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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI Termoset Kalıplama Makinelerinde Kontrol 

MODÜLÜN TANIMI 

Termoset kalıplama makineleri üretim sistemi 

elemanlarının kontrolü, kalıp, ısıtıcı, itici bağlantıların 

kontrolü, hidrolik sistemin kontrolü bilgilerini kullanarak 

termoset kalıplama makinesinin kontrolünü yapma 

yeterliliğinin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  

YETERLİK 
Termoset kalıplama makinesinin kontrol ve 

bakımını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında termoset 

kalıplama makinelerinin kontrolünü yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Makine üretim sistemini tekniğine uygun 

kontrol edebileceksiniz. 

2. Üretim sistemi ve kalıp bağlantılarını tekniğine 

uygun kontrol edebileceksiniz. 

3. Hidrolik sistemi tekniğine uygun kontrol 

edebileceksiniz. 

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, 

 

Plastik işleme makineleri kullanılarak günümüzde çok değişik plastik malzemelerden 

ürünler üretilmektedir. Plastik, hayatımıza o kadar fazla girmiştir ki kullandığımız ürünlerin 

neredeyse tamamına yakını plastik malzemeden yapılmaktadır. Plastikten üretilen ürünlerin 

sayısı arttıkça yeni teknolojiler ortaya çıkmakta ve bu teknolojiler her geçen gün hızla 

değişmektedir. Değişen teknolojiyle daha ergonomik makineler geliştirilmekte ve bu 

makinelerin özellikleri arttıkça fiyatı da artmaktadır. Bundan dolayı bir makineden en uzun 

süre yararlanılmalıdır. Makinelerin ömrünü uzatmak, periyodik kontrol ve bakımlarını 

zamanında yapmakla başlar.  

Termoset makinelerinde kontrol modülü, sizlere bu yöndeki becerileri kazandırmak 

üzere hazırlanmış bir modüldür. Bu modülde sizler, plastik işleme makinelerinde yapılması 

gereken periyodik bakım onarım ile ilgili bilgiler edineceksiniz. Bu modülde hedeflenen 

yeterlikleri edinmeniz durumunda, plastik teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak 

yetişeceğinizi hatırlatıyor, sizlere başarılar diliyoruz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

Gerekli ortam sağlandığında termoset kalıplama makinelerinin üretim sistemini 

tekniğine uygun kontrol edebileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizde termoset kalıplama presleri ile üretim yapan plastik işleme 

fabrikalarını ziyaret ederek termoset kalıplama makinelerinde kullanılan 

rezistans özelliklerini ve montajını araştırınız. 

 Ham madde dolum ve besleme ünitesini, itici sistemlerini, mesafe sınır 

anahtarlarını (switch) araştırınız. 

 Termoset kalıplama makinelerinde üretim sistemlerinin periyodik kontrol 

sürecini araştırınız. 

 

1. TERMOSET KALIPLAMA MAKİNESİ 

ÜRETİM SİSTEMİ ELEMANLARININ 

KONTROLÜ 
1.1. Termoset Kalıplama Makinelerinde Kullanılan Rezistans 

Özellikleri ve Montajı 
 

Birçok plastik termoset sıkıştırmalı ve transfer(iletmeli) kalıplar elektrikle, buharla ve 

sıcak yağla ısıtılmaktadır. En iyi ve temiz kalıp ısıtma sistemlerinden biri olan elektrikli 

ısıtıcılar, kullanma kolaylığı bakımından en çok uygulanır. Ancak, diğer ısıtma sistemlerine 

oranla kalıp maliyetini arttırmaktadır. En etkili ısıtma metotları, dişi kalıp ve dalıcı zımba 

veya maça pimi içerisinde dolaşım yapabilen kanalların açılmasıyla elde edilir. Dişi kalıp ve 

dalıcı zımba (maça pimi) içerisine açılacak ısıtma kanalları, kalıplama yüzeyinden uygun 

olan uzaklıkta ve kalıbın çatlamasına sebep olmayacak şekilde açılması gerekmektedir.  

 

Plastik hacim kalıplarının diğer ısıtma yöntemleri sıcak sulu veya buharlı ısıtmadır. 

Kalıplarda en çok kullanılan ısıtma sistemlerinden biriside kalıpların buhar yardımıyla 

ısıtılması işlemidir. Bu sistemin kullanılma nedeni homojen bir ısıtma gerçekleştirmesi ve 

ekonomikliğidir. Kalıpların sıcak sulu veya buhar ile ısıtılması kalıbın çeşitli kısımlarına 

buhar kanalları açılarak yapılmaktadır. Buhar kanalları, mümkün olduğu kadar malzemeyi 

düzenli ısıtmak için uygun yerlere açılır. Kanallar iş parçasının etrafını dolaşacak ve 

homojen bir ısıtma sağlanabilecek şekilde delinmelidir. Buhar kanalları kalıplama 

yüzeyinden delik çapının iki veya üç katı kadar uzaktan delinmelidir.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Termoset kalıplarının ısıtılması için daha çok tercih edilen elektrikli ısıtıcı 

sistemlerdir.  Bu yüzden kalıplar daha çok elektrikli ısıtıcılarla donatılıyor.  

 

Bu amaçla uygulanan yöntemler şunlardır: 

 Kalıbın etrafına yerleştirilen ısıtıcı elemanların elektrik dirençlerinden 

yararlanma  

 Çubuk şeklindeki ısıtıcı elemanların elektrik dirençlerinden yararlanma  

 Endüksiyon akımıyla oluşturulan ısıdan yararlanma 

 

1.1.1. Kalıpların Rezistans Yardımıyla Isıtılması 
 

Kalıplar, rezistans yardımıyla ısıtma işlemi buhar ve su kanallarının açılmasında 

olduğu gibi plakalar içerisine kanallar açılıp rezistansların bu kanallara yerleştirilmesiyle 

oluşur. Rezistansların çok fazla kıvrılmaması nedeniyle kanallar plakalar üzerine açılır.  

Kullanılan ısıtıcı elemanlar: 

 

Resim 1.1: Rezistanslar 

 

 Çerçeve biçimli ısıtıcılar 

 

Bu tip ısıtıcılar, köşeli kalıpların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Isıtıcı sargılar, ince 

paslanmaz çelik saçtan yapılmış olan çerçevelere yerleştirilmiştir. Bağlantı şuko elektrik fişi 

ile sağlanır. Altta gerektiğinde bir sıcaklık ayarlayıcısı bağlama olanağı veren klemens 

vardır. Çerçevenin takılışı dört cıvatanın sıkılmasıyla olur. Bu ısıtıcılar 800 ºC yüksek 

saflıkta mika üzerine 60/15-80/20 krom-nikel tel sarılıp paslanmaz saç, pirinç saç veya bakır 

saçtan kaplanarak imal edilir. 
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Resim 1.2: Çerçeve rezistanslar 

 

 Bilezik biçimli ısıtıcı 

 

Bu tip ısıtıcılar, yalnız silindirik kalıpların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Bir sıkma 

bandı olarak yapılmışlardır. Bu tür ısıtıcı elemanlar genellikle yaklaşık olarak 3-4 W/cm² 

veya 30-40 KW/m² gücünde yapılır.  

 

Resim 1.3: Bilezik biçimli rezistanslar 

 Çubuk şeklindeki ısıtıcılar (fişek rezistanslar) 

 

Bu tip ısıtıcılar, kayıpsız olarak kalıp boşluğuna iletilmesi mümkün olacak şekilde 

kanalların içine yerleştirilip normalize edilmiştir. Çapları 12.5, 16, 20, 24, ve 32 mm’dir. Bu 

ısıtıcılar eğilebilen telden yapılır ve üstü açık olan kanalların içine yerleştirilir. Çubuk 

şeklindeki ısıtıcılar en çok 2.5 W/cm² yüklenebilmektedir. Bu tip rezistanslar takılacağı 

yerlere sıkı bir şekilde geçmesi gerekiyor. Isı transferinin çok iyi olması gerekiyor. 

Kesinlikle boşluk olmaması gerekir 
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Resim 1.4: Fişek rezistanslar 

 Seramik yalıtımlı kelepçe ve plaka rezistanslar 

 

Her türlü plastik ham maddelerinin işlenmesinde ve mamul hâle getirilmesinde, 

ekstruder makineleri ve pastik sanayinin birçok alanındaki makinelerde kullanılmak üzere 

tasarlanmış yüksek verimli, enerji tasarruflu rezistanslardır. Seramik rezistanslar isteğe bağlı 

olarak enerji giriş yeri kablolu veya fiş duylu olarak da yapılabilir. Bu rezistansların teknik 

özellikleri: Genel olarak bu rezistansların metal aksamlar paslanmaz nikel çelik, çalışma 

sıcaklığı 400 °C, kalınlık 12 mm, Volt  220 / 400 V, Watt maks. 7w / cm², direnç yalıtımı 

maks. 1200 °C statik porselen, direnç sarım teli 80 / 20 1200 °C krom nikel olarak yapılır. 
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Resim 1.5: Seramik yalıtımlı rezistanslar 

 Mika yalıtımlı kelepçe ve plaka rezistansları 

 

Plastik ham maddelerin işlenmesinde ve mamul hâle getirilmesinde, plastik ve 

ambalaj sanayinin birçok alanında kullanılmak üzere tasarlanmıştır rezistanslardandır. Mika 

yalıtımlı rezistanslar birçok şekilde imal edilir, bunlardan bazıları ise düz plaka ve daire 

şeklinde imal edilir ve isteğe göre enerji giriş yeri kablolu, klemensli, fiş duylu olarak ta 

üretilir. Bu tip rezistanslar kullanılacakları yere iyice sıkılıp ısı transferinin çok iyi bir 

şekilde yapılması rezistansların ömürlerinin uzamasını sağlamaktadır. Bu rezistanslar 

kesinlikle boşta test edilemez veya çalıştırılamaz. Bu rezistansların teknik özellikleri: Genel 

olarak bu rezistansların metal aksamlar paslanmaz nikel çelik, çalışma sıcaklığı 350 °C, 

kalınlık 3 mm, Volt  220 / 400 V, Watt maks. 3.5w / cm², direnç yalıtımı maks. 800-

1000 °C mikanit, direnç sarım teli 80 / 20 1200 °C krom nikel olarak yapılır. 

