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AÇIKLAMALAR 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik Kalıpçılığı 

MODÜLÜN ADI Makine Enjeksiyon Kalıpçılığı-3 

MODÜLÜN TANIMI 
Plastik malzeme, plastik kalıp ve plastik makine bilgilerini 

kullanarak plastik enjeksiyon kalıplarının üretimini yapma 

ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
“Plastik Teknolojisi” alanı ortak modüllerini, “El 

Enjeksiyon Kalıpçılığı” modülünü ve “Makine Enjeksiyon 

Kalıpçılığı-1, 2” modüllerini almış olmak 

YETERLİK Plastik enjeksiyon kalıplarını üretmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında plastik enjeksiyon kalıplarının 

üretimini, istenen ürün özelliklerine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 
1. Plastik enjeksiyon kalıplarının itici pim deliklerini ve 

soğutma kanallarını işleyebileceksiniz. 

2. Plastik enjeksiyon kalıplarının montajını üretime 

uygun bir şekilde yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı  

Donanım: Plotter, çizim kâğıdı, tesviyecilik araç gereçleri, 

markalama gereçleri, talaşlı üretim makineleri, bağlama 

araç gereçleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Plastik makinelerinde, plastik ürünlerin istenen kalite ve standartlarda elde 

edilebilmesinde, sadece kullanılan makine değil plastik kalıbı da büyük etkiye sahiptir. 

Kullanılan plastik kalıbında bulunan tüm hatalar ürüne aynen yansımaktadır. İstenilen 

özellikte ürünlerin oluşturulabilmesi için kalıp imalatında belli bir işlem sırası takip 

edilmelidir. 

 

Makine Enjeksiyon Kalıpçılığı-3 modülü, sizlere bu yöndeki becerileri kazandırmak 

üzere hazırlanmış bir modüldür. Bu modülle bir plastik enjeksiyon kalıbının itici pim 

deliklerini ve soğutma kanallarını oluşturabileceksiniz. Plastik enjeksiyon kalıbının 

montajını yapıp üretime hazır hâle getirebileceksiniz. 

 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, plastik teknolojisi alanında 

daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor ve sizlere başarılar diliyoruz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında plastik enjeksiyon kalıplarının itici pim deliklerini ve 

soğutma kanallarını oluşturabileceksiniz. 

 

 

 

 
 

 

 Çevrenizdeki plastik kalıp imalatı yapan atölyeleri ziyaret ediniz. 

 Plastik enjeksiyon kalıplarının itici pim deliklerinin ve soğutma kanallarının 

işlenmesinde dikkat edilecek ölçütleri araştırınız. 

 Kalıp boşluklarının parlatılmasında dikkat edilecek ölçütleri araştırınız. 

1. PLASTİK ENJEKSİYON KALIBININ 

İTİCİ PİM DELİKLERİ VE SOĞUTMA 

KANALLARINI İŞLEMEK 
 

1.1. Enjeksiyon Kalıp İtici Pim Deliklerinin İşlenmesi 
 

İtici pimler; enjeksiyon çevriminden sonra ürünün kalıptan dışarı atılmasını sağlayan 

kalıp elemanlarıdır.  

 

İtici pimler; erkek kalıp, destek plakası, itici üst plaka ve itici alt plakada açılacak itici 

pim delikleri aynı eksende olmak zorundadır. Bu kalıp elemanları içinde çalışacak olan itici 

pimler, zorlanmadan (kasıntı ) ürünü dışarı atabilmelidir. İtici pim delikleri, sadece bir kalıp 

elemanında hassas olarak alıştırılmalı, diğer kalıp elemanlarından ise boşluklu geçmelidir. 

İtici pimler, itici alt plakasından takılmaya başlanıp sırası ile itici üst plaka, destek plakası ve 

erkek kalıptan geçecektir. Bu nedenle erkek kalıptaki itici pim delikleri hassas bir şekilde 

işlenmeli, diğerlerinden boşluklu geçmelidir. 

 

Erkek kalıp ile itici pim arasındaki boşluk çok olursa eriyik plastik buradan dışarı 

taşacağı için çapak meydana gelir. Çok hassas olarak işlenirse de zorlanmadan dolayı itici 

pimler kırılabilir ve kalıba zarar verebilir. Bu tolerans, itici pim çapı ve plastik malzemenin 

özelliğine göre en uygun şekilde verilmelidir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1.1. İtici Pim Deliklerinin Markalanması ve Delinmesi 
 

İtici pim delikleri işlenirken birkaç yöntem uygulanabilir: 

 İtici pim deliklerinin delineceği kalıp elemanları hassas tezgâhlarda, referans 

yüzeyleri hepsinde aynı taraftan alınarak markalanıp sırayla delinir. 

 Kalıp elemanlarının boyutlarına göre bütün kalıp elemanları aynı anda delinir. 

 İki kalıp elemanı birlikte delinir. Daha sonra diğer iki kalıp elemanı bu delikten 

matkapla iz yaptırılarak delme işlemi yapılır. 

 Kalıbın özelliğine göre daha farklı yöntemler uygulanarak itici pim delikleri 

işlenebilir. 

 

İtici pim delikleri delinirken, itici pimin itme hareketinin yönü göz önüne alınarak 

kalıp elemanı markalanmalıdır (Matkabın delme işlemi yaptığı yönle, itici pimin itme 

hareketini yaptığı yön aynı olacak şekilde markalama işleminin yapılacağı referans yüzeyi 

seçilmelidir.). 

 

İtici üst plakası ayrı markalanıp delinecektir. Bundan sonra destek plakası, erkek kalıp 

plakası, erkek kalıbı beraber montaj edilecek ve markalanıp delinerek itici pim delikleri 

oluşturulacaktır (Markalama işlemini yapabilmeniz için seçeceğiniz referans yüzeylerinin iki 

grupta da aynı yöndeki yüzeylerin olmasına dikkat ediniz.). 

 

1.1.1.1. İtici Alt Plakasının İtici Pim Deliklerinin İşlenmesi 

 

Şekil 1.1’de itici üst plakasının itici pim deliklerinin delinmemiş şekli, Şekil 1.2’de 

itici pim ve yolluk çekici deliklerinin işlenmiş şekli gösterilmiştir. 

 

Şekil 1.1: İtici üst plakası 
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Şekil 1.2: İtici üst plakasının, itici ve yolluk çekici deliklerinin işlenmiş şekli 

 

İtici üst plakasındaki itici pim ve yolluk çekicinin oluşturulmasında uygulanması 

gereken işlem basamakları aşağıda açıklanmıştır: 
 

 Yapım resmine uygun olarak markalama işlemini yapınız. 

 İtici pim deliklerini deliniz. 

 Delikleri itici pimin fatura başı ölçüsünde büyültünüz. 

 Yolluk çekici deliğini deliniz. 

 Deliği yolluk çekici fatura başı ölçüsünde büyültünüz. 
 

1.1.1.2. Plakası ve Erkek Kalıbın İtici Pim Deliklerinin İşlenmesi 

 

Şekil 1.3’te destek plakası, erkek kalıp plakası ve erkek kalıbın montaj yapılmış, itici 

pim deliklerinin delinmemiş hâli, Şekil 1.4’te ise itici pim ve yolluk çekici deliklerinin, 

işlenmiş hâli gösterilmiştir. 

Destek plakası ve erkek kalıptaki itici pim ve yolluk çekicinin oluşturulmasında 

uygulanması gereken işlem basamakları aşağıda açıklanmıştır. 

 Destek plakası, erkek kalıp plakası ve erkek kalıbın montajını yapınız. 

 Yapım resmine uygun olarak markalama işlemini yapınız. 

 İtici pim deliklerini Ø4 ölçüsünde raybalama payını bırakarak deliniz. 

 Yolluk çekici deliğini Ø10 ölçüsünde raybalama payını bırakarak deliniz. 

 Destek plakası, erkek kalıp plakası ve erkek kalıbın demontajını yapınız. 

 Destek plakasındaki itici pim deliklerini çalışma toleransında büyültünüz. 

 Erkek kalıpların itici pim deliklerine Ø4 ölçüsünde raybalama işlemi yapınız. 

 Erkek kalıp plakasının yolluk çekici deliğine Ø10 ölçüsünde raybalama işlemi 

yapınız. 
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Şekil 1.3: Destek plakası, erkek kalıp plakası ve erkek kalıbının montajı 
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Şekil 1.4: Destek plakası ve erkek kalıba, itici ve yolluk çekici deliklerinin işlenmiş hâli 

 

1.2. Enjeksiyon Kalıplarında Soğutma Kanalları 
 

Enjeksiyon kalıplarının soğutma prensiplerine göre tasarlanmış soğutma kanalları, 

devamlı akışı sağlayacak şekilde maçalara ve plakalara zarar vermemek koşulu ile boydan 

boya veya kısmen, uzun delikler delinmek suretiyle özel matkaplar kullanılarak açılır. 

Burada amaç ürünün soğutulmasını eşit bir şekilde sağlayarak deformasyonu engellemektir. 

 

1.2.1.Kalıpların Soğutulması 
 

Plastik kalıpları genellikle su veya basınçlı hava ile soğutulur. Su ile yapılacak 

soğutma işleminde, kalıp yarımları içine açılan kanallardan geçiş yapan suyun birleşim 

yerlerinden kalıp içine dağılmasını önlemek için geçiş yolları üzerindeki delikler kör tapa ile 

kapatılır. Kalıp destek plakaları arasındaki su sızıntıları da dairesel kesitli salmastralar ile 

önlenir. Bu salmastralar yumuşak bakır, alüminyum ve kauçuk malzemelerden yapılır. 

 

Kalıplanacak parçanın boyutlarına bağlı olarak kalıp içine açılacak soğutma 

kanallarının özellikleri ve soğutucu etkisi değişir. Doğrudan kalıp yarımlarına (dişi ve erkek 

kalıp) açılan soğutma kanallarında, soğutma sıvısı kısa zamanda etkisini göstermekte ve 

kalıplanan parçanın sertleşmesi (donması) hızlanmaktadır. Ancak kalıp yarımlarının ani 

soğutulmasıyla kalıpta meydana gelen değişken ısı, kalıbın çatlamasına sebep olabilir. 

Ayrıca kalıplanan parçanın et kalınlığı fazla ise dış yüzeylerdeki sertleşme hızı iç kısımlara 

oranla daha hızlı olur. Bu da parçanın kalıptan çıktıktan sonra şekil değiştirmesine sebep 

olabilir. Bu ve benzeri zararlar göz önünde bulundurulduğunda, doğrudan kalıp yarımlarına 

açılan soğutma kanalları, kalıplama yüzeyinden uygun uzaklıkta ve ölçüde olmalıdır. Şekil 

1.5’te soğutma kanallarına örnekler gösterilmiştir. 

 

Derinliği fazla olmayan kalıplama işlemlerinde kalıp yarımlarına açılacak soğutma 

kanalları içine bakır borulu soğutucu sistem yerleştirilir ve üzerine düşük sıcaklıkta ergiyen 

bir madde dökülerek bakır boruların sabitlenmesi sağlanır. 
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Çok parçalı kalıplarda soğutmanın kısa zamanda etkisini gösterebilmesi için soğutucu 

kanallar destek plakaları ve kalıp yarımları içerisinden geçerek kalıbı terk edecek şekilde 

tasarlanır.  

