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Sacların kenarlarını bükme ile ilgili temel bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
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Sacların kenarlarını bükmek
Genel Amaç
Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında standardına
uygun olarak sacların kenarlarına abkant preslerde bükme
iĢlemini yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Güvenlik kurallarına uyarak bükülecek parçanın
Ģekline ve açınım ölçülerine göre sacların kenarlarına
abkant preslerde tek büküm yapabileceksiniz.
2. Güvenlik kurallarına uyarak bükülecek parçanın
Ģekline ve açınım ölçülerine göre sacların kenarlarına
abkant
preslerde
aynı
yönde
iki
büküm
yapabileceksiniz.
3. Güvenlik kurallarına uyarak bükülecek parçanın
Ģekline ve açınım ölçülerine göre sacların kenarlarına
abkant preslerde birisi ters yönde üç büküm
yapabileceksiniz.
Ortam: Atölye ortamı ve gerçek çalıĢma ortamı
Donanım: Takımhane, markalama aletleri, eldiven, önlük,
abkant pres
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modülde size öğretilmek istenen sac kenarlarını bükme konusu, sektörde önemli
bir yere sahiptir.
Günümüzde sac bükme ile ilgili faaliyet gösteren büyüklü küçüklü binlerce iĢletme
vardır. Bu iĢletmeler için makine, takım, kalıp imalatı yapan iĢletmeler de azımsanmayacak
kadar çoktur. Bu modülde elde edeceğiniz bilgi ve beceri ile sektörde iĢ imkânı bulacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1

Bu faaliyet sonucunda gerekli ortam sağlandığında güvenlik kurallarına uyarak
bükülecek parçanın Ģekline ve açınım ölçülerine göre sacların kenarlarına abkant preslerde
tek büküm yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Abkant pres çeĢilerini araĢtırınız.



Kenar bükme aparatlarının amaçlarını ve Ģekillerini araĢtırınız.

1. KARE SACIN KENARLARINA TEK
BÜKÜM YAPMAK
1.1. Sac Kenar Bükümlerinin Önemi
Sac kenarlarının bükülmesi sacın dayanımını artırarak kısa sürede deforme olmasını
önler, bu da yapılan iĢlerin uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlar. Saca dayanım
kazandırmak için yapılmıĢ büküm iĢlemlerinden bir örnek ġekil 1.1’de gösterilmiĢtir.

ġekil 1.1: Sacdan bükülmüĢ kutu
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1.2. Sac Kenar Bükümünde ĠĢlem Sırası

ġekil 1.2: Kenarları bükülmüĢ sac

Ölçüleri verilen sacın açınım boyunu hesaplayarak Markalama modülünde öğrenmiĢ
olduğumuz yöntem ve tekniklere uygun olarak sacı açınım ölçüsünde markalayınız.
Markalama sonucunda ölçülerin aĢağıdaki gibi çıkmıĢ olduğundan emin olunuz. ġekilde
mavi çizgilerle çizilmiĢ sac kenarları, makas veya diğer çıkarma araçlarıyla çıkartılarak
bükme iĢlemine geçilebilir.

ġekil 1.3: Büküm yapılacak sacın açınımı
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Bükme kalıpları, abkant pres üzerinde bulunan alt kalıbın değiĢtirilmesiyle uygun
bükme yuvasında yapılmalıdır.

Resim 1.1: Abkantta alt ağzın değiĢimi

Markalayarak kenarlarını boĢaltığınız parçanın büküm sırasına göre bükme iĢlemi
tamamlanır. Eğer bükme kalıbı parçalı değil ise yani abkant presin üst kalıbı sacın büküm
sırasının son bükümü sırasında bir çekiç veya tokmak yardımıyla 1 nu.lı büküm düzeltilir.

Resim 1.2: Abkantta bükülen sacın düzeltilmesi
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Bükme iĢlemi yapıldıktan sonra tekrar çekiç veya tokmakla eski hâline getirilir.
Böylece bükme iĢlemi tamamlanmıĢ olur.

Resim 1.3: Bükülen sacın köĢe düzeltilmesi

Eğer abkant presin üst kalıbı parçalı kalıp ise bükme iĢlemi baĢka bir iĢleme tabi
tutulmadan bitirilir.