   

Resim 1.6: Mika yalıtımlı rezistanslar 

 Isıtıcı bağlantı elemanları 

 

Kalıpların rezistans bağlantılarında farklı yatlım malzemelerinden imal edilmiş çeşitli 

biçim ve boyutlarda bağlantı elemanları kullanılır. İyi bir yalıtım özelliğine sahip olan 

porselen, seramik, silikon+kauçuk malzemeler en yaygın kullanılan bağlantı elemanlarıdır 

 

Bakımlarının ucuz olması, iyi yalıtım özelliği, kolay bulunması ve değiştirilmesi, ucuz 

olması vb. etkenler tercih nedeni olmuştur. İletilecek ısı ve enerji miktarı, kalıp içerisindeki 

konumu, kullanılacak rezistansın özellikleri dikkate anlara bağlantı elemanı seçilmelidir. 
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Resim 1.7: Isıya dayanıklı silikon + kauçuk fiş, klemens ve bağlantı elemanları 

 

 Isı yalıtım plakaları 

 

Termoset sıkıştırma kalıplarında ısı kaybını önlemek, kalıp sıcaklığını dengede tutmak 

için kalıp plakaların pres tablasına temas ettiği kısımda kullanılan basınca dayanıklı yalıtım 

plakalarıdır. Genellikle elektromekanik ve termo mekanik uygulamalar için tasarlanmış 

ELISTO adı verilen mika plakalar kullanılır. Bu malzemelerin yüksek ısılarda bile mekanik 

ve termal özelliği değişmez. 

THERMOSTAR HD 160  HD 180 HD 200 HD 220 HD 250 

Yoğunluğu g/cm3 1.75 1.85 2.0 1.95 1.90 

Sıkıştırma gücü MPA 250 450 600 500 400 

İzolasyon gücü V/mm   9000 20 000 13 000 20 000 5000 

Isısal iletkenlik    W/m.K   0.3 0.3 0.26 0.3 0.28 

Su emme oranı % mg 30 mg <0.2 % 15 mg 20 mg <0.2 % 

Sıcaklık limiti oC 160 180 200 220 250 

Tablo 1.1: Teknik özellikleri 

 

Resim 1.8: Isı yalıtım plakası  

 Termokulplar (ısı ölçer) 

 

Termokupl bir çift sıcaklık ölçmeye yarayan sensörlerdir. Termokupllar -200°C’den 

2320 °C'ye kadar çeşitli proseslerde yaygın olarak kullanılır. Termokupllar iki farklı metal 

alaşımın uçlarının kaynaklanması ile elde edilen bir sıcaklık ölçü elemanıdır. Termokupl 

yapısal olarak incelendiğinde,  
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 Bağlantı kafası  

 Bağlantı klemensi  

 Koruyucu tüp  

 Eleman teli  

 İzolatör  

 Primer (İç koruyucu)  

 Flanş veya rekor gibi malzemelerden oluşur. 

 

Resim 1.9: Termokulplar 

 Eğilebilen (Flexible) ısıtıcılar  

 

Bu tip ısıtıcılar belirli bir çapa kadar bükülebilir. Kolay kurulumundan dolayı tercih 

edilen bir ısıtıcıdır. Isıtıcı kanalları kanallarının sekline uygun üç boyutlu olarak elle 

şekillendirilebilir. Genellikle silindirik kesitli olarak imal edilir. 

 

Resim 1.10: Flexible ısıtıcı 

  



 

 10 

1.1.2. Isıtıcıların Kalıba Montajı 
 

Bir rezistansı ömrünü doğru ölçülendirme, doğru güç seçimi, ısı kontrolünün doğru 

yapılması ve doğru montaj yapılması etkiler. Montajda bilinesi gereken ve dikkat edilecek 

hususlar şunlardır: 

 

 Yüksek verimli rezistanslarda (20W/cm
2
) montaj deliği H7 standardına uygun 

delinmelidir. 

 1200 
o
C’ye kadar dayanıklı olan montaj spreyi rezistansın sökülüp takılmasını 

kolaylaştırır. 

 Rezistansın sökülmesini kolaylaştırmak için karsı taraftan ufak bir delik 

delinmesi gerekir. 

 Rezistansların kablo giriş tarafına sıvı maddelerin (sprey, yağ, plastik, kalıp 

ayırıcı vs.) irmesini sağlayacak tertibat yapılmalıdır. 

 İki rezistans arasındaki mesafe 1,5 D olmalıdır. Kalıp yüzeyine de 1D 

olmalıdır(D rezistans çapı). 

 Montaja uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır. 

 Rezistans ile ısıtıcı kanalı arasında boşluk bulunmamalıdır. 

 

Şekil 1.11:Isıtıcının kalıp içersine montajı 

 Rezistans ve termokulp bağlantı uçlarında uygun bağlantı elemanları kullanılmalıdır. 

 

Şekil 1.12: Isıtıcı bağlantı uçları 
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 Flexible ısıtıcılar keskin köşeli olarak kıvrılmamalıdır. 

 Fişek rezistanslardan en iyi şekilde verim alabilmek için fişek rezistansların 

kalıba takılacağı yuva pisliklerden arındırılmış olmalıdır. 

 İdeal bir ısı kontrolü sağlamak için her göze bir ısı kontrol sistemi 

kullanılmalıdır. 

 Termokulp ile rezistans kanalları arasındaki mesafe 38 mm-51 mm aralığında 

seçilmelidir. 

 

1.2. Ham Madde Dolum ve Besleme Ünitesinin Kontrolü 
 

Çalışmaya başlayan bir üretim sisteminin sürekliliğini sağlayan iki ana faaliyet sekli 

vardır. Bunlar üretici ve destekleyici faaliyetlerdir. 

 

Üretici faaliyetler, sistem çalışmaya başladıktan sonra, pazarın ihtiyacını karşılamak 

için düşük maliyetlerde ve istenen kalitede üretim işlemlerini gerçekleştirmek ve üretimde 

standardizasyonu sağlamaktır. 

 

Destekleyici faaliyetler ise üretici faaliyetlerin yanında üretimin sürekliliği için 

yapılan destekleyici faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerden en önemlilerinden birisi kontrol ve 

muayenedir. Diğerleri ise bakım-onarım ve teknik faaliyetlerdir. 

 

Bir kişinin, duyuları ( görme, dokunma vb.) vasıtasıyla verilen bir sistemin bazı 

değişkenlerinin (parametrelerin) ideal durumları ve aynı zamanda ayrı veya beraber olarak 

bu değişkenlerin çıkış durumları hakkında bilgi alması manuel kontrol olarak 

adlandırılmaktadır. 
 

Kaliteli bir parça imal edebilmek için öncelikle parça tasarımından başlayan makine, 

kalıp, malzeme ve işlem kalitesini de kapsayan ve her kademede uygulanması gereken bir 

kontrol sistemi, sürecin içeresinde bulunmak zorundadır. Bu üretim sürecinin devamlılığı ve 

standardizasyonu için gereklidir. Aynı zamanda üretim sürecinde yapılan destekleyici 

periyodik kontroller, olabilecek hataların önüne geçmede, maliyetlerin düşürülmesinde, 

yüksek kalitede ürünler üretilmesinde yardımcı olacaktır. Prosesin uzun süreli üniform bir 

şekilde devam etmesini yaptığımız periyodik kontroller sağlayacaktır. Makine veya kalıpta 

oluşan aşınmalar veya ham madde ile ilgili problemler sistematik kontrollerde tespit edilir. 

 

Bir plastik isleme makinesinde işlemek ve bir ürün meydana getirmek için pek tabi 

plastik ham maddeye ihtiyaç vardır. Ham madde ihtiyacı sadece granül, toz, preform vb. 

hâlindeki hammaddenin makineye ulaştırılması ihtiyacı anlamına gelmez. Bunun dışında 

ham maddenin depolanması, taşınması kurutulma, gerekiyorsa boya, mastermatch veya 

başka bir malzeme ile karıştırılması işlemleri de büyük önem taşır. Bu isler için mikser, 

emici (yükleyici) gibi yardımcı ekipmanlarda mevcuttur. 
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Resim 1.13: Kırıcı, yükleyici ve mikser 

 

Granül veya toz hâldeki ham maddenin depolanma sekline göre makinelere taşınması, 

doldurulması merkezi veya dağınık olarak yapılabilir. Merkezi taşımada ham madde 

otomasyon sistemi kurularak konveyörler yardımıyla makinelere taşınır ve otomatik 

yükleyici ile makine haznesine doldurulur.  Bu sistemde insan gücüne asgari düzeyde ihtiyaç 

duyulur. Dağınık besleme sistemi klasik üretim sisteminin bir parçası olup operatör 

gerekmektedir. 

 

Resim 1.14: Merkezi ham madde yükleme sistemi 

 

Herhangi bir makine, sistem, süreç kontrolünü yaparken uymamız genel bazı kurallar 

ve bilinmesi gerekli hususlar vardır. Bunlar: 

 

 Makinenin veya sistemin çalışma prensibi bilinmeli, teknik dokümanlar 

incelenmelidir. 

 Kontrol planı hazırlanmalıdır, bu planda kontrol edilecek bütün kısımlar, 

kontrol metotları, karakteristik özellikleri vb. hususlar bulunmalıdır. 
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KONTROL PLANI 

Kontrol planı numarası: Personel Tarih/orj. Tarih/rev. 

Parça numarası: Ekip: Mühendis onay 

Parça ismi/tanımı: Onay: Kalite böl. onay 

İmalatçı firma/fabrika: İmalatçı kodu: Diğer onaylar Diğer onaylar 

Par

ça-

sür

eç 

nu

ma

rası 

Pro

ses

-

ope

ras

yon 

ism

i 

Makine

/ 

cihaz/ 

parçalar 

Karakteristikleri Öz

el 

sını

fla

ndı

rm

alar 

Metotlar 

Ürün/p

roses/

Makine 

Tolera

ns 

Ölçm

e 

tekni

ği 

Numune 

Kontr

ol 

metod

u 

Nu

. 
ürün 

prose

s 

büyü

klüğ

ü 

frek

ansı 

            

            

            

            

            

            

Tablo 1.1: Kontrol planı 

 Ön hazırlık yapılarak sisteme veya makineye özel ölçütler belirlenmelidir. 

Kontrol manuel mi, yoksa kontrol cihazları kullanılarak mı yapılacak 

seçeneğine bu aşamada karar verilmelidir. 

 Kontrolü yapacak personel ile üretimde çalışacak operatör iş birliği yapak 

koordineli çalışmalılar. 

 Sistemin özelliğine göre kontrolü makine çalışırken veya durduktan sonra 

yapılabilir. 

 Tespit edilen arızalar ve hatalar kontrol tutanağına kaydedilip ilgili birimlere 

bildirilmelidir. 

 Değişkenler (parametreler)hız, sıcaklık, basınç, ses vb. kontrol edilirken bir 

önceki üretim sonuçları ile mukayese edilmeli, gerekirse kontrol diyagramları 

hazırlanmalıdır. 

 Düzenli yapılan kontrollerin makine ömürlerini arttıracağı, üretim 

standardizasyonunu sağlayacağı, düşük maliyet ve yüksek kalite gibi getirileri 

olacağı unutulmamalıdır. 

