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

Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere 

rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   
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AÇIKLAMALAR 
ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik Kalıpçılığı  

MODÜLÜN ADI Plastik Rotasyon Kalıpçılığı -2 

MODÜLÜN TANIMI 
Plastik rotasyon kalıpları, plastik rotasyon kalıp boşluklarının 

üretilmesi ile ilgili bilgilerin verildiği ve  rotasyon kalıp 

boşluğu imalat yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 

40/32 

 

ÖN KOŞUL 
Temel beceriler, teknik resim, bilgisayarla çizim derslerini 

başarmış  olmak 

YETERLİK Plastik rotasyon kalıplarını üretebilmek 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Rotasyon kalıplarının üretimini istenilen ürün özelliklerine 

uygun olarak yapabileceksiniz. 

Amaçlar  
1. Plastik rotasyon kalıp ürün boşluklarını istenilen 

hassasiyette işleyebileceksiniz. 

2. Plastik rotasyon kalıp boşluklarını istenilen hassasiyette 

parlatabilecek ve rotasyon kalıp elemanlarının montajını 

kurallara uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, cad-cam programları, gönye, cetvel, 

plotter, çizim kâğıdı, tesviyecilik araç gereçleri, markalama 

gereçleri,  talaşlı üretim makineleri, kaynak  araç ve gereçleri, 

sac metal şekillendirme araç ve gereçleri, kalıp parlatma 

aparatları  

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,  

 
Kalıptan yüzlerce ürün elde edilmekte ve bu ürünler birçok insan tarafından 

kullanılmaktadır. Bu sebeple yapılan işe özen gösterilmelidir. 

 

Rotasyon üretimi modüllerinde belirtildiği gibi bu teknikle imal edilen ürünlerin 

boyutsal ve şekilsel farklılıkları, kullanılacak kalıp boşluklarının üretim tekniğinin de diğer 

plastik kalıp üretimlerinden farklı olmasına neden olmuştur. 

 

Bu modülde sizlere plastik rotasyon kalıp boşluğu özellikleri, kalıp boşluğu üretimi ve 

boşluğun parlatılması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu modülde 

hedeflenen becerileri kazanarak plastik kalıp imalatı sektörüne önemli katkılar sağlayacak 

elemanlar olacaksınız.  

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 

 

 

 

Plastik rotasyon kalıp ürün boşluklarını istenilen hassasiyette işleyebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizdeki plastik rotasyon kalıp üretimi yapan iş yerlerini ve ilgili internet 

adreslerini ziyaret ediniz. 

 

 Plastik rotasyon kalıpları hakkında araştırma yapınız. 
 

 Plastik rotasyon kalıplarının montaj özelliklerini araştırınız. 

 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 
 

1. PLASTİK ROTASYON KALIP 

BOŞLUKLARININ ÖZELLİKLERİ 
 

1.1. Kalıp Malzemeleri 
 

Dişi ve erkek kalıp malzemesinin kısa zamanda deforme olmasını engellemek için kalıp 

malzemesi çok iyi seçilmelidir. Kalıp malzemesinin seçiminde üretilmesi hedeflenen parça 

sayısı çok önemlidir. Az sayıda üretilecek kalıplar için kalıp plakasının çok kaliteli ve sert 

parçalardan seçilmesi kalıp maliyetini artırır. Kalıp (çekirdek) malzemesi seçimi kalıp ömrünü 

belirleyen en büyük özelliktir. Kalıp malzemesi seçilirken birçok parametre dikkate 

alınmalıdır. Bunlar: 

 

 Kalıp büyüklüğü 

 İşlenebilirlik 

 Kaynak yapılabilirlik 

 Nitrürlenme, yüzey sertleştirme 

 Desen uygulamaları 

 Korozyon direnci 

 Parlatılabilirlik 

 Hafiflik 

 Isıl iletkenlik 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1.1. PLASTİK KALIPLARI İÇİN MALZEME SEÇİMİ 
 

 Plastik kalıpları için malzeme seçimine etki eden başlıca faktörler: 

 

 Kalıplanacak plastik tipi 

 Kalıplama yöntemi 

 Kalıplanacak parçanın tasarımı 

 Maliyet 

 

 Kalıp malzemesi ile ilgili faktörler: 

 

 Mekanik dayanımı 

 Aşınma dayanımı 

 Korozyona direnç 

 Termal iletkenlik 

 Tokluk veya güçlülük 

 

 Kalıp imalatı ile ilgili faktörler: 

 

 Sertleşebilme kabiliyeti 

 Isıl işlemde boyutsal denge 

 İşlenebilme 

 Kaynak yapılabilme 

 Parlatılabilme kabiliyeti 

 Temin edebilme 

 

1.1.2. ROTASYON KALIP MALZEME ÇEŞİTLERİ 
 

Rotasyon kalıbının yüksek basınç altında çalışmaması nedeniyle kalıp ince kalınlıklı 

‘DKP’ sac ve alüminyum malzemeden üretilmektedir. Çelik sac ve alüminyumun tüm 

özelliklerinin bilinmesi rotasyon kalıp tasarımı ve üretimi için zorunludur 

   

1.1.2.1. DKP   Çelik Sac  
 

Çelik sac, rotasyon üretim teknolojisinde; kullanılan kalıbın hafif olmasını, kolay monte 

edilmesini sağlar ve kalıbın üretim hızını artırır. Rotasyon tekniğinde paslanmaz çelik sac 

kullanılması, yüksek maliyete neden olan kalıp imalatında maliyeti düşürmüştür. Resim 

1.1’de rotasyon kalıp imalatında kullanılan bir paslanmaz çelik sac malzeme görülmektedir. 
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Resim 1.1: Rotasyon kalıp imalatı için DKP sac malzeme 

 

1913’te çeliğe krom katılarak elde edilen yeni bir metalin paslanmaya, çizilmeye ve 

aşınmaya karşı dayanıklı olduğu anlaşıldı. O tarihten bu yana paslanmaz çelik, uzun ömürlü 

olması nedeniyle teknolojinin gelişmesine paralel olarak yeni kullanım alanları bulmuş ve 

günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir malzemesi olmuştur. DKP paslanmaz çelik saclar, 

rotasyon kalıp hanesine düz levha olarak (Şekil 1. 2) veya rulo (Şekil 1. 3) olarak gelir. 

 

Standart levha ebatları                                              Standart rulo ebatları 

1000 mm x 2000 m – 1250 mm x 2500 mm          1000 mm x Rulo – 1250 mm x Rulo 

1500 mm x 3000 mm                                                1000 mm x Rulo 

 
 

Resim 1.2: Levha DKP sac           Resim 1.3: Rulo DKP sac 

 

Sacların dayanımlarını (dirençlerini) artırmak için değişik profillerde büküm yapmak, 

bükme işleminin ana amacından biridir. Aşağıda Şekil 1.4’te dayanımı artırmak için saclara 

değişik profillerde bükme işlemi yapılmıştır.  
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Resim 1.4: Saclara dayanım kazandırmak için uygulanmış profil bükümleri 

 
Şekil 1.5’te paslanmaz çelikten imal edilmiş boyası yapılmış bir rotasyon kalıbı 

görülmektedir. 

 

 
Resim 1.5: Sacdan üretilmiş bir rotasyon kalıbı 

 

Metal işleme sanayinin çok önemli bir girdisi olan sac levhalar, endüstriyel tasarım ve 

üretimde en yaygın kullanılan malzemelerin başında gelmektedir. Sağlam ve dayanıklı olması, 

hemen her türlü şekle girebilmesi, ürüne estetik görünüm kazandırması gibi avantajları  
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bulunan sac, birçok sanayi kolunda zaruri olarak kullanılan ve tercih edilen bir malzeme 

hâline gelmiştir. Sac malzemeyi işleyen ve şekil veren makineler, ekipmanlar ve prosesler, sac 

işleme teknolojilerinin bütününü oluşturmaktadır. Sac işleme teknolojilerini kullanan sanayi 

kolları genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: 

 

 Demir-çelik  

 • Metal eşya ve mobilya  

 • Çelik konstrüksiyon ve inşaat  

 • Beyaz eşya  

 • Isıtma, havalandırma ve klima cihazları  

 • Otomotiv ve diğer kara ulaşım araçları  

 • Havacılık  

 • Gemi inşaat  

 • Telekomünikasyon ekipmanları  

 • Elektronik ve elektrikli alet ve cihazlar  

 • Her türlü makine imalatı  

 • Her türlü endüstriyel cihaz imalatı  

 • Her türlü metal fabrikasyon  

 

Günümüzde bilgisayar teknolojilerinin de desteğini alarak sac işleme teknolojisi büyük 

bir gelişme göstermiş; çok daha hassas, çok daha hızlı ve çok daha karmaşık formlarda sac 

işleme olanakları ortaya çıkmıştır. Sac malzemeyi işlemek ve ona şekil vermek için kullanılan 

teknolojileri ve bu teknolojileri yaratan makineleri, aşağıdaki şekilde kategorize etmek 

mümkündür:  

 

 Kesme ve ayırma teknolojileri  

 •Lazerli kesim makineleri  

 • Plazma kesim makineleri  

 • Alevli kesim makineleri  

 • Su ile kesim makineleri  

 • Sac dilimleme sistemleri  

 • Giyotin makaslar  

 • Daire kesme makasları  

 • Profil kesme makineleri  

 • Şerit ve daire testere makineleri  

 • Boşaltma presleri  

 • Punching (zımbalama) makineleri 

 • Notching (köşe kesme) makineleri  

 • Nibbling (oyma) makineleri  

 

 Şekil verme teknolojileri   

 • Pres makineleri (Bu bölümdeki en büyük gurubu oluşturmakta olup 

kendi  

 içinde çok çeşitli alt guruplara ayrılmaktadır.)  
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 • Rollforming (rulo çekme) makineleri  

 • Profil çekme makineleri  

 • Oluklu sac çekme makineleri  

 • Sac kıvırma makineleri  

 • Abkant presler  

 • Caka kenet makineleri  

 • Silindir makineleri  

 • Köşebent ve kenar işleme makineleri  

 

 Esnek ve entegre işleme teknolojileri   

 Sac işleme merkezleri  

 Büküm merkezleri  

 Kesim merkezleri  

 Kombine lazerli kesim ve şekillendirme makineleri  

 Besleme presleri ve otomatik bükme ekipmanları  

 Transfer presleri  

 

 Boru ve profil işleme teknolojileri   

  Boru/profil kesme makineleri  

 • Boru/profil bükme makineleri  

 • Boru/profil kenar şekillendirme ve düzeltme makineleri  

 • Boru/profil ölçme sistemleri  

 

 

 Malzeme yükleme ve tutma teknolojileri   

 • Rulo besleme ve açma üniteleri  

 • Sac levha istifleme ve besleme üniteleri  

 • Robotlu malzeme yükleme ve tutma sistemleri  

 

 

 Birleştirme ve bağlama teknolojileri 

 • Perçinleme, sıkma veya basınçla birleştirme makineleri  

 • Lehimleme makineleri  

 • Ark kaynak makineleri  

 • Gazaltı kaynak makineleri  

 • Plazma kaynak makineleri  

 • Nokta kaynak ve dikiş kaynak makineleri  

 • Kaynak robotları  

 

 

 Sac işleme kalıp teknolojileri  

 Sac işleme makinelerinde kullanılan her türlü kesici, delici veya şekil 

verici kalıp teknolojilerini ihtiva etmektedir.  
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Rotasyon kalıbı üretiminde sac işleme makineleri sektörü, genel adıyla takım tezgâhları 

dediğimiz metal işleme makineleri sektörünün bir alt sektörüdür. 2003 yılı verileri ile dünya 

takım tezgâhları üretimi yaklaşık 36 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu toplam üretimin 

yaklaşık 10 milyar dolarını sac işleme makineleri oluşturmuştur. Sac işleme teknolojilerinde 

Almanya, Japonya, İtalya, ABD ve İsviçre başta gelen üretici ülkelerdir. Türkiye, özellikle 

1990’dan itibaren bazı makine guruplarında dünyada ismini duyurmaya başlamıştır. Türk 

imalatçıları, bu makineleri hem konvansiyonel hem de CNC (bilgisayar kontrollü) olarak 

üreterek dünyada önemli bir pazar payı elde etmiştir. Özelikle abkant pres ve giyotin makas 

makinelerinde, yıllık makine üretim adedi baz alındığında Türkiye’nin dünyada birinci sırada 

olduğu görülmektedir. Ayrıca son yıllarda, yerli imalatçılarımız punch ve plazma kesim gibi 

faklı sac işleme teknolojilerine el atmış ve bu makinelerin Türkiye’de üretimi konusunda 

önemli ilerlemeler de kaydetmişlerdir. Takım tezgâhları ve alt sektör olarak sac işleme 

makinelerinin sunduğu teknolojiler, başlangıçta belirtildiği gibi çok farklı ve çok büyük 

sektörlerde uygulanmaktadır. Dolayısıyla takım tezgâhları sektörünün yaratılmasında vesile 

olduğu ekonomik katkı, rakamlarla ifade edilemeyecek bir büyüklükte olup sektörün kendi 

ölçeğini kat kat aşmaktadır.  

