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AÇIKLAMALAR 
ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI 
Termoset Kalıplama ile Üretimde Kalıp ve Ham 

Madde Hazırlamak 

MODÜLÜN TANIMI 

Termoset transfer kalıpları, transfer kalıplarında 

yolluk, giriş ve tahliye kanalları, termoset sıkıştırma 

kalıp çeşitleri, termoset plastik kalıplarının makineye 

montajı bilgilerini kullanarak termoset plastik kalıp ve 

ham madde hazırlama yeterliliğinin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  

YETERLİK Termoset kalıplama makinelerini işe hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında termoset 

kalıplama makinelerini işe hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

 Termoset plastik kalıplarını termoset kalıplama 

makinesi üzerine uygun biçimde 

bağlayabileceksiniz. 

 Termoset plastik kalıplama makinesinde istenilen 

özellikte ürün elde etmek için ham madde 

hazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Termoset atölyesi 

Donanım: Termoset kalıplama presleri, termoset plastik 

kalıpları, el aletleri, kaldırma araçları 

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. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Termoset kalıplama makinelerinde üretimin en önemli aşamalarından birisi de kalıbı 

üretime hazırlama, bu kalıbı makineye bağlama ve kalıpta üretimi yapılacak olan ürünün 

ham maddesini uygun biçimde hazırlamaktır. 

 

İstenilen kalitede ürün elde edebilmek için termoset kalıbının özelliklerini, çalışma 

sistemi, kalıbın makineye montajı, ham maddenin hazırlanması bilgi ve uygulamalarını 

öğrenmek gerekir. 

 

Termoset Kalıplama ile Üretimde Kalıp ve Ham Madde Hazırlamak modülü, sizlere 

bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir modüldür. Bu modülde sizler, 

termoset kalıplama presine kalıpları bağlayabilecek ve bu kalıbın üretim ayarlarını 

yapabileceksiniz. Ayrıca üretimde kullanılacak olan plastik ham maddeyi 

hazırlayabileceksiniz. Bununla beraber termoset kalıplarının özelliklerini ve montajını 

yapma, termoset kalıplama ile üretilecek olan plastik ürünlerinin ham madde hazırlığı ile 

ilgili bilgileri edineceksiniz. 

 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, plastik teknolojisi alanında 

daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi hatırlatıyor, size başarılar diliyoruz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Termoset plastik kalıplarını termoset kalıplama makinesi üzerine uygun biçimde 

bağlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde termoset kalıplama presleri ile üretim yapan plastik işleme 

fabrikalarını ziyaret ederek sanayide kullanılan termoset kalıplarının çeşitlerini 

ve özelliklerini araştırınız. 

 Termoset kalıplama makinelerinde kalıpların nasıl bağlandığını araştırınız. 

 

1. TERMOSET KALIPLARINI TERMOSET 

PRESLERİNE BAĞLAMA 
 

Termoset kalıplarının makineye bağlantısı ve montajını yapabilmek için öncelikle bu 

kalıpların özelliklerini ve çalışma prosesini çok iyi bilmek gerekir. Termoset kalıplamada 

süreç makine ayarlarının yapılası ile başlayıp kalıbın bağlanması ile devam eder. Kalıbın 

prese bağlantısı ve montaj sürecinde ürünü meydana getirecek olan kalıbı çok iyi tanımak 

gerekmektedir. Termoset kalıbının tüm elemanlarını, çalışma sistemini ve üretim prosesini 

bilerek yapılan montajlar ürünü zerinde olumlu etkisi olacaktır. 

 

1.1. Termoset Kalıplarının Tanımı ve Çeşitleri 
 

Bilindiği gibi termoset polimerler, yalnızca polimerleşme ve olgunlaşma sırasında 

şekillendirilebilir. Termoset plastikler toz, tablet veya sıvı hâlde bulunur, ısıtılarak ve 

kimyasal tepkimelerle sertleşir ve sağlamlaşır. Termoset polimerlerin polimerizasyon süreci 

termo plastiklerden farklı olarak geri dönüşü olmayan bir süreçtir. Yüksek sıcaklıklarda dahi 

yumuşamaz. Bu yüzden ürün kalıp boşluğu içerisinde ısı ve basınç altında pişirilerek elde 

edilebilir. 

 

Termoset kalıbı üretim süreci içerisinde ürüne son seklini veren kısımdır. Termoset 

malzemelerin ısı ve basınç altında sıkıştırılarak şekillendirildiği, istenilen ürünü oluşturacak 

biçim ve boyutta hassas olarak işlenmiş metal plakalardan oluşan üretim materyaline 

termoset kalıbı denir. Termoset kalıp çeşitleri iki kısımdan oluşur. Bunlar: 

 

 Transfer termoset kalıpları 

 

 Sıkıştırma termoset kalıpları 

  

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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 Taşmalı 

 Yarı taşmalı 

 Taşmasız 

 

 

Şekil 1.1: Transfer kalıbı 

 

Şekil 1.2: Sıkıştırma kalıbı 

 

1.1.1. Termoset Transfer Kalıpları 
 

Transfer kalıplama tekniği ile genellikle termoset plastikler şekillendirilir. Kalıp içine 

konan plastik madde, önce ısıtılır ve akışkan hâle getirilir veya yükleme odasındaki plastik 

madde ısıtılarak akışkan hâle getirilir.  Dalıcı zımbaya basınç uygulanarak plastiğin 

kalıplama boşluğunu doldurması sağlanır. Kalıp boşluğunu dolduran plastik maddeye 

sertleşinceye kadar basınç uygulanır. 

 

Transfer kalıplarında yükleme odası, yolluk, dağıtıcı ve giriş kanalları ve kalıp 

boşluğu bulunur. Ayrıca kalıplanan parçanın kalıp içinden çıkartılmasında iticiler kullanılır. 
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Şekil 1.3: Termoset transfer kalıplama süreci 

 

Transfer veya aktarma kalıplama tekniğinde her iki kalıp yarısı aynı anda sıkıştırılır. 

Burada şu işlemler uygulanır:  

 

 Kalıplanacak plastik madde yükleme odasına doldurulur.  

 Isıtılarak akışkan hâle getirilir.  

 Dalıcı piston tarafından basınç uygulanır.  

 Basınç altındaki akışkan plastik yolluk, dağıtıcı ve giriş kanalları yardımıyla 

kalıplama boşluğuna aktarılır. 
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Şekil 1.4:Termoset transfer kalıplama  

 

1.1.1.1. Transfer Kalıp Elemanları ve Çalışma Prensibi 
 

Transfer kalıplama enjeksiyon ve sıkıştırma teknolojisinin ortak özeliklerine sahiptir. 

Transfer kelimesi bu sistemde bir enjeksiyona benzetilebilir. Basit el enjeksiyon işleminde 

olduğu gibi dalıcı bir piston vasıtasıyla kalıp içerisinde oluşturulmuş olan yükleme 

bölümünden, plastik ham madde ürün boşluklarına (cavity) yolluklardan geçerek gönderilir. 

Daha sonrada sıkıştırma kalıbında olduğu gibi plastik eriyik sıcaklık ve basınç altında 

sıkıştırılarak kalıplama süreci tamamlanır. Dolayısıyla transfer kalıpları enjeksiyon ve 

sıkıştırma kalıplarında kullanılan benzer özellikteki elemanlardan oluşur. Tabii ki bu 

elemanlar transfer kalıplama teknolojisinin farklı temel özelliklerine sahiptir. Termoset 

transfer kalıpları aşağıda anlatılan elemanlardan oluşmaktadır. 
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1.1.1.2. Transfer Kalıp Elemanları 
 Üst plaka: Kalıp üst yarımının kalıp presine bağlanmasını ve kalıp 

elemanlarının desteklenmesini sağlayan kalıp elemanıdır. 

 Dalıcı plaka: Dalıcının bağlandığı ve desteklendiği kalıp elemanıdır. 

 Destek: Üst kalıp yarımının, alt kalıp yarımına gireceği hareket alanını 

belirleyen kalıp elemanıdır. 

 Yükleme odası: Plastik ham maddenin içerisine konduğu kalıp elemanıdır. 

 Erkek kalıp plakası: Erkek kalıbın ve yolluk burcunun bağlandığı ve 

desteklendiği kalıp elemanıdır. 

 Erkek kalıp: Kalıplanacak parçanın iç kısmına şekil veren kalıp elemanıdır. 

 Dişi kalıp: Kalıplanacak parçanın dış kısmına şekil veren kalıp elemanıdır. 

