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Plastik Vakum Kalıpçılığı -3
Plastik vakum kalıpları, kalıp yüzeylerinin parlatılması,
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Kalıp üretimi seri üretimin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Üretilen kalıba
uygulanan özen ve hassasiyet, kalıbın kalitesi üretilen ürünlere doğrudan yansıyacaktır.
Vakum Kalıpları–3 modülünde uygulayacağınız faaliyetler kalıbın son işlemleri olacaktır ve
iyi bir kalıp üretebilmek için bu son işlemlerin çok önemli olduğunu belirtmek isteriz.
Bu modülde sizlere vakum kalıplarının parlatılması, vakum makineleri ve vakum
kalıbı montaj kuralları anlatılmıştır. Vakum Kalıpları–3 modülünde hedefimiz, parlatma
makineleri ve aparatları, parlatma malzemeleri ve montaj aletlerini kullanarak, kalıpların
parlatılması ve montajı yeterliklerini kazandırmaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Vakum kalıpları
parlatabileceksiniz.

kalıp

boşlukları

ve

kalıp

formunu,

istenen

özelliklerde

ARAŞTIRMA




Çevrenizdeki plastik vakum kalıp üretimi yapan işyerlerini ve ilgili internet
adreslerini ziyaret ediniz.
Plastik vakum kalıplarının parlatılmasında kullanılan malzemeler hakkında
araştırma yapınız.
Plastik vakum kalıplarının parlatılması yöntemlerini araştırarak bilgilerinizi
sınıfta sununuz.

1. VAKUM KALIPLARININ
PARLATILMASI
Plastik vakum kalıpçılığında iyi bir ürün yüzeyine sahip olmak için kalıp yüzeyindeki
pürüzlülüklerin ortadan kaldırılması gerekir. Bunun için yapılan uygulamalara parlatma
denir.

1.1. Kalıp Boşluklarının Parlatılmasının Gereği

Resim 1. 1: Plastik kalıplarında parlatma

Plastik parça imalatının en önemli unsurlarından biri kalıptır. İmal edilen plastik kalıbı
ne kadar hassas ve düzgün yapılırsa çıkan ürünün kalitesi o denli yüksek olur.

3

Plastik ürünün kalitesine doğrudan etki eden kalıp yapımının en önemli
uygulamalarından biri de kalıp yüzeylerinin parlatılmasıdır. Kalıp yüzeylerinin parlatılması
kalıp yapım sürecinin çeşitli zamanlarında yapılır. Genellikle bu parlatma işlemi ürünün
görünen yüzeylerinin, bilhassa düzgün olması istenen yerlerini meydana getiren yüzlerin
daha temiz ve parlak olması için kalıp yüzeylerine uygulanır. Kalıplarda parlatma ve yüzey
kalitesinin iyileştirilmesi işleminin üç temel nedeni bulunur. Bunlar;


Plastik parçanın kalıptan rahat çıkmasını sağlamak için yapılan parlatma:
Bu parlatma işleminde amaç parçanın tutma yapmadan kalıptan rahatça
çıkmasını sağlamaktır. Bu tür parlatmada, kalıbın işlenmesinden dolayı ortaya
çıkan kaba çizgiler, eğeler veya gaz taşları yardımıyla yok edilir.



Ölçü tamlığı gerektiren kalıplarda parlatma: Bu gruba giren kalıplar,
özellikle birbirine bağlantılı veya geçmeli çalışan parçaların kalıplarıdır. Bu tip
parlatmada ölçü tamlığı önemli olduğu için, kalıbın mümkün olduğu kadar
hassas işlenmesi gerekir. Kaba işlenen kalıplarda istenen ölçüye gelindiğinde
çizgilerin tamamı çıkmayabilir. Bu tür kalıpları parlatırken dijital kumpas,
mikrometre gibi hassas ölçü aletleri kullanmak gerekir. Parlatmanın her
aşamasında ölçü kontrol edilip, istenen ölçü yakalandığında işleme son
verilmelidir.



Hem ölçü tamlığı hem de hassas yüzey gerektiren kalıplarda parlatma:
Plastik kalıpların çoğunluğu bu gruba girer. Bu tür kalıpların parlatılmasında
izlenecek yol aşağıdaki gibi olmalıdır. Önce kalıp yüzeyinde işlemeden dolayı
meydana gelen kesici takım izlerinin ya da erozyon yüzeylerinin temizlenmesi
gerekir. Bu işlem için kaba kumlardan ince kuma doğru gaz taşları kullanılır.
Gaz taşı çalışması ile kalıp formu düzeltilip, elmas pasta işlemine hazırlanır.
Daha sonra ön parlatma işlemi pasatalar vasıtası ile yapılır.

Resim 1. 2: Yüzeyi parlatılmış bir kalıp
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Bilindiği gibi vakum kalıpları alüminyum, polyester ve ahşap malzemelerden
yapılmaktadır. Fakat teknolojinin gelişmesi ve seri üretim ihtiyacı uzun ömürlü ve seri
üretime uygun kalıp ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle özellikle derin cidarlı hazır gıda
kapları ve bardak gibi ürünlerin üretiminde, seri üretime uygun çelik malzemeden yapılmış
vakum kalıpları yapılmaktadır.

Resim 1. 3: Vakum kalıbı

1.2. Çelik Kalıpların Parlatılması
Çeliklerin parlatılabilirliğine etki eden beş ana etken bulunmaktadır. Bunlar:

Çelik kalitesi

Isıl işlem

Parlatma yöntemi

Parlatılan yerin temizliği ve parlatma ortamı

Uygun kalıp parlatma makine ve aletlerinin seçimi





Çelik kalitesi: Üretim aşamasında çeliğin kimyasal analizi ve üretim
yöntemi parlaklığa etki eden faktördür. Kalıp parlatma işlemi yalnızca
çalışan yüzeye uygulanan bir işlem olmasına rağmen, iyi bir yüzey elde
edebilmek
için,
parlatılacak
kalıbın
çeliği
önemlidir.
Çok temiz ve parlak bir yüzey elde edebilmenin birinci şartı uygun çelik
seçimidir. Yüksek parlaklık isteyen kalıpların yapımında krom oranı
yüksek, tokluğu iyi olan, portakallaşma yapmayacak malzeme
seçilmelidir. En uygun çelik malzemelerinden bazıları şunlardır:
2738(impax), 1.2083(stawax), 1.2767, 1.2764, 1.2311
Isıl işlem: Malzeme doğru bir ısıl işlemin ardından iyi bir biçimde
parlatılabilir. Bunun için sertliğin 50 HRC' den daha üst basamaklarda
olması gerekir ki ayna parlaklık elde edilebilsin. Daha düşük sertlik
basamaklarında parlatma yapıldığında portakal yüzeyi görüntüsünün
çıkma riski bulunmaktadır. Bu aşamada ısıl işlem önem kazanır. İdeal
uygulamalarda kalıbın tesviye işlemi ısıl işlemden önce yapılır, son
parlatmanın ise ısıl işlem sonrası yapılması uygundur.
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Parlatma yöntemi: En son basamak olarak parlatma yöntemi gelir.
Kaliteli çelik ve uygun ısıl işlemin ardından yapılan uygun parlatma
işlemi ile yüksek yüzey kalitesi elde edilir. Parlatma işleminde diğer
faktörlerin yanında parlatmayı yapan kişinin de parlatma konusunda
tecrübeli olması gerekmektedir. Kalıp parlatma, belirli bir teknik, el
becerisi, dikkat ve sabır isteyen bir işlemdir. Bu aşamada kalıbın işleme
yöntemi ve yüzey kalitesi önemlidir.

Tablo 1.1: En çok kullanılan plastik kalıp çeliklerinde parlatılabilirlik



Parlatma yapılacak yerin temizliği ve parlatma ortamı: Bu aşamada,
parlatma yapılacak yerin temizliği önemlidir. Parlatma yapılan yerde toz,
pislik bulunmamalıdır. Parlatma takımları, ayrı kutularda saklanmalıdır.
Parlatma işlemi aşırı sabır gerektirdiğinden zor ve sıkıcı bir işlemdir.
Bundan dolayı parlatma yapan elemanın rahat bir ortamda çalışması
gerekir. Kalıbın rahatça çevrilebileceği aparatlar kullanılmalıdır.
Özellikle büyük kalıplarda kalıbı çalışan kişiye göre konumlandırmak
gerekir. Kalıp uygun bir aparatla çevrilemezse, çalışan kişi kalıba göre
pozisyon almak zorunda kalır. Bu da hem çalışanı yorar hem de yüzey
kalitesine etki eder.
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Uygun kalıp parlatma makine ve aletlerinin seçimi: İyi bir kalıp
parlatma işlemi için, eğeleme aparatı, düz döner alet ve 120 derece açılı
döner alet gerekmektedir. Gerekli olan makine ve el aletleri, parlatılacak
kalıpların hacmine ve zorluk derecelerine göre seçilmelidir. Son aşamada
ise, parlatma işlemine uygun malzemeler seçilmelidir. Şunu unutmamak
gerekir ki yapılan araştırmalara göre bir kalıbın parlatılmasında kullanılan
malzeme bedeli, parlatma toplam maliyetinin %20’ sini geçmez.
Maliyetin büyük bir bölümü işçiliktir. Aşağıdaki tabloda örnek bir kalıp
elemanının parlatma işlem basamakları ve kullanılacak malzemeler
gösterilmiştir.