 Sürekli olarak hata ve arıza veren kısımlar, makinelerin hareketli kısımları daha 

titiz kontrol edilmelidir, 

 Gelişen yeni teknolojilere uygun olarak kontrol sistemini süreli yenilenmeli, 

personel bu konularda eğitilmelidir.  

 Emniyet kurallarına ve iş güvenliğine uygun çalışılmalıdır, 

 Makineye veya sisteme özel proseslerin nasıl yürütüleceğini, işlerin nasıl 

yapılacağını, kontrollerin nasıl gerçekleştirileceğini ayrıntıları ile açıklayan 

belgeler incelenmelidir. 
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Şekil 1.15: Ham madde besleme sistemi 

 

Ham madde dolum ve besleme ünitelerinin kontrolü her birim ayrı olarak yapılmalıdır. 

Öncelikle ham maddenin ilk depolandığı kısım kontrol edilmelidir. Bu birimde nemli, tozlu, 

kirli vb. yabancı maddelerden arındırılmış olduğuna bakılır. Ayrıca farklı özellikte ham 

maddeler bulunuyorsa bunların karışmamış olmasına dikkat edilir. Plastik ham maddenin 

taşınmasında kullanılacak ekipmanlar kontrol edilir. 

 

Diğer bir kontrol edilmesi gereken yer mikser, dolum ve dozajlama bölümüdür. 

Depoda bunan ham madde dozajlama bölümünden geçerken gerekli katkı maddeleri 

ayarlanan dozajlarda ilave edilerek miksere gider. Bu sistemde ürünün ölçümü, tartımı ve 

karışımı gerçekleşir. Dozajlama birimi (compounding) kontrol edilerek ayar edilen 

miktarlarda katkı malzemelerini sisteme göndermesi ölçülür. Mekanik ve elektrik sistemleri 

kontrol edilir. Bu sistemde gözle yapılan kontrollerde tatmin edici sonuçlar alınamadığı 

takdirde, fiziksel ve mekanik testler kullanılarak kontrol edilebilir. Mikser plastik ham 

madde karışımı hazırlar. Öncelikle ham madde giriş ve çıkış kapakları kontrol edilir, emis 

hattında bunan borular kontrol edilmelidir. Giriş ve çıkışta bulunan filtreler kontrol edilir. 

Mikser kazanının ham maddeyle temas eden bütün yüzeyleri kontrol edilmelidir. Kapak 

güvenlik sensörleri kontrol edilir. Karıştırma panellerini, kanatlarını, burgu sistemini, bağlı 

bulunduğu yatakları, devir motoru kontrol edilir. Kontrol ünitesinde bulunan zaman, devir, 

hız ayar düğmeleri kontrol edilir z. Kurutma fırınları bulunuyorsa hava üfleme birimini, 

mekanik kısımlar kontrol edilir. 
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Şekil 1.16: Dozajlama ve karıştırma (mikser)sistemi 

 

Sıkıştırma kalıplama makinelerinde kalıp boşluğuna konacak olan termoset plastik 

ham madde hesaplanır. Hesaplanan ham maddenin deneme üretiminden elde edilen sonuçları 

incelenir. İstenilen hacim ve ağırlıkta ürün için gerekli ham madde ölçeği belirledikten sonra 

bunun hangi tartı cihazıyla oluşturulacağına karar verilir. Bu sistemin kontrolü periyodik 

olarak yapılır. Manuel olarak kalıbın doldurulacağı bir sistemde, her çevrim sürecinin 

basında ham madde miktarı hassas olarak tartılmalıdır. Üretimin sürekliliğini, ürünlerde 

standardı, toleransların dışına çıkmadan kaliteli bir üretim yapabilmek için ham madde 

dolum kontrolü her ürün için yapılmalıdır.  

 

Resim 1.17: Termoset ham madde hazırlığı 

 

Ham madde ön ısıtıcısı ve kurutma fırınları kontrol edilir. Ön ısıtıcılar prese yakın 

yerde bulundurulur. Bunlardan en çok kullanılan, dielektrik sıvılı ön ısıtıcılardır. Diğer bir ön 

ısıtıcı sistem de sıcak havalı olanıdır. Isıtıcı sistemlerinin verimini ölçüm cihazları 

kullanılarak belirlenir. Kurutma fırının resimde gösterilen bürün elemanları kontrol edilir. 

Toz filtresini, kurutma fırınında mevcut olan mıknatıs kontrol edilir. Toz filtresi dışarıdan 

gelen tozları tutarak ham maddeye karışmasını engeller. Mıknatıs ise metal özellikli 

parçaların ham madde içerisine karışmasını engeller. 
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Resim 1.18: Kurutucu  

 

Resim 1.19:Mıknatıs 

 

Resim 1.20: Toz filtresi 

1.3. Termoset Kalıplama Presi Açılma ve Kapanma Mesafesi 

Kontrolü 
 

Termoset kalıplama olayı ekstrüzyondan farklı olarak sürekli akan bir üretim biçimi 

değildir, kesik bir üretimdir. Bu nedenle ürünün kalıptan çıkması için kalıbın açılması ve 

tekrar sonraki baskı için kapanması gerekmektedir. İste bu işlemi pres hareketli ve sabit 

plakaları yapar. Dolayısıyla bu plakalar arasındaki mesafeler çalışacak kalıbın boyutlarına 

göre ayarlanır, açılma ve kapanma mesafeleri makine ayarları yapılırken girilir. 
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Termoset sıkıştırma ve transfer kalıplama preslerinde kalıp bağlantısının yapıldığı 

hareketli plaka ile sabit plaka arasındaki çalışma mesafesin kontrolü periyodik olarak 

yapılmalıdır. Makine ayarlarında girilen değerler zamanla çalışma şartlarına bağlı olarak 

değişebilmektedir. Emniyetli ve verimli çalışma mesafeleri preste korunmalıdır. Mesafe 

ayarlarında kullanılan switch, elektronik cetveller ve sensörler istenilen noktalarda pres 

tablasını yönlendirmelidir. Bu elemanların bağlantıları ve hassasiyetleri gözlenerek kontrol 

edilmelidir. 

 

 

Şekil 1.21: Termoset sıkıştırma presinin açık ve kapalı konumu 

 

Termoset transfer preslerinde üst tabla sabit plakadan oluşur. Hareketli plaka bu 

preslerde aşağıdan yukarıya doğru hareket ederek kalıplama işlemini gerçekleştirir. Dalcı 

zımba sabit plaka üstünde konumlandırılmıştır. Ham maddenin kalıp içerisinde sıkıştırılarak 

ürüne dönüştürülmesi işlemini dalıcı zımba yapar. Dolayısıyla transfer presi kalıp yarımlarını 

enjeksiyon presinde olduğu gibi kilitler. Bu preslerde pres tablalar alt ve üst açılma kapanma 

mesafeleri kontrol edilmelidir. 

 

  

Resim 1.22: Termoset transfer presi ve mesafe kontrolü  
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1.4. Termoset Kalıplama Presi Hız ve Basınç Kontrolü 
 

Makine hız ve basınç ayarları yapıldıktan sonra üretim esnasında bu değerlerin kontrol 

edilmesi gerekir. Termoset presi manuel konuma alınarak tablanın kapanma ve açılma hızı 

kontrol edilir. Yüksek girilen hız değerleri makineyi yoracağı gibi düşük hızlarda üretimin ve 

sürecin uzamasına ve maliyelerin artmasına sebep olacaktır. Bu yüzden makine hız 

değerlerinin test edilerek bulunmuş en iyi değerlerde olduğu kontrol edilmelidir. Frenleme 

hızı ve mesafesi makine otomatik konuma alındıktan sonra gözlemlenir. Transfer preslerinde 

kalıp açma ve kapama hızı ayrıca dalıcı pistonun hızı bulunmaktadır. Presin hız ve basınç 

üretimi hidrolik veya pnömatik sistem tarafından yapılmaktadır. Burada sistemin genel 

olarak hızını kısma valfleri kullanarak kontrol edebiliriz. Termoset preslerinde makine 

hızının ürün üzerinde basınç ve sıcaklık kadar etkisi ve önemi bulunmamaktadır. 

 

Bir termoset kalıbında sıkıştırma basıncı ayarlanırken kalıbın bu basıncı 

karşılayabilecek tasarımda olması gerekmektedir. Kalıplama yüksek basınç altında 

yapıldığından, kalıplar yüksek basınca dayanabilecek çelik türü metallerden yapılır. Fenol-

formaldehit, melamin formaldehit, üreformaldehitlerin kalıplanması sırasında ayrıca su açığa 

çıkar. Su veya gaz oluşumunun gözlendiği sistemlerde kalıp, sıkıştırma sırasında kısmen 

açılarak su buharlarının veya gazların dışarı çıkmasına izin verilir. Dolayısıyla sıkıştırma 

kalıplamada iki aşamada basınç uygulanır, birinci aşama basıncı uygulandıktan sonra kalıp 

açılarak sıkışmış gaz dışarıya atılır. Bu uygulanan basınç kalıplama ve pişirme basıncından 

daha düşük bir basınçtır. Bu aşamada uygulanan basınç değerleri basınç göstergesinden 

okunur ve kaydedilir. İkinci aşamada kalıplama ve ürünü oluşturacak ana basınç uygulanır. 

Pişirme zamanı, sıcaklık ve basınç ürünü oluşturan temel unsurlardır. Bu nedenle bu noktada 

basınç kontrollerinin titizlikle yapılması gerekmektedir. Kalıp içi basınç ölçümünde 

kullanılan cihaz ve sistemler takip edilerek sonuçlar istatistiki prosese kaydedilmelidir.  

 

Transfer kalıplama, sıkıştırarak kalıplamaya benzerdir. Her iki yöntemde de kapalı bir 

kalıp içerisinde bulunan polimer, ısı ve basınç etkisiyle sertleştirilir. Transfer kalıplamayı 

sıkıştırarak kalıplamadan ayıran tek fark, polimerin kalıp içerisine yerleştirilme biçimidir. 

Sıkıştırarak kalıplamada yeterli miktarda polimer doğrudan dişi kalıp içerisine konur, 

transfer kalıplamada ise basınç uygulanarak bir kanal yardımıyla kalıp boşluğuna gönderilir. 

