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AÇIKLAMALAR 
KOD 543MOO274 
ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI Termoset Kalıplama Makinelerinde Üretim Ayarları 

MODÜLÜN TANIMI 

Termoset kalıplama makinelerinde pres ayarları, 

termoset plastiklerin ısı ve basınç altında setleştirme 

prosesi, termoset kalıplama makinelerinin sıcaklık ve 

basınç ayarları ve kalıpların ısıtılması 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 

Gerekli ortam sağlandığında termoset kalıplama 

makinelerini işe hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Termoset plastik kalıplama makinesinin pres 

ayarlarını kurallara uygun olarak yapabileceksiniz.  

2. Termoset sıkıştırma plastik kalıplama makinesinin 

istenilen özellikte ürün elde edecek şekilde sıcaklık 

ve basınç ayarlarını yapabileceksiniz. 

3. Termoset transfer plastik kalıplama makinesinin 

istenilen özellikte ürün elde edecek şekilde sıcaklık 

ve basınç ayarlarını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye 

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. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Termoset kalıplama presine bağlanan termoset kalıbında istenen özelliklerde üretim 

yapmak için makine ayarları yapılarak termoset kalıplama presi teknolojik kurallara uygun 

olarak devreye alınmalıdır. 

 

Her ürün için farklı bir kalıp ve her kalıba uygun bir termoset kalıplama presi 

seçilmelidir. Kalıplar, boyutları ve üretilecek ürüne göre farklı özelliklere sahiptir. Termoset 

kalıplama presi, her kalıp bağlandığında kalıp ve ürüne uygun olarak ayarlanmalıdır. 

Termoset kalıplama presi ayarlarının iyi yapılması sonucu istenen standartlarda ve kalitede 

ürün elde edilir.  

 

Termoset Kalıplama Makinelerinde Üretim Ayarları modülü, sizlere bu yöndeki 

becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir modüldür. Bu modülde sizler, termoset 

kalıplama presine bağlanmış olan kalıpta üretim yapabilmek için gerekli olan termoset 

kalıplama presi ayarlarını yaparak termoset kalıplama presini devreye alabileceksiniz. 

Bununla beraber termoset kalıplama presi ayarlarını yapma, termoset kalıplama preslerini 

devreye alma ve termoset kalıpları ile ilgili bilgileri edineceksiniz.  

 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, plastik teknolojisi alanında 

daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceksiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında termoset plastik kalıplama makinesinin pres ayarlarını 

kurallara uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sanayide kullanılan termoset kalıplama makinelerinin çeşitlerini ve özelliklerini 

araştırınız. 

 Termoset kalıplama makinelerinde pres ayarlarının nasıl yapıldığını araştırınız. 

 

1. TERMOSET KALIPLAMADA PRES 

AYARLARI 
 

Termoset sıkıştırma kalıplarında üretim yapmak için termoset preslerinin parametre 

ayarlarının kullanılacak olan kalıba göre yeniden yapılması gerekmektedir. Parametre 

ayarlarının hatalı yapılması üretilecek ürünün toleranslar içinde olmasını engeller. Parametre 

değerlerinin kullanılacak olan plastik ham maddenin cinsine, üretilecek olan parçanın 

boyutlarına ve kalıbın boyutlarına göre en uygun şekilde seçilmesi gerekmektedir. Parametre 

ayarlarının düzgün yapılması, parçanın toleranslara uygun olarak üretilmesinin yanı sıra 

kalıplama zamanının da en kısa sürede gerçekleşmesini sağlar.  

 

Resim 1.1: Termoset kalıplama presi 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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1.1. Termoset Sıkıştırma Presinin Kısımları 

 

Resim 1.2:Termoset sıkıştırma kalıplama presi 

 

A. Delikli çelik panel güvenlik muhafazaları, presde kalıplama esnasında el, kol, 

anahtar vb.  unsurların müdahalelerini engellemek ve çalışma emniyetini sağlamak 

için kullanılan koruyucu panellerdir. 

B. Ayarlanabilir kolon milleri, hareketli plaka ve alt plakaların yataklandığı ve bu 

plakaların hassas bir konumda hareket etmesini sağlayan kolon milleridir.  

C. Baskı plakası üst tabla (Hareketli plakası) 

D.  Kalıp bağlama alt plakası 

E. Çift etkili hidrolik silindir 

F. Ana gövde (Şase) 

G. Dijital ısı kontrol paneli 

H. Kontrol ünitesi muhafazası 

İ. Operatör pres fonksiyonları gösteren ekran 

J. Operasyon sviçleri butonu 
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K. Manometre (Ana silindir basınç göstergesi) 

L. Pres plakası güç ayar valfi düğmesi 

M. Hidrolik ünite bölümü 

 

1.2. Termoset Transfer Presinin Kısımları 

 

Resim 1.3:Termoset transfer kalıplama presi 
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A. Transfer silindiri 

B. Silindir plakası 

C. Transfer dalıcı pistonu ve silindiri 

D. Transfer kalıbı besleme plakası ısıtıcılı bağlantı plakası 

E. Kalıp faydalı alanı 

F. Transfer kalıbı çift etkili kapama ve kilitleme plakası 

G. Transfer sisteminin hız kontrolü valfi 

H. Ana gövde 

İ. Ana şalter 

J. Dijital sıcaklık kontrol kısmı 

K. Programlanabilir kontrol ünitesi, kontrol ünitesi ekranı 

L. Işık bariyeri 

M. Pres kalıp açma-kapama ve transfer pistonu basınç göstergesi 

N. Basınç kontrol valfi vanası 

O. Şasi 

 

1.3. Basınçlı Kalıplama ve Transfer Kalıplama Yöntemlerinin 

Karşılaştırılması 
 

 Her iki yöntemde de artan malzeme nedeniyle hurda malzeme oluşabilir. 

 Termoset hurdası tekrar değerlendirilemez. 

 Transfer kalıplamada, basınçlı kalıplamadan daha karmaşık parçaların imalatı 

mümkündür. 

