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MODÜLÜN ADI Termoset Kalıplama Makinelerinde Üretim 

MODÜLÜN TANIMI 

Termoset kalıplama makineleri, termoset plastikleri, 

makinelerde emniyetli çalışma, termoset makinelerinde 

üretim yapma ve üretimde meydana gelen ürün 

hatalarınıtespit etme ve çözme yeterliliğinin kazandırıldığı 

bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 
40/32 

ÖN KOŞUL 
Bu modülün ön koşulu yoktur.  

YETERLİK 
Termosetkalıplama makinelerinde üretim yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Değerli öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında 

termoset kalıplama makinelerinde üretim 

yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar 

1. Termoset plastik kalıplama makinesini devreye alarak 

istenilen özellikte ürün elde edebileceksiniz.  

2. Termoset kalıplama makinelerinde üretim hatalarını 

istenilen ürün elde edilmesini sağlayacak şekilde 

giderebilecesiniz. 
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Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
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Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 
 

Termoset kalıplama makinelerinde üretim, plastik teknolojisi alanında önemli bir 

konuolarak karşımıza çıkmaktadır. Plastiğin günlük hayatımızdaki yeri ve kullanma 

alanınıngenişliği göz önüne alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. 

Günümüzdekullandığımız birçok ürünün hammaddesini plastik oluşturmaktadır. Plastik 

ürünler, aynı plastik malzemeden üretilmiş olsa da kullanılma yerlerine göre farklı özellikler 

istenebilmektedir. Bununla beraber aynı ürünlerden farklı renk talepleri de olabilir. Plastik 

ham maddelerin birçok çeşidi vardır ve her biri bünyesinde farklı özellikleri barındırır. Her 

ürün aynı plastik ham maddeden üretilemez. Bu gibi durumlar göz önüne alındığında plastik 

ürünlerin kullanılacağı yerin özelliğine göre uygun ham madde seçilerek üretime 

uygunşekilde hazırlanmalıdır. 

 

Günümüzde tüketim miktarı hızla artmakta olan en önemli plastik gruplarından birisi 

de termoset plastiklerdir. Termoplastiklerden yalıtım ve termik özelliklerinin daha avatajlı 

olması endüstrinin bu yöndeki ihtiyaçlarını karsılamaktadır. 

 

Bu avantajlı özelliğinin yanında termoset plastiklerin bir kere ürün elde edildikten 

sonra tekrar geri dönüşümüolmaması gibi önemli bir dezavantajı da vardır. Bu dezavantaja 

rağmen termoset plastik malzemelerden üretilmiş ürünlerin kullanılması gereken yerler 

vardır. 

 

Termoset Kalıplama Makinelerinde Üretim modülü, sizlere bu yöndeki becerileri 

kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Bu modülde sizler termoset kalıplama makinelerinde 

üretim yapabilecek, plastik malzeme ile ilgili bilgileriedinebilecek ve üretimde meydana 

gelebilecek ürün hatalarını tespit edip çözümlerini üretebileceksiniz. 

 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda plastik teknolojisi alanında 

daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi hatırlatıyor, size başarılar diliyoruz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

Gerekli ortam sağlandığında termoset kalıplama makinelerinde üretim 

yapabileceksiniz. 
 

 

 Sanayide kullanılan termoset kalıplama makinelerinin çeşitlerini ve 

özellikleriniaraştırınız. 

 Termoset kalıplama makinelerinde kullanılan plastik malzemeleri araştırınız. 

1. TERMOSET KALIPLAMA 

MAKİNELERİNİ DEVREYE ALMAK 
 

1.1. Termoset Kalıplama Makineleri 
 

Termoset plastiklerin kalıplanmasında kullanılan metotlardan biriside sıkıştırma 

kalıplamadır. Bu metodu gerçekleştimek için kullanılan presler ve özellikleri aşağıda 

anlatılmıştır. 
 

 Tanımı ve Özellikleri 
 

Termoset plastiklerin kalıplanmasında kullanılan makinelere termoset kalıplama 

presleri denir. Resim 1.1’de termoset plastiklerin kalıplanmasında kullanılan tipik bir 

termoset kalıplama presi görülmektedir. 

 

Resim 1.1:Termoset kalıplama presi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 



 

 4 

Genellikle hidrolik olarak çalışan bu presler, denemeler yapmak amacıyla da 

kullanılmaktadır. Denemeler için küçük tonajlıdan başlayıp termoset plastiklerin 

kalıplanmasında kullanılan 4000 tonun üzerine çıkan büyük kapasiteli olmak üzere 

çeşitlitipleri vardır. En çok kullanılan sıkıştırma pres tipleri düşey çalışan hidrolik 

olanlarıdır. Resim 1.2’de termoset kalıplama preslerinde üretilen ürünlerden bazı örnekler 

gösterilmiştir. 
 

 

 

Resim 1.2:Termoset kalıplama ile üretilen bazı ürünler 

Presler çeşitli şekillerde yapılır. Üst tabla aşağı hareketli, alt tabla yukarıya hareketli 

veya her iki tablanın da birbirine doğru hareket ettiği presler mevcuttur. 
 

1.1.1. Çalışma Prensibi 
 

Termoset kalıplama preslerinde silindire pompalanan hidrolik yağ, silindiri aşağıya 

doğru hareket ettirir. Silindirin uyguladığı baskı sonucu üst tabla da aşağıya doğru hareket 

eder. Üst tabla sütunlar arasına kasıntı yapmayacak şekilde tespit edilmiştir. Kalıbın üst 

yarımı termoset kalıplama presinin üst tablasına; kalıbın alt yarımı termoset kalıplama 

presinin alt tablasına bağlanmıştır.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 oluşturur, ham maddeyi sıkıştırır. 

Sıcaklık ve basınç sayesinde kalıplama işlemi yapılarak ürün şekillendirilir. Kalıplama 

işleminden sonra pres açıldığında parçayı kalıptan dışarı çıkaracak olan itici sistem pres 

tarafından harekete geçirilerek ürünü kalıp boşluğundan çıkarır. Böylece bir termoset 

kalıplama çevrimi tamamlanmış olur. Tablo 1.1’de değişik kapasitelere sahip termoset 

kalıplama preslerine ait tipik spesifikasyonbilgileri verilmiştir. 
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Tablo 1.1: Değişik kapasitelere sahip termoset kalıplama preslerine ait tipik spesifikasyon 

 Termoset Kalıplama Makinesi Çeşitleri 

 

Termoset plastikler sıkıştırma sistemi ile çalışan preslerde, termoset enjeksiyon 

makinelerinde ve transfer (aktarma) preslerinde kalıplanarak ürün hâline gelmektedir. Bu 

preslerin çalışma prensipleri ve özellikleri aşağıda anlatılmıştır. 
 

1.1.2. Termoset Sıkıştırma Presleri ve Çalışma Prensibi 
 

Sıkıştırma kalıplama presleri genellikle pres gövdesi, hareket iletme sistemi ve kontrol 

ünitesi olmak üzere üç ana bölümden oluşur.  
 

 Pres gövdesi 

 

Sıkıştırma kalıpları iki kalıp yarımından oluştuğundan her iki kalıp yarımı veya kalıp 

yarımlarından biri hareket etmek zorundadır. Bu nedenle pres alt plakası ile pres üst plakası, 

iki veya dört kılavuz sütunu yardımıyla ayarlanabilir konumda tespit edilmiştir. Kalıpların 

bağlandığı ara plaka hareketlidir ve istenildiği zaman kalıbı açar veya kapatır. 
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 Hareketiletmesistemi 

 

Kalıplama işlemini gerçekleştiren hareket iletme sistemi genellikle mekanik, hidrolik 

veya pnömatik olarak yapılmıştır. Bunlar içinde en çok uygulananı hareket sistemi, çift etkili 

(aşağıya ve yukarıya doğru hareket edebilen) hidrolik kumandalı olanlarıdır. 

 

Hidrolik sistemle çalışan preslerde dakikada 1200–1800 devir yapan dönüş yapan 

elektrik motoruyla 1,6–2,5 kg/mm² basınç yapan hidrolik pompalar bulunmaktadır. Hareket 

iletme sistemini yağ tankı, pompa, elektrik motoru, basınç iletme boruları,çok yönlü 

valfler,hidrolik silindir ve piston oluşturmaktadır. 100 ton kapasiteye kadar olan preslerde 

hareket iletme, kalıpları sıkma ve kalıplama işleminin bitirilmesi tamamen otomatik 

kumandalı hidrolik sistemle yapılmaktadır. Kapasitesi 25 tona kadar olan preslerde hareket 

iletimi, hidrolik yerine pnömatik sistemlidir. Bazı preslerde hidrolik ve pnömatik hareket 

iletme sistemi birlikte üzerinde bulunur ve kalıplama işlemine göre ikisinden biri tercih 

edilir. Her iki hareket iletme sistemiyle birlikte mekanik kumandalı mafsal kollu kalıp sıkma 

ünitesi bulunduran preslerde vardır. Resim 1.3’te termoset kalıplama presive hidrolik sistemi 

gösterilmiştir. 

 

Resim 1.3: Termoset kalıplama presi ve hidrolik sistemi 
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 Kontrolünitesi 

 

Kontrol ünitesi, kalıplama işlemini yapan hareket iletme sistemini kontrol eder. Bunlar 

sırasıyla elle kumandalı kontrol ünitesi, yarı otomatik kontrol ünitesi ve tam otomatik kontrol 

ünitesi olmak üzere üç ana gruba ayrılır. 