Tablo 1.2: Kalıplarda parlatma işlem basamağı

1.2.1. Kalıp Parlatma Araç ve Gereçleri
1.2.1.1. Kalıp Parlatma Makine ve El Aletleri

Resim 1.4: Kalıp parlatma aletleri
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Eğeleme aparatları
Hem tesviye hem de son parlatmada kullanılır. İleri-geri hareket yaparak, elle yapılan
işi mekaniğe çevirir. Maksimum dakikada 10000 ileri-geri hareket yapar. Bundan dolayı hem
parlatma zamanını kısaltır hem de zor yerlerin parlatılmasına olanak verir. Çalışan kişinin
daha az yorulması sağlanmış olur. Kullanın avantajlarına göre 4 ana gruba ayrılır. Kalıp
parlatmada kullanılan elemanlar şunlardır:

Resim 1.5: Eğeleme aparatı



Elektrikli (spiral motoruyla çalışan)eğeleme aparatları

Parlatılacak kalıp adedi az olan işletmeler için idealdir. Belirli bir çalışma süresinde
makinede ısınma olur. Ayrıca hareket kabiliyeti kısıtlıdır. Buda özellikle derin kalıplarda
sıkıntı yaratır. Maliyet açısından, diğer tiplere göre daha ucuz olduğu için tercih edilir.
Ayrıca hız ayarı motora bağlı olan ayak pedalından ayarlandığı için, hassas hız ayarı yapmak
mümkün değildir.

Resim 1.6: Elektrikli eğeleme aparatı


Hava ile çalışan (pnömatik )eğeleme aparatları
Gücünü direkt olarak kompresörden aldığı için, güç olarak iyi bir konuma sahiptir.
Hava ile çalıştığı için ısınma yapmaz. Hava hortumuna bağlı olduğu için atölyenin her
yanına rahatça dolaştırılabilir. Hareket kabiliyeti iyidir. Hız ayarı el aletinin üzerinde olduğu
için, hassas ayarlar yapılabilir. Özellikle geniş hacimli kalıplar için idealdir.
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Resim 1.7: Hava ile çalışan eğeleme aparatı


Elektronik (mikro motorlu) eğeleme aletleri
Güç ünitesi, eğeleme aparatı ve döner aletten oluşan settir. Hız ayarı, potansiyometre
ile yapıldığı için hassas ayar yapmak çok kolaydır. Aletlerin bağlantısı kablo ile olduğundan
her türlü yüzeye ulaşmak daha kolaydır. Mikro motorlu olduklarından, çalışma esnasında
sarsıntı veya balans oluşmaz. En ideal parlatma aletleridir. Ayrıca döner aletlerin kafa ve
motor değiştirebilme imkânı sayesinde, düz uçlu, 90 ve 120 derece açılı döner aletlerde
kullanılabilir. Bu da başka bir avantajdır.

Resim 1.8: Elektronik (mikro motorlu)eğeleme aletleri


Ultrasonik parlatma aparatı
Saniyede 30000 ileri-geri hareket yapabilme imkanı olan bu tip aletler çok küçük
profil yüzeyler, ince kanallar ve girilmesi zor yüzeyler için idealdir. Stroke boyu 0,2mm
olduğundan geniş yüzeylerde kullanımı verimli olmaz. Özel elmas takımlar ve özellikle
seramik taşlarla çok iyi netice verir.

Resim 1.9: Ultrasonik parlatma aparatı
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1.2.1.2. Kalıp Parlatma Malzemeleri
Kalıp parlatma işlemini gruplara ayırmak mümkündür. Çok klasik olarak 2 gruba
ayrılır:

Tesviye aşaması

Parlatma (polisaj) aşaması


Tesviye aşaması: Kalıp parlatmaya başlangıç aşamasıdır. Bu aşamada,
kalıpta ilk işlemeden dolayı meydana gelen çizgiler yok edilir.
Düzeltilmesi gereken ölçüler, işlemler, verilecek radyüsler veya kalıbın
işlemesinde yapılan bazı hataların düzeltilmesi işlemidir. Bu aşamada
hem eğeleme aparatı hem de döner el aletleri kullanılabilir.

Tesviye aşamasında kullanılan sarf malzemeler şunlardır:


Eğeler: Elmas ve çelik olmak üzere iki türdür. Daha uzun ömürlü
olmasından dolayı elmas kaplamalı eğeler tercih edilir. Elmas eğelerin de
çeşitleri mevcuttur. Elle kullanılabildiği gibi eğeleme aparatları ile
kullanıldığında, sürenin kısalması açısından daha verimli olur. Çünkü çok
hızlı talaş kaldırma özelliğinin yanı sıra, kaba izler bıraktığından çok
kaba işlenmiş yüzeylerde tercih edilmelidir.

Resim 1. 10: Eğeler



Spiral taşlar: Alüminyum oksit veya silikon karbid (silican corbide)
tozlarından imal edilmiş, çeşitli çaplarda, değişik form ve ölçülerde
yapılmıştır. Döner el aletleri ile 20000–25000 dakika /dev
kullanılmalıdır. Çok hızlı talaş kaldırma özellikleri vardır. Genelde
radyüslü yüzeylerde tercih edilmelidir. Düz yüzeylerde dalmalar
yapabileceği için çok dikkatli kullanılmalıdır. Çalışma tekniği, yüksek
devirde, tercihen salgısız dönebilen hafif döner aletlerle, çok hafif baskı
ile ve bir noktada fazla bekletmeden eli sürekli sağa sola hareket ettirerek
kullanılmalıdır.
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Resim 1.11: Spiral taşlar



Zımparalar: Yaprak, rulo, silindirik veya disk şekillerinde imal edilir.
Alüminyum oksit ve silican carbide olmak üzere iki tipte yapılır.
Alüminyum oksit tipler daha hızlı talaş kaldırma özelliği yanı sıra daha
kaba iz bırakır. Silican carbide tipler ise daha az talaş kaldırır ama daha
temiz yüzey bırakır. Tesviye aşamasında kullanılabildiği gibi ince
kumları ile ön parlatma işleminde de kullanılabilir.

Resim 1.12: Zımparalar



Gaz taşları: Kalıp parlatma işleminin tesviye aşamasında en çok
kullanılan malzeme tipidir. Aliminyum oksit ve silican carbide olmak
üzere iki ana grupta toplanır. Sertliklerine ve bağlayıcı oranlarına göre
çeşitleri vardır. Birçok değişik ölçüde yapılır. İdeal gaz taşı kesme
işlemini yaparken kumunu dökerek, çalıştığı yüzeyin formunu almalıdır.
Gaz taşları eğeleme aparatı ve el ile kullanılabilir.
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Resim 1.13: Gaz taşları



Seramik (fiberglas)taşlar: Cam elyaflı malzeme ile karbon fiber tekniği
ile üretilir. Yapısı lifli olduğundan esnektir ve kırılmaya mukavemetlidir.
Gaz taşları en küçük 1,5mm kalınlığında yapılabilmektedir. Bundan
dolayı dar kanallarda kullanımları zordur. Buna rağmen seramik taşlar
0,5mm ve 1mm incelikte yapılabildiği ve kırılmaya karşı mukavemetli
olduğu için bu tür yüzeylerde idealdir. Ayrıca yüzeyde bıraktığı iz gaz
taşına göre çok daha ince ve temizdir. Eğeleme aparatları ile iyi netice
verir. Ultrasonik makine ile en üst düzeyde verim alınır. İsteğe göre el
tutucuları yardımıyla manuel olarak da kullanılır. Değişik kumlarda ve bu
kumları temsil eden değişik renklerde satılır.

Resim 1.14: Seramik (fiberglas) taşlar



Ringler: Elmas ve pirinç olarak iki tipi tesviye aşamasında kullanılır.
Hem döner aletle hem de eğeleme aparatı ile kullanılan tipleri mevcuttur.
Elmas olanlar sinterize edilmiş elmas olup kaplama değildir. Pirinç
ringler ise elmas pasta ile birlikte kullanılır. Özellikle düzlemsellik
gereken yüzeylerde tercih edilmelidir.
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Resim 1.15: Parlatma ringleri ve tutucusu



Fırçalar: Pirinç ve çelik olanlar, kaba mikron elmas pasta ile ve döner
aletlere takılarak kullanılır. Kalıbı oymaması için dikkatli kullanılmalıdır.

Resim 1.16: Fırçalar



Kalıp parlatma aşaması ve kullanılan malzemeler

Kalıp parlatma işleminde son aşama, yani ayna yüzeyi elde etme işlemi elmas pastalar
vasıtasıyla yapılır.

Elmas pastalar
Elmas tozlarının elenerek, değişik mikronlara ayrılması ve bu ayrışan elmas
taneciklerinin özel bağlayıcı yağlar ile birleşiminden meydana gelir. İki değişik yapıda olur:
monichrıstalin ve polichrıstalin. Birincisi keskin köşeli taneciklerden, diğeri ise yuvarlatılmış
taneciklerden oluşur. İdeali ikinci tiptir. Çünkü çelikte yırtma yapmaz. Değişik mikron
sayılarında imal edilir ve bu mikron sayıları da kabalık ve inceliklerini belirler. İyi bir elmas
pasta, çok iyi bir eleklenme işleminden geçmiş olmalıdır ve kalıbı çizmemelidir. Elmas
yoğunluğuna göre, çelikler için ve hard metaller için tipleri mevcuttur. Bazıları yağ bazlı,
bazı tipleri ise su bazlı çözeltilerle kullanılır. Genelde krem biçiminde olmakla birlikte sıvı,
jel ve stick biçimlerinde de imal edilir. En çok kullanılan mikron sayıları şunlardır: 60–45–
25–14–8–6–3 ve 1 mikron
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Resim 1.17: Elmas pastalar

Tablo 1.3: Kullanım yerlerine göre pastalar


Parlatma keçeleri
Dokumaya elverişli hayvan kıllarından imal edilir. Daha sonra yıkanıp, preslenir ve
fırınlanarak kullanıma hazır hâle gelir. 2,35–3 ve 6mm şaft çaplarında, ayrıca silindirik,
konik, disk açılı, bıçak uçlu ve plaka formlarda yapılır. Kalıbın parlatılacak yüzey formuna
göre uygun tip ve ölçü seçilir. Gerek döner el aletleri, gerekse eğeleme aparatları ile
kullanılır. Keçeler elmas pasta ile kullanılır.
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Resim 1.18: Parlatma keçeleri