 

Su soğutmalı kalıp tasarımında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 

 

 Soğutma kanalları, kalıplama yüzeyine çok yakın olmamalıdır. Ani değişen 

ısıdan dolayı kalıplama yüzeyinde çatlama meydana gelebilir. 

 Kalıp içinde dolaşan soğutma sıvısının miktarı, üretimi maksimum düzeyde ve 

kalıbı da arzu edilen sıcaklıkta tutmalıdır. 

 Soğutma sıvısının giriş ve çıkışlarını sağlayan bağlantı borularının ölçüleri, 

normal basınçlı su dolaşımına uygun olmalıdır. 

 Su ile soğutmada, suyun kalıba giriş sıcaklığıyla çıkış sıcaklığı arasındaki fark 

çok fazla olmamalıdır. Sıcaklık farkının fazla olması hâlinde kalıplanan parça 

homojen olarak katılaşmaz. 

 

Su ile soğutmanın uygun olmadığı veya su ile soğutmanın kalıba ve kalıplanan 

parçaya zarar verdiği hâllerde, kalıp basınçlı hava ile soğutma yapılır. Basınçlı havayla 

yapılacak kalıp soğutma sisteminde basınçlı hava, kalıp içine açılan kanalları dolaşarak 

kalıptan ayrılır. Soğutma etkisi, su soğutmalı sisteme oranla daha yavaştır. Bu nedenle 

basınçlı havalı soğutma sistemi genellikle et kalınlığı az ve kalıp sıcaklığının çok fazla 

değişmesi gerekmeyen kalıplama işlemlerinde, kullanılır. 

 

 

Şekil 1.5: Su kanallarına örnekler 
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1.2.2.Soğutma Kanallarının İşlenmesi 
 

Soğutma kanallarını işlerken modülde vermiş olduğumuz kalıba uygun olan işlem 

basamaklarını burada açıklayacağız. Farklı kalıp tasarımlarında soğutma kanallarını 

oluştururken daha değişik yöntemler uygulanabilir. 

 

Şekil 1.6’da soğutma kanalları açılmamış, Şekil 1.7’de ise soğutma kanalları açılmış 

dişi kalıp gösterilmiştir. 

 

Şekil 1.6: Soğutma kanalları açılmamış dişi kalıp 

 

Şekil 1.7: Soğutma kanalları açılmış dişi kalıp 

Örnekte verdiğimiz kalıptaki soğutma kanallarının oluşturulmasında uygulanması 

gereken işlem basamakları aşağıda açıklanmıştır: 
 

 Dişi kalıba, yapım resmine uygun olarak markalama işlemini yapınız. 

 Soğutma kanallarını uygun matkapla deliniz (Kör deliklerin delinmesinde delik, 

derinliklerine dikkat ediniz.). 

 Dişi kalıp plakasına, yapım resmine uygun olarak markalama işlemini yapınız. 

 Soğutma kanallarının, su giriş ve çıkış deliklerini deliniz. 

 Soğutma kanalının su giriş ve çıkışına rakor bağlantıları için uygun ölçüde 

kılavuz çekiniz. 

 Dişi kalıpta su giriş ve çıkış kanalının ağızlarına O-ring kanalı açınız. 
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1.3. Hava Tahliye Kanalları 
 

Akışkan hâldeki ısıtılmış plastik malzeme kalıp içine enjekte edildiğinde kalıplama 

boşluğundaki havanın dışarı atılmasını sağlayan kanallara hava tahliye kanalları denir. Hava 

tahliye kanalı açılmamış ve hassas olarak alıştırılmış bir kalıp istenen sıkma kuvveti ile 

kapatıldığında, kalıp içine enjekte edilen plastik malzeme hava basıncı ile karşılaşır. Kalıp 

içindeki sıkışan hava, plastik malzemenin kalıplama boşluğunu doldurmasını engeller. 

Plastik malzeme aynı zamanda, hava ile karışarak kalıplanan parça içinde hava boşlukları 

meydana getirir. Bu nedenle enjeksiyon kalıpları içine uygun ölçülerde hava tahliye kanalları 

açılır ve kalıplama anında kalıp içindeki havanın dışarı çıkması sağlanır. 

 

Hava tahliye kanallarının boyutları ve kalıp içindeki yerleşim planı, genellikle 

tecrübeye bağlı olarak bulunan değerlere göre alınır. Hava tahliye kanalları genellikle kalıp 

açılma çizgisi (KAÇ) üzerine yerleştirilir. Yerleşim konumu ve boyutları, kalıplanacak 

plastik malzemenin cinsi ve kalıplama boşluğunun hacmine bağlı olarak seçilir. Genellikle 

kalıplama hacmine bağlı olarak 0,025 mm derinliğine ve 25 mm genişliğine kadar kalıp 

yarımlarından birine açılır. Hava tahliye kanalının genişliği 25 mm olması mümkün değil ise 

derinliği 0,125 mm ve genişliği 12 mm olacak şekilde açılır. 

 

İtici pimli kalıp tasarımı yapılıyorsa itici pim ve itici pim deliği arasındaki boşluk hava 

tahliye kanalı görevini yapar. Bazen de özel olarak pimler yerleştirilerek hava tahliye kanalı 

görevi yapması sağlanır. 

 

Genellikle küçük boyutlu enjeksiyon kalıplarına hava tahliye kanalı açılmasına gerek 

yoktur. Çünkü kalıp yarımları alıştırma boşluğu arasından hava kolayca çıkabilir. Büyük 

boyutlu enjeksiyon kalıplarındaki hava tahliye kanalı, plastik malzeme giriş kanalı karşısına 

gelecek şekilde açılmalıdır.  

 

Tablo 1.1’de en çok kullanılan plastikler için hava tahliye kanallarının derinlikleri 

gösterilmiştir. Hava tahliye kanalının derinliğini kullanılacak plastik malzemenin viskozitesi 

belirler. Düşük viskoziteli plastik malzeme için hava tahliye kanalının derinliği az, yüksek 

viskoziteli plastik malzeme için daha derin olur. Hava tahliye kanalının derinliği, havanın 

dışarı çıkmasını sağlayacak kadar derin, eriyik plastik malzemenin buraya akarak çapak 

oluşmamasını sağlayacak kadar az olmalıdır. 

 

Malzeme Tavsiye edilen maksimum  havalandırma 

derinliği (mm) 

PA 66 0,01-0,015 

Asetal 0,015-0,02 

HDPE 0,015-0,02 

Polipropilen 0,018-0,025 

Polistiren 0,042-0,06 

ABS 0,042-0,06 

Akrilik 0,06-0,078 

Polikarbonat 0,06-0,078 

Tablo 1.1: Plastik malzemenin cinsine göre hava tahliye kanalı derinlikleri 
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1.4. Enjeksiyon Kalıp Boşluklarının Parlatılması 
 

Plastik kalıplarının tasarımı yapılırken başlangıçtan bitime kadar olan bütün işlem 

safhalarını içeren bir listenin hazırlanması gerekir. Hazırlanacak listede kalıbın tasarımı, 

yapımı, kalite kontrolü, ısıl işlemleri, yüzeyin parlatılması veya kaplanması gibi ana hususlar 

ve bunların özellikleri açıklığa kavuşturulmalıdır. 

 

Plastik kalıplarında, kalıp boşluklarının yüzeylerinin pürüzsüz olması gerekir. 

Kalıplama sonucunda, kalıp boşluğu yüzeyinde bulunan her türlü pürüz, ürün yüzeyine 

yansır. Bunun yanı sıra yüzey bozuk olduğu takdirde parçanın kalıp boşluğundan çıkması da 

zorlaşır. Bu yüzden özellikle kalıp boşlukları parlatılmalı ya da kaplanmalıdır. Özellikle iki 

kalıp yarımlarının birleşme yüzeyleri pürüzsüz ve taşlanmış olmalıdır. Çünkü kalıplama 

esnasında bir birine sıkıca temas etmeyen yüzeylerden eriyik plastik malzeme taşar ve çapak 

meydana gelir. 

 

Resim 1.1: Parlatma işlemi 

Parlatma işlemi elle yapılacaksa parlatma yüzeyi sertleştirilmemiş olmalıdır Ancak 

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

sebep olur. Sertleştirilmiş kalıpların parlatılması gerekiyorsa kalıp sertliği giderildikten sonra 

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

artırır.  

 

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

parlatma tekniklerinden bazıları aşağıda açıklanmıştır: 

 

 Alkalik özelliği bulunan kimyasal maddelerin eriyikleri, parlatılacak kalıp 

yüzeyine periyodik elektrik devreleriyle uygulanarak parlatma yapılır. 

 Gaz hâline getirilmiş tahrip gücü edici gücü fazla olan maddelerin parlatılacak 

kalıp yüzeyine püskürtülmesi gerekir. 

 Madenî eşyaların temizlenmesinde kullanılan yüksek frekanslı asitli eriyik içine 

parlatılacak kalıp daldırılır. 
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Yukarıda açıklanan parlatma metotlarından en çok kullanılanı, gaz hâline getirilmiş 

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

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

önemli faktörlerden biridir. 

 

Elle yapılacak parlatma işleminde kullanılan tezgâh ve diğer aşındırıcı maddelerin 

önceden hazırlanması gerekir. Aşındırıcıların tane büyüklüğü 100’den başlayarak kademeli 

olarak 800 taneye kadar olan değişik ölçü ve içimlerdeki çubuk taşlar, parlatma keçeleri, 

kalın ve sert kıllı fırçalar, parlatma bezleri, parlatma bileşimleri ve pastalar, esnek ve 

ayarlanabilir diğer parlatma araçları kullanılır. 

 

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

parlaklığı elde edilebilmektedir. Ancak bu yüzey temizliği yeterliyse parlatma işlemi 

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

bitmesini arzular ve bu işlem için elmas tozu bileşikli parlatma araçları kullanır. 

 

1.4.1. Kalıp Boşluklarının Parlatılmasının Gereği 
 

Plastik parça imalatının en önemli unsurlarından biri kalıptır. İmal edilen plastik kalıbı 

ne kadar hassas ve düzgün yapılırsa çıkan ürünün kalitesi o denli yüksek olur. Plastik ürünün 

kalitesine doğrudan etkileyen kalıp yapımının en önemli uygulamalarından biride kalıp 

yüzeylerinin parlatılmasıdır. Kalıp yüzeylerinin parlatılması kalıp yapım sürecinin çeşitli 

zamanlarında yapılır. Genellikle bu parlatma işlemi ürünün görünen yüzeylerinin bilhassa 

düzgün olması istenen yerlerini meydana getiren yüzeylerin daha temiz ve parlak olması için 

kalıp çekirdeğinin yüzeylerine, maçalara uygulanır. Kalıplarda parlatma işleminin üç temel 

nedeni vardır. 
 

1.4.1.1.  Parçanın Rahat Çıkmasını Sağlamak için Yapılan Parlatma 

 

Bu parlatma işleminde amaç parçanın tutma (sıkışma) yapmadan kalıptan rahatça 

çıkmasını sağlamaktır. Bu tür parlatmada kalıbın işlenmesinden dolayı ortaya çıkan kaba 

çizgiler, eğeler veya gaz taşları yardımıyla yok edilir. 

 

1.4.1.2. Ölçü Tamlığı Gerektiren Kalıplarda Parlatma 

 

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

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

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

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

mikrometre gibi hassas ölçü aletleri kullanmak gerekir. Parlatmanın her aşamasında ölçü 

kontrol edilip istenen ölçü yakalandığında işleme son verilmelidir. 

