
 

T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİMYA TEKNOLOJİSİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTİKTE SON KONTROL 
524KI0093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011



 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   

 



 

 i 

 

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 
1. TIRAŞLAMA ....................................................................................................................... 3 

1.1. Tıraşlamanın Amacı ve Önemi ..................................................................................... 3 
1.2. Yapılışı .......................................................................................................................... 3 
UYGULAMA FAALİYETİ ................................................................................................ 5 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ...................................................................................... 7 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ..................................................................................................... 8 
2. LASTİĞİN GÖZ VE EL İLE KONTROLÜ ........................................................................ 8 

2.1. Enspeksiyon İşlemi ....................................................................................................... 9 
2.1 Lastik Kontrol Adımları ............................................................................................... 11 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 13 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 15 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 17 
3. ÜNİFORMİTA KONTROLÜ ............................................................................................ 17 

3.1. Radyal Kuvvet Değişimi ............................................................................................. 18 
3.2. Yanal Kuvvet Değişimi ............................................................................................... 19 
3.3 Üniformita Makinesi .................................................................................................... 19 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 23 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 24 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 .................................................................................................. 25 
4. X-RAY KONTROLÜ ........................................................................................................ 25 

4.1. Performans Testleri ..................................................................................................... 30 
4.1.1. Takoz Testi .......................................................................................................... 32 
4.1.2. Sabit Hâldeki Lastik Karakteristikleri Testi ........................................................ 32 
4.1.3. Model Analiz ....................................................................................................... 34 
4.1.4. Lastik Temas Alanında Zemin Basınç Dağılımının Ölçülmesi ........................... 35 
4.1.5. Araç Lastikleri İçin Test Cihazları ...................................................................... 35 

4.2. Lastik Hataları ............................................................................................................. 39 
4.2.1 Lastikte Radyal Yönde Kuvvet Değişimleri ......................................................... 39 
4.2.2. Yanal Kuvvet Değişimi ....................................................................................... 41 
4.2.3. Koniklik (KON) ................................................................................................... 42 
4.2.4. Eksantriklik (EK) ................................................................................................. 43 
4.2.5 Yanakta Ondülasyon (YO) ................................................................................... 43 
4.2.6. Yanal Dalgalanma ............................................................................................... 44 
4.2.7. Dengesizlik .......................................................................................................... 44 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 45 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 47 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 48 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 51 
KAYNAKCA ......................................................................................................................... 53 

 

 

İÇİNDEKİLER 



 

 ii 

 

AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0093 

ALAN Kimya ve İşleme 

DAL/MESLEK Lastik Üretimi  

MODÜLÜN ADI Lastikte Son Kontrol 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Bu modül, lastiğin son kontrolünü yapma becerisinin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Lastiğin son kontrolünü yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında, ASTM standartlarına uygun olarak 

lastiğin son kontrolünü yapabileceksiniz.  

Amaçlar 

1. Tıraşlama yapabileceksiniz. 

2. Lastiği göz ve el ile kontrol edebileceksiniz. 

3. Üniformita kontrolü yapabileceksiniz. 

4. X-ray kontrolü yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı 

Donanım: Biz, tebeşir, sünger, damga, milimetre-kumpas ve 

bıçak, tıraşlama makinesi, tıraşlama aparatı, pişmiş lastik, kesici, 

eldiven, çeşitli ebatlarda lastik, üniformita makinesi, X-ray cihazı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

Lastik üretiminin son aşaması olan kontrol ve test işlemlerini görüyorsunuz. Elbette 

anlamışsınızdır ki bitirme işlemi olan testler, imalatçı ile müşteri arasında memnuniyeti 

sağlayacak olan önemli bir safha olmasının yanında, kaza tehlikelerini en aza indirecek 

öneme de sahiptir. Burada ana tema, özürlü mamulün tüketiciye gitmemesidir. Yine 

anlaşılmıştır ki test ve kontrol işlemleri hassasiyet ve titizlik ister. Lastik imalatında lastiğin 

imalatı kadar, üretilen lastiğin hassas bir şekilde kontrolü de çok önemlidir. Kocaeli’deki 

fabrikalarımızın, ürettiği lastiğin yaklaşık % 60’ını ihraç ettiğini düşünürsek lastiğin 

kontrolünün müşteri kaybetmemek ve millî gelirimizi olumsuz yönden etkilememek 

açısından ne kadar önemli olduğu muhakkaktır.  

 

Lastik imalat ve kontrol işlemlerinde hâl böyle iken sizlerin de kendi başarınızı veya 

başarısızlığınızı kontrol etmeniz, daha sonra atacağınız adımlarda hata yapmamanız 

açısından önemlidir. İnsan her yaptığı işin hesabını kendince sorgulamalı ve hayatını ona 

göre düzenlemelidir. Bu şekilde bir yaşayış sizi muhakkak başarıya sürükleyecek, 

hedeflerinize ulaştıracaktır.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak ASTM standartlarına uygun 

olarak lastiği tıraşlayabileceksiniz. 

 

 

 

 Bulunduğunuz bölgede bulunan araç lastiği fabrikalarını ve atölyelerini geziniz. 

Pişmiş lastiklerin üzerinde bulunan çapakların nasıl alındığını araştırınız. 

 

1. TIRAŞLAMA 
 

1.1. Tıraşlamanın Amacı ve Önemi 
 

 Flash mould: Pres kalıp kapatıldığında ham lastiğin bir kısmı sıkışma sonucu 

kalıbın üst ve alt kısımlarından sızar. Bu sızıntının miktarı, sızan lastiğin 

kalınlık ve inceliğine göre değişir. İşte bu sızıntıya flash denir. 

 

                  
a    b 

Resim 1.1a: Flashlı (çapaklı) lastik Resim 1.1b: Temiz (çapaksız) lastik 

 

Lastiğin pişirme sonrası kalıptan çıktıktan sonra gövdesinde oluşan çapakların 

temizlenmesi işlemine trimleme (tıraşlama) denir. 

 

Tıraşlama işlemi, lastiğin presten çıktıktan sonra lastikte oluşan çapakların ve 

kusurların görünmesini engellemek için yapılır. 

 

1.2. Yapılışı 
 

Tıraşlamanın yapıldığı ve iki rulonun aynı yönde dönmesiyle oluşan ekipmana ise 

trimming (tıraşlama) makinesi denir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Tıraşlamada, tıraşlama makinesi (trimming makinesi) ve özel bıçak (tıraşlama aparatı) 

kullanılır. Bu makinenin kullanılmasında dikkat edilecek en önemli husus, makinenin hızla 

dönen rulolarına dokunmamak ve tıraşlama aparatını dikkatli bir şekilde iki elle tutmaktır. 

Tıraşlanacak lastiklerin sırt ve omuz bölgelerine tıraşlama aparatı, paralel olarak tutularak 

tıraşlama yapılmalıdır. Aksi takdirde tıraşlama aparatının keskin uçları, lastiklere zarar 

verebilir ve lastiklerin hurdaya aşırılmasına neden olabilir.  

 

Bunun yanı sıra tıraşlama aparatının yanlış şekilde tutulması veya dikkatsiz 

kullanılması el ve kol yaralanmalarına sebep olabilir. Yukarıda belirtildiği üzere tıraşlama 

makinesinin rulolarının hızla dönmesi; lastiğin zıplamasına, aparatın lastiğe saplanmasına ya 

da takılmasına neden olabilir. 

 

             
Resim 1.2: Trimming makinesi  Resim 1.3: Özel bıçak 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Lastiği tıraşlayınız. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: Tıraşlama makinesi, tıraşlama aparatı, pişmiş lastik, 

eldiven 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi kontrol ediniz. 

 
 

 Makinenin elektrik aksamını ve millerini 

kontrol ediniz. 

Kullanılacak özel bıçağı ve diğer 

malzemeleri ayarlayınız. 

  

 
 

 Özel bıçağın dişlerini ve pişmiş lastikleri ve 

tıraşlama makinesini ayarlayınız. 

 Lastiğin her iki tarafındaki ince 

parçaları kesiniz. 
 

 Lastikle parçacıkların kalmadığından emin 

oluncaya kadar tıraşlama işlemine devam 

ediniz. 

 Sonuçları rapor ediniz.  Raporları dikkatle hazırlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır  

1. İş önlüğünüzü giyip güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2. Tıraşlama yapılacak lastikleri ayırdınız mı?   

3. Tıraşlama aparatını ve tıraşlama makinesini kontrol 

ettiniz mi? 
  

