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ÖNSÖZ 

 

 

Pl asti kler,  gerek düşük mali yetleri  gerekse dayanıklı klı k,  ilet kenli k,  üreti m kol aylı ğı 

gi bi  özelli kleri  ile geniş  bir  kullanı m al anı na sahi ptir.  Pl asti k mal ze me  ile yapıl an en 

yaygı n üreti m bi çi mi  enj eksi yon yönt e mi dir. Bu yönt e ml e çeşitli  boyutlarda, 

ko mpl eks  parçal ar  üretilebilir.  Ancak enj eksi yon yönt e mi nde t asarl anacak 

kalı pları n parça kalitesine et kisi  yüksektir.  Bu sebepl e kalı pt aki  yoll uk,  soğut ma 

siste mi,  kalı p mal ze mesi gi bi  para metreleri n doğru seçil mesi  öne m kazanmakt adır. 

Bu çalış mada,  enj eksi yon kalı bı  t asarı mı nda göz önüne alı nması  gereken hususl ar 

incel enmi ş,  örnek bir  parçanı n enj eksi yon ile üreti mi ni n bil gisayar  dest ekli  analizi 

yapıl mı ştır. 

 

Çalış ma mda ,  yardı ml arından ve anl ayışı ndan dolayı  Sayı n Pr of.  Sel ma Akkurt’a, 

beni  her  za man dest ekleyen aile me,  bil gisayar  progra mı  il e yardı ml arı ndan dol ayı 

Kı vanç Doğan’a teşekkür ederi m.  
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ÖZET 

 

 

Pl asti k enj eksi yon yönt emi  il e kalı pla ma,  pl asti k parça üreti mi nde t e mel  bi r  üreti m 

met odudur.  Pl asti kler  birçok özelli kleri yle ve ekono mi kli ği  sebebi il e çeşitli 

uygul a mal arda kullanılırlar.  Enj eksi yon maki nal arını n pahalı  ol ması na rağmen,  parça 

başı na düşen mali yet  düşükt ür.  Enj eksi yon maki nası  granül  hali ndeki  pl asti k 

mal ze me ve  renkl endirici  gi bi  kat kı  maddel eri ni  eriterek sı vı  hal e getirir. Bu eri yi k, 

büyük bir  bası nçl a,  soğutul an kalı ba basılır.  Mal zeme  soğudukt an sonra kalıp açılır  ve 

parça çı karılır. 

Enj eksi yon kalı bı  di zaynında,   enj eksi yon sı caklığı,  soğut ma,  kalı p mal zemesi,  itici 

yerleşi mi,  yüzey i şle me t ekni kl eri,  kalı p ayrı m çi zgisi,  maça yerleşi mi,  enj eksi yon 

bas ma ve kapa ma bası ncı en et kili para metrelerdir. 

Bu çalış mada,  pl asti k enj eksi yon kalı pl arı  di zaynı  ve buna et ki  eden para metrel er 

incel enmi ş,  bir  cep t elefonu ön kapağı nı n üreti mi ni n Mol dfl ow pr ogra mı  il e 

bil gisayar destekli analizi yapıl mı ştır. 
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SUMMARY 

 

 

Pl astic i nj ecti on mol di ng i s  one of  t he pri mar y pr ocess  f or  manufact uring pl astic 

parts.  Pl astic i s  known t o be  a  ver y versatile and econo mi cal  mat erial  t hat  i s  used i n 

many applicati ons.  Alt hough t he t ooli ng i s  expensi ve,  t he cost  per  part  is  ver y l ow.  

The i nj ecti on mol di ng machi ne reduces  pelletized mat erial  and col orants  i nt o a  hot 

liqui d.  This  melt  is  f orced i nt o a cool ed mol d under  tre mendous  pressure.  Aft er  t he 

mat erial soli difies, the mol d is uncl a mped and a fini shed part is ejected.  

 

Whi l e desi gni ng an i nj ecti on mol d,  i nj ecti on t emperat ure,  cooli ng,  mol d mat erial, 

ej ect or  l ocati on,  surface t rea ment,  runner  cross  secti on,  sli der  positi on,  parti ng li ne 

positi on, injecti on and cla mpi ng pressure  are t he most effecti ve para met ers.  

In t his  st udy,  desi gn of t he pl astic i nj ecti on mol ds  and t he effects  of  the vari ous 

para met ers  ara eval uat ed,  and co mput er  ai ded analysis of  t he front  part  of  a cell phone 

is made by Mol dfl ow progra m.  
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1.  PLASTİ KLER 

Pl asti kler  nor mal  sı caklık altı nda genelli kle katı  hal de bul unan,  bası nç ve sı caklı kl a 

mekani ksel  veya ki myasal  yolla şekillendirilebilen ve kalı planabilen or gani k 

poli meri k maddel er  ol arak t anı ml anırlar.  İl k yarı-sent etik pl asti k bir  t esadüf  sonucu 

keşfedil mi ştir.  1848 yılında İsveçli  ki myacı  Christian Fri edrich Schoenbei n  ( 1799-

1868)  sülfüri k ve nitri k asit  karışı mı nı  l aborat uarda kaynat makt adır.  Karışı m yere 

dökül ür  ve  Schoenbei n pa mukt an yapıl mı ş  önl üğü il e yeri  siler,  önl üğü suyl a dur ul ar 

ve kur uması  i çi n sı cak sobanı n üst üne asar.  Önlük kur udukt an he men sonra birden 

al evl er   saçarak yanar  ve kül  ol ur.  Artı k nitroselül oz ( guncott on)  keşfedil mi ştir.  İl k 

el de edilen pl asti k i se, İ ngiliz ki myacı  ve mucit  Al exander  Par kes' in 1862' de 

nitrosel ül ozu bit kisel  yağl ar  ve çok az kâfur  il e yu muşat arak geliştirdi ği 