 Yolluk burcu: Yükleme odasındaki plastik malzemenin dağıtıcı kanala 

aktarılmasını sağlayan kalıp elemanıdır. 

 Maça pimi: Üretilen parça üzerindeki girintilere şeklini veren kalıp elemanıdır. 

 Dişi kalıp plakası: Dişi kalıbın, maça pimlerinin ve iticilerin bağlandığı ve 

desteklendiği kalıp elemanıdır. 

 İtici pim: Kalıplanan parçanın kalıp içerisinden çıkartılmasında kullanılan kalıp 

elemanıdır. 

 Destek plakası: Alt kalıp yarımının ve itici pimlerin desteklenmesinde 

kullanılan kalıp elemanıdır. 

 

 

Şekil 1.5: Termoset transfer kalıp elemanları 
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Yolluk, dağıtıcı kanal ve giriş kanalları plastik malzemenin kalıp boşluğuna ulaşması 

için parça üzerinde açılmış olan kanallardır. Ayrıca artık çekme kanalı ve kalıp açılma çizgisi 

de (KAÇ) kalıp elemanı değil, kalıp çalışma düzlemidir. 

 
 Yolluk Burcu  

 

Yolluk burcu transfer kalıplarında yükleme odası ile dağıtıcı kanalları birbirine 

bağlayan bir kalıp elemanıdır. Yolluk burcu deliği, yükleme odasından dağıtıcı kanallara 

doğru konik olarak işlenir. Bu koniklik genellikle 2º-6º arasında yapılır. Böylece yükleme 

odasındaki akışkan plastiğe basınç uygulandığında, yolluk burcu deliğinden geçerken hız 

kazandırılmış olur. Ayrıca, kalıplama işlemi bittikten sonra yolluk burcu ve yükleme odası 

içerisinde kalan artık plastiğin, dalıcı zımbanın yolluk çekici kısmıyla çıkartılmasında 

kolaylık sağlar. 

 

Şekil 1.6: Yolluk burcu 
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 Dağıtıcı Kanallar 

 

Yolluk ile giriş kanalı arasındaki bağlantı kanalına dağıtıcı kanal denir. Transfer 

kalıplarında dağıtıcı kanalların büyük önemi vardır. Çünkü kalıplanacak plastik maddenin 

cinsine ve kalıplama hacmine bağlı olarak dağıtıcı kanalların ölçüleri değişmektedir. Birden 

fazla kalıplama boşluğu bulunan kalıplarda ana ve yardımcı dağıtıcı kanallar bulunur. Ana 

dağıtıcı kanallar 6,5 mm ile 8,5 mm genişliğinde ve 3 mm ile 6,5 mm derinliğinde trapez 

kesitlidir. Diğer yardımcı dağıtıcı kanal ölçüleri, ana dağıtıcı kanal ölçülerinden % 30 daha 

küçük yapılır. Yapım kolaylığı bakımından dağıtıcı kanallar, 6,5 mm ile 8,5 mm çapında 

dairesel kesitli olarak yapılmaktadır. Dağıtıcı kanallar genellikle kalıp açılma çizgisi (KAÇ) 

üzerine açılır. İyi bir kalıplama yapılabilmesi için dağıtıcı kanal boyları kısa olmalı, plastiğe 

akışkanlık ve hız kazandırmalıdır.  

 

Şekil1.7’da 24 adet kalıplama boşluğu bulunan bir transfer kalıbındaki 16 dağıtıcı 

kanalın doğrudan, 4 dağıtıcı kanalın ikişerli kalıplama boşluklarını beslediği gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1.7: Çoklu kalıplama boşluğunu besleyen ana ve yardımcı kanallar 

 

 Giriş Kanalları 

 

Giriş kanalları, plastik maddenin kalıplama boşluğuna belli bir hızda akmasını 

sağlayan değişik ölçü ve biçimdeki kanallardır. Giriş kanalları, kalıplama boşluğunu dağıtıcı 

kanallara bağlayan kanallardır. Giriş kanalları için standart boyutlar kesin olarak verilemez. 

Ancak, deneme sonucu bulunan yaklaşık değerler kalıp tasarımında uygulanır. 
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Giriş kanalı boyutları, genellikle kalıplanacak plastik maddenin cinsine ve kalıplama 

boşluğunun hacmine bağlı olarak değişir. Kalıplama alanı küçük olan parçaların 

üretilmesinde, giriş kanalı boyutları 1,5–3 mm genişliğinde, 0,4–1,5 mm derinliğinde 

dikdörtgen biçimde açılır. Büyük hacimli kalıplarda üretilecek yapışkan plastik maddenin 

giriş kanalı boyutları 3–12 mm genişliğinde ve 1,5–6,5 mm derinliğinde dikdörtgen biçimli 

açılır. 

 

Transfer kalıplarında kullanılan giriş kanalı çeşitleri aşağıda verilmiştir: 

 

 Keskin kenar giriş kanalı 

 Taban veya üst kenar giriş kanalı 

 Çıkıntı kenar giriş kanalı 

 Bilezik giriş kanalı 

 Disk giriş kanalı 

 Tekerlek parmağı giriş kanalı 

 Basık kenar giriş kanalı 

 Pervane giriş kanalı 

 Çoklu keskin kenar giriş kanalı 

 

 Hava Tahliye Kanalları 

 

Bütün transfer kalıplarında hava tahliye kanalları vardır. Bu kanalların boyutları ve 

kalıp içerisindeki yerleşim konumu, kalıplanacak parça boyutlarına, itici pim ve plastik 

taşıyıcılarının yerleşim planına bağlıdır. Kalıpta itici pim varsa kalıp içerisindeki hava, itici 

pim deliğinden kolayca tahliye edilebilir. 

 

Çok küçük parçaların üretilmesinde kullanılan kalıplar için çoğu kez hava tahliye 

kanalına gerek duyulmaz. Çünkü kalıp içerisindeki havanın basıncı, ölçüleri verilen parçanın 

kabul edilebilir hatayla kalıplanmasını pek etkilemez. 

 

Melamin vb. termoset plastiklerden kalıplanacak parçaların yüzeyinde, hava 

akımından meydana gelebilecek hava tahliye yolu çizgileri istenmez. Bu durumlarda, 

deneme sonucu bulunan boyutlardaki hava tahliye kanalı kalıba uygulanır. 

 

Büyük hacimli parçaların üretilmesinde kullanılan kalıplara genellikle 0,05–0,125 mm 

derinliğinde ve 3–6,5 mm genişliğinde dikdörtgen biçimde yeterli sayıda hava tahliye 

kanalları açılır. Ancak, kalıplanacak parça boyutlarına ve kalıbın hassasiyetine bağlı olarak 

hava tahliye kanalı ölçüleri büyütülebilir veya küçültülebilir. Bu ölçüler, birkaç deneme 

kalıplama işleminden sonra kesin olarak belirlenir. 

 

Hava tahliye kanallarının açılmasında dikkat edilecek noktalar aşağıda belirtilmiştir: 

 

 Kalıplama boşluğu içerisindeki en uzak köşelere, 

 Et kalınlığının azaldığı kesişme noktalarına yakın yerlere, 

 İtici pimlerin bulunduğu yerlere, 
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 Plastik maddenin kalıp boşluğunu dolduracağı en son kısımlara, 

 Plastik taşıyıcıların bulunduğu yerlere, 

 Kalıp açılma çizgisi üzerine hava tahliye kanalları açılır. 

 

1.1.1.3. Transfer Kalıplarının Çalışma Prensibi 
 

Termoset plastiklerin kalıplanmasının bir başka metodu da transfer kalıplamadır. Ham 

madde, sıkıştırma kalıplama metodunda olduğu gibi kalıp çukuruna konmaz. Yükleme 

odasında ısıtılır ve kapalı kalıp içinde akıcı hâle gelerek dalıcının ya da hidrolik silindirin 

basıncı ile kalıp içine aktarılır. Akışkan hâline gelen ham madde, kalıp çukuruna veya kalıp 

çukurlarına yolluk, dağıtıcı kanal ve giriş kanallarıyla aktarılır. Kalıp boşluğuna dolan plastik 

madde pişirilinceye (sertleşme) kadar basınç uygulanır. Termoset plastiklerin, transfer 

kalıplama metoduyla kalıplanmasının avantajları aşağıda açıklanmıştır. 

 

 Transfer kalıplama devresi, sıkıştırma kalıplamaya göre daha kısadır. 

 Çok yakın toleranslarda kalıplama yapılabilir. 

