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Plastik Teknolojisi
Plastik Kalıpçılığı
Plastik Vakum Kalıpçılığı -1
Plastik vakum kalıpları ve özellikleri, vakum kalıplarında
işlenen plastikler, vakum kalıplarının yapım resimlerinin
çizimi, kalıp merkezleme ve bağlantı konumlarının
belirlenmesi bilgilerini kullanarak vakum kalıbı yapma
yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
-40/32Temel Beceriler, Teknik Resim, Bilgisayarla Çizim
modüllerini başarmış olmak
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Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında vakum
kalıplarının üretimini istenilen ürün özelliklerine uygun
olarak yapabileceksiniz.
Amaçlar
Vakum kalıplarının imalata uygun yapım resimlerini
çizebileceksiniz.
Vakum kalıplarının merkezleme ve bağlantı konumlarını
istenilen hassasiyette oluşturabileceksiniz.
Bilgisayar, Cad-Cam programları, gönye, cetvel,
plotter, çizim kâğıdı, tesviyecilik araç gereçleri,
markalama gereçleri, talaşlı üretim makineleri vb.
araç ve gereçler
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, vb.) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bilimin ve teknolojinin hızla ilerlemesi üretim yöntemlerinin sürekli gelişmesine ve
değişmesine neden olmaktadır. Bu yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eden kişiler ve
üretici firmalar sürekli gelişmekte, üretim kalitesini artırmaktadır.
Seri üretimde kalıp imalatının önemi çok büyüktür. Plastiklerin işlenmesi ve ürün
hâline dönüştürülmesinde de kalıp imalatı son derece önemlidir. Teknolojik gelişmelerle
birlikte yapılması zor olan veya yapımı uzun süren, yüksek maliyetli kalıplar kısa zamanda,
düşük maliyetler ile yapılır hâle gelmiştir. Ülkemizde kalıp imalatı hızla gelişmiştir ve
oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptir.
Plastik malzemelerden yapılan parçaların istenilen kalite ve özellikte olabilmesi için
kalıp yapımcısına büyük görev düşmektedir. Bu modülde vakum kalıbı yapımında ilk
aşamalardan biri olan yapım resimlerinin çizilmesi, merkezleme ve bağlantı konumlarının
istenilen hassasiyette oluşturulması bilgi ve uygulamaları anlatılmıştır. “Vakum Kalıpçılığı1” modülünde hedefimiz, imalata uygun yapım resimlerini çizme ve talaşlı imalat
makinelerini kullanarak merkezleme ve bağlantı konumlarını oluşturma yeterliliklerini
kazandırmaktır. Sizler bu modül ile hedeflenen becerileri edinerek plastik teknolojisi
alanında nitelikli eleman olarak yetişeceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Vakum kalıplarının imalata uygun yapım resimlerini çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Çevrenizdeki plastik vakum kalıp üretimi yapan iş yerlerini ve ilgili internet
adreslerini ziyaret ediniz.
Plastik vakum kalıplarının çeşitleri ve özellikleri, kalıp elemanlarının yapım ve
montaj resimlerinin çizim tekniklerini ve bu amaçla kullanılan bilgisayar
programları hakkında araştırma yapınız.
Plastik vakum kalıplarında ısıtma ve soğutma yöntemlerini araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

1. PLASTİK VAKUM KALIPLARININ
YAPIM RESİMLERİNİ ÇİZMEK
1.1. Plastik Vakum Kalıpları
Plastik vakumla kalıplama, günümüzde çok yaygın kullanılan plastik işleme ve form
verme metotlarından biridir. Termoform olarak da bilinmektedir. 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 ucuza mal olmaktadır. Bunun yanında uçak endüstrisi alanında da 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.
Vakumlama yöntemi 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
vb. malzemelerden yapılmış kalıplara vakum kalıbı denir.


Plastik vakumla kalıplama yönteminin avantajları şunlardır:






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

Bu yöntemin dezavantajları şunlardır:






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.
İşlem süreleri uzun bir tekniktir.

1.1.2. Vakum Kalıp Çeşitleri
Vakum kalıpları genel olarak enjeksiyon ve ekstrüzyon kalıplarına göre daha basit
yapılı kalıplardır. Buna rağmen daha karışık yapılı olanları da mevcuttur.
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Plastik vakum kalıpları üretildikleri malzeme cinsine göre 3 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
vakumlama kalıplarında kırılmalar ve çatlaklar oluşabilir. Bu tür kırılmalar ve çatlaklar kalıp
üzerindeki çatlaklara çelik macun çekilerek giderilir (Resim 1. 2).

Resim 1. 2: 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
(Şekil 1. 3).

Resim 1. 3: Alüminyum vakumlama kalıbı
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Biçimine göre vakum kalıpları:


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



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.
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Şekil 1. 3: Maçalı vakumlama kalıbı

1.1.3. Plastik Vakum Kalıplarının Özellikleri
Plastikleri işlemek için en son geliştirilmiş metotlardan biridir. 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.
Vakumla kalıplama genellikle girintili ve çıkıntılı olup da diğer metotlarda
kalıplanmayan parçaların üretilmesinde kullanılır (Resim 1. 4). Vakum kalıplama yöntemi
ile plastik levhalardan değişik kalıplarla arzu edilen form ve boyutlarda parçalar
üretilmektedir.

Resim 1. 4: Girinti ve çıkıntılı bir vakum kalıbı ürünü

Üretilecek olan parçanın ana biçimi bir tarafı açık, içi boş ve ince cidarlı biçimdedir.
Bu yöntemle içi dolu ürünlerin üretimi yapılamaz.
Vakum şekillendirme yöntemi ile çok büyük boyutlarda plastik malzemeler işlenebilir.
Kalıp tasarımı, enjeksiyon ve ekstrüzyon kalıplarına nazaran daha ucuz ve çok daha kısa
sürede tasarlanmaktadır. Birde işin üretim aşaması düşünüldüğünde üretilen üründe yapılan
her türlü estetik, ergonomik ve ekonomik değişiklik bire bir kalıplara uygulanıp zaman kaybı
minimum seviyede olacak şekilde üretime geçilmesi sağlanmaktadır. Bu da bize zaman
tasarrufunun yanında ticari bakımdan maddi bir kâr sağlamaktadır.
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Resim 1. 5: 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
kalınlığı ve verilecek şekil sınırlı olacaktır. Bu sebeple işlem bir takım yardımcı elemanlarla
gerçekleştirilmektedir.

Resim 1. 6: 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
uzağından işlenen plastiğin kalınlığı incelecektir. Parçanın derinliği arttıkça incelme de
artacaktır. Uzama işleminde plastik levhanın bazı kısımlarındaki uzamanın diğer
kısmındakinden daha fazla olmak zorundadır.
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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.
Kalıp imalatçıları, biçimlendirilecek levhanın en derin çekilen kısmının en geniş
alandan elde edileceğini düşünerek hareket etmelidir. 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 hâlde
veya çok ince plastik kullanıldığı zaman bu faktör daha az önemlidir.


Vakum kalıplarının tasarımında dikkat edilecek hususlar








Yüzey kalitesi istenen özelliklerde olmalıdır.
Kalıpta vakumun tatbik edildiği yerler uygun tasarlanmalıdır.
İşlenecek malzeme özellikleri dikkate alınmalıdır.
Hava delikleri levha kalınlıklarına göre belirlenmelidir.
Radyüs dizaynı malzemenin şekillenmesine yardımcı olacak şekilde
yapılmalıdır.
Kalıp soğutmasında üretim yöntemine ve çalışma düzenine uygun
soğutma şekli belirlenmelidir.
Uygun duvar kalınlığı ve açısı belirlenmelidir.

1.2. Vakum Kalıplarında İşlenen Plastikler
Vakum yöntemi ile plastiklerin işlenmesinde birçok plastik ham madde
kullanılmaktadır. Bu plastiklere örnek olarak polipropilen, polistiren, polikarbonat, polietilen
ABS, PVC verilebilir. Bu plastiklerin birçoğu ile ilgili bilgileri “Plastik Tekolojisi” alanının
diğer modüllerinde bulabilirsiniz. Aşağıda vakumlama ile işlemede kullanılan diğer plastik
ham madde özelliklerine yer verilmiştir.

1.2.1. Akrilikler
Akrilik plastikler, polimer ve kopolimerlerin geniş bir dizisini içerir. Bu dizi içindeki
ana monomerik elemanlar, esterin iki ailesi olan akrilatlar ve metakrilatlara aittir. Akrilik
türleri arasında fark vardır. Ancak oldukça yüksek berraklığa sahip olmaları, kimyasal ve
çevresel dayanıklık gibi özellikleri ile pigmentler ve boyalarla uygunlukları açısından
birbirlerine benzer.
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
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sahiptir. Özellikle darbeye dayanıklı (antişok) akrilikler, hava şartlarına dayanıklılığı az
olmasına rağmen kolay kolay sararmaz. Akrilik yüzey cilaları, ışığa maruz kaldığında
görünüşünü 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, dâhilî
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, alış
veriş merkezlerinde, restoranlarda, ışıklandırılmış tavan vb. üretiminde kullanılır. Akrilikler;
otomotiv uygulamalarında, lenslerde, madalyonlarda, isim levhalarında, alet panolarında ve
sinyallerde kullanılır (Resim 1. 7).

Resim 1. 7: Akrilik pano

1.2.2. Polipropilen (PP)


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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Uygulama alanları

En çok ev aletlerinin yapımında, hastane ve fizik laboratuvarı aletleri, pil koruyucu
kutusu, taşıma çantası, sandalye ve sehpa, çöp sepeti, çamaşır makinesi merdanesi pedal, su
tesisatı bağlantı elemanları (manşon, körtapa vb.), otomotiv sanayinde kopolimer olarak
akümülatör gövdesi, elektrik kablosu, ayakkabı topuğu, halat, boru yapımında kullanılır.
Polipropilenin (PP) monomeri olan propilen petrol rafinerisinde, etilen gibi yan ürün
olarak çok miktarda elde edilir. İzotaktik PP kristallenme özelliğinden ötürü ticari bir önem
taşır. Kristal PP 165 °C sıcaklıkta eriyen lineer polimerdir. Bilinen polimerler arasında en
hafif (0.905 g/cm³) olanıdır. Elektriği geçirmez ve kimyasal maddelere dayanıklıdır. Öteki
hidrokarbon polimerlerinde olduğu gibi neme ve darbeye karşı çok dayanıklıdır. Öte yandan
sıcaklığa, ışığa ve oksitleyici etkenlere karşı polietilene göre daha az dayanıklıdır. PP,
antioksidan ve ultraviyole ışın absorplayıcı maddelerle stabilize edilerek daha dayanıklı hâle
getirilir.
Düşük yoğunluklu bir reçine olan polipropilen doğal olarak yarı şeffaftır ve süt beyaz
rengindedir. Ayrıca çok iyi renklendirilme kabiliyeti vardır. Genellikle malzemenin sınırlı
ısıl, kimyasal ve elektriksel özellikleri ve orta derece mukavemeti vardır; bu son özellik cam
elyafı takviyesi ile iyileştirilebilir. Pratikte saf, cam elyafı ile kuvvetlendirilmiş, darbe
mukavemeti ve köpük çeşitleri vardır. Polipropilen; genellikle enjeksiyon, ekstrüzyon ve
üfleme gibi yöntemlerle işlenir. PP ilaç, kozmetik ve besin alanında kutu, şişe, kap vb.
Parçaların; köpük çeşidi ise mobilya veya koltuk yastıklarının yapımında kullanılır.
Polipropilenin başlıca kullanım alanı lif üretimidir. Yoğunluğu düşük olduğu için
çuval ve perde yapımında öteki liflerle yarışacak derecede tekstil endüstrisine girmiştir.
Kolay temizlenmesi ve çabuk kuruması da bu alanda kullanılmasını uygun kılar.
Polipropilen ayrıca paketleme işlerinde film hâlinde çok geniş bir kullanım alanına
sahiptir. PP filmler 1960’lı yıllardan beri var olup polietilen gibi düşük maliyetlidir. PP’nin
su buharı bariyer özelliği iyi (AYPE ve YYPE arasında) ancak gaz ve aroma bariyer özelliği
vasattır. PP hayvansal yağlara karşı polietilenden daha iyi bariyer özelliğine sahiptir. Ayrıca
165 °C gibi polietilene oranla daha yüksek olan ergime sıcaklığı nedeni ile yaklaşık 140
°C’ye kadar kullanılabilir. Kristallenmenin ani soğuma ile engellenebilmesi durumunda, ışık
geçirgenliği de polietileninkinden oldukça yüksektir.
PP’nin daha yaygın olan iki eksende yönlendirilmiş (BOPP, biaksiyel oryantasyon)
şekli; mekanik dayanımı, geçirgen olmama özelliği, ışık geçirgenliğini ve düşük
sıcaklıklarda (-50 °C’ye kadar) kararlılığını arttırdığı gibi polipropileni “shrink”
edilebilmeye de uygun hâle getirir. Tek eksende yönlendirilmiş filmler (MOOP,
monoaksiyel oryantasyon) özellikle dokuma, çuval şeridi gibi şerit uygulamalarında
kullanılır.


Hpp-homopolimer polipropilen

Sadece propilenin tepkimesinden elde edilir. Homopolimer PP düşük sıcaklıklarda
kırılgan hâle geldiği için düşük sıcaklık uygulamalarında tercih edilmez. Bu tür PP
enjeksiyon ve şişirme kalıplamaya uygun bir malzemedir. HPP; koli bandı, elektrik
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süpürgesi parçaları, oyuncak, keçeli kalem, TV kasası, araba tamponu, direksiyon parçaları,
benzin deposu, kaset, şişe kapağı, elektrik düğmesi ve prizleri gibi parçaların üretiminde
geniş bir kullanım alanına sahiptir.


Cpp-kopolimer (etilen-propilen kopolimeri)

İstenilen özelliklerini ancak 0 °C’ye kadar koruyabilmesi nedeniyle standart PP film
(PP homopolimer) ambalaj uygulamalarında ender olarak kullanılır. Ambalaj malzemesi
olarak en yaygın kullanımı ekmek ambalajlamasıdır. Etilen-propilen kopolimeri ise daha
düşük sıcaklıklara dayanım, daha iyi ısıl kararlılık ve ısıl dayanım ve iyi kaynak özellikleri
nedeniyle, tercihen kullanılmaktadır. Etilen-propilen kopolimerinin tipik uygulamaları
arasında dondurulmuş ürünler için enjeksiyon kalıplamayla üretilmiş kaplar ve sterilize
edilebilen ambalaj malzemelerinde “heat sealing” katmanı olarak kullanımı; buharla sterilize
edilebilen ve mikrodalga fırında ısıtılabilen fincan ve tepsi yapımı sayılabilir. En son
gelişmeler ise sıcak dolum yapılabilme veya otoklavda sterilize edilebilmeye uygun bir
bariyer katmanı içeren çok katmanlı şişe ve kutulardır.

1.2.3. Polistiren (PS)


Özellikleri

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.

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.


Uygulama alanları
Paketleme işlerinde, oyuncak, ev eşyası, tarak, kapak, kullanılıp atılan tabak, çöp
sepeti, ışıklandırma panosu, teyp kaseti, döşemecilik, çeşitli makine aksamları, telefon,
bilgisayar, elektrik ve elektronik endüstrisi için gerekli parçalarda, gıda, tekstil sanayinde
kullanılır.
Polistiren (PS) stiren monomerinin polimerleştirilmesiyle elde edilir (Şekil 1. 4).
Stiren normal koşullarda sıvı hâlde bulunan ve 145°C’de kaynayan ve bu sıcaklıkta kolayca
polimerleşen bir maddedir.
Polistiren 100 °C’nin altında şeffaf ve katı; 100 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda
yumuşak bir plastiktir. Bu plastik kolayca kalıplanıp şekillendirilebilen bir özelliğe
sahiptir.
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Şekil 1. 4: Stiren monomeri

Polistiren üç çeşit üretilir.

Antişok (darbeye dayanıklı)

Kristal

Köpük
Stiren monomeri ile elde edilen türüne “Kristal” veya “Genel Amaçlı Polistiren” denir.
Stiren monomeri polibütadien kauçuğu ile aşılanırsa bu ürün “Antişok PS” adını alır.
Kullanım yerleri gıda ambalajı, radyo ve TV kabinleri, kaset, oyuncak, masa, sandalye ve
buzdolabı parçalarıdır. Kristal PS, şeffaf görünümde olup antişok PS mattır. Polistirenin
yoğunluğu 1,02 –1,06 g/cm3 aralığındadır. Camsı geçiş sıcaklığı (tg) 100 °C’dir.
Polistiren çok yaygın olarak kullanılan bir plastik türüdür. Kolay işlenmesi ve
ucuzluğu sayesinde kâğıt, tahta ve metallerin yerini almıştır.
Ekstrüzyon uygulamaları polistiren tüketiminin 1/3’ünü kapsamaktadır ve enjeksiyon
uygulamalarına kıyasla daha hızlı büyümektedir. Ekstrüde edilmiş profiller ve binalarda çok
geniş tüketim sahası bulmuştur. Et, yumurta kutuları ekstrüde edilmiş PS levhadan
termoforming ile elde edilir. İnce duvarlı cam şişelerin ambalajı için de bu ürün yaygın
olarak kullanılır.
İki eksende yönlendirilmiş filmler, ekstrüzyonla üretimde yaygın bir yere sahiptir.
Sağlamlığı ve parlaklığı yönlendirilmiş PS’nin tepsiler, pasta, çikolata, şeker paketlerinde
yaygın olarak kullanımını sağlar.
Havalandırma üniteleri, buzdolabı ve dondurucu parçaları, enjeksiyonla kalıplama
ürünlerine örnek verilebilir. Kasetler, radyo, TV, kasetçalar ve cd çalar parçaları polistirenin
yaygınlaşmakta olan bir uygulama alanıdır. Paneller, duş kapıları ve bazı aydınlatma
armatürleri PS’nin diğer kullanım alanlarıdır.

12

Şekil 1. 5: Aydınlatma armatürü

Şekil 1. 6: Aydınlatma armatürü

Şekil 1. 7: Kasetçalar

Alevlenmeyi önleyici katkılar ihtiva eden reçineler bu malzemenin TV kutusu
imalinde kullanımını kolaylaştırmaktadır. Darbeye dayanıklı PS, ev aletleri, ayakkabı
topukları, oyuncak ve kapak imalinde kullanılır.

Şekil 1. 8: Televizyon kutusu
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Genel amaçlı PS ayrıca tıbbi cihazlar, cam görünümlü kutular, taraklar, şişeler vb.
üretiminde kullanılır. Köpük polistiren ise özellikle binalarda ısı ve gürültü izolasyonunda ve
kırılmaya karşı duyarlı değişik ürünlerin paketlenmesinde yaygın olarak kullanılır.

