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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 521MMI477 

ALAN  Ortopedik Protez ve Ortez  

DAL/MESLEK Ortopedik Protez Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Döverek ġekil Verme 

MODÜLÜN TANIMI  Döverek „‟S‟‟ ve tabanlık Ģekli verme tekniğinin verildiği 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL Bu modülün önkoĢulu yoktur. 

YETERLĠK Malzemeleri tekniğine uygun bir Ģekilde döverek Ģekil 

verebilecektir. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Atölye ortamında döverek  „‟S‟‟ yapmak ve çanak yapmak 

için materyal hazırlayabilecek ve dövme çekiciyle „‟S‟‟ ve 

çanak Ģekli yapabilecek ve metal malzemelerde tekniğine 

uygun gerilim giderebileceksiniz. 
 

Amaçlar: 

1-Döverek „‟S‟‟ Ģeklini vermek için materyal 

hazırlayabileceksiniz 

2-Metali döverek „‟S‟‟ Ģekli yapabileceksiniz 

3-Döverek çanak Ģeklini vermek için materyal 

hazırlayabileceksiniz. 

4-Döverek çanak Ģekli yapabileceksiniz 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Alüminyum eğesi, cetvel, kumpas, dövme çekici 

ve gönye vs.  
 

Ortam: Tesviye odası 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b ) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile Ortopedi Tekniği alanında temel ortopedinin bir parçası olan döverek 

Ģekil vermeyi öğreneceksiniz.  

 

Ortopedi tekniğine; dövme tekniği el becerisi ile ortez ve protez parçalarının 

imalatında yapılmaktadır. Günümüzde teknolojinin geliĢmesi ortopedide kullanılan metal 

malzemelerin hazır halde elde etmek mümkün olmaktadır. Materyali çekiç vb. aletlerle 

dövülmesi suretiyle Ģekil verilmesine dayanan bir tekniktir. 

 

Bu modülün sonunda döverek „‟S‟‟ ve çanak Ģeklini vermeyi, hastadan alınan pozitif 

alçı üzerinde metal aksamının, yan demirler, bantlar, tabanlık, ayak demirlerinin pozitif alçı 

üzerine döverek Ģekil verilmesinde ön alıĢtırma ve pekiĢtirme yapabileceksiniz. 

 

Bu modül ile dövmenin tanımını, döverek Ģekil verme tekniği ile metal malzemeyi 

Ģablona göre    „‟ S ‟‟ , çanak dövmesini öğrenecek ve istenilen Ģekli elde edeceksiniz. 

 

Döverek Ģekil verme, mesleğimizin bir parçası olmasından dolayı bu alanda bilgi ve 

beceri kazanmamız gerekir. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Gerekli atölye ortamı sağlandığında tekniğine uygun olarak Ģablona göre metali 

döverek „‟S‟‟ Ģeklini verebileceksiniz. 

 
 

 

 

Çevrenizde el ile dövülerek metallere Ģekil veren iĢ yerlerini izleyiniz. Ġzlenimlerinizi 

rapor haline getirip öğretmeninize sununuz. 

 

1. DÖVEREK ġEKĠL VERMEK 
 

1.1. Dövmenin Tanımı 
 

Metalleri faydalı bir Ģekle sokmak için çekiç vb. aletlerle dövülmesi suretiyle Ģekil 

verilmesine dayanan bir tekniktir. 

 

Metalleri döverek istenilen Ģekil verme soğuk Ģekil verme iĢlemidir. 

 

1.1.1. Soğuk ġekil Verme 
 

Soğuk Ģekil verme adından da anlaĢıldığı gibi Ģekil değiĢtirecek malzemenin, 

ısıtılmadan bir kuvvet etkisi ile istenilen Ģekle getirilmesi olayıdır. Diğer bir ifade ile 

rekristalizasyon sıcaklığı altında Ģekil değiĢimi gerçekleĢiyor ise soğuk Ģekil değiĢimi, 

rekristalizasyon sıcaklığı üstünde ise sıcak Ģekil değiĢimi adını alır. 