 İnce cidarlı (et kalınlığı) parçalar kalıplanabilir. 

 Maça pimi daha az zorlanır. 

 Plastik malzeme, kalıbın içine yerleştirilen parçaların etrafını daha iyi sarar. 

 

Transfer kalıbı, yükleme odalı ve dalma pistonlu olmak üzere ikiye ayrılır. 
 

 Yükleme Odalı Transfer Kalıbı 

Şekilde ön biçimlendirilmiş ham madde yüklü kalıbın açık konumu gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1.8: Yükleme odalı transfer kalıbı (açık konum) 
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Plastik ham madde, sıcak kalıp tarafından ısıtılır ve dalıcının basıncı da buna 

eklenince akıcı hâle gelir. Dalıcı aşağıya indikçe, akıcı hâldeki plastik malzeme yolluk, 

dağıtıcı kanal ve giriş kanallarından geçerek kalıp boşluğuna aktarılır. Plastik malzeme, 

pişinceye kadar, basınç altında tutulur. Yükleme odasının dip kısmında fazla plastik 

malzeme artığı kalır ve bu artığı yukarı çekebilmek için dalıcının ucuna kırlangıçkuyruğu 

kanalı açılmıştır. 

 

Şekil 1.9: Yükleme odalı transfer kalıbı (kapalı konum) 

 

Parça piştikten sonra, dalıcı yukarı doğru hareket ederek kalıp açılır. Bu sırada yolluk, 

çapının en dar yerinden kırılır. Dalıcının artık çekme kanalı yükleme odasındaki artığı ve 

yolluk burcundaki artık malzemeyi dışarı doğru çeker. Pres açılma hareketine devam eder. 

Dalıcı tablası durduğu zaman aşağı hareket başlar. Kalıbın diğer kısmı ayırma çizgisinden 

itibaren hareketine devam eder. 
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Şekil 1.10: Yükleme odalı transfer kalıbı (açılma konumu) 

 

Kalıbın tasarımına göre, kalıplanan parça kalıbın dişi kısmında kalır. Presin hareketi 

devam edince itici pimler parçayı dışarı iter. Artık malzeme, dalıcıdan yumuşak bir malzeme 

ile vurarak çıkartılır. İş parçası, kalıptan, dağıtıcıdan ve giriş kısmından kırılarak çıkartılır. 

Geriye kalan artık malzemeler bir daha kullanılamaz. Eğer gerekli ise parçanın kenarları 

temizlenir. Bütün fazla malzemeler kalıp çukurundan, yükleme odasından ve dalıcıdan 

temizlenir. Kalıp tekrar doldurulmak üzere ayırma çizgisine kadar kapatılır. Daha sonra 

Şekildeki gibi yükleme odası doldurulur ve yukarıda anlatılan işlem basamakları tekrar 

uygulanır. 
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Şekil 1.11: Yükleme odalı transfer kalıbı (çıkış konumu) 

 

Şekil 1.11’de bir başka yükleme odalı transfer kalıbı gösterilmiştir. Bu tasarımda, 

plastik malzeme yolluktan doğruca dişi kalıp içerisine akmaktadır. Dağıtıcı kanal ve giriş 

kanalı kullanılmamıştır. Plastik malzeme Şekil 1.11’de görüldüğü gibi doğrudan dişi kalıba 

aktarılacaksa yolluğun küçük çapı şekilde gösterildiği gibi yapılmalıdır. Böylece bir kırma 

noktası elde edilir ve yolluk üretilen parçanın yüzeyinden parça kopartıp parçanın 

estetikliğini bozmaz. Bu tip tasarımlarda yapılacak olan kalıplamada işlem basamakları, 

dağıtıcı ve giriş kanalı olan transfer kalıplarıyla aynı sırayı takip eder. 
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Şekil 1.12: Yükleme odalı transfer kalıbı 
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 Yükleme Odası ve Dalıcının Yapılması 

 

Yükleme odası ve dalıcının ikisi de aşınmaya karşı dayanıklı çeliklerden yapılır ve 

sertleştirildikten sonra taşlanır. Yükleme odaları ve dalıcılar, kare, dikdörtgen ve yuvarlak 

kesitli yapılır. Bu kesitin şekli aşağıdaki faktörlere göre seçilir: 

 

 Kalıplanacak parçanın şekline 

 Kalıp çukuru sayısına 

 Kalıp gövdesi içindeki mesafeye 

 

Yuvarlak kesitli yükleme odası ve dalıcılar işleme kolaylığı bakımından tercih 

edilirler. Yükleme odası ile dalıcı arasındaki tek taraflı boşluk 0,025 mm – 0,075 mm verilir. 

Yükleme odasının alanı bütün kalıplama alanlarının (kalıp boşluğu–dağıtıcı–yolluk vb.) 

toplamından % 20 - % 30 daha büyük yapılır. Yükleme odasının hacmi, kalıp boşluklarının, 

dağıtıcı kanalların ve yolluğun toplam hacimlerine 0,4–0,8 mm kalınlıkta bir artığı meydana 

getirecek kadar bir miktar eklenerek yaklaşık olarak bulunur. Yükleme odasının hacmi, 

bulunan hacmin en az iki katı olarak yapılır. Yükleme odasının derinliği, yükleme odasının 

hacminin dalıcı pistonun alanına bölünmesi ile bulunur. Plastik malzemenin daha kolay 

akması için yolluk ve yükleme odasının iç kısmının parlatılmış olması gerekir. 
 

 Dalma Pistonlu Transfer Kalıbı 

 

Dalma pistonlu transfer kalıbı, yükleme odalı transfer kalıbından farklıdır. Dalıcı 

kalıbın kendi parçası değil, kalıplama presinin bir parçasıdır. Bu dalıcının kullanılmasıyla 

yolluğa ihtiyaç kalmaz ve hedef alanının üstünde çok ince bir artık kalır. Böylece plastik 

malzeme kaybı düşük olur. Şekilde dalma pistonlu transfer kalıbı kapalı konumda, ön 

biçimlendirilmiş plastik malzemeler hedef alanı içinde ve dalma pistonu aşağıya doğru 

hareket etmek üzere gösterilmiştir. Ön biçimlendirilmiş ham maddenin, akışkan hâle 

getirilerek dağıtıcı ve giriş kanalından, kalıp boşluğuna aktarılması kalıbın ısıtılması ve 

basıncın uygulanması ile gerçekleşir. 

 

Dalma pistonlu transfer kalıplarına ham madde iki şekilde doldurulur: 

 Isıtılan ön biçimlendirilmiş ham madde hedef alanına konur. Kalıp 

kapandığı zaman, ön biçimlendirilmiş ham madde iletme silindirinin 

içerisinde yığılmış olur. Sonra kalıp tam kapanır ve dalıcı aşağıya doğru 

kendi kursunu tamamlamak üzere hareket eder. 

 Kalıp kapatılır ve ön biçimlendirilmiş ham madde kapalı kalıbın iletme 

silindirinin üstündeki açık kısmından doldurulur. Sonra dalıcı hareket 

eder ve ham maddeyi kalıba doğru iter. 
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Şekil 1.13: Dalma pistonlu transfer kalıbı 

 

1.1.1.4. Termoset Sıkıştırma Kalıpları 
 

Sıkıştırma kalıplama, termoset plastiklerin kalıplanmasında kullanılan metotlardan 

biridir. Termoset plastik malzemeler, sıkıştırma ile kalıplamada kimyasal bir değişime uğrar. 

Bu kimyasal değişim sıcaklık ve basınç uygulamak suretiyle meydana gelir. Termoset 

malzemeler sertleştikten sonra erimez ve şekil değiştiremez. Sıkıştırma kalıpları çelik 

malzemelerden yapılır. Erkek ve dişi kalıp elemanları sertleştirilmiş ve iyi parlatılmıştır. 