1.3. Tornalama
Kalıp elemanlarının üretiminde sıkça kullanılan tezgâhlardan biri torna tezgâhıdır.

1.3.1. Tornanın Tanımı
Kendi ekseni etrafında dönen, sıkı ve emniyetli bir şekilde bağlanmış iş parçalan
üzerinden uygun açıda bilenmiş kesiciler yardımıyla talaş kaldıran tezgâhlara torna tezgâhı
denir.

1.3.2. Torna Tezgâhı Çeşitleri



Üniversal torna tezgâhları
Özel işlem torna tezgâhları

• Revolver torna tezgâhı

• Düşey torna tezgâhı

• Otomat torna tezgâhı

• Hava torna tezgâhı

• Kopya torna tezgâhı

• Bilgisayarlı nümerik kontrollü (CNC) tona tezgâhı

1.3.3. Üniversal Torna Tezgâhı ve Kısımları

Resim1. 8: Üniversal torna tezgâhı kısımları
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Gövde: Tornanın dökümden yapılan ve diğer kısımları üzerinde taşıyan temel
organıdır.
Devir hız kutusu: İçinde fener milini ve buna hareket veren dişlileri
bulundurur. Torna tezgâhının devir sayısı bu dişlilerle değiştirilir.
İlerleme hız kutusu: Tornanın talaş miline ve ana miline çeşitli dönme hızları
vermeye yarar. İçinde hızın belirlenmesini sağlayan dişliler vardır.
Araba: Torna üzerinde kayıt kızak aracılığı ile boydan boya ilerleyen kısımdır.
Üzerinde tabla, suport, kalemlik bulunmaktadır. Elle veya otomatik olarak
hareket etmektedir.
Tabla: Kalemin fener mili eksenine dik olarak ilerlemesini sağlar. Otomatik
ilerlemesi için arabanın dişlilerinden yararlanılır.
Suport: Açı bölüntülü tablasından yararlanıp istenilen açıya döndürülerek açılı
yüzeylerin tornalanmasını sağlar. Ayrıca elle kısa ilerlemelerde kullanılır.
Kalemlik: Kalemin doğrudan veya katerle tornaya bağlandığı kısımdır.
Gezer punta: Tornanın kayıtları üzerine monte edilmiştir ve ileri geri hareket
etmektedir. Üzerindeki punta ile iş parçalarını desteklemekte mandrenle de
matkabın bağlanmasını sağlamaktadır.
Torna yatakları: Torna dolabında bulunan ve uzun, ağır iş parçalarının
desteklenmesini sağlayan elemandır.

1.3.4. Torna Tezgâhlarında Güvenli Çalışma Kuralları















Çalışma ortamına uygun iş önlüğü giyiniz (Dar veya bol olmayan, kolları
lastikli).
Tezgâhı iyice tanıyınız ve öğreniniz.
Tezgâhın bilmediğiniz kısımlarını kurcalamayınız.
Tezgâh çalışırken yanından ayrılmayınız ve başkaları ile tezgâh başında
şakalaşmayınız.
Dikkatinizi işinize veriniz.
Tezgâhta çalışırken aydınlatmanın yeterli olmasına dikkat ediniz.
Ayna anahtarını kesinlikle ayna üzerinde unutmayınız.
Uzun malzemeleri işlerken tezgâh dışına çıkan yerlerine dikkat ediniz.
Talaşlardan korunmak için tezgâh koruyucu kapağını kullanınız.
Çıkan talaşları elinizle almayınız. Talaş alma kancası kullanınız.
Tezgâh çalışırken eğe yapacaksanız dikkatli bir şekilde eğeyi tutunuz.
Tezgâhı durdurmadan kesinlikle ölçme yapmayınız.
Ayna durmadan iş parçasına ve dönen aksama dokunmayınız.
Torna karşısında dengeli bir şekilde durunuz.

1.3.5. Torna Kesicileri
1.3.5.1.Torna Kesicilerinin Sınıflandırılmaları
Kendisine özgü açıları ve kesici kenarı olan talaş kaldırma işlemlerini gerçekleştiren
makine gereçlerine kesici takım denir. Çeşitleri şunlardır:

Gereçlerine göre
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Takım çeliği kalemler
Seri çelik kalemler (HSS) Pratikte çok kullanılır. Kalem üzerindeki HSS
harfleri ile ifade edilir. Genellikle orta sertlikteki malzemelerin
işlenmesinde kullanılır.
Sert maden uçlar Kalite ve dayanımları yüksektir. Sert malzemelerin
işlenmesinde kullanılır. Piyasada en çok kullanılan kalemlerdir. CNC
tezgâhlarda bu kalemler kullanılır.

Resim 1. 9: Çeşitli sert maden uçlar



Resim 1. 10: Çeşitli sert maden uç katerleri

Biçimlerine göre

Sağ ve sol kaba talaş kalemleri

Sağ ve sol yan kalemleri

Alın tornalama kalemleri

Kanal kalemleri

Vida kalemleri

Profil kalemleri

Delik kalemleri

Keski kalemleri

1.3.5.2. Kesicinin Tornalama Şekline Uygun Seçilmesi
Tornalama işlemlerinde her kalemin bir kesme şekli ve buna bağlı bir kullanma amacı
vardır. Bir iş basit bir tornalama işlemi ile bitirilebilirken bir başka işin üzerinde bir kaç çeşit
kalemle işlenecek çeşitli işlemler olabilir. Bu yüzden iş üzerindeki işlemlere uygun kalem
seçilmesi gerekir. Aşağıda değişik profilde kalemlerin kullanım yerleri gösterilmiştir.

Şekil 1. 9: Tornalama şekline göre kalem çeşitleri
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1.3.5.3.Torna Kesicilerinin Bilenmesi
Torna kesicileri kullanıldıkça sürtünme, ısınma ve malzeme sertliğinden dolayı
körlenir ve bilenmeleri gerekir. Bileme elde veya aparatla olur. Torna kesicileri işlenecek
malzemenin sertliğine ve yüzey kalitesine göre belirli açılarda bilenir.

Şekil 1. 10: Torna kalemi açıları

Torna kesicilerini eldebilemek için kesicinin cinsine göre taş seçimi yapılmalıdır.
Pratik olarak sert kesicileri bilerken küçük taneli, sık dokulu, yumuşak taş, yumuşak
kesicileri bilerken büyük taneli, sert taş seçilmelidir.

Şekil 1. 11: Ayaklı zımpara taşı tezgâhı

1.3.6. Katerler
Kalemliğe doğrudan bağlanamayan küçük kesicilerin bağlanmasında kullanılan
prizmatik veya silindirik, şeklindeki takımlardır.

1.3.6.1. Kater Çeşitleri







Düz saplı katerler
Sert maden uçlu katerler
Keski katerleri
Delik katerleri
Vida kelemi katerleri
Özel katerler
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Kalemin katere, katerin kalemliğe bağlanışı

Kalem kesme yaparken esnememesi için katere kısa ve boşluksuz bağlanmalıdır.
Kater ise kalemliğe sıkı ve emniyetli bir şekilde, kesici ucu gezer punta yüksekliğinde
bağlanmalıdır.

Resim 1. 11: Kalemin kalemliğe bağlanışı

1.3.7. İş Parçalarının Torna Tezgâhına Bağlanması
1.3.7.1. Bağlama Araçları

Üç ve dört ayaklı üniversal ayna
Üçayaklı üniversal aynalarda silindirik üçgen, altıgen ve benzeri parçaların üç
noktadan bağlanması için kullanılır.

Şekil 1. 12: Üçayaklı üniversal ayna

Resim 1. 12: Dört ayaklı üniversal ayna

Dört ayaklı üniversal aynalarda dört noktadan merkezlenmesi gereken genellikle kare
kesitli iş parçaları bağlanır. Üniversal aynalarda bütün ayaklar aynı anda hareket eder.


Mengeneli ayna

Yuvarlak, kare ve düzgün olmayan dökülmüş ya da dövülmüş parçaları bağlamaya yarar.
Her bir ayak birbirinden bağımsız hareket eder. Bu bağlama işlemi istenilen hassasiyette
yapılabilir.
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Delikli düz ayna

Resim 1. 13: Delikli düz ayna

Resim 1. 14: Fırdöndü aynası


Fırdöndü aynası
İki punta arasında tornalama yapabilmek için iş parçası üzerine takılan fırdöndüden
esinlenerek bu isim verilmiştir.

Mıknatıslı ayna
Bu aynalar mıknatıslanma özelliği ile alın yüzeyine iş parçalarının bağlanmasında
kullanılır.

Resim 1. 15: Mıknatıslı ayna ve pens takımı


Pensler
Tam yuvarlak ve düzgün işlenmiş küçük iş parçalarını tornaya bağlamaya yarayan kovanlara
pens denir.

İş kalıpları
Seri üretimde işin özelliğine göre oluşturulan aparatlara ve bağlama düzeneklerine iş
kalıpları denir.

1.3.7.2. Parçaları Aynalara Emniyetli ve Salgısız Bir Şekilde Bağlama
İş parçasına uygun ayna seçiniz.







Ayaklar iş parçasını eşit noktadan sıkacağı için fazla zorlamayınız.
Uzun bağlanması gereken iş parçalarını punta ile destekleyiniz.
İş parçası üzerinde bağlanan fırdöndünün emniyetli bir şekilde sıkıldığını
kontrol ediniz.
Küçük çaplı iş parçalarını pens ile bağlayınız.
Delikli aynaya iş kalıplarını dikkatli bir şekilde bağlayınız.
Aynanın ve ayakların temiz ve yağsız olması gerekmektedir.
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1.3.8. Kesme Sıvısı
Tona tezgâhlarında kalem ile iş parçası arasında kesme işlemi gerçekleşirken
sürtünmeden dolayı meydana gelen ısıyı azaltmak, iş parçasının yüzey kalitesini artırmak,
kaliteli ve rahat kesme sağlamak amacıyla kesme sıvıları kullanılır.

Resim 1. 16: Kesme sıvısının torna tezgâhında kullanılması

1.3.9. Tornada Ölçme
İşleme esnasında, orta hassasiyetteki işlerde kumpaslar, hassas işlerde ise
mikrometreler kullanılır. Resim1.17’de kumpas ve mikrometrenin tornada kullanılışı
gösterilmiştir.

Resim 1. 17: Torna tezgâhında kumpas ve mikrometre ile dış çap ölçümü

Tona tezgâhında kumpas ve mikrometrenin kullanılmasında ölçme değerlerinin tam
okunabilmesi için kumpas ve mikrometre fener mili eksenine dik, boyuna ölçme işleminde iş
eksenine paralel tutularak okunmalıdır. Tezgâh çalışırken kesinlikle ölçme işlemi
yapılmamalıdır.

1.3.10. Alın Tornalama
1.3.10.1. Kesme Hızına Göre Devir Sayısı ve İlerlemeyi Ayarlama
Alın tornalama işleminde kesme hızı bulunurken belirli değerlerin bilinmesi gerekir.
Bu değerler direk tablolardan bulunabildiği gibi kesme hızı formülünden hesaplanarak da
bulunabilir. Kesme hızı aşağıdaki formül ile hesaplanır:
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V= .D.N /1 000
V= Kesme hızı (m/ dk.)
D= İşlenecek parçanın çapı (mm)
N= Torna tezgâhının devir sayısı (dev/dk.)
 = Sabit sayı (3.14 )
1000= sabit sayı
NOT: Alın tornalamada kalemin aldığı yoldan dolayı çap her defasında değişir.
Çapın devamlı değişmesi devir sayısının da sürekli değişmesini gerektirir. Bu üniversal
tornalarda mümkün olmadığı için ortalama çap alınarak hesaplama yapılır (D.ort=D/2).
Hesaplama işlemlerinde kesme hızı




Malzeme cinsine
Torna kaleminin cinsine
Kaba ve ince tornalama durumuna göre tablolardan bulunur.

Örnek: Çapı 60 mm olan malzemenin alın kısmını 100 dev/dk. ile işleyebilmek için
kesme hızı ne olmalıdır?
Cevap:
D= 60 mm
N= 100 dev/dk.
Dort = D/2 = 60/2 = 30mm

V= .Dort.N /1000
V= 3,14 . 30. 100 /1000
V = 9.42 m/dk.

1.3.10.2. Alın Yüzeylerin Kaba ve İnce Tornalanmasını Yapma


Kaba tornalama

Kaba tornalama işlemi genellikle fazla talaş verilerek dışarıdan merkeze doğru
işlenerek yapılır. Kaba tornalama işlemi için kaba talaş kalemleri kullanılır. İlerleme elle
veya otomatik verilerek işlem tamamlanır.


İnce tornalama

İnce tornalama işlemi kaba tornalama işleminden sonra olduğu için az talaş verilerek
yapılmalıdır. İnce tornalama için ince yan kalemi seçilerek kalem tornanın kalemliğine punta
yüksekliğinde bağlanmalıdır. Kaleme işe başlamadan önce parçanın alın kısmına göre 7º-8º
açı verilmelidir. Kalemle merkezden dışarıya doğru talaş kaldırılarak ince tornalama işlemi
bitirilir.
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Şekil 1. 13: İnce tornalama işlemi

1.3.11. Punta Deliği Açma
Punta deliği iş parçasının alın yüzeyine açılmış kısa silindirik bir delik ile yanal
yüzeyler arasında 60°–90°- 120°lik havşa bulunan konik bir deliktir. Uzun bağlanması
gereken (ayna — gezer punta arasına) iş parçasının gezer punta tarafından merkezlenmesi,
yataklanması ve desteklenmesi için punta deliği açılır. Böylece tornalama esnasında iş
parçası merkezlenerek salgısız dönmesi sağlanır. Bu deliklerin açılmasında özel ölçülerde
imal edilmiş punta matkapları kullanılır. Punta matkaplarını seçerken iş parçasının çapı
dikkate alınmalıdır.

Şekil 1. 14: Punta matkabı






Torna tezgâhına punta deliği açılacak parça kısa bağlanır ve alın tornalama
yapılır.
Uygun tezgâh devri seçilir ve gezer puntaya mandrenle punta matkabı bağlanır.
Parça punta matkabı ile punta yuvasına hazır hâle getirildikten sonra çapa
uygun punta matkabı ile yavaş ilerleme verilerek iş parçasının merkezine punta
deliği açılır.
Punta deliği açma dikkat gerektiren bir iştir. Dikkat ve özen gösterilmezse punta
matkabı kırılır ve işin içinde sıkışır.

22

Resim 1. 18: Punta deliği açma işlemi

1.3.12. Tornada Delme
Tornada delik açma işlemi punta deliği açmak gibidir. Tornada delik açılacak iş
parçasının delik merkezine uygun özelliklerde punta deliği açılır. Mandrenden punta matkabı
çıkarılarak uygun çaptaki matkap takılır. Uygun devir sayısı ile gezer puntadan hareket
verilerek torna tezgâhında delik açma işlemi tamamlanır. Delme işleminde “Temel Talaşlı
Üretim-2” modülündeki bilgi ve becerilerinizden yararlanınız.

1.3.13. Silindirik Tornalama
İş parçasından punta eksenine paralel boyuna talaş kaldırılarak silindirik parçaların
elde edilmesi için yapılan tornalamaya silindirik tornalama denir.

Resim 1. 19: İş parçasının ayna punta arasında bağlanması

1.3.13.1. Silindirik Dış Yüzey Tornalama İşlem Basamakları
İş parçası torna tezgâhına uygun şekilde bağlandıktan sonra malzemenin cinsine göre
kesme hızı seçilir. Seçilen kesme hızına göre de devir sayısı hesaplanarak tona tezgâhı
ayarlanır. Aşağıdaki işlem basamaklarına göre silindirik tornalama işlemi gerçekleştirilir.

23



İşlem basamakları:

İş torna tezgâhına ayna punta arasında veya fırdöndü yardımıyla iki punta
arasına bağlanır.

Kalem ucu punta yüksekliğinde ayarlanıp kalemliğe tespit edilir.

Kesme hızı devir sayısı ve ilerleme hesaplanarak tezgâh ayarlanır.

Kalem, iş parçasının başlangıç noktasına getirilir.

Kalem ucu iş parçasına temas ettirilir. Bu konumda mikrometrik bilezik
sıfırlanır.

Kaleme istenilen talaş derinliği verilerek ilerletilir.

Parçanın ucundan belirli bir boy tornalanır. Tezgâh durdurularak işin çapı
ölçülür.

Ölçü tam değerindeyse tornalama işlemi punta eksenine paralel olarak
hareket ettirilerek silindirik tornalama işlemi tamamlanır.

Resim 1. 20: Torna tezgâhında silindirik dış yüzey tornalama

1.3.14. Kademeli Tornalama
Dairesel hareket yapan bir iş parçasının yüzeyleri üzerinden talaş kaldırarak farklı
çapların oluşturulması işlemine kademeli tornalama denir.

1.3.14.1. Uygun Sağ ve Sol Yan Kalemi Seçmek ve Hazırlamak
İş parçalarının kademelerinin oluşabilmesi için merkezden başlayan sağ alın
yüzeylerde sağ yan kalemi, sol taraftaki kademeleri işleyebilmek için ise sol yan kalem
kullanılır. Kademeli tornalama işlemine başlamadan önce bu kalemler seçilmeli, daha önce
anlatılan kesicileri bağlama konusuna göre tezgâha bağlanmalıdır.

1.3.14.2. Kademeli Tornalamada İşlem Basamakları






Tezgâh devri işlem çeşidine göre ayarlanır.
Parça işleme metodu dikkate alınarak tornaya bağlanır.
Tornalanacak kademe çeşidine uygun kesici takımlar seçilir ve kalemliğe
bağlanır.
İşin alnı referans alınarak alından kademe boyu kadar açıklık ölçülerek işlenir.
Araba kademe boyu kadar ilerletilerek kalemle parça dönerken çok az bir talaş
verilerek
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parçanın üzeri kademe boyu kadar çizilir. Tezgâh durdurulur, ölçü kontrolü
yapılır.
Kaba olarak parça kademe çizgisine kadar talaş verilerek işlenir.
Yan kalemle kademe köşesi işlenerek 1. kademe oluşturulur.
Sonraki kademe için uygun kalem bağlanarak kademeler işlenir.
Ölçü kontrolü yapılarak işlem tamamlanır.

Şekil 1. 15: Sağ ve sol yan kalemin kademeli tornalamadaki durumu

1.3.14.3. Dik Yan Yüzeyleri Tornalamak
Kademelerin dip kısımlarını oluşturabilmek için uygun kalem seçilerek dik yan
yüzeyleri alın tornalanır gibi işlenir. Kademe keskin köşeli olacak ise yan kalem kullanılır.

