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İletken Krimpleme 

TEST HATALI KRİMPLEME DOĞRU KRİMPLEME 

İzole Krimp 

30o 

30o 

Krimp yüksekliği ölçümü 
Dijital krimp yükseklik mikrometresi 
0.001mm hassasiyetinde ve kalibrasyonlu 
olmalıdır. 

Mikrometrenin sivri ucu terminalin 
alt tarafına, düz ağız ise terminalin 
üst (bükülmüş) tarafına getirilerek 
ölçüm yapılmalıdır.  

İletken teller yok. 

Bükme testinden sonra izolasyon 
bağlantısı güvenli olarak durmalı. 

İletken teller var. Kesilmeli. İzole kaldırılmalı. 
İletken tellerin zarar görüp 
görmediği kontrol edilmeli. 

Kontrol: İzolasyon ayakları kesilmeli ve kablo izolasyonu çıkarılmalı, daha sonra iletkenlerin hasar görüp görmediği kontrol edilmeli. 

Ön tarafta çan ağzı oluşmasına 
izin verilebilir. 

İletken kısmında teller en az 
tel çapı kadar görülmeli. 

Bu geçiş bölgesinde 
izolasyon görülmeli. (=%50)  

Kilitleme tırnakları 
ve terminal gövdesi 
zarar görmemeli. 

Arka tarafta çan ağzı 
mutlaka oluşmalı. 

Kesme uzantıları 
görülmeli. 

İletken Krimpleme 
Doğru seçilmiş kablo, terminal ve kapama kalıbı. 

İletken kısmı kapanmış, 
ayaklar birbirine dayanmış. 

Krimp altı ile ayaklar 
arasında yeterli mesafe var. 

İzole Krimpleme 
Doğru izolasyon çapı, krimp kalıbı ve terminal. 

F Krimp 

İzole ayaklar sıkıca birbirine 
dayanmış, krimp ayakları kapalı. 

Çift kablo ve farklı kablo kesitli uygulamalarda her zaman 
kesiti küçük olan kablo altta kalmalıdır. 

Katlamalı 
Krimp 

İzole ayaklar sıkıca birbirini tutmuş, 
krimp ayakları üst üste katlanmış. 

İzole ayaklar sıkıca birbirini tutmuş, 
krimp ayakları birbirini geçmiş. 

Sarma Krimp 

Diğer Krimp Örnekleri 
‘‘W’’ Krimp Kapalı Krimp Oval Trapez Krimp Kertme Krimp 

Sarma Ezme Krimp Bariyerli Krimp 

Krimp Çekme Kuvveti Testi 

Krimp çekme kuvveti 
testinde izole ayaklar 
açık olmalıdır. 

Krimp çekme kuvveti değerleri 

(EN 61210 ve EN 60352‘ye göre) 

Eğer iki iletken bir araya  getirilmişse, 
her bir iletken ayrı ayrı sıra ile ve 
kendi kesit alanının çekme kuvveti 
değerine göre test edilmelidir.  

Gerekli Ölçümler 

İzole Krimp  

İletken krimp yüksekliği çok küçük 

Hata nedeni     : Krimp baskısının fazla olması nedeniyle gereğinden fazla sıkı. 
Çözüm               : Yükseklik ayarı düzeltilip, doğru çene ve örs takımının  
                             kullanıldığı kontrol edilmeli.  

İletken krimp yüksekliği çok büyük 

Soyulmuş kablo boyu çok kısa 

Soyulmuş kablo boyu çok uzun 

Kablo fazla ileri itilmiş 

Kablo fazla geriye yerleştirilmiş 

Teller serbest kalmış 

Çan ağzı çok küçük 

Çan ağzı çok büyük 

Krimp çenesi çok ilerde 

Terminal yukarı veya aşağı bükülmüş 

Terminal sağa-sola bükülmüş 

Taşıyıcı bağ uzantısı çok uzun veya yok 

Terminal burulmuş 

İletken Krimp 

Hatalı Kablo Soyma 

İzole delinmiş ve iletkene 
zarar vermiş. 

