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Malzemelere Form Verme ĠĢlemleri

MODÜLÜN SÜRESĠ
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MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye iĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iĢ
resmine uygun elde ve makinede eğme, bükme, pah ve radüs
iĢlemleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN
ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. ĠĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elde eğme, bükme,
pah ve radüs iĢlemleri yapabileceksiniz.
2. ĠĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede eğme,
bükme, pah ve radüs iĢlemleri yapabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Ortam: Gemi yapımı atölyesi
Donatım: Temel gemi yapım teknikleri atölyesi iĢ tezgâhı ve
mengenesi, form verme el takımları, el makineleri, iĢ parçası

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme
faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendirebileceksiniz.

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrencimiz,
Gemi yapım sektöründe üretim için gerekli malzemeleri temin edebilmek ve bu
malzemeleri gerektiği gibi iĢlemek temel üretim aĢamalarındandır. Ġmalat için
belirleyeceğiniz malzemenin cinsi, yapacağınız gemi inĢası türüne göre değiĢebilir. Bu
malzeme metal, ahĢap veya kompozit olabilir.
Metal, ahĢap ve kompozit malzemeleri iĢleyebilmek, malzemelere istenen Ģekli
verebilmek için büyük emek vermek gerekebilir. Hangi malzemeye nasıl form verileceğini
bilmiyorsanız istediğiniz sonuçları elde edemezsiniz.
Malzemelere form verme çalıĢmalarında çeĢitli el takımlarından ve makinelerden
faydalanılır. Bu aletlerin kullanım tekniklerini bilmeniz, yapacağınız iĢlemlerde size pratiklik
ve kolaylık sağlayacaktır. Ġmalat sırasında istediğiniz sonuca eksiksiz ulaĢabilmeniz için belli
iĢlem sıralarını takip etmeniz gerekir. ÇalıĢmalarınızda imalat resmine uygun hareket
ederseniz, kullanılması gereken yöntem ve teknikleri uygularsanız istediğiniz malzemeye
istediğiniz formu verebilirsiniz.
Bu bireysel öğrenme materyalinde yapacağınız öğrenme ve uygulama faaliyetleri size,
özellikle metal ve ahĢap malzemeleri eğme-bükme ve çeĢitli uygulamaları yaparak form
verme konusunda bilgi ve beceri kazandıracaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENMEÖĞRENME
KAZANIMI

FAALĠYETĠ–1

ĠĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elde eğme, bükme, pah ve radüs iĢlemleri
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




YaĢadığınız ortamlarda eğme-bükme, pah ve radüs iĢlemi ile imal edilmiĢ
cisimleri araĢtırınız.
Eğme, bükme, pah ve radüs konusunda faaliyet gösteren iĢletmeleri araĢtırınız.
AraĢtırdığınız cisimleri ve iĢletmeleri rapor hâlinde sınıfa sununuz.

1.MALZEMELERE ELDE FORM VERME
1.1. Metal Malzemelere Elde Form Verme
Metal malzemeleri el ile eğme-bükme iĢlemi genel olarak mengene, çekiç, markalama
takımları, yardımcı araçlar, biçimlendirme parçası ve bazı basit aparatlar kullanılarak
gerçekleĢtirilir.

1.1.1. Eğme-Bükmenin Tanımı
Metal parçaların kalıcı biçim değiĢimine (plastik Ģekil değiĢimine) uğrayacak Ģekilde
eğme kuvvetleri altında Ģekil değiĢtirmesine bükme denir.

ġekil 1.1: Bükme iĢlemi

1.1.2. Eğme-Bükmenin Gereği ve Önemi
ĠĢ parçalarının tasarlanması ve üretilmesinde farklı iĢlemler uygulanabilir (markalama,
kesme, delme, kaynak, vb.). Bu iĢlemlerden biri de bükme iĢlemidir. Sacların, içi dolu
malzemelerin ve boru profillerin eğme-bükme iĢlemleri, gemi sanayisi, çelik eĢya, dekoratif
demircilik, makine imalat, çelik yapı gibi birçok sektörde yapılmaktadır.

2

Bükme iĢlemi genel olarak;



ĠĢ parçasını değiĢik Ģekillerde üretmek,
Ġnce saclara, Ģekle bağlı olarak dayanım kazandırmak amacı ile yapılır.

1.1.3. Eğme-Bükme Bölgesindeki Kristal DeğiĢimlerin ve Tarafsız (Nötr)
Eksenin Tanımı
Bükme esnasında iĢ parçasının dıĢ yüzeyi çekme kuvvetleri etkisiyle uzar. Ġç yüzey
basma kuvvetleri etkisiyle kısalır. Ġkisinin arasında bulunan merkez eksen ise sabit kalır
(Uzama ya da kısalma meydana gelmez.). Bu uzama veya kısalmanın olmadığı eksen, nötr
eksen adını alır.

ġekil 1.2: Bükme esnasında eksenler

ġekil 1.3: Bükme sonrası malzemede meydana gelen değiĢimler

1.1.4. Eğme-Bükmede Açınım Boyu Hesabı
Eğme bükme iĢlemleri sırasında iĢleme maruz kalan malzemenin yapısında yaĢanan
kristal değiĢimlerin etkisiyle bir boy değiĢimi olur. Bunun hesaplanması malzemenin
çeĢidine ve büküm yarıçapına göre değiĢir.

3

Burada anlatılan hesaplar genel hesaplamalardır. Ölçü toleranslarına göre daha detaylı
hesaplamalar yapılabilir.
Bu yapılan hesaplamalar neticesinde bulunan sonuç, malzemenin istenen Ģekilde
üretilmesi için kesilmesi gereken parça boyudur.


Dolu malzemelerin açınım boyu hesaplamaları

Parçalar yay oluĢturacak Ģekilde bükülecekse oluĢacak yay boyu hesaplanırken nötr
eksen, dolayısıyla nötr yarıçap esas alınır. AĢağıda bununla ilgili iki örnek verilmiĢtir.
Örnek 1: 10x10 kesitli malzemeden iç yarıçapı 45 mm yarıçapında bir halka
yapılmıĢtır. Malzemenin kaç mm uzunluğunda kesilmesi gerektiğini bulunuz.

ġekil 1.4: Dolu malzemelerin bükülmesine ait örnek

Parçanın iç yarıçapı 45 mm ve kalınlığı 10 mm olduğuna göre nötr yarıçap 50 mm
olur. Dolayısıyla kesilecek boy aĢağıdaki gibi olmalıdır:
L= Açınım boyu (kesilecek parça boyu mm)
RB= Bükülen parçanın iç yarıçapı (mm)
RN= Bükülen parçanın nötr ekseni (mm)
RÇ= Bükülen parçanın çekilen ekseni (mm)
a= Bükülen parçanın kalınlığı (mm)
α= Bükme açısı
L= 2 x Л x RN x αo/360o
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Çözüm:
L= 2 x 3,14 x 50 x 360o / 360o
L= 314 mm (kesilecek parça boyu)
Örnek 2: 10x10 kesitli malzemeden, iç yarıçapı 60 olacak Ģekilde bükme iĢlemi
yapılıyor. Resme göre açınım boyunu (malzemenin kesilecek boy ölçüsü) hesaplayınız.

ġekil 1.5: Dolu malzemelerin bükülmesine ait örnek

Bükümün iç yarıçapı 60 ve parça kalınlığı 10 mm olduğuna göre nötr yarıçap 65
mm’dir. Dolayısıyla açınım boyu aĢağıdaki gibi olmalıdır:
L= L1+ ( 2πRN90o ) / 360o + L2+( 2πRN90o)/ 360o +L3+( 2πRN45o )/ 360o +L4
L= 150 +(2 x3,14x65x90) /360 +200+(2x3,14x65x90)/360
+200+(2x3,14x65x45)/360+170
L= 975.125 mm (kesilecek boy)


Sac malzemelerin açınım boyu hesaplanması

Sac malzemeler caka tezgâhında köĢeli olarak (yay oluĢturmayacak Ģekilde)
bükülecekse parçaların iç köĢe ölçüleri dikkate alınarak açılmıĢ boy hesabı yapılır.
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ġekil 1.6: Sac malzemenin açınım boyu hesabı

L= (40-2)+(60-4)+(30-2)
L= 122 mm
Sacların bükme resimlerinde ölçülendirme genellikle dıĢ köĢelerden yapılır.
Hesaplamalar yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi iç köĢelere göre yapıldığında ölçüden sac
kalınlığı düĢülür.
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1.1.5. El ile Eğme-Bükme Yöntemleri
El ile eğme-bükme yöntemleri genel olarak aĢağıda belirtilmiĢtir.


Çekiçle mengenede eğme-bükme yöntemleri

Mengenelerde eğme-bükme iĢlemi; çekiç, tokmak, yardımcı araçlar ve basit
aparatlardan yararlanılarak gerçekleĢtirilir.

 Eğilecek ince parçalar tokmak
yardımıyla eğilmelidir. Elin baskısı ile
ilk gerilim alınır. Ġlk darbeler eğilme
çizgisinin yanına vurulmaz. Tokmak
darbeleri baĢ kısımdan baĢlayarak
eğilme çizgisine doğru yavaĢ yavaĢ
yakınlaĢtırılır.
 Eğerken darbeler daima sabit çene
üzerine indirilir.
ġekil 1.7: Tokmakla eğme-bükme

 Daha kısa parçalar, mümkün olduğu
kadar düzgün bir yüzey elde etmek
amacıyla düzeltme parçası ile bükülür.
 Böylece parça yüzeyinde darbe izleri
meydana gelmez.
ġekil 1.8: Düzeltme parçası ile eğme-bükme

 GeniĢ ve kısa bükümlü malzemeler
kademeli olarak birkaç defa yatırılarak
istenen açıya getirilir.
 Bir defada eğme iĢlemi yapılmaya
çalıĢılırsa yüzeyde ondüle (katlanma)
oluĢur.
ġekil 1.9: GeniĢ gereçlerin mengenede
bükülmesi
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 Sonunda bir düzeltme takozu ile yüzey
düz hâle getirilir.