 

Bu iĢlem sırasında oluĢan Ģekil değiĢtirme sıcaklığı yeniden kristalleĢme için gerekli 

olan sıcaklıktan daha düĢüktür. Bu nedenle Ģekil değiĢimi sonunda malzemede pekleĢme 

görülür. Bunun etkisiyle malzemenin Ģekil değiĢtirme direnci artar. Eğer malzeme üzerinde 

uygulanan Ģekil değiĢtirme iĢleminin birkaç kademede yapılması gerekliyse, her defasında 

Ģekil değiĢtirme için gerekli olan kuvvetin arttırılması gerekir. Bu Ģekil değiĢtirme iĢleminde 

arka arkaya yapılan iĢlem sayısı sınırlıdır. Bu sınırı oluĢturan etken, malzemenin Ģekil 

değiĢtirme mukavemetinin devamlı artmasıdır. Birkaç iĢlemden sonra malzeme üzerinde 

büyük zorlamalar meydana gelecektir; buda malzemenin kırılma tehlikesinin artması 

demektir. 

 

Eğer malzeme iĢlem sırasında kırılma sınırına gelecek olursa bu andan sonra iĢleme 

devam etmek için ara tavlama, diğer bir deyiĢle, yeniden kristalleĢmeye müsaade etmek 

amacıyla yumuĢatma tavı uygulanmalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Dövülerek Ģekillendirilen malzeme sertlik kazanır. Dövme iĢlemine devam edilirse 

malzemede çatlamalar oluĢur. Çatlamaları önlemek için malzemenin tekrar tavlanması 

gerekir.  

Dövme talaĢlı imalata göre bir parçanın Ģekillendirilmesinde hem zamandan hem de 

malzemeden kazandırdığı için tercih ediliyor. Fakat artık bunlardan da öte dövmede 

malzemenin lifleri kopmadığından talaĢlı imalata göre daha sağlam yapılı bir hal alır. Yani 

fiziksel özellikleri artar. Bu özellik bilhassa soğuk ve ılık dövmede oluyor. Sıcak dövmede 

malzemenin kristalik yapısı ve lif yapısı tamamen bozulup tekrar oluĢturuluyor. Bu nedenle 

malzemenin lif yapısı ham haldeki gibi bir hal alıyor. Bunda fiziksel özelliklerle ilgili çok 

fazla bir değiĢiklik olmuyor.  

Ilık ve soğuk dövmede ise malzemenin haddede aldığı lif yönleri en uygun Ģekilde 

yönlendirilerek kullanım amacına göre daha sağlam bir yapı elde ediliyor. 

 

1.1.2. Soğuk Dövmenin Üstünlükleri  
 

 Malzeme kaybı yok denilecek kadar azdır. 

 Yüzey kalitesi talaĢlı imalata gerek bırakmaz hatta bazı bölgelerde taĢlanmıĢ 

gibi yüzey çıkar. 

 Mekanik özelliklerinin yükselmesi sebebiyle bu amaçla yapılan ısıl iĢlemlere 

gerek kalmaz. 

 Yalnız soğuk dövme yapılması, parça adetlerinin 10.000 den fazla olursa 

ekonomiktir. 

 

1.1.3. Soğuk Dövme ĠĢlemi AĢamaları 
 

 Parça kesme iĢlemi 

 Gerekirse ısıl iĢlem 

 Kaplama iĢlemi 

 Kalıpta dövme iĢlemi 

 

Parça kesme, testere tezgâhında yapılabildiği gibi makasta da soğuk veya sıcak olarak 

kesilebilir.  

 

Ilık dövme ise parça özelliğine göre belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılır. Daha sonra su ile 

soğutma yapılarak dövme iĢlemi gerçekleĢtirilir.  

 

TalaĢlı imalatta dolu parçalardan talaĢ kaldırılarak son Ģekil elde edilir. Çıkan talaĢlar 

hurdaya verilir. Hem malzeme, hem zaman, hem iĢçilik, hem de talaĢ kaldırmak için 

kullanılan enerji, kesiciler ve tezgâh boĢuna gider. Fakat bu iĢ eğer soğuk dövme yoluyla 

yapılabiliyorsa bunların çoğunu kaybetmiyoruz. Çünkü soğuk dövmede hem ölçüler hem de 

yüzeyler yüksek hassasiyetle elde edilir. Parçalar çok az bir talaĢlı imalatla kullanıma 

hazırdır. 

