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Elde birleĢtirme yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağladığında bu modülle düzgün, ölçüsünde,
kurallara uygun olarak elde birleĢtirme yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Uygun el aleti kullanarak ahĢap malzemeye düzgün,
ölçüsünde, kurallara uygun olarak en birleĢtirme
yapabileceksiniz.
2. Uygun el aleti kullanarak ahĢap malzemeye düzgün,
ölçüsünde, kurallara uygun olarak boy birleĢtirme
yapabileceksiniz.
Donanım: ġerit testere makinesi, planya makinesi, daire
testere makinesi, yatay freze makinesi, yatay delik makinesi,
vurma ve bağlama aletleri, matkaplar, iĢ tezgâhı, iĢ parçası,
ölçü, kontrol ve markalama aletleri
Ortam: Mobilya makine atölyesi
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı alanı iĢlevsel değerleri ile mekânların kullanıĢlığını,
estetik değeriyle de yaĢadığımız ve çalıĢtığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam
hâline gelmesini sağlar. Bu alan, sanatı ve tekniği birleĢtirerek ürün ortaya çıkarır.
Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı alanında temel becerilerin oluĢturacağı elde
birleĢtirmeler, mesleğin en önemli yapı taĢlarındandır. Bu modülde göreceğiniz en ve boy
birleĢtirmeler meslek hayatınız boyunca karĢılaĢacağınız temel birleĢtirmelerdir. ĠĢte bu
yüzden bu birleĢtirmelerin yapım tekniklerini iyice kavrayarak ve uygulama yaparak el
becerinizi geliĢtirmelisiniz. Ayrıca bu birleĢtirmeleri yaparken bütün el aletlerini tanımıĢ ve
kullanımını da öğrenmiĢ olacaksınız.
Bu modülde göreceğiniz en birleĢtirmelerini; ahĢap yer döĢemeleri, ahĢap duvar
döĢemeleri, tavan döĢemeleri ve masif tablaları hazırlamada; boy birleĢtirmelerini ise
standart kereste ölçülerinden daha uzun yapılan masif iĢlerin elemanlarını eklemede,
doğramacılıkta ve merdiven korkuluklarını yapmada kullanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1

Uygun el aleti kullanarak ahĢap malzemeye düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun olarak
en birleĢtirme yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Bölgenizde bulunan iĢletmelerde uygulanan en birleĢtirme çeĢitlerini öğreniniz.



Ġnternet sitelerinden mobilya imalatı ve ahĢap doğramada kullanılan en
birleĢtirme çeĢitlerini araĢtırınız.



Ders

öğretmeninden

aldığınız örnek temrinleri, iĢleri

inceleyiniz ve

öğrendiklerinizi kurallarına göre uygulayınız.

1. EL TAKIMLARI ĠLE EN BĠRLEġTĠRME
YAPMA
Mobilya ve doğramacılıkta geniĢ tablalar iki veya daha çok parçanın yan yana getirilip
çeĢitli yöntemlerle birleĢtirilerek yapıĢtırılması sonucunda elde edilir. Bunun nedeni; ahĢabın
çalıĢmasından dolayı oluĢabilecek Ģekil değiĢikliğini en alt seviyede tutarak tablanın düzgün
doğrultuda kalmasını sağlamaktır. Mobilya üretiminde kullanılan birleĢtirmelerin tümü
mobilya üretim sistemine göre değiĢiklik göstermektedir.
En birleĢtirmeler ahĢap yer döĢemeleri, lambriler, tavan döĢemeleri, masif tablaların
hazırlanması gibi yerlerde kullanılır. Ġki ağaç yan yana birleĢtirilirken iç ağaç – iç ağaca, dıĢ
ağaç dıĢ ağaca gelmelidir. Bu iliĢkilere dikkat edilmezse dıĢ ağaç iç ağaca göre tutkalı daha
fazla emdiğinden ve daha fazla çalıĢtığından dolayı birleĢtirme verimli olmayacak ve
zamanla kamburlaĢıp ek yerleri açılacaktır.

Resim 1.1: Ġki parçanın yan yana birleĢtirme iliĢkisi

ġekil 1.1: En birleştirmede iĢ parçalarının yan yana dizilişi
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1.1. ÇeĢitleri
Masif tahtaların yan yana eklenmesinde en çok aĢağıdaki birleĢtirme metotları
kullanılır:







Düz en birleĢtirme
Lambalı en birleĢtirme
Yabancı çıtalı kiniĢli en birleĢtirme
KiniĢli en birleĢtirme (erkekli- diĢili)
Kavelalı en birleĢtirme
Yabancı zıvanalı en birleĢtirme

1.2. Uygulama Teknikleri
1.2.1. Düz En BirleĢtirme
Bu birleĢtirmede ağaç sularının birbirine paralel olması, iç ağaç iç ağaca, dıĢ ağaç dıĢ
ağaca yani öz öze, yalancı ağacın da yalancı ağaca gelmesine dikkat edilmelidir.
Kendi renginde verniklenecek ve ağaç desenleri görünecek iĢlerin tahtaları dizilirken
renk ve desenleri birbirine benzeyenler yan yana konulmalıdır.
ĠĢ parçalarına tutkallamadan önce numara verilir ve iĢaretlenir. Bundan sonra her iki
cumbaya tutkal sürülerek iĢkence ile sıkıĢtırılır.


ĠĢlem sırası

Parçanın rende ile yüz ve cumbası rendelenir.

Parça yüzeyi ve cumbasının gönye ile kontrolü yapılarak yüz cumba
iĢaretleri konur.

Resimdeki ölçülere göre parçanın geniĢlik ve kalınlık markalanması
yapılır.

Yapılan markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığı çıkarılır.

Parça boyu testere ile iki eĢit parçaya bölünür.

Ġki parça cumba cumbaya alıĢtırılır ve yüz iĢareti konur.

BirleĢtirilen iki parçanın maktaları rendelenerek perdah edilir.

