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Denizcilik

DAL / MESLEK
MODÜLÜN ADI

Meslek Resmi 2

MODÜLÜN TANIMI

Resim üzerinde alıştırma ve tolerans değerlerinin, yüzey
işleme işaretlerinin verildiği ve montaj resimlerinin çizildiği
öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL

Meslek Resim 1 modülünü başarmış olmak.
Resim üzerine alıştırma ve tolerans değerlerini, yüzey işleme
işaretlerini yerleştirmek, montaj resmi çizmek.
Genel Amaç
 TSE standardına uygun çizilen resim üzerinde alıştırma ve
tolerans değerlerini, yüzey işleme işaretlerini yazabilecek,
montaj resmi çizebileceksiniz.
Amaçlar
1. Teknik resim kurallarına göre çizilen resim üzerinde
alıştırma ve tolerans değerlerini gösterebileceksiniz.

YETERLİLİK

MODÜLÜN
AMACI

2. Teknik resim kurallarına göre çizilen parça resmi
üzerinde yüzey işleme işaretlerini gösterebileceksiniz.
3. Teknik resim kurallarına göre montaj resmi
çizebileceksiniz
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Teknik resim sınıfı.
Donanım: Çizim araç ve gereçleri, maketler, TSE alıştırma ve
tolerans cetvelleri.
Öğrenme faaliyetinin sonunda verilen ölçme araçlarıyla
(Uygulama) kendinizi değerlendirebileceksiniz.
Modül sonunda ise hazırlanan ölçme araçlarıyla (Uygulama)
kendinizi değerlendireceksiniz

GİRİŞ

iii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci
Otomotiv sektörü günümüzde olduğu gibi, gelecekte de çok sayıdaki teknik elemana iş
alanı sağlayacaktır. Ancak birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de teknolojik
anlamda çok hızlı bir gelişme vardır. Bu alanı seçmiş olan sizlerin gelişmeyi yakından takip
etmeniz gerekmektedir.
Başarılı bir teknik eleman uluslararası bir dil olan teknik resmi de iyi bilmek ve
uygulamak zorundadır. Bir parçayı yazı ile sayfalarca anlatsanız da parçayı yeterli seviyede
tanımlayamayabilirsiniz. Oysa tam ve doğru olarak çizilmiş bir resim, resim okumayı bilen
kişiler tarafından çok kolay anlaşılacaktır.
Daha önce Teknik Resim 1, 2, 3 ve Meslek Resim 1 modüllerinde Temel Resim
Bilgilerini öğrenmiştiniz. Meslek Resim 2 modülünde ise alıştırma ve toleranslar, yüzey
işleme işaretleri ve montaj resimleri konularında bilgi sahibi olacak, bu konulardaki
bilgilerinizi resimler üzerinde uygulayabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ 1
AMAÇ
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyeti sonunda toleransın önemini kavrayarak resimler üzerinde boyut
ve şekil konum toleranslarını gösterebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA


Tolerans kelimesinin günlük konuşmalarda ve teknik alanda ne anlama
geldiğini araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1.ALIŞTIRMA VE TOLERANS
1.1.Tolerans Nedir
Günlük konuşmalarımızda tolerans kelimesini hoşgörü (İzin verilen hata payı)
anlamında kullanmaktayız. Makine imalatında ise; bir iş parçasının montaj edildiği yerde
görevini yapabilecek şekilde, belirli sınır ölçüleri içinde yapılması işlemine tolerans denir.
İmalatta iş parçasının tam ölçüsünde üretilmesi zor ve gereksiz özellikle seri imalatta teknik
resmi verilmiş bir makine parçasına ait ölçülerin özel aletler, iş kalıpları, otomatik makineler,
mastarlar, çok becerikli işçiler ve hatta robotlar kullanmak suretiyle dahi tam olarak elde
edilmesine imkân yoktur. Elde edilen ölçü çizimde verilen ölçülerden biraz büyük veya biraz
küçük olabilir. İşte bu iki sınır ölçüsü arasındaki fark tolerans değeridir.
Makine imalatında tolerans miktarını seçmek mühendis, teknisyen veya makine
ressamının işidir. Ölçülerde küçük tolerans değeri seçmek kaliteyi yükseltir; ancak maliyeti
arttırır, büyük tolerans değeri seçmek ise maliyeti azalmasına karşın kaliteyi düşürür. Bu
nedenle tolerans değerleri standartlaştırılmıştır.

1.2. Makine Parçalarına Tolerans Verme Gereği
Birbirleriyle değiştirilebilen yedek parça imal etme zorunluluğu, toleransların
verilmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Çünkü bu makinenin bozulan bir parçasının
sökülüp yerine aynı özelliği taşıyan ve piyasadan hazır olarak kolaylıkla temin edilebilen
yenisinin takılması, böylece makinenin kısa zamanda çalışır hale getirilmesi çok önemlidir.
Resimler üzerinde belirtilen ölçülerin makine imalatında tam olarak elde
edilememesinin nedenleri şöyle sıralanabilir:
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1.2.1. Makine ve Avadanlık Hataları
Üretimde kullanılan makine yıpranmış, çalışma hassasiyetini kaybetmiş olabilir. Ya da
avadanlıkların makineye bağlantı ilişkisi düzgün değildir. Makine ve avadanlıkların uyumlu
çalışmaması sonunda elde edilen iş parçası istenen ölçüde olmayabilir.

1.2.2. Ölçü Aletleri Hataları
Sürekli kullanılan ölçü aletleri yıpranarak hassasiyetlerini kaybetmiş olabilir. Bu
nedenle hatalar meydana gelebilir.

1.2.3. Isı ve Işık Hataları:
Üretimde kullandığımız ölçü aletleri özel alaşımlı metallerden yapılmıştır. Bu
alaşımların ısı iletkenlikleri yüksektir. Ölçüm yapan kişinin sıcaklığı ölçme işlemini etkiler.
Ölçüm yapılacak yerdeki sıcaklık ortalama 20°C olarak kabul edilmiştir. Ayrıca ölçüm
yapılacak yerde ışık şiddeti ve yönü hataların oluşmasına sebep olabilir. Işık yönünün yanlış
olması gölge oluşmasına, dolayısıyla hataların meydana gelmesine sebep olur.

1.2.4. Kişisel Hatalar
Ölçme işlemini yapan kişilerin sağlık durumlarından kaynaklanan (Ruhi, bedensel,
görme özrü vb.) hatalar işçinin mesleki becerisi, parçaların temizliği, ölçü aletlerinin yanlış
kullanılması vb. çeşitli ölçü hatalarına yol açar.
Bu nedenlerden dolayı her ölçü parçanın çalışmasını aksatmayacak hata miktarlarını
belirtmek üzere çeşitli şekillerde ifade edilen toleransları taşımalıdır.

Şekil 1.1: Mil ve deliklerde ölçüler
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Şekil 1.2: Mil ve delikte kumpasla ölçme

Parçaları boyut ölçülerine tolerans konulabildiği gibi şekil ve konumlarda
toleranslandırılabilir. Buna göre toleranslar 2 grupta toplanır:
1. Boyut(ölçü) toleransları
2. Şekil ve konum toleransları

1.3. Boyut Toleransları
1.3.1. Genel Tanımlar
Boyut
: Bir uzunluğun, seçilen birim cinsinden değerini gösteren sayıdır. T.S
88’e göre boyut, bir resim üzerine yazıldığı zaman, ölçü adını alır.
Sıfır çizgisi(0)

: Esas ölçüden geçer. Ölçüler buna göre değerlendirilir.

Esas ölçü(E)
: Sınır ölçülerinin tanımlanmasında referans alınan ölçüdür.
Nominal ölçü ya da anma ölçüsü de denir.
Üst sapma(ES, es) : Sapma üst değeri. Deliklerde ES, millerde “es” olarak gösterilir.
4

Alt sapma(Eİ, ei) : Sapma alt değeri. Deliklerde Eİ, millerde “ei” olarak gösterilir.
En Büyük Ölçü(EBÖ) : İki sınır boyutunun en büyüğüdür. Esas ölçü ile üst
sapmanın toplamına eşittir. Deliklerde EBÖ = E+ES, millerde EBÖ = E+es formülü ile
hesaplanır.
En Küçük Ölçü(EKÖ) : İki sınır boyutunun en küçüğüdür. Esas ölçü ile alt sapmanın
toplamına eşittir. Deliklerde EKÖ=E+Eİ, millerde EKÖ=E+ei formülü ile hesaplanır.
Tolerans(T) : En büyük ölçü ile en küçük ölçü arasındaki farktır. Tolerans, işareti
olmayan mutlak bir değerdir.
T = EBÖ – EKÖ
formülü ile hesaplanır.
Tolerans Birimi(İ)
: Ana ölçülere ait toleransların hesaplanması için İ harfiyle
gösterilen ve mikrometre ile belirtilen bir birim kabul edilmiştir. (1µm=0,001mm)

Şekil 1.3: Tolerans ile ilgili genel kavramlar

Şekil 1.4: Tolerans kavramlarının bir arada gösterilmesi
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ÖRNEK

: Verilen değerlere göre delik ve mil için tolerans değerlerini bulalım.

Delik için

: Ø 40

ES = 0,020

Eİ = - 0,005

Mil için

: Ø 40

es = 0

ei = - 0,010 olsun

Delik için

: E = 40

ES = 0,020

Eİ =  0,005 olduğuna göre,

EBÖ = E + ES = 40 + 0,020 = 40,020 mm
EKÖ = E + Eİ = 40 + (-0,005) = 39,995 mm
T = EBÖ - EKÖ = 40,020 – 39,995 = 0,025 mm
Mil için

: E = 40

es = 0

ei = -0,010

EBÖ = E + es = 40 + 0 = 40 mm
EKÖ = E + ei = 40 + (-0,010) = 39,990 mm
T = EBÖ - EKÖ = 40 - 39,990 = 0,010 mm bulunur.
Sapma değerlerinin (+), (-) ve (0) oluşuna göre, alıştırılan mil ve deliklerde beş
değişik konum oluşur.
Şekil 1.5’te millere verilen beş değişik sapma değerleri, Şekil1.6’da ise deliklere
verilen beş değişik sapma değerleri gösterilmiştir.

Şe
kil 1.5: Millerdeki sapma değerleri

Şekil 1.6: Deliklerdeki sapma değerleri
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1.3.2. Sapmaların Ölçü Çizgileri Üzerinde Gösterilmesi
Sapma değerleri sıfır çizgisi denen bir çizgiden verilir. Sıfır çizgisi esas ölçüden (E
den) geçer. Sapma değeri (+) değerli ise sıfır çizgisinin üst tarafında (-) değerli ise alt
tarafındadır. Sapma değerlerinin her ikisinin de (+) veya (-) işaretli olması mümkündür.
Sapmanın değeri sıfır ise işaret konmaz.

Şekil 1.7: Sapma değerlerinin gösterilmesi

1.4.Boşluk-Sıkılık
Boşluk(B) : Parçalar birleştirilmeden önceki mil ve deliğin ölçüleri arasındaki (+)
farktır.
En Büyük Boşluk (EBB)
arasındaki (+) pozitif farktır.

: Deliğin en büyük ölçüsü ile milin en küçük ölçüsü

En Küçük Boşluk (EKB)
arasındaki (+) pozitif farktır.

: Deliğin en küçük ölçüsü ile milin en büyük ölçüsü
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Şekil 1.8: Boşluk kavramı

Sıkılık (S) : Parçalar birleştirilmeden önceki mil ve delik ölçüleri arasındaki (-)
farktır.
En Büyük Sıkılık (EBS) : Deliğin en küçük ölçüsü ile milin en büyük ölçüsü
arasındaki (-) negatif farktır.
En Küçük Sıkılık ( EKS)
arasındaki (-) negatif farktır.

: Deliğin en büyük ölçüsü ile milin en küçük ölçüsü

Şekil 1.9: Sıkılık kavramı

ÖRNEK

: Verilen sapma değerlerine göre EBB, EKB, EBS, EKS değerlerini araştıralım.
+0,025
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Delik için

: Ø 50 +0,010
0

Mil için

: Ø 50 -0,005

En Büyük Boşluk : Deliğin En Büyük Boyutu – Milin En Küçük Boyutu
EBB

: 50,025 – 49,995

EBB

: 0,030 mm

En Küçük Boşluk : Deliğin En Küçük Boyutu – Milin En Büyük Boyutu
EKB

: 50,010 – 50

EKB

: 0,010 mm

En Büyük Sıkılık : Deliğin En Küçük Boyutu – Milin En Büyük Boyutu
EBS

: 50,010 > 50 olduğundan sıkılık değeri aranmaz.

