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ÖNSÖZ 

Günlük yaşantımızda sürekli olarak kullandığımız bütün makinalar gibi buzdolapları 

da sürekli bir değişim içindedir. Yurt dışında yaygın olarak kullanılmakta olan 

gardırop tipi buzdolapları, ülkemizde de yavaş yavaş kullanılmaya başlanmıştır. 

Fakat bu tip dolapların hepsi yurtdışından ithal olarak ülkemize gelmektedir. 

Ülkemizde ilk olarak tasarımı yapılan bu tip dolapların kullanıcı opsiyonlarını 

arttırmak ve ısı kaybını minimuma indirmek için “Kapı İçi Kapı” denilen, bu 

tasarımın yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalışmada bir tasarım yapılırken dikkat 

edilmesi gereken noktalar detaylı olarak ele alınmış ve tasarım yapıldıktan sonra 

gerekli olan mukavemet hesapları, sonlu eleman analizleri ve plastik parçalar için 

Mold Flow analizleri yapılmıştır.  

 

Çalışmamın, bu konuyla ilgilenen teknik kişilere yararlı olmasını diler, öğrenim 

hayatım boyunca desteklerini hiçbir zaman benden esirgememiş olan aileme ve 

sürdürdüğüm tez çalışmamda sürekli yardımcı olan hocalarım Sn. Prof. Dr. Talat 

Tevruz‟a ve Sn. Yrd. Doç. Dr. Vedat Temiz‟e saygı ve sevgilerimi sunarım. Ayrıca 

çalışmam sırasında yardımlarını esirgemeyen, Sn. Mehmet Durmaz‟a, Sn. Doruk 

Şafak‟a, Sn. Boğaç Şimşir‟e, Ersin Dönmez‟e, Sn. Işık Özyaka‟ya, Sn. Özgür 

Uyar‟a, Sn. Mehmet Özakıncı‟ya, Sn. Ceren Daver‟e ve tüm Arçelik A.Ş. ailesine 

teşekkür ederim 
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BUZDOLAPLARINDA YENĠ BĠR UYGULAMA “KAPI ĠÇĠ KAPI” 

TASARIMI 

ÖZET 

Tüm beyaz eşya sektöründe olduğu gibi buzdolaplarında da hızlı bir yenilemeye ve 

geliştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun nedenleri arasında buzdolabını oluşturan 

parçaların teknolojisindeki hızlı gelişme, malzeme bilimindeki ilerlemeler, üretim 

teknolojisinin kolaylaşması ve tüketici beklentilerinin artması sayılabilir. Tüketici 

hemen hemen her ekipmandan beklediği gibi buzdolabının da kullanıcı kolaylığına 

sahip, estetik, verimli ve ekonomik olmasını beklemektedir. Büyük bir rekabetin 

yaşandığı bu sektörde buzdolapları için yeni fikirlerin ortaya atılması ve yeni 

tasarımların yapılması kaçınılmazdır.   

 

Bu çalışmada; ülkemizde üretimine yeni başlanacak olan gardırop tipi 

buzdolaplarının, sorunlu parçalarından birisi olan kapı sisteminin geliştirilmesi 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tasarım aşamalarının tüm adımları kullanılmaya 

çalışılmış ve tüketicinin tüm isteklerinin optipmum düzeyde karşılanması 

amaçlanmıştır. Ancak en önemli parametrenin buzdolabının verimini arttırmak ya da 

verimini düşüren etmenlerin azaltılması olduğu düşünülmüştür. Gözlemler, gardırop 

tipi buzdolaplarının geniş iç hacimleri sebebiyle, kapının her açılıp kapanmasında, 

büyük enerji kayıplarına rastlandığını göstermektedir. Bu da verime olumsuz etki 

yapmaktadır. Bu nedenle buzdolabının içine, asıl kapı açılmadan, nasıl ulaşılacağı 

düşünülmüş ve "Kapı İçi Kapı" sistemi kullanılarak sorunun üstesinden gelinmeye 

çalışılmıştır. 

 

Çalışmanın en başında, yeni bir tasarım yapmak için gerekli olan tüm detaylar en 

ince ayrıntısına kadar düşünülmeye çalışılmış, tasarım aşamalarına karar verildikten 

sonra gerekli olan literatür ve patent araştırması tamamlanmıştır. Tasarım sırasında 

her türlü parçanın işlevine, malzemesine ve fonksiyonel detaylarına kadar karar 

verilmiş, tasarım sonunda ise gerekli olan mukavemet ve sonlu elemanlar analzi 

yapılmıştır. Ayrıca, gerekli olan plastik parçalara kalıp dolum analizleri yapılmıştır. 

En son olarak da tasarlanan sistemin bir prototipi üretilmiş ve sistemin düzgün 

çalışıp çalışmadığına bakılmıştır. Tasarım süreci içerisinde, sonradan 

karşılaşılabilecek olası sorunlardan kaçınmak için eşgüdüm mühendislik 

prensiplerinden faydalanmıştır. 

 

Sonuç olarak tüketicinin ihtiyaçlarını karşıladığı düşünülen bir kapı sistemi 

tasarlanmış ve prototipte sorunsuz işlediği görülmüştür.   

  



 xi 

A NEW APPLICATION FOR REFRIGERATORS “DOOR IN DOOR” 

SUMMARY 

Like the whole home appliances sector, it is being needed a fast renewal and 

improvements for refrigerators. Some of these reasons are; fast growth of the 

technology of components that constitute the refrigerator, improvements in the 

material science, producting technology and increasing of the costumer demands. 

costemers demand the user friendly options, nice looking, efficeintcy and economy  

for the refrigerators as well as whole products. In this sector, that is lived a big 

rivalry, it is unavoided creating new ideas and making new designs.  

 

In this study  it was made to improve the door system which is the one of the 

problem parts of the refrigerator that will be begun to produce first time in our 

country. In the study, it was tried to use all the design steps and all the demands of 

the consumers were tried to provide optimally. However, the most important 

parameter is the increasing the efficency. Investigations show that, the large amounts 

of energy looses occure at each of the opening/closing the door. that makes the 

negative effects on the efficiency. Therefore; it was thought that how it can be 

reached into the refrigerator without opening the main door. And the problem was 

tried to solve "Door in Door" system. 

 

At the begining of the study, all details was thought to make a new design. After the 

decide of the design steps, all the necessary literature and patent investigations were 

accomplished. During the design, functions, materials, and details of all the parts 

were thought and decided. At the end of the design, necessary finite element analysis 

were made. Also "Mold Flow" analysis were made to necessary plastic parts. At last, 

a prototype of the system were produced and checked against for errors. During the 

design process, cooperations of the other departments were provided continously to 

avoid possible productions problems. 

 

Finally, a door system has been designed to answer customers' demands. 
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1. BUZDOLABINDA KAPI ĠÇĠ KAPI UYGULAMASI 

1.1. Kapı Ġçi Kapı Nedir 

Kapı içi kapı, gardrop tipi (side by side) buzdolaplarında kullanılan, buzdolabının 

soğutucu bölümüne kolay ulaşımı sağlayan bir buzdolabı kapı sistemidir. 

Buzdolabının içinden de ulaşılabilecek kendine ait bir bölmesi bulunmaktadır. Bu 

bölme dolabın içinden bir kapkla ayrılmaktadır. Bu kapak sayesinde, dolabın iç 

sıcaklığından 2-4 °C daha sıcaktır. Bölmenin iç sıcaklığının 6-8 °C olması 

planlanmaktadır.  

“Kapı içi kapı” terimi İngilizce “door in door” sözcüklerinin birleşiminden 

türetilmiştir. Ayrıca İngilizce‟de “home bar” ve “fresh food compartment” terimleri 

de kullanılmaktadır.  

Sistemin diğer bazı markalardaki uygulamaları Şekil 1.1‟de verilmiştir.  

     

                

ġekil 1.1: Çeşitli Kapı İçi Kapı Uygulamaları (a- Samsung, b- Spencer Endusties 

Incorporated, c- LG d- General Electrics) 

a-) 

c-) d-) 

b-) 



 2 

1.2. Kapı Ġçi Kapı Sistemine Ġhtiyaç Duyulmasının Sebepleri 

Kapı içi kapı sistemine ihtiyaç duyulmasının başlıca sebebi; gardırop tipi 

buzdolaplarında, dondurucu ve soğutucu bölümlerinden farklı sıcaklıkta üçüncü bir 

bölme oluşturulması ve değişik sıcaklıkta saklanması gereken bazı gıda maddelerinin 

(konserve vb.), kahvaltılıkların veya isteğe bağlı olarak çeşitli içeceklerin, soğutucu 

bölümünden bir miktar daha sıcak bir ortamda saklanmasına olanak sağlamasıdır.  

Kapı içi kapı sistemine ihtiyaç duyulmasının bir başka sebebi ise; gardırop tipi 

buzdolaplarının iç hacimlerinin ve buna bağlı olarak kapı yüzeylerinin oldukça geniş 

olmasıdır. Hal böyle olunca sık sık açılan buzdolabı kapısı dolabın verimliliğinin 

oldukça düşmesine yol açmaktadır. Sık kullanılan gıda maddelerinin bu bölümde 

saklanması sayesinde ana kapının sık sık açılması önlenecek ve dolabın çalışma 

verimliliği artacaktır.  

Yapılan bu sistem dolabın işlevselliğini arttırıp, müşterinin ihtiyaçlarını da daha üst 

düzeyde karşılayacaktır.  

Türkiye‟de Arçelik Beyaz Eşya Firmasının hali hazırda ürün gamında yer alan 8340 

NF SbS ve 8348 NF SbS kodlu buzdolapları bu tip dolaplardır ve Whirlpool ve 

LG’den alınıp, pazara satılmaktadırlar. Gerek rekabet koşulları gerekse de nakliye 

masrafları bu dolapların özgün bir tasarımla Türkiye’de üretilmesi gerekliliğini 

ortaya çıkarmıştır.  

1.3. Tasarımın Kısıtlamaları 

Sistemin tasarımı yapılırken öncelikli kısıtlamamız, kapı içi kapı sisteminin ve ana 

kapı görünüşlerinin Arçelik Endüstriyel tasarım bölümünde hazırlanmış olmasıdır. 

Bu görünüşler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan çalışabilir bir sistem 

üretmemiz istenmektedir. Endüstriyel tasarım tarafından hazırlanan bu görüntü, 

tutamak bölümündeki bazı yapısal zorunluluklar nedeniyle bir kez revizyona 

uğramıştır. Bu resimler I-Deas modeli olarak Şekil 1.2‟de gösterilmiştir.  
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ġekil 1.2: a-) Endüstriyel Tasarım Tarafından Tasarlanmış İlk Görüntü                         

b-) Tasarım Zorunlulukları Nedeniyle İstenen İkinci Görüntü 

Tasarım sırasında karşımıza çıkan ikinci kısıtlama, DID sisteminin (kapı içi kapı 

terimi bundan sonra İngilizce karşılığının ilk harflerinin birleşimi ile anılacaktır) ana 

kapı yalıtım kalınlığı içerisinde olması zorunluluğudur. Sistem ana kapı üzerinde 

herhangi bir çıkıntı yapmamalıdır. Bu kısıtlama sebebiyle kapının içinde çalışacağı 

çerçeve tam olarak bu yalıtım malzemesinin içerisine yerleştirilmiştir. Bu durumda 

çerçevenin sınırları, önde bulunan ana kapı sacı ve kapı içinde bulunan ana kapı 

plastiği olarak belirlenmiştir. Bu durum Şekil 1.3‟de gösterilmektedir. 

 

ġekil 1.3: Çerçevenin Kapı Sacı Ve Kapı Plastiği Arasına Yerleştirilmesi 

a-) b-) 

Kapı Sacı 
Kapı İç 

Plastiği 

Yalıtım 

Malzemesi 

(Poliüretan) 

DID Çeçeve 
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Sistemin kalınlığının sınırlanması dışında, elimizde kapı kalınlığı ile de ilgili 

kısıtlamalarımız bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi termodinamik 

kısıtlamalardır. Kapının yüzey alanı ana kapıya oranla küçük olduğundan ve DID 

bölümündeki iç sıcaklık, soğutucu bölümündeki sıcaklıktan yüksek olduğundan ısı 

kaybı çok önemli değildir. Bu bölümde asıl önemli termodinamik kısıtlama, DID 

kapısının  dış sıcaklığının dış yüzeyde bir yoğuşmaya neden olabileceğidir. Böyle bir 

durum kesinlikle istenmemektedir. Bu yüzden kapının minimum kalınlığının 

bulunması gerekmektedir. Bu hesaplama değişik hava koşulları için Excel adlı 

programa hesaplatılmıştır. Türkiye ve Avrupa pazarında satılması düşünülen 

buzdolabı içinse, dış ortam koşulları 30 °C ve %80 nem olarak kabul edilmiş ve 

kalınlık bu ortam koşullarına göre bulunmuştur. DID iç sıcaklığının ise 4-8 °C 

arasında değiştiği varsayılmış ve en kötü durum olan 4°C‟ye göre hesaplama 

yapılmıştır. Yoğuşma olmaması için gerekli olan minimum kapı kalınlığının 

bulunuşu aşağıda verilmiştir.  

1.3.1. Gerekli olan minimum kapı kalınlığının bulunması 

İlk olarak 30°C‟deki çiğ nokta sıcaklığını bulmamız gerekmektedir. Şekil A.1‟den 

çiğ nokta sıcaklığı 27°C olarak bulunur. Yani; kapı yüzey sıcaklığının 27°C‟yi 

geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca bu bölümde kapı için kullanacağımız 

malzemelerin ısı iletim katsayıları bilinmelidir. Tablo 1.1‟de bu malzemelerin ısı 

iletim katsayıları verilmektedir.  

Tablo 1.1: Kapakta Kullanılacak Malzemelerin Bazı Fiziksel Özellikleri 

MALZEME ρ(kg/m
3
) k(W/mK) Cp(J/kgK) 

ABS 1100 0.15 1960 

Poliüretan 31 0.022 1045 

İlk olarak kapı yüzeyinden dış ortama ne kadarlık ısı transferi olacağı denklem 1.1 ile 

hesaplanacaktır. 

)( yTThq    (1.1) 
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Bu denklemde; CT  30 , CTy  27 ‟dir. Fakat ısı taransferi katsayısı 

bilinmemektedir. Bu yüzden öncelikle, kapak ile hava arasındaki ısı transferi 

katsayısı bulunmalıdır. Isı transferi katsayısının bulunması için öncelikle havanın 

çeşitli özelliklerinin bilinmesi gerekir.  

5.28
2

3027

2








TT
T

y

f °C = 301.5K [15] 

Bu sıcaklıktaki, 1 Atm basınç altında havanın özellikleri (Tablo A.1): 

k=0.0261 W/m°C, Pr=0.712, ν=1.5710
-5

,  

1003317.0
5.301

11  K
T f

  [15] 

Kapağın karakteristik uzunluğu: 

δ=L=0.4 m (kapının yüksekliği) 

Bu katsayılardan Rayleigh sayısını bulabiliriz: 

7

5

3

2

3

10771.2
1057.1

4.0)2730(003317.081.9
Pr

)(
















 yTTg
Ra  [15] 

Nushelt Sayısının formülünü ise Tablo A.2‟den bulabiliriz 

123.76)10771.2(59.059.0 )4/1(6)4/1(  RaNu  [15] 

967.4123.76
4.0

0261.0
 Nu

k
h


 W/m

2
.°C [15] 

901.14)2730(967.4)(   yTThq  W/m
2
 (birim alanda meydana gelen ısı 

kaybı). Bu ısı kaybını sağlayacak yalıtım kalınlığını bulursak kapağın minimum 

kalınlığını bulmuş oluruz. Plastik malzemenin ısı iletim katsayısı poliüretana göre 

çok daha büyük olduğundan ve kalınlığı çok daha ince olduğundan sadece poliüretan 

kalınlığını bulmamız yeterlidir.  

yal

iyy

L

TTk
q

)( 
  [15]. Bu denklemden Lyal‟ı çekersek… 

0339.0
901.14

)427(022.0)(








q

TTk
L

iyy

yal m 34 mm (minimum yalıtım 

kalınlığı) 
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1.4. Tasarımın Problemleri 

Parçaların tasarımları yapılırken karşımıza çeşitli problemler çıkmıştır. Bunlardan 

bazıları şöyle sıralanabilir; 

Plastik parçalarda kullanılan federlerin ve kuvvetlendiricilerin minimum ve 

maksimum kalınlıkları, 

Tasarımda kullanılan sac parçalara gelen bazı büyük kuvvetler 

Tasarlanan plastik parçaların enjeksiyon işleminden sonra çekme veya çarpılma 

olasılıkları 
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2. PLASTĠKLER MALZEMELERĠN TANITILMASI 

2.1. Plastik Malzemeler 

Plastik terimi sadece bir malzemeyi anlatan bir terim değildir. Aslıda bütün 

plastiklerde ortak olan tek bir şey vardır. O da plastiklerin makromolekül olarak 

adlandırılan çok uzun molekül zincirlerinden oluşmasıdır. Genellikle yapılarında 

10000‟den fazla yapısal eleman bulundururlar. Bu yapısal elemanlara monomer 

denir. Bütün monomerlerin birleşmesinden plastikler polimer denen yapılar oluşur. 

Plastikleri meydana getiren yapılar bunlardır.  

Plastik malzemeler bazı organik bileşiklerin işlenmesiyle elde edilebileceği gibi 

bazıları da sentetik olarak elde edilebilirler [1]. 

2.2. Plastik Malzemelerin Sınıflandırılması 

Plastik malzemeler genel olarak çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Genel olarak 

temelde üç ana gruba ayrılabilirler. Şekil 2.1‟de plastik malzemelerin genel bir 

sınıflandırması verilmiştir. Ayrıca Şekil 2.2‟de plastiklerin şematik yapıları 

gösterilmektedir.  