 

 Elle kumandalıkontrolünitesi 

 

Hidrolik veya pnömatik hareket iletme sistemine elle kumanda eden üç yönlü 

valflervardır. Bunlar kalıp açma, kalıp kapama ve normal çalışma yönlerini tayin eder ve elle 

kumandalı olarak çalışır. 

 

 Yarıotomatikkontrolünitesi 

 

Yarı otomatik kontrol ünitesi yardımıyla operatör tarafından yapılabilecek hatalar 

biraz daha azaltılmıştır çünkü operatör presi çalıştırdığında yarı otomatik kontrol ünitesi 

yardımıyla zaman ayarlayıcıları ve diğer yardımcı kontrol üniteleri devreye girer. Böylece 

presin yarı ve tam olarak kapanması, kalıplama işleminin bitirilmesi ve kalıpların açılarak 

parçanın dışarı çıkartılmasını sağlar. Plastik ham madde kalıp içerisine konup operatör 

tarafından pres tekrar çalıştırıldığında kalıplama işlemi otomatik olarak tamamlanır. 

 

 Tam otomatik kontrol ünitesi 

 

Tam otomatik kontrol ünitesi bulunan preslerde ilk başlangıçtaki devreye alma işlemi 

operatör tarafından sağlanır. Bundan sonra kontrol ünitesi otomatik olarak plastik maddenin 

kalıp içerisine doldurulmasını, kalıpların kapatılmasını, zaman ayarlayıcısına bağlı olarak 

kalıpların ısıtılmasını, kalıplama işleminin tamamlanmasını, kalıbın açılmasını, kalıplanan 

parçanın dışarı çıkartılmasını ve yeniden kalıplama çevrimine geçilmesini sağlar. Tam 

otomatik kontrol üniteli termoset sıkıştırma preslerinde operatörden kaynaklanan hatalar 

tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

 

1.1.3. Termoset Enjeksiyon Presleri ve Çalışma Prensibi 
 

Enjeksiyon kalıplama süreci genellikle termo plastik malzemelin kalıplanmasından 

daha zor olmasına rağmen termoset plastik enjeksiyon kalıplama yapılmaktadır. Yapılacak 

değişiklerle bir termoplastik enjeksiyon kalıplama makinesinde termoset plastik malzemeden 

ürün elde edilebilir Bu süreçte homojen, iyi boyutsal kararlılık, yüksek sıcaklık özellikleri ve 

iyi elektriksel yalıtım özellikleri gerektiren parçalar üretmek için uygundur.Ayrıca 

enjeksiyon termoset kalıplama ile yüksek kalitede termoset malzemeden seri olarak üretim 

yapılabilir. Termoset üretim süreci termo plastik enjeksiyon ile hemen hemen aynıdır.   İki 

büyük farklılık vardır. Termoset kalıplamada, termoset malzeme kalıp içine transfer edilir. 

Ayrıca kalıplama için malzemenin ısıtılması gerekir. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&langpair=en%7Ctr&rurl=translate.google.com.tr&twu=1&u=http://engr.bd.psu.edu/pkoch/plasticdesign/IM_Thermoplastic.htm&usg=ALkJrhiIlwrZv17SgHaN_74VYBFjMsQMZw
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Resim 1.3: Termoset enjeksiyon kalıplama presi  

Termoset enjeksiyon kalıplamanın avantajları şunlardır:  

 

 Roses otomasyonu ve yüksek üretim hacimleri için uygundur. 

 Parçalar mükemmel yüksek sıcaklık özellikleri (alçak sürünme, yüksek boyutsal 

kararlılık) gösterir. 

 Malzeme yakılamaz veya eritilmez. 

 Malzeme mükemmel elektriksel izole özelliğine sahip olur. 

 Karmaşık geometri ve ince özellikte ürünler kolayca oluşturulur. 

 

Termoset enjeksiyon kalıplama dezavantajları: 

 

 Parçaların ikincil işlem olarak gazı atılmalıdır. 

  Kalıbın yağ, sıcak buhar veya elektrik ile ısıtılması gerekir 

 Geri dönüşümsüz hurda genellikle araziye gönderilir. 

 

Aşağıdaki resimde termo plastik enjeksiyon ve termoset enjeksiyon kalıplama 

arasındaki temel farklılıklar gösterilmiştir. 
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Resim 1.5: Termoset plastik enjeksiyon prosesi 

 

Eğer iki süreçte farklı hedefleri göz önüne aldığımızda termoset kalıplama süreci 

aşağıda anlatılmıştır. 

 

Resim 1.4: Huniden vidaya mal akışı  

Pistonlu vidalı hunisi, ön ısıtmalı besleme bölgesinden ham reçineyi taşır. İleri hareket 

ile reçine sıkıştırılmış ve ısıtılır. 
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Resim 1.4: Vida ön bölgesinde mal alma bölgesinin dolması  

Sıcak plastik eriyik akmaya başlar; reçine ocak kısmına ulaştığı zaman, resin 

plastikleştirme noktasına kadar ısıtılmıştır. Vida dönerek geri giderken eriğik plastik ham 

maddeyi ön bölgede sıkıştırarak biriktirir. 

 

Farklı boyutlarda yapılmış kalıpların ürün boşluklarını tam dolduracak plastik 

malzeme miktarı ayarlanır. Vida önünde biriken eriyik plastiğin kesin bir miktarını bulmak 

ve depolamak için vida geri çekilecektir, maksimum mesafe hesabı kontrol edilir.  

 

Resim 1.4: Kalıp boşluğuna plastik hammaddenin dolması  

Eritilmiş reçine dolumu tamamlandıktan sonra dönen vida, tekrar ileriye doğru hareket 

etmeye başlar. Kalıp içine ölçülen miktarda eriyik enjekte edilir ve burada pişme süresince 

kontrollü basınç uygulanarak tutulur. 

 

Resim 1.4: Kalıptan ürünün atılması 

Çevrim süresinden sonra kalıp açılır ve ürünün kalıptan çıkarılacak tüm bitmiş 

parçaları, dağıtıcılar ve yolluklar iticiyle dışarıya atılır. Bir sonraki üretimin başlangıcı için 

tekrar kalıp kapatılır ve sıkıştırılır ve sonraki kalıplama döngüsü başlar. 
 

1.1.4. Transfer (Aktarma) Presleri 
 

Transfer (aktarma) kalıplamada, sıkıştırma kalıplama metodunda olduğu gibi her iki 

kalıp yarımı aynı anda sıkıştırılır. Kalıplanacak plastik madde yükleme odasına (ham 

maddenin konduğu yer) doldurulur ve akışkan hâle gelen plastik maddeye dalıcı piston 
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tarafından basınç uygulanır. Basınç altındaki akışkan plastik; yolluk, dağıtıcı ve giriş 

kanalları yardımıyla kalıplama boşluğuna aktarılır. Transfer preslerinde dalıcı piston 

(zımba), pres üst plakasına monte edilmiştir. Dalıcı zımba, hareketini pres üst plakasına 

tespit edilmiş silindir ve piston sisteminden alır. Bu tippreslere, üsten transfer veya aktarma 

presleri de denir. 

 

Eğer hareket iletimi pres alt plakasına tespit edilmiş silindir ve sisteminden alıyorsa bu 

tip preslere de alttan transfer veya aktarma presleri denir. 

 

Resim 1.7: Hidrolik sistemli transfer presi 

Yatay konumda çalışan transfer presleri de vardır. Transfer presleri genellikle hidrolik 

sistemle çalışır. Ancak pnömatik sistemli, pnömatik – hidrolik sistemli, mekanik veya vidalı 

hareket sistemli olarak da yapılır. Transfer preslerinde en önemli yardımcı aygıtlardan biri 

ısıtıcı sistemler, diğeri ise itici mekanizmalarıdır. Bunlardan başka ön ısıtıcılar, ön 

biçimlendiriciler, çapak alıcılar, sertleştirme fırını ve hava emme sistemi gibi yardımcı 

aygıtlarda bulunmaktadır.  
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Resim 1.4: Hidrolik sistemli transfer presi 

Resim1.8’de hidrolik sistemli transfer presi gösterilmiştir. Bu presin ana kısımları 

aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

 

 Isıtıcı sistemler 

 

Termoset plastiklerin transfer presleriyle biçimlendirilmesinde ısıtma sistemi, basınç 

ve zaman ayarlayıcıların bulunması gerekmektedir.Bu preslerde genellikle üç değişik kalıp 

ısıtma sistemi kullanılır. Bunlar; 
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0
C’ye kadar ısıtma kapasitesi bulunan sıcak buharlı ısıtıcılardır. 

Buharlı ısıtıcılarla yapılan kalıplama işleminde sıcaklık kontrolü kolaydır.  

 Isıtıcı sistemin kalıp yarımları içine yerleştirilmesi gereken kalıplama 

işlemlerinde, elektrikli ısıtıcılar kullanılır. Elektrikli ısıtıcı sistem 

genellikle buharlı sistemden daha temizdir, uygulama alanı daha fazladır. 

 Diğer ısıtıcı sistem ise sıcak yağ devreli ısıtıcılardır. Genellikle soğutmalı 

kalıplarda yağ devreli ısıtıcılar kullanılır. 

