde gerilmelerle orantılıdır. Buna “Hooke Kanunu” adı verilmektedir. Elastisite 

modülü malzemeye ait karakteristik bir özelliktir. 

 

Akma dayanımı (
a
): Uygulanan çekme kuvvetinin yaklaşık olarak sabit kalmasına 

karşın, plastik şekil değiştirmenin önemli ölçüde arttığı ve çekme diyagramının 

düzgünsüzlük gösterdiği kısma karşı gelen gerilme değeridir. 

0A

Pa
a   

Boruluk uygulamalarda kullanılan bazı plastik malzemelerde akma dayanımı yaklaşık 

olarak, 

PVC (Polivinil klörür) : 420 kgf/cm
2
 

Yüksek yoğunluklu polietilende : 230 kgf/cm
2
 

Orta yoğunluklu polietilende       : 190 kgf/cm
2
 

Alçak yoğunluklu polietilende     : 120 kgf/cm
2
 

Random Polipropilende                : 240 kgf/cm2 

 

Çekme dayanımı (ç): Bir malzemenin kopuncaya veya kırılıncaya kadar 

dayanabileceği en yüksek çekme gerilmesi olarak tanımlanır. Bu gerilme, çekme 

diyagramındaki en yüksek gerilme değeri olup aşağıdaki formül ile bulunur. 

0

max

A

P
ç   

Kopma gerilmesi (σK): Numunenin koptuğu andaki gerilme değeridir.  

0A

PK
K   
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Şekil 2.2: Düşük karbonlu yumuşak bir çeliğin çekme diyagramı 

Yüzde kopma uzaması (KU): Çekme numunesinin boyunda meydana gelen en 

yüksek yüzde plastik uzama oranı olarak tanımlanır. Çekme deneyine tabi tutulan 

numunenin kopan kısımlarının bir araya getirilmesi ile son boy ölçülür ve boyda meydana 

gelen uzama,  

0LLL k   

bağıntısı ile bulunur. Burada Lo numunenin ilk ölçü uzunluğunu, Lk ise numunenin 

kırılma anındaki boyunu gösterir. Kopma uzaması ise  

100(%)
0

x
L

L
KU


  

bağıntısı yardımıyla belirlenir. Bu değer malzemenin sünekliğini gösterir. 

Boruluk uygulamalarda kullanılan bazı plastiklerin kopma uzama değerleri ise 

polietilen ve polipropilen gibi plastikler yüksek uzama özellikleri gösterir.İlk boyunun 

yaklaşık 5 katı kadar uzayabilir. 

PVC gibi plastik malzemeler ise sert malzeme olduklarından ilk boyunun ancak 1 katı 

kadar uzayabilir. 

 

2.1.2. Çentikli Darbe Mukavemeti 
 

Çentik darbe deneyinde amaç, malzemenin bünyesinde muhtemelen bulunacak bir 

gerilim konsantrasyonunun (gerilim birikiminin) darbe sırasında çentik tabanında suni olarak 

teşkil ettirilip malzemenin bu durumda dinamik zorlamalara karşı göstereceği direnci tayin 

etmektir. 
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Çentikli bir numune zorlandığı zaman, çentiğin tabanında dik bir gerilim meydana 

gelir. Kırılmanın başlaması, bu gerilimin etkisi ile olur. Numunenin kırılabilmesi için bu dik 

(normal) gerilimin, kristalleri bir arada tutan veya kristallerin kaymasına karşı koyan kohezif 

dayanımdan fazla olması gerekir. Numune, plastik biçim değiştirmeğe fırsat bulamadan bu 

hâl meydana gelirse buna gevrek kırılma denir. Burada kırılan yüzey, düz bir ayrılma 

yüzeyidir. 

 

Deney esnasında, numune kırılmadan önce çoğu zaman plastik biçim değiştirme 

meydana gelir. Uygulanan kuvvet etkisi ile normal (dik) gerilime ilaveten, bununla yaklaşık 

olarak 45° farklı bir kayma gerilimi etki etmeğe başlar. Kayma gerilimi, kayma dayanımını 

(kritik kayma gerilimi) aştığı an, elastik (esnek) özellik sona erer ve plastik biçim değiştirme 

başlar. Bu durumda önce plastik biçim değiştirme, daha sonra kırılma meydana gelir. Buna 

sünek kırılma hâli denir ve kırılma yüzeyi girintili çıkıntılı bir görünüştedir. 

 

Çentikli darbe deneyleri genellikle iki türde yapılmaktadır: 

 

 Charpy darbe deneyi 

 0zod darbe deneyi 

 

2.1.2.1. Charpy Darbe Deneyinin Amacı 

 

Yavaş ve sürekli artan tek eksenli gerilme altında sünek veya tok olarak davranan bir 

malzeme değişik koşullarda gevrekleştirilebilir. Malzemelerin gevrek kırılma etkisinde yeter 

tokluğa veya plastik şekil değişikliğine sahip olup olmadığının tespiti için çentik darbe 

(vurma) yöntemi uygulanır. Vurma deneyi, çelik ve çelik döküm malzemeler için 

yapılabildiği gibi demir dışı metaller içinde yapılabilir. Yöntemin basit resmi aşağıdaki 

gibidir. 

 

Resim 2.4: Çentik darbe cihazı 
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2.1.2.2. Tanımlamalar ve Teorik Bilgi 

 

Malzemelerin darbeye dayanımını belirlemek için çentik darbe deneyi olarak da 

adlandırılan deneyler kullanılmaktadır. Deneylerde kullanılacak örnekler üzerinde gerilme 

yığılmasını sağlamak üzere çentik açılır. Uygulamada metaller için en çok kullanılan 

darbeye dayanıklılık deneyi Charpy deneyidir. 

 

Charpy darbe deneyi, büyük ani bir darbe nedeniyle malzemenin absorbe ettiği 

enerjinin miktarını ölçer ve malzemenin gevrekliğini değerlendirmede kullanılır. Hatalı ısıl 

işlem veya başka nedenlerden doğan kırılganlığı çekme deneyi ile tespit etmek mümkün 

olmayabilir. Çentik darbe deneyi ile bu kırılganlık rahatlıkla gözlenebilir. Gevrek 

malzemeler sünek malzemelere göre daha az enerji depolar ve kırılır. Sünek malzemelerde 

kırılma yüzeyi girintili çıkıntılı bir hâl alırken gevrek malzemelerde kırılma yüzeyi daha 

pürüzsüzdür. 

 

Deneyde belirli ağırlıktaki tokmaklı bir pandül belirli bir h2, yüksekliğinden serbest 

olarak daha aşağıda mesnet üzerine konmuş, malzeme örneği üzerine düşürülür. Tokmak 

yörüngesi üzerindeki zayıflatılmış kesitinden örneği kırarak yoluna devam eder ve çarpma 

nedeniyle potansiyel enerjinin bir kısmını kaybettiğinden h2 den küçük bir h1 yüksekliğine 

çıkar. Şekilde gösterilen numunede zayıflatılmış kesitin çentik derinliği, açısı deney 

sonuçlarını etkilemektedir. Genellikle çentik 2 mm derinlikli ve 45º açılıdır. Çentik dibi 

eğrilik yarıçapı 0,25 mm’dir. Tokmağın çıktığı yükseklik yutulan enerji arttıkça azalacaktır. 

Deney sırasında yutulan enerji birim alana düşen enerji ile ifade edilir. Sünek malzemeler 

gevrek malzemelere kıyasla çok daha fazla enerji yutar. 

 

 

Resim 2.5: Charpy deneyi için hazırlanmış çentikli numune  

Resim 2.5’te görülen sistemde, P ile pandülün(numune) ağırlığı, W ile malzemenin 

kırılması için harcanan iş gösterilir ve sürtünme gibi diğer etkiler ihmal edilirse aşağıdaki 

bağıntı kurulabilir. 

WhPhP  12 ..  

 

Benzer bir darbeye dayanıklılık deneyi de İzod deneyidir. İzod ve Charpy deneyleri 

arasındaki fark, numunenin boyutu, mesnetleniş ve yükleniş şeklidir.  
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Resim 2.6: İzod ve Charpy deneylerindeki numune ve yükleme şekilleri 

 

2.1.2.3. Deneyin Yapılışı 

 

Deney, sarkaçlı vurma cihazında yapılır. Cihazın sarkaç çekici önceden belirlenmiş bir 

H yüksekliğinden düşer ve en alt noktada arka yüzüne vurduğu çentikli numune parçasını 

eğmeye zorlar. Burada çekiç, hava ve çekicin sap kısmının yataklandığı yerde oluşan 

sürtünmeleri yenmesi gerekmektedir ve bundan dolayıdır ki çekiç numuneye vurmadan önce 

enerjisinde belli miktarda kayıplar ile karşılaşır. Deney parçasının kırılması veya desteklerin 

arasından şekil değiştirerek geçmesi için sarkaç enerjisinin bir kısmı kırma işi olarak 

tüketilir. Bu değer cihaz göstergesinden doğrudan doğruya okunur. Deneydeki işlem sırası 

aşağıdaki gibidir: 

 

 Deney için uygun standartlarda hazırlanmış deney numunesi alınır. 

