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AÇIKLAMALAR
KOD 521MMI514

ALAN Gemi Yapımı

DAL/MESLEK Alan Ortak

MODÜLÜN ADI Ahşap Birleştirme Teknikleri

MODÜLÜN TANIMI
Gemi yapımında kullanılan en ve boy ahşap birleştirme
tekniklerinin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK
Gemi yapımında kullanılan ahşap malzemeleri
birleştirmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam ve donanım sağlandığında ahşap birleştirme
tekniklerini uygulayabileceksiniz.
Amaçlar

1. Tekniğine uygun olarak en birleştirmeleri
uygulayabileceksiniz.

2. Tekniğine uygun olarak boy birleştirmeleri
uygulayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: İş güvenliği kurallarına ve işin niteliğine uygun
sağlıklı çalışma ortamı
Donanım: Ahşap malzeme, el aletleri, zımpara, iş parçası,
bileme araçları, ölçü, kontrol ve markalama aletleri, atölye
önlüğü

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Gemi Yapımı alanında eğitim gören sizler bu meslek alanının temel iş ve
işlemlerinden olan ahşap birleştirme tekniklerine ait bilgileri bu modülde alacaksınız.

Gemi Yapımı alanında temel becerilerimizi oluşturacağımız ahşap birleştirmelerin
birçoğu ile ileriki dönemlerde ve meslek hayatımızda devamlı karşılaşacağız. Bu yüzden
birleştirmelerin yapım tekniklerini uygulayarak el becerilerimizi en iyi şekilde öğrenmeliyiz.

Bu modülde ahşap birleştirmeleri yaparken bütün el aletlerini tanımış ve kullanımını
da öğrenmiş olacaksınız. Ahşap birleştirmelerle mesleğimizde birçok işte karşı karşıya
geleceksiniz. Yapacak olduğunuz temrinleri anlamak için uygulamaların, ölçülendirme
kurallarına göre yaparak gerekli uygulama becerisi ve bilgisini kazanacaksınız.

Sizlerin de bu birleştirmeleri uygulayarak ileride Gemi Yapımı alanında özellikle
Tekne ve Yat Yapımı dalında daha düzgün ve doğru işler yapar duruma gelmeniz için
gerekli uygulamaları yaparak kısa zamanda bilgi ve becerinizi geliştirmelisiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Tekniğine uygun olarak en birleştirmeleri uygulayabileceksiniz.

 Tersanelerde kullanılan en birleştirme tekniklerini yerinde inceleyiniz.

 İnternet üzerinden en birleştirme tekniklerine ait araştırma yapınız.

 Okulunuzda Ahşap Teknolojisi alanını ziyaret ederek yapılmış uygulamaları

inceleyiniz.

1. EN BİRLEŞTİRMELER

Ahşap işlerinde iki ya da daha çok parçanın bir bütün durumuna getirilmesi için
yapılan işlemlere birleştirme denir. Ağaç malzeme ile çalışmada en önemli sorunlardan
birisi de çalımadır. Tekniğine uygun olarak birleştirme işlemleri yapılmamış ağaç malzeme
kısa süre sonra yapılan eşyaların çarpılmasına ve ya düzensiz durmasına yol açmaktadır.

Ağaç malzeme ile ilgili bilgilere biraz göz atıktan sonra özellikle yan yana
birleştirmeler kullanılmadan geniş yüzeyleri elde etmemiz mümkün değildir. Ağaç
malzemenin yan yana çeşitli birleştirme teknikleri kullanılarak yapılan birleştirme
işlemlerine en birleştirmeler denir. En birleştirmeler yapılırken özellikle malzemenin yılık
halka ve kuruluğuna dikkat edilmelidir.

Uzunluk ekseni doğrultusunda dar iki yan yüzeye cumba denir. İki cumba arasında
kalan geniş yüzeylere yüz denir. Ağaç elyafının boy yönünde kesilmiş iki uçtaki alın
yüzeylerine makta denir.