Resim 1.4: Abkantta üst parçalı ağızla çalıĢma

1.3. KöĢe Çıkarma Teknikleri
Dört kenara büküm yapıldığında büküm açısına göre parça çıkarmak zorunda
olduğumuzu öğrendik. KöĢe çıkarma için kullanılan yöntemleri sacın kalınlığı, iĢin sayısı
gibi faktörler belirler. Birazdan öğreneceğiniz yöntemlerin dıĢında zaman zaman bu iĢlem
için keski ve el testerelerinin kullanıldığı da olur. Hassas önemli iĢlerde en içte kalan
köĢelere ince çaplı matkapla delik delinir. Delik delmede makaslarla yapılan kesmeler
sonucu oluĢacak makas izleri olmaz ve büküm sonrası köĢe kalitesi artar.
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1.3.1. Makaslarla KöĢe Çıkarma

El makaslarında köĢe çıkarma
El makasları, ince sac parçaların kesilmesinde kullanılan el aletleridir. El makasları ile
genellikle 1 mm ve daha ince olan küçük sac parçaların kesimi yapılır.

ġekil 1.4: El makası
Çıkartılacak parçanın Ģekline göre makas seçilerek köĢeler dikkatlice çıkartılır. KöĢe
çıkarma iĢlemi yapılırken Ģunlara dikkat edilmelidir:

Kesilecek iĢ parçası markalanmaldır.

Kesilecek Ģekle uygun makas seçilmelidir.

Makas bıçağı parçaya yerleĢtirildiğinde çeneler arasındaki açı 20
dereceden küçük olmalıdır.

Makas çeneleri, parçanın yüzeyine dik gelecek Ģekilde yerleĢtirilmelidir.

Kesilecek iĢ parçası makas bıçaklarına yerleĢtirilmeli, parça mengene ya
da el ile sıkıca tutulmalı, makasa kesme kuvveti uygulanarak düzgün
kesme iĢlemi yapılmalıdır.

Kesme iĢlemi sırasında markalama çizgileri görülecek Ģekilde
kesilmelidir.

Kesme iĢlemi sırasında makas ağızları tam kapanmamalıdır. Makas ağzı
tekrar açılıp kesme iĢlemine devam edilmelidir. Aksi durumda makasın
bıçakları tam kapandığında parça üzerinde yırtılmalar olabilir.

El makasları ile uzun parça kesiminde, elin rahat hareket edebilmesi için
iĢ parçasının kesilen kısımları birbirinden ayrılmalıdır (Kesilen parça
aĢağı doğru eğilmelidir.).

Markalama çizgilerinin birleĢtiği köĢelerde kesme iĢlemi durdurulmalı ve
köĢe çizgi geçilmemelidir.

Dar açılı bir köĢeden kesme iĢlemi yapılmak isteniyorsa makas tam
köĢeye yerleĢtirilmemeli, yan tarafından kesmeye baĢlanmalıdır.


Kollu makaslarda köĢe çıkarma

Genellikle 1 ile 5 mm et kalınlığı olan levha ve değiĢik ölçülerdeki lama parçaların
kesilmesinde kullanılır. KöĢe çıkarma iĢlemlerinde genel olarak masaüstü kollu makaslar
kullanılır.
Bu makasların masa üzerine monte edilen tipinin yanı sıra yere monte edilen tipleri de
vardır.
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Resim 1.5: Kollu makasla köĢe çıkarma

Et kalınlığı 2 mm’ye kadar olan metallerin düzgün ve uzun kesimi için kollu giyotin
makaslar sanayide yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kollu makasların ağız açıları 12 derece olup 200 mm uzunluktaki parçaların
kesilmesinde de kullanılır.
Kollu makaslarla köĢeler çıkartılırken makasın ana parça içine kaçırılmamasına dikkat
edilmelidir.

1.3.2. Kalıplarda KöĢe Çıkarma
Eksantrik preslerde yapılan bu iĢlem genellikle seri iĢlerin yapımında kullanılır.
Eksantrik prese bağlanan bir kalıp yardımıyla yapılan bir iĢlemdir.

ġekil 1.5: Eksantrik pres
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Kalıplar çıkartacağımız parça Ģekline göre imal edilerek preslere bağlanır. Tek
bükümlü bir sac parçanın köĢe çıkarma kalıbından çıkartıldıktan sonra köĢe görütüsü
aĢağıdaki gibidir.

ġekil 1.6: KöĢesi çıkarılan parçanın Ģematik görünüĢü

ġekil 1.7: Çift büküm yapılacak parçanın kalıptan çıkartılmıĢ köĢe açınımı

ġekil 1.8: Üç büküm yapılacak parçanın köĢe çıkarma kalıbından çıkan iĢ parçası köĢe profili
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Eksantirik preslerde köĢe çıkarma iĢlemleri seri üretim iĢlerinde çok sıkça kullanılan
bir yöntemdir. Çünkü kalıp istenildiği zaman değiĢtirilebilir. Bu da kullanılma sebebini
artırır.