Resim1. 21: Sol dik yan yüzeyleri tornalamak

Resim1. 22: Sağ dik yan yüzeyleri tornalamak

1.3.14.4. Kademelere Pah Kırmak
Tona edilerek elde edilen silindirik yüzeyle alın yüzeyin birleştiği yerde keskin
kenarlar veya köşeler oluşur. Pah kırma işlemi kesiciyi iş parçasına göre 30°-45°- 60°
çevirip talaş kaldırarak veya eğe zımpara ve benzeri takımlarla yapılır.
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Resim 1. 23: eğe ile tornada kademelere pah kırma

1.4. Plastik Vakum Kalıplarının Yapım Resimlerinin Çizimi
Plastik vakum kalıplarının üretimi üç aşamalı süreçte gerçekleştirilir. Bunlar:




Ürün tasarımı ve akış analizlerinin yapılması ile kalıp tasarımının yapılması
aşaması,
Tasarlanan kalıp elemanlarının yapım ve montaj resimlerinin çizilmesi aşaması,
Yapım resimlerine uygun olarak kalıp elemanlarının imal edilmesi ve
montajının yapılıp denemesi aşamasıdır.

Vakum kalıbında yapılacak ürünün ve kalıbın tasarımı yapılırken gelişmiş bilgisayar
programlarından (akış analiz, tasarım ve cad-cam programları) faydalanılmaktadır. Bazı
durumlarda ürünlerin mekanik tasarımına uygun hızlı prototipleri yapılmaktadır. Kuşkusuz
günümüzde bir ürünün başarıya ulaşabilmesinin altında yatan en önemli faktörlerden biri de
kullanıcı ilişkisi, estetik ve işlevsellik açısından doğru olarak tasarlanmış olmasıdır. Gelişen
teknoloji ürün geliştirme olgusunu bilgisayar ortamına taşımıştır. Ürün geliştirme çevriminin
analizi, geliştirme sürecinin tüm aşamalarında prototiplere ihtiyaç duyulmaktadır. Tasarım
aşaması tamamlanmış kalıp için imalata uygun olarak yapım resimlerinin çizimi yapılır.
Aşağıdaki resimde (Şekil1.17) bir vakum kalıbının montajı yapılmış resmi gösterilmiştir.

Şekil 1. 16: Ürün resmi
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Şekil 1. 17: Vakum kalıbı
Tasarımı yapılmış kalıbın önce kroki resminin çizilmesinde fayda vardır. Yapım resmine
başlamadan önce kroki resim üzerinde kalıpla ilgili tüm problemlerin çözülür ve
değerlendirmeler yapılır. Daha sonra kalıp elemanlarının yapım resimleri teknik resim
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kurallarına ve aşağıda anlatılan işlem sırasına uygun olarak yapılır.

Şekil 1. 18: Plastik vakum kalıbı komple resmi
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1.4.1. Vakum Kalıpları Yapım Resimlerinin Çiziminde Dikkate Alınacak
Hususlar
Makineler ve kalıplar, birçok elemanın birleştirilmesiyle oluşturulur. Bu parçaların
malzemesi, işlenişi, yüzey kalitesi, kullanım amacı ve şekli çoğunlukla birbirinden ayrıdır.
Bir kalıp veya makinenin parçalarının üretilmesi için yapım resimlerinin çizilmesi gerekir.
Çizilen bu resimde o elemanın üretimi için bütün bilgiler bulunmalıdır.


Yapım resmi: Bir iş parçasının üretilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve
işaretleri içeren teknik resimdir.

Yapım resmi çizimi vakum kalıp üretiminin önemli aşamalarından biridir. Kalıp
parçalarının üretimini yapacak kişiler yapım resimlerini okuyarak üretimi
gerçekleştirebilirler. İyi çalışan bir kalıp imalatı eksiksiz, anlaşılır, herhangi bir tereddüde
yer vermeyen yapım resimlerinin çizimi ile mümkün kılınmaktadır.
Yapım resmi teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmelidir. Yapım resmi, iş
parçasının yeterli görünüşlerini, ölçülerini, toleranslarını, malzemesini, yüzey işlemlerini,
yüzey kalitesini ve varsa iş parçasının üretimi ile ilgili diğer bilgileri (Örnek; krom
kaplanacak, sertleşecek, birlikte işlenecek) kapsamalıdır. Böylece bu iş parçasını üretecek
kişinin kafasında hiçbir soru işareti kalmayacaktır.

1.4.1.1. Yapım Resminde Bulunması Gereken Unsurlar
Kalıp yapımında gerekli olan ve yapım resminde bulunması gereken unsurlar
şunlardır:










Yeterli sayıda görünüş: Çizilen yapım resmi iş parçasını en iyi anlatacak
şekilde çizilmelidir. Bazı iş parçaları, yapım resimlerinde tek görünüşle ifade
edilebilirken bazı iş parçaları iki ve daha fazla görünüşle ancak anlaşılır bir
şekilde çizilebilmektedir. İş parçasının en az kaç görünüşte anlaşılır bir şekilde
çizilmesi gerektiğini belirlemek önemlidir.
Ölçülendirme: Yapım resimlerinde mutlaka bulunması gereken bir unsurdur.
İş parçasının imalatını yapacak kişinin elinde mutlaka o işe ait ölçüler
bulunmalıdır. Yapım resimleri ölçülendirilirken eksik ölçü bulunmamalı,
hesaplama gerektirmemeli ve resmin karışık gözükmesine neden olmamalıdır.
Gerekli durumlarda kesit alınması: İş parçası kaç görünüşle çizilerse çizilsin
bazen delik, kanal, boşluk gibi kısımlar karışık görünebilir ve ölçülendirmeleri
zor olabilir. İş parçalarının bu gibi yerlerden kesildiği varsayılarak kesit
resimleri çizilir. Böylece daha anlaşılır ve kolay ölçülendirilebilir bir resim
çizmek mümkün olur.
Toleranslar: İş parçalarının tam ölçüsünde, sıfır hatayla üretilemeyeceği
düşünülürse iş parçası müsaade edilen hata payı içerisinde üretilmelidir. Yapım
resimleri bu müsaade edilen hata miktarlarını içermeli, gerekli toleranslar resim
üzerinde açıkça belirtilmelidir.
Yüzey kalitesi sembolleri: İş parçalarının yüzeyleri çeşitli metotlarla ve
pürüzlülük değerleriyle işlenmektedir. Yapım resimleri bu işleme metotlarını ve
pürüzlülük değerlerini içermelidir.
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İş parçası ile ilgili açıklamalar: İş parçasının işlenmesinden önce işlenmesi
sırasında veya işlendikten sonra yapılması gereken bazı açıklamalar gerekebilir.
Bu açıklamaların yapım resminin uygun bir yerinde veya antedinde belirtilmesi
gerekir.
Antet: Antet yapım resimlerin kimlik kartları gibidir. Yapım resimlerine ait
montaj numarası, işin gereci, çizen, o resmin hangi komple resme ait olduğu
gibi bilgileri içermektedir. Antetlerin teknik resim kurallarına uygun
oluşturulması önemlidir.

1.4.1.2. Yapım Resminin Çizilmesinde İşlem Sırası
Yapım resmi çizilecek parça çeşitli şekillerde olabilir. Ayrıca iş parçası şekilleri,
simetrik, yarı simetrik veya karışık şekilli olabilmektedir. İş parçasının bu özellikleri dikkate
alınarak uygun çizim sırası belirlenir. İş parçanın yapım resmi çizilirken yapılacak işlemler
yapım resimlerinde bulunması gereken unsurlar dikkate alınarak belirli bir sıra izlenmelidir.









Çizim tasarımı yapılır (Örneğin; görünüş sayısının tespiti, hangi parçaların tek
olarak çizileceği, hangi parçaların birlikte aynı kâğıda çizileceği, ölçülerin
nereye konulacağı, ölçeklerinin ne olacağı vs.).
Uygun kâğıt boyutunun (kâğıt formu) seçimi yapılır (Örneğin; A0-A1-A2- A3A4-A5).
Simetrik parçalarda iki temel eksen öncelikle çizilir. Simetrik olmayan
parçalarda öncelikle bir temel eksenle referans yüzeyi çizilir. Ana kenar ve
eksenlerin çizimi yapılır.
Görünüşlerin çizimi yapılır.
Ölçülendirme yapılır.
Yüzey işaretleri ve toleranslar oluşturulur.
Varsa diğer bilgiler yazılır.
Antet oluşturulur.

Yapım resmi çizilirken parçanın şekli ve büyüklüğü dikkate alınmalıdır. Görünüşlerin
tespit edilmesinden sonra kâğıt büyüklüğü, resim alanının uygun kullanılması ve
yerleştirilmesi çok önemlidir. Kâğıdın yatay veya dikey tutulmasına, kenar boşluklarına ve
görünüşler arası boşluklara dikkat edilir.
Aşağıdaki resimlerde bir vakum kalıbının elemanlarından birinin yapım resmi çizimi
bilgileriyle birlikte, işlem sırasıyla anlatılmaktadır.

Şekil 1. 19: Vakum kalıbı
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İŞLEM: Ana eksenlerin çizimi: Çizim tasarımı yapılarak görünüşler, açıklamalar,
ölçülendirme ve yüzey işaretleri dikkate alınarak resmin kâğıdın neresine yerleştirileceği
belirlenir. Bu alana simetrik parçalarda iki ana eksen, simetrik olmayan parçalarda bir eksen
bir ana kenar çizilir (Şekil 1.20).
İŞLEM: Ana ölçülerin (kenarların) çizilmesi: Resmin ana kenarları, ana eksenler
referans alınarak çizilir (Şekil 1.21).
İŞLEM: Diğer eksenlerin çizilmesi: Resimde bulunan diğer eksenler çizilir (Şekil
1.22).
İŞLEM: Dairelerin ve varsa yayların çizimi: Doğrusal çizgiler dışındaki daire,
elips, radüs ve yay gibi kısımlar çizilir (Şekil 1.23)
İŞLEM: Ayrıntılı kısımların çizilmesi: Resimdeki detay kısımlar diğer ana çizgiler
çizilmeden önce çizilerek tamamlanır (Şekil 1.24).
İŞLEM: Yardımcı çizgilerin çizilmesi ve taramaların oluşturulması: Diğer yatay
ve dikey çizgilerin ve tarama çizgilerinin gereğine göre çizilmesi ve resmin tamamlanması
(Şekil 1.25).

Şekil 1.20: Ana eksenlerin çizimi
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Şekil 1.21: Ana çizgilerin çizimi

Şekil 1.22: Diğer eksenlerin çizilmesi
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Şekil 1.23: Dairelerin yayların çizimi

Şekil 1.24: Ayrıntılı kısımların çizilmesi
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Şekil 1.25: Yardımcı çizgiler ve taramalar

İŞLEM: Ölçülendirme, yüzey işaretleri, yüzey kaliteleri, boyut, şekil ve konum
tolerans işaretlerinin çizilmesi, varsa diğer bilgilerin yazılması (Şekil 1.26).
İŞLEM: Yazı alanının ve tolerans antedinin çizilip doldurulması (Şekil 1. 27).

Şekil 1.26: Ölçülendirmenin yapılması
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Şekil 1.27: Antedin oluşturulması

Bu şekilde kalıbın diğer parçalarının yapım resimleri çizilerek yapım resmi çizimi
tamamlanır.
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Şekil 1.28: Vakum kalıp plakası

36
Gereç

DKP-SAC

Kalınlık = 3 mm

1
Ölçek Sayı

1/1

Adı

VAKUM KALIP PLAKASI

M6X8 Havşa başlı cıvata deliği

M6X8 Havşa başlı cıvata deliği

Çizen

Enver KAYA

Resim Nr.

VK-1-02
Açıklama

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Öğretmeninizin size vereceği atölyenizde bulunan bir vakum kalıbından veya bir
vakum kalıbı komple resminden (Şekil 1.29) yararlanarak vakum kalıp elemanlarının yapım
resimlerini çiziniz.

Şekil 1.29: Vakum kalıbı resmi
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İşlem Basamakları
 Çizim alanını hazırlayınız.








 Yapım resimlerini çiziniz.

 Çizime eksen çizgilerinden başlayınız.
 Bilgisayar destekli çizim modülünden
faydalanınız.
 Teknik resim standartlarına ve
kurallarına uygun olarak yapım resmi
anlaşılır bir şekilde çizilmelidir.
 Yeter sayıda görünüş, ölçülendirme,
konum ve işleme toleranslarını, yüzey
işleme işaretlerini koyunuz.

Kalınlık = 3 mm

M6X8 Havşa başlı cıvata deliği

M6X8 Havşa başlı cıvata deliği

DKP-SAC
Gereç

1/1

1

VAKUM KALIP PLAKASI

Ölçek Sayı

Adı

Enver KAYA
Çizen

VK-1-02
Açıklama

Resim Nr.

 Montaj resmini çiziniz.

 Montaj çizimine başlamadan önce
çizeceğiniz görünüşleri ve alacağınız
kesitleri belirleyiniz.
 Çizime eksen çizgilerinden başlayınız.
 Çizime başlarken en büyük ölçü
değerlerine sahip parçanın çiziminden
başlamanız, çiziminizin daha kolay
olmasını sağlar.
 Autocad komutlarını kullanarak
montaj resmini bilgisayar ortamında
çiziniz.
 Bileşenlerinin montaj sırasına dikkat
ediniz.
 Bilgisayar destekli çizim modülünden
antet çizimi konusunu inceleyiniz.
 Anteti oluşturulacak çizimin montaj
ya da detay resmi oluşuna dikkat
ediniz.
 Antet içi özelliklerin çizilen resme
göre doğru değerlerde (gereç, ölçek,
montaj sırası vb.) olmasına dikkat
ediniz.

1

4

2

3

 Antet oluşturunuz.
Ø5
Ø8
Ø28
ÖLÇÜ

2085
Gereç

1/1

1

Ölçek Sayı

DİŞİ KALIP PLAKASI
Adı

Enver KAYA
Çizen

H7
H7
H7
İŞARET

+0.012
0

+0.015
0

+0.021
0

TOLERANS

TK-1-02
Resim Nr.

Öneriler
Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
İş önlüğünüzü giyiniz.
Çizilecek resimdeki maksimum
yükseklik ve maksimum genişlik
ölçülerini tespit ediniz.
Tespit edilen değerlere göre çalışma
sayfası limit ayarlarını yapınız.
Kullandığınız çizim programının
(Auto-cad, Solidworks) kullanıcı
ayarlarını ( katmanlar, çizgiler, renk,
format, limit vb.) yapınız.

Açıklama
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 Çıktı alınız.

 Plotter veya printer yazma, çizme
ayarlarını öncelikle kullandığınız
çizim programında yapınız. Daha
sonra kullandığınız programa uyumlu
plotter ayarlarını yapınız.
 Auto-cad programında printer ve
plotter yapılandırma ayarları CONFIG
komutu ile yapılır veya “tools” çekme
menüsünden “options” ve açılan
pencereden “plotting” sekmesini
seçilir.
 Plotter yazıcı kalem ve renk ayarlarını
yapınız.
 Montaj resminin ve yapım
resimlerinin çıktısını alınız, kontrol
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1. Çalışma ortamını çizim işlemi için hazırladınız mı?
2. İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?
3. Çizilecek resimdeki maksimum yükseklik ve genişlik ölçülerini
tespit ettiniz mi?

Evet Hayır

4. Tespit edilen değerlere göre çalışma sayfası limit ayarlarını yaptınız
mı?
5. Çizime eksen çizgilerinden başladınız mı?
6. Autocad komutlarını kullanarak yapım resmlerini bilgisayar
ortamında çizdiniz mi?
7. Bilgisayar destekli çizim modülünden faydalanarak tolerans ve yüzey
işleme işaretlerini oluşturdunuz mu?
8. Autocad komutlarını kullanarak montaj resmini bilgisayar ortamında
çizdiniz mi?
9. Antet oluşturdunuz mu?
10. Çıktı oranlarına ve çizgi kalınlıklarına dikkat ederek çıktı aldınız mı?
11. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
12. Süreyi iyi 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 “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Plastiklerin vakumla şekillendirilmesinin bir diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enjeksiyon
B) Termoform
C) Transfer
D) Presleme
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 akriliklerin en belirgin özelliklerinden biridir?
A) Hava şartlarına dayanıklılığı yüksektir.
B) Şeffaftır ve ışığı çok iyi geçirir.
C) Yanma dirençleri yüksektir.
D) Güneş ışığına karşı dayanıklılığı zayıftır.
7. Polipropilenin (PP) ergime sıcaklığı kaçtır?
A) 70 °C
B) 105 °C
C) 140 °C
D) 165 °C
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8. Stiren monomeri polibütadien kauçuğu ile aşılanırsa bu ürün ne adını alır?
A) Genel amaçlı PS
B) Köpük PS
C) Kristal PS
D) Antişok PS
9. Kendi ekseni etrafında dönen, sıkı ve emniyetli bir şekilde bağlanmış iş parçalan
üzerinden, uygun açıda bilenmiş kesiciler yardımıyla talaş kaldıran tezgâhlara ne
denir?
A) Torna tezgâhı
B) Freze tezgâhı
C) Matkap tezgâhı
D) Taşlama tezgâhı
10. Torna tezgâhında açı bölüntülü tablasından yararlanıp
tornalanmasını sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalemlik
B) Suport
C) Tabla
D) Araba

açılı

yüzeylerin

11. Aşağıdakilerden hangisi gereçlerine göre torna kalemi çeşididir?
A) Vida kalemleri
B) Keski kalemleri
C) Seri çelik kalemler
D) Delik kalemleri
12. Aşağıdakilerden hangisi, torna tezgâhında iş bağlam araçlarından biri değildir?
A) Kalemlik
B) Fırdöndü aynası
C) Pensler
D) Mıknatıslı ayna
13. Tasarım aşaması tamamlanmış kalıp için sıradaki işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalıp elemanlarını üretmek
B) Kalıp montajını yapmak
C) Kalıp bakımını yapmak
D) Kalıp elemanları yapım resimlerini çizmek

14. Bir iş parçasının üretilebilmesi için gerekli bütün bilgileri içeren teknik resim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komple resim
B) Yapım resmi
C) Perspektif
D) Kesit alma
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15. Aşağıdakilerden hangisi, yapım resminde bulunması gereken bir özellik değildir?
A) Antet
B) Yüzey işaretleri
C) Montaj
D) Ölçülendirme
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
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Vakum kalıplarının merkezleme ve bağlantı konumlarını istenilen hassasiyette
oluşturabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Çevrenizdeki plastik vakum kalıpları üretimi yapan işyerlerini ve ilgili internet
adreslerini ziyaret ediniz.
Plastik vakum kalıbı yapımında kullanılan takım tezgâhları, kalıp yüzeylerinin
işlenmesi, markalanması, bağlantı ve merkezleme deliklerinin oluşturulması
hakkında araştırma yapınız.
Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

2. VAKUM KALIP ELEMANLARININ
MERKEZLEME VE BAĞLANTI
KONUMLARININ BELİRLENMESİ
Plastik ürün kalıpları genel olarak birçok parçanın bir araya getirilip birleştirilmesi
sonucu oluşmaktadır. Kalıp elemanlarının birbirine olan birleşme ve bağlanma konumları
doğru tespit edilip işlenmelidir.