NOT : Geçmelerde, deliğin en küçük boyutu milin en büyük boyutundan büyük
olduğu zaman sıkılık değerleri aranmaz.
Milin en küçük boyutu deliğin en büyük boyutundan büyük olduğu zaman boşluk
değeri aranmaz.
Verilen sapma değerlerine göre hem boşluklu hem de sıkı geçme olabilir.

1.5. Alıştırma Toleransı (AT)
Bir alıştırmanın iki elemanına (mil, delik) ait toleransların aritmetik toplamıdır. Diğer
bir ifadeyle en büyük boşluk ile en küçük boşluk arasındaki fark veya en büyük sıkılık ile en
küçük sıkılık arasındaki farktır.
AT = EBB – EKB veya
AT = EBS – EKS formülleri ile hesaplanabilir.
NOT : Belirsiz alıştırmalarda ise boşluk ve sıkılıklar arasındaki mutlak fark alıştırma
toleransını verir.
Günümüz endüstrisinde, bozulan parçaların yedeklerini yerine taktığımızda
başlangıçtaki boşluk veya sıkılığı elde edebiliyorsak bu durum, tamamen parçaların önceden
belirlenmiş sınırlar arasında işlenmesiyle mümkün olmaktadır.
ISO – Alıştırma sisteminde delik mil tolerans alanlarının birbirine göre konumu
dikkate alındığında üç çeşit alıştırma ortaya çıkar.
1. Boşluklu alıştırmalar
2. Belirsiz alıştırmalar
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3. Sıkı alıştırmalar
Boşluk ve sıkılıklara verilecek çeşitli değerler geçmeleri meydana getirir. Bunlar
hareketli geçmeler ve hareketsiz geçmeler olmak üzere ikiye ayrılır. Mil, delik içerisinde
hareket edebiliyorsa hareketli; edemiyorsa hareketsiz geçme adını alır. Bu duruma göre
bütün boşluk değerleri hareketli geçmeleri, bütün sıkılık değerleri de hareketsiz geçmeleri
oluştururlar.

1.6. Alıştırma Sistemleri
Belirli bir çapın ölçüsünü değiştirmeden, iki parça arasında çeşitli boşluk ve sıkılıkta
alıştırmalar yapmak mümkündür. Bu alıştırmaları yaparken ya milin ya da deliğin esas
ölçüsünü sabit tutarak diğerini, sapma değerleri sınırları içerisinde değiştirmek gerekir.
Böylece her çapa ait değişik geçmeler elde etmek mümkün olur. Bu iki çeşit uygulama ile
meydana çıkan sistemlere normal delik ve normal mil sistemleri denilir. Her sistemin çeşitli
geçmelerinin belirli bir sıraya göre tertiplenmesine de alıştırma sistemi adı verilir.

1.6.1.Normal Delik Sistemi
Bir nominal ölçü üzerinde çeşitli boşluk ve sıkılıkları elde etmek için yapılacak olan
alıştırmalarda, deliğin ölçüsü sabit tutulup milin ölçüsü, sapma değerleri sınırları içerisinde
büyütülüp küçültülecekse, burada uygulanacak sisteme normal delik sistemi adı verilir.
Normal delik sisteminde deliğin en küçük ölçüsü esas ölçüye eşittir. Bu durumda sapma alt
değeri sıfıra eşit olur. Sapma üst değeri ise toleransa eşit olur. Normal delik sisteminde mil
çapları esas ölçüden küçük yapılırsa elde edilen geçmeler hareketli geçme, aksine mil çapları
delik çapından büyük yapılırsa elde edilen geçmeler hareketsiz geçme adını alır.

Şekil 1.10: Normal delik sisteminde millerin durumu

1.6.2. Normal Mil Sistemi
Normal mil sistemi ile herhangi bir çapa ait çeşitli geçmeler elde edilmek istendiğinde,
milin esas ölçüsü sabit tutulur. Çeşitli sıkılık ve boşlukları elde etmek için delik ölçüsü
büyütülür veya küçültülür. Bu sisteme normal mil sistemi denir. Normal mil sisteminde
milin en büyük ölçüsü esas ölçüye eşit olur. Bu durumda sapma üst değeri de sıfıra eşit olur.
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Sapma alt değeri ise toleransa eşittir. Bu sistemde delik esas ölçüden büyük yapılırsa elde
edilen geçmeler hareketli geçme, delik esas ölçüden küçük yapılırsa hareketsiz geçme olur.

Şekil 1.11: Normal mil sisteminde deliklerin durumu

Delikler millere nazaran daha zor işlenirler. Milleri işlemek daha kolay olduğundan
seri üretimde normal delik sistemi daha çok tercih edilir.

Şekil 1.12: 1~500 mm arasında ölçüler için ISO temel toleransları
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1.6.3. Çap Grupları ve Tolerans Kaliteleri
ISO tolerans sistemin 1’ den 500’ mm ye kadar olan çapları 13 grupta toplayıp
standartlaştırmıştır. Parçaların birbiri üzerinde çalışma durumlarıyla ilgili olan toleransların,
değerlerine göre 500 mm’ ye kadar olan ölçülerde 1 ile 18 arasında 20 çeşit tolerans kalitesi
belirlenmiştir. Bu gruplar ve tolerans kaliteleri Şekil 1.12’de gösterilmiştir.

1.6.4. Tolerans Alanları
Değişik özellikte alıştırma elde etmek için, sıfır çizgisine göre tolerans değerlerinin
bulunduğu yerler harflerle gösterilmiştir. Tolerans alanları, çap grubuna ve kaliteye bağlı
olarak dar veya geniş olabileceği gibi sıfır çizgisine yaklaşır veya uzaklaşabilir. İşte bu
tolerans alanlarının sıfır çizgisine göre bulunduğu yerler, A(a)’dan ZC (zc)’ye kadar harflerle
ifade edilmektedir Şekil 1.13.

Şekil 1.13: ISO tolerans alanın sıfır çizgisine göre yerleri
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Seçilecek olan alıştırmanın tespitinde parçanın bağıntılı hareketi (Dönme, kayma,
sıkılık vb.) birbirine temas eden yerlerin uzunluğu, çalışma sıcaklığı, çalışma sistemleri vb.
dikkate alınır. İmalatta, mümkün olduğu kadar büyük toleransla çalışılmalıdır. Ancak büyük
toleransın kaliteyi bozduğu da unutulmamalıdır.
Genellikle alıştırma sisteminde
1. İşleme ve karşılık parçayla birleştirme olanakları
2. Takım ve mastarların sayısı ve cinsi
3. İşleme giderleri
gibi faktörler göz önüne alınmalıdır.
ISO tolerans sisteminde, mil ve deliklerin tolerans alanı ve bunların meydana getirdiği
alıştırmalar çizelgeler halinde verilir.
TS 2417’de sabit delik ve millerle, bunlara uyan mil ve delikler gösterilmiştir. Ayrıca
makine imalatında tavsiye edilen alıştırmalar Şekil 1.14’te verilmektedir.

1.6.5. Alıştırma Sistemlerinde Kullanılan Alıştırma Dereceleri ve Karşılıkları
Normal delik sisteminde 8 çeşit dış parça; yani delik kullanılmıştır. Bunlardan en çok
kullanılanı H6, H7, H8 ve H11 sembolleri ile belirlenmiştir. Normal mil sisteminde ise 8
çeşit iç parça (Mil) seçilmiştir. Bunlardan en çok kullanılanları h5, h6, h8/9, h 11 sembolleri
ile belirtilmiş (Şekil 1.15).

1.6.6.Tolerans Değerlerinin Çizelgelerden Okunması
ISO-Alıştırmaları TS 1845’ te normal delik ve normal mil sistemleri için ayrı ayrı
verilmiştir (Şekil 1.16-19). Çizelgelerin sol tarafında anma boyutlarının bulunduğu çap
grupları yer almaktadır. Hangi ölçünün sapma değerleri bulunacaksa önce ölçünün
bulunduğu grup bulunur. Daha sonra çizelgenin üst kısmındaki mil (veya delik) ve buna
geçen delikler (veya miller) sütunundan istenilen tolerans alanı ve kalitelerini gösteren
semboller bulunur.
Çap grubundan sağa ve tolerans kalitesinden aşağı doğru inilerek, kesişme yerinde
bulunan üst ve alt sapma değerleri okunur. Burada okunan değerlerden üst tarafta olanı üst
sapma ES veya es, alt tarafta olanı alt sapma Eİ veya ei’dir. Sapmalar çizelgelerde m
(mikrometre) cinsinden verilmiştir. Tolerans hesaplamaları yapılırken veya ölçülerin yanına
sapma değerleri yazılırken mm’ye çevrilmelidir. Ayrıca anma ölçüsü, grupların başlangıç
veya son ölçüsüne eşitse ölçü ilk görüldüğü gruptan alınmalıdır. Aşağıda verilen örneklerle
çizelgelerden sapma değerlerinin bulunması daha iyi anlaşılacaktır.
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Şekil 1.14: Makine yapımında kullanılan ISO alıştırmaları

14

Şekil 1.15: ISO sisteminde kullanılan alıştırma dereceleri ve karşılıları
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Şekil 1.16: Normal delik sisteminde ISO alıştırmalarının sapma değerleri 1
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Şekil 1.17: Normal delik sisteminde ISO alıştırmalarının sapma değerleri 2
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Şekil 1.18: Normal mil sisteminde ISO alıştırmalarının sapma değerleri 1
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Şekil 1.19: Normal mil sisteminde ISO alıştırmalarının sapma değerleri 2
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Örnek 1
: Anma ölçüsü 35 mm olan delik ve mil hassas alıştırılıp sıkı geçme
olarak birlikte çalışacaklardır. Normal delik sistemine göre yapılan bu alıştırmada delik ve
mil için hangi sembollerin kullanılacağını ve sapma değerlerini bulalım.
Öncelikle Şekil 1.15’te normal delik sütunundan aşağı inilirken hassas alıştırma
sütunundan sağa doğru ilerlenerek ikisinin kesişme noktasında deliğin sembolü H6 bulunur.
Yine normal delik sütunundan aşağı inilirken sıkı geçme satırından sola doğru
ilerlenerek kesişme noktasında milin sembolü n5 bulunur ve 35H5/n5 şeklinde gösterilir.
Sembolleri bulunan delik ve milin sapma değerleri normal delik sistemine ait Şekil
1.16’dan şöyle bulunur. Anma çapı 35 çizelgenin en solundaki çap gruplarının içerisinde 30
ile 40 arasındadır. Bu satırdan sağa doğru ilerlerken H6 sütunundan aşağı doğru inilirse
kesişme noktasında delik için üst sapma (ES) +16, alt sapma (Eİ) 0 (sıfır) olarak okunur ve
bu değerler mm’ye çevrilerek;
+0,016
35 0

olarak ölçünün yanına yazılır.

Yine aynı satırda ilerlerken n5 sütunundan aşağı doğru inilirse mil için üst sapma (es)
+28, alt sapma (ei) +17 olarak okunur ve mm’ye çevirilerek,
+ 0,028
35 +0,017 olarak ölçünün yanına yazılır.
Örnek 2
: Anma ölçüsü 60 mm olan delik ve mil ince alıştırılıp tutuk geçme olarak
birlikte çalışacaklardır. Normal mil sistemine göre yapılan bu alıştırmada delik mil için hangi
sembollerin kullanılacağını ve sapma değerlerini bulalım.

