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Makine Teknolojisi

DAL

Alan ortak

MODÜLÜN ADI

El İşlemleri

MODÜLÜN SÜRESİ
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MODÜLÜN AMACI

Öğrenciye iş güvenliği kurallarını uygulatarak, temel el
işlemleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tesviye
işlemleri öncesi hazırlık yapabileceksiniz.
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düzlem
yüzey eğeleme işlemi yapabileceksiniz.
3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak profil yüzey
eğeleme işlemi yapabileceksiniz.
4. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iş resmine
uygun markalama yapabileceksiniz.
5. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara
uygun kesme işlemleri yapabileceksiniz.
Ortam: Temel imalat işlemleri atölyesi teknoloji
laboratuvarı
Donanım: İş elbiseleri, koruyucu gözlük,
temrin
resimleri, eğe çeşitleri, ders kitapları, tesviyeci tezgâhları,
mengene, markalama pleyti, ölçme ve kontrol aletleri,
markalama aletleri, el testere kolu ve laması, keski
çeşitleri, kesme makasları, iş resimleri ve iş parçaları

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her
öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile
kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Bizler kendimize, mesleğimize, öğretmenlerimize ve büyüklerimize tüm hayatımızda
değer vermeli kendi insanımızın çalışınca başaramayacağı bir işin olmayacağını anlamalı ve
bilmeliyiz. Hür ve refah dolu olmasını istediğimiz ülkemiz için üretim yapmalıyız. Bu güzel
duyguya her zaman önem vermeli ve hayatımızın tüm kesitlerinde uygulamalıyız
Bu bireysel öğrenme materyalinin hazırlanması sırasında yayınlanmış dokümanlardan,
kataloglardan ve internetten faydalanılmıştır.
Makine teknolojisinin oldukça geliştiği günümüzde bu mesleğin başlangıç aşaması
olan “ El İşlemleri” sizlerin el becerilerini iş güvenliği kuralları çerçevesinde geliştirerek bu
meslekte daha başarılı olmanızı sağlayacaktır.
Burada verilen bilgiler mesleğinizin başlangıç aşamasını oluşturmaktadır. Yapacağınız
işlemlerdeki pratik bilgileri kolaylıkla uygulayabileceğiniz şekilde düzenlenmiştir.
Bu bireysel öğrenme materyalinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düzlem
yüzey eğeleme, profil yüzey eğeleme, gönye ile kontrol etme, markalama ve kesme
işlemlerini öğrenmiş olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ÖĞRENME KAZANIMI

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tesviye işlemleri öncesi hazırlık
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İş kazalarının nedenlerini araştırınız.



Temizlik ve düzenin atölye çalışma ortamında oluşturacağı etkileri araştırınız.

1. ATÖLYEDE İŞ GÜVENLİĞİ
1.1. İş Güvenliği ve Korunma Yolları
İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çalışma şartlarının meydana getirdiği
tehlikelerde, çalışmalara, makine, tesis ve malzemeye yönelik zararların, aksaklıkların
araştırılması ve önlenmesi için yapılan teknik ve sistemli çalışmalara iş güvenliği denir.
Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak
özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır.
Koruyucu tedbirleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hâle getirmek önemlidir.

Resim1.1:Uyarı levhası

Atölyede kullanacağımız el aletlerinin ve iş tezgâhlarının nasıl kullanılacaklarının
öğrenilmesinden önce güvenli çalışma öğrenilmelidir. İş ve çalışma hayatı boyunca güvenli
çalışmanın kişinin sadece kendisini değil herkesi ilgilendiren bir durum olduğu
unutulmamalıdır
İşyerlerinde ve atölyelerdeki ikaz işaretleri, afişler, resimler ve koruyucu aparatlar iş
kazalarını önlemede yardımcı olsa da çalışanın alacağı tedbirler çok daha önemlidir.
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Çalışanın alacağı kişisel tedbirlerin dışında, iş yerleri de bu tehditleri bilmeli ve
koruyucu önlemleri almalıdır. Çevrede güvenliği tehdit edecek unsurlar aşağıdaki şekilde
açıklanabilir.

1.2. Atölyede Uyulacak Kurallar















Öncelikle uygun iş elbisesi giymeniz esastır.
İşyeri duvarlarına, dikkati çekecek şekilde “O işyeri için geçerli” özel güvenlik
kuralları asılmalıdır. Bu kuralları öğrenmelisiniz.
Yangın ve kaza olması durumunda yapılması gerekenleri öğrenmelisiniz.
Araç ve takımlardaki herhangi bir arızayı derhal sorumluya bildirmelisiniz.
Atölyede asla koşulmamalıdır.
Makina, mengene ve raflardan dışarıya uzanan metal çubuk ve parçalara dikkat
etmelisiniz.
Araç ve takımlar kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmalıdır.
İnsanların takılıp düşmesine neden olabilecek cisimler ayak altında
tutulmamalıdır.
Zemin üzerinde sıvı veya katı yağ döküntülerinin olmamasına dikkat ediniz.
Dökülen sıvı ve katı yağ ya da kimyasal maddeler dökülür dökülmez
temizlenmelidir.
Basınçlı hava kullanırken daima koruyucu gözlük kullanınız.
Çalışma sırasında üzerinizde saat, yüzük ve kravat bulunmamalıdır.
Düşme tehlikesi olan cisimlerin bulunduğu bir alanda çalışıyorsanız koruyucu
baret giyiniz.
İş güvenliği kurallarını ve güvenlik teçhizatının kullanılmasının öğrenilmesi çok
önemlidir.

1.3. Tezgâhlardan Meydana Gelebilecek İş kazaları ve Korunma
Yolları















Bir makinayı, tek başınıza onu kullanabilmeyi sağlayacak şekilde eğitim
almadığınız sürece kullanmayınız.
Bütün tezgâhlarda önce yağlama sistemlerini kontrol etmelisiniz.
Matkap tezgâhlarında delik delerken mengene tablaya cıvatalarla
sabitlenmelidir.
Tezgâhta çalışırken koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
Atölyede çalışırken tezgâhlara yaslanmayınız.
Tezgâhlarda çalışırken çıkan talaş yönüne dikkat ederek konum alınız.
İş parçası tezgâhların mengenelerine sağlam bağlayınız.
Zımpara taşında çalışırken dayama tablasını ayarlamaya çalışmayınız.
Çalışan tezgâhların başından asla ayrılmayınız.
Tezgâhlar çalışırken asla hız ayarı yapmayınız.
Her iş için gerekli takımı yerli yerinde kullanınız.
Gördüğünüz olumsuzlukları öğretmeninize bildiriniz.
Çalışmasını bilmediğimiz tezgâhların buton ve kollarına dokunmayınız.
Çalışan tezgâh üzerinde takım ve el aleti bırakmayınız.
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Tezgâhların bakımını zamanında yapınız.
Atölyede öğretmenin yaptığı ikazlara önem veriniz.

Fotoğraf 1. 1:İş güvenliği

1.4. Çalışma Sırasında Meydana Gelebilecek İş Kazaları














Çizecek, pergel ve tornavida gibi sivri uçlu el aletleri cepte taşınmamalıdır.
Gönye, yatak, pleyt, büyük ve ağır iş parçalarını düşmeyecek şekilde tezgâh
üzerine koymalısınız.
Her türlü el aletini tekniğine uygun kullanmayı öğrenmelisiniz.
Mengene ve iş parçası üzerindeki talaşları elle değil fırça ile temizlemelisiniz.
Yağlı ellerle el aletleri kullanmamalısınız.
Çalışırken iş önlüğü giymelisiniz.
Kullanacağımız çekicin sapının sağlam olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Çekiç sapını çekice yakın tutmamalısınız..
El testeresi tekniğine uygun tutulmalıdır. Testere koluna testere laması doğru
takılmalıdır. Testere laması eğilmemelidir, kırılıp fırlayabilir.
Parçaları keserken kesmenin sonuna doğru baskı azaltılmalı ve ani kopmalara
karşı dikkatli olunmalı.
Keski kullanırken fırlayan talaş yönüne dikkat etmelisiniz..
Baş kısmı bozulmuş, çapaklanmış keski ve çekiçler kullanılmamalı.
Ucu bozulmuş tornavida kullanılmamalı. Bozulan uçları zımpara taşında
düzeltmeyi öğrenmelisiniz.
Dişleri dolmuş eğeleri temizlemelisiniz. Eğeyi mengene ağızlarına
sürmemelisiniz.
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Resim 1.2: İş güvenliği

Fotoğraf 1. 2: Yangın söndürme dolabı







İşinize uygun açık ağızlı anahtar ile çalışmalısınız.
Tezgâh çalışırken asla ölçme ve anahtarla sıkma işlemleri yapmamalısınız.
Açık ağızlı anahtarla sıkma yaparken anahtarın kaymasına ve somunun ani
gevşemesine dikkat etmeliyiz.
Kıyafetimiz atölye çalışma ortamına uygun olmalıdır. Yırtık ve sökük iş elbisesi
kullanmamalısınız.
Tezgâhların çalışması sırasında kesici ile iş parçası arasına el uzatmamalısınız.
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1.5. Elektrik Tesisatı ve Elektrikli Aygıtlardan Doğabilecek İş
Kazaları ve Korunma Tedbirleri








Çalıştığımız tezgâhta sigorta atarsa bunu kendiniz onarmaya çalışmyınız.
Öğretmeninize haber veriniz.
Tezgâh şalteri çalışmıyorsa öğretmeninize haber vermelisiniz.
Elektrik arızası durumlarında hiçbir yere dokunmadan haber vermelisiniz.
Topraklanmamış tezgâhlarda asla çalışmayınız.
Tezgâhların elektrik tesisatlarını gereksiz olarak çalıştırmayınız.
Atölyede açık uçlu kablo görürseniz hiçbir yere dokunmadan öğretmeninize
haber veriniz.
Arızalı tezgâhların görülebilen bir yerine “ARIZALIDIR” levhası konulmalıdır.

Resim 1.3:Uyarı levhası

1.6. Atölye Temizlik ve Düzeni
İş yerindeki binaların üretime uygun olması, yerlerdeki döşemeler, taban ve tavan
özellikleri, pencereler, kapılar, geçiş yolları, merdivenler, rampalar, iş yerinde kullanılan
aletlerin korunması ve temizliği, iş yerinin düzeni konusunda belirleyici olmaktadır. Sayılan
bu konular küçük birer ayrıntı gibi görünmekle birlikte; kimi zaman can ve mal kaybıyla
sonuçlanan büyük iş kazalarının nedeni olabilmekte, kimi zaman da kazaların çalışanlar ve
işletme üzerindeki etkilerini artırmaktadır.
Bir iş yerinde temizlik ve düzen iş kazalarını önleyen önemli etkenlerdir. Mevcut
düzenin ve istenilen temizliğin yeterli ve sürekli olması yapılacak günlük çalışma ve
denetimlerle mümkündür. İş yerinin ve çalışma sırasında kullanılan gereçlerin (makineler,
kişisel koruyucular, küçük el aletleri vb.) temiz olması, çalışanların moral ve
isteklendirilmelerini olumlu yönde etkileyerek işlerine daha çok önem vermelerini ve
dikkatli davranmalarını sağlar.
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Tertipli düzenli ve temiz bir iş ortamında çalışmak, çalışanlar üzerinde pozitif bir etki
oluşturarak yüksek performans sağlar. Dağınık ve düzensiz bir iş ortamı çalışanların moralini
bozar ve performansını olumsuz etkiler.
Tertip ve düzen işyerindeki yaralanmaları ve iş kayıplarını önler. Çalıştığımız yerin
tertip, düzen ve temizliği konusunda yapılan ikazları dikkate almalı, çalışma hayatımız
boyunca bunları alışkanlık haline getirmeliyiz.

