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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Vakumla kalıplama, plastik teknoloji alanında oldukça geniş bir alana sahiptir.
Özellikle gıda ve ürünlerin ambalajlanması, otomotiv, beyaz eşya parçaları üretiminde ve
daha birçok alanda sıklıkla kullanılmaktadır.
Plastik birçok avantajı nedeniyle günlük hayatımızda daha fazla yer almakta, bu da
plastik sektörünün büyümesine ve iş istihdamının artmasına sebep olmaktadır. Sektördeki bu
büyüme vakum kalıplama yöntemiyle plastiğin işlenmesi alanında yetişmiş iş gücüne olan
ihtiyacı arttırmaktadır.
Vakumla kalıplama işine başlamadan önce kalıbın ve ham maddenin niteliklere uygun
şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu da bizim iyi ve kaliteli ürünler oluşturmamızı
sağlayacaktır.
Vakum ile Üretimde Kalıp ve Hammadde Hazırlama modülü, üretime başlamadan
önce istenen özelliklerde, kaliteli ürünler elde etmeniz için ön hazırlıkları yapma becerileri
kazandıran faaliyetleri içermektedir.
Bu modülde sizler vakum kalıplarını, vakumlamada kullanılan plastikleri ve vakum
malzemesini tanıyacak, vakum kalıplarını makineye bağlayarak vakumlanacak malzemeyi
hazır hâle getirebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Plastik vakum kalıplarını vakum makinesi üzerine uygun biçimde bağlayabileceksiniz.
,

ARAŞTIRMA


Plastik vakum teknolojisi ile üretim yapan işyerlerini araştırarak, ne tür kalıp
bağlama alet ve araçları kullanıldığını araştırınız.

1. VAKUM KALIBINI MAKİNEYE
BAĞLAMA
1.1. Plastik Vakum Kalıpları
Plastik vakumla kalıplama, günümüzde çok yaygın kullanılan plastik işleme ve form
verme metotlarından biridir. Termoform olarak da bilinmektedir. Bilindiği gibi günlük
hayatımızda kullanılan birçok endüstriyel ürün bu yöntemle elde edilmektedir.

1.1.1. Plastik Vakum Kalıplarının Tanımlanması
Ekonomik ve işleme kolaylığı olan, üretilebilirlik oranı yüksek olan bir plastik işleme
yöntemidir. Sıcak biçimlendirme teknolojisi ile yapılan çalışmalarda bu yöntemin kullanışlı
ve gelişime dönük olması uygulama sahasını genişletmektedir.
Plastik vakumla kalıplama yöntemi, gıda ambalajlama sektörü ile rekabet edebilecek
kadar ekonomik olmaktadır. Bunun yanında uçak endüstrisinde de işlenmiş akrilik
parçaların çok iyi optik özellikler taşıması nedeniyle uçakların rüzgâr koruyucuları (ön
camları) plastik vakumla kalıplama yöntemi ile üretilmektedir. Günümüz teknolojisinin
vazgeçilemez bir metodudur.
Plastik vakum kalıpları ile otomotiv, beyaz eşya, elektrik elektronik, ısıtma-soğutmahavalandırma ve ambalaj sektörüne yönelik birçok özel amaçlı ürün üretilebilmektedir.
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Resim 1.1: Plastik vakum kalıbı

Plastik levha hâlinde yarı mamulün girintili çıkıntılı şekillere sahip bir ürün hâline
dönüşümünü sağlayacak, yeterli sayıda vakum delikleri açılmış alüminyum, ahşap, polyester,
çelik vb. malzemelerden yapılmış kalıplara vakum kalıbı denir(Resim 1.1).
1.1.1.1. Plastik Vakum Kalıplama Yönteminin Avantajları




Kullanılan sistemin ucuz olması
Kullanılan kalıpların, yüksek basınç ve sıcaklıklar söz konusu olmadığından
kalıp maliyetlerinin düşük olması
Enjeksiyonla kalıplanamayan büyük ölçülerdeki parçaların ekonomik olarak
kalıplanması

1.1.1.2. Plastik Vakum Kalıplama Yönteminin Dezavantajları






Ürünlerde, özellikle köşe kısımlarda incelme oluşmaktadır.
Yönlenme nedeniyle özellikle köşelerde yoğunlaşan “gerilim birikmesi” sorunu
bulunmaktadır.
Sadece levha şeklindeki ham madde kullanılabilir. Bu nedenle bir ön işlemle
levhanın hazırlanması gerekir.
Parçanın üretiminden sonra kenar kesimi ile boyutlandırma işlemi sonucu
yapılan budamada atık ve talaş oluşur. Bu da malzeme kaybına yol açar.
Özellikle levhadan kalıplamada işlem süreleri uzundur.

1.1.2. Plastik Vakum Kalıplarının Özellikleri
Plastikleri işlemek için en son geliştirilmiş metotlardan birisidir. Basit kalıp ve
avadanlık kullanıldığından bu metot laboratuvar veya deneysel çalışmalar için çok
elverişlidir. Konstrüksiyon değişikliklerini yapmak kolaydır. Az sayıdaki parçaların imalinde
zaman, gereç ve kalıp masrafları bakımından bu metot pratiktir. Çok sayıda parçalar için seri
imalata da uygundur.
Seri üretimde kullanılan vakum (termoform) kalıpları üstün teknoloji gerektiren
ürünlerdir. Kalıplarda eritilmiş hâldeki plastik şekillenir, soğutulur ve kesilir. Bu üç unsur
çok kısa zamanda yapılır. Termoform kalıpları ile dakikada (maks.) 30 vuruş gibi çok hızlı
üretim yapılabilmektedir.
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Vakumla kalıplama genellikle girintili çıkıntılı olup da diğer metotlarda
kalıplanmayan parçaların üretilmesinde kullanılır (Resim 1.2). Vakum kalıplama yöntemi ile
plastik film ve levhalardan, değişik kalıplarla arzu edilen form ve boyutlarda parçalar
üretilmektedir.
Üretilecek olan parçanın ana biçimi bir tarafı açık, içi boş ve ince cidarlıdır. Bu
yöntemle içi dolu ürünlerin üretimi yapılamaz.