Kalıp yarımları hidrolik pres tablaları arasına bağlanır. Malzeme toz hâlinde veya ön 

biçimlendirilmiş hâlde sıcak durumda olan dişi kalıp içine konur. Kalıp yarımları pres 

aracılığıyla kapatılır. Kalıbın dalıcı denen erkek kısmı yardımıyla malzeme kalıbın içine 

akar. Malzeme kalıbın biçimini alması için sıkıştırma işlemine tabi tutulduğu zaman, sıcaklık 

ve basınç da kimyasal değişime sebep olur. Böylece malzeme istenilen parça biçimini alır ve 

aynı zamanda pişirilmiş olur.  
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Şekil 1.14: Termoset sıkıştırma kalıbı 

 

Termoset plastiklerin çoğu, sıkıştırma kalıplama metoduyla biçimlendirilmektedir. Bu 

metotta, büyük hacimli plastik madde daha küçük hacimli kalıplama boşluğu içersinde 120 

Cº - 360 ºC sıcaklıkta ve yaklaşık 2 kg/mm² basınçla kalıp içerisinde sıkıştırılır. Bu sıcaklık 

ve basınç altındaki kalıplama işleminde, tasarımı iyi yapılmamış kalıplarla parça üretiminin 

sağlanması mümkün değildir. Ayrıca kalıplama boşluğu içerisine konacak plastik madde 

miktarının da önceden bilinmesi gerekmektedir. Sıkıştırma kalıplarıyla üretilecek plastik 

parçanın ham maddesi kalıp içerisine ön biçimlendirme yapılmış blok, toz, talaş, boncuk 

veya sıvı hâlinde konur. Kalıp içerisine konacak plastik madde miktarı, kalıplanacak parça 

ağırlığının veya hacminin % 15 - % 30’u kadar fazla olacak şekilde ayarlanır. Sıkıştırma 

kalıpları ile ilgili bilinmesi gereken temel terimler aşağıda belirtilmiştir. 
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 Tabla: Kalıplama presinin kalıp yarımlarının bağlandığı, düz yüzeyidir. Bu 

yüzeyler sıkıştırma preslerinde genelde yatay konumdadır. 

 Dişi kalıp: Ürünün dış kısmına biçim veren kalıp elemanıdır. 

 Zımba: Ürünün iç kısmına biçim veren kalıp elemanıdır. 

 Ayırma çizgisi: İki kalıp yarımının birleşme noktasındaki düzleme denir. 

 Taşma (çapak): Ayırma çizgisinde meydana gelen fazlalık malzemedir. 

 Ön biçimlendirme: Kalıbın içine konan malzeme miktarını tam olarak 

sağlamak için malzemeye daha önce tartılı olarak istenen biçimin sıkıştırılarak 

verilmesine denir (tablet gibi). 

 Eğiklik: Dişi kalıp ve dalıcı kenarlarına verilen ve parçanın kolay çıkmasını 

sağlayan konikliktir. Eğiklik miktarı parçanın tasarımına göre değişir. 

 Hacim faktörü: Plastik malzeme hacminin, bitirilmiş parçanın hacmine olan 

oranına denir. 

 Çekme: Her plastik malzeme pişirildiği veya katılaştığı zaman çeker (büzülür). 

Malzemenin büzülme miktarı % 0.25 - % 3 arasında değişir. Dişi kalıp ve dalıcı 

büzülme faktörünü karşılayacak şekilde daha geniş yapılmalıdır. 

 Kalıplama devresi: İş parçasının tamamlanması için geçen zamanların 

toplamına denir. Kalıplama devresine, malzeme yükleme, kalıbı kapatma, 

pişirme, kalıbı açma ve sonraki yükleme için gerekli temizleme zamana 

dâhildir.  
 

1.1.1.5. Sıkıştırma Kalıp Çeşitleri 
 

Sıkıştırma kalıpları genellikle taşmalı, yarı taşmalı ve taşmasız olarak yapılmaktadır. 

 

 Taşmalı  

 

Hassas kalıplama işlemi gerektirmeyen ve parça hacminden daha fazla olan plastik 

maddenin kalıp içerisine konulduğu hâllerde taşmalı sıkıştırma kalıpları kullanılır. Bu 

kalıplarla ön biçimlendirme yapılmış blok hâlindeki plastik madde, toz, talaş ve boncuk türü 

plastik maddeler kullanılır. Kalıp yarımlarından birine ya da iki kalıp yarımına da ısıtıcı 

sistemler yerleştirilir. 
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Şekil 1.15: Taşmalı termoset sıkıştırma kalıbı 
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 Yarı taşmalı 

 

Yarı taşmalı sıkıştırma kalıplarıyla genellikle ölçü tamlığı ve yüzey kalitesinin iyi 

olması gereken parçalar kalıplanır. Ayrıca parçanın her kesitindeki homojenliğin aynı olması 

sağlanır. Kalıp yarımlarından birine ya da iki kalıp yarımına da ısıtıcı sistemler yerleştirilir. 

İki kalıp yarımı kapandığı zaman, taşmalı kalıplarda olduğu gibi malzeme kenarlardan taşar. 

Dalıcı ile dişi kalıp arasındaki boşluk çok azdır. Bunun sonucu olarak da çok ince düşey bir 

taşma meydana gelir. Şekil de yarı taşmalı sıkıştırma kalıbı gösterilmiştir.  

 

Şekil 1.16: Yarı taşmalı termoset sıkıştırma kalıbı 

 Taşmasız 

 

Taşmasız sıkıştırma kalıplarında dalıcı zımba kalıp boşluğuna, silindir–piston sistemi 

gibi tam olarak alıştırılmıştır. Dalıcı zımba ile kalıp boşluğu arasındaki tolerans çok fazla ise 

kalıp ve dalıcı zımba arasına plastik madde dolacak ve kalıplanan parça üzerinde çapak 

meydana gelecektir. Boşluğun çok az olması durumunda, kalıp boşluğunda sıkışan hava, 

parçanın tam ölçüsünde ve homojen olarak kalıplanmasını önleyecektir. Taşmasız sıkıştırma 

kalıplarıyla üretilmesi gereken parça için ilk önce kalıp içerisine, parça ağırlığının % 25 

fazlası kadar plastik madde konur. Bundan sonraki denemelerde plastik madde miktarı 

kademeli olarak artırılır. İstenilen ölçüdeki parça kalıplandığında plastik madde artırımına 

son verilir. Taşmasız sıkıştırma kalıplarının ağız kısmına 1/4º’lik açı verilir ve dalıcı 

zımbanın kalıp içerisindeki ilerlemesi kolaylaşır. Ayrıca kalıp boşluğunu dolduran havanın 

da kalıbı kolayca terk etmesi sağlanır.  
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Şekil 1.17: Taşmasız termoset sıkıştırma kalıbı 

 

1.1.1.6. Termoset Sıkıştırma Kalıp Elemanları  

 
 Dişi Kalıp: Ürünün dış kısmına biçim veren kalıp elemanıdır. 

 Dalıcı zımba: Ürünün iç kısmına biçim veren kalıp elemanıdır. 

 Üst plaka: Üst kalıp yarımının, kalıplama presinin üst kısmına bağlanmasını ve 

desteklenmesini sağlayan kalıp elemanıdır. 

 Alt plaka: Alt kalıp yarımının, kalıplama presinin alt kısmına bağlanmasını ve 

desteklenmesini sağlayan kalıp elemanıdır. 

 Erkek kalıp plakası: Dalıcı zımbanın bağlandığı ve desteklendiği kalıp 

elemanıdır. 

 Dişi kalıp plakası: Dişi kalıbın bağlandığı ve desteklendiği kalıp elemanıdır. 

 İtici pim: Kalıplanan parçanın, kalıp içerisinden çıkartılmasında kullanılan 

kalıp elemanıdır. 
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Şekil 1.18: Termoset sıkıştırma kalıbı elemanları 

 

1.1.1.7. Dişi ve Erkek Kalıpların Özellikleri  
 

Bir kalıp birçok elemandan meydana gelmiş olsa da bir ürünün şeklini tayin edecek 

olan dişi ve erkek kalıptır. Dişi kalıp istenilen ürünün dış kısmına biçim verirken erkek kalıp 

ürünün içi kısmına biçim verir. Bir bakıma kalıbın kalbi olan dişi ve erkek kalıp, diğer 

elemanlara göre daha fazla özen gösterilmesi gereken parçalardır. Çünkü bu elemanlardaki 

her türlü arıza ve hata ürüne aynen yansıyacaktır. 

 

Bilindiği gibi çalışan her parçada zorlanmalardan dolayı mutlaka aşınmalar olacaktır. 

Kalıp yarımları her çevrimde kapanıp kilitlenmekte, bu kilitlenme sırasında ise dişi ve erkek 

kalıp plakaların yüzeyleri bir birine sıkıca temas etmektedir. Ürünün oluşmasını sağlayan 

kalıp boşlukları yüksek basınçlara karşı koymalıdır. 

