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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 543M00223 

ALAN Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı 

DAL/MESLEK Ġç Mekân ve Mobilya Teknolojisi 

MODÜLÜN ADI Tabla Hazırlama 

MODÜLÜN TANIMI 

Tabla hazırlama tekniklerinin ve bu iĢlemler sırasında 

izlenecek tekniklerin uygulamayla anlatıldığı öğrenme 

materyalidir.  

SÜRE 40/32  (+40/32) 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Tabla hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Gerekli ortam sağlandığında düzgün, ölçüsünde, kurallara 

uygun tabla hazırlayabileceksiniz.  

Amaçlar: 

1. Uygun malzeme ve makineler kullanarak düzgün, 

ölçüsünde, tablaya kenar iĢlemleri yapabileceksiniz. 

2. Uygun malzeme ve makineler kullanarak düzgün, 

ölçüsünde, tablaya yüzey iĢlemleri yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:  Sağlıklı atölye ortamı 

Donanım: Genel makineler, el araçları, iĢe uygun kereste ve 

tabakalı malzeme 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

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. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı alanında üretilen iĢlerin birçoğu tabakalı malzemelerin 

iĢlenmesi ile yapılmaktadır. Günümüzde teknolojinin geliĢmesine paralel olarak bu alanda 

kullanılan malzemeler de hızla değiĢmektedir. Bu değiĢimle birlikte üretimde kullanılan 

makineler, kenar kaplama malzemeleri ve yüzey kaplama malzemeleri de aynı hızla 

değiĢmektedir. Bu değiĢimlere ayak uydurabilmek mesleğimizde baĢarılı olabilmemizi 

sağlayacaktır.  

 

Ancak geçmiĢten gelen temel bilgilerin de bilinmesi ve uygulanması meydana çıkacak 

iĢin kalitesini doğrudan etkileyecektir. Kutu mobilya olarak tabir edilen mobilyalar değiĢik 

özellikteki tablalardan oluĢmaktadır. Bu tablaların kurallara uygun Ģekilde ve uygun gereçler 

ile birleĢtirilmesi ile göze hoĢ görünen, fonksiyonel ve sağlam mobilyalar üretilebilmekte ve 

piyasada kabul görebilmektedir. Düzgün kenar ve yüzey iĢlemleri yapılmadan oluĢturulan 

mobilyaların sağlamlığı ve göze hoĢ görünmesi de mümkün olmayacaktır. 

 

Bu modül ile mobilya ve iç mekan tasarımı alanında üretilecek mobilyaları oluĢturan 

tablaların hazırlanmasını, hazırlanan tablalara kurallara uygun kenar iĢlemlerini yapmayı ve 

hazırlanan tablalara kurallara uygun bir Ģekilde yüzey iĢlemleri yapmayı öğreneceksiniz. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
Verilen bilgiler doğrultusunda tekniğine uygun ölçüsünde ve düzgün bir Ģekilde 

tablalara kenar iĢlemleri yapabilecek, gerekli makineleri tanıyarak ayar ve kesici değiĢtirme 

iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Tabla kenarlarına yapılan iĢlemleri araĢtırınız. 

 Kutu mobilya yapan iĢletmelere giderek tabla kenarlarına cumba kaplaması ve 

delik iĢlemleri yapan makineleri inceleyiniz. 

 Ġnceleme sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

 

1. KENAR ĠġLEMLERĠ YAPMA 
 

1.1. Cumba Kaplaması YapıĢtırma 
 

Mobilya yapımında kullanılacak tablalar büyük ebatlı plakalardan kesilerek elde edilir. 

Genellikle mobilya yapımında yonga levha, MDF, sunta lam, MDF lam ya da kontrplaklar 

kullanılır. Bu malzemelerin ortak özelliği (kontrplaklar hariç) ağaç ve ağaç ürünlerinden elde 

edilen talaĢların preslenmesi ile elde edilmeleridir.  

 

1.1.1. Cumba Kaplama  

 
Büyük ebatlı plakalardan kesilerek elde edilen tablaların kenarları dayanıksız, nem ve 

rutubeti almaya müsait ve çirkin görünüĢlüdür. Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak 

için tablaların kenarları cumba kaplama malzemeleri ile kaplanır. 

 

 Cumba kaplama nedenleri 

 

Cumbaların kaplanmasının birçok nedeni vardır. Bunlar Ģöyle sıralanabilir: 

 

 Cumbaların kötü görüntüsünü gidermek 

 Tabla kenarlarının sağlamlığını artırmak  

 Tablaları nemin olumsuz etkilerinden korumak  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Kontrplak ve kontratabla gibi katlı plakaların katlarını kapatmak 

 Boyanacak ya da verniklenecek iĢlerde cumbaların farklı sıvı emmesini 

önlemek 

 Tabla kenarlarını, çarpma, sürtünme gibi mekanik etkilere karĢı dayanıklı 

hâle getirmek  

 Yüzeye preslenen kaplamaya uygun masifi cumba kaplama malzemesini 

yapıĢtırarak renk uyumu sağlamak 

 Yüzeye preslenen kaplamaya zıt renk cumba kaplama malzemesini 

yapıĢtırılarak kontrast oluĢturmak 

 Tabla kenarlarına masif yapıĢtırarak kordon, lamba, kiniĢ açmaya uygun 

hâle getirmek 

 Tabla kenarlarına değerli bir masif yapıĢtırarak değerini artırmak  

 Cumbaları olduğundan daha kalın ya da ince gösterebilmek 

 

 ÇeĢitleri 

 
Cumba kaplama malzemeleri tabla hazırlamak için kullanılan plakanın özelliklerine 

göre çeĢitlilik gösterir. Yapılacak iĢ kaplamalı olacak ise cumba kaplama malzemesi olarak 

masif çıta ya da yüzeye yapıĢtırılacak kaplama ile aynı cins cumba bandı kullanılır. 

Yapılacak iĢte lam kaplı plakalar kullanılacak ise cumba kaplama malzemesi olarak uygun 

desende PVC kenar bantları, ABS kenar bantları ya da melamin kenar bantları kullanılır.  

 

 Masif çıta 

Masif, mobilya yapımında kullanılan plakaların kenarlarını kaplamak amacıyla 

keresteden kesilerek elde edilen ince çıtalardır. Bu çıtaların tabla kenarlarına yapıĢtırılmasına 

ise masifleme denir. Masifler ince, kalın olarak sınıflandırıldığı gibi yapımında kullanılan 

ağacın cinsine göre de adlandırılır. 

 

Resim 1.1: ÇeĢitli kalınlıklarda masif çıtalar 

 AhĢap kenar (cumba) bantları 
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AhĢaptan elde edilen kaplamaların uygun geniĢliklerde kesilerek özel makineler 

yardımı ile boylarının eklenmesi ile elde edilen kenar bantlarıdır. Piyasada 50-100 m‟lik 

toplar hâlinde satılır. 

 

 PVC kenar (cumba) bantları 

PVC kenar bantları plastik esaslı malzemelerden yapılır. Kalınlıkları 0,40 mm‟ den 

baĢlayarak 15 mm ye kadar çeĢitli kalınlıklarda üretilmektedir. Mobilya üretim piyasasında 

genellikle 0,40-1-2 mm kalınlıktakiler daha fazla kullanılmaktadır. GeniĢlikleri ise 22 

mm‟den baĢlayarak üretimde olan tabaka kalınlıklarından 4 mm daha geniĢ olarak çeĢitli 

ölçülerde piyasaya arz edilmektedir. 

 

Resim 1.2: ÇeĢitli renk ve kalınlıklarda PVC kenar bandı 

 Melamin kenar (cumba) bantları 

Kâğıt esaslı bir kenar kaplama malzemesidir. Ham dekor kâğıtlarına reçine 

emdirilerek elde edilir ve istenen geniĢlikte kesilir. PVC esaslı kenar bantlarına göre daha 

kırılgan ve daha az dayanıklı daha ucuz bir kenar kaplama malzemesidir. 

 

Resim 1.3: Kendinden tutkallı melamin kenar bandı 
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Ayrıca kenar kaplama bantları kendinden tutkallı ya da tutkalsız olarak piyasaya 

sürülmektedir. Kendinden tutkallı bantlar genellikle eğri kenar yapıĢtırma makinesi 

bulunmayan atölyelerde kavisli kenarların kaplanmasında kullanılmaktadır. 

 

 Uygulama teknikleri 

 

Cumba kaplama malzemelerinin uygulama teknikleri çeĢitlerine göre farklılıklar 

gösterir. Cumbalar doğal kaplama bantları ya da yapay kenar bantları ile kaplanacak ise 

genellikle makineler ile masif çıta kaplanacak ise makinenin yanında el iĢçiliği ile 

yapıĢtırılır. 