 

 İtici mekanizmalar 

 

Transfer kalıplama preslerinde ikinci önemli aygıt, itici mekanizmasıdır. İtici 

mekanizmalar, presle beraber mekanik, hidrolik veya pnömatik olarak çalışır. Çoğunlukla 

hızı ve itici gücü ayarlanabilen hidrolik sistemli itici mekanizmalar kullanılmaktadır. 
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Resim 1.9: Termoset transfer kalıplama 

 Ön ısıtıcılar 

 

Transfer kalıplama işleminin gerçekleştirilmesi için ön ısıtıcıların prese yakın yerde 

bulundurulması gerekmektedir. Bunlardan en çok kullanılanı dielektrik sıvılı ön ısıtıcılardır. 

Diğer bir ön ısıtıcılı sistem de sıcak havalı olanıdır. 
 

 Ön biçimlendiriciler 

 

Seri üretimi yapılacak transfer kalıplama işleminde boyutları ve ağırlığı bilinen 

parça,ön biçimlendirmeye tabi tutulur. Ön biçimlendirilme, transfer kalıplama işlemi için 

yükleme odasına konacak olan ham maddenin sıkıştırma preslerinde şekillendirilmesidir. 
 

 Çapak Alıcılar 

 

Transfer kalıplamayla üretilen parçaların çapakları, döner tamburlar içersindeki 

kırıcılar yardımıyla alınır. Bu çapak alıcı tamburlar da transfer presine yakın olması ve 

kalıptan çıkan parçanın da istenildiğinde tambur içerisine atılabilmesi gerekmektedir. 
 

 Sertleştirme fırını 

 

Termoset plastiklerden kalıplanan parçalar dış görünüşlerini iyileştirmek amacıyla 

birkaç saat belirli sıcaklıkta sertleştirilir veya pişirilir. Bazen de çekme payı miktarının en 

aza indirilmesi işlemi bu sertleştirme süresince sağlanır. Bu amaçla kullanılan fırınlara 

sertleştirme fırınları denir. 

 
 

 Hava emme sistemi 

 

Hava emme sistemi genellikle transfer kalıplama işleminde kalıplama boşluğu 

içerisindeki havayı boşaltmak amacıyla uygulanır. Böylece kalıplanacak parça içerisindeki 

hava boşlukları önlenmiş olur. 
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Resim 1.5 Termoset transfer kalıp ve üretilen bazı ürünler 

 

1.2. Termoset Kalıplama Makinelerinde Kullanılan Plastikler 
 

Temoset kalıplama makinelerinde fenolik, polyester, melamin, silikon gibi termoset 

pastikler kullanılır. 

 

Resim 1.6 Termoset plastik ürünler 

 

 Termoset Plastikler 

 

Bir defaya mahsus olmak üzere ısıtıldığında istenilen biçimlendirilmeyi elde ettikten 

sonra eski biçimine dönüştürülemeyen plastik grubudur. Bunun nedeni bu gruptaki 

plastiklerin yapısını oluşturan atom zincirlerinin birbirine bağlarla bağlanmış olmasıdır. Yan 

yana bağlı atom zincirleri, termoset plastik tekrar ısıtıldığında birbirleri üzerinde kaymaz, 

yani atomlar birbirini bırakmaz. Ayrıca bu malzemeler çözünmez. Bu nedenle termo 

plastikler sadece bir defa biçimlendirilebilir. 
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Resim 1.12: Termoset plastik  

Modern hayatın bütün evrelerinde kullanılan termosetler; evde, otomobilde, 

fabrikalarda bürolarda vazgeçilmez malzeme konumundadır. Uygun maliyet, kullanımını 

arttıran en önemli etkendir. 300
o
C’ye kadar ısı dayanımı, soğukta kırılgan olmaması, yüzey 

parlaklığı ve sertliği, yüksek mekanik özellikler, boyut sabitliği, yüksek elektrikizolasyonu, 

yağ ve sol ventlere dayanıklılık, hava şartlarına dayanma ve yanmazlık gibi özellikleri de 

diğer tercih nedenleri olarak sıralanabilir. Termoset plastik grubunu oluşturan ve en çok 

kullanılan bazı plastiklerşunlardır: 

 

1.2.1. Fenolikler (Bakalitler) 
 

Fenol ve formal dehitin kimyasal bileşimidir. Feno lformal dehit reçinesi özellikler 

ijidlik, sıcağa karşı direnç, iyi yalıtım özellikleri ve ucuzluğu bakımından, başta elektrik 

malzemeleri olmak üzere birçok yerde uzun zamandır kullanılan, termoset özellikte önemli 

bir üründür. Fenolik plastikler kullanım amacı ve özelliklerine göre basit olarak altı grupta 

hazırlanır: 

 

 Genel amaçlı, odununudolgulu 

 Darbe dayanımlı, selülozik, cam lifiveya mineral dolgulu 

 Akıtmaz–sızdırmaz 

 Isıyadayanıklı 

 Özelamaçlı 
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Uygun katkı maddesiyle kimyasa bileşik oluşturan fenolikler, iyi bir elektrikse özellik 

ve ısıya karşı direnç gösterir. Büzülme miktarı azdır. Suya, asitlere ve alkalilere karşı yüksek 

dirençlidir. Çekme dayanımı yaklaşık 6,3 kg/mm² olan fenoliklerin deforme olma sıcaklığı 

200 ºC’dir. Dolgu maddesi odun talaşı olan fenoliklerin su emme özelliği fazladır. Mineral 

dolgu madde lifenoliklerin özellikleri çok iyidir. Özgül ağırlığı 1,25 g/cm³ ile 1,55 g/cm³ 

arasındadır. Kuvvetli asitlere karşı çok dayanıklı değildir. Ancak suya, alkole, greslere ve 

makine yağlarına karşı dayanıklıdır. 

 

Genel olarak kimyasal özellikleri iyi değildir. Kuvvetli alkali maddeler reçineyi 

parçalarken tuz, asidi yüzeysel olarak etkiler. Akışkanlara ve asetik asit çözeltisine direnç 

gösteren reçineyi kuvvetli oksitleyiciler (nitratasit gibi) dolgu maddesine gore az veya çok 

etkiler. 

 

Darbe dayanımlı tipler, kendine bu özelliği verecek selülozik, mineral veya cam 

elyaflı dolgu ihtiva eder. 

 

Sızdırmaz tip, çokparlak, döner kalıplama ve ya basınç kalıplama süreçlerine uygun 

bir malzemedir. Hassas yerlerde kullanılır. 

 

Resim 1.7: Bakalit ürünler 

Isıya dayanıklılar, mineral dolguludur. 200 ºC’ye kısa süre dayanabilir. Bazıtürler 250 

ºC’ye kadar kısa süre dayanabilir. Dolgu maddesine bağlı olarak uzun süre 150–180 ºC’lere 

dayanabilir. 
 

Özel amaçlı reçinelerin kimyasal direnci arttırılmış olup bunun dışında birçok iyi 

özelliklere sahiptir. 
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Fenolik reçineler her ne kadar basınçla (sıkıştırma) kalıplamaya elverişli bir grup ise 

de verimi arttırmak amacıyla özel düzenekli birçok cihazda kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.8: Bakalit ürünler 

Dökümcülükte, yaprak hâlinde ince levha, zımparataşı, hava gazı ve petrol yağlarını 

taşıyan borular, çamaşır makinesi pervanesi, televizyon çerçevesi, ütü ve mutfak eşyası 

sapları, elektrik şalter kutusu, duy, priz ve elektrik bağlantı elemanlarının yapımında 

kullanılır. 

 

1.2.2. Aminolar (Üre–melamin) 
 

Amino reçineleri formal dehitileamin (NH2) grubu ihtiva eden çeşitli bileşiklerin 

kontrollü tepkimeleri sonucu elde edilen termoset ürünlerdir. Üre–formal dehit ve melamin 

formal dehit reçineleri bu sınıfın belli başlı örnekleridir. Bunlar sıvı, katı, toz ve granül hâlde 

piyasada bulunur. Amino  reçinelerinden yapılan parçalar sert, dayanıklı ve elektrik yalıtma 

özellikleri çok iyidir. Birçok bakımdan fenoliklerden üstündür. Amino reçineleri hafif pastel, 

renksiz ve berraktır. Ayrıca renklendirilebilir. Çekme dayanımları ve sertlikleri fenoliklere 

gore daha yüksek değerlerdedir. Kendi aralarında melamin grubu üre reçinelerinden daha iyi 

özelliklere sahiptir. 

 

Toz hâlinde bulunan üre reçineleri tutkal olarak kullanılır ve çoğunlukla reçine tutkalı 

adı altında satılır. Bu plastiklerin özgül ağırlığı 1,47–1,55 g/cm³ arasındadır. Aminolar 

(aminler), düşük frekanslı akımlar için iyi bir yalıtkandır. Isıya karşı dayanıklıdır. Asbest 

dolgu maddesiyle güçlendirildiğinde aminolar 100 ºC ile 200 ºC arasındaki sıcaklıklara karşı 

iyi direnç gösterir. Suya ve kimyasal etkilere karşı dirençlidir. Çözücü ve yağlara karşı 

gösterdiği direnç ve yüzeysel sertlik amino reçinelerinin önemli özelliklerindendir.  