Şekil 1.15’te normal mil sistemi sütunundan aşağı inilirken, tutuk geçme satırından
sağa doğru ilerlenerek kesişme noktasında deliğin sembolü K7 bulunur .
Yine normal mil sütunundan aşağı inilirken ince alıştırma satırından sağa doğru
gelindiğinde kesişme noktasında milin sembolü h6 bulunur ve 60K7/h6 şeklinde gösterilir.
Sembolleri bulunan delik ve milin sapma değerleri normal mil sistemine ait
Şekil1.18’den şöyle bulunur. Anma çapı 60 çizelgenin en solundaki çap gruplarının
içerisinde 50 ile 80 arasındadır. Bu satırdan sağa doğru ilerlerken K7 sütunundan aşağı
doğru inilirse kesişme noktasında delik için üst sapma (ES) +9, alt sapma (Eİ) -21 olarak
okunur ve bu değerler mm’ye çevrilerek
+0,009
60 -0,021 olarak ölçünün yanına yazılır.
Yine aynı satırda ilerlerken h6 sütunundan aşağı doğru inilirse mil için üst sapma (es)
0 (sıfır), alt sapma (ei) -19 olarak okunur ve mm’ye çevrilerek
0
60 -0,019olarak ölçünün yanına yazılır.
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1.6.7. Tolerans Hesaplamaları
Tolerans cetvellerinden sapma değerleri bulunan mil ve delik arasındaki boşluk ve
sıkılık değerlerini bulup alıştırma toleranslarını hesaplayabiliriz.
Örnek:

35H5/n5 için alıştırma toleransını hesaplayalım. Alıştırma toleransının boşluk veya
sıkılıklar arasındaki fark olduğunu daha önce belirtmiştik. Alıştırma toleransının
bulunabilmesi için şu işlem sırası takip edilmelidir.
Delikler için (H5)
+0,016
35 0
ES = 0,016
Eİ = 0
EBÖ = E + ES
= 35 + 0,016
= 35,016 mm
EKÖ = E + Eİ
= 35 + 0
= 35 mm
T = EBÖ – EKÖ
=35,016 – 35
= 0,016 mm

Mil için (n5)
+0,028
35 +0,017
Es = 0,028
ei = 0,017
EBÖ = E + es
= 35 + 0,028
= 35,028 mm
EKÖ = E + ei
= 35 + 0,017
= 35,017 mm
T = EBÖ – EKÖ
= 35,028 – 35,017
= 0,011mm

En Büyük Boşluk(EBB) = Deliğin En Büyük Ölçüsü – Milin En Küçük Ölçüsü

= 35,016 < 35,017 olduğundan boşluk yoktur.
En Büyük Sıkılık(EBS) = Milin En Büyük Ölçüsü – Deliğin En Küçük Ölçüsü
= 35,028 – 35
EBS

= 0,028 mm

En Küçük Boşluk(EKB) = Deliğin En Küçük Ölçüsü – Milin En Büyük Ölçüsü
= 35 < 35,028 olduğundan boşluk yoktur.
En Küçük Sıkılık(EKS) = Milin En Küçük Ölçüsü – Deliğin En Büyük Ölçüsü
= 35,017 – 35,016
EKS

= 0,001 mm

Alıştırma Toleransı (AT) = EBS – EKS
(AT) = 0,028 – 0,001
(AT) = 0,027 mm olarak bulunur.
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1.7.Sayısal Toleransın Resim Üzerinde Gösterilmesi
Resmi çizilen bir parçada ölçülendirme ne kadar önemli ise bu ölçülere verilen
tolerans değerleri de son derece önemlidir. Özellikle imalat resimlerinde toleranslı ölçüler,
tolerans alanları ve kaliteyi gösteren sembollerle veya sayısal sapma değerleriyle belirtilir.

Şekil 1.20: Sayısal toleransın resim üzerinde gösterilmesi

Anma ölçüsü yazıldıktan sonra alt sapma (Eİ veya ei), anma ölçüsünün yanına, üst
sapma (ES veya es), alt sapmanın üstüne yazılmalıdır. Sapma değerleri yazılırken kullanılan
yazı yüksekliği ve tipi ölçü rakamıyla aynı tip ve büyüklükte olmalıdır (Şekil 1.21).
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Şekil 1.21: ISO ve DIN normlarına göre yazı yükseklikleri

Sapma değerleri tolerans çizelgelerinde µm verilir resim üzerinde mm’ye çevrilerek
yazılmalıdır. Montaj resimlerinde sapmaların yazılması Şekil 1.22’de gösterildiği gibidir.

Şekil 1.22: Montaj resimde sapma değerlerinin yazılması

Sapma değerlerinin sembolle gösterilmesinde, üst veya alt sapma değerlerini ifade
eden tek bir sembol kullanılır. Sembol boyutu ölçü rakamıyla aynı büyüklükte olur. Şekil
1.23’te sembol ve ölçü büyüklükleri gösterilmiştir.
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Şekil 1.23: Sembol ve ölçü büyüklükleri

Montaj resimlerinde toleransların sembolle gösterilmesi Şekil1. 24’te görüldüğü
gibidir.

Şekil 1.24: Montaj resminde sembollerin yazılması

Resim üzerinde sembollerle belirtilmiş toleransların sayısal sapma değerleri, tolerans
antedi hazırlanarak gösterilmelidir. Aşağıda örnek tolerans antedi gösterilmiştir.

Ölçü

Sembol
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Sapmalar

Açılara tolerans verilirken, çizgisel boyutlardaki kurallar geçerlidir. Ancak birim
olarak açının birimi veya as katları yazılmalıdır (Şekil 1.25).

Şekil 1.25: Açıların yazılması

1.8. Şekil ve Konum Toleransları

Şekil 1.26 : Punta milinin işlenmesi

Üretimde çizilen yapım resimleri, ideal ölçü ve şekillerde olacağı kabul edilerek
çizilir. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı ölçülerin tam elde edilemediğini boyut toleransları
konusunda vurgulamıştık. Parçaları meydana getiren çeşitli geometrik elemanların da, tam
olarak elde edilmesi mümkün değildir. Parça işlenirken malzemenin dokusunda, işleyen
25

tezgâhta ve kesici takımlarda meydana gelen değişiklikler, parçaya da yansıdığından şekil ve
konum hataları meydana gelir.
Şekil 1.26’da görüldüğü gibi torna aynasına bağlanıp işlenen bir punta milinin ucu, bir
miktar eğilebilir veya tam silindirik şekil elde edilemeyebilir. Böylece şekil veya konum
toleransı verilme mecburiyeti ortaya çıkar. Punta mili işlenirken farklı çaplar elde edilmişse
şekil toleransı, punta ucu eğilmişse konum toleransı söz konusudur.

Şekil 1.27: Cisimdeki geometrik elemanlar

Bir parçayı meydana getiren çeşitli geometrik elemanlar, şekil ve konum bakımından
farklılık gösterir. Yüzeylerin ve çizgilerin birbirine veya belirli elemanlara göre durumları,
kesitlerinin veya hacimlerinin ideal geometrik şekillerinden farklılık gösterebilir. Daire veya
silindir olarak imal edildiğini sandığımız cisim, tam daire veya silindir olmayabilir. Şekil
1.27’de bir cisimdeki geometrik elemanlar gösterilmiştir.
Şekil ve konum toleranslarını daha iyi anlayabilmek için punta milinin silindir ucunu
ele alarak inceleyelim. Şekil 1.28’de perspektif ve görünüş olarak verilen silindir ve daire,
geometrik olarak tam çizilmiştir.
Ancak imalat sonunda silindirik kısım ve dairesel şekil, çeşitli biçimlerde elde edilmiş
olabilir (Şekil 1.29 ve Şekil 1.30). Eğer bu şekil farklılıkları, verilen tolerans değerleri
içerisinde kalıyorsa, bu şekillerden herhangi biri kabul edilebilir demektir. Silindirde
meydana gelen bu farklılıklar için silindiriklik ve dairesel yüzeyde meydana gelen
farklılıklar için dairesellik toleransı kullanılır.
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Şekil 1.28: Silindir ve daire yüzeyin teknik resmi

Şekil 1.29: Silindirde oluşan şekil bozuklukları
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Şekil 1.30: Dairede oluşan şekil bozuklukları

1.8.1. Tanımlar (TS 1304 ISO 1101’ e göre )
Şekil Toleransı : Bir elemanın ideal geometrik şeklinden ne kadar farklı
olabileceğini belirten toleranstır.
Konum Toleransı : Bir veya birden fazla geometrik elemanın, referans elemanına
göre yönünü, yerini ve salgısını ifade eden toleranstır.
Konum Farkı

: Bir parçaya ait elemanların bir referans elemanına göre farkıdır.

Referans Elemanı : Kendisine göre yön, konum ve yalpalama (Salgı) toleransı verilen
elemandır. Bu eleman nokta, doğru veya yüzey olabilir. Gerekirse birden fazla eleman
referans olarak alınabilir.
Tolerans Bölgesi : Geometrik elemanların şekil veya konum; nokta, çizgi, yüzey ve
orta düzlem gibi elemanları içine alan bölgeyi tanımlar.
Her ölçülendirme türüne ve her toleranslı niteliğe göre tolerans bölgesi:
a. Bir daire yüzey
b. Ortak merkezli iki daire arasındaki yüzey
c. Eşit aralıklı iki çizgi arasındaki yüzey
d. Paralel iki doğru arasındaki yüzey
e. Bir silindir içindeki boşluk
f.

İki ortak eksenli silindir arasındaki boşluk

g. Paralel iki düzlem arasındaki boşluk
h. Eşit aralıklı iki yüzey arasındaki boşluk
j.

Bir dikdörtgen prizma içindeki boşluk şeklindedir.
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Şekil 1.31: Tolerans bölgeleri

1.8.2. En Çok Malzeme Şartı (MMC)
Alıştırmalarda, en büyük malzeme ölçüsü parçanın sınır ölçülerini belirleyen
boyutudur. Delikler için EKÖ, miller için EBÖ değerleri MMC durumunu tanımlar ve M
harfiyle gösterilir (Şekil 1.32).

Şekil 1.32 : En çok malzeme şartında mil şekli

1.8.3. En Az malzeme Şartı(LMC)
En çok malzeme şartının karşıtıdır. Delikler için EBÖ, miller için EKÖ değerleri bu
iki elemanın LMC durumunu tanımlar. Bu durum L harfiyle gösterilir (Şekil 1.33).
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Şekil 1.33 : En az malzeme şartında delik şekli

1.8.4. Şekil ve Konum Toleranslarının Çeşitleri ve Kullanılan Semboller (TS
1304)
Parçaları meydana getiren geometrik şekiller ve bu şekillerin birbirine göre durumları
dikkate alınarak tolerans çeşitleri ve sembolleri Şekil 1.34’te gösterilmektedir. Görüldüğü
gibi tolerans verilecek elemanlar, tek tek veya birbirleriyle ilgili olarak şekil, yön, konum ve
yalpa (Salgı) özellikleri taşıdığından semboller ve tolerans isimleri buna uygun
düzenlenmiştir.
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Şekil 1.34 : Tolerans çeşitleri ve sembolleri

1.8.5. Tolerans Çerçeveleri
Toleransların sembollerle belirtilmesi için tolerans çerçeveleri kullanılır. Bu çerçeveler
sadece bu sembolleri değil, başka özellikleri de taşımalıdır. Şekil 1.35’te TS 1304’te yer alan
çerçeve çeşitleri gösterilmiştir.
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Şekil 1.35: Çerçeve çeşitleri

Sembol ve çerçeve ölçüleri TS 10844’e göre standartlaştırılmıştır. Şekil 1.36’da
sembol büyüklükleri ağ içerisinde verilmiştir. Sembol yüksekliği “h” ile gösterilmiştir.
Genişlikleri ise 0,8H kadar alınabilir.

Şekil 1.36: Sembol şekilleri ve büyüklükleri

Resimde kullanılan yazı (Karakter) yüksekliklerine göre çerçeve ölçüleri ve çizgi
kalınlıkları Şekil 1.37’de gösterilmiştir. Tolerans sembollerinin, çerçevelerin ve yazıların
kalınlığı birbirine eşittir. Yazıların düşey çizgilere olan mesafesi a, 0,7 mm’den az olmamak
şartıyla en az iki çizgi 2d kalınlığı kadar alınabilir.
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Şekil 1.37 : Çerçeve ölçüleri

1.8.6.Çerçeve Elemanları
Tolerans verilecek yüzeyin tam olarak belirtilmesi için tolerans çerçeveleri ve
çerçeveleri resme bağlayan elemanları meydana getiren kılavuz çizgi, oklar ve üçgenler TS
1304’te verilmiştir. Şekil 1.38’de tolerans çerçeveleri, kılavuz çizgi, oklar ve üçgenlerle
birlikte referans çerçevesi de gösterilmiştir.
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Şekil 1.38 : Çerçeve elemanları

1.8.7.Tolerans Çerçevelerinin Resimle Birleştirilmesi
Tolerans çerçevesi, ucunda ok olan bir kılavuz çizgisiyle resim üzerindeki toleranslı
elemana bağlanır. Bu okun ucu;
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1. Tolerans, çizgiye veya yüzeyin kendisine uygulanıyorsa, elemanın çevresi
üzerine veya çevrenin uzantısı üzerine konur. Ok, ölçü çizgisinin en az 4 mm
yakınında olacak şekilde yerleştirilmelidir (Şekil 1.39 a-b).
2. Tolerans, ölçülendirilmiş elemanın eksenine veya simetri düzlemine ait
olduğunda kılavuz ve ok çizgisi, ölçü çizgisinin uzantısına çizilmelidir (Şekil
1.39 c-d-e).
3. Tolerans, eksene veya bütün elemanlar için bir orta düzleme uygulanırsa,
eksen üzerine gelmek suretiyle toleranslı elemana birleştirilir (Şekil 1.39 f-gh).