"Parkesi n"dir.  ABD' li  matbaacı  John Wesl ey Hyat t  i se kâfurun pl asti kleştirme  et kisi ni 

keşfederek 1869' da sel üloiti n pat enti ni  al dı.  1909' da ABD' li  ki myacı  Leo Hendri k 

Baekel and fenol  ve f ormal dehitten,  t ümüyl e yapay pl asti k mal ze me ol an bakaliti 

hazırladı.  Daha sonra mol ekül  fi zi ği  ve makr o mol eküller  konusundaki  geliş mel er 

sonucunda da nayl on,  Polyetilen,  poli vi nil kl orür  (PVC),  poli üret an gi bi  pek çok başka 

pl asti k t ürü geliştirildi. [5] 

Pl asti k sözcüğü,  "bi çi ml endir me"  anl a mı ndaki  Yunanca pl asti kos  sözcüğünden gelir. 

Bazen kauçuk ve benzeri  öbür  doğal  ür ünl er  plasti k t anı mı na sokul makla birli kt e, 

moder n t anı ml a ma da  plasti kleri n dı şı nda t ut ul ur.  Reçi nel er  il e pl asti kler arası ndaki 

ayrı mı  yapmak da zor dur.  Yapay mal ze mel eri n çoğu he m r eçi ne,  he m de pl asti k 

ol arak adl andırılabilir. Eski den reçi ne sözcüğü,  kapl a ma maddel eri ni n 

bileşi ml eri ndeki  doğal  ürünleri n yeri ne geçebilen ür ünl er  i çi n,  pl asti k sözcüğü de 

üreti m sırası nda bir kalı plama işle mi nden geçen mal ze mel er içi n kullanıl mı ştır. 
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Pl asti kleri n büyük bölü münün en öne mli  özelli ği,  ı sıtıldı kl arı nda eri meden 

yu muşa mal arı  ve yu muşak hal deyken mekani k yollarla kol ayca 

bi çi ml endirilebil mel eri,  soğut ul dukl arı nda i se yeni den sertleş mel eri dir.  Bu özelli k 

pl asti kleri n mol ekül  yapısından kaynakl anır.  Pl asti kl er  poli mer  mol ekülleri  ağı ndan 

ol uşur;  poli merler,  ısı  altında gevşeyerek ayrılan,  soğudukl arı nda i se t ekrar  i ç i çe 

geçen uzun mol ekül  zi ncirleri  ol uşt urur.  Bu poli mer  zi ncirleri  London,  Van der  Waal s 

ve dağıl ma kuvvetleri  gi bi  ol dukça zayıf  ya da hi droj en bağl arı  ve di pol -di pol 

et kileşi ml eri  gi bi  daha güçl ü kuvvetlerce bir  arada t ut ul urlar.  Mal ze me ı sıtıl dı ğı nda 

bu kuvvetler  zayıflar  ve i ç i çe gir mi ş  poli mer  zi ncirleri  ayrılarak bi rbirl eri ni n 

üzeri nden kayar.  Mal zeme  soğut ul duğunda da yeni den bir  ağ ol uşt uracak bi çi mde i ç 

içe geçerek sertleşirler. 

Büt ün pl astikler  bir  polimerl eştir me süreci  sonucunda el de edilir.  Pl astik maddel er, 

ısıl  sertleşirler  (ter moset)  ve ı sıl  yu muşarlar   (t er mopl asti k)  ol mak üzere başlıca i ki 

sı nıfa ayrılır.  Isıl  sertleşir  reçi nel er  ı sıtıldı klarında çözün mez ve eri mez.  Fenoli k 

reçi nel er,  furan reçi nel eri,  a mi nopl astlar,  al kitler  ve doy ma mı ş  asit  polyesterleri, 

epoksi  reçi nel er,  poli üret anl ar  ve sili konl ar  ısıl  sertleşir  reçi ne t ürleri dir.  Isıl 

yu muşarlar  reçi nel er  i se,  ı sıl  sertleşir  reçi neleri n t ersi ne,  birçok kez eritili p 

sertleştirilebilir.  Sel ül oz türevl eri,  katıl ma poli merleri  ( Pol yetilen,  poli propilen,  vi nil 

akrili kler,  fl üorokarbon reçi nel eri  ve polistirenl er  gi bi)  ve yoğunl aş ma polimerl eri  de 

(nayl onl ar,  Pol yetilen  t ereftalat,  poli karbonatlar ve  polia mitler  gi bi)  ısıl  yu muşar 

reçi nel erdir. Kö mür  ve selül oz gi bi  doğal  kaynaklardan da pl astik üretil mekl e birli kte, 

en öne mli plasti k ha mmaddesi kaynağı petrol dür.  

Pl asti kler  çok çeşitli  yönteml erle bi çi m verilebilir.  Toz hali ndeki  pl asti ği n,  sı cak ya 

da soğuk bir  hazne i çi nde vi dalı  bir  t aşı yıcı yla eritilip sı kıştırılarak bir mat risten 

çekil di ği  ekstrüzyon yöntemi  başt a gel en pl asti k i şle me  t ekni kl eri nden biridir.  Ayrı ca 

enj eksi yon,  haddel e me,  hi droli k presl erde ı sıl  sertleştir me,  püskürtme  yol uyl a 

kalı pla ma,  santrifüj  hareketi nden yararlanarak döndür me yol uyl a kalıpl a ma,  ı sıl 

bi çi ml endir me,  vaku m altında kalı pl a ma,  baskı  altında l evha hali ne getirme,  dök me 

gi bi  başka pl astik i şle me t ekni kl eri  de vardır.  Plasti k ür ünl ere daha sonra mekani k 

yollarla ya da l azerle değişi k bi çi ml er  ver me,  ses  üst ü yolla kaynak yapma,  ı şı nı m 

yol uyl a işle me gi bi bitirme işle ml eri uygul anabilir. Kol ayca işlenebilen, ucuz, hafif ve  
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yeni me  karşı  dayanı klı  mal ze mel er  ol an pl astikler  pek çok uygul a mada met alleri n 

yeri ni al mı ştır. Sanayi de ve evl erde çok çeşitli plasti k ürünl er kullanıl maktadır.  