 

1.4.1.3.Ölçü Tamlığı ve Hassas Yüzey Gerektiren Kalıpların Parlatılması 

 

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

yol aşağıdaki gibidir. Önce kalıp yüzeyinde işlemeden dolayı meydana gelen kesici kalem 

izlerinin ya da erozyon yüzeylerinin temizlenmesi gerekir.   
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Bu işlem için kaba kumlardan ince kuma doğru gaz taşları kullanılır. Gaz taşı 

çalışması ile kalıp formu düzeltilip elmas pasta işlemine hazırlanır. Daha sonra ön parlatma 

işlemi pastalar vasıtası ile yapılır. 

 

Çeliklerin parlatılabilirliğine etki eden beş ana etken; çelik kalitesi, ısıl işlem, parlatma 

yöntemi, parlatma yerin temizliği, uygun kalıp parlatma makine ve aletlerinin seçimidir. 

 

 Çelik kalitesi: Üretim aşamasında çeliğin kimyasal analizi ve üretim yöntemi 

parlaklığı etkileyen faktördür. Kalıp parlatma işlemi yalnızca çalışan yüzeye 

uygulana bir işlem olmasına rağmen iyi bir yüzey elde edebilmek için 

parlatılacak kalıbın çeliği önemlidir. Çok temiz ve parlak bir yüzey elde 

edebilmenin birinci şartı uygun çelik seçimidir. Yüksek parlaklık isteyen 

kalıpların yapımında krom oranı yüksek, tokluğu iyi olan, portakallaşma 

yapmayacak malzeme seçilmelidir. En uygun çelik malzemelerden bazıları 

2738 (impax), 1,2083 (stawax), 1,2767, 1,2764, 1,2311 şeklinde sayılabilir. 

 

 Isıl işlem: Malzemeyi doğru bir ısıl işlemin ardından iyi bir biçimde 

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

gerekir ki ayna parlaklığı elde edilsin. Daha düşük sertlik basamaklarında 

parlatma yapıldığında portakal yüzeyi görüntüsünün çıkma riski vardır. Bu 

aşamada ısıl işlem önem kazanır. Parlatma uygulanacak çelikler mutlaka vakum 

sertleştirme fırınlarında veya gaz nitrürasyon fırınlarında sertleştirilmelidir. 

İdeal uygulamalarda kalıbın tesviye işlemi ısıl işlemden önce yapılır, son 

parlatmanın ise ısıl işlem sonrası yapılması uygundur. Çünkü çelik ne kadar sert 

olursa o oranda da iyi parlaklık kazanır. 

 

 Parlatma yöntemi: En son basamak olarak parlatma yöntemi gelir. Kaliteli 

çelik ve uygun ısıl işlemin ardından yapılan uygun parlatma işlemi ile yüksek 

yüzey kalitesi elde edilir. Parlatma işleminde diğer faktörlerin yanında 

parlatmayı yapan kişinin de parlatma konusunda tecrübeli olması gerekir. Kalıp 

parlatma, belirli bir teknik, el becerisi, dikkat ve sabır isteyen bir işlemdir. Kalıp 

parlatma imalatının en son aşaması olduğu için ve yapılacak herhangi bir 

hatanın (köşe kırılması, ters konik ölçü kaçması vb.) geri dönüşü zordur. Kalıp 

parlatma işlemi daha çok estetik ve görüntü isteyen ürünlere uygulanır. Bu 

aşamada kalıbın işleme yöntemi ve yüzey kalitesi önemlidir. Parlatma işlemi 

uygulanacak olan kalıplar imal edilirken parlatılacak yüzeylerin temiz işlenmesi 

tavsiye edilir. Freze, torna ve pantograf işlemlerinde iyi kesen takımlarla çalışıp 

mümkün olduğunca temiz bir yüzey elde edilmelidir. Elektro-erozyon ile 

işlenecek kalıplarda ise elektrodun temiz olması ve mümkün olan en ince 

kumda işlenmesi faydalı olur. Çok gözlü ve küçük hacimli kalıplarda mümkün 

ise grafit elektrot kullanılmalıdır. Gerek parlatma işlem zamanının uzamaması 

gerekse ölçü tamlığı için bu önemlidir. 
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 Parlatma yapılacak yerin temizliği: Bu aşamada, parlatma yapılacak yerin 

temizliği önemlidir. Parlatma yapılan yerde toz, pislik bulunmamalıdır. 

Parlatma takımları, ayrı kutularda saklanmalıdır. Parlatma işlemi aşırı sabır 

gerektirdiğinden zor ve sıkıcı bir işlemdir. Bundan dolayı parlatma yapan 

elemanın rahat bir ortamda çalışması gerekir. Kalıbın rahatça çevrilebileceği 

aparatlar kullanılmalıdır. Özellikle büyük kalıplarda kalıbı çalışan kişiye göre 

pozisyonlandırmak gerekir. Kalıp uygun bir aparatla çevrilemezse çalışan kişi 

kalıba göre pozisyon almak zorunda kalır. Bu da hem çalışanı yorar hem de 

yüzey kalitesine etki eder. 

 

 Uygun kalıp parlatma ve makine aletleri seçimi: İyi bir kalıp parlatma işlemi 

için eğeleme aparatı, düz döner alet ve 120 derece açık döner alet 

gerekmektedir. Gerekli olan makine ve el aletleri, parlatılacak kalıpların 

hacmine ve zorluk derecelerine göre seçilmelidir. Son aşamada ise parlatma 

işlemine uygun malzemeler seçilmelidir. Yapılan araştırmalara göre bir kalıbın 

parlatılmasında kullanılan malzeme bedelinin, parlatma toplam maliyetinin 

%20’sini geçmediği unutulmamalıdır. Maliyetin büyük bir bölümü işçiliktir. 

Bundan dolayı mümkün oldukça kaliteli malzeme kullanılmalıdır. Tablo 1.2’de 

örnek bir kalıp elemanının parlatma işlem basamakları ve kullanılacak 

malzemeler gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 1.2: Kalıp parlatmada işlem basamakları 
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1.4.2. Parlatma Araç Gereçleri 
 

Enjeksiyon kalıplarını parlatılmasında farklı özellik ve hassayitte birçok araç gereç 

kullanılmakta olup bu araç gereçlerden bazıları aşağıda açıklanmıştır: 

 

Resim 1.2: Kalıp parlatma aletleri 

1.4.2.1. Eğeleme Aparatları 

 

Hem tesviye hem de son parlatmada kullanılır. İleri geri hareket yaparak elle yapılan 

işi mekaniğe çevirir. Dakikada maksimum 10000 ileri geri hareket yaparlar. Bundan dolayı 

hem parlatma zamanını kısaltırlar hem de zor yerlerin parlatılmasına olanak verir. Böylelikle 

çalışan kişinin daha az yorulması sağlanmış olur. Kullanım avantajlarına göre 4 ana gruba 

ayrılır. Kalıp parlatmada kullanılan elemanlar şunlardır: 

 

 

Resim 1.3 Eğeleme aparatı 

 

 Elektrikli (spiral motoruyla çalışan) eğeleme aparatları: Bu makinenin 

çalışması için bir spiral motoruna, bir de spiral kamçıya ihtiyaç vardır. 

Parlatılacak kalıp adedi az olan işletmeler için idealdir Belirli bir çalışma 

süresinde makinede ısınma olur. Ayrıca spiral kamçıya bağlı olarak hareket 

edebildiği için hareket kabiliyeti kısıtlıdır. Bu da özellikle derin kalıplarda 

sıkıntı yaratır. Maliyet açısından, diğer tiplere göre daha ucuz olduğu için tercih 

edilebilir. Ayrıca hız ayarı motora bağlı olan ayak pedalından ayarlandığı için 

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

 Hava ile çalışan (pnömatik) eğeleme aparatları: Gücünü doğrudan 

kompresörden aldığı için güç olarak iyi bir konuma sahiptir. Hava ile çalıştığı 

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

rahatça dolaştırılabilir. Hareket kabiliyeti iyidir. Hız ayarı el aletinin üzerinde 

olduğu için hassas ayarlar yapılabilir. Özellikle geniş hacimli kalıplar için 

idealdir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta mutlaka şartlandırıcı ile 

kullanılması gerektiğidir. Aksi hâlde hava içerisinden gelen sudan dolayı, el 

aletinde paslanma meydana gelebilir. 

 

Resim 1.5: Hava ile çalışan eğeleme aparatı 

 Elektronik (mikro motorlu) eğeleme aletleri: Güç ünitesi, eğeleme aparatı ve 

döner aletten oluşan settir. Hız ayarı, potansiyometre ile yapıldığı için hassas 

ayar yapmak çok kolaydır. Aletlerin bağlantısı kablo ile olduğundan her türlü 

yüzeye ulaşmak daha kolaydır. Mikromotorlu olmalarından dolayı, çalışma 

esnasında sarsıntı veya balans oluşmaz. Fiyat problemi yoksa en ideal parlatma 

aletleridir. Ayrıca döner aletlerin kafa ve motor değiştirebilme imkânı 

sayesinde, düz uçlu, 90 ve 120 derece açılı döner aletlerde kullanılabilir. Bu da 

başka bir avantajdır. 

 

Resim 1.6: Elektronik (mikromotorlu) eğeleme aletleri 
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 Ultrasonik parlatma aparatı: Saniyede 30000 ileri geri hareket yapabilme 

imkânı olan bu tip aletler çok küçük profil yüzeyler, ince kanallar ve girilmesi 

zor yüzeyler için idealdir. Strok boyu 0,2 mm olduğundan geniş yüzeylerde 

kullanımı verimli olmaz. Sinterize edilmiş özel elmas takımlar ve özellikle 

seramik taşlarla çok iyi netice verir. 

 

Resim 1.7: Ultrasonik parlatma aparatı 

1.4.2.2. Parlatma Malzemeleri  

 

Kalıp parlatma işlemini, tesviye aşaması ve parlatma (polisaj) aşaması olarak 2 ana 

gruba ayırmak mümkündür. 
 

 Tesviye aşaması: Kalıp parlatmaya başlangıç aşamasıdır. Bu aşamada, kalıpta 

ilk işlemeden dolayı meydana gelen çizgiler yok edilmesi,  hatalı ölçülerin 

düzeltilmesi,  radyüslerin ve ürün çıkış açılarının verilmesi veya kalıbın 

işlemesinde yapılan bazı hataların düzeltilmesi işlemleri yapılır. Bu aşamada 

hem eğeleme aparatı hem de döner el aletleri kullanılabilir. Tesviye aşamasında 

kullanılan sarf malzemeleri şunlardır: 
 

 Eğeler: Elmas ve çelik olmak üzere 2 türdür. Daha uzun ömürlü 

olmasından dolayı elmas kaplamalı eğeler tercih edilir. Elmas eğelerin de 

çeşitleri mevcuttur. Elle kullanılabildiği gibi eğeleme aparatları ile 

kullanıldığında, sürenin kısalması açısından daha verimli olurlar. Çünkü 

çok hızlı talaş kaldırma özelliğinin yanı sıra kaba izler bıraktığından çok 

kaba işlenmiş yüzeylerde tercih edilmelidir. 