Şekil 1.39: Tolerans çerçevelerinin resimle birleştirilmesi
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1.8.8. Referans Elemanlarının Resimle Birleştirilmesi (Referanslar)
Toleranslı bir eleman, bir referansa göre değerlendiriliyorsa, bu durum genel olarak
bir harfle gösterilir. Referansı gösteren bu harf, tolerans çerçevesi içine yazılır. Referansın
gösterilmesi, içi dolu veya boş referans üçgeniyle bağlantılı bir referans çerçevesi içinde,
büyük harf kullanılarak gerçekleştirilir (Şekil 1.40 a). Referans üçgeninin tabanı :
1. Referans elemanı, çizgi veya yüzeyin kendisiyse, çevresi veya çevre uzantısı
üzerine konur (Şekil 1.40 b).
2. Referans, eksen veya simetri düzlemiyse, ölçü çizgisinin uzantısında olmalıdır
(Şekil 1.40 c). İki ok için yeteri kadar bulunmuyorsa, referans üçgeni iki oktan
birin yerine konulmuş olabilir (Şekil 1.40 d).
3. Bir eksen yeterli doğrulukta tanımlanmışsa, eksen üzerine veya bütün
elemanlar için aynı olduğu kabul edilen bir eksenin, orta düzlemine konulur
(Şekil 1.40 e).
4. Referans çerçevesi, doğrudan doğruya bir kılavuz çizgisiyle, referans
elemanına bağlantılı olduğunda, referans harfi kullanılmamalıdır (Şekil 1.40 fg).
5. Tek referans, bir büyük harfle belirtilmelidir (Şekil 1.40 h). İki referansla
oluşturulan müşterek referans, bir tire çizgisiyle ayrılmış iki harfle gösterilir
(Şekil 1.40 j). İki veya daha fazla referans, bir seri oluşturduğunda, soldan
sağa önem derecesine göre sırayla kutucuklara yerleştirilmelidir (Şekil 1.40
k). İki veya daha fazla referans harfi, bir kutucuğun içinde bulunuyorsa
birbirine göre üstünlüğü yoktur (Şekil 1.40 l).

1.8.9. En Çok Malzeme Şartının Gösterilmesi(TS 2955)
Verilen tolerans değerinde, en çok malzeme şartı geçerli olduğunda, M sembolüyle
gösterilir. Bu sembol:
1. Tolerans değerinin sonuna (Şekil 1.41 a)
2. Referans harfinin sonuna (Şekil 1.41 b)
3. Her ikisinin sonuna konur (Şekil 1.41 c)

1.8.10. Toleransın Teknik Resimde Gösterilmesi
Resmi çizilen elemanın geometrik tamlığının belirlenmesi için bir veya daha fazla
özelliği toleranslarla belirtilir. Belirli bir tolerans türüyle, bir elemanın geometrik tamlığı
tespit edilirse, bu elemanın diğer sapmaları da sınırlandırılmış olur. Örneğin, paralellik
toleransıyla doğrusallık toleransı da sınırlanmış olur. Bazı toleranslar da diğer toleransları
etkilemez. Örneğin doğrusallık toleransı, paralellik toleransını hiç etkilemez.
Şekil, yön, konum ve yalpalama toleranslarının teknik resimde gösterilmesi ve bazı
açıklamalar Şekil 1.42 ve 1.43’te verilmiştir.
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Şekil 1.40 : Referans elemanlarının resimle birleştirilmesi
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Şekil 1.41 : En çok malzeme şartının belirtilmesi
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Şekil 1.42 : Şekil ve konum toleransları 1
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Şekil 1.43: Şekil ve konum toleransları 2
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1.9.Parça Resmi Üzerinde Alıştırma ve Toleransların Verilmesi
Standartlara uygun olarak verilen aşağıdaki örneklerde resimler tamamen
ölçülendirilmemiş, yalnızca gerekli olan faydalı boyutlar verilmiştir. Burada verilen
şekillerin bazılarında tolerans gösterme şekilleri ele alınmıştır. Resimlerin doğruluğu
parçaların çalışma şartlarıyla ilgilidir. Bunları göz önünde bulundurarak verilen şekilleri
inceleyelim.

Şekil 1.44: Krank milinde toleransların gösterilmesi

Şekil 1.45: Takım konisinde toleranslar
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Şekil 1.46: Örnek parçalar
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UYGULAMA FAALİYETİ 1
UYGULAMA FAALİYETİ
Teknik resim kurallarına göre çizilen resim üzerinde alıştırma ve tolerans değerlerini
gösteriniz.
Öneriler

İşlem Basamakları

 Delik

Mil

 Yapılan alıştırma ile ilgili çizelgeden delik
ve milin sapma değerlerini bulunuz.µm
olarak çizelgeden bulunan değerleri mm’
ye çeviriniz.

Ø 25 H7
Ø 25 f7
Delik için:
Mil için:
Verilenlere göre sapma değerlerini yazınız..
+0,021
-0,020
Ø 25 H7 = Ø 25 0
Ø 25 f7 = Ø25 -0,041
Es = +0,021
es = -0,020
Ei = 0
ei = -0,041
 Delik ve milin EBÖ ile EKÖ’lerini
bularak toleransları hesaplayınız.
Delik için
Mil için:
EBÖ= E+Es
EBÖ= E+es
= 25+0,021
= 25+(-0,020)
 Delik ve mil için EBÖ,EKÖ ve tolerans
= 25,021 mm.
=24,980 mm.
değerlerini hesaplayınız..
EKÖ= E+Ei
EKÖ= E+ei
= 25+0
= 25+(-0,041)
= 25 mm.
=24,959
T = EBÖ-EKÖ
T =EBÖ-EKÖ
= 25,021- 25
=24,980-24,959
T= 0,021 mm.
=0,021 mm
 Geçmeler de boşluk veya sıkılık hangi
durumlarda aranmaz hatırlayınız.
 Delik ve mil arasındaki varsa boşluk ve
EBB=D.E.B.Ö-M.E.K.Ö
sıkılık değerlerini hesaplamak.
EBB=25,021-24,959=0,062 mm.
EKB=D.E.K.Ö-M.E.B.Ö
EKB=25-24,980= 0,020mm.
 Delik ve milin olabilecek en büyük ve en
küçük çaplarını çizerek ölçülendiriniz.

 Hesaplamalar sonunda bulunan değerleri
resim üzerinde gösteriniz.

Şekil 1.47
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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
1. Tolerans çizelgelerinden sapma değerlerini doğru baktınız mı?
2. Formüller doğru olarak yazıp EBÖ ve EKÖ delik ve mil için
doğru hesaplandınız mı?
3. Delik ve mil için ayrı ayrı tolerans değerlerini hesaplandınız
mı?
4. Delik ve mil arsındaki boşluk ve sıkılık kavramları doğru
hesaplandınız mı?
5. Bulunan tüm değerleri göstermek için mil ve delik, resim
standartlarına uygun çizdiniz mi?
6. Çizilen resim üzerine ölçü çizgileri ve okları standartlara uygun
çizdiniz mi?
7. Bulunan değerler resim üzerinde doğru yazdınız mı?

44

Evet

Hayır

UYGULAMA FAALİYETİ 2

Şekil 1.48

Aşağıda verilenlere göre Şekil 1.48 üzerinde şekil ve konum toleranslarını gösteriniz.
1. a’da dairesellik toleransı 0,02
2. b’de C referans yüzeyine göre simetriklik 0,05
3. c’de B referans yüzeyine göre konum Ø 0,7
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Öneriler

İşlem Basamakları

 Resim kurallarına uygun olarak şekli
uygun antetli kağıda çizip ölçülendiriniz.

 Tolerans değerlerinin yazılacağı resmi
çiziniz.

Şekil 1.49

 Çizilen resim üzerine uygun yerlerine
yüzey işleme işaretlerini yerleştiriniz.

Şekil 1.50
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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
1. Resmi teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiniz mi?
2. Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?
3. Tolerans çerçevelerini gerekli yerlere koydunuz mu?
4. Şekil 1.42 ve 1.43’e bakarak şekil ve konum toleranslarını
belirlediniz mi?
5. Tolerans çerçevelerinin içerisine şekil ve konum toleranslarını
uygun şekilde yerleştirdiniz mi?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi tolerans verme gerekliliğinin sebeplerinden değildir?
A) Ölçü aletleri hataları
B) Isı ve ışık hataları
C) İmalat resmi hataları
D) Kişisel hatalar

2.

Tolerans konusu içerisinde boşluk nasıl tanımlanır?
A) Parçalar birleştirilmeden önceki mil ve delik ölçüleri arasındaki (+) pozitif farktır.
B) Montaj anında kolay takılabilme derecesidir.
C) Parçalar birleştirilmeden önceki mil ve delik ölçüleri arasındaki (-) negatif farktır.
D) Birleştirme işleminden sonraki alıştırma miktarıdır.

3.

Tolerans konusu içerisinde sıkılık nasıl tanımlanır?
A) Birleştirme işleminden sonra geçmeler de zorluk derecesidir.
B) Parçalar birleştirilmeden önceki mil ve delik ölçüleri arasındaki (-) negatif farktır.
C) Parçalar birleştirilmeden önceki mil ve delik ölçüleri arasındaki (+) pozitif farktır.
D) Birleştirme işleminden önceki alıştırma miktarıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi en büyük boşluğun (EBB) tanımıdır.
A) Deliğin en küçük ölçüsü ile milin en büyük ölçüsü arasındaki (+) pozitif farktır.
B) Deliğin en büyük ölçüsü ile milin en küçük ölçüsü arasındaki (+) pozitif farktır.
C) Milin en büyük ölçüsü ile deliğin en küçük ölçüsü arasındaki (-) negatif farktır.
D) Deliğin en büyük ölçüsü ile milin en küçük ölçüsü arasındaki (-) negatif farktır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi en küçük sıkılığın (EKS) tanımıdır.
A) Deliğin en büyük ölçüsü ile milin en küçük ölçüsü arasındaki (-) negatif farktır.
B) Deliğin en büyük ölçüsü ile milin en küçük ölçüsü arasındaki (+) pozitif farktır.
C) Deliğin en büyük ölçüsü ile milin en büyük ölçüsü arasındaki (-) negatif farktır.
D) Deliğin en küçük ölçüsü ile milin en büyük ölçüsü arasındaki (+) pozitif farktır.

6.

Şekil toleransı nasıl tanımlanır?
A) Parçaların ölçü farkını belirten tolerans miktarıdır.
B) Bir elemanın geometrik şekline uygunluk miktarını belirten toleranstır.
C) Bir elemanın konum farkını belirten tolerans miktarıdır.
D) Bir elemanın geometrik şeklinden ne kadar farklı olabileceğini belirten toleranstır.

7.

Konum toleransı nasıl tanımlanır?
A) Bir elemanın resim kâğıdına çiziliş konumunu belirten toleranstır.
B) Bir elemanın parça eksenine olan konumunu belirten toleranstır.
C) Bir elemanın referans elemanına göre yön ve yerini belirten toleranstır.
D) Parçanın referans elemanına göre farkıdır.
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8.

En çok malzeme şartı hangi harfle gösterilir?
A) EÇM
B) EÇN
C) M
D) N

9.

En az malzeme şartı hangi harfle gösterilir?
A) L
B) M
C) N
D) D

10.

Tolerans çerçeveleri resme ne ile birleştirilir.
A) Ölçü çizgisi ile
B) Düz çizgi ile
C) Noktalı kesik çizgi ile
D) Kılavuz çizgisi ile

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ -2
ÖĞRENME FAALİYETİ -2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonunda yüzey işleme işaretlerinin önemini kavrayıp ve resim
üzerinde yüzey işleme işaretlerini gösterebileceksiniz

ARAŞTIRMA
A


Yüzey işleme işaretlerinin çeşitli meslek dalları ve kendi dalınızda ne anlama
geldiğini araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2.YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ
2.1. Parça Görevine Uygun Yüzey İşleme İşareti Koyma Gereği
Makine parçalarının yapımı için görünüşlerin çizilmesi, ölçülendirilmesi yalnız başına
bir anlam ifade etmez. Yalnız o parçayı ölçü ve biçim ile tanıtmış olur. Parçanın düzgün
çalışabilmesi ve işlevini yapabilmesi için yüzeylerin düzgün işlenmesi gerekir. Parçanın
hangi tezgâhta yapılacağının, yüzey durumlarının hangi nitelikte olacağının resimler
üzerinde sembol, işaret ve kelimelerle bilgi olarak ifade edilmesi gerekir. Aksi takdirde
imalat sonrası parçalar uyumlu bir şekilde çalışmaz ve uzun ömürlü olmazlar. Oysa gelişen
teknolojiden insanların beklentisi randımanı yüksek, sessiz ve uzun ömürlü makineler
kullanmaktır. Bu nedenlerden dolayı imalat resimlerinin üzerinde mutlaka parçanın çalışma
şartlarına göre yüzey işleme işaretleri konulmalıdır. Bu işaretler TS 2040 (Şubat 1999)
standardına göre resimlere uygulanır.