ġekil 1.10: Yüzeyin düzeltilmesi

 Bazen parçalara istenen Ģekli vermek
için biçimlendirme parçası kullanılır.
Bükülecek parçalar biçimlendirme
parçası ile birlikte mengeneye
bağlanır.
 Bundan sonra bükülecek parça
mengene üzerine yatırılarak bükme
yapılır.
ġekil 1.11: Biçimlendirme parçası ile bükme
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Profil ve sac malzemelerde arasından parça çıkararak eğme bükme


Profil malzemelerin arasından parça çıkararak eğme bükme

Profil borularda, yay oluĢturacak Ģekilde veya köĢeli bükme yapıldığında bükümün iç
kısmında kalan basma bölgesinde ezilme ve yanlara doğru yayılma meydana gelir. Bozuk
olarak bükülmüĢ bir profil köĢeli bükülecekse sözü edilen Ģekil bozukluklarının oluĢmaması
için bükme bölgesinin iç kısmından parça çıkarılarak bükme yapılır. Profiller yay
oluĢturacak Ģekilde bükülecekse içleri doldurularak bükülür veya bükme makinelerinde
kalıplar yardımıyla ezilmeden bükülür.

ġekil 1.12: Profilden parça çıkarılması



Fotoğraf 1.1: Parça çıkarılmadan bükülmüĢ
profil örneği (bozuk bükülmüĢ iĢ parçası)

Sac malzemelerin arasından parça çıkararak eğme-bükme

Sac malzemeler kullanılarak özel profil biçimleri elde edilebilir. Bunun yapılabilmesi
için gerekenler Ģöyle sıralanabilir:
o
Sac malzemede kesilecek alan ve büküm yerleri (belirtmek için)
markalanır.
o
TaranmıĢ bölge, kesilip çıkarılır.
o
Parçanın çıkarılmasından sonra sac, profil oluĢturacak Ģekilde
bükülür.

ġekil 1.13: MarkalanmıĢ sac malzeme

ġekil 1.14: Sac malzemeden oluĢturulmuĢ profil
biçimi
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 Kılıcına bükme
Kılıcına bükme, bir lama veya profilin malzemenin kesiti düĢünüldüğünde küçük olan
kenarı boyunca eğme kuvveti uygulanarak bükme iĢleminin yapılmasıdır. Lama malzeme,
eğme kuvveti kısa kenar (t) olacak Ģekilde büküldüğünde kılıcına bükme iĢlemi uygulanmıĢ
olur.

ġekil 1.15: Lama malzemenin kesitinin kısa ve uzun kenarı

ġekil 1.16: Kılıcına bükülmüĢ lama malzeme

ġekil 1.17: Kılıcına bükülmüĢ lama malzeme

ġekil 1.18: Kılıcına bükülmüĢ lama NPI malzeme

ġekil 1.19: Kılıcına bükülmüĢ NPU malzeme

Kılıcına büküm iĢlemi (el ile eğme bükme yapılması durumunda) genel olarak
mengene, çekiç, markalama takımları, yardımcı araçlar, biçimlendirme parçası ve bazı basit
aparatlar kullanılarak gerçekleĢtirilir.
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1.2. AhĢap Malzemelere Elde Form Verme
Masif malzemeleri iĢlemek için çeĢitli el aletleri kullanılır. Malzemeye form verme
uygulamalarında hangi aletin iĢe uygun olduğunu, hangi aletin uygun olmadığını bilmek
gerekir. Aksi takdirde yanlıĢ bir uygulama ortaya çıkabilir.

1.2.1. Form ve ġekil Vermede Kullanılan El Aletleri
El aletlerinin ve makinelerin kullanımı, bilenmesi ve bakımı bilinmezse iĢ kazaları
ortaya çıkabilir. Aynı zamanda iĢe uygun aletleri tanımak uygulamada imalatçıya pratiklik
kazandırır.


Kesici kalemler

Yat inĢa tersanelerinde çeĢitli form verme iĢlemleri sırasında (zıvana, diĢ, kertik, kiniĢ,
oluk, pah, kızak, balıksırtı, lamba gibi) malzemelerin yüzey ve kenarlarına uygulanmasında
kullanılan el aletleridir.


Düz kalemler

Düz kalemler, kesici ağızları düz (doğrusal) olan kalemlerdir. Kalemin kama açısı 25
derecedir. Düz kalemler piyasada ağız geniĢliği 3-12 mm arası olanlar (1) birer mm
aralıklarla, 12-32 mm arası olanlar ise (2) ikiĢer mm aralıklarla bulunur.

Fotoğraf 1.2: Düz kalemler



Delik kalemleri

Gövde kalınlıkları fazla olan (12-15 mm) ve özellikle zıvana deliği, kiniĢ, kanal açma,
kilit yuvası açma iĢlemlerinde kullanılan özel yapılı düz kalemlerdir. 30 derece ağız açısı ile
bilenir. Ağız geniĢlikleri 3-16 mm arasında ve ikiĢer mm aralıklarla değiĢir. Yapılan
iĢlemlerde sürtünmeyi azaltmak amacıyla gövdeleri arkaya doğru dar yapılmıĢtır.

Fotoğraf 1.3: Delik kalemi
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Oluklu kalemler

Eğri ağızlı içbükey kalemlerdir. ÇeĢitli oyma ve alıĢtırma iĢlemlerinde kullanılır.

Fotoğraf 1.4: Oluklu kalem



Oyma kalemleri

AhĢap yüzey süsleme iĢlemlerinde kullanılan farklı ağız yapılarına sahip kesici
kalemlerdir.

Fotoğraf 1.5: Oyma kalemleri



Marangoz keseri

AhĢap malzemeleri yontmaya yarayan, kısa saplı, bir tarafı keskin ağızlı diğer yanı
çivi çakmaya uygun metal uçlu el aletidir.

Fotoğraf 1.6: Keser

12

Yukarıda sayılan kesicilerin kullanılıĢ amacı ve biçimi birbirinden farklıdır.
Genellikle iĢ parçalarında diĢ ve zıvana boĢaltma, kilit ve menteĢe yuvası açma, çeĢitli
alıĢtırma iĢlemleri ve farklı karĢılık yuvaları açma iĢlemlerinde kullanılır.

ġekil 1.20: Kesici kalemin kullanımı

ġekil 1.21: Kesici kalemin kullanımı



Vurma ve bağlama aletleri

Gemi yapım alanında ahĢap ve ahĢap ürünlerinin yüzey ve kenarlarına Ģekillendirme
iĢlemlerinin yapılmasında kullanılan aletlerdir. Bazı çeĢitleri vardır.

Çekiçler
Çekiçler; çivi çakma ve sökme, keski, rende tığı ve zımba gibi aletlere darbe
uygulama gibi iĢlemlerde kullanılır. Bir çekiçte sap ve gövde olmak üzere iki ana bölüm
vardır. Sap genellikle ağaçtan yapılır. Son yıllarda ağacın yanı sıra demir ve plastikten
üretilmiĢ saplara da rastlanmaktadır. Gövde ise üstün nitelikli alaĢım çeliğinden yapılır.
Çekicin büyüklüğü gövde ağırlığına göre belirlenir. Bu meslekte kullanılan çekiçler boyut
olarak genellikle 100-800 gram arası büyüklükteki çekiçlerdir.

Fotoğraf 1.7: Çekicin bölümleri
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Tokmaklar

Tokmaklar, darbe etkisiyle zedelenmemesi gereken iĢlerde ve yüksek darbe gücü
gerektiren durumlarda (kesici kalemler üzerinde darbe yapılması, çeĢitli montaj iĢlemlerinde
bağlantı parçalarının birbirine çatılması gibi) vurma aleti olarak kullanılır.

Fotoğraf 1.8: AhĢap tokmakla çalıĢma



Fotoğraf 1.9: Plastik tokmak

Kerpeten

Çivi sökme, çivi ve tel kesme iĢlemlerinde kullanılır. Kerpeten çelikten mafsallı
gövdeli ve keskin ağızlı bir alettir.

Fotoğraf 1.10: Kerpeten



Pense

ÇeĢitli metal parçaları (pim, boru, kama vb.) tutmak, döndürmek, sökmek, tel ve çivi
kesmek amaçlarıyla kullanılır. Elektrik iĢlemlerinde de pense kullanılır. Elektrik iĢlemlerinde
izoleli penselerin kullanılması gerekir.

Fotoğraf 1.11: Pense

Fotoğraf 1.12: Yan keski
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ĠĢkenceler

Tutkallama ve çeĢitli iĢ parçalarını sabitleme iĢlemlerinde iĢ parçalarına basınç
uygulanmasını sağlayan aletlerdir. ÇeĢitleri Ģunlardır:
o

Vidalı demir iĢkence: ÇeĢitli sıkma kalınlıklarına göre pratik
olarak ayarlanabilen ve yaygın kullanılan bir iĢkence tipidir.
Büyüklüğü gövde boyu ile belirlenir.

Fotoğraf 1.13: Vidalı demir iĢkence ve kısımları

Fotoğraf 1.14: Vidalı demir iĢkence ile sıkma iĢlemi

Fotoğraf 1.15: Mandallı tip demir iĢkence
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o

Ray iĢkence (putrel): Yüksek sıkma gücü sağlayan iĢkence
çeĢididir. GeniĢ tabla, çerçeve, dolap gibi malzemelerin
sıkılmasında kullanılır. Boyları 1–3 metre arasında değiĢir.
ĠĢkencenin hareketli pabucu gövde boyunca istenen sıkma
geniĢliğinde ayarlanabilir.

Fotoğraf 1.16: Ray iĢkence

Fotoğraf 1.17: Ray iĢkencenin kullanımı

Fotoğraf 1.18: Ray iĢkence

El aletlerinin amacı dıĢında kullanılması sakıncalıdır. Her alet amacına uygun
kullanılmalıdır. Aletler kullanımdan sonra takım dolabına veya uygun yerlere kaldırılmalıdır.
Körelen aletler bilenmeli, kırılan ve bozulan takımlar onarılmalı veya
kullanılmamalıdır. ĠĢkencelerin vidaları yağsız bırakılmamalı pabuç eksikleri giderilmelidir.
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Alet ve takımların metal aksamları paslanma ve korozyonu önlemek amacıyla ara sıra
hafifçe yağlanmalıdır.