 

Mesela: bir parçanın CNC tezgâhında talaĢlı imalat için 1000g malzeme kullanılıp 2 

dakika gibi bir sürede imal edilirken, soğuk dövme ile bu iĢ 300g malzeme ile 15 saniyede 

üretilebilir. 
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Soğuk dövmede, genellikle bütün metaller, az karbonlu çelikler, alaĢımlı çelikler, 

bakır,alüminyum dövülebilir. 

 

1.2. Metal Malzemeler 
 

Ortopedi tekniğinde en çok kullanılan metal malzemeler alüminyum,bakır,pirinç,bronz ve 

çelik tir. 

 

1.2.1. Alüminyum 

Alüminyum hafif metaller gurubuna giren ve teknik alanda çok kullanılan bir metaldir. 

Özgül ağırlığı 3.8 g/cm
3
‟den küçük olan elemanlar hafif metaller grubuna girer. Hafif 

metaller sınıfında alüminyum, magnezyum, potasyum, lityum ve berilyum bulunur. 

Bunlardan özellikle alüminyum ve magnezyum en önemlileridir. 

 

Alüminyumun  önemli olmasının sebebi hafif olmasıdır. Ayrıca yüksek elektrik ve ısıl 

iletkenliği atmosferik dayanıklılığı, imal kolaylığı ve diğer metaller ile yüksek çekme 

mukavemetine sahip alaĢımlar oluĢturabilmesi diğer önemli hususlardır.  

 

Alüminyum doğada bol bulunduğu için kullanılma sahaları çoktur. Bütün metallerde 

yaygın olana yer kabuğunun %15‟ini (Al20
3
)olarak oluĢturmaktadır. 

 

Alüminyum kaynak, sıcak ve soğuk lehim veya mekanik bağlanma usulleri ile kolayca 

birleĢtirilebilmektedir. Alüminyum diğer metallerde kullanılan cihazlar ve teknikle 

birleĢtirme yöntemini belirleyen faktördür. 

 

Ortopedi tekniğinde kullanılan alüminyum alaĢımı genelde %4,1 bakır, %8 

magnezyum, %0,5 silisyum ve %0,7 manganez içeren dural‟dir(sert alüminyum).500 

santigrat derecenin üzerinde ısı ile iĢlenir ve bu sıcaklıkta bekletilir. Ardından soğutmaya 

tabi tutulur (su verilir) ve oda sıcaklığında yaklaĢık 4 gün süreyle (yada 165 santigrat 

derecede ve 10 saat) sertleĢmeye bırakılır. 

 

Isıyla iĢleme tabi tutulmuĢ dural‟in çekme kuvveti,400 N/ mm2‟dir.Fakat bakırın 

varlığı, korozyon mukavemetini azaltır ve bu nedenle de korozyon mukavemetini artırmak 

için ince bir saf alüminyum tabakasıyla kaplanır. 

 

1.2.2. Bakır ve AlaĢımları 
 

Bakır(cu), ergime noktası yaklaĢık 1083 santigrat derece ve özgül ağırlığı 8,9 kg/dm3 

olan kızıl renkli bir metaldir. Bakır kolay Ģekillendirilebilir, ısı ve elektrik iletkenliği 

yüksektir. Bakır endüstride saf olarak kullanıldığı gibi alaĢım olarak da yaygın 

kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan bakır alaĢımları pirinç ve bronzdur. 
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1.2.3. Pirinç 
 

Bakır; çinko ile yaptığı alaĢıma pirinç denir. Sarı renkte olan pirinç süsleme iĢlerinde 

ve lehimleme iĢlerinde kullanılır. 

 

1.2.4. Bronz (Tunç) 
 

Bakırın kalay ile yapmıĢ olduğu alaĢımdır. Bronz malzemeler heykelcilikte, burç ve 

yatak yapımında yaygın olarak kullanılır. 

 

1.3. Dövme El Aletleri 
 

Çekiçler, dövme, doğrultma, perçinleme v.b iĢlerinde kullanılan el takımlarıdır. Takım 

çeliğinden dövülerek veya preslenerek yapılır. Taban  ve uçları sertleĢtirilerek kullanılır. 

