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AÇIKLAMALAR 

KOD 213GIM263 

ALAN Matbaa Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tampon Baskı 

MODÜLÜN ADI Fotopolimer KliĢe 

MODÜLÜN TANIMI 
Fotopolimer kliĢeyi baskıya hazırlama ile ilgili bilgi ve 

becerilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Fotopolimer kliĢe hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortam sağlandığında baskı yapabilecek, özellikte 

tramlı fotopolimer kliĢe hazırlayabileceksiniz. 

 

Amaçlar 
1. Tekniğine uygun olarak fotopolimer kliĢeyi  

pozlandırabileceksiniz. 
2. Tekniğine uygun olarak fotopolimer kliĢeyi su ve alkollü 

banyo ile yıkayabileceksiniz. 
3. Tekniğe uygun fotopolimer kliĢeyi kurutabileceksiniz. 
4. Tekniğine uygun olarak fotopolimer kliĢeye son poz (UV)   

verebileceksiniz. 
5. Tekniğine uygun olarak kliĢeyi asitte yedirebileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

 

Ortam: Atölye ve laboratuvar, sınıf, iĢletme vb. 

 

Donanım: Film ve aydınger, kliĢeler, çeĢitli değerlerde tramlar 

ana poz ve son (UV) poz makineleri, banyolar, alkol, su ve 

kurutma fırınları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Elinizdeki bu modül tampon baskı sisteminin en önemli unsuru olan fotopolimer kliĢe 

hazırlamayı uygulamalı olarak anlatmaktadır. 

 

Fotopolimer KliĢe modülü ile kliĢeleri standart derinlik ve tramda yapmanın ne kadar 

önemli bir iĢlem olduğunu ve bunların baskı kalitesini ne kadar etkilediğini uygulamalı 

olarak öğreneceksiniz. 

 

Tampon baskıda istediğiniz kadar yeni ve en son teknoloji makine kullansanız da 

baskıda kullandığınız fotopolimer kliĢe iĢinizin kalitesini belirleyecek temel anahtardır. 

Tampon baskıdaki en önemli sorunlardan biri olan kaliteli kliĢe hazırlamanın yöntemlerini, 

iĢlem basamakları Ģeklinde bu modülde öğrenip uygulayacak ve kendi baĢınıza kaliteli 

fotopolimer kliĢeler yapabilir hâle geleceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak fotopolimer kliĢeleri 

filmle tramsız ve tramlı (ana poz) filmsiz veya tramlı pozitifi ile pozlandırabileceksiniz. 
 

 

 

 
 
 Bulunduğunuz çevredeki tampon baskı atölyelerine ve kliĢe hazırlama 

atölyelerine giderek fotopolimer kliĢe hazırlanması ve hazırlanan fotopolimer 

kliĢeler hakkında bilgi alınız. 

  Kaç atölyenin kendi kliĢesini yaptığını, kaçının dıĢarıda yaptırdığını ve 

sebeplerini rapor hâline getirerek arkadaĢlarınız ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

1. TAMPON BASKIDA POZLANDIRMA 
 

1.1. Fotopolimer KliĢeler (Kalıplar) 
 

Fotopolimer kliĢe baskıda kullanılmak amacıyla hazırlanmıĢ, yazı, Ģekil ve resimlerin 

tampon baskıda kullanılacak kalıpların yüzeyinde özellikle çukurlaĢtırılarak kopya edildiği 

çelik taĢıyıcı tabanı bulunan, alkol ya da su ile yıkanabilen, baskı ömür beklentileri az fakat 

çelik kliĢelere oranla ham madde maliyeti düĢük, ucuz bir yatırımla daha kısa sürede 

hazırlanabilen kliĢelerdir. 

  

Resim 1.1: Fotopolimer kliĢe ham ve iĢlenmiĢ görüntüleri 

 

Tampon baskı için kullanılan 0.25 mm ile 0.75 mm arası kalınlıkta kalıp yüzeylerine 

0,5 – 0,3 mikron arası derinliklerde oyularak resim(tramlı), yazı ve çizgi aktarılan 

fotopolimer malzemelerle hazırlanan çelik taĢıyıcı tabanlı baskı kalıbıdır. 
 

 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1 
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ġekil 1.1: Tramsız kliĢe 

 

 

ġekil 1.2: Tramlı kliĢe 

1.1.1. Fotopolimer KliĢelerin (Kalıpların) Yapısı 

 

ġekil 1. 3: Fotopolimer kliĢenin katmanları 
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1.1.2. Fotopolimer KliĢe (Kalıp) ÇeĢitleri 

 

Resim 1. 2: Fotopolimer kliĢe çeĢitleri 

1.1.2.1. Lazerle ĠĢlenen Fotopolimer KliĢeler (Kalıplar) 
 

Yeni teknoloji lazer ile iĢlenebilen fotopolimer tampon baskı kalıpları üretilmiĢtir. 

Kobalt, CO2 ve YAG lazer ile iĢlenen bu kalıplar hem su hem de alkol ile yıkanabilmektedir. 

Makine üreticisi firmaların ürettiği makineler de kullanıma uygun olarak üretilmiĢlerdir. 

 

 Kobalt Lazerle ĠĢlenen Fotopolimer KliĢeler (Kalıplar) 

 

Mürekkep tutucu kobalt lazer ile pozlanan tabaka YAG lazer ile iĢlem görmektedir. 

Bu kalıplar çift taraflı olup her iki yüzüne resim iĢlenebilmektedir. Standart kalınlıkları çelik 

tabanlı 0.30 mm’dir. Kalıp yüzeyleri birbirine temas edecek Ģekilde paketlenmiĢtir, zarar 

görmez. Lazer ile yarım tonlar ve çizgiler en iyi Ģekilde aktarılır. Bu kalıpların baskı tirajı 

maksimum 10.000 baskıdır. 

 

Resim 1. 3: Kobalt lazer ile iĢlenen fotopolimer kalıplar 
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1.1.2.2. Alkolle Yıkanabilen Gri Fotopolimer KliĢeler (Kalıplar) 
 

Bu kalıpların standart kalınlıkları çelik tabanlı 0.43 mm’dir. Pozlandırmadan önce 

kalıpların rengi açık gridir. Pozlandırıldıktan sonra zeytin yeĢili renginde olur. Fiyatları 

uygun olup baskı tirajı 10.000 baskıdır. 

.  

Resim 1. 4: Alkolle yıkanabilen gri fotopolimer kalıplar 

1.1.2.3. Alkolle Yıkanabilen YeĢil Fotopolimer KliĢeler (Kalıplar) 
 

Bu kalıpların standart kalınlıkları çelik tabanlı 0.73 mm’dir. Pozlandırmadan önce ve 

sonra kalıpların rengi ortalama yeĢil renktedir. Diğer kalıplara oranla daha iyi röprodüksiyon 

edilebilir ve iyi grafik aktarımı sağlanır. Bu nedenle bu kalıpların baskı tirajları 15.000-

20.000 baskıdır. 

 

Resim 1. 5: Alkolle yıkanabilen yeĢil fotopolimer kalıplar 

1.1.2.4. Alkolle Yıkanabilen Kırmızı Fotopolimer KliĢeler (Kalıplar) 
 

Bu kalıpların standart kalınlıkları çelik tabanlı 0.50 mm’dir. Pozlandırmadan önce 

kırmızı renktedir. Bu kalıplar yüksek kaliteye ve olağanüstü dayanıklılığa sahiptir. 

Röprodüksiyon imkânları ve cazip fiyatları sayesinde talep gösterilmektedir. Bu nedenle bu 

kalıpların baskı tirajları 50.000 baskıdır. 
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Resim 1. 6: Alkolle yıkanabilen kırmızı fotopolimer kalıplar 

1.1.2.5. Çok Az Alkolle Yıkanabilen Fotopolimer KliĢeler (Kalıplar) 
 

Bu kalıpların standart kalınlıkları çelik tabanlı 0.25 mm ve pozdan önce koyu yeĢil, 

pozdan sonra açık yeĢil renktedir. Bu kalıplar tek poz verilip yıkanacak Ģekilde 

hazırlanmıĢtır. Bu Ģekilde bu kalıpların basacak yerleri (1) bir mikron kalınlığında zemin 

olarak tramsız indirilmiĢ olur. Bu nedenle bu kalıpların baskı tirajları 50.000 baskıdır. 

