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AÇIKLAMALAR 
 

MODÜLÜN KODU 215ESB204 

ALAN  Seramik Ve Cam Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif Cam Dalı 

MODÜLÜN ADI  Malatura 

MODÜLÜN TANIMI  

Cam formların fazlalık ya da hatalarının işaretlenerek, 

malatura tezgâhlarında bir dizi işlemden geçirilip üretime 

hazırlanmasının anlatıldığı öğretim materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOŞUL Bu modül uygulamalı olarak firmalarda işlenmelidir. 

YETERLİK Malatura yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

 

Genel amaç 

 

Bu modül ile, malatura makinesini hazırlayabilecek cam 

formlarının fazlalıklarını hatasız işaretleyebilecek ve 

malatura makinelerinde tekniğe uygun indirme 

yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

 

1. Malatura makinelerini hazırlayabileceksiniz. 

2. Cam formların fazlalıklarını işaretleyebileceksiniz. 

3. Malatura makinelerinde indirme ve parlatma 

uygulaması yapabileceksiniz..   

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Çalışmaya uygun indirme, kesme dekor atölyesi, 

sınıf, işletme, vb 

Donanım: Malatura tezgâhları, şerit makinesi, parlatma 

tezgâhları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra, 

verilen ölçme soruları ve uygulamalı test ile kazandığınız 

bilgi ve becerileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru yanlış vb.) uygulayarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 



 

 1 

GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Cam ısıtılarak eritildiğinde şekillendirilebilen plastik bir malzemedir. Oda sıcaklığında 

çok hızlı soğuduğu için, şekillendirme sırasında düzeltme ve rötuşlama yapılamaz. Bu 

nedenle tüm düzeltme ve rötuşlama işlemleri, cam mamul ortaya çıktıktan sonra yapılır. 

Camda ikincil işlemler olarak geçen bu işlemlerden biri de malaturadır. 

 

Malaturanın sözlük anlamı şekil bozukluğu, arıza, aksaklık, tutukluk anlamına gelir. 

Malatura tezgâhları camda bu problemlerin giderildiği makinedir. 

 

Malatura nihaiyi düzeltme anlamına gelir, yani ürünün kalıp ağzı, kapeli, kalıp izi, 

ağız dip, ayak, çıtlak ya da üretim hatası gibi kusurlarını malatura ile düzelterek parlatma 

yapmak mümkündür. 

 

Hazırlanan bu modülde, ister üretimden yeni çıkan bir ürünü, isterseniz de tezyin 

uygulanmış (dekor, altın, platin, lüster, emaye boya) ürünün hatalarını tespit ederek, 

malatura gerektiren bölümlerini indirip, düzeltip, parlatabilecek ve ürünü üretime geri 

kazandırabilecek ya da ürünü üretime hazırlayabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 
 
 

Bu faaliyetle verilecek bilgiler doğrultusunda; uygun ortam sağlandığında, cam 

formların fazlalıklarını işaretleyerek, ölçülendirecek ve formları malaturaya 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Cam ölçülendirme tekniklerini araştırarak malatura ile farklarını araştırınız ve 

yaptığınız çalışmaları işletmelerde, atölyelerde inceleyerek tartışınız.  

 

1. MALATURA (FİNİSAJ) MAKİNESİNİ 

HAZIRLAMA 
 

Malatura, elmas disklerle cam üzerinde indirme yaparak, cam formları istenilen 

ölçülere getirmektir. Cam yüzeyi elmas disklere sürterek camın istenilen bölümlerini 

aşındırarak, camı istediğiniz ölçüye getirmek ve ölçüye getirdiğimiz yerleri parlatarak, forma 

son düzgün şeklini vermektir. Malatura işleminde elmas disk seçimi önemlidir. Malatura 

yapmak için, disklerin özellikleri ve cam üzerindeki etkilerini çok iyi bilmek gereklidir. 

Bunları bilmeden yapılan malatura işlemi, camın çizik görünmesine neden olur. Elmas 

diskler malatura tezgâhına takılır ve sık değiştirilmez. 

 

 
Resim 1.1: Elmas disk 

 

Elmas disklerin kullanımında önemli bazı noktalar vardır. 

 

Her taşlama/kesme işleminin ayrı ayrı ve değişik karakterli önem noktaları vardır. 

 

Bu noktalar sırasıyla:  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Satıh düzgünlüğü.  

 Ölçü toleransları ve doğruluğu.  

 Talaş kaldırma kapasitesi.  

 Elmas diskin kullanım ömrü.  

 

Elmas diskler malatura tezgâhında millerin üzerine oturtulur. Disklerin doğru monte 

edilmesi çok önemlidir.  

 

 
Resim 1.2: Malatura tezgahı 

 

  
Resim 1.3: Tezgah motor mili 
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Malatura disklerinin monte edilişinde dikkat edilecek hususlar:  

 

 Tezgâhınızın motor mili salgısız ve tam sıfır olmalıdır.  

 

 Tezgâh gövdesinde hiçbir şekilde titreşim olmamalıdır.  

 

 Disk üzerindeki (Ok) işareti ile motor dönüş yolu aynı olacak şekilde 

takılmalıdır.  

 

 Diskin motor miline, tatlı sıkı geçmesi sağlanmalıdır.  

 

 Taşlama/kesme işine başlamadan önce diskin salgı ve balans kontrolleri 

yapılmalıdır. Diskteki balans ve salgı hataları kullanım ömrünün kısalmasına 

sebep olduğu gibi, işlenen yerde de istenilen yüzey temizliği sağlanamaz.  

 

 Soğutma suyu / yağı en randımanlı neticeyi verebilecek miktarda ve temiz 

olmalıdır.  

 

 Diskin sık sık sökülüp takılması mahsurlu olup, balansı ve salgısı alınmış çalışan 

bir disk, sökülmeden sonuna kadar kullanılmalıdır 

 

1.1. İndirme 
 

İndirme cam üzerinde, cam yüzeyi aşındırma yaparak, dekorlamak ya da 

şekillendirmek demektir. Cam üzerinde malatura ya da indirme yapmak için, öncelikle 

ürünün tipi, cam kalitesi (kristal, soda, kireç camı, borosilikat camı) tesbit edilmelidir. Bu 

tespite göre, malatura çeşidine ve boyutuna karar verilir. İndirme yapılacak ürünler, yani 

malaturaya girecek ürünler iki ana grupta toplanabilir. 