 

Resim 1.8: Eğeler 
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 Spiral taşlar: Alüminyum oksit veya silisyum karbür (silicon carbide) 

tozlarından imal edilmiş 2,35–3 ve 6 mm şaft çaplarında, değişik form ve 

ölçülerde yapılmışlardır. Döner el aletleri ile 20000–25000 dakika/dev. 

kullanılmalıdır. Çok hızlı talaş kaldırma özellikleri vardır. Genelde 

radyüslü yüzeylerde tercih edilmelidir. Düz yüzeylerde dalmalar 

yapabileceği için çok dikkatli kullanılmalıdır. Çalışma tekniği, yüksek 

devirde, tercihen salgısız dönebilen hafif döner aletlerle çok hafif baskı 

ile ve bir noktada fazla bekletmeden eli sürekli sağa sola hareket ettirerek 

kullanılmalıdır. 

 

Resim 1.9: Spiral taşlar 

 Zımparalar: Yaprak, rulo, silindirik veya disk şekillerinde imal edilir. 

Alüminyum oksit ve silisyum karbür olmak üzere 2 tipte yapılır. 

Alüminyum oksit tipler daha hızlı talaş kaldırma özelliği yanı sıra daha 

kaba iz bırakır. Silisyum karbür tipler ise daha az talaş kaldırır ama daha 

temiz yüzey bırakır. Tesviye aşamasında kullanılabildiği gibi ince kumlar 

ile ön parlatma işleminde de kullanılabilir. 

 

Resim 1.10: Değişik zımparalar 

 Gaz taşları: Kalıp parlatma işleminin tesviye aşamasında en çok ve yaygın 

kullanılan malzeme tipidir. Alüminyum oksit ve silisyum karbür olmak üzere 2 

ana grupta toplanır. Sertliklerine ve bağlayıcı oranlarına göre çeşitleri vardır. 

Birçok değişik ölçüde yapılır. İdeal gaz taşı kesme işlemini yaparken kumunu 

dökerek çalıştığı yüzeyin formunu almalıdır. Kalıp üzerinde kesik konik çizgiler 

yerine, uzun çizgiler bırakmalıdır. Eğer kesik çizgi oluşuyorsa taş çeliği yırtıyor 

demektir. Bu durumda daha yumuşak bir taşla çalışmak gerekir. Gaz taşları 

eğeleme aparatı ve el ile kullanılabilir. 
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Resim1.11: Gaz taşları 

Tablo 1.3’te gaz taşı tipleri ve özellikleri gösterilmiştir. 
 

Gaz Taşı Tipi ve Özellikleri Mevcut Kumlar 

REGULAR (ORTA SERT SİLİSYUM KARBÜR) 
Genel olarak kalıp ve parça tesviyesinde kullanılır. 

Tanecikler eşit dağılmıştır. Çalıştığı yüzeyin formunu alır. 

KUMLAR: 150.240.320.400.600 

RENK: GRİ / YEŞİL 

MOLDMASTER (SERT SİLİSYUM KARBÜR) 
Sert yapılı bir taştır. Çok az bağlayıcı madde kullanıldığından, 

hızlı kesme eşit yayılma özelliğine sahiptir. Tüm sert çeliklerde ve 

erozyon kumunu temizlemede iyi netice verir. 

KUMLAR: 150.240.320.400.600 

RENK: KOYU GRİ 

EXTRA SOFT (YUMUŞAK SİLİSYUM KARBÜR) 
Hızlı yayılma ve yüzeyin profiline çok çabuk adapte olma 

özelliğine sahiptir. Genellikle yumuşak malzemelerde kullanılır 

ve hızlı kesme yapar. 

KUMLAR: 

80.150.240.320.400.600 

RENK: GRİ 

YL-OIL (YARI SERT ALÜMİNYUM OKSİT) 
Kendinden yağlı taştır. Erozyon sonrası geniş kullanım alanı olup 

sertleştirilmiş çeliklerde iyi yayılma ve hızlı kesme özelliği vardır. 

KUMLAR: 

150.220.320.400.600.800 

RENK: SARI 

EDM (SERT ALÜMİNYUM OKSİT) 
Sert yapılı bir taştır ve erozyon işlemi sonrası erozyon kumunu 

temizlemede kullanılır. Çalıştığı yüzeyin formunu alma ve hızlı 

talaş kaldırma özelliği vardır.  

KUMLAR: 

120.180.220.320.400.600 

RENK: PORTAKAL 

DİE*STAR (ORTA YUMUŞAK ALÜMİNYUM OKSİT) 
Popüler bir taş olup, tüm çelik ve döküm malzemelerde 

kullanılabilir. Hızlı kesme ve yüksek yükleme direncine sahiptir.  

KUMLAR . 

100.150.220.320.400.600 

RENK: YEŞİL 

SUPER (YARI SERT ALÜMİNYUM OKSİT) 
Kaliteli alüminyum oksit tozlarından yapılmış olup genel amaçlı 

tüm çeliklerde kullanılabilme özelliğine sahiptir. 

KUMLAR:  

100.150.220.320.400.600 

RENK: BEYAZ 

SUPER FİNE (YUMUŞAK ALÜMİNYUM OKSİT) 
Yumuşak bağlayıcılı ve ince kumlu taştır. Çabuk şekil alma 

özelliğine sahip olup elmas pasta işlemine geçmeden önceki son 

çalışma için kullanılır. 

KUMLAR: 600.800.900.1200 

RENK: BEYAZ 

RES-CUT (SERT ALÜMİNYUM OKSİT) 
Sert reçine bağlantılı taştır. Tüm serleştirilmiş çeliklerde ve 

erozyon temizlemede kullanılır. Hızlı talaş kaldırır.  

KUMLAR: 

120.180.220.320.400.600 

RENK: KAHVERENGİ 

Tablo 1.3: Gaz taşı tipleri ve özellikleri 
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 Seramik (fiberglas) taşlar: Cam elyaflı malzeme ile karbon fiber tekniği 

ile üretilmişlerdir. Yapısı lifli olduğundan esnektir ve kırılmaya 

mukavemetlidir. Gaz taşları en küçük 1,5 mm kalınlığında 

yapılabilmektedir. Bundan dolayı dar kanallarda kullanımları zordur. 

Buna rağmen seramik taşlar 0,5 mm ve 1 mm incelikte yapılabildiği ve 

kırılmaya karşı mukavemetli olduğu için bu tür yüzeylerde idealdir. 

Ayrıca yüzeyde bıraktığı iz, gaz taşına göre çok daha ince ve temizdir. 

Eğeleme aparatları ile iyi netice verir. Ultrasonik makine ile en üst 

düzeyde verim alınır. İsteğe göre el tutucuları yardımıyla elle kullanılır. 

Değişik kumlarda ve bu kumları temsil eden değişik renklerde satılır. 

 

Resim 1.12: Seramik (fiberglas) taşlar 

 Ringler: Elmas ve pirinç olarak 2 tipi tesviye aşamasında kullanılır. Hem 

döner aletle hem de eğeleme aparatı ile kullanılan tipleri mevcuttur. 

Elmas olanlar sinterize edilmiş elmas olup kaplama değildir. Pirinç 

ringler ise elmas pasta ile birlikte kullanılır. Özellikle düzlemsellik 

gereken yüzeylerde tercih edilmelidir. 

 

Resim 1.13: Parlatma ringleri ve tutucusu 

 Fırçalar: Pirinç ve çelik olanlar, kaba mikron elmas pasta ile ve döner 

aletlere takılarak kullanılır. Kalıbı oymaması için dikkatli kullanılmalıdır. 

Kalıp tesviye aşamasında dikkatli davranmak ve sabırla çalışmak 

önemlidir. Çünkü bir kalıbın parlatmasına ayrılan sürenin 3’te 2’si 

tesviye ile geçer. Klasik olarak kaba kumdan başlayarak kademeli olarak 

ince kuma doğru giden sıra takip edilmelidir. Parlatma öncesi ideal yüzey 

600 ila 800 kum arası olan yüzeydir. Diğer bir nokta, sürekli tek bir 

istikamette (aynı yönde ) çalışılmamasıdır. Bir önceki kumun izlerini bir 

sonraki kumla almak ve bunu gözlemlemek gerekir. Sürekli tek yönlü 

çalışmada göz yanılması olur ve bunu ancak kalıbı parlattığımızda 

görebiliriz. Bu noktada en başa dönmek zorunda kalarak zaman ve emek 

kaybı yaşarız. İdeal çalışma tarzı her kumda ters yönde çalışma 
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yapmaktır. Böylece çizgiler birbirine ters olarak geleceği için 

gözlemlemek daha kolay olacaktır. Düzlemsel yüzeylerde mutlaka ringler 

kullanılmalıdır. Böylece kalıp yüzeyinin oyulması ve ileriki aşamada 

parlatma işleminde yüzeyde dalgalanmanın meydana gelmesi önlenir. 

Diğer bir husus da tesviye takımlarının özellikle eğeleme aparatı ve döner 

aletle kullanılırken fazla bastırılmamasıdır. Hafif ve dengeli bir baskı ile 

daha rahat bir kesme yaptırılır. Kalıbı bozma riski en aza indirilir.  

 

Sanılanın aksine, temizlik sadece parlatma işleminde önemli değildir. Tesviye 

aşamasında da temizliğe önem verilmesi gerekmektedir. Mümkün olduğunca kaliteli 

malzeme kullanılmalıdır. Işıklandırmanın çok iyi olması gerekir. Tesviye işleminin has 

aşamasında mutlaka büyüteç kullanarak yüzeyde bir önceki kumun izlerinin kalmamasına 

özen gösterilmelidir. Tesviye işleminin herhangi bir aşamasında gözden kaçacak en ufak bir 

iz ileriki aşamada kalıbı parlattığımızda mutlaka büyük bir izmiş gibi karşımıza çıkacaktır. 

Bu da tekrar başa dönerek o izin yok edilmesini gerektirir. Bu aşamaya kadar harcanan emek 

ve zaman da boşa gitmiş olur. 

 

Resim 1.14: Değişik fırçalar 

 Kalıp parlatma aşaması ve kullanılan malzemeler 

Kalıp parlatma işleminde son aşama, yani ayna yüzeyi elde etme işlemi elmas pastalar 

vasıtasıyla yapılır. 

 

 Elmas pastalar: Elmas tozlarının elekten geçirilerek değişik boyutlara 

ayrılması ve bu ayrışan elmas taneciklerinin özel bağlayıcı yağlar ile 

birleşiminden meydana gelir. Monokristalli ve polikristalli olmak üzere 2 

değişik yapıdadır. Birincisi keskin köşeli taneciklerden, diğeri ise 

yuvarlatılmış taneciklerden oluşur. İdeali 2. tiptir. Çünkü bunlar çelikte 

yırtma yapmaz. Değişik mikron sayılarında imal edilir ve bu mikron 

sayıları da kabalık ve inceliklerini belirler. İyi bir elmas pasta, çok iyi bir 

eleme işleminden geçmiş olmalıdır ve kalıbı çizmemelidir. Elmas 

yoğunluğuna göre çelikler için ve sert metaller için tipleri mevcuttur. 

Bazıları yağ bazlı, bazı tipleri ise su bazlı çözeltilerle kullanılır. Genelde 

krem biçiminde olmakla birlikte sıvı, jel ve çubuk biçimlerinde de imal 

edilir. En çok kullanılan mikron sayıları şunlardır. 60–45–25–14–8–6–3 

ve 1 mikrondur.  
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Resim 1.15: Elmas pastalar 

 

Tablo 1.4’te elmas pastaların kullanım yerlerine göre çeşitleri gösterilmiştir. 