Genel de t er mopl asti k esaslı  poli merl er  t ekrar  t ekrar  kullanı ma  uygun mal ze mel er 

ol up bi zi m kıt  ve kı ymetli  doğal  kaynakl ara bağı mlılığı mı zı  azaltabilecek mal ze mel er 

arası ndadır.  Ancak bazı pl asti k t ürleri  (bi yol ojik bozunabilen pl asti kler,  poli etilen 

(PE),  poli  propilen ( PP) ve  PET)  rahatlı kla geri dönüşt ürül ebilirken polivi nil kl orür 

(PVC),  poli üretan ( PU),  polisteren ( PS),  poli karbonat  ( PC)  vs  gi bi  pl astikleri n geri 

dönüşümü yok denecek kadar  azdır.  Atı k pl astikler  şehir  çöp al anl arında ağırlı k 

ol arak %7 ve  haci m ol arak %20’li k bir  yer  i şgal  et mekt edir.  Bunl arı n bazıları  büyük 

çevresel  sorunl ar  yarat makt adır.  Bugün dünya en çok sorunl u pl asti k t ürü ol an PVC 

atı kları  ile karşı  karşı yadır.  PVC kı sa kullanı m ömürl ü ör neği n a mbal aj  (yağ şişeleri, 

blister  paketler),  mobil ya ( masa,  sandal ye,  koltuk),  sent etik deri,  kredi kartları  ve 

uzun ö mürl ü kullanı m (ör neği n i nşaat  sekt öründe kapı,  pencere,  ol uk,  boru,  l a mbiri, 

panj ur,  marl ey,  muşa mba vs)  al anl arı nda kullanıl makt adır.  Kı sa ö mürlü PVC’l er 

birkaç yıl da çöp al anl arına dönerken uzun ö mürlü PVC’l eri n çöp al anl arına  ort al a ma 

34 yıl da dön mekt edir.  Dünyada üretilen pl asti ğin yarı dan fazl ası  i nşaat sekt öründe 

kullanıl makt adır.  Dünyada 1960 yılları nı n başı nda başl ayan pl asti k akımı yl a PVC 

yeri ni  al mı ştır.  Bugün Dünyada Ameri kan Çevre Kor uma  Aj ansı na  ( EPA)  göre 150 

mi l yon t on PVC’ ni n bulunduğu t ahmi n edil mektedir.  Geliş mi ş  ül kel erde 1960’l ardan 

beri  kullanılan  PVC’l er  artı k ö mürl eri  dol duğundan çöp al anl arı na gel di kçe PVC atı k 

sorunu deri nden hi ssedilmeye başl a mı ştır.  Tür kiye’de i se 1980’lerden sonra yaygı n 

kullanılan uzun ö mürl ü PVC’l er  kı sa bir  süre sonra kullanı m ö mürl eri ni  ta ma ml ayı p 

çöpl ükl ere geri  dönecek ve  t ehli keli  sorunl ar  yaratacaktır.  Son yıllarda özelli kl e 

geliş mekt e ol an Tür ki ye gi bi  ül kel erde PVC’ ni n i nşaat  sekt öründe çok yaygı n 

kullanıl ması  ileri de Türki ye’de geri  dönüşümü pek ol mayan ve çevreye  ol dukça 

zararlı  PVC dağl arı nı n büyü mesi ne neden ol acaktır.  PVC,  %56 kl or  ve %60’a kadar 

kat kı  maddesi  (pl asti kleştiriciler,  Pb,  Ba/ Zn,  Ca/ Zn,  Cd t ürü dengel eyiciler,  al ev 

geci ktiriciler,  dol gu maddel eri  ve yağl ayı cılar)  i çeri ği  ile yok edil mesi/ geri  dönüş ü mü 

en zor,  çok pahalı  ve çevreyi  çok kirleten bir  mal ze medir.  Batı  Avr upa’da hali  hazırda 

tüm pl astik çeşitleri ni n sadece %6’sı mekani k ol arak geri dönüşt ürül ebilirken,  
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PVC’ ni n sadece Avr upa’da %0. 6’sı,  ABD’ de %0. 1’i  ve Avustral ya’da %0. 25’i  geri 

dönüşt ürül ebil mekt edir. PVC geri  dönüşümü dünyada genelli kle t emi z  üreti m 

atı kları/ıskartaları ndan yapıl makt a ol up,  t üketici  sonrası  kullanıl mı ş  ür ünlerden geri 

dönüşüm çok azdır.  Al manya’da geri  dönüşüm mali yeti,  l ojisti k maliyet  hari ç, 

800DM/ t on gi bi  çok yüksek değerdedir.  Geri dönüşt ürül müş  PVC,  he m ha m 

PVC’ den çok pahalı  hem de  daha düşük kalitededir.  Bu yüzden sekt örde pek t erci h 

edil me mekt edir.   PVC’ nin ki myasal  geri  dönüşümü çok pahalı,  çevreyi  kirletici  ve 

fazla enerji  t üket en bir  yönt e mdir.  PVC’ deki  klor  onu çok t ehli keli  yap makt adır. 

