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AÇIKLAMALAR
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MODÜLÜN ADI

Ölçme Kontrol

MODÜLÜN SÜRESİ

40/16

MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye ölçü ve kontrol aletleri kullanma ile ilgili
bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara
MODÜLÜN ÖĞRENME uygun ölçü aleti kullanarak ölçme yapabileceksiniz.
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara
KAZANIMLARI
uygun kontrol aleti kullanarak ölçme yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Ölçme ve kontrol odaları, sınıf, atölye veya grupla
çalışabileceği özel, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan
atölye ortamları.
Donanım: Metrik ve inç verniyerli kumpaslar, metrik ve
parmak mikrometreler, mikrometre sehpaları, komparatörler,
açı gönyeleri ve profil mastarları.
Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme
faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendirebileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
18.YY’da buhar makinesinin bulunması ile beraber sanayide büyük atılımlar
yaşanmıştır. Bu atılımlara paralel olarak “imalat sektörü” de gelişmiştir. İmalat sektörünün
ana temeli ölçme ve kontrol üzerine kuruludur. Gelişen teknoloji kullandığımız ürünlerde
kalitenin artmasına ve kullanım ömrünün uzamasına sebep olmuştur.
"Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır ve hayatta en büyük hata,
kendini hatasız sanmaktır." Birçok tecrübe hatalardan alınan dersler birikimidir. Yarın
yaparım, acelesi yok. Sürekli ertelemek günü öylesine geçirmek bir lokmaya razı olan,
başkasının emrine girmeye hazır olanların tercihidir. Bizim gençliğimizin boşa harcanacak
bir vakti yoktur. Çok çalışmaya zengin ve kültürlü insanlardan oluşan bir devlet olmaya
mecburuz.
Bazı bilgi ve beceriler çok çalışma ve uygulamalar yapılarak kazanılır. Ölçü ve
kontrol aletlerindeki doğru kullanım, takım kalibrasyon ve kullanım ömürleri kişinin bilgi ve
becerilerine bağlıdır. Bu bireysel öğrenme materyali ile ölçme ve kontrol aletlerini doğru
kullanma yeterliğini kazanmış olacaksınız.
İyi bir makineci olmanız dileğimizle…
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun ölçü aletleri ile ölçüm
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ölçü aletlerinin çeşitleri ve kullanım tekniklerini araştırınız. Elde ettiğiniz
bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.



Hatalı ölçme aletini kullanmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla tartışınız.



Hatalı ölçme aletlerinin kalibrasyonunu araştırınız.



Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ÖLÇME
1.1. Ölçme Tanımı ve Önemi
Bilinmeyen bir değeri kendi cinsinden bilinen bir değerle karşılaştırmaya "ölçme"
denir. Ölçme cetvel, kumpas, mikrometre gibi aletlerle yapılır. Ölçme işlemi doğrudan veya
dolaylı yapılabilir. Önemli olan aynı cinsten birimlerin karşılaştırılmasıdır. Bir uzunluğun
metre ile ölçülmesi doğrudan ölçme, bir uzunluğun iple ölçülüp metreye dönüştürülmesi
dolaylı ölçmedir.
Uzunluk ölçmede iki ana sistem kullanılır.

1.1.1 Metrik ölçü sistemi
Bu sistemde kullanılan birim metredir. Makinecilikte metrenin binde biri olan
milimetre (mm) ve milimetrenin binde biri olan mikron (µ) kullanılmaktadır.





1 Metre
1 Metre
1 Metre
1 Metre

10 dm
100 cm
1000 mm
1000000 μ

1 dm
1 cm
1 mm
1μ

0,1 m
0,01 m
0,001 m
0,000001 m

1.1.2 Whitvorth ölçü sistemi
İngiltere, ABD ve İngiliz milletler topluluğu üyesi olan ülkelerde kullanılır. Ölçü
birimi “yarda”dır.
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1 Yarda
3 Ayak
91,44 cm’dir.

1 Ayak
12 inç
30,48 cm’dir.

1 İnç
2,54 cm
25,4 mm’dir.
İnç (parmak) sembolü (“) dür. Bu işaret ölçünün sağ üst köşesine konur.
Örneğin; 1”, 3”, 1/2“, 3/4“, 1/8“, 1 ¾”, 1 ½” gibi.

1.2. Ölçme ve Kontrolü Etkileyen Etkenler









Ölçme aletinin hassasiyeti (ölçü aletinin bozuk olup olmaması ve yapılan ölçme
hassasiyetine uygunluğu )
Ölçme işleminin yapıldığı yerin sıcaklığı (Ortam sıcaklığı 20º-25º olmalıdır.)
Ölçme yapan kişinin sağlık ve psikolojisi (göz bozukluğu, el titremesi, moral
durumu)
Ölçü aletinin sıcaklığı
Ölçülen işin sıcaklığı
Ölçme ve kontrolde yapılan hatalar (ölçme yapan kişinin mesleki tecrübesi)
Ölçülecek iş parçasının fiziki özellikleri
Ölçme yapılan yerin aydınlatma durumu

1.3. Ölçme Aletleri
1.3.1. Basit Bölüntülü Ölçü Aletleri


Şerit metre

Fotoğraf 1.1: Şerit metre

Uzun parçaların kabaca ölçülmesinde kullanılan çizgi bölüntülü ölçü aletleridir.
Genellikle 2, 3, 5, 10, 20, 30 ve 50 metre uzunluğunda 12 ile 13 mm genişliğinde paslanmaz
yay çeliklerinden yapılır. Milimetrik bölüntüler ile yapılmakla birlikte santimetre olarak
okunur.
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Çelik cetvel

Fotoğraf 1.2: Çelik cetvel

Makine atölyelerinde en çok kullanılan ölçü aletlerindendir. Daha çok ölçme ve
markalama işlemlerinde kullanılır. Yay çeliğinden yapılan çelik cetvellerin genişlikleri 20
mm boyları ise 100 – 1000 mm ve kalınlıkları da 0.5 mm ölçülerindedir. Çelik cetveller 0.5
mm aralıklı olarak ince çizgi bölüntülü yapıldığı gibi 1 mm aralıklı olarak yapılanları da
vardır.

1.4. Kumpaslar
İmalat atölyelerinde, kalıp atölyelerinde kullanılan önemli bir ölçü aletidir. Dış
yüzeylerin, delik çaplarının, derinliklerin, kademelerin, yüzeyler arasındaki genişliklerin vb.
mesafelerin ölçülmesinde kullanılır.

1.4.1. Verniyerli Kumpaslar
Paslanmaz çelikten üretilen sürmeli kumpaslar, hareketli bir çene, gövde ve kılıç
kısımlarından meydana gelir. Kumpas cetveli alt kısmında mm, üst kısmında parmak (inch)
taksimatları bulunur. Parçayı ölçmek için çeneler ayarlanınca boyut ölçme ve verniyer
bölüntüleri aracılığı ile okunur. Parçalarda uzunluk, iç çap, dış çap, derinlik ve kanal gibi
mesafeleri ölçme işlemlerinde kullanılır.
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Şekil 1.1: Verniyerli kumpasın önemli kısımları

Şekil 1.2: Kumpasla ölçme
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1.4.2.Dijital Kumpaslar
Dijital kumpasların verniyerli kumpaslara benzer ölçme çeneleri vardır. Ancak ölçme
işlemi için dijital gösterge kullanılır. Parçayı ölçmek için çeneler konumlandırılınca dijital
ekrandan ölçü doğrudan okunur.

Fotoğraf 1.3: Dijital kumpas

Fotoğraf 1.4: Dijital kumpasla ölçme



Kumpasları kullanırken dikkat edilecek hususlar

Ölçü tamlığına uygun kumpas seçilmelidir.

Kumpas sürgüsünün cetvel üzerinde boşluksuz çalışıp çalışmadığına ve
çenelerin temiz olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Çeneler kapalı iken sıfır çizgilerinin çakışıp çakışmadığına dikkat
edilmelidir.

Ölçü esnasında kumpasların çenelerine gerektiğinden fazla kuvvetle
bastırılmamalıdır.

Ölçme esnasında kumpas dik tutulmalı ve ölçünün okunacağı yere dik
bakılmalıdır.

Uygun tamlıkta ölçme için; ölçme ortamının, ölçü aletinin ve iş
parçasının sıcaklığı 18°C ile 20°C arasında olmalıdır.
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Fotoğraf 1.5: Kumpasın muhafazası



İş sağlığı iş güvenliği dikkat edilecek hususlar



Ölçü tamlığına uygun kumpas seçilmelidir.
Kumpas sürgüsünün cetvel üzerinde boşluksuz çalışıp çalışmadığına ve
çenelerin temiz olup olmadığına dikkat edilmelidir.

1.4.3. Kumpas Çeşitleri
Kumpaslar, kullanım yerleri, ölçü hassasiyetleri ve ölçü sistemleri olarak pek çok
çeşitleri vardır.
1.4.3.1. Kullanım Yerlerine Göre Kumpaslar
İç ve dış çap kumpaslar

Fotoğraf 1.6: İç ve dış çap kumpaslar
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Derinlik kumpasları

Fotoğraf 1.7: Derinlik kumpasları

İbreli kumpaslar

Fotoğraf 1.8: İbreli kumpaslar

Modül kumpası

Fotoğraf 1.9: Modül kumpası
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Özel kumpaslar
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Fotoğraf 1.10: Özel kumpaslar

Fotoğraf 1.11: Bazı kumpasların ölçüm şekilleri
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1.4.3.2. Ölçü Sistemlerine Göre
Metrik kumpaslar




1/10 mm verniyerli kumpaslar (Ölçme hassasiyeti 0,1 mm)
1/20 mm verniyerli kumpaslar (Ölçme hassasiyeti 0.05 mm)
1/50 mm verniyerli kumpaslar (Ölçme hassasiyeti 0,02 mm)

1/10 mm verniyerin elde edilişi: Kumpasın ölçü cetveli üzerindeki sıfır çizgileri
çakışık iken ölçü cetveli üzerindeki ilk 9 mm’lik kısım verniyer (sürgü) üzerinde 10 eşit
parçaya bölünmüştür. Verniyerdeki iki çizgi arası 9/10 = 0,9 mm’dir. Kumpasın ölçme
hassasiyeti ölçü cetvelinin birinci çizgisiyle verniyerin birinci çizgisi arasındaki fark 1–0,9 =
0,1 mm olarak bulunur.