 

 Masif çıta ile cumba kaplamak 

Masif çıta ile cumba kaplama iĢlemi genellikle yüz kaplama malzemesinin 

kaplanmasından önce yapılır. Diğer kaplama iĢlemlerine göre daha zahmetli ve emek 

gerektiren bir yöntemdir. Daha çok kaliteli iĢlerde tercih edilen bir yöntemdir. ĠĢten 

beklenilen sonucun alınabilmesi için kullanılan malzemenin ve iĢçiliğin kaliteli olması 

gerekmektedir. Masifleme iĢleminde genellikle masif kalınlığı 5 mm olarak hazırlanmalıdır. 

Eğer kenarlara kordon ya da lamba iĢlemi yapılacak ise masif kalınlığı kordon ya da lamba 

iĢleminden sonra 5 mm kalacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Çıta geniĢlikleri ise tabla 

kalınlığından 2 mm daha fazla yapılmalıdır. Masif çıtalar yapıĢtırma Ģekillerine göre 

değiĢiklikler gösterir. Bunlar; 

o Düz çıtalar: Mobilyacılıkta çok uygulanan masifleme yöntemidir. 

ĠĢin durumuna göre yüz kaplaması yapıĢtırılmadan ya da 

yapıĢtırıldıktan sonra da yapılabilir makinede ya da elle 

yapıĢtırılabilir.  

 

Resim 1.4: AhĢap düz çıta 

o Üçgen çıtalar: Günümüzde pek kullanım alanı olmamasına karĢın 

özel tercih edilebilen bir yöntemdir. Çıta kalınlığı yüzeyden 

görünmez. Uygulanabilmesi için özel freze bıçağı hazırlanması 

gerekir. Makinede uygulanması mümkün değildir.  
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Resim 1.5: Üçgen çıta ve kanalı 

o KiniĢli çıtalar: Üçgen çıta yöntemine göre teknolojik olarak daha 

iyi fakat daha zor ve zaman alıcıdır. Seri üretime uygun değildir. 

Çok özel iĢlerde uygulanır. Cumbaya önce kiniĢ açılır, sonra pahlı 

boĢaltma yapılır. Masiflerde profile uygun bıçaklarla freze 

makinesinde çıkarılır. 

 

Resim 1.6: KiniĢli çıta ve kanalı 

Mobilya ve iç mekân tasarımı alanında yapılan iĢlerde tablalar her zaman düz kenarlı 

olmayabilir. Özellikle klasik mobilya olarak tabir edilen iĢlerde iç bükey ve dıĢ bükey 

kenarlar oldukça fazladır. Bu türdeki tabla kenarlarına masif çıta yapıĢtırmak değiĢik 

uygulamalar gerektirir. Kavisli yüzeylere masif yapıĢtırma iĢlemine geçmeden önce kavis 

Ģablonları hazırlanır. Bu Ģablonlara uygun masif çıtalar kesilir ve iĢkenceler ile kenarlara 

yapıĢtırılır.  Eğer daire Ģeklindeki bir tablaya masif yapıĢtırılacak ise lamine sistemi tercih 

edilmelidir. 

 

Masif çıta yapıĢtırma iĢlemi el ile yapılabildiği gibi makineler ile de yapılabilmektedir.  

 

 El ile masif çıta yapıĢtırmak 

El ile yapıĢtırma iĢlemi iĢkenceler ile teke tek yapılabildiği gibi kamalar yardımı ile 

birçok tabla üst üste konularak da yapılabilir. Daha az önem arz eden iĢlerde iĢe çiviler ile de 

yapıĢtırma iĢlemi gerçekleĢtirilebilir.  
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Resim 1.7: Çivi ile masif çıta yapıĢtırma 

Ancak çiviler ile yapılan yapıĢtırmalarda çiviler küçük kontrplak parçaları ile birlikte 

çakılmalı tutkal koruduktan sonra çivilerin sökülmesi unutulmamalıdır. Masifleme iĢleminde 

genellikle PVA esaslı tutkallar kullanılır. Bu tutkalların kuruma süreleri ortam sıcaklığına 

bağlı olarak 30 dakika ile 2 saat arasında değiĢir. 

 

Resim 1.8: ĠĢkence ile masif çıta yapıĢtırma 

 

Resim 1.9: Kamalama sistemi ile masif yapıĢtırma 

YapıĢtırma iĢlemine öncelikle iĢin bitiminden sonra görünmeyecek kenardan baĢlanır. 

Böylece masif çıtaların maktalarının görünmesi engellenmiĢ olur. Tablaların 4 kenarı da 

masif çıta ile kaplanacak ise önce yapıĢtırılan çıtaların boy fazlalıkları kesilerek tabla 

yüzeyinden taĢan fazlalıklarının da alınması gerekir. 
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ġekil 1.1: Masif yapıĢtırma iĢlem sırası 

Daha sonra diğer kenarların masif çıtalarının yapıĢtırılmasına geçilir. Masif fazlalıkları 

elde rende yardımı ile temizlenebileceği gibi daire testere makinesinde ya da freze 

makinesinde de temizlenebilir.  

 

Resim 1.10: 45
0
 köĢe masifleme 

Eğer kenarlara yapıĢtırılacak masifler her yönden görünecek ise (masa üst tablalarında 

olduğu gibi)köĢelerde ki birleĢtirmelerin 45
0
 yapılması gerekir. Bu birleĢtirme makinelerde 

yapılamayacağı için elde yapılması gerekmektedir. 

 

 Makine ile masif çıta yapıĢtırmak 

Günümüzde birçok atölyede masifleme iĢlemi makineler ile yapılmaktadır. Bu 

makinelere genel olarak cumba kaplama makineleri adı verilir. Bu makinelerin özellikleri 

marka ve modellerine göre değiĢiklik göstermekle birlikte çeĢitli eklentileri sayesinde hem 

masif çıta yapıĢtırıp hem de kenar kaplama bantlarını yapıĢtırabilmektedir. 
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Resim 1.11: Kenar yapıĢtırma makinesi 

Çıtaların boylarını kesebilmekte aynı zamanda masif fazlalıklarını da 

temizleyebilmektedir. Bu tür makinelerde masifleme iĢlemi yapılacağı zaman hazırlanacak 

masif çıtalarda eğriliklerin bulunmaması masif kalınlıklarının ve geniĢliklerinin eĢit olması 

gerekmektedir. Makinede yapıĢtırma iĢleminde kullanılan tutkal türü hot melt adı verilen 

yüksek sıcaklıkta eriyen (120-180 derece) tutkallar kullanılır. Bu tutkalların en belirgin 

özelliği yüzeye sürüldükten çok kısa bir süre içerisinde soğuyarak sertleĢmesidir.  

 

Resim 1.12: Masifleme makinesi tutkalı ( hot melt ) 

Masifleme iĢlemine baĢlamadan önce parçalar makine yanına istiflenir. Makine masif 

haznesine yeteri kadar masif çıta konduktan sonra makine sevk motoru çalıĢtırılır. Makineye 

tabla sipere dayanarak verilir. Makine bir yandan tabla cumbasına tutkal sürerken bir yandan 

da masif çıtayı tutkal sürülen cumbaya ilerleterek uygun kuvvette baskı yapar.  
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Resim 1.13: Masifleme makinesinde cumba yapıĢtırma 

Tutkalın soğuması ile birlikte baĢ ve son kesme testeresi masif fazlalıklarını keser, alt 

ve üst frezeler tabla yüzeyinden taĢkın olan masif fazlalıklarını temizleyerek tablayı 

makineden çıkartır. Makineden çıkan tabla diğer kenarlarının yapıĢtırılması için hazır 

hâldedir. 

 

 Kenar bantları ile cumba kaplamak 

Mobilya ve Ġç Mekân Tasarım alanında tabla kenarları masif çıtalar yanında kenar 

bantları ile de kaplanabilmektedir. Bu yöntem günümüzde daha çok tercih edilmektedir. 

Bunun sebebi iĢçiliğinin kolay ve ucuz olmasında kaynaklanmaktadır. Kenar kaplama 

bantları ahĢap, PVC, ABS, melamin esaslı olabilir. Bu bantların kenarlara yapıĢtırılması 

kauçuklu tutkallarla, kendinden tutkallı türleri ütülerle ya da en çok tercih edilen yöntem 

olan makineler ile yapıĢtırılabilir. Makinelerle yapıĢtırma iĢlemi kenar kaplama makineleri 

ile yapılabildiği gibi softforming ya da postforming makineleri ile de yapılabilir.  