Ki myasal  geri  dönüşüm pr osesleri  yüksek sı caklı kt a PVC’ den t oksi k di oksi nl eri n 

çı kması na yol  açabilir.  Ayrıca ki myasal  geri  dönüşüm esnası nda PVC’ den hi drokl ori k 

asit  ( HCl)  de ol uşur.  Bu asit  çok aşı ndırıcı  ve çevreye yayıl dı ğı nda öne mli pr obl e ml er 

yarat abilen t ehli keli  bir  maddedir.  PVC’ ni n oksijensi z orta mda yakıl ması/pirolizi  HCl 

ve kl orl u hi drokarbonl arı  ol uşt urur.  HCl’i n piroliz gazı ndan uzakl aştırıl ması  di oksi n 

ol uşt urur.  PVC’ ni n yakılıp ondan enerji  üreti mi  uygun bi r  yönt e m değil dir  çünkü el de 

edilen enerji  PVC’ yi  yap mak i çi n gerekli  ol an enerji den daha azdır.  Pl asti k yak ma 

aynı  za manda karbon dioksit  gazı  ( CO2)  çı kararak sera gazı  et kisi  de yap makt adır. 

Yak ma tesisi atı kları ve uçucu külleri de t oksi k yapı dadır. PVC yakmadan ol uşan  

di oksi nl er  he m hava emi syonun da  he m de katı  atı klarda ol uşur. PVC t esis 

atı kları ndan ağır  met allerin li çi ni  hı zl andırır.  PVC’ni n i çi ndeki  kl orun yaklaşı k %25’i 

tesis atı k kül ünde kad mi yu m kl orür  ol arak kalır  buda liç ol abilirliği  artırır.  Yak ma 

tesisi nde ol uşan HCl  asitini n kireçt aşı  ve/ veya sodyu m hi droksit  il e t uzl aştırılarak 

nötralleştiril mesi  şarttır.  Dani mar ka PVC konseyine göre 1 kg PVC’ ni n yakıl ması  2- 5 

kg nötralleştiril mesi  gerektirilen t ehli keli  atı k üret mekt edir.  PVC’ ni n bünyesi nde 

bul unan ftalatlar ve ağır met aller nedeni yl e t oprağa gömme/ dol gu yaparak yok et meyi  

engelle mekt edir.  Yukarıdaki  t oksi k maddel er  hem yer  altı  suyunu kirletebilir  he m de 

çöp yangı nl arı na sebep olup daha büyük çevresel sorunl ar yaratabil mekt edir. [13]  
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2. ÖNEMLİ PLASTİ K TÜRLERİ VE KULLANI M ALANLARI  

 

İl k t a m sent etik pl asti kler,  endüstri  öl çeği nde üretil mel eri nden yıllarca önce ort aya 

çı karıl dı.  1838 yılı nda Fransı z Regnault,  vi nil  klor ürün,  güneş  ı şı ğı nı n etki si  altı nda 

“reçi nel eş me”si ni  gözl edi.  Ne var  ki,  üretti ği  ve günü müzde “poli vi nil  kl orür  ( PVC) ” 

di ye adl andırılan bu yeni  maddeni n getirdi ği  ol anakl arı  değerlendire medi .  Ert esi  yıl, 

Al man ki myacı  Si mon,  doy ma mı ş  bir  hi drokarbon ol an stireni n,  polistiren vererek 

poli merleşti ği ni  ortaya çıkardı.  Ama  bu maddenin endüstri  öl çegi nde üreti mi,  ancak 

doksan yıl  sonra gerçekleşti.  1909 yılı nda Leo H.  Baekel and,  fenol ün f ormal dehitle 

tepki mesi  sonucu el de etti ği  ürünün pat enti ni  (il k fenol -for mal dehit  reçi nesi ni n 

bundan 30 yıl  önce , 1872 yılı nda Adolf  von Bayer’i n bul muş  ol ması na karşılı k)  al dı. 

Baekel and’ı n üretti ği  bakali yet,ticari  açı dan başarılı  ol an il k sent eti k plasti kl erden 

biri ydi.  Metil  met akrilat,ilk kez 1877 yılı nda,Al man ki myacıları  Fitting ve Paul 

tarafı ndan poli merleştirildi.  El de etti kleri  ürün, yani  poli metil met akrilat, yarı m yüzyıl 

sonra ortaya çı kan “perspeks” adlı  pl asti ğin t e meli ni  ol uşt urdu.  Etileni n 

poli merleş mesi yl e il gili  ilk dene mel er  1879 yılı nda yapıl dı,  a ma  bir  pl asti k yeri ne,  bir 

yağl a ma yağı  el de edil di.  Günü müzde,  etileni n endüstri al anı nda 

poli merleştiril mesi yl e, polietilen ya da politen el de edilir. 

XI X.  yüzyılı n sonl arı nda ticari  a maçl a sel ül oit üretil di,  a ma  üreti m t ekni kl eri nde 

öne mli  geliş mel er,  ancak XX.  Yüzyılı n başl arı nda gerçekl eştiril di.  Baekeland,  fenol-

for mal dehit  reçi nesi  bakalit  i çi n,  bir  kalı pla ma  tekni ği  geliştir meyi  başar dı.  1919 

yılı nda da Ei chengrün,  sel ül oz aset atın enj eksi yon yol uyl a kalı planması nı sağl ayan 

bir  yönt e m i çi n pat ent  al dı.  Günü müzde enj eksiyon yol uyl a kalı pla ma,  pl asti kl ere 

bi çi m ver mede öne mli  bir  t ekni ktir.  Bu t ekni k kullanıl madan,  birçok eşya ve al eti n 

yapıl ması olanaksı zdır. [5]  
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2. 1 Polistiren 

1920 yılları nda,  pl asti kleri n ki myasal  yapıları  konusunda,  özelli kle Al man ki myacı 

Her mann St audi nger  (1953 yılı nda,  çalış maları  nedeni yl e Nobel  ödül ü al dı.) 

tarafı ndan çok sayı da araştır ma yapıl dı.  St audi nger’i n araştır mal arı nı,  daha sağl a m 

temellere dayanan yeni  pl asti kleri n ort aya çı kması  i zledi.  Günü müzdeki  pl asti kl eri n 

en öne mlileri nden biri  olan polistireni n ti cari  üreti mi ne 1930 yılı nda,  Al man fir ması 

