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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Perdah, renklendirme ve cila-vernik gibi uygulamaları kapsayan üst yüzey işlemleri,
bağlama ailesi sazları ve diğer tüm müzik aletleri için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bir
müzik aletinden beklenen ilk özellik onun iyi bir sese sahip olması ise ikinci özellik güzel,
estetik bir görünümü olmasıdır. Hatta bazen piyasa şartlarında, kimi amatör kullanıcılar için
estetik görünüm, birinci tercih sebebi olabilmektedir. Her ne kadar yanlış bir seçim de olsa,
bu durum, müzik aletinde biçim uyumu ve güzellik ile estetik bir görünümün ne kadar
önemli olduğunun önemli bir göstergesidir.
Bu bilinçle üst yüzey işlemlerini uygularken gereken titizlik gösterilmeli, karışımların
oranlarına, kullanılması gereken zımpara ve diğer gereçlerin uygun numara ve özellikte
olmasına, işlem basamaklarının sırasına göre yapılmasına dikkat edilmelidir.
Unutmayınız ki, bazı yüzey uygulamalarından geri dönülebilirken bazı uygulamalar
geri dönüşümü olmayan uygulamalardır. Bu amaçla gereken hassasiyeti göstermeli, gerek
duyuyorsanız asıl iş üzerinde işlem yapmadan yardımcı parçalar üzerinde el pratiğinizi
geliştirmelisiniz. Hazırladığınız boya, cila, vernik gibi sıvı karışımları aynı özellikte başka
ağaçlar üzerinde denemeden ve sonucunu görmeden asıl iş üzerinde uygulamayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve gerekli donanım sağlandığında tekniğine uygun
olarak bağlama ailesi sazını üst yüzey işlemlerine hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ağaç işlerinde üst yüzey işlemleri ile ilgili kitap, dergi ve broşürleri inceleyiniz.



Müzik aletleri yapım atölyelerini gezerek bağlama, çöğür ve curanın üst yüzey
işlemlerini gözlemleyiniz.



Üniversitelerin müzik aletleri yapım bölümlerini ziyaret ederek üst yüzey
işlemlerinin yapıldığı vernik-cila atölyelerini inceleyiniz.



Boya ve vernik üretimi veya satışı yapan işletmelere giderek ürünlerin üzerinde
de bulunan karışım, kullanım ve kuruma gibi özelliklerini not ediniz.

1. ÜST YÜZEY İŞLEMLERİNE HAZIRLIK
Bağlama ailesi sazlarının üst yüzey işlemlerine geçmeden yapmış olduğumuz
bağlamayı üst yüzey işlemlerine hazırlamak gerekir. Kısaca perdah dediğimiz bu uygulama
sistireleme, kaba zımparalama, yüzey doldurma, lif kabartma ve ince zımparalama
aşamalarını kapsar. Üst yüzey işlemlerine hazırlığın yani kısaca perdahın amacı;



Yüzeyi kir ve lekelerden arındırmak ve
Pürüzsüz, düzgün bir yüzey sağlamaktır.

Perdahı iyi yapılmış bir bağlamanın üstüne atılacak boya, vernik veya cila, yüzeyde iyi
dağılarak homojen bir görünüm sağlayacaktır. Aynı zamanda düzgün bir yüzeyde son kat
vernik veya cila da aynı düzgünlükte olacak ve daha az miktarda cila-vernik sıvısı
tüketilecektir.

Şekil 1.1: Yüzeyin vernik miktarına etkisi

Ahşabın yüzeyine yakından bakıldığında veya elimizi yüzey üzerinde gezdirdiğimizde
yüzeyde oluşan bozuklukları fark edebiliriz. Yıllık halkalar arasındaki oluşum farkları ve
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makine izleri yüzeyde bir dalgalanma yapar. Bu dalgalanmaları düzeltmeden vernik işlemi
uygulanırsa vernik filminin yüzeyinde ışık kırılmaları olur. Yüzeyde istenen parlaklık
oluşmaz. Bundan başka vernik natürel olarak (renklendirme yapmadan, ağacın doğal
renginde) sürüldüğü yüzeyde, yüzey lekelerini, lif dalgalanmalarını ve makine izlerini daha
belirgin hâle getirir. Yani perdahı eksik yapılmış bir bağlamanın yüzeyindeki iz ve lekeler
vernikleme esnasında hemen göze çarpar. Kusurlar belirgin hâle gelir.
Daha iyi bir üst yüzey kalitesi için, bağlama yüzeyinin perdahını işlem sırasına uyarak
ve tekniğine uygun bir şekilde yapmak gerekir. Perdahın işlem sırasındaki temel ilke, kaba
talaştan ince talaşa doğru, gittikçe düzelen bir yüzeyi adım adım elde etmektir.

Şekil 1.2: Perdah aşamaları

Perdahta işlem sırası aşağıdaki gibidir:







Sistireleme (kazıma)
Kaba zımparalama (60-80-100 numaralı zımpara)
Dolgu macunu ile onarma
Kaba zımparalama (100-120-150 numaralı zımpara)
Nemlendirme (lifleri kabartma)
İnce zımparalama (180-220-240-280-320 numaralı zımpara)

1.1. Sistireleme
Perdahın birinci adımı, ahşap yüzeyleri bir sistire yardımı ile kazıyarak kaba bir
düzgün yüzey elde etmektir. Sistirelemekteki amaç, bağlama teknesinin dilimleri arasındaki
kot farkını gidermek, sap ve kapak yüzeyindeki lif kabarıklıklarını eşitlemek ve rendenin ya
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da pastran kolunun alamadığı yüzey fazlalıklarını düzeltmektir.

Şekil 1.3: Düz ve eğmeçli sistireler

Tekne kısmında, teknenin dış bombesine uygun eğmeçli sistireler kullanılırken kapak
ve sap yüzeyinde lama sistireler kullanılır. Kullanılacak olan sistirenin oksitlenmemiş
(paslanmamış) temiz yüzeyli olmasına ve kesici ağzının düzgün ve bilenmiş (90º) olmasına
dikkat edilmelidir.
Sistireleme işlemi aynı yönde yan yana devam ettirilerek bütün yüzey gerektiği kadar
kazınarak tamamlanır.

Şekil 1.4: Doğru sistire kullanımı

Şekil 1.5: Yanlış sistire kullanımı

Çam familyasına ait ağaçların ilkbahar halkaları yumuşak olduğundan sistire yaparken
uygulanan baskıdan dolayı ezilirler. Kapak ağacında kullanılan ladin, köknar türü ağaçlar
sistire edilirken dikkat edilmeli, fazla baskı uygulanmamalıdır. Hatta kapak kısmının sistire
edilmeden kaba zımparalama ile düzeltilmesi daha uygundur.

1.2. Kaba Zımparalama
Mobilya üretiminde makine kesicilerinin, rende ve sistirenin yaptığı kaçınılmaz
bozuklukları gidermek, yüzeyi yağ, leke gibi maddelerden arındırmak için kullanılan kesiciaşındırıcı gereçlere zımpara denir.
Zımparalar üzerindeki numarasına, biçimine (piyasada bulunuş şekline göre) ve
taşıyıcı gerecine göre adlandırılır ve piyasada bulunurlar.
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Zımparalar

Kalın
zımpara

İnce
zımpara

çok ince
zımpara (su
zımparası)

No'su
40
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
400
600
800
1200

Kullanıldıkları yerler
Masif işlerde kaba
zımparalamada kullanılır.
Kaplamalı işlerde kaba
zımparalamada kullanılır.
İnce zımparalamada
Dolgu verniği zımparasında
İnce zımparalamada
İnce zımparalamada
kurumuş eski verniklerin
sökülmesinde ve metal
yüzeylerde ıslatılarak
kullanılır.

Tablo 1.1: Zımparalar ve kullanıldıkları yerler

Taşıyıcı gerecine göre zımparalar:





Kâğıt zımparalar
Bez zımparalar
Kâğıt-bez karışımı zımparalar
Sentetik iplikli zımparalar

Piyasada bulunuş şekline göre zımparalar:









50 metrelik şerit zımparalar
23x28 cm’lik tabaka zımparalar
Dairesel tabaka zımparalar
Top (Rulo) zımparalar
Mop zımparalar
Palet zımparalar
Sünger zımparalar
Keçe zımparalar

Numarasına göre zımparalar:

8, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320,
360, 400, 500, 600, 800, 1200 numaralı zımparalar
Kalın zımparalar, kaba zımparalamalarda ve daha bozuk yüzeylerde; ince zımparalar,
hassas zımparalamalarda ve daha az bozuk yüzeylerde kullanılır. Çok ince zımparalar,
vernikli ve boyalı yüzeylerin zımparalanmasında ve metal yüzeylerde kullanılırlar (bk. Tablo
1.1).
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Kaba zımparalamanın amacı rende ve sitrenin yaptığı kaçınılmaz bozukluklukları
gidermektir. Yüzeydeki son girinti ve çıkıntılar ancak zımpara ile giderilebilir. Zımparalama
ağacın elyaf yönüne paralel yapılmalıdır. Yüzeyde biriken tozlar bir fırça yardımı ile sık sık
temizlenmeli, zımpara yüzeyinde biriken tozlar elle vurularak düşürülmelidir. Zımparanın
hemen dolmaması sağlanmalıdır (Zımpara tozlarını, sonradan macun yapımında kullanılmak
üzere temiz bir kapta biriktirmekte fayda vardır.)