 

Tablo 1.4: Kullanım yerlerine göre elmas pastalar 

 

 Parlatma keçeleri: Dokumaya elverişli hayvan kıllarından imal edilir. 

Daha sonra yıkanıp preslenir ve fırınlanarak kullanıma hazır hâle getirilir. 

2,35–3 ve 6 mm şaft çaplarında, ayrıca silindirik, konik, disk açılı, bıçak 

uçlu ve plaka formlarda yapılır. Kalıbın parlatılacak yüzey formuna göre 

uygun tip ve ölçü seçilir. Gerek döner el aletleri, gerekse eğeleme 

aparatları ile kullanılır. Keçeler elmas pasta ile kullanılır. 
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Resim 1.16: Parlatma keçeleri 

1.4.3. Kalıp Boşluklarının Parlatılması 
 

Enjeksiyon kalıplarında, üretilecek olan ürünün özelliğine ve kullanım yerine göre 

kalıp boşluklarına parlatma işlemi yapılır. Şekil 1.8’de parlatma işleminin yapılacağı dişi 

kalıp boşluğu gösterilmiştir. 

 

Şekil 1.8:  Dişi kalıp boşluğu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda montaj ve yapım resimleri verilen kalıp elemanlarının, itici pim ile yolluk 

çekici deliklerini ve yolluk burcu deliği ile soğutma kanallarını oluşturunuz. 

 

 

İtici üst plakası 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Destek plakası 
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İtici pim delikleri delinmiş alt kalıp yarımı 

 

Soğutma kanalları delinmiş üst kalıp yarımı 
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Dişi kalıp 
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Dişi kalıp plakası 
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Üst kalıp plakası 

 

Yolluk burcu 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 İtici pim deliklerini işlemeye uygun 

olarak markalayınız. 

 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Markalama yüzeylerinin temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 Markalama yapacağınız kalıp 

elemanlarının referans yüzeylerinin aynı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Markalama ölçülerini kontrol ediniz. 

 Noktalama işlemini eksenden kaçmayacak 

şekilde yapınız. 

 Markalama yapmak için seçilen referans 

yüzeylerinin birbirine komşu yüzeyler 

olmasına dikkat ediniz. 

 Markalamayı referans yüzeylerden 

yararlanarak yapınız. Aksi takdirde 

istenen ölçü aralıklarını elde edemezsiniz. 

 Markalama aletlerini işe uygun olarak 

seçiniz. 

 İş parçasını işleme makinesine uygun 

biçimde bağlayınız. 

 

 İş parçasına, en uygun olan bağlama 

yöntemini seçiniz. 

 İş parçasının tablaya paralel, kesici takıma 

dik olmasına özen gösteriniz. 

 Uygun makine işleme parametrelerini 

ayarlayınız. 

 İş parçasının malzemesine ve kesici 

takımının özelliklerine uygun olarak 

makine parametre ayarlarını yapınız (devir 

sayısı, ilerleme hızı vb.). 

 Parçayı işleyiniz.  İtici üst plakasını tek başına, destek 

plakası ve erkek kalıbı beraber deliniz. 

 Erkek kalıba raybalama işlemi yapılacağı 

için uygun matkapla delme işlemini 

yapınız. 

 Delme işlemi bittikten sonra destek 

plakasının deliklerini itici pimlerin rahat 

çalışabileceği şekilde büyütünüz. 

 İtici üst plakasını itici pimlerin rahat 

çalışabileceği şekilde deliniz. 
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 Delikeri raybalayınız. 
 Raybalama işlemini yaparken raybanın iş 

parçasına dik olmasını sağlayınız. 

 Parçyı kontrol ediniz. 

 Talaşlı imalat sonunda, iş parçasının 

istenen toleranslar içinde olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Soğutma deliklerini işlemeye uygun 

olarak markalayınız. 

 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Markalama yüzeylerinin temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 Markalama yapacağınız kalıp 

elemanlarının referans yüzeylerinin aynı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Markalama ölçülerini kontrol ediniz. 

 Noktalama işlemini eksenden kaçmayacak 

şekilde yapınız. 

 Markalama yapmak için seçilen referans 

yüzeylerinin birbirine komşu yüzeyler 

olmasına dikkat ediniz. 

 Markalamayı referans yüzeylerden 

yararlanarak yapınız. Aksi takdirde 

istenen ölçü aralıklarını elde edemezsiniz. 

 Markalama aletlerini işe uygun olarak 

seçiniz. 

 İş parçasını işleme makinesine uygun 

biçimde bağlayınız. 

 

 İş parçasına, en uygun olan bağlama 

yöntemini seçiniz. 

 İş parçasının tablaya paralel, kesici takıma 

dik olmasına özen gösteriniz. 
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 Uygun makine işleme parametrelerini 

ayarlayınız. 

 İş parçasının malzemesine ve kesici 

takımının özelliklerine uygun olarak 

makine parametre ayarlarını yapınız (devir 

sayısı, ilerleme hızı vb.). 

 Parçayı işleyiniz. 

 

 Delme işlemini yaparken kör deliklerin 

ölçülerine dikkat ediniz. 

 Açılan deliklere uygun rakor vidaları 

açınız. 

 Dişi kalıp plakasının, su giriş ve çıkış 

kanalına kılavuz çekerken kılavuzun iş 

parçasına dik olmasına dikkat ediniz. 

 Parçayı kontrol ediniz. 

 Talaşlı imalat sonunda, iş parçasının 

istenen toleranslar içinde olup olmadığını 

kontrol ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. İtici pim deliklerini işlemeye uygun olarak markaladınız 

mı? 

  

3. İş parçasını işleme makinesine uygun biçimde bağladınız 

mı? 

  

4. Uygun makine işleme parametrelerini ayarladınız mı?   

5. Parçayı işlediniz mi?   

6. Delikeri raybaladınız mı?   

7. Parçayı kontrol ettiniz mi?   

8. Soğutma deliklerini işlemeye uygun olarak 

markaladınız mı? 

  

9. İş parçasını işleme makinesine uygun biçimde bağladınız 

mı? 

  

10. Uygun makine işleme parametrelerini ayarladınız mı?   

11. Parçayı işlediniz mi?   

12. Açılan deliklere uygun rakor vidaları açtınız mı?   

13. Parçayı kontrol ettiniz mi?   

 
 

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. Enjeksiyon çevriminden sonra ürünün kalıptan dışarı atılmasını sağlayan kalıp 

elemanına ne ad verilir? 

A) İtici pim 

B) Merkezleme pimi 

C) Kılavuz pim 

D) Burç 
 

2. Enjeksiyon kalıplarında, kalıp boşluğundaki havanın dışarı atılmasını sağlayan 

kanallara ne ad verilir? 

A) Soğutma kanalları 

B) Dağıtıcı kanallar 

C) Hava tahliye kanalları 

D) Giriş kanalı 
 

3. Dokumaya elverişli hayvan kıllarından imal edilmiş, son parlatma işleminde 

kullanılan parlatma aracı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gaz taşları 

B) Elmas pasta 

C) Parlatma ringleri 

D) Parlatma keçeleri 
 

4. Aşağıdaki malzemelerden hangisi parlatma amacıyla kullanılmaz? 

A) Elmas pastalar 

B) Freze çakıları 

C) Seramik taşlar 

D) Zımparalar 
 

5. Kalıp parlatma işlemi aşağıdakilerden hangisini sağlamak amacıyla yapılmaz? 

A) Ölçü tamlığı 

B) Üründe hassas yüzey elde edilmesi 

C) Ürün boşluklarının kolay işlenmesi 

D) Ürünün kalıptan kolay çıkması 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi parlatma işleminde tesviye aşamasında kullanılan 

malzemelerdendir? 

A) Fırçalar 

B) Elmas pastalar 

C) Eğeler 

D) Parlatma keçeleri 
 

7. Aşağıda verilen katkı malzemelerinden hangisi çeliğin parlatılabilme özelliğini artırır? 

A) Krom 

B) Molibden 

C) Magnezyum 

D) Çinko 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Aşağıda verilen enjeksiyon kalıp elemanlarından hangisine parlatma işlemi uygulanır? 

A) Kalıp alt plakası 

B) Dişi kalıp (kalıp boşluğu) 

C) Destek plakası 

D) İtici plakası 
 

9. Kalıp parlatmada,  ilk olarak uygulanan işlem basamağı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Parlatma macununun uygulanması 

B) Yağlama 

C) Keçe ile parlatma 

D) Parlatma yüzeyinde oluşan kaba tezgâh izlerinin temizlenmesi 

 

10. Kalıp parlatma işleminde son aşama olarak yapılan uygulamaya ne ad verilir? 

A) Tesviye aşaması 

B) Ayna yüzey elde etme 

C) Ön parlatma 

D) Eğeleme İşlemi 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi finiş parlatmada kullanılan malzemelerden birisi değildir? 

A) Parlatma ringleri 

B) Keçeler 

C) Elmas pasta 

D) Taşlar 
 

12. Elmas tozlarının elenerek değişik boyutlara ayrılması ve bu ayrışan elmas 

taneciklerinin özel bağlayıcı yağlar ile birleşiminden meydana gelen kalıp parlatma 

malzemesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Elmas pasta 

B) Zımpara 

C) Fırça 

D) Eğe 
 

13. Plastik enjeksiyon kalıplarının soğutulması hangi amaçla yapılmaktadır? 

A) Ürünlerin eritilmesi 

B) Ürünlerin katılaştırılması 

C) Ürünlerin homojenleştirilmesi 

D) Ürünlerin nemlendirilmesi 
 

14. Su soğutmalı kalıp tasarımında aşağıdaki hususlardan hangisi uygulanamaz? 

A) Soğutma kanalları, kalıplama yüzeyine çok yakın olmamalıdır. 

B) Soğutma sıvısının giriş ve çıkışlarını sağlayan bağlantı borularının ölçüleri, 

normal basınçlı su dolaşımına uygun olmalıdır. 

C) Kalıba girin suyun sıcaklığı ile kalıptan çıkan suyun sıcaklığı aynı olmalıdır. 

D) Kalıp içerisinde dolaşan soğutma sıvısının miktarı, üretimi maksimum düzeyde ve 

kalıbı da arzu edilen sıcaklıkta tutmalıdır. 
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15. Hava tahliye kanalı açılmamış kalıplardaki ürünlerde nasıl problem meydana gelir? 

A) Ürün simetrik olur. 

B) Ürün homojen olur. 

C) Ürün içinde hava boşluğu oluşur. 

D) Ürün sertleşmez. 
 

16. Hava tahliye kanalının yeri aşağıdakilerden hangisine göre seçilmez? 

A) Ürünün soğuma zamanı 

B) Kalıplanacak plastik malzemenin cinsi  

C) Kalıplama boşluğunun hacmi 

D) Kanalın yerleşim konumu ve boyutları 
 

17. Aşağıdakilerden hangi kalıp elemanı hava tahliye kanalı görevini görür? 

A) İtici pimler 

B) Yerleştirme bileziği 

C) Kılavuz pimler 

D) İtici plaka 
 

18. Kalıp boşluklarının parlatılmaması sonucu, meydana gelen problem nedir? 

A) Ürün soğumaz. 

B) Plastik malzeme erimez. 

C) Ürünün kalıp boşluğundan çıkarılması zorlaşır. 

D) Soğutma suyu istenen verimde kalıp içinde dolaşamaz. 
 

19. Hava tahliye kanalının derinliğini, kullanılacak plastik malzemenin hangi özelliği 

belirler? 