1.2.2. AhĢap Yüzey ve Kenar Form ġekilleri
Masif malzemeleri çeĢitli Ģekillerde iĢlemek mümkündür. Malzemeler uygun el
aletleri kullanılarak istenen gibi Ģekillendirilebilir. Bu Ģekiller masif malzemede farklı türde
isimlendirilmektedir.

Pah
ĠĢ parçaları veya ahĢap mobilyada dıĢ köĢelerin keskinliğini kırmak ve mobilyaya iyi
bir görünüm kazandırmak amacıyla yapılan bir iĢlemdir. Rendelerle, kesici kalemlerle ve
makinelerle yapılabilir.

ġekil 1.22: Pah açılmıĢ parça


Derz
ĠĢ parçalarının kenar veya yüzeylerine el aletleri veya makinelerle açılan küçük
girintilerdir. Genellikle geniĢ görünen bölümlerdeki veya birleĢtirme ek yerlerindeki hataları
gizlemek amacıyla uygulanır.

ġekil 1.23: Derz açılmıĢ parça


KiniĢ
AhĢap parçaların yan yana birleĢtirilmesinde uygulanır. BirleĢtirme erkek ve diĢi
olarak açılmıĢ iki parça üzerinden yapılır.

ġekil 1.24: KiniĢ açılmıĢ parçalar
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 Zıvana
AhĢap çerçevelerde köĢe birleĢtirme iĢleminde uygulanan bir birleĢtirme Ģeklidir.
Uygulama el aletleriyle veya ağaç iĢleme makinelerinde yapılır. Parça kalınlığının 1/3’üne
zıvana açılır.

ġekil 1.25: Zıvana açılmıĢ parçalar


Kordon
AhĢap parçaların kenar ve yüzeylerine estetik bir görünüm katmak amacıyla
uygulanır. Uygulama el aletleriyle yapılabildiği gibi makinelerle de yapılabilir.

ġekil 1.26: Kordon açılmıĢ parça


Lamba
AhĢap parçaların kenarlarına uygulanan ve birleĢme yerinde tutkallama yüzeyini
artırmak için yapılan bir kenar Ģeklidir. Ayrıca cam ve tabla takılacak çerçeve kenarlarına
uygulanır.

ġekil 1.27: Lamba açılmıĢ parça
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 Kızak
Bir yüzey ve kenar birleĢtirme Ģeklidir. AhĢap yüzeylere kızak parçaları tutturmak
için uygulanır. El aletleri veya makinelerle yapılır.

ġekil 1.28: Kızak çeĢitleri


Balıksırtı
AhĢap yüzeylerde kenarları yumuĢatmak ve ince göstermek amacıyla uygulanır.
Uygulama el aletleri veya makinelerle yapılır.

ġekil 1.29: Balıksırtı (radüs)


DiĢ
AhĢap köĢe birleĢtirmelerinde uygulanır. Düz veya kırlangıç kuyruğu Ģeklinde yapılır.
El aletleri veya makinelerle yapılır.

Fotoğraf 1.19: DiĢ açma
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 Oluk
AhĢap parçaların kenar ve yüzeylerine farklı amaçlarla uygulanır. Uygulama el
âletleriyle yapılabildiği gibi makinelerle de yapılabilir.

ġekil 1.30: Oluk
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DEĞERLER ETKĠNLĠĞĠ-1
DEĞERLER ETKĠNLĠĞĠ
"Bir tüccar, oğlunu, mutluluğun gizini öğrenmesi için bilge bir insanının yanına
gönderir. Bilge, yanına gelen çocuğun eline içinde iki damla yağ olan bir kaĢık verir ve
malikânesini dolaĢmasını söyler ama dolaĢırken kaĢığın içindeki yağı dökmemesini ister.
Genç, sarayı gezerken elindeki kaĢığın içindeki yağı dökmemek için uğraĢtığından
etrafındaki hiçbir Ģeye dikkat edemez, malikânedeki güzelliklerin farkına varamaz. Bilgenin
yanına döndüğü zaman bilge ona saraydaki sanat eserlerini ve birbirinden farklı ağaçlardan
ve çiçeklerden oluĢan bahçeyi nasıl bulduğunu sorar. Fakat genç, bunların hiçbirini
göremediğini itiraf eder. O zaman bilge bir kez daha gezmesini ama bu sefer etraftaki
güzelliklere dikkat etmesini tembih eder ona. Bu defa genç, sanat eserleriyle süslü olan
malikânenin içini ve birbirinden güzel çiçeklerle süslü bahçeyi hayranlıkla dolaĢırken
elindeki kaĢığa ve içindeki yağa dikkat edemez. Bilge kiĢinin yanına döndüğünde her Ģeyi
çok beğendiğini anlatır. Bilge kiĢi de ona kaĢıktaki yağa ne olduğunu sorar. Genç,
mahcubiyet içinde kaĢığa dikkat edemediğini ve yağı döktüğünü fark eder. Bunun üzerine
bilge kiĢi Ģunu söyler: “Mutluluğun gizi, güzellikleri fark edebilmektir ama kaĢıktaki iki
damla yağı unutmadan.”
Hikâyeyi bir baĢlık koyunuz.
Yukarıdaki sembolik hikâyeye göre kaĢıktaki yağ neyi temsil eder?
Gencin, kaĢıktaki yağı dökmeden malikânedeki güzellikleri fark etmesi mümkün
müdür?
Üçüncü soruya verdiğiniz cevap evet ise bu duruma kendi yaĢantınızdan örnekler
veriniz (Bir öğrenci tüm ödevleri yaparak, derslerine çalıĢarak sosyal faaliyetlere katılabilir.
Bir ebeveyn hem iĢine hem ailesine vakit ayırabilir gibi).
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alınız. AĢağıdaki yapım resmi ve iĢlem basamakları
verilen köĢebent profilinin arasından parça çıkararak bükülmesi çalıĢmasını yapınız.
Elde metal malzemelere form veriniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Yukarıda resmi verilen parçanın
açınım boyunu hesaplayınız.

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirler
almalısınız (önlük giymek, maske takmak,
eldiven kullanmak vb.).
 Açınım hesaplarını, eğme-bükmede
açınım boyu hesabı konusunu inceledikten
sonra dikkatle yapmalısınız.

 Parçayı, hesaplanan açınım boyu ve
bükme açısına uygun markalayınız.

 Belirgin bir markalama için uygun
sertlikte kurĢun kalem seçmelisiniz.
 ĠĢ resmine uygun markalamalısınız.

 Markalama çizgilerine uygun kesme
iĢlemini yapınız.

 Kesme baĢlangıç noktasına dikkat
etmelisiniz.

22

 Kesme kurallarına uymalısınız.
 Kesme sonuna doğru kuvveti
azaltmalısınız.
 Kesme yüzeylerini gönyesinde
eğeleyiniz.

 Eğeleme yöntem ve tekniklerine dikkat
etmelisiniz.

 Parçayı, mengeneye gönyede
bağlayınız. ġekilde görüldüğü gibi
parça ile mengene arasındaki gönyeyi
kontrol ediniz.
 Gereç gönyede bağlanmaz ise bükme
iĢleminden sonra parçada çaprazlık oluĢur.
Bu duruma dikkat etmelisiniz.

 Markalama çizgisini, mengene bükme
köĢesi ile aynı hizada olacak Ģekilde
bağlayınız.
 Markalama çizgisi, mengene bükme
köĢesi ile aynı hizada olmalıdır.
 Markalama çizgisi, bükmenin yapılacağı
mengene köĢesinden düĢük ise ölçü kısa,
yüksek ise ölçü fazla olur.

 Çekiçleme iĢlemini, mengenenin sabit
çenesine doğru yapacak Ģekilde
parçayı bağlayınız.
 Parça, hareketli çene yönünde bağlanmıĢ
ise parça gevĢeyebilir ve mengene
içindeki vida diĢleri hasar görebilir.
 Bükülecek parçayı, mengene çenesinin
yan kenarına mümkün olduğu kadar yakın
bağlanmalısınız.
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 Mengeneye bağlanan parçayı, profiller
arasından çıkarılan boĢluk kapanacak
Ģekilde, gönyesinde çekiç ile bükünüz.
 Çekiç darbelerini, bükme ekseninden
uzağa indiriniz. Bükme iĢlemi
esnasında darbeleri eksene doğru
yaklaĢtırınız.

 Çekicin, parça yüzeyinde darbe ve
zedelenme izleri bırakmamasına dikkat
etmelisiniz.
 Çekiç darbelerini parçanın köĢesine
indirilmelisiniz. Kenara vurulması hâlinde
parçada burulma meydana gelebilir. Bu
duruma dikkat etmelisiniz.
 Bükme iĢleminde, çekiç darbeleri parça
yüzeyine dik indirilir. Çekicin köĢesi,
parça yüzeyine indirilirse yüzey zedelenir.
Bu duruma dikkat etmelisiniz.

 Bükme iĢlemine, parçanın arasından
çıkarılan boĢluk kaybolana ve bükme
açısı oluĢana kadar devam ediniz.
 Bükme iĢlemini, zayıf çekiç darbeleriyle
bükme açısı aĢılmadan
tamamlamamalısınız.

 Bükme iĢleminden sonra parçanın
ölçü ve gönyesini kontrol ediniz.

 ĠĢlemi öğrendiğiniz yöntem ve tekniklere
uygun tamamlamalısınız.
 Açılı bükme iĢlemlerinde açılı gönye
kullanmalısınız.
 ÇalıĢma alanınızı iĢ bitiminde tertipli ve
düzenli olarak bırakınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alınız. AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek
elde ahĢap malzemelere form (pah kırma) veriniz.

ĠĢlem Basamakları
 ĠĢ parçasına yapılması istenen form
Ģeklini markalayınız.
 ĠĢe uygun form verme el takımlarını
seçiniz.
 ĠĢ parçasını tezgâha bağlayınız.