Resim 1.2: Girinti ve çıkıntılı bir vakum kalıbı ürünü

Vakum şekillendirme yöntemi ile çok büyük boyutlarda plastik malzemeler işlenebilir.
Kalıp tasarımı, enjeksiyon ve ekstrüzyon kalıplarına göre daha ucuz ve çok daha kısa sürede
tasarlanmaktadır. Bir de işin üretim aşaması düşünüldüğünde üretilen üründe yapılan her
türlü estetik, ergonomik ve ekonomik değişiklik birebir kalıplara uygulanıp zaman kaybı
minimum seviyede olacak şekilde üretime geçilmesi sağlanmaktadır. Bu da bize zaman
tasarrufunun yanında ticari bakımdan maddi bir kazanç sağlamaktadır.

Resim 1.3: Vakumlama yöntemi ile elde edilmiş bir ürün

Basit vakumla şekillendirme prosesinde belli bir sıcaklığa kadar yumuşatılan ve bir
kalıp üzerinde sabit levha ile kalıp arasındaki hava vakum yoluyla dışarı alındığında
yumuşatılmış levha kalıp üzerindeki şekli alır. Eğer işlemde bir rehber baskı elemanı veya
mekanik hareket mekanizmalarına yer verilmezse şekillendirilen malzeme sayısı, levha
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kalınlığı ve verilecek şekil sınırlı olacaktır. Bu sebeple işlem bir takım yardımcı elemanlarla
gerçekleştirilmektedir.
Kalıplarda soğutmanın önemi oldukça fazladır. Günümüz gelişmiş akışkan kontrol
sistemleri sayesinde kalıplardaki soğutma sistemi istenilen ısılarda kolayca tutulabilmektedir.
Soğutma kalıptaki kesicilerin hassasiyetinin korunması ve ürünün işleme sıcaklığının
muhafazası için oldukça önemli bir konudur.

Resim 1.4: Plastik vakum kalıbı

Alüminyum kalıplar 70 °C'ye kadar ısıtılıp sıcaklık bu seviyede özel ısıtıcılarla
sabitlenir. Burada amaç 180 °C'ye kadar ısıtılan akrilik malzemenin sıcak kalıpla temas
etmesini sağlamak ve şoklamanın önüne geçmektir.
Sıcak biçimlendirme ile parçanın yapımı için çoğunlukla bir erkek kalıp, bir dişi kalıp
veya birbirine eş erkek ve dişi kalıp kullanılır.
Sıcak biçimlendirilmiş bir parçanın ana biçimi bir tarafı açık, içi boş ve ince cidarlıdır.
İçi dolu biçimler bu metotla imal edilemez. Isıtılmış bir levha, biçimlendirilirken uzadığı için
işlenen plastiğin kalınlığı incelecektir. Parçanın derinliği arttıkça incelme de artacaktır.
Uzama işleminde plastik levhanın bazı kısımlarındaki uzamanın diğer kısmındakinden daha
fazla olmak zorundadır. Bunun anlamı şudur: Bir kısımdaki uzama miktarı diğer
kısımdakinden daha büyük ve farklı olacağı için çok özel ağır levhalar kullanılmaz.
Uzatma işleminde kalıp içindeki ince ayrıntılar üzerinde plastik levhaların bir köprü
yapma eğilimi vardır. Ayrıntıların plastik üzerinde meydana gelen miktarı levhanın
kalınlığına bağlıdır. İnce levhalarda (0.5 - 0.05) çok iyi ayrıntılı yüzeylerde elde etmek
mümkündür.
İmal edilecek parçalarda çoğunlukla keskin köşe ve kenarlar bulunmamalıdır (Keskin
kenar iki yüzeyin birleştiği keskin çizgidir. Çoğunlukla üç kenar bir köşede birleşir.) Plastik
daha ziyade bu kısımlardan incelir veya yırtılır. Küçük çaplı derin boşlukları elde etmek
zordur. İmal edilecek parçalarda geniş düz alanlar bulunmamalıdır.
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Kalıp imalatçıları, biçimlendirilecek levhanın en derin çekilen kısmının en geniş
alandan elde edileceğini düşünerek hareket etmelidirler. Bitirilmiş parça içindeki basılmış
kısımların alanı bunların arasında kalan kısmın alanından daha azdır. Bu durumda bir dişi
kalıp yerine bir erkek kalıp kullanmak daha iyidir. Bütün alanlar daha büyük olduğu veya
çok ince plastik kullanıldığı zaman bu faktör daha az önemlidir.
1.1.2.1 Vakum Kanalları ve Özellikleri
Vakum kanalları alt tabla ve kalıp üzerinde bulunur. Alt tabla ve vakumlama kalıbı
üzerinde bulunan kanallar birbirine eşit uzaklıkta olmalıdır. Bunun yanı sıra vakum
kanallarının çok geniş olması kalıp yüzeyinde deformasyona yol açar.
Vakum kanallarının 1,5 mm çapında bir matkapla delinmesi gerekir. Bu ölçünün
üzerindeki delikler levha yüzeyinde şekil bozukluklarına (iz yapma, çukur oluşturma vb. )
yol açar.