 

Resim 1. 7: Çok Az Alkolle Yıkanabilen Fotopolimer Kalıplar 

1.1.2.6. Su ile Yıkanabilen Açık YeĢil Fotopolimer KliĢeler (Kalıplar) 
 

Bu kalıpların standart kalınlıkları çelik tabanlı 0.45 mm ve pozdan önce ve pozdan 

sonra açık yeĢil renkte görünür. Diğer kalıplar gibi mükemmel olarak hazırlanabilmektedir. 

Uzun çalıĢmalar sırasında sürtünmelere karĢı dirençlidir. Bu kalıpların baskı tirajları 10.000 

baskıdır. 

 

Resim 1. 8: Su ile Yıkanabilen Açık YeĢil Fotopolimer Kalıplar 
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1.1.2.7. Su ile Yıkanabilen Turuncu Fotopolimer KliĢeler (Kalıplar) 
 

Bu kalıpların standart kalınlıkları çelik tabanlı 0.48 mm’dir. Pozdan önce ve pozdan 

sonra açık kırmızı renkte görünür. Diğer kalıplar gibi mükemmel olarak 

hazırlanabilmektedir. Uzun çalıĢmalar sırasında sürtünmelere karĢı dirençlidir. Bu kalıpların 

baskı tirajları 15.000 baskıdır. 

 

Resim 1. 9: Su ile yıkanabilen turuncu fotopolimer kalıplar 

1.1.2.8. Su ile Yıkanabilen Koyu YeĢil Fotopolimer KliĢeler (Kalıplar) 
 

Bu kalıba has standart kalınlık 0.73 mm’dir. Pozlama öncesi ve sonrası koyu yeĢil 

renktedir. Bu kalıba yarım ton ve çizgiler iyi bir Ģekilde aktarılır ve normal polimer 

röprodüksiyon iĢlemleri uygulanır. Tipik olan bu kalıpların baskı sayısı 15.000-20.000 baskı 

arasıdır. 

 

Resim 1. 10: Su ile yıkanabilen koyu yeĢil fotopolimer kalıplar 

1.2. Tramlar  
 

Tramlar basılacak orijinaldeki ton farklılıklarını aynı siyahlıkta ve farklı büyüklükte 

nokta zeminlere böler. 
 

Bir resmin ya da rengin ara renk tonlarını baskı makinelerinde basabilmemize yarayan 

noktalara tram denir. Günümüz teknolojisinde film çıkıĢ makinelerinden istenilen formda ve 

yapıda tramlar elde edilmektedir.  
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Tek renkli baskıda ara tonlar elde etmek için tramlardan yararlanılır. Tramlar, basılı 

malzemelere yakından bakıldığında ayırt edilebilen küçük noktacıklardır.  
 

Tramın temel iĢlevi ara tonlu görsel unsurları, binlerce küçük noktacığın meydana 

getirdiği çizgisel (tire) görüntülere dönüĢtürmeleridir. Bu küçük noktacıkların seyrekleĢip 

sıklaĢmasıyla optik olarak ara ton etkisi sağlanır.  

 

1.2.1. Baskı Teknolojisinde Kullanılan Tramlar  
 

 Cam tramlar 

 

Klasik cam tramların üzerinde düz çizgilerden oluĢan ızgaraya benzer bir doku 

bulunur. Bu tramlar, kamera objektifi ile filmin arasına yerleĢtirilir.  

 

Gri cam tramlar siyah - beyaz opak fotoğrafların tramlı negatiflerini elde etmek için 

kullanılır.  

 

Magenta cam tramlar ise yarım ton negatiflerin pozitif tramlanması için kullanılır. 

 

 Film kontakt tramlar  

 

Birbirlerini dama taĢları gibi izleyen noktacıklardan meydana gelen kontakt tramlar, 

pozlandırma sırasında doğrudan film yüzeyine çakıĢtırılır.Gri kontakt tramlar hem siyah-

beyaz hem de renkli orijinallerden noktalamaya elveriĢlidir.  

 

Magenta tramlar ise yalnız siyah-beyaz orijinallerden veya yarım ton negatiflerden 

pozitif tramlama yapabilir.  

 

1.2.2. OluĢturdukları Noktaların ġekillerine Göre Tramlar 
 

 Elips Ģeklinde nokta veren tramlar 

 Kare görünümü veren tramlar 

 Yıldız görünümü veren tramlar 

 Grafik çizgi görünümü veren tramlar (Düz, gren, daire çizgisi ve tuğla benzeri 

desenler veren çoğunlukla  da grafik etkisi vermek için kullanılan tramlardır.) 

 

ġekil 1.4: Tram çeĢitleri 
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1.2.3. DPI (Dots Per Inch) 
 

Dots Per Inch (DPI) = 1 inç’teki nokta sayısıdır. 

 

ÇıkıĢ cihazlarında 1 inç'te (2.54 cm x 2.54 cm) noktalanan (yani basılan) ya da 

pozlanan piksel sayısıdır. Kalıp çıkıĢ cihazları da çözünürlüğü DPI' ye yani bir inç baĢına 

vurduğu nokta sayısına göre hesaplar. 

 

DPI = 16 x LPI değerinde olması resimdeki renklerin sağlıklı basılmasını sağlar. 

 

60’lık tramla bir iĢ basmak istiyorsak; 

150 LPI x 16 = 2400 DPI’ dır. 

 

1.2.4. LPI (Lines Per Inch)  
 

Lines Per Inch (LPI) = 1 inç’ teki çizgi sayısıdır. 

 

Baskı teknolojisinde kullanılan tramlar birbirine belli açılar ile dizilmiĢ paralel çizgiler 

yardımı ile CMYK adı verilen mürekkepleri kâğıda aktarır. Bu çizgilerin yoğunluğu ve 

aralığı baskı kalitesini belirler. LPI değeri tram sıklığını ifade eder ve baskı yapılacak 

kâğıdın cinsine göre kalıp çıkıĢ alınmadan önce kalıp çıkıĢ programında belirlenmesi 

gereken bir değerdir. Basılacak iĢin LPI değerini bilgisayar ekranında verirken inç baĢına 

düĢen çizgi sayısı hesaplanır (1 inç = 2,54 cm) ve aĢağıdaki formülden faydalanılır: 

 

40’lık tram; 2,54 x 40 yaklaĢık 100 LPI, 

60’lık tram; 2,54 x 60 yaklaĢık 152 LPI, 

70’lik tram; 2,54 x 70 yaklaĢık 175 LPI, 

80’lik tram; 2,54 x 80 yaklaĢık 200 LPI değerini verir. 

 

1.2.5. Tramlamanın Baskıdaki Önemi ve Baskı Görüntüleri 
 

Bir cm'lik bir çizgi üzerindeki tram noktalarının sayısına "tram sıklığı" denir. 

Ülkemizde tramlar santimetre baĢına düĢen nokta sayısı ile ölçülür. Tram sıklıkları ise 

3,5,10,22, 26, 34, 40, 48, 54,60,80,90,100 ve 120 nokta/santimetre olarak sıralanır.  

 

Genelde tramlar, l inçlik (1inç=2.54 cm) uzunlukta bulunan nokta sayısı ile ölçülür ve 

sınıflandırılır. Çıkan bu ölçü bize yine tram sıklığını vermektedir. 