 Numune çentik kısmı çekicin vuracağı yönün tersine doğru, çentik mesnetlerin 

tam ortasına doğru gelecek şekilde yerleştirilir. 

 Çekiç düşey konuma getirilecek şekilde en üst noktaya kaldırılır ve enerji 

göstergesinin  skalası sıfırlanacak şekilde ayarlanır.  

 Daha sonra çekiç sistemini ayakta tutan mandal çekildi ve çekiç serbest olarak 

harekete geçirilir. 

 Vurma işi olarak harcanan enerji deney makinesinde ki skaladan okunur. 

 İstenenler her bir numune için harcanan enerji miktarları belirtilmelidir. 

 Numunelerin kırılma yüzeyleri incelenmelidir. 

 Depolanan enerji miktarları ve kırılma yüzeyleri incelenerek malzemelerin 

gevrek ve sünekliliği ile ilgili yorum yapılmalıdır. 
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2.1.3. Çevresel Baskıyla Kırılmaya Dayanım 
 

Kısaca ESCR testi olarak da tanımlanır. Polietilen malzeme belirli şartlar altında ve 

sabun, ıslatma maddesi,yağlar veya deterjanlar gibi çevresel şartlar içerisinde çatlayarak 

kullanımda istenen sonucu vermeyebilir. Bu nedenle polietilenin çatlamaya karşı dayanım 

özelliklerini belirlemek için kısaca ESCR şeklinde tanımlanan aşağıdaki test metodu  

uygulanmaktadır. 

 

2.1.3.1. Test Numunesi Özellikleri ve Hazırlanması  

 

Polietilen ham maddesinden veya borudan alınan numuneler ısıtılmış bir pres altında, 

kalıpla 3 mm kalınlığında plaka hâline getirilir. Bu plakadan 38x13 mm boyutlarında 10 adet 

numune çıkarılır. Bu numunelerin 38 mm’lik yüzeyine, boyuna olmak üzere bir yüzeyine 19 

mm uzunluğunda 0.50-0.65 mm derinliğinde çentik açılır. 

 

2.1.3.2. Testin Yapılışı  

 

Numuneler U şeklinde( çentik açılmış kısımları dışa gelecek şekilde) bükülerek sıra 

ile test kalıbına dizilerek yerleştirilir. Test kalıbı, içinde igepal kimyasal çözeltisi olan test 

tüpüne(sert camdan yapılmış) yerleştirilir. Test tüpünün ağzı  alüminyum folyo ile sarılmış 

mantar tıpa ile kapatılır. Test tüpü 50 C  sabit sıcaklıktaki sıvı banyosunda 48 saat süre 

bırakılır. 

 

2.1.3.3. Testin Değerlendirilmesi  

 

Test süresi sonunda numuneler gözle muayene edilir. Çatlak oluşan numune sayısı 

tespit edilir. Değerlendirme, polietilen malzemenin kullanım yerine göre değişkenlik 

gösterebilir.Örneğin, kablo muhafaza amaçlı polietilen boru kullanan Telekom 

şartnamesinde,10 numune içinde en fazla 2 adet çatlak numuneye müsaade edilmektedir. 

 

2.1.4. Rockwell Sertlik Deneyi 
 

Rockwell sertlik değeri, malzeme üzerine, batıcı bir uç yardımıyla önce sabit, belirli 

küçük bir yükle bastırıldığında meydana gelen izin dip kısmı, başlangıç noktası alınır. Yük 

daha yüksek belirli değere artırılıp daha sonra tekrar önceki küçük yüke dönülmek suretiyle 

başlangıçtaki ize nazaran meydana gelen iz derinliğindeki net artışla ters orantılı bir sayıdır. 

Rockwell muayenesi için kullanılan batıcı uçlar, belirli çaplarda çelik bilyelerle özel bir 

konik elmas uçtan ibarettir. 

 
Elmas ucun koniklik açısı 120° olup en uç kısmı 0,2 mm yarıçapında, küre parçası 

biçiminde yuvarlatılmıştır. Rockwell sertlik değerleri daima sembol bir harfle birlikte beyan 

edilir ki bu sembol harf batıcı ucun tipini, kullanılan yükün miktarını ve kadran üzerinde 

okunacak bölümü belli eder. 

 



 

19 

2.1.4.1. Rockwell Cihazı  

 

Rockwell sertlik değerini tayin için kullanılan cihaz esas olarak batıcı bir ucun, belirli 

bir muayene şartlarında örneğe batış derinliğini tayin etmek suretiyle sertlik ölçülmesine 

yarar. Batıcı uç ya çelik bir bilyedir yahut ucu küresel konik elmastır. Bu maksatla kullanılan 

özel cihazın bölümlü kadranında okunan sertlik değeri itibari bir sayı olup birbiri üzerine 

inzimam eden iki izin sebep olduğu çöküntünün derinliği ile ilgilidir. Bölümleme ters olarak 

yapıldığı için daha sert olan malzemede daha yüksek sayı elde edilir. Evvela 10 kgf.lik 

küçük yük uygulanarak bir ilk batış yapılır. Bu suretle batıcı uç malzeme üzerine oturur ve 

onu yerinde tutar. Siyah rakamlı bölüm üzerinde kadran sıfıra getirilir ve daha sonra büyük 

yük uygulanır. Bu büyük yük, uygulanan toplam yük olup derinlik ölçmesi sadece küçük 

yükten büyük yüke kadar meydana gelen derinlik artışına bağlıdır. 

 
Büyük yük uygulandıktan ve kaldırıldıktan sonra standart işleme göre küçük yük hâlâ 

uygulanır durumda iken kadranın gösterdiği değer okunur. Batıcı uç olarak çelik bilye 

kullanıldığı zaman büyük yükün 60 kgf veya 100 kgf alınması mutat(alışılmış)tır fakat 

gerektiği zaman diğer yükler de kullanılabilir. Ucu küresel konik elmas uç kullanıldığı 

zaman büyük yük genel olarak 150 kgf.dir. Bilye biçimindeki batıcı ucun çapı normal olarak 

1.588 mm (1/16 inç)’dir fakat yumuşak metaller için daha büyük çaplı, örneğin, 3.175 mm 

(1/8 inç), 6.35 mm (1/4 inç) veya 12.7 mm (1/2 inç)’lik bilyeler kullanılabilir. Çeşitli yük ve 

batıcı uç kombinasyonları bu suretle sağlanır ve en elverişli olarak hangi kombinasyonun 

kullanılacağını edinilen tecrübe tayin eder.  

 

2.1.4.2. Rockwell Sertliği  

 

Bilye veya koni şeklinde olan standart bir uç, belirli bir yük altında malzeme yüzeyine 

batırılır ve oluşan plastik izin derinliği ölçülerek “Rockwell Sertlik Sayısı” belirlenir ancak 

bu yöntemde batma derinliği ölçüleceği için yüzey pürüzlülüğü sonuçları etkileyebilir. Bu 

sakıncayı gidermek için bir ön yük uygulanarak alet sıfır yüzeyine ayarlanır. Şekilde 

görüldüğü gibi daha sonra deney yükü belirli bir hızla uygulanıp kaldırılır. Deney yükünün 

oluşturduğu plastik batma derinliği ölçülür. Uygulamada “Rockwell Sertlik Sayısı” belirli 

koşullarda elde edilen batma derinliği yerine ona karşı gelen boyutsuz bir sayı ile belirtilir. 

Değişik deney koşullarında elde edilen farklı düzeylerdeki sertlik sayıları RA, RB, RC,... 

gibi simgelerle verilir. Bu sayılar 0 ile 100 arasında bir değer alır. En sert metallerin 

Rockwell sertliği konik uçla 150 kgf yük uygulanarak ölçülür ve sonuçlar RC ile belirtilir. 

Örneğin, su verilmiş çok sert çeliğin sertliği 60 – 65 RC arasında bulunur. Pratik olması 

nedeni ile Rockwell sertlik ölçme yöntemi endüstride çok yaygın olarak uygulanır. 
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Şekil 2.3:  Rockwell  sertliğinin ölçümü 

 

Ayrıca hassasiyetleri çok iyi olmadığından endüstride çok kullanılmayan Mohs ve 

Shore Sertlikleri vardır. En hassas ölçme yöntemi Vickers Sertliği ölçme yöntemidir ancak 

daha az pratik olduğu için Rockwell ve Brinell sertlikleri tercih edilir. 