 

1.1. 2. 2. Alüminyum 
  

Şekil 1.6’da küçük parçaların yapılabilmesi için hazırlanmış bir alüminyum rotasyon 

kalıbı görülmektedir. 

 
Resim 1. 6:  Alüminyum rotasyon kalıbı 

 

Alüminyum kalıplar, hafif olması ve kaliteli yüzey elde edilebilmesi nedeniyle hassas 

işlere daha uygundur (Şekil 1.7). 
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Resim 1.7: Yüzeyi temizlenmiş kalıp 

 

 Özellikleri: Çelikten dört kat daha fazla ısıl iletkenliği vardır. Düşük yoğunluğu 

nedeniyle kalıplar üçte bir oranında daha hafif olur, daha kolay taşınır. Hızlı talaş 

kaldırabilme özelliği sayesinde çok ekonomik işlenebilir. Isıl işlem gerektirmez. 

 

 Uygulamalar: Rotasyon kalıpları; vakum kalıplarında, düşük miktarlı üretim 

yapacak şişirme kalıplarında çeliğe ekonomik bir alternatif teşkil etmektedir. 

 

 İşleme: Yüksek kesme hızı, alüminyum ve alaşımları gibi hafif metallerin 

işlenmesinde belirgin özelliktir. Çelik ve bakırdan daha az talaş kaldırma 

dirençleri vardır. Maksimum kesme hızı, uygun kesici takım malzemeleri ve 

makine ile elde edilebilir. 

 

 Yüzey işlemi: Alüminyum alaşımları takım çeliklerine göre korozyona daha 

dayanıklıdır. Bu yüzden işlem gerektirmez. 

 

Genel özellikler: 

 

Metaller, medeniyetin gelişmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Bu gelişme sürecinde, 

alüminyum kadar önemli rol oynayan az sayıda metal bulunur. Alüminyum kendine has 

özellikleri ile çok eski çağlardan beri bilinen bir metaldir ve ağaç, bakır, demir, çelik gibi 

birçok malzemeden daha çok önem kazanmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından beri endüstriyel 

çapta üretilen çok genç bir metal olmasına rağmen bugün bakır ve alaşımları; kurşun, kalay ve 

çinko gibi tüm demir dışı metallerin toplam kullanımından daha çok kullanılmaktadır 

(Şekil1.8). 
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Resim 1. 8: Alüminyum malzeme 

 

Alüminyum'un genel özellikleri: 

 

 Alüminyum hafiftir. Ağırlığı aynı hacimdeki bir çelik malzemenin ağırlığının 

ancak üçte biri kadardır.  

 Alüminyum; hava şartlarına, yiyecek maddelerine ve günlük yaşamda kullanılan 

pek çok sıvı ve gaza karşı dayanıklıdır.  

 Alüminyumun yansıtma kabiliyeti yüksektir. Gümüşi beyaz renginin bu özelliğe 

olan katkısı ile beraber  iç ve dış mimari için cazibeli bir görünüme sahiptir.  

 Çeşitli alüminyum alaşımlarının mukavemeti, normal yapı çeliğinin 

mukavemetine denk veya daha yüksektir. 

 Alüminyum elastik bir malzemedir. Bu nedenle ani darbelere karşı dayanıklıdır. 

Ayrıca, dayanımı düşük sıcaklıklarda azalmaz (Çeliklerin düşük sıcaklıklarda ani 

darbelere karşı mukavemeti azalır.).  

 Alüminyum, işlenmesi kolay bir metaldir. Öyle ki 1/100 mm’den daha ince olan 

folyo veya tel hâline getirilebilir. 

 Alüminyum ısı ve elektriği bakır kadar iyi iletir. 

 Alüminyuma şekil vermek için döküm, dövme, haddeleme, presleme, 

ekstrüzyon, çekme gibi tüm metotlar uygulanabilir. 

 
Standart alüminyum malzemeler ve bunların özellikleri: 

 

Etial 53 AlMg3 kalıplık levhalar; 2 mm ile 250 mm arasında kalınlıklarda, 1100 X 

6000 mm ölçülerinde üretilmekte, istenilen ölçülerde kesimi yapılmaktadır. 2014, 5053, 5054, 

6082, 7075 serilerinde alaşımlı, kalıplık alüminyumlar, savurma ve kokil döküm tekniğiyle 

boşluksuz üretilen kalın etli borular, modelli dökümler ve alaşımlar üretilmektedir. 

 
Malzeme 

Fe 

Cu 

Mn 

Mg 

Cr 

Zn 

Ti 

Kul. Amacı için Ana Kriterler 

2017  

0.70  
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3.50 4.50 

0.40 1.00 

0.40 1.00  

0.10  

0.25  

Mekanik özellikleri, mukavemeti, işlenebilirliği, termal iletkenliği  

5083  

0.40  

0.10  

0.40 1.00 

4.00 4.90  

0.05 0.25  

0.25  

0.15  

Mekanik mukavemeti, işlenebilirliği, termal iletkenliği, kaynak yapılabilirliği, korozyon direnci  

6061 

0.70  

0.15 0.40 

0.15  

0.80 1.20  

0.04 0.35  

0.25  

0.15  

Mekanik mukavemeti, işlenebilirliği, termal iletkenliği, kaynak yapılabilirliği  

7075 

0.50  

1.20 2.00 

0.30  

2.10 2.90  

0.18 0.28  

5.10 6.10 

0.20  

Mekanik mukavemeti, işlenebilirliği, termal iletkenliği,  
Tablo 1.1: Alüminyum malzeme özellikleri -1 

 
MALZEME 

UYGULAMA YERLERİ  

 
2017  

Mekanik uygulamalar, plastik teknolojisi 

 
5083  

Mekanik uygulamalar, plastik teknolojisi, araba, ticari taşıtlar ve gemi yapımı, açık hava ve 

kent donanımı 

 
6061 

Mekanik uygulamalar, plastik teknolojisi 
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7075 

Plastik ve kalıpçılık sektöründe 

 

 
Tablo 1.2: Alüminyum malzeme özellikleri -2 

 

 EN AW- 7075 ( 7XXX alaşımı ) 

 

 
Tablo 1.3: Alüminyum malzeme özellikleri -3 

 Özellikleri: Kalıplık sert alüminyum olup sertliği kalınlığa bağlı olarak 

175 HB - 200 HB arasında değişmektedir. Isıl iletkenliği çeliğin yaklaşık 

3 katı, yoğunluğu 1/3'ü kadardır. Tamiratı kolay olup TIG kaynağı ile 

onarım yapmak mümkündür. İyi parlatılabilirliğinin yanı sıra 

işlenebilirliği mükemmeldir. Erozyonla rahatlıkla işlem yapılabilir.   

 Kullanım alanları : En önemli kullanım alanı şişirme ve vakum 

kalıplarının yapımıdır. Bunun dışında çeşitli makine ve tutucu 

aparatlarının yapımında, prototip amaçlı veya az baskılı plastik 

enjeksiyon kalıplarında kalıp malzemesi olarak kullanılmaktadır. 

 

 EN AW–7075 

 

 
Tablo 1.4: Alüminyum malzeme özellikleri -4 

 

 Özellikleri: Haddelenmiş yuvarlak sert alüminyumdur. Analiz bakımından 

lama ürünlere yakın bir analize sahip olmakla birlikte gördüğü ısıl 

işlemin ardından sertliği çapa bağlı olarak 175–185 HB arasında 

değişmektedir.  

 Kullanım alanları : Lama malzeme ile kombine bir şekilde tüm 

alüminyum kalıplarda kullanılabilir. 

 

 Kalıplık alüminyum: Thyral 200 

 

 Özellikleri : 

o Thyral 200, 200 HB sertliğinde özel alüminyum alaşımıdır.  

o Çok yüksek aşınma direncine sahiptir.  

o İşlenebilirliği, yüksek sertliği nedeni ile mükemmeldir.  

o Mükemmel parlatılabilirlik ve boyutsal hassasiyete sahiptir.  
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o Thyral 200’ün mekanik özellikleri her yönde aynıdır.  

o Thyral 200’ün 7075 türünün alüminyumlara kıyasla öze doğru 

sertleşebilirliği çok daha yüksektir.  

 

 Uygulamalar : 

 

Rotasyon kalıpları, şişirme kalıpları, prototip enjeksiyon kalıpları, kalıp hamilleri, 

vakumla şekillendirme kalıplarıdır. Düşük üretim miktarı amaçlanan plastik enjeksiyon 

kalıplarında yüksek sertliği nedeniyle çeliğe alternatif olarak kullanılabilir. Yüksek 

mukavemetli mekanik parçalar, ısıtma plakaları, makine tablaları, takım yatakları gibi (Tablo 

1. 5).  

 

 Mekanik özellikleri : 

 

Kalınlık  

( mm ) 

Sertlik  

( HB ) 

Çekme Mukavemeti 

( MPa ) 

Akma Mukavemeti 

( MPa ) 

Uzama  

( % ) 

< 100 190-200 660 590 8,3 

100-200 180-190 610 540 5,7 

Tablo 1. 5: Alüminyum malzeme özellikleri - 5 
 

 Fiziksel özellikleri : 

 

Özellik Birim  

Elastisite modülü ( kN / mm
2
) 71 

Özgül Ağırlık ( g / cm
3 

) 2,84 

Isıl İletkenlik ( W / m.K ) 130-160 

Isıl Genleşme Katsayısı 20-100°C ( 10-6 / K ) 23,4 

Elektrik İletkenliği ( m / W.mm
2
 ) 22 

Tablo 1.6: Alüminyum malzeme özellikleri -6 

 

 Yüzey İşlemleri : 

 

Alüminyum alaşımları, çeliklere göre korozyona daha dayanıklıdır. Thyral 200’ün 

sertliği 200 HB’dir. Daha yüksek sertliklere ihtiyaç duyulursa sert krom kaplama, nikel 

kaplama veya PTFE (teflon) kaplama yapılabilir (Tablo 1.6).  

 

 7022* Özel 

 

Kalıp endüstrisinin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiştir. 
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 Malzemenin özellikleri: 

 

Yüksek dayanımı, iyi şekil koruma özelliği, çok iyi aşınma direnci, çok iyi işlenebilirlik 

özelliği vardır. 

 

 Teknik özellikler: 

 

Çok iyi kesim yapılabilme/iyi kaynak yapılabilirlik, iyi eloksal, çok iyi bilenme ve 

yontulma, sert kromaja ve nikelaja uygunluk, orta düzeyde korozyon direnci özelliği vardır.  

 

 Uygulama alanları: 

 

Yüksek dayanım isteyen makine parçalarının; plastik şişe ve hazneler için şişirme, 

vakum ve enjeksiyon kalıplarının, CNC tezgâhları makine parçaları ve yedek parçalarının 

üretiminde kullanılır.  

 

 2219* Özel 

 

Kalıp endüstrisinin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiştir. 

 

 Malzemenin özellikleri 

 

Yüksek dayanım, yüksek ısıya dayanıklılık (250 ºC derece) iyi şekil koruma özelliği 

(yüksek kuvvet altında da) vardır. 

 

 Teknik özellikler 

 

Çok iyi kesim yapılabilme, çok iyi kaynak yapılabilirlik (uygun ön ısıtma ile), iyi 

aşınma direnci, iyi parlatılabilirlik, iyi aşındırma özelliği vardır.  

 

 Uygulama alanları 

 

Kalıp yapımı, yüksek dayanım gerektiren yapı elemanları, bağlama elemanlarıdır. 

 

1.2. KALIP BOŞLUKLARININ ÖZELLİKLERİ 
 

Kalıp boşluğu, imal edilecek ürünün ölçü ve şekline göre hazırlanan kalıbın iç 

kısmındaki plastik ham maddenin konduğu bölümün adıdır. Şekil 1.9’da imalatı yapılan bir 

kalıbın ürün boşluğu görülmektedir. 
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Resim 1.9: Kalıp ürün boşluğu 

 

Rotasyon üretim tekniği ile kalıp boşluğu birden fazla parçalı olarak üretilir ve ham 

madde, kalıbın içine uygun miktarda konduktan sonra birleştirilerek tamamlanır. Ürün 

boşluğu hazırlanırken plastik ürünler, istenilen ölçülerine göre çekme payları verilerek üretilir. 

Ürün boşluğunun içine plastik ham madde konarak bir ürün imal edileceği için yüzeyinin 

parlak ve pürüzsüz olması istenir. Rotasyon tekniği ile üretilecek plastik depo ve tankların 

ağızları kalıptan açık çıkması istendiğinde kalıp tabanına cam elyaf takviyeli plastik malzeme 

montajı yapılır. Kalıp rotasyon fırının içinde ısı altında döngüsel işlemde iken ürün ham 

maddesi ısı nedeniyle kalıbın metal yüzeylerine yapışır. Böylece ürün oluşurken cam elyafı 

yüzeyine ham madde yapışmaz ve ürün, ağzı açık oluşur (Şekil 1.10).  