 

1.3.1. Kaportacı Çekici 
 

 
 

Resim 1.1: Kaportacı çekici 

 

1.3.2. Kuyruklu Çekiç 
 

 
 

ġekil 1.1: Kuyruklu çekiç 

 

1.3.3. Kabartma Çekici 
 

 
ġekil 1.2: Kabartma çekici 
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1.3.4. Alman Çekici 
 

Soğuk Ģekillendirme iĢlemlerinde kullanılan ve tesviyeci çekici olarak ta kullanılan ve 

tesviye edici olarak ta adlandırılan alman çekiçleri sıcak Ģekillendirme iĢlemlerinde de 

kullanılmaktadır (ġekil 3). 

 

 
 

ġekil 1.3: Alman çekici 

 

DĠKKAT! 

 

Modül ile birlikte, farklı kaynaklarda ve Ġnternet ortamında ilgili sitelerde „‟Metal 

Teknolojileri „‟ ve „‟Soğuk ġekillendirme‟‟ alanında merak ettiğiniz konular ile ilgili daha 

ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. 

 

1.4. Kesme Makineleri  
 

TalaĢ kaldırarak kesme yapan kesme makineleri hakkında kısa bilgi verilecek ve 

ileriki konularda detaylı olarak incelenecektir. Kesme makine çeĢitleri Ģunlardır:  
 
 Hidrolik testere makinesi  

 Tepsi testere makinesi  

 ġerit testere makinesi 

 Kollu profil kesme makinesi  

 Disk zımpara makinesi  
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1.4.1. ġerit Testere Makinesi  

 
Ġçi dolu malzeme ile profillerin kesilmesinde kullanılır Gücünü motordan alır ve 

dönerek kesme iĢlemi yapar. Bu tip makineler yatay ve düĢey konumlu olarak imal edilir. 

(Resim 2)  
 

 
 

Resim 1.2: ġerit testere makinesi ve Ģerit bıçağı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Döverek “S” Ģeklini vermek. 
 

ġerit levhayı hazırlarken daha önceki modül bilgilerinden ve aĢağıdaki açıklamalardan 

faydalanarak istenilen ölçülerde alüminyum levhayı kuyruklu çekiç ile döverek „‟S‟‟ Ģeklini 

almasını sağlayınız.  

 

 
  

 

Kullanılacak Malzemeler: 

 

Alüminyum Levha: 250x20x4mm 

 
Kullanılacak Aletler: 

 

Alüminyum eğesi, örs, eğe fırçası, kuyruklu çekiç, kulaklık, çekiç 500 g, kumpas, 

kollu makas, çelik cetvel, gönye. 

 

ĠĢlem Sırası: 

 

1. Alüminyum levhadan kollu makas veya Ģerit testere ile 250x20x4 mm ebadında bir 

Ģerit kesiniz. 

2. Levhayı keserken malzemenin hadde yönüne dikkat ediniz. 

3. Levhanın tam ortasından bir eksen çizgisi çiziniz. 

 

                                                                                                            ġablon 

                                     Dövülecek kısım 2 

 

                                                                                                                                      

Alüminyum parça 

 

 

                          Dövülecek kısım 1 

 

4. Verilen Ģablon resmin de ortasından bir eksen çizgisi çiziniz. 

5. Kulaklık takınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 10 

6. “S” verilecek yerin dıĢ kısmından kuyruklu çekiç ile hafif darbelerle malzemeyi 

dövmeye baĢlayınız. 

 
 

Çekiç kuyruğuyla devamlı Ģeritlerin kenarlarını dövünüz. 

 

 Çekiç kuyruğu 70 º – 80 º açı ile tutulmalıdır. 

 

 
 

7. Dövme esnasında daha önce çizilen eksen çizgilerinin devamlı surette üst üste 

gelmesine dikkat ediniz. 
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8. Önce 1 no‟lu eğimi sonra 2 no‟lu eğimi resme göre döverek iĢlemi tamamlayınız. 

 

 
 

9. Bu iĢlemleri yaparken parçayı devamlı resim üzerine koyarak kontrol yapınız. 

Kavisler çizimdekilere uymalıdır. 