1 mm

0

10

Cetvel

1-0,9=0,1 mm

Verniyer

0,9 mm

Şekil 1.3: 1/10’luk kumpasın hassasiyeti

Şekil 1.4: 1/10’luk kumpasta ölçü okuma
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Aşağıdaki şekilde verilen ölçüyü okuyalım.

Şekil 1.5: 1/10’luk kumpas da ölçü okuma uygulamaları

1/20 mm verniyerin elde edilişi: Kumpasın ölçü cetveli üzerindeki sıfır çizgileri
çakışık iken ölçü cetveli üzerindeki 39 mm’lik kısım verniyer üzerinde 20 eşit parçaya
bölünmüştür. Verniyerdeki iki çizgi arası 39/20 = 1,95 mm’dir. Kumpasın ölçü çeneleri
kapalı iken ölçü cetvelinin, ikinci çizgisi ile verniyerin birinci çizgisi arasındaki fark 2-1,95
= 0,05 mm olarak bulunur.
0

1 mm

0

2

10

20

Cetvel

Verniyer
4

6

8

1-0,95=0,05 mm
0,95 mm

Şekil 1.6: 1/20’lik kumpasta ölçü hassasiyeti
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Aşağıdaki şekilde verilen ölçüyü okuyalım.

Şekil 1.7: 1/20’lik kumpasta ölçü okuma

Şekil 1.8: 1/20’lik kumpasta ölçü okuma uygulamaları

14

Fotoğraf 1.12: Bazı kumpasların ölçüm şekilleri

1/50 mm verniyerin elde edilişi: Kumpasın ölçü cetveli üzerindeki sıfır çizgileri
çakışık iken ölçü cetveli üzerindeki 49 mm’lik kısım verniyer üzerinde 50 eşit parçaya
bölünmüştür. Verniyerdeki iki çizgi arası 49/50 = 0,98 mm’dir. Kumpasın ölçü çeneleri
kapalı iken ölçü cetvelinin, birinci çizgisi ile verniyerin birinci çizgisi arasındaki fark 1-0,98
= 0,02 mm olarak bulunur.
0

10

20

30

40

50

60
Cetvel

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,98mm
Şekil 1.9: 1/50’lik kumpasta ölçü hassasiyeti
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Verniyer

Şekil 1.10: 1/50’lik kumpasta ölçü

Aşağıdaki şekilde verilen ölçüyü okuyalım.

Şekil 1.11: 1/50’lik kumpasta ölçü okuma

Şekil 1.12: 1/50’lik kumpasta ölçü okuma uygulamaları
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Fotoğraf 1.13: Bazı kumpasların ölçüm şekilleri

Inç “parmak” kumpaslar




1/128" verniyerli kumpaslar
1/64" verniyerli kumpaslar
1/32" verniyerli kumpaslar

1/32"lik hassasiyetindeki kumpaslar
Cetvel üzerindeki 1" (Parmak)'lık kısım 8 eşit parçaya bölünmüştür. Bu bölüntülerin
3/8'lik kısmı verniyer üzerinde 4 eşit parçaya bölünmüştür.
Buna göre: (1/8x3 =3/8 3/8:4=3/32

1/8-3/32=1/32" hassasiyet) elde edilir.

Şekil 1.13: 1/32”lik kumpasta ölçü hassasiyeti
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Şekil 1.14: 1/32”lik kumpasta ölçü okuma

1/64"lık hassasiyetindeki kumpaslar
Cetvel üzerindeki 1" (parmak)'lık kısım 16 eşit parçaya bölünmüştür. Bu bölüntülerin
3/16'lık kısmı verniyer üzerinde 4 eşit parçaya bölünmüştür.
Buna göre: (1/16x3=3/16 3/16:4=3/64

1/16-3/64=1/64" hassasiyet) elde edilir.

Şekil 1.15: 1/64”lük kumpasta ölçü hassasiyeti

Şekil 1.16: 1/64”lük kumpasta ölçü okuma
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1/128”lik hassasiyetindeki kumpaslar
Cetvel üzerindeki 1" (parmak)'lık kısım 16 eşit parçaya bölünmüştür. Bu bölüntülerin
7/16'lık kısmı verniyer üzerinde 8 eşit parçaya bölünmüştür.
Buna göre: (1/16x7=7/16 7/16:4=7/128

1/16-7/128=1/128" hassasiyet) elde edilir.

Şekil 1.17: 1/128”lik kumpas da ölçü hassasiyeti

Şekil 1.18: 1/128”lik kumpas da ölçü okuma

1/1000”lik hassasiyetindeki kumpaslar
Cetvel üzerindeki 1" (parmak)'lık kısım 40 eşit parçaya bölünmüştür. Bu bölüntülerin
24/40'lık kısmı verniyer üzerinde 25 eşit parçaya bölünmüştür.
Buna göre: (1/40x24=24/40
24/40:25= 24/1000
1/40-24/1000=1/1000" hassasiyet)
elde edilir.

Şekil 1.19: 1/1000”lik kumpasta ölçü hassasiyeti
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Şekil 1.20: 1/1000”lik kumpasta ölçü okuma

Şekil 1.21: Kumpasta ölçü okuma

1.5. Mikrometreler
1.5.1. Tanımı
Mikrometreler de bir ölçüm ve kontrol aletidir. Bu ölçü aletleri, mekanik kumandalı
vida-somun sistemine göre çalışır. Ölçü tamlığı kumpaslara göre daha yüksektir. Metrik
mikrometrelerde ölçme tamlığı 0,01 – 0,001 mm, parmak mikrometrelerde ise ölçme tamlığı
0,001 – 0,0001 inçtir.
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Fotoğraf 1.15: Mikrometre

Mikrometrelerde birbirinden farklı ölçme alanları oluşturulmuştur. En küçük ölçme
alanı 0 – 25 mm olup 25’er mm aralıklarla 500 mm’lik çaplara kadar ölçüm yapılabilir
(0 – 25, 25 – 50, 50 – 75, 75 – 100.............475 – 500 mm). Bunun sebebi ölçme
işlemini yapan hareketli çenenin kısa boylu olmasını sağlamaktır. Böylece ölçmenin esneme,
ısı vb. dış etkenlerden etkilenmesinin önüne geçilmiş olur. Ancak büyük kapasiteli ölçme
yapan mikrometrelerde ölçme aralıkları yüzer yüzer artmaktadır (800- 900- 1000).
Mesela,19 mm’lik bir ölçüyü ölçmede 0-25 mm’lik, 34 mm’lik bir ölçüyü ölçmede 25-50
mm’lik, mikrometre kullanılır.

Fotoğraf 1.16: Mikrometre ve elemanları

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi mikrometrenin parçaları şunlardır:

Gövde: Mikrometrelerin gövdeleri “U” biçimindedir. Böylece ölçülecek iş
parçalarının ölçme uçları arasına yerleştirilmesi ve sağlıklı ölçme yapılabilmesi
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mümkün olmuştur. Ölçme esnasında vücut ısısından etkilenmemesi için
gövdenin tutulacak kısmı bakalit vb. yalıtkan malzeme ile kaplanmıştır.
Sabit uç: Mikrometrenin sabit olan ucudur. Sertleştirilmiş ve taşlanmış olan bu
uç ölçme esnasında iş parçasının yüzeyine temas ettirilir. Daha sonra tambur
çevrilerek hareketli uç, bu ucun tam karşısına gelecek şekilde iş parçası
yüzeyine yaklaştırılarak ölçme işlemi gerçekleştirir.
Hareketli uç: Mikrometrenin hareketli olan ucudur. Tıpkı sabit uç gibi
sertleştirilmiş ve taşlanmış olan bu uç ölçme esnasında tambur çevrilerek iş
parçası yüzeyine temas ettirilir. Hareketli ucun kaba yaklaşım hareketi
tamburun tırtıllı kısmı çevrilerek verilir. Ancak, bu uç iş parçasına yaklaştığında
hareketi daha hassas olarak cırcır vidası yardımıyla yapılır. Bu uç devamında
bulunan 0.5 mm adımlı vida döndürülerek iş parçasına yaklaştırılır ya da
uzaklaştırılır. Mikrometrenin tamburunun her turunda vidalı mil 0,5 mm hareket
eder.
Kovan: Üzerinde milimetrik bölüntülerin bulunduğu kısımdır. Buna aynı
zamanda sabit tambur da denilir. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi sabit
kovan üzerindeki yatay çizgi 25 eşit aralığa bölünmüş olup iki çizgi arası 1
mm’dir. Yatay çizginin altındaki bölüntüler ise 0.5 bölüntüleri ifade eder.
Tambur: Üzerinde verniyer bölüntüleri bulunur. Bir tam turda 0.5 mm hareket
eder. Tambur çevresi 50 eşit parçaya bölünmüştür. Buna göre iki çizgi arası
0.5/50= 0.01 mm olur. Bu değer mikrometrenin hassasiyetidir.
Cırcır: Hareketli ucun iş parçası yüzeyine temas ettirilmesinde kullanılır.
Hareketli uç, tamburun tırtıllı kısmı ile hızla yaklaştırılır. İş parçasına
yaklaştığında bu sefer ilerleme hareketi cırcır çevrilerek verilir. Cırcır normal
olarak çevrildiğinde döner ancak uç iş parçasına temas ettiği anda baskı kuvveti
artar. Cırcır yapılan baskı artar. Bu baskı 250 gramı aştığında cırcır boşta
dönmeye başlar. Böylece aşırı zorlama ile hatalı ölçme yapılması engellenmiş
olur.
Sıkma kolu: Ölçme işlemi sonucunda hareketli ucun gevşemesini önlemek ve
daha hassas ölçme yapabilmek için hareketli ucun tespiti için kullanılır. Burada
dikkat edilmesi gereken husus sıkma kolu kapalı durumdayken tambur ya da
cırcır çevrilmemelidir.