I G Far beni ndustrie başladı.  Polistiren üretimi ni n ha mmaddel eri,  birbirleri yl e 

tepki meye girerek stiren ( C6 H5 CH=CH2)  veren etilen ve benzendir.  Daha sonra stiren, 

polistiren ver mesi  i çi n poli merleştirilir.  Polistiren mol eküll eri,  stiren biçi ml eri nden 

ol uş muş zi ncirler içerirler ve aşağı daki gi bi göst erilirler: 

 

- CH( C6 H5)- CH2- CH( C6 H5)- CH2- CH( C6 H5)- CH2 - 

 

Polistirenl e ilişkili  ol an başka pl astikl er  de vardır:  Sözgeli mi,  çarpmaya dayanı klı 

polistiren ( polistiren ve KAUÇUK karışı mı );  ABS (stiren,  akril onitril  ve nitril 

kauçuğunun poli merleştiril mi ş  karışı mı);  SAN (stiren ve akril onitrili n 

poli merleştiril mi ş  karışımı );  ASA (stiren il e bir  met akrilat  est eri ni n polimeri).  Bi rden 

çok mono meri n poli merleş mesi yl e ol uşan SAN gi bi  poli merl ere, genelli kl e 

“kopoli mer” adı  verilir.  Polistiren pl asti kleri,  kalıpl anmı ş  eşya ve el ektri k mal ze mesi 

yapı mı nda kullanılır.  Polistiren köpükl eri  i se ı sı ve  ses  yalıtı mı  mal ze mesi  ol arak, 

çarpmal ara karşı koruyucu a mbal aj mal ze mesi olarak çok yararlı dır.  

2. 2 PVC 

Başka bir  öne mli  pl asti k de,  il k kez 1931 yılı nda Al manyada üretil mi ş  olan poli vi nil 

kl orürdür  ( PVC).  PVC üreti mi  i çi n ha mmaddel er,  vi nil  kl orür  ( CH2 =CHCI)  verecek 

bi çi mde birbirleri yle tepki meye giren etilen ve kl ordur.  Vi nil kl or ür ün 

poli merleş mesi yl e, aşağıda for mülle göst erilen PVC ol uşur:  
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- CHCI- CH2- CHCI- CH2-CHCI- CH2- 

 

PVC,  kalı pl anmı ş  eşya üreti mi nde kullanılır  ve daha çoğu kez bir  pl astikl eştirici yl e 

karıştırılarak,  yu muşayı p,  daha esnek ol ması  sağlanır.  Pl asti k bor ular  ve su ol ukl arı 

ile esnek pl astik l evhal ar,  genelli kle PVC’ den yapılır.  Vi nil  kl orür  il e vinil  aset atı n 

( CH2 =CHCOOCH3)  yada vi nili den kl orürün (CH2 =CCI2)  kopoli meri de öne mli 

pl asti klerdendir. 

2. 3 Poli ol efi nl er 

1936 yılı nda bir  İngiliz fir ması  ol an I CI,  il k alifatik poli ol efi n pl asti k ol an polietileni n 

yapı mı nı  başardı.  Ol efinler,  bir  ya da daha çok sayı da çifte bağ i çeren 

hi drokarbonl ardır  ve etilen ( CH2 = CH2),  bu gr ubun en yalı n üyesi dir.  Ol efin,  yakl aşı k 

200
o

C’ta ve 1000 at mosfer  bası nç altı nda,  -  CH2- gr upl arı ndan ol uşan yalın zi ncirler 

içeren polietilen mol ekül leri  vererek poli merleşir. Bu yolla üretilen polietilen,  “düşük 

yoğunl ukl u polietilen” di ye adl andırılır.  Düşük yoğunl ukl u polietilen,  kırıl madan 

bükül ebilen bir  maddedir.  Yüksek yoğunl ukl u polietilen,  düşük yoğunlukl u t üre 

oranl a daha serttir  ve etileni n,  daha düşük bası nç altı nda,  bir  KATALİ ZÖR varlı ğı nda 

poli merleş mesi yl e el de edilir.  İki  t ür  arası ndaki  yapısal  fark,  yüksek yoğunl ukl u 

polietileni n mol eküllerini n düz zi ncirler  ol ması na karşılı k,  düşük yoğunl ukl u 

polietileni n mol ekülleri nin dallanmı ş  zi ncirler  bi çi mi nde ol ması dır.  Başka bir  öne mli 

polilefi n pl asti ği yse,  propileni n ( CH2 =CHCH3 )  poli merleş mesi yl e elde  edil en 

poli propilendir. Poli propilen aşağı daki biçi mde gösterilir: 

 

- CH( CH3)- CH2- CH( CH3 )- CH2- CH( CH3)- CH2- 

 

Poli etilen ve poli propilen pl astik şişe ve kapları n,  a mbal aj  mal ze meleri ni n,  su 

bor uları nı n, vb. yapı mı nda kullanılır. 

Poli ol efi n pl asti klerle ilişkili  ol an başka bir  pl astik de,  t etrafl üoroetileni n ( CF2 =CF2) 

poli merleştiril masi yl e elde edilen politetrafl üoroetilendir  ( PTFE).  –CF2-  gr upl arı nı n 

bağl anması ndan ol uş muş zi ncirler içeren bu pl astik, ısı ya dayanı klılık ile düşük yüzey  
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sürt ünmesi ni n öne mli  olduğu yerlerde kullanılır.  Yağsı z t aval ar  gi bi  mutfak eşyal arı 

da genelli kle PTFE’ yl e kapl anır. 

2. 4 Poli amitler 

İl k polia mit  pl asti ği n 1934 yılı nda ABD’ nde ki myacı  W. H.  Car ot hers t arafı ndan 

hazırlanmı ş  ol ması na karşılı k,  1937 yılı na kadar ti cari  öl çüde üreti mi ne geçile medi. 