 

 El ile kenar kaplama bandı yapıĢtırmak 

El ile kenar bandı yapıĢtırmak için kendinden tutkallı kenar bantları kullanılır. Bandın 

iç yüzeyine sürülmüĢ tutkalın yapıĢması için ısıya ihtiyaç vardır. Bu ısıyı elde etmek için 

ütüden faydalanılır.  

 

Resim 1.14: Ütü ile kenar bandı yapıĢtırma 
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Resim 1.15: Kenar bandı temizleme 

Kenar bandı tabla boyundan 2-3 cm uzun olarak kesilir. Ütü yeteri kadar ısıtıldıktan 

sonra kenar bandının geniĢliği tabla kalınlığına ortalanarak bandın üzerinde ütü gezdirilir. 

Bandın iç yüzeyindeki tutkal eritilerek cumbaya yapıĢması sağlanır. YapıĢmanın arkasından 

bant yüzeyine nemli bez gezdirilerek tutkalın soğutulmasında fayda vardır. YapıĢma 

iĢleminden sonra keskin bir ıskarpela yardımı ile bant fazlalıkları temizlenir. Ġnce zımpara ile 

keskinlikler alındıktan sonra iĢleme son verilir. 

 

 Makine ile kenar kaplama bandı yapıĢtırmak 

Tabla kenarlarının kaplanması iĢlemi değiĢik makineler ile yapılabilir. Günümüzde bu 

iĢlem için en çok kullanılan makineler arasında kenar kaplama makineleri, softforming ve 

postforming makineleri kullanılır. 

 

Kenar kaplama makineleri ile kenar bandı yapıĢtırmaya baĢlamadan önce makinenin 

iĢleme hazırlanması gerekir. Öncelikle makinenin Ģalterinin açılarak ısınması sağlanmalıdır. 

Bu arada makinenin tutkal haznesine yeteri kadar tutkal konulur. Makinenin baskı silindirleri 

yapıĢtırılacak bant kalınlığına göre ayarlanır.  

 

Resim 1.16: Kenar kaplama makineleri ile cumba kaplama 

Bant geniĢliğine göre sevk kanalı ayarlandıktan sonra bant sevk tablasına uygun bant 

takılır. Hareketli paletler arasına iĢ parçası sipere dayanarak verilir. Bu esnada makinenin 

tabla cumbasına tutkal sürüp sürmediği kontrol edilir. Herhangi bir sorun yok ise bant 

fazlalıkları ve yüzey fazlalıkları alınan tablalar makineden alınarak diğer parçaların 

bantlanmasına devan edilir. 
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 Softforming yapıĢtırma makineleri ile kenar kaplamak 

Softforming makineleri genellikle seri üretim yapan iĢletmelerde kullanılan 

makinelerdir. ĠĢ parçalarının yüzeyleri kaplandıktan sonra kenarlarına uygun bıçaklar ile 

profiller açılır. Yüksek sıcaklıkta eriyen ve çabuk kuruyan tutkallar kullanılır. 

 

Resim 1.17: Softforming kenar yapıĢtırma makinesi 

Tutkal önce yüzeye püskürtme tabancalarıyla püskürtülür ve bir süre dinlendirilir. 

Sonra PVC, yapıĢtırılacak yerin üzerine konarak yürüyen bant üzerinde makineye verilir.   

 

Resim 1.18: Softforming kaplanmıĢ tabla kenarları 

YapıĢtırılacak PVC ısıtma grubundan geçerken yumuĢar ve silikon baskı 

tekerlekleriyle profile göre bastırılarak yapıĢtırılır. Daha çok sunta lam kenarlarının 

kaplanmasında kullanılan uygulamadır. 

 

 Postforming yapıĢtırma makineleri ile kenar kaplamak 
Yüzeylere yapıĢtırılan laminant kaplama malzemelerini tabla kenarlarına da 

döndürerek yapıĢtırma iĢlemine postforming, iĢlemi yapan makinelere de postforming 

makineleri denir. Ölçüye göre kesilip kenarlarına profil açılan tablanın yüzeyi ve kenarına 

tutkal püskürtülür.  
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Resim 1.19: Tutkal püskürtülmüĢ tablalar 

Üretici firmanın önerisine göre tutkal bir miktar dinlendirilir. Sonra kenar bükme 

fazlalıkları da bırakılıp ölçüye göre kesilip hazırlanan laminant yüzey kaplama malzemesi 

yüzeye yayılır ve Roller pres denen yüzey yapıĢtırma presinden geçirilir.  

 

Resim 1.20: Kenarı postforming yapılmıĢ tabla 

Yüzeyi yapıĢtırılan tablalar postforming makineleri bant üzerinden geçerken yüzey 

malzemesi önce yüksek ısıda yumuĢatılır ve kolay bükülebilecek duruma getirilir. 

YumuĢayan laminant malzemesini silikondan yapılan baskı silindirleri bastırır ve makinenin 

özelliğine göre 90˚-180˚ bükerek yapıĢtırır. 

 

1.1.2. Tutkallar  
 

Mobilya ve iç mekân tasarımı alanında çeĢitli gereçlerin (ağaç, kaplama, yapay reçine 

plakaları, PVC. vb.) birbirine yapıĢtırılmasında kullanılan, katılaĢıp sertleĢme özelliği olan 

maddeye tutkal, yapıĢtırma iĢlemine de tutkallama denir. 

 

Son yıllarda tutkallar ve tutkallama tekniklerinde çok büyük geliĢmeler meydana 

gelmiĢtir. Özellikle yapay reçinelerin bulunmasından ve bu sektörde kullanılmasından sonra 

geleneksel tutkalların kullanım alanları oldukça daralmıĢtır. Yapay reçine tutkalları havaya, 
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neme, mantarlara ve böceklere karĢı dayanımı daha iyi olduğu ve uygulama kolaylığı 

sağladığı için kullanılma alanı da gittikçe artmaktadır. 

 

 ÇeĢitleri 

 

Tutkallar elde ediliĢ yöntemlerine ve kullanım amaçlarına göre çok çeĢitlilik 

göstermektedir. GeliĢen teknolojiyle birlikte bu çeĢitlilik her gün artmaktadır. Kimilerinin 

kullanım alanları gittikçe geliĢmekte kimileri ise kullanımdan kalkmaktadır. 

 

Günümüzde mobilya ve iç mekan tasarımı alanında kullanılan baĢlıca tutkal çeĢitleri 

Ģunlardır: 

 Plastik tutkal (PVA tutkalı) 

 Üre-formaldehit tutkalı (kaurit tutkalı) 

 Kontak tutkalı (kauçuklu yapıĢtırıcı) 

 Hot-melt tutkalı (yüksek sıcaklıkta eriyen masifleme tutkalı) 

 Epoksi reçine tutkalı 

 Deniz tutkalı 

 

 Plastik tutkal (PVA tutkalı) 

Piyasada beyaz tutkal, formika tutkalı, plastik tutkal gibi değiĢik isimlerle bilinir. 

Teknik adı “polivinil asetat tutkalı”dır. Polivinil asetat bir tür yapay reçinedir. Kimyasal 

yöntemlerle farklı özelliklerde polivinil asetat tutkalı elde edilebilir. Tutkal üretiminde katkı 

gereci olarak yumuĢatıcı, sertleĢtirici, organik ve anorganik katkı maddelerinden de 

yararlanılarak tutkalın değiĢik kullanılma koĢullarına uyumu sağlanır. 

 

Resim 1.21: Kontak tutkalının değiĢik ambalajlarda bulunuĢ Ģekilleri 

Çok değiĢik amaçlara göre kullanılabilecek türleri vardır. Kullanıma hazır hâlde 

satılır. Sayılan gereçlerin katılmasıyla tutkalın rengi, açık zamanı, yapıĢma zamanı, yapıĢma 

gücü, tutkal filminin esnekliği ayarlanabilir. Masif tutkalı, montaj tutkalı, kıĢlık tutkal, suya 

dirençli tutkal vb. Her türlü ahĢap yapıĢtırma iĢlemlerinde, doğramacılıkta, Ġskelet 

imalatında, montaj iĢlerinde vb. kullanılır.  
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 Üre-formaldehit tutkalı (kaurit tutkalı) 

Üre-formaldehit yapay reçinesinden üretilen bir tutkaldır. Piyasada kaurit tutkal, pres 

tutkalı diye de bilinir. Tek kompenantlı ve çift kompenantlı türleri vardır. Mobilya,  sunta, 

kontrplak, MDF üretiminde kullanılır.  Toz hâlinde ve sıvı olarak satılır.  