Şekil 1.6: Kaba zımparalama

Yüzey bir takoz yardımı ile dengeli baskı uygulanarak zımparalanmalıdır. Takozun
büyüklüğü, zımparalanan yüzeyle orantılı olmalıdır. Çok sert veya çok yumuşak takozla
zımpara yapmak hatalıdır. Birincisinde zımpara çabuk körlenir ve dolar. İkincisinde takoz,
girinti çıkıntılara uyar. Yüzeyi temizler fakat düzeltmez.
Zımpara takozunu ıhlamur, kavak gibi yumuşak ağaçlardan veya altına kauçuk ya da
mantar yerleştirilmiş takozlardan seçmek en uygun olanıdır. Teknenin bombesi için,
bombeye uygun bir zımpara takozu ya da oto boyacılarının da kullandığı kauçuk takozlar
kullanılmalıdır.

Şekil 1.7: Kauçuk takoz
İdeal bir zımpara







Ağacın sert ve yumuşak bölgelerini dengeli ve eşit ölçüde aşındırmalıdır.
Kesici taneler yüzeye dengeli dağılmalı, tane büyüklükleri ve özellikleri farklı
olmamalıdır.
Zımpara, ağaç tozları, yağlı reçineli birikintilerle hemen dolmamalı, uzun
zaman gözenekli kalabilmelidir.
Kolay kırılmayacak şekilde esnek olmalıdır.
Körelen uçlar kırılıp kendiliğinden yeni keskin uçlara dönüşmelidir.
Tanecikler dökülmemeli, sağlam yapışmış olmalıdır.

Kaba zımparalama, perdah rendesi ve sistire izleri, tutkal, yağ vb. lekeler kaybolana
kadar yapılmalıdır. Kaba zımparalamanın gereğinden fazla yapılması daha pürüzsüz bir
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yüzey elde etmeyi sağlamaz. Sadece işgücü kaybına ve malzemenin zayıflamasına sebebiyet
verir. Olabilecek en pürüzsüz yüzey ancak en son yapılan ince zımparalama ile sağlabilir.
Kaba zımparalamayı fazlaca yapmak ince zımparalamanın yapacağı sonucu sağlamaz.

a) 50 m’lik Şerit

e) Mop

b) 23x28 cm’lik tabaka

f) palet

c) Disk

g) sünger

d) Top-Rulo

h) Keçe

Şekil 1.8: Piyasada bulunan zımpara çeşitleri

Kaba zımparalama, dolgu macunu kuruduktan sonra tekrar yapılır. İkinci sefer yapılan
kaba zımparalamadaki amaç dolgu macunun fazlalıklarını ve yüzeyde yeni oluşan lekeleri
tekrar temizlemektir. Dolgu macunu uygulamasından sonra yapılan ikinci kaba
zımparalamada bir-iki numara daha ince zımpara kullanılabilir.
Bağlamanın kısımları farklı ağaçlardan yapıldığından tekne, sap, kapak gibi kısımları
zımparalarken tozları, birbirine karışmadan ayrı kaplarda biriktirmeye ve her kısıma
başlarken zımpara gözeneklerini iyice temizlemeye dikkat ediniz. Birbirine karışan farklı
renkte zımpara tozları ağaç üzerinde renklenmelere sebep olabilir.

1.3. Dolgu Macunu ile Onarma
İlk kaba zımparalama bittikten sonra yüzeyde var olan veya zımparalama sonrası net
olarak açığa çıkan birleşme yerlerindeki ve ağaç yüzeyindeki derin oyuklar, çatlaklar,
hatalar, onarma macunları ile doldurularak kapatılır.
Dolgu macunu ile yüzey doldurulurken zımparalanan ağacın tozlarından elde edilen
macun ya da aynı ağaç renginde piyasada satılan hazır dolgu macunları kullanılmalıdır.
Farklı ağaç tozundan yapılmış veya farklı renkte satın alınmış dolgu macunları yüzeyde renk
değişiklikleri yapar. Hazır alınan dolgu macunlarında ağacın rengini tam olarak tutturmak
zordur. Eğer böyle bir sorunla karşılaşılırsa zımpara aşamasında elde edilen ağacın kendi
tozlarından dolgu macunu hazırlamak en doğru olanıdır.
Zımpara tozları, tutkal ya da vernik ile karıştırılarak iki şekilde dolgu macunu
hazırlanabilir. Tutkal ile hazırlanana tutkal macunu, vernik ile hazırlanana vernik macunu
denir. Tutkal macunları geç kurur ve yüzeyde bir miktar renk değişikliği yapar. Vernik
macunu bağlamanın üzerine atılacak olan vernikten hazırlanır. Çabuk kurur ve üzeri aynı
vernikle kaplanacağından renk değişimi yapmaz. Eğer vernikleme aşamasında sertleştirici ile
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kuruyan vernik (çift kompenantlı vernik) kullanılacaksa dolgu macunu selülozik vernikten
yapılmalıdır. Tutkal verniği sakız kıvamında, vernik macunu ise bal kıvamında olmalıdır.

Şekil 1.9: Hazır dolgu macunu

Tüm müzik aletlerinde olduğu gibi bağlama ve ailesi sazlarında da en uygun vernik
gomalak cilasıdır. Dolgu macunu olarak kullanıldığında biraz geç kurumasına karşın,
bağlama için en sağlıklı olan macun, gomalak cilası ile aynı ağaç tozundan hazırlanmış olan
dolgu macunudur.
Tutkal macunları için 1 gün, vernik macunları için 4-5 saat, hazır macunlar için 1 saat
beklemek yeterlidir. Zımpara sürüldüğünde macun fazlalıkları tozlanıyor ve zımparaya
yapışmıyorsa dolgu macunu kurumuş demektir. Kuruyan macunun yüzeyi bir-iki numara
küçük zımpara ile tekrar kaba zımparalaması yapılır (bk. Sayfa 6).

1.4. Nemlendirme
İkinci kere kaba zımparalaması yapılan bağlamanın, perdahının tam ve eksiksiz
yapılması için ince zımparalama yapmadan ahşap yüzey nemlendirilir. Islatma da denilen bu
işlemde amaç yumuşak ilkbahar halkalarının sistire ve kaba zımparalama esnasında oluşan
baskıdan dolayı ezilen liflerini tekrar kabartmaktır.
Nemlendirme işleminde yüzeyin ıslatılması abartılmamalı, ağaç yüzeyler ılık suyla
ıslatılmış ve suyu sıkılarak nemlendirilmiş bir bezle silinerek kabartılmalıdır. Kabartma
işlemi için ağacın durumuna göre birkaç dakika bekledikten sonra son zımparalama olan ince
zımparalamaya geçilir. Zımparalama işlemi için uzun süre beklenirse ağaç oda sıcaklığından
etkilenerek kurumaya başlayacak ve bünyesindeki nemi atarak tekrar eski formuna
dönecektir. Nemlendirme işlemi için lekesiz, boya vermeyen temiz bir bez kullanılmalıdır.

1.5. İnce Zımparalama
Nemlendirilerek lifleri kabartılan tekne, sap ve kapak yüzeyleri son kez zımparalanır.
Perdah işleminin de son basamağı olan bu aşama ince zımparalamadır. İnce
zımparalamadaki amaç yüzeyde oluşan kalın zımpara izlerini ve onun alamadığı hassas
yüzeyleri aşındırarak temizlemek ve düzeltmektir.
İnce zımparalama için 180, 220, 240, 280, 320 numara zımparalar kullanılabilir. Daha
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iyi bir yüzey kalitesi elde edebilmek için 180 veya 220 ile başlanılan ince zımparalama
işlemine, 240 veya 280, 320 numara zımpara ile devam edilebilir. Zımpara tanecikleri
küçüldükçe yüzey kalitesi artacaktır.
İnce zımparalama gene kaba zımparalamada belirtilen usullerle ve aynı zımpara
takozuyla yapılır (bk. Sayfa 6).
Zımpara yaparken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:








İşe uygun zımpara seçiniz.
Yüzeye gereğinden fazla basınç uygulamayınız.
Yüzeyde toz birikmesine fırsat vermeyiniz. Bir fırça yardımı ile temizleyiniz.
Daima elyaf yönünde zımparalama yapınız.
Yüzeyin her noktasını eşit miktarda zımparalayınız.
Geniş yüzeyleri zımpara takozu olmadan elde zımparalamayınız.
Toza karşı önlem alınız. Maske kullanınız. Çalışma alanını havalandırınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALIYETİ


Önceden hazırlamış olduğunuz bağlamayı üst yüzey işlemlerine hazırlayınız.

İşlem Basamakları
 Tekne dış yüzeyini sistireleyiniz.

 Sap yüzeyini sistireleyiniz.

 Teknenin kaba zımparalamasını yapınız.

 Sapın kaba zımparalamasını yapınız.







Öneriler
 Sistireyi
kullanmadan
mengeneye
bağlayarak ince çapraz eğe ile bileyiniz.
 İş parçasını mengeneye bağlayınız.
 Tekne dış formuna uygun eğimli sistire
kullanınız.
 Sırt formu için eğri, ön yüz formu için
düz ağızlı sistire kullanınız.
 Sistireyi ortasından bükmeyiniz.
 Sistireyi çekerek kullanınız.
 Tekne dış formunu alabilecek esneklikte,
fazla yumuşak olmayan kauçuk tabanlı
zımpara takozu kullanınız.
 Sistire
izleri
kaybolana
kadar
zımparalamaya devam ediniz.