Bu küçük ayrıntı, transfer kalıplamada kalıpların yüksek basınç altında kalmasını engeller ve 

kalıplar daha az zarar görür. Ayrıca, çok küçük ve karmaşık geometrili parçalar üretilebilir 

ve içerisine metal yerleştirilmiş ürünler kolay hazırlanır. Transfer kalıplamanın sıkıştırarak 

kalıplamaya göre, kalıp giriş kanalı ve yolluklar için fazla polimer kullanılması ve kalıpların 

pahalılığı gibi olumsuzlukları da vardır. Polimer, transfer kalıplama sisteminin transfer 

kabına (hazne) konur ve ısıtılır. Daha sonra yumuşamış polimer piston yardımı ile transfer 

kabındaki giriş kanalından, kalıp boşluğuna basınç ile gönderilir. Çapraz bağlama 

tepkimeleri tamamlanıp polimer sertleşene kadar piston kaldırılmaz ve kalıp içeriği basınç 

altında tutulur. Son aşamada piston kaldırılır, kalıp açılır ve şekillendirilmiş parça alınır. 

Bazı uygulamalarda önceden ısıtılmış polimer, transfer kabına yerleştirilerek kalıplama 

zamanı azaltılır. Transfer presinin basınç kontrolleri yapılır. Kabul edilebilir bir kalıplama 

süreci, basınç, hız, sıcaklık, zaman parametreleri oluşturulduktan sonra, kontrol uygulamaları 

ile süreç değişiklik olmadan devam yeteneğine sahip olacaktır.  
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Sekil 1.23: Sıkıştırma presi 

 

1.5. Hava Emme Sisteminin Kontrolü 
 

Hava emme sistemi genellikle transfer kalıplama işleminde kalıp boşluğu içindeki 

havayı boşaltmak amacıyla uygulanır. Böylece, kalıplanacak parça içerisindeki hava 

boşlukları önlenmiş olur. Hava emiş siteminin çalışması ve devre elemanları kontrol edilir. 

 

Şekil 1.24: Hava emiş sistemi 
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1.6. İtici Sisteminin Kontrolü 
 

Kalıp açıldıktan sonra ürün itici yardımıyla kalıptan dışarı atılır. Makinede bulunan bir 

itici sistemi parçaya zarar vermeden kalıptan dışarıya çıkarabilmelidir. Birden çok parçayı 

kalıptan çıkarırken parçalar üzerinde dengeli bir kuvvet dağılımı sağlamalıdır. Ayrıca iticinin 

hızı ve basıncıda dikkat edilmesi gerek bir husustur. Termoset preslerinde itici sistemleri 

genellikle hidrolik olarak hareket etmektedir. Ama mekanik ve elektriksel olarak çalıştırılan 

sistemlerde vardır. İtici sistemi sürekli hareket den bir yapıda oldu için özellikle bağlantı 

kısımları, yağlama yapan parçaları, piston ve silindir, contalar, keçeler kontrol edilmelidir. 

Çalışması gözlenerek ses yapan kısımlar varsa tespit edilmeli, kontrol tutanağın yazılmalıdır. 

 

Şekil 1.25: Transfer presinde itici sistemi  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Termoset sıkıştırma ve transfer kalıplama makinesinde üretim sistemi elemanlarını 

kontrol ediniz. 

 

Termoset sıkıştırma ve transfer presi 

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. 

 Termoset kalıplama makinesi 

sıcaklık değerlerinin kontrolünü 

yapınız. 

 Termoset makinesinde üretimi yapılacak ürünün 

hammadde sıcaklık değerlerini öğreniniz. 

  Makin kontrol ünitesinden sisteme girilmiş olan 

sıcaklık değerlerini kontrol ediniz. 

 Makinenin sıcaklıklarını kontrol ediniz. 

 Rezistans bağlantılarının 

kontrolünü yapınız. 

 Rezistans bağlantı yerlerini tespit ediniz. 

 Rezistans ile kablo bağlantılarının sıkılık veya 

gevşekliğini, kullanılan yalıtım elemanına dikkat 

ediniz.  

 Ham madde dolum ve besleme 

ünitesini kontrol ediniz. 

 Ham maddenin depolandığı yeri ve kullanılan 

tasıma, dolum sistemini öğreniniz. 

 Besleme ünitesinin çalışma sistemini öğreniniz. 

 Hammadde hazırlama için kullanılacak mikseri, 

kullanılacaksa kurutma fırının çalışma 

sistemlerini öğreniniz. 

 Manuel besleme yapılarak hammadde makineye 

doldurulacaksa, tartı ve ölçü aletlerini emin 

ediniz. 

 Termoset kalıplama presi açılma 

ve kapanma mesafesinin 

kontrolünü yapınız. 

 Kalıp çalışma kursunun mesafesini öğreniniz. 

  Makine alt ve üst tabasında bulunan swich(sınır 

anahtarları) yerlerini tespit ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Makineyi manuel konumda alt ve üst bölgelere 

getirerek mesafeyi ölçünüz. 

 Termoset kalıplama presi hız ve 

basınç kontrolünü yapınız. 

 Termoset kalıplama makinesini hız ve basınç 

değerlerini öğreniniz. 

 Makine hızını ve basıncının hangi kısımdan 

ayarlandığını öğreniniz. 

 Kalıplama basınç değerlerini, açılma ve kapanma 

hızlarını öğreniniz. 

 Termoset kalıplama presi itici 

sisteminin kontrolünü yapınız. 

 Termoset sıkıştırma ve transfer makinelerinde 

kullanılan itici sistemini özelliklerini öğreniniz. 

 İtici sisteminin kalıba bağlantı noktasının yerini 

ve bağlantı biçimini öğreniniz. 

 İtici sisteminin kontrolü için makine katoloğunu 

inceleyiniz.  

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Makinenin ana şalterini açtınız mı?   
3. Termoset kalıplama makinesi sıcaklık değerlerinin kontrolünü yapınız 

mı? 
  

4. Rezistans bağlantılarının kontrolünü yapınız mı?   

5. Hammadde dolum ve besleme ünitesini kontrol ettiniz mi?   
6. Termoset kalıplama presi açılma ve kapanma mesafesinin kontrolünü 

yaptınız mı? 
  

7. Termoset kalıplama presi hız ve basınç kontrolünü yaptınız mı?   

8. Termoset kalıplama presi itici sisteminin kontrolünü yaptınız mı?   

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. Aşağıdakilerden hangisi termoset sıkıştırma ve transfer kalıplama makinelerinde 

kullanılan ısıtma sistemlerinden birisi değildir? 

A) Sıcak buharla 

B) Sıcak suyla 

C) Sıcak yağ ile 

D) Elektrikle 

 

2. Termoset kalıplarının ısıtılmasında en yaygın olarak kullanılan, kolaylığı ve 

temizliğinden dolayı tercih edilen ısıtma sistemi hangisidir? 

A) Yağ ile 

B) Su ile 

C) Buhar ile  

D) Elektrikle 

 

3. Kalıplarda en etkili ısıtma, hangi kalıp elemanlarında kanal açılarak yapılır? 

A) Dişi plaka 

B) İtici 

C) Alt plaka 

D) Maçalar 

 

4. Kalıplarda iyi bir ısıtma için en çok hangi hususa dikkat edilmelidir? 

A) Hızlı bir ısıtma 

B) Temiz bir ısıtma 

C) Homojen bir ısıtma  

D) Ekonomik bir ısıtma  

 

5. Köşeli kalıpların ısıtılmasında kullanılan rezistans aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Bilezik biçimli ısıtıcılar 

B) Çerçeve biçimli ısıtıcılar 

C) Fişek rezistanslar  

D) Seramik yalıtımlı rezistanslar 

 

6. Termoset sıkıştırma kalıplarında ısı kaybını önlemek, kalıp sıcaklığını dengede tutmak 

için kullanılan makine elemanı hangisidir? 

A) Elisto yalıtım plakası 

B) Klemesler 

C) Rakorlar 

D) Seramik yalıtımlı rezistanslar 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Kalıplarda sıcaklık ölçmek içim kullanılan elman aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rezistanslar 

B) Klemesler 

C) Manometre 

D) Termokulp 

 

8. Sistem çalışmaya başladıktan sonra, pazarın ihtiyacını karşılamak için düşük 

maliyetlerde ve istenen kalitede üretim işlemlerini gerçekleştirmek ve üretimde 

standardizasyonu sağlamaktır için yapılan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tüketici faaliyet 

B) Destekleyici faaliyet 

C) Üretici faaliyet 

D) Ekonomik faaliyet 

 

9. Üretimi sürekliliği için yapılan kontrol, bakım-onarım, teknik faaliyetler nasıl bir 

faaliyet biçimidir? 

A) Tüketici faaliyet 

B) Destekleyici faaliyet 

C) Üretici faaliyet 

D) Ekonomik faaliyet 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi makine üretim sistemi kontrollerinden birisidir? 

A) İtici sistemi 

B) Maçaların kontrolü 

C) Isıtıcıların kontrolü 

D) Hidrolik sistemin kontrolü 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 

Termoset plastik kalıplama makinesinin üretim sistemi ve kalıp bağlantılarını 

tekniğine uygun kontrol edebileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizde termoset kalıplama presleri ile üretim yapan plastik işleme 

fabrikalarını ziyaret ederek sanayide termoset kalıplama yapan makinelerinin 

kalıp, ısıtıcı, itici bağlantılarının kontrolü uygulamalarını araştırınız. 

 Kalıp kapama basıncı ve maçalı sistemlerin kontrolü uygulamalarını araştırınız. 

 

2. TERMOSET KALIPLAMA PRESLERİNDE 

KALIP BAĞLANTILARININ KONTROLÜ 
 

2.1. Kalıp Bağlantılarının Kontrolü 
 

Kalıbın makineye bağlanmasında kullanılan mekanik, hidrolik, pnömatik, hızlı 

mengene, bağlantı sistemleri ve yeni gelişen teknolojik sistemler kullanılmaktadır. Bu 

sistemlerle kalıplar makineye güvenli olarak bağlanabilir. Kalıp üç aşamada taşıma, hareket 

ettirme ve bağlama şeklinde makineye yerleştirilip bağlanır. Plastik islemede kalpların 

makineye taşınması, bağlanıp, sökülmesi uygulamaları üretim içeresinde önemli bir yeri 

vardır. Verimli ve kaliteli bir üretim için bu uygulamaların teknolojisine uygun olarak 

yapılması ve kontrollerinin zamanında yapılması gerekmektedir. 

 

 

Resim 2.1: Kalıbın makineye bağlantısı 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Genellikle yaygın olarak mekanik mengene sistemi ile termoset kalıpları makineye 

bağlanmaktadır. Bu sistemde bağlantıda tabla üzerinde bulunan ”T” slot kanallarından 

faydalanılır. Bağlantı için standart cıvata, somun, bağlantı pabucu, saplama gibi makine 

elemanları kullanılır. Ayrıca hızlı kalıp bağlantı sistemlerde kullanılmaktır. Yeni gelişen 

teknolojilere paralel olarak hassas kalıp bağlantı, tasıma ve kaldırma sistemlerde gelişmekte 

ve sanayi kullanımında yaygınlaşmaktadır. Bütün bu kalıp bağlantı sistemlerin periyodik 

kontrolleri yapılmalıdır. 