Resim 1.2: Düz en birleĢtirme
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1.2.2. Lambalı En BirleĢtirme
Esas ölçülerinden 4–5 cm uzun olarak kesilen tahtaların bir yüzü ile bir cumbası
rendelenir. Sonra 1–2 mm fazla olarak geniĢlikleri ve kalınlıkları çıkarılır. Düz birleĢtirmede
olduğu gibi uygun tahtalar yan yana dizilir, numaralanır ve cumbaları birbirlerine alıĢtırılır.
Sonra kenar tahtalarının yalnız bir cumbasına arada kalan tahtaların ise her iki cumbasına
elde düztaban rende ile lamba açılır.
Bundan sonra tahtalar birbirine tutkallanarak istenen geniĢlikte tablalar elde edilir. Bu
birleĢtirmede tutkallama yüzeyi düz birleĢtirmeden % 50 daha fazladır.
ĠĢlem sırası

Parçanın rende ile yüz ve cumbası rendelenir.

Parça yüzeyi ve cumbasının gönye ile kontrolü yapılarak yüz cumba
iĢaretleri konur.

Resimdeki ölçülere göre parçanın geniĢlik ve kalınlık markalaması
yapılır.

Yapılan markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığı çıkarılır.

Parça boyu testere ile iki eĢit parçaya bölünür.

Ġki parça cumba cumbaya alıĢtırılır ve yüz iĢareti konur.

AlıĢtırılan cumbalara ġekil 1.1‟de olduğu gibi lamba markalaması yapılır.

Düztaban ile lambalar açılır ve parçalar birbirine alıĢtırılır.

BirleĢtirilen iki parça ölçülerine göre rendelenerek perdah edilir.

K/2 K/2
K



K/2

K/2

ġekil 1.2: Lambalı en birleĢtirme markalaması

Fakat bu birleĢtirme, yabancı çıtalı ve kendinden çıtalı birleĢtirmeler kadar iyi
olmadığı için daha çok ahĢap binalarda tavan ve taban döĢemelerde kullanılır. Tahtalar
çektiği zaman aĢağı ses ve toz geçirmesine de engel olur.

Resim 1.3: Lambalı en birleĢtirme ve lamba açma rendesi (düztaban)
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1.2.3. Yabancı Çıtalı KiniĢli En BirleĢtirme
Bu birleĢtirme biçimi düz ve lambalı birleĢtirmeye göre daha sağlam olduğu için
küçük iĢletmelerde çok rağbet gören bir birleĢtirme türüdür. Parçaların boyları toleranslı
olarak kesildikten sonra kalınlık ve cumbaları çıkarılan tahtalar yan yana dizilir ve
numaralandırılır. Cumbalar birbirine düz olarak alıĢtırıldıktan sonra ortalarına parça
kalınlığının 1/3‟ü geniĢliğinde ve 1/2‟si derinliğinde kiniĢ açılır.
Çıta dar ve ince bir ağaç parçasıdır. Açılan kiniĢlere, elyaf yönü birleĢme yüzeylerine
dik gelecek Ģekilde yerleĢtirilirse daha sağlam bir birleĢtirme yapılmıĢ olur. Böylece, dönme
ya da bükülmeye karĢı dayanıklılığı artırarak birleĢtirmeyi sağlamlaĢtırır.
Çıtanın elyaf yönündeki boyu, her iki parçaya açılan kiniĢ derinliklerinin toplamından
1 mm eksik olur. Genelde seri üretim yapan yerlerde ahĢap çıta yerine kontrplak
kullanılmaktadır.


ĠĢlem sırası

Parçanın rende ile yüz ve cumbası rendelenir.

Parça yüzeyi ve cumbasının gönye ile kontrolü yapılarak yüz cumba
iĢaretleri konur.

Resimdeki ölçülere göre parçanın geniĢlik ve kalınlık markalanması
yapılır.

Yapılan markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığı çıkarılır.

Parçalanarak kiniĢ rendesi ile kiniĢ açılır.

Parça boyu testere ile iki eĢit parçaya bölünür.

Yabancı çıta hazırlanıp parçanın birine takılır.

Ġki parça birleĢtirilerek ölçülerine göre rendelenip perdah edilir.

ġekil 1.3: Yabancı çıtalı en birleĢtirme markalaması

Kapı ve lambri tablalarında ya da sağlamlığın önemli bir faktör olmadığı yerlerde
kullanıldığı zaman; elyaf, genellikle çıta yönündedir.
Tutkallamadan geniĢ yüzeyler elde edilmek istenen iĢlerde, çıtanın elyaf yönü
tahtaların elyaf yönünde hazırlanmalıdır.
Bu birleĢtirmede kiniĢler iĢletmenin olanaklarına göre kiniĢ rendesi, daire testere
makinesi veya freze makinesi ile açılabilir.
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Resim 1.4: KiniĢ rendesi

Resim 1.5: Yabancı çıtalı kiniĢli en birleĢtirme

1.2.4. KiniĢli En BirleĢtirme (Erkekli- DiĢili)
Parçalar yabancı çıtalı kiniĢli birleĢtirmede olduğu gibi hazırlanır ve cumbaları
alıĢtırılır. Sonra parçalardan birine tahta kalınlığının yarısı kadar derinlik ve tahta
kalınlığının 1/3‟ü kadar geniĢlikte kiniĢ açılır. Diğer parçanın cumbasına da bu kiniĢe
uygun, derinliği 1 mm kadar eksik, iki taraftan lamba açılarak erkek kiniĢ elde edilir. Erkek
kiniĢin iki kenarına hafif pah kırılırsa daha iyi olur.


ĠĢlem sırası

Parçanın rende ile yüz ve cumbası rendelenir.

Parça yüzeyi ve cumbasının gönye ile kontrolü yapılarak yüz cumba
iĢaretleri konur.

Resimdeki ölçülere göre parçanın geniĢlik ve kalınlık markalaması
yapılır.

Yapılan markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığı çıkarılır.

Parça testere ile iki eĢit parçaya bölünür.

Ġki parça cumba cumbaya alıĢtırılır ve yüz iĢareti konur.

AlıĢtırılan cumbalara resimdeki gibi kiniĢ ve lamba markalaması yapılır.

KiniĢ rendesi ile diĢi parçaya kiniĢ, düztaban ile erkek parçanın iki
tarafına lamba açılır.