A) Erime sıcaklığı 

B) Katkı oranları 

C) İşleme sıcaklığı 

D) Viskozitesi 
 

20. Düşük viskoziteli plastik malzeme için hava tahliye kanalının derinliği, yüksek 

viskoziteli plastik maddeye göre nasıl olmalıdır? 

A) Yüksek 

B) Az 

C) Aynı 

D) Hiçbiri 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında plastik enjeksiyon kalıplarının montajını 

yapabileceksiniz. Kalıpları, üretime hazır duruma getirebileceksiniz. 

 

 
  

 

 

 

 Çevrenizdeki plastik kalıp imalatı yapan atölyeleri ziyaret ediniz. 

 Plastik enjeksiyon kalıplarının montajında dikkat edilmesi gereken ölçütleri 

araştırınız. 

2. PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARININ 

MONTAJINI YAPMAK 
2.1. Enjeksiyon Kalıplarının Montajı 

 

Kalıp tasarımcısının, kalıbı tasarlarken uyulması gereken işlem basamakları, kalıp 

tasarımında temel prensipler ve plastik enjeksiyon kalıpçılığında bilinmesi gerekli kurallar 

konusunda detaylı olarak işlenmiştir. 

 

Plastik enjeksiyon kalıbının komple resminin antet kısmında kalıp elemanları 

hakkında bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerde kalıp elemanları yapılırken ve kalıp 

elemanlarının parçalanıp bakımı yapıldıktan sonra montaj için hangi işlem sırasının 

uygulanacağını belirtilmiştir. 

 

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

birleşmesiyle meydana geldiği “Enjeksiyon Makinelerinde Üretim 1” modülünde detaylı 

olarak işlenmişti. Bu kalıp elemanlarının montajı işlem basamaklarına uygun olarak yapılır. 

Kalıp elemanlarının montajı aşağıda açıklanmıştır. 

 

2.1.1. İlk Montajda İşlem Basamakları 
 Kalıp elemanları bağımsız veya bazıları kendi aralarında toleranslarına göre 

beraber işlenir. 

 Kalıp yarımlarını oluşturan elemanların montajında kullanılan, merkezleme 

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

Kalıp yarımlarını oluşturan plakalar aynı anda delinir. 

 Kalıp yarımlarını oluşturan elemanlar sabitleştirilerek çapraz iki köşeden, 

kullanılacak olan cıvataya uygun diş dibi çapında delinir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Kalıp yarımında bulunan plakaların birine (alt ya da üst plakaya) kullanılacak 

olan cıvataya uygun kılavuz çekilir. Diğer plakalarda kullanılacak olan cıvataya 

(diş üstü çapı) uygun olarak delikler genişletilir. 

 Bağlama sırasında kullanılan cıvata, bütün plakalardan boşluklu olarak 

geçerken sadece bir plakada bağlama işlevini yerine getirir. 

 Bütün kalıp elemanları kılavuzu çekilmiş olan deliklerden sıkıca bağlanır. 

 Kalıp yarımında kullanılacak cıvata sayısına göre diğer delikler (diş dibi 

çapında) delinir. 

 Delinmiş olan deliklerin kılavuzları çekilir. 

 Her bir deliğe cıvatalar takılıp boşlukları alınır, cıvatalar çapraz şekilde 

sıkılarak kalıp yarımının bağlantı işlemi yapılır. 

 Merkezleme için gerekli olan sayıda pim delikleri, toleranslara uygun olarak 

çapraz şekilde delinir. 

 Deliklerin raybalama işlemleri yapılır. 

 Deliklere uygun merkezleme pimleri takılır. 

 Bir kalıp yarımının merkezleme ve bağlama işlemi tamamlanmış olur. 

 Diğer kalıp yarımı için aynı işlem tekrarlanır. 

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

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

dişi maçalar, kılavuz pimleri, burçları vb.). 

 

2.1.2. Bakım Sonrası Montaj 
 

 Kalıbın komple resmindeki kalıp elemanlarının montaj numaralarına dikkat 

edilir. 

 Bu montaj numaralarına uygun olarak kalıbın montajı yapılır. 

 Örneğin; montaj numarasına göre kalıp elemanları sıraya dizilir. Montaj sırasına 

göre; 

 En alt plaka, 

 Destekler, 

 İtici pim, geri dönüş pimi ve yolluk çekici, itici plakasına takılır. 

 İki itici plakası montaj edilir. 

 Destek plakası, 

 İtici plakasına bağlı olan, itici pim, geri dönüş pimi ve yolluk çekici, 

destek plakasında bulunan deliklerden geçirilir. 

 Dişi plakaya, maçalar (lokma) ve kılavuz pimler (çevrede çapraz olarak 

en az iki adet) takılır. 

 Dişi plakada buluna deliklerden, itici pim, geri dönüş pimi ve yolluk 

çekici zarar görmeden geçirilir. Dişi plaka, destek plakasına oturtulur. 

 Merkezleme pimleri kalıp yarımına çapraz olarak takılır. 

 Cıvatalar çapraz olarak takılır, boşlukları alınıp çapraz şekilde sıkıca 

sıkılır. 

 

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

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

tanesine kılavuz çekilmiş, diğer plakalardan ise cıvatalar boşluklu geçmektedir.   
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Eğer ilk önce cıvataları takarsak bu boşluklardan dolayı plakalar aynı eksende olmaz. 

Hassas olarak alıştırılmış olan merkezleme pimleri delikleri karşılamaz. Fakat zorlayarak 

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

 

 Merkezleme pimlerinin ağızları zorlamadan dolayı şişer. 

 Plakalar aynı eksende olmadığı için kılavuz pim ile kılavuz burcu birbirini 

karşılamaz. 

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

kalınlıkları arasında fark olur. 

 En önemlisi kalıp bindirme denilen olay meydana gelir ve kalıp elemanları zarar 

görür. 

 

Şekil 2.1’de bir enjeksiyon kalıbının demonte hâli, Şekil 2.2’de ise montaj hâli 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.1: Enjeksiyon kalıbının demonte hâli 

 

Şekil 2.2: Enjeksiyon kalıbının montaj hâli 



 

 40 

2.2. Plastik Enjeksiyon Makineleri 
 

Plastik malzemelerin enjekte etme yöntemiyle kalıplanmasında kullanılan makinelere, 

enjeksiyon makineleri denir (Resim 2.1). 

 

Plastik malzemeleri biçimlendirmede ekstrüzyon kalıplama, rotasyonel kalıplama,  

basınçta ısı ile biçimlendirme, şişirme ve enjeksiyon kalıplama gibi teknikler 

kullanılmaktadır. Püskürtmeli kalıplama ya da enjeksiyon kalıplama da denen plastik 

enjeksiyon işlemi, plastik eşya üretiminde kullanılan ve diğer plastik işleme yöntemlerine 

göre her geçen gün artan en önemli metotlardandır. Plastik malzemenin tek bir işlemle 

istenen şekilde kalıplanabilmesini sağlaması ve birçok durumda üretilen ürün için son işlem 

gerektirmemesi, bu metodu seri üretim için uygun bir metot hâline getirmiştir. 

 

2.2.1. Enjeksiyon Yönteminin Avantajları 

 
 Hızlı bir şekilde üretim yapılabilir (seri üretim). 

 Diğer işlemlere göre düşük maliyettedir. 

 Otomasyona uygundur. 

 Hemen hemen hiç son işlem gerektirmez. 

 Çok değişik yüzey, renk ve şekillerde ürün elde edilebilir. 

 Malzeme kaybı (artık) çok azdır. 

 Aynı makinede ve aynı kalıpta farklı plastik malzemelerden üretim yapılabilir. 

 Düşük toleranslarda çalışılabilir. 

 Kalıba metal ve ametal ilave parçalar eklenerek üretim yapılabilir. 

 Kalıplanan ürünlerin mekanik özellikleri iyidir. 
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Resim 2.1: Enjeksiyon makineleri 

 

2.2.2. Enjeksiyon Yönteminin Dezavantajlari 

 
 Sektördeki yoğun rekabetten dolayı kar oranı düşüktür. 

 Kalıp fiyatları pahalıdır. 

 Enjeksiyon makineleri ve yedek parçaları pahalıdır. 

 İşlem kontrolü tam olarak sağlanamamıştır. 

 Ürün kontrolü makine tarafından doğrudan ve sürekli olarak yapılamamaktadır. 

 Kalite sürekliliği tam olarak tanımlanamamakta ve sağlanamamaktadır. 

 

Resim 2.2 ve 2.3’te enjeksiyon makinesinde elde edilen ürünlerden örnekler 

gösterilmiştir. 

 

Resim 2.2: Enjeksiyon makinesinde elde edilen ürünler 
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Resim 2.3: Enjeksiyon makinesinde elde edilen ürünler 

2.2.3. Enjeksiyon MakinelerininÜniteleri 
 

Genel olarak bir enjeksiyon makinesi beş fonksiyonel birimden meydana gelir. 

 Enjeksiyon ünitesi 

 Mengene ünitesi 

 Kontrol ünitesi 

 Tahrik (hareket) sistemi  

 Kalıp ve kalıp elemanları  

 

2.2.3.1. Enjeksiyon Ünitesi 

 

Enjeksiyon ünitesi; yani enjeksiyon grubunun ana amacı, plastik malzemeyi eritmek 

ve kalıba enjekte etmektir. Sürekli aynı ağırlıkta ve aynı kalitede parça üretimi için kalıba 

enjekte edilen malzeme miktarı her seferinde aynı olmalıdır. Bunun için enjeksiyon grubu 

sürekli aynı sıcaklıkta homojen malzeme baskısı yapabilmelidir. Plastik teknolojisinin ilk 

zamanlarında, piston tipi enjeksiyon makineleri kullanılıyordu. Bu makinelerde plastik 

malzeme sadece kovandan (vidanın yataklandığı ve üzerinde rezistansların bulunduğu 

eleman) aldığı ısı ile eritiliyordu.  
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Günümüzde artık yaygın bir şekilde tercih edilen makinelerde ise enjeksiyon pistonu 

görevi de gören helezonlar (vida) kullanılmaktadır. Bu makinelerde helezon döner ve aynı 

anda huniden mal alır. Helezonun dönme hareketiyle ileri doğru itilen malzeme, aynı 

zamanda hem helezonun oluşturduğu sürtünme ısısı ve kovan ısısıyla (rezistans) erir. 

Eriyerek ileri hareket eden plastik malzeme, meme boşluğuna depolanır. Helezon, kalıbı 

dolduracak kadar malzeme boşluğuna doluncaya kadar yani mal alma konumuna ulaşıncaya 

kadar geri döner. Geri hareket esnasında helezonun arkasında oluşan geri basınç, hidrolik 

pistonu belli değerde sabit tutar. Bu sayede helezonun geri dönme hızı azaltılarak daha 

homojen bir karışım elde edilir. Plastikasyon işlemi bitip meme boşluğu yeterince 

malzemeyle dolduktan sonra helezon, bir piston gibi yüksek basınçla ileri doğru hareket 

ederek plastik malzemeyi meme boşluğundan kalıp içine enjekte eder. Resim 2.4’te bir 

enjeksiyon ünitesi gösterilmiştir. 