 

Resim 2.2: Kalıp bağlantısı 

2.2. Hava Tahliye Kanalları ve Kontrolü 
 

Bütün termoset sıkıştırma ve transfer kalıplarında hava tahliye kanalları vardır. Bu 

kanalların boyutları ve kalıp içerisindeki yerleşim konumu kalıplanacak parça boyutlarına, 

itici pim ve plastik taşıyıcıların 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 hava basıncı, ölçüleri verilen parçanın kabul edilebilir hatayla 

kalıplanmasını pek etkilemez. 

 

Melamin vb. termoset plastiklerden kalıplanacak parçalar 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 biçiminde yeter sayıda hava tahliye 

kanalları açılır. Ancak, kalıplanacak parça boyutlarına ve kalıbın kapanma hassasiyetine 

bağlı olarak hava tahliye kanalı ölçüleri büyütüle bilir veya küçültülebilir. Bu ölçüler, bir kaç 

deneme kalıplama işleminden sonra kesin olarak belirtilir. Kalıplama boşluğu içerisindeki en 

uzak köşelerde. Plastik taşıyıcıların veya et kalınlığının azaldığı kesişme noktalarına yakın 

yerlerde. Yan iticilerin bulunduğu kısımlarda. Plastik maddenin kalıp boşluğunu dolduracağı 

en son kısımlarda, Plastik taşıyıcıların bulunduğu kısımlarda, itici pimlerin çevresinde,  kalıp 

açılma çizgisi (K.A.Ç.) üzerinde hava tahliye kanalları açılır. 
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Hava tahliye kanallarının görevini tam olarak gerçekleştirmesi için periyodik 

kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Öncelikle daha önceden hazırlanmış olan kontrol 

listesi incelenerek belirlenen ölçütlere göre kanallar kontrol edilir. Bir önceki üretim formları 

gözden geçirilir. Hava tahliye kanallarından kaynaklana bilecek hatalar varsa tespit edilir. 

Kalıp açık konumda iken hava tahliye kanallarına bakılır. Kontrol elle, gözle ve ölçme 

kontrol aletleriyle yapılır. Özellikle kanallarda çapaklanma ve tıkanma oluşumları kontrol 

edilir, bu kısımlarda plastik malzeme girişi meydana gelmiş mi, bakılır. Kontrol sentilleri 

kullanılarak hava taliye kanallarının boyutları kontrol edilir. 

 

Şekil 2.3: Hava tahliye kanalı kesiti 

2.3. Isıtma Sistemi Bağlantılarının Kontrolü 
 

Bir termoset parçasının sıkıştırma kalıp tasarımı ve kalıp imalatında kaliteli parçalar 

üretmek için minimum hurda, mümkün olduğu kadar kısa bir döngü için olduğunu göz 

önünde tutmak önemlidir. Bu hedeflere ulaşmak için tek tip bir kalıp sıcaklığı ve düzgün 

havalandırılmış bir kalıp gerekir. Ayrıca en önemlisi uniform (tek tip, her yerde aynı özellik 

gösteren) kalıp sıcaklıklarının kalıpta olmasıdır. 

 

Tek tip (uniform) bir kalıp sıcaklığı her yarım kalıp sıcaklığı (± 3 ° C üretim içinde) 

kalıp yağı veya buhar ile ısıtılan tüm yerler için aynı olduğu anlamına gelir. Bu elektrikli 

kartuş ısıtıcılar ile ısınan kalıplarda 6 °C kadar değişebilir. Üniform sıcaklığa sahip bir kalıp 

ile kalıp çekirdeğinin daha kolay doldurulması ve daha az çarpılmanın meydana gelmesi, 

geliştirilmiş boyutsal kararlılık ve düzgün bir yüzey görünümü ile parçaların üretilmesini 

sağlayacaktır. Tek tip bir kalıp sıcaklığı ulaşmak kalıp ısıtma yöntemi bağlıdır. 

 

Buhar veya yağlı sistemle ısıtılan bir kalıpta üniform bir sıcaklık meydan gelecektir. 

Çünkü bu sistemde kullanılan ısı kaynağı kalıbı sabit bir sıcaklıkta saklar. Ancak, bir ısı 

kaynağı olarak kullanılan yağlı ısıtma sistemi, buharlı sistemin sadece yarısı kadar etkilidir. 

Bu nedenle, bir kalıp ısı yağı kullanırken istenen kalıp sıcaklığından daha yüksek yağ 

sıcaklığına ayarlamak gereklidir. 
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Elektrikle ısıtılan kalıpları düzgün üniform bir ısıda tutmak çok daha zordur. Çünkü 

bu elektrik kartuşlu ısıtıcılar devamlı olarak kesintili (on off) bir çevrimde çalışır. Bu 

ısıtıcılar kaynağında büyük bir ısı üretir. Ama bu ısıyı üniform olarak kalıbın gerekli 

kısımlarına yayabilmelidir. Kalıp merkezi normalde herhangi bir ek ısı eklemeden yeterince 

sıcak olması nedeniyle kalıp merkezinde bir ısıtıcı konumlandırılması tavsiye edilmez. 

Derinliği ve yüksekliği fazla olan kalıplarda alt ve üst plakalara da ısıtıcı gerekebilir. Kalıp 

her bir yarısı kontrol etmek için en az bir termokupl olmalıdır. Büyük kalıpların, her kalıp 

yarısında bir termokupl fazla olması tavsiye edilir. 

 

Bu termokupla kontrol daha düzgün uniform kalıp sıcaklıklarına neden olur. Resimde 

gösterilen Termokupl, "A" ve "B" plakaları arasında yer almalıdır, mümkünse iki ısıtıcı 

arasındaki mesafe 32 mm-38 mm den az olmamalıdır. Bu termokupl deliğinin kenarından, 

kartuş ısıtıcı deliğinin kenarına ölçülen mesafedir. Bu mesafe çok önemlidir. Çünkü 

mesafeler çok yakın olduğu için termokulp kalıp istenilen sıcaklığa gelmeden ısıyı 

kapatacaktır. Termokulp ile ısıtıcılar arasında çok uzak mesafeler olması durumunda da aşırı 

ısınmalar ve geç soğumalar meydana gelecektir. Aynı şekilde, bu mesafe termokupl 

konumlandırmak için iyi bir uygulama değildir, temokulp kalıp dış yüzey sıcaklığı algılar. 

Mümkün olduğu kadar bu konumlandırmalar kalıp içerisinde 38 mm-51 mm mesafe 

aralığında olmalıdır. Bu nedenle orada alınan sıcaklıklar daha istikrarlı bir dış etkilerden 

daha az duyarlı olacaktır. 

 

Şekil 2.4: Isıtıcı kanallarının konumu 
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Isıtma sistemi ve bağlantılarının periyodik olarak kontrollerin yapılması üretim 

sürecinde önemli bir unsurdur. Endüstri ürünlerinin genel özelliklerinden biriside çalışma 

ömürlerinin ve yıpranma durumlarının olmasıdır. Bu ürünlerden en çok yıpranan ve zamanla 

özelliğini kaybeden ısıtıcılar ve bağlantı elemanlarıdır. Eğer uzun bir periyotta istenilen 

kalitede bir üretim istenyorsa bu ürünlerin periyodik kontrol ve muayenelerini yapılmak 

zorundadır. Kontroller sonucunda elde edilen sonuçlara göre ısıtıcıların ve bağlantı 

elemanlarının bakım, onarım, gerekiyorsa değişimleri gerçekleştirilir. 

 

Resim 2.5: Isıtıcı rezistanslar 

 

Termoset kalıplarında bulunan ısıtıcı sistemi ve bağlantılarının kontrolü periyodik 

olarak, manuel veya kontrol mekanizmaları yardımıyla, sistemde kullanılan elemanların 

teknik kataloglarından faydalanılarak yapılır. Manuel kontrolde rezistans ve termokulp 

bağlantıları elle ve gözle incelenerek eksiklik ve arızalar tespit edilir. Klemensler, prizler, 

bağlantı vidaların konumları, eksiklikleri ve sıkılıkları uygun tornavidalarla kontrol edilir. 

Kullanım ömrünü tamamlamış olanlar belirlenir.  

 

 

Resim 2.6: Isıtıcı rezistansların elle kontrolü 

Isı kontrol sisteminde kullanılan termokulplar ve ısı sensörlerinin ölçümleri cihazlarla 

yapılarak test edilir. Görevini yerine getiremeyecek durumda olanlar kontrol listesine 

yazılarak bakıma alınır.  
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Kalıp üretim sırasında gözlemlenir. Isı değerleri sıcaklık kontrol ünitesinde okunur. 

Üniform kalıp sıcaklığının oluşumu araştırılır. Kalıbın her yerinde dengeli bir sıcaklık 

oluşumu yoksa öncelikle rezistans bağlantıları ve daha sonra rezistanslar kontrol edilmelidir. 

Gerekiyorsa rezistanslar kalıp içerisinden sökülmeli ve mekanik ve termik ölçümleri 

yapılmalıdır. 

 

Isıtıcıların konumlandırıldığı kanallar ve yuvalar içerisinde paslanma, korozyon 

oluşumları araştırılır, plastik tozlar, kimyasal ürünler, sprey vb. yabancı maddeler kontrol 

edilir. Rezistans bağlantı uçları, çaplar kumpaslarla ölçülmelidir. 

 

 

Resim 2.7: Isıtıcı rezistansların ölçü kontrolü 

Isıtıcı kabloları, ısı kontrol ünitesi dijital panosu, pano üzerindeki kablo bağlantıları 

kontrol edilir.  

 

Isıtma sistemi buharlı bir sistem ise buhar sıcaklıklar,  kapalı devre yağlı sistem ise 

yağın ısısı ölçülerek kontrol edilmelidir. 

 

2.4. İtici Bağlantılarının Kontrolü 
 

Kalıplanmış olan ürün kalıp içeresinden itici pimler vasıtasıyla çıkarılır. İtici sistemi 

bulunmayan bir kalıptan genellikle parçanın dışarıya çıkarılması mümkün değildir. Bazı 

büyük hacimli parçaları kalıp içerisinden pres operatörü elle çıkarıp alabilir. Sıkıştırma ve 

transfer kalıplama makinelerinde ve kalıplarında itici sistemi ve grubu alt kısımda bulunur. 

Makine itici sisteminde bulunan aşağı yukarı hareket eden piston kalıp itici grubuna 

bağlantılıdır. Genellikle hidrolik sistemle çalışan itici sistemi bağlı bulunduğu kalıp itici 

plakasını tahrik ederek ürün alıp çekirdeğinden dışarı atılır. 

