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Plastik sıkıştırma kalıplarını yapmak.
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında sıkıştırma
kalıplarının üretimini istenilen ürün özelliklerine uygun
olarak yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Gerekli ortam sağlandığında sıkıştırma kalıp
elemanlarını istenen hassasiyette parlatabileceksiniz.
2. Gerekli ortam sağlandığında sıkıştırma kalıp
elemanlarının montajını kurallara uygun olarak istenen
hassasiyette yapabileceksiniz.
Tesviyecilik araç-gereçleri, montaj aletleri, parlatma
makineleri, zımpara vb. araç ve gereçler.
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen
modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru-cevap)
uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Sanırız kalıp üretiminin ne kadar meşakkatli ve özen isteyen bir iş olduğunu anlamış
durumdasınız. Bir kalıbın oluşturulmasında birçok aşamanın bulunduğunu siz de gördünüz.
Bu kadar uğraşın sonucunda ortaya bir kalıp çıkarmak ve bu kalıptan yüz binlerce ürün elde
edileceğini, bu ürünleri birçok insanın kullanacağını bilmek, ne kadar önemli bir iş
yaptığımızı anlamamız bakımından son derece önemlidir.
Sizler plastik sıkıştırma kalıpları üretiminin son aşamalarına gelmiş durumdasınız.
Üretimini yaptığınız kalıbın yavaş yavaş ortaya çıkması, umarız sizlerin çalışma şevkini
arttırmıştır.
Bu modülde sizlere sıkıştırma kalıplarının parlatılması, termoset presleme makineleri
ve sıkıştırma kalıbı montaj kuralları anlatılmıştır. Sıkıştırma Kalıpları-3 modülünde;
parlatma makineleri ve aparatları, parlatma malzemeleri ve montaj aletlerini kullanarak
kalıpların parlatılması ve montajı yeterliklerinin kazandırılması hedeflenmiştir. Sizlerin bu
yöndeki hedeflenen becerileri edinmeniz durumunda, plastik kalıp imalatı sektörüne önemli
katkılar sağlayacak elemanlar olacağınıza inanıyoruz. Başarılar dileriz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında, sıkıştırma kalıpları dişi kalıp boşluklarını ve erkek
kalıbın yüzeylerini (dalıcı zımba) parlatabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki plastik sıkıştırma kalıp üretimi yapan işyerlerini ve ilgili İnternet
adreslerini ziyaret ederek;



Plastik sıkıştırma kalıplarının parlatılmasında kullanılan malzemeler hakkında
araştırma yapınız.
Plastik sıkıştırma kalıplarının parlatılması yöntemlerini araştırarak sınıfa
sununuz.

1. SIKIŞTIRMA KALIP ELEMANLARININ
PARLATILMASI
1.1. Sıkıştırma Kalıbı Ürün Boşluklarının ve Erkek Kalıbın
Parlatılması

Şekil 1.1: Plastik kalıplarında parlatma
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1.1.1. 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. Plastik ürünün
kalitesine doğrudan etki eden kalıp yapımının en önemli uygulamalarından biride kalıp
yüzeylerinin parlatılmasıdır. Kalıp yüzeylerinin parlatılması kalıp yapım sürecinin çeşitli
aşamalarında yapılır. Genellikle bu parlatma işlemi ürünün görünen yüzeylerinin, bilhassa
düzgün olması istenen yerlerini meydana getiren yüzeylerin daha temiz ve parlak olması için
kalıp çekirdeğinin yüzeylerine, maçalara uygulanır. Kalıplarda parlatma işlemin üç temel
nedeni vardır.






Plastik Parçanın Kalıptan Rahat Çıkmasını Sağlamak İçin Yapılan
Parlatma: Bu parlatma işleminde amaç parçanın tutma (sıkışma) yapmadan
kalıptan rahatça çıkmasını sağlamaktır. Bu tür parlatmada, kalıbın
işlenmesinden dolayı ortaya çıkan kaba çizgiler, eğeler veya gaztaşları
yardımıyla yok edilir.
Ölçü Tamlığı Gerektiren Kalıplarda Parlatma: Bu gruba giren kalıplar,
özellikle birbirine bağlantılı veya geçmeli çalışan parçaların kalıplarıdır (ör.
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.
Gaztaşı çalışması ile kalıp formu düzeltilip, elmas pasta işlemine hazırlanır.
Daha sonra ön parlatma işlemi pastalar vasıtası ile yapılır.

Şekil 1.2: Yüzeyi parlatılmış bir kalıp
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Çeliklerin parlatılabilirliğine etki eden beş ana etken bulunmaktadır. Bunlar:






Çelik 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 uygulana bir işlem olmasına rağmen iyi bir yüzey elde
edebilmek
için
parlatılacak
kalıbın
çeliği
önemlidir.
Çok temiz ve parlak bir yüzey elde edebilmenin birinci şartı uygun çelik
seçimidir. Yüksek parlaklık isteyen kalıpların yapımında krom oranı
yüksek, tokluğu iyi olan, portakallaşma yapmayacak malzeme
seçilmelidir. En uygun çelik malzemelerinden bazıları şunlardır: 2738
(impax), 1.2083 (stawax), 1.2767, 1.2764, 1.2311



Isıl İşlem: Malzemeyi doğru bir ısıl işlemin ardından iyi bir biçimde
parlatabiliriz. Bunun için sertliğin 50 HRC'den daha üst değerlerde
olmasıyla ayna parlaklığı elde edilebilir. Daha düşük sertlik değerlerinde
parlatma yapıldığında portakal yüzeyi görüntüsünün ortaya çıkma riski
bulunmaktadır. Bu aşamada ısıl işlem önem kazanır. Parlatma
uygulanacak çelikler mutlaka vakum sertleştirme fırınlarında veya gaz
nitrürasyon fırınlarında sertleştirilmelidir. İdeal uygulamalarda kalıbın
tesviye işlemi ısıl işlemden önce yapılır, son parlatmanın ise ısıl işlem
sonrası yapılması uygundur. Çünkü çelik ne kadar sert olursa, o oranda da
iyi parlaklık kazanır.



Parlatma Yöntemi: En son basamak olarak parlatma yöntemi gelir.
Kaliteli çelik ve uygun ısıl işlemin ardından yapılan uygun parlatma
işlemi ile yüksek yüzey kalitesi elde edilir. Parlatma işleminde diğer
faktörlerin yanında parlatmayı yapan kişinin de parlatma konusunda
tecrübeli olması gerekmektedir. Kalıp parlatma, belirli bir teknik, el
becerisi, dikkat ve sabır isteyen bir işlemdir. Kalıp parlatma imalatının en
son aşaması olduğu için ve yapılacak herhangi bir hatanın (köşe kırılması,
ters konik ölçü kaçması v.b) 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 elektrod kullanılmalıdır. Gerek parlatma işlem
zamanının uzamaması, gerekse ölçü tamlığı için bu önemlidir.
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Tablo 1.1: En çok kullanılan plastik kalıp çeliklerinde parlatılabilirlik kıyaslaması



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
pozisyonlandırmak gerekir. Kalıp uygun bir aparatla çevrilemezse,
çalışan kişi kalıba göre pozisyon almak zorunda kalır. Bu da hem çalışanı
yorar, hem de yüzey kalitesine etki eder.



Uygun Kalıp Parlatma ve Makine Aletleri Seçimi: İyi bir kalıp
parlatma işlemi için eğleme aparatı, düz döner alet ve 120 derece açık
döner alet gerekmektedir. Gerekli olan makine ve el aletleri, parlatılacak
kalıpların hacmine ve zorluk derecelerine göre seçilmelidir. Son aşamada
ise, parlatma işlemine uygun malzemeler seçilmelidir.Yapılan
araştırmalara göre bir kalıbın parlatılmasında kullanılan malzeme
bedelinin, toplam parlatma maliyetinin %20’sini geçmediği görülmüştür.
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.
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Tablo 1.2: Kalıplarda parlatma işlem basamakları ve malzemeleri

1.1.2. Kalıp Parlatma Araç ve Gereçleri
1.1.2.1. Kalıp Parlatma Makine ve El Aletleri,

Şekil1.3: Kalıp parlatma aletleri



Eğeleme Aparatları: Hem tesviye, hem de son parlatmada kullanılır. İleri-geri
hareket yaparak, elle yapılan işi mekaniğe çevirir. Dakikada maksimum 10000
ileri-geri hareket yapar. Bundan dolayı hem parlatma zamanını kısaltırlar hem
de zor yerlerin parlatılmasına olanak verirler. Böylece çalışan kişinin daha az
yorulması sağlanmış olur. Kullanım avantajlarına göre 4 ana gruba ayrılır. Kalıp
parlatmada kullanılan elemanlar şunlardır:
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Şekil 1.4: Eğeleme aparatı



Elektrikli (spiral motoruyla çalışan) eğeleme aparatları

Bu makinenin çalışması için bir spiral motoruna, bir de spiral kamçıya ihtiyaç vardır.
Parlatılacak kalıp adedi az olan işletmeler için idealdir. Belirli bir çalışma süresinde
makinede ısınma olur. Ayrıca spiral kamçıya bağlı olarak hareket edebildiği için hareket
kabiliyeti kısıtlıdır. Bu da özellikle derin kalıplarda sıkıntı yaratır. Maliyet açısından, diğer
tiplere göre daha ucuz olduğu için tercih edilebilir. Ayrıca hız ayarı motora bağlı olan ayak
pedalından ayarlandığı için hassas hız ayarı yapmak mümkün değildir.