Öneriler
 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirler
almalısınız (önlük giymek, maske takmak,
eldiven kullanmak vb.).
 ĠĢ resmine uygun olarak iĢ parçasına
markalama yapmalısınız.
 Form verilecek Ģekle göre el takımları
seçmelisiniz.
 ĠĢ parçalarını mengeneye bağlarken
tezgâh demiri ile iĢ parçası arasına uygun
bir parça koymalısınız.

 Markalama yapınız.
 NiĢangeç, gönye, metre ve kurun kalem
yardımı ile iĢ resmine uygun markalama
yapmaya özen göstermelisiniz.

 Pah kırma iĢlemini gerçekleĢtiriniz.

 Pah kırma iĢlemini gerçekleĢtirirken
rendenin uygun açıda tutulmasına dikkat
etmelisiniz.

 Gönye ve metre ile doğruluk kontrolü
yapınız.
 Gönyenin iĢ parçası yüzeyine tam
oturmasını sağlamalısınız.
 ÇalıĢma alanınızı iĢ bitiminde tertipli ve
düzenli olarak bırakmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi bükme iĢleminin amaçlarındandır?
A) Ġnce saclara dayanım kazandırmak
B) Sacların boylarını kısaltmak
C) Kalın parçalara dayanım kazandırmak
D) Kalın parçaların boylarını kısaltmak
E) Ġnce sacların boylarını uzatmak

2.

Bükme eksenlerinde ne tür değiĢmeler meydana gelir?
A) Çekme yüzeyi kısalır, nötr eksen uzar, basma yüzeyi değiĢmez.
B) Çekme yüzeyi uzar, nötr eksen kısalır, basma yüzeyi değiĢmez.
C) Çekme yüzeyi uzar, nötr eksen değiĢmez, basma yüzeyi kısalır.
D) Çekme yüzeyi kısalır, nötr eksen değiĢmez, basma yüzeyi uzar.
E) Çekme yüzeyi geniĢler, nötr eksen uzar, basma yüzeyi kısalır.

3.

AĢağıdakilerden hangisi vurma aletidir?
A) Tokmak
B) Pense
C) Kerpeten
D) ĠĢkence
E) El makası

4.

ĠĢkenceler nasıl adlandırılır?
A) Çene ölçüsüne göre
B) Ağırlığına göre
C) Boy ölçüsüne göre
D) Vida boyuna göre
E) Rengine göre

5.

AĢağıdakilerden hangisi kordon açma amaçlarından değildir?
A) BirleĢtirmeyi sağlamlaĢtırmak
B) Görünümü güzelleĢtirmek
C) Kenarları yumuĢatmak
D) Kalın kenarları ince göstermek
E) Kenarları sertleĢtirmek

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
ĠĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede eğme-bükme, pah ve radüs
iĢlemleri yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





YaĢadığınız ortamlarda ahĢabı bükme iĢlemi ile imal edilmiĢ cisimleri
araĢtırınız.
EğilmiĢ masif malzeme ve lamine malzeme konusunda faaliyet gösteren
iĢletmeleri araĢtırınız.
Malzemelere form vermek için hazırlanan Ģablon ve kalıp örneklerini
inceleyiniz.
AraĢtırdığınız cisimleri ve iĢletmelerle ilgili bilgilerinizi rapor hâlinde sınıfa
sununuz.

2. MALZEMELERE MAKĠNEDE FORM VERME
2.1. Metal Malzemelere Makinede Form Verme
Metal malzemelere form vermede genel olarak caka ve silindir makineleri kullanılır.
Bu makineler kullanılarak metal malzemelere istenen form pratik olarak verilebilir.

2.1.1. Cakada Eğme-Bükme Yöntemleri
Caka, genellikle sacları bükme iĢleminde kullanılan bir makinedir. ÇeĢitli
kapasitelerde üretilen makine, genellikle 2 mm kalınlıktaki ince ve yassı gereçlerin
bükülmesi amacıyla kullanılır.

Fotoğraf 2.1: Motorlu caka makinesi

Fotoğraf 2.2: Manuel caka makinesi
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Caka makinesinin kısımları

Caka makinesi üç kısımdan oluĢur.

ġekil 2.1: Caka makinesinin kısımları

Fotoğraf 2.3: Caka makinesinin kısımları


Sabit çene
Yüzeyi düzgün ve sertleĢtirilmiĢ çeliktir. Caka makinesinin döküm gövdesine vidalar
ile bağlanmıĢtır. Malzeme bu kısım üzerine yerleĢtirilir.

Üst sıkma çenesi
Bükme kavisini parçaya veren ve sıkma iĢlemini yapan kısımdır. Yüzeyi düzgün ve
sertleĢtirilmiĢ çelikten yapılan çene, döküm hareketli gövdeye, vidalı birleĢtirme ile
bağlanmıĢtır. AĢınma ve bükme kavisinin zedelenmesi hâlinde sökülebilir. Üst sıkma
çenesinin aĢağı yukarı en fazla hareket ettiği boya kurs boyu denir. Sıkma hareketi, caka
makinesinin tipine göre motorlu ya da bir kolun döndürülmesi ile manuel olarak verilebilir.

Hareketli eğme çenesi
Bükme kavisini ekseni etrafında döndürerek parçanın bükülmesini sağlar. Eğme
kuvvetini gerece uygulayan kısımdır. Hareketli çene, gerecin kalınlığına göre sabit çene
seviyesinden aĢağı yukarı hareket ettirilir. Sabit çene seviyesinden sac kalınlığı kadar aĢağı
indirilir.

Fotoğraf 2.4: Eğme çenesi ayarlanması
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Fotoğraf 2.5: Hareketli eğme çenesi

2.1.2. Silindirde Eğme Bükme Yöntemleri
Silindir makineleri, parçaları silindirik (boru) Ģekilde bükmek amacıyla kullanılan
makinedir. Makinenin kapasitesi ve büyüklüğüne göre eğme kuvveti, manuel ya da motor ile
uygulanabilir. Parçalar, silindir makinelerinde yay, tam daire, yarım daire Ģekline ve konik
Ģekle getirilir.

Fotoğraf 2.6: Manuel çalıĢan silindir makinesi



Silindir makinelerinde kullanılan merdane tipleri

Sac bükme iĢleminde kullanılan silindir makineleri üç merdaneden oluĢur. Silindir
makineleri merdanelerin düzenlenme Ģekline göre tek yönlü asimetrik, çift yönlü asimetrik
ve simetrik olarak gruplara ayrılır.

ġekil 2.2: Merdane tipleri

29


I. tip
Genellikle tercih edilen silindir makineleridir. Parça iki merdane ile sıkıĢtırılır. Ġki
merdane dönme hareketiyle parçayı diğer merdanenin üzerine sürer. Dönme ve sıkıĢtırma
iĢlemi motorla ya da manuel yapılabilir. Üçüncü merdaneye bükme kavisine uygun
yükseklik verilerek istenen çapta bükme iĢlemi yapılır. Bu merdane eğme iĢlemini yapar.
Bu tip merdaneli silindir makinelerinde hareket tek yönde, bu yönde eğme yapan
silindire doğru olmalıdır. Aksi hâlde parçanın bükme kavisi değiĢir.

Fotoğraf 2.7: I. tip silindir makinesi


II. tip
Merdane sayısının fazla olması, üretim maliyetinin artması nedeniyle tercih edilmez.
Tek yönlü asimetrik merdaneli silindire göre farkı, hareketin çift yönde de olabilmesi ve
dolayısıyla bükmenin de çift yönlü yapılabilmesidir. Bükme zamanı kısalır.

III. tip
Simetrik merdaneli silindir makineleri; kalınlıkları fazla, büyük ebatlı ve fazla eğme
kuvveti gerektiren bükme iĢlerinde tercih edilir. Eğme kuvvetini üstteki merdane uygular.
Merdane aĢağı yukarı hareketi, vidalı sistemi elle sıkıĢtırarak ya da hidrolik sistem yardımı
ile yapar.
Çelik gemi imalat sanayisinde kılıcına büküm yöntemleri ile elde edilmiĢ elemanlar da
kullanılır. Örneğin, geminin borda sacına, gelen kuvvetlere karĢı ilave mukavemetin gerekli
olduğu yerlerde normal (adi) postalar kullanılır. Normal (adi) postalar eĢit kenarlı olmayan
köĢebent, balblı lama, eĢit kenarlı olmayan T köĢebentleri ile Hollanda profili gibi farklı
malzemelerden kılıcına büküm yöntemleri kullanılarak üretilir.
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Fotoğraf 2.8: III. tip silindir makinesi

Fotoğraf 2.9: III. tip silindir makinesi

2.2. AhĢap Malzemelere Makinede Form Verme
Yat inĢa tersanelerinde ahĢap malzemelerin yüzey ve kenarlarına uygun kesiciler
yardımıyla Ģekillendirme ve temizleme iĢlemi yapılmasını sağlayan freze makineleri
kullanılır.

2.2.1. AhĢap Malzemelere Yatay Freze Makinesinde Form Verme
Yatay freze makinesinde bu alanda ortak birçok yapım tekniğine yardımcı olan
iĢlemler yapılabilir. Kenar temizleme, pah, kordon, lamba, kiniĢ, zıvana, diĢ ve kanal açma
bu iĢlemlerden bazılarıdır.
Yatay freze makinesine motor ve mil tablanın alt kısmında bulunduğu için alt freze
makinesi de denir. Bu makinede genellikle kenar Ģekillendirme iĢlemleri daha yoğun yapılır.
Makinede çalıĢırken otomatik sürücüden yararlanılır.

Fotoğraf 2.10: Yatay freze makinesi
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Yatay freze makinesinin kısımları

Gövde
Dökümden yapılmıĢ, üzerinde makinenin elemanlarını taĢıyan kısmıdır. Gövde,
istendiği zaman atölye zeminine vidalarla sabitlenebilir. Üzerinde motor, kasnak, kayıĢ, mil,
milin aĢağı yukarı hareketini sağlayan ayar volanları, gövde kapağı ve makinenin açılıp
kapanmasına yardımcı olan Ģalteri taĢır.