Resim 1.1: Ahşap malzeme yüzeyleri

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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Ağaç çiviye kavela denir. Silindirik olup gürgen, maun, tik gibi sert ağaçlardan yapılır.
Kavelaların iki ucu kullanımdan önce pahlı hâle getirilmelidir. Genellikle 8, 10, 12, 14 mm
çaplarında imal edilir.

Resim 1.2: Kavela çeşitleri

Ağaç malzemenin birbirine dik olan keskin köşelerinin belirli bir açıyla
kırılmasına pah denir. Pah, genellikle bir üst tablanın, rafın ve mobilyanın ön cumbasına
göze hoş ve zarif görünmesi nedeniyle kırılır. Ayrıca keskin yüzeyler ve köşeler, çabuk ezilir
ve tehlikelidir.

Şekil 1.1: Pah

Ağaç parçalarının birleştirilmesi için cumba yüzeyinin her iki kenarının 1/3 oranında
boyuna düşürülmesi ile yapılan kısma kiniş denir. Ağaç malzemenin yüz, cumba ve makta
kısmalarına kinişlerin derinlik, genişlik ve uzunluklarına uygun olarak açılan oyuklara kanal
denir.

Şekil 1.2: Kanal – kiniş



5

İki ağaç malzemenin erkek parçasının maktasına, kalınlığının 1/3'ü kalacak şekilde
düşürülür. Dişi parçaya ise erkek parçayla birleşecek şekilde kanal açılır. Bu tür
birleştirmelere de zıvana birleştirme denir.

Resim 1.3: Erkek ve dişi zıvana

1.1. Düz En Birleştirme

Yapımı en basit en birleştirme işlemidir. Aynı zamanda mukavemeti en düşük
birleştirme işidir. Bu işlem yan yana birleştirme yöntemiyle tabla yapımında
kullanılmaktadır.

Bu birleştirme işleminde öncelikle parçanın bir yüz kısmı alıştırılır. Daha sonra
cumbanın birisi alıştırılır. Bu iki işlemden sonra diğer cumba alıştırılır. Daha sonra diğer yüz
için markalama yapılır. Yüz ve cumbalar tam ölçüsüne gelinceye kadar rendelenir. Son işlem
olarak parçanın maktaları rendelenerek tam boy elde edilir.

Birleştirme işlemine tabi tutulacak bütün tahtalar aynı işlemlerden geçirilir. Bu
işlemler bittikten sonra tahtalar yan yana dizilir. Dizilen parçalar öncelikle renk uyumuna
bakılır ve yakın tonda olanlar yan yana getirilir. Renk alıştırması yapıldıktan sonra parçaların
yıllık halkalarının yapısına göre de dizilimi yapılarak parçalar numaralandırılır ve işaretlenir.

Çizim 1.1: Düz en birleştirme detayı
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Şekil 1.3: Düz en birleştirme

1.2. Lambalı En Birleştirme

Yapılacak işin net ölçülerinden 5-6 cm daha uzun olarak kesilen parçalar düz
birleştirme işleminde yapılan işlemlere tabi tutularak net ölçü sağlanır. Fakat parçaların
kalınlık ve genişliği 1-2 mm fazla çıkarılır. Parçalar yan yana dizilerek birbirlerine cumba
cumbaya alıştırılır.

Parçalar kuralına uygun olarak yan yana dizilir ve numaralandırılır. Başta ve sonda
bulunan parçaların bir cumbasına, ortada kalanların ise her iki yanına da rende veya
iskarpela yardımıyla aşağıda verilen resimdeki kurallara uygun olarak lambalar açılır. Lamba
yüksekliği h=1/2 H ve h=b olarak alınır.

Genellikle tekne imalatında kaplama, taban, tavan ve kamara cephelerini
kaplanmasında kullanılır.

Çizim 1.2: Lambalı en birleştirme detayı

Şekil 1.4: Lambalı en birleştirme
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1.3. Yabancı Çıtalı Kinişli En Birleştirme

Yüz ve cumbası net ölçülerinde ve boyu biraz fazla olarak hazırlanan parçalar yan
yana dizilir ve numaralanır. Cumalar birbirine düz olarak alıştırıldıktan sonra ortalarına
parça kalınlığının 1/3’ü genişlik ve 1/2 derinlikte kiniş açılır.