 Sap yüzeyinin köşelerini zımpara ile
yuvarlamamaya dikkat ediniz.
 Zımparalamada dikkat edilecek hususları
tekrar gözden geçiriniz.

 Zımpara takozu ile çalışırken kapağa
fazlaca baskı uygulamamaya dikkat
ediniz. Hassas çalışınız.
Kapağın kaba zımparalamasını yapınız.
 Titreşimli el zımpara makinesini de
kullanabilirisiniz.
 Zımparalama işlemini elyaf yönünde
yapınız.
 Dolgu macununu gereksiz yerlere ve
Gerekli yerleri dolgu macunu ile onarınız.
gereğinden fazla kullanmayınız.
 Yüzeyde macun kalıntıları ve başkaca
Kaba zımparalamayı tekrar yapınız.
lekelerin kalmamasına dikkat ediniz.
 Yumuşak dokulu, boya vermeyen temiz
bir bez kullanınız.
Ağaç liflerini nemlendirerek kabartınız.
 Bezi hafifçe nemlendirerek elyaf
yönünde gezdiriniz.
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 Teknenin ince zımparalamasını yapınız

 Sapın ince zımparalamasını yapınız

 Kapağın ince zımparalamasını yapınız

 Kaba zımparalamada anlatılan tekniklere
uyunuz.
 Zımparayı temizleyerek toz tutmamasına
dikkat ediniz
 Tekne kısmı farklı ağaçtan yapılmış ise
zımparayı değiştiriniz.
 Taneciğinde
demir
bileşiği
olan
zımparaları kullanmayınız.
 Titreşimli
el
zımpara
makinesi
kullanınız.
 Sap kısmı farklı ağaçtan yapılmış ise
zımparayı değiştiriniz.

 Bağlama üzerinde biriken tozları
yumuşak uçlu temiz bir fırça ile
temizleyiniz.
 Bütün ahşap yüzeyleri tozdan arındırarak
temizleyiniz.
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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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Değerlendirme Ölçütleri
Tekne dış yüzeyini sistirelediniz mi?
Sap yüzeyini sistirelediniz mi?
Teknenin kaba zımparalamasını yaptınız mı?
Sapın kaba zımparalamasını yaptınız mı?
Kapağın kaba zımparalamasını yaptınız mı?
Gerekli yerleri dolgu macunu ile onardınız mı?
Kaba zımparalamayı tekrar yaptınız mı?
Ağaç liflerini nemlendirerek kabarttınız mı?
Teknenin ince zımparalamasını yaptınız mı?
Sapın ince zımparalamasını yaptınız mı?
Kapağın ince zımparalamasını yaptınız mı?
Bütün ahşap yüzeyleri tozdan arındırarak temizlediniz mi?

Evet

Hayır

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

Aşağıdakilerden hangisi üst yüzey işlemlerine hazırlığın sonuçlarından biri değildir?
A)
Yüzey düzgündür.
B)
Yüzey renk bozuklukları giderilmiştir.
C)
Yüzey verniklenmiştir.
D)
Yüzeydeki oyuk ve çatlaklar doldurulmuştur.
I) Sistireleme
II) İnce zımparalama
III) Kaba zımparalama
IV) Nemlendirme
V) Kaba zımparalama
VI) Dolgu macunu ile onarma

2.

Yukarıda belirtilen perdaha ait işlem basamakları, aşağıda belirtilen hangi sıralamaya
göre yapılmalıdır?
A)
I, II, III, IV, V, VI
B)
VI, V, IV, III, II, I
C)
I, III, IV, II, VI, V
D)
I, III, VI, V, IV, II, I

3.

Aşağıdakilerden hangisi perdahın aşamalarından biri değildir?
A)
Renklendirme
B)
Kaba zımparalama
C)
İnce zımparalama
D)
Sistireleme

4.

Aşağıdaki zımpara numaralarından hangisi bağlama üst yüzey işlemlerinde sadece
boyalı vernikli yüzeylerin zımparalanmasında kullanılır?
A)
600
B)
220
C)
180
D)
120

5.

Aşağıdaki zımpara çeşitlerinden hangisi zımpara takozuna benzediği için takoz
kullanılmadan direkt kullanılabilir?
E)
F)
G)
H)

A) Mop zımpara
B) Sünger zımpara
C) Keçe zımpara
D) Top zımpara
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6.

Aşağıda onarım için hazırlanmış olan dolgu macunlarından hangisi, bağlama ailesi
sazlarında kullanılacak en uygun dolgu macunudur?
A)
Hazır satın alınmış dolgu macunu
B)
Tutkal ve aynı ağaç tozlarından elde edilmiş dolgu macunu
C)
Gomalak cilası ve aynı ağaç tozlarından elde edilmiş olan dolgu macunu
D)
Selulüzik vernikten hazırlanmış dolgu macunu

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak
bağlama ve ailesi sazlarına renklendirme yapabileceksiniz.

R ARAŞTIRMA


Ağaç işlerinde kullanılan boyalarla ilgili araştırma yapınız.



Ağaç işleri atölyelerinde, ahşap koruyuculu renklendiricilerin ve su bazlı
boyaların nasıl uygulandığını gözlemleyiniz.



Müzik aletleri yapımında renklendiricilerin hangi enstrümanlarda kullanıldığını
araştırınız.

2. BOYA
Doğadaki pigme maddelerinden doğal ya da kimyasal yöntemlerle yapılmış, üzerini
kapladığı yüzeyi örterek ya da doğal görüntüsünü bozmadan yüzeyde renk değişikliği
sağlayan maddelere boya denir. Ahşap yüzeylerin boya ile renginin ya da görüntüsünün
değiştirilmesine renklendirme denir.
Boyaların ağaç işleri endüstrisinde pek çok kullanım amacı vardır. Ancak müzik
aletleri yapımı alanında aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılırlar:





Enstrümanın kısımları arasında renk beraberliği sağlamak
Enstrümanı mantar ve bakterilere karşı korumak
Değersiz veya soluk renkli ağaçlardan yapılan bağlamalara değer katmak
Değişik estetik beğenileri karşılamak

Çeşitli müzik aletlerinin bazı kısımları renklendirilirken bağlama ve ailesi sazlarında
renklendirme pek istenilen, tercih edilen bir uygulama değildir. Bunun nedeni bağlamanın
çeşitli kısımlarında kullanılan değerli ağaçların doğal görünümünün bozulmaması isteğidir.
Yapısı gereği tekne, sap, kapak ve burgu kısımlarının çoğunlukla farklı ağaçlardan
yapılan bağlamaların süslemeli ve renkli görünümlü olanları, çoğunlukla yekpare ağaç
görünümünde yapılan bağlamalara göre daha estetik değerlendirilir. Bağlama icracılarının
süregelen bu beğeni alışkanlıkları bağlama yapımcılarını, bağlamaları imal ederken
renklendirme yapmamaya özendirmiştir. Hatta bağlamanın natürel (kendi doğal
görünümünde) kalması için, yapımcılar renk değişimi yapmayan şeffaf vernikleri tercih
etmektedir. Ancak gene de bağlama ve ailesi sazlarının boya ile renklendirilmesi, arz talep
dengesine ve yapımcının beğenisine kalmıştır.
Bağlama ve ailesi sazlarında renklendirme için örtücü olmayan boyalar kullanılır.
Renklendirme, sadece tekne ve sapa yapılır. Ses tablasına renklendirme yapılmaz (boya
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sürülmez).
İyi bir boyada aranan özellikler şunlardır:

Havanın bozucu etkilerine karşı dayanıklı olmalıdır.

Ahşap malzemenin derinliğine işlemelidir.

Yüzeyde dengeli ve eşit dağılmalıdır.

Sıvıda iyi erime özelliğine sahip olmalıdır.

Üzerine atılacak verniklere karşı dayanmalı, bozulmamalıdır.

2.1. Boya Çeşitleri
Boyalar örtücü olan ve örtücü olmayan boyalar olarak ikiye ayrılırlar. Örtücü boyalar
müzik aleti yapımında kısmen görülse de bağlama ve ailesi sazlarında kullanılmazlar.
Bağlama yapımında ve tüm müzik aletlerinin genelinde örtücü olmayan boyalar kullanılır.
Örtücü olmayan boyalar da, sese belirleyici etkisi olmayan kısımlarda (kapak haricindeki
kısımlar) kullanılırlar.