 

  
 

 

10. Parçanın bütün kenarlarını ölçüsüne göre eğeleyerek çapaklarını temizleyiniz. 

 

 
 

11. Bu iĢlem sırasında Ģu noktalara dikkat edilmelidir: 

 

 Son olarak iĢlendiğiniz parçanın kenarlarını yine ölçüye göre eğeleyin ve çapakları 

temizleyiniz, 

 Öğrenci numaranızı damga sayıları ile parçanın orta bölümüne damgalayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Alüminyum levhayı keserken hadde yönüne dikkat ettiniz mi?   

2. Malzemeye uygun eğe seçimi ve çekiç seçimi yaptınız mı? 
  

3. Eğeleme, çapakları temizleme ve kenarları düzgün biçimde 

iĢlediniz mi? 

  

4. Levhanın tam ortasından bir eksen çizgisi çizdiniz mi? 
  

5. Dövülecek kısımları iĢaretlediniz mi? 
  

6. Döverken kulaklık taktınız mı? 
  

7. Alüminyum levhayı „S‟ Ģablon üzerine koyarak devamlı kontrol 

ettiniz mi? 

  

8. Döverken çekiç tutma açısına ve darbe izlerinin aynı olmasına 

dikkat ettiniz mi? 

  

9. Çekiç darbelerinin düzgün olmasına dikkat ettiniz mi? 
  

10.  Alüminyum parçasının kenarlarını (Ģekle uygun)ölçüsüne göre 

düzgün yuvarladınız mı? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Döverek Ģekillenen malzeme sertlik kazanır? 

2. (   ) Döverek soğuk Ģekillendirme yapılması 10000 den fazla olursa ekonomiktir? 

3. (   ) Ortopedi tekniğinde kullanılan alüminyum alaĢımı genelde %4.1 bakır,%8 

magnezyum,%0,5 silisyum ve %0,7 manganez içeren duralüminyumdur. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

4. „‟ S ‟‟ dövme iĢlemi hangi çekiçle yapılmalıdır? 

A) Yuvarlak dövme çekici  

B) Kabartma çekici  

C) 500 gramlık normal çekiç  

D) 1000gr‟lık dövme çekici 

E) Kuyruklu çekiç 

 

5. Dövme iĢlemlerinde kullanılan el aletleri hangi metalden yapılmıĢtır? 

A) HSS  

B) Paslanmaz çelik  

C) Takım çeliği 

D) Alüminyum 

E) Pirinç 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi soğuk dövme iĢleminin aĢamalarından değildir?  

A) Parça kesme iĢlemi 

B) Gerekirse ısıl iĢlem 

C) Kaplama iĢlemi 

D) Kalıpta dövme iĢlemi 

E) Isıtarak dövme iĢlemi 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Gerekli atölye ortamı sağlandığında tekniğine uygun olarak metal malzemelere 

gerilim giderme iĢlemi uygulanacaktır. 

 

 
 

 

 Çevrenizde el ile dövülerek metallere Ģekil veren iĢ yerlerini izleyiniz. 

 Ġzlenimlerinizi rapor haline getirip öğretmeninize sununuz. 

 

2. GERĠLĠM GĠDERME 
 

Demir ve demir dıĢı metallere uygulanır, talaĢlı iĢlem, soğuk Ģekillendirme ve kaynak 

gibi ön imalat iĢlemleri ile meydana gelen iç kalıcı gerilimleri gidermek amacındadır. Bunlar 

uygulanmaz ise daha sonraki iĢlemler kabul edilemeyecek çarpılmalara neden olabilir 

ve/veya malzeme kullanımda gerilim korozyon çatlamaları gibi problemlerle karĢılaĢabilir. 

ĠĢlem, malzeme yapısından veya mekanik özelliklerinde belirgin bir değiĢiklik amaçlamaz ve 

bu nedenle nispeten düĢük sıcaklıklarla sınırlıdır. 

 

Karbon çelikleri ve alaĢımlı çeliklere iki çeĢit gerilim giderme uygulanabilir: 

(1) 150-200 Santigrat derecede iĢlem, setleĢtirme sonrası sertliği belirgin olarak 

değiĢtirmeden yüksek gerilimleri giderir.(Örnek: semente edilmiĢ parçalar, rulmanlar v.s). 