Baş ve sondaki parçaların bir cumbasına ortadakileri ise her iki yanına da kiniş açılır.
Kiniş boşluğu kadar kalınlıkta ve kiniş derinliklerinin toplam uzunluğundan 1 mm kadar kısa
olacak şekilde parça boyunca geçecek şekilde çıtalar hazırlanır. Hazırlanan bu çıtalar
alıştırılır. Her iki kinişe de tutkal sürülerek sıkıştırılıp birleşme işlemi tamamlanır.

Çizim 1.3: Yabancı çıtalı kinişli en birleştirme detayı

Şekil 1.5: Yabancı çıtalı kinişli en birleştirme

1.4. Kendinden Çıtalı Kinişli En Birleştirme

İşleme tabi tutulacak parçalar birbirine alıştırılarak yan yana dizilir. Parçalarda birine
kalınlığın yarısı kadar derinlik ve tahta kalınlığının 1/3’ü kadar genişlikte kiniş açılır. Diğer
parçaya ise bu kinişe uygun ve 1 mm kadar eksik iki taraflı lamba açılarak erkek kiniş elde
edilir. Erkek kinişin kenarına hafif pah kırılmasında fayda vardır.

Bu birleştirme tekniği tekne mobilyalarında tutkalla yer tavan ve cephe
kaplamalarında ise tutkalsız olarak kullanılır.

h = H/3
b1 = b–1
b = H/2 olarak alınmalıdır.
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Çizim 1.4: Kendinden çıtalı kinişli en birleştirme detayı

Şekil 1.6: Kendinden çıtalı kinişli en birleştirme detayı

Şekil 1.7: Kendinden çıtalı kinişli en birleştirme detayı

1.5. Kavelalı En Birleştirme

Net ölçülerine uygun olarak hazırlanan parçalar yan yana dizilir. Parçalar cumba
cumbaya alıştırılır. Parçaların cumbalarına 20-25 cm aralıklarla kavela deliği markalaması
yapılır.

Birleştirmede kullanılacak kavelaların seçiminde özellikle parça kalınlığında kavela
çapı çıkarılır. Elde edilen sonuç 4-5 mm’den az olmamalıdır. Delik derinlikleri en az tahta
kalınlığı kadar, en çok da 2,5 – 3 cm olması yeterlidir.
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Delikler delinirken cumbaya dik, yüze ise paralel olarak açılmalıdır. Cumbaların iyi
yaklaşmaları için delik ağızlarında hafif havşa açılmalıdır. Kavela boyları açılan deliklerin
toplam derinliklerinden 1 mm kısa kesilmeli ve kavela uçlarına pah kırılmalıdır.

Çizim 1.5: Kavelalı en birleştirme detayı

Çizim 1.6: Kavelalı en birleştirme

Şekil 1.8: Kavelalı en birleştirme detayı
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UYGULAMA FAALİYETİ
Tekniğine uygun olarak en birleştirmeleri uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kaba ölçülerine göre kesilmiş parçaları
alınız.

 İstenile net ölçüye uygun olup olmadığını
kontrol ediniz.

 İş parçasının net ölçüye uygunluğunu
metre kullanarak kontrol ediniz.

 Parça yüzeyinde çarpıklık burkulma
çatlak vb. dönüklükler varsa kontrol
ediniz.

 İş parçalarını çalışma tezgâhına uygun
biçimde bağlayınız. Rende ile yüz
rendelemesini yapınız. Yüzeyin tesviyesini
mastar yardımıyla kontrol ediniz.

 Parçayı tezgâhın uygun mengeneleri
arasına yerleştiriniz. Parça tezgâh
yüzeyinden 5- 6 mm kadar yukarıda
olmasına dikkat ediniz.

 Rendeyi kuralına uygun olarak parça
yüzeyine yaslayarak kesme
işlemlerini yapınız.

 Rendeleme sırasında aralıklarla
mastar veya yüzeyi düzgün bir parça
ile tesviye kontrolü yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yüz rendeleme işlemi biten parçayı cumba
rendeleme için uygun konuma getirerek
tezgâha bağlayınız. Rendeleme işlemini köşe
900 olacak şekilde kontrol ediniz.