2.1. Frezeleme ve Freze Tezgâhları
Kalıp elemanlarının talaşlı üretim tezgâhlarında işlenmesi aşamasında freze
tezgâhlarından çoğunlukla yararlanılır. Bu nedenle freze tezgâhlarının tanınması,
özelliklerinin ve çalışma prensibinin iyi bilinmesi gerekir.

2.1.1. Frezelemenin Tanımı
Kendi ekseni etrafında dönen freze çakısının altından iş parçasının ileri-geri hareketi
sayesinde yapılan talaş kaldırma işlemine frezeleme denir.
Kesme hareketi, kesici takım tarafından, ilerleme hareketi ise iş parçası tarafından
yapılır. Freze ile düz yüzeyler, eğrisel yüzeyler, dişli çarklar ve kanallar işlenir. Frezeleme
işleminde çok ağızlı freze çakısı dairesel şekildeki kesme hareketini uygular. İlerleme
hareketi genel olarak iş parçası tarafından yerine getirilir fakat çakı tarafından da yapılabilir.
Frezeleme işlemini iki gurupta toplanabilir.
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Çevresel frezeleme: Freze çevresindeki kesici dişler talaş kaldırır ve meydana
gelen yüzey, çakının dönme yüzeyine paraleldir. Bu usulle düzlemsel ve profilli
yüzeyler elde edilir.



Alın frezeleme: Freze çakısının alnındaki ve çevresindeki kesici dişlerin ortak
etkisiyle elde edilen yüzey, çakının dönme eksenine dikeydir. Özellikle kesme
işleminin büyük bir kısmı çevredeki dişler tarafından yapılır ve alındaki dişler
de ince işleme etkisi yapar.

2.1.2. Freze Tezgâhı Çeşitleri
Çeşitli tip ve ölçülerde pek çok freze tezgâhı varsa da bunların çoğu birbirine benzer.
Sütunlu ve konsollu olanlar çoğunlukla okul ve endüstri atölyelerinde kullanılır. Sütunlu ve
konsollu denmesinin sebebi, fener milinin bir sütun içine yerleştirilmiş olmasındandır.
Freze tezgâhlarını yapılarına göre dört grupta incelemek doğru olur:


Sütunlu ve konsollu tip freze tezgâhları





Yatay freze tezgâhı
Düşey freze tezgâhı
Üniversal freze tezgâhı
Kalıpçı freze tezgâhı



İmalat ve gövde tipi freze tezgâhları



Planya tipi freze tezgâhları



Özel freze tezgâhları



Kopya freze tezgâhları
Elektronik ve hidrolik kumandalı freze tezgâhları

2.1.2.1. Sütunlu ve Konsollu Tip Freze Tezgâhları


Yatay freze tezgâhı

Freze çakılarının takıldığı malafa milli yataya paraleldir. Bunlar tek tek işlenen
parçaların yapımında olduğu kadar seri imalat için de elverişli tezgâhlardır. Tezgâhın tablası
el veya otomatik olarak ilerletilir. Tabla aşağı yukarı ve sağa sola hareket ettirilir. Elektrik
motorundan aldığı hareket, hız kutusu vasıtası ile malafa miline iletilir ve çeşitli devir
sayılarında işlemler yapılır. Büyük yapılı tezgâhlarda tablanın rahat hareketi için ayrıca bir
elektrik motoru daha vardır.
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Resim 2.1: Yatay freze tezgâhı



Düşey freze tezgâhı

Bu tezgâhlarda freze çakısının takıldığı başlık ve konumu yataya dik durumdadır.
Ayrıca başlığı çeşitli açı altında dönebilen tezgâhlar da açılı işlemler yapmak mümkün
olmaktadır. Başlığın dönmesiyle yatay ve düşey konumdaki bütün işlemler yapılabilir.
Tezgâhın tablası yatay frezede olduğu gibi hareket ettirilir.

Resim 2.2: Düşey freze tezgâhı



Üniversal freze tezgâhı

Bu tezgâh, yatay ve düşey freze tezgâhlarının bir arada düşünülmüş ve geliştirilmiş
hâlidir. Bu tezgâhlarda tablanın sağa ve sola 45° dönmesi sağ ve sol helis dişlerin otomatik
bir şekilde açılması en önemli özelliklerindendir. Tablanın elle veya otomatik olarak hareketi
sağlanabilir. Tablanın eğiklik konumunun rahatlıkla temini için açılı bölüntüler yapılmıştır.
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Resim 2.3: Üniversal freze tezgâhı



Kalıpçı freze tezgâhı

Bu tezgâhlar, özellikle kalıp imalatlarına kullanılmak üzere üretilmiştir. Kalıp
plakalarının tüm yüzeyleri, havuz açma işlemleri, kalıp çekirdeklerinin kalıp maçalarının ve
deliklerin işlenmesi bu tezgâhlarda daha seri ve hassas olarak yapılabilmektedir. Kalıpçı
freze tezgâhlarında freze çakısının bağlandığı başlık 360° dönebilmektedir. Ayrıca başlık bir
matkap gibi aşağı yukarı hareket ettirilebilmektedir (Resim 2.4).

Resim 2.4: Kalıpçı freze tezgâhı
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2.1.2.2. İmalat ve Gövde Tipi Freze Tezgâhları
Yalnız seri üretim yapan fabrikalarda kullanılır. Tezgâhın sabitleştirilmiş bir tabla
desteği veya gövdesi vardır. Tabla yatay olarak ileri geri hareket edebilir. Fener mili, özel
kutu biçimindeki bir araba içine bağlanmıştır. Freze çakısının içeri veya dışarıya doğru
ayarları fener milinin hareketi ile sağlanır. Tezgâh bir kere hazırlandıktan sonra işlem kısmen
veya otomatik yapılır. Bundan sonra tezgâhta yalnız iş parçasının bağlanması ve sökülmesi
gibi hazırlıklar yapılır.

2.1.2.3. Planya Tipi Freze Tezgâhları
Bu tip freze tezgâhı, en ağır cinsten işler için kullanılır. Bu bir dereceye kadar planya
tezgâhına benzer. Fakat bunun yatay ve yan sütunları üzerinde bağlanmış freze tezgâhı
başlıkları vardır. Büyük veya oldukça uzun iç parçaları üzerine aynı zamanda birçok işlem
uygulamak için kullanılır.

2.1.2.4. Özel Freze Tezgâhları
Özel frezeleme ve seri üretimler için tasarlanmış freze tezgâhlarıdır.


Kopya freze tezgâhı

Kopya freze tezgâhlarında freze çakısı, bir şablon veya mastar kalıbı özel hazırlanmış
bir pimle, hidrolik güç yardımıyla izlemesidir. Kopya tezgâhlarında düzenli ve güçlü
ilerleme, sonsuz ayar imkânı ancak hidrolik güçle sağlanabilir. Endüstride belirli profilde
çok sayıdaki iş parçasını özdeş olarak işleyebilmek için kopya tezgâhlarından yararlanılır.
Dikiş makinesi, silah ve çeşitli makine parçaları ile kalıp parçaları yapımında elverişlidir.

Resim 2.5: Kopya freze tezgâhı
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Elektronik ve hidrolik kumandalı freze tezgâhları

Dişli çark sistemlerinin büyük ölçüde kalktığı bu tezgâhlarda kumanda elektronik ve
hidrolik olarak yapılmaktadır. Çalışma sistemleri tamamen hidrolik olarak donatılmıştır. Bu
tezgâhlarda kumanda kolaylığı ve zaman tasarrufu ile çok düzgün ve hassas işler elde etme
imkânı vardır.

Resim 2.6: Elektronik freze tezgâhı (CNC)

2.1.3. Freze Tezgâhının Önemli Kısımları

Şekil 2. 1: Freze tezgâhı ve kısımları
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Gövde
Büyük iş parçalarının zorlamasına dayanabilecek şekilde imal edilir. Tezgâhın en
büyük kısmını teşkil eder. Font dökümden yapılır.

Konsol
Üzerinde arabayı ve tablayı taşıyan destekli, dik doğrultuda aşağı ve yukarı hareket
eder. Fonttan yapılır.


Araba

Tezgâhın enine hareketini sağlayan elemandır. Yatay ve düşey freze tezgâhlarında
bulunur.


Tabla

Konsolun üzerine yerleştirilmiş, sağa sola hareket eden, iş parçasının üzerine
bağlandığı tabladır. İş parçasını ve çeşitli aygıtları bağlayabilmek için tablanın üzerine T
kanalları açılmıştır. Alt tarafına da hareketini sağlayabilmesi için kırlangıçkuyruğu kanallar
açılmıştır. Fonttan yapılır.

2.1.3. Yardımcı Aygıtlar


Başlık

Özel bir şekilde hazırlanan başlıklar, gövdenin başlık bağlanan kısmına bağlanarak
tezgâhın kapasitesini yükseltir. Ayrıca değişik işlere göre geliştirilmiş değişik biçimli
başlıklar geliştirilmiştir.


Döner tabla

Sonsuz vida ve çark sistemi ile 360° döndürülebilen döner tablalar, tezgâhın en önemli
kısımlarındandır. Büyük yapılı döner tablalar, hız kutusundan aldığı hareketi otomatik olarak
döndürme imkânı vardır. Üzerine iş parçası bağlanabilmesi için tablada olduğu gibi T
kanalları vardır. Döner tabla ile işlerin döndürülerek açılması ya da açılı işlemler işlemek
için elverişlidir.

Resim 2.7: Döner tabla



Malafalar ve yatakları

Malafalar, üzerine freze çakılarının bağlandığı bir mildir. İşin tabladaki konumuna
göre çakının nereye bağlanacağını tespit için kısa boyda ve çok sayıda içi boş silindirik
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parçalardan ibaret olan bileziklerden yararlanılır. Bu bilezikler standart yapılmışlardır. Yan
yana takılarak freze çakısı aralarına kamalanır. Malafa yatakları, freze tezgâhı üzerinde iki
adet bulunur ve tezgâhın sarsıntısız, düzenli çalışmasını temin eder.


Divizör ve görevi

İş parçasının çevresine eşit bölüntülü kanallar veya yüzeyler işlemek için hem tespite
hem de döndürmeye yarayan aygıttır. Bunun bir bölme başlığı ve karşılık puntası vardır. İş
parçası iki punta arasına bağlanır ve işlem yapılır. Bu aygıtla bir mil veya cıvatanın ucuna
kare veya altıgen baş işlemek, rayba veya kılavuz olukları açmak, ayrıca her çeşit dişli
çarkların dişlerini açmada kullanılır.

Resim 2.8: Divizör

2.1.4. Freze Çakılarının Biçimlerine Göre Tanıtılması ve Kullanıldığı Yerler
Kendi ekseni etrafında dönen ve genellikle çok dişli ağızlarıyla talaş kaldırma işlemi
yapan kesiciye freze çakısı adı verilir.

2.1.4.1. Freze Çakısı Çeşitleri


Silindirik frezeler

Adından da anlaşıldığı gibi silindir biçimli olarak yapılır. Dişler çevre dış yüzeyi
üzerinde olup düz ve helis kanallar şeklindedir. Helis kanallı frezeler birkaç diş birden kesme
yaptığı için düz kanallı freze çakılarına göre daha rahat ve sessiz keser. Resim 2. 9 ’da helis
kanallı freze çakıları görülmektedir. Makine parçalarının yüzeylerinin frezelenmesinde
kullanılır.

Resim 2.9: Silindirik freze çakısı



Kanal frezeleri

Bu tür freze çakılarının silindirik freze çakılarından farkı sadece dar olmalarıdır
(Resim 2.10). Bu çakıların bazılarının çevre yüzleri, bazılarının hem çevre hem de alın
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yüzleri keser. İsminden de anlaşıldığı gibi kanal açmak veya mevcut kanalları genişletmek
için kullanılır.

Resim 2.10: Kanal freze çakısı



Alın frezeleri

Hem çevre hem de alın yüzeyinde kesici dişleri vardır (Resim 2. 11). Alın frezeleri ile
düzlem yüzeyler ve kanallar açılabilir. Ayrıca aynı anda birbirine dik iki yüzeyi işlemek
mümkündür.

Resim 2.11: Alın freze çakısı



Açı frezeleri

Resim 2.12 ’de de görüldüğü gibi uçları açılı olarak sivriltilmiş freze çakılarıdır.
Genellikle 30° - 45° - 60° - 75° - 90° vb. açılarda bulunur. Tek tarafı açılı veya çift tarafı
açılı olarak da bulunur. Büyük çaplı olanlar ortadan delikli, küçük çaplı olanları ise saplı
olarak imal edilir. Kırlangıçkuyruğu vb. profiller bu açı freze çakıları ile açılır.

Resim 2.12: Açı freze çakısı



Parmak frezeler

Hem çevrelerinde, hem de alın yüzeylerinde iki veya daha fazla kesici ağızları vardır
(Resim 2.13). Silindirik veya konik saplı olarak imal edilir. İnce ve küçük parçaların
kenarlarını dik işlemek, kama kanalları açmak gibi işlemlerde kullanılır.
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Resim 2.13: Parmak freze çakıları



“T ” frezeler

Hem çevrede hem de alın yüzeyinde kesici dişler bulunur. Silindirik veya konik saplı
olarak imal edilir. Düz ve helis kanallı olarak yapılır (Resim 2. 14). “T ” kanalları, kama
kanalları gibi kanallar açmak için kullanılır.

Resim 2.14: ‘T’ freze çakısı



Modül frezeler

Standart dişli çark profillerini açmak için kullanılır. Bu freze çakıları diş
büyüklüklerine göre normlaştırılır. Her seride 8 veya 16 freze çakısı bulunur. Modül freze
çakısı 1’den 8 veya 16’ya kadar numaralandırılmış olup her numaranın hangi sayılardaki
dişli çarkları açacağı üzerinde yazılmıştır (Resim 2.15).

Resim 2.15: Modül freze çakısı



Biçim (profil) frezeler

Çeşitli profillerin işlenmesi için kullanılan freze çakılarıdır. En çok kullanılanları iç ve
dış bükey olanlarıdır. İhtiyaca göre özel olarak değişik profillerde imal edilir (Resim 2.16).
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Resim 2.16: Profil freze çakısı

2.1.4.2. Freze Çakılarının Tezgâha Bağlanması


Freze çakılarının fener miline bağlanması

Ortası delikli freze çakıları uzun ve kısa malafa milleriyle, saplı freze çakılarının
büyükleri özel sıkma düzenleriyle, küçükleri de pens-mandren tertibatı ile freze tezgâhı fener
miline bağlanır. Delikli freze çakıları, malafa adı verilen bir milin üzerine takılır. Bu milin
üzerindeki konik kısım tezgâh fener milinin uygun konik yuvasına sokulup arkasından bir
vida ile çektirilerek tespit edilir (Resim 2. 17).

Resim 2. 17: Malafa milinin fener miline takılması



Freze çakılarının malafalara bağlanması

Uzun malafayı fener miline bağlamak için üst başlık vidaları gevşetilerek malafa boyu
kurtaracak kadar çekilir ve gövdeye tespit edilir. Arka destek yatağı üst kızağa geçirilerek
başlığa monte edilir. Malafa somunu sökülür. Freze çakısı mümkün olduğu kadar tezgâh
gövdesine yakın bağlanacak şekilde malafa bileziklerinin bir kısmı çıkarılır. Freze çakısı
kesme yönüne göre malafa somununu sıkacak şekilde malafaya takılır. Üzerine malafa
bilezikleri ve yatak bileziği silinerek takılır. Ön destek yatağı temizlenerek malafa mili
üzerindeki yatak bileziğine yerleştirilir. Üst başlığa monte edilir. Daha sonra malafa mili
somunu uygun bir anahtarla sıkıştırılır (Resim 2.18).
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Resim 2. 18: Mors konik saplı malafa ve freze çakısı

Freze çakısı malafa miline takılırken malafa üzerinde serbestçe kaymalıdır. Çakıya
çekiçle vurulmamalıdır. Aksi hâlde malafa mili bozulup çakı da kırılabilir.

Resim 2.19: Freze tezgâhı üst başlık ve aparatları

Malafa somunu ön yatak çıkarılmadan gevşetilmelidir. Aksi hâlde malafa mili eğilir.

Resim 2.20: Malafa miline takılan freze çakısı
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Freze çakısını sökmek için tezgâh motoru durdurulur ve ağır devire alınır. Malafa
somunu anahtarla gevşetilir. Ön yatak tespit vidası gevşetilerek dışarı alınır. Malafa somunu
elle sökülür. Bilezikler elle dışarı alındıktan sonra freze çakısı çıkarılır.
Kısa malafalar da fener miline monte edildikten sonra freze çakısının kalınlığına göre
bilezikler kullanılarak malafa vidası alından sıkıştırılır.

Resim 2.21: Kısa malafa mili ve uç vidasının dik başlığa takılışı

 Saplı freze çakılarının pens adaptörü ve tutucularla bağlanması
Mors konikli freze çakısının fener miline mors koniği ile bağlanması, silindirik saplı
freze çakısının fener miline bağlanması genellikle özel sıkma düzenleri ile yapılır.

Resim 2.22: Parmak freze çakısının pense takılışı ve sıkılması
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Küçük saplı freze çakıları pens-mandren tertibatıyla bağlanır. Adaptör adı da verilen
bu yöntemde delik çapları, değişik ölçülerde yapılmış bir seri takım pens takımı ile kullanılır.
Bu takımdan bağlanacak freze çakısı çapına uygun olan pens seçilerek adaptöre takılır. Daha
sonra freze çakısı pens içine yerleştirilir ve adaptör somunu ay anahtarla sıkılır.