Resim 1.6: Eksantirik preste bir köĢe çıkarma iĢlemi

1.3.3. KöĢe Çıkarma Makinelerinde KöĢe Çıkarma
KöĢe çıkarma makinelerinde sac parçaların genellikle doksan derece açılı olan
kısımları çıkartılır. Seri imalat iĢlemlerinde kullanılır (Resim 1.7).

Resim 1.7: KöĢe çıkartma makinesi
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1.4. Kare Sacın Kenarlarına Tek Büküm Yapma
Kenarları tek büküm yapılmıĢ saclar, genellikle dolap ve masaların raflarında
mukavemeti artırmak için kullanılan bir büküm çeĢididir. ġekil 1.9’da kesidi verilen sacın
açınım boyu heseplanırken L=L1+L2+L3-büküm sayısı *S olarak hesaplanır (Bükme
modülünde anlatılmıĢtır.).

ġekil 1.9: Kenarları bükülmüĢ sac büküm ölçüleri

L1=15
L2=150
L3=15
L=15+150+15-2*1=178 mm olarak bulunur.
Büküm profili verilen bu sacın açınımı ġekil 1.10’daki gibi olur. Kare bir sac olduğu
için iki tarafın ölçüleri de aynıdır.

ġekil 1.10: Sacın açınım ölçüleri

Bükme iĢlemine baĢlanmadan önce abkant presin alt kalıbı yapılacak bükme iĢlemine
göre ayarlanır. Alt kalıp ayarlanmadan bükme iĢlemine baĢlanmaz.
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Resim 1.8: Kalıpların ayarlanması

Alt kalıp ayarlandıktan sonra kurs boyu kumanda panosundan ayarlanır.

Resim 1.9: Kontrol paneli

Bükme iĢlemini 1 nu.lı bükümden baĢlayarak yapılır. Eğer üst kalıp parçalı değil ise
son büküm yapılmadan önce 1 nu.lu büküm kenarını düzetmeyi unutmayınız (Resim 1.9).
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Resim 1.10: Sacın kenarının açılması

Son büküm tamamlandıktan sonra açtığımız bir nu.lı büküm tekrar eski konumuna
getirilir.

Resim 1.11: Büküm köĢelerinin düzeltilmesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki Ģekilde verilen kare sacın açınım boyunu bulunuz ve verilen ölçülerde
bükme iĢlemini gerçekleĢtiriniz (Parça kalınlığı 1 mm’dir.).

ĠĢlem Basamakları
 Ölçüleri verilen sacın açınım boyunu
hesaplayınız.
 Açınım boyunu hesapladıktan sonra
markalayınız
 Markalama iĢleminden sonra köĢeleri
çıkarınız.

Öneriler
 Hesaplama yaparken büküm sayısına
dikkat ediniz
 Markalama takımlarını kullanmaya
dikkat ediniz.

 Makasla köĢe çıkartma yapıyorsanız
makası ana parça içine kaçırmamaya
dikkat ediniz.

 Bükeceğiniz parçaya göre abkant presin
kalıplarını ayarlayınız. Sacın kalınlığına
uygun baskı kuvvetini ayarlayınız.
 Abkantta çalıĢırken güvenlik
önlemlerini alınız.

 Abkant preste bükme iĢlemini kalıbın uç
kısmında yapmaya dikkat ediniz.
 Abkant preste 1 nu.lı bükümden
baĢlayarak sıra ile bükme iĢlemine
baĢlayınız.
 Büküm sırasını kontrol ediniz.
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 1 nu.lı bükümden sonra 2 nu.lı bükümü
yapınız.

 Son bükme iĢleminden önce parçayı
kontrol ediniz.

 4 nu.lı bükümü yaparken mutlaka 1 nu.lı
bükümün ucunun düzeltilmiĢ olması
gerektiğine dikkat ediniz.

 2 nu.lı bükümden sonra 3 nu.lı bükümü
yapınız.

 ĠĢlem sonunda kenarlarda kalabilecek
açıklıkları çekiç veya tokmak yardımıyla
kapatınız.