 

Şekillendirme sonrası yapılan indirme işlemleri 

 

 Kalıp ağzı düzeltme 

 Kalıp izi düzeltme 

 İkinci fırın tava izi düzeltme 

 

Hatalı ürün, ya da üretim hataları neticesinde yapılan indirme işlemleri: 

 

 Damar hataları  

 Kapel alma  

 Ağız kırığı  

 Fıska tamir 
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             Resim 1.4: Damar hatası                                   Resim 1.5: Kapelli bardak 

 

 Kalıp ağzı: Ürün şekillendirme sonrasında kalıptan çıkınca döküm ağzı denilen 

bölümü, şoklanarak camdan ayrılır. (Ürün sıcakken, kalıp ağzına su akıtılır ve 

ufak bir darbe ile kırılır.) Burada oluşan kırıklar, esas formun üzerinde yer alır. 

Kalıp ağzının, kalıbın olması gerektiği yere kadar düzeltilmesi ve parlatılması 

malatura ile indirilerek yapılır. 

 

 Kalıp izi: Sıcak şekillendirme sonrasında, kalıpta oluşan, kalıp izlerinin malatura 

ile indirilmesi gerekir. 

 

 Fırın tava izi: Tavlama fırınında, ürünün dip kısmında bozulma, ya da alevin 

fazla gelen bölümünde deformasyon olabilir. Basit deformasyonlar da malatura 

ile indirilerek düzeltilebilir.  

 

 Damar hataları: Damar çizgisi spiral biçiminde veya dalgalı çizgi şeklindedir 

ama kalıp çizgisi gibi paralel olmaz. 

 

 Bazı el imalatı bardakların ağzını keserek kesme bardak dediğimiz şekle sokma 

ve bunun için ağızda oluşan birikmeyi almaya denir. 

 

 Ağız kırığı: Herhangi bir nedenle oluşan cam formun ağız ya da kenarındaki 

kırıkların düzeltme işlemidir.  

 

 Fıska tamir: Ürünün herhangi bir bölümünde boyunu kısaltarak yapılan 

düzeltme işlemidir. 
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                         Resim 1.6: Fıska                             Resim 1.7: Üretimden dönen fıskalı ürün 

 

Malatura makinelerini çalışmaya hazırlamak, tüm makineler için aynı sistem ile 

yapılır. Çalışmaya hazırlama işlemi aşamaları şöyledir. 

 

Makinenin elektrik şalteri kaldırılır ve motor yol alır. 

 

 
Resim 1.8: Makine elektrik şalteri 

 

Makinenin su vanası açılır ve su akış hızı ayarlanır. 

 

         
           Resim 1.9: Su vanası                                       Resim 1.10: Su akış hızı ayarı 
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1.2. Kum Taşı ve Özellikleri 
 

Kum taşı, kumun çimentolaşmasından doğan ve kuvars taneleri oranı yüksek olan 

tortul kayaçlardır. İnşaat alanında kullanılır, çok ince olanları bileme taşı olarak kullanılır. 

Cam alanındaki bileme, aşındırma, indirme işlemlerinde kullanılan ise metal elmas taşlardır. 

Kumtaşındaki tane iriliği göz önünde bulundurularak bu isim verilmiştir. Kum taşı ya da 

(elmas disk) zeyim taşı gibi isimler alan diskler, indirme işlemlerine göre sıralanırlar. Bu 

indirme işlemlerinde kullanılan disklerin, kullanımında da önemli noktalar vardır. Elmas 

disklerin, kum taşı disklerinin özelliklerini bilerek doğru yerde ve doğru şekilde kullanmak 

gereklidir. 

 

 Disk Çapları 

 Disk Tipleri 

 Disk Aşındırma Genişliği (W/U/T) 

 Kaplama Derinliği (X) 

 Göbek Derinliği (H) 

 Tane İriliği (D,B) 

 Bağlantı 

 Elmas Diskler 

 Cnb Diskler 

 Devir Adedi 

 Elmas Dsiklerin Kullanıldığı Yerler 

 Cnb Disklerin Kullanıldığı Yerler 

 İşlem Yöntemleri 

 Elmas Ve Cnb Tane İriliklerinin Taşlama Yöntemlerine Göre Paso Kaldırma 

Miktarları 

 

Disk Çapları: Uygun disk çapı seçimi, kesme, delme ve aşındırma sürat ve 

özelliklerine göre belirlenir. Büyük çaplı diskler genellikle daha iyi ve optimal olan termik 

kinematik sebeplerden dolayı daha ekonomik şekilde çalışır. Elmas ve CBN tanecikleri daha 

uzun soğuma fırsatı bulacağından daha az ısınır. Mümkün olduğu kadar büyük çaplı diskler 

seçmeye gayret edin. Disk çapının belirlenmesindeki en önemli unsurlardan biri de kesme ve 

aşınma süratidir 
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Resim 1.11: Elmas rezin taşı 

 
Disk Tipleri: Standart disk tipleri makineye, işlenecek malzemeye taşlama 

teknolojisine göre seçilir. Metal bağlantılı disklerde demir, çelik, sarı, bronz, selyum 

kullanılır. 

 

 
 

 
Resim 1.12: Selyum disk 

 

Disk Aşındırma Genişliği: Malzeme ile direkt temas eden yüzey olup aşındırılacak 

bölge ölçülerine göre hesap edilir. 

 

Disk Tipleri: FEPA-normlarına bağlı olarak imal edilen diskler bütün aşındırma 

işlemlerini en iyi şekilde neticelendirecek niteliktedir. 
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1.3. Makinenin Bölümleri  
 

Malatura yapabilmek için bir dizi makine gereklidir. Bu makinelerin her biri malatura 

ile indirme yapmak ve bitirmek için gereklidir. Malatura işlemi tek bir makine ile yapılıp 

bitmez. Bu iş için toplam beş değişik makine ve diske ihtiyaç duyulur. Bu işleri tek bir 

tezgâhta yapmak üzere disk takıp çıkarırsanız. Hem tezgâhın, hem motorun, hem de diskin 

ömrünü yarıya indirirsiniz. Dolayısı ile tüm bu işlemler için ayrı tezgâh kullanılır. Herhangi 

bir ürün malaturaya gereksinimi var ise sırası ile malatura makinelerden düzeltme işleminden 

geçmesi gerekmektedir.  

 

Tüm malatura makinelerinde bölümler hemen hemen aynıdır. 

 

 Tezgâh döner diskin takılı olduğu bölümdür. 

 

 
Resim 1.13: Malatura tezgah kısmı 

 

 

 Tezgâh üzerinde aşındırma için camın üzerine konarak aşındırma yapılan disk ya 

da şerit. 