 

Tram sıklığını seçmede en önemli etken, baskıda kullanılacak kâğıdın cinsi ve 

kalitesidir. Örneğin, iyi cins kuĢe kâğıda basılan bir dergide 90, 100, 120 nokta/santimetre 

yoğunluğunda tramlar kullanılırken düĢük kalitede kâğıtlara basılan günlük gazetelerde yer 

alan yarım ton imgeler en fazla 48 ile 60 nokta/santimetre yoğunluğunda tramlanabilir. 

Tram noktacıkları büyüteçle incelendiğinde seçilen tram sıklığının baskıda nasıl sonuç 

verdiği izlenebilir. Kâğıt cinslerine göre Tram seçimi aĢağıda gösterilmiĢtir: 
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Üçüncü hamur kâğıtlar    : 24 - 26 - 30 - 36 'lık tramlar 

Ġkinci hamur kâğıtlar    : 40 - 48 'lik tramlar 

Birinci hamur ve parlak kâğıtlar   :54 - 60 - 70 'lik tramlar baskı için idealdir.  

 

Kullanılan kâğıda uygun olmayan tram, resmin kalitesinin bozulmasına yol açar. 

Mesela 60'lık tram 3. hamur kâğıt için kullanılırsa küçücük ve birbirine yakın mesafedeki 

noktalardan kâğıda geçen mürekkep kâğıt üzerinde yayılır ve baskı çamur gibi olur. Bu 

örneğin tersi de düĢünülebilir. KuĢe kâğıda 30'luk tram kullanılırsa noktalar gözle fark edilir. 

Resim yerine noktalar görülür, ince detaylar ise kaybolur. 

 

Kâğıdın dıĢında baĢka malzemelere baskılar yapılırken malzemenin emiciliğine göre 

tram sıklığı seçilir. 

 

Tampon baskıda ana pozdan sonra tramlı poz vermede genellikle 95-120 nokta / cm 

değerlikte tramlı filmler kullanılır. 

 

Tramlar baskı aĢamasında üst üste gelerek farklı renkler yarattığından elde etmek 

istediğimiz renklerin baskıya aktarılabilmesi için tramların belirli açıları olmak zorundadır. 

 

ġekil 1. 5: Tramlama açılarının renk yerleĢimi değerleri 

Gerek kalıba aktarım gerekse baskı aĢamasında art arda uygulanan transfer iĢlemleri 

iĢimizin bazı değerlerini kayba uğratır. Ayrıca baskı yapılan malzemeler arası farklılıklar bu 

kayıpları fazlalaĢtırır. Baskı yapılan malzemeler arası farklılıklar bize iĢimizi hangi tram 

değeri ve sıklığı ile fotopolimer kalıba aktarmak için tramlayacağımızı belirler.  

 

Tampon baskıda basılacak resim ve yazıların tramlı basılmasının nedeni aĢağıda Ģekil 

olarak gösterilmiĢtir. 
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ġekil 1.6: Tramlı kalıp görüntüleri 

 

ġekil 1.7 : Tramlı ve tramsız kalıbın baskı görüntüleri 

1.3. Pozlandırma ĠĢlemi 
 

Baskısı yapılacak iĢin film veya aydıngeri hassaslandırılmıĢ fotopolimer kalıp üzerine 

ortalı Ģekilde yapıĢtırılır.  Burada filmin emülsiyonu ile kalıbın emülsiyonu  çakıĢtırılmalıdır. 

Yani emülsiyonlar birbirine bakmalıdır. Emülsiyon yüzeylerinin çakıĢmaması durumunda 

filmin kalınlığı ıĢığı kıracak ve film üzerindeki görüntünün fotopolimer kalıp yüzeyine 
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aktarılmasında nokta kayıpları olacaktır. Filmi fotopolimer kalıp yüzeyine yapıĢtırırken iĢ 

olan yerlere bant gelmemesine dikkat edilmelidir. 

 

Üzerine film veya aydınger yapıĢtırılan fotopolimer kalıp, pozlandırma cihazına 

yerleĢtirilir. Pozlandırma süresi ayarlanır. Pozlandırma süresi, seçilen kalıp cinsine göre 

değiĢir, test yaparak bu süreyi belirleyebilirsiniz. Film ile fotopolimer kalıp arasında hava 

kalmaması için vakum iĢlemi yapılır. Kuvvetli UV (ultraviyole) ıĢık kaynağı altında 

pozlandırılır. 

 

Filmin pozlandırma iĢleminde siyah yerlerden yani resim ve yazılardan ıĢık geçmez ve 

emülsiyon ıĢıktan etkilenmez. Filmin Ģeffaf olan yerlerinden ıĢık geçer ve fotopolimer kalıp 

üzerindeki emülsiyon sertleĢir ve ham kalıp rengi değiĢir. AĢağıdaki Ģekillerde kalıp poz 

verme gerçek değerini bulabilmek için gri skalanın kalıp üzerine montajını ve kalıp 

pozlandırma makinesinde test pozlamasının uygulamasını görmektesiniz. 

 

 

ġekil 1.18:Tramlı test skalası filmi 

 

Resim1.11:Test filminin kalıp üzerine montaj edilmesi 
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Resim 1.12:Test film montajlı kalıbın makinede poz çekimi 

1.3.1. CTP (Bilgisayardan Kalıba ) 
 

Bu teknik yeni bir teknolojidir. DüĢük tirajlı fotopolimer kalıp için çok ucuz metottur. 

Fotopolimer kalıp banyosu ve pozitif filmler gereksizdir. 

 

 

Bilgisayara takılan CTP ünitesi bilgisayar tarafından yazıcı olarak algılanır. 

Bilgisayardan verilen “yazdır” komutu ile hazırlanmıĢ olan görüntü CTP ünitesi tarafından 

fotopolimer kalıp üzerine çukurcuklar oluĢacak Ģekilde kazınır. Lazer kazıma iĢlemi CTP 

makineleri tarafından fotopolimer kliĢeler için sadece CO2 kobalt lazer kalıplar iĢleme tabi 

tutulabilir. 

 

Resim 1.13: CTP bilgisayardan direkt kliĢeye aktarım makinesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

KliĢesi yapılacak iĢin filmine uygun kliĢe kesimi yaparak pozlandırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Fotopolimer kalıp seçiniz. 

 

 Fotopolimer kalıp seçimi yapınız (Kalınlığı, su 

veya alkolle yıkama seçimi yapınız.). 

 Fotopolimer kalıbı makinenize göre kesiniz.  

 Seçtiğiniz kalıba ıĢık göstermeyiniz. Poz 

görebilir. 

 Fotopolimer kalıp üzerindeki 

koruyucu tabakayı kaldırınız. 

 Kalıp üzerindeki koruyucu tabakayı tırnak veya 

maket bıçağı ucu ile tutarakkaldırınız. 

 Koruyucu tabakayı kaldırdıktan sonra kalıbın 

hassas tabakasına zarar vermeyiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ham kalıp üzerine pozitif 

filmi yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 

 Kalıbın hassas tabakası üzerine pozitif filmin 

emülsiyonunu getirerek montaj ediniz. 

 Kalıbın üzerine tramlı pozitif film de 

koyabilirsiniz. Filmin emülsiyonlu tabakası altta 

kalacak, kalıbın emülsiyonuna yapıĢacak Ģekilde 

kliĢenizin montajını yapınız ( Tampon baskı 

endirekt baskı olduğu için kliĢeye çıkacak 

görüntü düz ve okunur olmalıdır. KliĢede düz - 

tamponda ters –basıldığı yerde düz). Aksi 

takdirde baskı problemi yaĢarsınız ve yeni kalıp 

hazırlamak zorunda kalırsınız. 

 Vakum iĢlemini yapınız. 

 Kalıp montajını kalıp çekim makinesine 

yerleĢtiriniz. 

 Pozlandırma makinesinin asetat ya da cam 

kapağını kalıp üzerine kapatınız ( kliĢe + film 

üstüne). 

 Kalıp pozlama makinesi vakumunu çalıĢtırınız. 

 Vakumu açıp asetatı el ile 

bastırarak sıvazlayınız. 