 

 18 

Aşınmaya karşı yüksek direnç gösteren ve yüzey kalitesi çok iyi olan bu tür plastiklere 

formaldehit reçinesi kalıp tozu olarak bazı elektrik malzemeleri, kozmetik ambalaj kapları, 

düzgün ve parlak yüzeyli çeşitli mutfak eşyası yapımında banyo ve mutfakların 

kaplanmasında kullanılır. Yapıştırıcı sıvı tip reçinelerde kontraplak üretiminde ve 

yapıştırılmasında kullanılır. 

 

Resim 1.9: Amino kaplı ürünler 

 

Melamin formaldehit reçineleri de kaliteli mutfak malzemeleri, fiş, priz gibi elektrik 

malzemeleri, işitme cihaz kutuları, tıraş makinesi gövdeleri yapımında kullanılır. Sıvı reçine 

ise formika ve benzeri katmanlı malzemelerin yapımı ile tekstil endüstrisinde elyaf 

pekiştirmesi, su geçirmezlik ve yanmazlığı arttırıcı unsur olarak kullanılır. Sıvı reçine 

değişik amaçlarda yapıştırıcı olarak da kullanılır. 

 

1.2.3. Silikonlar 
 

Silikonlar, yüksek sıcaklıklardaki mükemmel dayanıklılıkları, UV ışınlarına karşı 

dirençli olmaları, yüzey özellikleri, iyi dielektrik nitelikleri nedeniyle her geçen gün arttan 

bir şekilde organik kaynaklı polimerlerin yerini almaktadır. 

 

Uzun zaman yüksek işlem sıcaklıklarında geçirmezliğini ve sızdırmazlığını muhafaza 

ederek bozulmadan kullanılabilir. Yüksek sıcaklığa dayanıklı boyaların yapımında bağlayıcı 

görevi görür. Molekül yapısındaki metil grupları su geçirmezlik, yanmazlık ve yüzey sertliği 

gibi özellikler kazandırır. Fenil grupları sıcaklık değişimi direncini, esnekliğini ve 

sıcaklıktaki aşınma dayanımını arttırır. Işık geçirgenliği düşüktür. Kullanılan dolgu 

maddeleriyle -80 ile +250 ºC’ler arasında kullanılabilecek özelliğe sahiptir. Silikonlar ısıl 

bozulma veya yanmadan sonra elektriksel izolasyon özelliklerini kaybetmeyen 

tekpolimerdir.  
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Yüksek sıcaklıklarda kararlı olan ve ısı transferi yüksek olan silikon akışkanların en 

yaygın kullanım alanları ısı transfer ortamlarıdır. Plastikleştirici ve yüzey yağlayıcı olarak 

kalıp ayırıcılarında, boyalara koruyucu nitelik kazandırdığından dolayı boya ve 

mürekkeplerde kullanılır. Deri ile mükemmel uyumları sonucu el kremlerinde ve optik 

özellikleri ile fotokopi makinelerinde toner olarak, sayaç, saat, motor gibi elektro – mekanik 

cihazlarda yağlayıcı ve ısı iletici olarak kullanılır. 

 

Vücut ile mükemmel uyumları sayesinde medikal alanlarda kullanımı yaygındır. 

Kolay şekillendirilebilmeleri ve fiziksel özelliklerinin kolayca değiştirilebilmesi, 

kalıplanarak şekle sokulabilmelerine ve otomobil sanayinde kullanılmalarına olanak sağlar. 

Yüksek ve düşüksıcaklık performansları çok iyi olduğundan fırınlarda conta olarak 

kullanılır. 

 

Resim 1.10: Silikon ürünler 

Duvar kaplamalarında ve boya sanayisinde yüzeyleri nemden koruma amaçlı ve 

elektronik malzemelerin nem, toz ve kimyasallardan korunması amaçlı ve yapıştırıcı olarak 

kullanılır. 

 

Silikon kauçuklar vana koruyucusu, yağlı aksamlarda conta, direksiyon dişli 

kutusunda “O”ring, dalgıç başlığı, paten tekerleği imalinde veya boru hortum, kablo, 

telolarak, profil veya köpük şeklinde kullanılır. 

 

1.2.4. Polyesterler 
 

Sertlik, hava şartlarından etkilenmeme, çeşitli kimyasallara dayanım gibi birçok iyi 

özelliğiyle polyesterler vazgeçilemez önemli polimerlerdir. 

 

Polyesterin özgül ağırlığı 1,3 g/cm³tür. Dolgu maddesiyle güçlendirildiğinde özgül 

ağırlığı 1,5 g/cm³ ile 2,28 g/cm³ arasında değişir. Cam elyafıyla güçlendirilen polyesterin 

çekme dayanımı oldukça yüksektir. Bu plastiklerin çekme katsayısı çok fazla değildir. 

Elektrik iletkenliği hiç yoktur. Cam elyafıyla güçlendirilmiş polyester 120 ºC ile 176 ºC 

arasındaki sıcaklığa karşı dayanıklıdır. Zayıf asitlere, yağa, tuzlu veya tuzsuz sulara karşı 

dayanıklıdır. 
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Resim 1.11: Polyester ürünler 

Polyesterlerin özellikle cam fiber dolgulu olanları yüksek ısıl dirençleri, boyutsal 

kararlılıkları ve düşük nem tutma özellikleriyle elektrik-elektronik parçaların üretiminde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

1.2.5. Epoksiler 
 

Epoksi reçineleri polyester ve epoksi grubunun kimyasal bileşimidir. Epoksi reçinesi, 

fenol-formaldehit, üre–formaldehit, naylon, asit veya asit eriyikleriyle kimyasal bileşik teşkil 

eder. 

 

Epoksi reçinelerin özgül ağırlığı 1,11 g/cm³ ile 1,80 g/cm³ arasında değişmektedir. 

Epoksilerin elektrik, ısı ve kimyasal dirençleriyle mekanik özellikleri çok iyidir. Sertlik 

yanında esneklik ve darbe dayanımı, yüksek yapışma gücü ve korozyona karşı metalleri 

koruma epoksilerin belirgin özelliklerindendir. Cam elyaflı dolgu maddesiyle 

güçlendirildiğinde çekme dayanımı 4,6 kg/mm²ye kadar ulaşır. 

 

Resim 1.12: Epoksi 
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Aşınmaya karşı dayanıklı, yapıştırma özelliği fazla ve büzülme miktarı oldukça azdır. 

Özel dolgu maddesiyle güçlendirildiğinde 315 ºC sıcaklığa kadar dayanım gösterebilir. 

Depolama ömrü epoksiler için genelde 24 aydır. Bu süre ortam sıcaklığı arttıkça azalır. 

 

 

Resim 1.13: Epoksi kullanımı 

 

Epoksiler plastik, metal, cam, tahta gibi birçok yüzeye kuvvetle yapışabilir. Bu 

özelliğinin yanı sıra mükemmel mekanik dayanımları, kimyasallara ve suya karşı 

gösterdikleri direnç, düşük dielektrik sabiti ve ısıya karşı dayanaklıkları epoksilerin birçok 

alanda kullanılmasına olanak sağlamıştır. Tutkal, boya ve yaprak hâlinde plastik levha 

yapımında kullanılır. Aşınmaya karşı dayanıklı olduğundan jimnastik salon zemini ve 

korunması zor olan yüzeylerin kaplanmasında, yapılarda yer kaplaması olarak, televizyon 

parçaları ve elektrik aletlerinin yapımında kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 1.14: Epoksi kaplı zemin 
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1.2.6. Poliüretanlar 
 

Özgül ağırlığı 1,15 g/cm³ ile 1.2 g/cm³ arasında değişmektedir. İyi bir yalıtkandır. 

Sıcaklığa karşı dayanıklı, genellikle -40 ºC ile 120 ºC ve bazı özel formüllerle -60 ºC ile 205 

ºC arasında sıcaklıklarda etkilenmez. Kimyasal maddelere karşı direnci yüksektir. 

 

Otomotiv endüstrisinde oturma koltukları, otomobil içi ses izolasyon malzemeleri, 

gösterge tablosu, direksiyon ve iç düzen aksamları poliüretan elastomerlerden üretilir. 

Buzdolapları, derin dondurucular, soğutma kabinleri ve soğutma yapabilen araçların 

izolasyon malzemeleri poliüretandır. Yapı panelleri, spor ve oyun sahalarının zeminleri 

poliüretanlardan hazırlanır. Kaplamalar ve yapıştırıcılar ile ilgili endüstri dallarında alt yapı 

uygulamaları, ev, işyeri ve dershanelerdeki yüzeylerde koruma amaçlı kaplama malzemesi 

olarak poliüretan malzemeler kullanılır. Poliüretan yapıştırıcılar kauçuk, tekstil deri gibi 

esnek malzemelerin yapıştırılması ve metal–metal veya metal–plastik tabakalarının 

yapıştırılmasında uygulanır. Bina duvarlarının (iç ve dış) ve çatıların izolasyonu ile 

boşlukların doldurulmasında ve boruların izolasyonunda sprey olarak kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.15: Poliüretan ürün 

% 100 katı poliüretan kaplama teknolojileri boru hatlarının iç ve dış izolasyonunda 

korozyona karşı korumada mükemmeldir. Bu uygulamalar su borularının dış korozyonunda 

olduğu kadar gaz ve petrol taşıma hatlarının dış korozyonlarının önlenmesinde de kullanılır. 