 

 
Resim 1. 10: Ağzı açık ürün 
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Rotasyon kalıp parça sayısı diğer plastik şekillendirme tekniklerindeki kalıp parça 

sayısından daha azdır. Genelde iki ana parçadan oluşur ve kalıp boşluğu bu iki parçanın 

birleşmesi ile meydana gelir. Şekil 1.11’de iki parçalı bir rotasyon kalıbının açık ve kapalı 

hâlleri görülmektedir.  

 

 
Resim 1.11: İki parçalı kalıp 

 

Rotasyon kalıp boşluğu, diğer plastik şekillendirme yöntemlerinde var olan kalıp 

boşluğu oluşturma işlemi için yapılan plaka üretimi ve bu plakaların birleştirilmesi ile kalıbın 

ortaya çıkması tekniğinden farklıdır. Plastik ham maddenin içine konarak üretimin yapılacağı  
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kalıp boşluğu, ürünün şekil özelliğine göre değişse de genelde Şekil 1.12’de görüldüğü gibi 

iki parçadan meydana gelir.  

   

 
Resim 1.12: Kalıp açık  

 

Kalıp boşluğu üretim işlemi, ölçülerine göre iş yerinde tek kişi veya grup hâlinde 

çalışmayı gerektirir. Bu meslekteki elemanlar iş parçasının yapımını planlar, malzeme listesini 

çıkarır, kullanacağı metalleri keser, gerekli biçimde kıvırır, gerekli yerlerde vida, perçin, 

lehim kullanarak metalleri şekillendirir. Sac parçasının üretimi; malzeme maliyetinin yüksek 

olmaması, üretim işçiliğinin çok hassasiyet gerektirmemesi nedeniyle ucuz, kolay ve hızlı 

olmaktadır. Sac metal işleme teknikleri ile hazırlanmış kalıp parçaları sac kesme, kıvırma, 

dövme ve kaynaklama işlemleri uygulanarak biçimlendirilir. Şekil 1.13’te boru şeklinde bir 

rotasyon kalıp boşluğunun kesim basamakları gösterilmektedir.  

 

 İşlem basamakları: 

 Sacdan yuvarlak kesitli boru malzemenizi tespit ediniz. 

 Boru yapım resmini inceleyiniz. 

  Boru yapacağınız malzemeyi, resme göre markalayınız. 

 

 
Resim 1.13: Kesilmekte olan çelik sac 
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 Markalamayı resme göre kontrol ediniz. 

 Malzemeyi uygun yerlerinden kesiniz. 

 Boru bükme makinesini ve bükme yöntemini belirleyiniz. 

 

 
Resim 1.14: Bükülmekte olan çelik sac 

 

 Malzeme kalınlığına dikkat ediniz (Şekil 1.14). 

 Seçilen malzemeleri resim ölçülerinde hazırlayınız. 

 Uygun markalama takımlarını kullanınız. 

 

 
Resim 1.15: Bükülmüş olan çelik sac 

 

 Malzemeyi kesmeden önce son kontrolü yapınız. 

 Boru bükme makinesinde çalışırken gerekli güvenlik önlemlerini alınız. 

 Boru çapını resme göre kontrol ediniz. 

 Boru bükme makinesinden oluşturduğunuz boruyu çıkarınız. 

 Resme uygun birleştirme yöntemini tespit ediniz (Şekil 1.16). 

 Gerekli birleştirme yöntemi ile borunuzu istenilen ölçüde birleştiriniz. 
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Resim 1.16: Bükülmüş  sac kaynaklama 

 

 Malzeme üzerinde gerekli temizliği yapınız. Ölçüleri kontrol ediniz  

 

1.3 Kalıp Elemanlarının Tezgâhlarda İşlenmesi 
 

Rotasyon kalıbı, kalıp boşluğu parçaları ve bağlantı elemanları olarak iki bölümde 

incelenebilir. Bağlantı elemanları olarak sökülebilir birleştirmelerden cıvata ve somun 

kullanılması standart elemanların temin edilebilmesine kolaylık sağlamıştır (Şekil 1.17). 

 

 
 Resim 1. 17: Bağlantı elemanları 

 

Kalıp boşluğu parçaları için kullanılacak ham maddeye öncelikle dikkat edilerek 

ürünün şekline ve ölçülerine göre hazırlanmış teknik çizime göre aşağıdaki üretim teknikleri 

uygulanmaktadır.  

 

Rotasyon kalıp parçaları genelde paslanmaz çelik sacdan imal edilse de alüminyum 

malzeme, kalıp parçası yapımında kullanılır. Çelik sac ile kalıp boşluğu parçalarının üretimi 

için sac metal işleme teknikleri kullanılır. Değişik ebatlardaki sac levhaları, mesleğin 

gerektirdiği araç ve gereçleri kullanarak kesme, dövme, bükme, sıvama, kaynak ile  
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şekillendirme işlemleriyle rotasyon kalıp parçaları yapılır. Şekil 1.18’de bu işlemleri 

gerçekleştiren makine ve aparatlar görülmektedir. 
 

               
Resim 1.18: Çelik sac kesim makineleri 

 

Şekil 1. 19’da ham madde saclarının kesimi için kullanılan elektrikli testere sac kesim 

makinesi görülmektedir.  

 

 
Resim 1. 19: Çelik sac kesim testeresi  

 

Kıvırma amaçlı işler için kullanılan profil kıvırma aparatı Şekil 1.20’de görülmektedir.  

 

 
Resim 1. 20: Kıvırma aparatı  
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Çelik saç kıvırma makinesi DKP sacların kıvrılarak şekillendirilmesi için kullanılır. 

Şekil 1.21’de görülmektedir.  

 

 
Resim 1.21:Çelik sac kıvırma makinesi 

 

DKP sacların birleştirilmesi amacıyla kaynak makinesi kullanılır. Şekil 1.22’de 

görülmektedir.  

 

 
Resim 1.22: Çelik sac kaynak makinesi 
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Yukarıdaki makine ve aparatlar sac metal işleme teknolojisinin temeli olan kaynak 

yapma işlerinde kullanılır. Rotasyon kalıp parçalarının imalatında önemli bir işlem olan 

kaynaklama işlemi sökülemeyen bağlantı olarak sınıflandırılır. 

 

 Örtülü elektrot ark kaynağı  

 

Örtülü elektrot ark kaynağı, kaynak için gerekli ısının, örtü kaplı tükenen bir elektrot ile 

iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı, elle yapılan bir ark kaynak yöntemidir 

(Şekil 1.23). 

 

 
Resim 1.23: Çelik sac kaynağı 

 

Elektrodun ucu, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, 

atmosferin zararlı etkilerinden korunur. Örtü maddesinin yanması ve ayrışması ile oluşan 

gazlar tarafından ergimiş örtü maddesinin oluşturduğu cüruf kaynak banyosundaki ergimiş 

kaynak metali için ek bir koruma sağlar. İlave metal (dolgu metali), tükenen elektrodun 

çekirdek telinden ve bazı elektrotlarda da elektrot örtüsündeki metal tozları tarafından 

sağlanır. Örtülü elektrot ark kaynağı, sahip olduğu avantajları nedeniyle metallerin 

birleştirilmesinde en çok kullanılan kaynak yöntemidir.   

 

Avantajları: 

 Örtülü elektrot ark kaynağı açık ve kapalı alanlarda uygulanabilir.  

 Elektrot ile ulaşılabilen her noktada ve pozisyonda kaynak yapmak 

mümkündür.  

 Diğer kaynak yöntemleri ile ulaşılamayan dar ve sınırlı alanlarda kaynak 

yapmak mümkündür. 

 Kaynak makinesinin güç kaynağı uçları uzatılabildiği için uzak mesafedeki 

bağlantılarda kaynak yapılabilir. 

 Kaynak ekipmanları hafif ve taşınabilir.   

 Pek çok malzemenin kimyasal ve mekanik özelliklerini karşılayacak örtülü 

elektrot türü mevcuttur. Bu nedenle kaynaklı birleştirmeler de ana 

malzemenin sahip olduğu özelliklere sahip olabilir.  

Dezavantajları: 

 Örtülü elektrot ark kaynağının metal yığma hızı ve verimliliği pek çok ark 

kaynak yönteminden düşüktür. Elektrotlar belli boylarda kesik çubuklar 

şeklindedir, bu nedenle her elektrot tükendiğinde kaynağı durdurmak 

gerekir.  

 Her kaynak pasosu sonrasında kaynak metali üzerinde oluşan cürufu 

temizlemek gerekir.  
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 Gaz altı kaynağı  

 

Gaz altı kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenen bir elektrot ile iş parçası arasında 

oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemdir (Şekil 1.24). 

 

 
Resim 1.24: Gaz altı kaynağı 

 

Kaynak bölgesine sürekli beslenen (sürülen), masif hâldeki tel elektrot ergiyerek 

tükendikçe kaynak metalini oluşturur. Elektrot, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa 

yakın bölgeleri, atmosferin zararlı etkilerinden kaynak torcundan gelen gaz veya karışım 

gazlar tarafından korunur. Gaz, kaynak bölgesini tam olarak koruyabilmelidir, aksi takdirde 

çok küçük bir hava girişi dahi kaynak metalinde hataya neden olur.  

  

Avantajları: 

 Gaz altı kaynağı, örtülü elektrot ark kaynağına göre daha hızlı bir kaynak 

yöntemidir.  

 

Tel şeklindeki kaynak elektrod,u kaynak bölgesinde sürekli beslendiği için kaynakçı, 

örtülü elektrot ark kaynak yönteminde olduğu gibi tükenen elektrodu değiştirmek için kaynağı 

durdurmak zorunda değildir. Cüruf oluşmadığı için örtülü elektrotlardaki gibi her paso sonrası 

cüruf temizliği işlemi yoktur ve kaynak metalinde cüruf kalıntısı oluşma riski olmadığından 

daha kaliteli kaynaklar elde edilir. Örtülü elektrot ark kaynağına göre daha düşük çaplı  

elektrotlar kullanıldığından aynı akım aralığında yüksek akım yoğunluğuna ve yüksek metal 

yığma hızına sahiptir.  

 

 Gaz altı kaynağı ile elde edilen kaynak metali düşük hidrojen miktarına 

sahiptir. Bu, özellikle sertleşme özelliğine sahip çeliklerde önemlidir.  

 Gaz altı kaynağında derin nüfuziyet sağlanabildiği için bazen küçük köşe 

kaynakları yapmaya izin verir ve örtülü elektrot ark kaynağına göre daha 

düzgün bir kök penetrasyonu sağlar.  

 İnce malzemeler çoğunlukla tığ kaynak yöntemi ile ilave metal 

kullanılarak veya kullanılmadan birleştirilirse de gaz altı kaynağı, ince 

malzemelerin kaynağına örtülü elektrot ark kaynağından daha iyi sonuç 

verir.  

 Hem yarı otomatik hem de tam otomatik kaynak sistemlerinde kullanıma 

çok uygundur.  
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Dezavantajları: 

 Gaz altı kaynak ekipmanları, örtülü elektrot ark kaynağı ekipmanlarına 

göre daha karmaşık, daha pahalı ve taşınması daha zordur.  

 Gaz altı kaynak torcunun iş parçasına yakın olması gerektiğinden 

ulaşılması zor alanlarda kaynak yapmak zordur.  

 Sertleşme özelliği olan çeliklerde gaz altı kaynağı ile yapılan kaynak 

birleştirmeleri çatlamaya daha eğilimlidir. Çünkü örtülü elektrot ark 

kaynağında olduğu gibi kaynak metalininin soğuma hızını düşüren bir 

cüruf tabakası yoktur.   

 Gaz altı kaynağı, gaz korumasını kaynak bölgesinden uzaklaştırabilecek 

hava akımlarına karşı ek bir koruma gerektirir. Bu nedenle örtülü elektrot 

ark kaynağına göre açık alanlarda kaynak yapmaya uygun değildir. 

 

 Tığ kaynağı 

 

Tığ kaynağı, kaynak için gerekli ısının tükenmeyen bir elektrot (tungsten elektrot) ile iş 

parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıkan bir ark kaynak yöntemdir (Şekil 1.25).  

 

 
Resim 1.25: Tığ kaynağı 

 

Elektrot, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin 

zararlı etkilerinden kaynak torcundan gelen gaz veya karışım gazlar tarafından korunur. Gaz, 

kaynak bölgesini tam olarak koruyabilmelidir, aksi takdirde çok küçük bir hava girişi dahi 

kaynak metalinde hataya neden olur.   

 

Avantajları: 

 Tığ kaynağı, sürekli bir kaynak dikişi yapmak, aralıklarla kaynak yapmak 

ve punto kaynağı yapmak için hem elle hem de otomatik kaynak 

sistemleri ile uygulanabilir.    

 Elektrot tükenmediği için ana metalin ergitilmesiyle veya ilave bir kaynak 

metali kullanılarak kaynak yapılır.  