Resim 2.23: Pens adaptör takımı ve malafa mili

2.1.5. Mengenenin Tezgâha Bağlanması

2.1.5.1 Mengene Çenelerinin Gövdeye Paralelliğinin Sağlanması
İşlenen parçaların hassasiyetinin istenilen değerde çıkması, mengenenin tezgâh
tablasına çok iyi bağlanmasına bağlıdır. Mengene çeneleri komparatörle kontrol edilerek
tezgâh tablasına dengeli bir şekilde bağlanır (Resim 2. 24).
Mengenenin tezgâh tablasına bağlanması işlem sırası:











Tablanın üzeri temizlenir.
Mengenenin alt yüzeyi temizlenir.
Mengene, tabla üzerine ağızlar gövdeye paralel gelecek şekilde konur ve cıvata
hafif sıkılır.
Komparatör malafaya bağlanır.
Komparatör ucunun mengene hizasına gelmesi için tabla hareket ettirilir.
Komparatör ucu mengenenin sabit çenesine dayatılarak sıfıra ayarlanır.
Tabla sağa-sola hareket ettirilerek ağızların gövdeye paralellikleri kontrol edilir.
Paralelliklerini sağlamak için mengeneye hafifçe vurulur.
Çenenin her iki tarafında komparatörden okunan değer aynı olmalıdır.
Paralellik sağlandıktan sonra cıvata ve somunlar sıkılır.
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Resim 2.24: Mengene ağızlarının komparatörle gövdeye paralellik ve diklik kontrolü

2.1.5.2. Mengene Çenelerinin Gövdeye Dikliğinin Sağlanması
Mengene çenelerinin gövdeye dikliğini sağlamak için paralellikte takip edilen adımlar
aynen yapılır. Sadece tabla enine hareket ettirilerek diklik sağlanır.

2.1.6. İş Parçalarının Freze Tezgâhına Bağlanması
2.1.6.1. Mengeneyle Bağlanması
Mengene, tablaya mengene gövdesinden geçen uygun cıvatalara, tabla üzerindeki T
kanallarından yararlanılarak bağlanır. Mengene vidası döndürüldüğü zaman hareketli çene
kızak üzerinde sağa ve sola hareket ederek iş parçasının bağlanıp sökülmesini sağlar. İş
parçasının bağlanması sırasında iş parçasının altına uygun bir altlık konur. İş parçasının altlık
üzerine iyi oturmasını sağlamak için pirinç bir malzemeyle iş parçası üzerine vurulurken iş
parçası kuvvetlice sıkılır.

2.1.6.2. Vidalı Mengenelerle Bağlama
Endüstride en çok kullanılan mengene çeşididir. Küçük parçalarda iş parçasının altına
taşlanmış uygun altlıklar konur.



İş parçası daima sabit çene tarafına sıkıştırılır.
Küçük iş parçalarını mengenede sıkarken hareketli çene tarafına yuvarlak parça
konur. Böylece işlenen yüzeyler birbirine dik olur.
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Resim 2. 25: Vidalı mengeneye işin bağlanması

2.1.6.3. Cıvata ve Pabuçlarla Bağlama
Pabuç uygun şekilde yerleştirilmeli ve altına konacak takozun yüksekliği tam
olmalıdır. Cıvata iş parçasına mümkün olduğu kadar yakın bağlanmalıdır. Pabuç iş parçası
üzerine ve takoza oldukça geniş bir yüzeyle ve iyice oturtulmalıdır. Takozun yüksekliği,
pabucu iş parçası yüzeyine paralel bastıracak bir değerde olmalıdır. Basınç altında esneyecek
olan iş parçaları alttan yeterince desteklenmeden pabuçla bağlanmamalıdır.

Resim 2.26: Bağlama papuçları, cıvataları ve somunları


Bağlama cıvata ve somunları
Freze tezgâhlarında bulunan “T ” kanallarına uyan ölçülerde yapılmış olan cıvataların başları
genellikle kare yapılır. Rondela ve somunlarla birlikte sıkma işleminde kullanılır.

Pabuçlar ve çeşitleri
İşlenecek parçayı tezgâh tablasına bağlayan makine parçalarıdır. Bu parçaların yassı, çatal,
başlı ve özel amaçlı pabuçlar gibi birçok çeşidi vardır.
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Resim 2.27: Bağlama pabucu


Dayama pabuçları ve çeşitleri
Mengenelere sığmayacak büyüklükteki, değişik geometrik şekillerde olan parçaların
cıvatalarla tezgâh tablasına sıkılmasında kullanılır. Çok değişik tip pabuç ve dayamalar
mevcuttur.

Resim 2.28: İş parçasının bağlama pabucu ile bağlanması ve kontrolü



Cıvata ve pabuçlarla bağlama kuralları:

Pabuçlar uygun şekilde yerleştirilmeli ve altına konacak takozun
yüksekliği tam olmalıdır.

Takoz, yüksek veya alçak olursa pabuç tam sıkma yapmaz.

Cıvata iş parçasına yakın olmalıdır.

Pabuç, iş parçası ve takozun üzerine geniş yüzeyle oturmalıdır.

Resim 2.29: İş parçasının cıvata, dayama ve pabuçlarla bağlanması
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2.1.6.4. Özel Bağlama Kalıp ve Araçları, Sinüs Tablalarıyla Bağlama
Çok çeşitli iş parçalarını tezgâh tablasına bağlamak için değişik şekillerde hazırlanan
parçalardır. Özel bağlama kalıplarına iş kalıpları da denilmektedir. Parça sayısı çok fazla
olan malzemeler için düşünülür.
Sinüs tablaları prizmatik bir kısımla uçlardaki iki silindirden meydana gelir. Çeşitli
eğiklikteki parçaların tezgâh tablasına bağlanması için kullanılır.

2.1.6.5. Divizörle Bağlama
Gerekli temizlik yapıldıktan sonra uygun üç ayaklı üniversal ayna divizör miline
takılır. Ayna, anahtar ile iş parçası çapından biraz fazla açılır. İş parçası ayaklar arasına
konur ve ayaklar iş parçasına yaklaştırılır. İş parçası kuvvetle sıkılır. İş parçasının çok kolay
bağlanmasına imkân veren bu aynalara silindirik, üçgen, altıgen biçimli işler
bağlanabilmektedir.

2.1.6.6. Amerikan Aynasıyla Bağlama
Genellikle kare kesitli kısa parçaları bağlayıp işlemek için kullanılır.

2.1.6.7. Ayna Punta Arasında Bağlama
Freze tablasının ortasına gelecek şekilde gezer punta ve divizör yerleştirilir. Divizör ve
punta yatay konumda değilse ayarlanır. Gezer punta ve divizörün punta yükseklikleri kontrol
edilir. Divizöre üçayaklı üniversal ayna takılır. İş parçası ayna ayakları arasına alınır. Gezer
punta iş parçasının diğer ucuna uygun mesafede tespit edilir (Resim 2. 30).

2.1.6.8. Fırdöndü Aynası ve Punta (İki Punta Arasında) ile Bağlama
İş parçasının her iki ucuna punta deliği açılmış olması gerekir. Parçanın bir ucuna
fırdöndü bağlanır. Bu uç divizör tarafına denk getirilerek bağlanır.
Fırdöndü, iki punta arasına bağlanan iş parçalarının divizörle beraber dönmesini
sağlar. İş parçası veya malafa üzerine bağlanır. Fırdöndünün kıvrık kuyruğu divizörün punta
çatalı arasına girer.

Resim 2.30: Divizör ve punta
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2.1.7. Frezenin Çalıştırılması
Tezgâhın çalıştırılmadan önce yapılacak işlemler şöyle sıralanabilir:





Freze milinin devir sayısı, gövde üzerinde bulunan devir kolları vasıtası ile
ayarlanır.
İş parçasının konumu ve talaş derinliği, konsolun yükseltilmesi alçaltılması ile
düzenlenir. Düşey ilerleme için el tekerinden veya otomatik koldan yararlanılır.
Enine hareket için enine ilerletme el tekerinden yararlanılır. İş parçası bu
ayarlamayla frezenin altında istenilen konma getirilir.
Tablanın boyuna hareketi için tabla el tekerinden yararlanılır. Tablanın hareketi
otomatik olarak da sağlanır.

2.1.8. Düzlem Yüzey Frezeleme
2.1.8.1. Düzlem Yüzeyin Durumu ve Büyüklüğüne Göre Freze Çakısı Seçmek
Bir düzlem yüzeyi frezelemek için en çok kullanılan iki metot vardır. Birincisi
çevresel frezeleme, ikincisi alın frezeleme yöntemidir.
Çevresel frezeleme, malafaya takılan silindirik bir freze çakısı ile yapılır. Alın
frezeleme işleminde (Resim 2. 31), genellikle sert maden uçlu kesici takımlar kullanılır.
İşlenecek parçanın yüzey genişliğinden çok az büyük olan freze çakısı seçilir. Seçilen freze
çakısı çapı iş parçasının genişliğinden mümkün olduğu kadar az büyük olmalıdır.

Resim 2.31: Düzlem yüzey frezeleme

Uçları körelmiş çakıları seçmeyiniz. Gereğinden büyük çapta freze çakısı
kullanmayınız. Bu hem iş gücü hem de zaman kaybına neden olur.

62

2.1.8.2. Freze Çakısı Dönüş Yönüne Göre Tabla İlerleme Yönünün Açıklanması
Freze çakısının dönüş yönüne göre kaldırılan talaşın üzerimize fırlamayacağı şekilde
tabla ilerlemesi seçilir. Ya da koruma sacı kullanılır. Aynı yönlü veya zıt yönlü frezeleme
seçilebilir. En çok zıt yönlü frezeleme tercih edilir. Aynı yönlü frezelemede kesici ağızlar
kırılabilir.

Resim 2.32: Düzlem yüzey frezeleme

2.1.8.3. İşe Uygun Talaş Derinliği ve İlerleme Ayarı
Kesici takım iş parçası üzerine değinceye kadar konsol kaldırılır. Sıfırlama işlemi
yapılır. Kesici takım ve iş parçası cinsine göre uygun talaş derinliği (1-3mm) verilir. İlerleme
hızı seçilerek konsol üzerinden ayarlanır. Talaş derinliği ve ilerleme hızı gibi değerler
işlenecek parçaya göre ve freze çakısına göre değişeceğinden ilgili kataloglardan bakılabilir.
Hata yapma riskini göz önünde bulundurularak ilk talaş elle verilmelidir ve ölçme
kontrol yapılmalıdır.

Resim 2.33: Düzlem yüzey frezeleme
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2.2. Taşlama
Kendi ekseni etrafında yüksek devirle dönen taş denen kesici takımla, iş parçalarının
iç ve dış yüzeylerinden çok küçük talaşlar kaldırarak yüzeyleri yüksek ölçü tamlığı ve hassas
yüzey kalitesinde işleyen tezgâhlara taşlama tezgâhları, bu işleme de taşlama denir.

2.2.1. Taşlama Tezgâhı Çeşitleri


Düzlem yüzey taşlama tezgâhı

Yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhı

Düşey milli düzlem yüzey taşlama tezgâhı



Silindirik taşlama tezgâhları

Dış yüzey taşlama tezgâhları

İç yüzey taşlama tezgâhları

Puntasız taşlama tezgâhları

2.2.1.1. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhları
Düzlem yüzeylerin taşlanmasında kullanılan taşlama tezgâhları, yatay milli ve düşey
milli düzlem yüzey taşlama tezgâhları olarak kendi aralarında sınıflandırılır.

Yatay milli taşlama tezgâhı
Yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhları ile genellikle küçük boyutlu ve
hassasiyeti fazla olan parçalar taşlanır. Aynı zamanda düz kanallar, açılı yüzeyler ve değişik
profiller bu tip tezgâhlarda taşlanabilir.

Resim 2.34: Yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgahı

Bu tip taşlama tezgâhlarında tezgâh tablası sağa ve sola aynı zamanda derinlemesine
ileri ve geri hareket edebilir. Taş mili başlığı ise sadece yukarı ve aşağı hareket
edebilmektedir. Taşın aşağı ve yukarı hassasiyeti 0.01 mm’dir.
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Düşey milli taşlama tezgâhı
Düşey milli düzlem yüzey taşlama tezgâhlarında, tezgâh tablası ya boyuna hareketli ya
da döner hareketlidir. Bu tip tezgâhlarda en çok çanak, silindirik ve parçalı taşlar
kullanılmaktadır. Taşlanan parçanın yüzey kalitesi ise yatay milli düzlem yüzey taşlama
tezgâhlarına oranla daha kabadır. Geniş yüzeyli ve uzun boylu parçalar bu tip tezgâhlarda
kolayca taşlanabilir. Bu tip tezgâhlarda çalışırken mutlaka soğutma sıvısı kullanılmalıdır.

Resim 2. 35: Düşey milli düzlem yüzey taşlama tezgâhları


Düzlem yüzey taşlama tezgâhlarının önemli kısımları
Şekil 2.2‘de düzlem yüzey taşlama tezgâhının önemli kısımları görülmektedir.

Şekil 2.2: Düzlem yüzey taşlama tezgâhlarının önemli kısımları



Düzlem yüzey taşlama tezgâhı kontrol paneli
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Düzlem yüzey taşlama tezgâhının kontrol paneli Resim 2.36’da gösterilmiştir.

Resim 2.36: Taşlama tezgâhı kontrol paneli

2.2.1.2. Silindirik Taşlama Tezgâhları


Silindirik taşlama tezgâhı çeşitleri






Dış yüzey taşlama tezgâhları: Silindirik dış yüzeylerin taşlanmasında
kullanılan tezgâhlardır.
İç yüzey (delik) taşlama tezgâhları: Deliklerin taşlanmasında kullanılan
tezgâhlardır.
Puntasız taşlama tezgâhları: Silindirik parçaların puntaya alınmadan iç
ve dış yüzeylerinin seri olarak taşlandığı makinelerdir.

Silindirik taşlama tezgâhının kısımları
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Resim 2.37: Silindirik taşlama tezgâhının kısımları

Silindirik taşlama tezgâhlarının ana kısımları şunlardır:





Fener mili kutusu
Gezer punta
Kumanda panosu
Zımpara taşı başlığı

 Fener mili kutusu: Elektrik motorundan kayış ve kasnak sistemi yardımıyla
aldığı dönme hareketini iş parçasına iletir. Fener milinin yataklanmasını sağlar.
Fener milinin iç kısmı sabit puntanın dış kısmı ise üniversal veya fırdöndü
aynasının bağlanması için biçimlendirilmiştir.
 Gezer punta gövdesi: Döner tabla üzerinde yatay hareket eder. Görevi, alın
yüzeylerine punta deliği açılmış parçaları punta yardımıyla desteklemektir. İş
parçalarının ayna-punta arasında veya iki punta arasında taşlanmasını sağlar.
 Kumanda panosu: Elektrik enerjisi ve hidrolik enerji ile çalışan sistemlere
ait kumanda buton kol ve düğmelerin bulunduğu kısımdır.
 Zımpara taşı başlığı: Zımpara taşı milini ve bu mile hareket veren elektrik
motorunu taşır.
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2.2.2. İşe Uygun Taşlama Tezgâhının Seçimi
Şekil 2.3’teki örnek parça, düzlem yüzey taşlama tezgâhında taşlanır.

Şekil 2.3: Düzlem yüzey taşlama

Şekil 2.4’teki örnek parça, düşey milli düzlem yüzey taşlama tezgâhında taşlanır.

Şekil 2.4: Düşey milli düzlem yüzey taşlama

Şekil 2.5’teki örnek parça, silindirik taşlama tezgâhında taşlanır.

Şekil 2.5: Silindirik taşlama

2.2.3. Zımpara Taşları ve Özellikleri
Aşındırıcı taş tanelerinin birleştirme maddeleri ile istenilen şekillerde preslenip
şekillendirilmesiyle oluşturulan kesici aletlere zımpara taşı denir.
Zımpara taşlarının keskin kenarlı kristal parçacıklarına tane denir.
Zımpara taşları, kesici taneleri eleklerden geçirilerek oluşturulur. Zımpara taşlarını
elendikleri eleğin 1 parmak mesafesindeki gözenek sayısına o taşın tane büyüklüğü denir.
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2.2.3.1. Aşındırıcı Maddeler
Zımpara taşları aşındırıcı cinsine göre şu şekilde sınıflandırılır:




Doğal zımpara taşları

Doğal korund

Kuvars

Elmas
Yapay zımpara taşları

Korund

Silisyum karpit

Bornitrit

Bor karpit

Berilyum oksit

Elmas

2.2.3.2. Birleştirme Elemanları
Zımpara taşlarını oluşturan aşındırıcı taneleri bir arada tutabilmek için birleştirme
maddesine ihtiyaç vardır. Birleştirme elemanları iki ana gruba ayrılır:


İnorganik birleştirme elemanları

Seramik birleştirme elemanı (V)

Silikat birleştirme elemanı (S-Si)

Oksi-klorit (magnezit) birleştirme elemanı (O-Mg)



Organik birleştirme elemanları

Bakalit birleştirme elemanı (B-Ba)

Kauçuk birleştirme elemanı (R)

Şellak birleştirme aracı (E)

2.2.3.3. Taşın Sertliği
Zımpara taşı tanelerinin tane kümesinden koparılmasına karşı gösterdiği dirence o
taşın sertliği denir. Taşın sertliği harflerle ifade edilir. Tablo 1’de sertlik değerleri
gösterilmiştir.
Niteliği
Aşırı yumuşak
Çok yumuşak
Yumuşak
Orta
Sert
Çok sert
Aşırı sert

Sertlik
derecesi
A, B, C, D
E, F, G
H, I, J, K
L, M, N, O
P, Q, R, S
T, U, V, W
X, Y, Z

Kullanma alanları
Sert malzemelerin derin taşlama ve yan taşlamasında
Geleneksel (olağan) metal
taşlamada
Dış yuvarlak taşlama ve yumuşak malzemeleri
taşlamada

Tablo 2.1: Zımpara taşlarının sertliği
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Bir taşlama taşının sertlik derecesi, tane sertliğini değil bağlama maddesinin taneyi
tutma kuvvetini ifade eder. Sert malzemeler için yumuşak taş, yumuşak malzemeler için ise
sert taş kullanılır.

2.2.3.4. Taş Etiketine Ait Bilgiler

Şekil 2.6: Taş etiketine ait bilgiler

2.2.4. Taşın Dengelenmesi Yöntemleri
Büyük, geniş zımpara taşlarında ve özellikle yüksek çevresel hızlarda, dengeleme
oldukça önemlidir; çünkü dengeyi bozan kütlelerin merkezkaç kuvvetleri, devir sayısı ile
artar.

2.2.4.1. Statik Dengeleme
Statik dengeleme için zımpara taşı bir dengeleme terazisine veya bir makaralı
sehpanın dengeleme sehpası üstüne konulur (Resim 2. 38). Dengeleme ağırlıkları, zımpara
taşı her konumda hareketsiz durana kadar kanal içinde kaydırılır.