Ölçme baskısı mikrometrelerin ölçme tamburu üzerindeki cırcır (hızlı çevirme
tamburu) tertibatının ölçme baskısı yaklaşık 250 g’dır. Bu sistem yay baskısı ile sağlanır.
Her ölçümde aynı baskı uygulandığı için kullanım sırasında ölçü tamlığını artırır.
Mikrometrelerde kovan ve tambur bölüntüleri (0.01 mm)
Metrik mikrometrelerde hareketli ucun bağlı bulunduğu vidalı milin adımı 0.5 mm’dir.
Bu vida tek ağızlı olduğu için bir tam tur çevrildiğinde hareketli uç 0.5 mm hareket eder.
Uçlar tam olarak kapalı durumda iken tamburun pahlı kısmı sol yüzü ile kovan sıfır çizgisi
çakışır konumdadır.
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Şekil 1.22: Mikrometrede ölçü değerleri

Kovan üzerinde 0’dan itibaren yatay çizginin altında 0.5 mm’ler, yatay çizginin 1
mm’ler yatay çizginin üstüne işaretlenmiştir. Bunlar 5, 10, 15, 20, 25 şeklinde
işaretlenmiştir. Bu değerler ölçme alanı 0 – 25 mm olan mikrometreler için geçerlidir.
Örneğin mikrometremizin ölçme alanı 50 – 75 olsaydı bu işaretlemeler 50, 55, 60, 65, 70, 75
şeklinde olacaktır.
Tambur çevresi 50 eşit parçaya bölünmüş olup bu bölüntüler de 0, 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50 şeklinde işaretlenmiştir. Tambur 1 tam tur döndüğünde hareketli çene 0.5
mm ilerliyordu. Buna göre mikrometrenin hassasiyeti 0.5/50 = 0.01 mm olarak bulunur.
Mikrometrelerde ölçü okuma
Mikrometrelerde ölçü okunurken önce tambur kenarının tam ölçü olarak kaçı
geçtiğine bakarız. Aşağıdaki örneğimizde tambur kenarı 3 mm ve alt bölümde de 0.5 mm’yi
geçmiştir. Verniyer üzerinde ise 6. çizgi çakışmıştır.
Okunan ölçü;
Tam ölçü
3 mm
Ondalık ölçüsü
0.5 mm
Yüzdelik ölçüsü
0.06 mm
Okunan ölçü =
3.56 mm’dir.
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Fotoğraf 1.17: Mikrometrede ölçü okuma

Yukarıda açıklanan mikrometre 0.01 mm hassasiyetindeydi. Ancak bunlara ilaveten
0.001 mm hassasiyetinde ölçme yapan mikrometreler de mevcuttur. Bu tür mikrometrelerde
tambur çevresi yine 50 eşit parçaya bölünmüştür ve iki çizgi arası yine 0.01 mm’dir. Diğer
mikrometrelerden farklı olarak kovan üzerinde de ayrı bir bölüntü taksimatı (bindelik
verniyer) vardır.

Fotoğraf 1.18: Binde değerli mikrometre

Tambur üzerindeki 0.09 mm mesafe kovan üzerinde 10 eşit parçaya bölünmüştür.
Buna göre mikrometrenin hassasiyeti şöyle hesaplanır:
Tambur üzerinde iki çizgi arası 0.01mm
Bindelik verniyer üzerindeki iki çizgi arası (9x0.01)/10 = 0.09/10 =0.09 mm
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Mikrometrenin hassasiyeti 0.01 – 0.09 = 0.001 mm’dir.
Aşağıdaki 0.001 mm’lik mikrometre ile yapılmış olan ölçüyü okuyalım.

Fotoğraf 1.19: Mikrometrede ölçü okuma

1.5.2. Çeşitleri
1.5.2.1. Kullanım Alanlarına Göre


Dış çap mikrometreleri: Bu mikrometreler silindirik iş parçalarının dış
çaplarını, kalınlık vb. özelliklerin ölçülmesinde kullanılırlar.

Fotoğraf 1.20: Dış çap mikrometreleri
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Fotoğraf 1.21: Dış çap mikrometre uygulamaları

Fotoğraf 1.22: Dış çap mikrometreleri


İç çap mikrometreleri
İş parçaları üzerindeki deliklerin iç çaplarının ölçülmesinde kullanılırlar.
Hassasiyetleri yukarıda açıklanan dış çap mikrometreleri ile aynıdır. Ancak ölçme yaptıkları
yerin özelliğinden dolayı şekilleri normal mikrometrelerden farklıdır.
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Fotoğraf 1.23: İç çap mikrometreleri


Derinlik mikrometreleri
Normal mikrometrelerden farklı olarak gövde “U” biçim yerine düz yapılmıştır.
Gövdeye 90º olarak kovan monte edilmiştir. Aşağıdaki Fotoğrafde görüldüğü gibi kovan
üzerindeki bölüntüler 0 (sıfırdan)’dan değil 25’ten başlar ve 25 – 20 – 15 – 10 – 5 – 0 olarak
devam eder.
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Fotoğraf 1.24: Derinlik mikrometreleri


Modül mikrometreleri
Modül kumpaslarla dişlilerde diş dolusu en fazla 0.02 mm hassasiyete kadar
ölçülüyordu. Daha hassas ölçümler için modül mikrometreleri kullanılır.

Fotoğraf 1.25: Modül mikrometreleri


Vida mikrometreleri
Bu mikrometrelerle metrik ve parmak vidaların ölçümü yapılır. Mikrometre uçları
ölçülecek vidanın profiline göre sivri yapılmışlardır. Aynı zamanda vida adımlarına göre bu
uçlar değiştirilebilme özelliğine sahiptir.
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Fotoğraf 1.26: Vida mikrometreleri


Dijital mikrometreler
Ölçme ve okuma kolaylığı için geliştirilmiş mikrometrelerdir. Ölçme hatası neredeyse
ortadan kalkmıştır. Ölçme hassasiyetleri 0.001 mm’dir. Kovan ve tambur bölüntülü olan
türleri olabildiği gibi bölüntüsüz olanları da vardır.

Özel mikrometreler
Aşağıda görüldüğü gibi özel ve değişik amaçlı ölçümler için de mikrometreler yapılmıştır.
Bu tür mikrometrelere özel mikrometreler denir. Bu tür mikrometreler yaptıkları ölçüm
işlemine göre isimlendirilirler.
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Fotoğraf 1.27: Özel mikrometreler



Bazı mikrometreler ve kullanım şekilleri

Fotoğraf 1.28: Mikrometre uygulamaları
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1.5.2.2. Ölçü Sistemlerine Göre

Metrik Mikrometreler
Metrik mikrometrelerde ölçü sistemi mm’dir. Yukarıda açıklandığı gibi hassasiyetleri
0.01 ve 0.001 mm’dir.

1/100 mm'lik mikrometreler
Bu mikrometrelerde iç tambur üzerine 0.50 mm hassasiyetli cetvel bölüntüsü
işaretlenmiştir. İçteki hareketli mil üzerine de adımı 0.5 mm olan üçgen vida açılmıştır.
Hareketli mil iç tambur içerisindeki vidalı mil somunu üzerinde hareket etmektedir. Dış
tambur ise vidalı mil ile birleştirilmiştir. Bu durumda vidalı mil ile hareket eden dış tambur bir tur
döndüğünde kovan üzerinde 0.5 mm ilerlemektedir. Dış tamburun çevresi 50 eşit parçaya bölünmek
suretiyle 0,1 mm hassasiyetli ölçme yapılması sağlanmıştır.
Örnek:

Şekil 1.23: Mikrometre ölçü okuma

Fotoğraf 1.29: 1/100’lük mikrometrelerde ölçü okuma


1/1000 mm’lik mikrometreler
Bu tip mikrometrelerin yapısı 1/100 mm hassasiyetindeki mikrometrelerin yapısına
benzemektedir. Aynı şekilde gövde içerisinde adımı 0,5 mm olan vidalı mil vardır ve dış
tambur bu mil üzerinde hareket etmektedir. Tek fark hareketli tamburun iki kısımdan
oluşmasıdır. Yani 0,01 mm hassasiyetindeki çizgiler üzerinde 1/10 mm hassasiyetli
kumpasta olduğu gibi bir bölüntü yapılarak 0,001 mm hassasiyet elde edilmiştir.
0,01 x 9 = 0,09 mm 0,09 / 10 = 0,009 mm 0,01 – 0,009 = 0,001 mm hassasiyet
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Şekil 1.24: Mikrometre ölçü okuma

ÖRNEK PROBLEM 3
2,555 mm’yi mikrometrede gösteriniz.

ÖRNEK PROBLEM 4
36,271 mm’yi mikrometrede gösteriniz.

Fotoğraf 1.30: 1/1000’lik mikrometre uygulamaları Fotoğraf 1.31: Mikrometrelerde ölçü okuma
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Inc (parmak) mikrometreler
Bu tür mikrometrelerde ölçü sistemi parmaktır. Bunlar 24”e kadar ölçüleri
yapabilecek şekilde tasarlanmışlardır. Mikrometre ölçme alanı 1”dir. Yani ölçme alanları 0 –
1”, 1 – 2”, 2 – 3” . . . . 23 – 24” şeklindedir.