 Asetat üzerinden el ile bastırarak vakumun tam 

yapılmasını sağlayınız. 
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 Ġdeal sürede pozlandırınız. 
 

     

 

 
 

 Daha önce gri skala ile test edilmesi gerektiğini 

hatırlayınız. 

 Kullanılan filme, makineye, 

emülsiyona göre uygun poz 

süresi tespit ediniz. 

 

 Bunun için birkaç deneme yapmanız gerekebilir. 

 

 Uygun sürede pozlandırma 

yapınız.  

 Pozlandırma sonucunda emülsiyon bir miktar 

pozlanacak ve renk değiĢtirecektir. Sizin iĢinizin 

olduğu bölgeler ise farklı renkte gözükecektir. 

 

 Pozitif filmi kliĢeden ayırınız. 

 Vakum kapağını açınız.  

 KliĢeyi makineden çıkartınız. 
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 Kalıp pozlama makinesinde 

poz veriniz. 

  

 Kalıp UV (ultraviyole) ıĢık altında pozlanır. 

 Kalıp çekiminde tramlı pozitif kullanırsanız UV 

ıĢık altında sadece bir dakika poz veriniz. 

 Kalıp montajı üzerine asetat yerleĢtirerek vakumu 

çalıĢtırınız. 

 

 

 Kalıp pozlama makinesinde 

tramlama yapınız. 

 

 

 Ġlk pozdan sonra, pozitif filmi kalıp üzerinden 

alarak kalıp üzerine 95-120 nokta/cm değerlikte 

tramlı filmi emülsiyonu altta kalacak Ģekilde 

koyunuz, cam veya asetat kapağı kapatınız. 

 Tramlı kalıp montajı üzerine asetat yerleĢtirerek 

vakumu çalıĢtırınız. 

 Kalıp çekim makinesinde UV ıĢık altında yine bir 

dakika poz veriniz. 

 
 

 
 

 Plakalar emülsiyonlar 

çakıĢacak Ģekilde tram filmi 

yerleĢtiriniz. 

   

Tramlı pozitif film 

 Tramlama iĢlemini tre iĢlerde büyük yüzeylerde 

uygulayınız. Ġnce yazılar tram istemez. 

 KliĢenin üzerine, hazır bulunan tram filmini 

yerleĢtiriniz  ( Bu tram büyüklüğü ve sıkılığı 

iĢinize göre değiĢir.)(95-120 nokta/cm). 

 Tram emülsiyonu ve kliĢe emülsiyonunu birbirine  

bakacak Ģekilde çakıĢtırınız. 
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 Pozlandırma makinesinin 

vakumunu açınız. 

 KliĢeyi pozlandırma makinesine yerleĢtiriniz. 

 Pozlandırma makinesinin cam ya da asetat 

kapağını kapatınız, vakumu açınız. 

 

 Ġdeal sürede tramlı 

pozlandırınız. 

 

 
 
 Kullanılan tramlı filme, tramların büyüklüğüne, 

derecesine, kullanılan makineye, emülsiyona göre 

uygun poz süresi tespit edip poz veriniz. 

 Uygun sürede pozlandırma yapınız. 

 Kullanılan tramlı filme, tramların büyüklüğüne, 

derecesine, kullanılan makineye, emülsiyona göre 

uygun poz süresi tespit edip poz veriniz. 

 Uygun sürede pozlandırma yapınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadıklarınızı Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kalıbı baskı makinesi boyutunda kestiniz mi? 
  

2. Kalıbın üzerindeki koruyucu tabakayı söktünüz mü? 
  

3. Tire pozitif veya tramlı pozitif filmin emülsiyonu ile kalıbın 

emülsiyonlarını birbirine çakıĢtırarak yerleĢtirdiniz mi? 

ġekilde kalıp üzerine yerleĢtirdiniz mi? 

 

  

4. Filmleri kalıp üzerinde oynamayacak Ģekilde sabitlediniz mi? 
  

5. Vakum iĢlemini yaptınız mı? 
  

6. Ġdeal sürede pozlandırdınız mı? 
  

7. Tire pozitif veya tramlı pozitif kullanılan filmi kliĢeden ayırdınız 

mı? 

  

8. Tire pozitif film kullandıysanız kalıp üzerine emülsiyonlar 

çakıĢacak Ģekilde tramlı filmi yerleĢtirdiniz mi? 

  

9. Pozlandırma makinesinin vakumunu açtınız mı? 
  

10. Ġdeal sürede tramı pozlandırdınız mı? 
  

11. Tram filmini kliĢeden ayırdınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Fotopolimer kliĢenin tramlanmasında az derinlik istenirse ne yapılmalıdır? 

 

A) Yıkama süresini kısaltmak gerekir. 

B) Sık değerlikli tram kullanmak gerekir. 

C) Poz süresini kısaltmak gerekir. 

D) IĢık Ģiddetini artırmak gerekir. 

 

2. Fotopolimer kliĢenin kalınlıkları hangi sınırlar arasındadır? 

 

A) 0.25-0.750 mm 

B) 0.17-0.95 mm 

C) 0.10-0.70 mm  

D) 0.50-0.80 mm 

 

3. Fotopolimer kliĢenin yıkanmasında hangi madde kullanılmaz? 

 

A) Solvent 

B) Su  

C) Alkol 

D) Hiçbiri 

 

4. Fotopolimer kliĢe ne iĢe yarar?  

 

A) Baskı eleği 

B) Baskı kalıbı 

C) Mürekkep inceltici 

D) Solvent 

 

5. Tampon fotopolimer kalıp hazırlamada filmin yapısı nasıl olmalıdır? 

 

A) Negatif 

B) Sabit 

C) Tire pozitif veya tramlı pozitif 

D) Esnek 

 

6. Tampon baskıda kalıplar niçin tramlanır? 

A) Tramsız kalıplarda mürekkep tutulamaz. 

B) Renkli baskılarda tramlama yapılır. 

C) Basılacak resim ve yazılar tramlarla baskı malzemesine aktarılır. 

D) Hepsi 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. DüĢük tirajlı ve tekrar gelmeyecek iĢlerde kullanılacak kliĢeler için tampon baskıda 

önerilen kliĢe tipi aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Fotopolimer kliĢe 

B) Seramik kliĢe 

C) Orijinal kliĢe 

D) Çelik kliĢe 

 

8. Fotopolimer kalıp hazırlamada özellikle etli yazılarda niçin tramlama gerekir? 

 

A) Kalıbı sertleĢtirmek için 

B) Bıçak dalmasını önlemek için 

C) Rölyef derinliğini artırmak için 

D) Daha fazla mürekkep tutması için 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi kalıp pozlandırmada kullanılan ıĢık kaynaklarından 

değildir? 

 

A) Ultraviyole lambalar 

B) Xenon lambalar 

C) Mum ıĢığı 

D) Floresan lambalar 

 

10. Poz süresinin az olması hâlinde aĢağıdakilerden hangisi meydana gelir? 

 

A) Kalıp üzerindeki emülsiyon bozulur. 

B) ĠĢte incelmeler olur. 

C) Kalıpta görüntü ters olur. 

D) Kalıp üzerinde daha derin alanlar, çukurlar oluĢur. 

 

11. Kalıp üzerinde istenmeyen basacak bir leke oluĢmuĢ ise bunun sebebi ne olabilir? 

 

A) Pozitif filmin iĢ olmayan alanlardaki siyah lekelerden basacak alan oluĢmuĢtur. 

B) Pozlandırma süresinin yanlıĢ olması 

C) Filmin emülsiyonu ile kalıbın emülsiyonunun çakıĢmaması 

D) IĢık kaynağının kalıptan uzakta olması 

 

AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

12. (   ) Kalıp üzerindeki ıĢığa duyarlı tabakaya emülsiyon denir. 

 

13. (   ) Tampon baskı kalıp pozlandırmada pozitif filmler kullanılır. 

 

14. (   ) Poz süresini fazla verirsek kalıp üzerinde derinliği fazla çukurlar oluĢur. 