4. Tıraşlanan lastiklere zarar vermeden tıraşlama işlemini 

gerçekleştirdiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Pres kalıp kapatıldığında, ham lastiğin bir kısmı sıkışma sonucu kalıbın üst ve alt 

sızan kısmına………….. denir. 

 

2. Lastiğin pişirme sonrası kalıptan çıktıktan sonra gövdesinde oluşan çapakların 

temizlenmesi işlemine …………………………….. denir. 

 

3. Büyük ebatlı lastiklerin tıraşlaması …………….yapılır. 

 

4. Tıraşlama işleminde lastiklerin çapaklarını almak için ………………………. 

kullanılır. 

 

5. Lastikler tıraşlanırken tıraşlama aparatı lastiklerin sırtına ……………….. olarak 

tutulur. 

 

 

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 diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

Tekniğe uygun olarak lastiği göz ve el ile kontrol edebileceksiniz.  

 

 

 

 Çevrenizdeki (eğer varsa) lastik fabrikalarında üretilen lastiklerin kontrol 

edilirken hangi aşamalardan geçtiğini araştırınız.  

 İnternet ortamında yeni teknolojileri araştırınız. Teknolojik bulguları 

inceleyiniz. 

 Araştırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu sınıfta tartışınız. 

 

2. LASTİĞİN GÖZ VE EL İLE KONTROLÜ 
 

 
Resim 2.1: Lastiğin göz ve el ile kontrolü 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1. Enspeksiyon İşlemi 
 

Lastiğin el ve göz ile fiziksel olarak kontrol edilmesine enspeksiyon denir. Burada 

amaç, özürlü lastiğin tüketiciye gitmesini önlemektir. Enspeksiyon masasına konulan lastik, 

dik olarak döndürülerek sırtında merkez çizgisi, tıkalı vent delikleri, flaş, desenlerde 

bozulma gibi özürler olup olmadığı kontrol edilir.  

 

Lastik, bir el kullanılarak 45° eğik vaziyette tutulur. Diğer el açılarak omuz ve yanağın 

merkezi arası (faturalı lastikte omuz ile fatura arası), başparmak ve işaret parmağının taradığı 

bölge iyice kontrol edilir. Bu işlem lastiğin çevresini tamamlayacak şekilde yapılır. Daha 

sonra yanak ortası ile topuk bölgesi arasında kalan bölge aynı yöntemle kontrol edilir. 

Lastiğin her iki yanağı da yukarıdan belirtilen şekilde kontrol edilir. 

 

Elin başparmağı topuğun dış kısmına oturtulacak, aynı anda diğer dört parmak da 

topuğun iç kısmını kavrayacak şekilde tutturulacaktır. Bu şekilde tüm topuk çevresi boyunca 

tarama yapılarak hava, yabancı madde gibi özürler olup olmadığı araştırılır.  

 

Enspeksiyon sonucu özre rastlanmamış ise lastikler diğer bitirme işlemlerinin 

yapılması için serbest bırakılır. Enspeksiyon sonucu özürlü lastiğe rastlandığında Hatalı 

Lastik Analiz Formu hazırlanır. Özürlü lastik, form ile birlikte incelemeye alınır. Özürlü 

lastikler sınıflandırılır. Tamir kısmına ayrılanlar tamir edilir, tamir olmayacaksa ıskartaya 

çağrılır. Her fabrikanın enspeksiyon hurdası aylık bazda hesaplanarak istatistik tutulur.  

Enspeksiyon işlemini yapan kişiye enspektör denilir. Enspektör, gözle kontrol 

esnasında bazı el aletlerini kullanır. Bunlar: 

 

 Biz: Enspeksiyon sırasında lastiğin herhangi bir yerinde hava görünümlü özür, 

yabancı madde, kord ve benzeri özürler geldiğinde kullanılan tornavida şeklinde 

ucu sivri bir alettir. Kriterler içinde hava özrü geldiğinde lastiğin dış yüzeyinden 

içe doğru astarı delmeyecek şekilde yatay olarak hava bizlenip indirilir. Astar, 

lastiğin içine baktığımızda görünen kısımdır. Diğer özürlerde ise biz 

kullanılırken lastiği fazla zedelememeye dikkat edilir. Biz kullanırken elinize ya 

da vücudunuza batmamasına dikkat etmelisiniz. 

 

 Bıçak: Enspeksiyon sırasında lastiğin üzerinde kalan trim ve flaş gibi 

fazlalıkların kesilmesi işleminde kullanılır. Trim ve flaşları keserken lastiğin dış 

görünümünü bozmamak için bıçağı fazla bastırmamalıyız. Topuktaki flaşı 

keserken bıçağı topuğa tam oturtup astarı kesmemeliyiz. Bıçak kullanırken 

kendimize zarar vermemeye dikkat etmeliyiz. 

 

 Milimetre-kumpas: Sırt merkez çizgisi kaçıklığı ve topuk daralmalarında bu 

ölçü aleti kullanılır. Ölçüm sonuçları toleranslara uymalıdır.  
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Resim 2.2: Lastiğin cetvel ile ölçümü                  Resim 2.3: Lastiğin kumpas ile ölçümü 

 

 Tebeşir: Özürlü lastiklerde özrün yerini göstermek için hurda lastiklerde hurda 

kodunu yazmak için kullanılır. 

 Vaks: Toleranslar içerisinde görünüm özürlerini kapatarak gidermeye yarayan 

kimyasal bileşimdir. 

 Boya: Lastik üzerinde kaliteyi etkilemeyen fakat göze hoş görünmeyen toz, 

pislik, pas, boya gibi özürleri kapamada kullanılan özel boyadır. Kullanılan 

boyanın son kullanma tarihine dikkat edilmeli ve göze kesinlikle temas 

ettirilmemelidir. 

 Sünger: Boya kullanımında kullanılır. 

 Damga: Her enspektör, enspeksiyon işlemini bitirdikten sonra standartlara 

uygun olarak gereken yere damgasını vurur. Bu damga, lastiğe bakan 

enspektörün kim olduğunu gösterir. 

 Yün eldiven: Enspeksiyon işleminde sürekli kullanılır. Parmakları sıcak 

lastikten korumaya yarar. 

 Fatura: Lastiğin yanağındaki kabartma yazı ve şekillerdir. 

 

 
Resim 2.4: Lastiğin fatura kısmı 
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2.1 Lastik Kontrol Adımları 
 

 Enspeksiyon masasına konulan 

lastik dik olarak tam bir tur 

döndürülerek sırt merkez 

çizgisinde, sırt tanıtım 

şeridinde kayma, sıkışma, 

katlanma, flaş olup olmadığına 

bakılır. 

 Desenlerde bozulma ve benzeri 

hatalar olup olmadığı kontrol 

edilir. Bu işlemde lastik bir 

tam tur çevrilmeli; bu, ne hızlı 

ne de yavaş olmalıdır. Lastikler 

konveyörden alınırken ve 

enspeksiyon anında 

omzumuzda meydana 

gelebilecek incinmeler için ani 

ve sert hareketlerden 

kaçınılmalıdır.  

 Lastik ışık alacak şekilde 

döndürülerek iç kısmı gözle 

iyice kontrol edilir. Lastiğin 

topuk iç kenarından sırtın 

ortasına kadar çok dikkatli 

bakılmalıdır. Lastik tam bir tur 

döndürülmelidir. 

 
 Lastiğin içi parmakların 

tersiyle tam bir tur gezdirilerek 

kontrol edilir. Parmaklar lastik 

içinde çok hafif okşar gibi 

gezdirilmelidir. Tel çıkması 

durumuna dikkat edilmelidir. 

Lastiğin diğer yüzü de aynı 

işlemlere tabi tutulur. Lastik 

özürlü ise özürlü konveyörüne, 

sağlamsa sağlam konveyörüne 

bırakılır. Durumuna göre 

üzerine damga vurulur. 
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 Omuz ve fatura kısımlarının 

kontrolünde, lastik 45° yatırılıp 

ışığın iyi gelmesi sağlanır. Elin 

gezdiği yerler aynı zamanda 

gözle de kontrol edilir. 

Omuzda hava, çatlak, kesik, 

katlanma, yabancı madde var 

mı kontrol edilir. 

 
 El, lastiğin üzerinde tam bir tur 

atmalıdır. Elin gezdiği yerler 

gözle kontrol edilmelidir. 

Başparmak ile işaret parmağı 

arasında kalan alan 

gözlenmelidir. 