1/1000"lik parmak mikrometreler

Bu mikrometrede vidalı mil üzerine adımı 1”de 40 diş olacak şekilde vida açılmıştır.
Vidalı milin bir dönmesi ile hareketli çene 1/40” ilerler. 1/40” = 0,025”
Kovan üzerinde 1”lık uzunluk 40 eşit parçaya bölünmüştür. Vidalı milin her tam
dönüşünde kovan üzerinde bir çizgi ilerler. Kovan üzerinde iki çizgi arası 1/40” = 0,025”tir.
Tambur 25 eşit parçaya bölünmüştür. Tamburun bir tam turu ile hareketli çene 0,025”
ilerler. Buna göre 0,025” : 25 = 0,001” olur. Bu da tambur üzerindeki iki çizgi arasındaki
mesafedir. Aynı zamanda bu mikrometrenin ölçme hassasiyetidir.
ÖRNEK 1: 0,001” mikrometrede
ÖRNEK 2: 0,001” mikrometrede
0,178” ölçüsünü gösteriniz.
0,241” ölçüsünü gösteriniz.

ÖRNEK 3: 0,001” mikrometrede 1,364”
ölçüsünü gösteriniz.
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ÖRNEK 4: 0,001” mikrometrede
4,084” ölçüsünü gösteriniz.

Şekil 1.25: 1/1000”lik mikrometrelerde ölçü okuma


1/10000" lik parmak mikrometreler
Bu tip mikrometrelerin yapısı 1/1000" mikrometrelerin yapısı ile aynıdır. Tek fark kovan
üzerinde ek olarak on adet bölüntü vardır. Bu bölüntülerle 0,001 inçlik hassasiyetlik kısımdan
0,0001 inçlik hassasiyet elde etmeye yarar. Hassasiyetin çıkarılışı:
0,001 x 9 = 0,009 inç.0,009/10 = 0,0009": 0,001-0,0009= 0,0001 inç

Şekil.1.26. 1/10000”lik mikrometre
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Örnek 1

Örnek 2: 0,0001” mikrometrede 0,3557”
ölçüsünü gösteriniz.

Örnek 3: 0,0001” mikrometrede 1,2763”
ölçüsünü gösteriniz.

Şekil 1.27: 1/1000”lik mikrometrelerde ölçü okuma

1.5.2.3. Mikrometrelerin Kullanımı ve Bakımı
Mikrometrelerin kullanımı
Ölçme işleminde mikrometre ayakları iş parçasına paralel tutulmalı, tambur ancak
cırcırla çevrilmelidir. Cırcır yayı yaklaşık 250 g baskı kuvveti uygulandığından her kim
mikrometreyi kullanırsa kullansın baskı hep aynı kalacaktır. Bunun sonucunda da baskıdan
dolayı yapılacak hatanın önüne geçilmiş olunacaktır.
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Mikrometrelerin ayarı
Mikrometreler çok hassas ölçü aletleri olduğu için zamanla ayarları bozulabilir. Hatalı
ölçme yapılmasını önlemek için sık sık mikrometrelerin ayarlarının yapılması gerekir.
Mikrometrelerin ayarları aşağıdaki şekilde ve Fotoğrafde görüldüğü gibi yapılır.

Mikrometre uçları yumuşak bir kâğıt ile temizlenir.

Mikrometre uçlarını sonuna kadar cırcır ile kapatınız ve ayarını kontrol ediniz.
Bu durumda kovan yatay çizgisi ile tambur sıfır çizgisi ve tambur pahlı kenarı
sıfır çizgisi ile çakışırsa mikrometrenin ayarı bozulmamış demektir.

Çakışma gerçekleşmiyorsa mikrometrenin sıfır ayarı bozulmuş demektir.

Fotoğraf 1.32: Mikrometre ayarı

Mikrometrenin özel ay anahtarı kovan üzerindeki yuvasına takılır ve kovan
döndürülerek çizgilerin çakışması sağlanır.

Fotoğraf 1.33: Mikrometre ayarı yapma
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Bu durumda bu çizgiler çakıştırılır ve ayar somunu sıkıştırılarak mikrometre
ayarlanır.
Tekrar kontrol edilerek sıfır çizgisinin çakışıp çakışmadığına bakılır.
Yukarıdaki ayarlama işlemi bütün mikrometreler için geçerlidir.

Fotoğraf 1.33: Mikrometre sıfırlama

Mikrometrelerin bakımı
Mikrometreler sert zeminlerden, aşındırıcılardan uzak, yumuşak zeminlerde,
mümkünse güderi üzerinde bulundurulmalı ve temiz tutulmalıdır. Zaman zaman 10 numara
ince yağ ile yağlanmalıdır. Bilhassa mastarları itina ile saklanmalıdır. Kullanım neticesi
mikrometrelerde ayar bozukluğu meydana gelmiş ise mastarlarla ayar edilmelidir. Mastar
mikrometre ayakları arasında iken mikrometrede sapma tespit edilir. Bu sapma kadar iç
tambur özel anahtarı ile çevrilir. Böylece iç tambur yatay çizgisi dış tambur sıfırı
karşılaştırılmış olur. Mastar, mikrometre ayakları arasında dik durmalıdır.
1.5.2.4. Ölçmede İş Güvenliği ve Dikkat Edilmesi Gerekenler







Tezgâhı durdurmadan ölçme yapmayınız.
Ölçme yapacağınız yüzeylerin çapaklarını almadan ölçme yapmayınız. Ölçme
esnasında çapaklar size zarar verebilir.
Ölçü aletlerini amacı dışında kullanmayınız.
Ölçü aletleriyle arkadaşlarınıza şaka yapmayınız.
Ölçü aletleri ile ölçme yaparken çeneleri gereğinden fazla sıkmayınız.
Ölçme yapmadan önce ölçme çenelerinin temiz olduğundan emin olunmalıdır.

37

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1

DEĞERLER ETKİNLİĞİ
"Vakti zamanda bir âlim, öğrencileri ile vaktini ilim sohbetleri ile
değerlendirmekteydi. Çok akıllı bir öğrencisi neredeyse üç dört aydır derslere
katılmamaktaydı. Bir gün hazırlandı ve öğrencisini ziyarete gitti. Kışın soğuğunda
meşakkatli bir yolculuktan sonra hedefine vardı. Kapı tokmağı ile kapıyı çaldı.
Kapıyı açan öğrencisi, âlimi içeri aldı, ocak başına buyur etti. Ocakta kocaman
kütükler gürül gürül yanmakta, nar gibi közler oluşmaktaydı. Hâl hatır sorduktan sonra hiç
konuşmadılar, öğrencisinin getirdiği şerbetle lokmayı yemeye başladı. Elindeki şerbet
kupasını masaya koydu. Maşa ile ocaktan bir köz alıp ocağın kenarına bıraktı. Yaklaşık
yarım saat sonra köz kararıp söndü. Âlim yine maşayla sönmüş parçayı alıp ateşin kıyısına
koydu. Ateşin tesiri ile parça yine kor hâline geldi. Âlim kalktı hiçbir şey söylemeden kapıya
gitti. Ayakkabılarını giydi talebesine baktı.
Genç adam dersi almıştı, eğildi âlimin elini öptü.
“Hocam sağ olun, ben dersimi aldım. Sönmeyeceğim derslerime devam edeceğim."
Bu kıssa bize göstermektedir ki ne kadar çok bilirsek bilelim, "Ben her şeyi
biliyorum." demektense araştırıp öğrenmeye devam edelim. İlim gerçeği araştırmak ve
bilgilerimizi tazelemekle zenginleşir.



Yukarıdaki metinden hareketle usta-çırak ya da öğretmen-öğrenci arasındaki
saygı ve sevgi durumunu kendinize göre değerlendiriniz.
Yukardaki örneğe uygun bir olay yaşadınız mı? Yaşadıysanız sizi nasıl etkiledi?

38

UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki fotoğraflardaki ölçme fotoğraflarını inceleyiniz.

Fotoğraf 1.34: Dış çap mikrometreleriyle ölçme yapma

Fotoğraf 1.35: İç çap mikrometresiyle

Fotoğraf 1.36: Derinlik mikrometresiyle

ölçme yapma

ölçme yapma
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Fotoğraf 1.37: Vida mikrometreleriyle ölçme yapma

Fotoğraf 1.38: Yaprak ölçüm mikrometresiyle ölçme yapma

Size verilen değişik iş parçalarını hassasiyet oranlarını da dikkate alarak uygun ölçü
aletiyle ölçme uygulamalarını gerçekleştirebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Koruyucu kıyafet kullanmalısınız.
 Çevre güvenliği için hızlı bir
değerlendirme yapmalısınız.
 Ölçü aletini kullanım yerine göre
seçmelisiniz.
 Ölçü aletini hassasiyetine göre
seçmelisiniz.
 Tezgâh durdurduktan sonra güvenlik
önlemini almalısınız.
 Ölçü hassasiyetine göre kumpas
seçmelisiniz.

 Kendinizin ve çevrenin güvenliğini
kontrol ediniz.
 Ölçü aleti seçiniz.

 Tezgâh durdurunuz.
 Üretilen parçayı kumpas ile kontrol
ediniz.
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 Üretilen parçaları ölçü hassasiyetine ve
ölçü aralığına göre mikrometre
seçmelisiniz.
 Kullanılacak yere göre ölçü aleti
seçiniz.

 Üretilen parçayı mikrometre ile
kontrol ediniz.
 Bir parçanın üzerindeki kanalın
derinliğini ölçünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Yapılan temrinlerde hangi ölçme araçları orta hassasiyetteki değerleri ölçmek için
kullanılır?
A) Kumpaslar
B) Cetveller
C) Mikrometreler
D) Mihengirler
E) Hepsi

2.

Aşağıdakilerden hangisi iç ve dış çap kumpasların kullanıldığı yerlerdir?
A) Boy ölçme
B) Açı ölçme
C) Silindirik iç ve dış çap ölçme
D) Uzaklık ölçme
E) Ağırlık ölçme

3.

Derinlik ölçme işlemi verniyerli kumpasların hangi kısmı ile yapılır?
A) Tutma kısmı
B) Çene kısmı
C) Cetvel kısmı
D) Kılıç kısmı
E) Sap kısmı

4.