 

 İtici pistonun, kalıp itici plakasına bağlantısı bulunan cıvata, pim ve somunlar 

kontrol edilir. Aşınma, bozulma, kırılma vb. tespit edilen kısımlar ve arızalar 

kontrol tutanağına yazılır. 

 İtici mesafeleri kontrol edilir. 

 İtici basıncı, hızı makine basınç göstergesinden veya kontrol ünitesinden uygun 

olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Kalıp itici pim yuvalarındaki aşınmalar, çapaklanmalar, oluşan boşlukların 

toleranslar içinde olup olmadığı incelenmelidir. 

 İtici pimlerin yüzeyleri, pim plaka bağlantıları, itici geri çekme yayları kontrol 

edilerek eğilme, çatlama, şişme vb. oluşabilecek hatalar, arızalar tespit 

edilmelidir. 
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Resim 2.8: Kalıp itici sistemi 

 

2.5. Kalıp Kapama Basıncının Kontrolü 
 

Termoset plastik malzemeler sıkıştırma ile kalıplamada kimyasal bir değişime uğrar. 

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

sıkıştırma preslerinde, kalıbın alt yarımında bulunan dişi kalıba plastik ham madde 

doldurulur. Silindirin kuvvetiyle üst kalıp yarımı aşağıya doğru hareket ederek, alt kalıp 

yarımına baskı oluşturarak ham maddeyi 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 ürünü kalıp 

boşluğundan çıkarır. Böylece bir termoset kalıplama çevrimi tamamlanmış olur. Dolayısıyla 

sıkıştırma termoset kalıplarında transfer kalıplamada veya termoset enjeksiyon kalıplamada 

olduğu gibi kalıp kilitleme yoktur. Kalıp kapama basıncı sistem basıncı veya basınç kontrol 

valfinden ayarlanan miktardır. Ortalama 70 N/mm2 (MPa)- 140 N/mm2 (MPa ) aralığında 

bir kalıp kapama basıncı uygulanır 

 

Termoset transfer ve enjeksiyon kalıplamada ise plastik hammadde Termoset silindir 

içerisine gelir, ısıtılır ve yumuşar. Yaklaşık 140 N/mm2 (MPa ) basınçla kalıp içerisine 

enjekte edilir. Kalıbın yaklaşık % 90’ı doldurulur. Sonra basınç 70 N/mm2 (MPa) düşürülür. 

Bu basınçta 10-15 saniye tutulur. Kalıp daha önceden yaklaşık 150-200 0 C ısıtılır. Bu 

sıcaklıkta polimerizasyon işlemi devam eder “network ağ u” oluşumuna fırsat tanınır. 

Böylece yapı termoset yapıya dönüşür. Eriyik hâline gelen termoset malzeme kalıp 

boşluğunda yüksek bir basınçla kalıplandığı için kalıp açılmaması ve çapak oluşmaması için 

kilitleme yapılır. Kalıp kapama ve kilitleme basınçları makine üzerinde bulunan basınç 

göstergelerinden okunmaktadır. Bu göstergeler  uygun basınç değerlerini kontrol etmeyi 

sağlayacaktır. Kontrol ünitesinden ayarlanmış olan kalıp kapama basınçları basınç 

göstergesinden (manometre) kontrol edilmelidir. Kalıp üzerinde bulunan basınç emniyet 

takozları kontrol edilmelidir. İstenilen kalitede üretim yapabilmek için kalıp kapama 

basınçlarının kontrol edilmesi ve uygun olması sağlanmalıdır.  
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2.6. Maçalı Sistemlerin Kontrolü 
 

Kalıp yarımlarının açılıp kapandığı ve kalıplanan ürünün açılma düzlemi üzerinde 

meydana gelen çizgiye “kalıp ayrım çizgisi (KAÇ)” denir. Plastik termoset kalıplarında en az 

bir veya daha fazla kalıp ayrım çizgisi bulunabilir. Kalıplanan ürünün şekil ve ebatlarına 

göre, kalıbın birden fazla açılma çizgisi bulunabilir.  

 

Resim 2.9: Kalıp maça sistemi 

Açılma çizgisi sayısına göre de kalıplar birkaç parçaya ayrılır. Ayrıca kalıplanacak 

parçanın biçimi, üretim sayısı, parçaya verilecek eğim açısı, boyutsal toleranslar, termoset 

kalıplama metodu, parçanın estetik görünüşü, ön kalıplama işlemleri, parça içerisine 

konulacak plastik taşıyıcılar, hava tahliye kanalı, parça kalınlığı, kalıplama boşluğu sayısı, 

yerleşim planı ve giriş kanalı tipine göre kalıp açılma çizgisi sayısı belirlenir. Ürün üzerinde 

kalıp ayrım düzlemlerine dik eksenlerde figürler varsa bunlara ters açılar (undercut) denir. 

Bu bölgelerin kalıplanabilmesi için “maça” adı verilen sistemler kullanılır. Maça bağlantı 

elemanları, maça yuvaları, kalıp çekirdeği içeresinde kalan kısımlar, hareketli kayıt ve kızak 

kısımları, maça kitleme sistemi, yaylar, çekici boynuzlar ve hareket mesafeleri kontrol 

edilmelidir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Termoset sıkıştırma ve transfer preslerinde üretim sistemini ve kalıp bağlantılarını 

kontrol ediniz. 

 

Transfer kalıbı 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp taşıma ve makine bağlantı 

sisteminin kontrolünü yapınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Kalıp tasıma ve bağlantı elemanlarının çalışma 

sistemlerini ve özeliklerini öğreniniz. 

 Kalıp bağlantılarının presin hangi kısımlarından 

ve nasıl yapılması gerektiğini öreniniz. 

 Kalıp tasıma ve makineye yerleştirmede 

kullanılan yeni teknolojileri öğreniniz.  

  Termoset kalıbı ürün gözlerini 

(cavity) ve kalıp elemanlarını 

kontrol ediniz. 

 Termoset kalıbının ürünü oluşturacak olan 

gözleri(cavity), maçaları ve diğer kalıp 

elemanların özelliklerini öğreniniz. 

 Özellikle kalıp çekirdeği(cavity) ve maçaların 

yüzeylerini kontrol ediniz. 

 Kalıp elemanlarının birbirleri ile olan 

bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Termoset kalıbı ısıtma kanalı ve 

bağlantılarının kontrolünü yapınız. 

 Kalıp ısıtma sistemini öğreniniz. 

 Kalıp ısıtmada kullanılan rezistansları veya 

sıcak yağ, buharın özelliklerini öğreniniz. 

 Isıtma kanallarının kalıba uygunluğunu ve 

ısının üniform dağıtılmasının kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 34 

 Termoset kalıbının mengene 

bağlantı noktalarını kontrol ediniz. 

 Kalıbın makineye hangi mengene sistemiyle 

bağlanacağını öğreniniz. 

 Kalıp bağlantılarını kontrol ediniz. 

 İtici bağlantılarını kontrol ediniz.  İticileri ve bağlantılarını kontrol ediniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Kalıp taşıma ve makine bağlantı sisteminin kontrolünü yapınız mı?   
3. Termoset kalıbı ürün gözlerini (cavity) ve kalıp elemanlarını kontrol 

ettiniz mi? 
  

4. Termoset kalıbı ısıtma kanalı ve bağlantılarının kontrolünü yapınız 

mı? 
  

5. Termoset kalıbının mengene bağlantı noktalarını kontrol ettiniz mi?   

6. İtici bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

7. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

8. 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. Aşağıdakilerden hangisi kalıpların makineye bağlanmasında kullanılan sistemlerden 

birisi değildir? 

A) Mengene sistemi 

B) Hidrolik ve pnömatik sistemler 

C) İtici sistemi 

D) Hızlı kalıp bağlama sistemleri 

 

2. Kalıplarda kullanılan ve en yaygın olarak kullanılan bağlama sistemi hangisidir? 

A) Hidrolik sistemler 

B) Mengene sistemleri 

C) Pnömatik sistemler 

D) Hızlı bağlama sistemleri 

 

3. Termoset sıkıştırma ve transfer kalıplarında üründe hava kabarcığını engellemek ve 

gaz çıkısına sağlamak için ne yapılmıştır? 

A) Hava tahliye kanalları 

B) İtici pimleri 

C) Maçalar 

D) Isıtıcı kanalları 

 

4. Makine üretim sistemi ve kalıplarda üretimin istenilen performansta devam etmesi için 

periyodik olarak yapılması gereken faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Test yapmak 

B) Ölçme 

C) Deneme üretimi 

D) Kontrol 

 

5. Termoset kalıplarında uygun bir kalıp sıcaklığı elde etmek için hangi sistemin 

kullanılması daha uygundur? 

A) Buharlı ısıtma  

B) Yağlı ısıtma 

C) Elektrikle ısıtma 

D) Sıcak su ile ısıtma 

 

 

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–3 
 

 

Termoset plastik kalıplama makinesinin hidrolik sistemini tekniğine uygun kontrol 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde termoset kalıplama presleri ile üretim yapan plastik işleme 

fabrikalarını ziyaret ederek sanayide termoset kalıplama yapan makinelerinin 

hidrolik sistemlerini araştırınız. 

 Termoset kalıplama makinesinin hidrolik sisteminin kontrolü uygulamalarını 

araştırınız. 

 

3. TERMOSET KALIPLAMA PRESLERİNDE 

HİDROLİK SİSTEM KONTROLÜ 
 

Hidrolik sistem, elektrik motorunun tahrik ettiği hidrolik pompa ile akışkana belirli bir 

basınç yani kuvvet ve belirli bir hareket yani debi sağlayarak ve bu hidrolik enerji ile 

doğrusal(silindirler), dairesel (hidro motorlar) ve açısal (adım motorları) hareketin üretildiği 

sistemdir. Hidrolik sitemler üç ana kısımda meydana gelir: 

 

 Hidrolik ünite(Enerji besleme birimi): burada hidrolik enerji üretilir, yani 

akışkana bir kuvvet ve akış kazandırılır. Hidrolik ünitede diğer sistemlere göre 

basit ama mükemmel bir emniyet sistemi vardır. Tahrik biriminden herhangi 

birinde aşırı zorlama olduğundan tüm sistemi emniyete alabilir. 

 Enerji kontrol birimi(Valfler): Bu bölümde alıcıların ve sistemin kontrolü 

sağlayacak valfler bulunur. Valfler sayesinde alıcılara istenilen hareket 

yaptırılabilir. 

 Tahrik birimi(Alıcılar): Bu bölümdeki parçalar hidrolik ünitenin ürettiği 

hidrolik enerjiyi valflerin yani kontrol biriminin istediği şekilde harekete çevirir. 