Fotoğraf 2.11: Gövde kontrol paneli


Tabla
Dökme demirden yapılmıĢ, makine gövdesinin üzerinde bulunan, ortasında mil
boĢluğu olan makine elemanıdır. Tabla üzerinde ayrıca siperin sabitlenmesine yardımcı olan
cıvata delikleri ve yardımcı siperin hareketini sağlayan iki kırlangıçkuyruğu kanal bulunur.

Fotoğraf 2.12: Makine tablası
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Siper
Dökümden yapılmıĢ, makine tablasının üzerine cıvatayla bağlanan ve iĢlem yapılacak
parçanın dayanarak düzgün ve belli doğrultuda ilerlemesini sağlayan makine elemanıdır.
Siperin üzerine ahĢaptan yapılmıĢ ön ve arka siper bağlanarak iĢlem yapılacak parçanın
kenar temizliği yapılırken ince talaĢ ayarının yapılması da sağlanır. Parçaya Ģekillendirme
yapılacaksa ön ve arka siperler aynı hizada ayarlanmalıdır.

Fotoğraf 2.13: Ön ve arka siper



Yatay freze makinesinin milleri

Kesiciler üzerine bağlanan ve motordan aldığı hareketle sağa ve sola döndürebilen
konik Ģekilli makine elemanıdır. Yatay freze makinesinin milleri, tabla düzlemine dik çalıĢır
ve istenen açıda eğilebilir. Üzerine takılacak kesicilere göre çeĢitleri bulunur.


Düz mil
Düz milin üzerine yıldız, grup, top bıçaklar, flaĢlar arasına
sıkıĢtırılmıĢ yaprak bıçaklar ve daire testere kesicileri takılabilir.



Tek veya iki kanallı mil
Milin ortasında ya da simetri olarak iki yanında bulunan kanallara
yaprak bıçaklar takılabilir. Takılan bu bıçaklar üstten cıvata ile
sabitlenebilir.



Kısa mil
Mile bıçaklar üstten takılır ve yandan sıkılarak sabitlenebilir.
Genellikle kırlangıç kuyruğu bıçaklar ve rulmanlı profil bıçakları takılır.

Fotoğraf 2.14: Yatay freze milleri
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 Yatay freze makinesinin kesicileri
Mil yardımıyla makineye bağlanan kesiciler ahĢap ve ahĢap ürünlerine verilecek
yüzey ve kenar Ģekillendirmeye göre farklılık taĢır.
Bu kesiciler Ģunlardır:


Top bıçaklar
ĠĢlem yapılacak parçanın yüzeyine düzgün rendeleme, temizleme, kordon ve
lamba gibi iĢlemleri yapabilir. Mile takılan freze topu üzerinde bıçakların
bağlanmasını sağlayan yarıklar vardır. Bu yarıklara yerleĢtirilen çeĢitli Ģekilli
bıçaklar istenen taĢlaĢ derinliğinde ayarlanır ve cıvataların sıkılmasıyla
sabitlenebilir.

Fotoğraf 2.15: Top bıçak



Yaprak bıçaklar
Yarıklı mile ya da flanĢlar yardımıyla düz mile takılır. ĠĢlem yapılacak
parçanın yüzeyine istenen Ģekil verilebilir.

Fotoğraf 2.16: Yaprak bıçaklar
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 Yıldız bıçaklar
Takım çeliğinden yıldız Ģeklinde yapılmıĢ olan bu bıçaklar farklı kalınlıkta
olabilir.

Fotoğraf 2.17: Yıldız bıçak



Disk bıçaklar
DeğiĢik kalınlıkta olabilen bu bıçaklar derin kiniĢ ve zıvana açma
iĢlemlerinde tek ya da üst üste birkaç tanesi bir arada kullanılabilir. AhĢabı dar
bir açıda kavradıkları için temiz kesme yapar.

Fotoğraf 2.18: Disk bıçak


Tepsi testere kesicileri
FlaĢlar arasına yatay olarak takılır ve değiĢik çapta olabilir.

Fotoğraf 2.19: Tepsi testere kesicileri
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 Grup bıçaklar
Özel Ģekillendirme gerektiren iĢlemlerde değiĢik Ģekilli grup bıçakları kullanılır.

Fotoğraf 2.20: Grup bıçak


Üstten takılan bıçaklar
Genellikle kısa mile üstten takılan bıçaklardır. Kızak ve kanal açma
iĢlemlerinde kullanılır.

Fotoğraf 2.21: Üstten takılan bıçaklar


Rulmanlı profil bıçakları
Kısa mile bağlanır ve iĢ parçası bıçağın üzerindeki rulmana dayandırılarak iĢlem
yapılabilir.

Fotoğraf 2.22: Rulmanlı profil bıçakları
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Yatay freze makinesinin çeĢitleri

Yatay freze makineleri milin konumuna göre değiĢik Ģekillerde üretilmiĢtir.


Yatar milli yatay freze makineleri
Makineye bağlı olan milin yatarlı olması sayesinde iĢlem yapılan parçanın
yüzeyine pah kırma gibi değiĢik Ģekiller verilebilir. Böylece sürtünme ve yanma
engellenir.

Fotoğraf 2.23: Yatar mil



Sabit milli yatay freze makineleri
Genellikle atölyelerde kullanılan mili ve tablası sabit olan yatay freze
makineleridir.

Fotoğraf 2.24: Sabit mil
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Gezer tablalı yatay freze makineleri
Tablasının yatay doğrultuda ileri geri hareketinden dolayı bu isim
verilmiĢtir. Ġstendiği zaman sabitlenebilir. ĠĢlem yapılacak parçanın bıçak
üzerinde sevkinde çok önemli katkı sağlar.

Fotoğraf 2.25: Gezer tablalı yatay freze makinesi



Takviyeli arabalı yatay freze makineleri
Makine tablası hizasında yatay doğrultuda ileri geri hareket eden arabalı
siper, tabla ve gövdeye bağlanır. Büyük ebatlı iĢ parçalarının boy yönünde
temizlenmesi ve Ģekillendirilmesinde önemli katkı sağlar.

Fotoğraf 2.26: Takviyeli arabalı yatay freze makinesi
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Yatay freze makinesinin kullanımı

Yatay freze makinesi, yüksek devirli ve tehlike riski fazla olan bir makinedir. Bu
nedenle çalıĢmaya baĢlamadan önce kullanımı hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
Periyodik bakımları yapılan makinenin yapılacak iĢleme uygun olarak mili ve buna
bağlanacak kesicileri tespit edilmelidir. Kesiciler mile sıkıca kontra somun ya da cıvata
yardımıyla bağlanabilir. Kesiciler bağlanırken kesicinin ağız yönüne, milin dönüĢ yönüne
dikkat edilmelidir.
Siper ayarlarının, kesici ayarlarının hassas yapılması, otomatik sürücünün ya da uygun
kalıbın kullanılması ahĢaba verilecek Ģekillendirme açısından önemli olduğu kadar güvenlik
tedbiri açısından da çok önemlidir. Otomatik sürücü ve kalıbın kullanılmadığı durumlarda
mutlaka ön ve arka siper arasında hareket eden kesicinin önü güvenlik açısından
kapatılmalıdır.
ĠĢlem sırasında ahĢap parça uygun sevk hızında ilerletilmelidir. ĠĢlem bittikten sonra
Ģalteri kapatıp mil ve kesicinin tamamen durması beklenmelidir.


Yatay freze makinesinin bakımı

Yatay freze makinesinin bakımı farklı safhalarda yapılır.


ĠĢleme baĢlamadan önceki bakımı
o
Kesicilerin keskinliği kontrol edilir.
o
Milin aĢağı yukarı hareketini sağlayan ayar volanının düzgün
çalıĢtığı kontrol edilir. Ön ve arka siperin doğrultusunu, dikliğini
ve ayarları kontrol edilir.
o
Otomatik sürücünün ayarları kontrol edilir.
o
Aspiratör sisteminin çalıĢması kontrol edilir.
o
ġalteri açıp kapatarak makinenin devrinde çalıĢtığı kontrol edilir.



Günlük bakımı
o
Makine üzerindeki talaĢ ve tozlar temizlenir.
o
Makine üzerinde takılı bulunan kesiciler sökülür, temizlenir ve
yerine kaldırılır.
o
Otomatik sürücü, ayar kollarından gevĢetilir ve tabla üzerinden
kenara çekilir.



Haftalık bakımı
o
Makinenin siperi kaldırılır.
o
Mile bağlı bulunan kesiciler sökülür, temizlenir ve yerine kaldırılır.
o
Makinenin talaĢ ve tozları temizlenir, hava tutulur ve metal
kısımları ince yağ kullanılarak yağlanır.
o
Makine kataloğuna uygun olarak mil ve kızak yatakları yağlama
noktalardan yağlanır.
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Yıllık bakımı
Makinenin bütün elemanları kontrol edilir. Elemanların her biri için gerekli
onarma, değiĢtirme, yağlama ve ayarlama iĢlemi yapılmalıdır.


Yatay freze makinesinin çalıĢma güvenliği

Yatay freze makinesi yüksek devirde çalıĢtığı için güvenlik tedbirleri mutlaka
alınmalıdır. Bu tedbirlerin bazılarını aĢağıda sıralanmıĢtır.