 Transfer kalıplamada insert (Metal parça) kullanmak mümkündür. Kalıp 

boşluğuna metal parça veya seramik bir insert yerleştirerek bunun plastik parça 

ile birleşmesi sağlanır. 

 

1.4. Termoset Kalıplama Presi Ayarının Yapılması 
 

Üretim amaçlı olarak piyasada pek çok termoset presi üretilmekte ve kullanılmaktadır. 

Manuel kontrollü standart termoset kalıplama preslerinin birlikte, yaygın olarak yeni gelişen 

bilgisayar sistemlerini preslerde kullanan firmalar da bulunmaktadır. Hepsinin ortak çalışma 

sistemleri vardır. Dolayısıyla pres ayarları temel olarak aynıdır. Termoset kalıplama 

presinde, istenilen kalitede üretim yapabilmek için pres ayarlarının üretim prosesine uygun 

olarak yapılması gerekmektedir. Bu ayarları aşağıda belirtilen aşamalarda yapılmaktadır. 
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Şekil 1.1:Termoset kalıplama presi 

 

Pres ayarlarının yapılması için makinanın bütün teknik özelliklerinin bilinmesi ve bu 

yönde pres ayar prosesinin hazırlanması gerekmektedir. Genel olarak termoset preslerinde 

temel teknik unsurlar şunlardır: 

 

 Kapanma kuvveti: Presin kapanma gücüdür (110, 160, 250, 680 ton vb.). 

 İşletme basıncı: Hidrolik sistemde elde edilen işleme basıncıdır(250,300 

kg/cm
2 
vb.). 

 Motor gücü: Presin motor gücüdür(4, 5.5, 7.5 Hp vb.). 

 Faydalı plaka ebadı: Kalıp bağlama yüzeyinin maksimum ölçüleridir 

(470x460 mm vb.). 

 Üst plaka hareketi: Üst plaka çalışma mesafesidir(330, 400 mm vb.). 

 Plakalar arası maksimum açıklık: Üst ve alt plakalar arası açıklık mesafesidir 

(580, 600, 1000 mm vb.). 

 Boşta iniş hızı: Ayarlanabilir boşta iniş hızıdır( mm/sn.). 

 Presleme hızı: Kalıp içersin ham maddenin kalıplanması hızıdır (2.2, 2.5 

mm/sn. vb.). 

 Geri kalkış hızı: Kalıplama sonunda plakaların geri kaçma hızıdır (85, 100 

mm/sn. vb.). 

 Hidrolik itici gücü:  Hidrolik piston itici gücüdür( 12 ton vb.). 

 Hidrolik itici stroku: Hidrolik piston itme mesafesidir(120 mm vb.). 
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1.4.1. Hareketli plaka, Parça Çıkarıcı Silindir Mesafe Ayarlarının Yapılması 
 

Hareketli plakanın üst sınır, alt sınır ve frenleme yükseklik ayarları yapılmaktadır. 

Bütün mesafe ayarları bu preslerde sviçler, sınır anahtarları, sensörler ve elektronik mesafe 

ayar cetvelleri ile yapılmaktadır. Mesafe değerleri kontrol panelinde bulunan PLC 

ekranından girilerek verilir. PLC kontrolü bulunmayan preslerde yükseklik ayarları switch 

veya sınır anahtarlarının konumları manuel olarak değiştirilerek yapılır. 

 

Şekil 1.2: Strok ayarı 

 

Resim 1.4: Switch 

Üst sınır termoset kalıbında ürünün kalıptan rahat ve emniyetli çıkışını sağlayacak 

olarak ayarlanmalıdır. Bu mesafe ürün boyut ve biçimlerine göre belirlenmektedir. Uygun 

olmayan yükseklikler üretim çevriminin gereksiz uzamasına, üretim maliyetlerinin 

yükselmesine neden olabileceği dikkate alınmalıdır. 
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Alt sınır mesafesi termoset kalıbının güvenli kapanma ve kilitlenmesini sağlayacak 

mesafedir. Bu mesafeyi termoset kalıbının kapalı konumdaki yükseklik ölçüsünü ve gaz 

alma için olması gereken değerleri dikkate alarak ayarlanmalıdır. 

 

Frenleme mesafesi (yavaşlama) kalıp kapanma esnasında kalıp yarımlarının güvenli 

bir hızda yaklaşmasını sağlayacak olan mesafedir. Frenleme mesafesi genel olarak kalıp 

üzerinde bulunan kavuz pim veya kolonlarının karşılığı olan burçlara giriş noktası dikkate 

alınmalıdır. 

 

Resim 1.5:Termoset presinde mesafe değerlerinin set edilmesi 

Termoset kalıplama preslerinde ayrıca yan emniyet sviçleri bulunmaktadır. Bu sviçler 

kalıp baskı yaparken olası hatalı mesafe girişleri yapıldığı zaman koruma amaçlı 

kullanılmaktadır. Presleme durumunda Hareketli plaka emniyet “switch”ine bastığında 

presleme işlemi durur. Bu, switch presin kurs ayarlarından bağımsızdır. 

 

Hareketli plaka açılma ve çıkarıcı mesafe ayarlarının yapılması 

 

 Ana menüyü açarak ayarlar 

menüsüne giriniz. 

 Şalter ilk açıldığı zaman karşımıza 

ana menü gelir. Buradan yapılmak 

istenen işlemin giriş tuşları 

karşımıza çıkar. Hareketli plaka ve 

çıkarıcı mesafe ayarları için ayarlar 

menüsü tuşuna basılarak bu sayfaya 

girilir. 
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 Ayarlar sayfasında mesafeler 

menüsüne giriniz. 

 Ayarlar sayfasından presin tüm 

mesafe, sıcaklık, basınç 

ayarlamaları yapılır ve reçete adıyla 

önceden kayıtlı ürünlerin çalışma 

parametre değerlerine ulaşılabilir. 

Mesafe ayarlamaları için mesafeler 

sayfası tuşuna basılarak bu sayfaya 

girilir. 