 

          
                    Resim 1.14: Döner disk                             Resim 1.15: Döner şerit 
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 Musluk disk ya da şeritte sürtünmeden dolayı aşırı ısınma olmaması için su 

akıtılan bölümdür. 

 

 
Resim 1.16: Disk üzerindeki musluk 

 

 Motor tezgâhtaki elektrikli mekanizmayı çalıştırmaya yarar.  

 

 
Resim 1.17: Malatura tezgâhı motoru 

 

Sadece bazı bardak ve küçük ağızlı ürünler, şerit makinesine girerek burada düzeltilir 

ve bitirilir. Diğer formlarda (büyük çaplı ve ebatlı) mutlaka bu makinelerin tümünde işlem 

görmesi gereklidir. Tüm malatura makineleri kullanmadan önce iyi bir ölçülendirme yapılır. 

Bunun için ölçülendirme diski tezgâhında, ölçülendirerek çizilmelidir. Tahta diske bağlanmış 

bu makinede ürünün indirileceği boyut belirlenerek düzgün çizilir. 



 

 12 

 
Resim 1.18: Ölçülendirme diski tezgahı 

 

Ürünlerin malaturalanması üründeki hata şekline ürün büyüklüğüne ve çeşidine göre 

belirlenir. 

 

Malatura ürün büyüklüğüne ve çeşidine göre şu sıralama ile yapılır. Tüm makinelerde 

çalışma şekli aynıdır. Yalnızca ponza çamuru ile çalışan disk farklı çalışır. 

 

 Büyük ürünler için (vazo, kâse, meyvelik, şekerlik)  

 

Her türlü üründe hatalı bölüm mutlaka önceden cam kalemi ile işaretlenir. 
 

       
                      Resim 1.19: Taşlama sırasında                           Resim 1.20: Silme                    

 

 
Resim 1.21: İşaretleme 
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Aynı zamanda ürün malatura yapılırken sık sık silinip, ağız kısmındaki bozukluğun 

düzelip düzelmediği kontrol edilir ve işaretleme yapılır. 

 

 Kum taşı: Elmas disk ile ürünün hatasının kabası alınır. 

 

 
Resim 1.22: Kumtaşı disk 

 

 Faymuk: Kabası alınmış yüzeyde kum izlerini hafifleterek parlatma diskine 

hazırlanır. 

 

 
Resim 1.23: Faymuk disk 

 

 
Resim 1.24: Parlatma diski 
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 Parlatma diski: Ürünün ağız kısmındaki bozukluk için uygulanan parlatma 

şeklidir. 

 

 Zeyim taşı: Kenar keskinliği almaya yumuşatmaya yarayan tezgâhlardır. 

 

 
Resim 1.25: Zeyim tezgahı 

 

Zeyim alma işi ikiye ayrılır: 

 

 İç zeyim (keçeli makine ile yapılır) 

 

 
Resim 1.26: İç zeyim alma 

 

 Dış zeyim (Şeritle yapılır) 
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Resim 1.27: Dış zeyim şeridi 

 

 Küçük ürünler için (bardak ve kapel almada kullanılır. Kapel bardaklar 

şekillendirilirken oluşan yuvarlak ağızlık bölümüdür. El imalatına döndürmek 

üzere ve kenarı temizlemek üzere kapel alınır.) 

 

İri taneli şerit: Kapeli indirmeye yarayan tezgâhtır. 

 

 
Resim 1.28: İri taneli şerit 

 

Parlatma şeridi: Kapeli alınan ürünü parlatmak üzere kullanılır. Mantardan yapılmış 

bu şeritte ürünün ağzını parlatmayı sağlar. 
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Resim 1.29: Parlatma şeridi 

 

İç – dış zeyim: Kenar keskinliklerini almak üzere köşeleri yumuşatma işlemini sağlar. 

 

                         
        Resim 1.30: İç zeyim                                               Resim 1.31: Dış zeyim 

 

İç zeyim keçe ile dış zeyim şeritle yapılır. 

 

 Gövdede olabilecek hataları düzeltmek için şerit makinesinde indirme yapılır. 

 

 
Resim 1.32: Şerit 
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 Ponza çamuru ile dikey döner disk ile parlatma yapılır. Bu makineyi kullanmak 

için iki kişi gereklidir. Bir kişi makineye ürünü sürterken, diğer kişi de ponza 

tozundan balçık hazırlayarak, dönen lastik diske bu çamuru sürter. 

 

 
Resim 1.33: Ponza lastik 

 

Özellikle ponza ve selyum ile yapılan çalışmalarda ürün sık sık yıkanarak, 

düzeltmenin hangi aşamada olduğuna bakılır. Yüzeyin derin girilmiş bölümü varsa 

işaretleme yapılarak, işlem tekrarlanır. 

 

 
Resim 1.34: Ara yıkama 

 

 Selyum disk ile parlatarak bitirme. 

  

 
Resim 1.35:Selyum disk parlatma 
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 Tüm yapılan işlemler sonunda iki ayrı yıkama yapılarak ürün temizlenir ve 

kalite kontrol yapılır. 

 

          
          Resim 1.36: Deterjanlı yıkama                                 Resim 1.37: Durulama 

 

 

 
Resim 1.38: Kalite kontrol 
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UYGULAMA FALİYETİ 
 

 

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda büyük ürünlerde ağız, dip düzeltme ve gövde 

hatalarını düzeltmek üzere malatura makinelerini sırası ile çalışmaya hazırlayabileceksiniz.  

 

Tüm malatura makinelerini çalışmaya hazırlama 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Malzeme hazırlamak   

 

 Yapılacak işin özelliğine göre disk ve işlem 

sırası belirleyiniz. Disk söküp takma aletlerini 

hazırlayarak tezgâh musluğunu kontrol ediniz 

 

 Sade cam formun yapısına göre 

türünü tespit etmek. 

 

 Sade cam formuna bakarak formun türüne 

(kristal, sade kireç cam, borosilikat camı) 

karar veriniz ya da kutu üzerindeki ayarları 

dikkate alınız.  

 

 

 Kalıp ürünü (geri imalat) ise ürün 

üzerindeki kalıp izlerini tespit 

etmek, cam formun yüzey 

üzerindeki imalat hatalarını 

belirlemek (çizmek)   

 

 Kalıp izi ya da ürün üzerindeki hataları çizerek 

işaretleyiniz. İmalat hatalarını çizerek 

belirleyiniz. 