 Her pozisyonda kaynak yapılabilir ve özellikle ince malzemelerin 

kaynağına çok uygundur.  

 Kök paso kaynaklarında yüksek nüfuziyetli ve gözeneksiz kaynaklar verir.  

 Isı girdisi kaynak bölgesine konsantre olduğu için iş parçasında 

deformasyon düşük olur.  

 Düzgün kaynak dikişi verir ve kaynak dikişini temizlemeye gerek yoktur. 
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Dezavantajları: 

 Tığ kaynağının metal yığma hızı diğer ark kaynak yöntemlerine göre 

düşüktür. 

 Kalın kesitli malzemelerin kaynağında ekonomik bir yöntem değildir.  

 

Rotasyon kalıp parçalarının alüminyumdan  olması durumunda ise parçaların üretimi 

için aşağıdaki teknikler ve aparatlar kullanılır.  

 

 Elektrik  arkı ile alüminyum ve alaşımlarının kaynağı 

 

 Alüminyumun tanıtılması ve çeşitleri: 

 

Çelikten sonra en çok tüketilen metalik malzeme, alüminyum ve alaşımlarıdır. 

Kimyasal simgesi Al, özgül ağırlığı 2,7 g/cm³, ergime derecesi 660 ºC’dir. Parlak gümüşi 

renktedir. Saf alüminyumdur, yumuşaktır ve çeliğin üçte biri kadar daha hafif bir metaldir. 

Oksijene duyarlı olması sebebiyle oksijenle birleşerek yüzeyde kuvvetli ince bir oksit tabakası 

(Al2O2) oluşur. Bu da oksitlenmeye karşı direncinin yüksek olmasını sağlar ve alüminyumu 

dış etkilerden korur. Alüminyum en zengin cevher olan boksitten üretilir. Boksit, içinde 

bulunan elementlere göre; beyaz boksit, kır boksit, silisli kır boksit ve kırmızı boksit olmak 

üzere dört grupta ele alınır. Alüminyum alaşımları ısıl işlem uygulanan alaşımlar ve ısıl işlem 

uygulanmayan alaşımlar olarak iki gruba ayrılır. 

 

 Alüminyum kaynağının endüstrideki yeri ve önemi 

 

Hafifliği, iyi ısı ve elektrik iletkenliği, korozyona karşı dayanıklı olması nedeniyle gıda, 

kimya, otomotiv ve gemi endüstrisinde; makine ve cihaz yapımında, mimari uygulamalarda 

ve inşaat sektöründe kullanım alanına sahiptir. Çeşitli endüstri dallarında kullanılan 

alüminyum alaşımlarının günümüzde birleştirilmesi % 50 nispetinde kaynakla yapılmaktadır. 

Örtülü elektrotla alüminyum kaynağı, genellikle istenilen şartları sağlamadığı için bu yöntem 

sık kullanılmaz.  

  
 Alüminyum kaynağı 

 

Örtülü elektrotla elektrik ark kaynak yöntemi ile bütün alüminyum türleri ile ısıl işlem 

yoluyla sertleşmeyen alaşımları kaynak yapmak mümkündür. Alüminyum, özellikle yüksek 

sıcaklıklarda kuvvetli oksijen emme eğilimi gösterir. Her ne kadar yüzeyde oluşan oksit 

tabakası faydalıysa da bu, kaynak işlemi sırasında büyük problemler çıkarır. Bunun nedeni, 

yüzeyde oluşan oksidin ergime derecesinin (2100 ºC), alüminyumun ergime derecesinden çok 

fazla olmasıdır. Kaynak sırasında yüzeydeki oksidin ergimesi için fazla ısı gerekir. Oksidin 

ergimesi esas gerecin bir anda ergiyerek çökmesine neden olur. Bu sorunu gidermek için 

kaynak yapılacak alüminyum gerecin yüzeyinde oluşan oksit tabakasının giderilmesi gerekir. 

Alüminyum alaşımlarının çekme gerilmelerinin yüksek olması ve birleştirilecek parçaların 

sabitlenmemesi, kaynak metalinde sıcak çatlaklar oluşmasına neden olur. Ön tavlama 

yapılarak birleşme yerinin tasarımı değiştirilerek ve daha uygun elektrot seçilerek çatlamalar 

en aza indirilir. Alüminyum gereçler zorunlu olmadıkça puntalanmaz. Tek pasoda kaynak  
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çekilmesi tercih edilir. Çünkü alüminyumun sıcaklık karşısında hemen oksitlenmesi, 

puntalama ve birden fazla dikiş çekilmesiyle birlikte her defasında temizleme işlemi 

gerekecektir. Bundan dolayı alüminyum gereçler ağırlıklarla, çeşitli sabitleme elemanlarıyla 

sabitlenir (Şekil 1. 1). Alüminyum puntalama ve dikişten sonra elektrot ucunda oluşan krater, 

elektrodun ucunu kapatır ve arkın oluşmasını engeller. Bu yüzden elektrot ucundaki krater yan 

keskiyle açılır. 

 

 
Şekil 1.1: Alüminyum kaynaklama 

 

Alüminyum elektrodu kaplayan örtü çok inatçı, yani ergimesi güç olduğundan kaynak 

dikişinin içine girer ve kaynak metalinin soğumasıyla dikiş içinde cüruf kalıntısı meydana 

getirir. Meydana gelen bu cüruf kaynak metalinin dayanımını düşürerek çatlamasına neden 

olur. Bu nedenle daha yüksek hızda kaynak yapılmalıdır.  
 

 Alüminyum gereçlerin kaynağa hazırlığı 

 

Genellikle kayak yapılacak parçalar, önceden kesme ve şekillendirme işlemlerinden 

geçirilmiş olarak kaynakçının önüne gelecektir. Uygulanan bu işlemler, kaynak yapılacak 

gereç üzerinde yağ katmanları toz ve çapakların oluşmasına neden olur. Yağlar ve greslerin 

yapısında bulunan hidrojen, gözenek, oksijende köpük meydana getirerek kaynak kalitesini 

düşürür. Bu nedenle gereçlerin yüzeyinde bulunan yağlar, kimyasal olarak oluşan toz ve 

çapaklar da mekanik yollarla temizlenir. Kaynak ek yeri paslanmaz tel fırçayla temizlendikten 

sonra oksidin tamamen yüzeyden temizlenmesi için raspalanması (kazımak) gerekir.  

 

 Alüminyum kaynağında kaynak dikişi temizliğinin önemi 

 

Kalın alüminyum gereçlerin birden fazla paso ile kaynatılmaları ve dolayısıyla her 

pasodan sonra cürufların iyice temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde cüruf kalıntısı oluşacak ve 

bu da çatlamalara neden olacaktır. Her kaynak dikişinden sonra oluşan cüruflar, ucu sivri 

kaynak çekici veya tel fırçayla iyice temizlenir, dikiş yüzeyi kaynak sırasında oluşan oksitten 

kazınarak temizlenir. Bu işlem kaynağın mukavemeti açısından önemlidir. 
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 Alüminyum gereçlere kaynak ağzı açma 

 

Kalınlıkları 4,5 – 5 mm kadar olan gereçlere küt alın kaynağı uygulanır. Düzgün ve 

gönyesinde kesilmiş kenarların dışında herhangi bir hazırlık gerekmez. Daha kalın gereçlerde 

ise 60 - 90º tek taraflı veya çift taraflı (V) kaynak ağzı açılır. Kalınlığa göre kök yüksekliği 

1,5-6 mm, kök aralığı ise 0,8-1,5 mm olarak tercih edilir (Şekil 1. 2). 
 

  
Şekil 1.2: Alüminyum kaynağında kullanılan kaynak ağzı şekilleri ve ölçüleri 

 

 Kaynak bitiminde dikiş temizliğini yapma 

 

Kaynak bitiminde kaynak üzerinde oluşan cüruf; tel fırça, ucu sivri kaynak çekiciyle 

mekanik olarak temizlenir. Ayrıca kaynak dikişi üzerine buhar gönderilerek veya sıcak suyla 

ovularak temizlenir. Pasolar arasında ve yüzeyde cüruf kalıntısı varsa kaynak bölgelerine % 5 

gümüş nitrat eriyiği sürülerek kontrol edilir. Cüruf kalmışsa köpürerek kendini belli eder. 

 

 Alüminyum ve alaşımlarının kaynağını yapma 

 

Kaynatılacak parçaların kaynak ağızları açılır ve yüzeylerin temizliği gibi kaynak 

öncesi hazırlığı yapılır. Temizleme işleminden sonra zaman kaybetmeden kaynak 

çekilmelidir. Kaynak işlemi için doğru akım üreten kaynak makinelerinde elektrot + ters 

kutuplama yapılır. İç gerilmelerin ve parçaların çarpılmasını önlemek için parçalar puntalanır 

veya ağırlıkla sabitlenir. Puntalama işleminden sonra baştaki temizleme işleminin aynısı 

yapılır. Hem elektrot hem de ana metal, çabuk ergiyip katılaştıklarından elektrot yapışması 

sorun olabilmektedir. Bu nedenle ark elektrodu ana metalin yüzeyi üzerinde fırçalama 

hareketi yapılarak tutuşturulur (Şekil 1.3). 
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Şekil 1.3: Fırçalama hareketiyle elektrodun tutuşturulması 

 

 

Başlangıçta elektrot 90º, kaynağın ilerleyen sürelerinde kaynak dikişi yönünde 60º 

tutulmalıdır.   

 
Şekil 1.4: Fırçalama hareketiyle elektrodun tutuşturulması 

 

Alüminyum kaynağında elektrot parçalara başlangıçta 90°, kaynağın ilerleyen 

zamanlarında 60° açıyla tutulur. Gözenek ve püskürmelere neden olduğu için elektroda çok 

fazla eğim verilmez. Cürufun, banyonun üzerinde yüzdürülmesi sağlanacak şekilde elektroda 

hâkim olunmasına özen gösterilmelidir. Elektrot sağa, sola fazla hareket ettirilmez. Ark boyu 

ergimenin fazla olmaması için kısa (3-5 mm) olmalıdır. Kaynak dikişi, tek pasoda çekilmesi 

zorunlu olmadıkça tercih edilir. Çünkü örtü gerecinin kaynak yüzeyinde temizlenmesinde 

karşılaşılacak problemler nedeniyle birden fazla paso tercih edilmez. Birden fazla paso ile 

kaynak yapılacaksa her pasodan sonra kaynak temizliğinin aynısı yapılır. Kaynak işlemi 

bitiminde de cüruf temizlenir (Tablo 1.7).  
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Tablo 1.7: Alüminyum gereçlerin üzerinde oluşan maddeleri temizleme yöntemleri 

 

 Kaynak  işlerinde iş güvenliği 

 

Genel anlamda kaynak iki metali birbirine birleştirmek için yapılan bir işlemdir.  Bu 

işlemde prensip, kaynatılacak parçaların kaynak yerlerinin erime derecesine kadar ısıtılarak ya 

kendi kendisiyle veya birleştirici olarak kullanılan elektrotla birleştirilmesidir. Sıklıkla 

kullanılan iki türlü kaynak şekli bulunmaktadır: 

o Oksijen kaynağı 

o Elektrik kaynağı (ark kaynağı) 

 

 Bunlardan başka demirci kaynağı (lehim), argon kaynağı, toz altı kaynağı, PVC 

kaynağı gibi özel kaynak çeşitleri varsa da yaygın olanı ilk ikisidir. 

 

 Oksijen kaynağında alınacak güvenlik önlemleri: 

 

Oksijen kaynağında, asetilen, sıvılaştırılmış petrol gazları, propan, metan, bütan ve 

hava gazı gibi kolay yanabilen, yüksek ısı veren ve yanmaları sonucunda artık bırakmayan 

gazlar kullanılır. Bu gazların belirli oranda hava ile karışımları patlayıcı özellik gösterdiği gibi 

şiddetli darbelerde infilak edebilir. Oksijen kaynağında, çoğunlukla çabuk yanma, yüksek ısı 

elde etme ve teminindeki kolaylık nedeniyle asetilen gazı kullanılır. Asetilen gazı karpitin su 

ile birleşmesinden elde edilir.  