 

 Mesafe ayarları menüsünden 

Hareketli plakanın ve maça 

çıkarıcısının mesafe değerlerini 

giriniz. 

 Buradan hareketli plakanın ve 

maçanın çalışma değerleri girilir. 

İstenen bölüme değer girebilmek 

için o bölümün rakamlarına 

dokunulur ve ekrana tuş takımı 

gelir. Bu tuş takımı vasıtasıyla 

gerekli değerler girilebilir ve ok 

butonları yardımıyla diğer 

bölümlere geçiş yapılabilir. 

Onaylamak için Enter tuşuna 

basılır. 

 Koç stop mesafesi: Hareketli 

plakanın yukarı duruş noktasını 

veya kalıp aralığını belirler. 

 Hareketli plaka frenleme mesafesi: 

Hareketli plaka aşağıya inerken iniş 

hızının azaldığı noktayı belirler. Bu 

nokta kalıbın baskıya geçmeden 20-

30 mm önce olmalıdır. 

 Maça yukarı son mesafesi: Maça 

veya çıkarıcının yukarı duruş 

noktasını belirler. 

 Maça aşağı: Maçanın aşağı duruş 

noktasını belirler. 
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 Frenleme sonrası hız ayarını 

yapınız. 

 Frenleme sonrası hız ayarı (Koç 

Plaka) hareketli plakanın 

frenlemeden sonraki ilerleme 

hızıdır. İlerleme hızı hidrolik 

pompanın debisine bağlı olarak 

değişir. Ortalama hız 2,5 mm/sn. 

dir. 

 

 Hareketli serbest plaka hız ayarını 

yapınız. 

 Hareketli plakanın serbest iniş 

hızını ayarlamak için basınç ayar 

valfinin topuzunu saat yönünde 

(sıkma) çevrildiğinde serbest iniş 

hızı azalır aksi yöndeki çevirmede 

ise hareketli plakanın serbest iniş 

hızı artar. Hareketli plakanın serbest 

iniş valfi sonuna kadar 

kapatılmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Termoset sıkıştırma kalıplama ve transfer kalıplama makinesinde hareketli plaka ve 

parça çıkarıcı(itici)mesafe ayarlarını yapınız. 
 

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 çalıştırınız. 

 Makinenin hidrolik motorunu çalıştırınız. 

 Sistemden gelen basınç değerlerini basınç 

saatinden okuyarak kontrol ediniz. 

 Presi manuel konuma alınız. 
 Kontrol paneli ekranındaki ana menüden 

presi manuel konuma getiriniz. 

 Termoset kalıplama presi açılma ve 

kapanma mesafe ayarlarını, ürün 

kalptan rahat çıkacak şekilde yapınız. 

 Hareketli plakası üst nokta mesafesi 

değerlerini PLC kontrol ekranında 

mesafeler sayfasındaki kısmına giriniz. 

 Hareketli plakanın alt nokta mesafesi 

değerlerini PLC kontrol ekranında 

mesafeler sayfasındaki kısmına giriniz. 

 Frenleme mesafesi değerlerini ayarlayınız. 

 Hareketli plaka hız ayarını yapınız. 

 Pres üzerinde bulunan basınç kontrol 

valfinin vanasından hareketli plaka iniş hız 

ayarını yapınız.  

 Kalıplanan ürünün kalıp boşluğundan 

rahat çıkacak şekilde itici mesafelerini 

ayarlayınız. 

 Ürünün kalıptan çıkmasında zorlanma 

meydana getirmeden emniyetli çıkış 

mesafesini ayarlayınız. 

 Mesafe değerlerini ayarlarken presin 

otomatik veya manuel çalışma biçimlerini 

göz önünde bulundurunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Hidrolik motoru çalıştırdınız mı?   

4. Presi manuel konuma aldınız mı?   

5. Makinenin pres yukarı butonuna basıp pres mengenesini yukarı 

hareket ettirerek kalıbın açılmasını sağladınız mı? 

  

6. Hareketli plaka üst nokta mesafesi değerlerini PLC kontrol ekranında 

mesafeler sayfasındaki kısmına girdiniz mi? 

  

7. Hareketli plaka alt nokta mesafesi değerlerini PLC kontrol ekranında 

mesafeler sayfasındaki kısmına girdiniz mi? 

  

8. Frenleme mesafesi değerlerini ayarladınız mı?   

9. Hareketli plaka hız ayarlarını yaptınız mı?   

10. Kalıplanan ürünün kalıp boşluğundan rahat çıkacak şekilde itici 

mesafelerini ayarladınız mı? 

  

11. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

12. Süreyi iyi kullandınız mı? (8 saat)   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisi termoset kalıbının güvenli kapanma ve kilitlenmesini 

sağlayacak mesafedir? 

A) Frenleme mesafesi 

B) Hareketli plaka üst noktası 

C) Hareketli plaka alt noktası 

D) Maça çıkarıcı mesafesi 
 

2. Kalıp içerisinde plastik ham maddenin kalıplama hızı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Presleme hızı 

B) Boşta iniş hızı 

C) Geri kalkış hızı 

D) Frenleme hızı 
 

3. Kalıplama sonunda plakaların geri kaçma hızı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Presleme hızı 

B) Boşta iniş hızı 

C) Geri kalkış hızı 

D)  Frenleme hızı 
 

4. Termoset presinde kalıplama hızı ayarı hangi eleman ile yapılır? 

A) Hidrolik ünite 

B) Transfer silindiri 

C) Işık bariyeri 

D) Basınç kontrol valfi vanası 
 

5. Termoset kalıplama preslerinde emniyet amaçlı kullanılan eleman aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Hidrolik ünite 

B) Transfer silindiri 

C) Işık bariyeri 

D) Basınç kontrol valfi vanası 
 

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 sıkıştırma plastik kalıplama makinesinin istenilen özelikte ürün elde edecek 

şekilde sıcaklık ve basınç ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sanayide termoset kalıplama yapan makinelerinin sıcaklık ve basınç ayarlarının 

yapılması uygulamalarını araştırınız. 