2.1.1. Örtücü Boyalar
Ağacın yapısını tamamen örten boyalardır. Lake boya olarak da adlandırılırlar. Ağacın
doğal görünümünü kapatmasına karşın, koruyucu katman yapma özelliği daha fazla olan
boyalardır. Bağlama ailesi sazlarında kullanılmazlar. Çeşitleri şunlardır:

Selülozik lake boya

Polyester lake boya

Yağlı boyalar

Plastik boyalar

Şekil 2.1: Örtücü boyalar

2.1.2. Örtücü Olmayan Boyalar
Bu tür boyaların en önemli özelliği, ağacın sadece rengini değiştirmesidir. Yüzeyde
katman oluşturmaz. Yüzeye sürüldüğünde ağacın öz ışın ve damar gibi yapısal özellikleri net
olarak görülür. Boyanın üzerine vernik atıldığında bu görüntü daha da netleşir. Anilin
boyalar, müzik aletlerinin renklendirilmesinde en çok tercih edilen boyalardır. Bu boyaların
piyasada bulunan çeşitleri şunlardır:

Ceviz boyası

Anilin boyalar

Kimyasal boyalar

Mumlu boyalar
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Şekil 2.2: Örtücü olmayan boyaların yüzeyde yaptığı renk değişimi

Şekil 2.4: Toprak boya

Şekil 2.3: Anilin boya

Ağaç işleri endüstrisinde ve müzik aletleri yapımında kullanılan boyalar, piyasada 1,
1,5, 3 ve 5 kg’lik teneke kutularda veya 10, 15 kg’lik galonlarda satılırlar. Ürünün özelliğine
göre, eritici inceltici sıvılarla karıştırılarak veya karıştırılmadan direkt sürülürler. Boya ve
vernik türü gereçlerin nasıl uygulanacağı, genellikle ambalaj üzerlerinde üretici firma
tarafından belirtilmiştir. Boyayı bu açıklama ve uyarılara dikkat ederek kullanmak gerekir.
Renklendirme işlemini, öncelikle bir numune parça üzerinde deneyerek sonucunu görmekte
fayda vardır.
Kullanılan boyanın, sonradan üzerine atılması düşünülen vernik ile kimyasal
tepkimeye girmeyecek olmasına dikkat edilmeli, boya türü buna göre seçilmelidir.
Kullanılacak renk seçiminde, ahşabın doğal görünümünde olan renkler tercih edilmeli; renk,
bağlamada kullanılan ağacın yapısı ve rengi ile uyumlu olmalıdır.

2.2. Boya Vernik Sürme Araçları
Boya, vernik sürme işleminde kullanılacak olan araç gerecin özelliği ve işe uygunluğu
çok önemlidir. Her aletle, her boya ya da verniği sürmek mümkün değildir. İyi sonuç
alınmayabilir. Kullanılacak aletin, sıvıyı dengeli dağıtması ve yüzeyde iz yapmaması
önemlidir. Bunun için kullanılacak araç gereç seçiminde, araç gerecin kaliteli olmasına ve
işe uygunluğuna önem vermek gerekir.
Bağlama yapımında kullanılan boya, vernik sürme araçları şunlardır:

Fırça

Doğal sünger

Yapay köpük kauçuk

Cila topu

Pistole (boya, vernik tabancası)
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2.2.1. Fırça
Ağaç işleri endüstrisinde, boya ve vernik sürme araçlarından en çok kullanılanı
fırçadır. At kılından yapılanları daha kalitelidir. 1 - 1,5 – 2 - 2,5 - 3 ve 4 numara olmak üzere
çeşitli ebatlarda olur. Daha geniş ağızlı olanları bağlama yapımında kullanılmaz.
Bağlamadan daha geniş yüzeyler içindir. 1 - 1,5 ve 2 numara olan dar fırçalar sap kısmında,
cumbalarda, 2,5 - 3 ve 4 numara olan geniş fırçalar ise tekne kısmında kullanılabilir. Yüzeye
göre fazla dar ya da geniş fırça ile çalışmak hatalı sonuçlar verir. Kullanıldıkça uçları açılan,
dağılan fırçalar kullanışlı değildir. Fırça uçlarının boya, verniği iyi tutması ve kullandıkça
uçlarının toparlanması kaliteli olduğunun göstergesidir.
Sentetik ile yağlı vernik ve boyalar, fırça ile iyi sürülür ancak müzik aletlerinde bu tür
boya ve vernikler pek kullanılmadığından fırçanın müzik aleti yapımındaki kullanımı
geneldeki kadar yaygın değildir. İspirtolu ve selülozik vernik ve boyaların fırça ile yüzeyde
dengeli dağılması zordur.

Şekil 2.5: Fırça çeşitleri

Verniği fırça ile kusursuz sürmek kolay değildir. Bu konu uzmanlık gerektirir. Ayrıca
fırça ile çalışmak zaman alır. Buna karşın avantajları da vardır. Püskürtme tekniğine göre fire
daha azdır ve çalışılan ortamın havasını fazla kirletmez. Fırça, vernik ve boya sıvısının ağaç
gözeneklerine ve derinliğine girmesini kolaylaştırır. Kullanılan fırçanın bir dahaki sefere
kullanılabilmesi için boya veya vernikte kullanılan eritici, inceltici sıvı ile iyice temizlenerek
üzerinde kalıntı bırakılmaması gerekir.

Şekil 2.6: Fırça ile vernik sürerken
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2.2.3. Doğal Sünger
En iyi boya sürme gereci doğal süngerdir. Bir deniz bitkisi olan sünger, kumsuz ve
temiz olursa boya sıvısını bolca alır ve yüzeye eşit dağıtır. Sünger kolay bulunabilen ve ucuz
bir malzemedir. Aynı süngerin farklı renklendirme işlemlerinde kullanılması doğru değildir.
Kaliteli sünger boya, vernik sıvısını içine iyi çeker ve damlatmaz. Sıkıldığında bünyesindeki
sıvıyı kolay bırakır. Sürüldükçe erken yıpranan ve koparak yüzeyde küçük parçacıklar
bırakan süngerler hemen değiştirilmelidir.

Şekil 2.7: Sünger ile Polyester vernik uygulaması

Su bazlı renklendiriciler ve sonradan zımparalanak inceltilecek olan polyester vernik
uygulamalarında doğal süngerle çalışmak iyi sonuçlar verir.

2.2.4. Yapay Köpük Kauçuk
Köpük kauçuk sıvıyı çabuk alır ve çabuk verir. Akıntı, sürme gereçlerinde istenmeyen
bir durumdur. Bu nedenle köpük kauçuk dikkatli kullanılmalıdır. Her cins boya ve vernik
türünün yapay kauçuklarla yüzeye sürülmesi mümkün olmayabilir. Çünkü selülozik özellikli
boya ya da verniklerin eritici ve incelticileri, yapay kauçuğun kısa zamanda deforme
olmasına sebep olur. Kimyasal ya da poliüretan esaslı boya ya da verniklerin
uygulanmasında yapay köpük kauçukların uzun süreli kullanılması mümkün değildir.
Çalışmaya kısa süreli ara verildiğinde vernik ya da boyanın kurumasıyla kauçuk
sertleşir. Bu nedenle kauçuk ile çalışma küçük yüzeylerde ve çabuk bitecek işlerde
uygulanmalıdır. Bağlama boyutları küçük boyuttadır. Ayrıca belirtilen sentetik ve poliüretan
boyalar bağlama üst yüzeyinde kullanılmadığından özellikle su bazlı renklendiricilerle
yapılan uygulamalarda yapay köpük kauçuklar kullanılabilir.
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Şekil 2.8: Yapay köpük kauçuk ile vernik sürülürken

2.2.5. Cila Topu
Gomalak cilası, cila topu ile uygulanır. El cilasının bozuk sonuç vermesi çoğunlukla
cila topunun niteliğine bağlıdır. Pratikte cila topunun içi, pamuktan hazırlanır. Fakat birçok
defa yıkanmış, temiz, emme yeteneği olan, boya vermeyen, seyrek dokulu, pamuk ve yün
dokumalar daha iyi sonuç verir. Bazı cilacılar bu amaçla, yıkanmış eski ama yırtık olmayan
yün çorapları kullanırlar.

Şekil 2.9: Cila topu

Yırtık kısımlar topta sert bölümler yapacağı için sakıncalıdır
Cila topu için seçilen gereç esnek ve eş yapıda olmalı, topun çalışma yüzeyi temiz
kırışıksız ve düzgün olmalıdır. Top içi gereci avuç içine sığacak büyüklükte top şeklinde
topak yapılır. Dış kısmına yumuşak, seyrek dokulu keten veya pamuklu bir bez sarılır. Dış
bezin açık gözenekli olmasına ve cilayı çizebilecek sertlikte olmamasına dikkat etmek
gerekir.

2.2.6. Pistole (Boya-Vernik Tabancası)
Vernik, boya gibi sıvıları, basınç ile küçük damlacıklar hâlinde parçalayıp yüzeye
püskürterek sürülmelerini sağlayan tabanca biçimdeki aletlere, püskürtme tabancası veya
pistole denir. Basit bir püskürtme tabancası şu bölümlerden oluşur:
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Şekil 2.10: Pistolenin kısımları

Püskürtme özelliğine göre tabanca kullanım metodları üç çeşittir. Her üç sistemde de
tabanca kullanımı aynıdır. Fakat boya ya da verniği püskürtme sistemleri birbirinden
farklıdır.

Havalı basınç ile püskürtme

Havasız yüksek basınçla püskürtme

Elektrostatik püskürtme
Genellikle hava basıncı ile çalışanları yaygın kullanılır. Havasız yüksek basınçla
püskürtme ve elektrostatik püskürtme tabancaları, hava basıncı ile çalışan tabancaya göre
daha kaliteli yüzey yapar ve daha az fire verirler. Belirtilen avantajlarına karşın,
donanımlarının pahalı oluşu ve genellikle seri üretim yapan işletmeler için daha elverişli
olması, yaygın kullanılırlığını azaltan en büyük etkendir.
Hava basınçlı pistolelerin piyasada kullanılan üç çeşidi vardır.