 Yüz rendesi biten parçayı mengene
aralığına yerleştiriniz ve sıkıştırınız.

 Rende yardımıyla cumbayı
rendeleyiniz.

 Cumbayı gönye yardımıyla 900

olacak şekilde rendeleyiniz.

 Ölçü kontrolü yapınız.
 Bir yüz ve cumbası rendelenen parçayı makta

rendeleme için dik konumda tezgâha
bağlayınız. Rendeleme yönüne göre parçanın
cumbasının önüne aynı kalınlıkta parça
bağlayınız.

 İş parçasını makta yukarı gelecek
şekilde yerleştiriniz.

 Parça kalınlığı ile aynı olan başka
bir parçayı maktanın cumba
kısmında çatlamaları önlemek için
önüne sıkıca yerleştiriniz.

 Rende yardımıyla maktayı küçük
kalınlıkta talaş kaldıracak şekilde
ayarlayarak kesme işlemleri yapınız.

 Bir yüz, cumba ve maktası rendelenen iş
parçasını istenilen ölçülere uygun her
yüzeyde markalayınız.

 İş parçası bir yüz, bir cumba ve bir
de makta rendeleme işlemi
yapıldıktan sonra istenilen ölçülere
uygun olarak kurşun kalem, metre ve
mastar yardımıyla markalayınız.
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 Rendeleme işlemlerini diğer yüzeylerde
kuralına uygun olarak tamamlayınız ve ölçü
kontrolü yapınız.

 Markalama işlemleri biten parçanın
öncelikle diğer cumbasını
rendeleyiniz.

 İkinci yüzü rendeleyiniz.

 Testere yardımıyla boyu yaklaşık
olarak ölçülendiriniz.

 Rende yardımıyla boyu net ölçüye
getiriniz.

 Birleştirme işlemlerine tabi tutulacak
parçaları yan yana getirerek
yüzeylerin birbirlerine uyumunu
kontrol ediniz.

 İş parçalarının yıllık halkalarının
uyumunu kontrol ediniz.

 Ölçü kontrolü yapınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Yüz, cumba ve makta kavramlarını öğrendiniz mi?

2. Birleştirme kavramını öğrendiniz mi?

3. Düz en birleştirme işlemlerini öğrendiniz mi?

4. Lambalı birleştirme yapımını öğrendiniz mi?

5. Yabancı çıtalı kinişli en birleştirme yapabildiniz mi?

6. Kendinden çıtalı en birleştirme işlemlerini yapabildinizi mi?

7. Kavelalı birleştirme işlemlerini kuralına uygun yapabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Uzunluk ekseni doğrultusunda dar iki yan arasında yüzeye ne ad verilir?
A) Yüzey
B) Makta
C) Kavela
D) Cumba

2. Aşağıda verilen kavela yarıçaplarından hangisi uygulamalarda kullanılmaz?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 12

3. Lambalı en birleştirme işlemlerinde lamba yüksekliği ne kadar alınmalıdır?
A) Parça kalınlığının 1/3’ü
B) Parça kalınlığının 1/2’si
C) Parça genişliğinin1/3’ü
D) Parça genişliğinin 1/3’ü

4. Kinişli birleştirmelerde kiniş derinliği ne kadar alınmalıdır?
A) Parça kalınlığının 1/2’si
B) Parça kalınlığının 1/3’ü
C) Parça genişliğinin1/3’ü
D) Parça genişliğinin 1/3’ü

5. Kuralına uygun olarak yapılan kavelalı bir birleştirme işleminde iki kavela arası kaç
santimetre olarak alınmalıdır?
A) 10-15
B) 15-20
C) 20-25
D) 25-30

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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Tekniğine uygun olarak boy birleştirmeleri uygulayabileceksiniz.

 Tersanelerde kullanılan boy birleştirme tekniklerini yerinde inceleyiniz.

 İnternet üzerinden boy birleştirme tekniklerine ait araştırma yapınız.