 

2. TERMOSET SIKIŞTIRMA KALIPLAMA 

MAKİNELERİNDE SICAKLIK VE BASINÇ 

AYARLARI  
 

Plastik termoset kalıplamada istenilen boyut hassasiyetinde, mekanik ve fiziksel 

özelliklerde parça üretimi için termoset parametrelerinin(değişkenler) sağlıklı bir şekilde 

belirlenip kontrol edilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Termoset sıkıştırma prosesini ve 

üretilen parça kalitesini etkileyen birçok parametre vardır. Bunların hepsinin birden kontrol 

edilmesi şüphesiz pek mümkün değildir. Ancak işlem üzerinde hayati öneme sahip 

diyebileceğimiz bazı parametreler bu modülde incelenmiştir. Bu parametrelerin başlıcaları, 

sıcaklık, basınç, zaman ve hızdır. İstenilen kalitede plastik ürünün oluşturulabilmesi için 

sıcaklık ve basınç parametrelerinin gerçek değerlerde olması gerekmektedir. Gerçek 

değerlerde olması demek, termoset presinde basılacak parça için gerçek basıncın kalıp göz 

içi basıncı, gerçek sıcaklık için ise yine kalıp göz içi sıcaklığı ve gerçek proses zamanının 

bilinmesi demektir. 

 

Resim 2.1: Sıcaklık ve basınç ölçer 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1. Termoset Plastiklerin Isı ve Basınç Altında Katılaşma ve 

Sertleştirme Prosesi 
 

Yüksek dayanımlı cam elyaf takviyeli plastiklerin ve çoğunlukla termoset plastiklerin 

üretimi için sıkıştırma ve transfer ile kalıplama uygun bir üretim yöntemidir. Yüksek dış 

boyut değerlerine sahip parçalarda oldukça iyi bitmiş yüzey kalitesi elde etmek mümkün 

olmaktadır. Basma kalıplama yönteminde çoğunlukla termosetler kullanılır. Termoset 

kalıplar, hidrolik veya modifiye edilmiş mekanik kalıplama presine sabitlenir. Kalıplanacak 

levha, reçine eklenmiş preform, keçe şeklinde hazırlanmış cam elyaf kalıp boşluğuna 

yerleştirilir. Daha sonra alt ve üst kalıplar kapanır. Malzeme 105 -160 ºC arasında ısıtılır ve 

10-140 bar arasında basınç uygulanır. Kalınlık, ölçü ve parça şekline göre ısı çevrimi 1-5 

dakika arasında uygulanabilir. Bu işlemlerin sonrasında kalıp açılarak bitmiş parça dışarıya 

alınır. Bu üretim yöntemiyle araba ön tamponları, ev aygıtları ve elektrik parçaları 

üretilebilmektedir.  

 

Resim 2.2: Sıkıştırma kalıplama yöntemi 
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Transfer kalıplama metodu kısmen basma kalıplama metoduyla benzerlikler içerir. 

Transfer kalıplama yönteminde kalıplanacak kompozit levha, toz malzeme veya önceden 

hazırlanmış preform, ısı kaynağında belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılır. 

 

 

Resim 2.2: Transfer kalıplama yöntemi 

Termosetler, ısıtıldıklarında sertleşen ve bu hâlini sürekli koruyan plastiklerdir.   

Termoset moleküllerini oluşturan zincirler arasında kovalent bağlar vardır. Isıtılınca önce 

yumuşar fakat yumuşarken aynı anda çapraz bağlantı (kroslink) oluştuğu için sertleşmeye 

başlar. Kovalent bağ, iki atom arasında bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla 

karakterize edilen kimyasal “bağ”ın bir tanımıdır. Kovalent bağlarla bağlı olduğundan tekrar 

ısıtılınca yumuşatmak mümkün değil. Çok ısıtırsak bağlar kopar. Çok sertleşir, bu olaya 

taşlaşma denir.  

 

Termoset plastikler reaksiyon sırasında ve hâlâ sıvı hâlde iken kalıplanarak çeşitli 

şekilde formlara getirilir. Örneğin, düğme yapımında, polimerleşme bitmeden kalıba dökmek 

gerekir. Kalıpta reaksiyon biterek düğme hâline gelir. Reaksiyon sona erdiğinde oluşan ürün 

katı, dayanıklı bir eşyadır. Cam güçlendirici plastikler olarak kullanılan doymamış polyester 

reçineler termosetlere bir örnektir. 

 

Resim 2.3: Termoset malzemeden üretilmiş telefon 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Plastik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Reaksiyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1v%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BC%C4%9Fme
http://tr.wikipedia.org/wiki/Polimerle%C5%9Fme
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cam_g%C3%BC%C3%A7lendirici_plastikler&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Doymam%C4%B1%C5%9F_polyester_re%C3%A7ineler&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Doymam%C4%B1%C5%9F_polyester_re%C3%A7ineler&action=edit&redlink=1
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2.2. Termoset Kalıplarının Isıtılması 
 

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; 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 yumuşamamasını 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 hammaddenin ön biçimlendirme 

şekline göre de değişir. 

 

Pişirme zamanı, kalıplanacak parçanın pres altında sıkıştırılmaya başlayıp presin 

ilerlemesi durduktan sonra 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. 

 

Termoset preslerinde genellikle üç değişik kalıp ısıtma sistemi kullanılır. Bunlar: 

 

 170 oC’ye kadar ısıtma kapasitesi bulunan sıcak buharlı ısıtıcılardır. Buharlı 

ısıtıcılarla yapılan kalıplama işleminde sıcaklık kontrolü kolaydır. 

 Isıtıcı sistemin kalıp yarımları içerisine yerleştirilmesi gereken kalıplama 

işlemlerinde, elektrikli ısıtıcılar kullanılır. Elektrikli ısıtıcı sistem genellikle 

buharlı sistemden daha temiz ve uygulama alanı daha fazladır. 