Resim 1.5: Vakum kanalları

1.1.3. Vakum Kalıp Çeşitleri
Vakum kalıpları genel olarak enjeksiyon ve ekstrüzyon kalıplarına göre daha basit
yapılı kalıplardır. Buna rağmen daha karışık yapılı olanları da mevcuttur. Vakum kalıpları
özellikle ürün özelliğine ve üretim sayılarına göre farklılık gösterir.
1.1.3.1. Üretildikleri Malzemeye Göre Vakum Kalıp Çeşitleri
Plastik vakum kalıpları üretildikleri malzeme cinsine göre dört çeşittir.


Ahşap vakumlama kalıpları

Ahşap vakumlama kalıpları genelde az sayıda üretim yapılan, çok hassas olmayan
işlemlerde ve model çıkarma işlemlerinde kullanılır.


Polyester vakumlama kalıpları

Polyester vakumlama kalıpları orta yoğunlukta kullanılır. Yapılan vakumlama
işleminin özelliğine göre değişik tiplerde yapılır. Bakımı ve onarımı kolaydır. Polyester
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vakumlama kalıplarında kırılmalar ve çatlaklar oluşabilir. Bu tür kırılmalar ve çatlaklar kalıp
üzerindeki çatlaklara çelik macun çekilerek giderilir.

Resim 1.6: Polyester vakumlama kalıbı



Alüminyum Vakumlama Kalıpları

Alüminyum vakumlama kalıpları seri yapılan vakumlama işlemlerinde kullanılır.
Alüminyum kalıplar yumuşak malzemeler olduğu için çabuk ısınır ve üretime hızlı geçilir.

Resim 1.7: Alüminyum vakumlama kalıbı



Çelik vakum kalıpları

Özellikle ince cidarlı ve çok sayıdaki üretimler için tam otomatik çalışan vakum
makinelerinde seri üretime uygun çelik kalıplar kullanılır. Çelikten yapılan vakum
kalıplarının özellikle zorlamaya maruz kalmayan kısımları başka malzemeden yapılabilir. Bu
kalıplarda vakumlama sayısı dakikada 30 defaya kadar çıkabilir.
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Resim 1.8: Vakum kalıbı

1.1.3.2. Biçimine Göre Vakum Kalıpları
Üretim sayısı, ürün özellikler ve levha kalınlığına göre vakum kalıpları değişik
biçimlerde üretilmelerini zorunlu kılabilir. Biçimine göre vakum kalıpları aşağıda
açıklandığı şekillerde üretilebilmektedir.


Dişi kalıpta şekillendirmeli vakum kalıplar

Şekil 1.1’de görüldüğü gibi ısıtılan plastik levhanın dişi kalıp çukurunda şekillendirildiği kalıplardır. Maçalı kalıplar, genellikle dişi kalıpta şekillendirmenin uygulandığı
kalıplarda uygulanmaktadır.

Şekil 1.1: Bir dişi vakum kalıbı ve ürün
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Erkek kalıpta şekillendirmeli vakum kalıplar

Şekil 1.2’de görüldüğü gibi ısıtılan plastik levhanın erkek kalıp çıkıntısı üzerinde
şekillendirildiği kalıplardır. Bu tür kalıplarda ürüne form daha iyi verilebilmektedir.

Şekil 1.2: Bir erkek vakum kalıbı ve ürün



Maçalı vakum kalıplar

Vakumla kalıplamada belli bir sıcaklık değerinde ısıtılan plastik levhanın daha kolay
ve rijit bir hâlde şekillendirilmesine yardımcı olmak için maçalar kullanılır (Şekil 1.3). Bu
tür vakum kalıplarına maçalı kalıplar denir. Genellikle dişi kalıba vakumlamanın yapıldığı
kalıplar da kullanılır.

Şekil 1.3: Maçalı vakumlama kalıbı
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1.2. Plastik Vakum Kalıplarının Makineye Montajı
Kalıp alt tablaya bağlanırken bağlama pabucu ve civata ile bağlama sisteminden
yararlanılır.

Resim 1.9: Civata ile vakum kalıbı bağlama

Kalıp delikleri açılarak (vakum delikleri) alt tablaya bağlanacak olan bağlama
sistemleri ayarlanır. Kalıbın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre kullanılan bağlama noktası
sayısı artar veya azalır. Üretim sırasında sorun çıkmaması için bağlama sistemlerinin sağlam
bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Resim 1.10: Vakum delikleri
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Resim 1.11: Alt tabla ve vakumlama kalıbına açılan vakum delikleri

Hazırlanmış olan vakum kalıplarının makineye montaj aşaması şu şekilde
yapılmaktadır:
Öncelikle plastik vakumlama makinesi üzerinde pot çemberi ayarlanır. Bunun sebebi
kalıbın boyutlarıdır. Daha sonra alt tabla ayarlanır. Alt tabla ayarlanırken uygun basınç
değerleri kullanılmalıdır. Alt tabla üzerine vakumlama kalıbı uygun bir şekilde ortalanarak
bağlanır. Vakumlama kalıbı alt tablaya bağlanırken civata ile veya bağlama pabuçları ile
uygun bir şekilde bağlanır.

Resim 1.12: Polyester vakumlama kalıbı

Alt tabla üzerinde eğer fazla vakumlama deliği varsa kapatılır. Fazla vakum
deliklerinin kapatılmasının sebebi üretim sırasında ürünün şekil bozukluğuna uğramasını
önlemektir.
Vakumlama kalıbının plastik vakumlama makinesine montajı yapıldıktan sonra 5 -10
dakika arasında ısıtılması gerekir. Bu ısıtılma işleminin sebebi ürünün çabuk soğumasına
engel olmaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Atölyenizde plastik vakumlama makinesine kaldırma araç gereçlerinden faydalanarak
yine aşağıda verilen işlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak bir vakumlama kalıbını
uygun konumda tespit ediniz ve ısıtma, soğutma, vakum sistemlerini bağlayınız(Şekil1.4).