Bu hareketi silindirler doğrusal harekete, hidro-motorlar dairesel harekete 

çevirir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 3.1: Hidrolik sistem 

3.1. Hidrolik Yağ Seviyesi ve Sıcaklığının Kontrolü 
 

Hidrolik sistemlerde yağ seviyesi ve yağın sıcaklığı depo üzerinde bulunan 

(termometre)sıcaklık ve seviye göstergesiyle kontrol edilir ve ölçülür. Yağ tankı, sistem için 

gerekli olan yağın depolandığı yerdir. Silindir hareketlerinden ve sıcaklık değişimlerinden 

dolayı, sistemin ihtiyacı olan yağ miktarı çalışma boyunca değişiklik göstermektedir. Bu 

değişimde, yine yağ tankı tarafından karşılanır. 

 

Yağ tankındaki yağ seviyesi, sistemin ihtiyacı olan yağ miktarındaki bu değişimden 

dolayı çok önemlidir. Değişimler göz önünde tutulmadan tanka koyulacak yağ, çalışma 

boyunca yeterli olmayabilir ve sistem yağsız kalabilir. Genel bir kural olarak, tank kapasitesi 

pompanın dakikada basabileceği yağ miktarını en azından 3-4 misli olmalıdır. Aksi takdirde 

silindirler toplandığında, dönen yağ tanka sığmayabilir. Ayrıca, tank kapağı ile yağın üst 

seviyesi arasında daima bir boşluk bulunmalıdır. Yağ tankının bir diğer görevi de geniş 

yüzeyi vasıtasıyla bir ısı yayıcı olarak çalışma boyunca ısınan yağı soğutmaktır. Bu soğutma 

tek başına yeterli olmaz ise sisteme ayrıca bir yağ soğutucusu koyulur. Yağ tankı, genellikle 

çelikten yapılır ve bağlantılar kaynaklıdır. Tankın içi, kullanılmadan önce mutlaka kaynak 

cüruflarından ve yabancı maddelerden temizlenmelidir. Bu işlem kumlama (sand blasting) 

ile yapılır. Tank yeterince temiz olmaz ise pompa arızaları kaçınılmazdır. Dolayısıyla tank 

üzerinde bulunan yağ sıcaklık ve seviye göstergesinden hidrolik yağının kontrolü yapılarak 

seviye ve ısısının istenilen seviyelerde tutulması sağlanmalıdır. 

 

Resim 3.2: Hidrolik depo sıcaklık ve yağ seviye kontrolü 
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3.2. Valflerin Kontrolü 
 

Hidrolik sistemlerde yağın akış hızını, yönünü, basıncını kontrol eden elemanlara 

‘valf’ denir. Bu sistemlerde genellikle kullanılan dört çeşit valf bulunmaktadır. Bu valfler 

basınç kontrol valfi, yön kontrol valfi, emniyet valfleri ve çek valflerdir.  

 

Basınç kontrol valfleri, sistem içindeki yağ basıncını kontrol ederler.  Basınç kontrol 

valfleri bir hidrolik sistemde kullanılmazsa artan yağ basıncı hidrolik pompalara valflere yağ 

hattına veya iş yapan elemanlara yani silindir ve hidro-motorlara zarar verebilir. 

 

Ana emniyet valfi hidrolik sistemlerde daima ilk valftir ve maksimum çalışma 

basıncını kontrol ederek sistemi aşırı yağ basıncına karşı korur. Bir ana emniyet valfi, 

pompanın tüm debisini yeniden yönlendirerek sistemin düşük basınç tarafına gönderebilecek 

kapasiteye sahip olmalıdır. Yapısına bağlı olarak bir ana emniyet valfi maksimum basıncı % 

5 -% 20 arasında kontrol edebilir.   

 

Yön kontrol valfleri, hidrolik devre içindeki yağın akış yönünü düzenler. Bir yön valfi, 

yağ kontrol edebilen herhangi bir valf olabilir. Yön valfleri yağın akışını kontrol etme 

şekillerine, ayrıca tasarım ve kullanım amaçlarına göre çeşitli sekilerde yapılır. 

 

Çek valfler, yağ akışını kontrol eder. Yön kontrol valfi olarak kullanılan çek valflerin 

yapıları çok basittir. Bilye veya popet yağın basıncı ile oturdukları yuvadan çıkarak sadece o 

istikamette yağın akışına izin veririler, hiçbir şekilde ters akışa izin verilmez. Bütün bu 

valflerin çalışmaları, bağlantı konumları, sızdırmazlık elemanları, üzerinde bulunana bobin 

veya kumanda mekanizmaları kontrol edilmelidir. 

 

Resim 3.3: Hidrolik valfler 
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3.3. Hidrolik Bağlantılarını ve Hortum, Boruları Kontrolü 
 

Tüm hidrolik sistemlerde, elemanlar arasında yağı taşımak için boru, hortum ve 

bağlantı parçalarından oluşan bir yağ hattı kullanılır. Bu hat, genellikle hem uygun 

biçimlerde kıvrılabilen sert çelikten mamul borulardan hem de lastikten mamul esnek 

hortumlardan oluşur. Boru ve hortumlar diğer elemanlara rakorlar yardımıyla bağlanır. Yağ 
hattı ve rakorlar, hidrolik sistemlerde en az diğer elemanlar kadar önemli olup yağ nakli 

için sistemin verimini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ömrünü de kısaltır. 

 

Borular paslanmaz çelik ve hafif metallerden yapılır. Sert çelikten yapılan borular ya 

çekme ya da dikişlidir(kaynaklı).Dikişli borular, yüksek basınçlar için kullanılmaz. Çünkü 

büküldükleri zaman dikiş yerinden yarılarak sızdırma yapabilir. Bükülürken uygun bir pres 

yardımıyla bükülmelidir. 

 

Hortumlar, hidrolik sistemlerde hareketli elemanları birbirine bağlamak için kullanılır. 

Yağ basıncının sürekli değiştiği yerlerde, basınç değişimi ile bir gevşeyip bir gerilen hortum, 

rakorların sürekli gevşemesine neden olur. Örneğin, hidrolik silindirler çalışma esnasında 

açılıp kapandıklarından dolayı, yağ giriş ve çıkış hattı için boru bağlantısı uygun değildir. 

Ayrıca vibrasyonlu yerlerde de yağ transferi için boru yerine hortumlar kullanılır. Hidrolik 

şok darbelerinin olduğu yerlerde hortum kullanılması kaçınılmazdır.  
 

Hidrolik sistemlerde, elemanları birbirine bağlamak için, rakor tabir edilen bağlantı 

elemanlarından faydalanılır. Rakorlar ham hortum ve boruların birbirlerine hem de bunların 

diğer elemanlara bağlanması için kullanılır. Rakorlar vida bağlantılı veya geçmeli olabilir. 

Sonuç olarak termoset preslerinin hidrolik sistemlerinde kullanılan boru, hortum ve bağlantı 

elemanlarını kontrol ederek olası hataların önüne geçmiş olunur. 

 

Resim 3.4: Hidrolik hortum ve bağlantıları 

3.4. Hidrolik Basınç Göstergelerini (Manometreler) Kontrolü 
 

Manometreler (basınç göstergeleri), sistemdeki yağ basıncının düzenli olarak kontrol 

edilmesi için pompadan sonra gelen basınç hattına ve devredeki diğer kritik basınç 

noktalarına sabit olarak takılırlar. Gerektiğinde kontrol edilen yağ basınç noktaları için ise 

seyyar manometreler kullanılır. Basınç göstergeleri kontrol edilmelidir. 
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Resim 3.5: Hidrolik basınç göstergeleri (manometreler) 

3.5. Hidrolik Pompanın Kontrolü 
 

Hidrolik pompalar, kendilerini tahrik eden motor tarafından iletilen enerjiyi hidrolik 

çalışma enerjisine dönüştürür. Pompalama hareketi tüm pompalar için aynıdır. Tüm 

pompalar, emiş ağzında artan bir hacim basma ağzından azalan bir hacim yaratır. 

Pompalama hareketini yapan elemanlar bununla birlikte tüm pompalarda aynıdır.  

 

Endüstriyel hidrolikte kullanılan pompaların diğer tüm pompalardan en önemli 

ayrıcalığı pozitif iletimli olmalıdır yani bu tip pompalarda emilen yağ basılmak zorundadır. 

Böylece basılan yağın önünde direnç söz konusu olduğunda basınç oluşacaktır. Bir hidrolik 

sistem tasarlanırken öncelikle hareket elemanlarının (hidrolik silindir ve motor) boyutları 

hesaplanır daha sonrada öngörülen basınç ve debiyi sağlayacak güç ünitesi (dairesel motor 

ve hidrolik pompa) büyüklükleri belirlenir. Sistemde kullanılan motor kontrol edilerek debisi 

ölçülmelidir.  

 

Resim 3.6: Hidrolik pompa 
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3.6. Yağ Soğutma Sisteminin Kontrolü 
 

Sistemde oluşan ısının, bir yağ soğutucusu ile dağıtılması gerekir. Yağ soğutucusu 

hava veya su soğutmalı olabilir, yağ dönüş hattına veya ayrı bir soğutma devresine 

bağlanabilir. Ayrı bir filtrasyon devresi kullanılıyorsa filtrenin ve soğutucunun aynı hat 

üzerinde bulunması uygun olur. Hidrolik sistemlerde yağın çalışma sıcaklığı, normal olarak 

75 °C’yi geçmemelidir. Yağın 50-55°C arasında kalması tavsiye edilir. Yağ soğutucularında 

kontrol, bir termostatik anahtar ile sağlanır. Soğutucu kapasitesinin sistemde bulunan yağın 

10 dakikada içinde devredebilmesi için yeterli olması gerekir. Yağ soğutucu ünitelerin 

kontrolü yapılarak soğutma dereceleri hidrolik yağını istenilen sıcaklık seviyesinde tutması 

sağlanmalıdır. 

 

Resim 3.7: Hidrolik yağ soğutucu ünite 

3.7. Yağ Filtrelerinin Kontrolü 
 

Hidrolik sistemlerde yağ, kir ve diğer yabancı maddeler ile elemanlardan aşınmış 

metal parçalardan temizlenmelidir. Aksi hâlde, özellikle pompalar için her an potansiyel bir 

tehlike söz konusudur. Filtrelemenin amacı, kirlenen akışkanda bulunan belli bir 

büyüklüklerdeki parçaları ayıklamaktır. Bu parçaların hepsini süzmek gerekmez. Hidrolik 

pompa ve motorlarda tavsiye edilen süzme hassasiyeti, 10 mikrondur. 

 

Yağın arındırılması için hidrolik devrede kullanılan elemanların gerektirdiği yağ 

temizliğini sağlamak amacıyla önemli yerlerde filtreler kullanılır.  Yağ filtrelerin kontrol 

edilerek sisteme yabancı maddelerin girişi önlenmelidir. 