BirleĢtirilen iki parçanın ölçülerine göre rendelenerek perdah edilir.
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ġekil 1.4: KiniĢli en birleĢtirme (erkekli- diĢili)

Resim 1.6: KiniĢli en birleĢtirme (erkekli- diĢili)

1.2.5. Kavelalı En BirleĢtirme
Kavela; kırmızı gürgen, akçaağaç, huĢ, meĢe gibi sert ağaçlardan kavela makinesi
kullanılarak elde edilen silindirik parçalardır.
Düz birleĢtirmede olduğu gibi hazırlanan ve cumba cumbaya alıĢtırılan iĢ parçalarının
cumbalarına 20–25 cm aralıkla kavela deliği markası yapılır. Delik çapları normal olarak
tahta kalınlığının 1/3‟ü kadar düĢünülürse de sağlamlığı artırmak için delikler daha büyük
çaplı delinebilir. Bu durumda deliğin tahta yüzeylerine en yakın noktası 4–5 mm‟den az
olmamalıdır. Delik derinliklerinin ise en az tahta kalınlığı kadar, en çok 2,5–3 cm olması
yeterlidir. Bu birleĢtirmede cumbaların arasında açıklık kalmaması için deliklerin her birine
hafifçe havĢa açılır. Kavela boyları da iki tahtaya açılan karĢılıklı delik derinlikleri
toplamından 1 mm kısa kesilir ve uçlarına pah kırılır.
Parça kalınlığına K dersek, standartlara uygun birleĢtirme yapabilmek için kavelanın
çapı 1/2 – 3/5 K, kavela boyu ise 2K olur.


ĠĢlem basamakları

Parçanın rende ile yüz ve cumbası rendelenir.

Parça yüzeyi ve cumbasının gönye ile kontrolü yapılarak yüz cumba
iĢaretleri konur.

Resimdeki ölçülere göre parçanın geniĢlik ve kalınlık markalaması
yapılır.

Yapılan markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığı çıkarılır.

Parça testere ile iki eĢit parçaya bölünür.

AlıĢtırılan cumbaların ortaları iĢaretli yüzünden niĢangeç ile markalanır.

Resimdeki ölçülere göre delik yerleri 90° gönye ile markalanır ve
merkezlenir.
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ĠĢ parçası markalanan yerlerden delinir ve deliklere havĢa açılır.
Ġki parçanın birleĢtirilerek ölçülerine göre rendelenip perdah edilir.

ġekil 1.5: Kavelalı en birleĢtirme markalaması

Kavelalı birleĢtirmeler; en birleĢtirmelerin yanı sıra gönye burun, boy ve ayak-kayıt
birleĢtirmelerde de kullanılır.

Resim 1.7: Kavelalı en birleĢtirme

1.2.6. Yabancı Zıvanalı En BirleĢtirme
Yapılacak tablaya uygun ölçülerde ve sayıda kesilen tahtalar, düz birleĢtirmede olduğu
gibi cumba cumbaya alıĢtırılır. Sonra zıvana yerleri marka edilir. Delik geniĢlikleri genel
olarak tahta kalınlığının 1/3‟ü, uzunlukları 4–5 cm, derinliği de 2,5–3 cm olacak Ģekilde
markalanmalıdır. Yabancı zıvana yuvaları arasındaki uzaklık yan yana birleĢtirmelerde 20–
25 cm olmalıdır. Yapılması kavelalı birleĢtirmeye göre daha zor fakat daha sağlamdır.
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ĠĢlem basamakları

Parçanın rende ile yüz ve cumbası rendelenir.

Parça yüzeyi ve cumbasının gönye ile kontrolü yapılarak yüz cumba
iĢaretleri konur.

Resimdeki ölçülere göre parçanın geniĢlik ve kalınlık markalanması
yapılır.

Yapılan markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığı çıkarılır.

Parça testere ile iki eĢit parçaya bölünür.

AlıĢtırılan cumbaların iĢaretli yüzünden niĢangeç ile ortası markalanır.

Verilen ölçülere göre zıvana yerleri 90° gönye ile markalanır.

Delik kalemi veya matkap ile zıvana yerleri açılır.

Yabancı çıta elyaf yönü birleĢme yerine dik olacak Ģekilde hazırlanır.

Parçaların birine yabancı zıvana takılarak parçalar birleĢtirilir.

BirleĢtirilen iki parça ölçülerine göre rendelenerek perdah edilir.

ġekil 1.6: Yabancı zıvanalı en birleĢtirme markalaması

Bu birleĢtirme en çok masif mutfak mobilyalarının tablalarının yapımında ve kitabeli
yemek masalarında kullanılır.

Resim 1.8: Yabancı zıvanalı en birleĢtirme
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
El aletleri ile en birleĢtirme uygulamalarını yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Parçanın bir yüz ve cumbasını açınız.

Öneriler

 Parçanın yüz ve cumbasını elyaf
yönünde rendelemeye dikkat ediniz.

 Yüzey ve kenara yüz cumba iĢareti
koyunuz.

 Kaleminizi fazla bastırmayınız.

 Resimdeki ölçülere göre geniĢlik ve
kalınlığını markalayınız.

 Doğru bir Ģekilde markalamaya dikkat
ediniz.

 Markalara göre parçanın geniĢlik ve
kalınlığını çıkarınız.
 GeniĢlik ve kalınlığını istenilen
markalama çizgilerine getirirken
markalama çizgilerini geçmemeye
dikkat ediniz.

11

 Parça boyunu testere ile iki eĢit Ģekilde
kesiniz.

 Testerenin bilenmiĢ ve çaprazlı olmasına
dikkat ediniz.

 Ġki parçayı cumba cumbaya alıĢtırınız ve
iĢaretleyiniz.

 BirleĢme hataları varsa gereğini yapınız.

 AlıĢtırılan cumbalara lamba markasını
yapınız.

 Markalamayı ölçülere göre yapmaya
dikkat ediniz.

 AlıĢtırılan cumbalara lamba açınız.

 Düztaban rendenin tığının bilenmiĢ
olmasına dikkat ediniz.
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 Parçaları birbirine alıĢtırınız.

 BirleĢme hataları varsa gereğini yapınız.

 AlıĢtırılan cumbalara yabancı çıtalı en
birleĢtirme markasını yapınız.
 Markalamayı resimdeki ölçülere göre
yapınız.