 

Resim 1.22: Kontak tutkalının değiĢik ambalajlarda bulunuĢ Ģekilleri 

Üretici firmanın önerilerine göre hazırlanıp kullanılmalıdır. Çift kompenantlı 

türlerinde karıĢım yapılınca tepkime, kuruma baĢlar. Bu özellik dikkate alınarak çalıĢılmalı, 

ihtiyaç kadar tutkal hazırlanmalıdır. Presleme süresi presin tabla sıcaklığı ile ters orantılıdır. 

Sıcaklık arttıkça kuruma süresi kısalır. 70˚C „de 10 dakikada, 120˚C‟de 3 dakikada kurur. 

Depolama ömrü 2–6 aydır. 

 

 Kontak tutkalı (kauçuklu yapıĢtırıcı) 

Yapay kauçuğun uygun sıvılarda eritilmesiyle elde edilir. Piyasada çeĢitli isimlerde 

satılan kontak tutkalı içerisindeki eriticisinin buharlaĢması sonucu kurur. Kontak tutkalı ile 

büyük yüzeylerin yapıĢtırılması zordur. Küçük boyutlu kaplamaların yapıĢtırılmasında, 

kaplanmıĢ iĢlerdeki hataların onarılmasında, tabla kenarlarına kaplama ve plastik bantların 

yapıĢtırılmasında, metal levhaların, yapay levhaların yapıĢtırılmasında, yerinde montaj 

iĢlerinde ve oturma mobilyalarının döĢenmesi iĢlerinde kullanılır. 

 

Resim 1.23: Kontak tutkalının değiĢik ambalajlarda bulunuĢ Ģekilleri 

Kontak tutkalı her iki yüzeye sürüldükten sonra bir süre bekletilerek havalandırılır. 

Bekleme süresi, tutkalın kimyasal yapısına ve ortamın ısı durumuna göre 10–50 dakika 

arasında değiĢir. Bu konuda üretici firmanın önerisine uyulmalı veya yüzeye sürülen tutkal 

ele yapıĢmayacak kadar kuruyunca iki yüzey birbirine bastırılarak yapıĢtırılır. 
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 Hot-melt tutkalı (yüksek sıcaklıkta eriyen tutkal) 

Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı alanında seri üretimde tabla kenarlarına masif çıta, 

kaplama, plastik bant gibi gereçlerin yapıĢtırılması için geliĢtirilmiĢ bir tutkal çeĢididir. 

Kenar kaplama makineleri için geliĢtirilmiĢtir. Masifleme tutkalı diye de bilinir. Tutkalın 

temel gereci polivinil asetattır.  

 

Resim 1. 24: Hot-melt tutkalının piyasada bulunuĢ Ģekilleri 

Tutkal katı hâlde ve değiĢik renklerde üretici firmalara göre değiĢik isimlerde piyasada 

bulunur. 180-200˚C gibi yüksek sıcaklıkta katı hâlden sıvı hâle geçer. Kenar kaplama 
makinelerinde tutkalın sürülmesi, kenar kaplama gerecinin konulması ve sıkılması otomatik 

olarak düzenlenir. Ek yerindeki tutkal çok kısa sürede soğur ve sertleĢir. YapıĢtırma gücünü 

hemen kazanır. 

 

 Epoksi reçine tutkalı 

Petro-kimya endüstrisinden elde edilen epoksi reçinesinden elde edilir. Ġki elemanlı bir 

tutkal türüdür. Soğukta ve sıcakta kimyasal tepkimeye girebilir ve sertleĢebilir. Ağaç, 

seramik, cam, plastikler, beton, demir, çelik, alüminyum yapıĢtırmada kullanılır. 

 

Resim 1. 25: Epoksi  tutkalının piyasada bulunuĢ Ģekilleri 

Epoksi reçine tutkalının elemanları toz veya sıvı hâlde satılır. Elemanları birbirine 

karıĢtırılan tutkal tutkalın açık süresi içinde tüketilmelidir. Tutkalın kuruma süresi sıcaklık 

arttıkça azalır. Tam sertleĢen tutkal dıĢ etkilerden bozulmaz. 
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 Deniz tutkalı 

Tek kompenantlı, havanın nemiyle sertleĢen poliüretan esaslı solventsiz bir tutkaldır. 

D4 normuna uygun (suya ve ısıya dayanıklılık) olarak üretilmiĢtir. Bazı firmaların özelliği 

biraz daha geliĢtirilmiĢ çift kompenantlı türleri de vardır.  

 

Resim 1. 26: Deniz tutkalının piyasada bulunuĢ Ģekilleri 

Her türlü ahĢap malzemeleri yapıĢtırma iĢlerinde, metal ve plastik yüzeylerin 

yapıĢtırılmasında, doğramaların montajında, neme karĢı dayanıklılığı nedeniyle özellikle 

ahĢap tekne ve yat sanayinde, dıĢ cephe metal ve ahĢap aksamlarında, beton, metal, seramik, 

taĢ, polyester, PVC yüzeylerin birbirine ve diğer malzemelere yapıĢtırılmasında kullanılır. 

Havanın nemiyle sertleĢtiği için nemin yoğun olduğu yerlerde zamanla daha da güçlenen bir 

yapıĢtırıcı özelliği kazanır. Depolama süresi 3–12 aydır. 

 

 Hızlı yapıĢtırıcılar 

Hızlı yapıĢtırıcılar ahĢap profillerin, MDF, kauçuk, sunta, plastik benzeri maddelerin 

hızlı bir Ģekilde yapıĢtırılmasında kullanılan tutkallardır. Hızlı yapıĢtırıcıların berrak ve 

saydam bir görünümü vardır. Çok güçlü bir siyanoakrilat yapıĢtırıcıdır.  

 

Resim 1.27: Hızlı yapıĢtırıcıların piyasada bulunuĢ Ģekilleri 

Hızlı yapıĢtırıcıların tam kuruma süresi 24 saattir. Ancak çalıĢma esnasında 15-20 sn. 

baskı uygulandıktan sonra 15-20 sn. kuruması için beklenilmelidir. Tutkallama iĢlemi 

sırasında bir parçaya tutkal sıvısı sürülür. Diğer parçaya aktivatör püskürtülür. 15-20 sn. 

içinde yapıĢma gerçekleĢeceğinden parçalar dikkatlice birbirine bastırılarak 15-20 sn. 

bekletilir. Böylece yapıĢma gerçekleĢir. 
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Resim 1.28: Hızlı yapıĢtırıcı uygulama sırası 

Tutkalın yüzeylerde bıraktığı lekeler aseton yardımı ile temizlenebilir. Hızlı 

yapıĢtırıcılar 80 
0
 ye kadar dayanıklıdır. 130

0
den sonra yumuĢamaya baĢlarlar. Raf ömürleri 

açılmadan 12 aydır. 

 

 Tutkallama teknikleri 

 
Mobilya imalat sektöründe tutkallama teknikleri çeĢitlilik gösterir. Bu çeĢitlilik 

atölyenin imkânlarına, makine parkuruna, yapılan iĢin cinsine ve kullanılan tutkal türüne 

göre değiĢiklik gösterir. Tutkallama iĢleminin elde ya da makinede yapılması tutkallamanın 

kalitesini etkiler. Elde yapılan sıkma iĢleminde 2 kg/cm
2
lik bir basınç uygulanabilmesine 

karĢın makinede yapılan sıkıĢtırma iĢleminde 6 kg/cm
2
lik basınç uygulanabilir. Bu da 

tutkallamanın kalitesini doğrudan etkiler. 

 

Tutkallama iĢlemlerinde tutkallar iĢ parçalarına fırça, rulo, tutkal tarağı, tutkal sürme 

silindiri, tutkal sürme makineleri ya da uygun uç açıklığına sahip püskürtme tabancaları ile 

sürülür. Ġyi bir tutkallamanın yapılabilmesi için tutkallar hakkında bilinmesi gereken bazı 

hususlar vardır.  

Bunlar, kısaca Ģöyle sıralanabilir: 

 

 Adezyon kuvveti 

Tutkalın kendi molekülleri ile ağacın molekülleri arasında bir çekme gücü oluĢmalıdır. 

Yan yana duran iki cisim arasındaki çekme kuvvetine adezyon kuvveti denir. Adezyon 

kuvveti, yapıĢmayı sağlayan önemli etkenlerden biridir. YapıĢtırılan yüzey ne kadar 

düzgünse, adezyon kuvveti o kadar büyük olur.  