 Diğer ısıtıcı sistem ise sıcak yağ devreli ısıtıcılardır. Genellikle soğutmalı 

kalıplarda yağ devreli ısıtıcılar kullanılır. 

 

Plastik termoset kalıplarının ısıtılması birçok sıkıştırmalı ve iletmeli kalıplar elektrikle 

ısıtıldığı kadar buharla ve sıcak yağla da 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. Termoset kalıplarının 

ısıtılması kalıplanan parçaların kaliteli ve kalıplamanın ekonomik olmasını sağlamaktadır. 

En etkili ısıtma metotları, dişi kalıp ve dalıcı zımba veya maça pimi içerisinde dolaşım 

yapabilen kanalların açılmasıyla elde edilir.  
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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 kalıplarını ısıtma yöntemleri sıcak sulu veya buharlı ısıtma kalıp 

içerisinde en kullanılan ısıtma sistemlerinden biri 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 şekilde 

homojen soğutma sağlanabilmesi için delinmelidir. Buhar kanalları kalıplama yüzeyinden 

delik çapının iki veya üç katı kadar uzaktan delinmelidir.  

 

Kalıpların elektrikle ısıtılması bugün için kalıplar daha çak elektrikli ısıtıcılarla 

donatılıyor. Bu amaçla uygulanan yöntemler; kalıbın etrafına yerleştirilen ısıtıcı elemanların 

elektrik dirençlerinden yararlanma, çubuk şeklindeki ısıtıcı elemanların elektrik 

dirençlerinden yararlanma ve endüksiyon akımıyla oluşturulan ısısından yararlanma 

şeklindedir. 

 

Kalıpların rezistans yardımıyla ısıtılması: Kalıplar rezistans yardımıyla ısıtma işlemi 

buhar ve su kanallarının görüldüğü gibi plakalar içerisine kanallar açılıp rezistansların bu 

kanallara yerleştirilmesiyle oluşur. Rezistansların çok fazla kıvrılmaması nedeniyle kanallar 

plakalar üzerine açılır.  

 

Kullanılan ısıtıcı elemanlar şunlardır: 

 

 Çerçeve biçimli ısıtıcı: Bu tip ısıtıcılar, köşeli kalıpların ısıtılmasında 

kullanılmaktadır.  

 Bilezik biçimli ısıtıcı: bu tip ısıtıcılar, yalnız silindirik kalıpların ısıtılmasında 

kullanılmaktadır. Bir sıkma bandı olarak yapılmışlardır.  

 Çubuk şeklindeki ısıtıcı(hartuşlar): Bu tip ısıtıcılar, kayıpsız olarak kalıp 

boşluğuna iletilmesi mümkün olacak şekilde kanalların içine yerleştirilir. Bu tip 

ısıtıcıların çapları 12.5, 16, 20, 24, ve 32 mm’dir. Bu ısıtıcılar eğilebilen telden 

yapılır ve üstü açık olan kanalların içine yerleştirilir.  

 

Resim 2.4: Sıkıştırma kalıbında ısıtma kanalları 
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2.3. Termoset Sıkıştırma Kalıplama Makinelerinde  Sıcaklık ve 

Basınç Ayarlarının Yapılması 
 

Termoset sıkıştırma kalıplarında üretim yapmak için termoset preslerinin parametre 

ayarlarını kullanılacak olan kalıba göre yeniden yapılması gerekmektedir. Parametre 

ayarlarının hatalı yapılması üretilecek ürünün toleranslar içinde olmasını engeller. Parametre 

değerleri kullanılacak olan plastik ham maddenin cinsine, üretilecek olan parçanın 

boyutlarına ve kalıbın boyutlarına göre en uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Parametre 

ayarlarının düzgün yapılması, parçanın toleranslara uygun olarak üretilmesinin yanı sıra 

kalıplama zamanının da en kısa sürede gerçekleşmesini sağlar. Termoset sıkıştırma 

preslerinde kalıp açma ve kapama, itici mesafe ayarları yapıldıktan sonra sıcaklık ve basınç 

ayarlarının yapılması gerekir. 

 

 Sıcaklık değerlerini 

ayarlayınız. 

 Kalıp sıcaklık değerlerini 

üretilecek ham madde cinsine 

göre ayarlayınız. Termoset 

plastik malzemelerde 

genellikle 120C ile 360C 

arasında kalıplanır. Ürüne 

göre uygulanacak üst ve alt 

plaka sıcaklık değerlerini 

tablodan bakarak giriniz. 

  

 

 Basınç değerlerinin 

ayarlayınız. 

 Termoset plastik malzemelerin 

istenilen kalitede ürüne 

dönüşmesi için kalıp içerisinde 

sıcaklık ile beraber basınç 

altında sıkıştırılıp pişme süresi 

içerisinde aynı basınç altında 

tutulması gerekir. Pres 

üzerinde bulunan basınç 

kontrol valfi ile sistem 

basıncını ve kalıplama 

basıncını ayarlayabiliriz 
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 Gaz alma süresini ayarlayınız. 

 Kalıp kapatıldıktan sonra kalıp 

boşluğunda oluşan gazın dışarı 

atılması gerekmektedir. Oluşan 

gaz kalıp boşluğundan dışarı 

atılmazsa üründe problemler 

meydana gelir. Bu yüzden 

kalıp kapandıktan bir süre 

sonra kalıbın bir miktar açılıp 

gazın dışarı atılması gereklidir. 

Gaz dışarı atıldıktan sonra 

kalıp tekrar otomatik olarak 

kapanarak ürünü pişirmeye 

başlar. Kalıbın kapanıp oluşan 

gazın dışarı atılması için tekrar 

açılıncaya kadar geçen zamana 

gaz alma süresi denir. Gaz 

alma süresi kalıplanacak 

ürünün boyutuna, şekline ve 

kullanılacak plastik ham 

maddenin cinsine göre değişir. 

 

 Ürünün pişirilme süresini 

ayarlayınız. (ürünün oluşması 

için kalıp boşluğunda sıcaklık 

ve basınç altında kaldığı 

zaman) 

 Pişirme süresi ürünün et 

kalınlığına ve boyutlarına göre 

değişir. Pişirilme süresi için 

yaklaşık bir değer verilir. 