 

ġekil 2.1: Plastiklerin Genel Sınıflandırılması [1] 
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ġekil 2.2: Plastiklerin Yapılarının Şematik Olarak Gösterimi. Şekilde Üç Temel 

Makromolekül Yapısı Gösterilmektedir. Şekil Yaklaşık Olarak 1 000 000 Kat 

Büyütülmüştür [2] 

2.2.1. Termoplastikler 

Moleküller arası kuvvetler ile birbirlerine bağlanmış dallı veya lineer (düzgün) 

makromolekül zincirlerinin oluşturduğu plastiklere termoplastik denir. 

Moleküllerarası çekim kuvvetinin büyüklüğü diğer başka faktörlerin yanında esas 

olarak zincirdeki dallanmaların şekline ve sayısına bağlıdır [1]. 

 

ġekil 2.3: Molekül Zincirlerinin Yapıları [1] 

Termosetler 

Üç boyutlu 

Ağ Molekülleri 

Amorf 

Termoplastikler 

Tek Zincir Molekülleri 

Amorf Kısmi Kristalin 
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Termoplastikler ısındıklarında moleküllerarası kuvvetler zayıflar ve malzeme 

şekillendirilebilecek hale kadar yumuşar. Diğer bir deyişle termoplastik bir ürün ısı 

etkisiyle tekrar başka bir ürün için hammadde haline dönüştürülebilir [1]. 

2.2.1.1 Termoplastik polimerlerin genel karakteristikleri 

Termoplastik moleküler yapılarına göre iki gruba ayrılırlar: Amorf Polimerler ve 

Kısmi Kristal Yapılı Polimerler (Semi-Crystalline). 

Bazı polimerler katı fazlarında da eriyik haldeki molekül düzenine benzer yumak 

halinde düzensiz bir molekül yapısı göstermektedirler. Bu sınıf “Amorf polimerler 

olarak adlandırılmaktadır. Diğer polimerler ise farklı bir şekilde katılaşmakta ve 

polimer zinciri soğuma ile düzenli yapı paketleri, kristal yapılar oluşturmaktadır. 

Makromoleküllerin boyu nedeni ile bu yapıda kristallerin dışında bir ara amorf 

yapıda oluşmaktadır. Bu nedenle bu polimerler “Kısmi Kristal” veya “Yarı Kristal” 

yapı olarak adlandırılmaktadır [4]. 

Şekil 2.4 de bu iki moleküler yapının iki boyutlu şematik gösterimi verilmiştir.Bu iki 

farklı moleküler yapıdan dolayı termoplastik polimerlerin, ergime ve katılaşma 

karakteristiklerinin yanında, fiziksel ve mekanik özellikleride farklılaşmaktadır. 

Genel karakteristik olarak, kristal yapılı termoplastikler, amorf polimerlere göre daha 

tok,daha mukavim ve darbelere karşı daha zayıf bir yapıdadırlar. Buna karşılık kristal 

yapılı termoplastiklerin ergime sıcaklığı daha yüksektir ve kalıplama sonrasında 

çekme ve çarpılmaya (warpage) daha yatkındırlar. Amorf polimerler ise ısı 

uygulandıkça kademeli olarak yumuşamakta ve kalıplama sırasında erimiş krital 

yapılı polimer kadar kolay akmamaktadır.  
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ġekil 2.4: Amorf,Kristal,Likid Kristal Ve Termoset Polimerlerde Sıcaklık 

Uygulaması İle  Yapılarda Oluşan Değişimin İki Boyutlu Gösterilişi [4] 

2.2.1.2 Amorf termoplastikler 

Belirli bir sıcaklıkta ergimezler, sabit bir ergime noktası yoktur.Artan sıcaklıkla katı 

fazdan sıvıya dönüşürler.Bu nedenle enjeksiyon sıcaklığı geniş bir aralıkta 

uygulanabilir. Bu malzemeler lifli bir katkı ile kuvvetlendirilmemiş ise (Cam, mika, 

asbest, vb takviye katkıları yok ise), kalıpta donmaları/katılaşmaları ile ortaya çıkan 

kalıp çekme oranları % 0.3-0.9 arasında değişir. Takviye katkıları bu oranları 

düşürmektedir. 

Amorf polimerlerin yapısı  yumak halindeki rastgele dizilmiş molekül zincirinden 

oluşmaktadır.Amorf malzemelere  ısının  uygulanması ile yumuşama başlamaktadır. 

Amorf bir malzeme katıdan lastiğimsi bir yapıya kademeli olarak bir geçiş 

göstermektedir. Bu geçişin meydana geldiği sıcaklığa , malzemenin camlaşma 

sıcaklığı ( Glass Transition Temperature Tg ) denilmektedir. Bu sıcaklığın altında 

moleküller katı fazda bloke edilmiş durumdadır. Sıcaklık Tg  değerinin üzerine 

çıkarıldığında moleküller kimyasal bağların etrafında dönme serbestliği kazanmakta 

ve sertlik azalarak elastik davranış ortaya çıkmaktadır .  Malzeme ısıtılmaya devam 

edilir ise daha da yumuşayarak kalıplanmaya uygun duruma gelmektedir. Amorf 

malzemeler ısıtıldıklarında özellikleri keskin değişiklikler göstermezler.  Amorf 

malzemelerin davranışı  ısıtıldıkça yumuşayan tereyağına benzetilebilir [4]. 
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2.2.1.3 Kısmikristalin termoplastikler 

Kısmi Kristal Yapılı Polimerler de genel yapı etrafı amorf malzeme ile çevrilmiş 

kristal yapıdan oluşmaktadır. Kristal yapılı bölgelerde polimer zinciri sıkı , düzenli, 

sıralı bir yapıdadır. Kristal yapılı polimer ısıtıldığında amorf bölgelerin Tg sıcaklığına 

erişildiğinde yumuşaması ile mekanik özelliklerde bir değişim gözlenmekte ise de 

ancak katı olarak kalan kristal bölgeler malzemenin akmasına müsade etmeyecektir. 

Bu nedenle kristal yapılı polimerler yüksek sıcaklıklarda(örnek olarak POM 150 C 

da) da kullanılabilir. Kristal bölgelerin çözülmesi için daha fazla ısının uygulanması 

gerekmektedir. Buda o malzeme için ergime noktası olarak tanımlanan keskin bir 

geçiş sıcaklığı olmaktadır. Dolayısı ile Katı fazdan Sıvı faza geçiş keskin bir geçiştir. 

Bu nedenle kristal yapılı polimerlerin enjeksiyonla kalıplanmaları bir kaç derece 

içinde gerçekleştirilmelidir. Ergime sıcaklığına kadar katı durumda olan bu 

polimerler, bu sıcaklık geçildiğinde ısıl yapı bozuşmasına (termal degradation) 

uğrarlar [4]. 

Bu yarı kristal yapıdaki polimerler, katkı maddeleri ile takviyelendirilmemiş ise, 

yüksek kalıp  çekme oranları (i.e. % 1-5) ile karakterize edilirler. Bu malzemelerden 

üretilen parçalarda enjeksiyondan sonrada bir çekme oluşmaktadır (Post shrinkage-

İkinci çekme). Bu polimerlerin mekanik, ısıl, elektrik özelliklerini arttırmak için 

katılan takviye malzemeleri, hem kalıplama sırasındaki, hemde sonrasındaki çekme 

oranlarını düşürür.  

2.2.1.4 Amorf yapılı ve kısmikristalin yapılı termoplastiklerin karĢılaĢtırılması 

Şekil 2.5‟de  PA66, POM (Delrin) ve PS için Sıcaklık ile özgül ısı değerlerinin 

değişimi verilmiştir. Kristal yapılı PA66 ve POM (Delrin) in eğrilerinde, kristal fazın 

eritilebilmesi için gerekli olan ilave ısıların oluşturduğu sıçramalar görülür iken, 

amorf yapılı PS te böyle bir sıçrama görülmemekte, buna karşılık Tg  sıcaklığında bir 

eğride bir eğim değişikliği gözlenmektedir. Bu eğrilerin altındaki alan malzemeyi 

kalıplama sıcaklığına getirebilmek için gerekli olan toplam enerjidir. Bu eğrilerden 

de görülebileceği gibi kristal yapılı polimerler amorf yapılılardan daha fazla enerji 

gerektirmektedir ve enjeksiyon makinalarındaki vida tasarımları kristal polimerler 

için farklı olmalıdır [4]. 
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ġekil 2.5: PA66, POM Ve PS İçin Sıcaklık İle Özgül Isı Değerlerinin Değişimi [4] 

Amorf (ABS) ve Kristal (PA6) yapılı iki polimerin bu özelliğini gösteren  katılaşma 

eğrileri Şekil 3.4 de gösterilmiştir. 

 

ġekil 2.6: Amorf(ABS) Ve Kristal(PA6) Yapılı Polimerlerin Katılaşma Davranışı.[4] 

Tablo 2.1 Amorf ve Kristal polimerlerin bazı temel farklılıklarını özetlemektedir.Bu 

farklılıkların iyi anlaşılması ile her iki kategorideki polimerin kalıplanma ve 

enjeksiyon yöntemlerindeki farklıkların nedenleri daha iyi anlaşılacaktır. 

Tablo 2.1: Amorf Ve Kısmi Kristalin Moleküler Yapılı Polimerlerin 

Karşılaştırılması [4] 

Polimer Tipi Amorf Kristal 

Özellikler   

Isıl Parametre Tg Tg,Tm 

Max. Kullanım 
Sıcaklığı 

Tg nin altında Tm altında 

Ö
zg

ü
l 

ıs
ı 

k
j/

k
g
.K

 

Sıcaklık  °C 

Erime Noktası 

İş
le

m
 S

ıc
ak

lı
ğ

ı 

Erime Bölgesi Katılaşma Bölgesi 



 13 

Özgül Hacim - 
Sıcaklık 

Sürekli Tm de Süreksiz 

Eriyik Vizkozitesi-
Sıcak. 

Yüksek Bağımlı Az Bağımlı 

İşleme -Enjeksiyon   

Katılaşma Tg  altında soğuma Tm altında kristalizasyon 

Tutma Basıncı Soğuma süresince azalan Kristalizasyon süresince sabit 

Yolluk girişindeki akış Doldurmadan sonra durur 
Kristalizasyonun sonuna kadar 

devam 

Kötü işleme(Enj.) da 
hatalar 

Aşırı sıkıştırma,gerilme 
çatlakları, çöküntü izleri 

Boşluklar, deformasyon, çöküntü 
izleri 

2.2.2. Termosetler ve elastomerler 

Termoplastikler en yaygın olarak kullanılan plastikler olmasına karşın bunun yanında 

başka gruplar da mevcuttur. Bu grupların en belirgin özelliği molekül zincirlerinin 

çarpraz bağlarla (köprü benzeri) bağlanmış olmasıdır. Bu türden plastiklere “çarpraz 

bağlı plastikler” denir. Elastomerler ve plastikler bu sınıfa giren plastiklerdir. Bu iki 

malzeme grubu birbirinden, birbirini takip eden çarpraz bağların çokluğu sayesinde 

ayrılır. Bu malzemelerin molekülleri sadece moleküllerarası kuvvetlerle değil aynı 

zamanda atomsal bağlarla birbirlerine bağlanmışlardır [1]. 

2.2.2.1 Elastomerler 

Elastomerlerin molekül zincirleri gelişi güzel bir diziliş gösterirler ve düşük oranda 

çarpraz bağ oluştururlar. Polimerlerin bu kategorisi az çarpraz bağlı olarak telaffuz 

edilebilir.  

Elastomerler oda sıcaklığında kauçuk gibi davranırlar. Elastomer içinde bulunan 

çarpraz bağlar molekül zincirlerinin birbirlerine göre hareketini oldukça önemli 

oranda engeller. Makromoleküllerdeki atomik bağlar gibi çarpraz bağdaki atomik 

bağlar da ancak çok yüksek sıcaklıkta parçalanabilir. Ancak sıcaklık düştüğünde 

tekrar bağ oluşması mümkün olmaz. Bu nedenle elastomerler ne erirler, ne de 

çözünürler. Molekül zincirleri çok az sayıda çarpraz bağ ile bağlandığı ve bu nedenle 

yağ ile benzin molekülleri gibi küçük moleküller zincirler arasındaki boşluklara 

girebileceği için elastomerler belli bir orana kadar şişme gösterebilirler [1]. 

2.2.2.2 Termosetler 

Bu katogorideki plastikler de molekül zincirleri düzensiz bir dağılım gösterir. 

Bununla birlikte elastomerlerin yapısı ile karşılaştırıldığında çarpraz bağ sayısında 
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bunlara göre çok büyük artış mevcuttur. Bu tip yoğun çarpraz bağlı molekül 

zincirlerinin oluşturduğu yapıya “termoset” denir.  

Oda sıcaklığında bu yoğun çarpraz bağlı moleküller çok sert ve sağlam olmasına 

karşın aynı zamanda kırılgandır. Termoplastiklerle karşılaştırıldığında ise termosetler 

termosetler çok daha az miktarda yumuşarlar. Elastomerler de olduğu gibi bunlar da 

erimez ve yoğun çarpraz bağlardan dolayı da hiçbir şekilde şişmez. Termoplastikler 

imalat prosesi esnasında kimyasal bir değişikliğe uğramamasına karşın termosetler 

proses sırasında kimyasal değişikliğe uğrarlar ve bunun sonucu olarak da kalıcı 

olarak çözünürlüklerini ve geçirgenliklerini kaybederler.  

Şekil 2.7‟de elastomer ve termoset malzemelerde makromoleküllerin düzenlenmesi 

şematik olarak gösterilmiştir [1]. 

 

ġekil 2.7: Elastomer Ve Termoset Malzemelerin Yapıları [1] 

Bu aşamada termoplastik ve termoset plastikler arasındaki farklılığı bir diyagram ile 

ortaya koymak faydalı olacaktır. Şekil 2.8 termoplastik ve termoset malzemelerin 

erime karakteristiklerini göstermektedir.  

ELASTOMERLER TERMOSETLER 

Az Çarpraz Bağlı 

Molekül Zincirleri 

Yoğun Çarpraz Bağlı 

Molekül Zincirleri 
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ġekil 2.8: Isı-Zaman Skalasında Termoplastik Ve Termoset Malzemelerin Erime 

Karakteristikleri [1] 

2.3. Bazı Önemli Termoplastik Malzemeler ve Özellikleri 

2.3.1. Poliamidler (PA) 

Poliamidlerin en sık kullanılanı nylon‟dur ve nylon 6, nylon 6,6 olmak üzere iki ana 

tipi bulunur (Sayılar, monomerde bulunan karbon atomu sayısını ifade eder).     

Tablo 2.2‟de nylon 6.6 için mekanik değerler verilmiştir. Nylon kuvvetli ve oldukça 

elastiktir. Mekanik özelliklerini 125 °C‟ye kadar rahatlıkla koruyabilir. Yataklar, 

dişliler gibi yüksek mukavemetin ve düşük sürtünmenin gerekli olduğu parçalarda, 

sıkça kullanılan bir malzemedir.  

Diğer bir “PA” grubu, aromatik poliamidler veya Kevlar olarak da bilinen 

aramidlerdir. Kevlar‟ı üstün kılan özelliği, çelikle aynı mukavemete, %20 daha az 

ağırlığa sahip olmasıdır [3,6]. 

Tablo 2.2: Poliamidlerin Özellikleri [3] 

Polimer   Nylon-6,6 [(CH2)6(CONH)2(CH2)4]n 

Sembol  PA-6,6 

Elastisite Modülü  700 MPa (100,000 lb/in
2
) 

Çekme Mukavemeti  70 MPa (10,000 lb/in
2
) 

Uzama  %300 

Erime Sıcaklığı  260°C (500°F) 

Özgül Ağırlığı  1.14 g/cm
3
  

Kristalinite Derecesi   Yüksek Kristalinite 

S
ıc

a
k

lı
k

 

S
ıc

a
k

lı
k

 a-) İşlemin başlangıcı 

b-) Erimiş haldeki Plastik 

c-) Plastik sert halde, fakat           

tekrar ısı ile yumuşayabilir 

a-) İşlemin başlangıcı 

b-) Erimiş haldeki 

plastik 

c-) Plastik kalıcı olarak 

sıvı halde 

 

a c 

c 

b 
b 

a 

Zaman Zaman 

TERMOPLASTĠK TERMOSET 
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2.3.1.1 Genel uygulama alanları 

Nylon 6 sert ve sağlam bir malzeme olması dolayısı ile birçok sanayi dalına hizmet 

etmektedir. Bunlar arasında makine konstrüksiyonu, inşaat makinaları, paketleme ve 

doldurma üniteleri, tekstil makinaları, gemi imalatı, otomotiv sanayii, madencilik, 

gıda sanyii, tıbbi cihazlar sayılabilir.  

Bu sanayi kollarında çeşitli silindirler, ip gericiler, ip olukları, kılavuz ve burçlu 

kaymalı yataklar, yatak segmanları, sevk yatakları, kayar bloklarve plakalar, aşınma 

şeritleri, koruma şeritleri, boru dirsekleri, konik ve normal dişli çarklar, helezon 

dişlisi, vana yatakları, kesme ve basma plakaları, seramik ve beton kalıplar ve benzer 

birçok uygulamada kullanılırlar [1]. 

2.3.2. Polikarbonat (PC) 

Polikarbonat, iyi mekanik özelliklerinin yanısıra, mükemmel sürtünme direncine 

sahiptir ve sertliği yüksek bir malzemedir. Isıl direnci en iyi olan termoplastiklerden 

biridir ve 125 °C‟ye kadar olan sıcaklıklarda kullanılabilir. Ayrıca şeffaf olup, aleve 

karşı da dayanıklıdır. Tablo 2.3‟te polikarbonat için mekanik değerler verilmiştir. 