Şekil 1.5: Elektrikli eğeleme aparatı



Hava ile çalışan (pnömatik ) eğeleme aparatları

Gücünü doğrudan kompresörden aldığı için, güç olarak iyi bir konuma sahiptir. Hava
ile çalıştığı için ısınma yapmaz. Hava hortumuna bağlı olduğu için atölyenin her yanına
rahatça dolaştırılabilir. Hareket kabiliyeti iyidir. Hız ayarı el aletinin üzerinde olduğu için,
hassas ayarlar yapılabilir. Özellikle geniş hacimli kalıplar için idealdir. Dikkat edilmesi
gereken en önemli nokta mutlaka şartlandırıcı ile kullanılması gerektiğidir. Aksi halde hava
içinden gelen sudan dolayı, el aletinde paslanma meydana gelebilir.
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Şekil 1.6: 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.

Şekil 1.7: Elektronik (mikro motorlu)eğeleme aletleri



Ultrasonik parlatma aparatı

Saniyede 30000 ileri-geri hareket yapabilme imkanı olan bu tip aletler çok küçük
profil yüzeyler, ince kanallar ve girilmesi zor yüzeyler için idealdir. Stroke (kurs) boyu
0,2mm olduğundan geniş yüzeylerde kullanımı verimli olmaz. Sinterize edilmiş özel elmas
takımlar ve özellikle seramik taşlarla çok iyi netice verir.

Şekil 1.8. Ultrasonik parlatma aparatı
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1.1.2.2. Kalıp Parlatma Malzemeleri
Kalıp parlatma işlemini çok klasik olarak 2 ana gruba ayırmak mümkündür:



Tesviye aşaması
Parlatma (polisaj) aşaması


Tesviye Aşaması: Kalıp parlatmaya başlangıç aşamasıdır. Bu aşamada,
kalıpta ilk işlemeden dolayı meydana gelen çizgiler yok edilir. Ölçülerde
gereken düzeltmeler verilecek radyüsler, mal çıkış açıları veya kalıbın
işlemesinde yapılan bazı hataların düzeltilmesi işlemleri yapılır. Bu
aşamada hem eğeleme aparatı, hem de döner el aletleri kullanılabilir.

Tesviye aşamasında kullanılan sarf malzemeler şunlardır:
o

Eğeler: Elmas ve çelik olmak üzere 2 türdür. Daha uzun ömürlü
olmasından dolayı elmas kaplamalı eğeler tercih edilir. Elmas
eğelerinde çeşitleri mevcuttur. Elle kullanılabildiği gibi eğeleme
aparatları ile kullanıldığında, sürenin kısalması açısından daha
verimli olur. Çünkü çok hızlı talaş kaldırma özelliğinin yanı sıra
kaba izler bıraktığından çok kaba işlenmiş yüzeylerde tercih
edilmelidir.

Şekil 1.9: Değişik eğeler

o

Spiral Taşlar: Alüminyum oksit veya silisyum karbür (silicon
carbide) tozlarından imal edilmiş,2,35–3 ve 6mm şaft çaplarında,
değişik form ve ölçülerde yapılmıştır. Döner el aletleri ile 20000–
25000 dakika /dev hızda kullanılmalıdır. Çok hızlı talaş kaldırma
özellikleri vardır. Genelde radyüslü yüzeylerde tercih edilmelidir.
Düz yüzeylerde dalmalar yapabileceği için çok dikkatli
kullanılmalıdır. Yüksek devirde, tercihen salgısız dönebilen hafif
döner aletlerle, çok hafif baskı ile ve bir noktada fazla bekletmeden
eli sürekli sağa sola hareket ettirerek kullanılmalıdır.
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Şekil 1.10: Spiral taşlar

o

Zımparalar: Yaprak, rulo, silindirik veya disk şekillerinde imal
edilirler. Alüminyum oksit ve silisyum karbür olmak üzere 2 tipte
yapılır. Alüminyum oksit tipler daha hızlı talaş kaldırma özelliği
yanı sıra daha kaba iz bırakır. Silisyum karbür tipler ise daha az
talaş kaldırır, ama daha temiz yüzey bırakır. Tesviye aşamasında
kullanılabildiği gibi ince kumlar ile ön parlatma işleminde de
kullanılabilir.

Şekil 1.11. Değişik zımparalar

o

Gaztaşları: Kalıp parlatma işleminin tesviye aşamasında en çok ve
yaygın kullanılan malzeme tipidir. Aliminyum oksit ve silisyum
karbür olmak üzere 2 ana grupta toplanır. Sertliklerine ve bağlayıcı
oranlarına göre çeşitleri vardır. Birçok değişik ölçüde yapılır. İdeal
gaztaşı 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.
Gaztaşları eğeleme aparatı ve el ile kullanılabilir.

Şekil 1.12. Değişik gaztaşları
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Gaztaşı Tipi ve Özellikleri

Mevcut Kumlar

KUMLAR .
REGULAR (ORTA SERT SİLİSYUM KARBÜR)
Genel olarak kalıp ve parça tesviysinde kullanılır.
150.240.320.400.600
Tanecikler eşit dağılmıştır. Çalıştığı yüzeyin formunu alır. RENK . GRİ / YEŞİL
MOLDMASTER (SERT SİLİSYUM KARBÜR)
Sert yapılı bir taştır. Çok az bağlayıcı madde
KUMLAR .
kullanıldığından, hızlı kesme eşit yayılma özelliğine
150.240.320.400.600
sahiptir. Tüm sert çeliklerde ve erezyon kumunu
RENK . KOYU GRİ
temizlemede iyi netice verir.
EXTRA SOFT (YUMUŞAK SİLİSYUM KARBÜR)
KUMLAR .
Hızlı yayılma ve yüzeyin profiline çok çabuk adapte olma
80.150.240.320.400.600
özelliğine sahiptir. Genellikle yumuşak malzemelerde
RENK . GRİ
kullanılır ve hızlı kesme yapar.
YL-OIL (YARI SERT ALÜMİNYUM OKSİT)
KUMLAR .
Kendinden yağlı taştır. Erezyon sonrası geniş kullanım alanı
150.220.320.400.600.800
olup, sertleştirilmiş çeliklerde iyi yayılma ve hızlı kesme
RENK . SARI
özelliği vardır.
EDM (SERT ALÜMİNYUM OKSİT)
KUMLAR .
Sert yapılı bir taştır ve erezyon işlemi sonrası erezyon
120.180.220.320.400.600
kumunu temizlemede kullanılır. Çalıştığı yüzeyin formunu
RENK . PORTAKAL
alma ve hızlı talaş kaldırma özelliği vardır.
DİE*STAR (ORTA YUMUŞAK ALÜMİNYUM
KUMLAR .
OKSİT)
Popüler bir taş olup tüm çelik ve döküm malzemelerde
100.150.220.320.400.600
kullanılabilir. Hızlı kesme ve yüksek yükleme direncine
RENK . YEŞİL
sahiptir.
SUPER (YARI SERT ALÜMİNYUM OKSİT)
KUMLAR .
Kaliteli Alüminyum Oksit tozlarından yapılmış olup genel
100.150.220.320.400.600
amaçlı tüm çeliklerde kullanılabilme özelliğine sahiptir.
RENK . BEYAZ
SUPER FİNE (YUMUŞAK ALÜMİNYUM OKSİT)
Yumuşak bağlayıcılı ve ince kumlu taştır. Çabuk şekil alma
KUMLAR . 600.800.900.1200
özelliğine sahip olup, elmas pasta işlemine geçmeden
RENK . BEYAZ
önceki son çalışma için
RES-CUT (SERT ALÜMİNYUM OKSİT)
KUMLAR .
Sert recine bağlantılı taştır. Tüm serleştirilmiş çeliklerde ve
120.180.220.320.400.600
erezyon temizlemede kullanılır. Hızlı talaş kaldırır.
RENK . KAHVERENGİ
Tablo 1. 3. Gaztaşı tipleri ve özellikleri
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o

Seramik (Fiberglas)Taşlar: Cam elyaflı malzeme ile karbon fiber
tekniği ile üretilmişlerdir. Yapısı lifli olduğundan esnektir ve
kırılmaya mukavemetlidir. Gaztaşları en küçük 1,5mm kalınlığında
yapılabilir. Bundan dolayı dar kanallarda kullanımları zordur. Buna
karşılık seramik taşlar 0,5mm ve 1mm incelikte yapılabildiği ve
kırılmaya karşı mukavemetli olduğu için bu tür yüzeylerde
idealdir. Ayrıca yüzeyde bıraktığı iz gaz taşına göre çok daha ince
ve temizdir. Eğeleme aparatları ile iyi netice verir. Ultrasonik
makine ile en üst düzeyde verim alınır. İsteğe göre el tutucuları
yardımıyla elle kullanılır. Değişik kumlarda ve bu kumları temsil
eden değişik renklerde satılır.