Şekil 2.11: Hava basınçlı püskürtme tabancaları (pistole)
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Hava basıncı ile çalışan pistolelerin, maliyeti daha ucuz, kullanılırlığı daha fazladır. El
ile yapılan boya, vernik uygulamalarına karşın çok mükemmel sonuç verir. Ancak
kullanılacak sıvı karışımın (eriyik) vizkositesine (akışkanlığına) dikkat etmek gerekir. Fazla
akışkan karışımlar yüzeyde akma yaparken az akışkan (daha katı) karışımlar, yüzeyde
pütürlenmelere yol açar. Tabanca ile boya vernik sürebilmek için yeterli el alışkanlığına
sahip olmak gerekir. Eğer pistole ile boya vernik atımı, tekniğine uygun olarak yapılmazsa
kullanımdaki avantajları, dezavantaja dönüşür. El ile atılan boya, vernik yüzeylerinden daha
kötü sonuçlar elde edilir.
Pistole ile boya, vernik atarken aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:


Sıvı akışkanlığını, hava basıncını ve sıvı iğnesi açıklığını uygun ve uyumlu
ayarlamak gerekir.

Şekil 2.12: Yüzeyde vernik dalgalanması

Hava basıncı, sıvıyı zor atacak kadar yetersiz ya da sıvı zor atılacak akışkanlıkta ise
yahut meme ucu açıklığı (sıvı iğnesi açıklığı) gereğinden büyük ise boya veya vernik
damlacıkları iri parçalar hâlinde yüzeye dağılır ve pürüzlü bir yüzey oluşur. Eğer sıvı
gereğinden fazla akışkan ise boya, vernik yüzeyde akma yapar. Hava basıncı gereğinden
fazla ise basınçlı hava önceki atılmış verniği iterek yüzeyde dalgalanma yapar. Boya ya da
verniğin özelliğine göre tabanca ayarlarını yapmak gerekir Uygulama basıncı dolgu ve astar
için 4-5 atmosfer, son kat için 2-3 atmosfer olmalıdır. Astar ve dolgu verniği kullanımında
1,8-2,2 mm çapında, son kat uygulamalarında 1,5-1,7 mm çapında tabanca memesi
kullanılmalıdır.


Püskürtme konisinin açısını ve dairesel şeklini işe uygun ayarlamak gerekir.

Tabancanın meme kısmında verniğin dairesel, yatık elips ya da dik elips şeklinde
atılmasını sağlayan ayar somunu vardır. Püskürtme şekli, yanlamasına uzun yüzeylerde yatık
elips, boylamasına uzun yüzeylerde ise dik elips şeklinde ayarlanmalıdır. Bunun dışında
püskürtme konisinin açısını geniş yüzeylerde geniş, dar yüzeylerde dar pozisyona ayarlamak
gerekir. Bağlama ve benzeri dar yüzeyli işlerde püskürtme konisinin açısını dar ayarlamak ve
dairesel şekilde boya, vernik püskürtmek gerekir.
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Şekil 2.13: Meme durumuna göre püskürtme şekli

Şekil 1.14: Püskürtme konisi açısı

Pistolenin çalışma esnasında, iş parçası yüzeyine olan yakınlık mesafesi 25-30 cm
olmalıdır.

Şekil 2.15: Püskürtme mesafesi

Bundan daha yakın mesafede sıvı akar. Vernik dalgalanır. Daha uzun mesafede ise
boya, vernik sıvısının çoğu yüzeye yapışmadan havaya karışarak kaybolur. Vernik tozlaşır.
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Boya, vernik atımı boyunca pistoleyi iş parçası yüzeyine paralel tutmak ve aynı
doğrultuda ilerletmek gerekir.

Eğimli tutuşlarda boya, vernik sıvısı bir yerde fazla birikir. Bağlamanın tekne
kısmının bombesi düşünüldüğünde tabanca, teknenin bombesine paralel hareket ettirilerek
kullanılmalıdır. Sağ-sol yönünde tabanca ilerlerken zikzak ya da kavis çizmemeli, aynı
doğrultuda hareket etmelidir.

Şekil 2.16: Pistolenin çalışma yönü, doğrultu ve mesafesi (üstten bakış)



Tetiğe basıldığı anda, yüzey üzerinde bekleme ya da tutukluk yapmamalı,
uygun sevk hızıyla hareket edilmelidir.
Uygun sevk hızından daha yavaş ilerlenildiğinde veya tetik basılı iken bekleme ve
tutukluk anında yüzeyde boya, vernik birikimi olacaktır. Uygun sevk hızından daha hızlı
vernik, boya atılırsa yüzeye düşen renk ya da vernik maddesinin miktarı yetersiz kalacak,
açıklığı kapatmak için tekrar edildiğinde ise renk değişimi meydana gelecektir. Tabancayı
makul ve eşit sevk hızında ilerletmek gerekir.


Boyanacak, verniklenecek cisimlerin önce kenar hatlarından başlanmalıdır.

Kenar yüzeylerde akma ve birikme olacağından önce kenar kısımların sıvı ile teması,
bu kısımlarda oluşabilecek renk farklılaşması veya sıvı akmasını önleyecektir.
Bağlamanın renklendirilmesinde veya verniklenmesinde önce sap kısmı yapılmalı
daha sonra tekne ağzı kısmına çap yönünde devam edilmelidir.


Tabanca sağ-sol yönünde salınım yaparak, yüzeyler yukarıdan aşağıya doğru
verniklenmelidir.

Yüzeylerin verniklenmesine ve renklendirilmesine, eğer iş parçası yatay duruyorsa
karşı (üst) kenardan başlamalı, sağ-sol yönünde salınım yaparak kendimize (alt) doğru
devam etmeliyiz. Eğer iş parçası asılı duruyorsa soldan başlamalı yukarı-aşağı yönde salınım
yaparak sağa doğru devam etmeliyiz. Salınım bilek kısmından değil koldan yapılmalıdır.
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Şekil 2.17: Bağlama asılı iken daha kolay çalışılır



Verniklenecek yüzeyin kenar bitim hizalarından 10-15 cm dışarı taşacak şekilde
tabanca tetiğine basılı tutulur.

Aksi hâlde kenar kısımları eksik kalır. İstenirse sağ-sol yönünün yüzey bitim
noktalarında her başlangıç ve bitiş anlarında tetik bırakılarak tekrar basılabilir (kesik kesik
püskürtme) ya da ilk başlangıç anından son noktaya kadar tetik sürekli çekik tutulabilir
(devamlı püskürtme).


Verniklenecek yüzey kol uzanımından büyük ise ya da tek seferde yapılması
mümkün değilse çalışma alanı bölünerek uygulama yapılmalıdır.

Bağlamanın tekne formu çok keskin bombe içerdiğinden (bağlama sap yüzüne yatar
posizyonda iken) tek seferde tekne formuna paralel şekilde tabanca tutmak zor olacağı için
bağlama ailesi sazlarına tabanca ile boya veya vernik atılırken tekne ekseninin önce bir
yarısı, daha sonra diğer yarısı yapılabilir. Bağlama, sapından asılı pozisyonda iken tabanca
ile düşey yönde çalışıldığından alanı bölerek çalışmaya gerek yoktur.

Şekil 2.18: Bağlamaya yatık pozisyonda iken tabanca kullanımı



Renklendirilmemesi ya da verniklenmemesi gereken yerler, gazete ve kâğıt bant
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ile kapatılarak uygulamaya geçilmelidir. Varsa aksesuarlar sökülmelidir.
Bağlamanın kapak kısmı ve burguları renklendirilmez veya vernik sürülmez.
Püskürtme tekniğinde boya, vernik tozları dağıldığından burgular sökülmeli, burgu delikleri
kavela ile kapatılmalıdır. Kapak kısmının kenarları kâğıt bant, ortası gazete ile kapanacak
şekilde kaplanmalıdır.


Pistole ile tozsuz ortamda çalışılmalı, yeterli aydınlatma ve çalışma alanı
olmasına dikkat edilmelidir.
Çalışmaya başlamadan önce yerler süpürülerek ıslatılmalı (toz kalkmaması için),
kapalı karanlık ortamlarda çalışılıyorsa beyaz ışık veren aydınlatma gereçleri kullanılarak
gerekli aydınlatma sağlanmalıdır. Tabanca ve hava hortumunu rahat kullanacak, iş parçası
etrafında rahat dönecek yeterli çalışma boşluğu sağlanmalıdır.

Şekil 2.19: Temiz, tozsuz ortamda çalışınız



Solunum için maske kullanmalı, gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Boya ve vernik maddeleri çoğunlukla sağlığa zararlı maddeler içerirler. Püskürtme
tekniğinde sıvı karışımlar toz zerrecikleri hâlinde havada uçuşarak dağılırlar. Boya ve
verniğin olumsuz etkisini azaltmak için ağız ve burunu kapatan maskeler kullanılmalı,
çalışma ortamı aspilatör ile havalandırılmalıdır.
Bunun dışında vernik ve boya ile çalışılan ortamlara yanar cisimlerle yaklaşmak
(sigara vb.), ölümcül kazalara yol açabilir. Atölyede yangın söndürme techizatları
bulundurularak gerekli uyarı ve ikaz levhaları görünür yerlere asılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bağlama teknesinde kullandığınız ya da ona yakın özellikte olan numune bir ağaç
üzerinde renklendirme yapınız.
İşlem basamakları

Öneriler
 Boya kutusu üzerinde üretici firma
tarafından yapılan açıklamaları dikkatle
okuyunuz.