(2) 600-680 C de iĢlem tam bir gerilim giderme sağlar. (Örnek: kaynak, talaĢlı iĢlem 

v.b. sonrası ) 

 

Demir dıĢı metaller alaĢım tipi ve durumuna göre geniĢ ve sıcaklık aralığında gerilim 

giderme iĢlemine tabi olur. YaĢlandırma iĢlemi görmüĢ alaĢımlarda gerilim giderme 

sıcaklıkları yaĢlandırma sıcaklığı altındaki sıcaklıklarla sınırlıdır.  

 

Östenitik paslanmaz çelikler 480 C altında veya 900 C üzerinde gerilim giderilirler, 

ara sıcaklıklarda stabilize olmamıĢ veya düĢük karbonlu çeliklerin pas dayanımı azalır. 900 

C üzerindeki sıcaklıklar genellikle tam çözelti tavlarıdır. 

 

2.1. Normalizasyon 
 

Bazı mühendislik çeliklerine uygulanan normalizasyon iĢlemi malzemelerin ilk 

durumuna göre bunları yumuĢatır, sertleĢtirir veya gerilimlerini giderir. ĠĢlemin amacı 

döküm, dövme veya haddeleme gibi ön iĢlem etkilerinden kaynaklanan mevcut homojen 

olmayan yapıyı talaĢlı/talaĢsız iĢlenebilirlik için iyileĢtirmek veya bazı ürünlerde gerekli son 

mekanik özellikleri karĢılaması içindir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Asıl amaçlarından biri de Ģekillendirme sonrası çeliğin yapısını düzelterek bir 

setleĢtirme iĢlemine tatmin edici bir tepki vermesini sağlamaktır ( Örnek: Ölçüsel stabilitiye 

yardımcı olmak için)  

 

Normalizasyon iĢlemi uygun bir çeliğin tipik olarak 830-950 C aralığında ısıtılması, 

(sertliĢebilen çeliklerin sertleĢtirme sıcaklığı veya üzeri, sementasyon çelikleri için 

sementasyon sıcaklığı üzeri) ve sonra havada soğutulmasıyla meydana gelir. 

 

Isıtma da genellikle açık atmosferde yapılır, bu nedenle tufal veya dekarbürüzasyon 

tabakalarını kaldırmak için daha sonra talaĢlı iĢlem veya yüzey tamamlama iĢlemleri 

gereklidir. 

 

Havada sertleĢen çelikler çoğu kez normalizasyon sonrası yapıyı yumuĢatmak ve/veya 

iĢlenebilirliği arttırmak için “meneviĢlenir” (kritik sıcaklık altı tavlama). 

 

Genel olarak normalize yapılmayan çelikler; havada soğutma sırasında belirgin olarak 

sertleĢebilen çelikler (Örnek: Birçok takim çelikleri ), veya yapısal yarar sağlamayan veya 

uygun olmayan yapı ve mekanik özelliklerle sonuçlanan çeliklerdir (Örnek: Paslanmaz 

çelikler). 

 

2.2. Tavlama 
 

Tavlama iĢleminin asıl amacı malzeme sertliğini düĢürmek ve sonraki üretim 

operasyonlarının geliĢimini kolaylaĢtırmaktır. Tavlama çoğunlukla döküm, dövme veya 

haddeleme sonrası malzemelerin yapılarını dikkatle kontrol altında tutarak, yumuĢatmak ve 

kalıcı gerilimleri minimize etmek, iĢlenebilirliği iyileĢtirmek ve tokluğu arttırmak için 

kullanılır. Birçok takım ve paslanmaz çelikler gibi bant halindeki çeliklerin çoğu tavlanır 

(Resim2.6.1). 

 
 

Resim 2.1: Tabanlık tavlama 

 

2.2.1. Alüminyum Parça Tavlama 
 

Alüminyumda sertleĢme, dövme esnasında çıkan yüksek bir tınama ile kendini 

gösterir. Kuru sabun ile iĢ parçası üzerine birçok çizgi çekilir. Malzemeyi bir bunsen 

lambası, Ģallama ya da fırında sabun çizgilerinin rengi kahverengiden siyaha kadar bir renk 

tonu alana kadar, her tarafı düzgün ısıtın. Renk gerçekleĢtiği anda, malzemeyi soğuk suya 

sokun. Böylece malzeme tavlanmıĢ olur. 
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Bunu takiben, hemen dövmeye devam ediniz. 