 3 nu.lı bükümü yaptıktan sonra 4 nu.lı
bükümü yapmadan önce 1 nu.lı
bükümün 4 nu.lı bükümle birleĢtiği yeri
tokmak veya çekiç yardımıyla açınız, 4
nu.lı bükümü yapınız.
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 4 nu.lı bükümü yaptıktan sonra açtığınız
1 nu.lı bükümün kenarını çekiç veya
tokmak yardımıyla düzeltiniz.
 Düzeltme iĢleminden sonra iĢlem bitmiĢ
olur.

 Ölçü ve büküm yerlerini kontrol ediniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Evet

Hayır

Ön hazırlık yaptınız mı?
Bükülecek Ģekle göre açınım boyunu hesapladınız mı?
Markalama çizgilerine uygun parçayı kestiniz mi?
Makineye uygun bükme kalıbını bağladınız mı?
Makinede 1 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 2 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 3 nu.lı bükümü yaptınız mı?
4 nu.lı bükümü yapmadan önce 1 nu.lı bükümün ucunu
çekiçle açtınız mı?
Makinede 4 nu.lı bükümü yaptınız mı?
4 nu.lı bükümü yaptıktan sonra açtığımız 1 nu.lı bükümün
ucunu çekiçle eski hâline getirdiniz mi?
ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?
Bu iĢlemleri gerçekleĢtiriken güvenlik kurallarına uydunuz
mu?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise
Y yazınız.
1.

( ) Sac kenarları bükme sacın dayanımını artırır.

2.

( ) Sac kenarları bükme sacın kısa sürede deforme olmasını önler.

3.

( ) Makaslarla köĢe çıkarma iĢlemi en az kullanılan köĢe çıkarma iĢlemidir.

4.

( ) Seri imalat iĢlemlerinde makaslarla köĢe çıkarma iĢlemleri yapılır.

5.

( ) Seri imalat iĢlemlerinde en çok eksantrik presler kullanılır.

6.

( ) Bükme iĢlemine 1 nu.lı bükümden baĢlanır.

7.

( ) Son büküm parçalı kalıpta herhangi bir düzeltme iĢlemi yapılmadan yapılabilir.

8.

( ) Uygun alt kalıp hazırlanmadan bükme iĢlemi yapılır.

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

AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında güvenlik kurallarına uyarak
bükülecek parçanın Ģekline ve açınım ölçülerine göre sacların kenarlarına abkant preslerde
aynı yönde iki büküm yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ġki bükümün kullanım alanlarını araĢtırınız.



Ġki büküm iĢleminde kullanılan kalıp çeĢitlerini araĢtırınız.

2. KARE SACIN KENARLARINA AYNI
YÖNDE ĠKĠ BÜKÜM YAPMAK
Kare sacın kenarlarına aynı yönde büküm yapma iĢlemi genelikle sac dolap
kapaklarında ve mukavemetin artırılmasının gerekli olduğu yerlerde yapılır. Bu bükümde
abkant presinin üst kalıbı parçalı değil ise ilk dört büküm yapıldıktan sonra büküm sırası
değiĢir.

ġekil 2.1: Parçalı kalıpta büküm iĢlemi yapılan parçanın büküm sırası
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ġekil 2.2: Üst kalıp parçalı değil ise izlenecek büküm sırası

Üst kalıbın parçalı olmaması iĢlemin 7 ve 8 nu.lı bükümlerinin cakada yapılmasını
gerektirir. Bu bükümler içinde caka için basit kalıp hazırlanır.

Resim 2.1: Bükümler için hazırlanan kalıp

Hazırlanan bu kalıpla bükülmemiĢ 7 ve 8 nu.lı bükümler yapılır.

Resim 2.2: Hazırlanan kalıp büküm yapılacak parça üzerinde

Resim 2.3: Bükme iĢleminin cakada yapılıĢı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki Ģekilde verilen kare sacın açınım boyunu bulunuz ve verilen ölçülerde
bükme iĢlemini gerçekleĢtiriniz. Parça kalınlığı 1 mm’dir.

ġekli 2.3: Bükülecek parçanın büküm profili ve ölçüleri

UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢlem Basamakları
 Ölçüleri verilen sacın açınım boyunu
hesaplayınız.

Öneriler
 Hesaplama yaparken büküm sayısına
dikkat ediniz.

 Açınım boyunu hesapladıktan sonra
parçayı markalayınız (ġekil 2.3).

 Markalama esnasında markalama
takımlarını kullanınız.
 Markalama iĢlemini kontrol ediniz.