 

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı dişi ve erkek kalıpların daha kaliteli 

malzemelerden (çelik) yapılması gerekmektedir. Kalıbın tamamen kaliteli malzemeden 

yapılması durumunda, kalıp çok dayanıklı olur, aşınma gibi problemler en aza iner ancak, 

kalıpların yapımı bir maliyet gerektirir ve maliyet arttıkça kar düşer. Bu yüzden özellik 

gerektirmeyen kalıp elemanları daha düşük kaliteli malzemeden yapılmalıdır. 
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Dişi ve erkek kalıpları ne kadar kaliteli malzemeden yapsak ta, bu kalıp elemanlarını 

sertleştirilmeleri (su verme–ısıl işlem) gerekmektedir. 

 

Kalıplarda seri üretim yapıldığı için çoklu kalıp olarak yapılır yani bir seferde birden 

çok (parçanın boyutu bağlı olarak) ürün elde edilir. Dişi ve erkek kalıbı tek parça 

yapmaktansa bir tane dişi ve erkek kalıp plakası yapılır. Bu plakalara üretilecek ürün sayısı 

kadar dişi ve erkek maça (lokma) yapılır. Maçalar, ürünün dış kısmını (dişi) ve iç kısmını 

(erkek) oluşturacak olan kalıp elemanlarıdır. Dişi ve erkek kalıp plakalarına bu maçaların 

yerleştirilmesi için yuvalar açılır ve maçalar bu yuvalara monte edilir.  
 

Böylece dişi ve erkek kalıp için kullanılacak malzemeden tasarruf edilir. Ayrıca bir 

üründe aşınmadan veya başka bir sebepten dolayı bir problem var ise dişi veya erkek kalıbı 

komple değiştirmektense sadece hatalı üretim yapan maçayı değiştirerek sorunu ortadan 

kaldırılabilir. 
 

 

Şekil 1.19: Termoset sıkıştırma kalıbı dişi kalıp plakası 

 

1.1.1.8. Termoset Sıkıştırma Kalıbı Çalışma Prensibi 
 

Sıkıştırma kalıplarında termoset malzemelerin pişirilmesi sıcaklık ve basınç altında 

olur. Sıkıştırma kalıbının ısıtılması kalıplama işleminin en önemli noktalarından birisidir. 

Termoset malzemeler kullanılırken kalıbın ısıtılması iki amaca hizmet eder: 

 

 Sıcaklık, malzemenin yumuşamasına ve basınç altında kalıp boşluğunun şeklini 

almasını sağlar. 

 Yeterli derecedeki sıcaklık, malzemenin kimyasal değişime uğramasını ve 

sertleşmesini sağlar. 

 

Sıcaklık, malzemenin cinsine göre tecrübe ile bulunur ya da kataloglardan bakılır. 

Yüksek sıcaklık kalıplanan parçada kabarcıkların veya yanık noktaların oluşmasına sebep 

olur. Düşük sıcaklık malzemenin yeteri kadar yumuşamamasına ve kalıp boşluğunun şeklini 

almasını engeller. Ayrıca, tam pişme olmayacağından ürün dayanıksız olur. İyi bir sonuç 

alabilmek için kalıbın sıcaklığını, ham madde için gerekli olan sıcaklıktan ± 3 ºC arasında 

olması gerekir. Kalıplama sıcaklığı, sadece kullanılacak olan ham maddenin cinsine bağlı 

olmayıp, işin geometrik yapısına, kalıp tipine, plastik ham maddenin ön biçimlendirme 

şekline göre de değişir. 
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Pişirme zamanı, kalıplanacak parçanın pres altında sıkıştırılmaya başlayıp presin 

ilerlemesi durduktan, parçanın çıkarılmak amacıyla basıncın ortadan kalkmasına kadar geçen 

zamana denir. Pişirme zamanı, kullanılan ham maddenin cinsine, kalıplanacak ürünün 

şekline ve ölçüsüne göre değişir. Küçük ve et kalınlığı az olan parçaların pişirilme zamanı 

bir veya iki dakika, büyük ve et kalınlığı fazla olan parçaların pişirilme zamanı 15 dakika 

gibi uzun bir zaman alabilir. Termoset malzemelerin kalıplanmasında kullanılan kalıplar 

genellikle elektrikle ısıtılır. Elektrikle ısıtma, temizliği ve bakımının kolaylığı ve 

ucuzluğundan dolayı tercih edilir. Elektrikle ısıtmada, sıcaklığın istenilen değerlere ulaşması 

için uzun zaman gerekmesi bu sistemin dezavantajıdır. 

 

Sıkıştırma kalıplama işlemi aşağıdaki işlem basamaklarından meydana gelir. 

 

 Kalıbın açılması 

 Varsa, kalıp seti ilavelerinin ve kalıp elemanlarının yerleştirilmesi 

 Kalıp boşluğuna plastik ham maddenin doldurulması (soğuk veya ön ısıtma 

yapılmış blok, toz vb. hâlde üretilecek olan parçanın ağırlığına göre önceden 

hazırlanmış) 

 

Şekil 1.20: Kalıp açılması ve hammadde dolumu 

 

 Isıtılan kalıp içersindeki havanın, hava tahliye kanalı yardımıyla boşaltılması ve 

kalıp yarımlarının kapatılmasıdır. 

 

 

Şekil 1.21: Kalıp kapama ve sıkıştırma 
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 Termoset plastik ham maddenin kalıp boşluğunda şeklini alıncaya kadar 

ısıtılması ve basınç altında tutulmasıdır. 

 

Şekil 1.22: Sıcaklık ve basınçla kalıplama 

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

soğutulmasıdır. 

 

Şekil 1.23: Kalıp açılması ve ürünün kalıptan çıkartılması 

 Kalıp boşluğunun yabancı maddelerden arındırılması için, kalıbın temizlenmesi, 

yağlanması ve tekrar hazırlanmasıdır. 

 

Şekil 1.24: Kalıbın temizlenmesi 
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1.2. Termoset Plastik Kalıplarının Makineye Montajı 
 

Termoset kalıplarının makineye montajı yapılırken kalıp ve makine uyumluluğu göz 

önünde bulundurulur. Enjeksiyon teknolojisinde olduğu gibi makine seçiminde ve kalıbın 

makineye montajında kalıbın boyutları, ürün için gereken basınç sıcaklık hız gibi parametrik 

değerlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Termoset sıkıştırma ve transfer 

kalıpları makineye montajı şu şekilde yapılmaktadır: 

 

Resim 1.1: Termoset sıkıştırma presi 

 

1.2.1. Kalıp Yüklemesi 

 
 Makine hareketli ve sabit plakalar arasındaki açıklık değeri, toplam kalıp 

kalınlığına ek olarak kalıp teknisyeninin kendisine uygun gördüğü şekilde 

ayarlanır.  

 Termoset kalıp bağlantı alanının serbest ve makinesinin manuel konumunda 

olduğundan emin olunur. 

 Makine by-pass konumda çalışmalıdır. 

 Bağlantı plakalarının düz ve temiz olduğunu kontrol edilir.  

 Kalıp ile mengene plakaları arasında kullanılacak yalıtım plakalarının 

mengeneye bağlantısı yapılır. 

 Kalıp makinenin içine taşıyıcı sehpa vasıtası ile taşınır. Makinenin alt mengene 

plakası, yalıtım plakası üzerine kalıp yerleştirilir. Kalıbın çalışma konumuna 

göre operatörün rahat ve emniyetli çalışması sağlayacak konum seçilmelidir. 

 Kalıp alt tablasının makinenin ekseninde merkezlenmesi gerekir.  Kalıbın 

merkezleme çemberi bulunuyorsa bu çember makinenin merkezleme deliği 

içine geçirilir. Bu kalıbı merkezlenmektedir.  
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 Sabit mengene plakası üzerine yerleştirilen kalıp alt plakası bağlantısı uygun bir 

şekilde yapılır. Bağlantı için kullanılacak standart bağlantı elemanları kalıbı 

çapraz noktalardan eşit ve dengeli kuvvetle sıkmalıdır. Kalıp simdi sabit tarafta 

güvendedir. 

  Kalıp makine mengenesi sabit plakasına bağlantısı yapıldıktan sonra, makine 

hareketli plakası aşağıya indirilerek mengene plakaları kapatılır. Hareketli plaka 

tarafı, kalıbın hareketli tarafı ile temas ettiği anda, durdurulur. Kalıp üst 

grubunun bağlantısı sabit plakada olduğu gibi hareketli tarafta da yapılır. 

 Yükleme ve bağlantı süreci simdi tamamlanmıştır.  
 

1.2.2. Kalıbın Sökülmesi 
 

Kalıbın sökülmesi işlemi bağlantı sürecinin tersi bir uygulama gerektirir. Bu süreç 

kalıp kapalı konumda yapılır. Kalıp kapalı konumda iken makine manuel konuma getirilir. 