Bu yeni  pl asti ğe “naylon” adı  veril di.  Naylon üreti mi nde kullanılan başlıca 

ha mmaddel er,  benzen ve büt adiendir  ( CH2 =CH- CH=CH2).  Çeşitli  ara ür ünl er  ve 

özelli kle kaprol akt a m,  son ür ün el de edil meden önce üretilir.  Polia mit  ya da  nayl on 

mol ekülleri, aşağı daki yapı biçi ml eri ni n yi nel enmesi yl e ol uşur:  

 

                        -( CH2)n  CONH( CH2) m  HNOC-  

 

Buradaki  m ve  n harfleri,  nayl on ve t ürleri ne göre,  farklı  sayısal  değerler  göst erirler: 

sözgeli mi,  nayl on 66’ da n=4 ve m=6.  Polia mitler  daha çok,  kalı planmı ş  eşya ve 

ku maş yapı mı nda kullanılır.  

2. 5 Pol yesterl er: 

Bu pl asti kler  en az i ki  asit  grubu (- COOH)  i çeren or gani k asitler  il e en az i ki  al kol 

gr ubu (- OH)  i çeren al kolleri n t epki mesi  sonucu el de edilirler.  Pol yester  mol ekülleri, 

aşağı da görülen genel formül deki biri ml eri n yi nel en mesi nden ol uşurlar:  

 

              - R1- CO- O- R2- O- CO-  

 

R1  ve R2  gr upl arı,  pol yester  t ürüne göre değişen or gani k gr upl ardır.  Sent eti k lif 

yapı mı nda kullanılan bir pol yester  ol an t erilende ( dakron),  R1  bir  benzen hal kası nı, 

R2 de –CH2- CH2- grubunu göst erir. [5] 
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2. 6 Poli üretanl ar 

Poli üretan pl asti kler  günü müzde,  özelli kle esnek ya da katı  köpükl er  bi çimi nde geni ş 

öl çüde kullanılır.  Esnek poli üretan köpükt en döşeme  mal ze mesi  ol arak,  katı  köpükt en 

de,  genelli kle ı sı  yalıtı m mal ze mesi  ol arak yararlanılır.  Poli üretanl ar,  bazı boyal arı n 

bileşi mi ne,  boya yüzeyine sertli k ver mek i çi n katılırlar.  Poli üretanl ar en az  i ki 

izosi yanat  gr ubu  (- NCO)  i çeren bir  i zosi yanat il e en az i ki  hi droksi  grubu (- OH) 

içeren bir  al kol ün t epki mesi yl e el de edilirler.  Mol ekülleri,  şu genel  for mül deki 

biri ml eri n yi nel enmesi nden ol uşur: 

 

- R1- NHCOO- R2- OOCHN-  

 

Buradaki  R1  ve R2  gr upları,  poli üretanı n t ürüne göre değişir.  Sözgeli mi,  perl on- U’ da 

R1-( CH2)6- ve R2-( CH2)4- tür.  

 

Söz konusu pl astikleri n çoğu t er mopl astiktir.  Termopl astikl er,  ısıtılınca yu muşayan, 

soğut ul unca da yeni den sertleşen pl asti klerdir.  Bununl a birli kte,  bakalit  gi bi  bazı 

türleri n,  ı sıtılıp yu muşatıldı kları nda ki myasal  yapıları  bozul ur.  “Isıl  sertleş meli 

pl asti kler” adı  verilen bu pl astikleri n bir  başka ör neği  de,  for mi ka gi bi,  mel a mi n 

for mal dehit  t ürü reçi nelerdir.  Bazı  yapıştırıcı  bileşi ml er,  özelli kle “aral dit” gi bi 

epoksi  yapıştırıcılar,  ı sıl  sertleş meli  pl asti klerden üretilen maddel erdir.  Başka bir  ı sıl 

sertleş meli  pl asti k gr ubu da,  bazı  boyal arı n bilesi mi ne giren al kit  reçi nel eri  i çeren 

pl asti klerdir. [5] 
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9.  ÖRNEK Bİ R PLASTİ K ENJ EKSİ YON KALI BI  VE ENJ EKSİ YON 

PROSESİ Nİ N Bİ LGİ SAYAR DESTEKLİ ANALİ Zİ  

 

Çalış manı n bu böl ümünde pl asti k enj eksi yon yönt e mi  il e üretilen cep telefonu ön 

paneli ni n üreti mi ni n bilgi sayar  dest ekli  analizi yapılacaktır.  Parçanı n üreti mi nde,  

önceli kli  ol arak yoll ukları n yerleşi m yerleri  değiştirilerek bunun parça üzeri ndeki 

et kileri ni n sonl u el e manlar  met odu esası na dayanan Mol dfl ow Pl astics  Advi ser  6. 0 

gözl e ml enmesi  a maçl anmakt adır.  Analiz sonucunda bası nç dağılı mı,  dolu m süresi, 

bası nç düşü mü,  hava kabarcı k ol uşumu,  yüzey kalitesi  gi bi  sonuçl ar  görsel  ol arak 

ortaya çı kmakt adır. [12] 

  

 

Şekil 9. 1 Parçanı n katı modeli 

 

Şekil  9. 1’de pl ati k enj eksi yon yönt e mi  il e üretilecek ol an cep t el efonu ön kapağı nı n 

katı  modeli  gözük mekt edir.  Katı  model  Aut oCAD pr ogra mı  il e 3 boyutl u ol arak 

çi zil di kt en sonra Mol dflow pr ogra mı nda analiz edilebilecek f or mat a çevril mi ş  ve  bu 

pr ogra ma akt arıl mı ştır. 
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Şekil 9. 2 Enj eksi yonda kullanılan mal ze meni n ci nsi  

 

Şekil  9. 2’de cep t elefonu kapağı nı n yapılacağı,  enj eksi yonda kull anılacak 

ha mmaddeni n ( ABS)  özelli kleri  gör ül mekt edir.  Pr ogra mı n  kendi  kayıtları nda çok 

sayı da pl asti k mal ze meni n özelli kleri  vardır.  Ayrı ca,  bu kayıtlarda bul un mayan 

mal ze mel eri n özelli kleri manuel ol arak siste me girilebil mekt edir.  