 

15. (   ) Poz süresini ayarlarken ıĢık kaynağının gücüne dikkat edilir. 
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16. (   ) Film üzerinde iĢ olan yerler tam siyah olmalıdır. 

 

17. (   ) Filmin emülsiyonu ile kalıbın emülsiyonu çakıĢmalıdır. 

 

18. (   ) GüneĢ en büyük ıĢık kaynağıdır. 

 

19. ( ) Günümüzde kalıp pozlandırma Ģaselerinde en çok ultraviyole lambalar 

kullanılmaktadır. 

 

20. (   ) Pozlandırma iĢleminde film üzerindeki siyah yerlerden ıĢık geçer. 

 

21. (   ) Tampon baskıda ana pozdan sonra son poz verilir. 

 

22. (   ) Tramlı pozun amacı mürekkep tutucu küçük çukurlar oluĢturmaktır. 

 

23. (  ) Tramlı poz verilmez ise düz derin çukurlarda sıyırma bıçağı dalarak fazla 

mürekkep sıyırır. 

 

24. (  ) Kalıp pozlamada filmin emülsiyonu yukarı bakarsa hem düz olması gereken 

görüntü ters olur hem de ıĢık kırılması olur. 

 

25. (   ) Tamponda kalıp pozlamada 350-400 nm mum ıĢığı kullanılır. 

 

26. ( ) Tampon baskıda tramların sık veya seyrek olması baskı kapatıcılığını 

(örtücülüğünü) etkiler. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak fotopolimer 

tampon baskı kalıplarına banyo (yıkama) iĢlemi yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz çevredeki kliĢe hazırlama atölyelerine giderek ne çeĢit banyolar 

kullanıldığını araĢtırınız. 

 AraĢtırma sonuçlarını rapor hâline getirerek arkadaĢlarınız ve öğretmeninizle 

paylaĢınız. 

 

2. TAMPON KALIP BANYO (YIKAMA) 
 

2.1. Yıkama (Fotopolimer Kalıp Açma) 
 

Tampon baskıda hazırlanan fotopolimer baskı kalıplarının pozlamadan sonra 

uygulandığı iĢlemdir. Kalıp yıkama üç Ģekilde uygulanır. 

 

 El ile çeĢme altında suyun akıĢ hızı ve süngerle ovalama iĢlemi yapılarak 

 Bir küvet içinde yine bir sünger yardımı ile  

 Tam otomatik banyo makinelerinde  

 

Fotopolimer kalıbın pozlandırma iĢlemi bittikten sonra vakit kaybetmeden banyo 

aĢamalarına geçilmelidir. Unutulmamalıdır ki, dıĢarıda duran fotopolimer kalıp ıĢıktan 

etkilenmeye devam ederek resim derinlikleri azalacak ve iĢin kalitesi düĢecektir. 

 

2.2. Yıkamaya (Banyo ) Etki Eden Etmenler 
 

Pozlandırmada oluĢan nedenler yıkamayı direkt etkileyen etmenlerdir. En önemlisi de 

ıĢık kaynağının gücü ve poz süresidir.  

 

2.2.1. IĢık Kaynağının Gücü (ġiddeti) 
 

Tampon baskıda pozlandırma sırasında genellikle UV ıĢık kullanılır. Bu ıĢık 

kaynağının ultraviole floresan lambalar ile gücü 350-370 nm dalga uzunluğundaki aralıkta 1-

6 dakika arası pozlandırma ile sonuç alınabilir. Tampon baskı kalıpları çeĢitlerine göre 

pozlama öncesi sahip oldukları renkleri, pozlama sonrası pozdan etkilenerek farklı renge 

dönüĢmektedir. Bu Ģekilde farklı ıĢık gücü altında verilen pozun kalıp açma iĢlemleri uzun 

veya kısa olacaktır. Pozlama sırasında aĢırı fazla poz vermek, aktarılacak resim rölyef 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 
 

AMAÇ 
 

ARAġTIRMA 
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tabakasını zayıflatacak buna bağlı olarak kalıp açma sırasında kalıp çabuk açılacaktır. Bu 

Ģekilde de kalıp üzerinde derinlikler aĢağıya inmeyecek ve buralar daha az mürekkep 

alacaktır. Baskı da kötü görünecektir. 

 

2.3. Yıkama(Banyo) Süresinin Tespiti 
 

Kalıp banyo süresi çok iyi tespit edilmelidir. Aynı poz süreleri verilmiĢ kalıplara 

değiĢik sürelerde üç beĢ kez kalıp banyosu yapılır ve kalıp lüp ile kontrol edilerek bu süre 

tespit edilir. Ġdeal sürede banyo yapılmıĢ bir kalıbın baskı kalitesine ve kalıbın baskı ömrüne 

doğrudan etkisi vardır. 

 

Ayrıca banyolar kullanıldıkça bayatlar ve ilk kalıptaki süreyi diğer kalıplarda da 

uygulamak doğru olmaz. Bunun için ya her kalıptan sonra yeni banyo hazırlanmalı ya da 

banyo süresi kademeli olarak artırılmalıdır. 

 

Otomatik banyo makinelerinde kalıbın makineden geçiĢ hızı ve solventle yıkamada 

fırçaların kalıba olan basınçları kalıbın banyo edilme süresini etkiler. Bu da denenerek ham 

poz görmemiĢ bir kalıp banyo makinesinden belirli bir süre verilerek geçirilir. Banyodan 

çıkınca hassas tabakanın taĢıyıcı çelik tabana kadar inip inmediği kontrol edilerek birkaç 

deneme ile banyo makinesi yıkama süresi belirlenir. El ile yıkamada da aynı Ģekilde ham 

kalıp su altında yıkanarak çelik taĢıyıcıya kadar inmesi yıkama süresini ortaya çıkaracaktır. 

Sonuç olarak tramlı da olsa fotopolimer kalıplar konik olarak mürekkep tutucu çukurlar 

Ģeklinde çelik taĢıyıcı tabana kadar inecektir. 

 

2.4. Yıkama (Banyo) Suyu Sıcaklığı 
 

Genelde 20-25°C derecede banyo suyu sıcaklığında iĢlem yapılır. 

 

2.5. Yıkama(Banyo) Yöntemi 
 

Fotopolimer kalıp yıkama banyo iĢleminde iki çeĢit banyo yöntemi kullanılmaktadır. 

 

 Fotopolimer baskı kalıplarının su ile yıkanabilen çeĢitleri su ile yıkanır. 

 Fotopolimer baskı kalıplarının alkol ile yıkanabilen çeĢitleri alkol ile yıkanır. 

 

Ayrıca lazer yöntemi ile direkt bilgisayardan kalıp üzerine resim iĢleme yöntemiyle 

kalıp hazırlanmaktadır. Bu tip kalıp hazırlamada kalıpları ayrıca banyo etmeye gerek yoktur. 

 

2.5.1. Su Ġle Kalıp Yıkama 
 

Su ile kalıp yıkama iĢleminde kalıp pozlandırmadan sonra kalıp üzerinden filmler 

alınarak kalıp bir küvet içine konur ve üzerine sıcaklığı ayarlanmıĢ su dökülerek sünger kaplı 

bir tampon yardımıyla fazla bastırılmadan serbest hareketler ile kalıp sadece su ile açılır. 

Banyo iĢlemine baĢlamadan önce kullanılacak suyun sertlik durumuna bakıp içindeki kireç 

miktarını ölçmek ve sıcaklığını ayarlamak gerekir. Tampon kalıp açmada yıkama suyu 
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sıcaklığı 20-25 °C arası olmalıdır. ÇeĢme suyu sıcaklığından emin değilseniz bir küvet içine 

ölçerek hazırladığınız suda banyo yapınız.  
 