İlk sökülme işlemi üst kalıp grubundan başlanır. Daha sonra kalıp alt plakasının bağlantı 

noktaları sökülür. Artık kalıp serbest konuma getirilmiştir. Makinenin hareketli üst plakası 

kalıp üzerinden uzaklaştırılır. Makine mengene plakaları arasında serbest konuma gelen 

kalıp taşıma sehpası üzerine alınarak söküm süreci tamamlanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Atölyenizde bulunan bir termoset kalıbını makineye bağlayınız. 

 

Resim 1.2: Termoset kalıbını prese bağlama 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Makinenin ana şalterini açınız. 

 
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 
 İş önlüğünüzü giyiniz. 
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 
 İlk önce atölyenin ana şalterini daha sonra 

makinenin şalterini açınız. 

 Makine hidrolik sistemini çalıştırarak 

manuel konuma getiriniz. 

 

 Hidrolik sistem motorunu çalıştırarak by-

pass konumuna alınız. 
 Sistem basınç değerlerini kontrol ediniz. 
 Kontrol ünitesinden makineyi manuel 

konumuna alınız. 
 Kalıp yarımlarını kapalı konumunda 

taşıma masası veya sehpası üzerine alınız. 
 Termoset kalıbını kapalı konumda taşıma 

sehpası üzerine alınız. 
 Kalıp üzerinde bulunan emniyet 

takozlarını kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kalıbı termoset presinin mengene 

plakaları arasına yerleştiriniz. 

 

 Kalıp ile mengene plakası arasında 

kullanılacak yalıtım plakasını yerleştiriniz. 

 Kalıp presin alt mengene plakası üzerinde 

uygun konumda yerleştiriniz. 

 Kalıp çalışma konumuna dikkat ediniz. 

Ürünün kalıptan kolay çıkarılmasını 

sağlayacak bir konumda yerleştiriniz. 

 Kalıp alt plaka bağlantısını yapınız. 

 
 Kalıp bağlantılarında kullanılacak bağlantı 

elemanlarını alt plaka üzerinde bulunan 

kanallara yerleştiriniz. 
 Kalıp alt plakasını dört noktadan emniyetli 

olarak bağlantısını yapınız. 
 Pres hareketli plakasını kalıp üst yarımı 

grubuna yaklaştırınız ve üst plakaya 

temasını sağlayınız. 

 Termoset presinin hareketli plakasını kalıp 

üst grubuna 5-10 mm ortalama mesafeye 

yaklaştırınız. 

 Mengene plakalarını kapatarak kalıbı 

kilitleyiniz. 

 Üst plaka bağlantısını yapınız.  Bağlantı cıvataları ile çapraz olarak kalıp 

üst grubunu pres hareketli plakasına 

bağlayınız. 

 Mengene açma ve kapama mesafelerini 

ayarlayınız. 

 Mengene açma ve kapama mesafe ayarları 

için switch yerlerini bulunuz. 

 Ürünün kalıp içerisinden rahat çıkmasını 

sağlayacak mesafeyi switch yardımı ile 

ayarlayınız. 

 Isıtıcı bağlantılarını yapınız.  Isıtıcı bağlantı noktalarının kontrolünü 

yapınız. 

 Isıtıcı bağlantılarında kullanılacak 

malzemeleri (klemens, jak, priz vb.) temin 

ediniz. 

 Isıtıcı bağlantılarını sırasına uygun olarak 

yapınız. 

 İtici bağlantılarını ve mesafe ayarlarını 

yapınız. 

 İtici veya çıkarıcı pim, plakaların bağlantı 

konumlarını kontrol ediniz. 

 İtici bağlantısını yapınız, mesafe ayarlarını 

yapınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2 Makinenin ana şalterini açtınız mı?   

3 Makinenin hidrolik sistemini açarak manuel konumuna getirdiniz mi?   

4 Kalıbın kontrolünü yaptınız mı?   

5 Kalıbı kapalı konumda taşıma sehpasına yerleştirdiniz mi?   

6 Mengene plakalarının bağlantı yüzeylerini temizlediniz mi?   

7 
Kalıp ile mengene plakası arasında kullanacağınız yalıtım plakasını 

uygun olarak yerleştirdiniz mi? 
  

8 Kalıbı termoset presi mengene plakaları arasına yerleştirdiniz mi?   

9 Kalıp alt plakasına uygun olarak bağladınız mı?   

10 
Pres üst hareketli mengene plakasını kalıba yaklaştırıp temasını 

gerçekleştirdiniz mi? 
  

11 Kalıp üst plakasını uygun olarak bağladınız mı?   

12 Mengene açma kapama mesafelerini ayarladınız mı?   

13 Isıtıcı bağlantılarını kurallara uygun olarak yaptınız mı?   

14 İtici bağlantılarını ve mesafe ayarlarını yaptınız mı?   

15 Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

16 Süreyi iyi kullandınız mı?    
 

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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1-Aşağıdakilerden hangisi termoset kalıp yarımlarının ısıtılması amaçlarından birisidir? 

 

A. Ham maddenin kurutulması 

B. Malzemenin kimyasal değişime uğramasını ve sertleşmesini sağlamak 

C. Kalıp boşluğunda ürünün gazının atılması 

D. Sıcaklığın ürün üzerinde parlaklık sağlaması 

 

2-Termoset kalıplarının elektrikle ısıtılmasının en önemli dezavantajlarından birisi 

hangisidir? 

 

A. Isıtma için kolay kurulum yapılması  

B. Homojen bir ısıtma yapması 

C. Uzun zaman alması 

D. Kolay ve ucuz olması 

 

3-Kalıplanan parçanın, kalıp içerisinden çıkartılmasında kullanılan kalıp eleman hangisidir? 

 

A. İtici 

B. Dişi plaka 

C. Alt plaka 

D. Dalıcı zımba 

 

4-Kalıplarda ürünün en son şeklini veren eleman hangisidir? 

 

A. Isıtıcı kısımlar 

B. Dalıcı zımba 

C. Alt plaka 

D. Dişi plaka 

 

5-Termoset plastiklerin, transfer kalıplama metoduyla kalıplanmasının avantajlarından birisi 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A. İnce cidarlı (et kalınlığı) parçalar kalıplanabilir. 

B. Transfer kalıplama devresi, sıkıştırma kalıplamaya göre daha uzundur. 

C. Transfer kalıplama sıkıştırma kalıplama sisteminden daha karmaşıktır. 

D. Büyük hacimli parçalar transfer kalıplama ile daha kolay üretilebilir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 
Termoset plastik kalıplama makinesinin, istenilen özelikte ürün elde edecek şekilde 

ham madde hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 
 Çevrenizde termoset kalıplama presleri ile üretim yapan plastik işleme fabrikalarını 

ziyaret ederek sanayide termoset kalıplama yapan makinelerinin ham madde hazırlanması 

uygulamalarını araştırınız. 

 

2. TERMOSET PLASTİK KALIPLAMA 

MAKİNESİNDE HAM MADDE 

HAZIRLAMAK 
 

Plastik parça üretimi, termoset plastik kalıplama makinalarında, kalıbın makinaya 

bağlanması, plastik ham maddesinin ve gerekiyorsa boyanın ham madde haznesine uygun 

miktarlarda konması ve makinanın uygun ısı ve basınç ayarlarına getirilmesi ile 

gerçekleştirilmektedir. 

 

2.1. Sıkıştırma Kalıplamanın Faydaları 
 

 Yolluk, dağıtıcı ve giriş kanalları bulunmadığı için artık plastik madde miktarı 

yoktur veya çok azdır. 

 Plastik ham madde kalıp boşluğu içine toz, ön biçimlendirme yapılmış blok 

veya sıvı hâlde konulabildiği için kalıptaki aşınma azdır. 

 Plastik maddenin kalıp boşluğu içerisindeki kısa ve değişken yönlü akışkanlığı, 

kalıplama basıncının azalmasına yardımcı olur. 

 Yolluk, dağıtıcı ve giriş kanalının yapılmasına gerek olmadığı için kalıp 

maliyeti düşüktür. 

 Çok sayıda parça birden fazla kalıplama boşluğu bulunan kalıplarla aynı anda 

kalıplanabilir. 

 Sıkıştırma kalıplama işlemi otomatik olarak yapılabilir ve seri üretimde artışa 

yardımcı olur. 