İzole ayaklar 
kapanmamış. 

İzolasyon delinmiş ve 
izole  taşmış. 

İzolasyon güvenli 
tutulmuyor, izole ayaklar 

sarmamış. 

İzole krimp fazla basılmış. 

İzole krimp ayağı 
izolasyonu  iyi  sarmamış. 

Asimetrik krimp, terminal 
beslemesi yanlış 

ayarlanmış. 

Tolerans dışında çapak 
ve/veya çatlak oluşmuş, örs 
ve çene doğru hizalanmamış 

veya aşınmış. 

İletken boyutu çok büyük,  
İletken ayaklar kapanmamış. 

İletken boyutu çok küçük, 
iletken ayaklar krimp 

tabanına çok yakınlaşmış. 

Krimp çok gevşek, 
 yetersiz deformasyon 

sonucu boşluklar oluşmuş. 

Krimp çok sıkı, sıkma 
nedeniyle alt tarafta 

çapak oluşmuş. 

Düzensiz izole kesimi Düzensiz soyma uzunluğu 
Tel üzerinde izole 

kalıntıları 

Teller darbe almış 
ve/veya kesilmiş Teller dağılmış Teller çekilmiş Farklı tel uzunluğu 

Terminal malzeme taban 
kalınlığı (Sb), terminal 
malzeme kalınlığının (S) 
minimum 0,75’i kadar 
olmalıdır.  
Sb ≥ 0.75 x S 

Destek açısı (Sa), ayak 
kıvrımlarının eksene göre 
kaçıklığı, maksimum 30° 
olmalıdır. 
Sa ≤ 30O 

Destekleme yüksekliği (Hs), Ayak 
kıvrımlarının birbirini destekleme 
boyu tablodaki gibi olmalıdır. 
 

Kanat ucu mesafesi (Fc) ayak 
kıvrımlarının iç tabana olan 
mesafesi, terminal malzeme 
kalınlığının (S) minimum 0,1’i 
kadar olmalıdır. 
Fc ≥ 0.1 x S  

Krimp ayakları arasındaki mesafe 
(Cfe), aynı zamanda ayak kıvrımlarının 
birbirine olan farkına eşittir ve 
terminal malzeme kalınlığının (S) 
maksimum 0,5’i kadar olmalıdır.  
CFE = |X1-X2|  
CFE ≤ 0.5 x S 

Cfe 

Hs 

Sb 

Fc 

Sakal boyu (Bh), maksimum terminal malzeme 
kalınlığı (S) kadar olmalıdır.  
Bh ≤ 1.0 x S 
Sakal genişliği (Bw), terminal malzeme 
kalınlığının (S) maksimum 0,5’i kadar olmalıdır. 
Bw ≤ 0.5 x S 
 
 

Cb 
Cbm 

Ch 

Krimp yükseklik ve genişlik ölçüleri, tasarlanan 
çene-örs takımından sonra belirlenen ölçülerdir. 
Krimp yükseklik ölçüsü için tolerans tablosu, 
genişlik için ise ± 0.10 mm tolerans kullanılmalıdır. 
 
 
 
 

 
 

Krimp  yüksekliği ( Ch),  Krimp  genişliği (Cb) 
Ölçülebilen  krimp  genişliği (Cbm) 

İzole ayak bükülmüş 

Hata nedeni    : Krimp kalıbında çene ve örs grubundaki 
                            yükseklik farkları, montaj hataları, aşınmalar ya da 
                            terminalin bir yere takılması. 
Çözüm              : Bükülmeyi oluşturan nedenler ortadan 
                            kaldırılmalı. 