 Su bazlı anilin boyayı hazırlayınız.
 Açıklamalarda
belirtilen
oranlarına uyunuz.
 Boyayı iyice karıştırarak
bekletiniz.

 İş parçasını tozdan arındırınız.

 Doğal sünger ile yüzeyi renklendiriniz.

karışım
bir

süre

 Fırça ya da basınçlı hava kullanınız.

 İş önlüğünüz olmadan çalışmayınız.
 Elinize,
parmaklarınıza
boya
bulaştırmayınız. Bulaşan kısımlarla iş
parçasını tutmayınız.
 Sünger yüzey üzerinde elyaf yönünde
veya
dairesel
hareketlerle
fazla
bastırmadan gezdiriniz.
 İş bitiminde elinizi yıkayınız. Boya
kutularının kapaklarını iyice kapatınız.
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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.

4.
5.
6.

Değerlendirme Ölçütleri
Su bazlı anilin boyayı hazırladınız mı?
İş parçasını tozdan arındırdınız mı?
Doğal sünger ile yüzeyi renklendirdiniz mi?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

( ) Süslemeleri olan, kısımları arasında renk uyumu olan güzel görünümlü
bağlamalara renklendirme yapılmaz.
( ) Fırçanın kullanımına en uygun boya türleri anilin boyalardır.
( ) Renklendirme değersiz ağaçtan yapılmış bağlamalara değer katar.
( ) Gomalak cilası için en uygun araç, cila topudur.
( ) Hava basınçlı pistoleler, elektrostatik püskürtmeli tabancalara göre daha iyi sonuç
verir.
( ) Pistole ile çalışırken basınç miktarı, meme ucu açıklığı, sıvının akışkanlığı iyi
ayarlanmalıdır.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALIYETI-3
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak
bağlama ve ailesi saza vernik yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ağaç işlerinde kullanılan cila, verniklerle ilgili araştırma yapınız.



Ağaç işleri atölyelerinde gomalak cilasının nasıl uygulandığını gözlemleyiniz.



Vernik üretimi ve satışı yapan yerleri ziyaret ederek, vernik ambalajlarının
üzerinde yazan ürünün hazırlanışı ve kullanılması ile ilgili bilgileri derleyerek
bilgilerinizi sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. VERNİK
Üst yüzey işlemlerine hazırlandıktan sonra gerekiyorsa renklendirilmesi yapılan
bağlamalara son kat vernik atılır. Bağlamanın verniklenmesi işlerinde ağaçişlerinde
kullanılan sentetik ve yağlı vernikler haricindeki diğer vernikler kullanılır. Bağlama ailesi üst
yüzey işlemlerinde kullanılan vernikler şunlardır:

Resim 3.1: Vernik çeşitleri







Gomalak cilası
İspirtolu vernik
Selülozik vernik
Poliüretan vernik
Polyester vernik

Bu verniklerin arasında, bağlamanın yapısına ya da genel olarak müzik aletlerinin
yapısına en uygun vernik türü gomalak cilasıdır. Gomalak cilası doğal bir gereç olarak
verniklerden ayrı değerlendirilir. Fakat yaptığı etki bakımından vernikler grubuna girer.
Diğer verniklere göre uygulanması zaman alıcıdır ve uzmanlık gerektirir.
Bağlamanın kapak kısmına vernik sürülmesi, sesi olumsuz etkilediği gibi olumlu
tarafları da vardır. Özellikle gomalak cilasının sese olumlu katkı yaptığı bilinen bir gerçektir.
Cila dışındaki vernik çeşitlerini kullanırken kapağın vernikten etkilenmemesi veya görüntü
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bütünlüğünü bozmaması isteniyorsa verniği çok az miktarda sürmekte fayda vardır. Örneğin
tekne ve sap kısmına ara katlar zımparalanmak koşulu ile beş kat vernik atılıyorsa kapak
kısmına bir kat vernik sürmek gerekir. Kapakta var ile yok arasında hafif bir katman yapan
bu verniğin sesi toplaması, kapak ağacını dış etkilere karşı koruması ve görüntü bütünlüğünü
bozmaması gibi bağlamaya önemli katkıları vardır.
Sap ve kapak yüzüne sürülen verniğin zımparalaması yapılırken bağlamanın
tesviyesine tekrar bakılır. Vernik katmanının bağlamanın tesviyesini bozucu etki yapmasına
izin verilmez. Gereken yerler zımparalanarak düzeltilir.
Tekne ve sap yüzeyinde gözenek boşlukları bulunuyorsa yüzey önceden dolgu verniği
ile doldurularak zımparalanır ve pürüzsüz bir yüzey elde edilir. Son kat verniğin
kullanılmasındaki amaç ahşabı korumak ve yüzeyi parlatmaktır. Dolgu verniğinin amacı ise
yüzeyi doldurarak son kat verniğin daha az kullanılmasını ve daha iyi görünmesini
sağlamaktır. Yukarıda belirtilen verniklerden hangisi kullanılacaksa dolgu verniğinde de
aynı esaslı malzemeden hazırlanmış, mümkünse aynı firmanın ürettiği dolgu verniği
kullanılmalıdır.
Yukarıda belirtilen verniklerin her biri farklı sürme araçları ile daha iyi uygulanır.
Örneğin, gomalak cilası, cila topu ile uygulanırken selülozik ve poliüreten verniği vernik
tabancası ile atmak daha iyi sonuç verir. Polyester vernik kat aralarında zımparalandığından
doğal sünger ile sürülmesi hem daha pratiktir hem de tabanca ile oluşacak zararlı solunumun
önüne geçilmiş olur.
Vernikler piyasada boya vernik satışı yapan hırdavatçılardan satın alınır. 1, 3, 5, 10,
12, 18 kg’lik teneke kutu ve galonlarda piyasaya sunulurlar. Satın alınan ürünün üzerinde
genellikle nasıl kullanılacağı ve hazırlanacağı açıklamaları yer alır. Verniği bu usul ve
oranlara göre kullanmalı, mümkünse aynı firmanın eritici, inceltici sıvıları ile inceltilmelidir.
Satın alınan verniğin ihtiyaç kadarı ayrı bir kapta hazırlanarak kullanılır. İhtiyaçtan fazla
vernik hazırlanmamalıdır. Çift bileşenli (içerisinde sertleştirici ve hızlandırıcı katılmış
vernik) hazırlanmış verniklerin kapta kalan kısmı, tekrar ana kaba aktarılmaz.

3.1. Gomalak Cilası
Ham gomalak reçine, mum, yağ ve renk veren maddelerden oluşur. Yıkanıp
temizlenerek yabancı maddelerden arıtılan gomalak çeşitli yöntemlerle pasta, pul, düğme,
örgü ve yaprak hâlinde piyasaya sürülür. Eritici sıvısı ispirto olan gomalak genel olarak dört
kalitededir. En kalitelisi beyaz gomalaktır. Limon gomalak, altın gomalak ve kırmızı
gomalak olmak üzere kalite gittikçe düşer ve fiyatı ucuzlar. Piyasada satılan gomalakların
içinde % 3-6 oranında mum bulunur. Mum, uygulama esnasında cila topunun yüzeyde
kaymasını sağlar. Vernik çeşitlerinden farklı olarak herhangi bir vernik sürme aracı ile değil
cila topu ile yüzeye uygulanırlar. Uygulanması uzun zaman aldığı için vernik çeşitlerinin
gelişimi ile ağaç işlerinde uygulama alanı daralmış ancak müzik aletleri yapımında hâlen en
çok tercih edilen bir üst yüzey gerecidir.
Bağlamada en verimli ve doğal sesi gomalak cilası verir. Fakat diğer cilalar kadar

32

dayanıklı değildir.
Gomalak cilası hazırlanırken 1 litre ispirtoya 100 g gomalak konarak eritilir. Tam
erime 2-3 günde gerçekleşir. Ancak iyi ve kaliteli cila eriyiği için cila eriyiğinin 3-4 ay
dinlendirilmesi gerekir. İspirto olarak saf alkol kullanılmalı, saf alkolun bulunmadığı
durumlarda gomalak, piyasada sanayi üretiminde kullanılan alkol değeri düşük mavi ispirto
ile eritilmelidir. Mavi ispirtoyu beyazlatmak için içerisine birkaç damla ozon (çamaşır suyu)
suyu katılır. Bundan başka ispirto ile karıştırılmış gomalak, güneş altında bir süre bırakılınca
rengi açılır.
Cilalama işi üç aşamada yapılır. Her aşamadaki amaç birbirinden farklıdır.