 

2.1.4.3. Rockwell Sertlik Skalaları 

 

Rockwell sertlik değerleri genel olarak Tablo 1’de belirtilen standart skalalardan 

birine göre tayin edilir ve bildirilir. Hiçbir Rockwell sertlik değeri sadece tek bir rakamla 

ifade edilmez. Muayenenin yapılışında kullanılan batıcının tipini ve yükün miktarını mutlaka 

bir sembolle belirtmek gerekir. Her durum için küçük yük 10 kgf.dir ve bu küçük yük 

uygulandıktan sonra kadran ayar edilir ve gösterge C – skalasında sıfırı, B – skalasında 30’u 

gösterecek duruma getirilir. 

 

Herhangi bir skalada 100 rakamından daha büyük değerler veren malzemede bilye 

biçimindeki batıcı uçların kullanılması tavsiye edilmez. Zira bu takdirde doğruluk daha azdır 

ve bilye yassılaşır. Keza 20’den daha küçük değerler veren malzemede elmas konik batıcı 

uçların kullanılması tavsiye edilmez. Rockwell sertlik muayenesinde, bir Rockwell sayısı 

batıcı ucun 0.002 mm’lik hareketinin karşılığı olan derinliktir. 

 

Rockwell sertlik skalalarının tipik kullanma yerleri Tablo 2-1’de gösterilmiştir. Bazı 

hâllerde birden fazla Rockwell skalası kullanılabilir. Kullanmaya elverişli en büyük bilye ile 

ölçme yapmak gerekir. Zira batıcı ucun boyutları büyüdükçe ölçmenin doğruluğu kaybolur. 

Bunun istisnası homojen olmayan yumuşak bir malzeme muayene edildiği zamandır ki bu 

takdirde tercihen büyük boyda bilye kullanılır ve alanı daha büyük bir iz elde edilerek 

ortalamaya yakın değerler bulunur. 
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Sembolü Batıcı Uç 

Büyük 

Yük 

Kgf. 

Kullanılan 

Bölümün 

Rengi 

Tipik Kullanma Yerleri 

B  
1.588 mm (1/16 inç) 

bilye  
100  Kırmızı  

Bakır alaşımları, yumuşak çelikler, 

alüminyum alaşımları, temper 

döküm vb.  

C  Elmas konik uç  150  Siyah  

Çelik, sert dökme demirler, perlitik 

temper döküm, titan, derin olarak 

yüzeyi sertleştirilmiş çelik ve 

Rockwell B değeri 100’den daha 

fazla olan diğer malzeme  

A  Elmas konik uç  60  Siyah  

Sert metaller, ince çelik ve yüzeyi 

ince tabaka halinde sertleştirilmiş 

çelik  

D  Elmas konik uç  100  Siyah  

İnce çelik ve orta kalınlıkta yüzeyi 

sertleştirilmiş çelik ve temper 

döküm  

E  
3.175 mm (1/8 inç) 

bilye  
100  Kırmızı  

Dökme demir, alüminyum ve 

magnezyum alaşımları, yumuşak 

ince saç metaller  

F  
1.588 mm (1/16 inç) 

bilye  
60  Kırmızı  

Tavlanmış bakır alaşımları, 

yumuşak ince sac metaller  

 

G  
1.588 mm (1/16 inç) 

bilye  
150  Kırmızı  

Fosforlu bronz berilliyumlu bakır 

temper dökümler, bilyenin 

yassılaşma ihtimalini önlemek 

etmek için üst sınır G 92 Rockwell 

sertlidir.  

H  
3.175 mm (1/8 inç) 

bilye  
60  Kırmızı  

Yatak metalleri ve diğer çok 

yumuşak  

K  
3.175 mm (1/8 inç) 

bilye  
150  Kırmızı  veya ince malzemedir. Altta bulunan  

L  
6.350 mm (1/4 inç) 

bilye  
60  Kırmızı  mesnedin etkisini minimum düzeye  

M  
6.350 mm (1/4 inç) 

bilye  
100  Kırmızı  

indirmek için en küçük bilye ile en 

ağır  

P  
6.350 mm (1/4 inç) 

bilye  
150  Kırmızı  yük kullanılır.  

R  
12.700 mm (1/2 inç) 

bilye  
60  Kırmızı    

S  
12.700 mm (1/2 inç) 

bilye  
100  Kırmızı    

V  
12.700 mm (1/2 inç) 

bilye  
150  Kırmızı    

Tablo 2.1: Rockwell sertlik skalaları 
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2.1.4.4. Mesnetler 

 

Kullanılacak olan mesnet muayene edilecek örneğin oturtulmasına elverişli olmalıdır. 

Silindir biçimindeki parçalar V – şeklindeki mesnetler üzerine konularak muayene 

edilmelidir. Bu biçim mesnetler örneğe desteklik ederken ucun ekseni ile mesnedin ekseni 

aynı doğrultudadır. Silindir biçimindeki parçalar aynı zamanda uygun bir tarzda tabana 

yerleştirilmiş ve mandala tespit edilmiş sert, paralel ve çift silindirler üzerinde de muayene 

edilebilir. Yassı olan parçalar düz bir mesnet üzerine konularak muayene edilir. Bu gibi 

mesnetlerin yüzeyi düzgün ve bu düzlem batıcı ucun eksenine dikey durumdadır. Mükemmel 

bir suretle yassı olmayan ince malzeme veya örnekler için kullanılan düz tabanlı mesnetlerin 

ortasında bir çıkıntı bulunur. Bu çıkıntının çapı yaklaşık olarak 6 mm ve yüksekliği yaklaşık 

20 mm olup tepe kısmı parlatılmıştır, eziklik ve derin yaralar yoktur. Bu çıkıntının Rockwell 

sertliği en az 60 RC’dir.  

 

 Örnek kalınlığı için gerekli şartlar karşılandığı takdirde, mesnet üzerinde iz meydana 

getirilmesi gibi bir tehlike mevcut değildir. Fakat örnek çok ince ise izin meydana getirildiği 

yüzeyin aksi tarafında bir kabarıklık görülebilir, bunun sonucu olarak mesnet hasara 

uğrayabilir. Keza mesnedin batıcı uca kazaen çarpması da böyle bir hasar yapabilir. Şayet 

herhangi bir sebepten ötürü mesnet hasara uğramışsa değiştirilmelidir. Zira gözle 

görülebilecek kadar çizik veya ezik olan mesnetler kullanılarak ince malzemede yapılan 

sertlik ölçümleri yanlış sonuç verir.  

 

Çok yumuşak malzemenin sertliğini tayin ederken yukarıda belirtilen çıkıntılı 

mesnetler kullanılmamalıdır. Zira muayene örneğinin kalınlığı ne olursa olsun, yüklenen yük 

etkisi ile mesnet örneğin alt tarafına batabilir.    

 

2.1.5. Bilea Deneyi 
 

Bilye deneyi plastik malzemelerin sertliğinin ölçülmesi amacıyla yapılır. 

 

2.1.5.1. Bilye Basınç Testi 

 

Plastik malzeme ve kompanentlerin, çalışma koşullarında meydana gelen ısı 

sonucunda -yük altında- deforme olma kriterinin uluslar arası standartlara uygunluğunu 

denetler. 

 

2.1.5.2. Sertlik 

 

Bir malzemenin yüzeyine batırılmak istenen sert bir cisme karşı gösterdiği dirençtir. 

Belirli koşullarda yüzeyde oluşturulan kalıcı izin büyüklüğüne göre belirlenir. Sertlik bir 

anlamda malzemenin plastik şekil değiştirmeye karşı gösterdiği direnç sayılır, dolayısıyla 

akma mukavemeti ile ilgilidir. Sertlik deneyi yüzeyde küçük bir iz bıraktığından tahribatsız 

bir deney sayılabilir. 
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2.1.5.3. Brinell Sertliği 

 

Standart bir bilye P yükü ile malzeme yüzeyine batırılır, oluşan plastik izin çapı 

ölçülür. P yükü oluşan izin S yüzey alanına bölünerek “Brinell Sertlik Sayısı” elde edilir. 

Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi genellikle “Standart Brinell Sertliği” ölçümünde 10 mm 

çaplı bilye, 3000 kg yükle 30 saniye süre ile bastırılır. Kuvveti oluşan izin küresel yüzey 

alanına bölerek elde edilen HB Brinell sertliğinin boyutu kgf/mm2dir. Endüstride mevcut 

metallerin sertliği geniş bir bölgede değiştiğinden bir tek deney koşulu yeterli duyarlık 

sağlayamaz. Bilyenin ne fazla dalıp iz ağzının kabarması ne de az dalıp belirsiz iz 

oluşturması istenir. Uygun biçimde iz oluşturacak bilye çapı değiştirilir. 

 

Şekil 2.4: Brinel sertliğinin ölçümü 

2.1.6. Pastiklerde Çekme 
 

Çekme, plastiğin girmiş olduğu değişik ısıl ortamlarda karsılaştığı ısı farkları ile 

fiziksel özelliklerinden değişikliklerinden birisidir. 