Kalıplanan ürün kontrol 

edilerek pişirme süresi 

kademeli olarak arttırılır ya da 

azaltılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Termoset sıkıştırma kalıplama makinesinde sıcaklık ve basınç ayarlarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp ısı değerlerini üretilecek 

hammaddenin cinsine göre tespit 

ediniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Kalıp plakalarının ısı değerlerini plastik ham 

madde özelliklerine göre araştırınız.  

 Üretimi yapılacak ürünün bir önceki üretimde 

uygulanan sıcaklık değerlerini öğreniniz. 

  Tespit edilen ısı değerlerini giriniz. 
 Kalıp üst ve alt plakası sıcaklık değerlerini 

giriniz. 

 Pişirme süresini ürünün et 

kalınlığına ve boyutlarına göre tespit 

ediniz ve ayarlayınız. 

 Pişirme süresi ürünün et kalınlığına ve 

boyutlarına göre değişir. 

 Pişirilme süresi için yaklaşık bir değer giriniz. 

 Kalıplanan ürün kontrol edilerek pişirme 

süresi kademeli olarak arttırılır ya da azaltılır. 

 Örneğin, pişirme zamanını arttırdıktan sonra 

diğer parametre değişikliğini yapmadan bir 

süre üretimi devam ettirip ürünü kontrol 

ediniz. Üründeki problem devam ediyorsa 

diğer parametre değişikliğini yapınız. 

 Gaz alma süresini ayarlayınız. 

 Kalıp kapatıldıktan sonra kalıp boşluğunda 

oluşan gazın dışarı atılması gerekmektedir. 

 Oluşan gaz kalıp boşluğundan dışarı atılmazsa 

üründe problemler meydana gelir. Bu yüzden 

kalıp kapandıktan bir süre sonra kalıbın bir 

miktar açılıp gazın dışarı atılması gereklidir. 

 Gaz alma süresi kalıplanacak ürünün 

boyutuna, şekline ve kullanılacak plastik 

hammaddenin cinsine göre ayarlayınız. 

 Ürünün istenilen özellikte elde 

edecek basınç değerlerini 

ayarlayınız. 

 Sitem basıncı değerlerini kontrol ediniz. 

 Uygun kalıplama basınç değerlerini giriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Kalıp ısı değerlerini üretilecek ham maddenin cinsine göre tespit 

ettiniz mi? 
  

3. Tespit edilen ısı değerlerini girdiniz mi?   
4. Pişirme süresini ürünün et kalınlığına ve boyutlarına göre tespit 

ettiniz mi?  
  

5. Pişirilme süresini ayarladınız mı?   

6. Gaz alma süresini ayarladınız mı?   
7. Ürünü istenilen özelliklerde elde edecek basınç değerlerini tespit 

ederek ayarladınız mı? 
  

8. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

9. Süreyi iyi kullandınız mı? (8 saat)   
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Termoset ürünün oluşması için kalıp boşluğunda sıcaklık ve basınç altında kaldığı 

zamana ne ad verilir? 

A) Gaz atma zamanı 

B) Pişirilme zamanı 

C) Çıkarılma zamanı 

D) Ham madde doldurma zamanı 

 

2. Plastik termoset kalıplarının ısıtılmasında kullanım kolaylığı bakımından kullanılan 

sistemlerden en yaygın olanı hangisidir? 

A) Sıcak buharla ısıtma 

B) Sıcak yağla ısıtma 

C) Elektrikle ısıtma 

D) Gaz ile ısıtma 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

3. Kalıplanacak parçanın pres altında sıkıştırılmaya başlayıp, presin ilerlemesi 

durduktan, parçanın çıkarılmak amacıyla basıncın ortadan kalkmasına kadar geçen 

zamana………………………………. denir. 

 

4. Termoset plastik malzemenin yumuşamasına ve basınç altında kalıp boşluğunun 

şeklini almasını……………………………… sağlar. 

5. Kalıbın kapanıp oluşan gazın dışarı atılması için tekrar açılıncaya kadar geçen 

zamana……………………………denir. 

 

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 transfer plastik kalıplama makinesinin istenilen özelikte ürün elde edecek 

şekilde sıcaklık ve basınç ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sanayide kullanılan termoset transfer kalıplama yapan makinelerinin sıcaklık ve 

basınç ayarlarının yapılması uygulamalarını araştırınız. 

3. TERMOSET TRANSFER KALIPLAMA 

MAKİNELERİNDE SICAKLIK VE BASINÇ 

AYARLARI 
 

 

Termoset transfer(aktarma) kalıplamada sıkıştırma prensibi ile çalışır. Kalıplanacak 

plastik ham madde veya ön ısıtılmış preform ham madde yükleme odasına (ham maddenin 

konduğu yer) doldurulur ve akışkan hâle gelen plastik ham maddeye dalıcı piston tarafından 

basınç uygulanır. Basınç altındaki akışkan plastik; yolluk, dağıtıcı ve giriş kanalları 

yardımıyla kalıplama boşluğuna aktarılır. Bu üretim prosesi sıkıştırma basınçla kalıplama 

üretimi prosesine benzer uygulamalar içerir. İki üretim teknolojisinde de basınç ve sıcaklık 

parametreleri ürün kalitesine doğrudan etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla sıkıştırma ile 

üretimde olduğu gibi transfer kalıplama preslerinde istenilen kalitede ürün elde edebilmek 

için sıcaklık ve basınç değişkenlerinin doğru tespit edilip ayarlanması gerekmektedir. 