Dolgu cilası

Amaç yüzeyi parlatmak değil, yüzeydeki gözenekleri doldurmak pürüzsüz bir yüzey
elde etmektir. Dolgu cilası, diğer verniklerden önce kullanılan dolgu verniği işlemini görür.
Cilalama işi için cila topu kullanılır (bk, sayfa 19). Cila topu parmak ucu ile değil avuç içi ile
kavranarak gomalak eriyiğine batırılır ve yüzeyde daireler veya sekizler çizecek şekilde
yüzeye sürülür. Zaman zaman cila yapılan yüzeye ponza tozu serpilerek gözeneklerin
dolması sağlanır. Dolgu cilasından önce cila topu ya da bir fırça ile yüzeye elyaf yönünde
ince bir gomalak cilası sürmek faydalıdır. Gözenekler dolmadan yüzeyde parlama oluyorsa
cila eriyiğindeki gomalak oranı azaltılmalıdır. Yani cila eriyiğinin ispirtosu arttırılır.
Dolgu cilasında gözenekler dolmadan yağ kullanılırsa yüzey hemen parlar. Ancak bu
sonuç aldatıcıdır. Ponza tanecikleri birbirlerine ve gözenek çukurlarına yapışmaz. Fazla yağ
kullanılmışsa genleşen yağ gomalak filminin üzerine çıkar. Ciladan önce yüzeye gomalaklı
gözenek macunu sürülmesi, ponza tozu ile yüzey doldurma süresini kısaltır.


Örtü cilası

Amaç cila eriyiği ile yüzeyde örtücü bir film katmanı yapmaktır. Dolgu cilası bittikten
sonra cilanın kuruması beklenir ve yüzeyde dolgu tepecikleri, yüzey fazlalıkları 180-220
numara zımpara ile ıslak zımparalanır. Yüzeyde biriken artıklar temizlenir. Cila topuna bir
miktar ispirto alınarak yüzeye sürülür. Top kuruyuncaya kadar işleme devam edilirse
zımpara izleri giderilmiş ve dolgu katmanı ile örtü cilasının bağlantısı sağlanmış olur.
Buraya kadarki birinci evrede yağ kullanmak sakıncalıdır. Ancak örtü cilasının ikinci
evresinde topa birkaç damla yağ damlatılır. Cila topunun yüzeye yapışmaması için asitsiz ve
reçinesiz mineral yağlardan faydalanılır. Bu amaçla sıvı parafin veya sıvı vazelin kullanılır.
Cila eriyiği ile top kuruyuncaya kadar çalışmaya devam edilir. Kuruyan topun altı
beyazlaşır. Uzun süre kuru cila topuyla çalışmak, ince gomalak filmini çizer, kazır ve bozar.
Topa sık sık cila koymak ve hep ıslak topla işleme devam etmek de hatalıdır. Bu noktaya
dikkat edilmezse kabarma, yanma veya kelleşme adı verilen bölgesel bozulmalar meydana
gelir. Bol cila eriyiği kullanılarak kısa zamanda oluşturulan kalın bir gomalak katmanı
kalitesizdir. Parlak kalmaz ve dayanıklı olmaz. Zar hâlindeki ince katmanların, üst üste
yapışarak yığılmaları sonunda oluşan gomalak filmi, saydam, lekesiz ve dayanıklı olur.
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Resim 3.2: Gomalak cilası uygulaması



Bitirme cilası

Amaç yüzeyde oluşturulan gomalak filmini parlatmak, sıkılaştırmak ve parlaklığın
devamlı olmasını sağlamaktır. Bu sonuç ancak gözenekleri tamamen dolmuş, üzerinde yeteri
kalınlıkta, sertleşmiş gomalak filmi bulunan düzgün, pürüzsüz işlerde gerçekleştirilebilir.
Bitirme cilası, temiz bir cila topu ile inceltilmiş cila eriyiği kullanılarak yapılır. Cila topunun
her tarafının aynı oranda nemlenmesi sağlanır. Önce iri çizgiler hâlinde, yağ ile fazla
bastırılmadan çalışılır. Topun nemi, altındaki gomalak filmi için sakıncalı olmayacak kadar
azalınca basınç arttırılır. Çalışma hızlandırılır. Nemi azalan yani yüzeye gomalak vermeyen
top, altındaki gomalak filmini düzeltir, sıkılaştırır, parlatır ve yüzeydeki yağı yavaş yavaş
alır.

Resim 3.3: Bitirme cilası ile gomalak cilasının yüzeydeki görünümü

Bitirme cilası sonrasında yüzeyde yağ birikmesi varsa cila topunun içine birkaç damla
ispirto damlatarak yüzeyin ovulmasına devam edilir. İspirto yüzeydeki yağ birikintilerini
alır. Topun yüzeyde gıcırtılı sesler çıkarması, üzerindeki yağın tamamen alındığını ve
bitirme cilasının tamamlandığı gösterir. Bitirme cilasından bir iki gün sonra yüzeyde tekrar
yağ görülebilir. Beyaz bez, poliş adı verilen parlatma sıvıları ile nemlendirilerek yüzeye
sürülür. Biraz beklendikten sonra kuru bezle silinerek yüzeyde biriken yağ alınır ve temiz bir
parlaklık verilmiş olur.
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Kusursuz bir gomalak cilasında izler, mavi-yeşil parıltılar bulunmaz. Parlaklık temiz
ve pürüzsüzdür. Gözenekler, çöküntü yapmayacak sıkılıkta doludur.

3.2. İspirtolu Vernik
Doğal ve yapay reçinelerin ispirto vb. sıvılarda inceltilmesi ile hazırlanır. Kuruması
fizikseldir. İnceltici sıvısı buharlaşır ve geride saydam bir katman bırakır. Eskimiş ispirtolu
vernik katmanı, ispirto ile eritilip yüzeyden alınabilir. Bu özellik ispirtolu vernikleri yağlı
verniklerden ayırır. Fırça ile çalışıldığında da özellikle kendini gösterir.
İspirtolu vernik üretiminde, ispirtoda eriyen fenol yapay reçinesi, aldehit reçinesi ve
alkit reçinesinden yararlanılır. İspirtolu vernikler fırça, püskürtme, daldırma tekniklerine
uygun değişik özelliklerde üretilir. Bütün verniklerde olduğu gibi renksiz, yarı saydam ile
renkli ve örtücü türleri vardır. Maun, meşe, ceviz gibi değişik ağaçlara göre renklendirilmiş
özel türleri de vardır. Bunlar ağaca sürüldüğünde hem renklendirir hem de koruyucu bir
katmanla örter. Parlak katman oluşturdukları için ayrıca parlatılmaları gerekmez. İspirtolu
vernik üretiminde en önemli gereç, gomlağın çeşitli türleridir. Doğal reçinelerden aynı
amaçla yararlanılır. Vernik filmini esnek tutmak için, bezir yağı ve Hint yağından
yararlanılır. Kopal ve kolofonyum reçinelerinden hazırlanan ispirtolu vernikler, çabuk
kurudukları ve ucuz oldukları için tercih edilirler.

3.3. Selülozik Vernik
Uçucu olmayan ve katman yapan gereçlerle eritici ve inceltici sıvıların karışımından
oluşan verniklerdir. Vernik yapısının % 25-35’lik bölümü nitroselüloz, reçine ve
yumuşatıcılardan, % 65-75’lik bölümü ise eritici ve inceltici sıvılardan oluştuğundan
yüzeyde % 25-35 oranında katman yapma özelliği taşır. Yaptığı kuruma fizikseldir.
Selülozik tiner kullanılarak vernikli yüzeydeki vernik çıkarılabilir. Tırnak sertliğinde esnek
bir film katmanı oluşturur. Erime derecesi yüksek, ısıya dayanıklı bir katman yapar. Kolay
yumuşamaz. Suya, zayıf asit ve bazlara, eritici ve yağlara dayanımı iyidir. Bütün vernikleme
teknikleri ile uygulanabilen selülozik verniklerin kuruma süresi sıcaklık ve nem oranına göre
farklı zamanlarda gerçekleşir. 20 derece ve % 65 nemli ortamda 20-30 dakikada kurur.
Sıcaklık arttıkça kuruma süresi kısalır. Dolgu, ışıktan koruyucu astar, mat, parlak vernik gibi
çeşitleri vardır. Kullanım esnasında üretici firmanın tavsiyeleri göz önüne alınmalıdır.

Resim 3.3: Selülozik vernik sürülürken
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3.4. Poliüretan Vernik
İki elemanlı bir verniktir. Kimyasal tepkimeli vernikler grubundandır. İnceltici sıvısı
buharlaşırken elemanları kimyasal tepkimeye girer. Dış etkilere oldukça dayanıklı bir film
katmanı oluşturur. Parlak poliüretan verniğin ayrıca parlatılması gerekmez. Astar (dolgu),
renkli, parlak ve mat görüntü veren türleri piyasada bulunmaktadır.

Resim 3.4: Poliüretan vernik galonu

Birinci eriyiği alkid-polyester yapay reçine eriyiğidir. Verniğin temel elemanıdır.
İkinci elemanı desmodur ya da isocyanat adı verilen bir sıvıdır. Piyasada sertleştirici diye
bilinir. Buharları zehirlidir. Solunum organlarını tahriş eder. Bu iki bileşen ayrı kutularda
satılır. Kullanılacağı zaman ihtiyaç kadar belirtilen oranda karıştırılarak poliüretan vernik
eriyiği hazırlanır.
Poliüretan verniğin çeşitli kullanım alanlarına göre değişik türleri vardır. Bağlama üst
yüzeyin işlemlerinde ahşap için üretilen türlerini kullanmak gerekir. Verniğin yüzeyde kalıcı
bölüm oranı % 50’dir. Hemen hemen bütün tekniklerle yüzeye sürülebilir. Sürüldükten sonra
iki üç sat içinde sertleşir. Sertleştiriciyi fazla kullanarak kuruma süresini kısaltmak doğru
değildir. 1m²lik alana bir defada 120 g’dan fazla vernik sürülmemelidir.