1.2.2. Çelik Kalıp Boşluklarının Parlatılmasında İşlem Sırası
Kalıp yapımının en önemli aşamalarından biri ürün yüzeylerini oluşturan kalıp boşluk
ve çıkıntılarının parlatılmasıdır. Parlatma işlemi kalıp boşluklarının oluşturulmasında
yapılacak son uygulamadır. İstenilen kalitede parlatılmış yüzey elde etmek için uygulama
yapılacak yüzeylerin parlatmaya uygun olarak işlenmiş olması gerekmektedir. Her talaş
kaldırma işçiliğinin en son bitirme işleminde keskin kesicilerle yüzeysel temizleme yapılmalı
veya mümkünse yüzey taşlanmalıdır. Çünkü kaba işlenmiş bir yüzeyin doğrudan parlatma
işlemine geçilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla parlatma yapılacak yüzeylerde kesici izleri,
yüzey pürüzlülüklerin, çiziklerin vb. parlatma işlemi ile kaldırılabilir değerlerde olması ve
talaşlı üretim tezgâhlarında temiz işlenmiş olması gerekmektedir.
Kalıp ürün boşlukları parlatılmasında genel olarak uygulanacak işlem basamakları
şunlardır:


Birinci aşama olarak parlatılacak yüzeylerde tesviye işlemi yapılır. Tesviye
aşamasında kaba talaş kesme izleri çeşitli eğeler, spiral taşlar, gaz taşları
kullanılarak kademeli olarak düzeltilir. Parlatma yapılacak kalıp malzemesini
cinsi ve kalıp boşluğunun geometrik biçimi dikkate alınarak işlemede
kullanılacak çeşitli numara, ölçü ve biçimde eğeler, bol çeşitli, biçim ve taneli
gaz taşları, çeşitli numarada elmas aşındırıcılar, çeşitli numarada zımpara
kâğıtları, ağaç kalemler, spiral taş, sert kıl fırçalar seçilir.
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Eğeleme işlemi ya elle ya da eğeleme makinesi kullanılarak yapılır. Elle yapılan
parlatma işleminde istenilen kalite elde edilemediği, zaman kaybının istenmediği durumlarda
eğeleme makineleri kullanılmalıdır. Bu makineler dakikada 10.000–20.000 ileri geri hız
yaparak eğeleme süresini kısaltır. Parlatma sırasında bir miktar talaş kalkacağını düşünerek
takım tezgâhlarında işleme yaparken toleranslı ölçü verilmeli ve ona göre işlenmelidir.
Makinede iyi işlenmiş bir parçanın parlatılması için yüzeyinde yaklaşık olarak 0,025mm bir
pay bırakılır. Parlatma amacıyla taşlanmış yüzeylerde ise 0.012 ila 0.025 mm arasında pay
bırakılır. Genellikle düz yüzeylerin parlatılmasında eğelerin kullanılması tercih edilmelidir.
Kavisli ve girintili yüzeylerde ise spiral taşlar, parlatma diskleri yahut tambur kullanılır.

Resim 1.19: Kalıp parlatma araçları



İlk aşamada kalıp parçalarının kaba kesme izlerinin yok edilip parlatılması disk,
tambur ve eğelerle yapıldıktan sonra, parça gaz taşı ile parlatma işlemi için
hazırlanmış olur. Kademeli olarak çeşitli tane sayılı gaz taşı, çizgi, dalga vb.
gibi diskten yahut işlemeden kalan pürüzleri kaldırmak ve uygun bir yüzey elde
etmek için kullanılır. Gaz taşları ile parlatmada önce tane (kum) sayısı az
yumuşak gaz taşı ile kaba olarak parlatma yapılarak daha sonra daha ince taneli
ve daha sert yapıda gaz taşları kullanılabilir. İdeal gaz taşı kesme işlemini
yaparken kumunu dökerek, çalıştığı yüzeyin formunu almalıdır. Kalıp üzerinde
kesik konik çizgiler yerine, uzun çizgiler bırakmalıdır. Eğer kesik çizgi
oluşuyorsa, taş çeliği yırtıyor demektir. Bu durumda daha yumuşak bir taşla
çalışmak gerekir. Gaz taşları eğeleme aparatı veya el ile kullanılabilir. Ayrıca
daha dayanıklı ve sert olan, normal gaz taşlarına göre daha temiz yüzey
oluşturan seramik gaz taşları da kullanılabilir. Gaz taşları kullanılırken adından
anlaşılacağı üzere kullanılma sırasında talaşlardan arınmış olarak tutabilmek
için gaz yağı ve ince mazota batırılmış olmalıdır. Gaz taşı kullanılacak
yüzeylere biraz gaz yağı sürülmelidir. Bu ince gaz tabakası kalıp yüzeyinden
taşın aldığı küçük çelik tozlarının kolay akmasını sağlar. Böylelikle küçük
parçacıklar yüzeye yapışmayacağından, gaz taşının daha kolay kesmesini sağlar.
Elektro erozyon makinesi (EDM ve WEDM)ile işlemede, yüzeyler yeter
derecede ince olduklarından genellikle 320 taneli gaz taşı ile hemen
parlatılmaya başlanır. Gaz taşı kullanılacak ve parlatılacak yüzeylerdeki itici
pim delikleri tapalarla kapatılmalıdır. Bu tapalar pim deliklerinin etrafındaki
yüzeyin çöküntü yapmasını köşelerinin kırılmasını önlemiş olur. Ekseriyetle
600 taneli taş kullanıldıktan sonra 500 numara zımpara bezi ve sonra elmas
kullanılmalıdır. 500 numara zımpara bezi kendinden önceki 600 taneli taşın
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izlerini sildiği gibi ondan daha iyi parlaklık verir. Birçok işler için ise 500
numara zımpara bezi yeterlidir. Zımpara bezlerinin numarası büyüdükçe
parlatma izleri azalmakta ve daha temiz bir yüzey elde edilebilmektedir.

Resim 1.20: Gaz taşları



Tesviye aşamasından sonra kalıp yüzeylerinin parlatma işlemleri ve yapılacaksa
kaplama uygulaması yapılır. Gaz taşları ve zımpara bezleri kullanıldıktan sonra
yüzey, gaz yağı ile yıkanmalı ve çok yumuşak bir kâğıtla silinip
temizlenmelidir. Böylece yüzey aşındırıcıdan veya metal parçacıklarından arınır
ve son işlem olarak yapılacak finiş parlatmada elmas macun tozu kullanılırken
bu aşındırıcılar yüzeyi bozmaz ve elmas işlemini başarısızlığa uğratmaz. Elmas
aşındırıcı karışımı kalıp yüzeylerinin parlatılmasında çeşitli tane büyüklüğünde
ve derecelerde pasta (macun) şeklinde kullanılır. Gaz taşlarında olduğu gibi
elmasta da gaz yağı veya ticari olarak hazırlanan yağ kullanılır. Elmas karışımı
kalıp yüzeyine sürülür, parlatma ise çeşitli sertliklerde olan keçe tekerlerle,
spiral taş miline bağlı kıl fırçalarla yapılır. Elmasla parlatma işleminde çeşitli
şekillerde yapılan akça ağaç, çam ve sıcak işlemlerde yetişen balsa ağacından
yapılan çubuklarla elde de parlatılabilir. Gaz yağı parlatma sırasında elmas
aşındırıcılarını parlatma aletine yapışık tutar. Gaz yağı sadece keçe tekerin
üzerinin macunlanmasını önlemez aynı zamanda yağlayıcı özelliğinden ötürü
keçenin iş üzerindeki gezinmesi sırasındaki titreşimini de ortadan kaldırır. İyi
sonuç alabilmek için parlatma aletini kalıp üzerinde devamlı dairesel yahut aynı
yönde hareket ettirmek gerekir. Geniş düz yüzeyler genellikle keçe tekerlerle
parlatılır. Küçük tümsek yahut çukurlu girintisi bulunan yüzeylerde kıl fırça
kullanmak en pratik yoldur. Elmasla parlatmada parça üzerinde keçe yahut
fırçalar anafor (spiral) yaparak iz bırakırsa, bunların yumuşak bir bez yahut
pamuk ve kauçuk kullanarak elle çıkarılması gerekir. Son parlatma işi olarak en
son incelikteki elmas tozu kullanılır. Bu işlemlerden sonra finiş parlatma
denilen ayna yüzeyi elde etme işlemi yapılır.



Ayna yüzeyi elde etme işlemine başlamadan önce, parlatılacak yüzey uygun bir
temizleme sıvısı ve temiz bir pamuk ile iyice silinmelidir. Yüzeyde taş
taneciklerinin kalmamasına özen gösterilmelidir. Ellerin yıkanıp temizlenmesi
gerekir. Ayrıca bu işlemin toz ve talaştan etkilenmeyecek, kapalı ve temiz bir
yerde yapılması tavsiye edilir. Elmas pasta işlemi üç aşamada gerçekleştirilir.
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Resim 1.21: Parlatma araçları





Talaş kaldırma: Bu aşamada 45, 25 ve 14 mikron elmas pastalar, özel
sert ağaçtan yapılmış lebleme çubukları, pirinç ve plastik lebleme ringleri
ile kullanılır. Burada istenen, çizgilerin inceltilip tesviye edilmesidir.
Ön parlatma aşaması: 8 ve 6 mikron elmas pastalar ile gerçekleştirilir.
Lebleme takımı olarak, yumuşak balsa ağacı, plastik ring ve keçe
kullanılır.
Süper finiş (ayna yüzey): Kalıp parlatma işleminin son aşaması olan bu
bölümde 3,1 ve 1/4 mikron elmas pastalar kullanılır. Düz ve geniş
yüzeylerde, döner plastik, ring, keçe, keskin kenar ve köşelerde ise özel
yumuşak ağaçlar kullanılarak ayna yüzey elde edilir. Keçenin bıraktığı
izler, son kullanılan elmas pasta ile tek istikamete bastırılarak, pamuk ile
silinir.