Resim 2.38: Statik dengeleme

2.2.4.2. Dinamik Dengeleme
Bu sistemde zımpara taşı motorlu bir kutu vasıtasıyla döndürülür. Sistemin her iki
tarafındaki göstergelerden taşın ağır kısımları tespit edilir. Denge ağırlıkları vasıtasıyla
ağırlık farkları taşın çevresine eşit oranda dağıtılır. Bu sistemle çok hassas dengeleme
yapmak mümkündür.
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2.2.5. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına Zımpara Taşının Bağlanması
Zımpara taşının taş mili üzerine merkezkaç kuvvetinden etkilenmeyecek şekilde
dengeli ve güvenli bir şekilde takılmasına “Bağlama” denir. Zımpara taşları yüksek devirde
çalışırken kaza meydana gelmemesi için güvenli bir biçimde bağlanmalı ve sağlamlığı
kontrol edilmelidir. Dengeleme işlemi yapılmamış zımpara taşı, taş miline kesinlikle
bağlanmamalıdır.
Dengelenmemiş bir şekilde takılan taş, kesme işlemini zorlaştırır ve iş parçasının
paralelliğini bozar. Yataklanmış mil üzerinde dönen zımpara taşları, flanş ve somun ile mile
bağlanır.

Şekil 2.7: Taş bağlama elemanları

Resim 2.39: Zımpara taşının bağlanması

2.2.5.1. Taşın Bağlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar




Tezgâha bağlanmadan evvel zımpara taşı, bir tınlama ses testinden
geçirilmelidir. Bunun için zımpara taşları deliğinden elle tutulur ve bir ahşap
takoz veya bir tornavida sapı ile yan taraflarına hafifçe vurulur. Eğer çatlak
yoksa zımpara taşı tiz bir tınlama sesi verir.
Zımpara taşları hafifçe ve zorlanmadan taş miline takılmalıdır.
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Taşın her iki tarafına aynı büyüklükte flanş ve yumuşak contalar konulmalıdır.
Her yeni bağlanan zımpara taşı, en az 5 dakika müsaade edilen en yüksek devir
sayısında ve boşta denenme amacıyla çalıştırıldıktan sonra bilenip
kullanılmalıdır.
Zımpara taşının takıldığı miller, salgısız dönecek ve sıkıştırma somunları,
dönme yönünde gevşemeyecek tarzda vidalanmış olmalıdır.

2.2.6. Zımpara Taşının Bilenmesi
Körlenen veya keskinliğini kaybeden taşın keskinleştirilmesine bileme denir.
Talaşlı üretimde kullanılan tüm kesiciler gibi zımpara taşları da zamanla körlenir.
Zımpara taşının dokuları gözenekli olduğu için bu gözenekler zamanla dolar ve taneciklerin
kesmesi zorlaşır. Taş gözeneklerinin bu şekilde dolmasından ve körlenen tanelerin
dökülmemesinden dolayı taşın yüzeyi kayganlaşır ve yağlanmış gibi durur. Bu gibi taşlarla
kesme yapmak zordur. Yüzey kalitesi iyi çıkmaz, yüzeylerde yanmalar meydana gelir.
Taşın körlenmiş olduğu taşlanan yüzeyden anlaşıldığı gibi çıkarmış olduğu sesten de
anlaşılır. İş parçasının yüzeyi çok parlak ve kısmen yanmalar varsa taş körlenmiştir. Keskin
taş, tiz bir ses çıkarır. Körlenen taş kesme yapmadığı için verilen talaş derinliklerine bağlı
olarak işe dalma yapar, bu hem işi bozar hem de tehlikeli sonuçlar doğurur.

Resim 2.40: Zımpara taşını bileme

Resim 2.41: Taşın hidrolik sistemle otomatik bilenmesi

2.2.6.1. Zımpara Taşını Bileme Elemanları




Bileme diski
Bileme topacı
Elmas bileyici
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Elmas bileyici ile taş arasındaki ısıyı önlemek için soğutma suyu kullanmalıdır. Elmas
bileyici veya bileme tekerini, taş üzerinde ilerletirken kenarlara yaklaştıkça bileme hızı
azaltılmalıdır.

2.2.7. İş Bağlama Araçları
2.2.7.1. Tezgâh Mengenesi

Resim 2.42: Hassas tezgâh mengenesi

2.2.7.2. Bağlama Cıvata ve Pabuçları

Şekil 2. 8: Bağlama pabucu

2.2.7.3. Mıknatıslı Tabla
Mıknatıslı veya manyetik bağlama işlemi, düzlem yüzeyi taşlanacak parçaların
mıknatıs kuvvetiyle bağlanmasıdır. Mıknatıslı tabla, elektrik verildiğinde üzerinde manyetik
alan oluşan tabladır. Mıknatıslı tablalar özellikle ince iş parçaları için uygundur. Küçük
parçaları veya yüksekliğine göre tabanı küçük olan parçaları mıknatıslı tablaya bağlarken
taşlama basıncı altında parçanın kayması ve eğilmesini önlemek için bir dayama parçası
kullanılmalıdır.

Resim 2. 43: Mıknatıslı tabla

Şekil 2. 9: Taşlama iş kalıbı
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2.2.7.4. İş Kalıpları
Seri üretimde, mengene veya mıknatıslı tablaya bağlanarak taşlanması uzun zaman
alan özel parçalar için bağlama kalıpları yapılır. Böylece iş parçaları seri olarak bağlanıp
sökülür.

2.2.7.5. Divizör ve Karşılık Puntası

Resim 2.44: Divizör ve karşılık puntası

2.2.8. Düzlem Yüzey Taşlama
2.2.8.1. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına İş Bağlama Kuralları





İşin tablaya oturan yüzeyi düzgün olmalıdır.
İş mümkün olduğunca tablanın ortasına yerleştirilmelidir.
Açılı yüzeyler mıknatıslı sinüs tablaları ile işlenmelidir.
Açılı yüzeyleri işlemek için mıknatıslı tablaya açılı mengene bağlanacaksa
mengene tabanının düzgün olmasına dikkat edilmelidir.

2.2.8.2. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası

Taşlama prensibi
Taşlama, zımpara taşı ile yüzeylerden talaş kaldırma işlemidir. Sertleştirilmiş veya
yalnızca yüzey sertleştirme işlemi görmüş parçalarda taşlama ile ölçü tamlığı sağlanır. İş
parçalarının dış yüzeylerini parlatmak amacıyla da taşlama yapılabilir.

Resim 2. 45: Silindirik taşla yapılan düzlem yüzey taşlama
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Yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhlarında zımpara taşı kendi ekseninde yüksek
devirde dönerken tablaya bağlı iş parçası da taşın altından belirlenmiş bir hızda geçer.
(Resim 2. 45). Yatay milli düzlem taşlama tezgâhları çevreden kesme yapar. Çevreden kesen
taşlarla daha ince ve daha hassas yüzey kaliteleri elde edilir.

Şekil 2.10: Çevreden ve alından kesen zımpara taşlarının ve iş parçasının hareketleri

Düşey milli düzlem taşlama tezgâhları ise değişik şekil ve özelliklerdeki parçaların
taşlanmaları için döner tablalı veya dikdörtgen tablalı yapılır (Şekil 2.11). Taş, alın
yüzeyinden kesme yapar.
Şekil 2.11’de taş ve iş parçasının bağlandığı tezgâh tablasının ve taşın dönüş ve
hareket yönleri görülmektedir. Büyük ve ağır iş parçaları ile birden fazla iş parçası özdeş ve
hızlı bir şekilde işlenmek istendiğinde düşey milli taşlama tezgâhları kullanılır.

Şekil 2.11: Düşey milli tezgâhlarda tabla ve zımpara taşının hareket yönleri

Düşey mili tezgâhlarda daha büyük kesme (talaş hacmi) olur ancak işlenen yüzey
kalitesi çok iyi olmaz. Taş alın yüzeyi ile kesme yaptığından sürtünme fazla olur, bu da
ısınmayı artırır.

Taşın kesmesi
Taş işe temas edince kesme konumunda olan her taş tanesi iş üzerinden talaş
kaldırmaya başlar. Kesme sırasında körlenen veya yerlerinde gevşemiş olan taneler taşın
basıncı ile talaşlarla birlikte fırlar. İyi bir taşlama için gerekli bütün şartlar yerine getirilirse
çıkan yüzey kalitesi temiz ve düzgün olur. Düzlem taşlamada iş, taşın altından ne kadar hızlı
geçerse yüzey o kadar kaba, ne kadar yavaş geçerse yüzey o kadar ince çıkar.

Zımpara taşının çevre hızı
Dönmekte olan zımpara taşının çevresindeki bir noktanın saniyede metre cinsinden
aldığı yola kesme hızı denir. Kesme hızı değeri taşın özelliklerine göre imalatçı firma
tarafından belirlenir.
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İşin ilerleme hızı
Taşlama işleminde taş kendi ekseninde belirli bir kesme hızı ile dönerken iş parçası da
taşın altından belirli bir hızla geçer. Buna taşın ilerleme hızı denir. İlerleme hızı, taşlama
tezgâhının hidrolik sistemindeki akış kısma valfleriyle azaltılır veya çoğaltılır.

Taşın kesme hızı ile işin ilerleme hızının iş kalitesine etkisi
Normal şartlar altında iyi bir taşlama yapabilmek için taşın kesme hızı V=25 ile 30
m/s değerleri arasında seçilir. Taşın kesme hızı malzemenin cinsine göre değişir. İdeal bir
kesmenin olabilmesi için taşın kesme hızı ve işin ilerleme hızı değerleri tablodan seçilmeli
ve uygulanmalıdır. Bu hem işin kalitesini artırır hem de taşın körlenmesini geciktirir.


İlerleme miktarı ve talaş derinliği

Taş milinin devir sayısı ve tablanın ilerleme hız değeri kadar tablanın enine yani
yanlamasına hareketi de çok önemlidir. Bu işleme tablanın ilerlemesi denir. İlerleme
değerinin artması taşlama payını artırır. Talaş payı çok olursa iş fazla ısınır ve çarpılır.
İlerleme her kursta bir veya iki kursta bir verilir. Bu istenilen yüzey kalitesine göre değişir.
Kaba taşlamada ilerlemede taş işin her iki başında iken verilmelidir.
Son bitirme talaşı verilirken işin yalnız bir başında enine ilerleme verilmesi gerekir.
Taşlanacak parçalara verilecek taşlama payları parçanın inceliğine ve kalınlığına göre
değişir. Her pasoda verilmesi gereken talaş derinliği kaba taşlama için 0,05 mm, ince taşlama
için 0,005 ile 0.010 mm değerlerini aşmamalıdır.


Kurs boyu

Kurs boyu ayarı, düzlem taşlama tezgâhının yatay milli veya düşey milli oluşuna göre
değişir. Yatay milli taşlama tezgâhlarında kurs boyu, zımpara taşı parçanın her iki ucundan
5–10 mm çıkacak şekilde ayarlanır. Yatay milli tezgâhlarda kurs boyu: L= iş boyu +10 mm
düşey milli tezgâhlarda kurs, zımpara taşı parçanın her iki ucundan tamamen çıkacak şekilde
ayarlanır.


Taşlamada soğutma

Taşın dönme ve işin taş altında ilerleme hareketi sırasında zımpara taşı taneleri kesici
iş parçasının yüzeyine batarak kesme yapar. Kesme sırasında oluşan talaşlar yüksek
sıcaklıkta macunlaşarak zımpara taşının gözeneklerine girer ve taşı köreltir. Soğutma suyu
macunlaşmayı ve yüksek kesme basıncından dolayı meydana gelen ısıyı düşürür.

2.2.8.3. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası





Güvenlik önlemleri alınır.
Taş bilenir. Taşın bilenmesi tabla üzerine konan elmas uçlu taşlama aparatıyla
yapılır. Bazı tezgâhlarda hidrolik sistemle ileri doğru gidip gelme hareketi
yapan elmas bileme aparatları bulunur.
Mıknatıslı tabla temizlenir, iş parçası bağlanır.
Tablanın kursu ayarlanır ve yön değiştirme mandalları sıkılır.
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Makinenin hidrolik sistemini çalıştıran butonuna basılır.
Soğutma sıvısı açılarak taş, iş parçasına yanaştırılır, en yüksek noktaya değince
0,050 mm talaş derinliği verilir.
Tablanın kurs yönü değiştiği anda enine ilerleme elle verilir.
Taşlanacak yüzeyin paralelliğini sağlamak için iş parçası birkaç defa ters
çevrilerek taşlanır.
İş parçasının yüzeyi taşlarken yanıyorsa ilerleme ve talaş derinliği azaltılır veya
daha yumuşak taş kullanılır.
İnce talaş öncesi taş bilenerek bitirme talaşı verilir.

2.2.8.4. Ölçme ve Kontrol
Taşlanacak parçanın istenilen ölçüde olmasını sağlamak için kontrol edilmesi gerekir.
Bunun için mikrometreden yararlanılır (Resim 2. 46). Mikrometre ile ölçü kontrol edilerek
verilecek ince taşlama payı saptanır.

Resim 2. 46: Mikrometre ile kalınlık ölçme

2.2.8.5. Düzlem Yüzey Taşlamada Dikkat Edilecek Kurallar







Tezgâha bağlanacak zımpara taşları işin ve tezgâhın özelliğine uygun olmalı,
taşa verilecek devir sayısı gereğinden yüksek olmamalıdır.
Taşlama tezgâhlarındaki dönen kısımların yataklanması, yağlanması, ayarlaması
ve bakımı tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.
Taşın zorlanmamasına ve parçaya çarpmamasına dikkat edilmelidir.
Kademeli düzlem yüzeylerinin taşlanmasında ayarlar, iyi kontrol edilmelidir.
Taş zamanında düzeltilmeli ve bilenmelidir.
Makine tablası yataylık ve düzlemlik yönünden komparatörle kontrol edilmeli
ve gerekirse taşlanarak düzeltilmelidir.

2.2.8.6. Taşın ve İşin Hızıyla İlgili Bağıntılar




Zımpara taşı çok yumuşak ise ölçüsü çabuk düşeceği için iş parçasının hızı
azaltılır.
Zımpara taşı çok sert ise işin yüzeyi cam gibi parlak olur, iş parçası çok ısınır.
Böyle bir durumda tablanın hızı artırılır veya taşın hızı azaltılır.
İnce taşlamada iş parçasının hızı artırılır; fakat tabla ilerlemesi değiştirilmez.

2.2.9. Silindirik Taşlama
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2.2.9.1. Silindirik Taşlama Tezgâhlarının Çalışma Prensibi
Silindirik iş parçalarının iç ve dış yüzeylerini silindirik veya konik olarak taşlayan
tezgâhtır. Kovan, pim, mil gibi silindirik veya konik olması istenen yüzeyleri taşlamak için
kullanılır. Bu tezgâhlara iş parçaları genellikle iki şekilde bağlanır;



İş parçası aynaya bağlanarak punta ile desteklenir.
İki punta arasına bağlanır, parça boyu uzun ise sabit ayaklarla desteklenir (Şekil
2.12).

Resim 2.47: İşi ayna punta arasına bağlama

Şekil 2.12: İşin fırdöndü punta ile bağlanması

Her iki bağlama şeklinde de iş parçası dönme hareketi yapan zımpara taşı önünden
dönerek uzunlamasına ileri geri hareket ederek geçer. Tablanın her kursundan sonra zımpara
taşı, verilecek talaş derinliği kadar iş parçasına doğru ilerletilir. Tabla hidrolik sistemle
otomatik olarak hareket ettirilir. CNC taşlama tezgâhlarında ise tablanın ileri geri hareketi
bilyeli mil ile sağlanır.
CNC silindirik taşlama tezgâhları iş parçalarını istenilen yüzey kalitesi ve ölçü
tamlığında taşlayan bir tezgâhtır (Resim 2.48).

Resim 2.48: CNC Silindirik taşlama tezgâhı

2.2.9.2. Silindirik Yüzey Taşlama Tezgâhlarında Çalışma Kuralları


İşin çevresel hızı

İş parçasının hızı taş hızına göre belli bir oranda olmalıdır. İşin dönme hızı taş taneleri
dökülüp yeni keskin tanelerin çıkmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. Taş taneleri çabuk
dökülüyor ve çapı düşüyorsa işin hızı azaltılmalıdır. Taşın etkisi sertse taşın iş parçasıyla
olan teması çoğaltılmalı, yani işin dönme hızı artırılmalıdır. İşin çevresel hızı artırılırsa talaş
miktarı artar neticede taş çabuk aşınır. Üretimin artırılması bakımından böyle bir taşlama
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yöntemi seçilecekse daha sert taş seçilmelidir. Silindirik taşlamada iş ne kadar hızlı dönerse
yüzey o kadar kaba, ne kadar yavaş dönerse yüzey o kadar ince çıkar.


İlerleme ve talaş derinliği









İlerleme çok sayıda kesici tanelerin iş parçasına dokunmasını sağlayacak
şekilde verilmelidir.
Kaba taşlamada ilerleme taş genişliğinin ¾ ü ince taşlamada ise taş
genişliğinin 1/ 3’ ü kadar olmalıdır.
Kurs ayarı taş iş parçasından çıkmayacak şekilde verilmelidir.
Taş genişliği, taşlanacak yüzeyden büyük ise ilerleme verilmez (bk.
Dalma taşlama).
İri taneli ve yumuşak taşlarda talaş derinliği çok, ince taneli sert taşlarda
ise talaş derinliği az verilmelidir.
Talaş derinliği çok ise işin dönme hızı az verilir.

Kaba ve ince taşlama

Kaba taşlamada talaş debisi (hacmi) fazladır. Talaşları çabuk kaldırmak için iş
parçasının hızı ve enine ilerleme mesafesi (talaş derinliği) artırılır. Parçaları önce kaba sonra
da ince taşlama ile işleyeceksek ince taşlama için son pasoda iki veya daha fazla talaş payı
bırakmak gerekir. Tabla ilerlemesi de kaba talaştaki ilerlemenin 2/3’üne düşürülmelidir.


Kurs boyu (iş kursu)

İlerlemede kurs ayarı, iş parçasının taştan tamamen çıkmasını ve taş muhafazalarına
çarpmasını önleyecek şekilde olmalıdır (Şekil 2.13).