Resim1.4: Uyarı levhası

Atölyede çalışanların takılarak düşmesine neden olabilecek cisimler ayakaltında
tutulmamalıdır. Atölyenin zeminine dökülen sıvı ve katı yağlar ve kimyasal maddeler uygun
temizlik araçları ile temizlenmelidir.
Çalışma ortamı yeterli miktarda aydınlatılmalıdır. Ayrıca havalandırma sistemi uygun
şekilde çalışmalıdır.
Atölyede kullanılan el aletleri kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmalıdır.
İşyeri tertip ve düzeni:

Verimliliği arttırır.

Kusurları azaltır.

İş güvenliğini sağlar.

Moral ve güveni arttırır.

1.6.1. Bir İş Yerinde Temizlik ve Düzenin Sağlanması İçin Yapılacaklar




Çalışma sırasında çalışılan alanın ve çevrenin kirlenmesine engel olunmalı, bu
alanlar olabildiğince temiz tutulmalıdır.
Çalışan takım, tezgâh ve makine işin tamamlanmasından sonra mutlaka
temizlenmelidir. Kullanılan gereçler yerine konulmalıdır.
İş atıkları ve çöplerin toplanarak ortamdan uzaklaştırılması için gerekli önlemler
alınmalıdır.
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Çalışanların kayarak düşmelerine neden olabilecek yağ, mazot gibi petrol
ürünleri hemen temizlenmelidir.
Özellikle gıda maddelerinin üretildiği iş yerlerinde fare, böcek vb. zararlı
hayvanlara karşı yeterli ilaçlama yapılmalıdır.
Çalışanların temizlik kurallarına sürekli uymalarını sağlamak için basılı broşür
yayımlanmalı, uyarıcı levhalar iş yerlerinin görülür yerlerine asılmalıdır.
İş yerlerinde; yatakhane, yemekhane, banyo, duş, tuvalet vb. yerlerle sosyal
faaliyetlerin yapıldığı toplu olarak bulunulan yerler çabuk kirlenebilir. Bu gibi
yerlerin temizliği de titizlikle yapılmalıdır.

Fotoğraf 1.3: Tuvalet ve lavaboların temizliği

1.6.2. İş Yeri Düzeninde 5S Tertip Düzen Sistemi
5S sistemi, sadece tertip ve düzenden fazlasını amaçlamaktadır. İşyerini veya çalışma
alanlarını daha kullanılır, güvenli ve verimli hale amacı taşıyan bir sistemdir.

Resim 1.5: 5S sistemi basamakları



Toparlama: Çalışma alanında sürekli olarak ihtiyaç duyulmayan malzeme,
ekipman ve aletlerin düzenli bir şekilde çalışma alanından uzaklaştırılmasıdır.
Toparlama adımının iyi yapılması diğer adımların etkili olması açısından çok
önemlidir. İhtiyaç olmayan malzeme ve aletlerin ortadan kaldırılması ile iş
güvenliğini sağlamak kolaylaşacak, verimlilik ve ürün kalitesi artacaktır.
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Toparlama adımı sayesinde çalışma ortamında boşta duran eşyaların, lüzumsuz
ve düzensiz kabloların, zeminde duran el aletlerinin sağlık ve güvenlik riskleri
oluşturması önlenebilir.
Düzen: Sürekli ihtiyaç duyulan ekipman, demirbaş vb. malzemelerin
bulunmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan dizme,
düzenleme ve tertip adımıdır. Bu adım her türlü alet, ekipman ve makineyi
kapsar.
Bir çalışma ortamında düzen olmaması iş kaybı, aşırı yorulma, fazladan insan
enerjisi kullanımı nedeniyle güvensiz bir çalışma ortamı oluşturur.
Ayrıca düzenleme adımında birbiri ile yan yana bulunması tehlikeli olan alet,
makine ve malzemelerin de düzenlenmesini sağlar. Örneğin yanıcı ve yakıcı
malzemelerin bir arada bulunması bu adım sayesinde önlenecektir.
Temizlik: Çalışma alanlarında ve makinelerde çevre, üretim ve makine
kaynaklı her türlü kirliliğin yok edilmesi ve korunmasıdır. Temizlik aynı
zamanda duyu organlarımızla yapabileceğimiz bir kontroldür, oluşabilecek
hataları önceden tespit etmemizi sağlar.
Çalışma ortamının temiz olmaması çalışanların moralini bozarak psikososyal
yönden risk oluşturur. Ayrıca iş sağlığını olumsuz etkileyerek bulaşıcı
hastalıklara veya kısa süreli sağlık sorunlarına sebep olur. İşyeri temizliği ve
düzeni, diğer birçok meselenin daha başlamadan ortadan kaldıran bir değerdir.
Standartlaştırma: Standartlaştırma adımı, diğer adımların sürekliliğinin
sağlanması için oluşturulması gerekli standartlar, kontroller ve iyileştirmelerin
bütünüdür.
Standartlaştırma ile her bir adımda yapılacak işler standart hale getirilerek
kontrolü kolaylaşır ve hataların bulunması sağlanır. Standartlaştırma, diğer
üç adımın daha etkili yürütülmesini sağlar.
Disiplin: Diğer adımların sürekliliğini sağlamak için standartlaştırma adımı ile
belirlenen standart ve kuralların düzenli olarak kontrol edilmesidir. Disiplin
adımı, diğer dört adımı birbirine bağlayan çalışmadır.

5S Tekniği Uygulanışı
5S tekniğini uygulamak için öncelikle çalışma ortamında detaylı bir inceleme
yapılmalıdır. Bu inceleme sırasında tüm alet ve ekipmanlar ile çalışma ve depolama alanları
ortaya çıkarılır.
Her bir alet ve makine için çalışma alanındaki ihtiyaç derecesi belirlenip hangi ihtiyaç
derecesinde bulunan ekipmanların hangi alanlarda bulunacağı veya depolanacağı
belirlenebilir. Bu sayede ekipmanlar ve alanlar arasında sürekli olarak sınıflandırma
yapılmak zorunda kalınmaz. Bu işlemler toparlama ve düzen adımlarını kapsar.
Çalışma ortamı düzenlendikten sonra ortamda bulunan makine ve ekipmanların
kirlilik oluşturma dereceleri belirlenir ve kirliliği ortadan kaldırma veya düzenli temizlik
yöntemleri kararlaştırılır. Bu işlem temizleme adımıdır.
Belirlenen tüm makine, ekipman ve alet ile bunların bulunması gereken alanlar,
ihtiyaç dereceleri, kirlilik oluşturma sınıfları gibi özellikler standartlaştırma adımıdır.
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Belirlenen standartların hangi sıklıkla uygulanacağı, adımların hangi aralıklarda
kontrol edileceği ise disiplin adımıdır.

Fotoğraf 1.4: 5S sistemi uygulanan iş yeri
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ–1

DEĞERLER ETKİNLİĞİ
VECİHİ HÜRKUŞ

Vecihi Hürkuş, Türk pilot, mühendis ve müteşebbis. Türk havacılık tarihinin en
önemli isimlerinden biridir. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir. Türkiye’nin ilk
yerli uçağını üretmiştir.
16 yaşındayken eniştesi Kurmay Albay Kemal Bey’in yanında 1912’de Balkan
Harbi’ne katıldı. Harbin ardından İstanbul’a dönerek, Beykoz Serviburun esir kampına
kumandan olan Vecihi, 1914 yılında İstanbul – Kahire seferinde, Nuri, Sadık ve Fethi
Beylerin şehit olmalarından çok etkilenerek pilot olmaya karar verdi. Ancak yaşı küçük
olduğu için Makinist Mektebine gönderildi. Daha sonra 1. Dünya Savaşı’nda, Bağdat
cephesine uçak makinisti olarak katıldı.
Fakat uçak kazasında yaralanarak İstanbul'a döndü. Bu kaza Vecihi Hürkuş ’un pilot
olma isteğini körükledi ve Yeşilköy’deki Tayyare Okuluna gitti. 1916 senesinde ilk uçuşunu
gerçekleştirerek pilot astsubay olarak mezun olan Hürkuş,1917 senesinde Kafkas cephesine
atandı. Kafkas cephesinde bir uçak düşürerek Türkiye’nin uçak düşüren ilk pilotu oldu. Yine
aynı cephede bir hava çatışmasında yaralanarak Ruslara esir düştü.
Türklerin toplandığı Azerbaycan’ın Nargin adasındaki esir kampında bir yıl esir kaldı.
Azerbaycanlı Türklerin yardımı ile yüzerek kaçtı. İstanbul’a dönerek 1920’de Kurtuluş
Savaşı’na katıldı. Birçok başarıya ve ilke imza atan Hürkuş; Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son
uçuşunu gerçekleştirmiş, üç takdirname alarak “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” na layık
görülmüştür.




Osmanlının son dönemi ve Kurtuluş Savaşı dönemini aranızda tartışınız.
Şahısların hedef koyarak çalışmaları neleri etkilemektedir.
Kişilerin fedakârlıkları, devlet yapısında önemli midir?
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak resimdeki düzensiz işyerinde ortam
düzenlemesi yapınız.

5S’ den önce işyeri karışık hali

İşlem Basamakları

Öneriler




İş yeri yapısını
inceleyiniz.






Toparlama yapınız.






Düzenleme yapınız.



Temizlik yapınız.



Standartlaştırma
yapınız.



Disiplin sağlayınız.






İş yerindeki olumsuzlukları notlar
alarak sıralayınız.
Yapılacakları ve iş bölümünü sıraya
koyunuz.
Kullanılmayacak alet ve takımları
kaldırmalısınız.
Bazen kullanılacakları ayarladığınız
bölmelere kaldırınız.
İş yeri meşguliyetine göre takım ve
aparatları yerleştirebilirsiniz.
İş akış durumuna göre de güvenli
çalışma ortamı oluşturmalısınız.
Çevre temizliği yapınız.
Takım ve tezgâh temizliği yapınız.
Çalışanların kullanacağı mekânların
temizliğini yapınız.



İş yeri yapısına göre standart
oluşturunuz.



Yapılanların korunması için çalışanlarla
kuralları kararlaştırabilirsiniz.
Kurallara uyulmasını sağlamalısınız.
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5S uygulamasından sonra işyeri hali
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.( ) Tezgâh çalışırken asla hız ayarı yapılmamalıdır.
2.( ) Tezgâhların bakımı zamanında yapılmalıdır.
3.( ) Çalışırken iş önlüğü giymemeliyiz.
4.( ) Dişleri dolmuş eğeler iyi keser.
5.( ) Temiz ve düzenli bir atölye çalışanların moralini bozar.
6.( ) Tertip ve düzen işyerindeki yaralanmaları ve iş kayıplarını önler
7.( ) Bütün tezgâhlarda önce yağlama sistemleri kontrol edilmelidir.
8.( ) Tezgâhta çalışırken koruyucu gözlük kullanılmamalıdır.
9.( ) Atölyede çalışırken tezgâhlara yaslanmalıyız.
10.( ) Tezgâhların çalışması sırasında kesici ile iş parçası arasına el uzatmamalıyız.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğruysa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düzlem yüzey eğeleme işlemi
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Eğe çeşitlerini araştırarak sınıflandırınız.