 AlıĢtırılan cumbalara kiniĢ rendesi ile
kiniĢ açınız.

 KiniĢ rendesinin tığının bilenmiĢ
olmasına dikkat ediniz.

 Yabancı çıtayı yerine takarak parçaları
birbirine alıĢtırınız.

 AlıĢtırma hatası varsa gereğini yapınız.

 AlıĢtırılan cumbalara kendinden çıtalı en
birleĢtirme markalamasını yapınız.
 Markalamayı resimdeki ölçülere göre
yapınız.
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 Markalanan parçalara kiniĢ ve lamba
açınız.
 Erkek kiniĢin iki kenarına hafif pah
kırılmasına dikkat ediniz.

 Parçaları birbirine alıĢtırınız

 AlıĢtırma hatası varsa gereğini yapınız.

 BirleĢtirilen iki parçayı ölçülerine göre
rendeleyerek perdah ediniz.

 Rendeleme iĢlemini iyi bilenmiĢ perdah
rendesi ile yapınız.

 ĠĢ resmindeki ölçülere göre iĢ parçasını
markalanan yerlerden deliniz.

 Deliklere havĢa açarsanız parçaların
birbirine daha rahat oturacağını
unutmayınız.
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 Parçanın birine kavelaları takınız.

 Kavela baĢlarına pah kırınız.

 AlıĢtırılan cumbalara yabancı zıvanalı
en birleĢtirme markalaması yapınız.

 Markalamayı resimdeki ölçülere göre
yapınız.

 AlıĢtırılan cumbalara yabancı zıvana
yuvalarını açınız.

 Matkap ucuna stop takozu takınız.

 Zıvanaya erkek parçayı takınız.

 Erkek parça baĢlarına pah kırınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Makinede kiniĢ açma faaliyeti kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan
kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X)
iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20

Değerlendirme Ölçütleri
ĠĢ parçasının bir yüz ve cumbasını açıp iĢaretlediniz mi?
ĠĢ parçasının geniĢlik ve kalınlığını markaladınız mı?
Markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığını çıkardınız mı?
Parça boyunu testere ile iki eĢit Ģekilde kestiniz mi?
Ġki parçayı cumba cumbaya alıĢtırıp iĢaretlediniz mi?
AlıĢtırılan cumbalara lamba markasını yaptınız mı?
AlıĢtırılan cumbalara lamba açıp alıĢtırdınız mı?
Verilen ölçülere göre delik yerlerini 90 derece gönye ile
markaladınız mı?
Verilen ölçülere göre iĢ parçasını markalanan yerlerden deldiniz
ve havĢalarını açtınız mı?
Yabancı çıtalı birleĢtirme için kiniĢ rendesi ile kiniĢ açtınız mı?
Yabancı çıtalı birleĢtirme için çıtayı hazırladınız mı?
Kendinden çıtalı birleĢtirme için kiniĢ açtınız mı?
Kendinden çıtalı birleĢtirme için açtığınız kiniĢe uygun, iki
taraftan lamba açarak erkek kiniĢ açtınız mı?
Yabancı zıvanalı en birleĢtirme için zıvana deliği yerlerini
markaladınız mı?
Yabancı zıvanalı en birleĢtirme için iĢ parçalarını markaladınız
mı?
Zıvana yuvalarını delik matkabı ile açtınız mı?
Kırlangıçkuyruğu kızaklı en birleĢtirme için iĢ parçalarına kanal
ve kızak markaladınız mı?
Kırlangıçkuyruğu kızaklı en birleĢtirme için iĢ parçalarına kanal
ve kızak açtınız mı?
Her bir en birleĢtirme için birleĢtirilen iki parçayı ölçülerine
göre rendeleyerek perdah ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. Resmi verilen en birleĢtirme çeĢidi aĢağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)

Yabancı zıvanalı birleĢtirme
Lambalı birleĢtirme
Kavelalı birleĢtirme
Kırlangıçkuyruğu kertme birleĢtirme

2. Resmi verilen en birleĢtirme çeĢidi aĢağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
3.

Yabancı zıvanalı birleĢtirme
Lambalı birleĢtirme
Kavelalı birleĢtirme
Kırlangıçkuyruğu kanal birleĢtirme

Bir elemanın ucuna açılan tek taraflı kızak ile diğer elemanın ortasında elyafa dik
olarak açılan kanaldan yaralanılarak oluĢturulan birleĢtirmelerdir.
Yukarıda özellikleri verilen en birleĢtirme çeĢidi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Kavelalı birleĢtirme
Yabancı zıvanalı birleĢtirme
Lambalı birleĢtirme
Kırlangıçkuyruğu kanal birleĢtirme
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4.

5.

AĢağıdakilerden hangisi en birleĢtirme çeĢitlerinden değildir?
A)
Yabancı zıvanalı birleĢtirme
B)
Kendinden çıtalı birleĢtirme
C)
Kavelalı birleĢtirme
D)
Zıvanalı birleĢtirme
Bu birleĢtirmede cumbalar birbirine düz olarak alıĢtırıldıktan sonra ortalarına parça
kalınlığının 1/3‟ü geniĢliğinde ve 1/2‟si derinliğinde kiniĢ açılır ve kiniĢlerin içine
konmak üzere aynı kalınlıkta ve kiniĢ derinliğinden 1 mm daha dar çıtalar hazırlanır.
Yukarıda özellikleri verilen en birleĢtirme çeĢidi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

6.

Düz birleĢtirme
Yabancı çıtalı birleĢtirme
Kavelalı birleĢtirme
Kendinden çıtalı birleĢtirme

Parçalardan birine tahta kalınlığının yarısı kadar derinlik ve tahta kalınlığının 1/3‟ü
kadar geniĢlikte kiniĢ açılır. Diğer parçanın cumbasına da bu kiniĢe uygun, derinliği
bir mm kadar eksik ve iki taraftan lamba açılarak erkek kiniĢ elde edilir.
Yukarıda özellikleri verilen en birleĢtirme çeĢidi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

7.