 Yüksek frekanslı ve modern ön ısıtmalı sıkıştırma kalıplama metoduyla üretilen 

ürünün, et kalınlığı ve köşe kavisleri kesitleri içerisinde boşluk, gözenek veya 

hava kabarcıkları meydana gelmez. 

  

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Resim 2.1: Termoset kalıplamada kalıp ve ürünü 

 

2.2. Sıkıştırma Kalıp Tasarımında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Kalıbı oluşturan dalıcı zımba ve dişi kalıp iyi desteklenmeli ve mümkünse 

destek plakaları sertleştirilmelidir. 

 Çalışma konumunu değiştirecek kadar boşluğu bulunan itici pimler iyi 

yataklanmalıdır. 

 İtici pimler karşısındaki kalıp yarımını itiyorsa, itici pim plakası 

sertleştirilmelidir. 

 Birbirini tamamlayan iki kalıp yarımı arasındaki alıştırma boşluğu, plastik 

maddenin taşmasına engel olabilecek büyüklükte olmalıdır. 

 Kalıp açılma çizgisi (KAÇ), kalıplanan parçanın kolayca çıkabileceği konumda 

tasarlanmalıdır. 

 Et kalınlığı fazla tek parçalı dişi kalıptaki çekme payı miktarı, et kalınlığı az 

olan parçalı dişi kalıptan daha fazla olacağı göz önünde bulundurulmalı ve tek 

parçalı dişi kalıp boşluğu ilave çekme payı miktarı verilerek işlenmelidir. 

 İki kalıp yarımı arasına ayarlanabilir dayama plakası veya pimleri yerleştirilmeli 

ve böylece kalıbın fazla kapanması önlenmelidir. 

 Mümkünse kalıplanacak parça kenarında feder olmamalıdır. 

 Tasarımını yapmadan kalıp eksenine dik konumda çalışan kılavuz pimleri 

yerleştirilmemelidir. 
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Resim 2.2: Termoset kalıplama sonrası ürün kontrolü 

 

2.3. Katkı Maddeleri 
 

Birçok plastik kendilerine çeşitli özellikler kazandıran katkı maddeleriyle işlendikten 

sonra piyasaya sürülür. Belirli amaçlara yönelik katkı maddelerinin en önemlileri aşağıda 

gösterilmiştir: 

 

 Pekiştirici ve dayanım artırıcılar 

 Renklendiriciler (boya maddeleri veya pigmentler) 

 Plastikleştiriciler 

 Kaydırıcı ve işlemeyi kolaylaştırıcılar 

 Antistatikler (statik elektriklenmeyi önleyiciler) 

 Ultraviyole ışınım dengeleyiciler (UV stabilizatörler) 

 Oksitlenme önleyiciler (antioksidanlar) 

 Köpük yapıcılar (genleştiriciler) 

 Diğer katkı maddeleri (yataklarda kaymayı artırıcılar, yanmayı güçleştiriciler ve 

ısı dengeleyiciler ‘ısı stabilizatörleri’) 

 

2.3.1. Pekiştirici ve Dayanım Artırıcılar 
 

Bu katkı maddeleri plastiklerin mekanik, elektriksel ve ısısal özelliklerini yükseltir, 

boyut kararlılığı sağlar. 
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2.3.2. Renklendiriciler (Boya Maddeleri veya Pigmentler) 
 

Bunlar en önemli katkı maddelerindendir. Renklendiricilerin kullanım oranları her ne 

kadar kendi özelliğine ve plastik türüne bağlı ise de genelde sıvı olanlar için % 0,5 – 1, toz 

hâlindekiler için de % 0,1 – 0,25 kadardır. 

 

Boya maddeleri aşağıdaki özellikleri bünyesinde taşımalıdır: 

 

 Plastik içinde çok iyi dağılabilmeli ve homojen görünüm sağlamalı, ürünü etkili 

bir şekilde boyamalıdır. 

 Plastikle uyumlu olmalıdır. 

 Biçimlendirme sürecinde bozulmamalıdır. 

 Gün ışığına dayanabilmelidir. 

 Yıkanabilmeli yani yıkama ile boya çıkıp gitmemelidir. 

 Plastiğin özelliklerini bozmamalı, uyumlu olmalıdır. 

 Zehirsiz olmalıdır. 

 

2.3.3. Plastikleştiriciler 
 

Isı ve basınçla biçimlendirmede plastiğin akışını ve işlene bilirliğini kolaylaştıran, 

kırılganlığını azaltan, esnekliğini artıran katkı maddeleridir. Plastiklerle uyumlu olmalı, çok 

iyi karışabilmeli ve bünyede kalabilmelidir. 

 

2.3.4. Kaydırıcı ve İşlemeyi Kolaylaştırıcılar 
 

Genelde % 0,5 – 1 oranında kullanılan bu katkı maddelerinden başlıcaları: Mineral 

yağlar, metal stearatlar (alüminyum, çinko, kalsiyum, kurşun), yağ asidi esterleri ve 

amidlerdir. 

 

2.3.5. Antistatikler (Statik Elektriklenmeyi Önleyiciler) 
 

Plastik endüstrisinde elektrostatik yük bazı problemler doğurur. Yapışma, yanma veya 

patlamaya sebep olma gibi problemler bünyeye antistatiklerin katılmasıyla önlenir. 

 

2.3.6. Uv Işınım Dengeleyiciler (Uv Stabilizatörler) 
 

Güneş ışınları plastik malzemeyi zamanla soldurarak görünümünü değiştirir, yapısını 

etkileyerek çekme dayanımını düşürür. Plastik malzemenin içine UV dengeleyiciler katılarak 

bu problem ortadan kaldırılır. Plastik malzemeye bağlı olarak UV dengeleyicilerin kullanım 

oranı % 0,5 – 2’dir. 

 

2.3.7. Oksitlenme Önleyiciler (Antioksidanlar) 
 

Plastik malzemede polimer yapının, havanın oksijeni ve ışıma etkileriyle tahribatını 

önlemek için antioksidanlar kullanılır. Bu katkı maddelerinin kullanım oranı  % 0,1 – 2,5’tir. 
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2.3.8. Köpük Yapıcılar (Genleştiriciler) 
 

Bu katkı maddeleri katı, sıvı ve gaz haindeki bazı kimyasallar olup polimere işleme 

sırasında katıldıklarında buharlaşarak sistemden ayrılma veya bozulma ile hücresel boşluklu 

yapı meydana getirir. Daha çok polietilen, polistiren, vinil ve poliüretan plastikler için bu 

uygulama yaygındır. Kullanım oranları enjeksiyon ve ekstrüzyonda  % 0,1 – 1’dir. Köpük 

yapıcı maddeler kullanılarak rijid ve elastomer hâlinde ürünler elde edilmektedir. 

 

 

2.3.9. Diğer Katkı Maddeleri 
 

Bu katkı maddeleri plastik malzemeye ilave edildiğinde üründe (yatak) kaymayı 

kolaylaştırır, yanmayı zorlaştırır ve sıcakta bozunma dayanımını artırır. 

 

 

Resim 2.3: Termoset malzemeden(katkı maddeli) üretilmiş bazı ürünler 

 

2.4. Termoset Ham Madde Hazırlamak 
 

Üretim sürecinde bir diğer aşamada ürünün ham maddesini hazırlamaktır. Üründe 

istenilen tüm özelliklerin (fiziksel, mekanik, termik, dayanım, yalıtım vb.) standart üretim, 

kalite gibi unsurların oluşumunda ham madde hazırlığı önemli bir süreçtir.  
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Ürünün kalıplana bilirliğini ve üretimden sonra istenilen tüm özelliklerde oluşumunu 

sağlayacak termoset plastik malzeme ve katkı maddelerinin karışımının yapılması işlemine 

ham madde hazırlığı denir. Termoset ham madde hazırlamak için aşağıda belirtilen işlem 

başmakları uygulanır. 

 

 Hazırlanacak termoset ham madde katkı maddeleri belirlenir. Daha önce farklı 

bir ham madde karışımı hazırlanmışsa makine iyice temizlenir. 

 

Resim 2.4: Termoset ham madde hazırlama 

 

 Üretilecek olan ürünün özelliklerine göre karışıma ilave edilecek olan katkı 

maddelerinin özelliklerini araştırarak oranları hesaplanır. 

 Mikser kazanına alınacak olan ham madde otomatik olarak beslenecekse ilk 

önce mikser makinesi daha sonra besleme ünitesini çalıştırılır. 

 Karışım elle beslenecekse ilk önce plastik ham maddeyi daha sonra katkı 

maddelerini kazana koyarak mikser makinesini çalıştırılır. 