Şekil 1.4: Vakum makinesi ve kalıbı
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İşlem Basamakları

 Kalıbı kaldırma araçları ile askıya
alınız.

 Kalıbı vakum makinesi üzerindeki
uygun konumuna getiriniz.
 Kalıbın bağlama cıvatalarını sıkarak
makineye tespit ediniz.

Öneriler








 Varsa kalıp ısıtıcı bağlantılarını
yapınız.



Çalışma ortamını hazırlayınız.
İş önlüğünüzü giyiniz.
İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
Vakumlama kalıbını, vakumlama makinesinin
alt tablası üzerine monte ederken kaldırma
araç ve gereçlerini dikkatli kullanınız.
Vakumlama kalıbını, vakumlama makinesinin
alt tablası üzerine uygun konumda ortalamaya
dikkat ediniz.
Vakumlama kalıbını, vakumlama makinesinin
alt tablasına monte ederken sıkma cıvatalarını
gevşek bırakmamaya dikkat ediniz.
Vakumlama kalıbı ısıtıcı bağlantılarının doğru
takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
Çalışma esnasında bir sorunla karşılaştığınızda
modül bilgi konularından ve öğretmeninizden
faydalanabilirsiniz.
Vakumlama kalıbı soğutma bağlantılarında bir
aksaklık olup olmadığını kontrol ediniz.

 Kalıp soğutma bağlantılarını
yapınız.



 Kalıp vakum sistemi bağlantılarını
yapınız.

 Vakum bağlantılarında herhangi bir kaçak olup
olmadığına dikkat ediniz.

 Bağlantıları kontrol ediniz.

 Üretim sırasında bir sorunla karşılaşmamak
için bütün bağlantı sistemlerini(ısıtma,
soğutma, vakum) kontrol ediniz.
 Çalışma ortamında iş disiplini kurallarına
uyunuz.
 Çalışma sonunda iş ortamının temizliğini
sağlayınız.
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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. Vakumlama kalıbını, vakumlama makinesine bağlamak için
çalışma ortamınızı hazırladınız mı?
2. Vakumlama kalıbını, vakumlama makinesine bağlamak için
uygun kaldırma araç gereçlerini kullandınız mı?
3. Vakumlama kalıbını sıkma cıvatalarını sıkarak makineye
bağladınız mı?
4. Vakumlama kalıbı ısıtıcı, soğutucu ve vakum sistemi
bağlantılarını uygun konumda bağladınız mı?
5. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
6. Süreyi iyi kullandınız mı? (3 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Seri üretim yapan otomatik vakum makinelerinde dakikadaki vakumlama sayısı kaça
kadar çıkartılabilir?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30

2.

Ürünün girintili çıkıntılı şekillerine sahip ve bu şekilleri oluşturmasını sağlayacak
vakum delikleri açılmış alüminyum, ahşap, polyester vb. malzemelerden yapılmış
kalıplara ne kalıbı denir?
A) Ekstrüzyon kalıbı
B) Sıkıştırma kalıbı
C) Vakum kalıbı
D) Enjeksiyon kalıbı

3.

Aşağıdakilerden hangisi vakumla kalıplamanın dezavantajlarından biridir?
A) Ürünlerin köşe kısımlarında incelme oluşması
B) Kullanılan sistemin ucuz olması
C) Yüksek basınç ve sıcaklıkların söz konusu olmaması
D) Büyük ölçülerdeki parçaların ekonomik olarak kalıplanması

4.

Aşağıdakilerden hangisi biçimine göre vakum kalıbı çeşitlerinden biri değildir?
A) Dişi kalıpta şekillendirmeli kalıplar
B) Erkek kalıpta şekillendirmeli kalıplar
C) Maçalı kalıplar
D) Taşmalı kalıplar

5.

Vakumla kalıplamada kalıplanacak malzemenin ısıtılması yanı sıra çoğunlukla
kalıbında ısıtılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ürün tasarrufu sağlamak
B) Enerji tasarrufu sağlamak
C) Malzemenin sıcak kalıpla temas etmesini sağlamak ve şoklamanın önüne geçmek
D) Vakumlama basıncını artırmak

6.

Aşağıdakilerden hangisi vakum kalıplarında istenen bir özelliktir?
A) Kavisli kenarlar
B) Keskin köşe ve kenarlar
C) Küçük çaplı derin boşluklar
D) Geniş düz alanlar

7.

Vakumlama yolu ile üretilen ürünün biçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir tarafı açıktır.
B) Her tarafı kapalıdır.
C) İçi boştur.
D) İnce cidarlıdır.

8.

Alt tabla üzerindeki fazla vakum deliklerinin kapatılma sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
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A) Ürünün çabuk soğumasını sağlamak
B) Üretim sırasında ürünün şekil bozukluğuna uğramasını önlemek
C) Ürünün çabuk ısınmasını sağlamak
D) Ürün cidarlarında yırtılmayı önlemek

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
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Plastik vakum makinesinde istenilen özellikte ürün elde etmek için plastik malzemeyi
hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Vakum makinesi ile üretim yapan iş yerlerini ziyaret ederek vakumla
kalıplamada hangi tür yarı mamul malzemeler kullanıldığını ve bu
malzemelerin özelliklerini araştırınız.

2. VAKUM KALIPLAMA MALZEMESİNİ
HAZIRLAMAK
2.1. Vakum Kalıplamada Kullanılan Plastikler
Vakumla kalıplama genel plastik işleme yöntemlerinden yarı mamul malzemenin
işlenmesi bakımından farklılık gösterir. Bu nedenle plastik malzeme seçiminde özellikle
fiziksel özellik bakımından uygun plastikler seçilir. Vakumla kalıplamada birçok plastik
çeşidi kullanılmaktadır.