Makineye takılan kesicilerin keskinliği ve mile bağlantıları kontrol edilmelidir.
Makine siperi ayarladıktan sonra sağlamca sıkılmalı ve çalıĢma sırasında
periyodik olarak kontrol edilmelidir.
Ön ve arka siper mesafeleri kesicinin gerektirdiğinden fazla açılmamalıdır.
Siperin üzerine kontraplak gibi ince levha çakılarak önlem alınabilir.
Makineyi çalıĢtırmadan önce mili elle çevirerek kesicinin serbest döndüğünü,
Ģalteri açıp kapatarak dönme yönünün doğruluğu kontrol edilmelidir. Enversör
(çift yönlü) Ģalterli frezelerde bu çok önemlidir.
ĠĢlem yapılan parça, kesicilerin dönme yönünün tersi yönünde makineye
verilmeli ve kesinlikle geri çekilmemelidir.
Kısa ve dar parçalar makta yönünde serbest olarak makineye verilmemelidir.
ĠĢlem yapılan parça makineye sevk hızına uygun ve eli kesiciden uzak tutacak
Ģekilde verilmelidir.
Mümkün olan her durumda otomatik sürücü, koruyucu siper ve uygun kalıp
kullanılmalıdır.
ĠĢlem yapılan parçayı makineye verirken kesicilerin alt tarafta çalıĢması
sağlanmalıdır.
TalaĢ derinliği iĢlemin durumuna göre uygun bir Ģekilde ayarlanmalıdır.
ĠĢlem bittiğinde makinenin Ģalterini kapatılmalı ve milin tamamen durması
beklenmelidir.
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2.2.2. Otomatik Sürücü
Otomatik sürücüler yatay freze makinelerinde seri ve güvenli çalıĢmayı sağlayan en
önemli makine eklentisidir.

Fotoğraf 2.27: Otomatik sürücü

Bir otomatik sürücüde genellikle dört adet itici teker bulunur. Ġtici tekerlerin çapı
110x50 mm ölçüsündedir. Otomatik sürücünün motoru itici tekerlerin ve bunların sevk hızını
ayarlayan vites kolunun bulunduğu kısım üzerindedir. Otomatik sürücünün motoru 0,75/1,1
kW arası güce sahiptir. Motor üzerinde motorun açılıp kapanmasını sağlayan Ģalter vardır.
Otomatik sürücünün ağırlığı ortalama 75 kg’dır. Vites koluyla iki kademeli devirde
sevk hızı ayarı yapılabilir. Otomatik sürücünün hassas ayarları konik ara dirsek ve T gövde
yardımıyla yapılabilir. Otomatik sürücü, alt ayak üzerinde bulunan cıvata deliklerinden
makinenin tablasına cıvatalar sıkılarak sabitlenebilir.


Otomatik sürücünün kullanım Ģekli
Otomatik sürücüden tam randıman alabilmek için kullanımı hakkında bilgi
sahibi olmak gerekir. Otomatik sürücünün kullanımında belli bir sıra izlenmesi
tavsiye edilir.







Otomatik sürücüler alt ayak üzerinde bulunan cıvata deliklerinden
makinenin tablasına cıvataları sıkarak sabitlenir
T gövde yardımıyla itici tekerlerin iĢ parçasına basacağı mesafe dikey
konumda bulunan ayak sütun üzerinden ayarlanır ve sabitlenir.
T gövdeye yatay konumda uzanan boru sonunda bulunan konik ara dirsek
yardımıyla itici tekerler uygun aralıkta sipere yanaĢtırılır.
Motorun hemen altında bulunan ve kendi ekseninde dönebilen motor
boğazı yardımıyla itici tekerler iĢ parçasını iĢlem sırasında sipere
yanaĢtıracak Ģekilde ayarlanır.
Bütün ayarlar tekrar kontrol edilir.
Motorun Ģalteri açılır.
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Vites kolu uygun kademeye alınarak istenen devirde çalıĢması sağlanır.
ĠĢlem bittikten sonra Ģalter kapatılarak otomatik sürücünün durması
sağlanır.

2.2.3. AhĢap Malzemelere Dikey Freze Makinesinde Form Verme
Dikey freze makinesinde yüzey temizleme ve Ģekillendirme iĢlemleri rahatlıkla
yapılabilir. Kapı ve kapakların yüzeylerine istenen Ģekiller verilebilir. Ayrıca bu makineyle
dekoratif ve süsleme motifleri yapılabilir.
Dikey freze makinesine, motor ve mil tablanın üst kısmında bulunduğu için üst freze
makinesi de denir. Bu makinede yüzey Ģekillendirme iĢlemleri daha yoğun yapılır.

Fotoğraf 2.28: Dikey freze makinesi



Dikey freze makinesinin kısımları


Gövde
Dökümden yapılmıĢ, üzerinde makinenin diğer elemanlarını taĢıyan
kısmıdır. Gövde, istendiği zaman atölye zeminine vidalarla sabitlenebilir.
Üzerinde tabla, motor, ayar volanları, ayak pedalı, kovan, kesiciler, derinlik
tareti, gövde kapağı ve makinenin açılıp kapanmasına yardımcı olan Ģalteri taĢır.

Fotoğraf 2.29: Gövdeye bağlı bulunan ayak pedalı ve tabla yükseklik ayar volanı
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Tabla
Dökme demirden yapılmıĢ, makine gövdesinin üzerinde bulunan, ortasında
kılavuz pimi boĢluğu olan makine elemanıdır. Tabla yüzeyi makinenin ebadına
göre farklı büyüklükte olabilir.

Fotoğraf 2.30: Dikey freze tablası



Kesici ve milleri


Dikey freze makinesinin mili
Dikey freze makinesinin motora akuple olarak bağlanan milinin
ucunda kesicilerin bağlandığı özel bir kovan bulunur. Kesiciler kovanın
içine takılır, vidayla sıkılarak sabitlenir.
Dikey freze makinesinin miline merkezli kovanlar ve özel
merkezkaç kovanları bağlanabilir. Bu kovanlar kesicileriyle beraber
makinenin miline direkt olarak bağlanabilir.

Fotoğraf 2.31: Tabla, kılavuz pimi, kovan ve kesici
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Dikey freze makinesinin kesicileri
Makineye kovan yardımıyla bağlanan kesiciler ahĢap ve ahĢap ürünlerine
verilecek yüzey ve kenar Ģekillendirmeye göre farklılık taĢır. BaĢlıca kesiciler
Ģunlardır:
Tek ağızlı bıçaklar
Bu bıçaklar özel merkezkaç kovanlarına takıldıktan sonra kovanla
birlikte makine miline bağlanır. Bıçağın ekseniyle kovanın ekseni
birbirinden farklı olduğundan bıçak merkezkaç bir dönme yapar. Bu
sayede bıçağın kesici ağzı parçaya değer, sürtünme ve ısınma önlenir.
o

Fotoğraf 2.32: Tek ağızlı bıçaklar

Çift ağızlı bıçaklar
Bu bıçakların kesici ağızları değiĢik Ģekillerde olabilir. Silindir
biçiminde olan gövdelerinden merkezli kovana takılarak bağlanır.
o

Fotoğraf 2.33: Çift ağızlı bıçaklar
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Dikey freze makinesinin çeĢitleri

Dikey freze makineleri değiĢik Ģekillerde üretilmiĢtir.


Sabit kesicili dikey freze makineleri
Atölyelerde yaygın olarak kullanılan dikey freze makineleridir. Makinenin
kesicileri sabittir, iĢlem yapılırken iĢ parçası hareket ettirilir.

Fotoğraf 2.34: Sabit kesicili dikey freze makinesi



Gezer kesicili CNC’li dikey freze makineleri
Büyük ölçekli atölyelerde kullanılır. Makinenin kontrol ünitesinde bulunan
bilgisayar desteği sayesinde yüklenen Ģekil, iĢ parçasına uygun bıçaklar
yardımıyla kopyalanır. Makinenin geniĢ ebatlı tablasına iĢ parçası vakumlu
emici sistem sayesinde sabitlenir. Gezer kesici çok sayıda kovan ve üzerlerinde
farklı kesiciler bulunan kovan ünitesinden uygun olanını seçer. SabitlenmiĢ iĢ
parçası üzerinde gezerek istenen Ģekli verir. Bu makineler bilgisayar destekli ve
iĢ gücünü azalttığı için iĢ kazalarını da engeller.

Fotoğraf 2.35: CNC’li dikey freze makinesi ve kontrol ünitesi
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Dikey freze makinesinin kullanımı

Dikey freze makinesi yüksek devirli ve tehlike riski fazla olan bir makinedir. Bu
nedenle çalıĢmaya baĢlamadan önce kullanımı hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
Periyodik bakımları yapılan makinenin yapılacak iĢleme uygun olarak kovana
bağlanacak kesicileri tespit edilir. Kesiciler kovana sıkıca bağlanır. Kesicilerin iĢlem
yapılacak yüzeyden kaldıracağı talaĢ miktarı ayarlanır. Kaba ayarı derinlik taretiyle, hassas
ayarı tablanın yukarı aĢağı hareketiyle yapılabilir.
Tablanın üzerine kılavuz pimi uygun Ģekilde takılır. Kalıbın üzerine iĢlem yapılacak
parça bağlanır ve kılavuz piminin üzerine oturtulur. ġalter açılır. Derinlik taretinin üzerinde
duran kesici, ayak pedalı yardımıyla kurtarılıp iĢ parçası sıkıca tutularak iĢ parçasının üzerine
yavaĢça, kademeli olarak bırakılır. ĠĢ parçası kesicinin dönme yönünün tersi istikametinde
kılavuz pimine dayandırılıp sevk edilir. ĠĢlem bitirildikten sonra pedala basılarak kesicinin iĢ
parçasından yukarı doğru yavaĢça uzaklaĢması sağlanır. Tespit mandalından gelen ses
duyulunca yatak içinde hareket eden kesici ve kovan, derinlik tareti üzerine bırakılır.
Makinenin Ģalteri kapatılıp kesicinin tamamen durması beklenir.


Dikey freze makinesinin bakımı

Dikey freze makinesinin bakımı farklı safhalarda yapılır.


ĠĢleme baĢlamadan önceki bakımı
o
Kesicilerin keskinliği kontrol edilir.
o
Kesicilerin kovana, doğru olarak bağlandığı kontrol edilir.
o
Tabla ve kılavuz pimi temizlenir, ayarlarının normal çalıĢtığı
kontrol edilir.
o
Derinlik ayar taretinin ve stop piminin normal çalıĢtığı kontrol
edilir ve temizlenir.
o
Kalıbın düzgünlüğü ve bağlama sistemleri kontrol edilir.



Günlük bakımı
o
Makine üzerindeki talaĢ ve tozlar temizlenir.
o
Makine üzerinde takılı bulunan kesiciler sökülür, temizlenir ve
yerine kaldırılır.