 

CaC2 + 2H20 ———> Ca(OH)2 + CH  (CH asetilen) 

Havadan hafif ve kokulu bir gazdır. Oksijenle tam bir yanma sağlar. 3100 ºC’lik ısı 

verir 

2CH=CH + 502 —————> 4C02 + 2H2O + Q (2.3100 0C) 

 

 Asetilen gazının hava ile % 2,5 - % 81 oranları arasındaki karışımları küçük bir 

kıvılcımla patlamaya neden olur. Asetilen gazı, bakır ve bakır alaşımlarına karşı da çok 

hassastır. İçinde % 65 oranından  fazla bakır bulunan alaşımlarla temas  ettiği  zaman patlayıcı 

olan bir asetilen - bakır alaşımı oluşur. Asetilen yüksek basınçlara ve ısılara maruz kaldığında 

ayrışması nedeniyle patlamaktadır. Bu nedenle saf asetilenin yalnız başına konması hâlinde  
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basınç, 1,5 kg/cm²yi;  asetona emdirilmesi hâlinde ise 18 kg/ cm²yi geçmemelidir. Asetilen 

tüpleri yine ısıya maruz  kaldıklarında iç basınçları yükseleceğinden patlama tehlikesi 

yaratmaktadır. Saf asetilen sarsıntı ve  düşmelere karşı  da hassastır. Dışardan herhangi bir 

tesir olmadan tüp cidarında bir ısınma sezilirse bu tüpün içerisinde bir asetilen ayrışmasının 

başladığının belirtisidir. Bu durumda tüp ventili itina ile açılarak asetilen açık havaya tahliye 

edilmeli ve asetilenin basıncı düşürülmelidir. Dışarıdan ateş veya alevle ısıtılmış tüplerde 

mutlaka asetilen ayrışması tehlikesi vardır. Oksijen kaynağında asetilen yerine likit gaz (LPG) 

tüpleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. LPG etan, bütan ve propan gazlarının karışımı olup 

hava ile %1,9 ile %12,5 arasındaki oranları patlayıcı ortam oluşturmaktadır. LPG tüplerinin 

basıncı 18 kg/cm²yi geçmemeli ve bu tüpler ısıya maruz bırakılmamalıdır. Oksijen 

kaynağında yanıcı gaz olarak ister asetilen ve ister LPG kullanılsın uyulması gerekli iş 

güvenliği önlemlerini şöyle sıralayabiliriz: 

o Oksijen kaynak takımındaki tüplerse gaz kaçağı bulunup 

bulunmadığına, üstlerindeki emniyet ventillerinin işler 

durumda olup olmadığına, manometre ve basınç 

düşürücünün bulunup bulunmadığına dikkat 

edilmelidir. 

o Hortumlar kontrol edilmelidir. Yıpranmış hortumlar 

kullanılmamalıdır. 

o Yanıcı gaz tüpü hortumu ile oksijen tüpü hortumu farklı renkte 

olmalıdır. Yanıcı gaz tüpü hortumu kırmızı, yakıcı gaz 

(oksijen) hortumu mavi veya gri renk olabilir. 

Hortumlar tüp ve şalomaya çift kelepçe ile bağlanmalı 

ve tel kullanılmamalıdır. 

o Tüpler taşınırken özel arabaları ile taşınmalı, atılarak veya 

yuvarlanarak taşınmamalıdır. 

o Seyyar oksijen kaynak takımlarının özel arabaları olmalı, tüpler 

arabaya dik olarak konulmalı ve devrilmeyecek şekilde 

bağlanmalıdır. 

o Sabit sistemlerde de yine tüpler dik olarak konmalı ve sarsıntılardan 

devrilmemesi için bağlanmalıdır. 

o Oksijen tüplerinde ventillerin takılmasını ve dönmesini  

kolaylaştırmak için yağ ve gres gibi maddeler 

sürülmemeli,  yağlı bezle silinmemeli ve  yağlı  elle  

tutulmamalıdır. Oksijen  tüplerinde lastik conta 

kesinlikle  kullanılmamalıdır. 

o Üflecin tıkanık olup olmadığı  kontrol edilmeli,  basınç  ayarlayıcı 

ventil sıkılmadan önce tüp kısa bir an açılarak pas ve 

pislik dışarı atılmalıdır. 

o Şalomanın tıkalı olması hâlinde el veya parmaklar şaloma ağzına 

konarak kontrol yapılmamalıdır. Tazyikle galen gaz 

parmağı kopardığı gibi  eli de parçalayabilir. 

o Ventil açılırken gaz çıkışı yönünde  durulmamalı ve şaloma vücuda 

tutarak kontrol yapılmamalıdır. Bir kıvılcımla  tutuşma 

olabilir. Üzerinizdeki elbise  oksijen, yanıcı gaz 

karışımı ile de zenginleşmiş olacağından ani alevler  
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içinde  kalabilirsiniz. Ayrıca ventilden gaz çıkışı  

tüplerden de uzaklaşacak yönde olmalıdır. 

o Üfleç, önce yanıcı gaz açılarak tutuşturulmalı ve daha sonra da 

yakıcı gaz verilerek basınçlandırılmalıdır. 

o Donmuş ventiller sadece sıcak su veya buharla ısıtılarak açılmalı, 

hiçbir surette açık alev yaklaştırılmamalıdır. 

o Kaynak işinde  kullanılan oksijen, asetilen veya LPG tüpleri yangın 

tehlikesi olmayan ayrı bir yerde ve sundurma altında 

depolanmalı ve dik olarak durmalı,  devrilmeyecek 

şekilde önlem alınmalıdır. Boşalan tüpler de yine aynı 

şekilde  depolanmalıdır. 

o Tüpler kullanılmadıkları  zaman ventilleri  kapatılmalı ve ventil 

koruyucu başlıklar takılmalıdır. 

o Kaynak yapılan yerde kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka tüp 

bulundurulmamalıdır. 

o Açık sahada oksijen kaynak takımları ile yapılan çalışmada, gaz 

tüpleri çalışılan yere en az 10 m uzakta tutulmalıdır. 

Kapalı yerlerde ise gaz tüpleri bina dışında olmalı ve 

kapalı yerlere alınmamalıdır. 

o Lamba çalışır durumdayken gaz tüpü üzerine veya başka bir tesisata 

asılmamalıdır. Gazlar tamamen kapatılmadıkça lamba 

bırakılmamalıdır. 

o Yüksek yerlerde yapılan oksijenle kesme işlemlerinde, gaz tüpleri, 

kıvılcım ve parça düşen saha içinde 

bulundurulmamalıdır. 

o Dar ve kapalı yerlerde yapılan kaynak ve kesme işlemlerinde, 

sürekli temiz hava verilmeli, yeterli havalandırma 

sağlanamıyorsa temiz hava maskesi ile çalışılmalıdır. 

İçeri saf oksijen verilmemelidir. 

o Kaynakçılar hiçbir zaman suni malzemeden yapılmış giysiler 

giymemelidir. Bu malzemeler kıvılcımlardan eriyerek 

yanmalara neden olur. 

o Gaz kaçağı vb. nedeniyle tüplerde tutuşma olursa tüplerin ventilleri 

mümkün olan süratle kapatılarak gaz kaçağı 

önlenmelidir. Tüpler alev içinde kalıyorsa bir siper 

arkasından su veya karbondioksit sıkılarak tüp 

soğutulmalı ve alevler söndürülmelidir. Alevler 

sönmüyor ve tüpten çıkan gaz yanmayı devam 

ettiriyorsa bir battaniye ile sarılmak suretiyle havasız 

bırakılarak tüp söndürülmeli ve bu arada yine tüpü su 

ile soğutma işlemine devam edilmelidir. 

o Kaynak işi bittikten sonra gaz tüplerinin ventilleri kapatılmalı ve 

hortumları düzgün bir şekilde toplanmalı ve kaynak 

takımları belirlenmiş olan yerlerine konmalıdır (Resim 

1.26). 
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Resim 1.26: Güvenli kaynaklama işlemi 

 

 Elektrik kaynağında alınacak güvenlik önlemleri: 

o Elektrik kaynağında, panolardan fiş, priz sistemi olmaksızın elektrik 

alınmamalıdır. 

o Elektrik kaynak makinelerinin şebeke hattı ve seyyar kaynak 

kabloları zedelenmelere karşı korunmalıdır. Hasarlı 

kablolar kullanılmamalıdır. 

o Elektrik kaynak makinelerinin temizlenmesi, tamir ve bakımı veya 

yerinin değiştirilmesi sırasında makineler  şebekeden 

ayrılıp elektriği  kesilmelidir. 

o Reaktör, kazan ve tank gibi metal aksamlı yerler ile nemli yerlerdeki 

elektrik kaynaklarında yalnız doğru akım kaynak 

jeneratörü kullanılmalıdır. 

o Elektrik kaynak makinelerinin çıkış uçlarının ve kaynak devrelerinin 

birer kutbu kaçak akımlara  karşı iş parçasına 

topraklanmış olmalıdır. 

o Benzin ve  yağ bidonları, patlayıcı ve yanıcı madde konulmuş her 

türlü kapalı kaplar, tamamen boş olsa hatta uzun 

müddet boş kalmış olsa dahi çok tehlikelidir. Bunlar, 

kaynak yapılmadan önce iyice yıkanmalı, yanmayan 

gaz, buhar veya su ile doldurulup öyle kaynak 

yapılmalıdır. 

o Atölyede yapılan kaynaklar  bir bölme veya ışık geçirmeyen 

paravanalarla ayrılmış ayrı bir köşede yapılmalıdır. 

Kaynak yapılan mahal, solunum seviyesinin altından 

güçlü aspiratörlerle kaynak esnasında oluşan duman ve 

sisin tamamını  emecek şekilde havalandırılmalıdır. 

o Küçük parça kaynakları, üstü ızgaralı ve alttan emişli bir sehpa 

üzerinde yapılmalıdır. 
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o Her  türlü kaynak işlerinde kaynakçılar, mekanik tehlikeler ve 

kıvılcım sıçramalarına karşı işin özelliğine göre baret, 

gözlük, yüz siperi, kaynakçı eldiveni, kaynakçı önlüğü, 

emniyet ayakkabısı,  tozluk gibi  kişisel koruyucular 

kullanmalıdır. 

o Kaynak işi bittikten sonra çapakların temizlenmesinde ve taşla 

fazlalıkların tesviyesinde mutlaka koruyucu gözlük 

kullanılmalıdır. 

 

Elektrik kaynağı işleminde aşağıdaki tabloda (Tablo 1.8) verilen hususlar göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
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Tablo 1.8: Elektrik kaynağında dikkat edilecek hususlar 
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UYGLUMA FAALİYETİ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1.31: Rotasyon kalıbı 

 

Yukarıdaki resimde verilen yapım resmi çizilmiş ve bağlantı parçaları üretilmiş olan 

çöp kabının plastik rotasyon kalıp boşluğunun üretimi için gerekli işlemleri yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamınızı 

hazırlayınız. 

 

 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Ölçme ve kontrol aletlerini hazırlayınız. 

  Ürünün teknik resmini 

inceleyiniz. 

 

 

 Ürünün teknik resmini inceleyiniz. 

  Ürün özelliklerine göre kalıp ham maddesine 

karar veriniz. 

 Ürün ölçülerine göre seçilecek kalıp ham 

maddesinin kesilecek ölçülerine karar 

veriniz. 

 Kalıp malzemesini seçiniz.  Kalıp malzemesi için uygun ürün kullanınız. 

 Kalıp elemanlarını 

markalayınız. 

 

 Referans yüzeylerini doğru olarak belirleyiniz. 

 Referans yüzeylerini işlemek için uygun 

tezgâhı seçiniz. 

 Referans yüzeylerini işlemek için 

kullanacağınız kesici takımları hazırlayınız. 

 İş parçasını kurallara uygun şekilde makineye 

bağlayınız.  

 Makine ayarlarını iş parçası malzemesi, yüzey 

kalitesi ve makine kapasitesini dikkate alarak 

yapınız. Uygun markalama aletlerini temin ediniz. 

 İşlediğiniz referans yüzeylerini temel alarak iş 

parçalarını ana ölçülerinde markalayınız. 

 Çizgilerin net bir şekilde gözükmesine özen 

gösteriniz. 

Çizgilerin daha iyi gözükmesi için nokta vurunuz. 
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 Kalıp elemanlarını 

marka çizgilerine göre 

kesiniz. 

 

 Markalanan çizgilerden uygun tezgâhta sac 

kesimini yapınız. 

 Kesme işlemi yaparken eldiven ve gözlük 

kullanınız. 

 

 Kesilen sac levhaları uygun 

şekilde bükünüz. 

 

 Markalama çizgilerine göre uygun tezgâhta 

bükme işlemini yapınız. 

 Bükme açısının tam olmasına ve geriye doğru 

esneme olup olmadığını kontrol ederek 

bükme yapınız. 

  

 Kesilip bükülmüş olan 

parçaları kaynak yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalıp elemanlarına uygun kaynak makinesini 

seçiniz. 

 Uygun kaynak elemanlarını seçiniz. 

 Uygun noktalardan puntalayınız. 

 Dikkatlice kaynak işlemini tamamlayınız. 
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 Kaynak artıklarını 

temizleyiniz. 

 

 
 

 Uygun taşı seçip dikkatlice kaynak artıklarını 

temizleyiniz. 

 Temizleme işlemini yaparken mutlaka gözlük 

kullanınız. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

3. Ölçme ve kontrol aletlerini hazırladınız mı?   

4. Kalıp malzemesini seçtiniz mi?   

5. Ana ölçüleri markaladınız mı?   

6. Markalanan çizgilere dikkat ederek uygun tezgâhta sac 

kesimi yaptınız mı? 