Ayakkabı ve çizmelerin tabanı doğrudan kalıplama yöntemi ile poliüretanlardan üretilir. 

Ayrıca ayakkabı topuklarının üst parçaları, özel spor ayakkabıları, kayak ayakkabıları ve 

botları ve buz pateni ayakkabılarının üretiminde kullanılır. 

 

Resim 1.16: Poliüretan ürün kesiti  
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1.3. Termoset Presleme Makinelerinde Emniyetli Çalışma Kuralları 
 

 Kalıbın arasına kesinlikle elinizi sokmayınız. 

 

Resim 1.17:Hatalı çalışma 

 Kalıptan parçayı alırken eldiven kullanınız. 

 

Resim 1.18:Hatalı çalışma 
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 Makineyi devreye alırken iki elinizle start butonuna basınız. 

 

Resim 1.19:Doğru çalışma 

 Makinenin motorlarının üzerine yağ, ham madde vb. dökmeyiniz. 

 

Resim 1.20:Hatalı çalışma 
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 Acil durumların dışında emniyet butonuna basmayınız. 

 

Resim 1.21:Doğru çalışma 

 Makinede üretim yaparken iş önlüğü giymeyi unutmayınız. 

 

Resim 1.22:Hatalı çalışma 
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 Makine parametre ayarlarını kalıbın ebatlarına, ham maddenin özeliklerine göre 

ayarlayınız. 

 

Resim 1.23:Doğru çalışma 

 Kalıplanacak plastik ham madde miktarını kalıba zarar vermeyecek şekilde 

hesaplayınız. 

 

Resim 1.24:Doğru çalışma 
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 Üretimde bir problem yoksa makine parametre ayarlarıyla gereksiz yere 

oynamayınız. 

 

Resim 1.25:Hatalı çalışma 

1.4. Termoset Kalıplama Makinelerinde Üretim Yapmak 
 

Termosetpastik malzemelerin kullanılabilir mamul ürün hâle getirilmesi ve üretilmesi 

sıkıştırma (transfer) preslerinde ve termoset makinelerinde yapılır. Ürüne uygun hazırlanmış 

olan plastik kalıp vasıtası ile ürüne son şekil ısı ve basınç altnda termost makinelerinde 

verilir. Bu tür kalıplarda enjeksiyon kalıplarından farklı olarak termoset ve kompozit 

plastikler yüksek ısı ve basınç altında pişirilerek kalıbın şeklini alması sağlanır. Üretim 

esnasında taşma çapakları oluşur bu çapaklar dolaplama zımparalama ve vibrasyon gibi 

işlemler uygulanarak temizlenir. Bu yöntemle şekillendirilen plastikler tekrar geri 

dönüştürülemez. Bakalit elektrik malzemeleri, melamin tabaklar, kül tablaları bu duruma 

örnek olarak verilebilir. 

 

Resim 1.26:Termoset ürün 
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Termoset sıkıştırma kalıplama, doğrudan açık bir kalıp boşluğuna malzeme ekleme ve 

sonra kalıp kapanışı ile ürünün basınç ve ısı altında fırınlanması prensibi ile yapılır. 

Kalıplanmış şekiller granüler hâlindeki malzeme dönüşümleri genellikle elle yapılan bir 

işlemdir. Termoset transfer kalıplama, kalıp dalıcı zımba ve kapı sistemi ile kapalı bir kalıp 

içine önceden fazladan enjekte edilen malzeme ile oluşturan tablet üretimine benzer bir 

süreçtir. 

 

 Termoset Kalıplama Makinelerinde Üretim Asamaları 

 

 Makinenin ana şalterini açınız. 

 

Resim 1.27: Ana salter 

 Isıtıcıları açınız ve makinenin istenilen sıcaklığa gelmesini bekleyiniz. 

 

Resim 1.28: Isıtıcı ünite 



 

 29 

 Makinenin pres yukarı butonuna basıp pres mengenesini yukarı 

çıkartarak 

 Kalıbın açılmasını sağlayınız. 

 

Resim 1.29: Kalıp açma 

 Daha önceden hesaplanmış olan plastik madde miktarını tartarak ya da 

tablet hâlinde ayarlayınız. 

 

Resim 1.30:Ham madde doldurma 

 

 Gerekiyorsa kalıp yarımlarına ürünün rahat çıkması için kalıp ayırıcı 

sprey sıkınız. 
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Resim 1.31: Kalıp ayırıcı sürme 

 Ayarlanmış olan plastik ham maddeyi kalıp boşluğuna koyunuz. 

 

Resim 1.32: Kalıp doldurma 
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 Presin butonuna basarak kalıbı kapatınız. 

 

Resim 1.33: Kalıp baskı 

 Gaz alma süresi dolduktan sonra kalıbın otomatik olarak 2 cm kadar 

açılmasını sağlayarak gazın dışarı atılıp atılmadığını kontrol ediniz. 

 

Resim 1.34: Gaz alma 
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 Pişirme süresi bitiminde kalıbın otomatik olarak açılmasını ve iticiler 

sayesinde ürünün dışarı çıkartılmasını sağlayınız. 

 

Resim 1.35: Ürün çıkarma 

 Ürünü kalıptan dışarı alınız. 

 

Resim 1.36: Ürün alma 

 Üründeki çapakları temizleyiniz. 

 

Resim 1.37: Çapak temizliği 
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 Ürün kontrolü yapınız. 

 Kalıp yarımlarını hava tabancası ile pislik kalmayacak şekilde 

temizleyiniz. 

 

Resim 1.38: Ürün temizliği 

 Üretim formu düzenleyiniz.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Termoset kalıplama presine bir kalıp bağlanarak parametre ayarları yapılmıştır. Presin 

çevrimini başlatmak için makineyi devreye alınız. 

 

Resim 1.39 Termoset kalıplama 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. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Isıtıcıları açınız ve makinenin istenilen sıcaklığa 

ulaşmasını bekleyiniz. 

 

 Kontrol ünitesinden 

ısıtıcıları açınız. 

 Parametre ayarlarından 

ham maddenin işleme 

sıcaklığına göre verilmiş 

olan sıcaklık değerlerine 

ulaşmasını bekleyiniz. 

 Uygun sıcaklığa 

ulaşılmadan çevrime 

geçerseniz plastik ham 

madde akışkan hâle 

gelmeyeceği için 

makineye zarar 

verebilirsiniz. 

 Makinenin pres yukarı butonuna basıp, pres mengenesini 

yukarı hareket ettirerek kalıbın açılmasını sağlayınız. 

 

 Butona iki elinizle 

basarak elinizin, 

makinenin ve kalıbın 

hareketli kısımlarından 

uzak tutunuz. 
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 Daha önceden hesaplanmış olan plastik madde miktarını 

tartarak ya da tablet hâlinde ayarlayınız. 

 

 Kalıp boşluğuna 

koyacağınız ham madde 

miktarının hesaplanmış 

olan miktarda olmasına 

dikkat ediniz.  

 Ham madde miktarının 

eksik olması durumunda 

ürün oluşmaz, fazla 

olması durumunda da 

çapak oluşur.  

 Termoset plastiklerin 

geri dönüşümü 

olmadığından üretilen 

üründe artık malzemenin 

fazla olmasının birim 

maliyeti arttıracağını 

unutmayınız. 

 Gerekiyorsa kalıp yarımlarına ürünün rahat çıkması için 

kalıp ayırıcı sprey sıkınız. 

 

 Ürünün kalıptan 

çıkmasında zorlanma 

meydana geliyorsa kalıp 

ayırıcı spreyi kalıp 

yarımlarına sıkmayı 

unutmayınız. 
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 Ayarlanmış olan plastik ham maddeyi kalıp boşluğuna 

koyunuz. 

 

 Plastik ham maddeyi 

kalıp boşluğuna, 

boşluğun dışına 

gelmeyecek şekilde 

düzgün koyunuz.  

 Ham madde 

miktarının daha 

önceden hesaplanmış 

olan gramajda 

olduğunu kontrol 

ediniz. 

 Presin butonuna basarak kalıbı kapatınız. 

 

 Pres butonuna 

basmadan önce 

çalışma ortamınızı 

kontrol ediniz. 

 Ellerinizi hareketli 

kısımlardan 

koruyunuz. 

 Gaz alma süresi dolduktan sonra kalıbın otomatik olarak 2 

cm kadar açılmasını sağlayarak gazın dışarı atılıp 

atılmadığını kontrol ediniz. 

 

 Gaz alma işleminin 

yapıldığından emin 

olunuz.  

 Kalıplama işlemi 

sırasında oluşan gaz 

dışarı atılmaz ise 

ürünün istenilen 

toleranslarda 

olmayacağını 

unutmayınız. 



 

 38 

 Pişirme süresi bitiminde kalıbın otomatik olarak açılmasını 

ve ürünün iticiler sayesinde dışarı çıkartılmasını sağlayınız. 

 

 

 İticilerin zarar 

vermeden ürünü 

kalıptan dışarı çıkartıp 

çıkartmadığını kontrol 

ediniz. 

 İticilerin rahat çalışıp 

çalışmadığını kontrol 

ediniz. 

 İtici vurma 

mesafesinin kalıba 

zarar verip 

vermediğini kontrol 

ediniz. 