Haftalık bakımı
o
Takılı bulunan kesiciler ve kılavuz pimi çıkarılır, temizlenir ve
yerine kaldırılır.
o
Kızak yataklarındaki yağlama noktaları makinenin katalogunda
belirtildiği Ģekilde yağlanır.
o
Makinenin talaĢ ve tozları temizlenir, hava tutulur ve metal
kısımları ince yağ kullanılarak yağlanır.
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Yıllık bakımı
Makinenin bütün elemanları kontrol edilmelidir. Elemanların her biri için
gerekli onarma, değiĢtirme, yağlama ve ayarlama iĢlemi yapılmalıdır.


Dikey freze makinesinin çalıĢma güvenliği

Dikey freze makinesi yüksek devirde çalıĢtığı için güvenlik tedbirleri mutlaka
alınmalıdır. Bu tedbirlerin bazılarını aĢağıda sıralanmıĢtır.














Makineye takılan kesicilerin keskinliği ve kovana bağlantıları kontrol
edilmelidir.
Makine tablasının üzerine uygun kılavuz pimi takılmalıdır.
Derinlik taretinin ayarı yapılmalıdır.
Makine çalıĢtırılmadan önce Ģalter açılıp kapatılarak kesicinin doğru
bağlandığı kontrol edilmelidir.
ĠĢlem yapılan parça kesicilerin dönme yönünün tersi yönünde makineye
verilmeli ve kesinlikle geri çekilmemelidir.
Kısa ve dar parçalar serbest olarak makineye verilmemelidir.
ĠĢlem yapılan ahĢap parça makinede elyaf yönüne uygun olarak
iĢlenmelidir.
ĠĢlem yapılan parça makineye sevk hızına uygun ve el kesiciden uzak
tutulacak Ģekilde verilmelidir.
Mümkün olan her durumda bıçak koruyucu kapağı ve uygun kalıp
kullanılmalıdır.
Ayak pedalına basılarak motor sonuna kadar yukarı kaldırılmalıdır.
Tespit mandalı ayarlandıktan sonra ayak, pedalı desteklemeden serbest
bırakılmamalıdır. Bu önlem alınmadığı takdirde bıçak ani ve sert biçimde
iĢ parçasına düĢer ve ciddi kazalara sebep olabilir.
TalaĢ derinliği iĢlemin durumuna göre uygun bir Ģekilde ayarlanmalıdır.
ĠĢlem bittiğinde makinenin Ģalteri kapatılmalı ve milin tamamen durması
beklenmelidir.
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DEĞERLER ETKĠNLĠĞĠ-2
DEĞERLER ETKĠNLĠĞĠ
Sorumlulukla ilgili kısa cümlelerle tanımlamalar yapınız. Yaptığınız
tanımlamalarla ilgili kendi iĢ alanınızdan davranıĢ örneği yazınız. Bu davranıĢın
çalıĢırken size ve çevrenize ne kazandıracağını açıklayınız.
Örnek 1: Sorumluluk kendine ve çevreye duyarlı olmaktır.
Davranış: Çalışırken kullandığım aletleri işi bittikten sonra yerine kaldırırım.
Bu davranışımla işimde kullandığım aletleri kolay bulur zaman kazanırım; aletleri
kullanmayı bilemeyen ya da fark edemeyen birinin zarar görmesini engellerim.
Örnek 2: Sorumluluk güvenilir olmaktır.
Davranış: Çalışırken aletleri doğru kullanır, işimi sağlam yaparım.
İşimi doğru, sağlam yaptığım için birlikte çalıştığım ya da iş yaptığım insanlar bana
güvenir ve işimde başarılı olurum.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alınız. AĢağıda resmi verilen kutunun büküm
iĢlemlerini caka makinesinde talimatları da dikkate alarak yapınız.
Makinede metal malzemelere form veriniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Resmi verilen kutunun açınım boyunu
hesaplayınız.

 ĠĢ önlüğü ve eldiven kullanmalısınız.
Gerekli emniyet tedbirlerini almalısınız.

 Parçayı yukarıda verilen resme uygun
markalayınız.

 Belirgin bir markalama için uygun
sertlikte kurĢun kalem seçip iĢ resmine
uygun markalamalısınız.

 Resimde gösterilen kesik çizgileri
parçanın arkasından markalayınız.

 Markalama takımlarını tekniğine uygun
kullanmak, markalama iĢleminin
doğruluğunu etkiler.

49

 Markalama çizgilerine uygun malzemeyi
kesiniz.

 Kesme yöntem ve güvenlik kurallarını
uygulamalısınız.

 Parçayı ölçü ve gönyesinde eğeleyiniz.

 Eğeleme yöntem ve tekniklerini
uygulamalısınız. Uygun eğe çeĢitlerini
kullanmalısınız.

 Caka makinesinde bükme iĢlemine
baĢlamadan önce hareketli eğme
çenesini, sac kalınlığına uygun
ayarlayınız.
 Hareketli eğme çenesinin sac kalınlığına
uygun ayarlanması için saç kalınlığını
ölçmelisiniz.

 Markalama çizgileri, üst sıkma çenesi ile
aynı hizaya gelecek Ģekilde, parçayı
caka makinesine bağlayınız. Caka
makinesinin üst sıkma çenesi parçanın
kalınlığından çok fazla açılmaz.
 Üst sıkma çenesi, gereğinden fazla
kaldırılırsa markalama çizgisinin
ayarlanması zorlaĢır.
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 Hareketli eğme çenesini istenen açıda
kaldırarak bükme iĢlemini yapınız.

 Bükme açısı, hareketli eğme çenesinin
üzerindeki açı göstergesi ile belirlenir.

 Bükme iĢlemi gerçekleĢtirildikten sonra
hareketli eğme çenesini aĢağı indiriniz
ve üst sıkma çenesini gevĢeterek parçayı
caka makinesinden çıkarınız.

 Hareketli eğme çenesi tam olarak aĢağı
indirilmezse parçanın çıkartılması
zorlaĢır.

 Bükme sırasını dikkate alarak tüm
bükme kenarlarını sırası ile bükünüz.

 Bükme iĢlemi belli bir sırada olmalıdır.
Bu sıraya uyulmaz ya da sıra yanlıĢ
belirlenirse birkaç bükümden sonra
parça caka tezgâhının çenelerine
yanaĢmaz.

 Bükme iĢlemi tamamlanan parçanın
ölçüsünü, gönyesini kontrol ediniz.

 Ölçme ve kontrol yöntem ve tekniklerini
uygulamalısınız.
 ÇalıĢma alanınızı iĢ bitiminde tertipli ve
düzenli olarak bırakmalısınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda resmi verilen parçayı öğretmeninizin vereceği talimatlara da uyarak
silindir makinesinde bükünüz.

ĠĢlem Basamakları
 Resmi verilen iĢ parçasının açınım
boyunu bulunuz.
 Açınım boyuna, 10 mm nokta kaynağı
ile birleĢtirme payı ekleyiniz.
 Parçayı açınım boyuna göre
markalayınız.
 Markalama çizgilerine uygun malzemeyi
kesiniz.
 Silindir makinesinin merdanelerini,
parça girecek Ģekilde açınız.

Öneriler
 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirler
almalısınız. (Önlük giymeli, maske
takmalısı, eldiven kullanmalısınız vb.)
 Açınım boyunu hesaplamak için açınım
hesapları konusunu incelemelisiniz.
 ĠĢ parçası üzerine iĢ resmine uygun
olarak markalama iĢlemlerini
yapmalısınız.

 Parçanın merdaneler arasında sıkıĢmıĢ
olmasına dikkat etmelisiniz. Genelde
yağlı olan merdaneler, parçanın gevĢek
kalması ile dönme esnasında ilerlemez.

 Merdaneleri sıkıĢtırınız ve ayar kolunu
sıkınız.

 Ġyi sıkıĢmayan parçaların gönyesinde
sapmalar olur.
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 Merdaneleri döndürerek sacın
ilerlemesini sağlayınız.
 Parça, gönyesinde sürülmezse bükme
merdanesine gönyesiz gelir. Bükme
iĢlemi de gönyesiz olur.

 Bükme merdanesini kavise göre
kademeli olarak arkadaki kol yardımı ile
ayarlayınız.

 Üst merdaneyi, resimde görülen kolu
kaldırarak sökünüz.

 Bükme iĢlemine baĢlamadan önce sacın
uç kısmına bir miktar kavis verilmesi,
baĢlangıç noktasının düz kalmasını
önlemelisiniz.

 Bükülen parçayı silindirin
merdanesinden çıkarmak (parça boru
hâlini almıĢ ise) merdanenin açılması ile
mümkün olur.
 Yarım silindirik gereçlerin bükme
iĢleminde merdaneyi açmayabilirsiniz.
 Merdaneler ağır ve kaldırılması güç
olduğu için çalıĢma arkadaĢlarınızdan
yardım istemelisiniz.

 Merdaneler yağlı ortamda çalıĢacağı için
yüzeyleri kaygandır. Bunların
yüzeylerini kaldırma esnasında
temizlemelisiniz.

 Üst merdane yuvasından açılarak parça
alınır.

 Ġhtiyaç duyduğunuz durumlarda çalıĢma
arkadaĢlarınızdan ve öğretmeninizden
yardım istemelisiniz.
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 Alınan parçanın ölçüsünü ve bükme
kavisini kontrol ediniz.

 Ölçme, kontrol yöntem ve tekniklere
uygun iĢlemi tamamlamalısınız.

 Markalanan kaynak payını nokta
kaynağı ile kaynatınız.

 ÇalıĢma alanınızı iĢ bitiminde tertipli ve
düzenli olarak bırakmalısınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
Yatay freze makinesinde yüzey ve kenar Ģekillendirme uygulamaları yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Makineye, iĢleme uygun olan mili
takınız.
 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirler
almalısınız. (Önlük giymeli, maske
takmalısı ve eldiven kullanmalısınız vb.)
 ĠĢleme uygun olan mili seçmelisiniz

 Mile Ģekillendirmeye uygun kesici
takınız.