Yabancı zıvanalı birleĢtirme
Yabancı çıtalı birleĢtirme
Kendinden çıtalı birleĢtirme
Kavelalı birleĢtirme

Bu birleĢtirmede tutkallama yüzeyi düz birleĢtirmeden % 50 daha fazladır. Fakat bu
birleĢtirme yabancı çıtalı ve kendinden çıtalı birleĢtirmeler kadar iyi olmadığı için
daha çok ahĢap binalarda tavan ve taban çakılmasında kullanılır.
Yukarıda özellikleri verilen en birleĢtirme çeĢidi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Lambalı birleĢtirme
Yabancı çıtalı birleĢtirme
Kavelalı birleĢtirme
Kendinden çıtalı birleĢtirme

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

Uygun el aletleri kullanarak ahĢap malzemeye düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun
olarak boy birleĢtirme yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Bölgenizde bulunan iĢletmelerde uygulanan boy birleĢtirme çeĢitlerini
öğreniniz.



Ġnternet sitelerinden mobilya imalatı ve ahĢap doğramada kullanılan boy
birleĢtirme çeĢitlerini araĢtırınız.



Ders

öğretmeninden

aldığınız örnek temrinleri, iĢleri

inceleyiniz ve

öğrendiklerinizi kurallarına göre uygulayınız.

2. EL TAKIMLARIYLA BOY BĠRLEġTĠRME
YAPMA
Boy birleĢtirmeler özellikle standart kereste ölçülerinden daha uzun yapılan masif
iĢlerin elemanlarının eklenmesinde ve doğramacılıkta kullanılır. Uzun kereste bulunmaması
hâlinde de boy birleĢtirme yapılabilir. AhĢap kapı ve pencere yapımında fabrikasyon imalat
yapan yerlerde budaklı kısımlar kesilerek kısa parçalarla eklenmekte, böylece kayıtların
biçim değiĢtirmesi önlendiği gibi fire miktarı da büyük ölçüde azaltılmaktadır. Merdiven
korkulukları da boy birleĢtirmenin en çok kullanıldığı yerler arasındadır.

2.1. ÇeĢitleri
Mobilya sektöründe en çok kullanılan boy birleĢtirme çeĢitleri aĢağıda verilmiĢtir.







Lambalı boy birleĢtirme
Zıvanalı boy birleĢtirme
Yabancı zıvanalı boy birleĢtirme
Kavelalı boy birleĢtirme
Kırlangıçkuyruğu boy birleĢtirmeler
Geçmeli boy birleĢtirme
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2.2. Uygulama Teknikleri
2.2.1. Lambalı Boy BirleĢtirme
Lamba, ağacın cumbasına ya da baĢ kısmına açılan „L‟ Ģeklindeki bir kertiktir. Genel
olarak tabla ve çekmece yapımlarında kullanılır. Lamba derinliği genellikle parça
kalınlığının 1/2‟si ya da 2/3‟ü kadardır.


ĠĢlem sırası

Parçanın rende ile yüz ve cumbası rendelenir.

Parça yüzeyi ve cumbasının gönye ile kontrolü yapılarak yüz cumba
iĢaretleri konur.

Resimdeki ölçülere göre parçanın geniĢlik ve kalınlık markalaması
yapılır.

Yapılan markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığı çıkarılır.

Parça testere ile iki eĢit parçaya bölünüp maktaları rendelenerek
düzeltilir.

Parçanın lamba açılacak makta kısmı gönyesinde düzeltilir.

Resimdeki ölçülere göre markalama iĢlemi yapılır.

Markalama çizgilerine göre testere düĢecek kısımdan alacak Ģekilde
keserek elyafa paralel kesme iĢlemi yapılır.

Markalama çizgilerine göre testere düĢecek kısımdan alacak Ģekilde
keserek elyafa dikey kesme iĢlemi yapılır.

Kertme iĢlemi yapılarak lambalar açılır ve alıĢtırılır.

BirleĢtirilen iki parça ölçülerine göre rendelenerek perdah edilir.

ġekil 2.1: Lambalı boy birleĢtirme markalaması

Bu birleĢtirme daha çok örtücü boyalarla boyanacak masif parçaların eklenmesinde
kullanılır.

Resim 2.1: Lambalı boy birleĢtirme
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Bu birleĢtirmede maktalar 45° pahlı yapılarak hem birleĢme yerindeki olası açıklık
büyük ölçüde önlenir hem de makta kısmına sürülen tutkalın yapıĢma yüzeyi arttığından
sağlamlık da artmıĢ olur.

Resim 2.2: Lambalı pahlı boy birleĢtirme

2.2.2. Zıvanalı Boy BirleĢtirme
Parçalardan biri erkek, diğeri diĢi zıvana biçiminde marka edilir ve kesilir. Sonra
birleĢtirme tutkallanır ve perdah edilir.


ĠĢlem sırası

Parçanın rende ile yüz ve cumbası rendelenir.

Parça yüzeyi ve cumbasının gönye ile kontrolü yapılarak yüz cumba
iĢaretleri konur.

Resimdeki ölçülere göre parçanın geniĢlik ve kalınlık markalaması
yapılır.

Yapılan markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığı çıkarılır.

Parça testere ile iki eĢit parçaya bölünüp maktaları rendelenerek
düzeltilir.

Resimdeki ölçülere göre parçaların markalama iĢlemleri yapılır.

Parçalara testere ile önce diĢi sonra erkek zıvana açılır.

Parçalar birbirine alıĢtırılır.

BirleĢtirilen iki parça ölçülerine göre rendelenerek perdah edilir.

ġekil 2.2: Zıvanalı boy birleĢtirme markalaması

Bu birleĢtirme düz birleĢtirme ve lambalı birleĢtirmeye göre daha sağlam olması
istenen iĢlerde uygulanır.
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Resim 2.3: Zıvanalı boy birleĢtirme

Bu birleĢtirme de lambalı birleĢtirmede olduğu gibi uçları pahlı yapılabilir. Tam
zıvana, ikili zıvana, üçlü zıvana gibi çeĢitleri de yapılabilmektedir.

Resim 2.4: Zıvanalı pahlı boy birleĢtirme

2.2.3. Yabancı Zıvanalı Boy BirleĢtirme
Aynı cins ağaçtan, parçalara açılan zıvana kalınlığında ve zıvana derinlikleri
toplamından bir milimetre kısa yabancı çıtalar hazırlanır. Zıvanalara ve çıtalara tutkal
sürülüp iĢkencelerle sıkılarak boy bir1eĢtirme yapılmıĢ olur. Bu birleĢtirmede dikkat edilecek
önemli bir husus, yabancı zıvana elyaf yönü, iĢ parçalarının elyaf yönünde olmalıdır.