[3,6] 

Tablo 2.3: Polikarbonatın Özellikleri [3] 

Polimer   Polikarbonat 

Sembol  PC 

Elastisite Modülü  2500 MPa (350,000 lb/in
2
) 

Çekme Mukavemeti  65 MPa (9500 lb/in
2
) 

Uzama  %110 

Erime Sıcaklığı  230°C (446°F) 

Özgül Ağırlığı  1.2 g/cm
3
 

Kristalinite Derecesi   Amorf 

2.3.3. Polietilen (PE) 

Düşük maliyeti ve kolay işlenebilirliği, polietileni tüm plastikler içinde en çok 

kullanılan yapmıştır. En genel olarak, düşük yoğunluklu (LDPE) ve yüksek 

yoğunluklu (HDPE) olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. LDPE, düşük kristalinite 

derecesine ve düşük yoğunluğa sahiptir. HDPE ise daha lineer bir yapıda olup, 

yüksek kristalinite derecesi derecesi ve yoğunluğa sahiptir. Bu özellikler HDPE‟yi, 

daha kuvvetli ve yüksek erime sıcaklığına sahip kılar. Her iki tip için mekanik 

özellikler Tablo 2.4‟te verilmiştir [3,6]. 
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Tablo 2.4: Polietilenin Özellikleri [3] 

Polimer   Polietilen 

Sembol  LDPE HDPE 

Elastisite Modülü  150 MPa (20,000 lb/in
2
) 700 MPa (100,000 lb/in

2
) 

Çekme Mukavemeti  15 MPa (2000 lb/in
2
) 30 MPa (4000 lb/in

2
) 

Uzama  %100-%500 %20-%100 

Erime Sıcaklığı  115°C (240°F) 135°C (275°F) 

Özgül Ağırlığı  0.92 g/cm
3 

0.96 g/cm
3 

Kristalinite Derecesi   %55 %92 

2.3.4. Polipropilen (PP) 

Polipropilen, özellikle enjeksiyon kalıplamada en sık kullanılan malzemelerden 

birisidir. Plastikler içinde en hafif olanıdır ve mukavemet-ağırlık oranı oldukça 

yüksektir. PP, yüksek erime noktasıyla sterilize edilen ürünlerin kullanımında, 

yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Mekanik özellikleri Tablo 2.5‟te verilmiş olan 

polipropilen, özel olarak bozulmadan uzun çevrimler çalışabilen, tek parça 

menteşelerde de kullanılmıştır [3,6]. 

Polipropilenin bir diğer avantajı, geri dönüşümle, mekanik özelliklerinin büyük 

ölçüde değişmemesidir. Özellikleri bir miktar düşse de diğer malzemelrle 

karşılaştırıldığında ilk özelliklerine yakın sonuçlar ortaya çıkarmaktadırlar. Ayrıca 

plastiklerden istenen renk uymu gibi özelliklerde polipropilen, geri dönüşümden 

sonra diğer malzemelere göre daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu da enjeksiyon 

prosesi esnasında oluşan temiz artıkların tekrar kullanımına olanak verdiğinden, 

polipropilen‟i sık kullanılan bir termoplastik yapmaktadır [3,7]. 

Tablo 2.5: Polipropilenin Özellikleri [3] 

Polimer   Polipropilen (C3H6)n 

Sembol  PP 

Elastisite Modülü  1400 MPa (200,000 lb/in
2
) 

Çekme Mukavemeti  35 MPa (5000 lb/in
2
) 

Uzama  %10-%500, katkılara bağlı 

Erime Sıcaklığı  176°C (349°F) 

Özgül Ağırlığı  0.9 g/cm
3
 

Kristalinite Derecesi   Yüksek 

2.3.5. Floraplastikler 

Başka hiçbir plastik malzemenin bir arada sahip olamadığı kimyasal direnç, nem ve 

ortam şartlarından etkilenmeme, esneklik, geniş çalışma sıcaklığı aralığı, düşük 

sürtünme katsayısı, yapışmayan yüzey (ıslanmama) ve üstün elektrik özelliklere 

sahip olan floraplastikler, insan vücüdundan uzaya kadar neredeyse tüm sektörlerde 
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kullanılmaktadır. Polimer kimyasındaki gelişmeler nedeni ile sayıları yediye ulaşan, 

ticari açıdan büyük öneme sahip bu plastik ailesinin ortak özelliği yapılarındaki 

karbon flor bağının özelliği ile yüksek kimyasal dayanım ve geniş çalışma sıcaklığı 

aralığına sahip olmalarıdır. PTFE adı verilen floraplastiğin diğer adı teflon‟dur. 

Tablo 2.6‟da teflon‟un özellikleri verilmiştir [1,3,6]. 

Tablo 2.6: Teflon‟un Özellikleri [3] 

Polimer   Politetrafloroetilen (C2F4)n 

Sembol  PTFE 

Elastisite Modülü  425 MPa (60,000 lb/in
2
) 

Çekme Mukavemeti  20 MPa (2500 lb/in
2
) 

Uzama  %100-%300 

Erime Sıcaklığı  327°C (620°F) 

Özgül Ağırlığı  2.2 g/cm
3
 

Kristalinite Derecesi   Yüksek, %95 

2.3.6. PolivinilKlorür (PVC) 

Polivinilklorür, PVC olarak ticari manada en sık kullanılan plastikler içindedir. PVC 

ısıya ve ışığa dayanıksız bir polimer olmasına karşın, çeşitli katkı maddeleriyle ortam 

şartlarına dayanıklı hale getirilir. Genellikle boru yapımında ve yiyecek sektöründe 

sıkça kullanılır. Tablo 2.7‟de PVC için özellikler verilmiştir.  

Tablo 2.7: PVC‟nin Özellikleri [3] 

Polimer   Polivinilklorür 

Sembol  PVC 

Elastisite Modülü  2800 MPa (400,000 lb/in
2
) 

Çekme Mukavemeti  40 MPa (6000 lb/in
2
) 

Uzama  %2 

Erime Sıcaklığı  212°C (414°F) 

Özgül Ağırlığı  1.4 g/cm
3
 

Kristalinite Derecesi   Amorf 

2.3.7. Poliesterler 

Poliesterler, karakteristik ester bağları (CO-O) ile oluşturulan polimerlerdir. Çarpraz 

bağların oluşup oluşmamasına göre, termoplastik veya termoset olabilirler. En sık 

kullanılan poliester Polietilentereflat‟tır (PET). PET için Tablo 2.8‟de bazı özellikler 

verilmiştir. Soğutma şekline göre amorf ya da yarıkristalin olabilir. Hızlı soğutulursa 

amorf bir yapı kazanır ve oldukça şeffaf bir hal alır. Poliester lifleri düşük nem alma 

oranına sahiptir [3,6]. 
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Tablo 2.8: Poliester‟in Özellikleri [3] 

Polimer   Polietilenteraflat (C2H4-C8H4O4)n 

Sembol  PET 

Elastisite Modülü  2300 MPa (325,000 lb/in
2
) 

Çekme Mukavemeti  55 MPa (8000 lb/in
2
) 

Uzama  %200 

Erime Sıcaklığı  265°C (509°F) 

Özgül Ağırlığı  1.3 g/cm
3
 

Kristalinite Derecesi   Amorf veya kristalin 

2.3.8. Akrilonitril-Butadien-Stiren (ABS) 

Üstün mekanik özellikleri yüzünden, mühendislik alanında sıkça kullanılır. ABS iki 

fazlı bir termoplastik olup, bir fazı sert polimer stiren-akrilonitril; diğer fazı da stiren-

butadien kopolimeridir. Plastiğe ismi, bu üç monomerin adından verilmiştir ve 

terpolimer içerisinde değişik oranlarda bulunurlar [3,6]. 

Tablo 2.9: ABS‟nin Özellikleri [3] 

Polimer   
Akrilonitril (C3H3N), Bütadien(C4H6) ve 
Stirenin (C8H8) terpolimeri 

Sembol  ABS 

Elastisite Modülü  2100 MPa (300,000 lb/in
2
) 

Çekme Mukavemeti  50 MPa (7000 lb/in
2
) 

Uzama  %10-%30 

Özgül Ağırlığı  1.06 g/cm
3
 

Kristalinite Derecesi   Amorf 

 

2.3.9. Asetaller 

Asetal formaldehitten hazırlanmış bir mühendislik polimeri olup, polioksimetilen 

(POM) olarak da adlandırılır. Yüksek katılık, mukavemet ve sertliğe sahiptir. Ayrıca 

yüksek erime sıcaklığı ve düşük nem alma özelliklerinin yanısıra, çözücüler 

tarafından çözülmezler. Bu özellikler asetal reçinelerini, otomotiv sektörü başta 

olmak üzere, birçok alanda metallere alternatif malzeme yapmıştır. Tablo 2.10‟da 

Asetal‟in bazı mekanik özellikleri verilmiştir [3,6]. 
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Tablo 2.10: Asetal‟in Özellikleri [3] 

Polimer   Polioksimetilen poliasetal (OCH2)n 

Sembol  POM 

Elastisite Modülü  3500 MPa (500,000 lb/in
2
) 

Çekme Mukavemeti  70 MPa (10,000 lb/in
2
) 

Uzama  %25-%75 

Erime Sıcaklığı  180°C (356°F) 

Özgül Ağırlığı  1.42 g/cm
3
 

Kristalinite Derecesi   %75 

2.3.10. Akrilikler 

Akrilikler, akrililik asitten (C3H4O2) türetilmiş polimerlerdir. Akrilikler içindeki en 

önemli termoplastik, polimetilmetakrilat (PMMA)‟dır ve plexiglas olarak bilinir. 

Plexiglas ile ilgili mekanik bilgiler Tablo 2.11‟de verilmiştir. PMMA, lineer bir 

polimer olup sindiyotaktiktir. Bu yüzden de amorf yapıdadır. En önemli 

özelliklerinden birisi optik uygulamalarda cama alterntif olmasını sağlayan 

saydamlık özelliğidir. Cama nazaran daha kötü bir çizilme direncine sahiptir. Diğer 

bir akrilik tipi, tekstil sanayiinde kullanılan poliakrilonitril (PAN)‟dır ve orlon adıyla 

da bilinir [3,6]. 

Tablo 2.11: Akrilik‟lerin Özellikleri 

Polimer   Polimetilmetakrilat (C3H8O2)n 

Sembol  PMMA 

Elastisite Modülü  2800 MPa (400,000 lb/in
2
) 

Çekme Mukavemeti  55 MPa (8000 lb/in
2
) 

Uzama  %5 

Erime Sıcaklığı  200°C (392°F) 

Özgül Ağırlığı  1.2 g/cm
3
 

Kristalinite Derecesi   Amorf 



 21 

3. PLASTĠK ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ 

Bu çalışmamızda kullanacağımız parçalar plastik enjeksiyon yöntemi ile imal 

edileceğinden bu sadece bu yöntem hakkında bilgi verilecektir.  

3.1. Enjeksiyonla Kalıplama Yöntemi 

Burada çok kısa olarak enjeksiyon yöntemi sırasında kalıpta meydana gelen  olaylara 

değinilecektir.Bir plastik parçanın tasarımı yapılırken sadece plastik malzemenin 

özellikleri değil parça kalitesini belirleyen enjeksiyon yönteminin parametreleri ve 

kalıbın özellikleri ile kalıp tasarımı da mutlaka  dikkate alınmalıdır.Bu nedenle bir 

plastik parçanın tasarımı sırasında tasarımcının polimer üreticisi,enjeksiyoncu ve 

kalıp tasarımcısı ile fikir alış verişinde bulunması istenilen kalite özelliklerindeki 

parçanın üretilebilmesi için bir ön şarttır. Tasarımcı enjeksiyonla kalıplama 

yöntemindeki parametrelerin parça özelliklerine önemli şekilde etki ettiğini 

bilmelidir.Aynı plastik malzemeden aynı  boyut ve geometride olan iki parçanın 

farklı yöntemlerle kalıplanması sonucu çekme oranları, iç gerilmeleri,boyutları farklı 

olan iki farklı parça elde edilecektir. Dolayısı ile tasarımcı enjeksiyon sırasındaki 

plastiğin kalıp içindeki davranışı ve meydana gelen olayları bilmek durumundadır 

3.1.1. Plastik enjeksiyon makinaları 

Plastik hammedeyi kontrollü bir biçimde akıcılaştırıp, bünyesindeki kalıba basınçla 

iletilmesini sağlayan ve soğuduktan sonra çıkarma işlemini gerçekleştiren makinaya, 

enjeksiyon makinası adı verilmektedir. Enjeksiyon makinasını, enjeksiyon kalıbı,  

enjeksiyon ünitesi, kapama ünitesi ve kalıp sıcaklık kontrol ünitesi oluşturur. 

Parçanın kalitesi, bu ürünlerin işleyişleri arasındaki etkileşime bağlıdır. [3] 

Genellikle termoplastiklere uygulanan bu yöntem termoset ve elastomer malzemelere 

de uygulanabilir. Enjeksiyon kalıplamada kullanılan cihazlar; küçük kapasiteli ve 

basit parçaların kalıplanmasında pistonlu, daha kaliteli ve fazla sayıda parçaların 

kalıplanmasında vidalı olmak üzere iki ana grupta imal edilirler. [1] 

Bir enjeksiyon makinası temel olarak aşağıdaki kısımlardan meydana gelir: 
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1. Eritme (hamurlaştırma) ünitesi 

2. Kapatma ünitesi 

3. Kalıp 

3.1.1.1 Pistonlu enjeksiyon makinaları 

Pistonlu makinalar malzemenin homojen ısıtılmaması sebebiyle birkaç gram 

ağırlığındaki çok küçük parça üretimi dışında günümüzde pek pek 

kullanılmamaktadır. Pistonlu makine kullanılması halinde silindirde yaklaşık 10 

dozajlık malzeme bulunur ve bu malzeme ısıtılarak eritilir. Şekil 3.1‟de pistonlu 

enjeksiyon makiasının basit bir şekli gösterilmiştir.  

 

ġekil 3.1: Pistonlu Enjeksiyon Makinası [1] 

Pistonlu enjeksiyon makinası ile yapılan işlemler şöyle özetlenebilir: 

İlk olarak kalıp kapatılır memeye yaklaştırılır (aynı anda erimiş malzeme sıkıştırılır) 

(Şekil 3.1 a). Daha sonra kalıba malzeme enjeksiyonu gerçekleştirilir (aynı anda 

sonraki dolgu için özel dolgu ayarı yapılır) (Şekil 3.1 b). En son olarak da piston geri 
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çekilir, dozaj ayarlı granüller silindire alınır, yolluk memeden koparılır, kalıp açılır 

ve parça kalıptan itilir (Şekil 3.1 c) [1]. 

3.1.1.2 Vidalı enjeksiyon makinaları 

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan eritme ünitesi vidalı enjeksiyon 

makinalarıdır. Bu makinalarda vida, aynı zamanda pistonun görevini de yapar. Şekil 

3.2‟de böyle bir sistem gösterilmektedir.  

 

ġekil 3.2: Vidalı enjeksiyon kalıp makinasının şematik gösterimi[4] 

Besleme ünitesine konan polimer, yerçekimi ile vidanın önüne gelir. Beseleme 

hunisine konacak malzemenin, nemden arındırılmış olması gerekmektedir. Aksi 

taktirde plastifikasyon sırasında oluşacak su buharı, malzeme özelliklerinin 

bozulmasına ve nihai ürünün bozuk çıkmasına neden olur. Bu sebeple plastik 

malzeme, huniye konmadan önce fırınlarda kurutulmalıdır [3]. 

Vida dönerken malzemeyi içine alır, aynı zamanda vidanın içinde bulunduğu silindir 

de ısıtılır. Alınan malzeme hacmi, vidanın önünde toplanan erimiş malzemenin karşı 

basıncı ile geri itilmesi sonucu ayarlı bir limit şaltere değmesi ile otomatik olarak 

durmsı sağlanır. Limit şalter makinanın enjeksiyon dozajını, huniden silindire alınan 

malzeme miktarını uygun olacak tarzda ayarlar. Enjeksiyon dozajı üretilen parçanın 

hacmine eşittir. Makinaya enjekte et komutu verilince vidanın dönmesi durdurulur ve 

vida enjeksiyon basıncı ile öne doğru itilir ve hamur halindeki malzeme silindirden 

kalıba doğru basılır. Bu hareket, kalıba giren malzeme malzeme miktarını da 

ayarladığından önemlidir [1,3]. 

Isıtma Bantları Vida 

Hidrolik motor 

ve dişli kutusu 

Huni 

Silindir 

Sabit Kapama 

Plakası 

Kalıp Boşluğu 

Hareketli 

Kapama Plakası Sabit 

Plaka 

Kapama 

Ünitesi 

Kapama Kalıp Enjeksiyon 
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Vidanın ucunda, Şekil 2.3‟te gösterildiği gibi bilyalı bir valf, enjeksiyon süresince 

geri tepmeyi önler. Oluşan basınç, malzemeyi geri kaçacak yönde zorladığından 

dolayı geri tepme valfleri kullanılmaktadır [8]. 

 

ġekil 3.3: Geri Tepme Valfi [8] 

Alternatif bir dizayn da, polimerin plastifikasyonu ve enjeksiyonu için birbirinden 

ayrı silindirler kullanılır. Bu tip makine Şekil 3.4‟de gösterilmiştir. Vidalı 

öngerilmeli makine ya da iki kademeli makine olarak adlandırılırlar. Plastik 

malzeme, hammadde olarak bir besleme hunisinden makinanın ilk kademesine iletilir 

[6]. 

 

ġekil 3.4: Vidalı Ön Eritme Ünitesi Olan Pistonlu Bir Enjeksiyon Makinası a-) Geri 

Tepme Falfi [1] 

İlk kademe silindirde, polimer bir vida yardımıyla eritilerek ileriye doğru aktarılır. 

Bu silindir, eriğiyi kalıp boşluğuna aktarmak için piston kullanan ikinci bir silindiri 

besler. Eski bir teknik olan pistonlu enjeksiyon makinaları artık yavaş yavaş 
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kullanımdan kalkmakadırlar. Bu makinalar basma ve basma ve eritme işlemini bir 

piston yardımıyla gerçekleştiröektedirler [3,6].  

Enjeksiyon makinalarında silindir boyutları ve vida tipi işlenecek polimer 

malzemeye ve üretim hızına bağlı olarak seçilmelidir. Enjeksiyon vidasının 

büyüklüğü genel olarak uzunluğunun vida çapına göre verilmesi ile belirtilir. 