Şekil 1.13. Seramik (fiberglas) taşlar

o

Ringler: Elmas ve pirinç olarak 2 tipi tesviye aşamasında
kullanılır. Hem döner aletle hem de eğeleme aparatı ile kullanılan
tipleri mevcuttur. Elmas olanlar sinterize edilmiş elmas olup
kaplama değildir. Pirinç ringler ise elmas pasta ile birlikte
kullanılır. Özellikle düzlemsellik gereken yüzeylerde tercih
edilmelidir.

Şekil 1.14. Parlatma ringleri ve tutucusu

o

Fırçalar: Pirinç ve çelik olanlar, kaba mikron elmas pasta ile ve
döner aletlere takılarak kullanılır. Kalıbı oymaması için dikkatli
kullanılmalıdır. Kalıp tesviye aşamasında dikkatli davranmak ve
sabırla çalışmak önemlidir. Çünkü bir kalıbın parlatmasına ayrılan
sürenin 3’te 2’si tesviye ile geçer. Klasik olarak kaba kumdan
başlayarak, kademeli olarak ince kuma doğru giden sıra takip
edilmelidir. Parlatma öncesi ideal yüzey 600 ila 800 kum arası olan
yüzeydir.
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Diğer bir nokta, sürekli tek bir istikamette (aynı yönde)
çalışılmamasıdır. Bir önceki kumun izlerini bir sonraki kumla
almak ve bunu gözlemlemek gerekir. Sürekli tek yönlü çalışmada
göz yanılması olur ve bunu ancak kalıbı parlattığımızda
görebiliriz. Bu noktada en başa dönmek zorunda kalarak zaman ve
emek kaybı yaşarız. İdeal çalışma tarzı her kumda ters yönde
çalışma yapmaktır. Böylece çizgiler birbirine ters olarak geleceği
için gözlemlemek daha kolay olacaktır.

Şekil 1.15. Değişik 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. Kalıbı bozma riski en aza indirilir. Sanılanın aksine, temizlik sadece parlatma
işleminde önemli değildir. Tesviye aşamasında da temizliğe önem verilmesi gerekmektedir.
Mümkün olduğunca kaliteli malzeme kullanılmalıdır. Işıklandırmanın çok iyi olması gerekir.
Tesviye işleminin has aşamasında mutlaka büyüteç kullanarak, yüzeyde bir önceki kumun
izlerinin kalmamasına özen gösterilmelidir. Tesviye işleminin her hangi bir aşamasında
gözden kaçacak en ufak bir iz ileriki aşamada kalıbı parlattığımızda mutlaka büyük bir izmiş
gibi karşımıza çıkacaktır. Buda tekrar başa dönerek o izi almamızı zorunlu kılar. 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 boyutlara
ayrılması ve bu ayrışan elmas taneciklerinin özel bağlayıcı yağlar
ile birleşiminden meydana gelir. 2 değişik yapıda olur.
Monokristalli ve polikristalli. Birincisi keskin köşeli taneciklerden,
diğeri ise yuvarlatılmış taneciklerden oluşur. İdeali 2.tiptir. Çünkü
çelikte yırtma yapmazlar. Değişik mikron sayılarında imal edilirler
ve bu mikron sayıları da kabalık ve inceliklerini belirlerler. İyi bir
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elmas pasta, çok iyi bir eleme 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 kullanılırlar. Genelde krem biçiminde olmakla
birlikte sıvı, jel ve çubuk biçimlerinde de imal edilirler. En çok
kullanılan mikron sayıları şunlardır. 60–45–25–14–8–6–3 ve 1
mikron.

Şekil 1.16. Elmas pastalar

Tablo 1.4. Kullanım yerlerine göre pastalar

o

Parlatma Keçeleri: Dokumaya elverişli hayvan kıllarından imal
edilir. Daha sonra yıkanıp, preslenirler ve fırınlanarak kullanıma
hazır hale gelirler. 2,35–3 ve 6mm 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 kullanılırlar.
Keçeler elmas pasta ile kullanılır.
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Şekil 1.17. Değişik parlatma keçeleri

1.1.3. Kalıp Boşluklarının ve Erkek Kalıbın (Dalıcı Zımba) Parlatılmasında
İşlem Sırası
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 olarak 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 yüzeylerde kesici izlerinin, yüzey pürüzlülüklerinin, çiziklerin vb.
parlatma işlemi ile kaldırılabilir değerlerde olması ve talaşlı üretim tezgâhlarında temiz
işlenmiş olması gerekmektedir.
Kalıp ürün boşlukları ve maça yüzeylerinin parlatılmasında genel olarak uygulanacak
işlem basamakları şunlardır;


Birinci aşama olarak parlatılacak yüzeylerde tesviye işlemi yapılır. Tesviye
aşamasında kaba talaş kesme izleri çeşitli eğeler, spiral taşlar, gaztaşları
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 gaz taşları, çeşitli numarada elmas aşındırıcılar, çeşitli numarada
zımpara kâğıtları, ağaç kalemler, spiral taş, sert kıl fırçalar seçilir.
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Eğeleme işlemi ya elle veya eğeleme makinesi kullanılarak yapılır. Elle yapılan
parlatma işleminde istenilen kalite elde edilemediği durumlarda ve zaman kaybının
istenmediği durumlarda eğeleme makineleri kullanılmalıdır. Bu makineler dakikada 10.000–
20.000 ileri geri hız yaparak eğeleme süresini kısaltırlar. Parlatma sırasında bir miktar talaş
kalkacağını düşünerek takım tezgâhlarında işleme yaparken toleranslı ölçü verilmeli ve ona
göre işlenmelidir. Makinede iyi işlenmiş bir parçanın parlatılması için yüzeyinde yaklaşık
olarak 0,025mm 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 veya
tambur kullanılır.

Şekil 1.18. Kalıpların parlatılması



İlk aşamada kalıp parçalarının kaba kesme izlerinin yok edilip, parlatılması
disk, tambur ve eğelerle yapıldıktan sonra gaztaşı ile parlatma işlemi için
hazırlanmış olur. Kademeli olarak çeşitli tane sayılı gaztaşı, çizgi, dalga v.b.
gibi diskten yahut işlemeden kalan pürüzleri kaldırmak ve uygun bir yüzey elde
etmek için kullanılır. Gaztaşları ile parlatmada önce tane (kum) sayısı az
yumuşak gaz taşı ile kaba olarak parlatma yapılarak 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 taşlarını kullanırken adından
anlaşılacağı üzere kullanılma sırasında talaşlardan arınmış olarak tutabilmek
için gazyağı ve ince mazota batırılmış olmalıdır. Gaztaşı kullanılacak yüzeylere
biraz gazyağı sürülmelidir. Bu ince gaz tabakası kalıp yüzeyinden taşın aldığı
küçük çelik tozlarının kolay akmasını sağlar. Böylelikle küçük parçacıklar
yüzeye yapışmayacağından, gaztaşının daha kolay kesmesini sağlar. Elektroerozyon makinesi (EDM ve WEDM) ile işlemede, yüzeyler yeter derecede ince
olduklarından genellikle 320 taneli gaztaşı ile hemen parlatılmaya başlanır.
Gaztaşı kullanılacak ve parlatılacak yüzeylerdeki itici pim delikleri tapalarla
kapatılmalıdır. Bu tapalar pim deliklerinin etrafındaki yüzeyin çöküntü
yapmasını köşelerinin kırılmasını önlemiş olur. Ekseriyetle 600 taneli taş
kullanıldıktan sonra 500 numara zımpara bezi ve sonra elmas kullanılmalıdır.
500 numara zımpara bezi kendinden önceki 600 taneli taşın izlerini sildiği gibi
ondan daha iyi parlaklık verir. Birçok işler için ise 500 numara zımpara bezi
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yeterlidir. Zımpara bezlerinin numara sayısı büyüdükçe parlatma izleri
azalmakta ve daha temiz bir yüzey elde edilebilmektedir.

Şekil 1.19. Değişik parlatma gereçleri



Tesviye aşamasından sonra kalıp yüzeylerinin parlatma işlemleri ve yapılacaksa
kaplama uygulaması yapılır. Gaztaşları ve zımpara bezleri kullanıldıktan sonra
yüzey, gaz yağı ile yıkanmalı ve çok yumuşak bir kâğıtla silinip
temizlenmelidir. Böylece yüzey aşındırıcı veya metal parçacıklarından arınır ve
son işlem olarak yapılacak finiş 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. Gaztaşlarında 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 işleminde çeşitli
şekillerde yapılan akça ağaç, çam ve sıcak iklimlerde yetişen balsa ağacından
yapılan çubuklarla elde de parlatılabilir. Gaz yağı parlatma, sırasında elmas
aşındırıcılarını parlatma aletine yapışık tutar. Gaz yağı sadece keçe tekerin
üzerinin macunlanmasını önlemez aynı zamanda yağlayıcı özelliğinden ötürü
keçenin iş üzerindeki gezinmesi sırasındaki titreşimini de ortadan kaldırır. İyi
sonuç alabilmek için parlatma aletini kalıp üzerinde devamlı dairesel veya 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 veya
fırçalar anafor (spiral) yaparak iz bırakırsa, bunların yumuşak bir bez veya
pamuk ve kauçuk kullanarak elle çıkarılması gerekir. Son parlatma işi olarak en
son incelikteki elmas tozu kullanılır. Bu işlemlerden sonra finiş 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
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.