Resim 1.22: Parlatma işlemi

1.3. Alüminyum Yüzey İşlemleri
Yüzey işlemleri, ürünün estetik görünümünü iyileştirmek ve/veya korozyon ve
aşınmaya karşı direncini artırmak için yapılır. Ayrıca, alüminyum kalıpların, ısı emme veya
yansıtma ile elektriksel özellikleri de yüzey işlemleri ile değiştirilebilir. Yüzey işlemler,
boyama, elektrolizle kaplama, yapıştırma gibi sonraki bir başka süreç için hazırlık amacı ile
de yapılabilir.
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Resim 1.23: Alüminyum bir vakum kalıbı

1.3.1 Mekanik Ön İşlemler
Mekanik işlemler arasında polisaj (parlatma), satinaj, çapak alma veya kumlama gibi
işlemler sayılabilir. Çapak alma ve kumlama gibi işlemler daha ziyade küçük parçalar için
uygulanır.
Polisaj işleminde özel tekstilden (bez) yapılan fırçalar, satinaj işleminde ise paslanmaz
çelik tellerden yapılan fırçalar kullanılır. Yapılacak işin kapasitesine ve yüzey kalitesine göre
imal edilmiş, 2-4-6-8 sıra paslanmaz çelik ve özel plastik fırçalara sahip satinaj makineleri
kullanılarak kalıp, kullanılan makineye göre tek tek veya birkaçı bir arada olacak şekilde
işlemden geçirilir. Alüminyum yüzeyine uygulanacak olan tel fırçalama (satinaj) işlemi ile
kostikleme işleminin daha kısa süreli olması ve eloksal sonrasında yapısal çizgi ve/veya
galvaniz görüntüsü oluşması engellenmektedir.

Resim 1.24: Kalıp parlatma işlemi

Alüminyum polisaj işleminde de, makine tipine bağlı olarak katı veya sıvı bir "cila"
kullanılır. Yapılacak işin kapasite ve durumuna göre iki masalı veya tek masalı, 2 veya tek
fırça takımlı yarı otomatik polisaj makineleri katı veya sıvı polisaj (parlatma) cilası
kullanabilir. Kullanılacak fırça cinsi de yapılacak işe göre seçilir. Polisaj işlemi sonunda
"parlak" bir yüzey elde edilir.
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Gerek küçük parça gerekse de alüminyum kalıplara uygulanan bir başka işlem de
"zımparalama"dır. Zımparalama ile özel zımpara şeritleri kullanılarak zımparanın tane
büyüklüğüne bağlı olarak, yüzeyde sade veya çeşitli tekstür görüntüleri oluşturulur. Zımpara
ile alüminyum temas yüzeyinde sıvı veya katı bir yağlayıcı gerekir.
Alüminyum kalıp yüzeyinin eloksal sonrasında mat (saten) görünüm kazanması için
yapılan kostikle dağlama işleminden önce uygulanacak kumlama prosesi ile daha özel mat
bir görünüm elde edilir.
Tüm mekanik işlemlerin sonucunda, yüzeyden kaldırılan metal tabakası ve kullanılan
cila/yağlar nedeniyle, yüzeyde bir miktar kalıntı kalabilir. Bu işlem sonrası kalıntılar,
"yağalma" banyolarındaki kimyasallarla temizlenebilir.

1.3.2. Kimyasal Ön İşlemler
Kimyasal ön işlemler, sonuçta istenen yüzey kalitesine (görünümüne) göre seçilir.
Sonuçta mat yüzey elde etmek için sodyum-hidroksit içeren eriyiklerde dağlama
(kostikleme) yapılırken, parlak yüzey eldesi için de asit içeren eriyiklerle kimyasal daldırma
veya elektrokimyasal parlatma metotları kullanılır. Parlatma için kullanılan eriyiklerde,
fosforik, sülfürik, nitrik, kromik asitlerin tamamı veya birkaçı bulunabilir.
Kimyasal ön işlemler, birkaç aşamadan oluşur. Matlaştırmaya yönelik kostikleme
veya parlatma işlemlerinden önce, yüzeye aşındırıcı tesirde bulunmayan bir temizleyici
(yağalma) işlem uygulanır. Kostikleme veya parlatma işlemini ise, yüzeyde oluşacak
reaksiyon kalıntılarını temizlemeye yönelik bir asitle temizleme işlemi takip eder. Asitle
temizleme eriyiklerinde nitrik asit ve florürler bulunabilir.

1.3.3. Yağlama
Genellikle, yağalma eriyikleri, su-esaslı eriyikler olup, karbonat, fosfat ve bazen de bir
kompleks yapıcı içeren bazik eriyiklerdir. Alternatif olarak, sülfürik veya fosforik asit ve
bazı ilave kimysallar içeren asidik bir eriyik de olabilir. Su esaslı yağlama banyoları 70 ila
90 °C arasında çalışır. Oda sıcaklığında çalışan, bazı hidrokarbon eriticiler içeren organik
esaslı yağalıcılar, özellikle mekanik yöntemle parlatılmış yüzeylerdeki polisaj cilasını
temizlemekte yetersiz kalır. Ayrıca, atık su içinde bulunacak hidrokarbonlar nedeniyle de
tercih edilmez.
Buharla yağlama, özellikle küçük parçaların yüzeyinde kalabilecek polisaj cilasının
temizliği için kullanılabilir. Bununla beraber, çevre sorunları nedeniyle (çevreye zararlı
uçucu hidrokarbonlar içerdiklerinden) yerlerini su-esaslı eriyiklere bırakmaktadır.

1.3.4. Matlaştırma
Alüminyum yüzeyinin matlaştırılması için genelde sud-kostik içeren eriyikler
kullanılır ve bu işleme "kostikleme" denir. Kostik banyosu, 60 °C civarında çalışır.
Reaksiyon sonucunda, yüzey alanının her metrekaresinden 80-120 g alüminyum çözünerek
eriyiğe geçer. Eriyiğe geçen alüminyum denge konsantrasyonunu aştığında, banyo dibine
çökelir. Kostik banyolarında, alüminyum konsantrasyonu önemlidir ve kontrol edilmelidir.
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Kimyasal matlaştırmanın daha kısa sürede yapılması, eloksal işleminden önce
"kumlama prosesi" ile mümkün olmaktadır. Böylece hem kostikle dağlama süresinden hem
de kullanılan kimyasallardan (işlem ve endüstriyel atıksu arıtımı için) tasarruf sağlanmakta
ve eloksal sonrasında ortaya çıkabilen yapısal çizgi ve galvaniz görüntüsü engellenmektedir.

1.3.5. Kimyasal Parlatma (Polisaj)
Parlak yüzeyli alüminyum, vakum kalıplarında üründe daha kaliteli yüzey elde etmek
için tercih edilmektedir. Parlatma iki metotla yapılabilir: "Kimyasal parlatma" veya "Elektrokimyasal parlatma".

Resim 1.25: Alüminyum bir vakum kalıbı ve yüzey işlemleri

Parlatma banyolarının akışkanlıkları düşüktür. Bu nedenle, banyodan çıkan
alüminyum üzerine yapışıp taşınmaları nedeniyle sarfiyatı yüksektir.

1.3.6. Temizleme
Kostikle yapılan matlaştırma veya kimyasal parlatma işlemleri sonucunda, alüminyum
yüzeyinde bir çamur tabakası oluşur. Bunun temizlenmesi için, asidik bir banyo kullanılır.
Bu amaçla en yaygın kullanılan banyo, oda sıcaklığında çalışan ve hacimsel olarak %30-50
konsantrasyonda nitrik asit içeren banyodur.

1.3.7. Özel Kaplamalar İçin Yüzey Hazırlama
Alüminyumun çok çeşitli kullanım yerleri vardır. Bu nedenle, özel kaplamalar da
geliştirilmiştir.
Alüminyum yüzeyi, "aşınmaya dayanıklı" ve "yapışmaz" özellikler kazanması için,
"sert eloksal" ile kaplanabilir. "Sert eloksal", "mimari eloksal"dan farklı özelliklere sahiptir.
Adından anlaşılabileceği gibi çok daha sert ve kalınlığı da 100 mikrona kadar çıkabilir.
Alüminyum yüzeyinin "emaye" kaplanması, hem sert ve mekanik aşınmaya dayanıklı
hem de dekoratif görünüm için uygulanmaktadır.
Alüminyum yüzeyinin, başka metallerle kaplanması da mümkündür. Bunun için,
yüzeyin özel şekilde hazırlanması gerekir. Bu işlem, alüminyum yüzeyinde mevcut olan
doğal oksit tabakasının sıyrılarak, kaplanacak metal için iletken bir tabaka oluşturulmasını
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sağlar. Daha sonra da, bilinen galvano teknikleriyle, istenen metal kaplama, alüminyum
üzerine uygulanır.

1.3.8. Alüminyum Kalıpların Parlatılmasında İşlem Sırası
Alüminyum vakum kalıplarının parlatılması diğer plastik kalıpların parlatılmasındaki
işlem sırasına benzemekle beraber özellikle son parlatma işleminde kimyasal yöntemlere
başvurulabilmektedir. Buna göre alüminyum bir vakum kalıbının parlatılmasında genellikle
aşağıdaki işlemler sırası ile uygulanmaktadır.


Tesviye aşaması

Kalıp parlatmada ilk aşama eğelerle yapılan tesviye aşamasıdır. Tesviye aşamasında
kalıp yüzeyinde olması muhtemel işleme izleri yok edilir. Ayrıca, düzeltilmesi gereken
ölçüler, verilecek radyüsler veya kalıbın işlemesinde yapılan bazı hataların düzeltilmesi gibi
işlemlerde gerçekleştirilir.

Resim 1.26: Kalıp parlatmada kullanılan eğe çeşitleri

Parlatma yapılacak kalıp malzemesinin cinsi ve kalıp boşluğunun geometrik biçimi
dikkate alınarak işlemede kullanılacak çeşitli numara, ölçü ve biçimde eğeler seçilir. Eğelerle
kaba işleme izlerinin ortadan kaldırılması işlemi, elle veya eğeleme aparatları kullanılarak
yapılır. Böylece takım tezgâhlarında yüzey işleme sonucu oluşan kaba işleme izleri ortadan
kaldırılır.