Kullanılan değerler: 

L=18…24xD (D: 45, 60, 90,120 mm) [1] 

Kapama üniteleri mekanik, hidrolik ve hidromekanik olmak üzere üç ayrı tipte 

olabilir. Mekanik kapama ünitesi Şekil 2.5 a‟da gösterilmiştir. Bir aktuator 

yardımıyla ileri hareket ettirilen çarpraz linkler, bağlı oldukları plakayı kapanma 

konumuna doğru ittirilirler. Hareketin başlangıcında hız yüksektir. Ancak strok 

sonuna doğru hareket yavaşlar. Böylece belli bir noktada istenen hız ve kapama 

kuvvetini sağlamak mümkün olmaktadır. Mekanik kapama üniteleri, bir sonsuz vida-

elektrik motoru ya da hidrolik silindirlerle tahrik edilirler. Bu tip kapama üniteleri 

daha ziyade düşük tonajlı makinalarda tercih edilirler.  

 

ġekil 3.5: a-)Mekanik Kapama Ünitesi b-) Hidrolik Kapama Ünitesi [3] 

Şekil 2.5 b‟de gösterilen hidrolik kapama üniteleri, 150 ila 1000 ton gibi daha yüksek 

tonajlı makinalar için oldukça uygundur. Bu tip üniteler, strok boyunca verilen 

pozisyonlarda, kuvvetin istenilen düzeye ayarlanabilirliği yönünden daha elverişlidir.  
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Hidromekanik kapama üniteleri, yüksek tonajlar için dizayn edilmişlerdir. Bu 

sistemler 1000 tonun üzerindeki enjeksiyon makinalarında kullanılmaktadır  [3]. 

3.1.2. Enjeksiyon prosesi 

Bir enjeksiyon prosesi aşağğıdaki adımlardan oluşur.  

3.1.2.1 PlastikleĢmenin baĢlaması 

Vida dönerek plastik malzemenin doldurulduğu malzeme hünisinden ocağa 

(vida/silindir gövdesi içine) malzeme almakta,ocağın etrafındaki ısıtıcılar ve dönme 

hareketinin yarattığı sürtünme ile erimeye başlayan plastiği ileriye , meme boşluğuna 

doğru itmektedir. Vida bu işlemleri yaparken, meme boşluğuna dolan eriyik 

miktarının artmasıyla eksenel olarak geriye doğru hareket etmektedir.Bu hareket 

basılacak malın ağırlığına göre ayarlanan mal alma konumu değerine kadar devam 

eder. Bu enjeksiyon grubunun mal alma işlemidir. Bu sırada vida, makinanın hidrolik 

sisteminde bir “Geri Basınç” yaratmaktadır. Bu basınçın kalıp açılmadan önce 

kaldırılması, sıfırlanması gerekir. Vidanın hidrolik olarak yavaşca geri çekilmesi ile 

yapılan bu işleme “Eriyik Dekompresyonu”, “Geri Emme”, “Dekompresyon” 

terimleri kullanılmaktadır. Diğer bir deyiş ile geri basınç vidanın geri hareketine 

engel olarak malzemenin ısıtılmasını sağlamakta ve Geri basınçın değeri ayarlanarak 

plastik eriyiğin sıcaklığı kontrol edilebilmektedir.  

3.1.2.2 PlastikleĢmenin bitmesi 

Vidanın dönmesi durur, artık memede enjeksiyon yapmaya yetecek kadar malzeme 

vardır. 

3.1.2.3 Kalıbın kapatılması 

Makinanın mengene ünitesi (hidrolik veya mekanik olabilir) hareket ettirilerek 

kalıbın iki parçası birbiri üzerine kapatılır ve sıkılır. Mengenin kapama kuvveti 

daima enjeksiyon için gerekli olacak baskı kuvvetinden daha büyük olmalıdır. 

3.1.2.4 Enjeksiyonun baĢlaması 

Vida dönmeden eksenel olarak hidrolik piston yardımı ile ileri itilmekte ve eriyik 

plastiği kalıp boşluğuna doğru itmekte, yani enjekte etmektedir. Kalıp gözünü 

doldurmak için gerekli olan basınç, ”Enjeksiyon Basınçı” bu  sırada artmaktadır. 
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“Enjeksiyon Basıncı”, birinci basınç olarakta adlandırılmaktadır, kalıp gözünü 

doldurabilmek için eriyik malzemenin akışına gösterilen direncin yenilmesi için 

gerekli olan basınç olarakta adlandırılmaktadır.  Kalıp gözünün dolması esnasında 

basınç gittikçe artar, çünkü soğuyan plastiğin akışkanlık direnci artan vizkozite ile 

artmaktadır. Kalıp gözü hemen hemen dolarken veya yolluk girişi donmaya 

başlarken akışkanlığa direnç oldukça yüksektir ve vida bu oranda basınç veremez. 

Bu noktada hız kontroldan basınç kontrola geçilir. Bu nokta VPT(velocity pressure 

transfer point) hızdan basınça geçiş noktası olarak adlandırılır.  

3.1.2.5 Enjeksiyonun bitmesi ve parçanın soğuması 

Kalıp gözü tam olarak doldurulduktan sonra, plastik malzeme daha düşük 

sıcaklıktaki kalıpta soğumaya başlar ve çekme yapar, yani büzüşür. Bu çekmeyi 

önlemek için kalıp gözüne daha düşük basınçta biraz daha malzeme nakledilir. Bu 

safhaya ütüleme veya tutma basınçları safhası denilmektedir. Diğer bir deyişle 

enjeksiyon işleminin birinci safhasında kalıp gözü enjeksiyon basıncı ile tam olarak 

doldurulmak da, maksimum basınca ulaşıldıktan sonra daha düşük bir basınçta 

malzeme basılmaktadır. Bu basınç, ikinci basınç, tutma basıncı, ütüleme basıncı 

olarak da adlandırılır. Burada amaç kalıp gözü içindeki eriyik katılaşarak çekmeye 

uğrar iken plastiği basınç altında tutmaktadır. Bu konu bir sonraki bölümde daha 

ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

3.1.2.6 Parçanın kalıptan çıkarılması 

Kalıplanan parça yeterince soğuduktan sonra, kalıp mengene sisteminin yardımı ile 

açılır ve makinanın itici sistemi yardımı ile parça kalıptan çıkarılır.Parçanın kalıpta 

soğuması sırasında, vida geri çekilerek yeni malın plastikleştirmesi tamamlanmış ve 

makina bir sonraki baskıya hazır hale gelmiştir [4]. 

Enjeksiyon işleminin bu safhaları, Şekil 4.1‟de kalıp gözündeki basınçın zaman ile 

değişim diyagramında  gösterilmiştir. 
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ġekil 3.6:  Enjeksiyon İşleminde Kalıp Gözü Basıncı / Zaman Eğrisi. 

Enjeksiyon İşleminin Değişkenleri(Parametreleri) [4] 

3.1.3. Enjeksiyon prosesini etkileyen faktörler 

Enjeksiyon yönteminde kalıplama  prosesini 4 ana değişken (Sıcaklık-Basınç-Zaman 

ve Hız) kontrol etmektedir. Bu değişkenler aynı zamanda parça kalitesini de 

etkilemektedir. 

3.1.3.1 Sıcaklık 

Kalıp içine giren plastik malzemenin sıcaklığı ile kalıp sıcaklığı ve bu iki sıcaklık 

arasındaki ısı transferi sonucu parça şekillenmektedir. 

Malzemenin sıcaklığı ( Vida bölgeleri, Enj. Memesi), enjeksiyon malzemenin 

sıcaklığı polimer cinsine uygun ve uniform olmalıdır. Enjeksiyon meme ucundan 

akan malzeme sıcaklığı doğru olarak bilinmeli gerekiyor ise sıcaklık ölçer ile kontrol 

edilmelidir. Bu kontrol yöntemi için 30-30-30 yöntemi,  makinanın stabilize edilmesi 

için 30 dakika çalışmasına izin verilir, sıcaklık ölçer enjeksiyon makinasının 

ısıtıcısına 30 saniye ön ısıtma yapacak şekilde temas ettirilir, sıcaklık ölçer daha 

sonra eriyik birikintisinin içine sokulur ve ölçüm değeri  30 saniye sonra yapılır. 

Optik pirometre ölçümleri ışık ve renk ten etkileneceğinden çok dikkatli 

değerlendirilmelidir. 
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Kalıp sıcaklığı, ideal kalıp sıcaklığı polimer üreticisinin belirlediği sıcaklıktır. Bu 

sıcaklık   parça dayanımı ve çevrim zamanı arasındaki en iyi dengeyi 

verecektir.Kalıp sıcaklığı, prensip olarak erkek ve dişi taraflarda aynı 

olmalıdır.Ancak bazı özel durumlarda bir tarafın sıcaklığı faklı seçilebilir. Hiç bir 

zaman unutulmamalıdır ki kalıp bir ısı eşanşörü görevini yapmalıdır [4]. 

Plastikle kalıplanmış komponentlerde yüksel ısıl genleşme katsayılarına bağlı olarak, 

soğuma fazı sırasında önemli çekme etkileri görülür. Yarıkristalin polimerler 

çekmeye daha meyillidirler. Çekme 2 numaralı formülle bulunabilir.  

*

*

L

LL
S


  (2) 

L
*
 kalıbın herhangi bir doğrusal ölçüsünü, L ise parçanın L

*
‟a denk gelen kısmında 

standart sıcaklık ve basınç durumundaki ölçüsünü belirtir.  

Bazı malzemeler için erime sıcaklığı ve çekme değerleri Tablo 3.1‟de verilmiştir.  

Tablo 3.1: Bazı Malzemeler İçin Erime Sıcaklıkları Ve Çekme Değerleri [9] 

 

 

 

AMORF TERMOPLASTİKLER 

 

ISO 

Sembolü 

 

Erime  

Sıcaklık 

Aralığı 
o
C 

 

 

Kalıpta 

Çekme 

Oranı  % 

 ABS 170 - 200 0,4 - 0,7 

 PS 130 - 160 0,3 - 0,6 

 SB 130 - 160 0,3 - 0,6 

 SAN 140 - 170 0,4 - 0,6 

 CA 130 - 170 0,3 - 0,7 

 CAB 130 - 170 0,3 - 0,7 

 CP 130 - 170 0,3 - 0,7 

 PC 220 - 260 0,5 - 08 

 PMMA 150 - 180 0,4 - 0,8 

 PPO 240 - 270 0,5 - 0,8 

 PVC 130 - 160 0,4 - 0,8 

    

 

KRİSTAL TERMOPLASTİKLER 

ISO 

Sembolü 

Erime  

Sıcaklık 

Aralığı 
O
c 

Kalıpta 

Çekme 

Oranı  % 

 PE ~130 1,5 - 4 

 PP ~165 1 - 2,5 

 PA66 ~255 1,2 - 2,5 

 PA6 ~220 0,8 - 2 

 PA610 ~220 0,8 - 2 

 POM ~165 1,5, - 3,5 

 PBTP ~225 1,2 - 2,8 

 PETP ~255 1,2 - 2 

 FEP ~270 3,5 - 5 
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3.1.3.2 Basınç (enjeksiyon, ütüleme) 

Enjeksiyon basıncı ile plastik malzeme kalıb gözüne girmeye zorlanır, ütüleme 

basıncı ile sıkıştırılır  ve soğumaya bırakılır. Bu arada eğer ütüleme basıncı kaldırılır 

ise ında plastik hala sıvı fazda olduğundan bir önceki geometrisine dönmek ister. 

Ütüleme basıncı yeteri kadar tutulmaz ise, plastiğin çekmesi sonucu parçada 

boşluklar oluşabileceği gibi, parça yüzeyinde çöküntü izleri oluşacaktır. Enjeksiyon 

işleminde kalıp gözüne etki eden basınçların, makina hidrolik basıncından farklı 

olduğuna dikkat edilmelidir. Hidrolik basınç makinasına göre 8/1 veya 12/1 bir oran 

ile enjeksiyon meme ucuna gelmektedir. Aynı kalıp farklı basınç katsayısı olan 

enjeksiyon makinalarında, aynı hidrolik basınç değerleri ile faklı özelliklerde ki 

parçalar üretebilir [4]. 

Bazı malzemeler için gerekli enjeksiyon basınçları Tablo 3.1‟de verilmiştir. Azami 

enjeksiyon basıncı, yaklaşık olarak Tablo 3.2‟de verilen değerlerin 1,2 katıdır [9]. 

Tablo 3.2: Enjeksiyon Basınçları [9] 
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3.1.3.3 Zaman 

Bir enjeksiyonun toplam çevrim süresi kalıp açmadan (veya kapamadan) kalıp 

açmaya geçen süredir. Bu süre daha öncede görüldüğü gibi enjeksiyon (kalıp 

gözünün doldurulması), ütüleme (plastik parçanın sıkıştırılması) ve soğuma (plastik 

parçanın iticiler ile deforme edilmeyecek duruma kadar katılaşması) süreleri ile  

kalip acma,iticileri vurdurma ve kalip kapanma surelerinden oluşmaktadır.  

Enjeksiyon süresi genellikle saniyeler mertebesinde olup, kalıp gözleri ve yollukların 

çok kısa sürede doldurulması için geçmektedir. 

Ütüleme süresi plastik parçadaki çekmeleri, boşluk ve çöküntüleri önleyecek kadar 

uzun tutulmalı ve bu süre yolluk girişinin donması ile tesbit edilmelidir. Çeşitli 

ütüleme sürelerinde parça ağırlığı tartılarak yolluk girişinin donma süresi bulunur. 

Soğutma süresi parçanın itici izleri ile bozulmayacak durumuna kadar tutulmalıdır. 

Yüksek verimlilik ve düşük maliyetler için bütün zamanlar minimize edilmelidir.  

3.1.3.4 Hız (enjeksiyon hızı, vida devri) 

Yüksek kalıp doldurma hızları, yüksek moleküler oryantasyonu ve düşük vizkosite 

değerleri sağlar. Buda yüksek enjeksiyon hızları ile kalıp boşluğunun çok iyi eriyik 

haline gelmiş malzemeyle dolmasına sebep olur. Bu şekilde katılaşma öncesi 

yapısında artık gerilme olmayan ideal yapıdaki parçayı ortaya çıkatır. Hızlı dolumla 

iyi parça üretebilmek için diğer değişkenlerinde dengeli ve kontrol altında tutulması 

gerekir. Diğer taraftan çok küçük yolluk girişleri ile yüksek enjeksiyon hızları 

parçada kozmetik ve mekanik hatalara neden olabilir. Kalıp boşluğunun nasıl 

doldurulduğunu anlamak için, bilinmesi gereken en önemli şey hız ve vizkosite 

arasındaki ilişkidir. Eriyik ne kadar hızlı giderse o kadar incelir. Eğer enjeksiyon 

sırasında malzeme yavaşlarsa, vizkosite hemen artacaktır. Bugün kü enjeksiyon 

makinalarında, enjeksiyon hız profilini programlamakta mümkündür.  

Plastik malzemeye her seferinde aynı değerlerdeki  üretim şartları uygulanirsa, 

genellikle aynı kalitedeki parça elde edilir. Bu gerçekleştirebilmek için de enjeksiyon 

testleri sırasında çok iyi kayıt tutulmalıdır. 

Plastik malzemenin enjeksiyon yöntemi ile kalıplanması sırasındaki olaylar kısaca 

aşağıda ele alınmıştır: 
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 Plastik enjeksiyon işleminde, makinaya bağlanan ve plastik eriyik 

sıcaklığından daha düşük bir sıcaklığa ısıtılan kalıbın içine, enjeksiyon 

makinasının vidasında eritilmiş plastik malzeme belli bir hız ve basınçla 

püskürtülmekte (kalıbın enjeksiyon / besleme sistemi), plastik malzeme kalıp 

içinde donarak katılaşmakta (kalıbın soğutma sistemi) ve kalıp açılarak parça 

çıkarılmaktadır ( kalıbın itici sistemi). 

 Polimerin kalıp içindeki akışı sırasında, kalıp bir ısı ejanşörü görevini 

yapmakta ve  kalıptaki soğutma sayesinde polimer katılaştırılarak  istenilen 

formdaki parçanın oluşması sağlanmaktadır [4]. 

3.1.4. Enjeksiyon kalıp türleri 

Silindir içindeki plastik malzemenin erimesine ve enjeksiyona hazır hale gelmesine, 

plastifikasyon denir. Enjeksiyon kalıbı, enjeksiyon basıncına karşı koyabilmek için 

sıkıca kapanıp kilitlendikten sonra, plastikleşmiş malzeme, kalıp boşluğuna doğru 

basınçla sıkıştırılır. Dişi ve erkek kalıp arasında kalan ve malzemenin istenen şekli 

aldığı kısma, kalıp boşluğu denir. Kalıp açıldığında, dişi ve erkek kalıpların birleşme 

yüzeylerini oluşturan dış hat, kalıp ayrım çizgisidir. Genel olarak bir enjeksiyon 

kalıbının bileşenleri Şekil 3.7‟de gösterilmiştir.  

 

ġekil 3.7: Enjeksiyon Kalıp Bileşenleri  [1] 
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Enjeksiyon kalıp dizaynı, kullanılan plstiğe göre değişebilir. Enjeksiyon kalıpları 

termoset ve termoplastik malzemeler için kullanılabilir. Termoset malzeme için 

tasarlanan kalıplar, plastik malzemeden daha yüksek sıcaklıkta tutulmalıdır. Böylece 

termosetler için gerekli olan olgunlaşma süresi boyunca, gereken sıcaklık sağlansın. 

Termoplastik malzemeler içinse kalıp sıcaklığı, eriğiyin kalıba giriş sıcaklığından 

daha düşük olmalıdır [10]. 