Yapılan temrinlerde mikrometrenin kullanılmasının en önemli özelliği nedir?
A) Kaba işlerin ölçülmesi
B) Hassas işlerin ölçülmesi
C) Ölçmenin daha kolay olması
D) Açıların ölçülmesi
E) Taşımanın kolay olması

5.

Mikrometreler hangi hassasiyette ölçme yapar?
A) 0.1
B) 0.02
C) 0.001
D) 0.0001
E) 0,00001
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Aşağıdaki soruları dikkatle inceleyiniz ve doğru cevabı yazınız.

87.05 mm

16.45 mm

50.85 mm

8.8 mm

Fotoğraf 1.40: Kumpaslarda ölçü okuma

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise Uygulamalı Teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
1/10’luk Kumpas Uygulamaları
Aşağıdaki 1/10 (0.1mm)hassasiyetindeki kumpasların gösterdiği ölçüleri okuyunuz.
1) ...........mm

2)...........mm

10

Cetvel

20

Verniyer

Cetvel

0

Verniyer

10

3)............mm
Cetvel

Verniyer

10

50

0

10

4)............mm
20

0

40

Cetvel

40

Verniyer

10

Şekil 1.28: Kumpasta ölçü okuma
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0

50

10

5).............mm
Cetvel

10

6)............mm
20

Verniyer

0

7).............mm
Cetvel

Verniyer

0

Cetvel

0

Cetvel

Cetvel

Verniyer

10

0

10

0

10

14)..............mm
20

0

0

Verniyer

10

13).............mm
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Şekil 1.29: Kumpasta ölçü okuma

45

10

Aşağıdaki şekilde verilen ölçüyü okuyalım.

Mikrometrelerde kovan ve tambur bölüntüleri (0.001 mm)
Fotoğraf 1.39: Mikrometre ölçü okuma

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Ölçü aletini kullanım yerine ve hassasiyetine göre seçtiniz mi?

2

Tezgâh durdurulduktan sonra kumpas ile ölçme yaptınız mı?

3

Üretilen parçaları kumpas ile kontrol ettiniz mi?

4

Tezgâh durdurulduktan sonra mikrometre ile ölçme yaptınız mı?

5

Mikrometreleri hassasiyetine ve kullanım yerine göre seçtiniz mi?
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Evet Hayır

6

Üretilen parçaları mikrometre ile kontrol ettiniz mi?

7

Bir parçanın üzerindeki kanalın derinliğini ölçtünüz mü?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet
ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
Kontrol aletlerini istenilen amaca uygun kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kontrol aletlerinin çeşitleri ve kullanım tekniklerini araştırınız. Elde ettiğiniz
bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.



Hatalı kontrol aletini kullanmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla tartışınız.



Hatalı kontrol aletlerinin kalibrasyonunu araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıf
ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. KONTROL
Bir işin istenilen özelliklerde olduğunu, belirlenmiş değerlere, kurallara göre
doğrulanması ve uygunluğunun araştırılmasına kontrol denir. Kontrolde gönye, mastar,
komparatör gibi aletler kullanılır.
Ölçme ve kontrol birbirini doğrulayan ve tamamlayan araştırma bütünüdür.

2.1. Gönyeler
Yüzeylerin düzlemselliğinin ve yüzeyler arasındaki açıların kontrol edilmesinde
kullanılan aletlere gönye denir.

2.2. Gönye Çeşitleri
Gönyelerin kullanım yeri ve şekillerine göre değişik çeşitleri vardır.
Başlıca gönye çeşitleri

Sabit açılı gönyeler

Şapkalı gönyeler

Kıl gönyeler

5’ dakika hassasiyetindeki açıölçerler

2’ dakika hassasiyetindeki açıölçerler

Üniversal açı gönyesi

Optik açı gönyesi

Saatli açı gönyesi
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Sabit açılı gönyeler: İş parçalarının yüzeylerinin düzlemselliğinin yanı sıra
kenarlar ve yüzeyler arasındaki açıların kontrolünde kullanılırlar. Çelik ya da
paslanmaz çeliklerden imal edilip sertleştirilmiş ve taşlanmışlardır. Sabit açılı
gönyeler, 45°, 90°, 120° ve 135°lere standart olarak imal edilirler. Kullanım
amaçları kontrol işlemidir.

Fotoğraf 2.1: Gönyeler



Şapkalı gönyeler: Genel amaçlı kontroller için kullanılırlar. Gönye şapka ve
cetvel olarak iki kısımdan meydana gelir. Bu tür gönyeler 100 - 150 mm
arasında boylara sahiptir.

Fotoğraf 2.2: Şapkalı gönyeler
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Kıl gönyeler: İş parçalarının yüzeylerin düzgünlüklerinin ve dikliklerinin
kontrolünde kullanılır. Gönyelerin uç kısımları konik (keskin) olduğundan bu
isim verilmiş olup bu özelliği sayesinde de kontrollerin hassas bir şekilde yapar.

Fotoğraf 2.3: Kıl gönyeler





5’ dakika hassasiyetindeki açıölçerler: Bu açıölçerlerin derece bölüntüsü
üzerindeki 230’lik kısım verniyer üzerinde 12 eşit parçaya bölünmüştür.
Böylece verniyer üzerindeki iki bölüntü arası 230 x60’= 1380’/12=115’ elde
edilir. Açıölçerin sıfır çizgileri çakışık durumda iken verniyerin birinci çizgisi
ile cetvel üzerindeki 20 çizgisi arasında bir fark oluşur 20 = 120’ – 115’ =5’
(dakika) bu da açıölçerin hassasiyeti demektir.
2’ dakika hassasiyetindeki açıölçerler: Bu açıölçerlerin derece bölüntülerinin
bulunduğu cetvel üzerindeki 290’lik büyüklük verniyer üzerinde 30 eşit parçaya
bölünmüştür. Böylece verniyer üzerindeki iki çizgi arası 29x60’=1740’/30=58’
elde edilir. Açıölçerin sıfır çizgileri çakışık durumda iken verniyerin birinci
çizgisi ile buna en yakın cetvelin birinci çizgisi arasında bir fark oluşur. 10=60’58’ bu da açıölçerin hassasiyeti demektir.

2’ hassasiyetindeki bir açıölçer

5’ hassasiyetindeki bir açıölçer

Fotoğraf 2.4: Açıölçer ile ölçme yapmak

50



Üniversal açı gönyeleri: Derecenin dakikalarını okuyabilmek için yapılmış
hassas açı gönyeleridir. Tam derecelerden başka dakikaları okuyabilmek için
yardımcı açı verniye bölüntüsü vardır. Çeşitli açı ölçülerinin elde edilmesinde
ve okunmasında kullanılan hassas ve yüksek ölçme tamlığında olan bir ölçü
aletidir. 360°ye kadar tüm ölçüleri ölçer. Ölçme hassasiyetleri 2´ ve 5´ arasında
değişir. Üniversal açı dairesi birbirinin devamı olan 4 adet 90°ye bölünmüştür.
Herhangi bir ölçmede elde edilen açının sabit kalması için sıkma vidasından
faydalanılır.

Fotoğraf 2.5: Üniversal açı gönyeleri



Üniversal açı gönyeleri verniyer taksimatı

Üniversal gönyedeki verniyer taksimatı ve hassasiyeti aşağıdaki şekilde
hesaplanır.

Ana gövde üzerindeki 23ºlik kısım verniyer üzerinde 12 eşit parçaya
bölünmüştür.

Böylece
verniyer
üzerindeki
iki
çizgi
arası
23º/12=23x60'/12=1380'/12=115' ana gövde üzerindeki iki adet esas
bölüntü arası 2º yani 2x60'=120'dır.

Gönyenin hassasiyeti 120' - 115' = gönyenin hassasiyeti 120' - 115'=5'
yukarıdaki verniyer taksimatını göz önüne alarak aşağıdaki ölçüleri
okuyalım.
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Şekil 2.1: Üniversal açı gönyesinde okuma

Önce verniyenin sıfır çizgisinin en son geçtiği tam derece okunur. Tam dereceye, açı
bölüntüleri ile kesişen verniye çizgisinin gösterdiği dakika eklenir.

Şekil 2.2: Üniversal açı gönyesinde okuma
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Optik açı gönyesi: Bu açı gönyesi ölçme şekli ve kullanılışı bakımından
üniversal açı gönyesinin aynısıdır. Yalnız bu gönyelerde bölüntüler dışarıdan
görülmez ve verniyeri yoktur. İç kısmındaki açı bölüntüleri ışığa karşı tutulan
bir gözetleme deliğinden mercek ile büyütülmüş olarak görülür. Açı bölüntüleri
5'yi gösterecek şekilde her derece 12 eşit parçaya bölünerek yapılmıştır.

Fotoğraf 2.6: Optik açı gönyesi,



Saatli açı gönyesi: Bu açı gönyesinde açı ölçüsü dönüş hareketi gayet kusursuz
olan dişliler yardımıyla bir kadran üzerinde dönen ibreye geçirilir. Ölçü saatinin
kadranı en küçük bölüntü 5'yi gösterecek şekilde 120 ye bölünmüştür. Dolayısı
ile ibrenin bir devri 10° gösterir. Kadrandaki bir delikten de onar onar giden
derece bölüntüleri okunabilmektedir. Bu ikinci kadran 4x90° olarak
bölümlendirilmiştir. Üst kadrandaki sayılar dönüş yönüne göre kırmızı ve siyah
iki sıra halinde yazılmışlardır. Böylece sağ ve sol dönüşler için ayrı hesaplama
yapmadan açı ölçülebilir. İkinci kadrandaki sayılar da bunlara uygun olarak
kırmızı ve siyahtır. Bundan başka çapraz daire çeyrekleri içindeki sayılarda aynı
şekilde renklidir. Bu gönyelerde okuma daha kolaydır.
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Fotoğraf 2.7: Saatli açı gönyesi

Fotoğraf 2.8: Kombine bir açıölçerin görünüşü

2.2. Su Düzeçleri
Eğimlerin ölçülmesinde kullanılan kontrol aletleridir. Eğim ölçme aletleri, endüstride
yatay ve düşey düzlem yüzeylerdeki değişimleri, takım tezgâhlarının ve diğer cihazların
kontrolünde küçük eğim açılarının durumunu gösterir.
Yatay ve düşey konumdaki eğimlerin ölçülmesinde kullanılan çeşitli tipte su düzeçleri
vardır. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.