Resim 1.27:

Eğeleme aparatı
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Tel fırçalama (satinaj) ve zımparalama

Bir sonraki aşama ise, eğe ve işlemeden dolayı oluşan ince işleme izlerinin ortadan
kaldırılmasıdır. Bu işlem için genellikle tel fırça ve zımparalar kullanılır. Satinaj işleminde
paslanmaz çelik tellerden yapılan fırçalar kullanılır. Alüminyum yüzeyine uygulanacak olan
tel fırçalama (satinaj) işlemi ile kostikleme işleminin daha kısa süreli olması ve eloksal
sonrasında yapısal çizgi veya galvaniz görüntü oluşması engellenmektedir.

Resim 1.28: Fırça çeşitleri

Gerek küçük parça gerekse de alüminyum kalıplara uygulanan bir başka işlem de
zımparalamadır. Zımparalama ile özel zımpara şeritleri kullanılarak, zımparanın tane
büyüklüğüne bağlı olarak yüzeyde sade veya çeşitli tekstür görüntüleri oluşturulur. Zımpara
ile alüminyum temas yüzeyinde sıvı veya katı bir yağlayıcı gerekir. Farklı numaralarda
zımpara kâğıtları sırası ile uygulanarak yüzey pürüzsüz hâle getirilir.

Resim 1.29: Zımpara ve makinede zımparalamanın yapılışı

Tüm mekanik işlemlerin sonucunda, yüzeyden kaldırılan metal tabakası ve kullanılan
cila/yağlar nedeniyle, yüzeyde bir miktar kalıntı kalabilir. Bu işlem sonrası kalıntılar,
"yağalma" banyolarındaki kimyasallarla temizlenir.
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Parlatma (polisaj)

Polisaj işleminde özel tekstilden yapılan bez fırçalar kullanılır. Parlatma işlemlerinden
önce, yüzeye aşındırıcı tesirde bulunmayan bir temizleyici (yağalma) işlem uygulanır.
Kostikleme veya parlatma işlemini ise, yüzeyde oluşacak reaksiyon kalıntılarını temizlemeye
yönelik bir asitle temizleme işlemi takip eder. Asitle temizleme eriyiklerinde nitrik asit ve
florürler bulunabilir.

Resim 1.30: Bez fırça takılmış polisaj makinesi

Alüminyum polisaj işleminde, makine tipine bağlı olarak katı veya sıvı bir cila
kullanılır. Yapılacak işin kapasite ve durumuna göre iki masalı veya tek masalı, 2 veya tek
fırça takımlı yarı otomatik polisaj makineleri, katı veya sıvı polisaj (parlatma) cilası
kullanabilir. Kullanılacak fırça cinsi de yapılacak işe göre seçilir. Polisaj işlemi sonunda
"parlak" bir yüzey elde edilir.


Kimyasal parlatma

Kimyasal parlatma, alüminyum vakum kalıplarında üründe daha kaliteli yüzey elde
etmek için tercih edilmektedir. Parlatma iki metotla yapılabilir: "Kimyasal parlatma" veya
"elektro-kimyasal parlatma". Kimyasal parlatmada en parlak yüzey alüminyumun önce
mekanik polisaj işleminden geçirilmesi, sonra da 100 °C civarında çalışan ve fosforik,
sülfürik, nitrik asit içeren eriyiklere (banyo), daldırılması ile elde edilir. Yarı-parlak kimyasal
parlatma banyoları ise, 80-95 °C sıcaklıkta çalışır ve sülfürik-nitrik asit karışımından oluşur.

Resim 1.31: Yüzeyi parlatılmış bir alüminyum vakum kalıbı
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Elektro-kimyasal parlatma ise, kimyasal parlatma banyosuna elektrik akımı (DC,
doğru akım) verilerek yapılır. Bu banyolar; fosforik, kromik, sülfürik ve nitrik asitlerin
karışımlarından hazırlanır. Çalışma sıcaklıkları 75-85 °C arasındadır. Elektrokimyasal
parlatma prosesi, alüminyum kalitesinde daha seçici olduğundan, kimyasal parlatma sektörde
daha çok tercih edilir.

1.4. Polyester ve Ağaç Kalıpların Parlatılması
Polyester ve ağaç kalıpların yüzey kalitelerinin artırılmasında ve parlatılmasında
genellikle zımparalar kullanılmaktadır. Kabadan inceye doğru çeşitli numaralardaki
zımparalar polyester ve ağaç kalıpların yüzeylerine uygulanarak istenen yüzey kalitesi ve
parlaklık elde edilebilmektedir.

Resim 1.32: Ağaç vakum kalıbı
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Üretimini gerçekleştirdiğiniz dörtlü alüminyum askılık kalıbından üç tanesinin
parlatılacak kısımlarını, uygun parlatma araçları ve yöntemleri kullanarak uygun niteliklerde
parlatınız.
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Parlatılacak yüzeyleri tesviye ediniz.






 Tel fırça ve zımpara kullanarak ince
izleri ve pürüzleri ortadan kaldırınız.

 Önce paslanmaz çelik tellerden yapılan
uygun fırçalar temin ediniz.
 Uygun aparatla işleme ve eğe izlerini
ortadan kaldırmak için kalıp yüzeyini
fırçalayınız.
 Derin izlerin tamamen yok olduğundan
emin olunuz.
 Çeşitli tane büyüklüğünde özel zımpara
şeritleri temin ediniz.
 Zımpara ile alüminyum kalıp temas
yüzeyinde sıvı veya katı bir yağlayıcı
gerektiğini unutmayınız.
 Kalından inceye doğru zımparalar
kullanınız.
 Farklı numaralarda zımpara kâğıtlarını
sırası ile uygulayarak kalıp yüzeyi
pürüzsüz hale getiriniz.
 Tüm mekanik işlemlerin sonucunda
yüzeyde biriken kalıntılar yağlama
banyolarındaki kimyasallarla temizlenir.
 Özel tekstilden yapılmış bez fırçalar
temin ediniz.
 Parlatma işleminden önce yüzeyde
aşınma etkisi bulunmayan nitrik asit ve
florürle temizleyiniz.
 Polisaj makineleri ile uygun şekilde
yüzeyleri parlatınız.
 Katı veya sıvı bir parlatma cilası
kullanmayı unutmayınız.
 Polisaj işlemi sonunda parlak bir yüzey
elde edildiğinden emin olunuz.

 Bez ve kıl fırçalarla parlatma yapınız.

Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
İş önlüğünüzü giyiniz.
Gerekli Parlatma aletlerini temin ediniz.
Parlatma işleminin büyük bir sabır ve
özen istediğini unutmayınız.
 Parlatılacak yüzeylerin temizliğini
yapınız.
 Uygun aparatları seçiniz.
 Elle veya gerekiyorsa eğeleme aparatı
kullanarak işleme izlerini ortadan
kaldırınız.

27

 Finiş parlatma yapınız.

 Son olarak kimyasal parlatma işlemi
yapmanız isteniyorsa uygun yöntemi
belirleyiniz.
 Öğretmeninizden paralatma banyosu
için kullanacağınızı kimyasalları temin
ediniz ve parlatma banyosunu
hazırlayınız.
 Kalıbı kimyasal banyo içerisine
daldırarak, uygun şekilde parlatma
işlemini gerçekleştiriniz.
 İş parçasını istenilen özelliklerde
parlatılıp parlatılmadığını kontrol ediniz.
 Parlatma takım ve araçlarını kutularına
kaldırınız.
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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.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Çalışma ortamını parlatma işlemi için hazırladınız mı?
İş güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri aldınız mı?
Gerekli parlatma araç ve aparatlarını temin ettiniz mi?
Parlatmaya başlamak için tesviye işlemini yaptınız mı?
Tel fırça ve zımpara kullanarak ince izlerin ve pürüzlerin
ortadan kaldırılmasını sağladınız mı?
Zımpara ile alüminyum kalıp temas yüzeyi arasında sıvı veya
katı bir yağlayıcı madde kullandınız mı?
Tüm mekanik işlemlerin sonucunda, yüzeyde biriken kalıntıları
yağlama banyolarındaki kimyasallarla temizlediniz mi?
Özel tekstilden yapılmış bez fırçalar kullanarak, polisaj
makinelerinde uygun şekilde yüzeyleri parlattınız mı?
Parlatma işleminde katı veya sıvı bir parlatma cilası kullandınız
mı?
Kimyasal parlatma banyosunu hazırladınız mı?
Finiş parlatma işlemini uygun özelliklerde gerçekleştirdiniz mi?
Parlatılan yüzeylerin kontrollerini yaptınız mı?
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
Süreyi iyi kullandınız mı? (6 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 okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Kalıp parlatma işlemi aşağıdakilerden hangisini sağlamak amacıyla yapılmaz?
A) Ürünün kalıptan kolay çıkmasını sağlamak için
B) Ölçü tamlığı sağlamak için
C) Delik merkezlerinin belirlenmesi için
D) Üründe hassas yüzey elde etmek için
2. Kalıpların parlatılmasında yapılan ilk işlem nedir?
A) Parlatma yüzeyinde oluşan izlerin temizlenmesi
B) Fırçalama
C) Keçe ile parlatma
D) Yağlama
3. Aşağıdakilerden hangisi çeliğin parlatılabilme özelliğini artırır?
A) Magnezyum
B) Çinko
C) Molibden
D) Krom
4. Alüminyum kalıpların yüzeylerinin parlatılması sırasında, tel fırçalarla yapılan
fırçalama işlemine ne ad verilir?
A) Polisaj
B) Finiş parlatma
C) Satinaj
D) Kimyasal parlatma
5. Aşağıdakilerden hangisi yüzey parlatma işlemindeki eğeleme aparatlarından biri
değildir?
A) Elektrikli eğeleme aparatı
B) Mekanik eğeleme aparatı
C) Pnömatik eğeleme aparatı
D) Elektronik eğeleme aparatı
6. Alüminyum kalıplarda, mat yüzey elde etmek için sodyum-hidroksit içeren
eriyiklerle yapılan dağlama işlemine ne ad verilir?
A) Kostikleme
B) Polisaj
C) Yağlama
D) Temizleme
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7. Aşağıdakilerden hangisi kalıp parlatmada son aşamadır?
A) Zımparalama
B) Finiş parlatma
C) Tesviye aşaması
D) Tel fırça ile fırçalama
8. Aşağıdakilerden hangisi kalıbın parlatılması aşamasında kullanılan
malzemelerdendir?
A) Tel fırça
B) Eğe
C) Zımpara
D) Parlatma cilası
9. Yüzey parlatma işleminin, tesviye aşamasında aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşmez?
A) İşleme izleri yok edilir.
B) Düzeltilmesi gereken bazı ölçüler düzeltilir.
C) Kalıbın işlemesinde yapılan bazı hatalar düzeltilir.
D) Kalıp yüzeyinde ayna parlaklığı elde edilir.
10. Alüminyum kalıpların yüzeylerinin matlaştırılması için uygulanan yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polisaj
B) Kostikleme
C) Satinaj
D) Yağlama

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 montajını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizdeki plastik vakum kalıpları üretimi yapan işyerlerini ve ilgili internet
adreslerini ziyaret ediniz.
Plastik vakum kalıplarının montajında dikkat edilecek hususlar hakkında
araştırma yapınız.