 

Resim 3.8: Hidrolik yağ filtresi 
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3.8. Hidrolik Pistonları ve Tahrik Elemanlarının Kontrolü 
 

Hidrolik silindirler doğrusal hareketler ile kuvvet iletimi sağlar. Pistona uygulanan 

basınç ile oluşan kuvvet piston kolu tarafından itme ya da çekme kuvveti olarak kullanılır. 

Silindir kuvveti etki altında bulunan yüzey ile çalışma basıncına bağlıdır. Silindire yağ 

gönderildiğinde piston hareket etmeye başlar ve yağ piston ile pompa arasında sıkışmaktadır. 

Sıkışma yağ basıncının artmasına neden olmaktadır bu arada silindirin diğer tarafı kumanda 

bloku üzerinden depoya bağlanmıştır ve buradaki daha önceden kalan yağ ayarlanan basınca 

geldiğinden sonra basınç aynı değerde kalmakta fazla olan yağ depoya dönmektedir. Bu 

arada makine iş yapmaktadır. 

 

Hidrolik motorlar ise hidrolik sistemin çalışma enerjisini mekanik dönme enerjisine 

çevirir. Bütün silindir ve motorlar kontrol edilerek makinenin verimli olarak çalışması 

sağlanır. 

 

Resim 3.9: Hidrolik tahrik elemanları (silindir ve motor)  

3.9. Hidrolik Sistem Basıncının Kontrolü 
 

Hidrolik sistemin çalışma basıncını ünite üzerinde veya termoset presi gövdesine 

yerleştirilmiş olan manometre üzerinden kontrol edilebilir. Hidrolik sistem boş konumda ve 

güçte çalışırken basınç değerlerinin uygunluğu kontrol edilmelidir. 

 

 

Resim 3.10: Hidrolik sistem basınç göstergesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Termoset sıkıştırma ve transfer makinelerinde bulunan hidrolik sistemi kontrol ediniz. 

 

Hidrolik ünite 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hidrolik yağ seviyesi ve sıcaklığı 

kontrol ediniz.  

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Hidrolik yağ özelliklerini öğreniniz. 

 Depo yağ seviye ve sıcaklık göstergesinin 

uygun çalışma değerlerini öğreniniz. 

 Valflerin ( emniyet valfi, basınç 

kontrol valfi, oransal valf, yön kontrol 

valfleri) kontrolünü yapınız. 

 Plastik isleme makinelerinin hidrolik 

sistemlerinde kullanılan valflerin özeliklerini 

ve çalışma sistemlerini öğreniniz. 

 Oransal valfin, yön kontrol valflerinin, 

emniyet valfi ve basınç kontrol valfin 

bağlantı şekillerini öğreniniz. 

 Hidrolik sistemde kullanılan valflerin 

kontrol listesine uygun olarak kontrolünü 

yapınız. 

 Hidrolik hortum ve boru bağlantılarını 

kontrol ediniz. 

 Hidrolik sistemde kullanılan boru ve 

hortumların bağlantı istemlerini öğreniniz.  

 Boru ve hortum bağlantılarında kullanılan 

rakorları özelliklerini öğreniniz. 

 Sistem çalışma basıncının boru ve 

bağlantılar üzerindeki etkilerini, olabilecek 

kaçak ve sızıntıların sonuçlarını öğreniniz. 

 Hidrolik basınç göstergelerini 

(manometreler) kontrol ediniz. 

 Hidrolik sistemde kullanılan basınç 

göstergelerinin çalışma özelliklerini v 

yerlerini öğreniniz. 

 Manometrelerden makine kalıplama anında 

ve boş konumunda basınç değerlerini 

kontrol ediniz. 

 Hidrolik pompa ve motorları kontrol 

ediniz. 

 Pompanın özelliklerini ve debisini öğreniniz. 

 Pompanın kontrolünü yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yağ soğutma sistemini kontrol ediniz. 

 Yağ soğutma sisteminin özelliklerini ve 

çalışma sistemini öğreniniz. 

 Soğutma sistemi bağlantılarını ve çıkış 

noktasında yağın sıcaklığını kontrol ediniz. 

 Yağ filtrelerini kontrol ediniz. 

 Hidrolik sistemlerde kullanılan yağ filtreleri 

özelliklerini öğreniniz. 

 Sistem içeresinde kullanılan filtreyi 

teknolojisine uygun olarak kontrol ediniz. 

 Hidrolik pistonları ve tahrik 

elemanlarının kontrolünü yapınız. 

 Termoset makinelerinde kullanılan hidrolik 

silindir, piston ve diğer tahrik elemanları 

öğreniniz. 

 Hidrolik pistonların ve silindirlerin 

bağlantıların kontrol ediniz. 

 Hidrolik sistem basıncını kontrol 

ediniz. 

 Makine istem basıncının minimum ve 

maksimum değerlerini öğreniniz. 

 Hidrolik ünite çıkış hattına giden ve dönüş 

hattından gelen basınç göstergelerinden 

basınç değerlerini okuyunuz. 

 Sonuçları kontrol tutanağına kaydediniz. 

 

  



 

 45 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Hidrolik yağ seviyesi ve sıcaklığı kontrol ettiniz mi?   
3. Valflerin ( emniyet valfi, basınç kontrol valfi, oransal valf, yön kontrol 

valfleri) kontrolünü yaptınız mı? 
  

4. Hidrolik hortum ve boru bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

5. Hidrolik basınç göstergelerini (manometreler) kontrol ettiniz mi?   

6. Hidrolik pompa ve motorları kontrol ettiniz mi?   

7. Yağ soğutma sistemini kontrol ettiniz mi?   

8. Yağ filtrelerini kontrol etiniz mi?   

9. Hidrolik pistonları ve tahrik elemanlarının kontrolünü yapınız mı?   

10. Hidrolik sistem basıncını kontrol ettiniz mi?   

11. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

12. 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. Hidrolik sistemlerde alıcıların ve sistemin kontrolünü sağlayan birim aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Enerji kontrol birimi 

B) Hidrolik enerji besleme birimi 

C) Elektrik kontrol birimi 

D) Tahrik birimi 
 

2. Hidrolik ünitenin ürettiği enerjiyi kullanarak hareket üreten birim aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Enerji kontrol birimi 

B) Hidrolik enerji besleme birimi 

C) Elektrik kontrol birimi 

D) Tahrik birimi 

 

3. Hidrolik bir sistemde sıcaklık ve yağ seviyesini gösteren termometre hangi sisteme 

monte edilmiştir? 

A) Manometre 

B) Hidrolik silindir 

C) Hidrolik depo 

D) Valfler 

 

4. Hidrolik sistemlerde yağın akış hızını, yönünü, basıncını kontrol eden elemanlara ne 

ad verilir? 

A) Pompa 

B) Valf 

C) Manometre 

D) Filtre 

 

5. Hidrolik sistemlerde yağı taşımak ve elamanlar arası geçişini, bağlantısını sağlamak 

için kullanılan elemanlara ne ad verilir? 

A) Piston ve silindir 

B) Oransal valf 

C) Yön kontrol valfi 

D) Boru ve hortum 

 

6. Hidrolik sistemdeki yağ basıncının düzenli olarak kontrol edilmesi için, pompadan 

sonra gelen basınç hattına ve devredeki diğer kritik basınç noktalarına konan eleman 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pompa 

B) Valf 

C) Manometre 

D) Filtre 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Hidrolik sistemlerde silindirin görevi nedir? 

A) Doğrusal hareket 

B) Dairesel hareke 

C) Açısal hareket 

D) Hız kontrolü 

 

8. Hidrolik sistemlerde yağın temizlenmesi için hangi elemanlar kullanılır? 

A) Valfler 

B) Filtreler 

C) Soğutucular 

D) Boru ve hortumlar 

 

9. Hidrolik sistemlerde yağda oluşan ısının dağıtılması için kullanılan birim hangisidir? 

A) Valfler 

B) Filtreler 

C) Soğutucular 

D) Boru ve hortumlar 

 

10. Kendilerini tahrik eden motor tarafından iletilen enerjiyi hidrolik çalışma enerjisine 

dönüştüren birim hangisidir? 

A) Pompa 

B) Valf 

C) Manometre 

D) Filtre 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

Termoset kalıplama makinelerinde standartlara uygun üretim yapmak için makine 

üretim sistemini, kalıp ve bağlantılarını, hidrolik sistemin kontrolünü yapınız. 

 

Termoset kalıplama makinesi 

Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Makinenin ana şalterini açtınız mı?   
3. Termoset kalıplama makinesi sıcaklık değerlerinin kontrolünü 

yapınız mı? 
  

4. Rezistans bağlantılarının kontrolünü yapınız mı?   

5. Ham madde dolum ve besleme ünitesini kontrol ettiniz mi?   
6. Termoset kalıplama presi açılma ve kapanma mesafesinin 

kontrolünü yaptınız mı? 
  

7. Termoset kalıplama presi hız ve basınç kontrolünü yaptınız mı?   

8. Termoset kalıplama presi itici sisteminin kontrolünü yaptınız mı?   
9. Kalıp taşıma ve makine bağlantı sisteminin kontrolünü yapınız 

mı? 
  

10. Termoset kalıbı ürün gözlerini (cavity) ve kalıp elemanlarını 

kontrol ettiniz mi? 
  

11. Termoset kalıbı ısıtma kanalı ve bağlantılarının kontrolünü 

yapınız mı? 
  

12. Termoset kalıbının mengene bağlantı noktalarını kontrol ettiniz 

mi? 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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13. İtici bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

14. Hidrolik yağ seviyesi ve sıcaklığı kontrol ettiniz mi?   
15. Valflerin ( emniyet valfi, basınç kontrol valfi, oransal valf, yön 

kontrol valfleri) kontrolünü yaptınız mı? 
  

16. Hidrolik hortum ve boru bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

17. Hidrolik basınç göstergelerini (manometreler) kontrol ettiniz mi?   

18. Hidrolik pompa ve motorları kontrol ettiniz mi?   

19. Yağ soğutma sistemini kontrol ettiniz mi?   

20. Yağ filtrelerini kontrol etiniz mi?   

21. Hidrolik pistonları ve tahrik elemanlarının kontrolünü yapınız mı?   

22. Hidrolik sistem basıncını kontrol ettiniz mi?   
23. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   
24. Süreyi uygun kullandınız mı?   

 
DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 
2 D 
3 A 
4 C 
5 B 
6 A 

7 D 

8 C 

9 B 

10 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 
2 B 
3 A 
4 D 
5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 
2 D 
3 C 
4 B 
5 D 
6 C 

7 A 

8 B 

9 C 

10 A 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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