 

 Kohezyon kuvveti 

Tutkal sürülen parçalar belli bir süre sıkıĢtırılmalıdır. Ek yerindeki tutkal katmanı 

kuruyup sertleĢirken kendi molekülleri arasında yeterli bir çekme gücü oluĢmalıdır. Tutkal 

filminin sağlamlığı, kendi molekülleri arasındaki çekme gücüne bağlıdır. Bir cismin kendi 

molekülleri arasındaki çekiĢ kuvvetine kohezyon kuvveti denir. 

 

 Tutkal sıvısının akıcılığı (viskozite) 

Tutkal sıvısının az ya da çok akıcı olması tutkallamanın kalitesini etkiler. Sıcakta 

tutkal sıvılarının akıcılığı artar, soğukta azalır. Akıcılık 20˚C‟de ölçülmelidir. Bayatlayan 

tutkalın da akıcılığı azalır. Tutkalları süresi içinde tüketmek gerekir. Açık bırakılan PVA 
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tutkalları da içerisindeki sıvının buharlaĢması sonucu koyulaĢır. Bu nedene kapalı kaplar da 

muhafaza etmekte fayda vardır. 

 

 Tutkalın dinlenme süresi 

Bazı tutkalların elemanları birbirine karıĢtırıldıktan sonra bir süre bekletilmesi gerekir. 

Tutkalı oluĢturan katı ve sıvı maddelerin tam erimesi, olgunlaĢması için zorunlu olan 

bekleme süresine “dinlendirme süresi” denir. Dinlendirilen tutkal sıvısı eĢ yapılı hâle gelir. 

Kolay sürülür, gözeneklere iyi girer, sürüldüğü gereçle bağdaĢır ve iyi iliĢkiler kurar. 

 

 Tutkalın depolama süresi 

Tutkalı üretici firmadan satın alındıktan sonra tüketinceye kadar geçen süreye 

depolama süresi, bekletilme süresi denir. Bazı tutkalların raf ömrü çok uzun değildir. 

Tutkallar satın alınırken bu faktör göz önüne alınarak ihtiyaca göre satın alınmalıdır. 

Depolama süresini etkileyen faktörlerden biri de deponun ısı ve nem oranıdır. 

 

 Tutkalın tüketilme süresi 

Tutkal sıvısını dinlendirilip kullanılmaya hazır olduğu an ile beklemekten ötürü 

bayatlamaya baĢladığı an arasında geçen süredir. Kullanıma hazırlanan tutkalın kimyasal 

yapısı bir süre sonra değiĢmeye baĢlar. Zaman geçtikçe değiĢim önemli boyutlara ulaĢır. 

Tutkal sıvısı bu aĢamaya gelmeden kullanılıp tüketilmelidir. 

 

 Tutkalın açık zamanı 

Tutkalın iĢe sürüldüğü an ile sıkılması, preslenmesi gereken an arasındaki süredir. Bu 

süre tutkal çeĢitleri arasında ve üretici firmalar arasında farklılık gösterebilir. Bu yüzden 

üretici firmanın önerilerine uyulması gerekir. 

 

 SıkıĢtırma basıncı ve süresi 

SıkıĢtırma basıncı iyi bir tutkallama için önemli unsurlardandır. Genellikle 

makinelerde yapılan sıkıĢtırmalarda 6kg/cm
2
 elle yapılan sıkıĢtırmalarda 2kg/cm

2
lik bir 

basınç yeterli olmaktadır. SıkıĢtırma süresi olarak da üretici firmaların tavsiyelerine 

uyulması doğru olacaktır. 

 

Tüm bunların yanında tutkallama iĢlemini yaparken de dikkat edilmesi gereken bazı 

noktalar vardır. Bunlar da kısaca Ģöyle sıralanabilir: 

 

 YapıĢtırılacak parçalar yağsız ve tozsuz olmalıdır. 

 Ek yerleri birbirine iyi alıĢtırılmalıdır. 

 Tutkal açık zamanı geçmeden sıkılmalıdır. 

 Tutkal akıcılığı iyi ayarlanmalıdır. 

 Kenar ve ek yerlerinden taĢan tutkallar yüzeye bulaĢtırılmadan nemli bir 

bezle hafif kuruyunca düz kalemle yüzeyi çizmeden temizlenmelidir. 

 Kontak tutkalı ile yapılan yapıĢtırmada tutkal her iki yüzeye de 

sürülmelidir. 

 Tutkal sürülmeden önce tutkallama araçları (iĢkence, sıkma takozu 

vb.)hazırlanmalıdır. 

 Tutkallanan iĢ kuruma süresinden önce sökülmemelidir. 
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 Tutkallama iĢlemi tutkallamaya uygun sıcaklıktaki ortamda yapılmalıdır. 

 ĠĢkenceleri sökülen iĢ üzerinde bir gün geçmeden kesme, rendeleme gibi 

iĢlemler yapılmamalıdır. 

 Kullanılan tutkal ara sıra karıĢtırılmalı, tutkal kutusunun ağzı açık 

bırakılmamalıdır. 

 Tutkallama iĢlemi sonunda tutkal kapları ve sürme araçları 

temizlenmelidir. 

 

1.2. Cumba Kaplamasını Temizleme 
 

Tabla kenarlarına yapıĢtırılan cumba kaplama malzemelerinin fazlalıklarının 

temizlenmesi iĢin kalitesi açısından oldukça önem taĢır. Kenardaki ve yüzeydeki 

taĢkınlıkların iyi temizlenmemesi iĢin montajı sırasında çeĢitli olumsuzluklara neden olur. 

Bunun için temizleme iĢleminde yeteri kadar titiz davranılmalıdır. Temizleme iĢlemi 

kenarlara yapıĢtırılan kaplama gerece ve temizlemenin ne Ģekilde yapılacağına göre 

farklılıklar gösterir. Tercih edilen fazlalıkların her zaman makinelerde temizlenmesidir. 

 

ĠĢin cumbaları masif çıta ya da yapay gereçlerle kenar kaplama makinelerinde 

kaplanmıĢ ise bu makineler yapıĢtırma sırasında fazlalıkları otomatik olarak 

temizlemektedir. Ancak bazı makinelerin temizleme üniteleri bulunmamaktadır. Bu durumda 

kenarlara kaplanan masif çıtalar ve kalınlığı 0,40 mm‟ den kalın yapay gereçler daire testere 

ya da freze makineleri ile temizlenmelidir. 0,40 mm kalınlığındaki PVC esaslı kenar 

kaplama gereçleri keskin bir düz kalem yardımı ile temizlenebilir. 

 

 Cumba kaplamasının elde temizlenmesi 

 

Cumba kaplamalarının elde temizlenmesi tercih edilen bir yöntem olmamasına karĢın 

atölye imkânlarının elvermediği durumlarda uygulanır. Kenar kaplama malzemesi eğer masif 

çıta ise çıta baĢları keskin bir testere yardımı ile fazlalık bırakılmadan kesilir.  

 

Resim 1.29: Elde masif fazlalığı kesilmesi 

Kesim iĢleminin sonuna yaklaĢıldığı zaman testere üzerindeki baskının azaltılması 

çıtada oluĢabilecek kopmaları engeller. Daha sonra bilenmiĢ bir rende ile yüzeylerdeki 

fazlalıklar temizlenir. Bu aĢamada dikkat edilmesi gereken nokta rende tabanının tabla 
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üzerine tam basmasıdır. Parçanın dörtkenarı çıta kaplanacak ise karĢılıklı kenarların 

temizlenmesi bittikten sonra diğer kenarların yapıĢtırılması uygun olur. 

 

Resim 1.30: Elde PVC fazlalıklarının temizlenmesi 

Tabla kenarları ince (0,40 mm) PVC esaslı yapay gereçler ile kaplanmıĢ ise 

baĢlarındaki ve yüzeydeki fazlalıklar iyi bilenmiĢ geniĢ bir düz kalem ile temizlenir. 

Temizleme esnasında düz kalem ağzının tablaya tam basmasına ve yüzeye dalma 

yapmamasına özen gösterilmelidir. 

 

 Cumba kaplamalarının makinede temizlenmesi 

 

Masif çıta ile yapılan cumba kaplamalarının makinede temizleme iĢlemi genellikle 

daire testere makinelerinde ve freze makinelerinde yapılır. Daire testere makinesine bağlanan 

baĢ kesme kalıbı ile cumba kaplamalarının boyları kesilir.  