18

Şekil 1.20. Değişik parlatma pasta ve keçeleri





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 istikamete bastırılarak, pamuk ile
silinir.

Şekil 1.21. Parlatma işlemi

1.2. Plastik Sıkıştırma Kalıplarının Sert Kromla Kaplanması
Çalışma koşulları ve oksitleyici ortamlar metalleri aşındırırlar. Bu nedenle metallerin
yüzeyleri, aşınmalardan etkilenmeyen bazı elementlerle kaplanır. Plastik kalıplarında,
kalıplama yüzeylerinin kaplanması sıkça karşılaştığımız bir yöntemdir. Sıkıştırma kalıpları
kalıplama yüzeyleri genellikle sert kromla kaplanmaktadır.
Plastik kalıplarında kalıp boşluklarının kromla kaplanmasının başlıca nedenleri şunlardır;
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Kalıplama yüzeylerinin korozyon ve aşınmaya karşı direncini arttırmak
Ürün yüzey kalitesini arttırmak
Yeniden krom kaplama yapılarak kalıp ömrünü arttırmak
Darbelere karşı dayanımı arttırmak
Ürünün kalıptan kolay çıkmasını sağlamak

Parlak veya hafif donuk krom kaplama son derece serttir. Çok düşük sürtünme
katsayısına sahiptir. Bu nedenle krom kaplama çoğunlukla, iş aletlerinin, kalıpların,
silindirlerin vb. aşınma dirençlerini arttırmak ve yüzeyi korozyona karşı dirençli hale
getirmek için yapılır.

Şekil 1.22. Sert krom kaplanmış bir sıkıştırma kalıbı

Tanım: Kaplamanın elektroliz yöntemi ile yapılmasına Galvano; kaplanan elementin
krom olması durumunda yapılan kaplamaya Krom Kaplama denir.
Elektroliz: Elektrik enerjisi kullanarak, çözelti veya anottan metale elektron akışı
sağlama yöntemi
Krom kaplama; endüstriyel sert krom kaplama, dekoratif krom kaplama ve parlak
krom kaplama olmak üzere çeşitlendirilebilir.

1.2.1. Krom Kaplama Prensibi
Krom kaplanacak parçanın (kalıp, silindir, mil, vs.) şekline göre gerekli polisaj işlemi
yapılır. Önce yüzeyindeki polisaj, cila vs. artıkları giderilmelidir. Organik yağlardan oluşan
kirlilik, sıcak yağ alma banyolarında sabunlaştırma yolu ile giderilir. Kaplanacak parça, özel
firmaların hazır olarak sattıkları karışımlardan % 5-10 gibi oranda suda eritilerek hazırlanan
çözeltiyle, 65-70 °C’de ve 5-15 dakika gibi müddetle temizlemeye tabi tutulur.
Bir metal yüzeyinin elektrolitik olarak krom kaplanmasında, yüzeyi kaplanacak olan
cisim uygun bir elektrolite batırılır ve katot olarak kullanılır. Krom kaplamada çözünmeyen
kurşun anot olarak kullanılır. Elektrolitik yolla kaplamada kullanılan akım doğru akım olup
düşük voltajlıdır. Krom kaplanacak iş parçası uzun süreler krom banyolarında bekletilerek
elektrolit içerisindeki krom atomlarının parça yüzeyine nüfuz etmesi sağlanır.
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Elektrolitik kaplamada, kaplamanın sadece görünümünün ve özelliklerinin istenilen
şekilde olması yeterli değildir. Aynı zamanda kaplamanın, malzemenin tüm yüzeyinde aynı
kalınlıkta olması da gereklidir. Ekonomik bakımdan kaplamanın minimum kalınlıkta olması
istenir.

1.2.2. Sert Krom Kaplamanın Özellikleri
Endüstriyel sert krom kaplama, dekoratif ve parlak krom kaplamadan kalınlığı ve
özellikleri bakımından ayrılır. Endüstriyel sert krom kaplama, sanayinin ana gereksinimidir
çünkü:

Isıya dayanıklıdır, renk değiştirmez, kaynak yapılabilir.

Hasara neden olmadan yüzeyden sökülür, tekrar tekrar uygulanabilir.

Düşük yüzey pürüzlülüğüne sahiptir, hızlı ve kaliteli üretimi sağlar.

Diğer sertleştirme metotlarındaki gibi deformasyona neden olmaz.

Sık dokuludur, korozyona ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Serttir, aşınmaya dayanıklıdır, bakımı kolaydır.

Uygulama sıcaklığı düşüktür.

1.2.3. Tavsiye Edilen Sert Krom Kaplama Kalınlıkları
Sert krom kaplama 10 mikrondan 500 mikrona kadar yapılabilmektedir
UYGULAMA ALANLARI
Plastik makine sanayi
Hidrolik makine parçaları
Kalıplar

Yumuşak malzemeler
Aşınma parçaları

UYGULAMALAR
Kolon milleri
Vidalar
Hareket milleri
Yüksek basınçlı miller
Silindirler
Sıkıştırma-Transfer kalıpları
Plastik kalıplar
Alüminyum-Pirinç Kalıplar
Sıvama kalıpları
Pirinç ve bakır
Alüminyum motor silindirleri
Aşınmış yumuşak malzemeler
Rulman
ve
yatak
yeri
aşınmaları

KALINLIK
50–60
mikron
50
mikron
40–50
mikron
100–200 mikron
50–80
mikron
10
mikron
10
mikron
30–50
mikron
50–100 mikron
20–50
mikron
50–80
mikron
100–500 mikron
100–500 mikron

Tablo.1.5. Tavsiye edilen krom kaplama kalınlıkları

Sert krom kaplamada, hayati olan nokta, kromun, kaplanmış olduğu çelik parçanın
üzerine çok iyi yapışmasıdır. Bu nedenle, esas metal ile krom kaplama arasında çok iyi
atomik bağ oluşmasını temin etmek için çok özel temizleme işlemleri uygulanır.
İlave olarak bir diğer husus da; kaplamalar nispeten kalın olduğundan, kaplama yüzeyinin
pürüzlü, kaba yapıda olmamasına dikkat edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Dişi ve erkek kalıbın parlatılacak kısımlarını uygun parlatma araçları kullanarak
uygun niteliklerde parlatınız.

Şekil.1.23. Parlatılacak dişi ve erkek kalıp
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İşlem Basamakları
 Parlatılacak yüzeylerin tesviye edilmesi

Öneriler
Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
İş önlüğünüzü giyiniz.
Gerekli parlatma aletlerini temin ediniz.
Parlatma işleminin büyük bir sabır ve
özen istediğini unutmayınız
 Parlatılacak
yüzeylerin
temizliğini
yapınız
 Uygun aparatları seçiniz
 Disk, tambur ve gerekiyorsa eğelerle
işleme izlerini ortadan kaldırınız





 Gaztaşı ile ince izlerin ve pürüzlerin  Önce tane (kum) sayısı az yumuşak gaz
ortadan kaldırılması
taşı, daha sonra daha ince taneli ve daha
sert yapıda gaz taşları kullanınız
 Gaztaşı, gazyağı veya ince mazota
batırılmış olmalıdır
 Kademeli olarak çeşitli tane sayılı gaztaşı
ile çizgi, dalga v.b. gibi diskten yahut
işlemeden kalan pürüzleri kaldırınız

 Zımpara ve sert keçelerle parlatma
 Kalından inceye doğru zımparalar
kullanınız
 Ön parlatmada uygun sertlikte keçeler
kullanınız
 Gerekli
durumlarda
kaba
macun
kullanınız
 İzlerin ve pürüzlülüklerin tamamen yok
olduğundan emin olunuz
 Finiş parlatma ve ayna yüzeyi elde etme