 Markalama iĢleminden sonra köĢeleri
çıkarınız.
 Makasla kesme yaparken makası ana
parçaya kaçırmamaya dikkat ediniz.
 Ġstenilen açıya göre abkant presin üst ve alt
kalıbını ayarlayınız.

 Alt ve üst kalıbı ayarlarken yuvaların
aynı eksen üzerine gelip gelmediğine
dikkat ediniz.

 Sacın kalınlığına uygun baskı kuvvetini
ayarlayınız.

 Parçayı kalıbın üstüne, ilk markalama
çizgisi üstte olacak Ģekilde koyunuz.
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 Buton veya pedala basarak 1 nu.lı bükümü
yapınız.

 Buton veya pedala basarak 2 nu.lı bükümü
yapınız.



 Buton veya pedala basarak 3 nu.lı bükümü
yapınız.

 Buton veya pedala basarak 4 nu.lı bükümü
yapınız.
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Tehlikeli bir durumda ya da hatalı
büküm olduğu anda acil durdurma
butonuna basınız.

 Cakada yapılacak olan bükümlerde
basit bir kalıp hazırlamayı unutmayınız.

 Butona veya pedala basarak 5 nu.lı
bükümü yapınız.

 Eğer büküm cakada yapılacaksa büküm
sırasının Ģu Ģekilde olmasına dikkat
ediniz (ġekil 2.3).
 6 nu.lı ve 8 nu.lı bükümler cakada yapınız
eğer abkant presteki kalıbınız parçalı kalıp
ise bu bükümlerde abkant preste yapınız.
 Butona veya pedala basarak 6 nu.lı
bükümü yapınız.

 Hazırladığınız bu kalıbı kullanarak
bükme iĢlemlerini tamamlayınız

 Buton veya pedalı kullanarak 7 nu.lı
bükümü yapınız.
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 Buton veya pedalı kullanarak 8 nu.lı
bükümü yapınız.

 Son bükümden sonra iĢlem bitmiĢ olur.

 Ölçü ve büküm yerlerini kontrol ediniz.

 ĠĢlem sonunda kenarlarda kalabilecek
açıklıkları çekiç veya tokmak
yardımıyla kapatınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.

Evet

Hayır

Ön hazırlık yaptınız mı?
Bükülecek Ģekle göre açınım boyunu hesapladınız mı?
Markalama çizgilerine uygun parçayı kestiniz mi?
KöĢe çıkarma iĢlemlerini yaptınız mı?
Makineye uygun bükme kalıbını bağladınız mı?

6.
7.

Makinede 1 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 2 nu.lı bükümü yaptınız mı?

8.

Makinede 3 nu.lı bükümü yaptınız mı?

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Makinede 4 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 5 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 6 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 7 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 8 nu.lı bükümü yaptınız mı?
ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?
Bu iĢlemleri gerçekleĢtiriken güvenlik kurallarına uydunuz mu?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise
Y yazınız.
1.

( ) Makaslarla yapılan köĢe çıkarma iĢlemlerinde iç köĢelere küçük çaplı matkaplarla
delik delinmesinin önemli bir nedeni yoktur.

2.

( ) Kare sacın 4 kenarına abkant preslerde kalıp ayarları yapıldıktan sonra büküm
yapılırken önce karĢılıklı kenarların 1 ve 2 nu.lı bükümleri yapılır sonra diğer
karĢılıklı kenarlar bükülür.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
AMAÇ
Bu faaliyet sonucunda gerekli ortam sağlandığında güvenlik kurallarına uyarak
bükülecek parçanın Ģekline ve açınım ölçülerine göre sacların kenarlarına abkant preslerde
biri ters yönde üç büküm yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


ġu ana kadar yapmıĢ olduğumuz ve Ģu anda yapacağımız bükümü
görebileceğiniz bir metal mobilyalar satan mağazaya giderek bükümlerin
nerelerde kullanılmıĢ olduğunu araĢtırınız.

3. KARE SACIN KENARLARINA BĠRĠ
FARKLI YÖNDE ĠKĠ BÜKÜM YAPMAK
Biri farklı yönde üç büküm genellikle dolap kapaklarını tutan profillerde kullanılır.
Kapak kapandığı zaman içeriye doğru gitmesini engeller ve mukavemeti artırır.