 
 İç topuk ve yanak kısımlarının 

kontrolünde, başparmağı 

topuğa dayayıp diğer 

parmaklar topuk iç kenarına 

tam oturarak lastikte tam bir 

tur atmalıdır. Topuk ve yanak 

iç kenarlarında tel çıkması 

ihtimaline karşı dikkatli 

olunmalıdır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Lastiği göz ve el (enspeksiyon) ile kontrol ediniz. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: Eldiven, çeşitli ebatlarda lastik 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Lastiği enspeksiyon masasına dik olarak 

oturtunuz. 

 Lastiğin masadan düşmesini 

engelleyiniz. 

 Lastiğin sırt bölgesini gözleyerek bir 

tam tur attırınız. 

 Lastiğin birleşme çizgilerine ve merkez 

çizgisine bakarak kayma olup 

olmadığını takip ediniz. Lastiği yavaş 

çeviriniz. 

 Lastiğin iç kısmını parmaklarınızın 

tersiyle kontrol ediniz. 

 Lastiğin iç kısmının ışık almasını 

sağlayınız. Tel çıkmasına karşı dikkatli 

olunuz. 

 Omuz kısmını kontrol ederek çatlak, 

kesik, katlanma, yabancı madde 

araştırması yapınız. 

 Başparmak ile işaret parmağı arası 

gözlenmeli, lastik tam bir tur 

attırılmalıdır. 

 Lastiğin topuk ve yanak kısımlarını 

başparmağınızı topuğa dayayarak 

kontrol ediniz. 

 Tel çıkması ihtimaline karşı dikkatli 

olunuz. 

 Yaptığınız kontroller için rapor 

hazırlayınız. 

 Rapor hazırlarken hataları ayrıntılı 

olarak yazınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Lastiği dik olarak döndürerek sırtında merkez çizgisi, tıkalı vent 

delikleri, flaş, desenlerde bozulma gibi özürler olup olmadığını 

kontrol ettiniz mi? 
  

2. Lastiği enspeksiyon masasında 45° eğik vaziyette tuttunuz mu?   

3. Omuz ve yanak arasını başparmak ve işaret parmağıyla kontrol 

ettiniz mi? 
  

4. Elin başparmağı ve 4 parmakla birlikte lastiğin topuk kısmını 

kontrol ettiniz mi? 

 

  

5. Özrüne rastlanmayan lastikleri diğer bitirme işlemleri için 

ayırdınız mı? 
  

6. Özrüne rastladığınız lastikler için “Hatalı Lastik Analiz Formu” 

hazırladınız mı? 

 

  

7. Özürlü lastikleri özrüne göre sınıflandırdınız mı?    

8. Özrü az olan lastikleri tamire ayırdınız mı? Tamir edilmeyecek 

lastikleri ıskartaya ayırdınız mı? 
  

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Lastiğin el ve göz ile fiziksel olarak kontrol edilmesine ne denir? 

A) Bizleme 

B) Enspeksiyon 

C) Üniformita 

D) Vakslama 

 

2. Lastik gözle kontrol edilirken neye bakılmaz? 

A) Sırtındaki merkez çizgisine 

B) Tıkalı vent deliklerine 

C) Lastik balansına 

D) Desenlerdeki bozulmaya 

 

3. Lastiği göz ve el ile kontrol eden kişiye ne denir? 

A) Postabaşı 

B) Enspektör 

C) Operatör 

D) Ustabaşı 

 

4. Lastikteki hava kabarcıklarını temizlemek için hangi alet kullanılır? 

A) Biz 

B) Vaks 

C) Boya 

D) Bıçak 

 

5. Lastikteki özürlü yeri göstermek ve özür kodunu yazmak için hangi alet kullanılır? 

A) Boya 

B) Vaks 

C) Damga 

D) Tebeşir 

 

6. Lastiği kontrol eden kişinin kim olduğunun belli olması için hangi alet kullanılır?  

A) Vaks 

B) Damga 

C) Tebeşir 

D) Biz 

 

7. Lastiğin içinin kontrolü esnasında hangi duruma dikkat edilmelidir? 

A) Tel çıkması olayına 

B) Lastiğin sıcak olması durumuna 

C) Lastiğin dik durmasına 

D) Lastiğin sabit durmasına 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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 
 

Lastiğe üniformita kontrolü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Çalışma hayatında (iş ortamında), üniformita makineleri hakkında bilgi 

edininiz. 

 İnternet ortamında da araştırdığınız teknolojik bulguları inceleyiniz. 

 Araştırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu sınıfta tartışınız. 

 

3. ÜNİFORMİTA KONTROLÜ 
 

Araçtaki titreşimlerin büyük kısmı aracın yola temas ettiği lastik ve yol arasındaki 

noktadan kaynaklanır. Bu titreşimler aracın süspansiyonlarını, gövde ve motor kısmını 

etkilediği gibi sürücü ve yolcuları da olumsuz yönde etkiler. Fakat bu titreşimler her zaman 

yoldan kaynaklanmaz. Lastikteki en küçük bir balanssızlık yüksek hızlarda titreşim gibi çok 

büyük sorunlara neden olabilir. Lastik imalatında lastikteki kuvvet dağılımları ve bunların 

test edilerek dengelenmesi gerekir. Bu testlere üniformita testleri denir.  

 

Araç yol alırken jant - lastik ikilisi, araçtan gelen kuvvetleri en iyi şekilde yola 

iletirken yoldan araç üzerinde gelecek kuvvetlerin geçişi yumuşak bir şekilde sağlanmalıdır. 

Buna basitçe “sürüş konforu” denmektedir. Araç yol alırken ya da manevra sırasında jant - 

lastik ikilisi üzerinde radyal (dikey), yanal ve gidiş yönüne paralel kuvvetler oluşmaktadır 

(Resim 2.1). Şayet jant - lastik ikilisinin dinamik – statik balansı ve de lastiklerin üniformita 

değerleri iyi seviyede ise oluşan bu kuvvetler düzenli olmakta ve sürüş konforu 

iyileşmektedir.  

 

Lastiğin üniformitası dendiğinde akla gelecek şey lastikteki boyutsal sapmalar ve 

yukarıda belirtilen yönlerdeki kuvvet değişmeleridir. Bunlar ne kadar küçük düzeyde ise 

lastiğin üniformitası o kadar iyidir. Bir lastiğin üniformitası değerlendirilirken radyal (lastiğe 

dik) ve yanal yöndeki kuvvet değişimlerine bakılmaktadır.  

 

Lastikteki üniformluğu etkileyen değerler şunlardır: 

 

 Radyal Kuvvet Değişimi (Radial Force Variation, RKD) 

 Yanal Kuvvet Değişimi (Lateral Force Variation, YKD)  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 18 

 
Resim 3.1: Lastikteki yanal ve radyal kuvvetler 

 

3.1. Radyal Kuvvet Değişimi 
 

Dönen bir lastikteki radyal kuvvet değişimi, lastiğin yere bastığı yüzeye dik oluşan 

kuvvetlerdeki değişmedir. Bu değişim gözle görülür ya da görülmez. Belli hızlarda titreşim 

olarak hissedilir. Lastiğin esnek yanakları sık aralıklarda döşenmiş yaylarla gösterilecek 

olursa her bir yay, taban alanına girip çıktığında şayet her biri aynı yay sabitine sahip ise eşit 

oranda esneme yapacak ve taban alanında her seferinde (periyodik) eşit kuvvetler 

oluşacaktır. Lastiğin dönme eksenine dik bir kuvvet göstergesi takılacak olursa bileşke 

kuvvetler grafiksel olarak kaydedilebilir. Lastiğin bir kez dönmesi sırasında oluşan bileşke 

kuvvetin harmonikleri fourer analizi ya da üniformita makinesine takılacak bir elektronik 

filitre ile belirlenebilir. Düşük hız, üniformita makinelerinde radyal kuvvet, radyal bileşke 

(Radyal kompozit denir, RC ile gösterilir.) ve harmonik değerleri (RH ile gösterilir) ile 

belirlenir.  

 

 
Resim 3.2: Kompozit ve harmonik grafikler 

 

Radyal kuvvetlerin değişimlerinin aşırı olmasına sebep, lastiğin imali sırasındaki sırt 

ek yerleri, astar yerleri, sırt ve yanak kalınlığındaki değişimler ve asimetrik topuklardır. 
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3.2. Yanal Kuvvet Değişimi 
 

Yanal kuvvetler de radyal kuvvetlere benzer şekilde ancak lastiğin taban alanına 

paralel yönde oluşan kuvvetlerdir. Sürücü, yanal kuvvet değişimleri olan lastiği 

direksiyondan hissedebilir. Radyal kuvvetlerin belirlenmesi için yapılan işlem yanal 

kuvvetler için de yapılır. 