 Parlatılacak yüzey, gaz yağı ile
yıkanmalı ve çok yumuşak bir bezle
silinip temizlenmelidir
 Finiş parlatma aşamalarına uygun
mikronda elmas macunlar seçerek,
parlatılacak yüzeye sürünüz
 Uygun aparatlarla plastik ring ve keçeler
kullanarak finiş parlatma işlemini
gerçekleştiriniz
 İş parçasının istenilen özelliklerde
parlatılıp parlatılmadığını kontrol ediniz
 Parlatma takım ve araçlarını kutularına
kaldırınız
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen sorularda doğru seçeneği işaretleyerek faaliyette kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçünüz.
1. Kalıp parlatma işlemi aşağıdakilerden hangisini sağlamak amacıyla yapılmaz?
A) Ürünün kalıptan kolay çıkmasını sağlamak için
B) Ölçü tamlığı sağlamak için
C) Delik merkezlerinin belirlenmesi için
D) Üründe hassas yüzey elde etmek için
2. Kalıpların parlatılmasında yapılan ilk işlem nedir?
A) Parlatma yüzeyinde oluşan izlerin temizlenmesi
B) Zımparalama
C) Keçe ile parlatma
D) Yağlama
3. Aşağıdakilerden hangisi çeliğin parlatılabilme özelliğini arttırır?
A) Magnezyum
B) Çinko
C) Molibden
D) Krom
4. İyi bir parlatma işlemi için sertliğin en az kaç HRC’nin üzerinde olması gerekir?
A) 30 HRC
B) 40 HRC
C) 50 HRC
D) 60 HRC
5. Aşağıdakilerden hangisi yüzey parlatma işlemindeki eğeleme aparatlarından birisi
değildir?
A) Elektrikli eğeleme aparatı
B) Mekanik eğeleme aparatı
C) Pnömatik eğeleme aparatı
D) Elektronik eğeleme aparatı
6. Parlatma ringleri hangi malzemelerden yapılır?
A) Elmas-pirinç
B) Bakır-çelik
C) Alüminyum-demir
D) Bronz-kalay
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7. Aşağıdakilerden hangisi kalıp parlatmada başlangıç aşamasıdır?
A) Taşlama aşaması
B) İşleme izlerinin yok edilmesi
C) Pasta ile parlatma aşaması
D) Keçe ile parlatma aşaması
8. Aşağıdakilerden hangisi kalıbın parlatılması aşamasında kullanılan malzemelerdendir?
A) Fırça
B) Eğe
C) Zımpara
D) Elmas pasta
9. Elmas tozlarının elenerek, değişik mikronlara ayrılması ve bu ayrışan elmas taneciklerinin
özel bağlayıcı yağlar ile birleşiminden meydana gelen kalıp parlatma malzemesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fırça
B) Eğe
C) Zımpara
D) Elmas pasta
10. Parlatmada kullanılan malzemeler parlatma maliyetinin yüzde kaçını geçmemelidir?
A) %10
B) %20
C) %30
D) %40

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili
konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz, öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız.

25

UYGULAMALI TEST
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma ortamını parlatma işlemi için hazırladınız mı?
İş güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri aldınız mı?
Gerekli parlatma araç ve aparatlarını temin ettiniz mi?
Parlatmaya başlamak için tesviye işlemini yaptınız mı?
Gaztaşı ile ince izlerin ve pürüzlerin ortadan kaldırılmasını sağladınız
mı?
Zımpara ve sert keçelerle ön parlatma işlemini gerçekleştirdiniz mi?
Uygun elmas macun ve parlatma araçları temin ettiniz mi?
Finiş parlatma işlemini uygun özelliklerde gerçekleştirdiniz mi?
Parlatılan yüzeylerin kontrollerini yaptınız mı?
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
Süreyi iyi kullandınız mı? (6 saat)

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri
faaliyete geri dönerek, araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tekrar ediniz. Tüm
işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Gerekli ortam sağlandığında, sıkıştırma kalıplarının montajını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki plastik sıkıştırma kalıpları üretimi yapan işyerlerini ve ilgili internet
adreslerini ziyaret ederek;


Plastik sıkıştırma kalıplarının montajında dikkat edilecek hususlar hakkında
araştırma yapınız.

2. SIKIŞTIRMA KALIPLARININ
MONTAJINI YAPMAK
2.1. Termoset Presleme Makineleri
2.1.1. Tanımı ve Özellikleri
Termoset plastiklerin kalıplanmasında kullanılan, üzerinde ısıtma mekanizması
bulunan hidrolik preslere termoset presleme makineleri denir. Şekil 2.1’de termoset
plastiklerin kalıplanmasında kullanılan, termoset presleme makinesi görülmektedir.

Şekil 2.1. Değişik termoset presleme makineleri
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Hidrolik olarak çalışan bu presler, üretilen kalıpların denemeleri amacıyla da
kullanılmaktadır. Denemeler için küçük tonajlıdan başlayıp termoset plastiklerin
kalıplanmasında kullanılan 4000 tonun üzerine çıkan büyük kapasiteli olmak üzere çeşitli
tipleri vardır. En çok kullanılan termoset pres tipleri düşey çalışan hidrolik presleridir. Şekil
2.2’de termoset kalıplama preslerinde üretilen, ürünlerden örnekler gösterilmiştir.

Şekil 2.2. Termoset kalıplama ile üretilen tipik ürünler

Presler çeşitli şekillerde yapılırlar. üst tabla aşağı hareketli, alt tabla yukarıya hareketli
veya her iki tablanın da birbirine doğru hareket ettiği presler mevcuttur.

2.1.2. Çalışma Prensibi
Termoset presleme makinelerinde, silindire pompalanan hidrolik yağ, silindiri aşağıya
(veya yukarıya) doğru hareket ettirir. Silindirin uyguladığı baskı sonucu, üst tabla da aşağıya
doğru hareket eder. Üst tabla sütunlar arasına kasıntı yapmayacak şekilde tespit edilmiştir.
Kalıbın üst yarımı termoset kalıplama presinin üst tablasına, kalıbın alt yarımı termoset
kalıplama presinin alt tablasına bağlanır.
Termoset presleme makinelerinde, kalıbın alt yarımında bulunan dişi kalıba plastik
hammadde doldurulur. Silindirin kuvvetiyle üst kalıp yarımı aşağıya doğru hareket ederek alt
kalıp yarımına baskı oluşturarak plastik malzemeyi sıkıştırır. Sıcaklık ve basınç sayesinde
kalıplama işlemi yapılarak ürün şekillendirilir. Kalıplama işleminden sonra pres açıldığı
zaman, parçayı kalıptan dışarı çıkaracak olan itici sistem pres tarafından harekete geçirilerek
(itici mekanizma yoksa elle), ürünü kalıp boşluğundan çıkarır. Böylece bir termoset
kalıplama çevrimi tamamlanmış olur.
Tablo2.1’de çeşitli termoset kalıplama preslerine ait değerler gösterilmiştir
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PRES
KODU
Presleme
Kuvveti
İşletme
Basıncı
Motor
Gücü
Faydalı
Kalıp
Alanı
Koç Plaka
Strok
Max.
Açıklık
Serbest
İniş Hızı
Presleme
Hızı
Geri
Dönüş
Hızı
Hidrolik
İtici Gücü
Hidrolik
İtici
Stroku
29akine
Boyutları
Yaklaşık
Ağırlık

FARKLI MAKİNE TİPLERİ

Birim
Ton

50

110

160

250

400

500

700

kg/cm

250

250

250

250

250

250

250

HP

3

4

4

7.5

7.5

10

15

mmxmm 350x350 480x520

520x560

590x620

750x750

800x870

810x990

mm

350

350

400

450

450

550

600

mm

500

500

550

650

680

900

1000

mm/sn

200

200

200

170

150

150

150

mm/sn

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

mm/sn

110

100

100

100

100

85

80

Ton

10

10

10

10

10-15

-

-

mm

100

100

100

100

150

-

-

mm

h=1800

570x1240 1400x620 1550x650 950x1430 1000x2000 1100x2100
h=2300 h=2450 h=2850 h=3000 h=4000
h=4250

kg

1500

2300

3200

4100

8600

12400

Tablo 2. 1. Termoset kalıplama makinelerine ait bilgiler
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18000

2.1.3. Termoset Kalıplama Presi Üniteleri

Şekil 2.3. Termoset presi ve hidrolik sistemi

Termoset presleme makineleri genellikle üç ana bölümden oluşur. Bunlar




Pres gövdesi
Hareket iletme sistemi
Kontrol ünitesi

2.1.3.1. Pres Gövdesi
Makinenin diğer aksamlarını (plakalar, kılavuz sütunu, hareket iletim sistemi vb.)
üzerinde taşıyan, pik dökümden yapılmış kısımdır.
Termoset presleme makinelerinin gövdesi üzerinde bulunan plaka ve kılavuz sütunlar
makinenin düzenli çalışması bakımından çok önemli işlev görürler. Sıkıştırma kalıpları iki
kalıp yarımından oluştuğu için her iki kalıp yarımı veya kalıp yarımlarından biri hareket
etmek zorundadır. Bu nedenle, pres alt plakası ile pres üst plakası, iki veya dört kılavuz
sütunu yardımıyla ayarlanabilir konumda tespit edilmiştir. Kalıpların bağlandığı ara plaka
hareketlidir ve istenildiği zaman kalıbı açar veya kapatır.
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2.1.3.2. Hareket İletme Sistemi
Kalıplama işlemini gerçekleştiren hareket iletme sistemi genellikle mekanik, hidrolik
veya pnömatik olarak çalışır. Ancak bunlar içinde en çok uygulananı hareket sistemi, çift
etkili (aşağıya ve yukarıya doğru hareket edebilen) hidrolik kumandalı olanlarıdır.
Hidrolik sistemle çalışan preslerde 1200-1800 dev/dak dönüş yapan elektrik
motoruyla 1,6-2,5 kg/mm² basınç yapan hidrolik pompalar bulunmaktadır.
Hareket iletme sistemini yağ tankı, pompa, elektrik motoru, basınç iletme boruları,
çok yönlü valfler, hidrolik silindir ve piston oluşturmaktadır. 100 ton kapasiteye kadar olan
preslerde hareket iletme, kalıpları sıkma ve kalıplama işleminin bitirilmesi tamamen
otomatik kumandalı hidrolik sistemle yapılmaktadır. Kapasitesi 25 tona kadar olan preslerde
hareket iletimi, hidrolik yerine pnömatik sistemlidir. Bazı preslerde hidrolik ve pnömatik
hareket iletme sistemi birlikte bulunur ve kalıplama işlemine göre ikisinden biri tercih edilir.
Ayrıca, her iki hareket iletme sistemiyle birlikte mekanik kumandalı mafsal kollu kalıp
sıkma ünitesini üzerinde bulunduran preslerde vardır. Şekil 2.3’de termoset kalıplama presi
ve hidrolik sistemi gösterilmiştir.
2.1.3.3. Kontrol Ünitesi
Kontrol ünitesi, kalıplama işlemini yapan hareket iletme sistemini ve sıcaklıkları
kontrol eder. Bunlar sırasıyla elle kumandalı kontrol ünitesi, yarı otomatik kontrol ünitesi ve
tam otomatik kontrol ünitesi olmak üzere üç ana guruba ayrılır.