Resim 2.1: Plastik ham madde

Termoform, gıda ambalajı için yaygın olarak kullanılır ancak plastik oyuncaklar,
kafeterya tepsileri, uçak camları gibi birçok uygulama alanları da vardır. İnce filmler taze,
soğutulmuş ve dondurulmuş gıdaların ambalajında, tek kullanımlık bardak, tabak, kâse vb.
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ürünlerde kullanılır. Kalın film ve levhalar, genellikle otomobil, duş kabinleri, elektronik
cihazlar üzerinde, kozmetik kalıcı yüzeylerde kullanılır. Aşağıdakilerde dâhil olmak üzere bu
süreçte çeşitli termoplastik malzemeler kullanılabilir:









Akrilik (PMMA)
Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Alçak yoğunluklu polietilen (AYPE)
Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)
Polipropilen (PP)
Polistiren (PS)
Polivinil klorür (PVC)
Polietilen tereftalat (PET)

Plastik vakum şekillendirmede kullanılan bazı plastikler aşağıda açıklanmıştır.

2.1.1. PP (Polipropilen)
Sıkıştırma kuvvetinin kritik olduğu zamanlarda kullanılır. Kimyasal direnci iyidir.
Tüm termoplastik işleme proseslerine uygundur. Polipropilenin, erime sıcaklığı 160 santigrat
derece civarındadır. Polipropilen doğal olarak yarı şeffaftır ve süt beyaz rengindedir. Ayrıca
çok iyi renklendirilme kabiliyeti vardır. Orta derecede mukavemete sahiptir. Bu özellik cam
elyafı takviyesi ile iyileştirilebilir.
Polipropilen genellikle enjeksiyon, ekstrüzyon ve vakum gibi yöntemlerle işlenir. PP
ilaç, kozmetik ve besin alanında kutu, şişe, kap vb. parçaların; köpük çeşidi ise mobilya veya
koltuk yastıklarının yapımında kullanılır.
Polipropilen makul ve ekonomik bir malzemedir. Paket servisi, şarküteri kapları, tek
kullanımlık bardak ve kapakları gibi gıda ambalaj uygulamalarında sıklıkla kullanılır ve
gittikçe büyüyen bir pazara sahiptir.
Polipropilenin özellikleri:










Çekme direnci en yüksek termoplastiklerden biridir ve çekme gerilimi 3,5 kg /
mm²dir. Bu plastik katkı maddeleriyle güçlendirildiğinde çekme gerilimi 112,5
kg / mm²den 386 kg / mm²ye kadar yükseltilebilir.
Kırılganlığı azdır.
İyi bir aşındırma özelliğine sahiptir ve sürtünme katsayısı ortadadır.
Isıya karşı dirençlidir ve 150 ºC’nin altındaki buhardan etkilenmez.
Açık havaya karşı yüksek dirençlidir.
Kimyasal asitlere karşı dirençlidir ve sulandırılmış asitlerden etkilenmez.
Elektrik iletkenliği olmadığı için iyi bir izolasyon maddesidir.
Yoğunluğu az olan (0,83 g / cm³) termoplastiklerdendir.
Kolayca kaynak edilebilir, talaşlı işlenebilir. Uygun yapıştırıcılarla
yapıştırılabilir, baskı ve markalama yapılabilir.
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2.1.2. PC (Polikarbonat)
PC en yaygın olarak kullanılan mühendislik plastiklerinden biri olup şeffaflık,
mükemmel tokluk, ısıl kararlılık ve çok iyi boyutsal kararlılık gösterir. PC, kompakt diskler,
saldırılara dayanıklı cam, bebek biberonları, elektrik malzemeleri, kask ve damacana PC için
tipik uygulamalardır.

Resim 2.2: PC ham madde

Polikarbonat karışımları son yıllarda giderek artan bir ticari öneme sahiptir. PC,
özellikle otomotiv, cam, elektronik, iş makinesi, optik medya, tıbbi malzeme, aydınlatma ve
elektrikli aletler pazarlarında geniş bir kullanım alanına sahiptir. Polikarbonatların
karakteristikleri akriliklere oldukça benzer fakat polikarbonat daha güçlü ve daha pahalıdır.

Resim 2.3: Polikarbonat levha

2.1.3. PS (Polistiren) ve HIPS (Yüksek Yoğunluklu Polistiren)
PS (kristal) parlak ve şeffaf malzemedir. Bunun yanında kırılganlık özelliği
olduğundan pek fazla vakumlama yoluyla şekil verilme özelliği yoktur. Daha çok
vakumlanmadan panel hâlinde kullanılır (Duşa kabin camlarında olduğu gibidir.).
Polistiren, en yaygın olarak kullanılan plastik türlerinden biridir. Polistiren şeffaf
olabilir veya çeşitli renklerde yapılabilir. Gıda ambalaj uygulamalarında, şarküteri, ekmek,
süt ve tek kullanımlık bardak, kapak, tabak ve kâse, yoğurt kabı uygulamalarını içerir.
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Polistiren köpükler, iyi yalıtım malzemesidir ve bu nedenle sık sık pişmiş gıda ambalajı,
tepsiler, yumurta kartonları, et ve tepsileri olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

Resim 2.4: Polistirenden yapılmış ürünler

Yüksek etkili polistiren (HIPS -high impact polystyrene) HIPS (antişok) ise içinde
kauçuk miktarı fazla olduğundan, şeffaflığı yoktur fakat yumuşak ve sağlam özelliğinden
dolayı vakumlayarak kolayca şekil verilebilir. Bu yüzden bu ürünün kullanım sahası oldukça
geniştir.