 ġekillendirmeye uygun olan kesiciyi
seçmelisiniz.

 Ön ve arka siperi uygun talaĢ derinliği
olacak biçimde kesiciye yakın
bağlayınız.
 ĠĢ parçasının kenarında temizleme
yapılacaksa ön siper arka sipere göre
talaĢ derinliği kadar kesiciye yakın
ayarlanmalıdır.
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 Otomatik sürücüyü makine tablasına
bağlayınız.

 Otomatik sürücü ayarlarını kontrol
etmelisiniz.

 Aspiratör sistemini açınız.
 ĠĢlem yapılacak parçayı hazır hâlde
makinenin yanına getiriniz.
 Makinenin Ģalterini açınız.
 Otomatik sürücüyü çalıĢtırınız.
 ĠĢlem yapılacak parçayı tablaya ve
sipere tam olarak dayayarak parçayı
ilerletiniz.

 ĠĢlem bitince makinenin Ģalterini
kapatınız.

 Aspiratör sistemini kontrol ederek tıkalı
olmadığından emin olmalısınız.
 ĠĢlem yapılacak parçanın Ģekillendirmeye
hazır olduğunu kontrol etmelisiniz.
 ġalteri açtıktan sonra makinenin devrini
almasını beklemelisiniz.
 Otomatik sürücünün iticisinin sevk hızını
ayarlamalısınız.
 Uygun talaĢ derinliğine dikkat
etmelisiniz. Verilen Ģeklin formunun
doğruluğunu kontrol etmelisiniz.
 ĠĢlem esnasında karĢınızda bir
arkadaĢınızın iĢ parçasını almasını
sağlamalısınız.
 Makinenin mil ve kesicileri tamamen
durmadan baĢka bir iĢleme
baĢlamamalısınız.
 ÇalıĢma alanınızı iĢ bitiminde tertipli ve
düzenli olarak bırakmalısınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
Otomatik sürücü ayarlama ve kullanma uygulaması yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Otomatik sürücüyü makinenin tablasına
bağlayınız.
 Gerekli iĢ sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini almalısınız. ĠĢ önlüğü ve
eldiven kullanmalısınız.
 Otomatik sürücüyü makinenin tablasına
sıkıca bağladığınızdan emin olmalısınız.

 T gövde yardımıyla itici tekerlerin iĢ
parçasına basacağı mesafeyi ayarlayınız.
 Ġtici tekerlerin iĢ parçasını gereğinden
fazla sıkıĢtırmamasını sağlamalısınız.

 Ara dirsek yardımıyla itici tekerleri
uygun aralıkta sipere yanaĢtırınız.

 Ġtici tekerleri uygun aralıkta sipere
yanaĢtırırken iĢ parçasının üzerine
basmasına dikkat etmelisiniz.

 Motor boğazı yardımıyla itici tekerleri iĢ
parçasını iĢlem sırasında sipere
yanaĢtıracak Ģekilde açılı olarak
ayarlayınız.

 ĠĢlem sırasında itici tekerlerin iĢ
parçasını sipere yanaĢtıracak Ģekilde
ayarlanmasını sağlamalısınız.
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 Bütün ayarları tekrar kontrol ediniz.

 Bütün ayarların doğruluğundan emin
olmalısınız.

 Motorun Ģalterini açınız.

 Motorun Ģalterini açıp otomatik
sürücünün rahat çalıĢtığından emin
olmalısınız.

 Vites kolunu uygun kademeye alarak
istenen devirde çalıĢmasını sağlayınız.
 Otomatik sürücünün uygun devirde
çalıĢmasını sağlamalısınız.

 ĠĢlem bittikten sonra Ģalteri kapatarak
otomatik sürücünün durmasını
sağlayınız.

 ĠĢlem bittikten sonra Ģalteri kapatarak
otomatik sürücünün durmasını
beklemelisiniz.
 ÇalıĢma alanınızı iĢ bitiminde tertipli ve
düzenli olarak bırakmalısınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
Dikey freze makinesinde yüzey ve kenar Ģekillendirme uygulamaları yapınız.

ĠĢlem Basamakları
 ĠĢleme uygun olarak kovana bağlanacak
kesicileri tespit ediniz.

Öneriler
 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirler
almalısınız. (Önlük giymeli, maske
takmalısı, eldiven kullanmalısınız vb.)
 Kovana bağlanacak kesiciyi
seçmelisiniz.

 Kesicileri kovana sıkıca bağlayınız.

 Kesicinin kovana bağlantısını kontrol
etmelisiniz.

 Kesicilerin iĢlem yapılacak yüzeyden
kaldıracağı talaĢ miktarını ayarlayınız.

 Fazlaca talaĢ kaldırılması gerekirse
iĢlemi kademeli olarak tekrarlamalısınız.

 Tablanın üzerine kılavuz pimini uygun
Ģekilde takınız.

 Uygun kılavuz pimini takmalısınız.

 Kalıbın üzerine iĢlem yapılacak parçayı
bağlayınız ve kılavuz piminin üzerine
oturtunuz.

 ĠĢ parçasının kalıba sıkıca bağlanmasını
sağlamalısınız.

 Dikey freze makinesinin Ģalterini açınız.

 Makinenin devrinde çalıĢmasını
beklemelisiniz.

 Derinlik taretinin üzerinde duran
kesiciyi ayak pedalı yardımıyla kurtarıp
iĢ parçasını sıkıca tutarak üzerine
yavaĢça kademeli olarak bırakınız.

 ĠĢ parçasını sıkıca tutmalısınız.
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 ĠĢ parçasını kesicinin dönme yönünün
tersi istikametinde kılavuz pimine
dayayıp sevk ediniz.

 Kalıbı kılavuz pimine dayamaya dikkat
etmeliniz.

 ĠĢlemi bitirdikten sonra ayağınızı pedala
basarak kesicinin iĢ parçasından yukarı
doğru yavaĢça uzaklaĢmasını sağlayınız.

 Ayağınızı pedaldan birden
çekmemelisiniz.

 Tespit mandalından gelen sesi duyunca
yatak içinde hareket eden kesici ve
kovanı derinlik tareti üzerine bırakınız.

 Tespit mandalından gelen sesi duyunca
pedalı bırakmalısınız.

 Makinenin Ģalterini kapatıp kesicinin
tamamen durmasını bekleyiniz.

 Kesicinin tamamen durmasını
beklemelisiniz.
 ÇalıĢma alanınızı iĢ bitiminde tertipli ve
düzenli olarak bırakmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Cakada bükme iĢlemi yapan bir kiĢi, parçanın ölçüden büyük olduğunu görüyor. KiĢi,
nasıl bir hata yapmıĢtır?
A) DıĢ ölçülere göre hesaplama yapmıĢtır.
B) Ġç ölçüler göre hesaplama yapmıĢtır.
C) Ġç ölçülerden sac kalınlığını düĢmemiĢtir.
D) DıĢ ölçülerden sac kalınlığını düĢmüĢtür.
E) Ġç ölçüler göre hesaplama yapmamıĢtır.

2.

Yukarıda resmi verilen, dıĢ çapı 900 mm olması istenen, 20x20 içi dolu kare parçanın
açınım boyu ne olmalıdır?
A) 2825.1
B) 2763.2
C) 2700.4
D) 2900.6
E) 2800.3

3.

AĢağıda Ģekli ve ölçüleri verilen iĢ parçasının ilkel (açınım) boyu hangisidir?

A) 650.75
B) 719.08
C) 812.03
D) 811.75
E) 822.65
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4.

AĢağıdaki resimde, 1 mm kalınlığında sacdan bükülen bir parçanın açınım boyu
hangisidir?

A) 133
B) 134
C) 131
D) 132
E) 135
AĢağıdaki resimde, 2 mm kalınlığında sacdan bükülen bir parçanın açınım boyu
hangisidir?

35

5.

A) 169
B) 171
C) 173
D) 175
E) 182
6.

Yatay freze makinesinde hangi iĢlem yapılamaz?
A) Pah açma
B) KiniĢ açma
C) Kordon açma
D) Kavela çekme
E) Delik açma
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7.

Yatay freze makinesine takılan milin Ģekli nasıldır?
A) Karedir
B) Silindirdir
C) Koniktir
D) Bombelidir
E) Dikdörtgendir

8.

Otomatik sürücü makinenin hangi kısmına bağlanır?
A) Gövdeye
B) Sipere
C) Tablaya
D) Mile
E) Hiçbirine

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirmeye geçiniz.

63

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL

DEĞERLENDĠRME

Malzemelere form verme iĢlemleri ile ilgili yaptığınız çalıĢmalarınızı aĢağıdaki
kontrol listesine göre değerlendiriniz.

KONTROL LĠSTESĠ
AĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız
becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. ĠĢe baĢlamadan önce verilen imalat resmini inceleyerek malzeme ve
ekipman hazırlıklarını yaptınız mı?
2. Ġmalat resmine göre uygun form verme iĢleminin planlamasını
yaptınız mı?
3. Yaptığınız planlamaları, aksaklık olmadan uygulayabildiniz mi?
4. Yaptığınız form verme iĢlemleri için uygun zemin hazırlığı yaptınız
mı?
5. Yapacağınız uygulamalar için hazırladığınız elemanları, ölçüleri
itibarıyla sorun yaĢamadan gerçekleĢtirdiniz mi?
6. Uygulamalarınızda iĢlem sırası planladınız mı?
7. Tüm üretim esnasında her iĢlem sonrasında gerekli ölçü, gönye,
temizlik vb. kontrolleri yaptınız mı?
8. Üretim iĢlemleri sonrasında ürünlerin, yüzeyleri gönyesinde miydi?
9. Tüm uygulamalar sonrasında temizlik iĢlemlerini yaptınız mı?
10. ĠĢ bitiminde çalıĢma ortamınızı ve ekipmanlarınızı düzenleyip
ürettiğiniz ürünleri uygun yerlerde muhafaza altına aldınız veya
teslim ettiniz mi?
11. Yaptığınız iĢlemler sırasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet
ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
C
A
C
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

A
B
B
D
B
D
C
C
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