İş parçasını bağlama yöntemlerini araştırınız.



Düzlem yüzey kontrol aletlerini araştırınız.

2. DÜZLEM YÜZEY EĞELEME
İş parçaları üzerinde yapılan eğeleme, basit bir el işlemi gibi görülebilir. Ancak bir
takım teknikler kullanılmadan yapılan eğeleme, hatalı iş parçaları oluşmasına, vakit ve güç
kaybına hatta yaralanmalı iş kazalarına yol açabilir.

Fotoğraf 2.1: Tesviyeci tezgâhı
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Eğe
Üzerindeki çok sayıda kesici dişleri ile parçaları talaş kaldırarak işlemeye
yarayan bir alettir. Eğeyi doğru kullanma alışkanlığını kazanmak, tesviyecinin
el becerilerini geliştirmesinde önemlidir.

2.1. Eğenin Kısımları

Şekil 2.1: Eğenin kısımları

Eğelerin boyları piyasada genellikle 4” - 6” – 8” – 10” – 12” (4”= 4 parmak) olarak
bulunur. Eğelerin boyutları bu şekilde adlandırılır.

Şekil 2. 2:DIN normuna göre eğe tanımları
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2.2. Eğe Çeşitleri

Fotoğraf 2.2: Eğe çeşitleri

2.2.1. Diş Türüne Göre Eğe Çeşitleri

Tek dişli eğeler
Dişler, eğe üzerinde tek sıra halinde dizilmiştir. Yumuşak malzemeler (alüminyum
gibi)için kullanılır.

Fotoğraf 2. 3: Tek sıra (tek yönlü) dişli eğe


Çapraz dişli eğeler
Dişler, eğe üzerinde çapraz iki sıra hâlinde dizilmiştir. Böylece eğenin diş sayısındaki
artışla orantılı olarak kesme etkisi de çoğaltılmış olmaktadır. Çapraz dişli eğeler, çelik ve
dökme demir gibi sert malzemelerden talaş kaldırmaya uygundur.

Fotoğraf 2.4: Çapraz dişli lama eğe
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Raspa dişli eğe
Dişler, eğe üzerinde belli bir düzende serpiştirilmiş sivri uçlar hâlindedir. Bu eğeler,
ağaç ve bazı plâstik malzemelerden kaba talaş kaldırmaya uygundur.

2.2.2. Kesitlerine (biçimlerine) Göre Eğe Çeşitleri


Lama eğe

Fotoğraf 2.5: Lama eğe(DIN 7261)



Yarım yuvarlak eğe

Fotoğraf 2.6: Yarım yuvarlak Ege (DIN 7261)



Üçgen eğe

Fotoğraf 2.7: Üçgen eğe (DIN 7261)



Kare eğe

Fotoğraf 2.8: Kare eğe (DIN 7261)
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Yuvarlak eğe

Fotoğraf 2.9: Yuvarlak eğe (DIN 7261)



Bıçak eğesi

Fotoğraf 2.10: Bıçak eğesi(DIN 7261)



Oval eğe

Şekil 2.3: Oval eğe (DIN 7261)

 Trapez eğe

Şekil 2. 4: Trapez Eğe(DIN 7261)

2.2.3. Kullanım Alanlarına Göre Eğe Çeşitleri
2.2.3.1. Tesviyeci Eğeleri
Tesviyecilikte ve makinecilikte eğeleme işlemleri için atölye eğeleri kullanılır. TS
375’e göre açıklanan eğeler, atölye eğeleridir. Bu eğelerin boyları, 100-350 mm’dir.
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Fotoğraf 2.11: Tesviyeci eğeleri

2.2.3.2. Saatçi Eğeleri
Saatçi eğeleri: Kesit türü en fazla olan eğe tipidir. Saatçi eğeleri, küçük ve ince
olduğundan saat, kalıp gibi işlerde kullanılır. Bu eğelerin boyları, 50-100 mm’dir.

Fotoğraf 2.12: Saatçi eğeleri

2.2.3.3. Testere Bileme Eğeleri
Kesitleri üçgen veya yassı olup, testere laması dişlerinin bilenmesinde kullanılır. Bu
eğelerin boyları, 100-350 mm arasında değişir.
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Fotoğraf 2.13: Bileme eğeleri

2.3. Eğe Seçimi
Eğe temin ederken dikkat edeceğimiz bazı kriterler vardır. Öncelikle yapacağımız işe
uygun eğe yani eğe profili (kare eğe, üçgen eğe vb.), eğenin ölçüleri, eğelenecek malzemenin
cinsi gibi özellikler dikkate alınarak eğe seçilir.

2.4. Eğe Sapının Takılması ve Sökülmesi
Eğelerin güvenli olarak kullanılabilmesi için eğe büyüklüğüne uygun sapın sağlam bir
şekilde takılması gerekir. Uygun şekilde takılmamış sap çalışma sırasında istenmeyen
kazalara sebep olabilir.
Plastik veya ağaçtan uygun eğe sapı kademeli olarak delik delinerek kurallara uygun
ve dik olarak takılır. Aksi halde bunun dışındaki sap takma biçimleri kazalara yol açabilir.
Eğe sapı delikleri uygun çaplarda kademeli olarak delinmediğinde ve baskının fazla olduğu
durumlarda çatlar. Çatlak eğe sapı kullanılmaya elverişli değildir.
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Şekil 2.5: Eğe sapının takılması

Şekil 2.6: Eğe sapının sökülmesi

23

2.5. Eğeleme Pozisyonu Alma ve Mengene Başında Duruş Şekli

Şekil 2.7: Eğeleme pozisyonu alma

Eğeleme yaparken doğru pozisyon almak hem vücudun daha az yorulmasını hem de
uygun eğeleme baskısı elde etmek açısından önemlidir. Şekil 2.7’ de eğeleme pozisyonları
ve tezgâh seviyesi gösterilmektedir. Çalışma sırasında vücut pozisyonu Fotoğraf 2.15’teki
gibi olmalıdır.
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Fotoğraf 2.15:Mengene başında duruş şekli

2.6. Eğeleme Teknikleri ve İşin Mengeneye Bağlanması
2.6.1. Eğelerin Tutulma Biçimi
Eğeleme işlemleri yapılırken eğenin doğru ve sağlam tutulması önemlidir. Sağ veya
sol elin durumları, bazı şartlara bağlı olarak değişir. Sağ elin başparmak ve işaret parmakları
sol elin durumuna bağlı olarak üst kısımda yer alır.

Şekil 2.8: Büyük ve küçük eğenin tutulma biçimi

Sağ veya sol elin durumları, bazı şartlara bağlı olarak değişir. Eğe sapının ucu, sağ el
avuç içine yerleşecek şekilde tutulur. Sağ elin başparmak ve işaret parmakları sol elin
durumuna bağlı olarak üst kısımda yer alır.
Her iki elin baskısı ile ileriye sürülen eğe geri çekerken parmakların yaralanmaması
için parmaklar hafifçe uzatılır.
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Şekil 2.9: Eğenin tutulma biçimleri

Başparmağın dışındaki diğer birkaç parmakla eğenin ekseninden bastırarak talaş
kaldırmak da mümkündür.
Eğer eğenin ucu işin içinde ise ve ucundan bastırmamız mümkün olmazsa bu hallerde
sol elimiz de sağ elimizin önünde bastırmaya yardım eder.

2.6.2.İş Parçasının Mengeneye Bağlanması

Fotoğraf 2.16: Tesviyeci mengenesi ve kısımları
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Şekil 2.10: İşin mengeneye bağlanma çeşitleri

İşlenecek parçanın mengeneye sağlam ve güvenli bir şekilde bağlanması, onu
istenildiği şekilde işlemek için şarttır. İş parçasını mengenenin ortasına gelecek şekilde
bağlama yapmak gerekir (Şekil 2.10).
İş parçasını mengene çenelerine tek taraflı sıkmak hem parça hem de mengene vidası
ve kızaklar için zararlıdır. Parçayı mengenenin tek tarafında sıkmak zorundaysak diğer tarafa
yardımcı bir takoz sıkıştırılmalıdır (Şekil 2.10).

Şekil 2.11: İş parçasının bağlanmasında kullanılan aparatlar

İş parçasının mengeneye bağlanması sırasında, mengeneye yapılan baskıdan dolayı
parçanın şekli ve yüzey kalitesi bozulabilir. Bu gibi durumlar göz önüne alınarak parçanın
bağlanmasında yardımcı bağlama araçları kullanılmalıdır (Şekil 2.11).

Şekil 2.12: İş parçasının bağlanma şekilleri
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2.6.3. İşin Eğelenmesi

Fotoğraf 2.17: İşin eğelenmesi

Şekil 2.13: Eğelemede el baskısı

Eğeleme yapmaya başlarken Fotoğraf 2.17’ deki pozisyon alınmalıdır. İş parçasını
boyutlarına göre uygun şekilde mengeneye bağladıktan sonra şekildeki gibi eğeyi ileri geri
hareket ettiriniz (Şekil 2.13).
Sol ayağınızı sağ ayağınıza 90 derece açı yapacak şekilde birleştiriniz. Sol ayağınızı
omuz genişliği kadar bir adım ileri alınız. Eğeyi şekildeki gibi tutunuz, sol dizinizin üzerinde
vücudunuzu esnetiniz. Parça üzerinden ileri giderken baskı uygulayarak talaş kaldırılmasını
sağlayınız. Geri dönüşte baskı uygulamayınız. Bu hareketi parçanın bütün yüzeyine eşit
uygulayınız.
Eğenin dişleri talaşla dolduğunda fırça ile temizleyiniz. Kesinlikle eğeyi iş parçasının
üzerine ve mengene ağızlarına vurmayınız.
2.6.3.1. Geniş Yüzey Eğeleme
Sağ elinizle mengene vida kolunu sola çevirerek mengene ağızlarını bağlayacağınız iş
parçasının genişliğinden biraz fazla açınız. İşinizi sol elinizin başparmağı üstten, diğer dört
parmağı alttan gelecek şekilde tutup açık mengene ağızları arasına yatay konuma getiriniz. İş
parçası yüzeyi mengene ağızlarına 3-5 mm yukarıda kalacak şekilde sağ el ile mengene
kolunu sağa çevirerek el ağırlığında sıkınız.

Fotoğraf 2.18: Geniş yüzey eğeleme
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2.6.3.2. Dar Yüzey Eğeleme

Fotoğraf 2.19: Dar yüzeylerin eğelenmesi

Parça Fotoğraf 2.19’ daki gibi bağlanır. Parçadan daha geniş eğe kullanılarak ya
boyuna ya da şekildeki gibi çapraz işlenerek dar yüzey eğelemesi gerçekleştirilir.
2.6.3.3. Birleşik Dik Yüzey Eğeleme

Fotoğraf 2.20: İşin eğelenmesi

Parça mengeneye Fotoğraf 2.20’ deki gibi bağlanır. Eğe her iki yüzeyden eşit talaş
kaldıracak şekilde çapraz ve düz olarak sürülerek parça işlenir (Fotoğraf 2.20).
2.6.3.4. Uzun Kurslu Eğeleme
Boyları uzun parçaların, şekildeki gibi mengeneye bağlanarak boyuna eğelenmesi
işlemidir (Fotoğraf2.21).