 

Yanal bileşke (LC) saat yönünde 1. harmonik ve (LH) saat yönünün tersine (LHCW) 

1. harmonik değerleri belirlenir. Yanal yönde oluşan kuvvetlerin yüksek olmasında en büyük 

etken yanlış sarılmış kuşaklardır. Topukların çarpık imal edilmesi de yine yanal kuvvetlerin 

yüksek olmasına sebep gösterilebilir. Öğrenme Faaliyeti-3’te lastik arızaları daha geniş 

olarak gösterilecektir. 

 
Grafik 3.1: Yanal kompozit ve harmonik grafikler 

 

3.3 Üniformita Makinesi 
 

Son şeklini alan lastiklerin denge toleranslarının ölçülmesi ve kaliteli olup 

olmadıklarının anlaşılması için bazı kontroller yapılır. Kontroller sonucunda çıkan değerler 

toleranslar içinde ise ambara gönderilir. Eğer toleranslar dışında ise lastik hurdaya ayrılır.  

 

Üniformitasına bakılacak lastik üniformita makinesine verildiğinde otomatik olarak 

lastik, makine üzerindeki özel janta takılarak uygun şişirme basıncında şişirilir. 80 cm 

çapındaki tambur üzerinde belirli bir yük uygulanarak saat yönünde ve saat yönünün aksine 

döndürülür. Yukarıda bahsedilen kuvvet değişimlerini belirleyebilmek için kuvvet 

sensörlerinden gelen veriler analiz edilerek kuvvetlerin bileşke ve harmonikleri belirlenir. Bu 

değerler daha evvel makine üzerinde set edilmiş limit değerlerle karşılaştırılarak lastikler 

sınıflandırılır. “V” 1.2. ve 3. sınıf işaretleri üzerine vurularak makineden çıkar. 

 

Resim 3.4’teki grafik, bu kuvvetlerin saatte 102 km hız yapan bir araçtaki lastiğin 

üzerindeki sapmalarını göstermektedir.  

 



 

 20 

 
Grafik 3.2: Zamana göre kuvvet sapmaları 

 

Grafikta, 102 km/h sürüş hızındaki yaklaşık 1.884 metre çevre uzunluğuna sahip bir 

lastikteki kuvvet sapma frekanslarını gördük. Bu kuvvet sapmaları daha yüksek hızlarda 

artar ve sürüş emniyetini tehlikeye sokar. Bu nedenle lastiğin üniformita kontrolü çok 

önemlidir. 

 

Bu amaçlar dâhilinde, çok farklı modellerde üniformita tezgâhları tasarlanmıştır. 

Resim 3.2 ve 3.3’te genel olarak bu makinelerin ürün lastik ve çıkış kısımlarını 

görebilirsiniz. 

 
Resim 3.2: Üniformita makinesinin lastik giriş kısmı 
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Resim 3.3: Üniformita makinesinin konsol ve çıkış kısmı 

 

Resim 3.4’te lastik fabrikalarında genel olarak kullanılan x150 lastik üniformita 

makinesi görülmektedir. Bu makinenin özelliklerini inceleyelim. 

 

 
Resim 3.4: Üniformita makinesi 
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 Lastik dış çap aralığı: 26-60 in (660-1524 mm)  

 Jant oturma çapı aralığı:16-38 in  

 Yuvarlanma radisü: Minimum 12.5 in (318 mm) 

 Tambur çapı/genişliği:  63/26 in (1600/660 mm) [63/31 in (1600/787 mm) 

seçime bağlı]  

 Lastik sırt genişliği aralığı: 6-25.5 in (152-648 mm) [6-30.5 in (152-775 mm) 

seçime bağlı] 

 Lastik kesit genişliği (maksimum): 27.5 in (698 mm) [32.5 in (825 mm) 

seçime bağlı]  

 Tezgâh genişliği aralığı: 6-24 in (6-28 in seçime bağlı) 

 Otomatik tutucu genişliği:  0-8 in (0-203 mm) 

 Lastik yükleme aralığı:  0-12000 lbf (0-5340 daN) 

 Şişirme oranı: 12-131 psi (83-900 kPa, 0.83-9 bar) 

 Lastik ağırlığı (maksimum): 400 lb (181 kg) 

 Test hızı: 60 rpm (değişebilir) 

 Lastik ısınma hızı: 60 rpm (120 rpm variable optional) 

 Nakliye ağırlığı (yaklaşık): 69000 lb (31300 kg) 

 Makinenin kapladığı alan: 320 x 201 x 188 in (8128 x 5105 x 4775 mm) 

 Bunlardan başka;  

 TTOC veya MSI kontrolcü, 

 Merkezi bantlı konveyör, 

 Otomatik lastik açma sistemi (anti-mischuck system), 

 Hızı değiştirilebilen motor, 

 Çabuk şişirme sistemi, 

 Hassas mil ve yataklar, 

 Tambura bağlanmış servo motor, 

 Sürtünmesiz tambur taşıyıcı, 

 Hidrolik birim de içermektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Üniformita kontrolü yapınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Üniformite makinesi, lastik  

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Üniformita makinesini ayarlayınız.  Bıçak ve biz aletleri kullanınız. 

 Tezgâhın döndürme, devre, devir, ısı ve 

lastik şişirme basıncı ayarlarını yapınız. 

 Tezgâhın limitlerinin üstünde yükleme 

ve lastiğin kapasitesini aşan şişirme 

yapmayınız. 

 Tezgâhı çalıştırarak lastiğin şişirilmesini 

ve dönmesini izleyiniz. 

 Tezgâh çalışırken fazla yaklaşmayınız. 

 Lastikteki üniformita hatalarını tespit 

ediniz. 

 Radyal ve yanal kuvvet değişmelerinden 

kaynaklanan hataları gözleyiniz 

 Üniformita hatalarını rapor ediniz.  Rapor hazırlarken verileri doğru yazınız 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır  

1. Üniformita makinesine gelen lastiği gözle kontrol ettiniz mi?   

2. Lastikteki hava kabarcıklarını veya trimleri temizlediniz mi?   

3. Lastiği tezgâh konveyörüne koydunuz mu?   

4. Tezgâh, lastiği otomatik olarak alıp şişirdi mi?   

5. Lastiğin öngörülen ayarlamalar doğrultusunda hız ve sıcaklık 

ayarlamalarını yaptınız mı? 
  

6. Lastikte ölçülen kuvvet ve moment değerlerinin toleranslar 

dâhilinde olup olmadığını gözlemlediniz mi? 
  

7. Özürlü veya özürsüz lastikleri ayırıp farklı konveyörlere 

koydunuz mu?  
  

 

 

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. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Araçta titreşim oluşturan kuvvet değişimine …………….. kuvvet değişimleri denir. 

2. Yere paralel kuvvetlere ………………… kuvvet değişimleri denir. 

3. Araç zikzak çizerek gidiyorsa ………………… kuvvet dağılımında dengesizlik 

vardır. 

4. Düşük hız, üniformita makinelerinde radyal kuvvet ……………… bileşke ve 

………………… değerler ile belirlenir. 

5. Yanal yönde oluşan kuvvetlerin yüksek olmasında ………………….....…………, en 

büyük etkendir. 

6. Radyal yönde oluşan kuvvetlerin yüksek olmasında ………………….....…………, en 

büyük etkendir. 

7. Aşırı değerde kuvvet saplamaları olan lastik ………………………. ayrılır. 

8. Üniformita makinesinde lastiği döndüren kasnağa …………………………… denir. 

9. Lastiği makinede şişirme aparatının ağzına kadar götüren sisteme ………………… 

denir. 

10. Makine üzerinde kuvvetleri ………………………….. algılar. 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

Ortamı sağlandığında lastiğe X-Ray kontrolü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Çalışma hayatında (iş ortamında), X-Ray lastik görüntüleme makineleri 

hakkında bilgi edininiz. 

 İnternet ortamında da X-Ray lastik görüntüleme makineleri üreten firmaları ve 

cihaz modellerini araştırınız ve bulguları inceleyiniz. 

 Lastiklere yapılan farklı performans testlerini inceleyiniz. 

 Deforme lastikler üzerinde lastik hatalarını inceleyerek sebeplerini tartışınız. 