2. BOY BİRLEŞTİRMELER

Boy birleştirmeler, kereste boylarının yapılacak işin boyuna yeterli olmadığı
durumlarda uygulanır. Bu birleştirme türü aynı zamanda ağaç kusurlarının oluşturacağı
sorunlar yüzünden de kullanılmaktadır.

Özellikle masif panel uygulamalarında ve lamine birleştirmelerde çok kullanılır.
Tekne ve yatlarda boyuna elemanlar başta olmak üzere lamine uygulamaların hepsinde
kullanılmaktadır.

1.1. Lambalı Boy Birleştirme

Bu birleştirme tekniği parçaların uç kısımlarına lambalar açılır. Açılan lamba boyu en
az parça genişliği kadar olmalıdır. Lamba kalınlığı ise parça kalınlığının yarısı kadar
olmalıdır.

Lambalı boy birleştirme tekniği kullanım yerine ve kazandırılacak mukavemet
özelliğine göre düz lambalı, kertme lambalı, eğik yüzeyli lambalı, kamalı lambalı, kamalı
kertmeli lambalı birleştirme gibi birçok kullanım şekli vardır.

Çizim 2.1: Lambalı boy birleştirme detayı Çizim 2.2: Lambalı boy birleştirme perspektifi

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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Şekil 2.1: Çeşitli lambalı boy birleştirme detayları

Eğik yüzeyli lambalı birleştirmede lamba, parça genişliğinin en az 1-2 katı kadar
alınmalı, eğik lamba yüzeyinin eğimi markalanırken parça kalınlığının ¼ kadar olmalıdır.
Aşağıdaki formüllere ve şekildeki konumuna göre birleştirme işlemleri yapılır.

L = (1-2)G →   h1=(3/8)H   →   h2=(5/8)H →  yüzey eğimi ise parça kalınlığının ¼
kadar olmalıdır.

Çizim 2.3: Eğik yüzeyli lambalı boy birleştirme detayı

Şekil 2.2: Eğik yüzeyli lambalı boy birleştirme

Kertmeli lambalı boy birleştirme işleminde birleştirme boyu parça genişliğinin en az
iki katı alınmalıdır. Kertme yükseklikleri ise aşağıdaki bağıntılarla bulunur.

L = 2G →      h1=(5/8)H     →   h2=(1/4)H formülleri ile birleştirme detayı
hazırlanmalıdır.
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Çizim 2.4: Kertmeli lambalı boy birleştirme detayı

Çizim 2.5: Kertmeli lambalı boy birleştirme perspektifi

Kamalı kertmeli lambalı birleştirme işleminde ise birleştirme detayı kertmeli lambalı
birleştirmedeki gibi yapılır fakat birleştirme boyunun tam ortasına gelecek şekilde her iki
tarafın kertme boyu 1/24 azaltılır. Bırakılan bu boşluğa 1/8 kalınlık ve 1/4 genişliğe sahip
kama hazırlanarak kullanılır.

Şekil 2.3: Kamalı-kertmeli-lambalı boy birleştirme detayı
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1.2. Zıvanalı Boy Birleştirme

Bu birleştirme tekniği sağlam mukavemet istenen boy birleştirmelerinde kullanılır.
Parçalardan birisi erkek, birisi de dişi olmak üzere markalanır. Markalanan çizgilere uygun
olarak kesilir ve alıştırılır. Tutkallama yapılır. Perdah işlemleri yapılır. Cıvata, vida veya
çivilerle birleştirme kuvvetlendirilir.

Zıvanalı boy bileştirmede en az zıvana boyu parça genişliği kadar olmalıdır.
Zıvanaların hazırlanmasında en önemli kural parça kalınlığının üç eşit parçaya bölünmesiyle
elde edilir(k/3).

Çizim 2.6: Kamalı-kertmeli-lambalı boy birleştirme detayı

Şekil 2.4: Zıvanalı boy birleştirme



19

Şekil 2.5: Zıvanalı boy birleştirme detayı

1.3. Pahlı (Şevli) Boy Birleştirme

Birleştirme uzunluğu parça yüksekliğinin 1-3 katı kadar alınmak suretiyle yapıştırmalı
ve cıvatalı olarak kullanılır. Genellikle kaplamalarda ve lamine işleme tabi tutulacak ahşap
malzemelerin boy birleştirmelerinde kullanılır.