ġekil 3.1: Büküm kesidi ve ölçüleri

Büküme ilk önce ters bükümlerin yapılmasıyla baĢlanır ve daha sonra kare sacın
kenarına iki büküm yapma iĢlemindeki kurallar uygulanarak iĢlem tamamlanır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki Ģekilde verilen kare sacın açınım boyunu bulunuz ve verilen ölçülerde
bükme iĢlemini gerçekleĢtiriniz. Parça kalınlığı 1 mm’dir.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Hesaplama yaperken büküm sayısına
dikkat ediniz.
 Markalama esnasında markalama
takımlarını kullanınız.

 Ölçüleri verilen sacın açınım boyunu
hesaplayınız.
 Açınım boyunu hesapladıktan sonra
parçayı markalayınız.

 Markalama iĢleminden sonra köĢeleri
çıkarınız.
 Makasla kesme yaparken makası ana
parçaya kaçırmamaya dikkat ediniz.

 Ġstenilen açıya göre abkant presin üst ve
alt kalıbını ayarlayınız.
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 Sacın kalınlığına uygun baskı kuvvetini
ayarlayınız.

 Alt ve üst kalıbı ayarlarken yuvaların
aynı eksen üzerine gelip gelmediğine
dikkat ediniz.

 Parçayı kalıbın üstüne ilk markalama
çizgisi üstte olacak Ģekilde koyunuz.

 Buton veya pedala basarak 1 nu.lı
bükümü yapınız.



 Buton veya pedala basarak 2 nu.lı
bükümü yapınız.
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Markalamayı görebilmek için gerekli
aydınlatma ortamını sağlayınız.

 Buton veya pedala basarak 3 nu.lı
bükümü yapınız.

 Buton veya pedala basarak 4 nu.lı
bükümü yapınız.

 Buton veya pedala basarak 5 nu.lı
bükümü yapınız.

 Cakada yapılacak olan bükümlerde basit
bir kalıp hazırlamayı unutmayınız.
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 Buton veya pedala basarak 6 nu.lı
bükümü yapınız.

 Buton veya pedala basarak 7 nu.lı
bükümü yapınız.

 Buton veya pedala basarak 8 nu.lı
bükümü yapınız.
 Hazırladığınız bu kalıbı kullanarak
bükme iĢlemlerini tamamlayınız.
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 Buton veya pedala basarak 9 nu.lı
bükümü yapınız.

 Eğer abkant presinizin kalıbı parçalı
değil ise 10 ve 12. bükümler cakada
yapılır.
 Buton veya pedala basarak 10 nu.lı
bükümü yapınız.

 Buton veya pedala basarak 11 nu.lı
bükümü yapınız.
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 Buton veya pedala basarak 12 nu.lı
bükümü yapınız.

 Son bükümden sonra iĢlem bitmiĢ olur.

 ĠĢlem sonunda kenarlarda kalabilecek
açıklıkları çekiç veya tokmak
yardımıyla kapatınız.
 Ölçülerini kontrol ediniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Değerlendirme Ölçütleri
Ön hazırlık yaptınız mı?
Bükülecek Ģekle göre açınım boyunu hesapladınız mı?
Markalama çizgilerine uygun parçayı kestiniz mi?
KöĢe çıkarma iĢlemlerini yaptınız mı?
Makineye uygun bükme kalıbını bağladınız mı?
Makinede 1 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 2 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 3 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 4 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 5 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 6 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 7 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 8 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 9 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 10 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 11 nu.lı bükümü yaptınız mı?
Makinede 12 nu.lı bükümü yaptınız mı?
ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?
Bu iĢlemleri gerçekleĢtiriken güvenlik kurallarına uydunuz
mu?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise
Y yazınız.
1.

( ) Seri imalat iĢlemlerinde en çok eksantrik presler kullanılır.

2.

( ) Bükme iĢlemine 1 nu.lı bükümden baĢlanır.

3.

( ) Son büküm, parçalı kalıpta herhangi bir düzeltme iĢlemi yapılmadan yapılabilir.

4.

( ) Uygun alt kalıp hazırlanmadan bükme iĢlemi yapılır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Değerlendirme Ölçütleri
Ön hazırlık yaptınız mı?
Bükülecek Ģekle göre açınım boyunu hesapladınız mı?
Markalama çizgilerine uygun parçayı kestiniz mi?
Büküm sayısına uygun köĢe çıkarma iĢlemlerini yaptınız mı?
Makineye uygun bükme kalıbını bağladınız mı?
Büküm sırasına göre bükümlerinizi yaptınız mı?
ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?
Bu iĢlemleri gerçekleĢtiriken güvenlik kurallarına uydunuz
mu?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
YanlıĢ
Doğru

1
2

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ

1
2
3
4
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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