2. VAKUM KALIPLARININ MONTAJINI
YAPMAK
Vakum kalıplarının doğru bir şekilde montajını yapmak iyi bir ürün elde etmenin
gereğidir.

2.1. Plastik Vakum Makineleri
Plastik vakum makineleri çalışma sistemi olarak diğer plastik işleme makinelerinden
farklılıklar göstermektedir. Şimdi plastik vakum makinelerini tanıyalım.

2.1.1. Tanımı ve Çeşitleri
Belirli bir kalınlıktaki levhanın, bir piston vasıtası ile belli bir basınçta alt tabla
tarafından hareket ettirilen kalıp ve alt tabladaki vakum kanalları vasıtasıyla istenilen
sıcaklıkta kalıbın şeklini almasını sağlayan ve ürünün soğutulması işlemini gerçekleştiren
makinedir.

Resim 2.1: Vakumlama makinesi
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Şekillendirme makineleri oluşturdukları ambalajın tipine göre sınıflandırılabilirler.
Bunlar;




Sert veya yarı sert kap şekillendiren makineler,
Sert veya yarı sert kapları tek ya da çok katlı filmlerle kaplayan ve kapatan
makineler,
Şekillendirme doldurma ve kapatma(FFS)makinelerdir.

2.1.2. Vakum Makinesinin Üniteleri
Plastiklerin vakumlanarak şekillendirilmesinde kullanılan vakum makinesinin üniteleri
(kısımları) Şekil 2.1’de gösterilmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrol panosu
Alt tabla
Isıtıcılar
Maça plakası
Soğutucu fanlar
Maça pistonu
Ürün girişi

Şekil 2.1: Vakumlama makinesinin üniteleri
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2.1.2.1. Kontrol Panosu

Resim 2.2: Vakumlama makinesi kontrol panosu

Üzerinde bulunan açma-kapama, start, sayıcı, reset, tabla yukarı, maça, fan, acil stop,
ayar menüsü butonları, ısıtıcı rezistansları, ile makine değerlerinin ayarlanıp kontrol
edilebildiği ünitedir.

Şekil 2.2: Kontrol panosu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Şartel: Plastik vakumlama makinesini açma-kapama işlemlerini gerçekleştirir.
Ayar menüsü: Plastik vakumlama makinesinin ayarlarının yapıldığı kısımdır.
Sayıcı reset: Üretilen ürün sayısının sıfırlandığı kısımdır.
Start butonu: Makinenin otomatik olarak çalışmasını sağlayan butondur.
Rezistanslar (ısıtıcılar): Üretilecek olan malzemenin uygun ısı değerlerinin
ayarlandığı ünitedir.
Acil stop: Plastik vakumlama makinesinde üretim esnasında bir sorunla
karşılaşıldığında makineyi ani bir şekilde durduran butondur.
Maça: Maça sisteminin devreye girmesini sağlayan butondur.
Fanlar: Plastik vakumlama makinesinde üretim sonrası malzemenin soğutulmasını
sağlayan butondur.
Tabla yukarı: Tablanın manuel konumda yukarı hareket etmesini sağlayan
butondur.
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2.1.2.2. Alt Tabla
Makinenin kalıbı taşıyan kısmıdır. Alt tablanın kısımları Şekil 2.3’te gösterilmiştir.

Şekil 2.3: Alt tabla

1. Alt tabla pistonu
2. Vakum delikleri
3. MDF lam veya uygun kalınlıkta saç
Alt tablanın üzerindeki vakum delikleri, malzemenin şekillenmesine yardımcı olur.
Alt tablanın aşağı ve yukarı hareketinin hızı alt tabla pistonuna kumanda eden valfin
üzerindeki kısıcılardan ayarlanabilir.

2.1.2.3. Isıtıcılar

Resim 2.3: Vakum makinesi

Kullanılan ürünün kalınlığına ve çeşidine göre plastik vakumlama makinesinde
kullanılır. Isı değerlerine göre malzemenin şekil almasını sağlar. Isıtıcının levha üzerinde
durma süresi, levhanın kalınlığına göre değişir (Resim 2.3).
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Şekil 2.4: Isıtıcılar

Bir piston sayesinde ısıtıcı ileri hareket ederek levhanın üzerine gelir ve levhayı ısıtır.
Isıtıcı ünitesi levhayı ısıttıktan sonra geri hareket eder ve ısıtma işlemi tamamlanmış olur.

2.1.2.4. Maça Plakası
Vakum makinelerinde üründe bulunan boşlukların (girinti ve çıkıntıların) kalıplama
esnasında oluşabilmesi için maçanın monte edildiği plakadır (Şekil 2.5).

Şekil 2.5: Maça plakası

Ürünün biçimine göre alt tablaya bağlanan vakumlama kalıp dişi kalıp olarak
düşünüldüğünde maça plakasına bağlanan vakumlama kalıbı erkek kalıp olarak tabir edilir.

2.1.2.5. Fanlar

Resim 2.4: Fanlar
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Plastik vakumlama makinesinde vakumlama işlemi gerçekleştirilmiş levhanın
soğutulması görevini yapan ünitedir (Resim 2.4).

Şekil 2.6: Fanlar

Makinenin üzerindeki salyangoz fanlar malzeme şekillendikten sonra, kalıbın
soğutulmasında kullanılır. Fanları kalıbın konumuna göre derecelendirmek mümkündür.

2.1.2.6. Maça Pistonu
Maçanın hareketini sağlayan kısımdır. Pnömatik (hava) çalışan bir sistemdir (Şekil
2.7).

Şekil 2.7: Maça pistonu

Maça pistonunun maça plakasını uygun hava basıncı ile (4-6 bar) harekete geçirmesi
gerekir. Aksi takdirde vakumlama işlemine tabi tutulan levha üzerinde şekil bozuklukları
meydana gelir (Resim 2.5).

Resim 2.5: Maça pistonu
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2.1.2.7. Ürün Girişi
Üretimi gerçekleştirilecek levhaların uygun bir şekilde plastik vakumlama makinesine
yerleştirildiği kısımdır (Şekil 2.8).

Şekil 2.8:Ürün girişi

Ürün girişine levha yerleştirilme işlemi rulo veya plaka hâlinde uygun bir şekilde
yapılır (Resim 2.6).

Resim 2.6:Ürün girişi

2.1.3. Plastik Vakum Kalıplarının Makineye Montajı
Vakum kalıpları makineye bağlanırken, bağlama pabucu ve cıvata ile bağlama
sisteminden yararlanılır (Şekil 2.9 , Resim 2.7).

Şekil 2.9: Bağlama papucu ile bağlama

Resim 2.7: Cıvata ile vakum kalıbı bağlama
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2.1.3.1. Bağlama Pabuçlarının Bağlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 Bağlama pabucu uygun şekilde yerleştirilmeli ve altına konacak takozun yüksekliği
tam olmalıdır.
 Pabuçla bağlarken, cıvata vakumlama kalıbına üretimi aksatmayacak kadar yakın
olmalıdır.
 Pabuç, vakumlama kalıbının bağlı olduğu alt tablaya ve takoza oldukça geniş bir
yüzeyle iyice oturmalıdır.
 Takozun yüksekliği, pabucu vakumlama kalıbının yüzeyine paralel bastıracak bir
değerde olmalıdır.
 Takoz yüksek veya alçak olursa pabuç, vakumlama kalıbının kenarından temas
ederek bastırır. Ayrıca, cıvata başı ve somun ile rondelanın konumu da hatalı olur.
Bunun sonucu olarak da bağlama sağlıklı olmaz.
Vakum kalıplarını makineye bağlamadan önce planlama yapmak gerekir.
Bu planlamada aşağıdaki hususlar belirlenmelidir:

Kalıbın kaç noktadan bağlanacağı

Bağlama araçları

Kalıbın alt tablaya ortalanması

Kalıp vakum deliklerinin, tabladaki vakum deliklerine nasıl denk getirileceği
Kalıbın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre kullanılan bağlama noktası sayısı artar
veya azalır. Üretim sırasında sorun çıkmaması için bağlama sistemlerinin sağlam bir şekilde
yapılması gerekmektedir.

Resim 2.8: Vakum kalıbının makineye bağlanması
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Öncelikle plastik vakumlama makinesi üzerinde pot çemberi ayarlanır. Bunun sebebi
kalıbın boyutlarıdır. Daha sonra alt tabla ayarlanır. Alt tabla ayarlanırken uygun basınç
değerleri seçilmelidir. Alt tabla üzerine vakumlama kalıbı civata ile veya bağlama pabuçları
ile uygun bir şekilde ortalanarak bağlanır.

2.1.4. Vakum Makinelerinin Ayarlarının Yapılması
Üretime başlamadan önce vakum makinesinin ayarlarının yapılması gerekir. Bu
ayarlar;

Kalıp ayarı,

Isı ayarı,

Vakum ayarı,

Havanın kontrolüdür.