     

  

Şekil 9. 3 Enj eksi yonda uygul anan para metreler 
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Şekil  9. 3’de enj eksi yonda mal ze me özelli klerine bağlı  değerler  verilmi ştir.  Bu 

değerler,  mi ni mu m ve  maksi mu m er gi me  sı caklı kl arı,  kalı p sı caklı ğı, enj eksi yon 

sıcaklı ğı, maksi mu m kesme geril mesi ve oranı dır. 

 

 

Şekil 9. 4 Enj eksi yonda kullanılan mal ze meni n yoğunl uk değerleri 

Şekil  9. 4’te t er mopl astik mal ze meni n eri yi k hali ndeki  ve katı  hal deki  yoğunl uk 

değerleri veril mi ştir. 

 

 

Şekil 9. 5 Enj eksi yonda kullanılan mal ze meni n mekani k özelli kleri  

Şekil  9. 5’te t er mopl asti k mal ze meni n akış  yönü ve t ers  yöne göre el astisite modul ü ( 

biri m al ana gel en çek me kuvveti ni n - geril me-  biri m uza maya oranı),  poission oranı  ( 

geril me yönündeki  defor masyonun,  geril meye di k ol an defor masyona oranı)  ve 

kes me geril mesi değerleri belirtil mi ştir.  

 

Şekil 9. 6 Enj eksi yon kalıbı ndaki yoll uk giriş noktal arı (birinci tasarı m)  
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Şekil  9. 6’da pl asti k enj eksi yon il e üretilecek ol an kapak i çi n kalıba eri yi k 

mal ze meni n t at bi k edileceği  yoll uk yerleri  t esbit  edil mi ştir.  Buna göre; mal ze me 

kalı ba,  cep t el efonu kapağı nı n sol  yan köşesinden 3 ayrı  yönden,  birbirine eşit 

mesafeden ve eşit  çaplardaki  kesitlerden gönderilecektir.  Bu i şl e m sonucunda 

ol uşacak sonuçl ar aşağı da görsel olarak belirtil mi ştir. 

 

 

Şekil 9. 7 Biri nci tasarı m analiz sonuçl arı 

 

Şekil  9. 7’de biri nci  t asarıma  göre ort aya çı kan sonuçl ar  belirtil mi ştir.  Buna göre 0. 55 

sn’de dol an kalı ba 31. 27 MPa’lı k bir  enj eksi yon bası ncı  uygul anmalıdır.  Bunun 

sonucunda bazı  hava boşukl arı  ve çapak ol uşu mu yaşanabilse de bunl ar  kabul 

edilebilir  boyutlardadır. İşl e m 7. 69 sn’ de t a ma ml anabil mekt edir.  Enj ekt e edil en 

topla m mal ze me hac mi 15. 61 c m3’t ür.  
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Şekil 9. 8 Biri nci tasarı mda dol um kalitesi 

 

İşle m sonucundaki  kalıba mal ze meni n dol um kalitesi ni  göst eren Şekil 9. 8’e göre 

al anı n t a ma mı nı n yeşil  ol ması  sonucu ile bu t asarı mı n yüksek kaliteli  bir  dol uma 

ol anak verdi ği görül mektedir.  

 

 

Şekil 9. 9 Biri nci tasarı mda akış 

 

Şekil  9. 9’da mal ze menin akışı  göst eril mekt edir.  Buna göre yoll uklara uzak ol an 

kalı bı n sağ yanı ndaki beyaz böl üml er buradaki zayıflı ğı göst er mekt edir. 
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Şekil 9. 10 Biri nci tasarımda dol um süresi  

 

Şekil  9. 10’da biri nci  t asarı ma göre kalı bı n kı sı ml arı nı n dol ması  i çi n geçen süre 

belirlenmi ştir.  Buna göre doğal  ol arak yoll uk yakı nl arı ndaki  kı sı ml ar  il k ol arak 

dol arak kır mı zı  rengi  almı ş,  kalı bı n sağ kı s mı  geç dol arak mavi  rengi  al mıştır.  En geç 

dol an kısı m t el efonun ekranı nı n gel eceği  sağ kısı mdır.  Topl a m dol um süresi  0. 55 

sn’dir. 

 

 

Şekil 9. 11 Biri nci tasarımda enj eksi yon bası nç dağılı mı  
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Şekil 9. 12 Biri nci tasarımda enj eksi yon bası nç düşümü  

 

Şekil  9. 12’de biri nci  tasarı ma göre bası nç düşümü göst eril mi ştir.  Buna  göre 

yoll ukl ara yakı n kı sı ml arda ( mavi  böl gel er)  bası nç düşümü az ol makl a birli kte, 

akı mı n da yavaşl adı ğı kısı ml arda (kır mı zı böl gel er) bası nç düşümü art maktadır.  

 

 

Şekil 9. 13 Enj eksi yon kalıbı ndaki yoll uk giriş noktaları (i ki nci tasarı m)  
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Şekil  9. 13’de i se i ki nci bir  t asarı mı n gör ünmekt edir.  Buna göre pl astik mal ze me 

kalı ba,  t a m ort a eksenden,  biri  ortadan ol mak üzere üç aynı  kesitli  yoll uk vasıtası  il e 

gönderilecektir. 