Elle Kumandalı Kontrol Ünitesi

Hidrolik veya pnömatik hareket iletme sistemine elle kumanda eden üç yönlü valfler
vardır. Bunlar kalıp açma, kalıp kapama ve normal çalışma yönlerini tayin eder ve elle
kumandalı olarak çalışır.


Yarı Otomatik Kontrol Ünitesi

Yarı otomatik kontrol ünitesi yardımıyla operatör tarafından yapılabilecek hatalar
biraz daha azaltılmıştır. Çünkü operatör presi çalıştırdığında yarı otomatik kontrol ünitesi
yardımıyla zaman ayarlayıcıları ve diğer yardımcı kontrol üniteleri devreye girer. Böylece
presin yarı ve tam olarak kapanmasını, kalıplama işleminin bitirilmesini ve kalıpların
açılarak parçanın dışarı çıkartılmasını sağlar. Plastik malzeme kalıp içerisine konup operatör
tarafından pres tekrar çalıştırıldığında, kalıplama işlemi otomatik olarak tamamlanır.


Tam Otomatik Kontrol Ünitesi

Tam otomatik kontrol ünitesi bulunan preslerde, ilk başlangıçtaki devreye alma işlemi
operatör tarafından sağlanır. Bundan sonra kontrol ünitesi otomatik olarak plastik
malzemenin kalıp içine doldurulmasını, kalıpların kapatılmasını, zaman ayarlayıcısına bağlı
olarak kalıpların ısıtılmasını, kalıplama işleminin tamamlanmasını, kalıbın açılmasını,
kalıplanan parçanın dışarı çıkartılmasını ve yeniden kalıplama çevrimine geçilmesini sağlar.
Tam otomatik kontrol üniteli termoset kalıplama preslerinde, operatörden kaynaklanan
hatalar tamamen ortadan kaldırılmıştır.
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Şekil 2.4 .Tam otomatik kontrol panosu

2.1.4. Termoset Kalıplama Makinelerinin Ayarlarının Yapılması
Termoset sıkıştırma kalıplarında üretim yapmak için termoset preslerinin parametre
ayarlarının kullanılacak olan kalıba göre yeniden yapılması gerekmektedir. Parametre
ayarlarının hatalı yapılması üretilecek ürünün toleranslar içinde olmasını engeller. Parametre
değerleri kullanılacak olan plastik malzemenin cinsine, üretilecek olan parçanın boyutlarına
ve kalıbın boyutlarına göre en uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Parametre ayarlarının
düzgün yapılması, parçanın toleranslara uygun olarak üretilmesinin yanı sıra kalıplama
zamanının da en kısa sürede gerçekleşmesini sağlar.

Şekil 2.5. Ayarların yapılışı

Termoset kalıplama preslerinin ayarlarının yapılması için aşağıdaki işlemler yapılır.


Termoset kalıplama pres makinesinin şalteri ve ısıtıcıları açılır.



Kalıp sıcaklık değerleri plastik malzemenin cinsine göre girilir.



Termoset kalıplama presinin açılma mesafesi, ürün kalıptan rahat çıkartılacak
şekilde ayarlanır.



Termoset kalıplama presinin kapanma mesafesi iki kalıp yarımlarına zarar
vermeyecek şekilde ayarlanır.
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Termoset kalıplama presinin kalıplama hızı ve basıncı ayarlanır.



İtici ayarları, kalıplanan ürünü kalıp boşluğundan rahat çıkartacak şekilde
yapılır.



Ürünün pişirilme süresi ayarlanır.



Kalıp boşluğunda oluşan gazın dışarı atılması için gaz alma süresi ayarlanır.

2.1.5. Sıkıştırma Kalıplamada İşlem Basamakları
Sıkıştırma kalıplama işlemi aşağıdaki işlem basamaklarından meydana gelir.




Kalıbın açılması
Varsa, kalıp seti ilavelerinin ve kalıp elemanlarının yerleştirilmesi.
Kalıp boşluğuna plastik malzemenin doldurulması (soğuk veya ön ısıtma
yapılmış blok, toz vb. halde üretilecek olan parçanın ağırlığına göre önceden
hazırlanmış).

Şekil 2.6. Kalıp boşluğuna malzemenin konuluşu



Hava tahliye kanalı yardımıyla ısıtılan kalıp içersindeki havanın boşaltılması ve
kalıp yarımlarının kapatılması

Şekil 2.7. Kalıp üst yarımının kapanmaya başlaması
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Termoset plastik malzemenin kalıp boşluğunda şeklini alıncaya kadar ısıtılması
ve basınç altında tutulması.

Şekil 2.8. Kalıbın kapanması ve ürünün şeklini alması



Kalıplanan parça şeklini aldıktan sonra kalıbın açılıp, ürünün dışarı çıkartılıp,
soğutulması

Şekil 2.9. Kalıbın açılması ve ürünün çıkarılması



Kalıp boşluğunun yabancı maddelerden arındırılması için, kalıbın temizlenmesi,
yağlanması ve tekrar hazırlanması.

Şekil 2.10. Kalıbın temizlenmesi

2.1.6. Termoset Presleme Makinelerinde Emniyetli Çalışma Kuralları


Kalıplama sırasında kalıbın arasına, kesinlikle elinizi sokmayınız.
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Şekil 2.11. Termost kalıplama



Kalıptan parçayı alırken eldiven kullanınız.

Şekil 2.12. Ürünün kalıptan çıkartılması



Makineyi devreye alırken iki elinizle start butonuna basınız.

Şekil 2.13. Start butonları



Makinenin motorlarının üzerine yağ, hammadde vb. dökmeyiniz.
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Şekil 2.14. Elektrik motoru



Acil durumların dışında acil stop butonuna basmayınız.

Acil stop
Şekil 2.15. Kontrol panosu



Makinede üretim yaparken iş önlüğü giymeyi unutmayınız

Şekil 2.16
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Makine parametre ayarlarını. kalıbın boyutlarına, malzemenin özeliklerine vb.
faktörlere göre ayarlayınız.

Şekil 2.17



Kalıplanacak plastik malzeme miktarını kalıba zarar vermeyecek şekilde
hesaplayınız.

Şekil 2.18. Malzeme miktarının ayarlanması



Üretimde bir problem yokken, makine parametre ayarlarıyla oynamayınız.

Şekil 2.19. Kontrol panosu
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2.1.7. Termoset Plastik Kalıplarının Makineye Montajı















Termoset plastik kalıbı, taşıma mekanizması ile presin yanına getirilir.
Taşıma mekanizması ile kalıp, presin tablasına düzgün bir şekilde yerleştirilir.
Tablaya yerleştirilen kalıbın, pres kolonları arasındaki mesafesi ölçülerek, kalıp
tam merkeze gelecek şekilde ayarlanır.
Önce kalıbın üst yarımının daha sonra da alt yarımın, bağlantı elemanlarının
boşlukları alınır.
Kalıp üst ve alt yarımlarının bağlantı elemanları çapraz bir şekilde sıkılır.
Kalıp bağlandıktan sonra, pres yavaşça 5 cm-10 cm arasında kaldırılarak kalıbın
rahat çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
Kalıp kasıntı yapmadan çalışıyorsa, kalıp tekrar kapatılır.
Kalıbın boyutlarına göre, kalıplama işlemi sırasında kalıp yarımlarının
bindirmemesi için, kalıp yarımları kapanmaya yakın bir konumdayken, bir swiç
kullanılarak yavaşlatılır.
Varsa makine ile kalıp itici sisteminin bağlantıları yapılır.
Rezistanslar yerlerine uygun şekilde bağlanır.
Rezistans bağlantılarının doğru olup olmadığı kontrol edilir.
Makinenin ısıtma sistemi açılır.
Sıcaklıkların yükselmesi beklenir.
Son kontroller yapılarak üretime başlanır.