 Ürün, kalıbın üst 

yarımında kalırsa 

ürünü çıkartmak ve 

kalıba zarar 

vermemek için 

yumuşak bir malzeme 

kullanınız. 
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 Ürünü kalıptan dışarı alınız. 

 

 Ürünü kalıptan çıkartırken 

zarar vermemeye özen 

gösteriniz. 

 Üründeki çapakları temizleyiniz. 

 

 Çapakları temizleme işlemi 

için mutlaka eldiven 

kullanınız. 

 Çapakları temizlerken ürüne 

zarar vermemeye özen 

gösteriniz. 

 Çapaklar keskindir. 

Yaralanmalara sebep 

olabileceğinden yere dökülen 

çapak kalıntılarını 

temizleyiniz. 
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 Ürün kontrolü yapınız. 

 

 

 Çevrim sonrasında üretilen 

ürünlerin kontrolünü yapmanın 

hatalı üretimi engelleyeceğini 

unutmayınız. 

 Kontrolü yapılmamış ve hatalı 

üretilen parçaların tüketiciden geri 

dönmesinin firmanın itibarını 

azaltacağını unutmayınız. 

 Kalıp yarımlarını hava tabancası ile pislik 

kalmayacak şekilde temizleyiniz. 

 

 Kalıp boşluğunda kalan fazlalık 

malzemeler, bir sonraki çevrimde 

ürünün oluşmasına engel olur. Bu 

yüzden her çevrimden önce kalıp 

boşluğunu iyice temizlemeyi 

unutmayınız. 

 Üretim formu düzenleyiniz. 

 Ürünün standartlara uygun olup 

olmadığını, üretim sırasında 

meydana gelen problemleri, ürün 

baskı adedi vb.işlemleri bir form 

düzenleyerek sizden sonra 

çalışacak olanları bilgilendirmek 

ve istatistik tutmak üzere 

hazırlayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Makinenin ana şalterini açtınız mı?   

3. Isıtıcıları açıp makinenin istenilen sıcaklığa ulaşmasını beklediniz mi?   

4. Makinenin pres yukarı butonuna basıp pres mengenesini yukarı 

hareket ettirerek kalıbın açılmasını sağladınız mı? 
  

5. Daha önceden hesaplanmış olan plastik madde miktarını tartarak ya da 

tablet hâlinde ayarladınız mı? 
  

6. Ürünün rahat çıkması için kalıp ayırıcı sprey sıktınız mı?   

7. Ayarlanmış olan plastik ham maddeyi kalıp boşluğuna koydunuz mu?   

8. Presin butonuna basarak kalıbı kapattınız mı?   

9. Gaz alma süresi dolduktan sonra kalıbın otomatik olarak 2 cm kadar 

açılmasını sağlayarak gazın dışarı atılıp atılmadığını kontrol ettiniz 

mi? 

  

10. Ürünü kalıptan dışarı aldınız mı?   

11. Üründeki çapakları temizlediniz mi?   

12. Ürün kontrolü yaptınız mı?   

13. Kalıp yarımlarını hava tabancası ile pislik kalmayacak şekilde 

temizlediniz mi? 
  

14. Üretim formu düzenlediniz mi?   

15. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

16. 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 Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdakisoruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kalıp yarımlarından ürünün rahat çıkması için yapılan 

işlemdir? 

A) Ham maddenin tartılması 

B) Sprey sıkılması 

C) Kalıp boşluğuna tam ölçüsünde ham madde konması 

D) Sıcaklığın azaltılması 

 

2. Termoset transfer kalıplarıyla üretim yapılan makinelere ne ad verilir? 

A) Transfer enjeksiyon presleri 

B) Transfer şişirme presleri 

C) Transfer presleri 

D) Transfer ekstrüzyonpresleri 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi transfer preslerinin yardımcı aygıtlarından birisi değildir? 

A) Ön ısıtıcılar 

B) Sertleştirme fırınları 

C) İtici mekanizmalar 

D) Yükleme odası 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi transfer preslerinin ana kısımlarından birisi değildir? 

A) Hidrolik yağ 

B) Kalıp sıkma silindiri 

C) Hidrolik yağ deposu 

D) Kılavuz sütunu 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi transfer preslerinde kullanılan kalıp ısıtma sistemlerinden 

birisi değildir? 

A) Sıcak buharlı ısıtıcılar 

B) Elektrikli ısıtıcılar 

C) Mekanik ısıtıcılar 

D) Sıcak yağ devreli ısıtıcılar 

 

6. Transfer kalıplama işlemi için yükleme odasına konulacak olan ham maddenin 

sıkıştırma preslerinde şekillendirilmesi işlemine ne ad verilir? 

A) Isıtma 

B) Ön biçimlendirme 

C) Kalıplama 

D) Presleme 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Transfer preslerindeki yardımcı aygıtlardan hava emme sistemi hangi amaç 

içinkullanılır? 

A) Kalıp boşluğundaki havayı emmek 

B) Kalıptaki havayı emmek 

C) Ortamdaki havayı emmek 

D) Yükleme odasındaki havayı emmek 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi transfer kalıp elemanlarından birisi değildir? 

A) Erkek kalıp 

B) Dişi kalıp 

C) İtici 

D) Yolluk 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kalıplanacak parçanın dış kısmına şekil veren kalıp 

elemanıdır? 

A) Dişi kalıp 

B) Erkek kalıp 

C) Yükleme odası 

D) Dalıcı 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi kalıplanacak parçanın iç kısmına şekil veren kalıp 

elemanıdır? 

A) Dişi kalıp 

B) Erkek kalıp 

C) Yükleme odası 

D) Dalıcı 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi transfer kalıplarının çeşitlerinden birisidir? 

A) Sıkıştırma pistonlu transfer kalıbı 

B) Aktarma transfer kalıbı 

C) Dalma pistonlu transfer kalıbı 

D) Hidrolik transfer kalıbı 

 

12. Yükleme odasının dip kısmında kalan plastik malzemeyi yukarı çekebilmek için 

dalıcının ucuna açılmış olan kanala ne ad verilir? 

A) Dağıtıcı kanal 

B) Giriş kanalı 

C) Yolluk 

D) Artık çekme kanalı 

 

13. . Yükleme odasının alanı bütün kalıplama alanlarının toplamından ne kadar büyük 

yapılmalıdır? 

A) % 5 - %10 

B) % 10 - % 15 

C) % 10 - % 20 

D) % 20 - % 30 



 

 44 

14.  Dalıcı, kalıplama presinin bir parçası ise bu tip transfer kalıplarına ne ad verilir? 

A) Yükleme odalı transfer kalıbı 

B) Dalma pistonlu transfer kalıbı 

C) Artık malzemeli transfer kalıbı 

D) Termoset transfer kalıbı 

 

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 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında termoset kalıplama makinelerinde üretim hatalarını 

istenilen ürün elde edilmesini sağlayacak şekilde giderebileceksiniz. 

 

 

 

 Sanayide termoset kalıplama preslerinde üretim yapılırken üründe meydana 

gelebilecek problemleri ve çözüm yollarını araştırınız. 

2. TERMOSET KALIPLAMA 

MAKİNELERİNDE ÜRETİM HATALARINI 

GİDERMEK 
2.1. Termoset Plastiklerin Kalıplanmasında Meydana Gelen Üretim 

Hataları ve Çözüm Yolları 
 

Plastik parçanın baskı sonundaki tahmini kalitesini görmek de kalıplama işlemini 

doğru şartlarda yapıp yapmadığımızı anlamamız için önemli bir parametredir. Bu tip bir 

aracı iki yönlü kullanabiliriz. Parça kalitesine bakarak proses şartlarımızı tekrar gözden 

geçirip en iyiyi yakalamaya çalışabiliriz veya parça kalite farklılığını bölgesel olarak takip 

edebildiğimiz için problemli bölgeler az ya da önemsiz ise yok sayıp mevcut durumu kabul 

edebilir ve imalata geçebiliriz. Bu yüzden kalıplama sonucunda üründe meydana gelebilecek 

hataları bilmek ve bu hataları analiz ederek çözümler üretmek gerekir. Termoset plastik 

malzemelerde meydana gelebilecek yaygın hatalar ve çözümler aşağıda verilmiştir. 

 

 Ürün yarım çıkmıştır. 
 

Ürün kalıpdan eksik çıkmış, istenilen boyut ve ağırlıkta çıkmamıştır. 

 

Resim 2.1: Eksik ürün baskısı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Sebebi Çözüm Yolları 

 Kalıba konan ham madde miktarı azdır.  Kalıba daha fazla ham madde koyunuz. 

 Kalıp çok çabuk kapatılmıştır.  Kalıbı daha yavaş kapatınız. 

 Hava tahliyesi yetersizdir.  Hava tahliye kanallarını arttırınız. 

 

 Taneler homojen pişmemiştir. 

 

Kalıp ürün boşluğu içine konulan toz veya granül hâlde bulunan ham madde istenilen 

kalıplama sıcaklıklarına gelmeden veya homojen ısıtma gerçekleşmeden yapılan baskı 

sonucu eksik ürün oluşmuştur. 

 

Resim 2.2: Pişmemiş eksik ürün 

Sebebi Çözüm Yolları 

 Pişirme zamanı azdır.  Pişirme zamanını arttırınız. 
 

 Kalıptan çıkan ürün yumuşaktır. 