ĠĢlem sırası

Parçanın rende ile yüz ve cumbası rendelenir.

Parça yüzeyi ve cumbasının gönye ile kontrolü yapılarak yüz cumba
iĢaretleri konur.

Resimdeki ölçülere göre parçanın geniĢlik ve kalınlık markalaması
yapılır.

Yapılan markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığı çıkarılır.

Parça testere ile iki eĢit parçaya bölünüp maktaları rendelenerek
düzeltilir.

Resimdeki ölçülere göre parçaların markalama iĢlemleri yapılır.
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Parçalara testere ile diĢi zıvana açılır.
KiniĢe uygun çıta hazırlanıp parçaların kiniĢlerine takılır.
Parçalar birbirine alıĢtırılır.
BirleĢtirilen iki parça ölçülerine göre rendelenerek perdah edilir.

K/3

K






Parca genisligi * 2
ġekil 2.3: Yabancı zıvanalı boy birleĢtirme markalaması

Resim 2.5: Yabancı zıvanalı boy birleĢtirme

2.2.4. Kavelalı Boy BirleĢtirme
Kavelalı boy birleĢtirme, alın alına getirilen iki parçanın kavela ile birleĢtirilmesidir.


ĠĢlem sırası

Parçanın rende ile yüz ve cumbası rendelenir.

Parça yüzeyi ve cumbasının gönye ile kontrolü yapılarak yüz cumba
iĢaretleri konur.

Resimdeki ölçülere göre parçanın geniĢlik ve kalınlık markalaması
yapılır.

Yapılan markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığı çıkarılır.

Parça testere ile iki eĢit parçaya bölünüp maktaları rendelenerek
düzeltilir.

Resimdeki ölçülere göre parçaların markalama iĢlemleri yapılır.

Markalanan yerlerden delikler delinerek havĢaları açılır.

Parçanın birine kavelaları takılır.

BirleĢtirilen iki parça ölçülerine göre rendelenerek perdah edilir.
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ġekil 2.4: Kavelalı boy birleĢtirme markalaması

Bu birleĢtirmede kullanılacak kavelanın, iĢ parçasının dayanımını azaltmayacak çapta
olması gerekir.

Resim 2.6: Kavelalı boy birleĢtirme

2.2.5. Geçmeli Boy BirleĢtirme
Geçmeli boy birleĢtirme çekme dayanımı sağlamak için iki elemanın uçlarına benzer
kanallar açılmak suretiyle yapılan boy birleĢtirmedir.


ĠĢlem sırası

Parçanın rende ile yüz ve cumbası rendelenir.

Parça yüzeyi ve cumbasının gönye ile kontrolü yapılarak yüz cumba
iĢaretleri konur.

Resimdeki ölçülere göre parçanın geniĢlik ve kalınlık markalaması
yapılır.

Yapılan markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığı çıkarılır.

Parça testere ile iki eĢit parçaya bölünür ve maktaları rendelenerek
düzeltilir.

Resimdeki ölçülere göre parçaların markalama iĢlemi yapılır.

Testere ile marka çizgilerini yalayarak kesme ve çürütme iĢlemi yapılır.

Marka çizgilerini yalayarak çürütülen bölümler düz kalem ile temizlenir.

Her iki parça geçmeleri birbirine alıĢtırılarak birleĢtirilir.

Parçaların alınları ölçü ve gönyesinde çıkartılır.

Genel perdah ve temizliği yapılır.
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ġekil 2.5: Geçmeli boy birleĢtirme markalaması

Sağlamlık istenen iĢlerde kullanılır. Uygulanan deneylerle bu tip birleĢtirmelerin çok
sağlam olduğu görülmüĢtür.

Resim 2.7: Geçmeli boy birleĢtirme

2.2.6. Kırlangıçkuyruğu Boy BirleĢtirmeler
2.2.6.1. Tek Taraflı Kırlangıçkuyruğu Boy BirleĢtirme
Bu birleĢtirme özellikle merdiven korkuluklarının birleĢtirilmesinde kullanılır.


ĠĢlem sırası

Parçanın rende ile yüz ve cumbası rendelenir.

Parça yüzeyi ve cumbasının gönye ile kontrolü yapılarak yüz cumba
iĢaretleri konur.

Resimdeki ölçülere göre parçanın geniĢlik ve kalınlık markalaması
yapılır.

Yapılan markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığı çıkarılır.

Parça testere ile iki eĢit parçaya bölünüp maktaları rendelenerek
düzeltilir.

Resimdeki ölçülere göre her iki parçaya kırlangıçkuyruğu diĢ markası
yapılır.

Erkek parçanın makta çizgilerinin dıĢından diĢi parçanın ise marka
çizgilerinin içinden yalanarak kesilir.

DiĢi parçanın kesilen kısmı uygun ölçüdeki düz kalem ile boĢaltılır.

Erkek parçanın dıĢ köĢe kapakları el testeresi ile düĢürülür.

Parçalar birbirine geçirerek birleĢtirilir ve perdah edilir.
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ġekil 2.6: Kırlangıçkuyruğu boy birleĢtirme markalaması

Resim 2.8: Kırlangıçkuyruğu boy birleĢtirme

2.2.6.2. Çift Taraflı Kırlangıçkuyruğu Boy BirleĢtirme


ĠĢlem basamakları

Parçanın rende ile yüz ve cumbası rendelenir.

Parça yüzeyi ve cumbasının gönye ile kontrolü yapılarak yüz cumba
iĢaretleri konur.

Resimdeki ölçülere göre parçanın geniĢlik ve kalınlık markalaması
yapılır.

Yapılan markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığı çıkarılır.

Parça testere ile iki eĢit parçaya bölünür ve maktaları rendelenerek
düzeltilir.

Düzeltilen maktalara resimdeki kırlangıçkuyruğu diĢ markası yapılır.

Marka çizgileri yalanarak el testeresi ile kalınlığın ortasından diĢ boyunca
kertilir.