Şekil 2.13: İş kursu

2.2.9.2. Silindirik Yüzey Taşlamada İşlem Sırası




İş parçası kademeli ise taşın yan yüzeylere değmesini önlemek için kademe
diplerine fatura açılır.
İş parçası ısıl işlem görmüşse tavlanarak gerginliği alınır.
İş parçası üzerinde kama kanalı, yuvarlak veya yuvarlak olmayan delikler varsa
bu delikler sert ağaçla doldurulur.
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İş parçası özelliğine göre uygun bir fırdöndü ve gezer punta yardımıyla fırdöndü
aynasına veya aynaya bağlanır. Kısa parçalar ayna ile bağlanarak taşlanır.
Tabla elle ilerletilerek dayamaların yerleri ayarlanır. İş kursu ayarı yapılırken
taş, genişliğinin 1/3’ü kadar parçanın kenarından dışarı çıkarılır.
Taş, iş yüzeyine 1 mm aralık kalıncaya kadar yaklaştırılır.
Tablayı hareket ettiren hidrolik sistem çalıştırılır ve taş işe yanaştırılarak
mikrometrik bilezik sıfırlanır.
Önce kaba talaş verilir, kaba talaş işlemi bittikten sonra taş bilenir.
Komparatörle işin silindirikliği kontrol edilir.
Mikrometre ile iş parçası ölçülür, kalan taşlama payı ince taşlama yapılarak
bitirilir.

2.2.9.3. Silindirik Yüzey Taşlamaya Etki Eden Faktörler





Zımpara taşı uygun nitelikte seçilmiş olmalıdır.
Taş salgısız bağlanmalıdır.
İş parçası ve taş hızı arasında belirlenen orana uyulmalıdır (Taş hızı esas
alınmalıdır).
İş parçası dengeli ve sağlam bağlanmalı ve uygun soğutma sıvısı seçilmelidir.

2.2.9.4. Silindirik Yüzey Taşlamada Güvenlik Önlemleri









Taş takılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir. Taşı askıya alarak tornavida
sapıyla hafifçe vurulduğunda tok bir ses vermesine dikkat ediniz.
Taşın dengelenmiş olmasına dikkat ediniz. Taşı flanş çapına kadar
kullanmayınız.
Tabla yön değiştirme dayamalarının yerini iyi ayarlayınız. İş parçasının taş
mahfazasına değmemesine dikkat ediniz.
Ayarlama temizleme ve yağlama yaparken taşı tabladan uzaklaştırınız.
Gevşek ve kayan kayışlarla taşlama yapmayınız. İş milini döndüren kayışın
gerginliğini iyi ayarlayınız.
Ölçü alet veya mastarlarını kutularında ve tezgâh üzerinde muhafaza ediniz,
cebinize koymayınız.
Elinizi ve başınızı dönen kısımlardan uzak tutunuz.
Tezgâha ait avadanlık, anahtar, gres yağı, komparatör, mikrometre gibi
donanımlarını tezgâh dolabına ait olduğu yere koyunuz.

2.2.9.5. Dış Yüzeylerin Taşlanması


Boyuna taşlama

İş, kendi ekseni etrafında uygun bir çevresel hızla dönerken aynı zamanda boyuna
ilerleme hareketi yapar. İş parçasının ilerleme hareketi taş genişliğinden fazla olmamalıdır.
Boyuna taşlamada taş sabit olup iş parçası boyuna ilerleme hareketi yapar. Taşın dönüş yönü
ile işin dönüş yönü aynıdır (Şekil 2.14).

80

Şekil 2.14: Boyuna taşlamada işin ve taşın dönüş yönleri



Dalma taşlama

Taşın dönüş yönü ile işin dönüş yönü aynıdır. Ancak iş parçası yalnızca ekseni
etrafında döner, boyuna hareket etmez. Taş parçaya talaş derinliği kadar dalar. Profilli
parçalarda taş iş parçası görünüşüne göre bilenir (Şekil 2.15).

Şekil 2.15: Dalma taşlama yöntemi ile parçaların işlenmesi



Konik taşlama:

Boydan boya konik yüzeyler ile iş parçasının uç kısmında veya ortasında bulunan
konik yüzeyler tezgâh tablasına açı verilerek işlenirler (Şekil 2.16).

Şekil 2.16: Konik yüzeylerin işlenmesi
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2.2.9.6. Silindirik Taşlamada İşin Bağlanma Şekilleri


İşin iki punta arasında taşlanması

Düz veya kademeli miller ve bunlara benzer parçalar iki punta arasında taşlanır
(Resim 2. 49). İş parçasını bağlamak için fırdöndü aynası ve fırdöndü bileziği kullanılır. İşi
döndüren fener mili tarafına takılacak punta sabit veya tırnaklı olur. İş, boydan boya
taşlanacaksa tırnaklı punta kullanılması gerekir. Tırnaklı punta işin alın yüzeyine bastırırken
punta yuvası da merkezleme yapar.

Resim 2.49: Silindirik dış yüzey taşlama



İşin aynaya bağlanarak taşlanması

Kademeli, boyu kısa ve alın yüzeylerine punta yuvası açılamayan parçalar, aynaya
bağlanarak taşlanır. Ayna ile iş bağlarken ayakların iyi ve salgısız sıkma yapmasına ve ayna
ayaklarının temizliğine dikkat etmelidir.


İşin malafa üzerinde taşlanması

Malafa, ortasından boydan boya delik olan iş parçalarını silindirik taşlamak için
kullanılır. Malafada taşlanması gereken bir parçaya malafa, çok sıkı olarak geçirilmemelidir.
Elle kuvvetlice sıkıştırmak yeterlidir (Şekil 2. 17).

Şekil 2.17: Malafaya takılmış iş parçası

Şekil 2.18: Ayarlı malafa

2.3. Raybalama
Raybalama, deliği hassas bir yüzey kalitesi ile istenilen ölçüye getirmek için yapılan
bir işlemdir. Matkapla delinen delik tam ölçüsünde olmadığı gibi hassas bir iş için yüzeyi de
gerekli düzgünlükte elde edilemez. Hassas ve düzgün bir yüzey elde edilmek istenirse önce
delik, ölçüsünden biraz küçük delinir sonra tam ölçüsüne getirmek üzere raybalanır.
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2.3.1. Rayba Çeşitleri


Silindirik raybalar: Bu raybalar silindirik deliklerin raybalanması için
kullanılır.

Resim 2. 50: Silindirik raybalar (düz oluklu - helis oluklu)



Konik raybalar: Konik deliklerin raybalanmasında kullanılan bu raybaların
hem kaba hem de ince işleme için bütün standart ölçüleri vardır.

Resim 2.51: Konik rayba



Ayarlı raybalar: Raybaların en kullanışlı olanı ayarlı olanlarıdır. Ölçüsünün
üstünde ve altında yeterli bir aralıkta istenilen çapa göre ayarlanabilir. Bu
aranan bir özelliktir.

Resim 2.52: Ayarlı rayba



El raybaları: El raybaları özellikle ince işleme ve bitirme raybası olarak
kullanıldığından hemen hemen ağızların tam boyunca düz taşlanır. Raybanın
deliğe kolay girebilmesi için ucu konik yapılmıştır. Bir boşluk elde etmek için
ağızların sırtı boşaltılmıştır. Sapın ucu daha önce delindiği gibi buji kolunun
takılması için dört köşe yapılır.

Resim 2.53: Silindirik el raybası
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Genişlemeli raybalar: Bu raybaların gövdesi genişler. Bunun için iç kısmı
konik delinmiş yanları ayartılmıştır. Genişleme, bir ucuna vida, diğer ucuna da
anahtar ağzı açılmış konik bir parça ile yapılır. Bu, bir ayarlı rayba olmadığı
gibi çap büyütme de söz konusu değildir. Burada amaç standart ölçüdeki
delikleri ince işlemekte kullanılan bir raybayı genişlemeli yaparak körlendikçe
bileyerek onun ömrünü uzatmaktır.

2.3.2. Rayba Çekmede İşlem Sırası
Raybalama payı 0,1mm ile 0,5mm arasında değişir. Raybalama payı raybalanacak
malzemeye ve delik çapına göre belirlenir. Bunda daha çok delik çapı etkendir. Küçük çaplı
deliklerde raybalama payı 0,1mm- 0,2mm, büyük çaplı deliklerde 0.4mm–0.5mm civarında
olmaktadır.


Elde rayba çekerken







Rayba tam dik olarak ağızlatılmalıdır.
Rayba her zaman kesme yönünde döndürülmelidir.
Kama kanallı deliklere helis oluklu rayba salınmalıdır.
Rayba delik içerisinde az ve düzenli bir baskı ile döndürülerek
ilerletilmelidir.

Makinede rayba çekerken

İş parçası ve rayba makineye tam ekseninde itinalı bir şekilde
bağlanmalıdır.

Raybanın dönme hızı iş parçasını delen matkabın devir sayısına göre 1/3
oranında olmalıdır.

Sert malzemelerde kesme hızı 5m/dk.yı geçmemelidir.

2.3.3. Raybalamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Çözümleri
Sorun
 Delik ölçüsü
büyük çıkıyor.

 Delik ölçüsü
küçük çıkıyor.
 Konik veya oval

Nedenleri ve Çözümleri
 Makine milinde ve kızaklarda boşluk veya raybada salgı var,
salgısız konuma getiriniz.
 Raybanın bağlanması hatalı (kovan, pens vs.), uygun bağlama
aracı seçiniz.
 Raybanın ağızlama boyu uygun değil veya bilemeleri hatalı,
düzgün bilenmiş uygun rayba kullanınız.
 Kesme hızı ve ilerleme çok yüksek.
 Düşük yoğunlukta kesme sıvısı kullanılmış, uygun yoğunlukta
kesme sıvısı kullanınız.
 Raybanın ölçü ve toleransı uygun değil ve bileme hatalı.
 Rayba payının küçük seçilmesinden dolayı yeterli talaş
kaldırılamadığı için malzeme plastik deformasyona uğruyor.
 Yüksek yoğunlukta kesme sıvısı kullanılmış.
 Makine milinde salgı var.
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delik çıkıyor.
 Deliğin yüzey
kalitesi iyi değil.

 Takımın ağızlaması uygun değil, takım ağızlamasını delik
ekseninde yapınız.
 Ön delik ekseni ile rayba ekseni çakışmıyor.
 Rayba payı küçük seçilmiş, uygun rayba payını seçiniz.
 Ağızlama boyu kısa ve kesici ağızlarda salgı var.
 Kanal helis yönü yanlış seçilmiş, uygun helisde rayba seçiniz.
 Kesme hızı ve ilerleme uygun değil, kesme hızı ve ilerlemeyi
uygun değerlerde uygulayınız.
 Kesme sıvısı uygun değil, soğutma basıncını artırınız.

2.4. Merkezleme ve Bağlantı Konumlarının Belirlenmesi
Plastik kalıp elemanlarının takım tezgâhlarında işlenmesi ve kalıbın oluşturulması
kalıp imalatının önemli aşamalarından biridir. Plastik kalıpları birçok parçanın
birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu kalıp elemanlarının birbiriyle uyum içinde çalışması
gerekir. Kalıp elemanlarının işlenmesinde oluşacak hataların, ürüne daha büyük oranda
yansıyacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle kalıp elemanları işlenirken bir takım işleme
kurallarına uyulması gerekmektedir. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz.

2.4.1. Referans Düzlem Yüzeylerin Takım Tezgâhlarıyla İşlenmesi
Kalıp elemanlarını işlemeye başlamadan önce iş planı yapılmalıdır. Örneğin; hangi
parçalardan başlanacağı, hangi tezgâhların kullanılacağı, hazır temin edilecek parçaların
belirlenmesi, hangi parçaların birlikte işleneceği gibi.

2.4.1.1. İş Parçasını İşlemek İçin Oluşturulacak Referans Yüzeylerinin
Belirlenmesi
Referans yüzeyleri iş parçasının ilk olarak işlenecek yüzeyleridir. Diğer yüzeyler ve iş
parçasının detayları bu kenarlara bağlı olarak markalanır ve işlenir. Bu nedenle referans
yüzeylerinin doğru seçilmesi çok önemlidir. Referans yüzeyleri belirlenirken iş parçasının
geometrik şekli, iş parçasının kullanılacağı yer dikkate alınmalıdır. Referans yüzeyi
genellikle prizmatik iş parçalarında altı yüzeyden birbirine komşu üç yüzey, silindirik iş
parçalarında en büyük çap ve en geniş alın yüzeyi seçilir.
Şekil 2.19’daki prizmatik iş parçasında 1, 2 ve 3 numaralı yüzeyler referans yüzeyi
olarak alınabilir. Şekil 2.19’daki silindirik iş parçasında 1 ve 2 numaralı yüzeyler referans
yüzeyi olarak alınabilir.
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Şekil 2.19: Referans yüzeyleri


Referans yüzeylerinin uygun takım tezgâhları ile işlenmesi
Kalıp elemanlarının hazır olarak temin edilecek olanları belirlenip temin edilme
yoluna gidilirken işlenecek elemanların da referans yüzeyleri uygun takım tezgâhlarında
işlenir. Genellikle silindirik iş parçalarının referans yüzeylerini işlemek için torna tezgâhı,
prizmatik iş parçalarının referans yüzeylerini işlemek için de freze tezgâhı seçilir.

Şekil 2.20: Kalıp elemanları

Şekil 2.21’deki iş parçasının 1, 2 ve 3 numaralı referans yüzeyleri freze tezgâhında
birbirine 90° ve istenen yüzey kalitesinde olacak şekilde temel frezeleme becerilerinden
yararlanarak işlenmelidir. Bu referans yüzeyleri işlenirken ölçü dikkate alınmaz, en az talaş
kaldırma işlemi ile referans yüzeylerinin 90° olması sağlanmalıdır.
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Şekil 2.21: İş parçası referans yüzeyleri

Kalıp elemanlarından birisinin referans yüzeylerinin (1-2-3 yüzeyleri) işlenmesindeki
işlem sırası aşağıda açıklanmıştır.















Mengeneyi, freze tezgâhının tablasına gönyesinde bağlayınız.
Freze çakısını tezgâha bağlayınız.
2 numaralı yüzey üstte olacak şekilde, parçayı mengene yüzeyine paralel
olacak şekilde bağlayınız.
Tezgâhın devir sayısını ve ilerleme hızını ayarlayınız.
Yüzeyi önce kaba, daha sonra ince talaş vererek frezeleyiniz.
İş parçasını mengeneden sökünüz.
İş parçasını 3 numaralı yüzeyi üste olacak şekilde, gönye yardımıyla 3
numaralı yüzeyin 2 numaralı yüzeye 90° dik olarak mengeneye
bağlayınız.
Yüzeyi önce kaba, daha sonra ince talaş vererek frezeleyiniz.
İş parçasını mengeneden sökünüz.
3 numaralı yüzeyin 2 numaralı yüzeye 90° dik olup olmadığını kontrol
ediniz.
İş parçasını 1 numaralı yüzeyi üste olacak şekilde, gönye yardımıyla 2 ve
3 numaralı yüzeylere 90° dik olacak şekilde bağlayınız. Gerekiyorsa
altlık kullanınız.
Yüzeyi önce kaba, daha sonra ince talaş vererek frezeleyiniz.
İş parçasını mengeneden sökünüz.
İşlenen yüzeylerin birbirleriyle 90° dikliklerini kontrol ediniz.

Resim 2.54‘te iş parçasının referans yüzeylerinden birinin freze tezgâhında işlenmesi
görülmektedir.
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Resim 2.54: Freze tezgâhında iş parçasından talaş kaldırma işlemi

Birinci referans yüzeyi işlendikten sonra diğer referans yüzeyleri de sırası ile işlenir
(Resim 2.55). Burada yüzeylerin birbirine tam 90° olması son derece önemlidir. Gerekirse
90° dikliği sağlamak için komparatör kullanılmalıdır (Resim 2.56).

Resim 2.55: Freze tezgâhında referans yüzeylerinin işlenmesi

Resim 2.56: Komparatörle iş parçasının diklik ve paralelliğinin sağlanması
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2.4.2. Vakum Kalıp Elemanlarının Markalanması
Referans yüzeylerinin işlenmesi tamamlandıktan sonra ana ölçülerin işlenmesi için iş
parçasının uygun markalama aletleri ile markalanması gerekmektedir. İş parçası, Temel
Talaşlı Üretim–1 modülülündeki markalama bilgilerden yararlanılarak ana ölçülerinde
markalanır (Resim 2.57).

Resim 2.57: İş parçasının markalanması

Şekil 2.22: Referans yüzeylerine göre markalanmış bir iş parçası

Vakum kalıbının ana ölçülerinde, referans yüzeylerine göre markalanmasındaki işlem
sırası aşağıda açıklanmıştır.




İş parçasının markalanacak kısmına, markacı boyası sürülür (Resim 2.58).
İş parçasının işlenen referans yüzeylerinden birinin üzerine pleyte yerleştirilir
ve arkası V yatağına dayatılır (Resim 2.58).
Mihengir gerekli yükseklik ölçüsünde ayarlanır.
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İş parçası sıkıca tutularak mihengir aracılığı ile çizilir (Resim 2.59).
İş parçasının diğer yüzeyleri de bu şekilde markalanır.
Markalama çizgilerinin kaybolmaması ve daha iyi gözükmesi için noktalama
işlemi yapılır (Şekil 2.22).

Burada dikkat edilmesi gereken husus, çizgiler net bir şekilde gözükmeli aynı yerde
iki veya daha çok çizgi oluşturulmamalıdır.

Resim 2.58: İş parçasının V yatağına dayatılması

Resim 2.59: İş parçasının markalanması

2.4.3. Ana Ölçülerin Takım Tezgahlarıyla Oluşturulması
Referans yüzeyleri işlenen ve ana ölçüsünde markalanan iş parçası ana ölçülerine
getirilmek üzere freze tezgâhına uygun düzlemde bağlanır (Resim 2. 56). Markalama
çizgileri sürekli takip edilerek iş parçası ana ölçülerinde işlenir. Yüzeylerin birbirine olan
paralel ve dikliklerine mutlaka dikkat edilmelidir.
Bu şekilde vakum kalıp elemanları (çekirdek ve dalıcı zımba hariç) ana ölçülerinde
uygun takım tezgâhlarında işlenir.
Kalıp elemanları ana ölçüsüne getirilirken varsa gerekli işleme payları (taşlama,
kaplama vb.) bırakılmalıdır.
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Resim 2.60: Çeşitli takım tezgâhları

Kalıp elemanlarının referans yüzeylerine göre ana ölçülerin işlenmesindeki işlem
sırası aşağıda açıklanmıştır.


