  

Resim 2.1: Su ile kalıp banyosu yapma              Resim 2.2: Su ile kalıp banyosu yapma 

direkt çeĢme altı uygulaması                                      küvet içinde uygulama 

2.5.2. Alkolle Kalıp Yıkama 
 

Alkol ile kalıp yıkama iĢlemi kalıp pozlandırdıktan hemen sonra kalıp üzerinden 

filmler alınarak kalıp bir küvet içine konur. Bir fırça yardımıyla fazla bastırılmadan serbest 

hareketler ile kalıp sadece alkol ile banyo edilir. Banyo iĢlemine baĢlamadan önce 

kullanılacak alkolü hazırlamak gerekir. 

 

Alkol ile kalıp açmada banyo sıcaklığı 20-25 °C arasında olmalıdır. Kalıp banyo 

makinelerinde de makinelerin özelliğine göre hazırlanan karıĢım ile yapılabilir. Önemli olan 

her kalıp yıkamadan sonra banyo karıĢım oranının zayıflayacağını düĢünmek ve ona göre 

yıkama sürelerini artırmak gerekebilir. 

 

Resim 2.3:Bir galon etil alkol % 90 saflıkta 
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Resim 2.4: Alkol kalıp banyosunun hazırlanması 

Kalıp banyosu hazırlarken iĢ elbisesi ve eldiven kullanılmalıdır. El ve yüz temasından 

kaçınılmalıdır. 

 

Resim 2.5: Banyo küveti 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Pozlandırılan kalıbın su ile banyo iĢlemini gerçekleĢtirip baskıya uygun kalıp elde 

ediniz. 

 

 Kalıp yıkama Ģeklini belirleyiniz. 

 Su ile kalıp yıkama yöntemlerinden birini 

seçiniz. 

 
 

 Kalıbınıza çeĢme altında sünger yardımı 

ile dairesel hareketler uygulayarak yıkama 

yapınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kalıp üzerinde tram 

derinlik kontrolü yapınız. 

 

 Banyo sırasında kalıbı aralıklar ile gözleyiniz. 

 Gözleme sırasında kalıpta çukur oluĢumunu 

gözleyiniz. 

 Bu çukur oluĢumlarına lüp veya büyüteç ile bakınız. 

 Verilen tram derecesine göre çukur oluĢumuna 

bakınız. 

 Verdiğiniz poza göre derinliklere bakınız. 

 Poz az verildiyse derinlik az, çok verildiyse derinlikle 

aĢağı inmelidir. Bunlara bakınız. 

 

 Tram derinlik kontrolü 

yaparak kalıbın suyunun 

süzünüz ve kurutma 

makinesine alınız. 

 

 

 
 Kalıbın suyunun süzülmesini inceleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kalıp yıkama Ģeklini belirlediniz mi? 
  

2. Su ile kalıp yıkama yöntemlerinden birini seçtiniz mi? 
  

3. Kalıbınıza çeĢme altında sünger yardımı ile dairesel hareketler 

uygulayarak yıkama yaptınız mı? 

  

4. Kalıp üzerinde tram derinlik kontrolü yaptınız mı? 
  

5. Tram derinlik kontrolü yaparak kalıbın suyunun süzünüz ve 

kurutma makinesine aldınız mı? 

  

 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki boĢluğu en uygun Ģekilde dolduran seçenek aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

1. Fotopolimer kliĢenin pozlandırma iĢlemi bittikten sonra vakit kaybetmeden banyo 

aĢamalarına geçilmelidir. Unutulmamalıdır ki, dıĢarıda duran kliĢe ……………… devam 

edecektir. 

 

A) Tozlanmaya 

B) Pozlanmya 

C) Parlamaya 

D) Tutmaya 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

2. Fotopolimer kalıp yıkama (banyo) kaç aĢamadır?  

 

A) 2 

B) 4 

C) 1 

D) 5 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi yıkamaya etki eden en önemli nedendir? 

 

A) Banyo kimyasalı 

B) Banyo sıcaklığı 

C) IĢık kaynağının gücü 

D) Kullanım sayısı 

 

4. Fotopolimer kalıp açma banyosunda kullanılan yıkama maddeleri nelerdir? 

 

A) Su ve alkol  

B) Sitrik asit 

C) Lak 

D) Solvent 

 

5. Fotopolimer kalıp banyo yıkama maddelerinin sıcaklığı kaç derece olmalıdır? 

 

A) 30 – 45 °C arası  

B) 20 – 25 °C arası 

C) 20 – 35 °C arası 

D) 05 – 25 °C arası 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Fotopolimer kalıp yıkamada tram derinlik veya çukur oluĢumu kontrolü nasıl yapılır? 

 

A) Ayna ile  

B) Densitometre ile 

C) Orijinal ile karĢılaĢtırarak 

D) Lüp veya büyüteç ile 

 

7. Su ile kalıp yıkamada tram derinlikleri nasıl elde edilir? 

 

A) Fırça yardımı ile  

B) Ovalama yapılmadan  

C) Suyun tazyiki veya sünger ile ovalayarak 

D) Hiçbiri 

 

8. Su-alkol karıĢımı ile kalıp yıkamada tram derinliklerini nasıl elde edilir? 

 

A) Fırça yardımı ile  

B) Ovalama yapılmaz.  

C) Suyun tazyiki veya sünger ile ovalayarak 

D) Hiçbiri 

 

9. Su ile kalıp yıkama iĢlemi hangi Ģekilde yapılır? 

 

A) Ayaklı küvette  

B) ÇeĢme altında  

C) Banyo makinesinde 

D) Hepsi 

 

10. Su-alkol karıĢımı ile kalıp yıkama iĢlemi hangi Ģekilde yapılır? 

 

A) Masa üstü küvette 

B) Ayaklı küvette 

C) Banyo makinesinde  

D) Hepsi 

 

AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

12. (   ) ĠĢ olmayan yerler kalıp üzerinden atılır. 

 

13. (   ) Poz gören yerler kalıp üzerinden atılır. 

 

14. (   ) Tampon baskı kalıpları, banyo iĢlemine girmeden kullanılır. 

 

15. (   ) Poz süresi fazla olursa iĢ olan yerlerde derinliği az çukurlar olur. 

 

16. (   ) Banyo süresi kısa olursa mürekkep çukurları tam olarak açılmaz. 
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17. (   ))Kalıpların hep aynı standartta açılması için kalıp banyo makinesi kullanılır. 

 

18. (   ) Tampon baskı kalıpları banyosu kullanılan kalıp cinsine göre özel (su veya su- 

alkol ile yıkanan kalıplar gibi) yapılmalıdır. 

 

19. (   ) Yıkama sıcaklığı 20 -25 C
o
 olmalıdır. 

 

20. (   ) Banyo iĢleminde kalıp üzerinde hiçbir değiĢiklik olmaz. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak tampon baskı kalıbı kurutma 

makinelerini kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tampon baskı kalıbı hazırlama atölyeleri ve tampon baskı ile ilgili iĢ yerlerini 

ziyaret ederek tampon baskı kalıbı kurutma makinelerinin değiĢik boyutlarda ve 

değiĢik kalıp versiyonları için modellerini araĢtırınız. 

 Bu konuda elde ettiğiniz bilgileri rapor hâline getirerek sınıfa sununuz. 

 

3. TAMPON KALIP KURUTMA 

SĠSTEMLERĠ 
 

3.1. Tanımı  
 

DeğiĢik boyut ve kalınlıktaki tampon baskı kalıplarına kurutma iĢleminin uygulandığı 

belirli derecelerde ısı (sıcaklık) üreterek bu iĢlemi gerçekleĢtiren manuel küçük tip veya 

büyük atölye tipi kurutma makineleridir. 