 

 
 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İndirme (kum taşı) makinesi 

diskinin temizleme 

 
 Malatura tezgâhlarında sırası ile ilk olarak 

elmas diskin yüzeyini temizleyiniz. Yüzeyi 

temizlemek için musluğu açarak, tazzikli su 

akıtınız. 

 

 
 

 
 Makineyi çalıştırma 

 
 Disk monte değilse diski monte etmede dikkat 

edilecek noktaları sırası ile uygulayarak 

kontrol ediniz ve şarteli kaldırarak tezgâhı 

çalıştırınız. 

 

 
 

 
  Dönen disk üzerine musluğu 

açarak su verme 

 

    
 
 Dönen disk üzerine musluğun kafasını 

yerleştiriniz ve musluğu açınız. 
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 Su akış hızını ayarlama 
 

 Musluğun su akış hızını ayarlayınız. Çok su 

akıtırsanız ürünü sürterken çok su sıçratır. 

Kopan sıçrayan camlar yüzünüze veya 

üzerinize gelebilir az su verirseniz cam ürün 

kuru sürteceği için ürün sürtünmeden 

patlayabilir. Yeterli su akışı sağlayınız.  

 

 
 

 
 Aynı işlemi ağız içi keskinliği 

almak için zeyim taşı diski ile 

yapmak 

 

 Zeyim taşı diskinin makinesini çalıştırınız. 

Dönen disk üzerine musluğu yerleştirerek su 

akış hızını ayarlayınız. 

 

 
 

 
 Ürünü parlatmaya hazırlamak için 

aynı işlemi rezi taşı diski için 

yapma 

 

 Rezi taşı diskini çalıştırarak dönen disk 

üzerine musluğun akış hızını ayarlayınız. 
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 Ağız, dip, ayak indirdikten sonra 

parlatma diski için aynı işlemi 

yapmak 

 

 Parlatma diskini çalıştırarak üzerindeki 

musluğun akış hızını ayarlayınız. 

 

 
 
 Ayrıca bir leğen içersinde, ponza tozunu su ile 

karıştırarak balçık çamur hazırlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 
Bu faaliyet ile kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak kendinizi 

ölçünüz. 

 

ÖLÇME SORULARI 
 

Aşağıdaki boşluklara doğru kelimeleri yazınız. 

 
1. Malatura sözlük anlamı …………………., arıza, aksaklık, tutukluk anlamına gelir. 

Malatura tezgahları camda bu problemin giderildiği ………………………dir.  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi malatura disklerinin monte edilişinde dikkat edilecek 

hususlardan biri değildir? 

 

A) Tezgâh salgısız ve tam sıfır olmalıdır. 

B) Disk üzerindeki (ok) işareti ile motor dönüş yolu aynı şekilde takılmalıdır. 

C) Diskin motor miline takılı sıkı geçmesi sağlanmalıdır.  

D) Diskin salgı-balans kontrolünü yapmadan taşlama işlemine başlanmalıdır. 

 
3. Aşağıdaki hatalardan hangisi malatura ile düzeltilebilen bir üretim hatasıdır. 

 

A) Fırın tava izi 

B) Yaldızda oluşan açılmalar 

C) Camın üzerinde oluşan asit buğusu 

D) Dipte oluşan çatlamalar 

 

4. (   ) Uygun disk çapı seçimi, kesme, delme ve aşındırma sürat ve özelliklerine göre 

belirlenir.  

 

5. (   ) Metal bağlantılı disklerde demir, çelik, sarı, bronz kullanılmaz. 

 

6. Büyük ürünler için malatura makine işlem sırası şöyle olmalıdır: 

 

A) Kum taşı 

B) Faymuk 

C) Parlatma diski 

D) Zeyim taşı 

E) Selyum disk 

 

Not: Cevap anahtarı modülün sonundadır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı kitapçığın sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Kendinizi 

değerlendirmeniz sonucunda yanlış cevap verdiyseniz ya da cevaplama anında tereddüt 

yaşadığınız sorular için ilgili konulara dönerek ya da öğretmeninize danışarak tekrar 

inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Bardak kapeli alınacak bir cam için malatura tezgâhlarını hazırlayınız. 

 

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız 

becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.  
 

2. Malzeme hazırladınız mı?  
 

3. Sade cam form yapısına göre türünü tespit ediniz?  
 

4. Kapelini alacağınız bardağın kapel genişliğini çizerek 

belirlediniz mi? 
 

 

5. İri taneli şerit makinesini temizlediniz mi?  
 

6. Makineyi çalıştırdınız mı?  
 

7. Dönen şerit üzerine su vermek üzere musluğu açtınız mı?  
 

8. Su akış hızını ayarladınız mı?  
 

9. Aynı işlemi parlatma şeridi makinesi için tekrarladınız mı?  
 

10. Aynı işlemi iç ve dış zeyim makinesi için tekrarladınız mı?  
 

 

 

Yukarıdaki performans testini kendinize veya arkadaşınıza uygulayınız. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa, uygulama faaliyetine geri 

dönerek işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda; uygun ortam sağlandığında, cam 

formların fazlalıklarını işaretleyerek ürünleri malaturaya hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Malaturacıları ve bu alanda faaliyet gösteren firmalarda yapılan ölçülendirme 

tekniklerini araştırıp inceleyerek tartışınız. 

 

2. CAM FORMLARIN FAZLALIKLARINI 

İŞARETLEME 
 

Cam ürünlerin malatura yapmak üzere fazlalıklarının işaretlenmesi genel olarak üç farklı 

nedenle yapılır; 

 

 Cam şekillendirme sonrasında oluşan kalıp ağzı (ağız) düzeltmek için yapılan 

ölçülendirme: Şekillendirme sonrası kalıp ağzının kesimi, kırılarak yapıldığı için 

öncelikle ürünün ağız kısmına kadar malatura da indirilmesi ve parlatılaması 

gereklidir. 

 

 Dip yamukluğu düzeltme: Ürünün ayakta durduğu zaman, ayakaltında bombesi 

ya da çukurluğu var ise ürünün sallanmasına neden olur. Bunun malatura ile 

düzeltilip indirilmesi ve parlatılması gereklidir. 

 

 Ürünün tasarım amaçlı ya da ağız sıçrağından dolayı boyunun kısaltılması işlemi 

için ölçülendirmeye ihtiyaç duyulur. 

 

Cam form üzerinde işaretleme üç çeşit yöntemle yapılır. 