2.1.1 Esas Sembol (İşaret)
Gösterilen ilgili yüzeye 60˚ eğimli farklı uzunluklarda iki çizgiden meydana gelir. Bu
semboller tek başına “ele alınan, işlem gören yüzey” anlamında olup yüzey pürüzlülüğü
hakkında bilgi vermez (Şekil 2.1).

Şekil 2.1 Genel sembol
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2.1.2. Talaş Kaldırılan Yüzey Sembolü (İşareti)
Talaş kaldırma işlemi gerektiğinde esas sembole bir yatay çizgi eklenmelidir. Bu
sembol sadece “talaş kaldırılan yüzey” anlamında olup yüzey pürüzlülüğü hakkında bilgi
vermez (Şekil 2.2).

Şekil 2.2: Talaş kaldırılan yüzey sembolü

2.1.3. Talaş Kaldırılmayan Yüzey Sembolü İşareti
Bir talaş kaldırma işlemine izin verilmediğinde, esas sembolün içine bir daire
eklenmelidir. Bu sembol bir sonraki yapım aşamasında, talaş kaldırma veya nakşa bir suretle
yapılmış olup olmamasından bağımsız olarak çıkan bir yüzeyin olduğu gibi kalmasını
göstermek için bir işlem resmi üzerinde de kullanılabilir. Ancak herhangi bir bilgi vermez
(Şekil 2.3).

Şekil 2.3: Talaş kaldırılmayan yüzey sembolü

2.1.4. Özel Durumlarda Kullanılan Sembol (İşaret )
Özel yüzey durumu bilgilerinin gösterilme zorunluluğu olduğunda ilgili grafik
sembollerin uzun koluna bir yatay çizgi eklenmelidir (Şekil 2.4). Bu yatay çizgi üzerine
yüzeye uygulanılacak özel işlemler (Raybalama, raspalama, sertleştirme vb.) yazılır.
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Şekil 2.4: Özel durum sembolleri

2.1.5 Tüm Yüzeylerin Gösterilmesinde kullanılan Sembol(İşaret)
Bir parçanın bütün yüzeyleri aynı yüzey durumunu gerektirdiğinde, grafik sembollere
bir daire eklenmelidir (Şekil 2.5).

Şekil 2.5: Tüm yüzey sembolleri

2.1.6. Grafik Sembollere (İşaretlere ) Eklenen Bilgiler
Yüzey durumlarına göre grafik sembole eklenilecek değişik bilgiler TS’de aşağıdaki
gibi belirtilmiştir (Şekil 2.6).

Şekil 2.6

a. Ra sembolüyle beraber μm cinsinden pürüzlülük değerleri veya μm cinsinden uygun
değerleri ile birlikte pürüzlülük sembolleri*
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b. Üretim metodu, işleme, kaplama veya üretim işlemine ait diğer kurallar vb.
c. İlgili sembolle birlikte μm cinsinden dalgalılık veya mm cinsinden örnek uzunluğu (TS
6212 – ISO 4288)’e uygun olduğunda Ra, Ry ve Rz için bu değer çıkarılmalıdır.
d. İşleme izlerinin yönü
e. İşleme payı (ISO 10135)
f.

Ra dan başka sembollü ile beraber μm cinsinden pürüzlülük değerleri
*

: Ra dışındaki pürüzlülük değerleri şimdilik (f) alanında gösterilecektir.

2.1.7. Grafik Sembollerin Boyutları
Yüzey özelliklerini gösteren semboller, açıklamalar ve işleme izlerini gösteren
semboller, parça boyutlarını gösteren yazı yüksekliği (h) ve çizgi kalınlığı (d) ile orantılıdır.
Sembol çiziminde ve açıklamalarda aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır.
Esas sembole yazılacak bilgilerin yeri ve büyüklükleri Şekil 2.7’de gösterildiği gibi
olmalıdır.

Şekil 2.7

Esas sembol ve ekleri Şekil 2.8’de verilen ve ağ içine çizilmiş şekillere ve oranlara
uygun çizilmelidir. Yatay çizgi uzunlukları orada verilecek bilgiye bağlıdır.

Şekil 2.8

Esas sembole eklenecek işleme izlerine ait semboller, TS EN ISO 3098/1-2’ye göre B
yazı tipinde dik ve büyük harflere uygun olmalıdır.
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Grafik sembol boyutları aşağıda görülen çizelgedeki değerlere uygun çizilmelidir.
GRAFİK SEMBOLLERİN BOYUTLARI
Rakam ve harf
yüksekliği

h

2,5

3,5

5

7

10

14

20

Sembolün çizgi
kalınlığı

d'

0,25

0,35

0,5

0,7

1

1,4

2,0

Yazının çizgi
kalınlığı

d

0,25

0,35

0,5

0,7

1

1,4

2,0

Sembol
yüksekliği

H1

3,5

5

7

10

14

20

28

Sembol
yüksekliği

H2

8

11

15

21

30

32
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2.2. Yüzey Pürüzlülüğü
Makine yapımında beraber çalışan yüzeylerin birbirine göre çalışma durumları
yaptıkları görevler bakımından çok önemlidir. Birbiriyle sürterek çalışan yüzeylerin
hassasiyet dereceleri makinenin çalışma sırasında makinenin randımanını etkiler. Yüzeyleri
düzgün olmayan makine parçaları çalıştıkları yerlerde gürültülü çalışırlar ve çabuk yıpranır.
Hassas ve amacına uygun işlenmiş parçalar ise uyumlu çalışır makinenin verimini arttırır.
İmalatta meydana gelen parçanın yüzeyindeki şekil ve dalgalanmalara pürüzlülük adı verilir.
Pürüzlülük değeri parça üzerinden profilmetre denilen bir cihazla μm olarak bulunur. Şekil
2.9’da parçanın yüzeyindeki şekil ve dalgalanmalar gösterilmiştir.

Şekil 2.9: Parça yüzeyindeki şekil ve dalgalanmalar

L

: Sınırlandırılan uzunluk (mm)

H

: Geometrik profil üst sınırı
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M

: Profil ortalama çizgisi

Ra

: Ortalama pürüzlülük değeri (μm)

Rt

: Pürüzlülük yüksekliği (μm)

Rmax:: En büyük pürüzlülük değeri (μm)

2.2.1. Pürüzlülük Değerleri ve Pürüzlülük Sınıf Numaraları
İmalat sonrası parça yüzeylerinin tamamı aynı özelliklerde olmayabilir. Maliyetin
artmaması için yüzeyler, gerektiği kadar düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Uygulamalarda
farklılıkları önlemek için yüzey kaliteleri standart hale getirilmiştir ve ISO 1302/1992 ve TS
2040/Şubat 1999’la açıklanmıştır. Bu standartlara göre 12 çeşit yüzey kalitesi belirlenmiştir.
Ra aritmetik ortalama pürüzlülük değerlerine karşı gelen pürüzlülük sınıf numaraları
aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
Ra pürüzlülük değeri

μin (mikro inç)

Pürüzlülük sınıf
numarası
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2000

N12

25

1000

N11

12,5

500

N10

6,3

250

N9

3,2

125

N8

1,6

63

N7

0,8

32

N6

0,4

16

N5

0,2

8

N4

0,1

4

N3

0,05

2

N2

0,025

1

N1

μm
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2.2.2. Yüzey Pürüzlülüğünün Gösterilmesi
Pürüzlülük değerlerinden olan Ra aritmetik ortalama sapma değeri Şekil 2.6’da verilen
ilgili sembolün “a” ile gösterilen alanında Şekil 2.10’daki gibi açıklanır.

Şekil 2.10: Yüzey pürüzlülüğünün gösterilmesi

2.2.3. İmalat Metodunun Belirtilmesi
İmalat metodu, işleme, kaplama veya imalat işlemine ait diğer kurallar ilgili sembolün
“b” ile gösterilen alanına yazılır.
İstenen yüzey durumu belli bir imalat metoduyla elde edilmek mecburiyetinde
olduğunda, bu metot, grafik sembolün uzun koluna eklenen yatay çizginin üzerine sonu
“-mış” ekiyle biten kelimelerle belirtilir (tornalanmış, frezelenmiş, kromlanmış vb. ) (Şekil
2.11).

Şekil 2.11 : İmalat metodunun belirtilmesi

Yazının yazılması için yeterli yer olmadığında yatay çizginin üzerine bir çizgi daha
çizilebilir (Şekil 2.12).
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Şekil 2.12

2.2.4. Esas Uzunluk ve Dalgalılığın Belirtilmesi
İlgili sembolle birlikte dalgalılık (Wt) ve örnek uzunluk (kontrole esas ) değeri (L),
sembolün “c” ile gösterilen alanına yazılır (Şekil 2.13). Esas uzunluk değerleri TS 6212’ye
göre 0,08 – 0,80 – 8 – 0,25 – 2,5 ve 25 mm serilerinden biri olarak seçilir.

Şekil 2.13 Esas uzunluk ve dalgalılığın belirlenmesi

2.2.5. Yüzey Yapılışına Ait Özelliklerin Gösterilmesi
İşlemeyle meydana gelen yüzeyin yapılışını ve özellikle izlerin doğrultusunu
belirtmek gerektiğinde ilgili sembol, yüzey durumu sembolünün “d” alanına yazılmalıdır
(Şekil 2.14).

Şekil 2.14 : Yüzey yapılışına ait özelliklerin gösterilmesi
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Standartlara göre izlerin şekil ve yönlerini belirtmek üzere kullanılan semboller
(Paralel, dik, çapraz vb. ) ve açıklamalar Şekil 2.15’te verilmiştir.

Şekil 2.15 :İşleme işaretleri izleri (Semboller)

2.2.6. İşleme Paylarının Gösterilmesi
Özellikle döküm ve dövme işlemleriyle elde edilen parçalarda işlenecek aşırı kalınlık
değerinin belirtilmesi gerektiğinde bu değer ilgili sembolün “e” ile gösterilen yerine mm
cinsinden Şekil 2.16’da görüldüğü gibi yazılmalıdır.
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Şekil 2.16: İşleme paylarının gösterilmesi

2.2.7. Diğer Pürüzlülüklerin Belirtilmesi
Ra’dan başka yüzeylerin diğer pürüzlülük değerleri sembolüyle birlikte μm cinsinden
ilgili sembolün “f ” ile gösterilen alanına yazılır (Şekil 2.17).
Rg, Rz, Rp vb. değerler bu alana yazıldığı gibi “a” alanına yazılabileceği ilgili
standartta belirtilmektedir.

Şekil 2.17

2.3. Özel İşlem Görmüş Yüzeylerin Resimde Gösterilmesi
1. Özel işlem görecek yüzeyler noktalı kesik kalın çizgi ile belirtilir. Üzerine kromlanmış,
boyanmış vb. gibi işlem türleri ölçüleri ile belirtilir (Şekil 2.18).

Şekil 2.18
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2. Dişli çarkların yüzeylerine yüzey pürüzlülük değerleri, dişli çarkın ortalama çapı (Dm)
üzerine konur (Şekil 2.19).

Şekil 2.19

3. Dişli çarkların diş yüzeyleri sertleştirilecek veya ek işlem görecek ise aynı şekilde
sertleştirilmiş, taşlanmış vb. yazılır. Sertlik derecesi HRc (Hardned Rockwell sertliği)
yazılır (Şekil 2.20).

Şekil 2.20

4. Montaj parçalarının beraber çalışan yüzeyleri aynı yüzey kalitesi ile işleneceğinden Şekil
2.21’de gösterildiği gibi yazılır.

Şekil 2.21

5. Bir resim açı ve yaylı ölçülendirmeler varsa yüzey pürüzlülük değerleri açı çizgilerinin
veya yay ölçü çizgisinin üzerine konulabilir (Şekil 2.22).
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Şekil 2.22

6. Parça üzerine sığmayan yüzey pürüzlülük sembol işaretleri ölçü bağlama çizgisi üzerine
dışarıya çıkarılarak konulabilir (Şekil 2.23).