2.1.4.1.Kalıp Ayarı
Kalıplar vakum tekniğine uygun bir şekilde belirli bir kalınlıkta bir sacın veya MDF
lam'ın üstüne bağlanmış olmalıdır. Kalıp bağlamadan önce alt tabla aşağı- yukarı yapılarak
kalıbın kenarlara sürtüp sürtmediği kontrol edilir ve kalıp sürtünmeyecek şekilde bağlanır.

Resim 2.9: Vakum kalıbı

2.1.4.2. Isı Ayarı
Makine ilk açılışta yaklaşık on beş dakika kadar bekletilmelidir. Eğer makine daha
önceden ayarlı ise on beş dakika bekledikten sonra çalışmaya başlanmalıdır. Daha önceden
ayarlı değil ise ısı zamanı ayarı biraz uzun tutularak çalışmaya başlanır. Rezistans ürünün
üzerindeyken göz ile ürünün aldığı şekle bakılabilir.
Malzeme;

Önce gerginleşir.

Bir süre sonra kenarlardan kırışmaya başlar.

Daha sonra orta kısımda aşağıya doğru sarkmaya başlar.
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Bu noktada işin niteliğine göre zaman ayarı yapılabilir.

Yüksekliği fazla olmayan bir kalıpta, malzeme ince olacağından ürünün ısınıp
sarkmadan önceki aşamasında ısı ayarı uygundur.

Yüksekliği fazla olan bir kalıpta malzeme biraz daha kalın olacaktır ve ürünün
ısınıp biraz sarkmaya başlama noktasında ısı ayarının yapılması uygundur.

Resim 2.10: Isı değerleri

2.1.4.3. Vakum Ayarı


Vakum zamanı ayarı

Vakum zamanı ayarı makinenin arkasındaki elektrik panosunun içindeki zaman
saatinden süresi artırılıp, azaltılır. Vakum zaman ayarı levhanın kalınlığı ile doğrudan
alakalıdır.

Resim 2.11: Zaman rölesi


Vakum şiddetinin ayarı
Makinenin bu fonksiyonu çok yüksek erkek kalıplar ile karton üstü ambalajda patlama
riski olan ürünlerde kullanılır. Vakumun fazla verilmesinden dolayı levha üzerinde şekil
bozukluğu (çapak yapma, vakum deliklerinde patlama) gibi sorunlarla karşılaşılabilir.
Vakumun az verilmesinden dolayı ise çekme olmaz ve levha kalıbın şeklini alamaz.
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2.1.4.4. Havanın Kontrol Edilmesi
Havanın çok olmasından dolayı kalıp ve alt tablanın montaj yerlerinde hava kaçağı
meydana gelir. Hareketli alt tablanın üzerinde, delikli vakum tablasını bağlayan iki cıvata
deliğinin dışında delik olmamalıdır. Bu iki delik tabla bağlandıktan sonra tıkanır. Hareketli
alt tablanın üzerinde boşta kalan deliğin olması vakum kaçağına neden olur ve makinenin
performansının düşmesi sonucunu doğurur. Ürüne yeteri kadar hava basıncı uygulanmazsa
kalıbın şeklini alamaz. Hareketli alt tabla ve çerçeve belli kullanımlardan sonra
değiştirilmemelidir Bu lastikler değiştirilirken, vakum kaçağını önleyecek şekilde
yerleştirilmelidir.
Havanın az olmasından dolayı, alt tabla istenilen konuma getirilemeyeceğinden ürün
kalıbın şeklini alamaz.

2.1.5. Vakum Makinesinin Çalışma Prensibi
Vakum makinelerinin çalışma prensibi temel olarak aynı olmakla birlikte üretim
yöntemine (çoklu seri üretim), ürün boyutuna (ör: araba tamponu) veya ambalajlama gibi
uygulamalara göre farlılıklar gösterir.

2.1.5.1. Yarı Otomatik Bir Vakum Makinesinde Üretim
Makinede üretim yapmaya başlamadan önce makine çevresi dikkatlice kontrol
edilerek çalışmayı engelleyecek herhangi bir durum olup olmadığı tespit edilmeli ve daha
sonra makinenin ana şalteri açılmalıdır. Kalıplar vakum tekniğine uygun bir şekilde belirli
bir kalınlıkta bir saçın veya MDF lam'ın üstüne cıvata veya bağlama pabuçları ile bağlanmış
olmalıdır. Kalıp bağlamadan önce alt tabla aşağı - yukarı yapılarak kalıbın kenarlara sürtüp
sürtmediği kontrol edilmelidir. Kalıbın konumunda herhangi bir aksaklık yok ise makinenin
ısıları açılmalı, makinenin işleme sıcaklıklarına gelmesi beklenmelidir. Daha sonra
vakumlama kalıbının ön ısıtması sağlanmalıdır. Kalıp ısındıktan sonra çerçeveye tabaka veya
rulo hâlindeki levha uygun bir konumda yerleştirilir.
Makinenin işleme sıcaklıkları geldiğinde start butonuna basarak üretime başlanılmalıdır.

Resim 2.12: Vakumlama makinesinde üretim
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Start butonuna basılmasıyla beraber otomatik olarak ısıtıcılar levhanın üzerine gelir.
Levhanın kalınlığına göre ısıtıcının levhayı ısıtma süresi artar veya azalır. Isınma zamanı
bittikten sonra ısıtıcılar geri gider. Vakumlama işlemi başlar. Vakumlama süresi bittikten
sonra fanlar açılarak ürün soğutulur. Vakum deliklerinde ters yönde hava üflenerek ürün
kalıptan ayrılır ve çerçeve aşağı iner. Bundan sonra çerçeve açılarak şekillenmiş olan ürün
dışarı alınır.

2.1.5.2. Vakum Makinesinde Ürünlerin Ambalajlanması
Vakumlama makinelerde, ambalajlanacak ürüne göre seçilen alt ve üst filmler
makineye rulo hâlinde yerleştirilir. İlke olarak alt film derin olarak şekillendirilir. Ancak bazı
özel durumlarda üst film de şekillendirilebilir.
Rulo hâlindeki alt film makinenin iki yanında bulunan zincirlerdeki klipsler ile
tutularak önce ısıtma ünitesine gelir. Rijid film uygulamalarında bir de ön ısıtma plakası
bulunur. Isıtma plakası termokupullar ile sürekli aynı sıcaklıkta tutulur. Film vakum veya
basınçlı hava film yüzeyine iyice yaklaştırılarak istenilen şekillendirme, şekillendirme
sıcaklığına kadar ısıtılır. Isınan film derin çekme-resimlendirme istasyonuna ulaşır. Burada
makineye bağlanan kalıplara ve istenilen derin çekme yüksekliğine göre film şekillendirilir.
Değişik film şekillendirme yöntemleri vardır. Ancak bunlardan en yaygın kullanılan üniform
şekillendirmedir. Bu yöntemde köşe yuvarlatmaları ve film kalınlığı her bölgede homojen
gerçekleşir.

Resim 2.13: Vakum makinesinde ambalajlanmış bir ürün

Şekillenen filmler dolum bölümüne ilerler. Ambalajlanacak ürün bu bölümde manuel
veya otomatik olarak şekillenmiş kalıpların içine doldurulur. Bir sonraki istasyondan önce
üst film ayrı bir rulodan gelerek ürünlerin üzerine serilir. Kaynak istasyonunda gerekiyorsa
vakum işlemi yapılarak veya ambalaj içine (CO 2) ,(N 2) gibi koruyucu gaz verilerek yahut
hiçbiri istenmiyorsa doğrudan kaynak işlemine geçilerek kapların kenar kaynağı yapılır.
Daha sonra kesim istasyonunda ambalajlar enine ve boyuna tek veya gruplar hâlinde
kesilir. Rijid film uygulamalarında ayrıca giyotin kullanılır. Ambalajlanan ürünler bir taşıyıcı
bant aracılığıyla veya bir itici vasıtası ile makineyi terk eder.
Termoforming makineler birçok yardımcı ekipman ile uyum içinde çalışabilir.
Bunların başlıcaları; otomatik yükleme robotları, elektronik tartı, volumetrik dolum,
dozajlama koruyucu gaz ünitesi, shrinkleme, etiketleme ve taşıyıcı bantlardır.
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Üretim işlemi bittikten sonra makinenin kapatılması gerekir. Bunun için makineye
gelen enerjiyi kesmek yeterli değildir. Makinenin kapatılması sırasında makinelerin
özelliklerine göre birtakım işlemlerin sırasıyla yapılması ve bazı tedbirlerin alınması
gerekmektedir. Yarı otomatik bir vakumlama makinesinin kapatılması işlem sırası aşağıda
belirtilmiştir.








Ürünün çerçeveden çıkarılması
Ürünün kesilerek levhadan ayrılması
Isıtıcıların kapatılması
Vakumun ünitesinin kapatılması
Makine üretim kısmının temizliği
Şalterin kapatılması
Kompresör havasının kesilmesi

2.2. Vakum Kalıp Elemanlarının Montajı
Kalıp montajı kalıp imalatında önemli işlemlerden biridir. Montaj kurallarına uygun
olarak yapılan kalıp montajı, kalıbın hatasız, düzgün çalışmasını sağlayacak aynı zamanda
kalıp elemanlarının zarar görmesini de engelleyecektir.
Kalıp imalatında varsa, özellikle ölçü hataları montaj sırasında ortaya çıkar. Kalıp
montajıyla, kalıp kısmen kontrol edilmiş olur.

2.2.1. Kalıpların Montajında Dikkat Edilecek Hususlar
Kalıp cinsine ve şekline göre montajda bazı farklılıklar olmasına rağmen, kalıp
montajında genel olarak şu noktalara dikkat edilmesi gerekir.


Montaj sırasında kalıp elemanlarının darbe ve zorlanmalardan dolayı zarar
görmemesi gerekmektedir. Kalıp elemanlarının göreceği bu zararlar üretim
esnasında ürüne direkt olarak yansıyacaktır.