Çizim 2.7: Pahlı boy birleştirme detayı
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Şekil 2.6: Pahlı boy birleştirme detayı

1.4. Düzlemsel Geçme

Birleştirme uzunluğu parça yüksekliğinin 5-6 katı, uç yüksekliği ise 1/4–1/7’si
arasında seçilmek kaydıyla sadece yapıştırmalı geçmeli uygulamalarda kullanılır.

L: Birleştirme ek uzunluğu
H: Parça yüksekliği
h: Bileştirme uç yüksekliği

Aşağıdaki birleştirme detayı L = (5-6)*H ve h = H/4 formülleri ile hesaplanan değerler
göz önüne alınarak çizilmiştir.

Çizim 2.8: Düzlemsel geçme detayı
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Şekil 2.7: Düzlemsel geçme boy birleştirme

Şekil 2.8: Düzlemsel geçme boy birleştirme

1.5. Kademeli Geçme

Birleştirme uzunluğu yüksekliğin 5-6 katı, uç yüksekliği ise 1/4–1/7’si ve kademe
miktarı da uç yükseklikleri kadar seçilmek kaydıyla yapıştırmalı ve cıvatalı geçmeli
uygulamalarda kullanılır.

Çizim 2.9: Kademeli geçme detayı
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Şekil 2.9: Kademeli geçme detayı

Resim 2.1: Kademeli geçme detayı

1.6. Kamalı Geçme

Birleştirme uzunluğu yüksekliğin 5-6 katı, uç yüksekliği ise, 1/4–1/7’si ve kademe
miktarı da uç yükseklikleri kadardır. Kama boyutu ise uç yükseklikleri ölçüsünde kare kesitli
dikdörtgen prizması şeklinde seçilmek kaydıyla yapıştırmalı, cıvatalı geçmeli uygulamalarda
kullanılır.

Çizim 2.10: Kamalı geçme detayı
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Şekil 2.10: Kamalı geçme detayı

1.7. Kamalı – Kademeli Geçme

Birleştirme uzunluğu yüksekliğin 5-6 katı, uç yüksekliği ise 1/4–1/7’si alınacaktır.
Kama yuvası ortaya gelecek ve kademe yüksekliği kadar kama yapılacaktır. Kama boyutu
ise uç yükseklikleri ölçüsünde kare kesitli dikdörtgen prizması şeklinde ya da birleştirme
derinliğinin kadar baş kısmı kare olan üçgen prizma kesitli kamalar seçilmek kaydıyla
yapıştırmalı ve cıvatalı geçmeli uygulamalarda kullanılır.

Çizim 2.11: Kamalı-kademeli geçme detayı
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Şekil 2.11: Kamalı-kademeli geçme detayı

Resim 2.2: Kamalı-kademeli geçme detayı

1.8. Kırlangıçkuyruğu Boy Birleştirme

Kırlangıçkuyruğu birleştirme boyu parça genişliği kadar olmalıdır. Kırlangıçkuyruğu
birleştirme kalınlığı ise parça kalınlığının yarısı kadar olmalıdır. Yapılan birleştirme
yapıştırıcı ile desteklenmeli, cıvata, vida ve çivi gibi malzemeler sabitlenmelidir.

Bu birleştirme türü genellikle güverte kaplamalarında ve boyuna bağlarda
kullanılmaktadır. Birleştirmenin uygulanmasında aşağıda verilen şekle uygun ölçülerde
işlemler yapılmalıdır.
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Çizim 2.12: Kırlangıçkuyruğu geçme detayı

Şekil 2.12: Kırlangıçkuyruğu geçme detayı

Resim 2.3: Kırlangıçkuyruğu geçme detayı



26

UYGULAMA FAALİYETİ
Tekniğine uygun olarak boy birleştirmeleri uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 İş parçaları yüz, cumba ve makta öcüleri
net ölçüye getirilmiş olarak hazırlayınız.