 Homojen bir karışım için gerekli olan zaman ayarlanır. 

 Zaman sınırlayıcı ayarlanmış olsa da sıcaklık 120 °C’nin üzerine çıkarsa 

zamanın dolmasını beklemeden karışımı soğuk mikser kazanına aktarınız. 

 Homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırma işlemi yapılır. 

 Soğuk mikserde soğutma işlemi yapılırken sıcak mikser kazanına yeni karışım 

alınıp alınmadığını kontrol edilir. 

 Soğutma işlemi karışımı yapılan ham maddeye uygulanır. 

 Karışım sıcaklığı 50 °C oluncaya kadar soğutma işlemi devam ettirilir. 

 Karıştırıcıdan ham maddeyi boşaltınız. 

 Karışımı kontrol ediniz. 

 Hazırlanan karışım ham maddeyi tozsuz, nemsiz bir ortam içerisine depolayınız. 
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Resim 2.5: Termoset ham madde kalıba doldurma 

 Hazırlanmış termoset ham madde üretim için makinede başında bulunan 

operatör tarafından hesaplanan ölçeğe göre veya otomatik dolum sistemi ile 

kalıp boşluklarına doldurarak üretime hazır hâle getirilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Fenolik (bakalit) termoset plastik malzemeden mutfak eşyası çaydanlık sapı, 

sıkıştırma kalıplama metodu ile termoset presinde, üretimi yapılacaktır. Daha önceden 

ayarlanmış olan katkı maddelerini kullanarak üretimde kullanılacak karışımı hazırlayınız. Bir 

tür termoset plastik malzeme olan fenolik (bakalit) kullanılarak çaydanlık sapı sıkıştırma 

kalıplama metodu ile termoset kalıplama presinde üretilecektir. Daha önceden ayarlanmış 

olan katkı maddelerini kullanarak üretimde kullanılacak termoset karışımını hazırlayınız.  

 

 

2.6: Mikser 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 
1. Hazırlanacak ham maddede katkı 

maddelerini belirleyiniz. 

(Plastik ham madde, dayanım arttırıcılar, 

renklendiriciler, diğer katkı maddeleri) 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Makinede daha önce farklı bir ham madde 

karışımı hazırlanmışsa makineyi iyice 

temizleyiniz. 

 Üretilecek olan ürünün özelliklerine göre, 

karışıma ilave edilecek olan katkı 

maddelerinin özelliklerini araştırarak 

oranlarını hesaplayınız, gerekirse 

öğretmeninize danışınız. 

2. Ham maddeleri karıştırıcıya 

doldurunuz. 

 Mikser kazanına alınacak olan ham madde 

otomatik olarak beslenecekse ilk önce mikser 

makinesini daha sonra besleme ünitesini 

çalıştırınız. 

 Karışım elle beslenecekse ilk önce plastik 

ham maddeyi daha sonra katkı maddelerini 

kazana koyarak mikser makinesini 

çalıştırınız. 

3. Homojen bir karışım elde edilinceye 

kadar karıştırınız. 

 Karışım esnasında sıcaklığın 120 °C’nin 

yukarısına çıkmamasına dikkat ediniz. 

 Homojen bir karışım için gerekli olan 

zamanı ayarlayınız. 

 Zaman sınırlayıcı ayarlanmış olsa da 

sıcaklık 120 °C’nin üzerine çıkarsa zamanın 

dolmasını beklemeden karışımı soğuk mikser 

kazanına aktarınız. 

4. Gerekiyorsa ısıtma kurutma işlemine 

tabi tutunuz. 

 Soğuk mikserde soğutma işlemi yapılırken 

sıcak mikser kazanına yeni karışım alınıp 

alınmadığını kontrol ediniz. 

5. Soğutma işlemine tabi tutunuz.  Karışım sıcaklığı 50 °C oluncaya kadar 

soğutma işlemini bitirmeyiniz. 

 Soğutma işlemi bittikten sonra karışımı 

emici sistemiyle doğrudan makineye 

gönderiniz. 

6. Karıştırıcıdan ham maddeyi 

boşaltınız. 

 Emici sistem yoksa karışımı çuvallara 

doldurup içine toz girmemesi için ağzını 

kapatınız. 

7. Karışımı kontrol ediniz.  Karışımı biten ham maddeyi iş bitiminde 

kontrol etmeyi unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2 
Mikserde karışımı yapılacak ham madde ve katkı maddelerini 

belirlediniz mi? 
  

3 Ham maddeleri karıştırıcıya doldurdunuz mu?   

4 Homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırdınız mı?   

5 Isıtma kurutma işine tabi tuttunuz mu?   

6 Soğutma işlemini yaptınız mı?   

7 Karıştırıcıdan ham maddeyi boşalttınız mı?   

8 Karışımı kontrol ettiniz mi?   

9 Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

10 Süreyi iyi kullandınız mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Plastik malzemede polimer yapının, havanın oksijeni ve ışıma etkileriyle tahribatını 

önlemek için ne kullanılır? 

A. Genleştiriciler 

B. Antioksidanlar 

C. Kaymayı kolaylaştırıcılar 

D. UV stabilizatörler 
 

2. Isı ve basınçla biçimlendirmede plastiğin akışını ve işlene bilirliğini kolaylaştıran, 

kırılganlığını azaltan, esnekliğini artıran katkı maddeleri hangisidir? 

A. Dayanım arttırıcı 

B. Pekiştirici 

C. Kaydırıcı 

D. Plastikleştirici 

 

3. Plastiklerin mekanik, elektriksel ve ısısal özelliklerini yükselten katkı maddeleri 

hangisidir? 

A. Pekiştirici ve dayanım artırıcılar 

B. Renklendirici 

C. Plastikleştiriciler 

D. Kaydırıcılar 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi sıkıştırma kalıplarının faydalarından birisi değildir? 

A. Kalıp maliyeti düşüktür. 

B. Kalıpta aşınma azdır. 

C. Hızlı bir üretim yapılabilir 

D. Artık plastik malzeme azdır  

 

5. Ürünün kalıplana bilirliğini ve üretimden sonra istenilen tüm özelliklerde oluşumunu 

sağlayacak termoset plastik malzeme ve katkı maddelerinin karışımının yapılması işlemine 

ne ad verilir? 

A. Kalıp hazırlığı 

B. Ham madde hazırlığı 

C. İtici mesafe ayarları 

D. Isıtıcı hazırlığı 

 

DEĞERLENDIRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Termoset kalıplama preslerinde standartlara uygun üretim yapmak için kalıp ve ham 

madde hazırlığı yapınız.  

 

2.7: Termoset kalıplama makinesi 

 

Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2 Makinenin ana şalterini açtınız mı?   

3 Makinenin hidrolik sistemini açarak manuel konumuna 

getirdiniz mi? 
  

4 Kalıbın kontrolünü yaptınız mı?   

5 Kalıbı kapalı konumda taşıma sehpasına yerleştirdiniz mi?   

6 Mengene plakalarının bağlantı yüzeylerini temizlediniz mi?   

7 Kalıp ile mengene plakası arasında kullanacağınız yalıtım 

plakasını uygun olarak yerleştirdiniz mi? 
  

8 Kalıbı termoset presi mengene plakaları arasına 

yerleştirdiniz mi? 
  

9 Kalıp alt plakasına uygun olarak bağladınız mı?   

10 Pres üst hareketli mengene plakasını kalıba yaklaştırıp 

temasını gerçekleştirdiniz mi? 
  

11 Kalıp üst plakasını uygun olarak bağladınız mı?   

12 Mengene açma kapama mesafelerini ayarladınız mı?   

13 Isıtıcı bağlantılarını kurallara uygun olarak yaptınız mı?   

14 İtici bağlantılarını ve mesafe ayarlarını yaptınız mı?   

15 Mikserde karışımı yapılacak ham madde ve katkı 

maddelerini belirlediniz mi? 
  

16 Ham maddeleri karıştırıcıya doldurdunuz mu?   

17 Homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırdınız mı?   

18 Isıtma kurutma işine tabi tuttunuz mu?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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19 Soğutma işlemini yaptınız mı?   

20 Karıştırıcıdan ham maddeyi boşalttınız mı?   

21 Karışımı kontrol ettiniz mi?   

22 Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

23 Süreyi uygun kullandınız mı?    
 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 
2 C 
3 A 
4 D 
5 A 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 
2 D 
3 A 
4 C 
5 B 

 

 

 

 

 

 

 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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