Resim 2.5: HIPS’den yapılmış bir ürün

Polistirenden iki eksende yönlendirilmiş filmler, ekstrüzyonla üretimde yaygın bir
yere sahiptir. Sağlamlığı ve parlaklığı yönlendirilmiş PS’nin tepsi, pasta, çikolata, şeker
paketlerinde yaygın olarak kullanılır. Ekstrüde edilmiş profiller ve binalarda çok geniş
tüketim sahası bulmuştur. Et, yumurta kutuları ekstrüde edilmiş PS levhadan moforming ile
elde edilir. İnce duvarlı cam şişelerin ambalajı için de bu ürün yaygın olarak kullanılır.
Polistirenin özellikleri şunlardır:

Yoğunluğu 1,05 g / cm³tür.

Şeffaf ve renksizdir. Işık yansıtma indeksi 1,59’dur. Bütün renkler
verilebilmektedir.

Mekanik özelliği iyidir ve çekme direnci 4,9 kg / mm²dir.
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Açık havadan etkilenmez ve kapalı yerde çevreye çok iyi uyum sağlar.
Cam tozu ile güçlendirildiğinde çekme payı miktarı yok denecek kadar azdır.
Üretimi kolay ve zaman alıcı değildir.
Elektrik yalıtma özelliği iyidir.

2.1.4. ABS (Akrilonitril Butaiden Stiren)
Kalıplama yolu ile üretilen ürünlerde çok yaygın olarak kullanılan hafif ve sert bir
polimerdir. Genellikle otomobillerde olduğu gibi güneş ışınlarına fazlaca maruz kalan
bölümlerin plastik kalıplamasında solmazlık özelliğinden dolayı rahatlıkla kullanılır.

Resim 2.6: ABS levha

ABS üreticilerinin kullandıkları oranlar farklılık gösterse de ortalama olarak bir ABS’
in içerdiği madde oranları %20 akrilonitril, % 20 bütadien, %60 stiren şeklindedir ki bu
oranlar malzemenin karakteristiklerini meydana getirmektedir. Örneğin, bütadien malzemeye
elastiki özellik kazandırarak darbe mukavemetini arttırmaktadır. Stiren ise malzemeye
parlaklık kazandırır.

Resim 2.7: ABS levhadan üretilmiş ürün

ABS levha (Akrilonitril bütadien stiren), düşük maliyet ve üstün fiziksel özellikleri
nedeniyle vakumlamada yaygın olarak kullanılan termoplastiklerden biridir. Yüksek sertlik
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ve darbe dayanımına sahiptir. Geniş bir uygulama yelpazesi içinde ideal malzeme özelliğini,
mükemmel aşınma direnci ile birleştirir. ABS levha mükemmel yüzey görünümü verir. ABS
levha, kimyasallara, neme ve yüksek sıcaklıklara çok yüksek bir direnç sergiler ve kolay
işlenebilir, matkapla delinebilir.
2.1.4.1. Akrilik Laminasyonlu ABS
Bu malzeme, kalın katman olan ABS bir taraftan daha ince katman olan akrilik ile
lamine edilmesiyle oluşur. Bu oluşum darbe direnci yüksek olan ABS ile görünüm açısından
akriliğin estetik varışını(finişini) birlikte sunar. Yüksek parlaklık, kolay çizilmeyen ve dış
hava koşullarına dayanıklılık karakteristik özellikleridir. Bu seçkin ürün tüm renklerde
mevcut olmakla birlikte, sağlamlığı ve estetiğin ön planda tutulduğu yerlerde kullanılır
(banyo sektörü vb.).

2.1.5. PET( Polietilen tereftalat)
PET, polyester ailesine ait bir termoplastik polimer reçinedir. Netlik ve sertlik diye iki
özelliği vardır. Bu malzeme yaygın olarak taze gıda, unlu mamuller, süt ürünleri ve paket
servisi kaplarında kullanılır. Aynı zamanda bardak gibi tek gıda ambalaj ürünleri ve kapaklar
içinde yaygın olarak kullanılır.

Resim 2.8: PET film

2..1.5.1. KPET (Tereftalat Kristal polietilen)
KPET, aşırı sıcaklıklara karşı özel olarak tasarlanmıştır ve -40 ° C ila 220 °C’de
geleneksel gaz, elektrik ve mikrodalga fırınlarda güvenle kullanılabilir. KPET kapları
önceden pişirilmiş taze gıda, soğutulmuş ve dondurulmuş gıda ürünleri gibi geniş bir
yelpazede paketleme için idealdir. Tüketiciler için hazırlanması ve ısıtılması kolay
paketlenmiş ürünlerin ambalajı için de KPET uygun bir malzemedir.
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2.1.6. Akrilikler ( PMMA-Polimetilmetakrilat)
Akrilik asitlerin ışık, ısı ya da metallere maruz bırakılması sonucu oluşan polimerlerin
genel adıdır. Poliakrilik adıyla bilinen polimerler ailesinin temel üyeleri akrilik ve metakrilik
asitlerdir.
Uygulamada, akrilat elde etme propilenin oksitlenmesine dayandırılmıştır. Akrilik
renksiz levha, şeffaflık açısından düz cam özellikleri gösterir ve ışığı çok iyi iletir. Akrilikler
ayrıca güneş ışığına, çevre etkilerine ve suni ışık kaynaklarına karşı yüksek dayanıklılığa
sahiptir. Özellikle darbeye dayanıklı (antişok) akrilikler, hava şartlarına dayanıklılığı az
olmasına rağmen kolay kolay sararmaz. Akrilik yüzey cilaları, ışığa maruz kaldıklarında
görünüşlerini ve fiziksel özelliklerini dört yıla kadar koruyabilir. Akriliklerin elektrik
özellikleri ve yanma dirençleri düşüktür.
Diğer termoplastiklere uygulanan üretim metotları akriliklere de uygulanır. Akrilik
plastikler, enjeksiyonla kalıplanabilir veya ekstrüde edilebilir. Akrilik levhalar, dâhili
aydınlatma panolarında geniş çapta kullanılır. Binalar akriliklerin diğer büyük kullanım
alanıdır. Örneğin, levha hâlindeki akrilik plastikler pano ve sütun kornişinde, havalandırma
ihtiyacını azaltmak için gerekli renkli güneş siperliklerinde, yüzme havuzu bölmelerinde,
alışveriş merkezlerinde, restoran(restaurant)larda, ışıklandırılmış tavan vb. üretiminde
kullanılır. Akrilikler otomotiv uygulamalarında, lenslerde, madalyonlarda, isim levhalarında,
alet panolarında ve sinyallerde kullanılır.