 

Resim 1.31: Daire testere ve freze makinelerinde masif çıta fazlalıklarının temizlenmesi 

Boyları kesilen tablalar yatay freze makinesine bağlanan kalıp ve sürücü robot yardımı 

ile yüzeylerinde oluĢan fazlalıklar temizlenir. Temizleme esnasında freze makinelerine 

takılan bıçakların özelliklerine göre tek taraflı ya da çift taraflı temizleme iĢlemi yapılabilir. 

Yine bıçağın özelliğine göre aynı zamanda parça kenarlarına radüs de açılabilir.  
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Resim 1.34:  Postforming de alt fazlalıkları temizleme 

Kenarlara yapay cumba kaplama malzemeleri yapıĢtırılmıĢ ise kenar kaplama 

makinelerinin birçoğu kenar fazlalıklarını kazıma ya da frezeleme yöntemiyle kendisi tabla 

makineden çıkmadan yapmaktadır. Postforming ya da softforming makineleri de bu 

makinelerdendir. 

 

1.3. Kenar ĠĢlemlerini Markalama 
 

Cumba kaplanması ve temizliği biten parçalara kenar iĢlemlerinin markalanması 

gerekir. Markalama iĢlemlerinin hassas olarak yapılması iĢin montajı açısından büyük önem 

taĢır. Burada kenar iĢlemlerinden kasıt kavela delikleri, minifiks delikleri ve tabla 

kenarlarına açılacak olan lambalardır. 

 

1.3.1. Kavela Deliklerinin Markalanması 
 

Kavela deliklerinin tabla kenarlarına markalanması titizlik gerektiren bir iĢlemdir. 

Düzgün markalaması yapılamayan bir kavela deliğinin hatalı delinmesi iĢin montajında 

olumsuzluklara yol açarak yapılan iĢin bozulmasına ve sağlam olmamasına neden olur. 

Markalama esnasında mutlaka ince uçlu bir kalem kullanılmalı, çizimler gönye ve niĢangeç 

yardımı ile yapılmalıdır. Kavela delikleri markalanırken kenarlardan uygun mesafeler 

alınmalıdır. Mesafenin kısa olması kavela çakma sırasında parçanın yarılmasına neden 

olacağı için kaveladan beklenen dayanımı azaltır.  

 

Resim 1.32:  Tabla cumbasına kavela deliği markalama 
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Kavela çapı ve sayısı belirlenirken kurallara uyulmalı iki kavela arasındaki mesafenin 

20 cm‟yi geçmemesine dikkat edilmelidir. Cumbadan çakılacak kavelanın tabla içine 

gireceği mesafe tabla kalınlığının 1,5- 2 katı olmasına, kavela çapının ise parça kalınlığının 

yarısından fazla olmamasına özen gösterilmelidir. 

 

1.3.2. Minifiks Deliklerinin Markalanması 

 
Merkezden kaçırılmıĢ noktaların meydana getirdiği kavisli bir çizgiden oluĢan 

silindirik bir elemanın bir ucu vidalı, diğer ucu özel form ve Ģekilli bir baĢka elemanı sıkması 

esasına göre çalıĢan, oksidasyona karĢı korunmuĢ metalden yapılan bağlantı elamanıdır. 

 

Bu bağlantı elemanları kayıtla tabla arasında, raf bağlantılarında, tabla köĢe 

birleĢtirmelerinde ve benzeri yerlerde kullanılır. Silindirik ve eksantrik bağlantı elemanları 

dönüĢümlü veya dönüĢümsüz birleĢtirme yapabileceği gibi tutkallı birleĢtirmeyi de takviye 

edici olarak kullanılır. 

 

Bağlantı elemanı düz tornavida, yıldız tornavida veya alyan anahtar ile sıkılır. 

Eksantrik bağlantı elemanı, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm veya 29 mm kalınlıktaki 

panellerden itibaren kullanılır. Tabla kısa kenarlarına istenilen mesafeden mil deliği için çapı 

8 mm olan parça kalınlığının yarısından 34 mm derinliğinde bir delik markalanır. Markalama 

iĢlemi gönye ve niĢangeç yardımı ile yapılabildiği gibi minifiks markalama kalıbı ile de 

yapılabilir. 

 

1.3.3. Lamba Yerlerinin Markalanması  
 

Kenar kaplama iĢlemleri biten parçalara lamba açılması genellikle arkalık parçalarının 

kenarlardan görünmemesi için yapılır. Bunun için yan ve alt üst parçalar uygun bir tezgâha 

alınır. Lamba geniĢliği parça kalınlığının 2/3 ü kadar olmalıdır. Lamba derinliği ise lamba 

içerisine oturtulacak arkalık parçasının kalınlığı ya da 1 mm fazlası kadar markalanır. 

 

1.4. Makinede Delik Delme 
 

Makinede tabla kenarlarına delik delme iĢlemleri yatay delik makinelerinde, çoklu 

delik makinelerinde ya da özel kavela makineleri ile elde delinir. Delik delme iĢlemlerinin 

çoklu delik makinelerinde yapılması delik merkezlerinin kaymasını engeller. 

 

 Yatay delik makinesinde delik delmek 

 

Kenarlarına delik markası yapılmıĢ tabla makine tablasına sipere tam dayanacak 

Ģekilde konularak sıkma volanı ile sıkılır.  
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Resim 1.33:  Postforming de alt fazlalıkları temizleme 

Matkap yüksekliği marka çizgilerine göre ayarlanır. Delik derinliği derinlik ayarı 

yapıldıktan sonra makinenin Ģalteri açılır. Matkap ucu markalanmıĢ delik merkezine 

getirilerek delme iĢlemine baĢlanır. Delme iĢlemi bittikten sonra diğer deliklerin delinmesi 

için tabla kaydırılarak aynı iĢlem tekrarlanır. 

 

 Özel kavela matkabı ile delik delmek 

 

Özel kesme makinesi ile piyasada bisküvi kavela diye tabir edilen yabancı çıtaları 

açan makinelerdir.  Bu matkaplar ile elde kiniĢ yuvaları açılabilmektedir.  

 

Resim 1.34: Bisküvi kavela deliği delme 

 

Resim 1.35: Bisküvi kavela çeĢitleri 
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Resim 1.36: Bisküvi kavela iĢlem basamakları 

 

Resim 1.37: Bisküvi kavela iĢlem basamakları 

Makine özellikle büyük tablaların köĢelerinin birleĢtirilmesinde pratik olarak 

kullanılmaktadır.  

 

1.5. Makinede Lamba Açma 
 

Tabla kenarlarına lamba açma iĢlemi lamanın özelliğine göre daire testere 

makinelerinde, yatay freze makinelerinde ya da dikey freze makinelerinde açılabilir. Lamba 

tabla kenarına bütünüyle açılmayacak ise dikey freze makinelerinde bir seferde açılması 

tercih edilir. Tabla kenarlarına bütün olarak açılacak lambalar yatay freze makinelerinde 

sürücü robot yardımıyla açılır.  

 

Resim 1.38: Freze makinasının lamba açmak için ayarlanması 
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Öncelikle freze makinesine lambaya uygun bıçak takılır. Lamba derinliği bıçak 

yüksekliği ile lamba geniĢliği ise siper yardımı ile ayarlanır. Tabla makine siperine ve üst 

tablaya tam olarak dayanarak bıçakların kesme yönünde ilerletilir. Tablanın istenilen kısmına 

lamba açıldıktan sonra tabla makineden alınarak uygun yere istiflenir. Makinede çalıĢırken 

ellerimizin bıçaklara güvenli mesafede olması oluĢabilecek kazaları engelleyecektir.  

 

 

 

 

 



 

28 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
Elde masifleme uygulaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Daire testere makinesinde ihtiyacınız kadar 

masif çıta kesiniz. 

 

 Makineye uygun testere takınız. 

 Testere yüksekliğini kesilen parça 

kalınlığından birkaç mm. yukarı 

kaldırınız. 

 Malzemeyi itinalı kullanınız. 

 Masiflenecek tablaya ve masif çıtaya yeteri 

kadar tutkal sürünüz. 

 

 Tutkal sürmeye baĢlamadan önce 

yeteri kadar ve uygun boyda 

iĢkenceyi hazırda bulundurunuz. 

 Mesleğinizle ilgili etik kurallara 

uygun davranınız. 

 Ġlk iĢkenceyi bir baĢtan ortalayarak sıkınız. 

 

 ĠĢkence iyi ortalanmazsa masifin bir 

tarafı açık kalır veya iyi yapıĢmaz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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 Diğer kenardan ve ortadan da uygun 

aralıklarla iĢkence sıkınız. 

 

 ĠĢkence aralıklarını masif kalınlığına 

göre ayarlayınız ve tam sıkma 

sağlayınız. 