 

 İşaretleme tornasında tahta disklerle ölçülendirilecek kısım tahta diske 

sürterek çizilir. Bu arada öncelikle diski ayarlayarak istenilen ölçü 

kalınlığı tabaka oluşturulur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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                  Resim 2.1:İşaretleme tornası                    Resim 2.2: Tornada işaretleme yapımı 

 

 Turnet üzerinde soba boyası ile cam formu turnetin merkezine alarak boya 

ile çizilerek de işaretleme yapılır. 

 

 
Resim 2.3: Turnette işaretleme 

 

 

 Cam hatalarının olduğu bölümler cam kalemi ile işaretlenerek malatura 

yapılması gereken bölümler belirlenebilir.  

 

 
Resim 2.4: Cam kalemi ile işaretleme   
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2.1. Terazileme Yöntemleri 
 

Ölçülendirme yapmak ve cam ürünün fazlalıklarını malatura tezgâhlarında almak 

ürünü indirme yaparken de terazileyip düz yüzey üzerinde dokunarak bakmaktan 

geçmektedir. 

 

Terazileme için öncelikle düz bir masa üzerine su terazisi ile zemin eğimine bakılarak 

kalın bir cam konulması ve bu camın üzerinde ürünün dip ve ağız hareketleri kontrol 

edilerek oluşturulur. Diğer bir terazileme ise zaten yere paralel dönen elmas disklerin 

yüzeyinin düz olması ve cam formun bu yüzeyde indirilmesi ise malatura tezgâhlarında 

terazileme olarak gerçekleştirilir. Malatura tezgâhında indirilen ürün düz cam satıhın olduğu 

masada kontrol edilerek tekrar tekrar indirme ve kontrol yapılır. Ürünün ağız ve dibi düz 

cam üzerinde oynamıyor ise ürün malaturada teraziye gelmiş demektir ve parlatma işlemine 

geçilebilir. 

 

            
Resim 2.5: Terazilenmiş yüzey                Resim 2.6: Terazilenmiş yüzey  

 

 
Resim 2.7: Terazilenmiş yüzey 

 

2.2. Cam Kapeli: 
 

Cam bardak otomatik üretiminden, dışa dönük, bilezik gibi görünen ağız kalınlığı ile 

çıkar. Bu bilezik gibi görünüme kapel denir. Ağızdaki bu görünüm el imalatı işlemler için, 

bir hata ya da bozukluk olarak görünür. Kapellerin alınması malatura işlemleri ile 

mümkündür. 

 

Kapel almanın gerekliliği: Cam kapeli genellikle ince bardak ve kadeh gibi ürünlerin, 

ağız kısmında üretimden gelen bilezik görüntüsüdür. Cam kapelli ürünler piyasada 
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üretimden çıktığı şekliyle de kullanılır. 

 

Fakat kapel kalın ise, tasarım açısından estetiği bozuyor ise ya da kapel üzerinde 

toplanmalar var ise,  ürüne kesme uygulanarak bir işlem yapılacak ise, ürünün kapeli,  

formun boyu kısaltılarak (keserek)  malatura tezgâhlarında indirerek alınabilir. 

 

Malaturada cam kapeli almak için şerit tezgâhlarına ihtiyaç vardır. Ustalık gerektiren 

önemli bir işlemdir. Eğer ürünü kısaltmadan şerit makinelerinde kapel alınacak ise çok 

dikkatle ve titizlikle yapılmalıdır. En ufak bir kayma ürünün ağız boyunun kısalmasına 

neden olacaktır. Şerit makinesine kapeli alınacak cam 90 derece açı ile sürtülmelidir. Açı 

değişikliğinde, hem cam kenarında bozulmaya hem de camın şeride zarar vermesine neden 

olacaktır. 

 

 
Resim 2.6: Ağzı kapelli cam bardak 

 

Cam kapeli almanın işlem sırası (malatura tezgahlarında) şöyledir. 

 

 Düzeltme şeridinde cam 90 derece şerit makinesine yaslanarak aynı yöne 

dairesel hareketle çevrilir. 

 

               
                    Resim 2.7: Kapel alma                              Resim 2.8: Şerit makinası 
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 Disk zeyim taşında dış kenar keskinliği alınarak işlem tamamlanır ve ürün 

üretime (tezyinata) hazır hale gelir. 
 

 

              
                      Resim 2.9: Dış zeyim alma                         Resim 2.10: Dış zeyim düzeltme 

 

 Şerit makinesinde tamamlanan malatura işlemi zeyim taşında önce iç zeyimi 

(kenar keskinliği) alınır.   

 

 
Resim 2.11: İç zeyim alma 

 

 Kapelin indiğini gözle kontrol edip, indiğinden emin olduktan sonra aynı işlem 

parlatma (mantar) şerit makinesinde yumuşatma ve ağız parlatma içinde 

tekrarlanır. 

 

                    
                    Resim 2.12: Gözle ve elle kontrol                           Resim 2.13: Parlatma şeridi 
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Resim 2.14: Parlatma yapma 

 

 Yıkama işlemi ve kalite kontrol yapılır. Diğer süsleme işlemleri yapılmak üzere 

kutulara yerleştirilir. 

 

 
Resim 2.15: Yıkama 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda cam formun ağız kısmını ve dip kısmını istenilen 

ölçüye getirmek üzere işaretleme yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Cam formu terazilenmiş yüzey üzerine 

yerleştirme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İş önlüğünüzü giymeyi unutmayınız. 

 

 Malzeme hazırlayınız. 

 

 Cam formu terazilenmiş masa üzerine 

ağız ve dip kısımlarının sallantılarını 

kontrol ederek çiziniz. 

 

 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Cam formun altına karbon kâğıdı ya da 

sabit kalem karalaması ile işaret koyma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formu terazili yüzey üzerine karbon 

kâğıdı ya da karalama yaparak kontrol 

ediniz. 

 

 
 

 Formun dip kısmında bozukluk var ise 

malatura tezgâhında düzeltme yapmak 

üzere ayırınız. 
 

 
 

 İşaretlediği bölümleri cam kalemi ile 

yada sabitleyici çizim diski ile çizme 

 

 

 

 

 

 

 

 Eğer ürünün boyu kısalacak ise işaretleme 

diskine cam formu yerleştirerek 

ölçüsünde çiziniz. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 34 

 

 
 

 

 Kapeli alınacak camların ölçülerini 

belirleyerek çizmek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Üründe kapeli alınacak kısmın boyda 

kısalmaya neden olacak bir ölçülendirme 

istiyorsa yine çizim diski ya da turnette 

ölçülendirerek çiziniz. 