Şekil 2.23

2.4. Yüzey İşleme İşaretleri
Şekiller üzerinde yüzey işleme işaretlerinin düzenlenmesi, teknik resmin alt veya sağ
tarafından bakılarak okunabilecek şekilde ilgili ölçümlendirmeyle birlikte ele alınmalıdır.
Burada uyulması gereken kurallar TS 11397 ve TS11398’de şu şekilde açıklanabilir.
Semboller, doğrudan yüzeyi gösteren veya uzantı çizgisi üzerine sivri tarafı yüzeye
dönük şekilde parçanın dış tarafına, delikler de ise iç yüzeyi gösterecek şekilde uygun bir
yere konur (Şekil 2.24 A).
Gerektiğinde sembol, okla son bulan bir kılavuz çizgiyle yüzeye bağlanabilir. Kılavuz
çizgi birden fazla yüzeyi gösterebilir (Şekil 2.24 B).
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Şekil 2.24

Grafik sembol belirli bir yüzey için sadece bir defa kullanılmalı ve mümkünse yüzeyin
büyüklüğünün ve konumunun ölçülendirildiği aynı görünüşte olmalıdır (Şekil 2.25).

Şekil 2.25

Simetri ekseni olan prizmatik ve silindirik parçalara ait yüzeylerde, sembol bir defa
belirtilmelidir. Farklı bir yüzey durumu gerektiğinde veya özel bilgiler verilmediğinde her
prizmatik yüzey ayrı ayrı gösterilmelidir (Şekil 2.26).
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Şekil 2.26

Bir parçanın yüzeylerinin büyük çoğunluğu için aynı yüzey durumu istendiğinde, bu
yüzey durumuna uygun genel grafik sembolü, parantez içine yerleştirilen diğer bilgilerin
verilmediği bir esas sembolle belirtilir (Şekil 2.27 A). Parantez içine yerleştirilen farklı
yüzey durumu ya da durumlarına ait grafik sembol veya semboller birbirini takip etmelidir
(Şekil 2.27 B).

Şekil 2.27

Parçanın tüm yüzeyleri için aynı kalite istendiğinde sembole bir daire eklenmelidir
(Şekil 2.28). Bu sembol parçanın görünüşünün üst tarafına, yazı alanının yakınına veya genel
bilgilerin yazılması için ayrılmış yere konur.
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Şekil 2.28

Birçok özelliği taşıyan, bir veya birden çok yüzeyi belirtmek için kullanılan semboller,
yer darlığı veya karmaşık gösterimlerin tekrarından kaçınmak için parça yüzeyleri üzerinde
sadeleştirilmiş bir belirtme yapılabilir. Ancak bu belirtmenin anlamı parça resminin yanında,
yazı alanını yakınında veya genel bilgilere ait alanda açıklanmalıdır (Şekil 2.29).

Şekil 2.29

Parçanın bazı değişik yüzeyleri aynı ise ilgili grafik sembol yüzey üzerine konur ve
bunun anlamı teknik resimde uygun bir yerde açıklanır (Şekil 2.30).

Resim 2.30
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2.5. Parça Resmi Üzerinde Yüzey işleme İşaretlerinin Gösterilmesi
Makine imalatında resmin doğru, anlaşılır ve eksiksiz ölçülendirmeyle çizilmesinin
öneminden daha önceki konularımızda bahsetmiştik. Çizilen resme yüzey işaretlerinin doğru
olarak ilave edilmesinin de en az diğer faktörler kadar önemli olduğunu unutmamak gerekir.
Şimdi aşağıda yüzey işleme işaretleri eklenmiş resimleri dikkatlice inceleyelim.

Şekil 2.31

Şekil 2.32
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Şekil 2.33

Şekil 2.34
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Şekil 2.35

Şekil 2.35’te verilen silindirik parçanın a, b ve c ile gösterilen yüzeyleri N8 kalitesinde
(veya Ra = 3,2 µm) işlenecektir. Bu göre parça üzerinde yüzey işaretlerini gösteriniz.
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İşlem Basamakları

Öneriler
 Parçanın yarım kesit alarak resmi antetli
kağıda çiziniz.

 Teknik resim kurallarına uygun olarak
resmi çizip ölçülendiriniz.

Şekil 2.36

 Çizilen resmin üzerine yüzey işaretlerini
yerleştiriniz.

Şekil 2.37
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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
1. Resmi teknik resim kurallarına uygun çizdiniz mi?
2. Ölçülendirmelerini yaptınız mı?
3. Resim üzerine yüzey işleme işaretlerini koydunuz mu?
4. Yüzey pürüzlülük değerlerini gerekli yerlere yerleştirdiniz mi?

69

Evet

Hayır

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

Şekil 2.38

1.

Şekil 2.38’de verilen esas sembol de “a” harfinin olduğu yere aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır.
A) Pürüzlülük değeri (mm cinsinden)
B) İşlenecek aşırı kalınlık (µm cinsinden)
C) Pürüzlülük değeri (µm cinsinden)
D) İşlenecek aşırı kalınlık (mm cinsinden)

2.

Şekil 2.38’de verilen esas sembol de b harfinin olduğu yere aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
A) Üretim metodu
B) İşleme izlerinin yönü
C) İşlenecek aşırı kalınlık
D) Pürüzlülük değeri (µm cinsinden)

3.

Şekil 2.38’de verilen esas sembolde “d” harfinin olduğu yere aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
A) Pürüzlülük değeri (µm cinsinden)
B) İşlenecek yüzey (mm cinsinden)
C) Üretim metodu
D) İşleme izlerinin yönü

4.

Kaç çeşit yüzey kalitesi belirlenmiştir?
A) 10
B) 12
C) 13
D) 20

5.

Özel işlem görecek yüzeyler resim üzerinde nasıl gösterilir?
A) Noktalı kesik kalın çizgi ile
B) Noktalı kesik ince çizgi ile
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C) Resim kenar çizgisinin üzerine yazılarak
D) Resim için hazırlanan antet kısmına yazılarak
6.

Gerekli hallerde yüzey işleme işareti parçaya ne ile bağlanır?
A) Parça kenar çizgisine dayanan kesik çizgi ile
B) Okla son bulan bir kılavuz çizgiyle
C) Okla son bulan noktalı kesik çizgi ile
D) Okla son bulan kalın noktalı kesik çizgi ile

7.

Çizilen bir resmin tüm yüzeyleri aynı kalitede işlenecekse aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
A) Bazı yüzeylere yüzey işareti koymak yeterlidir.
B) Tüm yüzeylere işaret konulmalıdır.
C) Dış yüzeylere işaret koymak yeterlidir.
D) Resmin üst kısmındaki boş bir yere “her yer” yazıp yanına işareti koymak
yeterlidir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonunda montaj resimleri çizebilecek ve size verilen montaj
resmini yorumlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Değişik kitap ve kataloglardan montaj resim örneklerini sınıfa getirerek
arkadaşlarınızla inceleyiniz.

3.MONTAJ RESİMLERİ
3.1 Montaj Resimleri
Makine imalatı veya kullanımıyla ilgili kişilerin teknik resim konusunda bilgili
olmaları gerekliliğini daha önceki konularımızda vurgulamıştık. İmal edilmesini istediğiniz
bir parçayı, yazı ile sayfalar boyu anlatsanız da yeteri kadar başarılı olamayabilirsiniz. Ancak
teknik resim kurallarına uygun olarak çizeceğiniz bir resim, anlatmak istediklerinizi sade ve
çok kolay anlaşılabilecek bir hale getirecektir. Üretici ve tüketici olan kişilerin, bilgi edinme
ve bunu kullanma zorunluluğu böylece ortaya çıkmış olur. Resmi çizen kişi ile işi yapacak
olan işçi arasındaki iletişim son derece önemlidir. Teknik resim, parçaları tek tek veya
birlikte ele alarak, makineyi bir bütün halinde incelememizi ve üretebilmemizi sağlayacak
tüm bilgileri kapsamalıdır.
Bir makineyi meydana getiren parçalar bir araya getirilerek, birbiriyle nasıl uyuştuğu
montaj resimlerinde gösterilir. Şekil 3.1’de dört elemandan meydana gelen bir bağlama
parçası örnek verilmiştir. Montaj resmi üzerinde farklı parçaları birbirinden ayırt etmek için
rakamlar ve kılavuz çizgileri kullanılır.

Şekil 3.1
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Şekil 3.2’de montaj resmi meydana getiren dört adet parçanın yapım resmi
gösterilmektedir. Parçaların yapım resimlerindeki numaraların, montaj resimdeki
numaralarla aynı olduğuna dikkat edelim.

Şekil 3.2
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Montaj resimde bazı açıklama ve gerekli diğer bilgilerin verilebilmesi için resmin,
çerçeveleri çizilmiş ve yazı alanları ilave edilmiş olan standart resim kâğıdına çizilmesi
gerekir. Yazı alanında başlık kısmının üzerinde dört sıradan oluşan bir parça listesi ilave
edilmiştir. Böylece bir komple resmin; numaralandırma, yeterli görünüşlerin seçilmesi,
gerekli kesitlerin alınması ve yazı alanlarının hazırlanmasıyla tamamlandığı ortaya
çıkmaktadır (Şekil 3.3).

Şekil 3.3
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Bu bilgilerin ışığında bir komple (Toplu resim, montaj resmi) resmin genel
özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Çok büyük olmayan sistem ve makineler dışında genellikle çizim ölçeği 1:1’dir.
2. Makine ve mekanizmayı tam olarak belirlemek için gerekli tüm görünüşlere
(Kesit görünüşler, yardımcı görünüşler vb.) sahiptir.
3. Görünüşler gerekmedikçe ölçülendirilmez.
4. Her parçaya ait bir parça veya montaj numarası verilir.
5. Gerekli bilgileri içeren bir yazı alanına sahiptirler.
KOMPLE RESİM (TS 8273’e göre )
: Birçok parçadan oluşan bir bütünün,
parçalarını bir arada, bir veya daha fazla görünüşte gösteren teknik resimlere denir. Şekil
3.4’te verilen üniversal mengene resmi, bu tanıma bir örnektir.

Şekil 3.4: Üneversal mengeneye ait komple resim
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Geniş anlamda tanımlanan bir komple resimde, parçalar arasındaki ilişkiler ele
alındığı zaman, verilen resimde bu durumu anlamak oldukça zordur. Bu nedenle değişik bir
tanımın gereği ortaya çıkar. Bu durum TS 5620’de şu şekilde tanımlanmıştır:
TOPLU RESİM (MONTAJ RESMİ)
: Bir bütünü meydana getiren çeşitli
parçaların ne şekilde bir araya getirileceklerini gösteren, fonksiyonları gereği her parçanın
ayrı ayrı takılış yerlerini ve konumlarını belirten teknik resimlerdir (Şekil 3.5).

Şekil 3.5 Montaj resmi
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Eğer verilen resimlerde parça sayıları çok fazla ve makine büyük olsaydı (Bir
otomobil veya torna tezgâhı vb), makineyi gruplara, kısımlara veya organlara ayırmak
gerekecekti. Bu durumda ortaya çıkan tanımlar, TS 8273’te şu şekilde açıklanmaktadır:
GRUP RESMİ :Komple bir resmin üzerinde bir grupta toplanabilen elemanların
konumlarını ve biçimlerini, ölçekli ve toplu olarak gösteren resimlerdir (Şekil 3.6).

Şekil 3.6: Üniversal mengenede birinci grup resmi

Grup resmi büyükse kısım veya organlarına ayırmak gerekir. Bu taktirde grup resmi
için verilen tanım organ resmi için de aynen kabul edilir. Şekil 3.7’de, 1. gruba ait 2
numaralı hareketli çenenin organ (Kısım) resmi görülmektedir.

Şekil 3.7
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PARÇA RESMİ
: Kullanma yeri ve diğer parçalarla ilişkisi göz önüne
alınmadan her hangi bir parçayı gösteren (Genellikle görünüş olarak) resimdir (Şekil 3.8).

Şekil 3.8

İMALAT RESMİ(Parça Yapım Resmi) : Bir parçanın imalatı için gerekli tüm
bilgilere sahip olan teknik resimlerdir (Şekil 3.9).
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Şekil 3.9

DETAY (Tamamlayıcı-Açıklama) RESMİ
: Bir parça resminin gerekli
görülen bölümlerini daha açık belirtebilmek için ayrıntılı olarak, özellikle büyük ölçekle
çizilen resimlerdir (Şekil 3.10).
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Şekil 3.10

3.2. Montaj Resimlerinde Numaralandırma
Montaj resmi çizildikten sonra parçalar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için her
parçanın ve grubun montaj bakımından numaralandırılması gerekir. Numaralandırma iki
bölümde ele alınabilir. Bunlardan birincisi parça veya montaj numarası verme diğeri ise
resim numarasının belirlenmesidir. Montaj resimlerinde numaralandırma işlemi yapılırken
TS 5620’ye uygun olarak yapılmalıdır.