 

2.1.6.1. Çekmenin Tanımı ve Çekmeye Etki Eden Faktörler 

 

Plastik üretiminde  genel olarak yüzey hatalarını etkileyen faktörler nelerdir diye 

sorulduğunda, 

 

 Ham made  

 Makine  

 Kalıp  
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 İnsan 

 Diğer yardımcı cihazlar (soğutucu vb.) faktörler akla gelir. 

 

Üretim kalitesini kalıbın 

 

 Isıları  

 Yolluk türleri  

 Hava tahliye kanalları 

 İtici sistemi  

 Kalıp konstrüksiyonu  gibi parametreler etkilemektedir. 

 

Makine için ise ısılar hızlar basınçlar ile beraber oluşturulan kondisyon durumu parça 

kalitesini etkiler. 

 

Çekme, parça hacminin soğutma esnasındaki küçülmesidir.Bir eriyik (plastik) kütlesi 

soğuduğunda molekül zincirleri birbirine yaklaştığından dolayı küçülür. Bu olay üretim 

esnasında olabileceği gibi 24 saat sonra dahi meydana gelebilir. 

 

Bu olayın en önemli nedenleri: 

 

 Soğutma (donma) çok yavaş gerçekleşmektedir. 

 Art basınç zamanı veya mesafesi düşüktür. 

 Kalıp içinde akışkanın kaymasını veya kalıp içi dolmasını engelleyen bölgeler 

mevcuttur. 

 Mal miktarını artırın. 

 Yolluk girişi uygun bölgeden yapılmamış veya yolluk kesiti yeterli değildir. 

 

Sorunu önlemek için yapılması gerekenler: 

 

 Yastıklama veya art basınç denilen basıncı arttırın. 

 Kalıp yüzey ısısının yeterliğini kontrol edin, kullanılan ekipman varsa ısı 

miktarını arttırın. 

 Ham maddenin nemi alındımı kontrol edin.  

 Kalıp hava tahliye kanalları yeterlimi veya kapalımı kontrol edin. 

 Soğutma zamanını arttırın.  

 Yolluk yerini değiştirin.   
 

Bu çalışma da plastik parçaların tasarımında dikkat edilmesi gereken kuralları ortaya 

koymaktadır. Malzemesi ve yöntemi seçilen plastik mamulün çekme payları da hesaba 

katılarak verilmesi gerekli toleranslardan bahsedilmiştir. Delikler, yuvarlatmalar, cidar 

kalınlığı, ayrım hattı, kaburgalar vb. ürün tasarımını etkileyen hususlarda nelere dikkat 

edilmesi gerektiği örnek şekillerle verilmeye çalışılmıştır. 

 

Plastiklerle tasarımdaki ilk girişimlerde, metallere uygulanan test usulleriyle elde 

edilmiş malzeme özellikleri ve metaller için geçerli olan tasarım kuralları kullanılıyordu. 

Plastiklerle metaller arasında çok büyük farklar bulunduğundan, bu durum mamullerin düşük 

kalitede olmasına yol açıyordu. 
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Plastikler, üretim kolaylığı, hafiflik ve ekonomikliğinin yanında estetik ve kendinden 

renklendirilebilme özellikleri en büyük avantajlarıdır. Dolayısı ile plastik mamullerin 

günümüz yüksek rekabet ortamında kendinden istenen işlevi en iyi şekilde yerine 

getirebilmesi için uygun yöntemin seçilmesi ve optimum bir tasarımın gerçekleşmesi 

gereklidir. 

 

Günümüzde plastikler, sanayide oldukça önemli bir konuma gelmişlerdir. Artık 

plastikler gıdaların paketlenmesinden ulaşıma kadar hemen hemen her sahada başarıyla 

kullanılmaktadır. 

 

Parçaların geometrik tasarımında da dikkatli olunmalıdır. Delikler, kaburgalar, dişler 

gibi kısımların boyutlandırılmasında ilgili kurallara uyulmalıdır ki kalıplama işleminden 

sonra çarpılma, boşluklar gibi sorunlar yaşanmasın. 

 

Tasarım sırasında plastiklerin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile ilgili temel bilgilerin 

bilinmesi de faydalı olacaktır. Böylece parçanın istenen fonksiyonu başarıyla yerine 

getirebilmesini sağlayacak en uygun malzeme seçilebilecektir. 

 

 Tasarım ilkeleri 

 

Mamul bilgisinin başarılı olabilmesi için aşağıdakilere sahip olunmalıdır: 

 

 Mamulün fonksiyonları hakkındaki bilgiler  

 Plastik malzemelerin davranışları hakkındaki bilgiler  

 Konuyla alakalı bütün ekonomik ve psikolojik faktörler hakkındaki bilgiler  

 Plastik işleme yöntemleri hakkındaki bilgiler  

 İşleme teknolojisi hakkındaki bilgiler  

 

Tasarımcının imalat yöntemi bakımından daha fazla bilgi sahibi olması, daha iyi bir 

tasarım demektir.  

 

Başarılı bir plastik ürün tasarımında aşağıdaki dört temel unsurun unutulmaması 

gereklidir. 

 

 Ürünün tasarımı 

 Ürüne en uygun plastik malzeme seçimi 

 Üretim için gerekli alet ve takımların (makine, kalıp) tasarımı, bir araya 

getirilmesi   

 Malzemelerin kalıplanması yani üretimidir.  

 

Unutulmamalıdır ki her şey tasarımlar başlar. Plastik parça tasarımında yapılacak 

hatalar, en son üretime kadar bütün süreci etkileyeceğinin bilincinde olmamız gerekir.  
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 Malzeme seçimi ve önemi  

 

İstenen özelliklerin belirlemesi malzeme seçiminde en önemli ölçüttür. Bunlar çekme, 

çentik, darbe ve katlanma dayanımları, maksimum ve minimum sıcaklık dayanımları, dış 

ortamın etkisi, aleve ve kimyasal etkilere direnç, aşınma ve çizilme direnci, elektriksel direnç 

gibi özelliklerdir. Bu özellikler dikkate alınarak gerekli malzeme seçilip ona göre tasarım 

yapılmalıdır.  

 

Bununla beraber, makine üreticilerinin ve kalıpçıların tasarımcılara yardımcı olmaları, 

plastik sanayisinin hızla gelişmesini ve başarılı olmasını sağlamıştır. 

 

 Parça fonksiyonunun tanımlanması  

 

İmal edilecek parçanın doğal olarak bazı faydaları olmalıdır. Parça estetik veya 

fonksiyonel, genel olarak her ikisini de içeren ihtiyaçları karşılamalıdır. Tasarımda 

ilerleyebilmek için parçanın fonksiyonu ve parçaya etkiyen çevre şartları çok iyi 

bilinmelidir. Fonksiyonun tam olarak bilinmesi tasarımı kolaylaştırır.  

Aşağıdaki listenin kullanılması, çeşitli tasarım faktörlerinin tanımlanmasında yardımcı 

olabilir.  

 

Genel bilgiler  

 

 Parçanın fonksiyonu  

 Birleştirme işleminin yapılması  

 Parçanın imal edilmesi 

 Alan ve hacim sınırlaması  

 Kullanım ömrü 

 Hafifliğin istenmesi 

 Benzer uygulamalar 

 

Yapısal özellikler 

 

  Hizmet süresince, parçanın yükleme karakteristiği  

  Yüklerin genliği  

  Hizmette kalım süresi 

  Hizmet süresince izin verilen şekil değişimi, miktarı 

  Prototipinin yapılıp yapılmadığı 

 

Ortam özellikleri 

 

  Sıcaklık  

  Kimyasal çözücüler  

  Nem  

  Ortamdaki hizmet ömrü 
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Görünüm 

 

  Şekil  

  Stil 

  Renk 

  Yüzey işlemleri 

 

Ekonomik faktörler 

 

  Mevcut parçanın fiyatı  

  Plastik parçanın tahmin edilen fiyatı  

  Parçanın plastikten imali, basitleştirme, dolayısıyla masraflardan tasarruf 

sağlamak  

 Son işlemleri ortadan kaldırmak ve birleştirmeleri hızlı yapmak 

 

Toleranslar 

 

Ürün tasarımı sırasında parçanın boyutları için verilecek toleransın tespiti bir hayli 

zordur ve göz önünde bulundurulması gereken pek çok faktör vardır. Temelde ikiye 

ayırabiliriz: 

 

 Kalıp yöntemle ilgili 

 Ürünün kullanım yeri ile ilgili 

 

2.1.6.2. Çekme Miktarının Tespiti 

 

Toleranslar verilirken mutlaka gerçekçi ve geniş tutulmalıdır. Plastik üreticileri bile 

malzeme çekmeleri için sıkı aralıklar vermemektedirler. 