 

Resim 2.1: Transfer kalıplama makinesi

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.1. Termoset Transfer Kalıplama Prosesi 
 

Termoset malzemeler için yaygın olarak kullanılan bir imalat yöntemidir. Bu 

uygulama aynı zamanda oto lastikleri üretimi ve polimer matrisli kompozitlerin elde 

edilmesinde kullanılır. Başlangıç malzemesi değişik biçimlerde olabilir. Bu malzemeler toz, 

pellet, sıvı veya ön biçimlendirilmiş preform biçimindedir. Basılan malzemenin miktarı kalıp 

boşluğunu tam dolduracak şekilde çok iyi kontrol edilmelidir. Termoset malzeme kalıp 

boşluğunun hemen üstündeki bir bölmeye yerleştirilir ve ısıtılır. Yumuşayan polimer 

basınçla ısıtılmış kalıba doldurulur ve çapraz bağ oluşturarak sertleşmesi beklenir 

 

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. 

 Kalıplanan ürün ve yolluklar itici yardımıyla kalıp içerisinden çıkarılır. 

 

Resim 2.2: Transfer kalıplama aşamaları 

 

Transfer kalıplama, bir piston ile kapalı ve ısıtılmış bir hazne içeresindeki termoset 

plastik malzemeye baskı uygulayarak yapılan üretim sürecidir. Bu yöntem daha çok yüksek 

sıcaklıklara dayanıklı olması istenen yerlerde, elektrik devre kesiciler, duvar prizleri, elektrik 

motoru bileşenleri vb. imalatında yaygın olarak kullanılır. Parçalarda mükemmel yüksek 

sıcaklık özelliklerinin (alçak sürünme, yüksek boyutsal kararlılık) ve karmaşık biçimdeki 

parçaların üretimine imkân veren yöntemdir. Transfer kalıplamada bilinmesi gereken bazı 

temel unsurlar vardır. Kalıp tasarım ve donanımın  işlem parametreleri(basınç ve sıcaklık) 

termoset polimerin kalıp dolmadan çapraz bağlar oluşturmasını önleyecek şekilde 

seçilmelidir. Transfer silindir boyu kısa tutulmalıdır. Silindir içindeki sıcaklık değeri kontrol 

edilebilmelidir. Bu nedenle thermocouple kullanılan bir sisteme sahip olmalıdır. Eriyik 

ısıtılmış kalıba basılır ve çapraz bağ oluşumu orada gerçekleşir. Bu çevrimde en uzun süreyi 

çapraz bağ oluşumu alır. Bu nedenle kalıp iyi bir boyutsal doğruluğa sahip olmalıdır. 
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İki farklı türde transfer kalıplama yapılmaktadır: 

 

 Kapalı transfer kalıplama: Malzeme doldurulduğu bir kaptan, dalıcı zımba 

vasıtasıyla düşey bir yolluktan kalıp boşluğuna aktarılır.  

 Pistonlu transfer kalıplama: Bir piston ısıtılmış malzemeyi kanallardan kalıp 

boşluğuna basar.    

 

Resim 2.3: Kapalı transfer kalıplama 

 

 
Resim 2.4: Pistonlu transfer kalıplama 
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3.2. Termoset Transfer Kalıplama Makinelerinde Sıcaklık ve Basınç 

Ayarlarının Yapılması 
 

Termoset transfer kalıplarında üretim yapmak için termoset preslerinin parametre 

ayarlarını kullanılacak olan kalıba göre yeniden yapılması gerekmektedir. Parametre 

ayarlarının hatalı yapılması üretilecek ürünün toleranslar içinde olmasını engeller. Parametre 

değerleri kullanılacak olan plastik ham maddenin cinsine, üretilecek olan parçanın 

boyutlarına ve kalıbın boyutlarına göre en uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Parametre 

ayarlarının düzgün yapılması, parçanın toleranslara uygun olarak üretilmesinin yanı sıra 

kalıplama zamanının da en kısa sürede gerçekleşmesini sağlar. Termoset transfer preslerinde 

kalıp açma ve kapama, itici mesafe ayarları yapıldıktan sonra sıcaklık ve basınç ayarlarının 

yapılması gerekir. 

 

Resim 2.5: Pistonlu transfer kalıplama 

 

 

 Sıcaklık değerlerini ayarlayınız. 

 Kalıp sıcaklık değerlerini üretilecek 

ham madde cinsine göre ayarlayınız. 

Termoset plastik malzemelerde 

genellikle 120C ile 360C arasında 

kalıplanır. Ürüne göre uygulanacak üst 

ve alt plaka sıcaklık değerlerini 

tablodan bakarak giriniz. 
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 Basınç değerlerinin ayarlayınız. 

 Termoset plastik malzemelerin 

istenilen kalitede ürüne dönüşmesi için 

kalıp içerisinde sıcaklık ile beraber 

basınç altında sıkıştırılıp pişme süresi 

içerisinde aynı basınç altında tutulması 

gerekir. Pres üzerinde bulunan basınç 

kontrol valfi ile sistem basıncını ve 

kalıplama basıncını ayarlayabiliriz. 

 

 

 

 Gaz alma süresini ayarlayınız. 

 Kalıp kapatıldıktan sonra kalıp 

boşluğunda oluşan gazın dışarı 

atılması gerekmektedir. Oluşan gaz 

kalıp boşluğundan dışarı atılmazsa 

üründe problemler meydana gelir. Bu 

yüzden kalıp kapandıktan bir süre 

sonra kalıbın bir miktar açılıp gazın 

dışarı atılması gereklidir. Gaz dışarı 

atıldıktan sonra kalıp tekrar otomatik 

olarak kapanarak ürünü pişirmeye 

başlar. Kalıbın kapanıp oluşan gazın 

dışarı atılması için tekrar açılıncaya 

kadar geçen zamana gaz alma süresi 

denir. Gaz alma süresi kalıplanacak 

ürünün boyutuna, şekline ve 

kullanılacak plastik hammaddenin 

cinsine göre değişir. 

 

 Ürünün pişirilme süresini 

ayarlayınız. (ürünün oluşması için 

kalıp boşluğunda sıcaklık ve basınç 

altında kaldığı zaman) 

 Pişirme süresi ürünün et kalınlığına ve 

boyutlarına göre değişir. Pişirilme 

süresi için yaklaşık bir değer verilir. 