 

Bir enjeksiyon ünitesinin ana görevleri şunlardır: 

 

 Huniden kovana giren plastik malzemeyi ısıtıp eritmek 

 Eriyik malzemeyi kalıba enjekte etmek 

 Malzemenin kalıpta sağlam bir ürün hâline gelmesi için gerekli tutma 

basınçlarını sağlamak 

 Rahatça ileri geri hareketi sağlamak 

 Memeyle yolluk burcunu gerekli kuvvetle temas hâlinde tutabilmek 

 

Resim 2.4: Enjeksiyon ünitesi 

Bir enjeksiyon ünitesinin önemli elemanları (malzeme akış yönüne göre); huni, 

helezon (vida-burgu), geri dönüşsüz valf (çek valf), meme ve ısıtıcı bantlardan (rezistans) 

oluşmaktadır. 
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Şekil 2.3’te enjeksiyon ünitesinin elemanları gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.3: Enjeksiyon ünitesinin elemanları 

 

( a )                                                                             ( b ) 
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( c )                                                                                    ( d ) 

Şekil 2.4: Enjeksiyon işlem basamakları 

 Huni: Enjeksiyon ünitesinin bir elemanı olan, vidanın beslenebilmesi için içine 

sadece işlenmemiş plastik malzeme doldurulan elemana huni denir. Huni gibi 

basit bir parçanın da bazı önemli özelliklere sahip olması gerekmektedir. 
 

 Tamamıyla boşaltılabilmelidir. 

 Kolay kullanılabilmelidir. 

 Kolay monte edilebilmelidir. 

 Toz geçirmemelidir. 

 Kolay temizlenebilmelidir. 
 

Normal şartlarda makine çalışırken huni doludur ve işlenecek plastik malzeme 

doğrudan huniden enjeksiyon grubunun besleme bölgesine, oradan da helezonun dönme 

hareketi ve rezistanslar sayesinde eriyerek meme boşluğuna akar.  
 

İşlenecek malzemenin tanecikli yapıda olması problem çıkarmazken toz hâlindeki 

malzemeler veya küçük çaptaki helezonlar hunide kısa devre (köprüleme-bridging) denen 

malzemenin topaklaşıp kovan girişinde tıkanmasına sebep olur. Buna engel olmak için 

huniye karıştırıcılar veya helezon konveyörleri takılabilir (Şekil 2.5). 

 

Şekil 2.5: Huni 

 Vida: Vida makinede plastik malzemenin beslenmesi, eritilmesi, karıştırılması 

ve kalıp içine iletilmesi görevini yapan önemli bir parçadır. Vida ile ilgili daha 

detaylı bilgi Enjeksiyon Makinelerinde Üretim 2 modülünde verilmiştir. 

 Geri dönüşsüz valf (çek valf): Enjeksiyon helezonlarına bazen helezonların 

enjeksiyon ve tutma basınçları safhalarında bir piston gibi hareket etmesini 

sağlayan ve bu sırada malzemenin geri akışına engel olan parçalar takılır. 

Bunlar, helezonun uç bölgesine takılan “geri dönüşsüz valf veya çek valf” 

denen parçalardır. Bu parça grubunun hepsine birden “yüzük ve torpil” veya 

“yüzüksüz torpil”  takımı da denilir (Resim 2.5). 
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Bir geri dönüşsüz valfte aranan özellikler şunlardır: 

 Yüksek verim  

 Kısa kapanma süresi 

 Yüksek mekanik mukavemet 

 Kendini iyi temizleme yeteneği 

 

Geri dönüşsüz valflerin verimliliği, enjekte edilen malzeme hacminin plastikleştirilen 

malzeme hacmine oranıdır. Verimlilik oranı %95-%97 arasında değişir ki bu da valf 

kapanırken helezon kanallarından geri akan malzemenin %3-%5 arasında olduğunu gösterir. 

 

Bu valflerde bulunması gereken önemli özelliklerden biri de kısa kapanma süresidir. 

Geri dönüşsüz bir valfin kapanma zamanı, helezonun enjeksiyon yapmak üzere eksenel 

harekete başladığı andan başlayıp valfin geriye doğru hiç malzeme akışına izin vermeyeceği 

durumuna geldiği ana kadar geçen zamandır. 

 

Çek valfler yüksek oranlarda yüklenmeye maruz kaldıkları için çabuk aşınmaya uğrar. 

Geri dönüşsüz valfler sisteminin esas önemli parçası plastikasyon esnasında ileri pozisyonda 

kalarak eriyik malzemenin, meme boşluğuna dolmasını sağlayan kayan halka yani yüzüktür. 

Mal alma işlemi sırasında ileri pozisyonda olan yüzük, enjeksiyon safhasında ise geri 

konumda kalarak arkasındaki oturma halkasına sıkıca dayanır ve yüksek basınç altındaki 

malzemenin geriye akışına engel olur.  

 

Resim 2.5: Çek valf 

 

 Meme: Kovanın uç kısmına monte edilen, kovanın ucunun enjeksiyon 

yapabilmesi için kalıbın yolluk burcuna (enjeksiyon memesi ile yolluğu aynı 

eksene getiren kalıp elemanı) tam olarak denk gelmesini sağlayan ve yapısına 

göre plastikasyon ve soğuma esnasında kovanın ağzını kapayarak dışarı mal 

akışını önleyen parçaya meme denir. Şekil 2.6’da bir memenin kesiti 

gösterilmiştir. Memeler açık ve kapalı (kapatılabilir) olarak yapılır. 

 

Akış kesme memeleri de denen kapalı memeler kendi kendine kontrollü (otokontrollü) 

veya dışarıdan kontrollü olabilir. Açık memeler genelde akış yönünde konikleşen basit bir 

kanala sahiptir. Pratikte en kullanışlı olan meme, en az basınç düşmesine neden olan açık 

meme tipidir. 
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Şekil 2.6: Meme kesiti 

Enjekte edilen malzemenin cinsine göre enjeksiyon memeleri üçe ayrılır: 

 

 Sert PVC memesi: Mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Vidanın 

ucundaki torpil neredeyse çevresinde hiç boşluk bırakmadan meme 

deliğine kadar uzanmalıdır. Roketin ucu ince ve uzun olursa aşırı ısınır ve 

PVC’yi yakar. 

 Normal termoplastikler için açık ısı kontrolü meme: Genellikle meme 

açık ve uzundur. Uzun ucun üstünde ısısı kontrol edilebilen ısıcı bant 

vardır. Bu ısıtıcı malzemenin akmasını ve donmamasını sağlar. Roket ucu 

memenin içini doldurur. Enjeksiyondan sonra ölü mal kalmasını önler. 

Bazı plastik malzemeler burada yığılırsa lekeler ve renk bozuklukları 

oluşur. 

 Supaplı meme: Meme kalıba dayandığında supap geri gider ve yolu açar. 

Eriyik malzeme kalıba dolar. Kalıp boşluğu eriyik plastik ile dolduktan 

sonra malın akma yönündeki basınç, supabın basıncını yenerek supabı 

kapatır ve eriyen plastik memeden dışarıya akamaz. Termoplastik 

malzeme cinsi, kalıp yapısı, baskı şartları durumuna göre bu tip memenin 

kullanılmasını gerekli kılar. 
 

 Isıtıcı bantlar (rezistans): Rezistanslı ısıtıcı bantlarının en önemli avantajı 

düşük fiyatları olup çok kolay monte edilebilir olmaları ve kapasitelerinin 

çalışma şartlarına göre kolaylıkla ayarlanabilir olması ise diğer avantajlarıdır. 

Bu sistemin en önemli dezavantajı yavaş çalışmasıdır. Bu sistem ısıyı muhafaza 

edebilmesine rağmen yüksek sıcaklıklara ulaşmak için uzun sürelere ihtiyaç 

duyar. 

 

2.2.3.2. Mengene Ünitesi 

 

Enjeksiyon olayının sürekli bir işlem olmaması, kalıbın ürünün çıkması için açılmasını 

ve sonraki baskı için tekrar kapanmasını gerektirmektedir. Mengene ünitesi bu iş yapar. 

Plastiğin çok yüksek basınçlarda kalıba enjekte edilmesi sebebiyle mengene ünitesi kalıbı 

enjeksiyon ve tutma basınçları safhasında sıkıca kapalı tutmalı, kalıbın açılıp çapak 

yapmasını önlemelidir (Şekil 2.7). 
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Bir enjeksiyon makinesinin mengene ünitesinin başlıca görevleri; 

 

 Kalıbı kapamak, 

 Enjekte edilen malzemenin ürün hâline dönüşmesi için kalıbı kilitleyerek kapalı 

tutmak, 

 Ürünün çıkarılması için kalıbı açmaktır. 

 

Bir enjeksiyon makinesinin mengene sistemi yatay prese benzer. Bu sistem genel 

olarak; 

 Bir sabit plaka, 

 Bir hareketli plaka, 

 Bir L-plaka (destek plakası), 

 Hareketli plakanın hareketini sağlayan bir tahrik sisteminden meydana gelir. Bu 

tahrik sistemi de genellikle hidrolik (yağ ile çalışan) bir sistemdir. 

 

Kalıplar en az iki ana parçadan meydana gelir. İki parçalı kalıbın bir parçası eksenel 

hareket eden hareketli plakaya, diğer parçası ise sabit plakaya monte edilir. L-plaka 

normalde hareketli olmayıp sadece farklı büyüklüklerdeki yani farklı kalınlıklardaki kalıp 

ayarları için eksenel olarak genelde redüktörlü bir motorla bazen de hidrolik motorla hareket 

ettirilir. Enjeksiyon sırasında kalıp içi basıncının dış basınçtan çok daha büyük değerlere 

çıkması, kalıbın açılmasına ve malzemenin taşmasına yani çapak yapmasına neden olabilir. 

Ürüne son işlem gerektiren çapak oluşumu, zaman ve enerji kaybına neden olduğu için hiç 

de istenen bir durum değildir. Bu sebeple bir enjeksiyon makinesinin mengene sistemi, kalıbı 

gerekli kuvvetle kapalı tutabilmelidir. İşte burada “kalıp kapama kuvveti” (kalıp kilitleme 

kuvveti) denen ve makinenin gücünü dolayısıyla büyüklüğünü belirten bir karakteristiği 

ortaya çıkar.  

 

Şekil 2.7: Mengene ünitesi 
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2.2.3.3. Kontrol Ünitesi 

 

Enjeksiyon makinesi bir bütün olarak tüm fonksiyonlarını takip ve belli bir sıraya göre 

koordine edebilecek, çalışma parametrelerini gözlemleyip sabit tutabilecek ve enjeksiyon 

çevriminin her safhasını kontrol edebilecek olan bir sisteme yani kontrol sistemine ihtiyaç 

duyar. Çünkü bir enjeksiyon makinesindeki tüm fonksiyonlar her makinde olması gerektiği 

gibi belli bir sıraya göre gerçekleştirilmeli, her fonksiyonun başlama ve bitiş zamanları ve 

konumları kontrol altında tutulmalı ve takip edilmelidir (Resim 2.6). 