 

 

 

 Şekillendirmeden gelen kalıp ağzı ya da 

kalıp izlerini işaretlemek cam kalemi ile 

çizmek 

 

 Şekillendirmeden gelen üründe kalıp ağzı 

kırıkları ya da kalıp izleri var ise cam 

kalemi ile bu bölümleri işaretleyiniz. 

 

 
 

 

 



 

 35 

Yukarıdaki performans testini kendinize veya arkadaşınıza uygulayınız. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa, uygulama faaliyetine geri 

dönerek işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
 

Bu faaliyet ile kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki boşluklara doğru kelimeleri yazınız. 

 

1. Cam ürünlerin malatura yapılmak üzere fazlalıklarının işaretlenmesi genel olarak 

……………………… nedenle yapılır. 

 

2. Terazileme öncelikle düz bir masa üzerine ……………... ile ………………….. 

bakılarak kalın bir cam konulması ve bu camın üzerinde ürünün dip ağız hareketleri 

kontrol edilerek oluşturulur. 

 

3. Cam kapeli alma işlem sırasına göre aşağıdakilerden hangisi birinci sırada yer alır? 

 

A) Parlatma şeridi 

B) Düzeltme şeridi 

C) İç zeyim 

D) Dış zeyim 

 

Aşağıdaki soruları doğru – yanlış (D/Y) diye cevaplandırınız. 

 

4. (   ) İşaretleme tornasında indirilecek bölüm tahta diske sürtülerek çizilir. 

 

5. (   ) Cam kalemi ile hatalı bölümleri işaretleyebiliriz. 

 

 

 

Not: Cevap anahtarı modülün sonundadır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı kitapçığın sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Kendinizi 

değerlendirmeniz sonucunda yanlış cevap verdiyseniz ya da cevaplama anında tereddüt 

yaşadığınız sorular için ilgili konulara dönerek ya da öğretmeninize danışarak tekrar 

inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Tabak şeklinde bir forma kumlama transferi uygulaması yapıp yıkamadan 

yaldızlayınız. 

 

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız 

becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cam formu terazilenmiş yüzey üzerine yerleştirdiniz mi?   

2. Altına karbon kâğıdı ya da sabit kalem karalaması ile işaret 

koydunuz mu? 
  

3. İşaretlediğiniz bölümleri cam kalemi ile ya da sabitleyici 

çizim diski ile çizdiniz mi? 
  

4. Kapeli alınacak camların ölçülerini belirleyerek çizdiniz mi?   

5. Şekillendirmeden gelen kalıp ağzı ya da kalıp izini cam 

kalemi ile işaretleyerek çizdiniz mi?  
  

 

Yukarıdaki performans testini kendinize veya arkadaşınıza uygulayınız. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine geri 

dönerek işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir modül değerlendirme bölümüne geçebilirsiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda; uygun ortam sağlandığında, malatura 

makinelerinde indirme ve parlatma yaparak uygulamalar yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Malatura konusundaki gelişmiş firmalarda araştırarak teknolojik gelişmeler 

doğrultusunda CNC malatura tezgahlarını araştırıp inceleyerek tartışınız. 

 

3. MALATURA MAKİNESİNDE İNDİRME 

VE PARLATMA YAPMA  
 

Malatura makineleri diğer öğrenme faaliyetlerinde de geçtiği gibi tek bir makineden 

çıkmaz indirme, parlatma öncesi ve parlatma bölümlerinden oluşur. 

 

Malatura işlemleri imalatı yapan firmalarda tezyinat yapan firmalarda, mermer ve taş 

işleyen (onix) firmalarda da aynı özellikte bulunur ve uygulanır. Seri üretim yapan taş-

mermer (onix) firmalarında malatura işlemleri CNC tezgahlarında daha hızlı ve ucuza 

yapılmaktadır. Ancak cam sektöründe sadece malatura yapan firmalar olduğu gibi kesme 

dekor atölyeleri, tezyin atölyeleri ve küçük çaplı cam üretim atölye fabrikalarında da aynı 

işlem basamakları geçerli olacak şekilde yapılmaktadır. 

 

       
Resim 3.1: Malatura                                       Resim 3.2: Parlatma 

 

3.1. Dönen Disk  
 

Malaturada indirme, parlatma öncesi ve parlatma için ayrı diskler kullanılır. Disklerin 

özelliklerinden birinci öğrenme faaliyetinde bahsetmiştik. Ancak bu disklerin dönme ayarları  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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(devirleri de) yapılacak işe göre değişiklik gösterir. Örneğin indirmenin ilk aşaması olan 

elmas taş ile düzeltme yapan tezgahın devri 900 m/sn ise parlatma diski (selyum) diskte bu 

devir 600 m/sn’lere düşmektedir. Her türlü malatura işlemi mutlaka su ile yapılmalıdır.  

 

Parlatma işlemi yapılırken özellikle sıcak su kullanılır. Dolayısıyla parlatma daha 

uzun süren zahmetli bir iştir. Dekoratif bir dekor uygulası için, yani lüster ya da boyanmış 

bir cam forma yapılan dekor uygulamasının parlatılmasında, mutlaka parlatma selyum 

çamuru ile çalışılır. Selyum çamuru ile bozuk bir cam yüzeyi düzeltmek de mümkündür. 

 

         
                    Resim 3.3: Renkli ürün                                        Resim 3.4: İnce parlatma 

 

               
                        Resim 3.5: Selyum disk                                        Resim 3.6: Parlatılmış ürün 

 

Yine disk üzerine verilen su diğer disklerde soğuk su iken selyum diskte 40 derece 

sıcaklıkta su ile çalışılması gereklidir. 

 

3.2. Yıkama  
 

Cam ürün malatura tezgâhlarında indirme ve parlatma işlemi yapılırken bazen musluk 

altında bazen de kovalarda yıkama gerektirir. Cam ürün indirme yaparken kuvars tozlarının 

oluşmasına neden olur. Bu da camın saydamlığını ve şekli görmemizi engeller. Sık sık ürünü 

ya ıslatarak ya da yıkayarak temizleyerek çalışılmalıdır. 

 

En çok yıkanarak görme gerektiren bölüm ise parlatma diski (ponza ile) ya da lastik 
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parlatmadır. 

 

Burada uygulanan parlatma için çalışma öncesinde plastik çamur kıvamında ponza tozu ile 

su karıştırılarak çamur hazırlanır. Hazırlanan çamur bir kişi tarafından parlatma diskine elle 

bastırılır. Diğer kişide parlatma diskine cam ürünü sürterek parlatma yapar. Bu sırada camın 

şeffaflaşıp şeffaflaşmadığını görmek için sürekli yıkama yapılmalıdır.  