Hava kabarcıklı su düzeçleri: İçinde sıvı ve az miktarda hava kabarcığı
bulunan tüplü su düzeçleri, yatay ve düşey konumdaki eğim değerlerinin
kontrol edilmesinde kullanılır. Cam tüpün iç yüzeyi belirli bir yarıçapta
kavislidir ve dış yüzeyi 2 mm’lik aralıklarla bölünmüştür. Su düzeçleri prensip
olarak daima yatay konumdaki eğimi, hava kabarcığının yer değiştirme
miktarına göre kontrol eder.
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Fotoğraf 2.9: 0,02 mm / m hassasiyetli standart su düzeci







Optikli düzeçler:  1200’ye kadar eğim açıları ölçülebilir ve kontrol edilebilir.
Açıların okunması ve ayarlanması kolaydır. Oturma yüzeyi, silindirik parçalar
için V – yatağı biçiminde yapılmış ve sertleştirilmiştir. Bu açıölçerlerle 30
dakikalık hatayı kontrol edebilmek mümkündür.
Elektronik düzeçler: Silindirik ve düz yüzeylerin yatay ve düşey yüzeylerini
hassas olarak kontrol etmek için kullanılan bir kontrol aletidir.
Klinometreler: Her konumdaki eğim açılarının kontrolünde ve ölçülmesinde
kullanılır. Biçim olarak marangozların el rendesine benzer. Bu aletin içerisinde
serbestçe dönebilen sarkaç prensibine göre tasarlanmış bir pondül vardır.
Pondülün çevresi 360 dereceye bölünmüş ve her 10 derecede bir
numaralandırılmıştır.

2.3. Komparatörler
Komparatörler, imalat atölyelerinde en çok kullanılan ibreli ve dijital ölçü ve kontrol
aletleridir. Komparatör saatleri parçaların yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör
takımları ile iç çap ölçümlerinde, değişik aparatlara bağlanarak iş parçalarının salgı
ölçümlerinde kullanırlar. Komparatörler iki ana kısımdan meydana gelir. Bunlar:
1- Komparatör saati
2- Komparatör sehpa ve bağlama parçaları
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Fotoğraf 2.11: Komparatör saati ve sehpası



Komparatör saati, aşağıda görüldüğü gibi komparatör saati üzerinde bir ibre
bulunur. Bu ibrenin saat çevresindeki bir turunda komparatör saatinin ucu 1 mm
aşağı ya da yukarı hareket eder. İbrenin sağa dönüşü ile uç yukarı, sola dönüşü
ile de aşağı doğru hareket eder. Saat çevresi de 100 eşit parçaya bölünmüştür.
Böylece saat üzerindeki iki çizgi arası 1/100 = 0.01 mm olur. Bu da
komparatörün ölçme hassasiyetidir. Ancak bazı komparatörler de hassasiyet
0.001 mm olarak yapılmıştır.

Fotoğraf 2.12: Komparatör saati kısımları
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Komparatör saatinin ucunun hareketi maksimum 10 mm’dir. Bu nedenle ölçme işlemi
yapılacağı zaman bu husus dikkate alınmalıdır. Yukarıda görüldüğü gibi saat üzerinde 0, 1,
2, 3, 4, . . .9 bölüntülü küçük bir ibre vardır. Bu ibre büyük ibrenin kaç tur yaptığını
göstermektedir. Yani büyük ibre 1 tam tur yaptığında küçük ibre 0’dan 1'e gelir. Büyük ibre
10 tam tur yaptığında 0 ise 9'dan tekrar 0'a gelir. Böylece tam ölçülerin takibi kolaylaşır.
Çünkü saat üzerinde tam ölçülerin takip edilebileceği başka bir gösterge yoktur.
Büyük ibre saat üzerinde 1 çizgi ilerlerse uç 0.01 mm, 10 çizgi ilerlerse 0.1 mm
hareket etmiş olur. Parmak ölçü sistemine göre yapılmış olanlarda hassasiyet yani iki çizgi
arası 0.001"dir.
Ölçme esnasında komparatör temas ucu iş parçası yüzeyine üst taraftaki tırtıllı vida ile
döndürülerek değdirilir. Saatin büyük ve küçük ibreleri "0" rakamı üzerine çakıştırılır.
Bundan sonra kontrol işlemine başlanarak komparatör parça yüzeyi üzerinde gezdirilir. Şayet
ibre, bu hareket esnasında sağa doğru dönerse parça ilk ayarlamaya göre + 0.01 değerinde
yüksektir. Sola dönerse parça yüzeyi ilk ayarlamaya göre - 0.01 kadar düşüktür demektir.
Aşağıda komparatörlere ait bazı uygulamalar görülmektedir.

Fotoğraf 2.1: Komparatör uygulamaları



Komparatör sehpa ve bağlama parçaları: Mıknatıslı özelliği vardır.
Komparatör saati işin yapısına göre ayarlanır.
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2.3.1. Komparatör Çeşitleri


Analog komparatörler: Yukarıda saatli komparatörler olarak açıklanan
komparatörlerdir.

Fotoğraf 2.14: Analog komparatör saati



Dijital komparatörler: Bu tür komparatörlerin kullanılışları tıpkı saatli
komparatörler gibidir. Bunlarda saat, ibre ve bölüntüler yoktur. Hassasiyetleri
0.01 mm ve 0.001 mm olanları vardır. Bir komparatör metrik ve parmak
ölmeleri yapabilme özelliğine sahiptir.

Fotoğraf 2.14: Dijital komparatörler
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Derinlik komparatörleri: İş parçaları üzerindeki fatura, kademe vb. özellikleri
ölçmek için kullanılırlar. Analog ve dijital çeşitleri vardır.

Fotoğraf 2.2: Derinlik komparatörleri



Salgı komparatörleri: Doğru ölçüm için salgı komparatörleri ile ölçüm
yaparken ölçme ucu ekseni ölçülen parçaya veya ölçüm pleytine aşağıdaki
fotoğrafta belirtildiği gibi paralel olmalı veya yüzeyle olabildiğince dar açı
yapmalıdır.

Aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi ölçme ucu ekseni ölçülen parçaya veya ölçüm
pleytine açı yaptığı takdirde doğru ölçüm yapılamaz. Açı miktarına bağlı olarak açı arttıkça
gerçek değerden daha büyük değer elde edilir. Salgı komparatörlerinde ölçme uç boyu çok
önemlidir. Orijinal ucun haricinde uç boyu kesinlikle değiştirmemelidir. Ucun kırılması ve
bozulması durumunda orijinal uç kullanılmalıdır.

Fotoğraf 2.15: Salgı komparatör saati ve uygulamaları
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Fotoğraf 2.3: Komparatör saati ve uygulamaları



Kalınlık komparatörleri: İş parçalarının kalınlıklarının hassas olarak
ölçülmesinde kullanılır.

Fotoğraf 2.16: Kalınlık komparatörleri
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Fotoğraf 2.4: Dijital kalınlık komparatörü



Delik komparatörleri: Delik ölçülerinin ölçme ve kontrolünde kullanılır.
Bunlara aynı zamanda endikatörler de denilir. Küçük ve büyük çapların
ölçülmesi için çeşitleri vardır.

Fotoğraf 2.5: Değişik uçlu delik komparatörleri (endikatörler)
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Fotoğraf 2.6: Delik komparatörü (endikatör) ayarı ve uygulaması

Küçük çapların ölçülmesinde kullanılanların uçları diğerlerinden farklıdır. Bunların
uçları ortasından yarıktır. Bunların ölçme alanı 7 - 18 mm arası olup ölçme hassasiyetleri
0.001 mm’dir.

Fotoğraf 2.17: Küçük delik komparatörleri

2.4. Pasametreler
Ölçme hassasiyetleri 0.002 mm olan dış çap ölçme ve kontrol aletleridir.
Komparatörlere benzerler. Çok hassas oldukları için maksimum 150 mm’ye kadar olan
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çapları ölçecek şekilde imal edilirler. Sıfır ayarları hassas mastar blokları ya da ölçme
lokmaları ile yapılır. Genellikle seri imalatta iş parçalarının belirlenen toleranslar arasında
yapılıp yapılmadıklarının kontrollerinde kullanılırlar. Pasametrenin kadranı üzerinde
komparatör saatlerinde olduğu gibi ayarlanabilen tolerans limit tırnakları bulunur. Tolerans
ibreleri alt ve üst sınır ölçülerine göre ayarlanır. Ayarlama işleminden sonra esas parça çapı
kontrol edilir ve tolerans, ölçü saati ibresinden okunur. Ölçülen değerlerin tolerans
değerlerini aşıp aşmadığının kontrolü yapılır. Saatli türlerinin dışında dijital olanları da
vardır. Dış çapların ölçü kontrolünde kullanılan pasametrelerin ölçme aralığı (0-25), (25-50),
(50-75) ve (75-100) mm’dir.

Fotoğraf 2.18: Pasametre

2.5. Pasimetreler
Pasimetreler delik çapı ve kanal genişliklerinin ölçü kontrolünde kullanılırlar. Ölçme
hassasiyetleri 0,002 mm ve 0.001 mm olanları vardır. Delik ölçme alanları 11 - 18, 18 - 30
ve 30 - 50 mm’dir. Daha büyük çaplı delik ölçmelerinde uçları değiştirilir.