Meydana çıkan diĢler çift taraflı konarak markalanır.

Marka çizgilerini yalayarak düz kalem ile diĢ boĢlukları boĢaltılır.

Her iki parça birbirine geçirilerek birleĢtirilir.

Parçaların alınları ölçü ve gönyesinde çıkarılır.

Genel temizliği ve perdahı yapılır.
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ġekil 2.7: Kırlangıçkuyruğu çift taraflı boy birleĢtirme markalaması

ġekil 2.8: Kırlangıçkuyruğu çift taraflı boy birleĢtirme

2.2.6.3. Kırlangıçkuyruğu Boy BirleĢtirme


ĠĢlem basamakları

Parçanın rende ile yüz ve cumbası rendelenir.

Parça yüzeyi ve cumbasının gönye ile kontrolü yapılarak yüz cumba
iĢaretleri konur.

Resimdeki ölçülere göre parçanın geniĢlik ve kalınlık markalaması
yapılır.
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Yapılan markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığı çıkarılır.
Parça testere ile iki eĢit parçaya bölünür ve maktaları rendelenerek
düzeltilir.
ĠĢ parçası cumbalarının dört yüzeyine resimdeki kırlangıçkuyruğu diĢ
markası yapılır.
Bu markaları düzeltilen her iki parçanın maktasına taĢınır.
Erkek parça marka çizgilerinin dıĢından, diĢi parça ise marka çizgilerinin
içinden yalanarak el testeresi ile kesilir.
Erkek parça, dıĢ köĢe kapakları el testeresi ile düĢürülür.
Erkek ve diĢi parçaların kesilen orta kısımları ise uygun ölçüdeki düz
kalem ile boĢaltılır.
Her iki parça yandan kaydırılarak birbirine geçirilir.
BirleĢtirilen iki parça ölçülerine göre rendelenerek perdah edilir.

ġekil 2.9: Kırlangıçkuyruğu boy birleĢtirme
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ġekil 2.10: Kırlangıçkuyruğu boy birleĢtirme

2.2.7. Konik Kamalı Boy BirleĢtirme


ĠĢlem basamakları

Parçanın rende ile yüz ve cumbası rendelenir.

Parça yüzeyi ve cumbasının gönye ile kontrolü yapılarak yüz cumba
iĢaretleri konur.

Resimdeki ölçülere göre parçanın geniĢlik ve kalınlık markalanması
yapılır.

Yapılan markalara göre parçanın geniĢlik ve kalınlığı çıkarılır.

Marka çizgileri yalanarak dıĢtan el testeresi ile resimdeki iĢlem sırasına
göre kesme ve çürütme iĢlemleri tamamlanır.

Marka çizgileri yalanarak çürütülen bölümleri düz kalem ile temizlenir.

Resimdeki ölçülere uygun olarak sıkma kamaları hazırlanır.

Her iki parça birbirine geçirilerek sıkma kamaları karĢılıklı takılıp
sıkıĢtırılır.

BirleĢtirilen iki parça ölçülerine göre rendelenerek perdah edilir.
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ġekil 2.11: Konik kamalı boy birleĢtirme markalaması

ġekil 2.12: Konik kamalı boy birleĢtirme
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
El aletleri ile boy birleĢtirme uygulamaları yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 ĠĢ parçasının yüz ve cumbasını
gönyesinde rendeleyerek iĢaretleyiniz.

Öneriler

 Parçanın yüz ve cumbasını elyaf
yönünde rendemeleye dikkat ediniz.

 ĠĢ resmine göre markalama iĢlemini
yapınız.

 Markalamada göstereceğiniz
hassasiyetin iĢin doğru yapımını
etkileyeceğini unutmayınız.

 Parçanın geniĢlik ve kalınlığını
niĢangeç ile doğru bir Ģekilde
markalamaya dikkat ediniz.

 Markalamaya göre parçanın geniĢlik ve
kalınlığını çıkarınız.
 Parça boyunu testere ile iki eĢit parçaya
bölünüz.

 Ġnce diĢli testere kullanınız.
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 Parça maktasını rendeleyerek düzeltiniz.

 Bu iĢlem için iyi bilenmiĢ çift rende
kullanınız.

 ĠĢ resmine göre markalama yaparak
testere ile zıvana kesme iĢlemini yapınız.

 Testerenin boĢaltılacak kısımdan
almasına özen gösteriniz.

 Parçaları birbirine alıĢtırınız.

 Ġki parçayı birleĢtirirken birleĢmenin
tatlı sıkı olmasına dikkat ediniz.

 ĠĢ parçalarına verilen iĢ resmine göre
lambalı boy birleĢtirme markalamasını
yapınız.
 Lambaların Ģekle uygun olarak
markalanmasına dikkat ediniz.
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 Kertme ve boĢaltma iĢlemlerini yaparak
parçaları birleĢtiriniz.
 BirleĢtirme iĢleminde gönye düzgünlük
kontrolü yapınız.

 ĠĢ parçalarına verilen iĢ resmine göre
yabancı zıvanalı boy birleĢtirme
markalamasını yapınız.

K/3

K

 Markalama iĢleminde ince uçlu kalem
kullanınız.

Parca genisligi * 2

 ĠĢ parçalarına yabancı zıvana yuvalarını
açınız.

 Yabancı zıvana yuvalarını açarken
markalama çizgilerini geçmeden
kesmeye dikkat ediniz.

 Parçalara yabancı çıtayı takarak
birleĢtiriniz.
 Yabancı çıta elyaf yönü parçaların
elyaf yönüyle aynı olmalıdır.

 ĠĢ parçalarına verilen iĢ resmine göre
kavelalı boy birleĢtirme markalamasını
yapınız.
 Markalanan kavela yerini bız gibi bir
araçla merkezleyiniz.
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 Maktalara kavela deliklerini açınız ve
alıĢtırınız.

 Matkaba stop takozu takınız.

 Kavelaları takarak parçaları birleĢtiriniz.

 Kavela baĢlarına pah kırınız.

 ĠĢ parçalarına verilen iĢ resmine göre
kırlangıçkuyruğu boy birleĢtirme
markalamasını yapınız.