Hata nedeni    : Taşıyıcı bağ kesme uzantısının olmaması krimp 
                            ayağını ya da terminal ağzını bozar. Burada en az 
                            malzeme kalınlığı kadar kesme uzantısı olmalıdır. 
Çözüm              : Doğru alt ve üst grubunun kullanıldığı ve  
                            terminal adımının doğru yere geldiği kontrol   
                            edilmeli. 

Hata nedeni     : Örs yüksekliğinin fazla veya az olması. 
Çözüm               : Kapama kalıbında kesimi yapan alt bıçakla, terminal  
                             yatağı ve krimpi yapan örsün yükseklikleri aynı  
                             olmalıdır. 

Hata nedeni     :  Çene, kontak bölgesini deforme etmiş.                                        
Çözüm               :  Terminalin krimpleme esnasında doğru yerleştirildiği ve                        
                              doğru çene  örs takımının kullanıldığı kontrol edilmeli. 

Hata nedeni   : Krimp çenesi bozuk, yanlış monte edilmiş ya da terminal şeridinin 
                           doğru ilerlememesi nedeniyle çan ağzı yok ya da çok büyük. 
Çözüm             : İletken çene değiştirilmeli, montajı düzeltilmeli ya da terminal   
                           şeridinin düzgün ilerlemesi sağlanmalı. 

Hata nedeni    : Krimp çenesi bozuk, yanlış monte edilmiş ya da terminal şeridinin 
                            doğru ilerlememesi nedeniyle çan ağzı yok ya da çok küçük. 
Çözüm             :  İletken çene değiştirilmeli, montajı düzeltilmeli ya da terminal          
                            şeridinin düzgün ilerlemesi sağlanmalı. 

Hata nedeni     : Kablo telleri dağınık ya da krimpleme tam gerçekleşmemiş. 
Çözüm               : Kablo telleri krimp işleminden önce toplanmalı ve iletken    
                             ayaklar telleri tamamen saracak şekilde ayarlanmalı.                    

Hata nedeni     : Kablo yerleştirme işlemi yanlış yapılmış. 
Çözüm               : Kablo doğru krimp örneğindeki gibi yerleştirilmeli. 

Hata nedeni     : Krimp kalıbında çene ve 
örs grubundaki yükseklik farkları, 
montaj hataları, aşınmalar ya da 
terminalin  bir yere takılmasından 
dolayı burulma olabilir.  

Çözüm    :  Burulmayı oluşturan 
nedenler ortadan kaldırılmalı. 

Hata nedeni     : Kablo yerleştirme işlemi yanlış yapılmış. 
Çözüm               : Kablo doğru krimp örneğindeki gibi yerleştirilmeli. 

Hata nedeni     : Kablo soyma işlemi yanlış. 
Çözüm               : Kablo soyma mesafesi gerektiği kadar azaltılmalı. 

Hata nedeni     : Kablo soyma işlemi yanlış. 
Çözüm               : Kablo soyma mesafesi gerektiği kadar arttırılmalı. 

Hata nedeni     : Teller yeterince deforme olmamış, boşluklar oluşmuş. 
Çözüm               : Yükseklik ayarı düzeltilip, doğru çene ve örs takımının 
                             kullanıldığı kontrol edilmeli. 

Hata nedeni     : Krimp kalıbında çene ve 
örs grubundaki yükseklik farkları, 
montaj hataları, aşınmalar ya da 
terminalin  bir yere takılmasından 
dolayı izole ayakta bükülme olabilir.  

Çözüm    :  Bükülmeyi oluşturan 
nedenler ortadan kaldırılmalı. 

Terminal deforme olmuş 

Hata nedeni     : Kapama kalıbı, adıma bağlı 
olarak terminal kontak bölgesini deforme 
edebilir, taşıyıcı bağ uzantısını         
kesebilir.   

Çözüm    :  Kapama kalıbı adımı 
kontrol edilmeli. 

Çatlak 

Bw 

Bh 

Sa 

X1 
X2 