Fotoğraf 2.21: Uzun kurslu eğeleme
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2.6.3.5. Çapraz Eğeleme
Küp ve prizma gibi parçaların geniş yüzeyleri işlenirken eğe çapraz olarak sürülerek
eğeleme işlemi yapılır (Fotoğraf 2.22).

Resim 2.22:Çapraz eğeleme

2.6.3.6. Kanal Eğeleme
Kanal ve yuvarlak yüzeyler dikkatle eğelenir.

Fotoğraf 2.23:Yuvarlak eğe ile eğeleme

2.6.3.7. Pah Mengenesi ile eğeleme
İş parçasını pah mengenesine bağlayıp bir önceki adımda çizdiğimiz sınır çizgilerini
geçmemek şartıyla eğeleme yapıyoruz

Fotoğraf 2.24:Pah mengenesinde eğeleme
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2.6.4. Eğelemede İşlem Sırası

Şekil 2.14: Prizmatik yüzeylerin eğelenmesi



Prizmatik yüzeyler eğelenirken:

Daima bir esas yüzeyden eğeleme işine girişmelidir. Bu yüzey hazır
değilse hazırlanmalıdır.

Esas yüzey temel alınarak parçanın birbirine ortak sınırı olan 1-2-3
yüzeyleri sıra ile işlenmelidir (Şekil: 2.14). Eğer birbirini zincirleme
izleyen 1 – 3 – 6 – 5 yüzeyleri işlenirse, hatalar üst üste biner.

2.7. Eğeleme Sırasında Olabilecek İş Kazalarına Karşı Alınacak
Önlemler


Muhtemel iş kazaları ve alınacak önlemler

Eğe sapı doğru ve sağlam takılmış olmalıdır. Kırık, çatlak ve tamir
edilmiş saplar kesinlikle kullanılmamalıdır.

Eğe iş üzerinde bırakılmamalıdır.

Eğe doğru ve dengeli kullanılmalıdır.

Çıkan talaş ve tozlar üflenmemelidir.

Eğe kullanırken dikkat dağıtılmamalıdır.
Burada bahsettiğimiz eğeleme teknikleri tüm deneyimli tesviyecilerin hemfikir olduğu
tekniklerdir. Eğeleme tesviyeciliğin en önemli kısmı olmasa tesviyeciliğin temeli olarak
kabul edilir. Bunun sebebi öncelikle iş disiplini ve sabır konusunda etkili olması, ölçme
kontrol aletlerinin ilk kez kullanıldığı safha olması, talaşlı imalat fikrinin çıkış noktası olması
olabilir.

2.8. Eğe Dişlerini Temizleme
Eğeleme sırasında eğenin dişleri çıkan talaşlar yüzünden dolmaya başlar. Bu olay bir
süre sonra eğe dişlerinin tamamen dolmasına ve bundan dolayı da eğeleme sırasında eğenin
iş parçası üzerinde kaymasına, talaş kaldırma işlemini yapamamasına sebep olur. Bu
olumsuz durumu ortadan kaldırmak ve eğenin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için eğe
dişleri temizlenmelidir.
Eğe dişlerinin temizlenmesi tel fırça ile yapılabildiği gibi yumuşak metalle ve
kimyasal maddeler kullanılarak da yapılır.
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Şekil 2.15 Tel fırça ile eğenin temizlenmesi


Düzlem Yüzey Kontrol Aletleri
Sabit açı gönyeleri ile yüzeylerin düzlemsellikleri kontrol edilir. Ayrıca birbirine
bitişik olan yüzeylerin birbirlerine olan diklikleri de bu gönyelerle kontrol edilir.

Fotoğraf 2.25: 90 ° lik sabit açı gönyesi

Fotoğraf 2.26: Kıl gönye

Fotoğraf 2.27: 90 ° lik gönye ile düzlem yüzey kontrolü
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resmi verilen temrini iş güvenliği
kurallarına uyarak yapınız.
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İşlem Basamakları
 İş parçasını iş sağlığı ve güvenlik
tedbirlerini alarak mengeneye
bağlayınız.

Öneriler
 İş parçasını güvenlik tedbirlerini alarak
yardımcı araçları da kullanmak suretiyle
mengeneye bağlayınız.
 Tesviyeci mengenesine iş parçası bağlarken en
geniş yüzeyleri tercih ediniz.
 İşlerinizi mengeneye kısa bağlayınız. Eğelerin
mengene çenelerine zarar vermemesine özen
gösteriniz.

 Mengene başında duruş şeklinizi
 Boyunuza uygun mengene seçiniz.
ayarlayınız ve uygun eğeleme konumu  Mengene önünde uygun pozisyonda durarak
alınız.
eğeleme işlemi için hazırlanınız.
 Eğelere sap takınız.

 Kullanacağınız eğenin boyutuna göre seçmiş
olduğunuz sapı anlatıldığı gibi kurallara uygun
olarak takınız.

 Eğe çeşitlerinin özelliklerine göre
doğru tutunuz.

 İşleyeceğiniz işe uygun olan eğeyi seçiniz.
 Eğeyi sağ ve sol elinizi kullanarak anlatıldığı
gibi tutunuz.

 Eğeleme ile şekillendirme işlemleri
yapınız.

 Size verilen prizmatik parçanın en geniş
yüzeyinden başlayarak A, B, C, yüzeylerini
sırasıyla kurallara uygun olarak eğeleyiniz.

 Eğelenen yüzeylerin kontrolünü
yapınız.

 Gönyenizle kontrole başlamadan önce
yüzeylerde ve kenarlarda çapak
bulunmamasına özen gösteriniz.
 İşlediğiniz prizma parçanın A, B, C,
yüzeylerini 90°lik gönye ile dikliğini ve yüzey
düzgünlüğünü kontrol ediniz.
 Gönyeyle kontrol esnasında parça ile gönyeyi
göz hizasına getirip ışığa karşı kontrol ediniz.

 Eğe dişlerini temizleyiniz.

 İşleminiz bitince kullanmakta olduğunuz
eğelerin dişlerini kurallara uygun temizleyerek
dolaplarınıza yerleştiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.
Aşağıdakilerden hangisi mengene başında duruş pozisyonundaki dirsek yüksekliği ile
mengene yüksekliği arasındaki mesafedir?
A) 3-5 cm
B) 5-8 cm
C) 8-10 cm
D) 4-6 cm
E) Hiçbiri
2.

Aşağıdakilerden hangisi tesviyeci mengenesinin kısımlarından değildir?
A) Eğe
B) Sabit çene
C) Örs
D) Sıkma kolu
E) Hareketli çene

3.

“Eğe sapının ucu,………….’in avuç içine yerleşecek şekilde tutulur.” Bu cümlede
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Sol el
B) Sağ el
C) Eğe
D) Baş ve işaret parmakları
E) Sağ ve sol el

4.

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi eğe sapının delinmesinde kullanılmalıdır?
A) Deliklerin eğenin sapından daha büyük delinmesi
B) Deliklerin eğenin sapından daha küçük delinmesi
C) Deliklerin kademeli olarak delinmesi
D) Deliklerin eğe sapıyla aynı çapta delinmesi
E) Hiçbiri

5.

Eğe aşağıdaki kısımlarından hangisi ile tutulmalıdır?
A) Sapı
B) Uç kısmı
C) Ortası
D) Yan kısmı
E) Hiçbiri

6.

Aşağıdakilerden hangisi dairesel bir delik içerisinin eğelenmesinde kullanılır?
A) Kare eğe
B) Lama eğe
C) Üçgen eğe
D) Yuvarlak eğe
E) Yarım yuvarlak eğe
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7.

Aşağıdakilerden hangisi bir eğe çeşidi değildir?
A) Lama eğe
B) Yarım yuvarlak eğe
C) Kare eğe
D) Üçgen eğe
E) Kırlangıç kuyruğu eğe

8.

Aşağıdakilerden hangisi eğe dişlerinin temizlenmesinde kullanılan yöntemlerdendir?
A) Çekiçle vurmak
B) Mengeneye vurmak
C) Plastik fırçayla
D) Tel fırçayla
E) Süpürgeyle

9.

Aşağıdakilerden hangisi düzlem yüzey kontrol aletidir?
A) Kumpas
B) Mikrometre
C) Modül kumpası
D) Eğe
E) Gönye

10.

Mengeneye iş parçasını bağlamada tek taraflı sıkmanın önüne geçmek için
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Az sıkılmalı
B) Takoz konmalı
C) Çok sıkılmalı
D) Eğri sıkmalı
E) Hiçbiri

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 Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Aşağıda belirtilen uygulama faaliyetini size öğretildiği şekilde gerçekleştiriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız
becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme ölçütleri
Uygun iş önlüğü seçtiniz mi?
Tesviyeci mengenesini düzenli tuttunuz mu?
İş parçasını mengeneye uygun yerleştirdiniz mi?
Tesviyeci mengene kolunu uygun sıktınız mı?
İş parçasına uygun tesviyeci eğesini seçtiniz mi?
Kullanılacak eğeye uygun sap taktınız mı?
Eğeyi uygun şekilde tutarak pozisyon aldınız mı?
Eğeyi uygun kesme hızında ve baskıda sürdünüz mü?
Eğeyi ve eğe sapını mengene veya iş parçasına çarptınız mı?
Eğeyi geri çekerken eğe üzerine baskı uyguladınız mı?
İş parçasının altı yüzeyini uygun gönye ile kontrol ettiniz mi?
İş bitiminde eğeyi uygun temizleme aracı ile temizlediniz mi?
İşlemi zamanında yapabildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
İş sağlığı
yapabileceksiniz.

ve

güvenliği

tedbirlerini

alarak

profil

yüzey

eğeleme

işlemi

ARAŞTIRMA


İşlenecek profile uygun eğe seçimi nasıl yapılır? Araştırınız.

3. PROFİL YÜZEY EĞELEMEK
3.1. İç ve Dış Yüzeylerin Eğelenmesi
İç yüzeylerin eğelenmesinde yüzeye uygun eğe seçimi yapılmalıdır. Seçilen eğe ile
işlenecek profile uygun eğeleme yapılmalıdır(Şekil 3.1).

Şekil 3. 1: İç yüzey eğeleme

Şekil 3. 2: Dış yüzey eğeleme

Dış yüzeylerin eğelenmesinde profile uygun eğe seçilerek eğeleme kurallarına ve
eğelenecek parçanın konumuna göre yüzeye sürülür. Eğe sürülürken düzlem yüzey
eğelemede anlatılan eğeleme kurallarına dikkat edilmelidir (Şekil 3.2).