 

3.2. Manuel Kalıp Kurutma Makineleri 
 

Tampon baskı makinelerinde baskı yapılan değiĢik kalınlıktaki tampon baskı 

kalıplarının yıkama iĢleminden sonra kurutma iĢleminin yapıldığı manuel elektrikli fanlı saç 

kurutma makineleridir. Tampon baskıda banyo iĢlemi sonrası kalıplar üzerindeki su ve banyo 

artıklarını uzaklaĢtırarak saç kurutma makinesini elektrik prizine takınız. Saç kurutma 

makinesinin iki pozisyonundan sıcak olanını seçiniz. 60 – 100 °C arası 5-15 dakikalık bir 

süre kalıbı kurutunuz. Kuruyup kurumadığını kontrol ediniz. Dikkat etmeniz gereken saç 

kurutma makinesini kalıptan belli bir uzaklıkta tutarak sağa sola hareketle kurutmaktır. Su ile 

yıkanan kalıplarda bu süre 60 °C’de 5 dakikadır. 

 

Resim 3.1: Saç kurutma makinesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3 
 

AMAÇ 
 

ARAġTIRMA 
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3.3. Tam Otomatik Kalıp Kurutma Makineleri 
 

Tampon baskı makinelerinde baskıda kullanılan değiĢik kalınlıktaki tampon baskı 

kalıplarının yıkama iĢleminden sonra kurutma iĢleminin yapıldığı tam otomatik makinelerdir. 

Tampon baskıda banyo iĢlemi sonrası kalıplar üzerindeki su ve banyo artıkları 

uzaklaĢtırılarak kurutma makinesine konur, 60 – 100 °C arası 5-15 dakika kurutulur. Su ile 

yıkanan kalıplarda kurutma süresi 60 °C’de 5 dakikadır. Bu makinelerde sıcaklığı ve süreyi 

ayarladığınızda istediğiniz kuruma iĢlemi gerçekleĢecektir. Baskı yüzeyi çizilip bozulmaması 

için kurumadan sonra kalıbı, baskı yapıncaya kadar koruma altına alınmalıdır. 

 

Resim 3.2: Küçük mini fırın kurutma makinesi 

   

Resim 3.3: Atölye tipi büyük kurutma   Resim 3.4: Kombine küçük kurutma 

makinesi     makinesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

 

AĢağıdaki kurutma sistemlerinden birini seçerek uygulayınız. 

  

 Manuel saç kurutma makineleriyle kalıbı kurutunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Saç kurutma makinesini 

 prize takınız. 

 Uygun açıyı – uzaklığı 

ayarlayarak iĢleme 

hazırlanınız. 

 

 

 Fotopolimer kalıbı sol elinizle dik tutunuz. 

 Kurutma makinesini 10-15 cm uzakta tutunuz. 

 Kalıpla temas ettirmeyiniz. 

 Kalıbın yüzeyi çizilip bozulabilir. 

 60-100 °C arası sıcaklık verecek konuma getiriniz.  

 

 Kurutma sıcaklığı ve 

süresini ayarlayınız. 

 Süreyi 5 ile 15 dakika arasında ayarlayınız. 

 Kurutma makinesini sürekli sağa sola dairesel 

hareket ediniz. 

 Göz ve el ile kuruma kontrolü yapınız. 

 Kurutmadan sonra saç kurutma makinesini kapatınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Mini fırında kalıbı kurutunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kalıbı mini fırına 

 yerleĢtiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotopolimer kalıbı mini fırın ızgarası üzerine ortalı 

bir Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Kalıbın emülsiyonlu yüzeyini yukarı bakacak 

Ģekilde koyunuz. 

 Ters koyarsanız kalıp yüzeyi çizilir. 

 Makinenin kapağını kapatınız. 

 Fırının fiĢini elektrik prizine takınız. 

 

 

 Fırının kurutma sıcaklığı ve 

süresini ayarlayınız. 

 

 

 

 

 60-100 °C arası sıcaklık ayarı yapınız. 

 Süreyi 5 ile 15 dakika ayarlayıp kurutunuz. 

 Kurutma süresi içinde kurumayı gözleyiniz. 

 Kurutmadan sonra kalıbı makineden çıkarınız. 
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 Atölye tipi kurutma makinelerinde kalıbı kurutunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kalıbı kurutma makinesine 

koyunuz. 

 

 Fotopolimer kalıbı kurutma makinesine ortalı bir 

Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Kalıbın emülsiyonlu yüzeyini yukarı bakacak 

Ģekilde koyunuz. 

 Ters koyarsanız kalıp yüzeyi çizilir. 

 Makinenin çekmecesini kapatınız. 

 

 Kurutma sıcaklığı ve 

süresini ayarlayınız. 

 

 60-100 °C derece arası sıcaklık ayarı yapınız. 

 Süreyi 5 ile 15 dakika arasında ayarlayınız. 

 Kurutmadan sonra kalıbı makineden çıkarınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kurutma makinesini kalıp kurutmaya hazırladınız mı?   

2. Kalıbın üzerinde su damlacıkları kalmamasına dikkat ettiniz mi?   

3. Banyodan sonra kalıbın banyo artıklarını süzdünüz mü? 
  

4. Kalıp kurutma uygulama (manuel veya tam otomatik) seçimi 

yaptınız mı? 
  

5. Makineye koyarken rölyef (resim) kısmının üste gelmesini 
sağladınız mı? 

  

6. Kalıp kalınlığı ve cinsine göre test edilmiĢ sıcaklık süresini verdiniz 

mi?  
  

7. Banyo Ģekline göre test edilmiĢ sıcaklık süresini verdiniz mi?    

8. Kurutma iĢlemi biten kalıbı son poz uygulamasına aldınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

 



 

 40 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Fotopolimer kliĢeyi kurutmanın amacı nedir?  

 

A) Kalıba dayanıklılık kazandırmak 

B) Son poz öncesi kalıp ısıtmak 

C) Çelik tabakayı hassas tabakaya yapıĢtırmak 

D) Ultraviyole ıĢınların etkisini azaltmak 

 

2. Fotopolimer kliĢenin kurutma ısısı kaç dereceler arasındadır? 

 

A) 60-500 °C arası 

B) 80-100 °C arası 

C) 0-100 °C arası 

D) 60-100 °C arası 

 

3. Fotopolimer kliĢenin kurutma iĢlemi hangi iĢlemden sonradır? 

 

A) Pozlandırma 

B) Banyo - yıkama 

C) SertleĢtirme son pozdan sonra 

D) Tramlamadan sonra 

 

4. Fotopolimer kliĢe kurutma makinesine nasıl konur?  

 

A) Yukarı bakmalı ve üstüne asetat çekilmeli 

B) Emülsiyonu alta bakmalı 

C) Emülsiyonu üste bakmalı 

D) Kurutma arka yüzünden yapılacak Ģekilde konur. 

 

5. Fotopolimer kalıp kurutma iĢlemine alınmaz ise ne olur?  

A) Banyo kalıntıları polimeri zayıflatmaya devam eder. 

B) Ultraviyole ıĢınları etkisini sürdürür. 

C) Kurutmanın kalıba bir etkisi yoktur.  

D) Hiçbiri 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak tampon baskı kalıbına son iĢlem 

makinelerini kullanıp gerekli UV sertleĢtirme pozu verebileceksiniz.  

 

 
 

 

 Tampon baskı kalıbı hazırlama atölyeleri ve tampon baskı ile ilgili iĢ yerlerini 

ziyaret ederek tampon baskı kalıbı (son iĢlem) sertleĢtirme pozu makinelerinin 

değiĢik boyutlarda ve değiĢik kalıp versiyonları için modellerini araĢtırınız.  

 Bu konuda elde ettiğiniz bilgileri rapor hâline getirerek sınıfa sununuz. 

 

4. TAMPON KALIP UV POZLAMA 

MAKĠNELERĠ  
4.1. Tanımı 

 

KliĢenin baskı dayanıklılık direncine ulaĢabilmesi için UV ıĢık altında 5-10 dakika 

filmsiz (tramsız) pozlandırılması gerekir. Bu iĢi yapan makinelere denir. 