3.5. Polyester Vernik
İki elemanlı bir verniktir. Birinci elemanı doymamış Polyester reçinesinin stirol adlı
sıvıdaki eriyiğidir. İkinci elemanı, serleştirici adı verilen organik peroksittir. Meydana
getirdiği kalın vernik katmanı, mekanik ve kimyasal etkilere karşı olağanüstü dayanım
gösterir. Sertleştiricisi ile karıştırıldıktan sonra kimyasal tepkimeye girer. Bu sebeple
hazırlanan verniğin en geç yarım saat içinde tüketilmesi gerekir. Normal çalışma sıcaklığı 20
derece olan verniğin karışım oranı 1/10 dur. ( 1 bölüm sertleştirici + 10 bölüm vernik )
çalışma sıcaklığı 30 derece olduğunda bu oran 1/20 olarak değiştirilmelidir.
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Resim 3.5: Polyester vernik eriyiği

Katman yapma oranı % 94 olan Polyester verniğin uygulandığı ağaç eşyanın nem
oranının % 12’yi geçmemesi verniklemenin kalitesini arttırır. Dikey konumdaki tablaların
verniklenmesinde vernik akıntılarını önlemek için tiks adında bir katkı gereci kullanılır.
Kalın katman yapmadan düşey yüzeylerde 5-10 dakika ara ile iki kat vernik uygulanabilir.
Çalışma ortamında nem oranının % 65’in üzerine çıkması verniklemeyi olumsuz etkiler.
Dökme usulünde % 94 olan katman yapma püskürtme yönteminde % 50-70 oranındadır.
Püskürtme yöntemi dışında en çok uygulanan vernikleme yöntemi dökme yöntemidir. Ancak
bağlamanın verniklenmesinde doğal sünger kullanılır.
Katlar arasında zımpara yapılarak yüzey düzeltilir. Polyester verniğin tozları sert
olduğundan zımparaya yapışmaz. Dolayısı ile zımparayı ıslatmaya gerek yoktur. Kuru olarak
zımparalanabilir.

Resim 3.6: Polyester vernik galonu

İşlemin sonunda bağlama yüzeyine camla kaplanmış gibi net bir görüntü oluşturacak
kadar kalın katman yapılması doğru değildir. Tekne ve sap kısmında 4-5 kat hâlinde ve iyi
zımparalanarak ince bir film tabakası şeklinde oluşturulan polyester verniğini, kapak
kısmında bir kat sürerek var ile yok arasında katman yapmakta fayda vardır. Verniklenen
işlerin kalorifer, soba gibi sıcak ortamların yanında kullanılmaması daha uygundur. Kuruma
süresi 4 saat civarında olan verniğin daha çabuk kuruması için sıcaklığın artması gerekir.
Kurutma işlemi ayrıca morötesi (ultraviyole ) lambalarla yapılmakta ve bu yöntemle yapılan
kurutmalar 2 dakika gibi kısa bir sürede olmaktadır.
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Resim 3.7: Üst yüzey uygulaması ile görünümü güzelleşmiş bir oyma bağlama

Tekniğine uygun olarak uygulanmış bir üst yüzey uygulaması, bağlamanın albenisini
arttırır. Onu çevre etkilerine karşı korurken estetik, sıcak, canlı bir görünüm kazandırır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALIYETI
Önceden hazırladığınız bağlamanın gomalak cilasını uygulayınız.
İşlem Basamakları
 Gomalak
cila
malzemelerini
hazırlayınız.

 Gomalak cila eriyiğini hazırlayınız.

Öneriler
 Kaliteli ispirto ve beyaz gomalak gereci
kullanmaya özen gösteriniz.
 Cila topunun içini yün veya pamuktan
dış kısmını seyrek dokulu kumaştan,
tenis topu büyüklüğünde hazırlayınız.
 1 birim gomalak içerisine 10 birim
ispirto katınız.
 Cila eriyiğini dinlendiriniz.

 Yüzeye bir kat ince gomalak cilası
 Cila topu veya fırça ile sürebilirsiniz.
sürünüz.
 Ciladan önce, gomalaklı gözenek
 Dolgu cilasını uygulayınız.
macunu ile yüzeyi doldurmanız, dolgu
cilası işlemini kısaltacaktır.
 Bağlamayı en az bir gün 18-22º oda
 Kuruması için bekleyiniz.
sıcaklığında bekletiniz.
 Yüzeyi 180, 220
 Yüzey fazlalıkları, dolgu tepecikleri
numara zımpara ile
düzelene kadar zımparalama işlemine
ıslak
olarak
devam ediniz.
zımparalayınız.
 Çalışırken zımparayı sık sık suya
batırarak ıslatınız.
 İspirto ile yüzeyi silerek zımpara izlerini  İspirtoyu cila topu ile sürmeden önce
gideriniz.
yüzeyi kuru bir bez ile siliniz.
 Örtü cilasını yeter miktarda katlar
 Örtü cilasını uygulayınız.
hâlinde atınız.
 Kat aralarında bir iki saat bekleyiniz.
 Tek seferde kalın katman yapmak
yerine, çok seferde ince katmanlar
yaparak gerekli yüzey kalitesini
oluşturunuz.
 Gomalak cila eriyiğini ispirto ile biraz
 Eriyiğe bir iki birim daha ispirto katınız.
daha inceltiniz.
 Yeni bir cila topu hazırlayınız.
 Topun bezi ince ve yumuşak olmalıdır.
 İspirtonun fazlaca ve topun ıslak
 Bitirme cilasını uygulayınız.
kullanılması,
yüzeydeki
gomlağın
kabarmasına sebep olur.
 Yüzeyde yağ birikmesi varsa, topun
içerisine
birkaç
damla
ispirto
damlatınız.
 Topun gıcırtılı sesler çıkartması, bitirme
cilasının tamamlandığını gösterir.

39

 Poliş sıvısı ile polisaj çekerek bağlamayı
parlatınız.

 Parlatma işleminde, fırça rulo takılı
polisaj makinesini kullanmanız daha iyi
sonuç verecektir.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Değerlendirme Ölçütleri
Gomalak cila malzemelerini hazırladınız mı?
Gomalak cila eriyiğini hazırladınız mı?
Yüzeye bir kat ince gomalak cilası sürdünüz mü?
Dolgu cilasını uyguladınız mı?
Kuruması için beklediniz mi?
Yüzeyi 180, 220 numara zımpara ile ıslak olarak zımparaladınız
mı?
İspirto ile yüzeyi silerek zımpara izlerini giderdiniz mi?
Örtü cilasını uyguladınız mı?
Gomalak cila eriyiğini ispirto ile biraz daha incelttiniz mi?
Yeni bir cila topu hazırladınız mı?
Bitirme cilasını uyguladınız mı?
Poliş sıvısı ile polisaj çekerek bağlamayı parlattınız mı?

Evet

Hayır

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 DEĞERLENDIRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

( ) Sentetik ve yağlı vernikler bağlama ailesi sazlarında sıklıkla kullanılırlar.
( ) Gomalak verniği bağlama ailesi sazları ve tüm müzik aletleri için en uygun üst
yüzey gerecidir.
( ) Polyester vernik, yüzeyde en çok katman yapan verniktir.
( ) Çift bileşenli (kompenantlı) verniklerin kullanım fazlası, ana kaba aktarılmaz;
dökülür.
( ) Gomalak cilasının tüm aşamalarında aynı cila topu kullanılmalıdır.
( ) Poliüretan ve Polyester vernikler fiziksel kuruma yapan verniklerdir.

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Üst yüzey işlemlerine hazırlık
1.
Bağlamanın dış yüzeyini sistirelediniz mi?
2.
Kaba zımparalamasını yaptınız mı?
3.
Gerekli yerleri dolgu macunu ile onardınız mı?
4.
Kaba zımparalamayı tekrar yaptınız mı?
5.
Ağaç liflerini nemlendirerek kabarttınız mı?
6.
İnce zımparalamayı yaptınız mı?
7.
Bütün ahşap yüzeyleri tozdan arındırarak temizlediniz mi?
Boya
8.
Su bazlı anilin boyayı hazırladınız mı?
9.
İş parçasını tozdan arındırdınız mı?
10. Yüzeyi renklendirdiniz mi?
Vernik
11. Gomalak cila malzemelerini hazırladınız mı?
12. Gomalak cila eriyiğini hazırladınız mı?
13. Dolgu cilasını uyguladınız mı?
14. Örtü cilasını uyguladınız mı?
15. Bitirme cilasını uyguladınız mı?
16. Poliş sıvısı ile polisaj çekerek bağlamayı parlattınız mı?

Evet

Hayır

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

C
D
A
A
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR



Müzik aletleri yapım atölyeleri



Üniversitelerin enstrüman yapımı bölümleri



Bağlama satışı yapan mağazalar



Boya ve vernik üretimi ve satışı yapan firmalar



İnternette bağlama imalatı ile ilgili siteler
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