  

7. Kesilen parçaları kaynak ettiniz mi?   

8. Kaynak artıklarını temizlediniz mi?   

9. Kalıp boşluğu üretimini yaptınız mı?   

10. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

11. Süreyi iyi kullandınız mı? (10 saat)   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

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

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

 

1. Büyük boyutlarda kalıpların kolayca üretilebildiği, kolay montajı ve ekonomik özellikleri 

sayesinde kullanılan ince kalınlığa sahip plastik rotasyon kalıp ham maddesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A. Alüminyum 

B. DKP sac  

C. Çelik 

D. Ağaç 

 

2. Hafif olması ve kaliteli yüzey elde edilmesi nedeniyle hassas işlere uygun olan, küçük 

parçaların yapıldığı kalıp ham maddesinin adı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Alüminyum 

B. DKP sac  

C. Çelik 

D. Ağaç 

 

3.  İmalat edilecek ürünün ölçü ve şekline göre hazırlanan kalıbın, iç kısmındaki plastik ham 

maddenin konduğu yer aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Bağlantı elemanları   

B. L profiller   

C. Alüminyum rotasyon kalıpları   

D. Kalıp boşluğu 

 

4.Plastik rotasyon kalıp parçalarının sökülemeyen bağlantı ile birleştirtilmesinin adı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Cıvata   

B. Somun 

C. Kaynak 

D. Flanş 

 

5.Plastik rotasyon kalıp boşluğunun imalatına referans olan ilk basamağı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A. Bükme 

B. Markalama 

C. Kesme 

D. Delme 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 

Plastik rotasyon kalıp boşluklarını istenilen hassasiyette parlatabilecek ve rotasyon 

kalıp elemanlarının montajını kurallara uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizdeki plastik rotasyon kalıp üretimi yapan iş yerlerini ve ilgili internet 

adreslerini ziyaret ediniz. 

 Plastik rotasyon kalıplarının bağlantı özelliklerini araştırınız. 

 Plastik rotasyon kalıplarında kullanılan bağlantı elemanları araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

2. ROTASYON KALIP BOŞLUKLARININ 

PARLATMA İŞLEMİNİ VE MONTAJINI 

YAPMAK 
 

Rotasyon kalıp üretiminin son aşamalarına gelmiş bulunmaktayız. Kaliteli bir ürün elde 

etmek açısından kalıp yüzeylerinin istenen kalitede olması ve hatasız bir montaj son derece 

önemlidir. 

 

2.1. ROTASYON KALIP BOŞLUKLARININ PARLATILMASI 
 

Plastik ürünün kalitesine doğrudan etki eden kalıp yapımının en önemli 

uygulamalarından biri de kalıp yüzeylerinin parlatılmasıdır. 

 

2.1.1.  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. 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Resim  1.27: Plastik kalıplarında parlatma 

 

Kalıp yüzeylerinin parlatılması kalıp yapım sürecinin çeşitli zamanlarında yapılır. 

Genellikle bu parlatma işlemi; ürünün görünen yüzeylerinin, bilhassa düzgün olması istenen 

yerleri meydana getiren yüzlerin daha temiz ve parlak olması için kalıp çekirdeğinin 

yüzeylerine, maçalara uygulanır. Kalıplarda parlatma işlemin üç temel nedeni vardır. Bunlar: 

 

 Plastik parçanın kalıptan rahat çıkmasını sağlamak için yapılan parlatma: 
Bu parlatma işleminde amaç parçanın tutma yapmadan kalıptan rahatça 

çıkmasını sağlamaktır. Bu tür parlatmada kalıbın işlenmesinden kaynaklanan 

kaba çizgiler, eğeler veya gaz taşları yardımıyla yok edilir. 

 

 Ölçü tamlığı gerektiren kalıplarda parlatma: Bu gruba giren kalıplar, 

özellikle birbirine bağlantılı veya geçmeli çalışan parçaların kalıplarıdır. (Örnek: 

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. 

 

 Hem ölçü tamlığı hem de hassas yüzey gerektiren kalıplarda parlatma: 

Plastik kalıpların çoğunluğu bu gruba girer. Bu tür kalıpların parlatılmasında 

izlenecek yol aşağıdaki gibi olmalıdır. Önce kalıp yüzeyinde işlemeden dolayı 

meydana gelen kesici kalem izlerinin ya da erozyon yüzeylerinin temizlenmesi 

gerekir. 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 pasatalar vasıtası ile yapılır (Resim 1.28). 
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Resim 1.28: Yüzeyi parlatılmış bir kalıp  

 

Çeliklerin parlatılabilirliğine etki eden beş ana etken bulunmaktadır. Bunlar: 

 

 Çeliğin kalitesi 

 Isıl işlem 

 Parlatma yöntemi 

 Parlatılan yerin temizliği ve parlatma ortamı 

 Uygun kalıp parlatma ve makine ve aletlerinin seçimi 

 

 Çelik kalitesi: Üretim aşamasında çeliğin kimyasal analizi ve üretim yöntemi 

parlaklığa etki eden faktördür. Kalıp parlatma işlemi yalnızca çalışan yüzeye 

uygulanan bir işlem olmasına rağmen iyi bir yüzey elde edebilmek için 

parlatılacak kalıbın çeliği önemlidir.  

Çok temiz ve parlak bir yüzey elde edebilmenin birinci şartı uygun çelik 

seçimidir. Yüksek parlaklık isteyen kalıpların yapımında krom oranı yüksek, 

tokluğu iyi olan, portakallaşma yapmayacak malzeme seçilmelidir. En uygun 

çelik malzemelerinden bazıları şunlardır:  

 

2738 (impax), 1.2083 (stawax), 1.2767, 1.2764, 1.2311 

 

 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 edelim. Daha düşük sertlik basamaklarında 

parlatma yapıldığında portakal yüzeyi görüntüsünün çıkma riski bulunmaktadır. 

Bu aşamada ısıl işlem önem kazanır. Parlatma uygulanacak çelikler mutlaka 

vakum sertleştirme fırınlarında veya gaz nitrasyon fırınlarında sertleştirilmelidir. 

İdeal uygulamalarda kalıbın tesviye işlemi ısıl işlemden önce yapılır, son 

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

olursa o oranda iyi parlaklık kazanır. 
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 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 gerekmektedir. Kalıp 

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

parlatma imalatın 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 parçalara uygulandığı için bu tür 

parçaların kalıplarını daha düzgün yapmak lazımdır. 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 alınmalıdır. 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. Parlatma 

işlem zamanının uzamaması ve ölçü tamlığı için bu önemlidir. 

 

 Parlatma yapılacak yerin temizliği ve parlatma ortamı: 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 konumlandırmak 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 derce 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. Şunu unutmamak gerekir: Yapılan araştırmalara göre 

bir kalıbın parlatılmasında kullanılan malzeme bedeli, parlatma toplam 

maliyetinin % 20’sini geçmez. Maliyetin büyük bir bölümü işçiliktir. Bundan 

dolayı mümkün oldukça kaliteli malzeme kullanılmalıdır. Aşağıdaki tabloda 

örnek bir kalıp elemanının parlatma işlem basamakları ve kullanılacak 

malzemeler gösterilmiştir (Tablo 2.1). 
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Tablo 2.1: Parlatma malzemeleri 

 

2.1.2.  Kalıp Parlatma Araç ve Gereçleri 
 

 
Resim 1.29: Kalıp parlatma aletleri  

 

 Eğeleme aparatları: 

 

Hem tesviye hem de son parlatmada kullanılır (Resim 1.29). İleri geri hareket yaparak 

elle yapılan işi mekaniğe çevirir. Maksimum dakikada 10000 ileri geri hareket yapar. Böylece 

hem parlatma zamanını kısaltır hem de zor yerlerin parlatılmasını sağlar. Çalışan kişinin daha 

az yorulması sağlanmış olur. Kullanım avantajlarına göre 4 ana gruba ayrılır. Kalıp 

parlatmada kullanılan elemanlar şunlardır: 

 

 
Resim 1.30: Eğeleme aparatı  
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 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, motora bağlı olan ayak pedalından 

ayarlandığı için hassas hız ayarı yapmak mümkün değildir (Resim 1.31). 

 

 
Resim 1.31: Elektrikli eğeleme aparatı  

 

 Hava ile çalışan (pnömatik) eğeleme aparatları: 

 

Gücünü direkt olarak 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 su nedeniyle el aletinde paslanma meydana gelebilir (Resim 1.32). 

 

 
Resim 1.32: 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. Mikro motorlu 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 1.32). 
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Resim  1.32: Elektronik (mikro motorlu) eğeleme aletleri 

 

 Ultrasonik parlatma aparatı: 

 

Saniyede 30000 ileri geri hareket yapabilme imkânı olan bu tip aletler çok küçük profil 

yüzeyler, ince kanallar ve girilmesi zor yüzeyler için idealdir. Stroke boyu 0,2 mm 

olduğundan geniş yüzeylerde kullanımı verimli olmaz. Sinterize edilmiş özel elmas takımlar 

ve özellikle seramik taşlarla çok iyi netice verir (Resim 1.33). 

 

 
Resim 1.33:  Ultrasonik parlatma aparatı 

 

 Kalıp parlatma malzemeleri  

 

Kalıp parlatma işlemini, tesviye aşaması ve parlatma (polisaj) aşaması olmak üzere iki 

ana gruba ayırmak mümkündür. 

 

 Tesviye aşaması ve kullanılan malzemeler: 

 

Kalıp parlatma başlangıç aşamasıdır. Bu aşamada, kalıpta ilk işlemeden kaynaklanan 

çizgiler yok edilir. Verilecek radyüsler, mal çıkış açıları veya kalıbın işlemesinde yapılan bazı 

hataların düzeltilmesi işlemidir. Bu aşamada hem eğeleme aparatı, hem de döner el aletleri 

kullanılabilir. 
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o Eğeler: Elmas ve çelik olmak üzere iki türdür. Daha uzun ömürlü 

için elmas kaplamalı eğeler tercih edilir. Elmas eğelerin 

de çeşitleri mevcuttur. Elle kullanılabilir. Eğeleme 

aparatları ile kullanıldığında sürenin kısalması 

açısından daha verimli olur. Çok hızlı talaş kaldırma 

özelliğinin yanı sıra, kaba izler bıraktığından çok kaba 

işlenmiş yüzeylerde tercih edilmelidir (Resim 1.34). 

 

 
Resim 1.34: Eğeler 

 

o Spiral taşlar: Alüminyum oksit veya silikon karpit tozlarından imal 

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

ve ölçülerde yapılmışlardır. Döner el aletleri ile 20000–

25000 dakika /devir 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 el sürekli sağa sola hareket 

ettirilerek kullanılmalıdır (Resim 1.35). 

 

  
Resim 1. 35: Spiral taşlar  
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o Zımparalar:  Yaprak, rulo, silindirik veya disk şekillerinde imal 

edilir. Alüminyum oksit ve silikon karpit olmak üzere 

iki şekilde yapılır. Alüminyum oksit tipler daha hızlı 

talaş kaldırma özelliğinin yanı sıra daha kaba iz bırakır. 

Silikon karpit tipler ise daha az talaş kaldırır ama daha 

temiz yüzey bırakır. Tesviye aşamasında 

kullanılabildiği gibi ince kumları ile ön parlatma 

işleminde de kullanılabilir (Resim 1.36). 

 

  
Resim 1.36: Zımparalar  

 

o  Gaz taşları: Kalıp parlatma işleminin tesviye 

aşamasında en çok ve yaygın kullanılan malzeme 

tipidir. Alüminyum oksit ve silikon karpit olmak üzere 

iki ana grupta toplanır. Sertliklerine ve bağlayıcı 

oranlarına göre çeşitleri vardır. Birçok değişik ölçüde 

yapılır. İdeal gaz taşı kesme işlemini yaparken kumunu 

dökerek çalıştığı yüzeyin formunu almalıdır. Kalıp 

üzerinde kesik konik çizgiler yerine, uzun çizgiler 

bırakmalıdır. Eğer kesik çizgi oluşuyorsa taş çeliği 

yırtıyor demektir. Bu durumda daha yumuşak bir taşla 

çalışmak gerekir. Gaz taşları eğeleme aparatı ve el ile 

kullanılabilir (Resim 1.37). 

 

 
Resim 1. 37: Gaz taşları  
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Gaz taşı Tipi ve Özellikleri Mevcut Kumlar 

REGULAR (ORTA SERT SİLİKON CARBIDE) 
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 SİLİKON CARBIDE) 
Sert yapılı bir taştır. Çok az bağlayıcı madde 
kullanıldığından hızlı kesme eşit yayılma özelliğine sahiptir. 
Tüm sert çeliklerde ve erezyon kumunu temizlemede iyi 
netice verir. 

KUMLAR : 150.240.320.400.600 
RENK : KOYU GRİ 

EXTRA SOFT (YUMUŞAK SİLİKON CARBIDE) 
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. Erezyon 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 erezyon işlemi sonrası erezyon 
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 recine bağlantılı taştır. Tüm serleştirilmiş çeliklerde ve 
erezyon temizlemede kullanılır. Hızlı talaş kaldırır.  