 

4.2. SertleĢtirme Pozu Makinesi 
 

Tampon baskı makinelerinde baskı yapılan değiĢik kalınlıktaki tampon baskı 

kalıplarının kurutma iĢleminden sonra son poz sertleĢtirme iĢleminin UV ıĢık altında 

uygulandığı tam otomatik makinelerdir. Bu makineler küçük atölyelerin kendi imkânları ile 

kalıp hazırlama çalıĢmalarında kullanmaları amacı ile küçük masa üstü, poz verme, kurutma 

ve son pozun uygulandığı kombine makinelerdir. Ayrıca kliĢe atölyelerinde flekso ve tampon 

baskı kalıplarını hazırlamak amacı ile büyük tip makineler kullanılmaktadır. 

 

4.2.1. UV SertleĢtirme Pozu Verme  
 

SertleĢtirme pozu sırasıyla kurutma iĢleminden sonra kalıp pozlandırma makinelerinde 

UV ıĢık altında kullanılan kalıp cinsine göre daha önceden belirlenmiĢ, test edilmiĢ poz 

süresi verilerek uygulanır. SertleĢtirme pozu uygulanırken kliĢenin emülsiyon yüzüne filmsiz 

ve vakumsuz olarak UV ıĢık altında poz verilir. Her resim motifinde farklı olan zemin, ince 

çizgi ve noktalardan, ana poz ve tramlı poz esnasında az ya da çok ıĢık geçeceğinden rölyef 

tabakasında bazı bölümler tam polimerize olamayıp sertleĢemeyecektir.  

 

Bu nedenle resim almıĢ kliĢenin baskı dayanıklılık direncine ulaĢabilmesi için UV ıĢık 

altında 5-10 dakika filmsiz yani tramsız pozlandırılması gerekir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 4 
 

AMAÇ 
 

ARAġTIRMA 
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Bu nedenle sertleĢtirme pozunun filmsiz ve tramsız olarak yeterli miktarda 

uygulanmasıyla rölyef tabakasının eĢ değer olarak sertleĢmesi sağlanır. Bu iĢlem kliĢeye 

baskıda dayanıklılık ve esneklik kazandırır. 

  

Resim 4.1: Kombine ana poz, tramlı poz ve son UV poz makinesi 

 

ġekil 4.2: Masa üstü ana poz ve sertleĢtirme pozları ile kurutma iĢlemi makinesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

PozlandırılmıĢ ve banyosu yapılmıĢ kalıbın son pozunu uygun Ģekilde veriniz. 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

 Son poz makinesi 

seçimini yapınız. 

 

  Son pozunuzu kombine küçük makinelerde veya 

büyük atölye tipi makinelerde verebilirsiniz. 

 Makinelerde UV ıĢık olmalıdır. 

 IĢığın gücü 350–400 nm olmalıdır. 

 Poz süresi daha önceden test edilmelidir. 

 Uygun poz verilmelidir. 

 

 

 

 

 Kalıbı makineye ortalı 

olarak koyunuz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalıbın hassas tabakası ıĢıklara baksın.  

 Kalıp üstüne film koymayınız. 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kalıp üzerine tram 

koymayınız. 

 

 

 Pozlandırma makinesinin asetatını kalıp üzerine 

kapatmayınız ( kliĢe üstüne). 

 Kalıp pozlama makinesi vakumunu çalıĢtırmayınız. 

 Makine kapağını kapatınız. 

 Kalıba göre test edilmiĢ poz süresini ayarlayınız. 

 Poz veriniz. 

 Makine kapağını kaldırınız. 

 Kalıbınızı makineden alınız. 

 Makine kapağını kapatınız 

 Baskıya kadar kalıbınızın hassas tabakası zarar 

görmesin diye korumaya alınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadıklarınızı Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Son poz makinesi seçimini yaptınız mı? 

 

 

  

2. Kalıbı makineye ortalı olarak koydunuz mu?   

3. Kalıp üzerine tram koymamaya dikkat ettiniz mi?   

4. Poz verdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Fotopolimer tampon baskı kalıplarına son poz nasıl uygulanır? 

 

A) Filmsiz  

B) Tramsız 

C) Vakumsuz emülsiyonlu yüzeye 

D) Hepsi 

 

2. Son poz uygulamasının amacı nedir? 

 

A) Kalıba esneklik sağlamak 

B) Kalıba direnç sağlamak 

C) Kalıbı sertleĢtirmek 

D) Hepsi 

 

3. Son poz hangi makinelerde uygulanır? 

 

A) Ultraviyole ıĢık veren makinelerde  

B) Mavi ıĢık veren makinelerde 

C) Kurutma makinelerde 

D) Hiçbiri 

 

4. Son poz hangi iĢlemden sonra uygulanır? 

 

A) Yıkama sonrası 

B) Kurutma sonrası 

C) Ana poz sonrası 

D) Tramlı poz sonrası 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
 



 

 47 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadıklarınızı Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kalıbı baskı makinesi boyutunda kestiniz mi?   

2. Kalıbın üzerindeki koruyucu tabakayı söktünüz mü?   

3. Tire pozitif veya tramlı pozitif filmin emülsiyonu ile kalıbın 

 emülsiyonlarını birbirine çakıĢtırarak yerleĢtirdiniz mi? 

 ġekilde kalıp üzerine yerleĢtirdiniz mi? 

  

4. Filmleri kalıp üzerinde oynamayacak Ģekilde sabitlediniz mi?   

5. Vakum iĢlemini yaptınız mı?   

6. Ġdeal sürede pozlandırdınız mı?   

7. Tire pozitif veya tramlı pozitif kullanılan filmi kliĢeden 

ayırdınız mı? 
  

8. Tire pozitif film kullandıysanız kalıp üzerine emülsiyonlar 

çakıĢacak Ģekilde tramlı filmi yerleĢtirdiniz mi? 
  

9. Pozlandırma makinesinin vakumunu açtınız mı?   

10. Ġdeal sürede tramı pozlandırdınız mı?   

11. Tram filmini kliĢeden ayırdınız mı?   

12. Kalıp yıkama Ģeklini belirlediniz mi?   

13. Su ile kalıp yıkama yöntemlerinden birini seçtiniz mi?   

14. Kalıbınıza çeĢme altında sünger yardımı ile dairesel hareketler 

uygulayarak yıkama yaptınız mı? 
  

15. Kalıp üzerinde tram derinlik kontrolü yaptınız mı?   

16. Tram derinlik kontrolü yaparak kalıbın suyunun süzünüz ve 

kurutma makinesine aldınız mı? 
  

17. Kurutma makinesini kalıp kurutmaya hazırladınız mı? 
  

18. Kalıbın üzerinde su damlacıkları kalmamasına dikkat ettiniz 

mi?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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19. Banyodan sonra kalıbın banyo artıklarını süzdünüz mü?   

20. Kalıp kurutma uygulama (manuel veya tam otomatik) seçimi 

yaptınız mı?   

21. Makineye koyarken rölyef (resim) kısmının üste gelmesini 
sağladınız mı?   

22. Kalıp kalınlığı ve cinsine göre test edilmiĢ sıcaklık süresini 

verdiniz mi?    

23. Banyo Ģekline göre test edilmiĢ sıcaklık süresini verdiniz mi?  
  

24. Kurutma iĢlemi biten kalıbı son poz uygulamasına aldınız mı? 
  

25. Son poz makinesi seçimini yaptınız mı?   

26. Kalıbı makineye ortalı olarak koydunuz mu?   

27. Kalıp üzerine tram koymamaya dikkat ettiniz mi?   

28. Poz verdiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 14 Y 

2 A 15 D 

3 D 16 D 

4 B 17 D 

5 C 18 D 

6 D 19 D 

7 A 20 Y 

8 B 21 Y 

9 C 22 D 

10 D 23 

24 

D 

11 A 24 D 

12 D 25 Y 

13 D 26 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 2 ‘NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 11 Y 

2 C 12 Y 

3 C 13 Y 

4 A 14 D 

5 B 15 D 

6 D 16 D 

7 C 17 D 

8 A 18 D 

9 D 19 Y 

10 C   
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 C 

5 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 A 

4 B 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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