 Markalamada gerekli hassasiyeti
gösteriniz.
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 Markalamaya göre testere ile kesme
iĢlemini yapınız.

 Testerenin boĢaltılacak taraftan
kesmesini sağlayınız.

 ĠĢ parçalarına verilen iĢ resmine göre
geçmeli boy birleĢtirme markalamasını
yapınız.
 BoĢaltma iĢlemini keskin düz kalemle
yapınız.

 Markalama çizgilerine göre kesme
boĢaltma iĢlemlerini yapınız.

 Testerenin boĢaltılacak taraftan
kesmesini sağlayınız.

 Kesilip boĢaltılan iĢ parçalarını
birleĢtiriniz.
 BirleĢtirme iĢlemini yaparken vurma
iĢlemlerinde ağaç tokmak kullanınız.

 BirleĢtirilen iki parçayı ölçülerine göre
perdah ediniz.

 Perdah iĢlemini iyi bilenmiĢ perdah
rendesi ile yapınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Makinede kiniĢ açma faaliyeti kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan
kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X)
iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Değerlendirme Ölçütleri
ĠĢ parçasının yüz, cumba ve maktasını rendeleyip yüz-cumba iĢareti
koydunuz mu?
ĠĢ parçasının geniĢlik ve kalınlığını markaladınız mı?
ĠĢ parçasının geniĢlik ve kalınlığını çıkardınız mı?
Parçaları maktaya alıĢtırdınız mı?
ĠĢ resmine göre parçaları markaladınız mı?
Lambalı boy birleĢtirme uygulaması yaptınız mı?
Zıvanalı boy birleĢtirme uygulaması yaptınız mı?
Yabancı zıvanalı boy birleĢtirme uygulaması yaptınız mı?
Kavelalı boy birleĢtirme için parçalara kavela deliği açtınız mı?
Geçmeli boy birleĢtirme uygulaması yaptınız mı?
Kavelalı boy birleĢtirme uygulaması yaptınız mı?
Tek taraflı kırlangıçkuyruğu boy birleĢtirme uygulaması yaptınız mı?
Çift taraflı kırlangıçkuyruğu boy birleĢtirme uygulaması yaptınız mı?
Konik kamalı boy birleĢtirme uygulaması yaptınız mı?
BirleĢtirilen parçaları rendeleyerek perdah ettiniz mi?

Evet Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Resmi verilen boy birleĢtirme çeĢidi aĢağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
2.

Resmi verilen boy birleĢtirme çeĢidi aĢağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
3.

Kırlangıçkuyruğu birleĢtirme
Kavelalı birleĢtirme
Zıvanalı birleĢtirme
Yabancı zıvanalı birleĢtirme

Lambalı birleĢtirme
Lambalı pahlı birleĢtirme
Zıvanalı birleĢtirme
Yabancı zıvanalı birleĢtirme

Resmi verilen boy birleĢtirme çeĢitlerinden değildir?

A)
B)
C)
D)

Kendinden çıtalı kiniĢli en birleĢtirme
Lambalı birleĢtirme
Kavelalı birleĢtirme
Zıvanalı birleĢtirme
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4.

5.

Yukarıda resmi verilen boy birleĢtirme çeĢidi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Lambalı birleĢtirme
B) Lambalı pahlı birleĢtirme
C) Zıvanalı pahlı birleĢtirme
D) Yabancı zıvanalı birleĢtirme
Resmi verilen boy birleĢtirme çeĢidi aĢağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
6.

Lambalı birleĢtirme
Kavelalı birleĢtirme
Zıvanalı birleĢtirme
Yabancı zıvanalı birleĢtirme

Bu birleĢtirme özellikle merdiven korkuluklarının birleĢtirilmesinde kullanılır. Bu
birleĢtirme korkuluk kayıtlarını birbirine doğru çekerek sağlam bir birleĢtirme
meydana getirir.
Yukarıda özellikleri verilen boy birleĢtirme çeĢidi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

7.

Lambalı birleĢtirme
Kavelalı birleĢtirme
Zıvanalı birleĢtirme
Kırlangıçkuyruğu birleĢtirme

Çekme dayanımı sağlamak için iki elemanın uçlarına benzer kanallar açılmak suretiyle
yapılan boy birleĢtirmedir. Sağlamlık istenen iĢlerde kullanılır.
Yukarıda özellikleri verilen boy birleĢtirme çeĢidi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Lambalı birleĢtirme
Kavelalı birleĢtirme
Geçmeli birleĢtirme
Zıvanalı birleĢtirme

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.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Değerlendirme Ölçütleri
ÇalıĢma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?
Kullanılacak araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?
Kullanacak malzemelerin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?
Kesicilerin keskinliğini kontrol ettiniz mi?
ÇalıĢırken uygun el aletlerini kullandınız mı?
Kullanılan araç ve gereçleri iĢlem sonunda kaldırdınız mı?
ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?
Yaptığınız iĢe göre en uygun birleĢtirmeyi seçtiniz mi?
ĠĢ parçasını tezgâha sıkıca bağladınız mı?
ĠĢ parçalarını kurallara uygun Ģekilde markaladınız mı?
ĠĢ parçasından çıkacak talaĢ derinliğini ayarladınız mı?
ĠĢinizin özelliğine göre en uygun boy birleĢtirmeyi seçtiniz mi?
ĠĢ parçalarını temiz ve budaksız olacak Ģekilde hazırladınız mı?
ĠĢlem yaparken markalama çizgilerinin kaybolmamasına dikkat
ettiniz mi?
Yabancı zıvanalı boy birleĢtirme için hazırlanan yabancı çıtanın elyaf
yönünü iĢ parçasına paralel olarak hazırladınız mı?
El aletlerini amacına uygun kullandınız mı?
El aletleri ile çalıĢırken dikkat edilecek kurallara uydunuz mu?
ÇalıĢma sırasında kol ağzı düğmeli ve lastikli iĢ önlüğü kullandınız
mı?
Mesleğinizle ilgili etik kurallara uygun davrandınız mı?
Her çalıĢma sonunda çalıĢtığınız makineyi ve çevresini temizlediniz
mi?

Evet Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.AP ANAHTARLARI
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

A
C
D
D
B
C
A

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

D
B
A
C
B
D
C

40

KAYNAKÇA
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