 

2.2.2. Pirinç Levhada 
 

Malzemeyi, koyu viĢne kırmızı rengi alıncaya kadar ısıtın. 

 

2.2.3. Çelik Levhada  
 

Çelik levhanın tavlanmasına gerek yoktur. 

 

Demir-dıĢı metalar de tavlanır. Tavlama iĢlemi olarak adlandırılan birkaç değiĢik 

iĢlem vardır. 

 

 Tam tavlama; çeliklerde yüksek sıcaklıklara tavlanarak (tipik olarak 830-950 
0
C) daha sonra oda sıcaklığına yavaĢ soğutma ile uygulanır. Demir dıĢı metaller 

her alaĢıma uygun sıcaklıkta tam tavlamayla yumuĢatılır ve yapıları rafine 

edilir. 

 Ġsotermal/dönüĢüm tavlaması: Çelikleri tam tavlama sıcaklığına ısıtma, bir 

ara sıcaklığa soğutma(tipik olarak 550-700 
0
C) ve dönüĢümün yavaĢ olması için 

uzun bir süre bekletme, daha sonra oda sıcaklığına soğutmayla uygulanır. 

 Ġnterkritik tavlama: Çeliklerin kimyasal bileĢimlerine göre tam tavlama 

sıcaklığı altına ısıtma (tipik olarak 723-910 
0
C), ile uygulanır. Oda sıcaklığına 

soğutmadan önce parçalar uzun bir süre bekletilir. 

 Kritik altı tavlama: Çeliklerde tipik olarak 650-720 
0
C de uygulanır, oda 

sıcaklığına soğutma öncesi uzun süre bekletilir. 

 HomojenleĢtirme tavı. Demir ve demir dıĢı metallere uygulanabilir, malzeme 

yapısındaki yığılmaları (segregasyonları) kırmak için uygulanan uzun süreli 

yüksek sıcaklıkta bekletme iĢlemidir. 

 Çözelti tavlaması; genel olarak 1010-1150 
0
C‟lerde östenitik paslanmaz 

çeliklere uygulanır. Stabil olmayan kalitelerde iĢlemi hızlı soğutma veya su 

verme iĢlemi takip etmelidir. Üretim sırasında yumuĢatma amacıyla veya pas 

dayanımı optimize etmek için (örneğin kaynak sonrası) uygulanır. 

 

2.3. Yararları Nedir 
 

Gerilim giderme, normalizasyon veya tavlama iĢlemlerinin hepsi metalleri ve 

alaĢımları daha sonraki iĢlemlere veya amaçlanan kullanım Ģartlarına hazırlar. Malzemelerin 

kolaylıkla iĢlenme kabiliyetini kontrol eder, serviste çarpılmalarını önler, çatlama veya 

yarılma olmadan Ģekillendirilmelerini sağlar, minimum çarpılmayla sertleĢme veya 

sementasyonu sağlar veya paslandırıcı ortamlara dayanımını yükseltir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

1. Döverek ve gerilimini alarak alüminyum çanak yapmak. 

 

 
 

Kullanılacak Malzemler : 

 

Alüminyum levha: 100x100x2 mm 

 

Kullanılacak Aletler : 

 

Alüminyum Eğesi, Eğe Fırçası, Kulaklık, Çekiç 200-500gr, Zımpara, Çelik Cetvel, 

Kabartma Çekici, Pergel. 

 

ĠĢlem Sırası : 

 

1. Alüminyum Levhadan 100x100 ölçülerinde bir parça kesiniz. 

 

 
 

2. Eksenlerini kurĢunkalemle çizerek levhanın merkezini bulunuz, 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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3. Pergeli 100 mm açarak merkezden bir daire çiziniz. 

 
 

 
 

4. Daire dıĢında kalan fazlalıkları kollu makas ile kesiniz. 

 

 
 

5. Elde edilen dairesel malzemenin kenarlarını çizgiye göre eğeleyerek ve 

zımparalayarak düzeltiniz. 

 

Not: Malzemenin kenarları iyi zımparalanmazsa dövme sırasında oluĢan çatlaklardan 

yırtılmalar olacaktır. 