3.2. Delik ve Kanalların Eğelenmesi

Şekil 3. 3: Delik eğeleme

Şekil 3. 4: Kanal eğeleme
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Delik ve kanalların eğelenmesinde profile uygun eğe seçilerek eğeleme kurallarına
ve eğelenecek parçanın konumuna göre yüzeye sürülür. Eğe sürülürken düzlem yüzey
eğelemede anlatılan eğeleme kurallarına dikkat edilmelidir (Şekil 3.3 ve 3.4).

3.3. Eğe ile Pah Kırma İşlemi
Pah kırma işlemi, parçaların keskin köşelerine uygulanan bir işlemdir. Genellikle Şekil
3.5 te görüldüğü gibi pah mengenesine bağlanarak pah kırma işlemi yapılır.
Pah mengenesinin bulunmadığı atölyelerde ise iş parçası tesviyeci mengenesine
bağlanarak pah kırma işlemi yapılır. Açılı yüzeylerin eğelenmesinde pah mengenesi
kullanılmalıdır.

Şekil 3.5: Pah mengenesi ile açılı yüzey eğeleme

Şekil 3.6: Pah Kırma

3.4.Eğelenen Yüzeylerin Kontrol Edilmesi
Eğeleme işlemleri yapılırken işlenen yüzeylerin kontrolü gönye denilen yüzey kontrol
aletleri ile gerçekleştirilir.

3.4.1.Açı Gönyeleri
Düzlem yüzeylerin düzlemler arasındaki açılarının kontrolünde kullanılan kontrol
aletlerine gönye denir. Açı ölçmede standart olan birimler kullanılır. Bu birimler derece,
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dakika, saniye, radyan ve graddır. Açılar genellikle derece, dakika ve saniye cinsinden
ölçülmektedir.

Sabit açı gönyeleri
Sabit gönyeler ile yüzeylerin düzlemlikleri kontrol edildikleri gibi yüzeylerin
aralarında açılar da gönyelerin kendi sabit açıları ile kontrol edilebilmektedir. Bu gönyeler
90° ve 120°lik açı oluşturacak şekilde yapılmışlardır (Şekil 3.7).

Fotoğraf 3.1: 90°lik gönye, kıl gönye ve iletki gönye

Şekil 3.7: Merkezleme gönyesi




Şekil 3.8: 120°lik açı gönyesi

90° lik sabit açı gönyesi
Düzlem yüzey ve yüzeyler arasındaki açıları 90° olan parçaların
kontrollerinde kullanılırlar.
120° lik sabit açı gönyesi
Gönye iki kolu arasındaki açı 120° olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu tip
sabit gönyeler ile düzlem yüzeyler arasındaki 120° lik açılar kontrol edilir
(Şekil 3.8).
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Ayarlı açı gönyeleri

Şekil 3.8: Bölüntülü ve bölüntüsüz ayarlı açı gönyeleri

Ayarlı açı gönyeleri derece bölüntülü ve bölüntüsüz olmak üzere iki şekilde yapılır.
Bu gönyeler ile istenilen açı değeri ayarlanarak düzlem yüzeyler arasındaki açıların
kontrolleri yapılır (Şekil 3.8).

Üniversal açı gönyesi
Bu gönyeler ile makinecilikte çok hassas açıların ölçülmesi ve kontrol işlemleri
yapılır. Bu gönyeler yardımıyla derecenin altındaki hassaslıkta (dakika) ölçme yapılabilir.
Fotoğraftaki gönyede istenilen açı dakika cinsinden ayarlanır (Fotoğraf 3.2).

Fotoğraf 3.2: Üniversal açı gönyesi
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Şekil 3. 9: Üniversal açı gönyesi ile açı ölçülerinin okunması



Optik açı gönyesi

Fotoğraf 3.3: Optik açı gönyesi ve göstergesi

Optik açı gönyeleri kapalı dairesel bölüntülü bir ekrana sahiptir. Bölüntüler 0°-90°
olarak dört bölümde derecelendirilmiş ve her bölümdeki dereceler de 6 veya 12 eşit parçaya
bölünerek 10-5 lik hassasiyetler elde edilmiştir. Mercek sistemi sayesinde bölüntü çizgileri
ve konumları çok net görünür ve doğru olarak okunur.

Profil mastarları
Ölçme ve kontrol işlemlerinde ölçme ve kontrol aletleri ile birlikte kullanılan
aletlerdir.

Şekil 3.10: İç dış mastarların kullanılması
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Şekil 3.11: İç, dışbükey profil ve kalınlık mastarları


İçbükey profil mastarları
Makine parçalarının yapımı sırasında iç profilde yapılabilmeleri için kullanılacak
kesicilerin bilenmesi veya parçalar üzerindeki profillerin kontrolünde kullanılır.

Dışbükey profil mastarları
Makine parçalarının yapımı sırasında dış profilde yapılabilmeleri için kullanılacak
kesicilerin bilenmesi veya parçalar üzerindeki profillerin kontrolünde kullanılır.

Şablonlar
Makine imalatında markalama zorluğu olan karmaşık şekilli parçalar ince yumuşak
saclardan girintili çıkıntılı, içbükey, dışbükey şablon hazırlanır. Bu şablon markalama ve
işleme esnasında kontrol amaçlı kullanılır. Böylece karmaşık parçaların yapımı ve kontrolü
kolaylaşır.

Şekil 3.12: İç ve dış bükey şablon
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak verilen temrini yapınız.

İşlem Basamakları
 İş parçasını iş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerine uygun olarak sağlam
şekilde mengeneye bağlayınız.

Öneriler
 Mengene çenelerinin sabit ve paralel
olmasına özen gösteriniz.
 Mengene ve sehpasının iyi sabitlenmiş
olmasına dikkat ediniz.
 İş parçalarını bağlarken işlenecek olan
profillerin tamamının görünmesine dikkat
ediniz.

 Eğeleme işlemini kullanarak farklı
şekillendirme işlemlerini yapınız.

 İş parçasını eğelerken markalama çizgisinin
altına inmemeye itina gösteriniz.
 Profilinize uygun eğe seçimini yapınız.

 İşlenen yüzeylerin kontrolünü, kontrol  Eğeleme sonucunda işinizin resme uygun
aletleri ile yapınız.
olup olmadığını ölçü ve kontrol aletleri ile
kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
( ) Pah kırma işlemi genellikle pah mengenesine bağlanarak yapılır.
( ) Açı ölçmede standart açı birimleri olan derece, dakika, saniye kullanılır.
( ) Sabit açı gönyeleri ile her türlü açı ölçülebilir.
( ) Üniversal açı gönyeleri ile derecenin altındaki hassaslıkta (dakika) ölçme
yapılabilir.
5. ( ) Optik açı gönyeleri açık dörtgen bölüntülü bir ekrana sahiptir.
6. ( ) Optik açı gönyelerinde mercek sistemi sayesinde bölüntü çizgileri ve konumları
çok net görünür ve doğru olarak okunur
7. ( ) İçbükey profil mastarları dış profillerin yapılabilmesi için kullanılacak
kesicilerin bilenmesinde kullanılır.
8. ( ) Şablonlar iş parçaları üzerinden talaş kaldırmak için kullanılır.
9. ( ) Düzlem yüzeylerin düzlemler arasındaki açılarının kontrolünde kullanılan
kontrol aletlerine gönye denir.
10. ( ) Lama eğe ile iç yüzeylerdeki yuvarlak şekiller elde edilir.
1.
2.
3.
4.

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 Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıda teknik resmi verilen anahtarı size
öğretildiği şekilde yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu uygulamalı test kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak
kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Uygun iş önlüğü seçtiniz mi?
Tesviyeci mengenesini düzenli tuttunuz mu?
Çalışma sırasında uygulanacak emniyet tedbirlerini öğrendiniz mi?
Makinalardan oluşabileccek olumsuzlukları öğrendiniz mi?
Çalışanlardan oluşabilecek olumsuzlukları öğrendiniz mi?
Elektrik tesisatından oluşabilecek sıkıntıları öğrendiniz mi?
Atölye tertip ve düzenini öğrendiniz mi?
Atölye temizliğinin önemini kavradınız mı?

Evet Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
İş sağlığı
yapabileceksiniz.

ve

güvenliği

tedbirlerini

alarak iş resmine

uygun markalama

ARAŞTIRMA


Evinizde ve çeşitli iş yerlerinde kullanılan markalama aletlerini araştırınız.



Makine atölyesinde markalama aletlerini inceleyiniz.



En çok kullanılan markalama aletleri nelerdir? Araştırınız.

4. MARKALAMA
4.1. Markalamanın Tanımı ve Amacı
Yapım resimlerinin işin yapılacağı malzemenin üzerine çizilmesi için yapılan işleme
markalama denir.
Amacı, makine parçalarının yapım resmine uygun olarak işlenebilmesini sağlayacak
işaret ve çizgileri oluşturmaktır. Markalama iş parçasının tam ölçüsünde yapılmasına, iyi
işlenmesine ve kontrolüne yardım eder. Markalamadan sonraki işlemlerin tamlığı çizim
hassasiyetine bağlıdır.

4.1.1.Markalama Aletleri
En çok kullanılan markalama aletleri şunlardır:












V yatakları
Markalama pleytleri
Markalama cetvelleri ve tablalı cetveller
Çizecekler
Mihengirler
Pergel
Nokta
Çekiçler
Merkezleme gönyesi
Merkezleme çanı
Markalama boyaları
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4.1.1.1. V Yatakları
Genellikle silindirik, zaman zaman da prizmatik parçaların markalanmasında,
bağlanmasında ve delinmesinde kullanılır. Çelik veya döküm malzemelerden yapılıp
yüzeyleri taşlanmıştır (Resim 4.1).

Resim 4.1:V Yatak ve uygulaması

Resim 4.2: Bilyalı V yatağı ve markalama uygulaması
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Resim 4.3: Manyetik V yatağı ve markalama uygulaması

4.1.1.2. Markalama Cetvelleri
Çelik cetveller ölçme ve çok hassas olmayan kontrol işlemlerinde kullanılır. Cetvel
bölüntüleri 1 mm ya da 0,5 mm olarak yapılır. Paslanmaz çelikten yapılan bu cetveller, 150250-500 mm boylarında yapılır.
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Resim 4.4: Çelik cetvel

4.1.1.3.Markalama Pleytleri
Markalama pleytleri döküm ya da granit malzemelerden yapılır ve yüzeyler taşlanır.
Bu pleytler üzerinde yalnız markalama işlemleri yapılır. Değişik ölçülerde yapılan pleytlerin
üst yüzeyleri, yatay düzleme paralel olmalıdır (Fotoğraf 4.5).

Fotoğraf 4.5: Markalama pleyti
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Şekil 4.1: Çelik cetvelle markalama uygulaması

Tablalı cetveller ise döküm veya çelik gövdeli olup gövdeleri bükülmez niteliktedir.
Markalamada ölçü almaya yardımcı olur (Şekil 4.2).

Şekil 4.2:İşaretleme mihengiri ve tablalı cetvelle markalama

4.1.1.4.Çizecekler
Uç açıları 15° civarında olan ve çizgi çizmek amacıyla kullanılan markalama aletidir
(Şekil 4.6).

Fotoğraf 4.6: Çizecek ve çizecek kullanımı
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4.1.1.5. Mihengirler
Markalama işlemlerinde istenilen ölçü aralığında paralel çizgi çizmek amacıyla
mihengirler kullanılır. En önemli markalama araçlarından biridir. Basit verniyerli veya dijital
göstergeli türleri mevcuttur (Resim 4.7).