Fotoğraf 2.7: İki değişik pasimetre ve kullanılışı
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Kadran bölümleri pasametrelerle aynıdır. Ayrıca, pasimetrelerle kontrol edilen delik
çapının delik boyunca silindirik olup olmadığı da anlaşılır. Ana yapısı pasametreye benzeyen
pasimetrenin ölçü mili ucuna, belirli çaplara göre hazırlanmış takma uçlar ilâve edilir.
Kontrol işlemi yapılmadan önce pasimetrenin gerekli takma ucu ilâve edilir ve bilezik
mastarla sıfır (0) ayarı yapılır. Tolerans sınırı belirtilir. Daha sonra ölçülecek olan delik içine
sokularak üç noktadan temas sağlanır ve kadran üzerinden ölçü okunur.
Çok hassas ölçme ve kontrol aleti olduklarından kullanım esnasında ve
ayarlamalarında asla zorlanmamalıdırlar.

2.6. Mastarlar
Makine parçalarının ölçme ve kontrol işlemlerinde ölçme ve kontrol aletleri ile birlikte
kullanılan yardımcı aletlere Mastarlar denir. Bunların bazıları direkt bazıları ise endirekt
olarak ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılırlar. Diğer ölçü aletlerinden en önemli
üstünlükleri ölçmeyi yapan kişide özel yetenekler gerektirmemesidir. Özellikle seri üretim
aşamalarında sürekli aynı türden ölçümlerin yapıldığı işlem basamaklarının zamandan
tasarrufu sağlayan ölçme aletleri olarak bilinirler.

2.6.1. Mastar Çeşitleri


Tanpon mastarlar: Delik çaplarının istenilen ölçü sınırları içerisinde yapılıp
yapılmadıklarının kontrolünde kullanılırlar. Aşağıda görüldüğü gibi bu
mastarların silindirik şekilde iki ucu vardır. Bu uçlardan Bu uçlardan biri geçer
diğer ise geçmez ölçüdedir. Kontrol esnasında geçer taraf kontrol edilen
delikten boşluksuz olarak geçmeli, geçmez taraf ise geçmemelidir.

Fotoğraf 2.19: Tanpon mastarlar

Yukarıda görüldüğü gibi mastar gövdesi üzerinde ölçebileceği ana ölçü ve toleransını
gösteren bilgiler bulunur. Ayrıca her iki uçta ölçüm tolerans değerleri yazılıdır. Yine dikkat
edilecek olursa geçmez taraf (NO GO) daha kısa ve kırmızı renkle, geçer taraf (GO) ise daha
uzundur. Bazı türlerinde geçer taraf mavi renkle işaretlenmişlerdir.
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Vida mastarları: Silindirik iç ve dış yüzeylere açılmış olan vidaların hassas
olarak kontrollerinde kullanılırlar. Metrik ve parmak olmak üzere her iki ölçü
sisteminde imal edilirler. Kontrol edilecek olan farklı her vida (Metrik, parmak,
adım ve diş sayısı vb.) için ayrı mastarlar kullanılır. Bu nedenle bu tür mastarlar
ancak toleranslı imalatlarda kullanılırlar. Çünkü bu tür mastarlar özel imalat
grubuna girdikleri için pahalı kontrol aletleridir.

Fotoğraf 2.8: Vida mastarları



Çatal mastarlar: Bu mastarlar silindirik iş parçalarının dış çaplarının
ölçülmesinde kullanılırlar. Bu mastarlarla ölçülecek parçalar hassas oldukları
için taşlanmış olmaları gerekir. Çünkü daha kaba olan ölçüleri kumpas,
mikrometre vb. ölçü aletleri ile ölçmek mümkündür.

Aşağıda görüldüğü bu tür mastarların her iki ucu ay şeklindedir. Genellikle çelik
dökümden yapılmış olup uç kısımları sertleştirilmiş ve daha sonra da taşlanmıştır. Dış
ortamın ısı vb. olumsuzluklarından kolaylıkla etkilenmemesi için gövdesi kaburgalı olarak
yapılmıştır. Yine bu mastarlarda geçer taraf mavi, geçmez taraf da kırmızı renktedir.

Fotoğraf 2.20: Çatal mastar

Gövde üzerinde ana ölçü ve yanında geçme tolerans türü (j6) yazılır. Tolerans
değerleri ise her uçta ve bindeli değer olarak yazılıdır. Örneğin yukarıdaki mastarın geçer
taraf ölçüsü 25+0.009, geçmez tarafın ölçüsü ise 24.096’dır.
100 mm kadar olanlar çift taraflı daha büyük olanlar ise tek taraflı olarak imal
edilirler. Bu tür mastarların geçer/geçmez kısımları aynı bölgededir. Öndeki uç geçer sonraki
uç ise geçmez ölçüleri ifade eder.
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Fotoğraf 2.21: Çatal mastar

Bu tür çatal mastarların bazıları ayarlanabilir özelliğe sahiptir. Yani belirli ölçü
sınırları içerisinde ayarlanabilirler. Bu ayarlar özel Johnson mastarı adı verilen özel
mastarlarla yapılır.

Fotoğraf 2.9: Çatal mastar



Johnson mastarları: Yüksek tamlığa sahip, çeşitli ölçülerde ve çeşitli tamlık
derecelerinde yapılmış, dikdörtgen prizma şeklinde, sertleştirilmiş ve yüzeyleri
hassas olarak işlenmiş parçalardır. Mastarların karşılıklı her iki yüzeyleri birbiri
ile tam paralellikte ve düzgünlüktedir. Bu tür mastarların bir yüzünde mastar
ölçüsü mm cinsinden ve mastar cinsini gösteren harf bulunur.
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Fotoğraf 2.10: Johnson mastarı

Karşılıklı iki yüzeyin düzgün olması sebebiyle istenilen toplam bir ölçüyü meydana
getirmek için birbirine birleştirildiklerinde yüzeyler arasında hava giremediği için mastarlar
birbirine 40 kg/cm²lik bir basınçla yapışabilmektedir. Böylece birkaç mastar birbirine
eklenmek suretiyle meydana getirilen toplam ölçü, aynı tamlıkta yapılan tek bir mastarın
ölçüsüne yakın ölçüde olabilmektedir. Bu mastarlar metrik ve parmak ölçü sistemlerinde
imal edilirler.

Fotoğraf 2.11: Johnson mastar temizliği
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Yukarıda görüldüğü gibi mastarlar bir araya getirilirken önce titizlikle temizlenir.
Bloklar birbiri üzerinde kaydırılarak üst üste getirilir. Uygun konuma gelindiğinde üstteki
mastar döndürülür. Mastarları ayrılmasında da bu işlemin tersi uygulanır.

Fotoğraf 2.22: Johnson mastar temizliği

Dikdörtgen şeklindeki Johnson mastarları özel tahta kutularında muhafaza edilirler.
Mastar takımları parça sayısına göre değişir. Takımlar genellikle 18, 32, 47, 56, 76, 87, 103,
111 ve 128 parçalı olarak yapılırlar. En küçük mastar ölçüsü 1.005 mm en büyük ölçüsü ise
100 mm’dir. Bu mastarlar 0.005 mm hassaslığında istenilen ölçüler mastarlar birbirine
eklenerek elde edilir.
Örneğin, 186.01 mm ölçüsünü elde etmek için aşağıdaki mastarlar bir arada
birleştirilir.
1 adet 100 mm
1 adet 50 mm
1 adet 25 mm
1 adet 10 mm
1 adet 1.01 mm
----------------Toplam 186.01 mm

Prizmatik mastarlar: Bu mastarlar çelik ya da dökme çelikten yapılmıştır.
Ölçme, kontrol ve markalama işlemlerinde kullanılır. Biçimleri prizmatik olup
bütün yüzeyleri hassas olarak işlenmiş ve taşlanmıştır. Mikrometre, kumpas,
komparatör gibi ölçü aletleri ile birlikte kullanılır.
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Fotoğraf 2.23: Prizmatik mastarlar



Silindirik mastarlar: Mastarlar ile silindirik iç deliklerin ölçme ve kontrol
işlerinde kullanılırlar. Bu mastarlar da çelik ve dökme çeliklerden yapılmış,
sertleştirilmiş ve hassas ölçüye taşlanmıştır. Çeşitli çap ve boylarda yapılır.
Silindirik mastarlarla atölyelerde, 90° gönyelerin, pleyt üzerinde diklik kontrolü
de yapılır.

Fotoğraf 2.12: Silindirik mastarlar



Vida kalem mastarları: Bu mastarlar tornada diş açma işleminde kullanılacak
olan vida kalemlerinin bilenmelerinde kullanılırlar. Aynı zamanda vida
kaleminin iş parçasının eksenine dik (90º) olarak ayarlanarak bağlanmalarında
da kullanılırlar. Bu tür mastarlar bazen sadece üçgen vida kalemleri için
yapılmış olabildikleri gibi bazen de üçgen vida, trapez vida, kare vida ve hatta
matkap uç açısı içinde tek mastar şeklinde yapılmış olabiliriler. Aşağıdaki
şekilde üçgen ve kare kalem mastarı görülmektedir.
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Fotoğraf 2.24: Vida mastarları

Aşağıdaki şekilde ise torna tezgâhında bir vida kaleminin iş parçasının eksenine dik
olarak ayarlanması görülmektedir.

Fotoğraf 2.13: Vida mastarı uygulaması

Diş vida tarakları, yukarıda görülüğü gibi takım halinde bulunurlar. Bir tarafında
Metrik dişler için diğer tarafında ise Withworth dişler için taraklar bulunur. Her tarak
üzerinde kontrol edebileceği metrik vidalar için dişin adımı, Withworth vidalar için ise
parmaktaki diş sayısı yazar. Bunu göre kullanıcı uygun tarağı seçerek kullanır.
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Fotoğraf 2.25: Diş vida tarakları

Diş vida tarakları, torna tezgâhında açılan vida dişlerinin istenilen adımda ya da
parmaktaki diş sayısında olup olmadıklarının kontrolünde ve açılan vida dişlerinin uygun
derinlikte olup olmadıklarının kontrolünde de kullanılırlar.