2.2. Sıkıştırma Kalıp Elemanlarının 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 edilmesi gerekir.





Montaj sırasında kalıp elemanlarının darbe ve zorlanmalardan dolayı zarar
görmemesi gerekmektedir. Kalıp elemanlarının göreceği bu zararlar üretim
esnasında ürüne doğrudan yansıyacaktır.
Pim gibi bazı kalıp elemanlarının yağlanarak takılması gerekebilir.
Sıkıştırma kalıplarında ısıtıcı rezistansların yuvalarına düzgün bir şekilde
yerleştirilmeleri gerekmektedir.
Bazı kalıp elemanlarının birkaç değişik konumda montajı mümkün
olabilmektedir. Bu gibi kalıp elemanlarının konumunu belirten, numaralandırma
işaretleri veya çizgiler dikkate alınarak doğru konumda montajının yapılması
son derece önemlidir.
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Montaj sırasında civataların doğru ağızlatılmasına dikkat edilmelidir. Civatalar
Civatalar 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 göstermeliyiz.
Ağır kalıp ve elemanlarının kaldırılmasında uygun kaldırma araçları
kullanılmalıdır.
Montaja başlamadan kalıp elemanlarının temiz olması, üzerlerinde toz, çapak
gibi maddelerin bulunmaması gerekmektedir.
Montaj sırasında öncelikle konum pimlerinin sonra civataların takılması
gerekmektedir.

2.2.2. Plastik Sıkıştırma Kalıbının Montajında İşlem Sırası
Üretim işlemlerinin hepsini tamamladığımız ve hazır temin ettiğimiz, plastik
sıkıştırma kalıbı elemanlarının şimdi bir araya getirilmesi yani montajının yapılması
gerekmektedir. Kalıp montajında, yukarıda açıklanan kalıp montajı işlem basamakları ve
kalıp montajında dikkat edilecek hususları göz önünde bulundurulmalıdır.
Şekil 2.20’de üretimini gerçekleştirdiğimiz plastik sıkıştırma kalıbının demontaj resmi
görülmektedir.

Şekil 2.20. Kalıp demontaj resmi
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Şekil 2.21’de üretimini gerçekleştirdiğimiz demontaj halindeki sıkıştırma kalıbının
montajı yapılmış son şekli görülmektedir.

Şekil 2.21 .Montajı yapılmış sıkıştırma kalıbı

Bizim üretimini gerçekleştirdiğimiz plastik sıkıştırma kalıbı, alt kalıp yarımı ve üst
kalıp yarımı olmak üzere iki yarımdan oluşmaktadır. Biz kalıp yarımlarının montajını ayrı
ayrı gerçekleştireceğiz ve daha sonra yarımları birleştireceğiz.


Alt Kalıp Yarımının Montajı

Kalıp alt yarımında kendi arasında gurup oluşturan kalıp elemanları bulunabilir. Grup
oluşturan bu elemanlar genellikle kalıp plakasında ve varsa itici mekanizmalarında
bulunabilir. Bu grupların kendi aralarında önceden montajının yapılması kalıp yarımlarının
montajını kolaylaştıracaktır.
Bizim montajını yapacağımız alt kalıp yarımında dişi kalıp plakası üzerine monte edilecek
dişi kalıp ve kılavuz kolonları bir grup, itici mekanizmasında bulunan plakalar ve pimler
kendi aralarında bir grup oluşturmaktadır. Öncelikle bu gurup elemanlarının montajını
gerçekleştireceğiz.
Şekil 2.22’de dişi kalıp plakası ve üzerine monte edilecek dişi kalıp ile merkezleme
kolonları görülmektedir. Dişi kalıp ve merkezleme kolonları dişi kalıp plakasına tatlı
sıkılıkta, boşluksuz geçecektir. Bu elemanlar kalıbın çok önemli parçaları olduğu için
montajında son derece dikkatli davranmamız gerekmektedir. Bu nedenle montajda bazı
yardımcı alet ve araçlar gerekecektir. Örneğin; plastik veya pirinç çekiç, kalıp elemanlarına
zarar vermeyecek ağaç veya metal altlık vb.
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Şekil 2.22. Dişi kalıp ve kılavuz kolonların montajı

Dişi kalıp plakası, ağaç altlık üzerine montaj yönü üste gelecek şekilde yerleştirilir.
Dişi kalıp ve merkezleme kolonları elle veya plastik takozla hafif tıklayarak boşluklarına
yerleştirilir. Böylece bu grubun montajı tamamlanır.

Şekil 2.23. Dişi kalıp plakası ve elemanları

Şimdi sıra itici grubunun montajına geldi. İtici plakası uygun altlık üzerine yerleştirilir
ve pimler yuvalarına takılır. Pimlerin zorlanmadan tatlı bir şekilde geçmesi gerekmektedir.

Şekil 2.24. İtici grubunun montajı
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İtici destek plakası itici plakası üzerine oturtulur ve bağlama civataları ile sabitlenir.
Böylece itici mekanizmasının montajı da tamamlanmış olur.

Şekil 2.25 .İtici grubu

Şekil 2.26’da alt kalıp yarımı elemanları görülmektedir. Şimdi bu kalıp elemanları
montaj kurallarına uygun olarak birleştirilecektir. Burada kalıp elemanlarının uygun sırada
ve yönde birbiri üzerine gelmesine dikkat etmeliyiz. Kalıp elemanlarının üretimi
tamamlandığında uygun yönde konumlandırılması için numaralandırma veya konum pimleri
kullanılır. Bunlar elemanların uygun yönde montajını kolaylaştırır.

Şekil 2.26. Alt kalıp yarımı (demonte hali)
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Alt Kalıp Yarımının Montajı

Montaja uygun altlıklar seçilir.

Daha önce üzerine dişi kalıp ve merkezleme kolonlarının takıldığı, dişi
kalıp plakası altlık üzerine uygun şekilde yerleştirilir.

Kalıbın ısıtılmasında kullanılacak boru rezistans ısıtma kanalı boşluğuna
uygun şekilde yerleştirilir.

Sonra üzerine diğer kalıp elemanları büyük bir özenle tam hizasında
yerleştirilir.

Bağlama civataları, bütün kalıp elemanlarından zorlanmadan serbest
geçirilerek dişi kalıp plakasına ağızlatılır.

Civatalar eşit oranlarda sıkılarak kalıp elemanları sabitlenir ve montaj
tamamlanır.

Şekil 2.27. Montajı tamamlanmış alt kalıp yarımı



Üst Kalıp Yarımının Montajı

Bizim montajını yapacağımız üst kalıp yarımında, erkek kalıp plakası üzerine monte
edilecek erkek kalıp (dalıcı zımba) ve kılavuzlama burçları kendi aralarında bir grup
oluşturmaktadır. Öncelikle bu gurup elemanlarının montajını gerçekleştireceğiz.

Şekil 2.28. Burçlar ve dalıcı zımbanın montajının yapılışı
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Erkek kalıp plakasını altlık üzerine konularak, burçları yuvalarına yerleştirilir. Daha
sonra erkek kalıp plakası ters çevrilerek dalıcı zımba yuvasına yerleştirilir. Bu işlemleri
yaparken dalıcı zımba ve burçların darbe ve zorlamalardan dolayı zarar görmemesi
gerektiğini unutmayınız.

Şekil 2.29. Burçlar ve dalıcı zımbanın montajının yapılmış hali

Şekil.2.30’da üst kalıp yarımı elemanları görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi erkek
kalıp plakası altlık üzerine uygun şekilde yerleştirilir.

Şekil 2.30 . Üst kalıp yarımının montaj sırası

Daha sonra alt kalıp yarımında izlenen işlem sırasına göre, üst kalıp yarımının montajı
tamamlanır (Şekil 2.31).

Şekil 2.31. Üst kalıp yarımının montajı bitmiş hali
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Şekil. 2.32’de görüldüğü gibi üst kalıp yarımı, alt kalıp yarımı üzerine yerleştirilecek
ve montaj işlemi tamamlanacaktır. Bunun için;




Alt kalıp yarımı düz bir zemin üzerine oturtulur.
Merkezleme kolonlarının zorlanmadan kolayca burçlara geçebilmesi için
önceden gres yağı ile yağlanması gerekir.
Üst kalıp yarımı kaldırmaya müsait ise elle değilse uygun kaldırma araçları ile
kaldırılarak alt kalıp yarımına göre merkezlenir ve paralel konuma getirilir.

Şekil. 2.32 Kalıp yarımlarının birbirine montajı



Kalıp üst yarımı yavaşça zorlanmadan alt kalıp yarımında bulunan merkezleme
kolonları burçlara geçecek şekilde bırakılır.

Şekil 2.33. Montajı tamamlanmış kalıp



Son kontroller yapılarak montaj işlemi tamamlanır.

Şekil 2.34 Kullanıma hazır kalıp
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Üretimini yaptığınız şekil.2.35’de demonte resmi görülen sıkıştırma kalıbı
elemanlarının veya ders öğretmeninizin size vereceği bir sıkıştırma kalıbı elemanlarının
montajını kurallara uygun olarak yapınız.