KUMLAR : 
120.180.220.320.400.600 
RENK : KAHVERENGİ 

Tablo 2.2 : Gaz taşı tipi ve özellikleri 

 

o Seramik (Fiberglas) taşlar: Cam elyaflı malzeme ile karbon fiber 

tekniği ile üretilmiştir. Yapısı lifli olduğundan esnektir 

ve kırılmaya mukavemetlidir. Gaz taşları en küçük 1,5 

mm kalınlığında yapılabilmektedir. 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  
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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 manuel olarak da kullanılır. 

Değişik kumlarda ve bu kumları temsil eden değişik 

renklerde satılırlar (Resim 1.38). 

 

 
Resim 1.38: Seramik (fiberglas) taşlar 

 

o Ringler: Elmas ve pirinç olarak adlandırılan iki 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 1.39:  Parlatma ringleri ve tutucusu 

 

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

döner aletlere takılarak kullanılır. Kalıbın 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. Bu ancak kalıp parlatıldığında  
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görülebilir. Bu noktada en başa dönmek zorunda 

kalınarak zaman ve emek kaybı yaşarız. İdeal çalışma 

tarzı her kumda ters yönde çalışma yapmaktır. Böylece 

çizgiler birbirine ters olarak geleceği için gözlemlemek 

daha kolay olacaktır (Resim 1.40). 

 

 
Resim 1. 40:  Fırçalar 

 

Düzlemsel yüzeylerde mutlaka ringler kullanılmalıdır. Böylece kalıp yüzeyinin 

oyulması ve ileriki aşamada parlatma işleminde yüzeyde dalgalanmanın meydana gelmesi 

önlenir. Diğer bir husus da tesviye takımlarının özellikle eğeleme aparatı ve döner aletle 

kullanılırken fazla bastırılmamasıdır. Hafif ve dengeli bir baskı ile daha rahat bir kesme 

yaptırılır ve kalıbı bozma riski en aza indirilir. Sanılanın aksine, temizlik sadece parlatma 

işleminde önemli değildir. Tesviye aşamasında da temizliğe önem verilmelidir. Mümkün 

olduğunca kaliteli malzeme kullanılmalıdır. Işıklandırmanın çok iyi olması gerekir. Tesviye 

işleminin has aşamasında mutlaka büyüteç kullanılarak yüzeyde bir önceki kumun izlerinin 

kalmamasına özen gösterilmelidir. Tesviye işleminin herhangi bir aşamasında gözden kaçacak 

en ufak bir iz ileriki aşamada kalıp parlatıldığında mutlaka büyük bir izmiş gibi karşımıza 

çıkacaktır. Bu da tekrar başa dönerek o izi almamıza neden olur. Bu aşamaya kadar harcanan 

emek ve zaman da boşa gitmiş olur. 

 

 Kalıp parlatma aşaması ve kullanılan malzemeler: 

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

vasıtasıyla yapılır. 

 

o Elmas pastalar: 

Elmas tozlarının elenerek değişik mikronlara ayrılması ve bu ayrışan elmas 

taneciklerinin özel bağlayıcı yağlar ile birleşiminden meydana gelir. İki değişik yapısı vardır. 

 

Monichristalin ve polichristalin. Birincisi keskin köşeli taneciklerden, diğeri ise 

yuvarlatılmış taneciklerden oluşur. İdeali ikinci tiptir. Çünkü çelikte yırtma yapmaz. Değişik  
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mikron sayılarında imal edilir ve bu mikron sayıları da kabalık ve inceliklerini belirler. İyi bir 

elmas pasta, çok iyi bir eleklenme işleminden geçmiş olmalıdır ve kalıbı çizmemelidir. Elmas 

yoğunluğuna göre çelikler için ve hard metaller için tipleri mevcuttur. Bazıları yağ bazlı, bazı 

tipleri ise su bazlı çözeltilerle kullanılır. Genelde krem biçiminde olmakla birlikte sıvı, jel ve 

stick biçimlerinde de imal edilir. En çok kullanılan mikron sayıları şunlardır: 60–45–25–14–

8–6–3 ve 1 mikron (Resim 1. 41), (Tablo 2. 3). 

 

 

 
Resim 1.41:  Elmas pastalar  

 

 
Tablo 2.3: Kullanım yerlerine göre pastalar  

 

o Parlatma keçeleri: 

 

Dokumaya elverişli hayvan kıllarından imal edilir. Daha sonra yıkanıp preslenir ve 

fırınlanarak kullanıma hazır hâle getirilir. 2,3 – 5 – 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 (Resim 1.42).  
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Resim 1.42: Parlatma keçeleri  

 

2.1.3. Rotasyon Kalıp Boşluklarının Parlatılması 
 

Ürün boşluğunun yüzeyindeki kaba pürüzlerin temizlenmesi için metal tel fırçalar ve 

zımparalar kullanılır. Kalıp alüminyum malzemeden yapılmışsa iç yüzey krom kaplama 

yapılarak parlaklık kazandırılır. Elde edilecek ürün özelliğine göre ürün boşluk yüzeyi 

kumlama tekniği ile kaplanarak da parlatılabilir. Bu teknikte, parlatılacak yüzeye mikron 

ölçülerinde kum taneleri püskürtülür. Kullanılan bir başka yüzey parlatma tekniği de yüzeyin 

teflon kaplanmasıdır. Bu teknikte ise yüzeye mikron kalınlığında parlak teflon malzeme 

kaplanır. Kalıp yapımının en önemli aşamalarından biri ürün yüzeylerini oluşturan kalıp 

boşluklarının dalıcı zımbanın ve maçaların parlatılmasıdır. Parlatma işlemi kalıp boşluklarının 

oluşturulmasında yapılacak son uygulamadır. İstenilen kalitede parlatılmış yüzey elde etmek 

için uygulama yapılacak yüzeylerin parlatmaya uygun bir şekilde işlenmiş olması 

gerekmektedir. Her talaş kaldırma işçiliğinin en son bitirme işleminde keskin kesicilerle 

yüzeysel temizleme yapılmalı veya mümkünse yüzey taşlanmalıdır. Çünkü kaba işlenmiş bir 

yüzeyde doğrudan parlatma işlemine geçilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla parlatma 

yapılacak yüzeylerdeki kesici izlerinin, yüzey pürüzlerinin, çiziklerin vb. parlatma işlemi ile 

kaldırılabilir nitelikte ve talaşlı üretim tezgâhlarında temiz işlenmiş olması gerekmektedir. 

Kalıp ürün boşlukları ve maça yüzeylerinin parlatılmasında genel olarak uygulanacak işlem 

basamakları şunlardır: 

 

 Birinci aşamada, parlatılacak yüzeylerde tesviye işlemi yapılır. Tesviye 

aşamasında kaba talaş kesme izleri çeşitli eğeler, spiral taşlar, gaz taşları 

kullanılarak kademeli olarak düzeltilir. Parlatma yapılacak kalıp malzemesinin 

cinsi ve kalıp boşluğunun, maçaların geometrik biçimi dikkate alınarak işlemede 

kullanılacak çeşitli numara, ölçü ve biçimde eğeler, bol çeşitli, biçim ve taneli  
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gaz taşları, çeşitli numarada elmas aşındırıcılar, çeşitli numarada zımpara 

kâğıtları, ağaç kalemler, spiral taş, sert kıl fırçalar seçilir. Eğeleme işlemi elle 

veya eğeleme makinesi kullanılarak yapılır. Elle yapılan parlatma işleminde 

istenilen kalite elde edilemediği ve zaman kaybının istenmediği durumlarda 

eğeleme makineleri kullanılmalıdır. Bu makineler dakikada 10.000–20.000 ileri 

geri hız yaparak eğeleme süresini kısaltır. Parlatma sırasında bir miktar talaş 

kalkacağı düşünülerek takım tezgâhlarında işleme yapılırken toleranslı ölçü 

verilmeli ve ona göre işlem yapılmalıdır. Makinede iyi işlenmiş bir parçanın 

parlatılması için yüzeyinde yaklaşık olarak 0,025 mm bir pay bırakılır. Parlatma 

amacıyla taşlanmış yüzeylerde ise 0.012 ila 0.025 mm arasında pay bırakılır.   

Genellikle düz yüzeylerin parlatılmasında eğelerin kullanılması tercih 

edilmelidir. Kavisli ve girintili yüzeylerde ise spiral taşlar, parlatma diskleri 

yahut tambur kullanılır (Resim 1.43). 

 

 
Resim 1.43: Parlatma işlemi 

 

 Kalıp parçalarının kaba kesme izlerinin yok edilip parlatılması işlemi disk, 

tambur ve eğelerle yapıldıktan sonra kalıp, gaz taşı ile parlatma işlemine 

hazırlanmış olur. Kademeli olarak çeşitli tane sayılı gaz taşı; çizgi, dalga vb. 

diskten yahut işlemeden kalan pürüzleri kaldırmak ve uygun bir yüzey elde 

etmek için kullanılır. Önce tane (kum) sayısı az, yumuşak gaz taşı ile kaba olarak 

parlatma yapılır. Daha sonra daha ince taneli ve daha sert yapıda gaz taşları 

kullanılabilir. 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. Ayrıca daha dayanıklı ve sert olan, normal gaz taşlarına göre 

daha temiz yüzey oluşturan seramik gaz taşları da kullanılabilir. Gaz taşlarının 

talaşlardan arınmış olarak tutulabilmesi için gaz yağı ve ince mazota batırılmış 

olması gerekir. Gaz taşı kullanılacak yüzeylere biraz gaz yağı sürülmelidir. Bu 

ince gaz tabakası, kalıp yüzeyinden taşın aldığı küçük çelik tozlarının kolay 

akmasını sağlar. Böylelikle küçük parçacıklar yüzeye yapışmayacağından gaz 

taşının daha kolay kesmesini sağlar. Elektro erozyon makinesi (EDM ve WEDM) 

ile işlemede, yüzeyler yeter derecede ince olduklarından genellikle 320 taneli gaz 

taşı ile parlatma işlemine başlanır. Gaz taşı kullanılacak ve parlatılacak 

yüzeylerdeki itici pim delikleri tapalarla kapatılmalıdır. Bu tapalar pim  
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eliklerinin etrafındaki yüzeyin çöküntü yapmasını, köşelerinin kırılmasını 

önlemiş olur. Ekseriyetle 600 taneli taş kullanıldıktan sonra 500 numara zımpara 

bezi ve sonra elmas kullanılır. 500 numara zımpara bezi kendinden önceki 600 

taneli taşın izlerini sildiği gibi ondan daha iyi parlaklık verir. Birçok iş için ise 

500 numara zımpara bezi yeterlidir. Zımpara bezlerinin numara sayısı büyüdükçe 

parlatma izleri azalmakta ve daha temiz bir yüzey elde edilebilmektedir (Resim 

1.44). 

 

 
Resim 1.44: İnce zımparalar 

 

 Tesviye aşamasından sonra kalıp yüzeylerinin parlatma işlemleri ve yapılacaksa 

kaplama uygulaması yapılır. Gaz taşları ve zımpara bezleri kullanıldıktan sonra 

yüzey, gaz yağı ile yıkanmalı ve çok yumuşak bir kâğıtla silinip temizlenmelidir. 

Böylece yüzey, aşındırıcılardan veya metal parçacıklarından arınır. Böylece son 

işlem olarak yapılacak son parlatmada elmas macun tozu kullanılırken bu 

aşındırıcılar yüzeyi bozmaz ve elmas işlemini başarısızlığa uğratmaz. Elmas 

aşındırıcı karışımı kalıp yüzeylerinin parlatılmasında çeşitli tane büyüklüğünde 

ve derecelerde pasta (macun) şeklinde kullanılır. Gaz taşlarında olduğu gibi 

elmasta da gaz yağı veya ticari olarak hazırlanan yağ kullanılır. Elmas karışımı 

kalıp yüzeyine sürülür, parlatma ise çeşitli sertliklerde olan keçe tekerlerle, spiral 

taş miline bağlı kıl fırçalarla yapılır. Elmasla parlatma işlemi; çeşitli şekillerde 

akçaağaç, çam ve balsa ağacından yapılan çubuklarla elde de yapılabilir. Gaz 

yağı, parlatma sırasında elmas aşındırıcılarını parlatma aletine yapışık tutar. Gaz 

yağı sadece keçe tekerin macunlanmasını önlemez, yağlayıcı özelliğinden ötürü 

keçenin iş üzerinde gezinmesi sırasındaki titreşimini de ortadan kaldırır. İyi 

sonuç alabilmek için parlatma aletini kalıp üzerinde devamlı dairesel yahut aynı 

yönde hareket ettirmek gerekir. Geniş düz yüzeyler genellikle keçe tekerlerle 

parlatılır. Küçük tümsek yahut çukurlu girintisi bulunan yüzeylerde kıl fırça 

kullanmak en pratik yoldur. Elmasla parlatmada parça üzerinde keçe yahut 

fırçalar anafor (spiral) yaparak iz bırakırsa bunların yumuşak bir bez yahut 

pamuk ve kauçuk kullanarak elle çıkarılması gerekir. Son (finish)  parlatma işi 

olarak en son incelikteki elmas tozu kullanılır. Bu işlemlerden sonra son (finish) 

parlatma dediğimiz ayna yüzeyi elde etme işlemi yapılır. 