 Gerek iş ortamında gerekse internet ortamında elde ettiğiniz bulguları rapor 

hâline getiriniz.  

 Hazırladığınız raporu sınıfta tartışınız. 

 

4. X-RAY KONTROLÜ 
 

Otomatik X-Ray kontrol tezgâhları, X-Ray teknolojisi ile geliştirilmiş lastik kontrol 

mekanizmasıdır. X-Ray, katı objelerin iç kısımlarının daha iyi anlaşılabilmesi için katıların 

içine elektromanyetik ışınların nüfuz etmesiyle elde edilen elektronik resimlemedir. X-Ray 

kontrol cihazı: 

 

 Lastik imalatında istenilen kalite kontrol fonksiyonunu yerine getirebilir.  

 Görsel kontrol süresini azaltır, kontrol hassasiyetini ve tutarlılığını artırır. 

 Çok düşük toleranslarda mamullerin kontrolü yapılabilir. 

 Otomatik istatistiksel raporlama yapabilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.1: X-Ray kontrol tezgâhı 

 

Genel olarak X- Ray cihazlarının çalışması şu şekildedir: Katıdan geçen görünmez X-

Ray’lar lenslere gelerek resimleme tüpünün içerisinde görüntülere dönüşür, kamera 

yardımıyla ekrana yansır. 

 

 
Resim 4.2: Genel X-Ray cihazı şeması 

 

Lastik görüntülemede kullanılan X-Ray cihazlarının çalışması ise şöyledir: Kaynaktan 

X-Ray ışınları lastiğin merkezinden yansıyarak lastiğin içinden geçer ve bir dize diyot 

dağılımının bulunduğu lenslere yansır. Buradan dijital dönüştürücü ile bilgisayar yardımıyla 

ekrana yansır. Kaynak, lastik içinde olduğu gibi lastik çevresinde de olabilir. 
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Resim 4.3: X-Ray lastik görüntüleme cihazı şeması 

 

Eski X-Ray kontrol sistemleri, lastiğin 3 kısmından ayrı ayrı görüntü alarak sisteme 

bunları yansıtabilirdi. Bunlar üst yanak, alt yanak ve sırt kısımlarıydı. Yeni teknolojide ise 

lastiğin sadece tek geçişinde 3 yerden aynı anda görüntü alıp yüksek çözünürlüklü ekrana 

sunabilir. 

 

 
Resim 4.4: Lastiğin X-Ray cihazından bilgisayar monitörüne düşen görüntüsü 

 

X-Ray cihazı karkas, yanak ve sırttaki çelik ve kumaş korttaki düzensizlikleri tespit 

eder. En küçük bir düzensizlik çok büyük sorunlara neden olabilir. Konfeksiyondaki 

düzensizlik Resim 4.5’te gösterilmiştir. 
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Resim 4.5: Lastiğin düzenli ve düzensiz konfeksiyonunun kesit görüntüsü 

 

Otomatik X-Ray enspeksiyon sistemleri, çelik veya tekstil konfeksiyonunda hatayı 

bularak rapor eder ve enspektörü uyarır. Resim 4.6’da otomatik X-Ray cihazı monitörü 

görülmektedir. Bilgisayar, konfeksiyondaki düzensizliği otomatik olarak tespit etmiştir. 

Enspektör, arızalı lastik üzerine işaret koyarak onu arızalı lastik vincine veya konveyörüne 

koyar. 

 
Resim 4.6: Lastiğin konfeksiyonundaki düzensizliğinin ekranda görünmesi 

Düzenli Kord 

Düzensiz Kord 
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X-Ray cihazı kadar onun bilgisayar yazılımı da otomasyon açısından önemlidir. 

Otomatik X-Ray cihazlarında lastikteki arızalar yazılım tarafından belirlenir. Cihaz 

operatörünün ya da enspektörün cihaz yazılımı ve donanımı hakkında geniş bilgi sahibi 

olması gerekir. Kontrol aşamasında en küçük bir aksama çok büyük mali kayıplara neden 

olabilir. 

  
Resim 4.7: X-Ray tezgâhı 

 

Resim 4.7’deki X-Ray lastik görüntüleme cihazı, toplam 54 inç genişlikte 365 

derecede bir alanı 10 saniyede tarayabilir. Sistem güçlü, yoğun ve üretim hatlarına kolayca 

uyarlanabilir. Yüksek çözünürlükte görüntüler bilgisayar ekranı üzerinde kayar ve istenilen 

anda durdurulabilir, daha sonra tekrar izlemek için arşivlenebilir. Yukarıda gördüğümüz 

makinenin şeması ve özellikleri aşağıda gösterilmiştir. 
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Resim 4.8: X-Ray tezgâhı şeması 

 

Özellikleri: 

 
 İki eksende pozisyonlama sistemi 

 Robot taşıma mekanizması 

 Fırçasız servomotor sürücüleri (16 bit çözünürlüklü) 

 3 x 2D lazerler 

 Bilgisayarlı kontrol sistemi 

 TCP/IP, ADS, dijital veya analog bağlantı düzenekleri 

 

4.1. Performans Testleri 
 

Performans testleri lastik imalatında son aşamadır. Lastik üzerindeki performans testi 

makinelerde yapılmaktadır. Eğer lastik hamur reçetesi veya lastikte teknik-fiziksel özellikler 

değiştirilmişse performans testi araç üzerinde gerçek deney koşullarında yapılır. Bu gerçek 

deney şartlarında yapılan deneyde lastikteki uzunlamasına ve yanal ivmelenmeler, yol ve 

rota tutuşu, kayma açıları gibi değerler ölçülebilir. 

 
Resim 4.9: Yol şartlarında performans testi yapılacak lastik 
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Ayrıca araç laboratuvar koşullarına sokularak ses testi yapılır. Amaç lastiğin yola 

uygunluğunu akustik açıdan ölçmektir. Resim 3.10’da görüldüğü gibi laboratuvar ses 

yalıtımları sağlanmış olmakla beraber, laboratuvarda mikrofon ve sesleri algılayacak 

donanıma sahip bilgisayar bulunmaktadır. Araç, tabanında tambur yerleştirilmiş platforma 

çekildikten sonra tambur çalışmaya başlar. Farklı hızlarda araç yakınına yerleştirilen 

mikrofonlardaki sesler bilgisayar ortamına alınarak ses dalgalarına dönüştürülür ve 

standartlara uygunluğu araştırılır.  

 

  
Resim 4.10: Laboratuvar şartlarında akustik test yapılacak lastik 

 

 
Resim 4.11: Laboratuvar şartlarında seslerin, ses dalgalarına dönüştürülmesi 

 

Lastiğe laboratuvar şartlarında yapılan diğer testler aşağıda verilmiştir. 
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4.1.1. Takoz Testi  
 

Test cihazına sürüş yönüne dik olacak biçimde köşebent şeklinde bir profilin 

bağlanmasıyla bu test yapılır. Lastiğin dönüşünde meydana gelen kuvvet ve titreşimler 

gelişmiş bir osiloskop ile ölçülür. Burada amaç, yoldan kaynaklanan tümsek ve çukurlarda 

lastiğin kuvvet iletme kararlılığını ve titreşim emme performansını ölçmektir.  

  
Resim 4.12: Takoz testi şeması 

 

 
Grafik 4.1: Tamburdan gelen verilerin bilgisayarda grafiklere dönüştürülmesi 

 

Grafik 4.1’de 20, 40 ve 60 km/h ile yapılan testler görülmektedir. 

 

4.1.2. Sabit Hâldeki Lastik Karakteristikleri Testi  
 

Araç lastiklerinin en önemli testi, yanal karakteristik özellikleri ve doğrusal 

karakteristikleri belirlemektir. Hepsinden önce lastiğin sabit hâldeki durumunu tanımlamak 

gerekir. Bu tanımlama aşağıdaki parametrelerden oluşur: 
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 Teker yükü 

 Lastik basıncı 

 Hız 

 Dönel kayma 

 Yanal kayma açısı 

 Kamber açısı 

 

Genel bir lastik test donanımı bütün bu parametrelerin hepsine sahip olmalıdır. Test 

cihazına yukarıdaki parametreler girildiğinde aşağıdaki veriler elde edilebilir: 

 

 Yüklü lastik radüsü 

 Uzunlamasına kuvvet 

 Yanal kuvvet 

 Doğrusal tork 

 Lastik yürüme ısısı 

 

Test cihazı test prosedürü süresince yukarıdaki parametreleri bulmak ve kaydetmek 

zorundadır. 