Mengeneyi freze tezgâhının tablasına gönyesinde bağlayınız.
Freze çakısını tezgâha bağlayınız.
İş parçası, daha önce işlenen referans yüzeylerinden mengeneye veya altlığa
oturtularak ana ölçülerinde işlenmelidir.
İş parçasını 2 numaralı yüzeyinden (Şekil 2. 21) oturtarak mengene tablasına
bağlayınız.
Tezgâhın devir sayısını ve ilerleme hızını ayarlayınız.
Yüzeyi önce kaba olarak frezeleyiniz.
Frezelenen yüzeyin 3 numaralı referans yüzeyine (şekil.2.21) 90° dik olup
olmadığını gönye ile kontrol ediniz.
İş parçası yüzeyini ince talaş vererek ölçüsüne getiriniz.
İş parçasını mengeneden sökünüz.
İş parçasını daha önce işlenen 3 numaralı yüzeyinden mengeneye oturtarak 90°
dik olacak şekilde bağlayınız.
Yüzeyi önce kaba olarak frezeleyiniz.
Frezelenen yüzeyin diğer referans yüzeylerine 90° dik olup olmadığını gönye
ile kontrol ediniz.
İnce talaş veriniz, frezeleyerek ölçüsüne getiriniz.
İş parçasını mengeneden sökünüz.
İş parçasını daha önce işlenen 1 numaralı yüzeyinden altlık kullanarak
mengeneye oturtunuz, diğer yüzeylere paralel ve 90° dik olacak şekilde
mengeneye bağlayınız.
Yüzeyi önce kaba olarak frezeleyiniz.
Frezelenen yüzeyin diğer yüzeylere paralel ve 90° dikliğini gönye ve ölçü
aletleri ile kontrol ediniz.
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İnce talaş vererek iş parçasını ölçüsüne getiriniz.
İş parçasını mengeneden sökünüz.
İş parçasını bütün yüzeylerinin birbirleriyle 90° dik olup olmadığını kontrol
ediniz.
Bütün kenarların ölçülerinde olup olmadığını kumpas veya mikrometre ile
kontrol ediniz.

2.4.4. Vakum Kalıp Elemanlarının Öpüşme Yüzey İşlemleri


Öpüşme yüzeyi: Özellikle kalıp plaka ve elemanlarının kalıp montajında bir
biri üzerine gelen (birbirine temas eden) yüzeylerine denir (Şekil 2.23).

Şekil 2.23: Kalıp elemanlarının öpüşme yüzeyleri

Vakum kalıpları çeşitli malzemelerden yapılabilmektedir. Çelik malzemeden üretilen
vakum kalıp elemanlarının öpüşme yüzeyleri genellikle taşlanmaktadır. Alüminyumdan
üretilen vakum kalıp elemanlarının öpüşme yüzeyleri mekaniksel polisaj işlemleriyle,
kimyasal işlemlerle veya yüzey kaplama işlemleriyle istenen yüzey kalitesine
getirilmektedir. Ahşap ve poliester vakum kalıp elemanlarında üretilmiş vakum kalıp
elemanlarının öpüşme yüzeyleri de çeşitli yüzey işlemleri ile istenen yüzey kalitesine
getirilmektedir.
Kalıbın düzgün çalışabilmesi için öpüşme yüzeylerinin hassas ve pürüzsüz bir şekilde
işlenmesi gerekir. Resim 2.61’de bir düzlem yüzey taşlama tezgâhı görülmektedir.
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Resim 2.61: Düzlem yüzey taşlama tezgâhı

Resim 2. 62‘de bir kalıp elemanının düzlem yüzeyinin taşlanması görülmektedir.

Resim 2.62: Düzlem yüzey taşlama işlemi

Eğer işlenecek kalıp elemanlarında taşlanması gereken silindirik parçalar bulunuyorsa
bunların iç ve dış yüzeyleri, delik ve silindirik taşlama tezgâhlarında taşlanır. Şekil 2. 63‘te
silindirik taşlama işlemi görülmektedir.
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Resim 2.63: Silindirik yüzey taşlama işlemi

Bu kalıp plakalarının öpüşme yüzeylerinin (düzlem yüzeylerin) taşlanmasında takip
edilecek işlem basamakları aşağıda açıklanmıştır.





















Zımpara taşı kontrol edilir, körse bilenir.
İş parçası tezgâhın tablasına dayama parçalarıyla desteklenerek bağlanır.
Zımpara taşının, iş parçasının her iki ucundan 5 cm çıkacak şekilde kurs
boyu ayarlanır.
Kesme hızı ve talaş derinliği ayarlanır.
Tezgâh tablası el ile hareket ettirilerek mıknatıslı tabla üzerine bağlanmış
olan iş parçası zımpara ataşının altına getirilir.
Tezgâh çalıştırılır ve otomatik ilerleme koluna basılır.
Dönen zımpara taşı, iş parçası yüzeyine yaklaşıncaya kadar indirilir.
Soğutma sıvısı açılır.
Zımpara taşı iş parçasına değinceye kadar yavaş yavaş indirilmeye devam
edilirken tablada ileri geri hareket ettirilir. Böylece, iş parçası
yüzeyindeki en yüksek nokta saptanmış olur. Emin olmak için iş parçası
zımpara taşının altından tamamen geçirilir.
Zımpara taşı 0.04 – 0.05 mm daha indirilerek kaba taşlamaya başlanır.
İlerleme yönü değişirken tabla, zımpara taşı genişliğinin 1 / 4’ü kadar
enine ilerletilir.
İş parçasının diğer geniş yüzeyi için de taşlama payı hesaba katılarak
kaba taşlama işlemi yapılır.
0.01 mm talaş verilerek hassas taşlama yapılır.
Hassas taşlama işlemi bittikten sonra, taş iş parçasının dışındayken
otomatik ilerleme kapatılır.
Soğutma suyu kapatılır.
Taşın dönmesi durdurulur.
Mıknatıs kapatılarak iş parçası, tezgâhın tablasından sökülür.
Tezgâhın tablası temizlenir.
İş parçası ters çevrilerek hassas olarak taşlanmış olan yüzeyden tezgâhın
tablasına dayama parçalarıyla desteklenerek bağlanır.
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Yukarıdaki maddelerdeki gibi işlem basamakları tekrarlanarak yüzey
kaba olarak taşlanır.

İş parçasının ölçü kontrolü yapılarak ince taşlama için gerekli talaş payı
bırakılarak kaba taşlama işlemi yapılır.

0.01 mm talaş verilerek hassas taşlama yapılarak istenen ölçü sağlanır.
Makine durdurularak iş parçası sökülür ve ölçü kontrolü yapılır.

2.4.5. Bağlantı Ve Merkezleme Deliklerinin İşlenmesi
Plastik vakum kalıpları birçok parçadan meydana gelmiş olabilir. Kalıp elemanlarının
birbirine doğru konumda ve hassas bir şekilde montajı kalıbın iyi bir şekilde çalışmasını
sağlayacaktır. Bunun için kalıp elemanlarının bağlantı ve merkezleme deliklerinin hassas bir
şekilde oluşturulması gerekmektedir.

Şekil 2.24: Sıkıştırma kalıbı demonte resmi

Plakaların ve diğer elemanların birbirine bağlanması ve kılavuzlanması için cıvata,
pim gibi deliklerin tam ekseninde ve yüzey kalitesinde oluşturulması gerekir. Delikler
oluşturulurken birbiriyle aynı eksende olması gereken deliklerin bulunduğu plakalar beraber
işlenir. Aksi takdirde deliklerin aynı eksende olmaları çok zor olacaktır. Beraber delinecek
plakalar birbirine işkence, kazancı mengenesi gibi aletlerle tutturulur ve delinir.
Beraber delinecek kalıp elemanlarından en uygun olanı delik merkezlerinin markalanması
için seçilmelidir. Seçilen bu kalıp plakasının komşu iki kenarı referans yüzeyi olarak kabul
edilerek delinecek olan deliklere göre markalaması yapılır.
Markalaması biten kalıp plakası ile diğer kalıp elemanı veya kalıp elemanları uygun
şekilde birbirine bağlanır ve delme işlemine geçilir.
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Resim 2.64: Kazancı mengenesi

Kalıp plakalarının bağlantı ve merkezleme deliklerinin delinmesinde dikkat edilecek
noktalar aşağıda açıklanmıştır.













Delinecek olan deliklerin plaka üzerinde markalanması gerekir.
Kalp elemanlarının montajında kullanılan merkezleme (pimler) ve bağlantı
(cıvatalar) elemanları, plakalara bağımsız olarak delinmez. Bağlanacağı
elemanlarla beraber delinir.
Kalıp yarımlarını oluşturan elemanlar sabitleştirilerek çapraz iki ya da dört
köşeden kullanılacak olan cıvataya uygun diş dibi çapında delinir.
Varsa yapım resminde belirtilen deliklere havşa açılır (Havşa açılmasının
sebebi, plakalar beraber bağlandığı zamana öpüşme yüzeylerindeki deliklerde
çapak kalmaması içindir.).
Bağlama sırasında kullanılan cıvataların bütün plakalardan boşluklu olarak
geçerken sadece bir plakada bağlama işlevini yerine getireceği unutulmamalıdır.
Eğer varsa merkezleme için gerekli olan sayıda pim delikleri, toleranslara
uygun olarak çapraz şekilde delinir.
Böylece bir kalıp yarımının merkezleme ve bağlama deliklerinin işlenmesi
tamamlanmış olur.
Elemanların hep aynı konumda sökülüp takılması için numaratör ile elemanların
yüzeylerine aynı hizada numara vurulur.
Cıvatanın serbest geçeceği delikler diş üstü çapında ve uygun boşluklarda
genişletilir.
Cıvata başının gömüleceği kalıp plakasındaki delikler, cıvata başının çapından
0.5 mm büyük matkapla cıvata başının yüksekliğinde, cıvata başının plakaya
gömüleceği derinlikte delinir.
Vida açılacak deliklerin kılavuzları çekilir.
Raybalama payı bırakılan deliklerin, raybalama işlemleri gerçekleştirilir.
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Resim 2.65: Kalıpçı frezesinde merkez deliklerin delinmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Plastik vakum kalıbı bağlama plakası (alt tabla) ve kalıbını ana ölçüsünde işleyerek
öpüşme yüzeylerini istenen yüzey kalitesinde oluşturunuz, bağlantı ve merkezleme
deliklerini deliniz.

Şekil 2.25: Vakum kalıbı elemanları
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İşlem Basamakları
 Referans düzlem yüzeylerini işleyiniz.










 Ana ölçüleri markalayınız.






 Ana ölçüleri işleyiniz.

Öneriler
Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
İş önlüğünüzü giyiniz.
İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
Referans yüzeylerini doğru olarak
belirleyiniz.
Referans yüzeylerini işlemek için uygun
tezgâhı seçiniz.
Referans yüzeylerini işlemek için
kullanacağınız kesici takımları
hazırlayınız.
İş parçasını kurallara uygun şekilde
makineye bağlayınız.
Makine ayarlarını iş parçası malzemesi,
yüzey kalitesi ve makine kapasitesini
dikkate alarak yapınız.
Uygun markalama aletlerini temin
ediniz.
İşlediğiniz referans yüzeylerini temel
alarak iş parçalarını ana ölçülerinde
markalayınız.
Çizgilerin net bir şekilde gözükmesine
özen gösteriniz.
Çizgilerin daha iyi gözükmesi için nokta
vurunuz.

 Markalama çizgilerini dikkate alınız.
 Markalama çizgilerine yaklaştıkça uygun
ölçme aleti ile iş parçasını ölçünüz.
 Son pasoyu verirken uygun yüzey
kalitesinde olmasına dikkat ediniz.
 Taşlanacak yüzeylerde uygun taşlama
payı bırakınız.
 İşe uygun taşlama tezgâhını seçiniz.
 Uygun taşlama taşını seçiniz ve taşın
bilenmiş olup olmadığına dikkat ediniz.
 İş parçasını taşlama tezgâhına emniyetli
şekilde bağlayınız.

 Öpüşme yüzeylerini taşlayınız.

 Merkezleme ve bağlantı noktalarını
markalayınız.

 Merkezleme ve bağlantı noktalarını
hassas bir şekilde markalayınız.
 Beraber delinecek elemanlardan bir
tanesini markalamanız yeterli olacaktır.
 Merkezlere matkabın ağızlayacağı
büyüklükte nokta vurunuz.
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 Merkezleme ve bağlantı deliklerini
deliniz.

 Uygun delici takımları hazırlayınız.
 İş parçasını uygun bir şekilde tezgâha
bağlayınız.
 Raybalanacak deliklerde uygun
raybalama payı bırakınız.
 Gerekiyorsa soğutma sıvısı kullanınız.
 Raybalanması gereken delikleri
raybalayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Çalışma ortamını hazırladınız mı?
İş güvenliği ile ilgili tedbirlerini aldınız mı?
Referans yüzeylerini doğru olarak belirlediniz mi?
Uygun kesici takımları hazırladınız mı?
İş parçasını kurallara uygun şekilde makineye bağladınız mı?
Referans düzlem yüzeylerini 90° dik olarak işlediniz mi?
Ana ölçüleri uygun şekilde markaladınız mı?
Ana ölçüleri uygun ölçü ve yüzey kalitesinde işlediniz mi?
Öpüşme yüzeylerini uygun ölçü ve yüzey kalitesinde taşladınız mı?
Merkezleme ve bağlantı noktalarını markaladınız mı?
Beraber delinecek elemanları uygun şekilde birleştirdiniz mi?
Merkezleme ve bağlantı deliklerini deldiniz mi?
Raybalanacak deliklerde uygun raybalama payı bıraktınız mı?
Raybalanacak delikleri uygun yüzey kalitesinde raybaladınız mı?
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
Süreyi iyi kullandınız mı? (10 saat)

Evet Hayır

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 okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. 1.Aşağıdakilerden hangisi freze tezgâhı asıl kesici takımıdır?
A)
B)
C)
D)

Taş
Kalem
Çakı
Matkap

2. Aşağıdakilerden hangisi freze tezgâhı kısımlarından biri değildir?

A) Tabla
B) Konsol
C) Araba
D) Kalemlik
3. Dişli çark üretiminde kullanılan freze çakısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Modül freze çakısı
B) Parmak freze çakısı
C) Kanal freze çakısı
D) Kanal freze çakısı
4. Freze tezgâhına mengenenin paralel veya dik olarak bağlanmasını kontrol eden cihaz
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kumpas
B) Komparatör
C) Mikrometre
D) Malafa
5. Freze tezgâhında talaş derinliği vermek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Malafa
B) Divizör
C) Tabla
D) Konsol
6. Aşağıdakilerden hangisi bir taşlama tezgâhı çeşidi değildir?
A) Yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhı
B) İç yüzey taşlama tezgâhları
C) Puntasız taşlama tezgâhları

D) Radyal taşlama tezgâhı
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7. Aşağıdakilerden hangisi bir silindirik taşlama tezgâhının kısımlarından değildir?

A)
B)
C)
D)

Kalemlik

Zımpara taşı başlığı
Kumanda panosu
Gezer punta

8. Aşağıdakilerden hangisi zımpara taşı aşındırıcı tane cinslerinden biridir?

A)
B)
C)
D)

Şellak
Silikat
Kuvars

Kauçuk

9. Aşağıdakilerden hangisi taş bileme araçlarından biri değildir?

A) Elmas bileyici
B) Bileme taşı
C) Bileme topacı
D) Bileme diski
10. Zımpara taşı tanelerinin tane kümesinden koparılmasına karşı gösterdiği dirence ne
denir?

A) Taşın dönme hızı
B) Taşın rengi
C) Taşın sertliği
D) Taşın tane cinsi
11. İş parçalarının deliğini istenen yüzey kalitesi ve ölçü tamlığına getirmek için yapılan
işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Delme
B) Frezeleme
C) Tornalama
D) Raybalama
12. Aşağıdakilerden hangisi bir rayba çeşidi değildir?

A) Kanal raybalar
B) Ayarlı raybalar
C) Konik raybalar
D) Silindirik raybalar
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13. Kalıp elemanlarının öncelikle işlenecek yüzeyleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arka yüzeyler
B) Ön yüzeyler
C) Referans yüzeyleri
D) Geniş yüzeyler
14. Kalıp elemanlarının beraber işlenmesinin asıl nedeni nedir?

A)
B)
C)
D)

Yüzey kalitesinin iyi olması
İşlerin çabuk bitirilmesi
Kolay işlenmesi

Aynı eksende olmalarını sağlamak

15. Özellikle kalıp plaka ve elemanlarının kalıp montajında bir biri üzerine gelen
(birbirine temas eden) yüzeylerine ne denir?

E) Referans yüzeyi
F) Yan yüzey
G) Öpüşme yüzeyi
H) Kaba yüzey
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
Aşağıda resmi verilen vakum kalıbı bağlama plakasının veya öğretmeninizin size
vereceği plastik vakum kalıbı elemanının yapım resmini bilgisayar destekli çizim
programında çiziniz. Ölçüler öğretmeniniz tarafından belirlenecektir.
Vakum kalıbı bağlama plakasını (alt plaka) ana ölçüsünde işleyerek öpüşme
yüzeylerini taşlayınız, merkez deliklerini deliniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Çalışma ortamını hazırladınız mı?
İş güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?
Tespit edilen değerlere göre çalışma sayfası limit ayarını yaptınız
mı?
Autocad komutlarını kullanarak yapım resmlerini bilgisayar
ortamında çizdiniz mi?
Bilgisayar Destekli Çizim modülünden faydalanarak tolerans ve
yüzey işleme işaretlerini oluşturdunuz mu?
Antet oluşturdunuz mu?
Çıktı oranlarına ve çizgi kalınlıklarına dikkat ederek çıktı aldınız
mı?
Referans yüzeylerini doğru olarak belirlediniz mi?
Uygun kesici takımları hazırladınız mı?
İş parçasını kurallara uygun şekilde makineye bağladınız mı?
Referans düzlem yüzeylerini işlediniz mi?
Ana ölçüleri uygun şekilde markaladınız mı?
Ana ölçüleri uygun ölçü ve yüzey kalitesinde işlediniz mi?
Öpüşme yüzeylerini uygun ölçü ve yüzey kalitesinde taşladınız mı?
Merkezleme ve bağlantı noktalarını markaladınız mı?
Merkezleme ve bağlantı deliklerini deldiniz mi?
Raybalanacak deliklerde raybalama işlemini istenen yüzey
kalitesinde ve ölçü tamlığında gerçekleştirdiniz mi?
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
Süreyi iyi kullandınız mı? (6 saat)

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Modül ile ilgili eksiklikleriniz varsa ilgili faaliyetlere geri dönerek bu eksikliklerinizi
tamamlayınız. Modülü başarı ile tamamladıysanız öğretmeninize danışarak bir sonraki
modüle geçebilirsiniz.
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CEVAP ANAHTARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ‘İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B
C
A
D
C
B
D
D
A
B
C
A
D
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ‘NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C
D
A
B
D
B
A
C
B
C
D
A
C
D
C
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
ÖNERİLEN KAYNAKLAR


İnternette plastik kalıpları ile ilgili tanıtım yapan yerli ve yabancı siteler.



PAGEV yayınları ( Plastik Araştırma Geliştirme ve İnceleme Dergileri).



Plastik, ambalaj, makine ve kalıp sektörünün aylık yayınlanan dergileri.
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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