Resim 4.7: Çeşitli mihengirler

4.1.1.6. Pergel
Pergel, daire veya yay çizmek amacıyla kullanılan markalama aletidir. Çelik
malzemelerden yapılıp uçları sertleştirilir. İyi bir markalama için pergel uçlarının sivri
olması gerekir (Fotoğraf 4.8).

Fotoğraf 4.8: Pergel

Şekil 4.3: Pergel uygulaması
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4.1.1.7. Nokta

Fotoğraf 4.9:Nokta

Nokta, en çok kullanılan markalama takımlarından biridir. Krom ya da vanadyumlu
çelikten yapılır.
Markalama (uç açısı 50°- 60°) noktası ve merkezleme (uç açısı 90°) noktası olmak
üzere iki çeşittir.

Fotoğraf 4.10:Noktalama uygulaması

4.1.1.8. Çekiçler
Çekiçler, noktalama, keskileme, perçinleme, çakma, bağlama, doğrultma vb.
amaçlarla kullanılan el aletleridir. Kullanma yeri ve amacına göre farklı tip ve ağırlıkta
yapılır.

Fotoğraf 4.11: Çekiç çeşitleri
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Fotoğraf 4.12: Markalama uygulaması

4.1.1.9. Merkezleme Gönyesi
Bu gönyeler, silindirik parçaların merkezlerinin bulunmasında kullanılır (Şekil 4.3).

Şekil 4.3: Merkezleme gönyesi

4.1.1.10.Merkezleme Çanı
Markalama işlemi yapmadan silindirik parçaların merkezinin bulunması amacıyla
merkezleme çanı kullanılır.
Merkezleme çanı ile merkezin bulunması kolay olduğundan seri üretimde sıklıkla
kullanılmaktadır.

Fotoğraf 4.13: Merkezleme çanı
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Şekil 4.4: Merkezleme çanı uygulaması

4.1.1.11. Markalama Boyaları
Markalama boyaları, markalama yapılacak olan parça üzerine çizgi izlerinin daha net
çıkabilmesi amacıyla kullanılan tebeşir tozu, kireç kaymağı, göz taşı (bakır sülfat) vb.
boyama maddeleridir.

Fotoğraf 4.14: Markalama boyaları

4.2. Referans Yüzeyine Göre Mihengirle Paralel Çizgiler Çizmek

Fotoğraf 4.15: Paralel çizgiler çizmek
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İş parçasının en geniş yüzeyleri referans alınıp yatay çizgiler çizilerek markalama
işlemi gerçekleştirilir (Fotoğraf 4.13).

4.2.1.Referans Yüzeyine Dik Çizgiler Çizmek
İş parçasının en geniş yüzeyleri referans alınıp gönye yardımı ile dikey çizgiler
çizilerek markalama işlemi gerçekleştirilir(Şekil 4.5).

Şekil 4.5: Dik çizgilerin çizilmesi

4.2.2. Merkezi Belli olmayan Bir Milin Merkezini Bulma

Fotoğraf 4.16: Merkezi belli olmayan bir milin merkezini bulma

Merkezi belli olmayan bir milin merkezini bulmak için eğelenmiş olan alana
markalama boyası sürülür. Mil pleyt üzerindeki V yatağına yerleştirilerek mihengirin ucu en
üst noktaya teğet olacak şekilde ayarlanır. Milin çapının yarısı kadar mihengir aşağıya
indirildikten sonra mil döndürülerek alnına çeşitli yatay çizgiler çizilerek milin merkezi
bulunur (Fotoğraf 4.14).

4.2.3. Merkezi Belli olan Daireler Çizmek
Pergel, bir cetvel kullanılarak istenilen ölçüde açılır. Merkez noktası işaretlenir.
Noktalama yapılan merkezden pergel ile istenilen daire çizilir (Şekil 4.6).

58

Şekil 4.6 : Merkezi belli olan daireler çizme

4.2.4. Delik Merkezini ve Düz Çizgileri Noktalamak
Delik merkezinin belirlenmesinde önce, delik merkezlerinden geçen eksen çizgileri
çizilir. İki çizginin kesiştiği yer delik merkezi olarak noktalanır. Markalama aletleri ile
çizilmiş olan çizgilerin işlenecek olan yüzeyine uygun aralıklarla noktalama yapılır.

Şekil 4.7: Delik merkezlerini ve düz çizgileri noktalamak

4.2.5. Kavislerin Noktalaması
Merkezlenerek pergel ile çizilen çizgilerin işlenecek tarafına, markalama noktası ile
düz çizgilerden daha sık aralıklarla noktalama yapılır (Şekil 4.8).
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Şekil 4.8: Delik merkezlerini ve düz çizgileri noktalamak

4.2.6. Çürütme İçin Çatal Nokta ile Çürütme Delik Merkezi Noktalamak
Çatal noktanın uçları arasındaki mesafe eşittir. Uçlardan biri bir önceki nokta izine
dayanır, diğer uçla da noktalama yapılır. Bunu yapmak için uçlardan biri hafifçe kaldırılır
(Şekil 4.9).

Şekil 4.9: Çatal nokta ile kavisleri noktalamak
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak imalat resmi verilen parçaya markalama
yapınız.

Bağlama pabucunun bitmiş hali
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Markalanacak parçanın büyüklüğüne ve
yüzeyin kalitesine göre seçilen markacı
boyası ile yüzeyi boyayınız.

 Markalama yüzeyinin yağsız ve
pürüzsüz olmasına dikkat ediniz.
 Çizilecek olan çizgilerin net görünmesi
için uygun markalama boyası seçiniz.
 Seçilen yüzeye markalama boyası
sürünüz.
 Markalama boyasının yüzeyde kurumuş
olmasına itina gösteriniz

 Mihengirle ölçü ayarı yapınız.
 İmalat resminde görüldüğü üzere
bağlama pabucu orta ekseninden
simetriktir.
 Yatay eksen çizgisini hazırlamak için
mihengiri 24 mm’ye ayarlayınız.

 Üç birleşik yüzeyi gönyeye getirilmiş
parça üzerine, referans yüzeyine göre
mihengirle paralel çizgiler çiziniz

 İş parçasını bir dayamaya ( V yatağı
olabilir) yaslayınız.
 Mihengirin tabanını pleyt üzerinde
kaydırarak mihengirin sivri ucu ile iş
parçası üzerinde kalemle çizer gibi
çizgiyi oluşturunuz.

 Delik eksen çizgisi için mihengir ayarı
yapınız.

 Parça resminden görüldüğü üzere
deliklerden birinin dikey ekseni parça
kenarına 24 mm uzaklıkta. Bu yüzden
hazır mihengiri 24 mm’ye ayarlı iken
parçayı dik konuma getirerek bir çizgi
daha çiziniz.
 Böylece bir artı işareti oluşuyor. Bu iki
çizginin kesişim noktası deliklerden
birinin merkez noktası olacak.

 İş resmine göre mihengir ayarı yapınız

 Parça hala dik konumdayken mihengiri
24+25 = 49 mm’ye ayarlayarak ikinci
bir çizgi çiziniz.
 Bu çizgiyi çizince ikinci bir artı işareti
oluşuyor. Bu da diğer deliğin merkez
noktası olacak.
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 Yaptıklarınızı iş resmine göre kontrol
ediniz.

 Yukarıdaki çalışmada çizdiğiniz
çizgilerin kesişim noktalarının,
boşaltılacak iç eliptik kısmı hazırlamak
için açacağınız deliklerin merkez
noktaları olduğu görülüyor.

 İş resmine göre mihengir ayarı yapınız.
 Parçanızın konumunu bozmadan bu
sefer mihengiri 65 m’ ye ayarlayınız.

 Mihengirle ayarladığınız çizgiyi çiziniz.
 65 mm’ye ayarladığınız mihengirin ucu
ile parça kenarlarına çizik atınız
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 Mihengiri fotoğraftaki gibi 36,5 mm'
ye ayarlayınız.

 Ölçülerinizi kontrol ediniz.

 Eliptik kısmı boşaltabilmek için üç adet
delik açmanız gerekecek ve deliklerden
birinin merkezi diğer iki deliğin
merkezinin tam ortasında yer alacak.
 İki delik arası mesafe 25 mm ise tam
ortası 25/2 = 12,5 mm olacaktır.

 O zaman tabandan 2.deliğin merkezine
olan uzaklık 24+12,5 = 36,5 mm
olacaktır.
 Üç deliğin de merkez noktası belirlendi.
 Şimdi sırada bağlama pabucunun burun
kısmı var. 15 mm genişliğindeki bu
burnu oluşturmak için parçamızı yatay
hale getirip

24 + 7,5 =31,5 ve
 24 – 7,5 = 16,5 olarak iki çizgi daha
çiziniz

 Sonra 65 mm lik kısım ile bu noktaları
birleştiriyoruz
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 Nokta vurunuz
 Dairelerin merkez noktalarına nokta
vurunuz. Noktayı doğru yere
vurduğunuza emin olunuz. 1 mm bir
kaçıklık, sağa -sola kaydırma, açılacak
deliğin de 1 mm dışarı taşmasına sebep
olacak. Çünkü matkap ucu noktanın
açtığı çukuru takip ederek ilerleyecek.

 Markalamayı tamamlayınız.

 Noktayı sadece açılacak delik
merkezlerinde değil sağ tarafta görünen
açılı çizgilerde de kullanınız.
 Bunun sebebi, her ne kadar çizgiler
çizecekle çizilmiş olsa da bir süre sonra
çizdiğimiz çizgilerin silinme ya da zayıf
görünme ihtimali. Sık aralıklarla
vurduğunuz noktalar şimdi çizgileri
daha çok belirginleştirdi.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

İş parçası üzerine markalamayı yaparken aşağıdakilerin hangisinden yararlanmayız?
A) Çizilmiş resimlerden
B) Verilen bilgilerden
C) İmalatı bitmiş parçalardan
D) Şablonlardan
E) Hayal gücünden

2.

Aşağıdakilerden hangisi markalama aleti değildir?
A) V Yatağı
B) Çizecekler
C) Mehengir
D) Kumpas
E) Nokta

3.

Markalama yapılacak olan parça üzerine çizgi izlerinin daha net çıkabilmesi amacıyla
aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Su
B) Tebeşir tozu
C) Kireç kaymağı
D) Göz taşı
E) Hepsi

4.

Aşağıdakilerden hangisi merkezlemede kullanılan noktanın uç açısıdır?
A) 15
B) 25
C) 60
D) 90
E) 45

5.

Markalama işlemi yapmadan silindirik parçaların merkezini aşağıdakilerden hangisi
ile buluruz?
A) Gönye
B) Merkezleme çanı
C) Çelik cetvel
D) Nokta
E) Mihengir
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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 Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Aşağıdaki temrini, uygulama faaliyetinde size öğretildiği şekilde gerçekleştiriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Markalama yapmak için uygun referans yüzeyini belirlediniz mi?
Markalanacak yüzeyi uygun markalama boyası ile boyadınız mı?
Uygun markalama aletlerini seçtiniz mi?
Yatay çizgileri resim ölçülerine göre çizdiniz mi?
Düşey çizgileri resim ölçülerine göre çizdiniz mi?
Daire yaylarını resim ölçülerine göre çizdiniz mi?
Yaptığın markalamayı kumpas ve gönye ile kontrol ettiniz mi?
İş bitiminde markalama aletlerini temizleyerek yerine koydunuz mu?
İşlemi zamanında yapabildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME KAZANIMI
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun kesme işlemleri
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Evinizde ve çeşitli iş yerlerinde kullanılan kesme aletlerini gruplandırınız.