3.1.4.1 Ġki plakalı kalıplar 

Kalıp boşlıkları bir plaka üzerine monte edilir ve diğer plaka bu plaka üzerine 

kapanır. Merkezi bir dikey yolluk sabit bir plakaya işlenir. Hareketli kısım gereken 

kapama kuvvetini sağlar ve itici sistemlerini çalıştırır. Şekil 3.7‟de gösterilen bu tip 

kalıplar, enjeksiyon kalıpçılığındaki en temel dizayndır.  

3.1.4.2 Üç plakalı kalıplar 

Çok gözlü kalıplar için tasarlanan bu tipte, ayrıca bir hareketli plaka daha bulunur. 

Merkezi veya eksenel kaçık yolluklar, bu tip dizaynda kullanılabilirler. Genellikle 

bu yöntemin verimli çalışabilmesi için, birden fazla yolluk sisteminin kullanılması 

zorunluluğu vardır. Şekil 3.2‟de üç plakalı bir kalıp tasarımı görülmektedir [11]. 

 

ġekil 3.8: Üç Plakalı Kalıp Resmi 
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3.1.4.3 Ayrık kalıplar 

Normal bir operasyonla üretilemeyecek maçalı parçalarda, üretim adetleri düşükse 

veya prototip yapılması amaçlanıyorsa, kalıp içinde ayrı parçalar dizayn edilir. 

Bunlar parça ile birlikte kalıptan çıkarıldıktan sonra elle ayrılırlar  [10]. 

3.1.4.4 Yatay veya açılı hareketli kalıplar 

Bu tip dizaynlarda, erkek kalıpta, pres tarafından hareket ettirilmesi mümkün 

olmayan kısımların hareketi amaçlanır. Kam millerinin veya açılı pimlerin 

kullanımıyla, kalıp elemanlarının ikincil bir hareket kazanması sağlanır. Bu ikincil 

hareket pnömatik veya hidrolik silindirler yardımıyla gerçekleştirilir. Şekil 3.9‟da 

tipik bir yatay hareketli klaıp gösterilmiştir.  

 

ġekil 3.9: Yatay Hareketli Kalıp [10] 

3.1.4.5 Sıcak yolluklu kalıplar 

İdeal bir enjeksiyon prosesinde, kalıplanan parçanın mümkün olduğunca üniform 

yoğunlıkta, yolluklardan ve çapaklardan arındırılmış bir şekilde çıkması istenir. Bu 

sayede sağlanan malzeme tasarrufu azımsanamayacak düzeylerdedir. Sıcak yolluk 

sistemli kalıplarda, yolluk etrafına yerleştirilen elektrikli ısıtıcılar, yolluğun belli bir 

sıcaklıkta tutulmasını sağlayarak yollukların parçayla çıkmasını önler ve malzeme 

tasarrufu sağlar. Bu tip kalıpların dizaynı daha karmaşık olduğundan daha 
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pahalıdırlar ve ciddi tecrube gerektirirler. Parça çıktıktan sonra çapaklarınve 

yollukların temizlenmesi için gereken işçilik masrafları düşmektedir [11]. 

3.1.4.6 Yarı otomatik kalıplar 

Bu tip kalıplarda kalıplanan parça pres açıldığında otomatik olarak dışarı alınır. 

İşçilik maliyetlerinin ve çevrim süresinin düşürülmesi bu tip kalıplarla mümkün 

olmaktadır. Bu kalıplarla çalışan işçilerin yapması gereken, parça çıkarıldıktan sonra 

çapakların ve yollukların temizleme işlemi ve presin açılıp kapanmasını 

sağlamaktadır.  

3.1.4.7 Otomatik kalıplar 

Yarı otomatiklerden farklı olarak bu çeşit kalıplarda ek olarak bazı mekanik 

donanımlar sayesinde tüm operasyonlar otomatiktir. Ancak bu tip kalıplar sadece 

otomatik preslerle kullanılabilirler [10]. 
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4. PLASTĠK PARÇA TASARIM SÜRECĠ ve ENJEKSĠYONLA  

KALIPLAMDA TASARIM ESASLARI 

Plastik parçanın tasarımına başlamadan önce tasarımcının, tasarımı yapılacak parça 

ile ilgili  bir ön inceleme etüd yapması, tüm müşteri beklentilerini saptaması, tasarımı 

ile ilgili belirli noktaları gözden geçirmesi ve bütün soruların cevabını  bulması,  

parça tasarımnı kolaylaştıracak ve tasarım sırasındaki geri dönüşleri önleyerek 

tasarım süresini de  çok kısaltacaktır. Tüm bu incelemelerin tasarımın başında 

yapılması ile  parçanın tüm tasarım kriterleri önceden belirlenmiş olacağından, 

CAD‟de tasarıma başlanıldığında parça tasarımı durmalar ve araştırmalar olmadan 

kesintisiz olarak devam edebilecektir. Tüm bu incelemelerin parça ile ilgili diğer tüm 

birimlerle birlikte yapılması, diğer bir deyişle bu birimlerin de tasarıma katılması 

sağlıklı bir tasarım için gereklidir. Unutulmamalıdır ki yeni bir tasarım için 

yaratıcılığın yanında koordinasyon da gerektirmektedir. 

Yapılan çalışmada üretilecek olan plastik parçalar enjeksiyon kalıplama yöntemi ile 

üretileceğinden, tasarlanan parçaların enjeksiyonla kalıplamaya uygun tasarlanması 

gerekmektedir. CAD‟te yapılan tasarımın fonksiyonelliği ve estetiğinin yanında 

parçanın enjeksiyon yöntemi ile üretileceğini ve son montaj bandındaki montajını 

düşünerek, tasarımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğer tasarlanan parça 

enjeksiyonla kalıplamaya uygun bir şekilde tasarlanmazsa bazı çeşitli problemler 

ortaya çıkacaktır. Bu problemlerden bazıları şunlar olabilir: 

 Yetersiz verilmiş veya unutulmuş kalıp çıkış açıları,özellikle parça üzerinde 

yüzey deseni (texture) var ise veya kaba işlenmiş kalıp yüzeyleri söz konusu 

ise, parçanın kalıptan çıkarılmasını zorlaştıracak ve parçanın kalıptan iticiler 

ile çıkarılır iken  deforme olmasına,yüzey kalitesinin bozulmasına sonuç 

olarakta parça kalitesinin düşmesine neden olacaktır. 

 Parçanın tasarımı sırasında belirlenmesi gereken  kalıp ayrılma hattının 

konumu ve bu hat üzerindeki alıştırma yüzeylerinin  büyüklüğü, adedi ve tipi 

(düzlemsel,  silindirik, karmaşık geometri, vb.) kalıp imalatını ve kaliteli 

parça üretimini etkileyecektir. Parça üzerinde seçilecek kalıp ayrılma 
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hatlarının konumları, çapak olasılığı dikkate alınarak saptanmalı ve çapağı 

önleyeci tedbirler parça tasarımında ele alınmalıdır. 

 İç  ve/veya dış maça gerektirecek parça ayrıtları, kalıp tasarımını ve imalatını 

zorlaştıracaktır.Bu ayrıtların maçasız olarak oluşturulabilmesi parça tasarımı 

sırasında araştırılmış olmalıdır. 

4.1. Ön Tasarım 

Yeni bir parçanın tasarımına başlamadan önce, tasarımcının parça ile ilgili belirli 

noktaları bir sistematik içinde gözden geçirmesi ve bu parça ile ilgili tüm soruların  

cevabını  bilmesi, anlaması parça tasarımnı kolaylaştıracak ve tasarım sırasındaki 

duruşları ve araştırmaları ortadan kaldıracaktır. CAD ortamında çizime ve tasarıma 

başlamadan önce, tasarımcının yaratacağı parçayı düşünerek,  

 parçanın üründeki fonksiyonlarını,  

 parçanın tüm kullanıcı ve müşteri beklentilerini,  

 kullanılma şeklini,  

 çalışma ortamını,  

 öngörülen ömrünü  

dikkate alarak tasarım prensiplerini ve kriterlerini belirleyip tasarımını  önceden 

planlamış olması başarılı bir tasarımın gerçekleştirilebilmesi için çok önemlidir. 

Parçanın tasarımına başlamadan önce karar verilmesi gereken bazı kriterler vardır. 

Bunlar aşağıda verilmiştir.  

4.1.1. Parça tasarımının gerekçesi 

Tasarlanacak plastik parçanın bir tasarım gerekçesi ve bazı fonksiyonları olmalıdır. 

Bu şimdiye kadar hiç örneği bulunmayan, ilk defa tasarımlandırılacak tamamen yeni 

bir parça olabileceği gibi, mevcut bir parçanın benzerini daha güzel, daha kaliteli, 

daha ucuz olarak yeniden yaratmak (redesign) veya mevcut bir parçanın yerine 

geçebilecek daha fonksiyonel, daha ucuz yeni bir parça yaratmak da olabilir. 

Yepyeni bir ürün için ilk defa tasarımlandırılacak bir parçanın hiç bir benzer örneği 

yoktur ve ilk defa yaratılacağı için tasarım kriterlerinin/prensiplerinin çok iyi analiz 

edilmesi gerekir. 

Ucuzlatma gerekçesi ile tasarımlandırılacak bir parça da ise, 
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 Daha ucuz bir malzeme kullanımı, 

 Malzeme miktarının azaltılması, 

 Enjeksiyon baskı süresinin azaltılması, 

 Montajının basitleştirilip montaj süresinin azaltılması, 

 Parçaya daha fazla fonksiyon yüklenerek montajdaki parça adedinin 

azaltılması  

temel maddeler olarak incelenmeli ve tasarım kriterleri parça kalitesini azaltmadan 

bu hedeflere göre saptanmalıdır. 

İyileştirme gerekçesi ile tasarımlandırılacak bir parçada ise, 

 Görünüm kalitesinin iyileştirilmesi, 

 Parça ömrünün, mukavemetinin artırılması, 

 Montajın kolaylaştırılması, 

 Müşteri için Kullanım kolaylığı getirilmesi, 

 Mevcut problemlerin ortadan kaldırılması, 

ana maddeler olarak incelenmeli, aynı zamanda parça kalitesini artıracak ve maliyeti 

düşürecek tasarım kriterleri saptanmalıdır.  

4.1.2. Parçanın üründeki kullanım adedi ve öngörülen üretim adedi 

Ssipariş edilecek kalıptaki göz adedine ve kalıpta kullanılacak çelik tiplerine karar 

verebilmek için tasarımcı tarafından bilinmelidir. Tasarımlandırılan parça için kalıp 

göz adedi tipik olarak belli değil ise en uygun kalıp göz adedinin saptanması gerekir.  

4.1.3. Parçanın kullanım gerekçesi 

Tasarımcı parçasının ne için kullanıldığını, fonksiyonlarını bu parçanın üründe 

kullanılmasına gerçekten gerek olup olmadığını, parçanın üründeki fonksiyonunu 

tasarıma başlamadan önce sorgulamalıdır. Bazı durumlarda gereksiz yere bağlantı 

parçaları veya gövde ve kapak tasarlamak yerine iki parça arasında hınge bağlantısı 

kullanmak göz ardı edilmemelidir. Parçanın tüm müşterileri açısından beklentileri ve 

fonksiyonları düşünülerek bir değerlendirme notu yazılmalı ve parça tasarım 

dosyasına konulmalıdır.  
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4.1.4. Parça ile ilgili son kullanıcı talepleri 

Ürünün müşterisi bu parça ile hiç ilgili olmayabilir veya parça ile bir şekilde bir 

ilişkisi vardır. Müşteri bu parçanın kullanıcısı ise aşağıdaki soruların cevaplanması 

gerekir. 

 Parça nasıl kullanılacaktır ? 

 Parça nerede,hangi ortamda kullanılacaktır ? 

 Parça kullanıcısının eğitim ve kültür seviyesi nedir ? 

 Kötü kullanım durumunda, parça kullanıcısına herhangi bir tehlike veya 

yaralanma yaratabilir mi ? 

 Parça kullanım şekli nedir ? ( Bir kerelik, Ürün ömrü boyunca aralıklarla 

veya çok sık kullanım) 

Bu ve benzer soruların cevaplanması ile parçanın kullanıcı açısından incelenmesi ve 

bu değerlendirmelere göre tasarımın yapılması gerekir. Örnek olarak son kullanıcı bu 

parçayı elle tutacak ise, kalıp ayrılma hattındaki olası çapaklar elini kesmemeli, 

kullanımı kolay olmalı, kir tutmamalı ve temizlenmesi kolay olmalı, ergonomik 

kurallara uymalı, kolay taşınabilmeli gibi son kullanıcı açısından olası parça 

özellikleri çıkarılmalı ve kayıt edilmelidir ki tasarımın ilerki safhalarında bu 

özellikler gözden kaçırılmasın. 

4.1.5. Patent araĢtırması 

Parça ile ilgili patent sınırlamaları olup olmadığı, özellikle bench mark edilen 

ürünlerde benzer parça tasarımları var ise , tasarım  bürosuna müracaat edilerek 

araştırılmalıdır. 

 Parçadan beklenilen Standart Sınırlamalarının olup olmadığı , üründen beklenilen 

standartlar incelenerek ve ürün için verilen bu standartlar parça bazına indirilmelidir. 

Deterjana dayanıklık, Sıcakta ve nemde çalışma şartları, finger test e uygun 

havalandırma kanal aralıklarının boyutları, izolasyon özelliği, yanmazlık, aşınma 

mukavemeti, yorulma mukavemeti gibi özellikler standartların bir gereği olarak 

parçadan beklenebilir. Tüm bu özelliklerin tipi ve kantitatif değerleri çıkarılarak 

kayıd edilmelidir.  
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4.1.6. Kalıp ayrılma hattının konumu 

Özelliklede dış görünüm parçaları için görünen ve görünmeyen yüzeylerin 

belirlenmesi parça kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. Yanlış seçilen 

kalıp ayrılma hattı, parçanın seri üretiminde çapak oluşmasına neden olabilir. 

Görünen yüzeylerdeki çapaklar parça kozmetik kalitesini düşürür iken, vida bağlantı 

bosslarındaki çapaklar montaj sorunları yaratabilir. Görünen yüzeylerdeki kalıp 

ayrılma izini ve çapağı gizlemek için parça et kalınlığında 0.2mm kaçıklık 

uygulamak bazı durumlarda iyi bir çözümdür. Yanlış konumlandırılmış bir kalıp 

ayrılma hattı ve dolayısı ile iticilerin konumları parçanın kalıptan çıkarılması 

sırasında parçada deformasyona, itici izlerine neden olarak parça kalitesini 

düşürebilir. 

Bazı durumlarda, snap tırnaklarında olduğu gibi,kademeli kalıp ayrılma hattı 

kullanmak kalıpta maça gereksinimini ortadan kaldıracaktır. 

Tasarıma başlamadan önce ve tasarım süresince kalıp ayrılma hattının (yüzeylerinin) 

seçimi ve parçanın belirli bölgelerindeki konumu daima basit krokilerle göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu taslaklar parça tasarım dosyasında saklanılmalıdır. 

4.1.7. Malzeme seçimi 

Tasarımlandırılacak parçanın malzemesi, benzer parçalardaki uygulamalar ile belli 

değil ise veya geliştirme / ucuzlatma yapılması planlanıyor ise, malzeme seçimi 

dikkatle değerlendirilmelidir. Malzeme seçiminde dikkate alınması gereken  önemli  

kriterler aşağıda başlıklar olarak verilmiştir. 

4.1.7.1 Zorlanmalar (kuvvetler) açısından 

Parçanın fonksiyonel çalışması sırasındaki: 

 Zorlanmaların (Yüklenmelerin) tipi (çekme, basma ,eğilme, burulma 

kuvvetleri) ve mertebesi, 

 Yüklenmenin hızı, süresi, frekansı, Statik veya Dinamik ayırımı 

 Darbeler, 

 Yorulma, 

 Aşınma 
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4.1.7.2 ÇalıĢma ortamı ve etkenleri açısından 

 Dış veya iç ortam ayrımı, 

 Sıcaklıklar (Min …. Max …… ,   Sürekli  /  Periodik) 

 Ortamdaki etkenler (kimyasallar, nem, temizlik malzemeleri, gaz, yağlar, 

U/V ışınları) 

 Bu etkenlerin frekansı 

4.1.7.3 Özel talepler 

 Renk ve homojenliği, 

 Şeffaflık, 

 Boyanabilme, 

 Kaplanabilme, 

 Boyut ve Çarpılma/Çekme toleransları, 

 Yanmazlık, 

 Elektriksel Direnç, vb. 

Bu kriterler dikkate alınarak, polimer üreticisi firmaların kataloglarında ki plastik 

malzemelerin özelliklerine göre uygun malzeme seçilir. Ayrıca seçilen Malzemesinin 

Enjeksiyon Özellikleri için de polimer üreticisi firmanın kataloglarına bakılmalı, bu 

kataloglarda bu bilgiler yok ise üretici firmadan seçilen malzemenin enjeksiyon 

özellikleri temin edilmelidir.  Tasarımcı kullandığı veya seçtiği malzemenin 

enjeksiyon özelliklerini diğer bir deyiş ile kalıp içindeki davranışını ve akış 

özelliklerini mutlaka bilmek öğrenmek durumundadır.  

4.1.8. Benchmark çalıĢması 

Parçanın tasarımına başlanılmadan önce rakip ürünlerdeki benzer en az üç parça 

üzerinde Bench Mark çalışması yapılmalı, benzer parçaların üstünlükleri, zayıf 

tarafları, özellikleri incelenmeli ve bu çalışma mutlaka bir rapor ile belgelenmelidir.  

Bu raporda referans olarak alınan benzer parçaların  

 Malzemesi ve Maliyeti,  

 Fonksiyonları,  

 Et Kalınlığı,  

 Çarpılma/Burulma (Warpage) toleransları,  
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 Yolluk giriş tipleri / adetleri,  

 Kullanılmış İtici Tipleri ve konumları,  

 Kalıp ayrılma yüzeylerinin konumlandırılması,  

 Maçalar ve Kalıp Konstrüksiyonu,  

 Montaj Şekli Yöntemi,  

 İlave Prosesler (Kaynak, yapıştırma,  boyama ,baskılar )  

 dikkate alınmalı ve karşılaştırılmalıdır [4]. 