 Yeterli kuruma süresi sonunda iĢkenceleri 

söküp masif fazlalıklarını kesiniz. 

 

 Masifi tabla kenarına tam teğet ver 

dik olarak kesiniz.  

 Masif fazlalıklarını tabla yüzeyi ile aynı 

seviyeye gelinceye kadar rendeleyiniz. 

 

 Masif fazlalıklarını rendelerken 

dikkatli olunuz. 

 Masifin tabla seviyesinden düĢük 

olması kenarların açık kalmasına, 

aksi durumda ise pres masif çıtaya 

basacağı için kaplamanın 

yapıĢmayacağını aklınızdan 

çıkarmayınız. 
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 Rendelemeye baĢlarken rende tabanını 

tablaya tam oturtunuz.   

 

 Masifi rendelerken ne kadar dikkat 

ederseniz iĢinizin o kadar düzgün 

olacağını unutmayınız.  

 Rendelerken tabla çıkıĢında rende tabanını 

tablaya tam oturtunuz. 

 

 Bu iĢlemden sonra masiflenecek 

diğer kenarlarda aynı iĢlemi 

tekrarlayınız. 

 



 

31 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
 

Makinede masifleme uygulaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Masifleme makinesi tutkal kazanına 

yeteri kadar tutkal koyunuz. 

 

 Isınıp soğuyan tutkal yapıĢtırma özelliği 

zayıflayacağı için gereğinden fazla tutkal 

eritmeyiniz.   

 Ana Ģalteri açıp gerekli ısı ayarlarını 

yapıp tutkalın erimesini bekleyiniz. 

 

 Makine ayarlanan sıcaklığa kadar ısınıp 

kırmızı ikaz lambalarının sönmesini 

bekleyiniz. 

 Masifleme makinesi tablası üzerine 

masiflerinizi yerleĢtiriniz.   

 

 Masif boylarını tabla boylarından biraz 

büyük kesiniz.    

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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 Masif yapılacak tablayı makine 

siperine dayayarak yürüyen palet 

üzerine yerleĢtiriniz. 

 

 Parmaklarınızın iĢ parçası ile palet 

arasında kalmamasına dikkat ediniz. 

 Masifi yapıĢan iĢ parçasını arka 

taraftan alınız. 

 

 Makinede masif fazlalıklarını temizlemek 

için alt ve üst bıçaklar varsa tablaya 

dalmamalarına dikkat ediniz. 

 ÇalıĢtığınız makine masif fazlalıklarını 

kesmiyorsa daire testerede kesiniz. 

 

 Masif fazlalıklarını tabla kenarına tam 

paralel kesmeye özen gösteriniz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 

 

Elle cumba kaplama uygulaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 YapıĢtırılacak kenardan birkaç cm uzun 

kendinden tutkallı kenar bandı kesiniz. 

 

 ĠĢ kıyafetinizi giyiniz. 

 Kenar bandını ısıtıp tutkalı eritmek için 

ütünüzü hazırlayınız. 

 Kenar bandını tabla kenarına ortalayarak 

oturtunuz. Yeteri kadar ısınan ütüyü bant 

üzerinde gezdirerek altıdaki tutkalın 

eriyerek yapıĢmasını sağlayınız. 

 

 Çevreyi koruma konusunda duyarlı 

olunuz. 

 Ütünün çok ısınması ya da aynı yerde 

uzun süre tutulması bandın yanmasına 

neden olur. 

 Ütüyle yapıĢtırma ardından nemli bir 

bezle soğutma yapılması bandın 

soyulmasını engeller. 

 Kontrast oluĢturmak için aynı iĢlem 

sırasıyla farklı renkleri yapıĢtırınız. 

 

 Ütünün kısa süreli bastırılması da 

tutkalın erimemesine dolayısıyla 

bandın yapıĢmamasına neden olur. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
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 Ġnce diĢli bir eğeyi tam kenara 5 0lik bir 

acıyla ve sürekli içe doğru sürerek 

fazlalıkları temizleyiniz.  

 

 Eğeyi devamlı ileri sürterek çalıĢınız. 

Geri çekerek çalıĢırsanız kenar 

kaplamasında kırılmalar olur. 

Temizleme iĢi keskin bir düz kalem il 

de yapılabilir. 

 Eğelenen kenarı ince zımpara ile içe 

doğru pahlı zımparalayınız.  

 

 Zımpara yapılmazsa sürtünmelerde 

kırılmalar olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-4 
Makine ile kenar kaplama uygulaması yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢinize uygun cumba yapıĢtırma bandını 

makine tablası üzerindeki yerine takınız.  

 

 Makinenizde boy fazlalıklarını kesme 

ünitesi yoksa bandınızın boyunu tabla 

boyundan 5-10 cm uzun keserek teker 

teker makineye veriniz. 

 Hareketli palet üzerinde iĢ parçası 

ilerlerken tutkalın sürülüp baskı 

silindirlerinin bandı yapıĢtırıp 

yapıĢtırmadığını gözleyiniz.  

 

 YapıĢma iĢlemi hatalı çıkıyorsa makine 

ayarları iyi yapılmamıĢ demektir, 

gözden geçiriniz. 

 Cumbasına kenar bandı yapıĢan tablayı 

makine çıkıĢından alarak diğer kenar 

veya diğer tablalara geçiniz.  

 

 Önce uzun sonra kısa kenarları 

yapıĢtırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-4 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-5 
Softforming cumba kaplama makinesiyle cumba kaplama uygulaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Önceden kenarına kordon açılmıĢ tabla 

yüzey ve kenarlarına tutkal püskürtünüz.  

 

 Püskürtme iĢlemini 1,8 mm uç açıklığı 

olan normal püskürtme tabancası ile 

yaparak bir süre dinlenmeye bırakınız. 

 Tutkallı tabla üzerine laminandı kıvırma 

payını bırakarak yapıĢtırınız. 

 

 YapıĢtırma iĢlemini bu iĢ için imal 

edilmiĢ roller preslerde yapınız.  

 Makineden geçerken laminantın kıvrılıp 

yapıĢmasını sağlayınız. 

 

 Isıtma grubundan geçerek bükülmesi 

kolaylaĢan laminantın silikon baskı 

silindirleriyle kordona göre bastırılıp 

yapıĢmasını gözlemleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-5 
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 Laminant fazlalığını temizlemek için top 

bıçak yüksekliğini ayarlayınız. 

 

 Baskıdan kurtulan ve kordona göre 

90˚kıvrılıp yapıĢan laminantın alt 

fazlalığı temizlenmesi için top bıçağa 

gidiĢini gözlemleyiniz. 

 Alt fazlalığı temizlenen laminant ile tabla 

seviyesini kontrol ediniz. 

 

 Top bıçak yüksekliğini ayarlayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Masifleyeceğiniz tablayı masif kalınlıklarını da hesaplayarak 

ölçülendirdiniz mi? 

  

2. ĠĢkence ile masifleme yapacaksanız iĢinize yeteri kadar uygun 

büyüklükteki iĢkenceleri hazırladınız mı?   

  

3. Tabla kenarına ve çıtaya tutkal sürüp çıtayı kenarlardan eĢit 

taĢacak Ģekilde sıktınız mı? 

  

4. Tutkalın kuruma süresi kadar bekleyip iĢkenceleri söktünüz mü?  
  

5. Masif fazlalıklarını kestiniz mi? 
  

6. Masif yapıĢtırılan tablayı iĢ tezgâhına bağlayıp masif 

fazlalıklarını rendelediniz mi?  

  

7. Masifleme makinesine iĢinize yetecek kadar tutkal koydunuz mu?   
  

8. Masif boylarını tabla boyundan 5–10 cm uzun bıraktınız mı?    

9. Makine ana Ģalterini açıp tutkalın erimesi için gerekli ısı ayarını 

yaptınız mı? 

  

10. YapıĢtırılacak masifi ve iĢ parçasını makine tablası üzerine 

yerleĢtirdiniz mi? 

  

11. Makine yeterli derece de ısınınca diğer hareket motorlarını da 

açıp tabla kenarına masif yapıĢtırma iĢlemini gerçekleĢtirdiniz 

mi?   

  

12. Makine de çalıĢma kurallarına uydunuz mu? 
  

13. ÇalıĢma sırasında kol ağızları lastikli iĢ önlüğü giydiniz mi? 
  

14. Mesleğinizle ilgili etik kurallara uygun davrandınız mı?   

15. Masifleme iĢleminin hatasız olup olmadığını kontrol ettiniz mi?      

16. ÇalıĢma iĢleminiz bitince makinenin günlük bakımını yaptınız 

mı? 
  