Makine atölyesine giderek kesme aletlerini inceleyiniz.

5. KESME İŞLEMLERİ
5.1. Testere Lamasını Testere Koluna Doğru Olarak Bağlama
Testere ile kesme “Temel İmalat İşlemlerinde” el mahareti ile yapılan önemli bir
işlemdir.
Kesme işleminin güvenilir bir şekilde gerçekleşebilmesi için testere lamasının uygun
ve doğru bir şekilde testere koluna takılması gerekir. Lamanın kesici dişleri, kesme yönüne
(karşıya) bakacak şekilde takılmalıdır. Lama dişlerinin yönü testere ileriye doğru
sürüldüğünde kesme yapacak şekilde takılmalıdır. Lamanın uygun biçimde takılmasından
sonra gergi somunu ile lama gerdirilmelidir

Şekil 5.1 :Testere kolu ve laması

70

5.2. Testere ile Kesme
İş parçalarının tezgâhlarda işlenmeye hazırlanması için belli ölçülerde kesilir. Kesme
işlemi, parçaların ziyan edilmemesi ve çabuk şekillendirilmeleri için de uygulanır.
Kesmenin, endüstride önemli bir uygulama alanı vardır.

Şekil 5.2: Testere ile kesme

5.3.Testere Kolları
Elde kesme işlemi için kesici lamanın takıldığı takımdır. Sabit testere kolu ve ayarlı
testere kolu olmak üzere çeşitleri vardır. Ayarlı olanlar, 200-400 mm boyda testere
lamalarının takılması için ayarlanabilir.

Resim 5.1: Testere kolları
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Fotoğraf 5.2 Testere kolu

5.4. Testere Lamaları
Testere lamaları iki tarafına veya bir tarafına diş açılmış ve diş bölgeleri
sertleştirilmiş, iç kısımları normal kesicilerdir. Testere laması kesilecek malzemenin cinsine
göre seçilmelidir (Fotoğraf 5.3).

Fotoğraf 5.3: Testere laması

5.5. Testere Dişleri
5.5.1. Diş Biçimi
Testere dişlerinin kabalığı ve inceliği bir parmaktaki (1") diş sayısı ile kısacası
testerenin adımı ile ifade edilir.
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Şekil 5.4: Testere dişlerinin biçimi

Testere laması üzerine belli bir adımda (t), keski biçimli küçük dişler açılmıştır .Diş
adımı küçükse, dişler sık ve çok olacağından kesme dayanımları artar. Bu sebeple sert
malzemeler için diş sayısı çok (adım küçük), yumuşak malzemeler için diş sayısı az
(adım büyük) alınır.

5.5.2. Açıları
Testere dişlerini kama açısı 50° ve boşluk açısı 40°dir. Dişlere ayrıca bir talaş açısı
verilmez. Testere lamasının dişleri açılırken, uygun değerlerde talaş açısı (γ) gama, kama
açısı (β) beta ve boşluk açısı (α) alfa verilir.

5.5.3. Dişlerin Çaprazlanması
Testere lamasının serbestçe kesmesi için dişler çapraz yapılır. Yani bir sağa, bir sola
bükülür ya da dalgalı yapılır.
Testere lamasının keserken açtığı kanal içinde ısınarak sıkışmasını önlemek için
dişleri çaprazlanır. Dişlerin tek tek veya gruplar halinde çaprazlanması ile açılan kanallar
lama kalınlığından büyük olur.

Şekil 5.5:Testere dişlerinin çaprazlanması
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5.6. Testereleme Kuralları


Testere laması, hafif bir titreşim yapabilecek derecede gergin olarak ve dişleri
ileri kesme yönüne bakacak şekilde bağlanmalıdır.



İlk harekette testere koluna baskı yapılmamalı, sonraki hareketlerde düzenli
baskı uygulamalı, geri hareketlerde hiç baskı uygulanmamalıdır.
Testereyi ağızlatmak için öne doğru 10° kadar eğiklik açısı verilerek kılavuz
kanal açılmalıdır. Bu kanalın açılması için, testere laması elin başparmağına
dayatılabileceği gibi bir üçgen eğe de kullanılabilir(Şekil 5.6).
Uzun kesme işlemi için lama, kola dik bağlanmalıdır.
Parça marka çizgisine göre doğru, kesilmelidir.
Boru gibi parçalar kesilirken lama aynı kanalda çalıştırılmayarak boru döndürülmelidir.
Parçalar, yüzeylerinin geniş tarafından kesilmelidir.

Şekil 5.6:Testere kesme açısı







5.7. Testerelerin Bakımı
Testere lamasının ömrü doğru kullanılmasına bağlıdır. Testere laması ne kadar uzun
süre kullanılırsa iş o kadar ekonomik olur. Bu yüzden malzemenin sertliğine göre kesme ve
ilerleme hızı verilmelidir.
Testere lamalarının diğer tüm sac malzemeler gibi hafif yağlanmış vaziyette
depolanması paslanmayı önlemek için uygun olur.

5.8. Kazalardan Korunma




Testere lamasını kola takmaya yarayan pimler, uygun boyda ve pimlerin uçları
çapaksız olmalıdır. Aksi hâlde yaralanmanıza sebep olur.
Kesme işlemi lama kırılmadan, eller yaralanmadan dikkatlice bitirilmelidir.
Testere kolunu dikkatli kullanmazsanız eliniz mengeneye çarpar ve
yaralanabilirsiniz.
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Kesme işlemi aynı lama ile tamamlanmalıdır. Testere koluna yeni bir lama
takıldığı zaman eski lamanın izi takip edilmemelidir.
Testere ile bir miktar kesme işlemi yaptıktan sonra parçayı çekiçle vurarak
koparmayınız. Aksi hâlde fırlayan parça kazaya sebep olabilir.
Kesme sonuna doğru baskı azaltılmazsa, birden boşalan testere kazaya sebep
olabilir.
Kesme konumu, kesme yüksekliği ve vücut dengesi uygun olmalıdır.
Kesme hızı, dakikada 60 alternatif harekete göre düzenlenmelidir.

Fotoğraf 5.4: Aldığın takımı yerine koy

5.9. Keski ile Kesme
5.9.1. Keskilemenin Önemi
Testere ile kesilmesi zor veya mümkün olmayan durumlarda keski adı verilen
takımlarla kesme işlemi yapılır. Keski dökümden çıkan parçaların çapaklarının alınması,
yollukların veya parçaların bir kısmının koparılması gibi işlemlerde kullanılır.
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5.9.2. Keski Çeşitleri

Fotoğraf 5.5: Keski çeşitleri


Düz keski
Ucu düz ve geniş olarak yapılan bu keski; koparma, talaş kaldırma vb. işlemlerde
kullanılır. Düz keski ile talaş kaldırma işleminde malzemenin cinsine göre keski uç açısı
değişir. Malzeme yumuşadıkça keskinin uç açısı azalır (Şekil 5.6).

Şekil 5.6: Düz keski


Tırnak keskisi
Kanal açma gibi işlemlerde kullanılır. Diğer keski türlerine göre ucu daha dardır.
Kesmeyi kolaylaştırmak için keskinin her iki tarafına 10°lik talaş açısı verilir (Şekil 5.7).

Şekil 5.7: Tırnak keskisi


Koparma keskisi
Düz keski ile eğri bir çizgi takip ederek herhangi bir parçayı kesmek mümkün
değildir. Bunun için koparma keskisi kullanılır. Uç tarafı keskin olan bu keski ile eğri
çizgiler takip edilerek kesme veya delik açmak mümkündür (Şekil 5.8).

76

Şekil 5.8: Koparma keskisi


Yarık ve kanal keskisi
Parçalar üzerinde herhangi bir biçimde büyük bir boşluk açmak istenebilir. Bunun için
önce marka çizgisinin üzerine birbiri ardınca matkapla delikler delinir. Bu deliklerin arası bir
yarık keskisi ile koparılarak boşluk açılır. Yarık keskisinin ağzı, kenarlara sürtünmemesi için
inceltilmiştir (Şekil 5.9).

Şekil 5.9: Yarık ve kanal keskisi

5.9.3. Keskilerin Açıları ve Bunlara Etki Eden Faktörler

Şekil 5.10: Keski açilari



Kama açısı P (Beta) kesilecek malzemelerin cinsine göre aşağıdaki
değerleri alır.

Yumuşak malzemeler için: Kurşun, çinko, kalay vb. 30°-50°

Yapı çeliği için: Profiller, adi saçlar, çubuklar vb. 50°-60°

Daha sert malzemeler için: Font, sert çelik vb. 60°-70°

5.9.4.Keski Gereçleri
Keskiler, yüksek dayanımlı çeliklerden üretilirler. Bundan dolayı kromlu ya da
vanadyumlu çelikten yapılır.
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5.9.5. Keskileme Kuralları









Keski doğru ve sağlam tutulmalı ve çekiçle keskinin baş kısmına iyi
vurulmalıdır.
Sol el ile keski gövdesi tutularak kesici ağzın, kesilmesi gereken kısım üzerinde
kalması sağlanmalıdır.
Sağ el ile tutulan çekiç omuz hizasında yukarı kaldırılarak keskinin baş kısmına
dik olarak vurulmalıdır.
Eğri vuruşlar keskinin fırlamasına sebep olabilir.
Kesme neticesini iyi görebilmek için kesici ağzı, devamlı suretle gözle takip
edilmelidir.
Bir parça yüzeyinden boydan boya talaş kaldırmak gerekirse bu talaşın koparak
fırlamasını engellemek için ters tarafından keski ile kesilerek talaşın ayrılmasına
özen gösterilmelidir. Aksi takdirde iş bozulabilir.
Genel olarak keskileme yaparken mengenenin sabit çenesine doğru talaş
kaldırınız.
Keskinin baş kısmı kontrol edilmeli mantarlaşma var ise temizlenmelidir.

5.9.6. Keskilerin Bakımı
Keskileme esnasında keskinin ağzı bozulmuş ise bilenmeli, çekiçle vurulan ve tepesi
bozulmuş olan keskiler düzeltilerek yerine konulmalıdır. Keskilerin bileme esnasında
ısınmaları, sertliklerinin kaybolmasına sebep olur. Bunun için bileme yaparken
soğutulmalıdır.