 

Parça boyu        

25 mm   100 mm  300 mm  

Malzeme 
Sıkı (±) 

mm 

Tercih 

edilecek 

Sıkı (±) 

mm 

Tercih 

edilecek 

Sıkı (±) 

mm 

Tercih 

edilecek 

ABS 0,05 0,10 0,10 0,15 0,40 0,75 

Asetal 0,07 0,15 0,12 0,25 0,80 1,75 

Polietilen 0,10 0,20 0,20 0,40 0,80 1,75 

P.propilen 0,10 0,18 0,18 0,30 0,80 1,75 

Naylon 6/6 0,09 0,15 0,15 0,30 1,0 1,90 

Tablo 2.2: Çeşitli termoplastiklere ait en sıkı ve tercih edilmesi gereken (±) boyutsal toleranslar 

 

Örneğin, polipropilen için aynı parçada çekme aralığı % 1- 2.5 arası 

gerçekleşebilmektedir. Çeşitli termoplastiklere ait en sıkı ve tercih edilmesi gereken boyutsal 

toleranslar Tablo 2.2'de gösterilmektedir. Çeşitli termoplastiklere ait çekme payı ve 

yoğunluk bilgileri verilmiştir. 
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"Parçanın büyüklüğü artınca toleransların sınırının genişletilmesi gerekir." 

 

Malzeme  Çekme Payı  Yoğunluk (g/mm³) 

PC  0,0006 0,0012  

PPT 20 (katkılı) 0,0011 0,00123  

PA6 0,005 0,00113 

PP 0,014 0,00091  

ABS 0,005 0,00102  

PMMA 0,006 0,00115  

Tablo 2.3: Çeşitli termoplastiklere ait çekme payı ve yoğunluk bilgileri  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Şekilde resmi verilen plastik parçaya test uygulamak için gerekli cihazları 

seçininiz. 

 Şekilde resmi verilen plastik parçayı, çekme testine esas olacak şekilde cihaza 

bağlayınız. 

 

Şekil 2.5:  Test çubuğu 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Test çubuğu  hazırlayınız. 

 Test çubuğu boyutlarını ölçünüz . 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma sırasında kullanacağınız  

 cihazları ve çizim takımı gibi gereçle-

rinizi öğretmeninizi bilgilendirerek temin 

ediniz. 

 Çekme test makinesini hazırlayınız. 

 Test çubuğunu 15 mm olan yüzeylerden 

çekme cihazına bağlayınız. 

 Belli kuvvet uygulayarak çekme işlemini 

gercekleştiriniz.  

 Kopmanın gerçekleşmesi sonrasında 

yardımcı ekipman olan bilgisayardan 

ürünle ilgili değerlerin çıktısını alınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Test çubuğunu hazırladınız mı?   

2. Test çubuğu ham maddesine göre boyutlarını ölçtünüz mü?   

3. Çekme test cihazını hazırladınız mı?   

4. Test çubuğu uygun şekilde cihaza bağladınız mı?   

5. Çekme olayını gerçekleştirdiniz mi?   

6. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   
 

 

 

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. Aşağıdakilerden hangisi çekme deneyi sonucunda numunenin temsil ettiği malzemeye 

ait mekanik özelliklerden biri değildir?  

A) Elastisite modülü  

B) Kopma gerilmesi 

C) Elastik sınırı 

D) % kesit daralması     

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kısaca ESCR testi için doğrudur? 

A) Çekme testi  

B) Çentikli darbe mukavemeti  testi 

C) Çevresel baskıyla kırılmaya dayanım testi 

D) Sertlik ölçme testi 

 

3. Aşağıdakilerden hangi sertlik ölçme yöntemi  malzeme muayenesi için kullanılan 

batıcı uçlar, belirli çaplarda çelik bilyelerle özel bir konik elmas uçtan ibarettir.    

A) Rockwell sertlik ölçme yöntemi 

B) Brinell sertlik ölçme yöntemi  

C) Shore sertlik ölçme yöntemi  

D) Vickers sertlik ölçme yöntemi. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi çekme olayının nedenlerinden biri değildir? 

A) Soğutma (donma) çok hızlı gerçekleşmektedir. 

B) Art basınç zamanı veya mesafesi düşüktür. 

C) Kalıp içinde akışkanın kaymasını veya kalıp içi dolmasını engelleyen bölgeler 

mevcuttur. 

D) Yolluk girişi uygun bölgeden yapılmamaış veya yolluk kesiti yeterli değildir. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi plastiklerde çekme olayını önleme işlemlerinden biri 

değildir? 

A) Mal miktarını artırın. 

B) Yastıklama veya art basınç denilen basıncı arttırın. 

C) Kalıp yüzey ısısının yeterliğini kontrol edin, kullanılan ekipman varsa ısı 

miktarını arttırın. 

D) Soğutma zamanını azaltın.   

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Plastik ürünlerin hassas ölçümlerini istenilen hassasiyete göre yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizdeki plastik kalite kontrol laboratuarı olan  işyerlerini ziyaret ederek 

mikrometre kullanım uygulamalarını araştırınız. 

 Mastarların kullanım uygulamalarını araştınız. 

 3 boyutlu ölçüm sistemlerinin uygulamalarını araştırınız. 

 Ölçme mikroskoplarının uygulamalarını araştırınız. 

3. PLASTİK ÜRÜNLERİN HASSAS 

ÖLÇÜMLERİ 
 

3.1. Plastik Ürünlerde Hassas Ölçüm Uygulamaları 
 

Plastik ürünlerin laboratuvar ortamında veya üretim ortamındaki ölçüm 

uygulamalarını ifade eder.  

 

3.1.1. Mikrometre ile Ölçme  
 

Sürmeli kumpaslarda gereçler 0,02 mm ölçme hassasiyeti ile ölçebilmektedir. Bu 

hassasiyet değeri makine parçalarının yapımında yeterli  değildir. Daha hassas ölçümlerde 

mikrometrelerden yararlanılır. Mikrometreler  0,01 , 0 ,001  ve  0,0001 mm  hassasiyette 

ölçüm yapabilir.  

 

Mikrometrelerde gövdenin  bir ucunda sabit  ölçme çenesi diğer uçta ise somun içinde 

çalışan vidalı bir mil ve bu mile  bağlı hareketli çene vardır. Milin somun içerisinde  

döndürülmesiyle hareketli çene ileri geri hareket ederek ölçme işlemi gerçekleştirilir. 

Mikrometrelerde  ölçme alanı ile ölçme aralığı farklı şeylerdir. Ölçme alanları  0 – 25 mm, 

25 – 50 mm, 50 – 75 mm’dir. Ölçme aralığı ise metrik mikrometrelerde 25 mm parmak (˝) 

sistemli mikrometrelerde  ise 1˝ dır. Ölçü çeneleri arasındaki boşluk ölçme alanı, ölçüm 

milinin hareket  mesafesi  ise ölçme  aralığıdır.  

  

Mikrometrelerde ölçme baskısı 250 g olacak  şekilde ayarlanmıştır. Bunu anlamak için 

mikrometre çeneleri iş parçasına temas ettikten sonra cırcır vidası ses çıkarana kadar 

döndürülür.(Cıcır vidası ses çıkarmaya başladığı an ölçme baskısı 250  grama ulaşmış olur.).  

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.1.1.1. Mikrometre Çeşitleri  

 

¾  Ölçü sistemlerine göre mikrometreler:  

 

 Metrik mikrometreler  

 Parmak (") mikrometreler ¾  

 

Kullanım alanlarına göre mikrometreler:  

 

 Dış çap mikrometreleri  

 İç çap mikrometreleri  

 Derinlik mikrometreleri  

 Modül mikrometreleri  

 Vida mikrometreleri 

 Özel mikrometreler 

 

 

Resim 3.1: Mikrometre 

Metrik mikrometreler 

 

Ölçü sistemi metrik olan mikometrelerdir. 

 

 0 ,01  hassasiyette  ölçüm yapan mikrometreler 

 

Vidalı mil ile hareket  eden tambur tam tur yaptığında hareketli çene mil adımına bağlı 

olarak 0,5 mm ileri veya geri hareket eder. Kovan yatay çizgisi üzerinde birer milimetrelik 

bölüntüler, çizginin alt kısmında ise 0,5 mm ‘lik bölüntüler vardır. Tambur ise 50  eşit 

parçaya bölünmüştür. Tamburun tam devri sonunda hareketli çene 0,5 mm hareket ettiğine 

göre tambur çevresindeki 50 eşit  aralıkta bir devir yapmış olur. Buna göre mikrometre 

hassasiyeti  0,5 / 50 = 0,01 mm olur. 
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Aşağıdaki  şekillerde 0 -25 mm aralığında ve 0,01 mm hassasiyetinde ölçme yapan 

mikrometrelerden ölçü  okuma örnekleri  verilmiştir. Skala kovanında üstteki her çizgi 1 

mm’yi, alttaki her çizgi ise üstteki her çizgiden sonra o ölçüye  artı olarak 0,50 mm’yi ifade 

eder. 