 

Test prosedürü boyunca bütün parametreler sabit kabul edilir. Bu yol bir parametrenin 

lastik üzerindeki etkisini hesaplamak içindir. Çoğunlukla uzunlamasına kayma ve kayma 

açısı, lastik üzerinde çok kuvvetli bir etkiye sahip olduğu için değişir. Yanal kuvvet ve 

kayma açısı arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

 

 
Grafik 4.2: Yanal kuvvet ve kayma açısı arasındaki ilişki 

 

225/60 R16 lastiğin tork testi yapıldığında kayma açısındaki değişme test cihazında  

grafikteki gibi görülmektedir.  
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Grafik 4.3: Lastik torku ve lastik kayma açısı arasındaki ilişki 

 

Özellikle bütün lastikler resimdeki benzer grafiklere sahiptir. Büyük farklılıklar lastik 

tasarımına bağlı olmaktadır. 

 

4.1.3. Model Analiz 
 

Takoz testine paralel olarak lastik yapısının model analizi lastiğin performansına 

önemli ölçüde hizmet eder. Bu, araç şasi parçalarının titreşim karakteristiklerine yardımcı 

olur. Normalde model analizi, lastik tezgâha monte edilerek yapılır. Tezgâh sabit bir blok 

üzerine sabitlenmiştir. Lastik elektrodinamik çalkalayıcı vasıtasıyla uyarılır. Elektrodinamik 

çalkalayıcı bağlama parçasıyla lastik sırtına temas etmektedir. Lastik uyarılırken 3 eksenli 

ivme sensörü tarafından lastik sırtının hareketi ve frekans değişimleri ölçülür. Lastik 

çevresindeki tüm noktalardaki hareketi algılamak için sensör noktadan noktaya değişir. Özel 

bir veri analiz programında noktalara ait bilgiler birleştirilir ve lastik üzerindeki veriler bütün 

olarak farklı frekanslarda değerlendirilmiş olur. Bütün bu değişimler kuşaklardaki öz 

formları ile ilgilidir. Resim 4.16’da öz şekilleri ve ölçülen frekans değerleri gösterilmiştir. 

 

 
Şema 4.1: Lastik öz şekilleri ve frekans değerleri 
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4.1.4. Lastik Temas Alanında Zemin Basınç Dağılımının Ölçülmesi 
 

Zemin basıncı standart kriterlere göre önemli rol oynar. Çok yüksek basınç kontak 

alanını zayıflatır ve yüzey gerilmelerine sebep olur. Kauçuk ve yol arasındaki sürtünme 

katsayısı değişiklikleri önemli ölçüde lastikteki basınç dağılımlarına bağlıdır. Zemin basınç 

dağılımı maksimum tutuş için sabit olmak zorundadır. Yüksek zemin basınçları düşük 

sürtünme katsayılarına sebep olur. Yüksek zemin basıncı da temas alanının küçük 

olmasından kaynaklanır. 

 

Zemin basınç dağılımını ölçmek için daha çok basınç algılayıcı folyolar kullanılır. 

Bunlar renk kapsüllerinden oluşur ve bu kapsüller basınç kuvvetine göre imha olunur. Folyo 

imha olan kapsüllere göre renklenir. Renklerin yoğunluğu lastiğin zemin basıncının miktarını 

belirler.  

 

Bu metot dönmeyen bir lastik için uygulanır. Dinamik ölçmeler için daha maliyetli 

olan elektrikli folyolar kullanılır. Bu folyo üzerinde ölçüm hücreciklerinin sayısı daha 

fazladır. Bazen ölçme hücreleri ölçme tezgâhı üzerindeki tambur üzerine bağlanır. Bu 

tambur ve hücre, tekerlek tarafından döndürülür. Hücre değişiklikleri lastik temas basıncını 

belirler. 

 

4.1.5. Araç Lastikleri İçin Test Cihazları 
 

Çok farklı test araçları geliştirildi. Geliştirilen donanımlar arasındaki en önemli fark 

lastik tarama tasarımıdır. 

 

Sadece sürücülü test cihazlarında lastik gerçek yollar üzerinde hareket ettirilir ve bu 

cihazlar gerçek yol ve yük şartlarında lastikleri test eder. Fakat bu tip deneylerin 

dezavantajları vardır. Bunlardan biri, gerçek yol şartlarında lastik testinin zor olduğudur. 

Ayrıca sınırlı hız miktarı, yollardaki pürüzlülük bu test metodundaki zorluklardan en 

önemlileridir. 

 

İstasyon tipli test cihazları lastik tarama tasarımı açısından çok farklıdır. Daha çok 

konstrüksiyon tipi düz kayışlı test tezgâhları ile çözülmüştür. Bu tasarım temel olarak iki 

tambur arasında hareket eden çelik düz kayıştan oluşur. 

 
Resim 4.13: Kayışlı test tezgâhı 
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Tambur test cihazının kullanımında lastik, tamburun içinde veya dışında döner; lastik 

teması, tamburun yuvarlaklığından dolayı gerçek yol şartlarından biraz farklıdır. Bu etki, 

tambur çapının biraz artırılmasıyla biraz azaltılır. Resim 4.18’de tamburlu test cihazı 

görülmektedir. 

 

 
Resim 4.14: Tamburlu test tezgâhı 

 

Rijit mekanik sistemler tekerlek kontrolünün farkına varır. Bu kontrol sistemi elektro-

hidrolik aktörlerle harekete geçirilir. Çok sayıda tezgâh tekerleğe yük uygulamak, kuvvet 

değişimlerini sönümlemek için pnömatik (havalı) sistemleri kullanır. 
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Şema 4.2: Tamburlu test tezgâhının şemaları 

 

Şema 4.2 şematik olarak lastik test makinesini göstermektedir. Resimlerde temel 

olarak 22, 24 ve 16 numaralı parçalar, tekerlek bağlama ve taşıma istasyonu; 14, deneysel 

yol yüzeyi; 20, tambur; 26, lastik destekleme kolları; 32, 36 ve 28 numaralı parçalar, yüke 

karşı yol darbelerini emici pnömatik mekanizma; 34 numaralı parça ise lastik üzerindeki 

yükü ayarlayabilen, aşağı - yukarı hareket edebilen mekanizmadır. Veri algılayıcı sensörler 

tekerlek ekseninde bulunur. Ayrıca tamburu döndürmek için de tambura ve elektrik 

motoruna bağlı kayış - kasnak mekanizması bu işlevi görür. 

 

Bütün test tezgâhları, kompleks veri edinme sistemleriyle lastikte ölçülen değerleri 

bize gösterir. Şema 4.3, test sistemlerinin tasarımını anlamamız açısından faydalı olabilir. 
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Şema 4.3: Test sistemi şeması 

 

  
Resim 4.15: Test cihazı ve kontrol konsolu 
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4.2. Lastik Hataları 
 

Lastik testleri esnasında algılanabilecek hataları aşağıdaki gruplarda toplamak 

mümkündür: 

 

 Radyal kuvvet değişiminden kaynaklanan hatalar (RKD) 

 Yanal kuvvet değişiminden kaynaklanan hatalar (YKD) 

 Lastikteki koniklik 

 Lastikte eksantriklik 

 Lastik yanaklarında ondülasyon 

 Lastikte yanal dalgalanma 

 Lastikte dengesizlik 

 

4.2.1 Lastikte Radyal Yönde Kuvvet Değişimleri 
 

Radyal kuvvet değişimi, lastiğin dönmesi sırasında şeklinde ve sertliğinde gözle 

görülebilen ya da gözlenemeyen değişmeler olmasıdır. Bu kuvvet değişimi düşey yönlü 

titreşimler olarak hissedilebilir. 

 
Resim 4.16: Radyal kuvvet değişimi  

 

Radyal kuvvet değişimi şu basit örnekle de açıklanabilir: 

 

Lastik, çevresine eşit aralıklarla yaylar dizilmiş dairesel bir cisim olarak düşünülürse 

ve bu cisimdeki yayların sertlikleri birbirinden farklı ise bu cisim bir ağırlık uygulanarak 

döndürülürse cisimde titreşimlerin olduğu rahatça görülür. Bu titreşimler cismin üzerindeki 

ağırlığında titreşmesine neden olur. Buna göre aracı ağırlık, cismi de lastik olarak 

düşündüğümüzde aracın ilerlemesi ile lastik döner. Lastikte RKD var ise araçta düşey yönlü 

titreşimler olur. Bu titreşimler araç kullanıcısı tarafından endişe ve korku ile karşılanır. 