 

 Ayna yüzeyi elde etme işlemine başlamadan önce parlatılacak yüzey uygun bir 

temizleme sıvısı ve temiz bir pamuk ile iyice silinmelidir. Yüzeyde taş  
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taneciklerinin kalmamasına özen gösterilmelidir. Ellerin yıkanıp temizlenmesi 

gerekir. Ayrıca bu işlemin toz ve talaştan etkilenmeyecek kapalı ve temiz bir 

yerde yapılması tavsiye edilir. Elmas pasta işlemi üç aşamada gerçekleştirilir 

(Resim 1. 45). 

 

 
Resim 1. 45: Yüzey temizleme 

 

 Talaş kaldırma: Bu aşamada 45, 25 ve 14 mikron elmas pastalar, özel sert 

ağaçtan yapılmış lebleme çubukları, pirinç ve plastik lebleme ringleri ile 

kullanılır. Burada istenen, çizgilerin inceltilip tesviye edilmesidir.  

 

 Ön parlatma aşaması: 8 ve 6 mikron elmas pastalar ile gerçekleştirilir. 

Lebleme takımı olarak yumuşak balsa ağacı, plastik ring ve keçe 

kullanılır. 

 

 Süper finiş (ayna yüzey): Kalıp parlatma işleminin son aşaması olan bu 

bölümde 3,1 ve 1/4 mikron elmas pastalar kullanılır. Düz ve geniş 

yüzeylerde döner plastik, ring, keçe; keskin kenar ve köşelerde ise özel 

yumuşak ağaçlar kullanılarak ayna yüzey elde edilir. Keçenin bıraktığı 

izler, son kullanılan elmas pasta ile tek istikamette bastırılarak pamukla 

silinir (Resim 1.46). 

 

 
Resim 1.46: Parlatma işlemi 
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2.2. Rotasyon Kalıplarının Montajı 
 

Kalıp montajı kalıp imalatında önemli işlemlerden biridir. Montaj kurallarına uygun 

olarak yapılan kalıp montajı, kalıbın hatasız, düzgün çalışmasını sağlayacak aynı zamanda 

kalıp elemanlarının zarar görmesini de engelleyecektir. Kalıp imalatında varsa özellikle ölçü 

hataları montaj sırasında ortaya çıkar. Kalıp montajıyla,  kalıp kısmen kontrol edilmiş olur.  

 

2.2.1. Kalıpların Montajında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Kalıp cinsine ve şekline göre montajda bazı farklılıklar olmasına rağmen kalıp 

montajında genel olarak şu noktalara dikkat edilmelidir. 

 

 Montaj sırasında kalıp elemanlarının darbe ve zorlanmalardan zarar görmemesi 

gerekmektedir. Kalıp elemanlarının göreceği bu zararlar üretim esnasında ürüne 

direkt olarak yansıyacaktır. 

 

 Metal ayırıcı ve havalandırma boruları gibi bazı kalıp elemanlarının yağlanarak 

takılması gerekebilir. 

 

 Plastik rotasyon kalıplarında ısı dış ortamdan kalıp yüzeyine uygulandığı için 

kalıp parçalarının kaynakla birleşme yüzeyleri ısıya dayanıklı hazırlanmalıdır. 

 

 Bazı kalıp elemanlarının birkaç değişik konumda montajı mümkün 

olabilmektedir. Bu gibi kalıp elemanlarının konumunu belirten, numaralandırma 

işaretleri veya çizgiler dikkate alınarak doğru konumda montajın yapılması son 

derece önemlidir. 

 

 Plastik rotasyon kalıbının, rotasyon tezgâhı dönen kollarına bağlanması için 

kullanılan sökülebilir bağlantı elemanları darbesiz ve az kullanılmış olmalıdır. 

 

 Montaj sırasında cıvataların doğru ağızlatılmasına dikkat edilmelidir. Cıvatalar 

sıkılırken de eşit kuvvetlerle karşılıklı olarak sıkılmalıdır. 

 

 Kalıp elemanlarının montajında, kalıbı ve elemanlarını üzerine koyduğumuz 

altlıkların ağaç veya pirinç gibi kalıba zarar vermeyecek malzemeden 

seçilmesine özen gösterilmelidir. 

 

 Ağır kalıp ve elemanlarının kaldırılmasında uygun kaldırma araçları 

kullanılmalıdır. 

 

 Kalıp boşluğu uygun parlatma işlemi ile parlatılmalıdır. 

 

 Montaja başlamadan kalıp elemanlarının temiz olması, üstlerinde toz, çapak gibi 

maddelerin bulunmaması gerekmektedir. 
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 Plastik rotasyon üretiminin özelliği olarak montajdan hemen önce kalıbın içine 

ürün için gerekli miktarda ve karışımda ham madde konmalıdır. 

 

 Montaj sırasında öncelikle konum pimlerinin sonra cıvataların takılması 

gerekmektedir. 

 

2.2.2 PLASTİK ROTASYON KALIBININ MONTAJINDA İŞLEM SIRASI 
 

Üretim işlemlerini tamamladığımız, plastik rotasyon kalıbı elemanlarının şimdi 

birleştirilmesi, yani montajının yapılması gerekmektedir. Kalıp montajında, yukarıda 

açıklanan kalıp montajı işlem basamakları ve kalıp montajında dikkat edilecek hususlar göz 

önünde bulundurulmalıdır. Resim 1.47’de plastik rotasyon tekniği ile üretilmiş bir ürün 

görülmektedir. 

 

 
Resim 1.47: Dişçi koltuğu 

 

Resim 1.48’de bu ürün için hazırlanmış rotasyon kalıbın  demontaj resimleri 

görülmektedir. 

 

 
Resim 1.48: Demontaj kalıp 

 

Plastik rotasyon kalıp parçalarının çoğu zaman kaynaklama işlemi ile montajı yapıldığı 

için teknisyen öncelikli olarak ana gövdeyi kaynakla birleştirir (Resim 1.49). 
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Resim 1.49: Kalıp montaj işlemi 

 
Daha sonra ek parçaları bu gövdeye, montaj çizim ve ölçülerine dikkat ederek kaynakla 

birleştirir. Resim 1.50’de ise kalıbın montaj resimleri görülmektedir. 

 

 
Resim 1.50: Kalıp montaj resmi 

 

Kaynaklama işlem ile ya da diğer işleme şekilleri ile montajlanmış kalıp temizleme ve 

parlatma işlemleri sonucunda kullanılan rotasyon tezgâhının özelliğine göre tezgâh dönen 

kollarına monte edilir (Resim 1.51). 

 

 
Resim 1.51: Kalıbın tezgâh kollarına montajı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

  
 

Yukarıda görülen kalıp elemanları üretilmiş rotasyon kalıp parçalarının parlatma 

işlemini ve montajını yapınız. 
 

 İşlem Basamakları Öneriler 
 Çalışma ortamınızı 

hazırlayınız. 

 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Üretim için kullanılacak rotasyon tezgâhına 

dikkat ediniz. 

 Ürün ham maddesine dikkat ediniz. 

 Ürün şekil ve ölçülerinin bulunduğu teknik 

çizimi inceleyiniz. 

 Üretim için kullanılacak rotasyon tezgâhına 

dikkat ediniz. 

 Kalıbın tezgâh kollarına kaçlı 

bağlanacağına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kalıp elemanlarını parlatınız. 

 

 
 

 

 Kalıp elemanlarına uygun parlatma cihazları 

seçiniz. 

 Kaba olarak yüzeyi temizleyiniz. 

 Kabadan inceye doğru istenilen yüzey 

hassasiyetinde kalıp yüzeylerini parlatınız. 

 
 Kalıp elemanlarını monte 

ediniz. 

 

 

 Montaj sırasına göre kalıp elemanlarını 

monte ediniz. 

 Öpüşme yüzeylerinin birbirine oturduğunu 

kontrol ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ürünün ağzının açık çıkması 

için kapak kısmına izolasyon yapınız. 

 

 

 Ürünün boş çıkması istenilen kısmını cam 

elyafı ile kalıp dış yüzeyini kaplayınız. 

 Kaplanan cam elyafın dağılmasını önlemek 

için üzerine muhafaza olarak plaka monte 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

3. Ürünün teknik resmini incelediniz mi?   

4. Kalıpta kullanılacak cam elyaf takviye malzemesini 

temin ettiniz mi? 

  

5. Kalıp iç yüzeyini temizlediniz mi?   

6. Kalıp iç yüzeyini parlattınız mı?   

7. Kalıp elemanlarını monte ettiniz mi?   

8. Kalıp öpüşme yüzeylerini kontrol ettiniz mi?   

9. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz 

mi? 

  

10. Süreyi iyi kullandınız mı (10 saat)?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

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

ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz 

 

1-Rotasyon kalıplama teknolojisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. Rotasyon kalıplamada ürün kalıptan iticiler ile çıkartılır. 

B. Rotasyon kalıplamada kalıp ısıtma işleminden geçerken döner. 

C. Rotasyon kalıplamada kalıp birden fazla farklı eksenlerde döner. 

D. Rotasyon kalıplamada kalıp soğutma işlemi hava veya su ile yapılır. 

 

2-Aşağıdakilerden hangisi rotasyon kalıbı ana bölümlerinden değildir? 

 

A. Kalıp boşluğu 

B. Kalıp çerçeve elemanları 

C. Kalıp yolluğu 

D. Kalıp kapatma sistemi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi rotasyon kalıbı çeşitlerinden değildir? 

 

A. Paslanmaz çelik sac rotasyon kalıpları   

B. İtici sistemli  rotasyon kalıpları   

C. Alüminyum rotasyon kalıpları   

D. Birden fazla kollu rotasyon kalıpları   

 

4-Aşağıdakilerden hangisi bir rotasyon kalıbının, diğer plastik şekillendirme kalıpları ile 

arasındaki farklardan değildir? 

 

A. Rotasyon kalıplarının içinde soğutma sistemi yoktur.  

B. Rotasyon kalıplarının büyük çoğunluğu paslanmaz çelik sacdan üretilir. 

C. Rotasyon kalıplarının üretimi hızlı ve ekonomiktir. 

D. Rotasyon kalıpları dış ortamda ısıtılır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi plastiğin takviyesi için kullanılan elyaflardan değildir? 

 

A. Aramaid 

B. Carbon 

C. Cam 

D. PVC 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi aramaid elyafı  takviyesi ile kazanacağı özelliklerden değildir? 

 

A. Yüksek darbe dayanımı 

B. Yüksek aşınma dayanımı 

C. Kırılganlık  

D. Yüksek yorulma dayanımı  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi cam takviyesi yapılmış ham maddelerin  kullanım sektörlerinden  

değildir? 

 

A. İnşaat araçları 

B. Tarım araçları 

C. Savunma araçları 

D. Tekstil ham maddesi 

 

8. “Parçaların malzemesi, ölçüleri, işleniş özellikleri, yüzey kalitesi, kullanım amacı ve şekli 

gibi bilgileri üzerinde bulunduran teknik çizime ........................... diyoruz.” cümlesindeki 

boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?  

 

A. Yapım resmi  

B. Montaj resmi 

C. Kroki resim 

D. Komple resim 

 

9. Rotasyon kalıp parçalarının birleşme elemanı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz ? 

 

A. Cıvata ve somun 

B. Pimler 

C. Flanşlar 

D. Mafsallar 

 

10-Rotasyon kalıplarının dönen tezgâh kollarına bağlantısını sağlayan eleman aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A. Kaynaklı birleştirme 

B. L profiller 

C. Alüminyum kalıp parçası 

D. Dkp saclar 

 

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 

  
 

Yukarıda görülen yapım resmi çizilmiş PE depo rotasyon kalıbını üretip elemanlarını 

parlatınız ve montajını yapınız. 

 
KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

3. Kullanılacak rotasyon tezgâhına dikkat ediniz mi?   

4. Kalıbın tezgâh kollarının kaçlı bağlanacağına dikkat 

ettiniz mi? 

  

5. Ürünün teknik resmini incelediniz mi?   

6. Ürün ham maddesine dikkat ettiniz mi?   

7. Kalıp ham maddesine karar verdiniz mi?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

70 

 

8. Kalıp parçalarını markaladınız mı?   

9. Kalıp parçalarını kaynak yaptınız mı?   

10. Kalıp iç yüzeyini temizlediniz mi?   

11. Kalıp iç yüzeyini parlattınız mı?   

12. Ürünün boş çıkacak yerlerini izolasyon (yalıtım) 

yaptınız mı? 

  

13. Kalıp elemanlarının montajını yaptınız mı?   

14. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz 

mi? 
  

15. Süreyi iyi kullandınız mı (10 saat)?   

 

DEĞERLENDİRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 

 

1 B 

2 A 

3 D 

4 C 

5 B 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 

 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 D 

6 C 

7 D 

8 A 

9 D 

10 B 

 

 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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