Şekil 2.35. Sıkıştırma kalıbı demonte resmi
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İşlem Basamakları
Öneriler
 Alt
kalıp
yarımı
elemanlarının,  Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
merkezleme elemanları ile montajını yapınız  İş önlüğünüzü giyiniz.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız,
 Uygun montaj ve kaldırma araçlarını
temin ediniz .
 Montaj yapacağınız elemanları uygun
altlıklar üzerine yerleştiriniz.
 Alt kalıp yarımında kendi arasında grup
oluşturan elemanlar var ise öncelikle onları
birleştiriniz.
 Montaj sırasında kalıp elemanlarının
doğru
yönde
takılabilmeleri
için
numaralandırma ve işaretlere dikkat ediniz
 Isıtıcı rezistansları boşluklarına uygun
şekilde yerleştiriniz.
 Merkezleme elemanları ile (merkezleme
pimi, konum pimi, itici pim vb.) kalıp
elemanlarını uygun sırada birleştiriniz.
 Alt kalıp yarımı elemanlarının bağlantı  Bağlama civatalarını uygun boşluklardan
elemanları ile montajını yapınız
zorlamadan geçiriniz.
 Bağlama civatalarını diş kaptırmayacak
şekilde zorlamadan ağızlatınız.
 Bütün civataları teker teker ağızlatarak
eşit kuvvetlerle ve çapraz olarak sıkınız.
 Kalıp elemanlarının iyi bir şekilde
bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz.

 Üst
kalıp
yarımı
elemanlarının  Montaj yapacağınız elemanları uygun
merkezleme elemanları ile montajını yapınız altlıklar üzerine yerleştiriniz.
 Alt kalıp yarımında kendi arasında grup
oluşturan elemanlar var ise öncelikle onları
birleştiriniz.
 Isıtıcı rezistansları boşluklarına uygun
şekilde yerleştiriniz.
Merkezleme elemanları ile (merkezleme
pimi, konum pimi, itici pim vb.) kalıp
elemanlarını uygun sırada birleştiriniz.
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 Üst kalıp yarımı elemanlarının bağlantı  Bağlama civatalarını uygun boşluklardan
elemanları ile montajını yapınız
zorlamadan geçiriniz.
 Bağlama civatalarını diş kaptırmayacak
şekilde zorlamadan ağızlatınız.
 Bütün civataları teker teker ağızlatarak
eşit kuvvetlerle ve çapraz olarak sıkınız.
 Kalıp elemanlarının sıkı ve iyi bir şekilde
bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz.

 Alt ve üst kalıp yarımlarını merkezleme  Alt kalıp yarımını bağlama plakası alta
elemanları ile konumlandırınız
gelecek şekilde altlık üzerine yerleştiriniz
 Merkezleme kolonu ve merkezleme
deliğinde yabancı madde olup olmadığını
kontrol ediniz.
 Üst kalıp yarımını (ağırsa kaldırma
araçları kullanarak) kaldırarak alt kalıp
yarımı üzerinde merkezinde ve paralel
olarak tutunuz.
 Üst kalıp yarımını yavaşça ve tam
merkezinde zorlamadan, alt kalıp yarımı
üzerine bırakınız.
 Üst kalıp yarımının alt kalıp yarımı
üzerine
tam
merkezinde
oturup
oturmadığını kontrol ediniz.
 Varsa taşıma kancalarını kalıba monte
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen sorularda doğru seçeneği işaretleyerek faaliyette kazandığınız
bilgi ve becerileri ölçünüz.
1. En çok kullanılan termoset pres tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yan çalışan hidrolik presler
B) Düz çalışan hidrolik presler
C) Düşey çalışan hidrolik presler
D) Yatay çalışan hidrolik presler
2. Termoset presleme makinelerinde hangi tabla hareketi mevcut değildir?
A) Alt tabla hareketli
B) Üst tabla hareketli
C) Alt ve üst tabla her ikiside hareketli
D) Alt ve üst tabla her ikiside hareketsiz
3. Termoset presleme makinelerinde, tabla hareketi en çok hangi sistemle sağlanmaktadır?
A) Pnömatik sistem
B) Hidrolik sistem
C) Mekanik sistem
D) Kol kuvveti
4. Sıkıştırma kalıplamada, preslenecek plastik malzeme nereye konur?
A) Dişi kalıp boşluğuna
B) Erkek kalıba
C) Makine hunisine
D) Sabit plakaya
5. Aşağıdakilerden hangisi termoset presleme makinesi hareket iletim sistemi elemanı
değildir?
A) Kalibre
B) Yağ tankı
C) Pompa
D) Piston
6. Aşağıdakilerden hangisi termoset presleme makinelerinde kalıplama işlemini, hareket
iletim sistemini ve sıcaklıkları kontrol eden ünitedir?
A) Pres gövdesi
B) Hareket iletme sistemi
C) Çekici ünitesi
D) Kontrol ünitesi
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7. Sıkıştırma kalıplamada, sıcaklık değerlerini belirleyen en önemli etken aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kalıplama hızı
B) Kalıplama basıncı
C) Pişirilme süresi
D) Hammadde özellikleri
8. Sıkıştırma kalıp montajında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Öncelikle bağlama civataları takılır
B) Isıtma elemanları itinalı bir şekilde boşluklarına yerleştirilir
C) Kalıbın zarar görmemesi için uygun altlıklar kullanılır
D) Ağır parçaların kaldırılmasında kaldırma araçları kullanılır
9. Montaj sırasında kalıbın en çok dikkat edilecek elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağlama plakaları
B) Destek plakaları
C) İtici pimi
D) Dişi ve erkek kalıp
10. Montajı sırasında kalıp elemanlarının doğru konumda takılması nasıl sağlanır?
A) Deneme yanılma yöntemi ile
B) Konum numara ve işaretleri ile
C) Yapım resimlerinden yararlanarak
D) Kesitlerinden yararlanarak

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili
konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz, öğretmeninizden yardım alarak
tamamlayınız.
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UYGULAMALI TEST
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Çalışma ortamını hazırladınız mı?
İş güvenliği ile ilgili tedbirlerini aldınız mı?
Isıtıcı elemanları boşluklarına uygun şekilde yerleştirdiniz mi?

Alt kalıp yarımı elemanlarını, merkezleme elemanları ile
birleştirdiniz mi?
Alt kalıp elemanlarını uygun yönde takmak için numaralandırma ve
işaretlere dikkat ettiniz mi?
Bağlama civatalarını doğru bir şekilde ağızlatıp eşit kuvvetlerle,
orantılı bir şekilde sıktınız mı?
Üst kalıp elemanlarını, merkezleme elemanları ile birleştirdiniz

mi?
Üst kalıp elemanlarını uygun yönde takmak için numaralandırma ve
işaretlere dikkat ettiniz mi?
Bağlama civatalarını doğru bir şekilde ağızlatıp eşit kuvvetlerle,
orantılı bir şekilde sıktınız mı?
Alt ve üst kalıp yarımlarını merkezleme elemanları ile
konumlandırdınız mı?
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
Süreyi iyi kullandınız mı? (4 saat)
Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri
faaliyete geri dönerek, araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tekrar ediniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
1- Üretimini ve montajını yaptığınız sıkıştırma kalıbının, termoset presleme operatörü
tarafından makineye bağlanmasını ve deneme üretimi yapmasını sağlayınız.
2- Çıkan ürünün incelenmesini sağlayarak, kalıp üretim hatası olup olmadığını tespit
ediniz. Kalıp üretim hatası bulunuyorsa gideriniz.

Plastik sıkıştırma kalıbı

Hidrolik termoset presleme makinesi
Şekil 2.36
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UYGULAMALI TEST
Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.
Değerlendirme Ölçütleri
Montajını yaptığınız sıkıştırma kalıbının plastik işleme operatörü
tarafından termoset presleme makinesine bağlanmasını sağladınız mı?
Plastik işleme operatörü tarafından deneme üretimi yapılmasını
sağladınız mı?
Üründe kalıp elemanlarının üretiminden kaynaklanan hata olup
olmadığını tespit ettiniz mi?
Üründe kalıp montajından kaynaklanan hata olup olmadığını tespit
ettiniz mi?
Varsa kalıp üretiminden kaynaklanan hataları giderdiniz mi?
Varsa kalıp montajından kaynaklanan hataları giderdiniz mi?
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
Süreyi iyi kullandınız mı? (6 saat)

Evet

Hayır

Modül değerlendirmeniz sonucunda “hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri tekrar
ediniz. Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.
DEĞERLENDİRME
Modül ile ilgili eksiklikleriniz var ise ilgili faaliyetlere geri dönerek bu eksikliklerinizi
tamamlayınız.
Modülü başarı ile tamamladıysanız öğretmeninize danışarak bir sonraki modüle
geçebilirsiniz.
Değerli öğrencimiz Sıkıştırma Kalıpçılığı 3 modülünü bitirmiş durumdasınız. Eğer bu
modülü başarı ile tamamladıysanız burada elde ettiğiniz yeterlilikleri bundan sonraki
modüller de sık kullanacağınızı unutmayınız. Bu konular birçok kez karşınıza çıkacaktır.
Bunun farkında olarak bu modülde kazandığınız yeterliliği geliştirmek ve güncel gelişmeleri
takip etmek, sizin alanınızda yeterli bir yetişmiş eleman olmanızı sağlayacaktır.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
D
C
B
A
B
D
D
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
D
B
A
A
D
D
A
D
B
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
ÖNERİLEN KAYNAKLAR




İnternette plastik kalıpları ile ilgili tanıtım yapan yerli ve yabancı siteler.
PAGEV yayınları ( Plastik Araştırma Geliştirme ve İnceleme Dergileri),
Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalıp sektörünün aylık yayınlanan dergileri.
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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