Kalıplanan ürün kontrol edilerek 

pişirme süresi kademeli olarak arttırılır 

ya da azaltılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Termoset transfer kalıplama makinesinde sıcaklık ve basınç ayarlarını yapınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp ısı değerlerini üretilecek ham 

maddenin cinsine göre tespit ediniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Kalıp plakalarının ısı değerlerini plastik ham 

madde özelliklerine göre araştırınız.  

 Üretimi yapılacak ürünün bir önceki 

üretimde uygulanan sıcaklık değerlerini 

öğreniniz. 

  Tespit edilen ısı değerlerini giriniz. 
 Kalıp üst ve alt plakası sıcaklık değerlerini 

giriniz. 

 Pişirme süresini ürünün et kalınlığına 

ve boyutlarına göre tespit ediniz ve 

ayarlayınız. 

 Pişirme süresi ürünün et kalınlığına ve 

boyutlarına göre değişir. 

 Pişirilme süresi için yaklaşık bir değer 

giriniz. 

 Kalıplanan ürün kontrol edilerek pişirme 

süresi kademeli olarak arttırılır ya da 

azaltılır. 

 Örneğin, pişirme zamanını arttırdıktan sonra 

diğer parametre değişikliğini yapmadan bir 

süre üretimi devam ettirip ürünü kontrol 

ediniz. Üründeki problem devam ediyorsa 

diğer parametre değişikliğini yapınız. 

 Gaz alma süresini ayarlayınız. 

 Kalıp kapatıldıktan sonra kalıp boşluğunda 

oluşan gazın dışarı atılması gerekmektedir. 

 Oluşan gaz kalıp boşluğundan dışarı 

atılmazsa üründe problemler meydana gelir. 

Bu yüzden kalıp kapandıktan bir süre sonra 

kalıbın bir miktar açılıp gazın dışarı atılması 

gereklidir. 

 Gaz alma süresi kalıplanacak ürünün 

boyutuna, şekline ve kullanılacak plastik 

hammaddenin cinsine göre ayarlayınız. 

 Ürünün istenilen özellikte elde edecek 

basınç değerlerini ayarlayınız. 

 Sitem basıncı değerlerini kontrol ediniz. 

 Uygun kalıplama basınç değerlerini giriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Kalıp ısı değerlerini üretilecek ham maddenin cinsine göre tespit 

ettiniz mi? 
  

3. Tespit edilen ısı değerlerini girdiniz mi?   
4. Pişirme süresini ürünün et kalınlığına ve boyutlarına göre tespit 

ettiniz mi?  
  

5. Pişirilme süresini ayarladınız mı?   

6. Gaz alma süresini ayarladınız mı?   
7. Ürünü istenilen özelliklerde elde edecek basınç değerlerini tespit 

ederek ayarladınız mı? 
  

8. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

9. Süreyi iyi kullandınız mı? (8 saat)   
 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Transfer kalıplama, bir piston ile kapalı ve ısıtılmış bir hazne içeresindeki termoset 

plastik malzemeye ……………………………………….. yapılan üretim sürecidir. 

 

2. …………………. malzeme doldurulduğu bir kaptan, dalıcı zımba vasıtasıyla düşey 

bir yolluktan kalıp boşluğuna aktarılır. 

 

3. …………………. bir piston ısıtılmış malzemeyi kanallardan kalıp boşluğuna basar.   

 
4. Transfer kalıplamada bilinmesi gereken bazı temel unsurlar vardır. Kalıp tasarım ve 

donanımın  işlem parametreleri(basınç ve sıcaklık) termoset polimerin kalıp dolmadan 

………………………….. oluşturmasını önleyecek şekilde seçilmelidir. 

 
5. Kalıplanacak plastik ham madde veya ön ısıtılmış preform ham 

madde………………………………… doldurulur. 

 

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 Değerlendirmeye” geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Termoset sıkıştırma kalıplama ve transfer kalıplama makinesinde hareketli plaka ve 

parça çıkarıcı(itici)mesafe ayarlarını, sıcaklık ve basınç ayarlarını yapınız. 

  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Makinenin ana şalterini açtınız mı?   

3. Hidrolik motoru çalıştırdınız mı?   

4. Presi manuel konuma aldınız mı?   

5. Makinenin pres yukarı butonuna basıp pres mengenesini yukarı 

hareket ettirerek kalıbın açılmasını sağladınız mı? 
  

6. Hareketli plaka üst nokta mesafesi değerlerini PLC kontrol 

ekranında mesafeler sayfasındaki kısmına girdiniz mi? 
  

7. Hareketli plaka alt nokta mesafesi değerlerini PLC kontrol 

ekranında mesafeler sayfasındaki kısmına girdiniz mi? 
  

8. Frenleme mesafesi değerlerini ayarladınız mı?   

9. Hareketli plaka hız ayarlarını yaptınız mı?   
10. Kalıplanan ürünün kalıp boşluğundan rahat çıkacak şekilde itici 

mesafelerini ayarladınız mı? 
  

11. Kalıp yarımlarını hava tabancası ile pislik kalmayacak şekilde 

temizlediniz mi? 
  

12. Kalıp ısı değerlerini üretilecek ham maddenin cinsine göre tespit 

ettiniz mi? 
  

13. Tespit edilen ısı değerlerini girdiniz mi?   
14. Pişirme süresini ürünün et kalınlığına ve boyutlarına göre tespit 

ettiniz mi?  
  

15. Pişirilme süresini ayarladınız mı?   

16. Gaz alma süresini ayarladınız mı?   
17. Ürünü istenilen özelliklerde elde edecek basınç değerlerini tespit 

ederek ayarladınız mı? 
  

18. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

19. Süreyi iyi kullandınız mı?    

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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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 C 
2 A 
3 C 
4 D 
5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 
3 pişirilme zamanı 
4 ısıtma sistemi 
5 gaz atma zamanı 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 baskı uygulayarak 
2 kapalı transfer kalıplama 
3 pitonlu transfer kalıplama 
4 çapraz bağ 
5 yükleme odasına 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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