Fotoğraf 2.14: Diş vida tarağı uygulaması



Profil mastarları: Makine parçalarının üzerinde bulunan iç bükey ya da dış
bükey kavislerin (profillerin) kontrolünde kullanılır. Bu mastarlar aynı zamanda
profil tornalamada kullanılacak profil kalemlerinin bilenmesinde ve bilenmiş
kalem profillerinin kontrolünde de kullanılır.
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Fotoğraf 2.26: Profil mastarları ve uygulaması



Konik mastarlar: Motorculukta ve makinecilikte kullanılan bu mastarlar,
silindirik ve lama biçimlidirler. Her iki tür mastar üzerinde de bölüntü çizgileri
vardır. Taşlanacak olan deliğe mastar sokulur ve mastar üzerindeki
bölüntülerden yararlanılarak istenilen ölçüye göre kontrolleri yapılır. Bu
mastarların bir başka şekli de mors kovan ve dolu millerin kontrolünde
kullanılan mastar, üzerindeki ölçülerden yararlanılarak istenilen ölçüye göre
kontrol yapılır. Bu mastarların değişik bir şekli de mors kovanı ve dolu millerin
kontrolünde kullanılan mors koniği mastarlarıdır.

Fotoğraf 2.15: Konik mastarlar



Kalınlık mastarları: Değişik amaçlar için kullanılan bu mastarlar çeşitli
kalınlıktaki çelik sac ya da tellerden yapılmışlardır. Hassa olarak taşlanmış olan
bu mastarlar genellikle otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılırlar. Aynı
zamanda sac ve tel türü malzemelerin ölçülmesinde kullanılırlar. Metrik ve
parmak ölçülerinde olanları vardır. Piyasada bu tür mastarlara sentil
denilmektedir.
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Fotoğraf 2.27: Kalınlık mastarları (sentiller)
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki şekillerdeki ölçme değerlerini okuyunuz.

Şekil 1: Açıölçerle okuma

Şekil 2: Açıölçerle okuma

Şekil 3: Açıölçerle okuma

Şekil 4: Açıölçerle okuma

Aşağıdaki fotoğraflardaki komparatörle yapılan işlemleri inceleyiniz ve atölye
ortamında uygulamalar yapınız.

1

2
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3

4

5

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

6

İç çapların ölçme ve kontrolünde
Dış çapların ölçme kontrolünde
Çeşitli kalınlıkların ve düzlem yüzeylerin eğiklik kontrolünde
Deliklerdeki derinliklerin ölçümü ve kontrolünde
Kaldırılan talaş miktarının ölçümünde
Herhangi bir iş parçasının salgı kontrolünde
Çeşitli makine kesicilerinin kontrollerinde

7
Fotoğraf 2.28: Komparatör uygulamaları

Faaliyetler
Bu işlemleri yaparken atölye öğretmeninizden yardım alınız.
1. Değişik şekil ve ölçüdeki parçaların atölye ortamda açılı yüzeylerindeki açıları
ölçünüz.
2. Öğretmeniniz veya arkadaşlarınız ile yardımlaşarak herhangi bir ölçüye ayarlanmış
açıölçer üzerinden ölçü okuma çalışması yapınız.
3. Komparatörle torna da ayna gezer punta arasına değişik çaplarda mil bağlayarak
salgı kontrolü yapınız.
4. Öğretmeniniz veya arkadaşlarınız ile yardımlaşarak çeşitli parçalar üzerinde salgı
ve paralellik kontrol çalışmaları yapınız?
Yukarıdaki beceriler bilgi devamında aşağıdaki işlem basamakları doğrultusunda
yapılacaktır.

İşlem Basamakları
 Ölçme yapmak için uygun
açıölçer seçiniz.
 Ölçülecek iş parçasını/malzemeyi
ölçü aleti ile kıyaslayınız,
 Kontrol aletinin numaratöründen
/ kadranından / bölüntüsünden ölçüyü
okuyunuz.

Öneriler
 Ölçülecek iş veya temrinin temiz ve
çapaksız olmasına dikkat etmelisiniz.
 Ölçü aletini amacına uygun
kullanmalısınız.
 Ölçme yaptıktan sonra ölçü aletini
kutusuna koymalısınız.
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 Salgı kontrolü için tezgâha mil
bağlayınız.
 Uygun komparatör seçiniz.
 Kompratörü bağlayarak salgı
kontrolü yapınız.
 Hataları düzeltiniz.

 Kontrol aletini darbelerden
korumalısınız.
 Sıcak malzemenin ölçümünü
yapmamalısınız.
 Kontrol aletinin bakımını yap yerine
kaldırmalısınız.
 Milin taşlanmış olmasına dikkat ediniz.
 Mili tezgâha bağlarken emniyet
kurallarına uymalısınız.
 İşlem bitince kontrol aletinin bakımını
yapıp yerine kaldırmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bir işin istenilen özelliklerde olduğunu, belirlenmiş değerlere, kurallara göre
doğrulanması ve uygunluğunun araştırılmasına ……………………. denir.
Gönyeler …….….ya da ………………….. imal edilip sertleştirilmiş ve
taşlanmışlardır.
………………………..derecenin dakikalarını okuyabilmek için yapılmış hassas açı
gönyeleridir.
Üniversal açı gönyelerinin ölçme hassasiyetleri …….. ve ……´ arasında değişir.
Eğimlerin ölçülmesinde kullanılan kontrol aletleri ………………..denir.
Komparatörler iki ana kısımdan meydana gelir. Bunlar; ………………………….. ve
……………………………………………………….. dır.
Komparatör saati üzerinde bir ibre bulunur. Bu ibrenin saat çevresindeki bir turunda
komparatör saatinin ucu …………..mm aşağı ya da yukarı hareket eder.
…………………………iş parçaları üzerindeki fatura, kademe vb. özellikleri ölçmek
için kullanılırlar.
Pasametrelerin ölçme hassasiyetleri ……….. mm olan dış çap ölçme ve kontrol
aletleridir. Komparatörlere benzerler.
Pasimetreler …………….. ve …………... genişliklerinin ölçü kontrolünde
kullanılırlar.
Makine parçalarının ölçme ve kontrol işlemlerinde ölçme ve kontrol aletleri ile birlikte
kullanılan yardımcı aletlere ……………………denir.
Delik çaplarının istenilen ölçü sınırları içerisinde yapılıp yapılmadıklarının
kontrolünde kullanılan mastarlara………………………………………denir.
……………………………silindirik iç ve dış yüzeylere açılmış olan vidaların hassas
olarak kontrollerinde kullanılırlar.
Silindirik iş parçalarının dış çaplarının ölçülmesinde kullanılan mastarlara
………………………………… denir.
Kalınlık mastarlarına sanayide ……………………. denilmektedir.
Diş vida tarakları takım halinde bulunurlar. Her tarak üzerinde kontrol edebileceği
……………………….. için dişin adımı, …………………..vidalar için ise parmaktaki
diş sayısı yazar.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru Modül Değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak komparatörle torna da ayna gezer punta
arasına değişik çaplarda mil bağlayarak salgı kontrolü yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu materyal kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri,
Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Kendinizin ve çevrenin güvenliğini kontrol ettiniz mi?

2. Ölçme yapmak için doğru ölçme aleti seçtiniz mi?
3. Ölçme işleminin yapılacağı yerin sıcaklığına dikkat ettiniz
mi?
4. Ölçü aletinin ve ölçülecek parçanın sıcaklıklarına dikkat
ettiniz mi?
5. Ölçme yaptığınız yerde aydınlatma yeterli miydi?
6.

Kullandığınız ölçü aletini doğru muydu?

7.

Hatalı ölçü aletinin bakımını yaptınız veya yaptırdınız mı?

8. Ölçü aletini tekniğine uygun olarak kullanabildiniz mi?
9. İşiniz bittiğinde ölçü aletinin temizliğini yaparak muhafaza
ettiniz mi?
10. Yüzey kontrolü yapmak için doğru gönye seçtiniz mi?
11. Açı kontrolü yaparken, açı gönyesinin çakışan çizgisine
dikkat ettiniz mi?
12. Çakışan çizgi aralıklarına dikkat ederek doğru hesaplama
yaptınız mı?
13. Eğimli yüzey kontrol ederken doğru su düzeci seçtiniz mi?
14. Komparatörle kontrol yaparken, kontrol edilecek mil veya
tezgâh aparatının emniyetli bağlandığını kontrol ettiniz mi?
15. Komparatörü yerine doğru sabitlediniz mi?
16. Komparatör saatinin ayarını yaptınız mı?
17. Yapacağınız işleme göre doğru mastar seçtiniz mi?
18. Vida dişi kontrol ederken doğru diş ölçü tarağını seçtiniz
mi?
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Evet

Hayır

19. Kontrol edeceğiniz vida diş yüzeylerinin temiz ve çapaksız
olmasına önem verdiniz mi?
20. İşlemler bitince kontrol aletinin temizlik bakımını yaptınız
mı?
21. Kontrol aletlerini yerlerine kaldırarak muhafaza ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet
ise bir sonraki materyale geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6-a
6-b
6-c
6-d

A
C
D
B
C
87.05 mm
16.45mm
50.85mm
8.8mm

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

Kontrol

2

Çelik - paslanmaz çeliklerden

3

Üniversal açı gönyeleri

4

2´ - 5´

5

Su düzeçleri

7

Komparatör saati - Komparatör sehpa ve
bağlama parçaları
1 mm

8

Derinlik komparatörleri

9

0.002 mm

10

Delik çapı - kanal

11

Mastarlar

12

Tampon mastar

13

Vida mastarları

14

Çatal mastarlar

15

sentil

16

Metrik vidalar-Withworth vidalar

6
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