3.2.1. Parça Numarası Verme
Parça veya montaj numarası, bir makine, aparat veya sistemin toplu resminde montaj
için yer ve konum belirtmek bakımından parçalara, organ veya kısımlara, gruplara verilen
numaradır. Montaj numarası vermek için başlıca üç sistem kullanılır.
3.2.1.1. Montaj Sırasına Göre Numaralandırma
Çizilen komple resimde grup, organ ve parçalara, montaj sırasına göre birer numara
verilir. Bu numaralara montaj numarası veya parça numarası denilir. Montaj sırasında ilk
önce ele alınan parçaya 1, son takılan parçaya da son numara verilir. Şekil 3.11’de dokuz
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adet parçadan oluşan bir sistemin parçalarının numaralandırılışı gösterilmektedir. Aynı
parçadan birden fazla olsa dahi tek montaj numarası verilmelidir.

Şekil 3.11: Demontaj halde parça resimleri

3.2.1.2. Parça Büyüklüklerine Göre Numaralandırma
Parça büyüklüklerine göre numara verilirken ağırlık veya hacim bakımından en büyük
parçaya 1 numara verilir. Genellikle en son montaj edilen parçalar cıvata, pim, yay, segman
vb. standart parçalardan oluşur.
3.2.1.3. İmalat Yöntemlerine Göre Numaralandırma
Bir makine veya sistemi oluşturan parçalardan döküm, dövme, kaynak ve talaşlı
üretim metotları ile üretilenlerle standart makine elemanlarına ayrı ayrı numaralar verilir.
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3.2.2. Montaj Numarası Verme Kuralları
Montaj numarası verilirken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
a. Çizilen resimdeki her parçaya (Varsa, grup, organ, bölüm vb.) sırayla bir
numara verilir.
b. Bir komple resimde bulunan aynı parçalara, sayıları ne olursa olsun bir kez
numara verilir.
c. Bütün parça numaraları, parça için gerekli bilgiyi verecek şekilde, yazı alanı
üzerindeki parça listesinde gösterilir.
d. Parça numarası verilirken, yalnızca rakam kullanılmalıdır. Bu rakamlar TS
10841’ e uygun olmalıdır.
e. Numaralar verilirken kullanılan rakam yükseklikleri
kullanılan rakamların yaklaşık iki katı olmalıdır.
f.

ölçülendirmede

Rakamlar daire içine alınmamalıdır. Daire içine alınacak rakam varsa, daire
çapı rakam yüksekliğinden biraz fazla olmalı ve ince çizgiyle çizilmelidir.

Montaj numarası verilirken rakam büyüklükleri ve yazma düzeni, resmin okunabilir
ve güzel görülmesini sağlayacaktır. Şekil 3.12’deki montaj resminde numaralandırma
düzenini inceleyelim.

Şekil 3.12
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3.2.3. Kılavuz Çizgileri
a. Her parça numarası, ilgili parçaya bir kılavuz çizgisiyle birleştirilmelidir. Bu
çizgi parça kenar çizgilerine göre daha ince olmalıdır.
b. Kılavuz çizgisinin parçayı gösteren ucuna bir nokta, eğer dar bir parçayı
gösteriyorsa kanca veya ok konulmalıdır.
c. Parça numaraları daire içine alınmak zorunda kalınıyorsa, kılavuz çizgisi
dairenin merkezine yönelmiş olmalıdır (Şekil 3.12).
d. Kılavuz çizgileri birbiriyle kesişmemelidir.
e. Kılavuz çizgileri, kısa ve parça numarasından belli bir açıyla çizilmelidir.
Kılavuz çizgileri yatay ve dikey olmamalı, aynı zamanda birbirine paralel
çizilmemelidir.

Şekil 3.13: Kılavuz çizgilerin resme bağlanması

3.2.4. Resim Numarası Verme
Komple bir sisteme ve detaylarına ait resimlere, birer resim numarası verilmelidir. Bu
numaralama kurumların oluşturacağı sistemlere göre yapılır. Ancak sistemler oluşturulurken
şu esaslar dikkate alınmalıdır.
a. Kurumun hazırladığı resimler kendi aralarında sınıflandırılmak üzere
numaralandırılmalıdır.
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b. Herhangi bir parça çeşitli makinelerde kullanılsa bile aynı resim numarasını
taşımamalıdır.
c. Herhangi bir şekilde değişime uğrayan parça gerek boyut gerekse biçim
bakımından eski görevini aynen yapabilecekse numarası değiştirilmemelidir.
d. Numaraların sistemli olarak verilebilmesi için bir çizelge tutulmalıdır.
e. Herhangi bir sisteme ait resimlere resim numarası verilirken ondalık sistemin
kullanılması gerekmektedir. Şekil 3.14’te bu sistemin kullanılması ve
oluşturulmasını inceleyelim.

Şekil 3.14

3.2.4.1.Ana Numara
Çizilen resme, makineni tipi ve büyüklüğü ile ilgili ölçüleri, üretim yılı veya sıra
numarasını gösteren ana numara verilir. Diğer ana numaranın arkasına sıralanır. Şekil 3.14’te
verilen ÜM99’un anlamı.
ÜM : Üniversal mengene
99

: Resim 1999 yılında çizilmiş.

3.2.4.2 Grup Numarası
Kompleyi meydana getiren grup numarasına,
1-9 arasında olursa tek rakam

(0)
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10-19 arasında iki rakam

(00)

100-999 arasında üç rakam
(000) gibi bir numara verilir. Şekil 3.14’te tek
rakam verilmiştir; çünkü üniversal mengene üç gruptan oluşur (Şekil 3.15).

Şekil 3.15

3.2.4.3. Organ Numarası
Grupları meydana getiren organ sayısı
1-9 arasında olursa tek rakam

(0)

10-19 arasında iki rakam

(00)

100-999 arasında üç rakam

(000) gibi bir numara verilir.

Şekil 3.14’teki örnekte tek rakam verilmiştir. Çünkü üç numaralı grup, iki organdan
meydana gelmiştir (Şekil 3.15).
3.2.4.4. Parça Numarası
Organları, grupları veya kompleyi meydana getiren parça sayısı için yukarıda
uygulanan numaralandırma sistemi aynen uygulanır. Şekil 3.14’teki örnekte çift numara
verilmiştir. Çünkü en çok parçalı olan grubun 10-99 arasında parçadan meydana geldiği
kabul edilmiştir. Buna göre resim numaralarının oluşturulması şöyledir:
ÜM99-0-0-0 =>Ana komple resim numarası
ÜM99-3-0-00=>3. grubun resim numarası
ÜM99-3-2-00=>3. grubun 2. organına ait resim numarası
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ÜM99-3-2-02=>2. parçanın resim numarası
Bu numaralar yazı alanındaki belirtilen yere yazılır. Eğer çizilen makine gruplara,
gruplarda organlara ayrılacak kadar büyük değilse:
a. Az sayıda parçadan oluşan makine, aparat, cihazlar ve sistemler :
X – 00
X = Ana numara işareti
00 = Parça sayısı; 10-99
b. Sadece gruplarına ayrılabilen resimlerde :
X – 0 – 00
X = Ana numara işareti
0 = Grup sayısı 1-9
00 = Parça sayısı;10-99
c. Grup, organ ve parçalara ayrılan komple resimler :
X – 00 – 00 – 00
X = Ana numara işareti
00 = Grup sayısı;10 -99
00 = Organ sayısı;10 – 99
00 = Parça sayısı; 10 – 99 şeklinde resim numaraları oluşturulur.

3.3. Montaj Resimlerinde Yeterli Görünüşlerin Seçilmesi
Montaj resim çizimlerinde mümkün olduğu kadar az görünüş seçilmelidir. Seçilen
görünüşler parçaların takılış durumlarını en iyi şekilde ifade edebilmelidir. Genellikle kolay
anlaşılması açısından önden görünüş tercih edilir. Eğer anlaşılması zor olacaksa sol yandan
görünüş de çizilir. Başarılı bir montaj resmi için parçaların tek tek çizilen yapım resimlerinin
eksiksiz ve doğru olarak çizilmiş olması çok büyük bir avantajdır. Bununla birlikte şematik
montaj resmi de verilirse komple resmi çizmek daha da kolaylaşacaktır. Şematik montaj
resmi verilmediğinde parçalar şekil, ölçü, görev, sayı, yüzey durumları ve toleranslar
açısından daha dikkatli ve detaylı incelenmelidir. Hangi parçanın nereye geleceği ve hangi
parçayla birlikte olacağı tespit edilir. Seçilen görünüşlerde, parçaların montaj durumları çok
açık bir şekilde ifade edilmelidir. Standart parçalar, pratik çizimlerinde kullanılan biçimleri
ile çizilmelidir. Şekil 3.17’de on altı parçadan meydana gelen beton deney aparatının montaj
resmi verilmiştir. Parça sayısı fazla olmasına rağmen gerektiği gibi seçilen görünüşler
sayesinde başarılı ve anlaşılır bir montaj resmi ortaya çıkmıştır.
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Şekil 3.16
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Şekil 3.17

3.4. Montaj Resimlerinde Gerekli Kesit Alma
Daha önce öğrenip uygulamış olduğunuz kesit kuralları montaj resimleri için de aynen
uygulanmalıdır. Kesit almada dikkat edilecek hususlar şu şekilde sıralanabilir:
a. Sistemlerin iç
gösterilmelidir.

kısımlarındaki

bağlantı

ve

takılışlar

kesit

alınarak

b. Kesit alınarak gösterilen parçalardan birbirine temas edenler, ters yönde
tarama çizgileri ile taranmalıdır.
c. Parçanın geniş ve dar oluşuna göre uygun tarama aralıkları seçilmelidir.
d. Gerektiğinde bazı parçalara ait aynı yönde olan tarama açıları 45˚den farklı
olarak taranabilir.
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e. Kesit görünüşlerde taranan parçaların tarama çizgileri, montaj resimlerinin
bütün görünüşlerinde, hatta parça yapım resimleri çizilmişse yön ve aralıkları
değişmemelidir.
Şekil 3.18’de üç parçadan meydana gelen basit bir montaj resmi görülmektedir.
Tarama yönleri ve parçaların büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre tarama aralıkları
bakımından inceleyelim.

Şekil 3.18: Kesit görünüşü alınmış birbirine temas eden parçaların taranması

Montaj resimlerinin yalnızca önden görünüşle ifade edilebilmesinde kesit görünüşlerin
çok büyük payı vardır. Şekil 3.19’da çeşitli birleştirme ve kesitlerin yer aldığı bir montaj
resmi verilmiştir. Dikkatlice incelendiğinde montaj resimlerinde kesit görünüşlerin ne kadar
önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.
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Şekil 3.19: Çeşitli birleştirmelerin yer aldığı montaj resmi
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3.5. Montaj Resimlerinde Yazı Alanlarının Hazırlanması
Teknik resim modüllerinde çizilen resmin altına yazı alanı (Antet) hazırlanmasıyla
ilgili çeşitli örnekler vermiştik. Ancak komple resimlerde yazı alanı (Antet) daha fazla önem
taşır. Makine imalatı ve projelerde çizilen teknik resimlerin, belli bir düzen ve beraberlik
içerisinde kullanılması, yazı alanlarındaki bilgilerle sağlanabilir. Ayrıca yazı alanı farklı
yerlerdeki bazı bilgi ve dokümanların birbiriyle karşılaştırılmasında yardımcı olur.
Komple resimlerde yazı alanı, gerekli tüm bilgilerin verilebilmesi için iki ayrı
bölümde ele alınır. Bunlar, başlık ve parça listesidir. Başlıkların düzenlenmesi TS 7015’te
belirtildiği gibidir.

3.5.1. Başlıklar
Resim üzerinde gösterilemeyen bazı bilgiler başlık adını verdiğimiz kısma yazılır.
Başlık, kâğıt formalarının kullanılma ve dosyalama özellikleri dikkate alınarak sağ alt
köşeye ve çerçeve çizgisine bitişik olarak çizilir. Pratik olarak kullanılabilmesi amacıyla en
az 170 mm uzunluğunda ve en az 15 mm yüksekliğinde olmalıdır. Bu çizelge bilgilerin
uygun şekilde yazılabilmesi için yatay ve dikey olarak bölüntülere ayrılmıştır. Montaj
resimlerde başlık parça listesiyle birlikte kullanılır. Şekil 3.20’de A3 resim kâğıdında
bulunan başlık, parça listesiyle birlikte görülmektedir.