 

 

Örnek 3.1: Okunan değer 

Okunan değer, 6 + 0,50 + 0,33 = 6,83 mm’dir 

 

 

Örnek  3.2: Okunan değer  

Okunan değer, 9 + 0,50 + 43 = 9,93 mm’dir. 
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Bu konuya kadar yapılan devrelerin tümünde iş elemanlarının ileri ya da geri 

gidişlerinin tamamlanması için sinyal üreten yön kontrol valfine sürekli basılması gerekli 

olup aksi durumda iş sonlanmazdı. 

 

3.1.2. Mastarlarla Ölçme  
 

Mastarlar makine  ve plastik teknolojilerinde  iş parçalarının istenilen ölçülerde 

üretilmeleri sırasında ölçme  işlemini ortadan kaldırmak, ölçme yapan kişiye pratik  ölçme 

sağlamak  için kullanılan sabit  ölçü aletleridir. Resim  3.2’de mastar ile ölçme Resim 3.3’te  

ise kalınlık mastarı resmi verilmiştir. 

 

 

Resim 3.2: Kalınlık kontrol  mastarı ile  kalınlık kontrolü 

 

Resim 3.3: Kalınlık mastarları 
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3.1.3. Boyutlu Ölçüm Sistemleri 
 

Malzemelerin şekil, boyut ve pozisyon doğruluğunu 3 boyutlu olarak kolay bir şekilde 

ölçebilen,fotoelektrik ölçüm sistemi sayesinde yüksek hassasiyet ve verim sağlayan 

cihazlardır. 

 

Bu cihazların seçiminde aranması gerekli  en önemli özellikler şunlardır: 

 

 Örnek numunenin boyutları ( X,Y,Z) 

 Ölçüm yapılacak ortam koşulları 

 Ortamın nem durumu 

 Cihazla birlikte kullanılacak yardımcı ekipmanlar 

 Labratuvar, elektrik ve hava besleme koşulları   

 

Labratuvar teknisyeni şu şekilde bir teknik özellik şartnamesi hazırlayabilir: 

 

 Kullanım şekli: Manuel 

 Hassasiyet:Tek eksen-MPEE1=(3,0+L/20 

 Boşluk: MPEE=(4,0+L/200)µm 

 Dijital ölçüm sistemi: RENISHAW linear ölçüm sistemi 

 Prob sistemi: RENISHAW Prob Sistemi (MH20i) 

 Çözünürlük: 0,5 µm 

 Maks. ölçüm hızı: 300 mm/s 

 Elektriksel besleme: 220V±10% 50/60 Hz 500 W 

 Hava besleme: 0,4~0,5 Mpa 

 Hava tüketimi: 160 L/min (0,4 Mpa ) 

 Ortam koşulları: Sıcaklık (20±2)°C 

 Nem:(55%~65)  
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3.1.4. Ölçme Mikroskopları 
 

Bağlantısız ölçüm mikroskopları, yüksek tekrarlanabilen hassasiyette, tüm 

materyallerin karışık üretilmiş komponentlerin 3 eksenli ölçümünü sağlamaktadır. Basit 

kullanım kılavuzu, tek özellikli operasyonlardan karışık komponent parçası ölçümüne kadar  

çok geniş ölçüm gereksinimlerini karşılamalı, modüler ve esnek çözümler sunmalıdır. 

 

 

Resim 3.4: Ölçme mikroskobu kullanımı 

 

Yüksek tekrarlanabilen hassasiyet, 3 eksenli (X,Y,Z) ölçümleri şu özellikleri 

sağlamalıdır: 

 

 Patentli optik görünüm açıkça kenarları tanımlar, eşsiz çözünürlük  ve kontrast 

imkânı sunmalıdır. 

 Güçlü ve sezgisel mikroişlemci, basit, hızlı sonuçlar vermelidir. 

 Kesin ölçme aşama opsiyonları sağlamalıdır. 

 Kamera çıkarma opsiyonu bulunmalıdır. 

 Güncellemeler için modüler ve esnek sistem olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Resim 3.1 Mikrometre 

 Yukarıda Şekil 3.5’te görülen mikrometre ile ölçme uygulamaları yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Mikrometreni çalışma prensibini 

belirleyiniz. 

  Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma sırasında kullanacağınız mikro-

metreyi öğretmeninizi bilgilendirerek 

temin ediniz. 

 Mikrometrenin mekanizmalarını kontrol 

ediniz. 

 Ölçü yapılacak ürünü hazırlayınız. 

 Malzemenin mikrometre ile ölçülüp 

ölçülmeyeceğini tespit ediniz. 

 Malzemenin ölçülecek yüzeyinin temiz 

olmasına dikkat ediniz. 

 Ölçüm yapılacak ortamı hazırlayınız. 

 Ortamın sıcaklık durumunu ayarlayınız.   

 Ortamın temizliğine dikkat ediniz. 

 Ortamın ışık durumunu ayarlayınız. 

 Ölçüm işlemini yapınız. 

 Ölçülecek malzemeyi mikrometre 

çeneleri arasına yerleştiriniz. 

 Cırcır baskı kuvvetini ayarlayarak 

sıkınız. 

 Tambur üzerinden ölçülen değeri 

okuyunuz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Mikrometre çalışma prensibini öğrenebildiniz mi?    

2. Mikrometre ile ölçüm için gerekli ortam şartlarını 

sağlayabildiniz mi? 
  

3. Cırcır baskı kuvveti ayarını yapabildiniz mi?   

4. Ölçüm işlemini doğru olarak yapabildiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisi mikrometre çeşitlerinden biri değildir?  
A) İç çap mikrometreleri  

B) Derinlik mikrometreleri  

C) Mastar mikrometreleri   

D) Modül mikrometreleri  

 

 

2. Yukarıda bulunan örnekteki okunan değer aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmistir? 

A) 9.74 

B) 9.93 

C) 9.90 

D) 9.83 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi  3 boyutlu ölçüm sistemlerinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Örnek numunenin boyutları ( X,Y,Z) 

B) Ölçüm yapan kişinin bilgi durumu 

C) Ortamın nem durumu 

D) Cihazla birlikte kullanılacak yardımcı ekipmanlar 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ölçme mikroskobu özelliklerinden biri değildir? 

A) Güçlü ve sezgisel mikroişlemci, basit, hızlı sonuçlar vermelidir. 

B) Kesin ölçme aşama opsiyonları sağlamalıdır. 

C) Çözünürlük sınırlı olmalıdır. 

D) Güncellemeler için modüler ve esnek sistem olmalıdır. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Makine  ve plastik teknolojilerinde  iş parçalarının istenilen ölçülerde üretilmeleri 

sırasında ölçme  işlemini ortadan kaldırmak, ölçme yapan kişiye pratik  ölçme 

sağlamak  için kullanılan sabit  ölçü aletlerine ………. denir.  

 

 

 

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-4 
 

 

 

Plastiklerin renk değerlerini TSE standartlarına uygun olarak belirleyiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki plastik kalite kontrol laboratuvarı olan  işyerlerini ziyaret ederek 

beyazlık indeksi ve l, a, ve b, değerleri uygulamalarını araştırınız. 

 Renk tespitinde kullanılan cihazların uygulamalarını araştırınız. 

4. PLASTİKLERİN RENK DEĞERLERİNİ 

BELİRLEME 
 

4.1. Plastiklerin Renk Ürünlerde Değerlerinin Tespiti  
 

Plastik ürünlerin tasarlanmış  renk değerlerinin ölçümlerini spektrofotometre cihazı ile 

yapabiliriz. 

 

4.1.1. Beyazlık İndeksi ve L, A, ve B, Değerleri  
 

Spektrofotometre cihazının okuyucu gözü profil yüzeyine konulur ve start düğmesine 

basılır. Cihaz otomatik olarak üç kez ölçüm yapar ve ortamala değerleri ekranda verir. TSE 

5358 EN 12608 standardına göre sonuç, ∆E* 5’den fazla ve ∆b* cinsinden ise üçten fazla 

olmamalıdır. L,a,b değerlerinin anlamları şu şekildedir: 

L: Bu değer düşerse profilin beyazlığının arttığını, yükselirse  profilin renginin griye 

kaydığını gösterir. 

A: Bu değer düşerse profilin kırmızıya, yükselirse profilin renginin yeşile kaydığını 

gösterir. 

B: Bu değer düşerse profilin maviye, yükselirse profilin renginin sarıya kaydığını 

gösterir. 
 