4.2. Enjeksiyonla Kalıplamada Parça Tasarım Esasları 

Enjeksiyonla kalıplanması düşünülen bir parçada, tasarımcı, aşağıda belirtilen 

oğrultusunda tasarım yapmalıdır. 

4.2.1. Parçanın fonksiyonelliğini maksimize etmek 

Enjeksiyonla kalıplama oldukça pahalı bir üretim yöntemi olduğu için tasarım 

mühendisi herbir parçayı en fazla fonsiyon yerine getirebilecek şekilde 

tasarlamalıdır. Şekil 4.1‟de sactan ve plastikten yapılmış bir elektronik elemanın kutu 

dizaynları arasındaki fark gösterilmiştir [1]. 

 

ġekil 4.1: Bir Elektrnik Ünitenin Sactan Ve Plastikten Yapılmış Kutu Tasarımı [12] 

Sac Metal 

Enjeksiyon Parça 
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4.2.2. Malzeme seçiminde optimizasyon 

Tasarlanan parçanın fonksiyonelliği işletme şartları, maliyetteki kısıtlamalar ve 

istenebilecek diğer şartlar esas alınarak söz konusu eleman için uygun olabilecek 

malzemelere karar verilmelidir.  

4.2.3. Kullanılan malzeme miktarını minimize etmek 

Genellkile yapısal, fonksiyonel, görünüm ve kalıplama gereksinimlerini karşılayacak 

minimum malzeme hacmi en iyi çözümdür. Bu işlem talaş kaldırma işleminin tam 

tersi olarak düşünülebilir. Talaş kaldırmaişleminde parça boyutlarına uygun bir kütük 

işlenerek şekillendirme yapılır. Burada oldukça büyük bir malzeme kaybı söz 

konusudur. Şekil 4.2‟de bu iki işlem arasındaki fark çok açık olarak görülmektedir 

[1]. 

 

 

ġekil 4.2: Talaşlı İmalat Ve Enjeksiyonla Kalıplama İşlemlerinde Malzeme 

Kayıpları [1,12,13] 

       Talaşlı İmalat İle               Enjeksiyon Kalıplama ile 
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5. BUZDOLABI KAPI TASARIMI 

Tasarlanan sistemin dış görünüşü Endüstriyel Tasarım Bölümünden gelmiştir. 

Bizden istenen, bu görünüşe uygun olarak çalışan bir sistem üretmemizdir. 

Tasarlanan sistem, buzdolabı kapısı üstünde bulunan ikinci bir kapı 

konstrüksiyonudur. İçecekler gibi sık kullanılan gıda maddelerinin koyulabileceği bir 

bölmeye kolay ulaşım sağlamaktadır. Ayrıca kapının sık sık açılmasından 

kaynaklanan ısı kaybını önleyerek verimliliği arttırmaktadır. Tasarımın genel şekli 

Şekil 5.1‟de gösterilmektedir. 

Türkçe‟ye “kapı içi kapı” veya “kolay ulaşım bölmesi” olarak çevrilebilecek 

tasarımın orijinal adı literatürde “door in door” olarak geçmektedir. Bundan sonra, 

sisteme ingilizce adının baş harflerinin birleşimi olan “DID” şeklinde atıf 

yapılacaktır.  

Tasarım sırasında parçaların hepsi aynı anda değil, sırayla tasarlandığı için bazı 

parçaların birkaç versiyonu bulunmaktadır. En son anlatılan versiyonlar üstünde 

karar verilip üretime geçirilecek versiyonlardır.  
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ġekil 5.1: Tasarımın Genel Görünüşü 
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5.1. DıĢ Çerçeve 

Yapılan sistemde tüm parçaların üzerinde birleşebileceği bir çerçeveye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Endüstriyel tasarımdan gelen resimlere göre DID bölümünün kapısı 

da bu çerçeveye oturmaktadır (kapı saçına oturması istenmemektedir).  

5.1.1. 1. Versiyon 

Kapı, çerçeve üzerinde olacağından menteşeler de çerçeveye bağlanacaktır. Bu 

yüzden çerçeve üzerinde menteşelerin bağlanabileceği bir yüzey tasarlanmıştır. Şekil 

4.2‟de dış çerçevenin genel bir görüntüsü verilmiştir. Kapının çerçeve içine 

kapanması zorunluluğu, kapının iç yüzey plastiğinin de iki farklı yüzeyden 

oluşturulmasını gerektirmiştir. Bu durum, yapılması düşünülen tepsinin yapılmasını 

da engellemiştir. Bunun nedeni ise, tepsinin yüzeyinin kullanışsız olacak biçimde  

küçülmesidir.   Şekil 5.3 a‟da yapılması düşünülen bir tepsi modeli gösterilmiştir.  

 

ġekil 5.2: Dış Çerçeve 
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Çerçevenin kenarlarında görülen federler ve kuvvetlendiriciler (Şekil 5.3-b,c) 

plastiğin sağlamlaştırılması ve bükülmesinin engellenmesi için düşünülmüştür. Yine 

aynı şekilde menteşe kısımlarında ve parçanın diğer kesimlerinde bulunan federler 

bu bölümlerin kuvvetlendirilmesi ve rijitlik kazandırılması için düşünülmüştür  

(Şekil 5.4).  

Çerçevenin dört kenarında da bulunan küçük tırnaklar (Şekil 5.4) bezelin, dolap ana 

kapı sacına geçmesi için tasarlanmıştır. Çerçeve imal edildikten sonra, kapı sacının 

üst yüzünden bastırılarak saca monte edilmesi düşünülmüştür. Sacın, bu bölümü ise 

daha önceden de bahsedildiği gibi bu montaja uygun olarak kıvrılacaktır (Şekil 5.4). 

Bu tırnaklardaki pahların (Şekil 5.5) sebebi; çerçeve saca takılırken, kapı sacının bir 

miktar eğilerek tırnaklar üzerinden kaymasını sağlamaktır. Böylece tırnakların 

kırılmasının önüne geçilebilmiştir.  

 

ġekil 5.3: Tepsi Ve Maça Uygulaması Gereken Bölümler 

Bu parçadaki en büyük problemlerden biri, parçanın kalıptan çıkabilmesi için üç 

tarafının maçalı olarak üretilecek olmasıdır (Şekil 5.3 b,c,d). Bu durum maliyette bir 

artış meydana getirse de bu bölümlerin üretimi başka türlü yapılamamaktadır. Bu 

nedenle maliyet artışına göz yummamız gerekmiştir. Bu bölümleri sırayla anlatmak 

gerekirse: 

c-) d-) 

b-) a-) 
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Çerçevenin sağı ve solu olmak üzere, iki tarafında kullanılan maçaların sebebi bu 

bölümlerde bulunan kanallar ve parçanın bu kısımlarındaki profil şeklidir          

(Şekil 5.3-c,d). Buradaki bölümlerde bulunan kanallar, DID kapısınınnın destek 

kollarının içinde kayabilmesi için düşünülmüştür. 

Üst kısımda bulunan üçüncü maçanın sebebi ise; bu bölümdeki desteklerin 

üretilmesini sağlamaktır (Şekil 5.3-b). Bu desteklere ihtiyaç duyulmasının sebebi ise, 

DID kapısı açıkken kapıya ağır bir yük verilmesi sonucunda, bütün yükün küçük 

tırnaklara binmesini engellemektir. Çerçevenin üst tarafında bulunan bu destekler 

poliüretana girecektir. Böylece, kapıya etki eden kuvvetler sebebiyle çerçevenin 

dolap sacından çıkmasını engellenecektir.  

Çerçevenin alt tarafında bulunan destekler ise, menteşelerin yerleştirilmesi için 

düşünülmüştür. Menteşeler bu bölümlerin içinde çalışacaktır. Menteşelerin vidaları 

bu bölümde direk çerçeveye bağlanacaktır. Gerekli olan rijitlik ise çerçeve 

üzerindeki federlerden ve çerçevenin içinde bulunduğu poliüretandan sağlanacaktır.  

(Şekil 5.4-a).  

ġekil 5.4: Menteşe Kısımlarında Ve Kayar Destek Kanallarında Kullanılan 

Kuvvetlendiriciler 

Çerçevenin üst tarafında, ön yüzünde bulunan delik, kapağın kapalı kalmasını 

sağlayacak kilit dilinin içine girmesi için düşünülmüştür (Şekil 5.2). Çerçevenin bu 

kısmında daha kilit sistemi tasarlanmamış olduğundan sadece böyle bir boşluk 

düşünülmüştür. Kilit sistemine karar verildikten sonra yapılan revizyonlar ileriki 

bölümlerde anlatılacaktır.  

Çerçevenin iç ve dış yüzeylerinde bulunan ve parçayı boydan boya dolaşan kanallar, 

contaların içlerine yerleştirilmesi için düşünülmüştür. İç taraftaki conta kapı ve 

çerçeve arasındaki yalıtımı sağlarken, çerçevenin arka kısmındaki kanala girecek 

a-) 
b-) 
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olan conta ise çerçeve ile ana kapı plastiği arasındaki arasındaki yalıtımı sağlamak 

için kullanılacaktır  (Şekil 5.6-a,b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.5: Kapı Sacına Geçen Tırnak Görüntüsü 

 

 

 

ġekil 5.6: Conta Kanalları 

Çerçeve boydan boya eğimli olarak tasarlanmıştır. Bunun sebebi, elimizdeki 

görüntülere göre, dolabın dış yüzünün, bir daire kesiti şeklinde eğimli olmasıdır 

(Şekil 5.7). Bu nedenle kapı sacı eğimli olarak tasarlanmış ve çerçeveye de buna 

uygun bir eğim verilmiştir. Çerçevenin profilini de kapı sacının profiliyle aynı 

şekilde yapmak için, bezelin dış yüzünün de eğimli olması düşünülmüştür. Ayrıca 

dolap dışında olabilecek terlemeyi engellemek için bezelin etrafına bir ısıtıcı 

sarılacaktır. Bu ısıtıcının sarılacağı yer Şekil 5 6 b‟de gösterilmektedir. 

 

ġekil 5.7: Kapı Sacının Ve Çerçevenin Kesit Görünüşü 

a-) b-) 
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5.1.2. 2. Versiyon 

Bu versiyonda çerçevede iki önemli değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler 

çerçevenin kapı sacına bağlanması için eklenmiş olan tırnaklar ve kilit 

mekanizmasının içine yerleştirilmesi için düşünülen üst bölümdeki deliklerdir. 

Çerçeve üzerinde ana şekil ve çalışma sistemi itibarıyla başka bir değişiklik 

yapılmamıştır. Şekil 5.8‟de çerçevenin üst bölümünde yapılan değişiklik ve eklenen 

tırnaklar gösterilmektedir.  

 

ġekil 5.8: Çerçeve Üzerinde Yapılan Değişiklikler 

Kilit mekanizması için açılmış delikler kilit mekanizmasının anlatıldığı bölümde 

açıklanacaktır. Çerçevenin etrafına eklenen tırnaklar kare şeklinde bir saca geçecek 

ve bu sac da kapı sacına monte edilecektir. Böylece kapı sacının üretilmesindeki bazı 

zorlukların önüne geçilmiştir. Bu tırnakların kullanımı kapı sacının anlatıldığı 

bölümde verilmektedir. 

5.2. Kapı Sacı 

5.2.1. 1. Versiyon 

Kapı sacının profil şekli, endüstriyel tasarım tarafından geliştirilmiştir (Şekil 5.9). 

Bizi ilgilendiren bölüm ise çerçevenin montajlanacağı bölümün uygun olatak 

kesilmesidir. Çerçevenin yerleştirileceği bölümün çeşitli uzunlukları, yerden olan 

yüksekliği v.s. yapılan piyasa araştırması sonucu yaklaşık olarak belirlenmiştir. 

tasarım sırasında ortaya çıkan çeşitli yapısal zorunluluklar ise kesin büyüklükleri 
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belirlemiştir. Bu parça için en önemli bölüm kesim yerlerinin içe doğru sıvanması ve 

bu kısımların çerçeve tırnaklarını yakalayacak şekilde bükülmesidir. Şekil 5.10‟da bu 

bölüm gösterilmektedir.  

 

ġekil 5.9:  Kapı Sacı (İç ve Dış görünüm) 

 

ġekil 5.10:  Çerçevenin Yerleştirileceği Bölüm (İç Ve Dış Görünümleri) 

Sacın içeri bükülmesi işlemi derin çekme işlemi ile gerçekleştirilecektir. Fakat içeri 

doğru derin çekilecek kısmın fazla olması sıvama işlemini zorlaştıracağından, kesim 

yerinin köşeleri ilk önce kesilecek, derin çekilecek yüzey miktarı azaltılacak ve derin 

çekme işlemi daha sonra gerçekleştirilecektir. Fakat en uçta bulunan kıvırmalar derin 

çekme işleminden önce yapılmalıdır. Aksi taktirde derin çekme işleminden sonra 

oluşacak küçük yüzeye kıvırma işlemi uygulamak oldukça zor, hatta imkansızdır. 

Bütün bu işlemler saca gerekli olan profil şekli verilmeden önce yapılmalıdır.  
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Bu parçaya uygulanacak işlemler kesme, bükme ve derin çekme işlemleridir. Bu 

işlemlerden  kesme her ne kadar plastik şekil verme işlemlerinden farklı olsa da bu 

işlemlerin uygulanmasının birbirlerine yakınlıkları sebebiyle beraber ele 

alınacaklardır. Bu işlemleri kısaca anlatmak gerekirse: 

5.2.1.1 Kesme  

Kesme ya da bir başka adıyla makaslama, hareket eden iki kesme ağzı tarafından 

metalin ayrılmasıdır. Bir zımba ve buna uyan matris arasına konan bir sacın zımba ve 

matris arasında zorlanarak kesilmesine “zımbalama” adı verilir. Kesmede bıçaklar 

birbirine doğru hareket etmeye başlayınca sacın her iki yüzünde de tatbik edilen 

kuvvet, dolayısı ile bir plastik şekil değiştirme başlar ve kopma mukavemeti değerine 

erişilince kopma meydana gelir.  

Makaslamada kesme ağızları arasındaki aralık önemli bir değişkendir. Uygun 

aralıkta kesme ağızlarında meydana gelen çatlamalar, metal kalınlığınca uzayıp tam 

ortada birleşerek, düzgün bir kesme ağzı meydana gelir. Fazla aralıkta kesme ağzı 

düzgün olmaz ve fazla kısım plastik şekil değişimine uğradığı için de daha büyük 

kuvvete ihtiyaç duyulur. Sert ve gevrek malzemeler az plastik şekil değişimine 

uğrayabileceklerinden, aralık dar olmalıdır [14]. 

5.2.1.2 Bükme ve kıvırma 

Bir sac parçasının bir kısmının bulunduğu düzlemle verilmiş bir açı yapan başka bir 

düzleme gelmesini sağlamak için yapılan işleme “bükme” denir. Bükmede düzlemler 

arasında bir açı oluşturulabileceği gibi, belirli çaplarda eğri şeklinde bükmeler de 

yapılabilir. Kıvırma ise, sonsuz sayıda bükmelerin kapalı veya açık eğri meydana 

getirmeleri olarak tarif edilebilir.  

Bükmede kullanılan tertibatlar özel ve genel olarak iki grupta toplanır. Özel bükme 

tertibatları belirli bir iş parçasının formunu elde etmek için yapılmıştır ve yalnız o iş 

için kullanılabilir. Bunların maliyetleri yüksektir, fakat hassas ve süratli olarak 

çalışırlar. Ancak çok sayıda parça imali için elverişli ve ekonomik olurlar. Genel 

bükme tertibatları ise birbirlerine çok yakın bükmelerde kullanılır. Bu tertibatla 

sürekli çalışmak genellikle mümkün değildir. Bunlar genellikle büyük parçaların 

veya az sayıda yapılan küçük parçaların bükülmesi için elverişlidirler.  
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Kıvırma işlemi özel kıvırma tezgahlarında veya kıvırma zımbaları ile yapılır. Bu 

tezgahlarda sac altta iki ve üstte bir olmak üzere üç merdaneden oluşan bir haddeden 

geçirilerek kıvrılır. Arzu edilen kıvırma yarıçapı, merdanelerin birbirine nazaran 

konumları değiştirilerek elde edilir. Kıvırma zımbaları, seri şekilde ve ufak 

parçaların kıvrılmasında kullanılır. Bu takımlarda bir parça ancak belirli şekillerde 

kıvrılabilir.  

Genel kıvırma işleminde kullanılan merdaneli tezgahlar mevcuttur. Bunlarla sacları 

ince boru şeklinde veya çeşitli profillerde kıvırmak mümkündür [14]. 

5.2.1.3 Derin çekme 

Sac levhalardan kap şeklinde cisimler elde etmek için kullanılan en önemli 

yöntemlerden biri derin çekmedir. İmal edilecek olan parçanın açılmış şekline uygun 

bir sac parçası çekme matrisi üzerine konur. Pot çember adı verilen bir bastırıcı sac 

levhayı tutar ve bir ıstampa sac parçasını matris deliğinden geçirerek iş parçasının 

elde edilmesini sağlar.  

Derin çelme işlemi malzemelirin plastik olarak akışı sayesinde gerçekleştirilir. En 

basit çekme takımları, pot çembersiz olanlarıdır. Bunlar sadece çekme matrisi ve 

ıstampadan meydana gelir. Çekme matrisinin yuvarlatılmış kenarlarının yarıçapı 5-

10 mm arasında olmalıdır. Böylece iş parçalarının kenarlarının kıvrılması ve akması 

kolaylaşır.  