 

6. Dövme iĢlemini malzemenin ortasından baĢlayarak dairesel bir Ģekilde kenarlara 

doğru yapınız, 
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 Malzemeyi döverken dikkat edilecek noktalar 

 

 Malzemenin her bölgesini düzgün bir Ģekilde dövünüz. 

 

  
 

 Malzemenin kenarlarını dövünüz. 

 

 
 

 Eğrilik durumunda uygun yerinden döverek düzeltiniz. 
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 Elde edilen yarım kürenin kenar düzgünlüğünü karton Ģablon ile kontrol 

ediniz.  

 

            
 

7. BitmiĢ olan yarım kürenin kenarlarını zımpara ile düzeltiniz. 

 

8. Eğer malzeme dövmeden dolayı çok sertleĢmiĢse malzemenin tavlanması gerekir. 

 

 Tavlama/Gerilim giderme iĢleminin yapılması 

 

 Öğrenim faaliyeti 1‟de öğrendiğiniz Ģekilde malzemeyi tavlama/gerilim 

giderme iĢlemini yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (    ) Karbon çelikleri ve alaĢımlı çeliklere iki çeĢit gerilim giderme uygulanabilir. 

2. (  ) Östenitik paslanmaz çelikler 480 C altında veya 900 C üzerinde gerilim 

giderilirler. 

3. (    ) Normalizasyon iĢlemi uygun bir çeliğin tipik olarak 330-450 C aralığındadır. 

4. (   ) Normalizasyon iĢlemi için pirinç malzeme koyu viĢne kırmızı rengi alıncaya kadar 

ısıtılır. 

5. (  ) Alüminyum çanak yapımında dövme iĢlemine iĢ parçasının dıĢ kenarından 

baĢlanır. 

6. (     ) Tavlama, metallere daha sonraki iĢlemlere ve amaçlanan kullanımlara hazırlar. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

7. Demir ve demir dıĢı metallere uygulanır. Yapılamazsa malzeme kullanımda gerilim ve 

korozyon çatlamaları gibi sorunlar ortaya çıkar.Bu yapılan iĢlemin adını aĢağıdaki 

seçeneklerden hangisi tanımlar? 

A) Tavlama 

B) Gerilim giderme  

C) Oksitleme  

D) Hiçbiri 
 

 

8. Genellikle ısıtılma iĢlemi açık atmosferde yapılır. Amaç, döküm, dövme veya 

haddeleme gibi ön iĢlem etkilerinden kaynaklanan mevcut homojen olmayan 

talaĢlı/talaĢsız iĢlenebilirlik için iyileĢtirmek ve ürünlerde gerekli olan mekanik 

özellikleri karĢılaması için yapılan iĢlemdir. Bu ifadeyi aĢağıdaki seçeneklerden 

hangisi tanımlar? 
 

A) Gerilim giderme   

B) Kopma deneyi  

C) Tav banyosu  

D) Normalizasyon 

 

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 Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Gözlenecek DavranıĢlar Evet Hayır 

1. Verilen ölçülere göre Ģablon çıkardınız mı?   

2. ĠĢleme uygun metal malzeme seçtiniz mi? 
  

3. Metal hadde yönüne dikkat ettiniz mi? 
  

4. Metal düzgün eğeleyerek dövme iĢlemine hazır hale getirdiniz mi? 
  

5. Dövme esnasında malzeme çok setleĢtiğinde yüksek bir tınlama 

sesi çıkardı mı? 

  

6. Malzemeyi tavlamadan önce sabunla üzerine birçok çizgi çizdiniz 

mi? 

  

7. Parçayı tavlama yaparken her tarafını düzgün ısıttıktan sonra renk 

değiĢimini gördünüz mü? 

  

8. Parça renk değiĢiminden sonra soğuk suya soktunuz mu? 
  

9. Malzeme üzerinde çatlak ve delik olup olmadığına baktınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz “Evet”ler 

kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır”larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. 

Tamamı Evet ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1‟iN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 C 

5 C 

6 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 CEVAP ANAHTARI 
 

 1 Doğru 

 2 Doğru 

 3 YanılıĢ 

 4 Doğru 

 5 YanılıĢ 

 6 Doğru 

 7 A 

 8 A 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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