4.1.2. Renk Tespitinde Kullanılan Cihazlar ve Özellikleri 
 

Kendi üzerindeki ekranı sayesinde bilgisayara ve bir yazılıma ihtiyaç duymadan 

kullanılabilen bu cihaz ile işletmeni her bölgesinde renk ölçümünü anında ve yerinde 

yapabilir, geçer/kalır sonuçlarını birkaç saniye içerisinde cihazın ekranında görebilmek 

mümkündür. 45/0 derece ölçüm tekniği ile pürüzlü yüzeylerin ölçümünde daha iyi hassasiyet 

sağlanabilir. Otomotiv iç aksamı, plastik, tekstil, opak boyalı yüzeyler, kaplama, baskı, 

fosforlu kıyafetler, ambalaj gibi sektörlerin ihtiyacı için tasarlanmıştır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Arttırılmış tekrarlama kabiliyeti olan ölçüm cihazı, içerisinde barındırdığı özel optik 

sistem ile ışınların tam paralelliğini sağladığından, ölçüm alanındaki düzgünlüğü en üst 

seviyededir. Geniş ölçüm ağzı, eğimli yüzeyler (otomotiv iç aksamı gibi) ve yumuşak 

formdaki numunelerin ölçümünü kolaylaştırmaktadır. Bu, ölçüm pozisyonundan doğan farklı 

ölçüm sonuçları sorununu ortadan kaldırmaktadır. 

 

Resim 4.1: Renk ölçüm cihazı 

4.1.1.1. Özellikleri 

 

Portatif spektrofotometrenin özellikleri tablodaki gibi olabilir. 

 

Resim 4.1: Portatif spektrofotometre 

 

Ölçüm geometrisi 45/0  

Algılayıcı ünitesi 40 adet silikon fotodiyot 

Dalga boyu aralığı 360 nm - 740 nm 

Dalga boyu hassasiyeti 10 nm 

Yansıma aralığı 0% - 175%  
Hassasiyet % 0.01 

Işık kaynağı 2 xenon lamba 
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Ölçüm süresi Yaklaşık 1.5 saniye 

Ölçümler arası süre 4 saniye 

Pil kapasitesi Alkalin manganez 
Yaklaşık 1000 ölçüm (23C'de) 

Ölçüm/Aydınlatma alanı 7mm çap/11mm çap 

Tekrarlama kabiliyeti Kolorimetrik değerler:  
Standart sapma DE*ab<=0.08 
(beyaz kalibrasyon taşı 30 kez 10 sn. aralıkla ölçülerek elde edilmiştir.) 

Cihazlar arası uyum Deab*<=0.4 (SCI) 
(12 renkli seramik seti ile 23C'de ölçülen değerlerin, referans cihaz ile 
karşılaştırılması sonucudur.) 

UV filtre Yok 

Bilgisayar bağlantı türü RS232C, standart  

Güç gereksinimi 4 adet AA pil veya AC adaptör 

Ölçüler 69 x 96 x 193 mm 

Ağırlık Yaklaşık 670 g (pilsiz halde) 

Çalışma sıcaklığı 5°C-40°C, bağıl nem 80% veya daha az (35°C) yoğuşmasız 

Depolama koşulları 0°C-45°C, bağıl nem 80% veya daha az  (at 35°C) yoğuşmasız 

Cihaz üzerindeki 
standart yazılımın 
özellikleri 

Gözlem açısı: 2°, 10° derece  (CIE 1931/2°, CIE 1964/10°) 
Işık kaynakları: A,C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (aynı 
anda iki ışık kaynağı için sonuçları görebilme olanağı) 
Sonuç gösterim tipi: Yansıma değerleri ve grafiği, colorimetrik değerler, 
renk farklılık değerleri ve grafiği,  Geçer/Kalır sonucu ve yorumları 
Renk uzayları: L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, Hunter 
Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI (ASTM E313), WI (CIE) Yl (ASTM 
E313/ASTM D1925), ISO parlaklık (ISO 2470), yoğunluk durumu A/T 
WI/Tint (CIE) DIN 99 Lab, DIN 99 LCh 
Hafıza: 700 adet  
Geçer/Kalır gösterimi: Dikdörtgen veya eliptik tip 
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Resim 4.2:Portatif spektrofotometre ile ölçme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Resim 4.3: Renk Ölçüm cihazı 

 Yukarıdaki plastik test laboratuvarında yapılacak bir kalite kontrol işleminde 

uyulması gereken basamaklara dikkat ederek Resim 4.3’te görülen cihazın 

kontrol basamaklarını yapınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Renk ölçüm cihazının çalışma prensibini 

belirleyiniz. 

  Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

  İş önlüğünüzü giyiniz. 

  Çalışma sırasında kullanacağınız cihaz 

ve diğer gereçlerinizi öğretmeninizi 

bilgilendirerek temin ediniz. 

 Renk cihazı ile ölçüm yapınız.  

 Ölçümü yapılacak numunenin yüzeyinin 

temiz olmasına dikkat ediniz.  

 Üç noktadan ölçüm yapınız. 

 Alınan L,a,b renk değerlerinin tespit 

edilerek elektronik ortamda hafızaya 

alınız. 

 Bilinen değerler ile kıyaslama yapılarak 

sonucunun tespit ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Renk cihazının çalışma prensibini kavrayabildiniz mi?   

2. L,a,b değerlerinin ne anlama geldiğini kavrayabildiniz mi?   

3. Cihaz kullanımında dikkat edilecek hususları öğrendiniz mi?   

4. Cihaz ile üç noktadan ölçüm yapabildiniz mi?   

5. Ölçülen değeri,bilinen değerlerle kıyaslama yapabildiniz mi?   

 

 

 

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. Aşağıdakilerden hangisi renk ölçümü yapan ölçü aletidir? 

A) 3 boyutlu ölçüm cihazı 

B) Mikrometre 

C) Mastar 

D) Spektrofotometre 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi plastik malzeme renginin beyazlığının ölçüm değeridir?  

A) L değeri ölçümü 

B) A değeri ölçümü 

C) B değeri ölçümü 

D) X değer ölçümü 

 

 

 

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. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

 

 

Plastik ürünlerde oluşabilecek çökmeleri ürün özelliklerine uygun olarak tespit 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizdeki plastik kalite kontrol laboratuarı olan  işyerlerini ziyaret ederek 

çökmenin tanımı ve çökmeye etki eden faktörlerin uygulamalarını araştırınız. 

 Çökme miktarının tespit edilmesi uygulamasını araştırınız. 

 

5. PLASTİK ÜRÜNLERDE OLUŞABİLECEK 

ÇÖKMELERİ BELİRLEME 
 

5.1. Plastiklerde Çökme 
 

Üretim sürecinde malzeme yüzeyinde oluşan dalgalanma şeklinde biçimlenen girinti 

ve çıkıntılardır. 

Malzeme yüzeyindeki çöküntü ışık yansıması ile daha çok belirgin hâle gelmektedir. 

 

5.1.1. Çökmenin Tanımı ve Çökmeye Etki Eden Faktörler 
 

Çöküntüler, soğuma esnasında kalıbın çeşitli bölgelerindeki termik (ısı ) dağılımında 

eşitlik sağlanamadığı zaman ortaya çıkan bir durumdur. Parçanın dış yüzeyindeki yetersiz 

soğutma nedeniyle stabil hâle gelmediğinde dış  tabaka, soğutma gerilimlerinden dolayı içeri 

doğru çekilerek çöküntü meydana getirir. Diyagramlarda çökme miktarları gösterilmiştir. 

 

Duvar kalınlığı

Ç
ö

k
m

e
 [

%
]

 

Şekil 5.1: Malzezme duvar kalılığına göre çökme  

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Kalıp Isısı

Ç
ö

k
m

e
 [

%
]

 

Şekil 5.2: Kalıp ısısına göre çökme 

Art basınç zamanı

Ç
ö

k
m

e
 [

%
]

 
Şekil 5.3: Malzeme art basınç zamanına göre çökme 

 

Plastik parçaların et kalınlığına göre eriyik ısı karşısındaki çökme miktar aşağıdaki 

şekil 5.4 te gösterilmiştir. 

 

1. İnce et kalınlığı olan parçalar 

2. Et kalınlığı büyük olan parçalar. 

 

 

Şekil 5.4: İnce ve kalın parça eriyik ısı, çökme 
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Plastik parçaların enjeksiyon hızına göre göre eriyik ısı karşısındaki çökme miktar 

aşağıdaki şekil 5.5 te  gösterilmiştir. 

1. İnce et kalınlığı olan parçalar 

2. Et kalınlığı büyük olan parçalar 

 

 

Şekil 5.5: İnce ve kalın parça enjeksiyon hızı, çökme 

5.1.2. Çökme Miktarının Tespiti  
 

Plastik ürünlerde çökmede önemli bir uygunsuzluk olarak değerlendirilir.  

Çökme, daha çok enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilen ek parça gibi ürünlerde 

meydana gelir. 

Çökmenin tespiti ve kontrolü, ürünün kullanılacağı veya üründe çökmenin meydana 

geldiği yere göre değişiklik gösterebilir. 