Derinliği az olan parçaların çapı çekmeden sonra malzemenin elastikliği dolayısı ile 

biraz büyür ve ıstampa yukarı çıkarken matrisin kenarı iş parçasını sıyırır. Derinliği 

fazla olan ve ince sactan imal edilen iş parçalarının ıstampanın üzerine iyice oturması 

sebebiyle, bunları ıstampadan sıyırmak için kalıpta özel sıyırıcı tertibatların 

bulunması gereklidir. Derin parçaları elde etmek için birbirini takip eden birkaç 

çekme işlemi yapmak gereklidir. Bununla beraber rondela çapı/mamül kap çapı oranı 

belirli bir değeri aşamaz aksi halde parçada kaplanmalar ve yırtılma meydana gelir.  

Çekme işleminde sac parçası evvela matris üzerine konur ve pres harekete geçince, 

sac pot çember ve matris arasında sıkışır [14]. 

Fakat bütün bu işlemlerin ana kapıya yapılması, kapının boyutları sebebiyle oldukça 

güç olacaktır. Bu sebeple başka bir çözüme ihtiyaç duyulmuştur.  
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5.2.2. 2. Versiyon 

Yapılan 2. versiyonda, çerçeve üzerine yapılan ilave tırnaklar sayesinde, çerçeve 

daha küçük bir saca monte edilecektir. Bu küçük sac parça ise ana kapıya yapıştırma 

ile monte edilecektir. Poliüretan kapıya döküldükten sonra ise yerinden oynaması söz 

konusu değildir. 1. versiyonda ana kapı için anlatılan işlemlerin hepsi bu küçük sac 

parçaya rahatlıkla uygulanabilir. Şekil 5.11‟de çerçevenin saca montajı 

gösterilmektedir.  

 

ġekil 5.11: Çerçevenin Sac Parçaya Montajı 

5.3. Kapak 

5.3.1. 1. Versiyon 

Kapı içi kapı bölümünün ön kapağı tasarımın en büyük ve en önemli parçalarından 

biridir. Temel olarak iki parça şeklinde tasarlanmıştır. Bu parçalar, kapı iç ve dış 

plastikleri denilecektir. Bu iki parçanın malzemesi ABS‟tir. Parçalar enjeksiyon 

yoluyla üretildikten sonra birbirlerine montajlanıp aralarına poliüretan basılacaktır. 
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Kapının önden ve arkadan montajlanmış görüntüleri Şekil 5.12‟de gösterilmiştir. İç 

ve dış plastiklerin birbirlerine montajlanma şekilleri ise Şekil 5.13‟de verilmektedir.  

 

ġekil 5.12:  Ön Kapağın Genel Görüntüsü 

 

ġekil 5.13: İç Ve Dış Plastiğin Birbirlerine Montajlanması 

Yapılan bu ilk tasarımda en büyük sorun kapı tutamağı bölümünde meydana 

gelmektedir. Sorunun temelinde tutamak bölümünün yalıtım bölgesine doğru giriyor 

olmasıdır. Bunun sonucu olarak da kapı kesiti üzerinde 2 mm‟ye düşen bir yalıtım 

kalılığı meydana gelmektedir. Bu tabii ki çok büyük bir yalıtım sorunu meydana 
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getirmektedir. İlk bölümlerde de açıklandığı gibi kapı üzerinde yoğuşma olmaması 

için kapı minimum kalınlığının 30 mm olması gerekmektedir. Kapının çerçeveye 

basan bölümlerinde kalınlık 30 mm‟nin altına düşse de conta için kullanılacak ısıtıcı 

bu bölümlerde olan terlemeyi engelleyecektir. Bu bölümde ısıtıcı kullanmak genel 

verimi düşürse de yoğuşmanın engellenmesi için gereklidir. İlk tasarımda bulunan 

ince kesit katı model halide Şekil 5.14‟de, teknik resim şeklinde ise Şekil 5.15‟de 

gösterilmektedir.  

 

ġekil 5.14: Tutamak Bölümündeki İnce Kesitin Katı Model Resmi 

 

ġekil 5.15: Tutamak bölümündeki ince kesitin teknik resmi 
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Endüstriyel tasarımda hazırlanan çizimler nedeniyle meydana gelen bu ince kesitli 

bölümden kurtulabilmek için endüstriyel tasarım ile konuşulmuş ve sorun anlatılarak 

yeni bir tasarım istenmiştir. Yeni tasarım 2. versiyonda anlatılacaktır.  

Kapakta bulunan bir başka problem, kapağın çerçeveye bağlanmasıdır. Buradaki 

problem menteşenin dış yüzeye bağlanamamasıdır. Aksi taktirde menteşe dışarıdan 

görünecektir ki bu kesinlikle istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle menteşenin bir 

miktar içeri alınması gerekmektedir. Bunun sonucu olarak da menteşe çerçevenin en 

altına yerleştirilememektedir. Menteşe en alta yerleştirildiği durumda kapı açılırken 

çerçeveye çarpacak ve açılmayacaktır. Çözüm olarak ise çerçevede, menteşenin 

yerleştirilmesi için 2. bir yüzey tasarlanmış ve kapak ile çerçevenin bağlantısı bu 

yüzey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Şekil 5.16 a‟da bu bölüm menteşelerle beraber, 

5.16 b‟de ise kapağın çerçeveye bağlantısı gösterilmektedir. Bu resimden de 

görüleceği gibi menteşeler kapak iç plastiğine bağlanmaktadırlar. Dış plastik 

montajlandığında menteşeler dışarıdan gözekmemektedirler.  

 

ġekil 5.16: a-) Çerçeve Üzerinde Menteşeler İçin Oluşturulan Yüzey b-) Kapağın 

Çerçeveye Menteşeler İle Bağlantısı 

Menteşenin bu şekilde yerleştirilmesindeki bir problem ise; menteşenin eksen 

çizgisinin havada kalmasıdır. Bunun sonucu olarak da menteşeye gelecek fazla bir 

yük menteşeyi yerinden oynatarak düzgün çalışmasını engelleyecektir. Bu sorunu 

çözmek için Şekil 5.17‟de gösterildiği gibi çerçeve içine menteşenin 

yerleştirilebileceği küçük bir oyuk açılmıştır. Böylece, nispeten büyük yükler için 

menteşenin yerinden oynaması engellenmiştir.  

Fakat bu önlemler alındığında bile menteşe bağlantısı daha büyük darbeler için 

duyarlı olmaktadır. Bunun neticesinde menteşeye herhangibir yük gelmesini 

engelleyecek bir destek kolu sistemi dizayn edilmiştir. Bu kolun 20 kg‟lık bir yükü 

a-) b-) 
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taşıyacak şekilde dizayn edilmesine karar verilmiştir (5 yaşında bir çocuğun ağırlığı 

kadar). Destek kolu sistemi ve mukavemet analizleri ileriki bölümlerde 

anlatılmaktadır.   

 

ġekil 5.17: Menteşenin Çerçeveye Bağlantısı Ve Çerçeve Üzerinde Menteşe İçin 

Açılmış Oyuk 

Kapağın bu versiyonunun tasarımı yapılırken iç ve dış plastik birbirlerine 

montajlandıktan sonra poliüretanın yalıtım boşluğuna basılacağı düşünülmüştür. 

Poliüretan basıldıktan sonra, parçalar bir süre kalıpta bekletilecekler ve poliüretan 

tamamen katılaştıktan sonra ise çok rijit bir yapı meydana gelecektir. bu versiyonun 

tasarımı yapılırken iç ve dış plastiğin bir insan tarafından montajlanacağı 

düşünülmüşütür. Bu yüzden parçalar, üst üste 2 mm kaçıklık toleransıyla 

yerleştirildiklerinde montajlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Buradaki problemse, 

üretim aşamasında, bir insan tarafından değilde otomatik kalıp vasıtasıyla 

montajlanacak olmasıdır. Otomatik kalıbın çalışma kaçıklık toleransı ise 4.5 mm‟dir. 

Sonuç olarak parçalar birbirlerine 4.5 mm kaçıklıkta yerleştirildiklerinde 

montajlanabilir olmaları gerekmektedir. Parçalar buna bağlı olarak yeniden 

tasarlanmıştır. 

5.3.2. 2. Versiyon 

Bir önceki versiyonda anlatıldığı gibi bu versiyonda düzeltilmesi gereken iki önemli 

problem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, endüstriyel tasarımdan gelen resimlerin 

yenilenerek, tutamak bölümündeki kesit kalınlığının 30 mm‟nin üzerine 

çıkarılmasıdır. Çözülmesi gereken ikinci önemli problem ise, iki plastik parça 
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birbirlerine göre 4.5 mm kaçık yerleştirilseler bile, kapağın montajının yapılabilir 

olmasıdır.  

Birinci problemin çözümü, endüstriyel tasarımın şeklinin değişmesiyle 

gerçekleşmiştir. Yapılan yeni versiyonun tutamak bölümün katı model resmi ve 

teknik resmi Şekil 5.18‟de gösterilmektedir. 

 

ġekil 5.18: Tutamak Bölümünün Düzeltilmiş Versiyonun Kesiti Ve Teknik Resmi 

Plastik parçaların 4.5 mm kaçıklıkta montaj edilebilmeleri için dış plastiğin iç 

bölümüne, diğer parçanın üzerinde kayabileceği tırnaklar yerleştirilmiştir. Bu çözüm 

Şekil 5.19‟da gösterilmektedir. 

   

ġekil 5.19: Kapak Plastik Parçalarının 4.5 Mm Kaçıklıkta Mote Edilebilmesi İçin 

Düşünülen Çözüm 
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5.4. MenteĢeler 

Menteşeler temel olarak üç farklı parçadan üretileceklerdir. Üç parçanın da 

malzemesi paslanmaz çelik olarak düşünülmüştür. Bu parçalardan 1 numaralı parça 

çerçeveye, 2 numaralı parça ise kapak iç plastiğine bağlanmaktadır. 3 numaralı parça 

ise dönme hareketinin üzerinde gerçekleştiği “mil”dir (Şekil 5.20). Mil “1” numaralı 

parçaya sıkı geçme “2” numaralı parçaya ise 0.5 mm toleransla bağlanmıştır. 

Menteşer için destek kolunda kullanılan vidalar kullanılmıştır. Destek kolunda bu 

vidalara çok daha fazla yük geldiği için mukavemet hesapları, bu yüklere göre destek 

kolu mekanizmasının anlatıldığı bölümde yapılmıştır.  

 

ġekil 5.20: Menteşeler 

Menteşe tasarımında karşımıza çıkan en büyük sorunlardan biri, menteşelerin iki 

plastik parça arasında çalışıyor olmasıdır. Kapı tarafındaki bağlantı, destek kolu 

mekanizmasının bir parçası olan braket ile desteklense de çerçeve tarafındaki 

bağlantının vida ağızları plastik içine girmektedirler. Çerçevede  bu bölümün 

güçlendirilmesi için çok sayıda kaburga kullanılması gerekmiştir (Şekil 5.4 a). 

Menteşe tasarımında karşımıza çıkan başka bir problem olan menteşelerin dış 

çerçeve üzerine yerleştirilmesindeki problem daha önceki bölümlerde (Bölüm 5.1) 

ele alındığından tekrar anlatılmayacaktır.  

Menteşelerin düzgün çalışması çok önemli olduğundan kapıya gelen yüklerin 

menteşeye gelmesi istenmemektedir. Bu sebepten kapıya gelen yükleri ve darbeleri 

karşılaması için destek kolu sistemi düşünülmüştür. Bu sistem aynı zamanda kapı 

açıldığı zaman tam 90°‟de durmasını da sağlamaktadır. Destek kolu mekanizması bir 

sonraki bölümde anlatılmaktadır.  
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5.5. Destek Kolu Sistemi 

 

ġekil 5.21: Destek Kolu Mekanizması 

 

ġekil 5.22: Kayar Desteğin Ve Destek Kolunun Çalışması 

Daha önce de bahsedildiği gibi bu sisteme ihtiyaç duyulmasının temel olarak iki 

sebebi bulunmaktadır. Bunlar; dışarıdan gelebilecek fazla yüklerin menteşleye 

iletilmeden destek koluna taşıtılması ve kapının açılmasının belli bir açıda 

durdurulasıdır.  

Şekil 5.22‟den de görülebileceği gibi destek kolunun bir ucu sac ray içinde çizgisel 

olarak hareket ederken, diğer ucu da kapıyla beraber hareket ederken menteşe ekseni 

b-) c-) d-) a-) 

Tutucu 

a-) b-) 
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etrafında dönme hareketi yapmaktadır. Destek kolunun, içinde çizgisel hareket ettiği 

ray, çerçevenin içine monte edilmiştir. Sac raya, destek kolundan gelen 200 N‟luk 

kuvvetin tek bir pimle taşınması yeterli olmayacağından ray içinde kayması için 

ayrıca bir destek parçası (kayar destek) tasarlanmıştır. Kayar desteğin malzemesi; 

hem sürtünme katsayısını düşük tutmak hem de dayanıklı olması açısından POM 

malzeme olarak seçilmiştir. Kolun kapıya bağlanan ucu, kapının içine yerleştirilen 

brakete serbest dönebilir olarak bağlanmıştır. Kapı içine yerleştirilen braket, destek 

kolu mekanizmasına menteşeleri bağladığı gibi hem de kapı üstüne gelen yüklerin 

plastik kapı parçaları yerine kendi üstünden taşınmasına olanak sağlamaktadır. 

Braket ve menteşelerle beraber destek kolu mekanizması Şekil 5.23‟de 

gösterilmktedir.  

 

ġekil 5.23: Destek Kolu, Braket Ve Menteşelerin Biribirine Bağlanma Şekli Ve 

Sistem Üzerindeki Parçalar 

Bu sistem sayesinde kapak açıkken, düşey olarak kapıya gelen yükler sırası ile; 

braket, destek kolu, kayar destek vasıtasıyla ana kapı sacına ve poliüretana 

iletilmektedir. Ayrıca bağlantı sacı üzerine yerleştirilen bir durdurucu pim sayesinde 

destek kolu 45°‟de dururken kapak tam 90°‟de durmaktadır. Bu sistem, Şekil 5.21 

b‟de ve Şekil 5.22 a, b‟de gösterilmektedir.  

Sac Ray 

Kayar Destek Pimi 

Destek Kolu 

Kayar Destek 

Bağlama Sacı 

Braket 

Menteşeler 
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Çerçeve içerisinde bulunan ve içerisinde kayar destek parçasının kaydığı sac ray‟ın 

üstüne bir de plastik malzemeden kapak düşünülmüştür. Burada bir kapağa ihtiyaç 

duyulmasının sebebi bu parçaların tamamiyle poliüretanın içerisinde bulunmaları 

sebebiyledir. Kapağın sac raya montajı Şekil 5.22 d‟de gösterilmektedir. Kapağın 

plastikten yapılmasının sebebiyse üretilmesinin sac malzemeye göre hem daha kolay 

hem de daha ucuz olmasıdır.  

5.5.1. Destek kolu sisteminin mukavemet analizleri 

Kapak açık durumdayken, kapağın üstüne düşey olarak 20 kg‟lık yük verildiği 

düşünülerek, destek kolu, durdurucu, kayar destek ve menteşelere gelen yükler 

Working Model programıyla hesaplanmıştır. Bulunan yükler Şekil 5.24‟de 

verilmektedir. Working Model programının çalışma sayfası ise Şekil B.1‟de 

verilmektedir. 

 

 

ġekil 5.24: Destek Kolu Mekanizmasına Gelen Yükler 

Destek kolu mekanizmasında kullanılan vidaların ve perçinin çaplatı 7 mm olarak 

seçilmiştir. Vida malzemeleri σak=250 MPa, τak=125 Mpa olan paslanmaz çelik 

olarak belirlenmiştir. Maksimum yüke göre vidalar üstüne gelen kesme gerilmelerini 

hesaplarsak; 

MPaMPa
A

F
1258.53

035.0

2072
2







  olduğundan destek kolu ve menteşe 

vidaları emniyetlidir.  

Destek kolu sisteminde üzerine yük gelen bazı kritik parçaların I-Deas programı 

içerisinde sonlu elemanlar analizleri yapılmıştır. Bu parçalar; braket ve destek 

kolunun kendisidir. Bu analizler 6. bölümde anlatılmaktadır.  

x 

y 

200 N 

5 
4 

3 

2 

1 

 
xF (N) 

yF (N) F (N) T(N.m) 

1F  1180 1462 1878 0 

2F  1467 1462 2072 0 

3F  288 100 305 2.55 

4F  288 100 305 0 

5F  288 100 305 0.53 
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5.6. Tutamak 

Endüstriyel tasarımdan gelen görüntülerde tutamak bölümünün nasıl gözükeceği 

belirlenmiştir. Kalıp sınırlamaları nedeniyle bu parçanın kapı plastiğinden ayrı 

üretilmesine karar verilmiştir. Tutamağın genel görünüşü Şekil 5.25‟te verilmektedir.  

 

ġekil 5.25: Tutamak Genel Görünüşü 

Tutamak, kapak iç plastiğinin üstüne tırnaklar yardımıyla oturacak ve poliüretan 

basıldıktan sonra parçadan ayrılmayacaktır. Tutamağın kapı dış plastiğine 

bağlanması Şekil 5.26‟da gösterilmiştir. Ayrıca montaj bakımından önemli olan bir 

diğer nokta ise poliüretanın birleşme yerlerinden kaçmamasıdır. Bunu sağlamak 

amacıyla tam tutamak ve kapak birleşme çizgilerine süngerler yapıştırılacaktır.  

 

ġekil 5.26: Tutamağın Kapıya Montajı 
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Bu parçada sorun olan bir ksım parmakların girdiği yerin derinliğinin yaklaşık 2 cm 

olmsıdır. Bu derinlik kapıyı açmak için yeterli olsa da prototipte yaptığımız 

denemelerde bir rahatsızlık hissi uyandırmaktadır. Fakat bu parçanın derinliğini daha 

fazla arttırmak, çerçevedeki kaburga nedeniyle mümkün olmamaktadır.Tutamağın 

kesit görünüşü Şekil 5.27‟de verilmektedir. 