Resim 2.9: Akrilik malzeme

2.2. Ham Madde Hazırlama
Isıl şekillendirme ile hemen her tür termoplastikler işlenebilir. Ancak,


Çabuk ısınma ve soğuma sağlayan, özgül ısı değeri düşük, tercihen amorf
plastikler işlenemez.
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Yüksek molekül ağırlıklı (böylece yüksek viskozite değerli olup aşırı incelme
ve yırtılma yapmayan) polimerlerin bu yöntem için en uygun olduklarını
belirtmek gerekir.
Yüksek ısıl iletkenliği olan köpük malzemeler bu teknik için uygun değildir.

Vakumla kalıplama yönteminde yarı mamul hâlde önceden hazırlanmış, levha ve rulo
hâlindeki plastikler kullanılır. Renk, kalınlık, rulo veya tabaka, ısıya, ışığa dayanıklılık,
saydamlık, nem çekme gibi özelliklere bağlı, istenen özellikte tabaka veya rulo hâlindeki
vakumlamaya uygun plastik, üreticiden talep edilir.
Rulo hâlinde önceden hazırlanmış plastik, filmin makineye uygun çaptaki göbek
bobinlerine sarılmış olması gerekir. Ayrıca gerek tabaka gerekse rulo hâlinde hazırlanmış
vakumlanacak malzemelerin yüzeyleri üretim, depolama ve nakil sırasında zarar
görmemelidir.

Resim 2.10: Plastik vakum malzemesi

Vakumlanacak rulo film ve levha, plastik vakum makinelerinde üretime başlamadan
önce istenen özellikteki plastik levha veya rulo film hazır olarak temin edilir. Hazırlanan
vakum malzemesinde şu özelliklere dikkat edilmelidir:






Malzeme istenen fiziksel ve kimyasal özellikleri taşımalıdır.
Malzeme yüzeyi istenen yüzey kalitesine sahip olmalıdır.
Malzeme taşıma ve depolama sırasında zarar görmemiş olmalıdır.
İşlenme sırasında elektrostatik yük nedeniyle yüzeyde yabancı madde
toplamamış olmalıdır.
Malzeme iç yapısında bulunan boyar madde, vakumlama sırasında renk
dağılımına yol açmamalıdır.

Uygun özelliklerde temin edilen vakumlama malzemesi üretimden önce rulo hâlinde
ise makinenin bobin boşaltma kısmına yerleştirilmeli, tabaka hâlinde ise makinenin
çerçevesine yakın bir şekilde hazır edilmelidir.
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2.2.1. Ektrüzyonla Film ve Levha Üretimi
Vakumla şekillendirme işleminde imalatın tabiatı bakımından yalnız levha veya film
hâlindeki termoplastikler kullanılabilir. Herhangi bir termoplastik levha biçimlendirilebilir
fakat daha ziyade vakumlamaya uygun ve istenen özelliklere sahip olanlar kullanılır.

Resim 2.11: Levha üretimi

İmal edilen levhada plastiklerin biçimlendirme özelliği büyük rol oynar. Pek çok
biçimlendirme işlemleri, haddeden geçirilmiş veya basılmış levhalardan yapılır. Çünkü
bunların fiyatı çok düşüktür. Bu gibi levhaların, ısıtıldığı zaman bir doğrultuda çekme
eğilimi vardır. Bunları ısıtırken ve biçimlendirirken bir çerçeve veya plaka içinde kuvvetle
tutmak gerekir.
Dökülmüş levhalar, ısıtılma esnasında çok az veya hiç biçim değiştirmez ve bunlarla
yüzey görüntüsü çok berrak ve iç gerginlikleri daha az olan parçalar imal edilir. Fakat bunlar
pahalıdır ve yalnız bu özelliklerin önemli olduğu yerlerde kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Rulo film veya
ediniz(Resim2.12).

levhayı,

vakumlama

makinesine

Resim 2.12: Vakum malzemesi
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istenen

özellikte

tespit

İşlem basamakları
 Önceden belirlenmiş ham madde
çeşitlerini ve katkı maddelerini
üretimde kullanacağınız yarı mamul
levha üretimi yapacak firmaya
iletiniz.
 Üretimde kullanılacak yarı mamul
levhanın boyutsal özelliklerini levha
üretimi yapacak firmaya bildiriniz.
 Üretimde kullanılacak yarı mamul
levhanın boyutsal özelliklerini
kontrol ediniz.

Öneriler










 Yarı mamul rulo filmi vakumlama
makinesinin boşaltma kısmına
yerleştiriniz.
 Yarı mamul levhayı vakumlama
makinesinin çerçeve kısmına
yerleştiriniz.