Böylelikle lastikte de düzensiz aşınma gözlenir. Bunlar lastiğin imajının zedelenmesine 

neden olur. Radyal kuvvet değişimi, üretim esnasında birçok hatadan meydana gelebilir. 
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Bunlar: 

 

 Yarı mamulden kaynaklanan RKD: 

 

 Herhangi bir yarı mamulün kalınlık veya genişliğinin uygun olmaması: 

Örneğin, bobinde gerdirme olması veya kısa gelen malzemenin çekilerek 

uzatılması. 

 

 Üretim için uygun olmayan çemberlerin kullanılması: Mesela, ovalleşmiş 

olan çemberlerin kullanılması. 

 
 Konfeksiyondan kaynaklanan RKD 

 

 Konfeksiyon makinesinde karkas yapımı esnasında yarı mamullerin veya 

karkasın doğru yerleştirilmemesi: Örneğin, ek yeri dağılım şemasına 

uyulmaması. 

 

 Konfeksiyonda kumaşın sıklığının bozuk olması 

 

 Konfeksiyonda yapılan çember vurma işleminde çember pozisyonunun 

yanlış olması 

 

 Yarı mamullerin konfeksiyonda ezdirilmesi esnasında yanlışlıklar 

yapılması, yarı mamullerin yanlış ezdirilmesi 

 

 Makine teçhizatlarının eksantrik olması, makine ayarlarının yapılmaması 

 

 Pişirme hataları kaynaklı RKD 

 

 Karkasın kalıba anormal yüklenmesi ve bu durumdaki karkasın 

pişirilmesi 

 

 Pişirme işlemi sırasında kullanılan kameralarda deformasyon olduğunun 

gözlenmesi ve bu kameralarda karkasın pişirilmesi 

 
 Depolama-taşıma kaynaklı RKD 

 

 Karkasın taşınmasında kullanılan teleferiğe karkasın doğru bir şekilde 

yerleştirilmemesi 

 

 Pişirme makinesinden yeni çıkan çok sıcak lastiklerin dik olarak 

muhafaza edilmesi, bu şekilde soğutulması 
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4.2.2. Yanal Kuvvet Değişimi 
 

Lastiğin düzgün yolda düz gitmek yerine zikzaklar çizerek yoldan çıkma eğilimi 

göstermesi olarak nitelendirilen arıza, lastik yanal kuvvet değişimi (YKD) olarak telaffuz 

edilir  (Resim 3.23). 

 
Resim 4.17: Yanal kuvvet değişimi  

 

YKD gösteren bir lastiğin takılı olduğu aracı kullanan şahıs, kaynağı lastik olan 

direksiyon titreşimlerinden, düşük hızda direksiyonun sağa - sola oynamasından rahatsızlık 

duyar. Bu faktörler lastiğin imajını sarstığı gibi, araç ve can emniyetine zarar verir. 

 

Yanal kuvvet değişimine neden olan üretim hataları şunlardır: 

 

 Yarı mamulden kaynaklanan YKD 

 

 Yarı mamul genişliklerinin, özellikle de kuşak genişliklerinin yanlış 

olması 

 

 Yılan gibi kıvrılan yarı mamullerin kullanılması  

 

 Uzun süre bekletilen yarı mamullerin kullanılması 

 
 Konfeksiyondan kaynaklanan YKD 

 

 Konfeksiyon makinelerinde karkas yapımında uygun olmayan yarı 

mamullerin kullanılması 

 

 Ana tamburda karkasın tellerinin iyi oturmaması  

 

 Yanakların ve sırtın dalgalı tatbik edilmesi 
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4.2.3. Koniklik (KON) 
 

Koniklik, lastikte sağa ve sola doğru çekmelerin olması olarak nitelendirilebilir. Konik 

bir lastiğin takılı olduğu araçta kullanıcı direksiyonu serbest bıraktığında araç lastikten dolayı 

bir tarafa doğru kayar.  

 
Resim 3.18: Konikliğin araca etkisi  

 

Bu, kullanıcı ve araçtakiler için büyük tehlikeler arz eder. Çok ciddi sonuçlara neden 

olabilir. Ayrıca koniklik lastiğin tek taraflı ve düzensiz olarak aşınmasına neden olur. 

 

Konikliğe neden olan üretim hataları şunlardır: 

 

 Yarı mamulden kaynaklanan KON 

 

 Deformasyon geçirmiş yarı mamullerin kullanılması 

 

 Simetrikliğini kaybetmiş ya da simetrik olarak üretilmemiş yarı 

mamullerin kullanılması. 

 
 Konfeksiyondan kaynaklanan KON 

 

 Makine elemanları merkezlemesinin doğru olmaması 

 

 Konfeksiyon makinelerinde kullanılan yarı mamullerin merkezden kaçık 

olarak tatbik edilmesi 
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4.2.4. Eksantriklik (EK) 
 

Lastiğin tam anlamı ile yuvarlak olmaması demektir. Lastikte çevresel olarak 

çıkıntıların ve girintilerin olması durumudur. Bu hataya sahip olan bir lastiği kullanan bir 

araçta RKD'de hissedilen gibi düşey yönlü titreşimlerin olmasına yol açar. Bu titreşimler 

yüksek hızlarda direksiyon vasıtası ile sürücüye ulaşır. Bu durumda, sürücü tarafından lastik 

hakkında memnuniyetsizliğin oluşması söz konusudur. Eksantrik bir lastikte ise düzensiz 

aşınma gözlenir. 

 

Eksantrikliğe yol açan üretim hataları şunlardır: 

 

 Yarı mamulden kaynaklanan EK 

 

 Lastiği oluşturan yarı mamullerin kalınlıklarının uygun olmaması 

eksantrikliğe yol açar. Bahsi edilen yarı mamuller sırt, kuşak ve tekstil 

teladır. 

 

 Konfeksiyondan kaynaklanan EK 

 

 Yan mamul eklerinde aşırı bindirmeler veya açık kalmalar  

 

 Yarı mamul üzerine yapışmış başka maddelerin olması  

 

 Yarı mamul kalınlık ya da genişliklerinin uygun olmaması 

 

 Pişirmeden kaynaklanan EK 

 

 Karkasın merkezden kaçık olarak yüklenmesi nedeniyle lastikte çevresel 

olarak şekil bozukluklarının olması 

 

4.2.5 Yanakta Ondülasyon (YO) 

 

Üretilen lastik şişirildiğinde yanaklarda görülen akıntılar ve çöküntülerin olması 

yanakta ondülasyon olarak nitelendirilir (YO). Bu tip lastikte gözle görülebilir dalgalanmalar 

olur. Yanak kesinlikle düz olmaz. Bu durumlar da müşteri memnuniyetsizliklerinin olmasına 

yol açar. 

 

Yanakta ondülasyona yol açan üretim hataları olarak bir tek yarı mamul hatalarını 

gösterebiliriz. 

 

 Yarı mamulden kaynaklanan YO 

 

 Tekstil telada anormal gerdirme ile sıklık bozukluklarının olması 

 

 Yanak ek yerlerinde aşırı bindirme veya açıklıkların olması 
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 Kullanılan yanağın düzgün olmaması 

 

 Yanakların üzerine yabancı maddelerin yapışması ve bu şekildeki lastiğin 

pişmesi 

 

4.2.6. Yanal Dalgalanma 

 

Üretilen lastik şişirildiğinde ve bu hâlde iken döndürüldüğünde lastikte görülen sağa 

ve sola doğru dalgalanmalar olarak nitelendirilir. Yanal dalgalanma özelliği bulunan 

lastiklerin kullanıldığı araçta ani dönüşlerin olması muhtemeldir. Bu durum da lastiği 

kullanan kişinin şikâyetine neden olur. Ayrıca araçta titreşimler meydana gelir. 

 

Yanal dalgalanmaya yol açan üretim hatası, sırtın merkezden kaçık olarak tatbik 

edilmesine yol açar. 

 

4.2.7. Dengesizlik 

 

Lastik çevresinde anormal malzeme dağılımı olması, dengesizlik durumunun lastikte 

oluşmasına yol açar. 

 

Dengesizliğin giderilmesi için jant damağına kurşun çakılır. Dengesizlik bulunan bir 

lastik takılı araçta yüksek hızlarda titreşimler görülür, lastikte ise dengesiz aşınma söz 

konusudur. 