 

ġekil 5.27: Tutamağın Kesit Görünüşü Ve Parmakların Girdiği Kısım 

5.7. Kilit Mekanizması 

 

ġekil 5.28: Kilit Mekanizması, Parçaları Ve Montajı 

1
9
 m

m
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Ki l i t  

Meka ni zmas ında k i  
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1 .  K i l i t  k ap ağ ı  

2 .  K i l i t  yu v as ı  

3 .  K i l i t  d i l i  

4 .  K i l i t  ya yı  

5 .  K i l i t  i ç  co n t a s ı  

6 .  K i l i t  K a rş ı l ı ğ ı  

1 
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Kapı içi kapı sistemimiz için kapağın kapalı kalmasını sağlayacak ve küçük bir 

kuvvetle açılmasına izin verecek bir kilit mekanizmasına ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Bu işlevi gerçekleştirecek Şekil 5.28‟deki gibi bir sistem düşünülmüştür.  

Şekil 5.28‟de gösterilen 6 numaralı parça kilit karşılığıdır ve kapağın üstüne 

yerleştirilecektir. Kapakla beraber hareket etmekte ve plastiğe sıkı geçme olarak 

monte edilmektedir. Kilit karşılığının kapak iç plastiği ile montajı Şekil 5.29‟da 

gösterilmektedir.  

 

ġekil 5.29: Kilit Karşılığının Kapak İle Montajı 

Kapı kapanırken kilit karşılığı kilit diline dayanacak ve kilit dili de bu parça üzerinde 

kayarak yerine oturacaktır. Kilit dilinin sürekli kilit karşılığına basması için kilit 

mekanizması içinde bir yay kullanılmıştır. Poliüretan içerisinde çalışacak olan kilit 

mekanizmasını poliüretandan ayırması için, Şekil 5.28‟de gösterilen “1” ve “2” 

numaralı parçalar düşünülmüştür. Bu parçalar kilit mekanizmasına poliüretanın 

girmesini engelleyecektir. Kilit mekanizmasının kesit görünüşü Şekil 5.30‟da 

gösterilmektedir. Bu şekilden kilit mekanizmasının nasıl çalıştığı çok daha rahat bir 

şekilde anlaşılmaktadır.  
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ġekil 5.30:  Kilit Mekanizmasının Kesit Görünüşü (Ok Kilit Dilinin, Kilit Karşılığı 

Üzerinde Kayma Yönünü Göstermektedir). 

Kilit mekanizması, kilit yuvasına üst taraftan monte edilecek ve kilit kapağı 

kapatıldıktan sonra poliüretan basılcaktır. Kilit yuvası üst çerçeveye kendi üzerinde 

olan tırnaklar sayesinde oturtulacak, yapışkan süngerlerle sabitlendikten sonra 

poliüretan basılacaktır. Bu işlemden sonra kilit mekanizması yerine tamamen 

sabitlenmiş olacaktır. Şekil 5.31‟de kilit mekanizmasının dış çerçeve üzerine 

yerleştirilmiş görüntüsü verilmektedir.  
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ġekil 5.31: Kilit Mekanizmasının Çerçeveye Yerleştirilmesi 
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6. SONLU ELEMANLAR VE MOLD FLOW  ANALĠZLERĠ 

Tasarlanan parçaların ve sistemin güvenilirliğini ölçmek için gerekli bazı parçalara I-

Deas programı ile sonlu elemanlar analizi ve Mold Flow 6.0 programı ile plastik 

enjeksiyon analizleri yapılmıştır.  

Sonlu elemanlar analizi yapılan kritik parçalar, destek kolu sisteminde braket ve 

destek kolunun kendisi ve kapak dış plastiğidir. Mold Flow analizi yapılan parçalar 

ise kapak iç ve dış plastikleridir.  

6.1. Sonlu Elemanlar Analizleri 

Sonlu elemanlar mukavemet analizleri yapılan parçalar aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir 

 Destek Kolu 

 Braket 

 Kapak dış plastiği 

Destek kolu ve brakete mukavemet analzi yapılmasının sebepleri, üzerlerine gelen ve 

2000 N‟u geçen büyük kuvvetlerdir. Destek kolu sisteminde bulunan parçalar üzerine 

gelen yükler Şekil B.1‟de gösterilmektedir. Kapak dış plastiğine mukavemet analizi 

yapılmasına ise; üretilen prototip parçaların bazı bölümlerinde çatlaklar ve kırılmalar 

meydana gelmesi sebebiyle karar verilmiştir. Prototip üründe meydana gelen 

çatlaklar Şekil C.1‟de gösterilmektedir.  

6.1.1. Ön kapağın sonlu elemanlar analizi 

Ön kapağın, tutamak kısmından 20 kg‟lık bir kuvvetle çekildiği düşünülerek analiz 

yapılmıştır. Kapağa uygulanan sonlu elemanlar modeli Şekil C.2‟de ve sınır koşulları 

Şekil C.3‟de gösterilmektedir. Ön kapakta meydana gelen çatlakların giderilmesi için 

tutamak bölümünün arkasına kaburgalar atılması düşünülmüştür. Hem eski tasarımın 

hem de kaburgalı tasarımın analizi yapılmıştır. Şekil C.4‟te, prototipi üretilen 

kapağın, tutamak kısmının arka tarafı ve feder eklenen bölge gösterilmektedir. Şekil 
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C.5‟te ise çatlağın oluştuğu bölgedeki gerilmeleri, ilk durumda ve kaburga 

eklendikten sonraki durumda göstermektedir. Tablo 6.1‟de bu bölgedeki maksimum 

Von Mises gerilmeleri ve tutamak ön kısmında görülen maksimum yer değiştirmeleri 

gösterilmektedir.  

Tablo 6.1: Tutamak Bölümündeki Gerilme Ve Yer Değiştirmeler 

 İlk Tasarım Federli 

Tasarım 

Çatlak Bölgesindeki Maksimum Von Mises 

Gerilmesi (MPa) 
1.90 1.11 

Tutama Ucundaki Maksimum Yer Değiştirme 

(mm) 
0.56 0.52 

6.1.2. Destek Kolunun Sonlu Elemanlar Analizi 

Destek koluna gelen yükler “Working Model” programı ile daha önceden 

hesaplanmıştı. Elde ettiğimiz verilere göre destek koluna uygulanan uygulanan sonlu 

elemanlar modeli Şekil D.1‟de ve sınır koşulları Şekil D.2‟de gösterilmektedir. İlk 

başta kalınlığı 2mm olarak tasarlanan destek kolunun yapılan ilk analizinde kritik 

bölgedeki gerilme 200 Mpa civarında çıkmaktadır. Destek kolu; akma dayanımı 250 

Mpa olan paslanmaz çelikten üretilecek olsa da güvenilirlik için kolun kalınlığının 3 

mm‟yeçıkarılmasına karar verilmiştir. Şekil D.3‟de 2 mm kalınlık, Şekil D.4‟te 3 mm 

kalınlık için yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan gerilme yığılmaları 

görülmektedir. Tablo 6.2‟de 2 mm ve 3 mm için yapılan analizler sonucu ortaya 

çıkan maksimum yer değiştirmeler ve Von Mises gerilmeleri gösterilmektedir.  

Tablo 6.2: Destek Kolunda Meydana Gelen Gerilme Ve Yerdeğiştirmeler (2 mm Ve 

3 mm İçin) 

 
2 mm 3 mm 

Destek Kolundaki Maksimum Von Mises 

Gerilmeleri (MPa) 
197 110 

Destek Kolundaki Maksimum Yer Değiştirmeler 

(mm) 
0.084 0.056 

6.1.3. Braket’in sonlu elemanlar analizi 

Braket‟in sonlu elemanlar modeli Şekil E.1‟de ve uygulanan sınır koşulları Şekil 

E.2‟de gösterilmektedir. Kapının üstüne 20 kg‟lık yük bindiğinde ortaya çıkan 

gerilmeler Şekil E.3‟te gösterilmektedir. Ortaya çıkan maksimum gerilme ve yer 

değiştirmeler Tablo 6.3‟te verilmektedir.  
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Tablo 6.3: Kapağa Uygulanan 20 Kg‟lık Yük Sonucunda Ortaya Çıkan Maksimum 

Gerilme Ve Yerdeğiştirmeler 

Destek Kolundaki Maksimum Von Mises 

Gerilmeleri (MPa) 
125 

Destek Kolundaki Maksimum Yer Değiştirmeler 

(mm) 
0.35 

6.2. Mold Flow Analizleri 

Yapılan tasarımda, ön kapak kullanıcı tarafından en çok görülen ve en çok kullanılan 

parça olacaktır. Bu yüzden bu parçada herhangi bir çekme veya çökme izi olması 

kesinlikle istenmemektedir. Bu nedenle, bu parçayı oluşturan iç ve dış plastik 

parçalar kapak parçaları üzerinde Mold Flow programı ile plastik dolum analizi 

yapılmıştır. Bu analizler sonucunda, parçaların enjeksiyon dolum zamanları, parçalar 

üzerindeki çökme izleri ve birleşme çizgileri elde edilmiş ve bu sonuçlara göre 

parçalar üzerindeki enjeksiyon noktalarına karar verilmiştir.  

6.2.1. Kapak dıĢ plastiği üzerinde yapılan mold flow analizleri 

İlk olarak parçaların doğru şekilde dolup dolmadığını ve ne kadar zamanda 

dolabileceğini gösteren dolum analizi yapılmıştır. Bu analzi için çeşitli denemeler 

sonucunda iki adet enjeksiyon noktası belirlenmiştir. Analiz için kullanılan 

enjeksiyon noktaları Şekil F.1‟de gösterilmektedir. Dolum analizi sonucunda her iki 

dolum noktasından da yaklaşık aynı sürede ve aynı kalitede enjeksiyon 

yapılabileceği anlaşılmaktadır. Analiz sonucunda elde edilen dolum zamanları Şekil 

F.2‟de gösterilmektedir.  

Dolum analizinden sonra, her iki enjeksiyon noktasından da birleşme çizgileri analizi 

yapılmıştır. Bu analiz sonucunda elde edilen veriler  Şekil F.3‟de gösterilmektedir. 

Şekillerden de anlaşılabileceği gibi yandan dolum sonucunda oluşan birleşme çizgisi 

hem çok daha küçük hem de daha az gözüken bir yerde bulunmaktadır.  

En son olarak bu parça üzerinde enjeksiyon işlemi sonucunda oluşabilecek çökme 

izleri aranmıştır. Bu analiz sonucunda elde edilen veriler Şekil F.4‟te 

gösterilmektedir. Çökme izi analizi sonucunna göre de yandan enjeksiyonda oluşan 

çökme izleri alttan enjeksiyona göre daha azdır.  
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Birleşme çizgisi ve çökme analizlerine göre enjeksiyon noktasının yanda seçilmesine 

karar verilmiştir.  

6.2.2. Kapak iç plastiği üzerinde yapılan mold flow analizleri 

Kapak iç plastiğinde de, dış plastik üzerinde yapılan analizler yapılacaktır. Fakat bu 

parçada birleşme çizgisi gibi bir sorun olmadığından birleşme çizgisi analizinin 

yapılmasına gerek duyulmamıştır.  

İlk olarak yine en iyi dolum sağlayabilecek iki enjeksiyon noktası belirlenmiştir. 

Enjeksiyon noktaları Şekil G.1‟de gösterilmektedir.  

Her iki enjeksiyon noktasından yapılan dolum analzi Şekil G.2‟de gösterilmektedir. 

Ortadan yapılan dolum için enjeksiyon süresi 1.1 saniye, alttan yapılan dolum için 

enjeksiyon süresi 1.3 saniye olarak bulunmuştur.  

İç plastik için yapılan son analz ise çökme izleri analizidir. Her iki enjeksiyon 

noktası için de büyük çökme izleri görülmemiştir. Analiz sonucunda elde edilen 

çökme izleri Şekil G.3‟de gösterilmektedir. 

Yapılan dolum analizine göre ortadan doldurma daha iyi sonuç veriyor gibi gözükse 

de alttan doldurma için de büyük bir problem yoktur. Ortadan doldurmada karşımıza 

çıkacak bir problemse dolum noktasında kalacak izin kullanıcı tarafından rahatça 

görülebilir bir yerde bulunmasıdır. Bu sebeple; enjeksiyon noktası olarak, herhangi 

bir dolum problemi olmayan alttan enjeksiyon ile dolum seçilmiştir. 
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7. ÖNERĠLER ve SONUÇLAR 

Yapılan çalışma sonucunda; gardırop tipi buzdolaplarının, taze gıda saklamak için 

kullanılan bölmelerinin kapılarında, ikinci bir kapı sistemi tasarlanmıştır. Böylece sık 

kullanılan gıdalara ulaşmak için, ana kapının açılmasına gerek kalmaması, bu 

bölmeden buzdolabının içine rahat bir şekilde erişilebilmesi sağlanmıştır. Bu 

sistemin, hem kullanıcıya bir kolaylık getireceği hemde kullanıma bağlı olarak ısı 

kaybının azaltılmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 

Fakat bütün buzdolaplarının conta bölümünde olduğu gibi, tasarlanan kapağın conta 

kenarlarından da ısı kaçışı fazla olmaktadır. Bu bölümler için ek bir ısıtma sistemi 

düşünülmezse buzdolabının yüzeyinde yoğuşma görüleceği yapılan hesaplamalar 

sonucunda görülmüştür. Ana kapıda, kompresörden gelen bir sıcak gaz borusuyla 

çözülen bu sorun iç kapak için konstrüktif nedenlerden dolayı aynı şekilde 

çözülememektedir. Bu durumun çözümü olarak, iç kapakta, conta kenarlarında ısıtıcı 

tel uygulamasına gidilmiştir. Bu telin buzdolabının verimini düşüreceği açıktır. Daha 

sonra yapılacak başka bir proje ile, bu sorunun daha verimli bir yolla çözümü 

sağlanabilir. 
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EK-A ISI TRANSFERĠ HESAPLARI ĠÇĠN GEREKLĠ DĠYAGRAM ve 

TABLOLAR  

 

ġekil A.1: 1 Atm basınç altında havanın psikonometrik diyagramı 
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EK-A ISI TRANSFERĠ HESAPLARI ĠÇĠN GEREKLĠ DĠYAGRAM ve 

TABLOLAR  

 

Tablo A.1: Çeşitli yüzeyler için Nushelt sayısının hesaplanması [15] 



 77 

 

EK-A ISI TRANSFERĠ HESAPLARI ĠÇĠN GEREKLĠ DĠYAGRAM ve 

TABLOLAR  

 

Tablo A.2: 1 Atm basınç altında havanın fiziksel özellikleri[15]
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EK-B DESTEK KOLU SĠSTEMĠNE GELEN YÜKLER  

 

ġekil B.1: Kapağa gelen 200 N„luk kuvvetin destek kolu sistemi üzerinde 

oluşturduğu yükler 
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EK-C ÖN KAPAĞIN SONLU ELEMANLAR ANALĠZLERĠ  

 

ġekil C.1: Ön kapak prototipinde meydana gelen çatlaklar 
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EK-C ÖN KAPAĞIN SONLU ELEMANLAR ANALĠZLERĠ  

 

ġekil C.2: Ön kapağa uygulanan sonlu elemanlar modeli 

 

 

 
ġekil C.3: Ön kapağa uygulanan sınır koşulları 

 



 81 

EK-C ÖN KAPAĞIN SONLU ELEMANLAR ANALĠZLERĠ  

 

ġekil C.4: Ön kapağın arka kısmının federli ve federsiz görüntüsü 
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EK-C ÖN KAPAĞIN SONLU ELEMANLAR ANALĠZLERĠ  

 

ġekil C.5: Federli ve federsiz tasarımda çatlağın başladığı bölgedeki gerilme 

yoğunluğu 



 83 

EK-D DESTEK KOLUNUN SONLU ELEMANLAR ANALĠZLERĠ  

 

ġekil D.1: Destek koluna uygulanan sonlu elemanlar modeli 

 

ġekil D.2: Destek koluna uygulanan sınır koşulları 
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EK-D DESTEK KOLUNUN SONLU ELEMANLAR ANALĠZLERĠ  

 

ġekil D.3: 2 mm kalınlıkta ortaya çıkan gerilme yığılmaları 

 

 

 

 

 

 
ġekil D.4: 3 mm kalınlıkta ortaya çıkan gerilme yığılmaları 
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EK-E BRAKET’ĠN SONLU ELEMANLAR ANALĠZLERĠ  

 

ġekil E-1: Braketin Sonlu Elemanlar Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil E-2: Braket‟e uygulanan sınır koşulları 
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EK-E BRAKET’ĠN SONLU ELEMANLAR ANALĠZLERĠ  

 

ġekil E-3: 20 kg‟lık yük altında “braket” üstünde ortaya çıkan gerilme yoğunluğu 

(1/1 ölçek) 
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EK-F ÖN KAPAK DIġ PLASTĠĞĠNĠN MOLD FLOW ANALĠZLERĠ  

 

ġekil F.1: Kapak dış plastiği için kullanılabilecek iki enjeksiyon noktası 

 

ġekil F.2:  Kapak dış plastiği için elde edilen enjeksiyon dolum zamanları 
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EK-F ÖN KAPAK DIġ PLASTĠĞĠNĠN MOLD FLOW ANALĠZLERĠ  

 
 

 

 

ġekil F.3: Alttan ve yandan dolum sonucunda ortaya çıkan birleşme çizgileri 
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EK-F ÖN KAPAK DIġ PLASTĠĞĠNĠN MOLD FLOW ANALĠZLERĠ  

 

ġekil F.4: alttan enjeksiyon (a) ve yandan enjeksiyon (b) durumumda meydana gelen 

çökme izleri 

 

 

a-) 

b-) 
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EK-G ÖN KAPAK ĠÇ PLASTĠĞĠNĠN MOLD FLOW ANALĠZLERĠ  

       

ġekil G.1: Ön Kapak iç plastiği için seçilen enjeksiyon noktaları 

 

 

ġekil G.2: Kapak iç plastiği için elde edilen dolum zamanları 
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EK-G ÖN KAPAK ĠÇ PLASTĠĞĠNĠN MOLD FLOW ANALĠZLERĠ  

 

 

ġekil G.3: Alttan ve ortadan doldurma için çökme analizleri 
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