5.9.7. Kazalardan Korunma









Keskileme yapmadan önce işe uygun keski ve çekiç seçilmelidir.
Keskileme sırasında keski ucuna bakılmalıdır.
Koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
Keskinin baş kısmı çapaklanacak (mantarlaşma) olursa taşlanarak
giderilmelidir.
Keskileme yönünde kimsenin olmamasına dikkat edilmelidir. Kopan talaşlar
ileri fırlayarak iş kazasına yol açabilir.
Keski ve çekiç sağlam şekilde tutulmalıdır. Keski, iş parçasına belirli bir
kuvvetle bastırılmalıdır.
İşe uygun keski kullanılmalıdır.
Kullanılan çekicin sap kısmının sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

5.10. El Makaslarıyla Kesme İşlemi
5.10.1. El Makaslarının Çeşitleri
Düz ve eğri ağızlı olmak üzere iki çeşittir. Eğri ağızlı makaslar sacların yuvarlak
olarak kesilmesinde kullanılır.
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Fotoğraf 5.11:Çeşitli el makasları

5.10.2. Kullanıldığı Yerler
İnce saç, teneke ve tellerin kesilmesinde kullanılır. Bu makaslarla istenilen profilde
saclar kesilebilir.

5.10.3. Kesme Etkisi ve Ağız Açıları
Malzemenin yüzü parlak olursa çizecek ile kesilecek yer belirtilir. Eğer sac siyah ise
tebeşir sürüldükten sonra çizilir. Makas sağ elle tutulur ve makas kolu aşağıya doğru
bastırılarak sıkılır. Kalın sacların kesilmesinde fazla kuvvet gerekeceği için kolları uzun
makaslar tercih edilmelidir.

5.10.4.Bakımları
Herhangi bir sebeple makasta bir arıza meydana gelmiş ise giderilmelidir. Ağızları
keskinliklerini kaybetmişse bilenmelidir. Göbek vidasının gevşememesi için yaylı rondela
konmalıdır. Her kullanımdan sonra temizlenip yerine konulmalıdır.

Fotoğraf 5.12: El makası ile kesme
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5.10.5. Kazalardan Korunma




Parçaların kesilen kısımlarında meydana gelen çapakların ele batmamasına
dikkat edilmelidir.
Sac parçaların köşeleri kesilirken fırlayabilecek küçük parçalardan
sakınılmalıdır.
Kesme esnasında, kesici ağızların arasına parmakların girmemesine dikkat
edilmelidir.

5.11. Kollu Makaslar ile Kesmek
5.11.1. Kol Makaslarının Çeşitleri

Yer tipi kollu makaslar
Sac ve levhalardan başka, çeşitli çubuk ve profil demirlerinin kesilmesinde kullanılır
(Fotoğraf 5.13).

Fotoğraf 5.13:Yer tipi kollu makas


Masa tipi kollu makas
Yer tipi kollu makasa nazaran daha düzgün kesme işlemi yapar. Burada, masa üzerine
yatırılmış olan saç levha, bir cetvel boyunca kesen üst kesici sayesinde düzgün olarak
kesilmiş olur (Fotoğraf 5.14).
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Fotoğraf 5.14: Masa tipi kollu makas


Giyotin makas
Bu makaslar bir çeşit paralel ağızlı makaslardır. Bunlarda üst kesici ağız iki kızak
arasında aşağı yukarı hareket ettirilir. Makas ağzının bu hareketi, pedalın kumanda ettiği
yine kollu bir tertibat ile sağlanır (Fotoğraf 5.15).

Fotoğraf 5.15: Giyotin makas

5.11.2. Kullanıldığı Yerler
El makasları ile kesilemeyen ve en çok 12 mm kalınlığa kadar saclar, giyotin makasla
kesilir. Profil malzemeler de bu makaslarla kolaylıkla kesilebilir.

5.11.3. Kesme Etkisi ve Ağız Açıları
Makaslarda iki ağız vardır. Üst ağız mafsallı iticiye bağlıdır. Alttaki ağız sabit olarak
gövdeye tespit edilmiştir. Üst ağız ile alt ağız arasında 12°lik bir açı vardır. Bu sayede az bir
kuvvet harcanmasıyla kesme işlemi yapılabilir.
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5.11.4. Bakımları
Devamlı kullanılma sonucunda, kolun kızağı aşınır. Mafsallar ve bunları tutan
cıvatalar bozulmuşsa bu durumda çalışılmamalıdır. Bozulan yerler onarılmalıdır. Aksi hâlde
aşınma ve bozulmalardan dolayı ince sacları kesmek mümkün olmaz.

5.11.5. Kazalardan Korunma





Parçaların kesilen kısımlarındaki keskin çapakların ele batmasından korunmak
için parçalar eldivenle tutulmalıdır.
Kesme işi sona erince makasın kolunu yukarı kaldırıp aşağı düşmemesi için
mandalı takılmalıdır.
Makasta çalışırken kesici ağızların arasına el ve parmakların girmemesi için çok
dikkat edilmelidir.
Makaslarda kolu gövdeye bağlayan milin iki yanındaki helis yayların işler
durumda olduğu kontrol edilmelidir. Bu yaylar kolu devamlı olarak yukarıya
kaldırmaya çalıştığı için kolun düşüp kazaya sebep olması ihtimalini ortadan
kaldırır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesme yapınız.
İşlem Basamakları
 İşin özelliğine göre parçayı bağlayınız.

Öneriler
 İş parçasını mengeneye bağlarken
bağlama araçlarını kullanınız.

 Testere lamasını testere koluna takınız.

 Lamanın kesme yönüne dikkat
ederek pimler yardımıyla uygun
gerginlikte olacak şekilde kola
takınız.
 Kesilecek olan sacı takozlar ve
geniş ağızlıklar kullanarak
mengeneye bağlayınız.
 İş parçasını mengeneye uygun
konumda bağlayınız.
 Kesilecek yere parmak ucu
yardımıyla iz yapınız.
 Testere kolunu sağa sola
oynatmadan kesme işlemini
yapınız.
 İş
parçası kesilecek kısımları
keskinin rahat çalışabileceği
pozisyonda bağlayınız.
 Keskiyi kesilecek kısma
yerleştiriniz.
 Uygun bir çekiç ile kesme işlemini
yapınız.
 Dökümden çıkan parçayı uygun
şekilde sabitleyiniz.
 Keskinin ağzını çapaklı bölgeye
dayayarak uygun bir çekiçle
çapakları koparınız.
 Matkapla delinen iş parçasını
örsün üzerine yerleştiriniz.
 Keskiyi deliklerin üzerine vurarak
çürütülmüş kısımları koparınız.
 Kanal açılacak kısma delikleri
deliniz.
 Kanal keskisi ile delikler boyunca
kanalı açınız.

 Testere ile çeşitli kalınlıklarda sac kesiniz.
 Testere ile dolu parça kesiniz.

 Düz keski ile sac parçayı kesiniz.

 Keski ile dökümden çıkan parçaların
çapaklarını alınız.

 Çürütme keskisi ile matkapla çürütülmüş
kısımları ayırınız.
 Kanal keskisi ile çeşitli kanalları açınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
El testeresi ile kesme yaparken testere açısının yüksek olması aşağıdakilerden
hangisine sebep olur?
A) Dişlerin kolayca körelmesine
B) Dişlerin daha iyi kesme yapmasına
C) Testere lamasının sıkışmasına
D) Dişlerinin düzleşmesine
E) Testere lamasının pimden çıkmasına

2.

Testere laması kola bağlanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir.
A) Lamanın rengine
B) Lamanın dişlerinin yönüne
C) Lamanın sesine
D) Lamanın malzemesine
E) Hepsine

3.

Aşağıdakilerden hangisi bir keski çeşidi değildir?
A) Tırnak keski
B) Düz keski
C) Bıçak keski
D) Kanal keskisi
E) Koparma keskisi

4.

Aşağıdakilerden hangisi bir keski gerecidir?
A) Alüminyum
B) Bakır
C) Pirinç
D) Çelik
E) Plastik

5.

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi körelmiş keskilerin keskin hâle getirilmesini sağlar?
A) Tornaya bağlamak
B) Frezeye bağlamak
C) Isıtmak
D) Soğutmak
E) Zımpara taşına tutmak

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 Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Aşağıda belirtilen uygulama faaliyetini gözlenecek davranışları dikkate alarak
gerçekleştiriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu uygulamalı test kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak
kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
İş parçasının altı yüzeyini gönye ve ölçüsünde işlediniz mi?
İş parçasını resme uygun markaladınız mı?
İş parçasını mengeneye uygun yerleştirdiniz mi?
Uygun testere kolunu seçtiniz mi?
Uygun testere lamasını seçtiniz mi?
Testere lamasını testere koluna uygun taktınız mı?
Testere ile parmağını iş parçasına koyarak kesme ağzı açtınız mı?
Kesme sırasında markalama çizgisini takip ettiniz mi?
Kesme hızını işe uygun ayarladınız mı?
Kesmenin sonunda baskı kuvvetini uygun ayarladınız mı?
İş bitiminde kesicileri uygun temizleme aracı ile temizlediniz mi?
İşlemi zamanında yapabildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
İş güvenliği tedbirleri alarak aşağıda teknik resmi verilen iş parçasını, öğrenmiş
olduğunuz bilgi ve becerileri kullanarak imal ediniz.

Kullanılacak takımlar:
- Tesviyeci mengenesi
- 90º kıl gönye
- Yuvarlak eğe
- İnce yassı eğe

- Orta yassı eğe
- Tezgâh mengenesi
- Sürmeli kumpas
- Çap 5- 10 mm matkap
- Markalama aletleri - Tahta takoz
- Matkap tezgâhı
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KONTROL LİSTESİ
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız
becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme ölçütleri
Atölyede güvenlik önlemleri alarak çalışmayı öğrendiniz mi?
Eğe çeşitlerini öğrendiniz mi?
Atölyeyi tertipli ve düzenli tutuyor musunuz?
Düzlem yüzey eğeleme yaptınız mı?
Profil yüzey eğeleme yaptınız mı?
Markalama aletlerini gördünüz mü?
İş parçası üzerinde markalama yaptınız mı?
Kesme aletlerini öğrendiniz mi?
İş parçası üzerinde kesme yaptınız mı?
Mengeneye güvenli iş parçası bağladınız mı?
Gönye ile düzlem yüzey kontrolü yaptınız mı?
Gönye ile iş parçası üzerinde diklik kontrolü yaptınız mı?
Atölye temizliği yaptınız mı?

Evet

Hayır

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

D
Y
Y
Y
Y
D
D
Y
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
A
B
C
A
D
E
D
E
B

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
Y
D
Y
D
Y
Y
D
Y
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
D
A
C
B

ÖĞRENME FAALİYETİ- 5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
B
C
D
E
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


www.isguvenligi.net



www.makinaegitimi.com



BULUT Halit, Şefik ÖZCAN, Atölye ve Teknoloji 1-2, Ankara, 1974.



ÇELİK Salih, Ölçme ve Kontrol, MEB, İstanbul, 1989.



ÖZKARA Hamdi, Tesviyecilik Bölümü IX. Sınıf Atölye Dersi İş ve İşlem
Yaprakları, MEB Yayınlan, Ankara, 2002.



ŞAHİN Naci, Meslek Teknolojisi 1,2,3, Kozan Ofset, Ankara, 2003.



KULAKSIZ Özcan, Ömer ÇAKIR, Oğuz ULUSOY, Metal Meslek Bilgisi
(Tercüme), MEB, Ajans-Türk Matbaacılık AŞ, Ankara, 1995.



https://www.makinaegitimi.com



http://kitap.emo.org.tr

Türk

mühendislik

ve

mimarlar

mühendislik hikâyelerinden alıntıdır.(28.02.2018/11.56)

91

odaları

birliği