 

Dengesizliğe yol açan üretim hataları şunlardır: 

 

 Yarı mamulden kaynaklanan dengesizlik 

 

 Malzeme dağılımının anormal olması 

 

 Malzemede deformasyon olması 

 
 Konfeksiyondan kaynaklanan dengesizlik 

 

 Yarı mamul eklerinin dağılımının uygun olmaması: Örneğin, sırt ve 

yanak ekleri. 

 

 Konfeksiyonda kullanılan malzemede aşırı gerdirme ve yığılmanın 

olması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 X-Ray kontrolü yapınız. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: X-Ray cihazı, lastik 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Lastiği tezgâha bağlayınız.  Bıçak ve biz aletleri kullanınız. 

 Tezgâhtaki döndürme devri, devir lastik 

şişirme basıncı, cihaz çözünürlük 

ayarlarını yapınız. 

 Tezgâhın limitlerinin üstünde yükleme 

ve lastiğin kapasitesini aşan şişirme 

yapmayınız. 

 Tezgâhla bilgisayarınız arasındaki 

bağlantıyı sağlayınız 

 Bağlantıyı kontrol ediniz. 

 Lastiğin bakılacak bölümüne işaret 

koyunuz. 

 İşaretlemeyi belirgin olacak şekilde 

dikkatlice yapınız. 

 Makineyi çalıştırınız  Tezgâhın çevresinde kimsenin 

olmadığından emin olunuz. 

Radyoaktiviteden uzak durunuz. 

 Bilgisayarınızdan lastiğin iç  yapısını 

inceleyiniz. 

 Anlayamadığınız görüntüleri 

öğretmeninize sorunuz. 

 Rapor hazırlayınız.  Rapor hazırlarken ayrıntıları 

unutmayınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır  

1. X-Ray makinesine gelen lastiği gözle kontrol ettiniz mi?   

2. Lastikteki hava kabarcıklarını veya trimleri temizlediniz mi?   

3. Lastiği tezgâhına bağladınız mı?   

4. Tezgâhla bilgisayar arasındaki bağlantıyı kontrol ettiniz mi?   

5. Tezgâhtaki devir, çözünürlük, basınç gibi ayarlamaları 

yaptınız mı? 
  

6. Tezgâha “start” verip bilgisayarınızdan lastiğin iç yapısını 

incelediniz mi? 
  

7. Lastiğin elektromanyetik görüntülerini dikkate alarak özürlü 

veya özürsüz lastikleri ayırdınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 

 

1. X-Ray cihazları, lastiğin …………….., …………………. ve …………… 

bölgelerinden görüntü alır. 

 
2. Titreşim emme performansı, ………………. testiyle ölçülür. 

 
3. Lastik sırtının hareketi ve frekans değişimleri …………… testi ile ölçülür. 

 
4. Model analizde lastik çevresindeki tüm hareketler ……………..…. ile algılanır. 

 
5. Performans testlerinde tekerleğe yük uygulamak için ……..…..…. veya ………….. 

sistem kullanılır. 

 
6. Araçta düşey yönde titreşim var ise lastikte ……………………..… arızası vardır. 

 
7. Ovalleşmiş olan çemberlerin kullanılması ………………….. arızasına sebep olur. 

 
8. Konfeksiyonda kumaşın sıklığının bozuk olması yanakta …………..…. arızasına 

sebep olur. 

 
9. Yarı mamul üzerine yapışmış başka maddelerin olması yanakta …………..……… 

arızasına sebep olur. 

 
10. Kullanılan yanağın düzgün olmaması yanakta ………………..…… arızasına sebep 

olur. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Enspeksiyon neye denir? 

A) Lastiğin göz ve elle fiziksel kontrolüne 

B) Lastiğin 45 derece yatırılmasına 

C) Lastiğin fazlalıklarının tıraşlanmasına 

D) Lastiğin balansının kontrol edilmesine 
 

2. Lastikte fiziksel özür varsa ne yapılır? 

A) Lastik hurdaya ayrılır. 

B) Lastik tamire gönderilir. 

C) Lastik trimlenir. 

D) Hatalı lastik analiz formu doldurulur. 
 

3. Kumpas ne için kullanılır? 

A) Lastiğin toleranslar içinde olup olmadığını ölçmek için 

B) Lastikteki hava kabarcıklarını indirmek için 

C) Lastiği boyamak için 

D) Lastiği trimlemek için 
 

4. Lastik neden damgalanır? 

A) Hangi enspektörün kontrol ettiğinin belli olması için 

B) Lastiğin hatalı hatasız olduğunu işaretlemek için 

C) Lastiğin hangi işleme tabi olacağını göstermek için 

D) Lastikteki balanssızlığı yok etmek için 
 

5. Lastiğin üzerindeki kabartma yazı ve şekillere ne denir? 

A) Omuz B)  Sırt  C)   Fatura  D) Burun 
 

6. Görünüm özürlerini kapatarak gidermeye yarayan kimyasal bileşime ne denir? 

A) Biz B)  Vaks  C)  Mum  D)  Boya 
 

7. Lastiğin enspeksiyon işleminde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek gerekir? 

A) Lastiğin içinden çıkan telin zarar vereceğine 

B) Sıcak lastiğin eli yakabileceğine 

C) Bıçak ve biz gibi enspeksiyon aletlerinin vücuda zarar verebileceğine 

D) Hepsi 
 

8. Lastiğin yere bastığı yüzeye dik oluşan kuvvetlerdeki değişmeye ne denir? 

A) Radyal kuvvet değişimi 

B) Yanal kuvvet değişimi 

C) Ondülasyon 

D) Yanak kuvvet değişimi 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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9. Lastiğin taban alanına paralel yönde oluşan kuvvet değişimine ne denir? 

A) Yanak kuvvet değişimi 

B) Ondülasyon  

C) Yanal kuvvet değişimi 

D) Radyal kuvvet değişimi 

 

10. Lastiklerin denge toleranslarında olup olmadığını ölçen cihazlara ne nedir? 

A) X-Ray cihazları 

B) Akustik test cihazları 

C) Üniformita makineleri 

D) Kumpas-mikrometre 

 

11. Elektromanyetik ışınların nüfuz etmesiyle lastiği kontrol etmeye yarayan cihazlara ne 

denir?  

A) Akustik test cihazları 

B) Üniformita makineleri 

C) Kumpas-mikrometre 

D) X-Ray cihazları 

 

12. X-Ray cihazlarında lastiği çevreleyerek kaynaktan gelen elektromanyetik ışınları alan 

parça aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Lensler 

B) Diyot dağılımı 

C) Kamera 

D) Resim dönüştürücü 

 

13. Yoldan kaynaklanan tümsek ve çukurlarda lastiğin kuvvet iletme kararlılığını ve 

titreşim emme performansının ölçüldüğü teste ne nedir? 

A) Takoz testi 

B) Akustik test 

C) Sabit karakteristik testi 

D) Model analiz 

 
14. Zemin basınç dağılımını ölçmek için ne kullanılır? 

A) Akustik algılayıcılar 

B) Tambur üzerine monteli takoz 

C) Basınç algılayıcı folyolar 

D) Elektrodinamik çalkalayıcı 

 

15. Lastiğin tam anlamı ile yuvarlak olmamasına ne denir? 

A) Ondülasyon 

B) Radyal kuvvet değişimi 

C) Koniklik 

D) Eksantriklik 
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

16. Ham lastiğin biz ile belirlenen standartlarda delme işlemine ……………….. 

denir. 
 

17. Tıraşlamanın yapıldığı ve iki rulonun aynı yönde dönmesiyle oluşan ekipmana 

ise  ………………………………denir. 
 

 

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 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Flash 

2 Trimming(Tıraşlama) 

3 Elle 

4 Özel Bıçak 

5 Paralel 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 B 

4 A 

5 D 

6 B 

7 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Radyal 

2 Yanal 

3 Yanal 

4 
Radyal - 

Harmonik 

5 
Yanlış Sarılmış 

Kuşaklar 

6 Sırt Ek Yerleri 

7 Hurdaya 

8 Tambur 

9 Band - Konveyör 

10 Sensörler 

 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 
Alt Yanak, Üst 

Yanak, Sırt 

2 Takoz 

3 Model Analizi 

4 Sensörler 

5 Hidrolik, Pnömatik 

6 Radyal Kuvvet 

7 Yanal Kuvvet 

8 Ondülasyon 

9 Eksantriklik 

10 Ondülasyon 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 A 

4 A 

5 C 

6 B 

7 D 

8 A 

9 D 

10 C 

11 D 

12 B 

13 A 

14 C 

15 D 

16 Bizleme 

17 Trimming Makinesi 
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