 

 
Resim 3.7: Ara yıkama 

 

Ürün parlatması bittiğinde ürün içindeki birikmeleri de bir an önce içinden 

uzaklaştırıp temizlemek gereklidir. Yapılmazsa zamanla içerisindeki tortu kireçlenmeye 

neden olur ve temizlemek zorlaşır. Son yıkama işlemi önce sabunlu suda sonra duru su ile 

yıkanarak kurumaya bırakılır. 

 

         
                            Resim 3.8: Yıkama                                         Resim 3.9: Durulama  

 

Yıkama işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, özellikle şişe ve 

ağzı dar olan ürünler içerisinde, ponza tozu, selyum kumu ve tortu kalmamasıdır. Gerekirse 

bu ürünlerin içi uzun saplı bir fırça ile yıkanmalıdır. 

 

Bu yıkama işlemi derin küvetler içerisinde ve ılık su ile yapılmalıdır. 

 

3.3. Malatura Makinesini Durdurma 
 

Malatura makinesini çalıştırırken ve durdururken dikkat edilmesi gereken noktalar 

vardır. 
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 Malatura makinelerinin üzerinde ürün varken çalıştırılmamalı ya da 

durdurulmamalıdır. 

 

 Malatura makinelerini çalıştırdıktan sonra musluk açılır ve ayarlanır. 

Kapatmadan öncede musluk kapatılır sonra makine durdurulur. 

 

 Asla susuz çalıştırılmaz bu hem diske hem de cam ürüne zarar verir. Cam 

ürünün patlamasına dahi neden olabilir. 

 

 Malatura makineleri çalıştırdıktan sonra devrini almadan çalışmaya 

başlanmamalıdır. 

 

 Disk üzerinde camı indirirken disk kenarına ürünün gelmemesine dikkat 

edilmelidir. Ürünün kenarları şıçrak yapabilir.  

 

3.4. Malatura Makinesinin Çalışması Ve Bölümleri 
 

Malatura sadece bir makinede yapılıp bitirilmediği için malatura yapılan işin ismidir. 

İşi tamamlayan makinelerin tümü malatura işlemleri olarak geçer. 

 

Malatura yapmak için gerekli makineler ve bölümleri: 

 

 Elmas taş (Düzeltme makinesi) 

 Musluk  

 Elmas taş 

 Tezgâh – motor 

 

 
Resim 3.10: Elmas taş 

 

 Zeyim tezgâhı 

Cam ürünün ağzını düzeltmede kullanılan zeyim diskleri keçeye sarılarak yapılmıştır. 
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Resim 3.11: Zeyim tezgahı 

  

 Bardak için şerit makineleri  

 

Şerit makinesi (kapel alma) iki çeşidi vardır. Bardak ağzındaki şekil bozukluğu yada 

kapel denilen üretim izini almaya yarayan makinelerdir. 

 

 Düzeltme şeridi 

 

 
Resim 3.12: Düzeltme şeridi 

 

 Parlatma şerididir. 

 

o şerit  

o motor ve mil 

o musluk 
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Resim 3.13: Parlatma şeridi 

 

 Parlatma diski (ağzı üstü parlatma) 

 

 Selyum disk (selyum ve kauçuk karışımı) 

 Musluk (sıcak su ile çalışır, su Sıçaklığı 40 C dereceden az olmamalıdır. 

 Motor ve tezgah 

 

 
Resim 3.14: Parlatma diski 

 

 Keçe dış kenar parlatma 

 

Çamur ponza tozu ile çalışılır. Yada selyum çamurlu parlatma daha ince işler için 

kullanılır. 

 Lastik ya da keçe disk 

 Motor tezgâh  

 Ponza tozu – çamuru ya da selyum çamuru 
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           Resim 3.15: Ponza ile parlatma                                     Resim 3.16: Selyum parlatma 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda malatura makinelerinde ağız ve dip 

bozukluğunu indirerek camı istenilen boyuta getirmiş olacaksınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Dönen disk üzerinde cam formu 

merkezde tutarak çevirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cam formu elmas tezgahta formu 

merkezde tutark çeviriniz hareket ettiriniz 

 

 
 
 İstenilen yöne hareketler yapabilirsiniz 

 

 
 

 

 

 İstenilen ölçüye gelip gelmediğini 

kaldırarak kontrol etme (bakma) 

 

 

 

 

 

 

 Ürünün istenilen ölçüye gelip 

gelmediğini diskin üzerinden kaldırarak 

kontrol ediniz.  

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ürünün ağız kısmını temizleyerek siliniz.  

 

 Gerekirse dip kısmını ve ağzı terazileyip 

çizerek işaretleyiniz ve kontrol ediniz. 

 

 
 

 

 

 İstenilen ölçüye (işaretli bölüme) 

gelmedi ise işlemi tekrarlama 

 

 

 

 

 

 

 Eğer ürün istenilen ölçüye inmemiş ise 

yaptığımız işlemi camı tekrar diske 

sürterek tekrar ediniz.  
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 Ürün istenilen ölçüye indirildiğinde Daha 

ince taşlama yüzeyine sahip olan rezi taşı 

denilen ince disk’e sürtülerek ürünün 

düzeltilmiş yerinde oluşan çizikler 

hafifletilir. Bu disk üzerinde yapılan işlem 

ürünü parlatmaya hazırlar. 

 

 

 

 Ürünü yıkama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ürün istenilen ölçüye geldi ise parlatmaya 

ve parlatma makinelerine hazırlamak 

üzere yıkayınız. 

 

 
 

 Ürünün ara yıkaması yapıldıktan sonra 

mutlaka Parlatma işlemi yapılmalıdır. 
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 Finisaj makinesini durdurma (kapatma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finisaj makinesinin önce suyunu kapatınız 

daha sonra şalterini kapatınız ve diğer 

malatura işlemlerini yapmak üzere sırası 

ile makineleri çalıştırınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Bu faaliyet ile kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

ÖLÇME SORULARI 
 

Aşağıdaki boşluklara uygun doğru kelimeleri yazınız. 

 

1. Malatura işlemleri ………………, ……………………., ……………………. 

bölümlerinden oluşur. 

 

2. (selyum) parlatma diski dönme devrini …………… düşük olduğundan parlatma işlemi 

daha zahmetli bir iştir. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi malatura makinesini durdurmada dikkat edilecek noktalardan 

biridir. 

 

A) Malaturanın suyunu açma  

B) Malatura makinesinin üzerinde ürün varken durdurmalı veya çalıştırılmalıdır. 