Pim, kolon gibi bazı kalıp elemanlarının yağlanarak takılması gerekebilir.



Vakum kalıplarında vakum deliklerinin iyi bir vakumlama yapabilmesi için
dolu kısımlara denk gelmemesi, vakum deliklerinin birbirini karşılaması
gerekmektedir. Bunun için düzgün bir şekilde yerleştirilmeleri gerekir.



Bazı kalıp elemanlarının birkaç değişik konumda montajı mümkün
olabilmektedir. Bu gibi kalıp elemanlarının konumunu belirten, numaralandırma
işaretleri veya çizgiler dikkate alınarak doğru konumda montajının yapılması
son derece önemlidir.



Montaj sırasında cıvataların doğru ağızlatılmasına dikkat edilmelidir. Cıvatalar
sıkılırken de eşit kuvvetlerle karşılıklı olarak sıkılmalıdır.



Kalıp elemanlarının montajında, kalıbı ve elemanlarını üzerine koyduğumuz
altlıkların ağaç veya pirinç gibi kalıba zarar vermeyecek malzemeden
seçilmesine özen gösterilmelidir.
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Ağır kalıp ve elemanlarının kaldırılmasında uygun kaldırma araçları
kullanılmalıdır.
Montaja başlamadan kalıp elemanlarının temiz olması, üzerlerinde toz, çapak
gibi maddelerin bulunmaması gerekmektedir.
Montaj sırasında öncelikle konum pimlerinin sonra cıvataların takılması
gerekmektedir.

2.2.2. Plastik Vakum Kalıbının Montajında İşlem Sırası
Üretim işlemleri tamamlanan ve hazır temin edilen, plastik vakum kalıbı
elemanlarının şimdi birleştirilmesi, yani montajının yapılması gerekmektedir. Kalıp
montajında, yukarıda açıklanan kalıp montajı işlem basamakları ve kalıp montajı dikkat
edilecek hususları göz önünde bulundurulmalıdır.
Şekil 2.10’da üretimi gerçekleştirilen plastik vakum kalıbının demontaj resmi
görülmektedir.

Şekil 2.10: Vakum kalıp elemanları

Vakum kalıbının montajı:

Montaja uygun yüksek
vidalanabilmesi için).


altlıklar

seçilir

(

cıvataların alttan

kolayca

Vakum kalıplarının üzerine bağlanacağı saç plaka altlık üzerine uygun şekilde
yerleştirilir.
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Sonra birinci vakum kalıbı cıvata delikleri denk gelecek konumda saç plaka
üzerine yerleştirilir ve cıvataları takılır. Cıvatalar eşit kuvvetlerle fazla
zorlanmadan takılmalıdır.

Şekil 2.11: Vakum kalıbının montajının yapılışı



Diğer vakum kalıpları da uygun sırasında doğru konumda saç plaka üzerine
yerleştirilerek cıvatalarla yerleri sabitlenir ve son kontroller yapılarak montaj
işlemi tamamlanır.

Şekil 2.12: Montajı tamamlanmış vakum kalıbı

Vakum kalıpları diğer kalıplarda olduğu gibi çeşitlilik göstermektedir. Basit ve küçük
yapılı olanından, karmaşık ve büyük ebatlı birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu nedenle çeşitli
vakum kalıpların montajında bazı farklılıklar bulunmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Üretimini yaptığınız Şekil 2.13’te demonte resmi görülen vakum kalıbı elemanlarının
veya ders öğretmeninizin size vereceği bir vakum kalıbı elemanlarının montajını kurallara
uygun olarak yapınız.

Şekil 2.13: Vakum kalıbı demonte resmi
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İşlem Basamakları

Öneriler





 Kalıp elemanlarının, merkezleme
elemanları ile montajını yapınız.







Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
İş önlüğünüzü giyiniz.
İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
Uygun montaj ve kaldırma araçlarını
temin ediniz.
Montaj yapacağınız elemanları uygun
altlıklar üzerine yerleştiriniz.
Vakum kalıbında kendi arasında grup
oluşturan elemanlar var ise öncelikle
onları birleştiriniz.
Montaj sırasında kalıp elemanlarının
doğru yönde takılabilmeleri için
numaralandırma ve işaretlere dikkat
ediniz.
Merkezleme elemanları ile ( merkezleme
pimi, konum pimi vb.) kalıp elemanlarını
uygun sırada birleştiriniz.

 Bağlama cıvatalarını uygun boşluklardan
zorlamadan geçiriniz.
 Bağlama cıvatalarını diş kaptırmayacak
şekilde zorlamadan ağızlatınız.
 Bütün cıvataları teker teker ağızlatarak
eşit kuvvetlerle ve çapraz olarak sıkınız.
 Kalıp elemanlarının iyi bir şekilde
bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz.

 Kalıp elemanlarının bağlantı elemanları
ile montajını yapınız.

 Montaj yapacağınız elemanları uygun
altlıklar üzerine yerleştiriniz.
 Çoklu kalıplarda sıra numarası ve
işaretine göre birinci kalıbı konum pimi
ile bağlanacağı yerleştiriniz.
 Bağlama cıvatalarını sırası ile takınız ve
eşit kuvvetlerle sıkınız.
 Kalıbın plaka üzerine tam merkezinde
oturup oturmadığını kontrol ediniz.
 Hafif zorlanmalarda kalıp elemanlarına
zarar vermeyecek pirinç çekiç, plastik
takoz gibi aletler kullanınız.
 Varsa vakum elemanlarını (rakor, vakum
hortumu vb.) takınız.
 Varsa taşıma kancalarını kalıba monte
ediniz.

 Kalıbın bağlama plakası üzerine
montajını yapınız.
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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.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Çalışma ortamını hazırladınız mı?
İş güvenliği ile ilgili tedbirlerini aldınız mı?
Montaj için gerekli araçları temin ettiniz mi?
Kalıbı uygun yönde takmak için numaralandırma ve işaretlere dikkat
ettiniz mi?
Bağlama cıvatalarını doğru bir şekilde ağızlatıp eşit kuvvetlerle,
orantılı bir şekilde sıktınız mı?
Varsa vakum elemanlarını uygun şekilde yerleştirdiniz mi?
Kalıp elemanlarının iyi bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
ettiniz mi?
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
Süreyi iyi kullandınız mı? (4 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 okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Belirli bir kalınlıktaki levhanın, bir piston vasıtası ile belli bir basınçta hareket
ettirilen kalıp ve alt tabladaki vakum kanalları vasıtasıyla istenilen sıcaklıkta kalıbın
şeklini almasını sağlayan makine aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Enjeksiyon makinesi
Hidrolik presleme makinesi
Vakum makinesi
Şişirme makinesi

2. Aşağıdakilerden hangisi vakum makinesinin ünitelerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Maça pistonu
Korona ünitesi
Kontrol panosu
Soğutucu fanlar

3. Vakum makinesinde maçanın (erkek kalıp) bağlandığı kısım aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Alt tabla
Çerçeve
Soğutucu fanlar
Maça plakası

4. Aşağıdakilerden hangisi
ekipmanlardan değildir?
A)
B)
C)
D)

vakum

makinelerinin

beraber

çalıştığı

Otomatik yükleme robotları
Taşıyıcı bantlar
Muflama
Etiketleme

5. Aşağıdakilerden hangisi vakum makinesi ayarlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Kalibre ayarı
Isı ayarı
Vakum ayarı
Kalıp ayarı
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yardımcı

6. Vakum kalıp montajında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

Pim kolon gibi elemanlar çekiçle çakılarak yuvasına takılır.
Vakum kanallarının tam olarak birbirini karşılaması sağlanmalıdır.
Kalıbın zarar görmemesi için uygun altlıklar kullanılır.
Ağır parçaların kaldırılmasında kaldırma araçları kullanılır.

7. Montajı sırasında kalıp elemanlarının doğru konumda takılması nasıl sağlanır?

A)
B)
C)
D)

Deneme yanılma yöntemi ile
Konum numara ve işaretleri ile
Yapım resimlerinden yararlanarak
Kesitlerinden yararlanarak

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
1- Üretimini ve montajını yaptığınız vakum kalıbının, vakumlama operatörü
tarafından makineye bağlanmasını ve deneme üretimi yapmasını sağlayınız.
2- Çıkan ürünün incelenmesini sağlayarak, kalıp üretim hatası olup olmadığını
tespit ediniz. Kalıp üretim hatası bulunuyorsa hatayı gideriniz

Plastik Vakum Kalıbı

Vakum makinesi

52

Ürün

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Montajını yaptığınız vakum kalıbının plastik işleme operatörü
tarafından vakum makinesine bağlanmasını sağladınız mı?
2. Plastik işleme operatörü tarafından deneme üretimi yapılmasını
sağladınız mı?
3. Üründe kalıp elemanlarının üretiminden kaynaklanan hata olup
olmadığını tespit ettirdiniz mi?
4. Üründe kalıp montajından kaynaklanan hata olup olmadığını
tespit ettirdiniz mi?
5. Varsa kalıp üretiminden kaynaklanan hataları giderdiniz mi?
6. Varsa kalıp montajından kaynaklanan hataları giderdiniz mi?
7. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
8. Süreyi iyi kullandınız mı? (6 saat)

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninizle iletişim kurunuz.
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CEVAP ANAHTARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ‘İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
D
C
B
A
B
D
D
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ‘NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

C
B
D
C
A
A
B
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
ÖNERİLEN KAYNAKLAR
 YELBEY İbrahim, Barış YELBEY, Kalıp Konstrüksiyonu ve Kalıp Yapımı, Irmak
Ofset, Bursa, 2003.
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KAYNAKÇA

KAYNAKÇA



UZUN İbrahim, Yakup ERİŞKİN, Hacim Kalıpçılığı, Milli Eğitim Basımevi,
İstanbul, 1984.
YELBEY İbrahim, Barış YELBEY, Kalıp Konstrüksiyonu ve Kalıp Yapımı,
Irmak Ofset, Bursa, 2003.
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