 

5.1.2.1 Çökmenin Kontrolü 

 

 Görsel kontrol ile,  

 Ürün yuvarlak bir profile sahipse ve çökme dış çapta ise dış çapın bir kompas 

ile ölçüm yöntemi ile, 

 Yine ürün yuvarlak bir profile sahipse ve çökme ürünün iç çapında ise yine iç 

çapın kontrolu veya montaj kontrolü ile, 

 Eğer ürün profil gibi düz bir yüzey ise ve burada çökme tespiti yapılacaksa 

profilde çökmenin olduğu yüzey, düz bir yüzey olan pleyte yerleştirilir. 

Çökmenin miktarı, kumpasın iç kısımları kullanılarak tespit edilebilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ  

Duvar kalınlığı

Ç
ö

k
m

e
 [

%
]

 

Şekil 5.6: Malzeme duvar kalınlığına göre çökme  

Yukarıda Şekil 5.1’de malzeme duvar kalınlığına göre çökme miktarı belirleyiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Plastik malzeme çökme biçimini 

belirleyiniz. 

  Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerinialınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

  Çalışma sırasında  

 kullanacağınız cihazları ve ekipmanlarını 

öğretmeninizi bilgilendirerek temin 

ediniz. 

 Çökme miktarının tespiti için gerekli 

hazırlıkları yapınız. 

 Çökme oluşan plastik malzemeyi gözle 

muayene ediniz. 

 İlgili cihazla çökme miktarını ölçünüz. 

  Oluşan çökmenin nasıl giderileceği 

hususunda tahminlerinizi öğretmeninizle 

paylaşınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çökme oluşan plastik malzeme özelliklerini öğrendiniz mi?   

2. Çökmenin yerini gözle tespit edebildiniz mi?   

3. Çökme boyutlarını ölçebildiniz mi?   

4. Sorunu gidermek için öneri sunabildiniz mi?   

 

 

 

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. Soğuma esnasında kalıbın çeşitli bölgelerindeki termik (ısı ) dağılımında eşitlik 

sağlanamadığı zaman ortaya çıkan duruma ne ad verilir? 
A) Çapak 

B) Çöküntü 

C) Bozulma 

D) Yamulma 

Eriyik ısısı

Ç
ö

k
m

e
 [

%
]

 
 

2. Şekildeki grajik aşağıda verilen şıkların hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? 

A) İnce ve kalın parça eriyik ısı, çökme  

B) Malzeme duvar kalınlığına göre çökme 

C) Kalıp ısısına göre çökme 

D) İnce ve kalın parça enjeksiyon hızı,çökme 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-6 
 

 

 

Plastik ürünlerde oluşabilecek çapakları ürün hassasiyetine uygun olarak tespit 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki plastik kalite kontrol laboratuvarı olan  işyerlerini ziyaret ederek 

çapağın tanımı ve çapak oluşumuna etki eden faktörlerin uygulamalarını 

araştırınız. 

 Çapak miktarının tespit edilmesi uygulamasını araştırınız. 

 

6. PLASTİK ÜRÜNLERDE OLUŞABİLECEK 

ÇAPAKLARI TESPİT ETME 

 

6.1. Plastik Ürünlerde Çapak Kontrolü  
 

Üretim esnasında çeşitli nedenlerden dolayı üründe istenmeyen çapak oluşumu 

meydana gelebilir. 

 

6.1.1. Çapağın Tanımı ve Çapak Oluşumuna Etki Eden Faktörler 
 

Üretim esnasında mamulün kalitesi ile ilgili diğer bir konu çapaklı üründür. Çapak 

ürünün olması gereken hacminden taşan, kullanılmasına veya montajına engel olan ve kalıp 

ömrünü kısaltan bir durumdur. Görüntü kalitesi için olumsuzluk yaratan bir konudur. 

 

Bunun için yapilması gereken kontroller ve yapılması gerekenler aşağıdadır: 

 

 Kalıp kapama kuvveti (tonajı) yeterlimi yükseltmek gerekir. 

 Enjeksiyon hızı yüksektir düşürülmelidir. 

 Enjeksiyon basıncı yüksektir.  

 Sıcaklıklar yüksektir. 

 Kalıp kenerları veya çapak yapan kısımlar aşınmıştır. 

 Art basınç yüksektir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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6.1.2. Çapak Miktarının Tespiti 
 

 Plastik ürünlerde çapak, önemli bir uygunsuzluk olarak değerlendirilir. 

 Çapak enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilen ek parça gibi ürünlerde 

meydana gelir. 

 Çapağın kabul edilebilir bir büyüklüğü yoktur. 

 Bu nedenle herhangi bir ölçme işlemi uygulanmaz. 

 Çapağın tespiti üretim sırasında veya son kontrolde ürünün gözle muayenesi 

sırasında  yapılır. 

 Çapak, istenmeyen bir durum olduğundan derhal kalıba veya enjeksiyon 

çalışma şartlarına müdahale yapılarak ürünün uygun hâle (çapaksız) getirilmesi 

sağlanır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ  

 

 

 Yukarıdaki laboratuvarda üründe meydana gelen çapağın kontrolünü yapınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Plastik malzeme çapak biçimini tespit 

ediniz. 

  Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

  İş önlüğünüzü giyiniz. 

  Çalışma sırasında kullanacağınız cihazları 

ve ekipmanları öğretmeninizi 

bilgilendirerek temin ediniz. 

 Çapak miktarının tespiti için gerekli 

hazırlıkları yapınız. 

 Çapak oluşan plastik malzemeyi gözle 

muayene ediniz. 

 İlgili cihazla çapak miktarını ölçünüz. 

 Oluşan çapağın nasıl giderileceği 

konusundaki tahmininizi öğretmeninizle 

paylaşınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çapak oluşan plastik malzeme özelliklerini öğrendiniz mi?     

2. Çapağın yerini gözle tespit edebildiniz mi?   

3. Çapak boyutlarını ölçebildiniz mi?   

4. Sorunu gidermek için öneri sunabildiniz mi?   

 

 

 

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. Ürünün olması gereken hacminden taşan kullanılmasına veya montajına engel olan ve 

kalıp ömrünü kısaltan duruma ne ad verilir?   

A) Eğrilme 

B) Çöküntü 

C) Çatlak 

D) Çapak 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi çapağın önlenmesi için yapılan kontrol ve yapılması 

gerekenlerden biri değildir? 

A) Kalıp kapama kuvveti (tonajı) yeterlimi yükseltmek gerekir. 

B) Enjeksiyon hızı yüksektir düşürülmelidir. 

C) Enjeksiyon basıncı yüksektir.  

D) Sıcaklıklar düşüktür. 

 

 

 

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 

 

Resim 1.1 : Kalite kontrol laboratuarı 

 Şekil 1.1’de resmi görülen, kalite kontrol laboratuvarında yapılabilecek fiziksel 

test uygulamalarını tasarlayarak cihazların kullanma yöntemlerine dikkat edip 

test uygulamalarını gerçekleştiriniz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuar ortamı çalısma prensiplerini uygulayabildiniz mi?   

2. Laboratuar cihazlarını  kavrayabildiniz mi?   

3. Laboratuar cihazı yardımcı ekipmanlarını tanıyabildiniz mi?   

4. Test çubuğunu hazırladınız mı?   

5. Test çubuğu hammaddesine göre boyutlarını ölçtünüz mü?   

6. Çekme test cihazını hazırladınız mı?   

7. Mikrometre çalışma prensibini öğrenebildiniz mi?    

8. Mikrometre ile ölçüm için ortam şartlarını saglayabildiniz mi?   

9. Cırcır baskı kuvveti ayarını yapabildiniz mi?   

10. Ölçüm işlemini doğru olarak yapabildiniz mi?   

11. Renk cihazının çalışma prensibini kavrayabildiniz mi?   

12. L,a,b değerlerinin ne anlama geldiğini kavrayabildiniz mi?   

13. Cihaz kullanımında dikkat edilecek hususları öğrendiniz mi?   

14. Cihaz ile üç noktadan ölçüm yapabildiniz mi?   

15. Ölçülen değeri,bilinen değerlerle kıyaslama yapabildiniz mi?   

16. Çökme oluşan plastik malzeme özelliklerini öğrendiniz mi?     

17. Çökmenin yerini gözle tespit edebildiniz mi?   

18. Çökme boyutlarını ölçebildiniz mi?   

19. Sorunu gidermek için öneri sunabildiniz mi?   

20. Çapak oluşan plastik malzeme özelliklerini öğrendiniz mi?     

21. Çapağın yerini gözle tespit edebildiniz mi?   

22. Çapak boyutlarını ölçebildiniz mi?   

23. Sorunu gidermek için öneri sunabildiniz mi?   

24. Teknolojik kurallara uygun çalışma gerçekleştirebildiniz mi?   

 

 

 

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’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 D 

4 Kalite Kontrol 

5 Kalite 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 A 

4 A 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 B 

4 C 

5 Mastar 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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