 

Ürünün istenilen sertlik değerlerinde ve yumuşak çıkma hatası oluşmuştur. 
 

Sebebi Çözüm Yolları 

 Ürün daha pişmemiştir. 
 Pişirme zamanını arttırınız. 

 Sıcaklığı yükseltiniz. 

 Ham madde nemlidir. 

 Ham maddeyi kurutunuz. 

 Ham maddenin ön ısıtmasını homojen 

şekilde yapınız. 

 Ham madde karışımındaki kaydırıcı 

miktarı fazladır. 

 Ham maddedeki kaydırıcı oranını 

azaltınız. 
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 Hemen veya sonradan çatlamalar oluşmuştur. 
 

Ürün, baskı sırasında kalıptan çatlamış olarak çıkmıştır veya kalıplamadan sonra 

çatlamalar olmuştur. 
 

Sebebi Çözüm Yolları 

 İçten büzülme  Daha az büzülen ham madde kullanınız. 

 Soğutma çok çabuk  Parçayı daha homojen soğutunuz. 
 

 Kalıptan çıkan üründe kabarcık veya delik vardır. 
 

Ürün kalıptan kabarcıklı veya delik olarak çıkmıştır. 

 

Resim 2.3: Ürün üzerinde delik oluşmuş 

Sebebi Çözüm Yolları 

 Kalıpta hava kalmıştır.  Kalıplama süresini arttırınız. 

 Kalıplama zamanı azdır. 
 Kalıbın yavaş kapatılmasını ve 

gazlarındışarı atılmasını sağlayınız. 

 Ham madde nemlidir.  Ham maddeye ön ısıtma uygulayınız. 

 Kalıp çok sıcaktır.  Sıcaklıkları azaltınız. 

 Kalıplama basıncı çok azdır. 

 Kalıplama basıncını arttırınız. 

 Birden fazla parçanın 

kalıplandığıkalıplara yeterli miktarda ve 

dengeli birşekilde ham madde koyunuz. 

 Kalıp soğuktur.  Kalıbın sıcaklığını arttırınız. 

 Kullanılan ham madde de hava vardır. 
 Havanın tahliyesine dikkat ediniz,ham 

maddeyi iyi dağıtınız. 

 Sıcaklık homojen değildir.  Sıcaklıkları kontrol ediniz. 

 Farklı et kalınlıkları 

 Ham maddeyi tablet şekline getiriniz. 

 Ön ısıtma süresini arttırınız. 

 Kalıplama sıcaklığını azaltınız. 

 Ham madde miktarı azdır.  Ham madde miktarını arttırınız. 
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 Çıkan ürünün yüzeyi mattır. 
 

Kalıptan çıkan ürün yüzeyi mattır. 

 

Resim 2.4: Ürün yüzeyi mat 

Sebebi Çözüm Yolları 

 Kalıp çok sıcak ya da çok soğuktur.  Kalıbın sıcaklığını ayarlayınız. 

 Kalıp boşluğu iyi parlatılmamıştır. 
 Kalıp boşluğunu parlatınız ve iyi 

temizleyiniz. 

 Kalıp iyi çelikten yapılmamıştır.  Krom kaplamalı kalıp kullanınız. 

 Kalıplanan ham madde çok nemlidir.  Ham maddenin nemini alınız. 

 

 Kalıplanmış parça kalıba yapışıyor. 

 

Kalıptan çıkan ürünün kalıp boşluklarına yapışması problemidir. Dalıcı zımba kalıp 

boşluğundan çıkışı sırasında ürün zımba üzerinde veya kalıp boşluğuna yapışarak dışarı 

atılamamaktadır. Sorunun nedeni ve çözümü aşağıdaki tabloda anlatılmıştır. 

 

Resim 2.5: Ürün kalıba yapışmış 
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Sebebi Çözüm Yolları 

 Sıcaklık çok az veya çok yüksektir.  Sıcaklığı ayarlayınız. 

 Kalıp boşluğu iyi parlatılmamıştır. 
 Kalıp boşluğunu parlatınız ve 

temizleyiniz. 

 Kalıplanan ham madde nemlidir.  Ham maddenin nemini alınız. 
 

 Parçada çatlaklar veya çizikler var. 

 

Kalıplama bittikten sonra ürün çıkışı sırasında meydana gelebilecek çizik ve çatlak 

hatalarıdır. 
 

Sebebi Çözüm Yolları 

 Kalıplanan ham madde kirlidir. 

 Ham maddenin temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Kalıp boşluğunu parlatınız. 
 

 Sisli (mat) yüzeyler var. 

 

Temoset ürün üzerinde oluşan sisli (mat) yüzey hatasıdır. 

 

Resim 2.6: Ürün sisli ve mat 

Sebebi  Çözüm Yolları 

 Sıcaklık çok yüksektir.  Sıcaklığı azaltınız. 

 Ham madde çok serttir.  Daha yumuşak ham madde kullanınız. 

 Kalıplama basıncı çok düşüktür.  Kalıplama basıncını arttırınız. 

 Ham madde çok yumuşaktır.  Daha sert ham madde kullanınız. 
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 Parça yüzeyinde çukurluklar var. 
 

Ürün üzerinde oluşan çukur hatalarıdır. 

 

Sebebi Çözüm Yolları 

 Kalıp çok hızlı kapatılmıştır.  Kalıbı yavaş kapatınız. 

 Ham madde çok yumuşaktır.  Daha sert ham madde kullanınız. 

 Ham madde miktarı azdır.  Daha fazla ham madde kullanınız. 
 

 Çarpık kalıplama 

 

Ürün kalıptan çıkarken veya çıktıktan sonra çarpılması hatasıdır. 

 

Sebebi Çözüm Yolları 

 Kalıp homojen ısıtılmamıştır.  Sıcaklıkları ayarlayınız. 

 Ham madde çok yumuşaktır.  Daha sert ham madde kullanınız. 

 İyi pişirilmemiştir.  Pişirme zamanını arttırınız. 

 Kalıp çok sıcaktır.  Sıcaklığı azaltınız. 

 Farklı et kalınlıkları vardır. 

 Daha az büzülen plastik ham madde kullanınız. 

 Et kalınlıklarına göre kalıbın sıcaklığını 

değiştiriniz. 

 Doldurulmuş kalıp, uzun süre 

açık bekletilmiştir. 
 Kalıbı daha çabuk kapatınız. 

 

 Kalıplanan parçada yanmalar var. 

 

Kalıplanan ürün üzerinde meydana gelen yanmalardır.  

 

Resim 2.7: Üründe yanmalar 
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Sebebi Çözüm Yolları 

 Sıcaklık çok yüksektir.  Sıcaklığı azaltınız. 

 Kalıp yavaş kapatılmıştır.  Kalıbın kapanmasını hızlandırınız. 
 

 Kalıplanmış parça gözeneklidir. 

Gözenekli ürün hatasıdır. 

 

Resim 2.8: Ürün gözenekli 

Sebebi Çözüm Yolları 

 Ham madde miktarı azdır.  Ham madde miktarını arttırınız. 

 Kalıp çok çabuk kapatılmıştır.  Kalıbı daha yavaş kapatınız. 

 Kalıp iyi kapatılmamıştır. 
 Kalıbın iyi kapatılmış olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kalıplama basıncı azdır.  Kalıplama basıncını arttırınız. 

 Sıcaklıklar düşüktür.  Sıcaklıkları yükseltiniz. 
 

 Lekeli yüzeyler var. 

Üründe leke vardır. 

 

Resim 2.9: Üründe lekeli yüzeyler 
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Sebebi Çözüm Yolları 

 Ham maddenin tane büyüklükleri 

fazladır. 

 Daha küçük taneli granül ham madde 

 kullanınız. 

 Ham madde nemlidir. 

 Ham maddeye ön ısıtma uygulayınız. 

 Ham maddeyi kurutma işlemine tabi 

tutunuz. 

 Kalıplama basıncı çok yüksektir.  Kalıplama basıncını azaltınız. 

 Sıcaklık çok yüksektir.  Sıcaklıkları azaltınız. 

 Kalıp kirlidir.  Kalıbı temizleyiniz. 

 Ham madde içinde farklı maddeler 

vardır. 
 Temiz ham madde kullanınız. 

 

 Ürünün patlaması 

 

Üründe patlama hatası meydana gelmektedir. 

 

Resim 2.10: Ürünnün patlaması 

 

Sebebi Çözüm Yolları 

 Ham madde pişmemiştir.  Pişirme zamanını arttırınız. 

 Sıcaklıklar düşüktür.  Sıcaklıkları arttırınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Termoset kalıplama presine bağlanıp ayarları yapılan plastik termoset kalıbında üretim 

yapılırken ürün kontrolü yapınız. Üründe oluşabilecek hataları tespit edip uygun çözüm 

yollarını uygulayarak hataları gideriniz. 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlemBasamakları Öneriler 

 Üretim hatalarını tespit ediniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Hatanın nereden kaynaklandığını 

bulmadan ayar değişikliği yapmanın 

üründeki problemi ortadan 

kaldırmayacağını unutmayınız. 

 Uygun çözüm yollarını belirleyiniz. 

 Hatanın nereden kaynaklandığını tespit 

ettikten sonra problemi gidermek için 

gerekli çözüm yollarını; termoset 

plastiklerin kalıplanmasında meydana 

gelen üretim hataları konusunu tekrar 

ederek bulunuz. 