Çalışma ortamını hazırlayınız.
İş önlüğünüzü giyiniz.
İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
Hazırlanacak olan ham maddenin istenen
özellikte olabilmesi için katkı maddesi
oranları hakkında üretici firmadan bilgi
alınız.
Üretimde kullanılacak yarı mamul levhanın
boyutsal özelliklerini üretici firmaya
bildirirken dikkatli olunuz.
Yanlış işlemlerin üretimi aksatacağını
unutmayınız.
Konu ile ilgili olarak modül bilgi sayfasından
ve öğretmeninizden faydalanabilirsiniz.
Vakumlama makinesinin ürün girişi
kısmında bir sorun olup olmadığını kontrol
ediniz.
Rulo levhayı vakumlama makinesinin
malzeme boşaltma kısmına uygun konumda
yerleştiriniz.
Yarı mamul levhayı vakumlama makinesine
bağlı olan kalıba uygun konumda
yerleştiriniz.
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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. Yarı mamul levha veya rulo levhayı vakumlama makinesine
yerleştirmek için uygun çalışma ortamını hazırladınız mı?
2. Önceden belirlenmiş ham madde çeşitlerini ve katkı
maddelerini üretimde kullanacağınız yarı mamul levha üretimi
yapacak operatöre (firmaya) ilettiniz mi?
3. Üretimde kullanılacak yarı mamul levhanın boyutsal
özelliklerini levha üretimi yapacak operatöre (firmaya)
bildirdiniz mi?
4. Üretimde kullanılacak yarı mamul levhanın boyutsal
özelliklerini kontrol ettiniz mi?
5. Yarı mamul rulo filmi veya levhayı vakumlama makinesini
ürün girişi kısmına yerleştirdiniz mi?
6. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
7. Süreyi iyi kullandınız mı? (5saat)

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.

2.

3.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
Aşağıdaki plastik çeşitlerinden hangisi, vakum kalıplamada kullanılan plastik
çeşitlerinden birisi değildir?
A) Polietilen
B) Polivinilklorür
C) Poliüretan
D) Polipropilen
Aşağıdakilerden hangisi polipropilenin özellilerinden birisidir?
A) Kimyasal asitlere karşı dirençlidir.
B) Kırılgan bir yapıya sahiptir.
C) Elektriği iletir.
D) Yoğunluğu yüksektir.
Şeffaflık, mükemmel tokluk, ısıl kararlılık ve çok iyi boyutsal kararlılık gösterir.
Yukarıda özellilerini verdiğimiz plastik aşağıdakilerden hangisidir?
A) PET
B) PC
C) ABS
D) PP

4.

İçinde kauçuk miktarı fazla olduğundan, şeffaflığı yoktur fakat yumuşak ve sağlam
özelliğinden dolayı vakumlanarak kolayca şekil verilebilir. Bu nedenle kullanım
sahası oldukça geniştir.
Yukarıdaki metinde bahsedilen plastik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) PMMA
B) PVC
C) PS
D) HIPS

5.

Aşağıdakilerden hangisidir PS’nin özelliklerinden birisi değildir?
A) Şeffaf ve renksizdir.
B) Yoğunluğu 1,05 g / cm³tür.
C) Elektrik yalıtma özelliği iyidir.
D) Üretimi zor ve zaman alıcıdır.

6.

Plastik çeşitlerinden ABS içerisindeki bütadien malzemeye aşağıdaki özelliklerden
hangisini kazandırır?
A) Sertlik
B) Kimyasallara karşı direnç
C) Elastiki özellik
D) İyi iletkenlik
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7.

Aşağıdakilerden hangisi vakumla şekillendirmeye uygun plastik özelliği değildir?
A) Yüksek ısıl iletkenliği
B) Çabuk ısınma ve soğuma
C) Aşırı incelme ve yırtılma yapmama
D) Yüksek molekül ağırlıklı

8.

Aşağıdakilerden hangisi vakumlamaya uygun malzeme özelliklerindendir?
A) Elektriği iyi iletmesi
B) Yüzeyde yabancı madde toplamamış olması
C) Sert ve kırılgan bir yapıya sahip olması
D) Işığı iyi iletmesi

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
MODÜL DEĞERLENDİRME



Atölyenizde plastik vakumlama makinesine kaldırma araç gereçlerinden
faydalanarak bir vakumlama kalıbını uygun konumda bağlayınız.
Vakum kalıplama işlemi yapılacak rulo film veya levhayı vakumlama
makinesine istenen özellikte tespit ediniz(Resim 2.13).

Resim 2.13: Plastik vakum kalıbı ve malzemesi
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KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Vakum kalıbının makineye bağlanması
 Vakumlama kalıbını, vakumlama makinesine bağlamak için
çalışma ortamınızı hazırladınız mı?
 Vakumlama kalıbını, vakumlama makinesine bağlamak için
uygun kaldırma araç gereçlerini kullandınız mı?
 Vakum deliklerinin konumunu, uygun bir vakumlama yapacak
şekilde ayarladınız mı?
 Vakumlama kalıbını sıkma cıvatalarını sıkarak makineye
tespit ettiniz mi?
 Vakumlama kalıbı ısıtıcı, soğutucu ve vakum sistemi
bağlantılarını uygun konumda bağladınız mı?
 Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
Vakum kalıplama için malzeme hazırlama
 Yarı mamul levha veya rulo levhayı vakumlama makinesine
yerleştirmek için uygun çalışma ortamını hazırladınız mı?
 Önceden belirlenmiş ham madde çeşitlerini ve katkı
maddelerini üretimde kullanacağınız yarı mamul levha üretimi
yapacak operatöre (firmaya) ilettiniz mi?
 Üretimde kullanılacak yarı mamul levhanın boyutsal
özelliklerini levha üretimi yapacak operatöre (firmaya)
bildirdiniz mi?
 Üretimde kullanılacak yarı mamul levhanın boyutsal
özelliklerini kontrol ettiniz mi?
 Yarı mamul rulo filmi veya levhayı vakumlama makinesini
ürün girişi kısmına yerleştirdiniz mi?
 Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
 Süreyi iyi kullandınız mı? (5saat)

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

D
C
A
D
C
A
B
B

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

C
A
B
D
D
C
A
B
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