 

 

Şekil 9. 14 İki nci tasarı m analiz sonuçl arı 

 

Şekil  9. 14’de i ki nci  t asarı ma göre ortaya çı kan sonuçl ar  belirtil mi ştir.  Buna göre 0. 54 

sn’de dol an kalı ba 22. 92 MPa’lı k bir  enj eksi yon bası ncı  uygul anmalıdır.  Bunun 

sonucunda bazı  hava boşukl arı  ve çapak ol uşu mu yaşanabilse de bunl ar  kabul 

edilebilir  boyutlardadır. İşl e m 7. 69 sn’ de t a ma ml anabil mekt edir.  Enj ekt e edil en 

topla m mal ze me hac mi 15. 61 c m3’t ür.  
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Şekil 9. 15 İki nci tasarı mda akış 

Şekil  9. 15’de mal ze menin akışı  göst eril mekt edir.  Buna göre yoll uklara uzak ol an 

kalı bı n sağ ve sol yanı ndaki beyaz böl üml er buradaki zayıflı ğı göst er mekt edir.  

 

 

Şekil 9. 16 İki nci tasarı mda dol um süresi 

Şekil  9. 16’da kalı bı n dol um süresi  göst eril mi ştir.  Buna göre kapağı n en kalı n ge 

yoll ukl ara en uzak ol an ekran kıs mı nı n yan bölü ml eri  en geç sürede dol makt adır. 

Topl a m dol um süresi 0. 54 sn’dir 
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Şekil 9. 17 İki nci tasarı mda enjeksi yon bası nç dağılı mı  

Şekil  9. 17’de bu t asarıma  göre ort aya çı kan bası nç dağılı mı  gör ül mektedir.  Buna 

göre,  doğal  ol arak yoll ukl arı n ol duğu kısı ml arda ( kır mı zı  böl gel er)  basınç yüksek, 

yoll ukl ara uzak ol an kenarlarda ( mavi böl gel er) bası nç düşükt ür.  

 

 

Şekil 9. 18 İki nci tasarı mda enjeksi yon bası nç düşü mü  
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Şekil 9. 19 İki nci tasarı mda akı m önü sıcaklı k değişi mi  

Şekil  9. 19’da mal ze menin kalı p i çi nde akı m önündeki  sı caklı k değişi mi.  Buna  göre 

tam dol um sağl anana kadar  mal ze meni n sı caklı ğı nda çok büyük bi r  deği şi m 

ol ma makl a birli kte sıcaklı k,  ergi me sı caklığı nı n ortala ma  10 C üst ünde 

seyret mekt edir. 

 

 

Şekil 9. 20 İki nci tasarı mda dol um kalitesi 

Şekil  9. 20’de enj eksi yon sonucundaki  mal ze meni n dol um kalitesi  görül mekt edir. 

Şekil deki  al anı n t a ma mını n yeşil  ol ması  dol um kalitesi ni n bu t asarımda  yüksek 

ol duğunu göst er mekt edir. 
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SONUÇ 

Bi r  pl asti k parçanı n enjeksi yon il e üreti mi nden önce,  bu üreti m sırası nda ol uşacak 

değerler  ve sonucunda mal ze meni n kalitesi,  dolum süresi,  bası nç değerleri,  zayıf 

nokt alar  gi bi  değerleri n belirlenmesi  a macı  il e sonl u el e manl ar  yönt e mi ni kull anarak 

işle m yapan bir  bil gisayar  pr ogra mı ndan faydal anıl mı ştır.  Buna göre bil gisayar 

dest ekli  analiz sonucunda enj eksi yon pr osesi  i çi n düşünül en il k t asarı mda,  yoll ukl ar 

kalı bı n bir  t arafı nda ol uğu i çi n kalı bı n di ğer  yönünü de uygun bir  bi çimde  dol dura 

bil mek i çi n gerekli  bası ncı n daha fazl a ol acağı,  bununl a birli ke kalı bı n dol ması  i çi n 

geçen süreni n de fazl a olacağı  anl aşıl mı ştır.  Yolluğun sadece bir  t arafta ol ması,  bu 

yönden uzakl aştıkça basınç düşümünün artacağı  ve bu kısı ml ardaki  keski n köşel erde 

daha fazl a hava boşl ukl arı nı n kal abileceği  ve bu kı sı ml arı n da zayıf  nokt al ar 

ol abileceği ni  göst er mektedir.  Bu kı sı ml ar  genellikle cep t el efonu kapağı nı n t uş 

takı mı nı n ve ekranı n ol duğu kısı ml ardır.  İkinci  t asarı ma göre kalıp ort adan 

dol durul makt a ve akış  iki  yönde de aynı  sürede,  aynı  mi kt arda ol maktadır.  Tuş 

takı mı m t a m ort ası ndan bir  akı m ol acağı  i çi n buradaki  köşel eri n dol ması  biri nci 

tasarı ma göre daha kol ay ol acaktır.  Buna göre eğer  dol um süresi  daha da  düşür ül mek 

isteni yor  ve ekran kıs mı nı n kenarı ndaki  zayıf  nokt aları n güçl endiril mesi  isteni yorsa 

bu kısı mdan da mal ze me gönderil mesi  yapılabilir. Ancak bu mali yeti  artırıcı  bir  unsur 

ol arak ort aya çı kmakt adır.  Her  i ki  t asarı mda da yoll ukl ar  kapağı n ön kı s mı ndan 

veril di ği  i çi n kalı ptan sökül ürken bu kı sı ml arda çapak ol uşumu ol abilir.  Bunu 

önl e mek i çi n yoll uklar  kapağı n i ç t arafı na yerleştirilebilir.  Her  i ki  t asarı mı n da 

tat mi nkar  ol ması na rağmen daha az sürede dolum yapılabileceği ni n,  daha kaliteli 

parça üretilebileceği ni n farklı tasarı ml a mü mkün ol duğu ortaya çı kmakt adır.  
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