Şekil 3.20
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Montaj resimleri için hazırlanan başlıklar kullanma yeri ve amacına uygun olarak
düzenlenmelidir. Şekil 3.20’de verilen örnek başlık, yapım resimlerinde kullanılan başlığın
sadeleştirilmiş şeklidir. Malzeme sütunu burada yer almamaktadır. Malzeme bilgileri parça
listesi kısmında verilecektir. Aynı şekil üzerinde daire içerisinde görülen rakamlar, o kısmın
ölçülerini belirtmektedir. Başlık çizimi bu ölçülere göre yapılır. Bu başlıkta yer alan bilgiler
şöyle sıralayabiliriz:
1. Kurum adı ve sembolü (Bölüm, okul, kısım, servis adı vb.),
2. Resim numarası
3. Parça veya işin adı
4. Ölçek
5. Sorumlu olanların adı, imzası ve tarihler
6. Sayı

Şekil 3.21

Bazı firmalar için verdiğimiz örnek başlık (Şekil 3.21) yeterli gelmemektedir. Daha
geniş kapsamlı ve kendilerine göre düzenledikleri Şekil 3.22’deki gibi başlıklar
kullanmaktadırlar. Bu başlığın ölçüleri de yine daire içerisinde verilmiştir. Bu tip bir başlıkta
şu bilgiler bulunmalıdır:
1. Sadeleştirilmiş başlıktaki (Şekil 3.21) tüm bilgiler
2. İz düşüm metodunun sembolü (Şekil 3.23)
3. Düzeltme ve değiştirmeler
4. Bir resim yerine başka bir resim geçtiği taktirde, yeni resim numarasının
eskisinin yerine ve eski resim numarasının da yeni resim yerine geçmesi
5. Sembol ve diğer işaretlerin açıklanması
6. Genel tolerans ve açıklamalar
7. Takım, alet, düzen, mastar ve standartlara ait referanslar
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8. Gerektiğinde alıcı adı, sipariş numarası ve tarihi
9. Forma sayısı ve numaraları

Şekil 3.22
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Şekil 3.23: Metot işareti

3.5.2.Parça Listesi
Komple veya grup montaj resimlerinde, kompleyi veya grubu meydana getiren
elemanları, belirli yönlerden tanıtacak listeler bulunmalıdır. Parça listesinde verilen bilgiler
imalat ve montajda çok fayda sağlar. Aynı zamanda bu bilgiler, tasarım, planlama,
hesaplama, satın alma, satış ve servis hizmetlerinde de kullanılmaktadır. Parça listesi TS
6700’e göre şöyle tanımlanmaktadır:
Toplu teknik resimlerde her parçanın kodunu, adını, malzemesini, özelliklerini,
sayısını, biçimini vb. gösteren ve başlığın üzerine yerleştirilen çizelgelerdir (Şekil 3.24).
Daire içindeki rakamlar, o kısmın ölçüleri olup çizim bu ölçülere göre yapılmalıdır. Parça
listesi çizilirken şu kurallara dikkat etmek gerekir :
1. Parça listesi, teknik resmin çizildiği kâğıdın sağ alt köşesine başlık alanının
üstüne, burası uygun değilse kâğıdın uygun görülen bir yerine çizilir.
2. Parça listesi başlıkla bağlantılı olmalı, çevresi ve düşey çizgiler 0,5 mm, yatay
çizgiler 0,25 mm çizgiyle çizilmelidir.
3. Parça listesinde yazılar, yatay satırlar halinde araları 0,25 mm ince çizgiyle
ayrılmış olarak yazılır.
4. Yazılar serbest elle, şablonla, daktiloyla veya bilgisayar ortamında 2,5 – 3,5
mm yazı ile yazılmalıdır.
5. Parça listesi başlığın hemen üzerine yerleştirilmiş ise parça numaraları
aşağıdan yukarıya tertiplenmelidir. Parça listesi resim kâğıdının herhangi bir
yerine yerleştirilmiş veya ayrı bir resim kâğıdına çizilmişse, parça numaraları
yukarıdan aşağıya düzenlenmelidir.
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Şekil 3.24
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Şekil 3.25: El mengenesi montaj resmi
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Şekil 3.26: Gerdirme tertibatı montaj resmi

97

Şekil 3.27: Piston-Biyel mekanizmasının patlamış resmi
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Şekil 3.28: Araç kapı ve donanımının patlatılmış resmi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Şekil 3.29

Çapı (d) 35 mm olan bir mil, göbek genişliği 40mmm olan kasnak eğimsiz kama ile
birleştirilecektir.
Kamanın genişliği (b)

: 10 mm

Mil kanalı derinliliği (t1)

: 4 mm

Göbek kanalı derinliği (t2)

: 2,4 mm

Kama yüksekliği (h)

: 7 mm

Kama boyu (l)

: 40 mm

Yukarıda verilenlere göre Şekil 3.25’teki eğimsiz kamanın montaj resmini çiziniz.
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İşlem Basamakları

Öneriler

 d çapına göre milin önden ve yandan
görünüşünü çiziniz.
Şekil 3.30

 b, h, t1, t2, ve l ölçülerine göre kama
kesiti çiziniz.

Şekil 3.31

 Kesit
düzemlinin
geçtiği
yerin
belirleyiniz. Koparılmış kesit için mil
üzerinde serbest el çizgisiyle sınır
çiziniz.
Göbek
tarama
alanını
işaretleyiniz.

Şekil 3.32
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 Tarama çizgilerini çiziniz. Resmi
koyulaştırmak ve kesit düzlemi yazınız.

Şekil 3.33
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
ÖLÇME SORULARI
1.

Toplu resim (Montaj resmi) aşağıdakilerden hangisini belirler?
A) Çeşitli parçaların ne şekilde bir araya getirileceği
B) Parça resimlerinin ölçeğe göre takılacağı
C) Parça imalat şekillerini
D) Yüzey işleme işaretlerini

2.

Grup resminde aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Detaylı ölçülendirme
B) Yüzey işleme işaretleri
C) Toleranslar
D) Ölçek

3.

İmalat resminde aşağıdakilerden hangisi bulunmamalıdır?
A) Ölçülendirme
B) Yüzey işleme işaretleri
C) İmalatı yapan kişi adı
D) Tolerans değerleri

4.

Detay resimleri daha çok nerelerde kullanılır?
A) Komple resimlerde
B) Montaj resimlerde
C) İmalat resimlerinde
D) Grup resimlerinde

5.

Montaj numarası vermek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılmaz?
A) Montaj sırasına göre numaralandırma
B) Verilen ölçeğe göre numaralandırma
C) Parça büyüklüğüne göre numaralandırma
D) İmalat yöntemine göre numaralandırma

6.

Aşağıdakilerden hangisi montaj numarası verme kurallarından değildir?
A) Her parçaya numara verilir.
B) En hassas işlenen parçaya ilk numara verilir.
C) Aynı komple resimde bulunan parçalara sayıları ne olursa olsun, aynı numara
verilir.
D) Numaralar verilirken rakam yükseklikleri, ölçülendirme de kullanılan rakamların
yaklaşık iki katı olmalıdır.
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7.

Kılavuz çizgilerin çiziminde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Parça numarası ilgili parçaya kılavuz çizgi ile birleştirilir.
B) Kılavuz çizgisinin parçayı gösteren ucuna bir nokta konur.
C) Kılavuz çizgileri birbiri ile kesişmemelidir.
D) Kılavuz çizgileri birbiri ile paralel olmalıdır.

8.

X – 00-00-00 şeklindeki bir komple resim numaralandırılmasında X yerine yazılan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organ sayısıdır.
B) Ana numara işaretidir.
C) Grup sayısıdır.
D) Parça sayısıdır.

9.

Montaj resimlerde ki kesitler için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir.
A) Sistemin iç kısmındaki bağlantı ve takılışları kesit alınarak gösterilmelidir.
B) Parçanın büyüklüğüne göre uygun tarama aralıkları seçilmelidir.
C) Gerektiğinde tarama aralıkları 45º ‘den farklı olabilir.
D) Birbirine temas eden parçalar aynı yönde taranmalıdır.

10.

Montaj resimlerinde hazırlanan sadeleştirilmiş başlıkta aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
A) Parça malzeme bilgileri
B) Resim numarası
C) Ölçek
D) Sayı
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi tolerans verme gerekliliğinin sebeplerinden değildir?
E) Ölçü aletleri hataları
F) Isı ve ışık hataları
G) İmalat resmi hataları
H) Kişisel hatalar
2. Tolerans konusu içerisinde boşluk nasıl tanımlanır?
E) Parçalar birleştirilmeden önceki mil ve delik ölçüleri arasındaki (+) pozitif farktır.
F) Montaj anında kolay takılabilme derecesidir.
G) Parçalar birleştirilmeden önceki mil ve delik ölçüleri arasındaki (-) negatif farktır.
H) Birleştirme işleminden sonraki alıştırma miktarıdır.
3. Tolerans konusu içerisinde sıkılık nasıl tanımlanır?
E) Birleştirme işleminden sonra geçmeler de zorluk derecesidir.
F) Parçalar birleştirilmeden önceki mil ve delik ölçüleri arasındaki (-) negatif farktır.
G) Parçalar birleştirilmeden önceki mil ve delik ölçüleri arasındaki (+) pozitif farktır.
H) Birleştirme işleminden önceki alıştırma miktarıdır.
4. Aşağıdakilerden hangisi en büyük boşluğun (EBB) tanımıdır.
E) Deliğin en küçük ölçüsü ile milin en büyük ölçüsü arasındaki (+) pozitif farktır.
F) Deliğin en büyük ölçüsü ile milin en küçük ölçüsü arasındaki (+) pozitif farktır.
G) Milin en büyük ölçüsü ile deliğin en küçük ölçüsü arasındaki (-) negatif farktır.
H) Deliğin en büyük ölçüsü ile milin en küçük ölçüsü arasındaki (-) negatif farktır.
5. Aşağıdakilerden hangisi en küçük sıkılığın (EKS) tanımıdır.
E) Deliğin en büyük ölçüsü ile milin en küçük ölçüsü arasındaki (-) negatif farktır.
F) Deliğin en büyük ölçüsü ile milin en küçük ölçüsü arasındaki (+) pozitif farktır.
G) Deliğin en büyük ölçüsü ile milin en büyük ölçüsü arasındaki (-) negatif farktır.
H) Deliğin en küçük ölçüsü ile milin en büyük ölçüsü arasındaki (+) pozitif farktır.
6. Özel işlem görecek yüzeyler resim üzerinde nasıl gösterilir?
E) Noktalı kesik kalın çizgi ile
F) Noktalı kesik ince çizgi ile
G) Resim kenar çizgisinin üzerine yazılarak
H) Resim için hazırlanan antet kısmına yazılarak
7. Gerekli hallerde yüzey işleme işareti parçaya ne ile bağlanır?
E) Parça kenar çizgisine dayanan kesik çizgi ile
F) Okla son bulan bir kılavuz çizgiyle
G) Okla son bulan noktalı kesik çizgi ile
H) Okla son bulan kalın noktalı kesik çizgi ile
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8. Çizilen bir resmin tüm yüzeyleri aynı kalitede işlenecekse aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
E) Bazı yüzeylere yüzey işareti koymak yeterlidir.
F) Tüm yüzeylere işaret konulmalıdır.
G) Dış yüzeylere işaret koymak yeterlidir.
H) Resmin üst kısmındaki boş bir yere “her yer” yazıp yanına işareti koymak
yeterlidir.
9. Toplu resim (Montaj resmi) aşağıdakilerden hangisini belirler?
E) Çeşitli parçaların ne şekilde bir araya getirileceği
F) Parça resimlerinin ölçeğe göre takılacağı
G) Parça imalat şekillerini
H) Yüzey işleme işaretlerini
10. Grup resminde aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
E) Detaylı ölçülendirme
F) Yüzey işleme işaretleri
G) Toleranslar
H) Ölçek
11. İmalat resminde aşağıdakilerden hangisi bulunmamalıdır?
E) Ölçülendirme
F) Yüzey işleme işaretleri
G) İmalatı yapan kişi adı
H) Tolerans değerleri
12. Detay resimleri daha çok nerelerde kullanılır?
E) Komple resimlerde
F) Montaj resimlerde
G) İmalat resimlerinde
H) Grup resimlerinde
13. Montaj numarası vermek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılmaz?
E) Montaj sırasına göre numaralandırma
F) Verilen ölçeğe göre numaralandırma
G) Parça büyüklüğüne göre numaralandırma
H) İmalat yöntemine göre numaralandırma
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
B
B
A
D
C
C
A
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

C
A
D
B
A
B
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
D
C
C
B
B
D
A
D
A
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

C
A
B
B
A
A
B
D
A
D
C
C
B
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