C) Malatura makinesine önce formun ağzı gelecek şekilde yerleştirilmelidir.   

D) Malatura makinesinin musluğunu istediğimiz zaman kapatıp açabiliriz. 

 

Aşağıdaki soruları doğru – yanlış diye cevaplandırınız. (D – Y) 

 

4. (   ) Malatura tek bir makinede yapılıp bitirildiği için malatura tek bir makinenin 

ismidir. 

 

5. (   ) Ponza tozu çamuru ile parlatma her türlü parlatma işlemi için geçerli bir 

parlatmadır. 

 

Not: Cevap anahtarı modülün sonundadır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı kitapçığın sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Kendinizi 

değerlendirmeniz sonucunda yanlış cevap verdiyseniz ya da cevaplama anında tereddüt 

yaşadığınız sorular için ilgili konulara dönerek ya da öğretmeninize danışarak tekrar 

inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız 

becerileri  “Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Ağız ve dip bozukluğu düzeltmek üzere 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dönen disk üzerinde cam formu merkezde tutarak çevirdiniz 

mi? 
  

2. İstenilen ölçüye gelip gelmediğini kaldırarak kontrol ettiniz 

mi? 
  

3. İstenilen ölçüye (işaretli bölüme) gelmedi ise işlemleri 

tekrarladınız mı? 
  

4. Ürünü ara yıkama yaparak kontrol ettiniz mi?   

5. Ürünün parlatmasını yaptınız mı?   

6. Finisaj makinesini durdurmak üzere önce musluğu sonra 

motorun şalterini kapattınız mı?  
  

 

Yukarıdaki uygulama testini kendinize veya arkadaşınıza uygulayınız. 

 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz var ise uygulama faaliyetine geri 

dönerek işlemleri tekrarlayınız. Yoksa modül değerlendirme bölümüne geçebilirsiniz. 

 



 

 51 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
Modül sonunda kazandığınız yeterliği aşağıdaki, kalıp ağzı kırıklarını indirme 

uygulaması yaparak değerlendiriniz.  

 

 Cam formun indireceğiniz yüksekliği işaretleme tornası ya da turnette 

ölçülendirerek işaretleyiniz. 

 Emas taşı tezgâhının şalterini kaldırarak tezgâhı çalıştırınız. 

 Tezgâhın musluğunu açarak, su akış hızını ayarlayınız. 

 Dönen elmas disk üzerine cam ürünü sürterek, cam formun fazlalıklarını 

indiriniz. 

 Cam ürünü ara yıkama yaparak indiği ölçüyü tespit ediniz. 

 Gerekli ise işlemi tekrarlayınız. 

 Tezgahın önce musluğunu sonra şalterini kapatınız. 

 İnce taşlama yapmak üzere rezi taşı tezgahının önce şalterini sonra musluğunu 

açınız ve su akış hızını ayarlayınız. 

 Rezi taşı diskine ürünü sürterek ince taşlama yapınız ve ürünü parlatmaya 

hazırlayınız. 

 Rezi taşı tezgahının şalterini ve musluğunu kapatınız. 

 Parlatma diski (selyum) tezgâhının çalıştırınız. Önce şalteri açınız, sonra musluk 

açarak su akış ayarı yapınız. 

 Ürünü parlatma diskine sürterek cam formu parlatınız. 

 Parlatma işlemi bittikten sonra tezgahı kapatınız. 

 Ağız parlatma işlemi için zeyim taşı diskini çalıştırınız. 

 Ürünün ağız içini parlatmak için, zeyim taşına cam formun ağız içini sürterek 

parlatınız. 

 Zeyim taşı diskini kapatınız. 

 Ağız dışı keskinliğini almak üzere parlatma şeridini çalıştırınız ve ürünün ağız 

dışını parlatma yapınız. 

 Parlatma şeridi tezgahını kapatınız 

 Ürünü yıkamasını yaparak kurutup paketleme yapınız. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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 PERFORMANS TESTİ  (YETERLİK ÖLÇME) 
 

Açıklama: Bu faaliyet kapsamında listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve  “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cam formu tinerle temizlediniz mi?   

2. Cam formun indireceğiniz yüksekliği işaretleme tornası ya 

da turnette ölçülendirerek işaretlediniz mi? 
  

3. Emas taşı tezgahının şalterini kaldırarak tezgahı çalıştırdınız 

mı? 
  

4. Tezgahın musluğunu açarak, su akış hızını ayarladınız mı?   

5. Dönen elmas disk üzerine cam ürünü sürterek, cam formun 

fazlalıklarını indirdiniz mi? 
  

6. Cam ürünü ara yıkama yaparak indiği ölçüyü tespit ettiniz 

mi? 
  

7. Gerekli ise işlemi tekrarladınız mı?   

8. Tezgahın önce musluğunu sonra şalterini kapattınız mı?   

9. İnce taşlama yapmak üzere rezi taşı tezgahının önce şalterini 

sonra musluğunu açınız ve su akış hızını ayarladınız mı? 
  

10. Rezi taşı diskine ürünü sürterek ince taşlama yapınız ve 

ürünü parlatmaya hazırladınız mı? 
  

11. Rezi taşı tezgahının şalterini ve musluğunu kapatınız mı?   

12. Parlatma diski (selyum) tezgahının çalıştırdınız mı?(önce 

şalteri açınız, sonra musluk açarak su akış ayarı yapınız.) 
  

13. Ürünü parlatma diskine sürterek  cam formu parlattınız mı?   

14. Parlatma işlemi bittikten sonra tezgahı kapattınız mı?   

15. Ağız parlatma işlemi için Zeyim taşı diskini çalıştırdınız mı?   

16. Ürünün ağız içini parlatmak için zeyim taşına cam formun 

ağız içini sürterek parlattınız mı? 
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17. Zeyim taşı diskini kapattınız mı?   

18. Ağız dışı keskinliğini almak üzere, parlatma şeridini 

çalıştırarak, ürünün ağız dışını parlatma yaptınız mı? 
  

19. Parlatma şeridi tezgahını kapattınız mı?   

20. Ürünü yıkamasını yaparak, kurutup paketleme yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Modül ile kazandığımız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler kazandığınız becerileri 

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

 

Cevaplarınız doğru ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili kişiler ile iletişim 

kurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 
Şekil bozukluğu, 

makineler 

2 D 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Üç farklı 

2 Su terazisi, zemin 

eğimine 

3 B 

4 D 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 
İndirme, parlatma 

öncesi, parlatma 

2 600 m/sn, uzun süren 

3 B 

4 Y 

5 Y 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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