 Kuralına uygun olarak kaba ölülerde
kesilen ağaç malzeme yüz, cumba ve
maktaları rendeleyiniz.

 Rendeleme işlemlerinden sonra ölçüleri
kontrol ediniz.

 Kuralına ve ölçülerine uygun markalama
işlemlerini yapınız.

 Aşağıda verilen kurallara uygun olarak
markalama hesaplarını yapınız.

L: Birleştirme ek uzunluğu

H: Parça yüksekliği

h: Bileştirme uç yüksekliği olmak üzere L =

(5-6)*H ve h = H/4 formülleri ile hesaplanan

değerleri kullanınız.

 Metre gönye ve kurşun kalem kullanarak
markalama işlemini yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kuralına uygun olarak el testeresi
yardımıyla markalama çizgilerinden
kesme işlemi yapınız.

 Markalanan parçanın öncelikle yüz
kısmındaki yeri yani h/4 kadar testere ile
kesiniz.

 Daha sonra makta çizgisi kalacak şekilde
maktadan itibaren testere ile kesim işlemi
yapınız(Kırmızı ile işaretlenen yerler
düşürülecektir.).

 Kesim işlemlerinden sonra yüzeylerdeki
pürüzlülüğü iskarpela, rende, törpü, keser
gibi araçlarla düzeltiniz.

 Parçaları birbirine temas ettirerek
alıştırma işlemlerini yapınız.

 Yapılan alıştırmalardan sonra
birleştirmeyi daha kuvvetli hâle getirecek
şekilde cıvata çapına uygun biçimde
delikler açınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Boy birleştirme çeşitlerini öğrendiniz mi?

2. Lambalı boy birleştirme çeşitlerini öğrendiniz mi?

3. Zıvanalı boy birleştirme kurallarını öğrendiniz mi?

4. Pahlı boy birleştirme işlemlerini yapabildiniz mi?

5. Düzlemsel geçme kuralarını öğrendiniz mi?

6. Kademeli geçme işlemlerini öğrendiniz mi?

7. Kamalı kademeli geçme işlemlerini öğrendiniz mi?

8. Kamalı geçme işlemlerini öğrendiniz mi?

9. Boy birleştirme işlemlerinde kamanın özelliklerini öğrendiniz mi?

10.Kırlangıçkuyruğu boy birleştirme kurallarını öğrendiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Eğik lambalı birleştirme lamba yüzeyinin eğimi parça kalınlık ölçüsünün ne kadarı
alınmalıdır?
A) 1/4
B) 1/3
C) 1/2
D) 1

2. Erkek zıvana kalınlığı parça kalınlığının ölçüsünün ne kadarı alınmalıdır?
A) 1/2
B) 3/2
C) 1/3
D) 1/8

3. Pahlı birleştirmede birleştirme boyu ne kadar alınmalıdır?
A) 1-3
B) 3-4
C) 1/3
D) 1/7

4. Düzlemsel geçmede aşağıdaki uzunluklardan hangisinin birleştirmede etkisi yoktur?
A) Birleştirme ek uzunluğu
B) Parça yüksekliği
C) Bileştirme uç yüksekliği
D) Kama

5. Geçmeli birleştirmelerde birleştirme boyu derinliğin kaç katı alınmalıdır?
A) 3-4
B) 5-6
C) 6-7
D) 7-8

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır

1. Ahşap malzeme özelliklerini öğrendiniz mi?

2. En birleştirme çeşitlerini öğrendiniz mi?

3. En birleştirme kurallarını öğrendiniz mi?

4. En birleştirme işlem basamaklarını öğrendiniz mi?

5. Boy birleştirme çeşitlerini öğrendiniz mi?

6. Boy birleştirme de birleştirme boyunu öğrendiniz mi?

7. Boy birleştirme kurallarını öğrendiniz mi?

8. Boy birleştirme işlem basamaklarını öğrendiniz mi?

9. Geçmeli birleştirme işlem basamaklarını öğrendiniz mi?

10.Geçmeli birleştirme kurallarını öğrendiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 B

3 B

4 A

5 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 C

3 A

4 D

5 B

CEVAP ANAHTARLARI
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