 Uygun çözüm yollarını uygulayınız. 

 Çözüm yollarını uygulamada parametre 

değişikliklerinin tamamını aynı anda 

yapmayınız. 

 

 Uygulanan çözüm yollarını kontrol 

ediniz. 

 Yapılan parametre değişikliklerinin ürüne 

etkisi olup olmadığını anlamak için belli 

bir süre daha ürünlerin kontrolünü yapınız. 

 Problem ortadan kalksa da ürün 

kontrollerini belli zaman aralıklarında 

yapınız. 

 Termoset plastiklerin geri dönüşümünün 

mümkün olmadığını unutmayınız. 

 Kalite kontrol, ürünlerdeki sorunları kısa 

zamanda tespit eder, hurda ürünleri en aza 

indir. Böylece ekstra maliyetlerin de 

ortadan kalkacağını unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

DeğerlendirmeÖlçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Üründeki problemi tespit ettiniz mi?   

3. Üründeki problemin nereden kaynaklandığını tespit ettiniz mi?   

4. Uygun çözüm yollarını belirlediniz mi?   

5. Uygun çözüm yollarını birer birer mi uyguladınız mı?   

6. Parametre değişikliği yaptıktan sonra belli bir süre daha ürünü kontrol 

ettiniz mi? 
  

7. Belli zaman aralıklarında ürün kontrolü yaptınız 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 Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kalıplama sonucu ürünün yarım çıkması durumunda aşağıdaki işlemlerden hangisi 

yapılmalıdır? 

A) Daha sert ham madde kullanmak 

B) Ham madde miktarını azaltmak 

C) Ham madde miktarını arttırmak 

D) Kalıplama basıncını azaltmak 

 
 

2. Kalıplama sonucunda çıkan üründeki taneler homojen pişmemişse aşağıdaki 

işlemlerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Pişirme zamanını arttırmak 

B) Kalıp boşluğunu parlatmak 

C) Ham madde miktarını azaltmak 

D) Ham maddedeki nem oranını arttırmak 

 
 

3. Kalıptan çıkan ürün yumuşak çıkıyorsa aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmamalıdır? 

A) Pişirme zamanını arttırmak 

B) Ham madde kaydırıcı oranını arttırmak 

C) Sıcaklıkları yükseltmek 

D) Ham madde ön ısıtmasını homojen şekilde yapmak 

 
 

4. Kalıptan çıkan ürün hemen veya daha sonra çatlıyorsa aşağıdaki işlemlerden hangisi 

yapılmalıdır? 

A) Ham madde miktarını azaltmak 

B) Ham madde miktarını arttırmak 

C) Hava tahliye kanallarını iptal etmek 

D) Çekme oranı daha az olan ham madde kullanmak 

 
 

5. Kalıptan çıkan üründe kabarcık veya delikler varsa aşağıdaki işlemlerden hangisi 

yapılmamalıdır? 

A) Kalıplama süresini arttırmak 

B) Ham maddeyi ön ısıtmaya tabi tutmak 

C) Ham madde miktarını azaltmak 

D) Kalıplama basıncını arttırmak 

 
 

6. Kalıptan çıkan ürünün yüzeyi mat ise aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmamalıdır? 

A) Ham madde miktarını azaltmak 

B) Kalıbı parlatmak 

C) Ham maddenin nemini almak 

D) Kalıbın sıcaklığını ayarlamak 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Kalıplanmış parça, kalıba yapışıyorsa aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmamalıdır? 

A) Sıcaklığı ayarlamak 

B) Kalıbın iyi kapatılmış olmasına dikkat etmek 

C) Kalıbı parlatınız veya temizlemek 

D) Ham maddenin nemini almak 

 

8. Kalıplanan parçada çizikler varsa aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Ham madde miktarını azaltmak 

B) Kalıplama zamanını arttırmak 

C) Kalıp boşluğunu parlatmak 

D) Kalıplama basıncını arttırmak 

 

9. Kalıplanan parçada çarpılma varsa aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmamalıdır? 

A) Pişirme zamanını arttırmak 

B) Sıcaklığı azaltmak 

C) Kalıbı daha çabuk kapatmak 

D) Kalıp boşluğunu parlatmak 

 

10. Kalıplanan parçada yanmalar varsa aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Ham madde miktarını arttırmak 

B) Sıcaklıkları azaltmak 

C) Ham madde miktarını arttırmak 

D) Sıcaklıkları yükseltmek 

 

11. Kalıplanan parçada gözenekler varsa aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmamalıdır? 

A) Kalıplama zamanını azaltmak 

B) Ham madde miktarını arttırmak 

C) Kalıbı daha yavaş kapatmak 

D) Kalıbın iyi kapatılmış olmasına dikkat etmek 

 

12. Kalıplanan parçada lekeli yüzeyler varsa aşağıdaki işlemlerden hangisi 

yapılmamalıdır? 

A) Kalıplama basıncını azaltmak 

B) Sıcaklıkları azaltmak 

C) Kalıbı temizlemek 

D) Çekme oranı daha az olan ham madde kullanmak 

 

13. Kalıplanan ürünün patlaması durumunda aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Ham madde miktarını arttırınız. 

B) Sıcaklıkları azaltınız. 

C) Pişirme zamanını arttırınız. 

D) Ham madde miktarını azaltınız. 
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14. Kalıplanan ürünün yarım çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kalıp çok yavaş kapatılmıştır. 

B) Kalıba konan ham madde miktarı azdır. 

C) Kalıp sıcaktır. 

D) Ham madde kirlidir. 
 

15. Kalıplanan üründe kabarcıkların olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Kalıplama basıncı yüksektir. 

B) Kalıplama zamanı azdır. 

C) Ham madde nemlidir. 

D) Kalıpta hava kalmıştır. 
 

16. Kalıplanan ürünün mat çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Kalıp boşluğu iyi parlatılmamıştır. 

B) Üründe farklı et kalınlıkları vardır. 

C) Kalıp iyi çelikten yapılmamıştır. 

D) Ham madde nemlidir. 
 

17. Kalıplanan parçanın kalıba yapışmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ham madde miktarı azdır. 

B) Kalıplama basıncı azdır. 

C) Kalıp boşluğu iyi parlatılmamıştır. 

D) Pişirme zamanı azdır. 
 

18. Kalıplanan parçanın yanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sıcaklıklar yüksektir. 

B) Ham madde miktarı fazladır. 

C) Ham madde nemlidir. 

D) Sıcaklıklar düşüktür 
 

19. Kalıplanan parçada lekeli yüzeylerin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Kalıp boşluğu kirlidir. 

B) Sıcaklıklar yüksektir. 

C) Ham madde içinde farklı maddeler vardır. 

D) Kalıp iyi kapatılmamıştır. 
 

20. Kalıplana parçanın gözenekli olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Ham madde miktarı azdır. 

B) Kalıp çok çabuk kapatılmıştır. 

C) Kalıp iyi kapatılmamıştır. 

D) Ham madde kirlidir. 

 

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 preslerinde standartlara uygun üretim yaptıktan sonra üretimi 

yapılan bir ürünü kontrol ederek üründe oluşabilecek hataları uygun çözüm yolları ile 

gideriniz.  

 

 

KONTROL LİSTESİ 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

DeğerlendirmeÖlçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Isıtıcıları açıp makinenin istenilen sıcaklığa ulaşmasını beklediniz 

mi? 
  

3. Makinenin pres yukarı butonuna basıp pres mengenesini yukarı 

hareket ettirerek kalıbın açılmasını sağladınız mı? 
  

4. Daha önceden hesaplanmış olan plastik madde miktarını tartarak 

ya da tablet hâlinde ayarladınız mı? 
  

5. Ürünün rahat çıkması için kalıp ayırıcı sprey sıktınız mı?   

6. Ayarlanmış olan plastik ham maddeyi kalıp boşluğuna koydunuz 

mu? 
  

7. Presin butonuna basarak kalıbı kapattınız mı?   

8. Gaz alma süresi dolduktan sonra kalıbın otomatik olarak 2 cm 

kadar açılmasını sağlayarak gazın dışarı atılıp atılmadığını kontrol 

ettiniz mi? 

  

9. Ürünü kalıptan dışarı aldınız mı?   

10. Üründeki çapakları temizlediniz mi?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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11. Kalıp yarımlarını hava tabancası ile pislik kalmayacak şekilde 

temizlediniz mi? 
  

12. Üründeki problemi tespit ettiniz mi?   

13. Üründeki problemin nereden kaynaklandığını tespit ettiniz mi?   

14. Uygun çözüm yollarını belirlediniz mi?   

15. Uygun çözüm yollarını birer birer mi uyguladınız?   

16. Parametre değişikliği yaptıktan sonra belli bir süre daha ürünü 

kontrol ettiniz mi? 
  

17. Belli zaman aralıklarında ürün kontrolü yaptınızmı?   

18. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

19. Süreyi uygun kullandınız mı? (6 saat)   

 

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 C 

3 D 

4 A 

5 C 

6 B 

7 A 

8 D 

9 A 

10 B 

11 C 

12 D 

13 D 

14 B 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 D 

5 C 

6 A 

7 B 

8 C 

9 D 

10 B 

11 A 

12 D 

13 C 

14 B 

15 A 

16 B 

17 C 

18 A 

19 D 

20 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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