 

Resim 2.6: Enjeksiyon kontrol ünitesi 

Bir enjeksiyon makinesinde açık veya kapalı devre kontrolüyle denetlenmesi gereken 

bazı fonksiyonlar şunlardır: 

 Kovan sıcaklığı 

 Eriyik malzemenin sıcaklığı 

 Varsa sıcak yolluk sistemlerinin sıcaklığı 

 Kalıp sıcaklığı 

 Helezon dönüş hızı (mal alma işlemi için) 

 Enjeksiyon hızı  

 Tutma basınçları 

 

Makine sanayiinde makine kontrolü ve kumandası için ilk zamanlarda röle mantıklı 

tamamen pasif elemanlardan oluşan devreler kullanılmaktaydı. Şimdi ise enjeksiyon 

makineleri diğer modern ve gelişmiş makineler gibi bir dijital elektronik harikası olan ve 

PLC (programlanabilir mantıksal kontrol) denen mikroişlemci yapılı, işlem kontrollerinin 

hepsi bir veya daha fazla merkezî işlem birimi (CPU=beyin) tarafından denetlenen, sanayi 

ortamında çalışabilecek bir yapıda, üzerine elektriksel bağlantıların yapılabileceği noktaların 

bulunduğu bilgisayarlar ile kontrol edilmektedir. 
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PLC’ler sanayi için geliştirilen ve kullanıcı tarafından istenen amaca göre 

programlanabilen bilgisayarlardır. Bu cihazlar çok küçük boyutlu makineleri kontrol 

edebileceği gibi çok büyük bir sistemi ve bu sistemin oluşturduğu birimleri (üretim 

sistemleri, fabrikalar gibi) kontrol edebilecek yapıdadır. 

 

Bir PLC sistemi enjeksiyon makinesinde helezonun konumu, helezonun hızı, 

enjeksiyon grubunun konumu, enjeksiyon zamanı, tutma basınçları, kovan sıcaklığı, ve 

bunun gibi birçok parametrelerin sinyallerini gerekli yerlerden alır ve bunları istenen şekilde 

kolaylıkla değerlendirir. PLC değerlendirdiği giriş sinyallerine karşılık gerekli çıkış 

sinyalleri gerekli yerlere, sıcaklığı değiştirmek, valf açıp kapamak suretiyle basınç ve hız 

değerlerini değiştirmek gibi fonksiyonları yerine getirmek üzere gönderir. Bu sırada tüm 

çevrimin ekrandan gözlemlenmesi ve gerektiğinde makinenin tam otomatik olarak çalışması 

da gerekmektedir. Bilgisayar kontrollü makinelerde kullanılan kalıbın tüm çalışma değerleri, 

sonradan tekrar kullanılmak üzere kontrol sisteminin kendi hafızasına kaydedilip 

saklanabilir. 

 

Artık yeni kullanılan kontrol sistemleri, ürün kalitesini yükseltmek üzere gerektiğinde 

özel proses stratejileri geliştirerek üreticiye yardımcı olabilecek yapıdadır. Bu yapı, özellikle 

ağırlık veya boyut gibi termoplastiklerin ürün özelliklerini yani kalitelerini etkileyen tutma 

basınçları safhası için büyük önem arz ermektedir. Yeni kontrol sistemleri aynı zamanda 

enjeksiyon çevrimini, kalıbın açılmasını önleyecek şekilde kontrol edebilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Atölyenizdeki kalıp elemanları işlenmiş, bağlantı ve merkezleme konumları 

belirlenmiş, kalıp boşlukları oluşturulmuş bir plastik enjeksiyon kalıbının montajını yapınız. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp elemanlarını numaralandırınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Kalıp, montaj resimlerini kontrol ediniz, 

montaj sıralarını belirleyiniz. 

 Montaj sırasında plakaların aynı yönde 

olması için kalıp yüzeylerine alt alta 

gelecek şekilde numara vurunuz. 

 Referans bağlantı konumlarını 

belirleyiniz. 

 

 Enjeksiyon kalıp, plakalarının montajında 

referans alınacak plaka ve yüzeylerin 

bağlantı konumlarını belirleyiniz. 

 Montaj sırasında numaraların aynı yönde 

olmasına dikkat ediniz. 

 İtici pimleri montaj numarasına göre 

pim plakalarına monte ediniz. 

 İtici pimleri, plakaya monte ederken ağız 

kısımlarının zarar görmemesine dikkat 

ediniz. 

 İtici pim plakalarının cıvata 

bağlantıların yapınız. 

 Kalıp plakalarının montajında kullanılacak 

bağlantı cıvatalarını ve anahtar takımlarını 

hazırlayınız. 

 Plakaları montaj sehpasına alarak montaj 

numaralarına göre sıralayınız. 

 Bağlantı cıvatalarını takınız eşit kuvvetlerle 

çapraz olarak sıkınız. 

 Hareketli kalıp yarımının elemanlarının 

pim bağlantılarını montaj konumlarına 

göre yapınız. 

 Montaj numaralarına göre kalıp 

elemanlarını üst üste yerleştiriniz. 

 Merkezleme pim bağlantılarını yaparken 

pimlerin ağız kısımlarına dikkat ediniz. 

 Pim bağlantılarını yaparken pimlerin 

zorlanmadan takılıp takılmadığına dikkat 

ediniz. 

 Hareketli kalıp yarımının cıvata 

bağlantılarını yapınız. 

 Kalıp plakalarının montajında kullanılacak 

bağlantı cıvatalarını ve anahtar takımlarını 

hazırlayınız. 

 Plakaları montaj sehpasına alarak montaj 

numaralarına göre sıralayınız. 

 Bağlantı cıvatalarını takınız eşit kuvvetlerle 

çapraz olarak sıkınız. 



 

 53 

 Sabit kalıp yarımının elemanlarının pim 

bağlantılarını montaj konumlarına göre 

yapınız. 

 Montaj numaralarına göre kalıp 

elemanlarını üst üste yerleştiriniz. 

 Merkezleme pim bağlantılarını yaparken 

pimlerin ağız kısımlarına dikkat ediniz. 

 Pim bağlantılarını yaparken pimlerin 

zorlanmadan takılıp takılmadığına dikkat 

ediniz. 

 Sabit kalıp yarımının cıvata 

bağlantılarını yapınız. 

 Kalıp plakalarının montajında kullanılacak 

bağlantı cıvatalarını ve anahtar takımlarını 

hazırlayınız. 

 Plakaları montaj sehpasına alarak montaj 

numaralarına göre sıralayınız. 

 Bağlantı cıvatalarını takınız eşit kuvvetlerle 

çapraz olarak sıkınız. 

 Hareketli plaka ve sabit plakayı kılavuz 

pimler ile konumlandırınız. 

 Montajı yapılan hareketli ve sabit kalıp 

yarımlarını, kılavuz pimler ya da kolon, 

burçlarla aynı merkezde olmasını 

sağlayınız. 

 Merkezleme olmaz ise kalıba zarar 

verirsiniz ya da istenen toleranslar içinde 

ürün üretemezsiniz. 

 Montajı yapılan kalıbı kontrol ediniz. 
 Kalıp da kasıntı olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 

  



 

 54 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Montajı yapılacak kalıbı kontrol ettiniz mi?   

3. Hareketli plaka ve sabit plakayı kılavuz pimler ile 

konumlandırdınız mı? 

  

4. Sabit kalıp yarımının cıvata bağlantılarını yaptınız mı?   

5. Sabit kalıp yarımının elemanlarının pim bağlantılarını 

montaj konumlarına göre yaptınız mı? 

  

6. Hareketli kalıp yarımının cıvata bağlantılarını yaptınız mı?   

7. Hareketli kalıp yarımının elemanlarının pim bağlantılarını 

montaj konumlarına göre yaptınız mı? 

  

8. İtici pim plakalarının cıvata bağlantılarını yaptınız mı?   

9. İtici pimleri montaj numarasına göre pim plakalarına monte 

ettiniz mi? 

  

10. Referans bağlantı konumlarını belirlediniz mi?   

11. Kalıp elemanlarını numaralandırdınız mı?   

 

 

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. Termoplastik malzemelerin enjekte etme yöntemiyle kalıplanmasında kullanılan 

makinelere ne ad verilir? 

A) Rotasyon 

B) Ekstrüzyon 

C) Enjeksiyon 

D) Film 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon yönteminin avantajlarından biridir? 

A) Kalıp fiyatları pahalıdır. 

B) Sektördeki yoğun rekabetten dolayı kâr oranı düşüktür. 

C) İşlem kontrolü tam olarak sağlanamamıştır. 

D) Hızlı bir şekilde ürün elde edilebilir. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon yönteminin dezavantajlarından biridir? 

A) Ürün kontrolü makine tarafından doğrudan ve sürekli olarak yapılamamaktadır. 

B) Yüksek miktarlarda ürün üretebilir. 

C) Otomasyona uygundur. 

D) Hemen hemen hiç son işlem gerektirmez. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon makinesinin ünitelerinden birisi değildir? 

A) Kontrol ünitesi 

B) Mengene ünitesi 

C) Enjeksiyon ünitesi 

D) Proses ünitesi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon ünitesinin elemanlarından birisi değildir? 

A) Kalıp 

B) Huni 

C) Vida 

D) Meme 

 

6. Kovanın uç kısmına monte edilen, kovanın ucunun enjeksiyon yapabilmesi için 

kalıbın yolluk burcuna tam olarak denk gelmesini sağlayan ve yapısına göre 

plastikasyon ve soğuma esnasında kovanın ağzını kapayarak dışarı eriyik plastik 

akışını önleyen parçaya ne ad verilir? 

A) Huni 

B) Vida 

C) Meme 

D) Rezistans 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi mengene ünitesinin görevlerinden birisi değildir? 

A) Kalıbı kapamak 

B) Enjekte edilen malzemenin ürün hâline dönüşmesi için kalıbı kilitleyerek kapalı 

tutmak 

C) Ürünün çıkarılması için kalıbı açmak 

D) Ürünü oluşturmak 

 

8. Enjeksiyon makinesinin tüm fonksiyonlarını takip ve belli bir sıraya göre koordine 

eden, çalışma parametrelerini gözlemleyip sabit tutan ve enjeksiyon çevriminin her 

safhasını kontrol eden sisteme ne ad verilir? 

A) Enjeksiyon sistemi 

B) Kontrol sistemi 

C) Kalıp sistemi 

D) Mengene sistemi 

 

9. Kalıbın hatalı montajı sonrasında erkek maça ile dişi lokma aynı eksende olmaz ise 

üründe ne gibi problem meydana gelir? 

A) Ürün soğumaz. 

B) Ürün homojen olmaz. 

C) Üründe çekme olur. 

D) Ürünün et kalınlıkları farklı olur. 

 

10. Bir enjeksiyon kalıbında, bakım sonrası yapılan kalp montajında, bağlama 

elemanlarından ilk önce cıvatalar mı yoksa merkezleme pimleri mi takılır? 

A) Cıvatalar 

B) Merkezleme pimleri 

C) Aynı anda 

D) Hiçbiri 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Atölyede bulunan bir plastik enjeksiyon kalıbının deneme üretimini yapınız ya da 

yaptırarak ürün üzerinde gerekli olan kontrolleri yapınız. 

   

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Plastik malzemeye uygun sıcaklık ayarlarını yaptınız mı?   

3. Çevrim sonucunda ürün kontrolünü yaptınız mı?   

4. Varsa ürün hatalarını giderdiniz mi?   

5. Varsa kalıp hatalarını giderdiniz mi?   

6. Üretim formu düzenlediniz mi?   

7. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

8. Süreyi (8 saat) iyi kullandınız mı?    

 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ -1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 C 

6 C 

7 A 

8 B 

9 D 

10 B 

11 D 

12 A 

13 B 

14 C 

15 C 

16 A 

17 A 

18 C 

19 D 

20 B 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 D 

5 A 

6 C 

7 D 

8 B 

9 D 

10 B 

CEVAP ANAHTARLARI 
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