17. Cumba kapama bantlarının hangi malzemelerden yapıldığını 

öğrendiniz mi? 

  

18. Cumba kaplama bantlarının kullanıldığı yerleri öğrendiniz mi? 
  

19. Elde ütüyle cumba kaplama uygulaması yapabildiniz mi? 
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20. Kenar kaplama makineleriyle düz kenarlara kenar bandı kaplama 

uygulaması yaptınız mı? 

  

21. Kenar kaplama makineleriyle iç bükey ve diĢ bükey kenarlara 

ahĢap veya PVC bant yapıĢtırma uygulaması yaptınız mı? 

  

22. Softforming makineleriyle cumba kaplama iĢlemi yaptınız mı? 
  

23. Cumba kaplama iĢlemlerini yapıktan sonra kaplama fazlalıklarını 

ince diĢli eğelerle temizlediniz mi? 

  

24. Cumba kaplama iĢlemlerini yapıktan sonra kaplama fazlalıklarını 

rende tığı ile temizlediniz mi? 

  

25. Cumba kaplama iĢlemlerini yapıktan sonra kaplama fazlalıklarını 

düz kalem ile temizlediniz mi? 

  

26. Mesleğinizle ilgili çalıĢma güvenliği kurallarına uygun 

davrandınız mı? 

  

27. Makine yağlama noktalarını düzenli olarak yağladınız mı?   

28. Makine bakım ve temizliğini periyodik olarak yaptınız mı?   

 

 

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 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (….) Her türlü keresteden kesilen ince çıtalara masif denir.  

2. (….) Masif yapıĢtırmanın nedenlerinden biri de tabla kenarlarının sağlamlığını 

artırmaktır.   

3. (….) Masif yapıĢtırarak tabla kenarlarının nemden olumsuz etkilenmesi önlenir.  

4. (….) Tabla kenarlarına yapıĢtırılan masiflerde kalınlık önemli değildir.  

5. (….) Maliyeti düĢürmek için masif yerine ahĢap veya PVC kenar bantları da kullanılır.  

6. (….) Kenar bantları ile de masif kadar iyi sonuç alınır.  

7. (….) Masifler çiviler ile de doğrudan çakılabilir.   

8. (….) Seri üretimde masifleme iĢlemi masifleme makineleri ile yapılır.  

9. (….) Elle masifleme de daha çok pahlı kiniĢli çıtalar kullanılır.  

10. (….) Mobilya ve iç mekân tasarımında çeĢitli gereçleri birbirine yapıĢtırmak için 

kullanılan malzemeye yapıĢtırıcı denir.  

11. (….) Yan yana duran iki cismin molekülleri arasındaki çekme kuvvetine adezyon 

kuvveti denir.  

12. (….) Herhangi bir cismin kendi molekülleri arasındaki çekme kuvvetine kohezyon 

kuvveti denir.  

13. (….) Tutkallarda depolama süresi önemli değildir.  

14. (….) Tutkalın iĢe sürüldüğü an ile sıkılması, preslenmesi gereken an arasındaki süreye 

tutkalın açık zamanı denir.   

15. (….) AhĢap teknolojisi alanında çift kompenantlı tutkallar kullanılmaz.  

16. (….) Kalınlıkları 0,4 mm ile 3 mm arasında değiĢen ahĢap, kâğıt veya PVC esaslı 

Ģeritlere cumba kaplama bantları denir.  

17. (….) Melamin kenar bantları kâğıt esaslı bir kenar kaplama malzemesidir. 

18. (….) 1,5 mm‟den kalın PVC kenar bantları genellikle tutkalsız olarak üretilir.   

19. (….) Cumba kaplama bantları yonga levhaların kenarlarının kaplanmasında 

kullanılmaz.   

20. (….) Cumba kaplama bantları sadece makinelerle yapıĢtırılabilir.  

21. (….) Cumba kaplama makinelerinde düz ve kavisli kenarlara bant yapıĢtırılabilir.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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22. (….) Tabla kenarlarına önceden açılmıĢ kenar profillerine PVC yapıĢtıran makinelere 

kenar yapıĢtırma makinesi denir.  

23. (….) Yüzeylere yapıĢtırılmıĢ laminantları 90˚-180˚ döndürerek tabla kenarlarına 

yapıĢtıran makinelere Softforming makineleri denir.  

24. (….) Cumba kaplama makinelerinde PVC tutkallar kullanılmaz.  

25. (….) Bant ve laminant fazlalıkları maket bıçaklarıyla temizlenir. 

 

 

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 
 

 

 

 

 

Düzgün ölçü ve gönyesinde, tekniğine uygun olarak tablaya yüzey iĢlemleri 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevremizde çalıĢan atölyelerde tabla yüzeylerine yapılan iĢlemleri araĢtırınız. 

 Tabla yüzeylerine iĢlem yapmada kullanılan makineleri araĢtırınız.  

 Ġnceleme ve araĢtırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

 

2. YÜZEY ĠġLEMLERĠ YAPMAK 
 

2.1. Yüzey Kaplaması Hazırlamak 
 

Mobilya ve iç mekân tasarımı alanında yapılan iĢlerin bir kısmı yüzey kaplamaları 

hazırlanmıĢ olarak piyasaya sürülen malzemelerden yapılır.(sunta lam, MDF lam gibi) Bu tür 

malzemelerin kullanıldığı iĢlerde yüzey kaplaması hazırlamak gerekmez. Ancak bazı iĢlerde 

tabla yüzeylerinin atölye ortamında kaplanması gerekir. Tabla yüzeylerine doğal kaplama 

gereçleri ya da yapay gereçler kaplanacağı zaman kaplamaların özelliklerinin iyi bilinmesi 

ve ona göre iĢçilik sarf edilmesi gerekir. 

 

Günümüzde atölye ortamında yüzey kaplama iĢlemleri en çok ahĢap kaplamalar ile 

yapılmaktadır. Bu kaplama iĢlemi için kaplamaların cinsinin özelliklerinin ve çeĢitlerinin iyi 

bilinmesi gerekir. 

 

2.1.1. Ağaç Kaplamaların Hazırlanması 
 

 Tanımı 

 

Soyma, kesme (dilme) ve biçme yöntemlerinden biriyle elde edilen kalınlığı 0,6–1,2 

mm arasında değiĢen muhtelif en ve boydaki ince ağaç levhalara kaplama denir. Kaplama 

elde etmede yöntemin seçimi kaplama elde edilecek tomruğun boyutlarına, kullanılacağı 

yere, arzu edilen kaplama desenine ve ağacın cinsine göre değiĢir. Büyük çaplı tomruklar ve 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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köklerden genellikle kesme, küçük çaplı tomruklar ve kontrplak üretiminde kullanılacak 

kaplamalar ise soyma yöntemi ile elde edilir. 
 

Özellikle kaliteli mobilya yapımında kullanılacak kaplamaların renk ve desenlerinin 

güzel olması gerekir. Ayrıca yüzeyleri düzgün ve kalınlıkları kusursuz olmalıdır. Üstün 

kaliteli kaplama elde etmek ancak kaliteli kereste ve kaplama makinesiyle mümkündür. 

Kaplamalı tomruk veya kalasta budaklar, çatlaklıklar, renklenme ve çürüklük gibi kusurların 

bulunması kaplamanın kalitesini düĢürür ve fireyi artırır. Bu konular kaplama elde etme ile 

ilgili olmasına rağmen kullanıcı tarafından bilinmesinde de fayda vardır. 

 

Resim 2.1: Kaplama elde etmeye uygun bir tomruk 

Bir tomruktan elde edilen kaplamalar bu Ģekilde paketlenip hepsi birlikte ambalaj 

yapılırsa buna “bilye” denir. Bir bilyede aynı veya benzer renk ve desende çok sayıda 

kaplama ve birçok paket bulunduğundan bilye hâlindeki kaplamalar değiĢik renk ve 

desendeki paketlerdeki kaplamalardan daha kıymetlidir. Çünkü bunlarla çok geniĢ yüzeyler 

benzer renk ve desende kaplanabilir. Bilyedeki kaplama miktarı tomruk çapına ve boyuna 

orantılı olarak artar veya azalır. Birbirine benzer renk ve desendeki birkaç bilyenin birlikte 

istiflenmesiyle elde edilen kaplama yığınına “palet” denir. 

 

Kaplamalar ağaçtan elde edildikleri yere göre gövde kaplamaları, kök kaplamaları, ur 

kaplama olarak sınıflandırılır. 

 

Ayrıca kalınlıkları 1-5 mm arasında değiĢen kaplamalara da “papel kaplama” adı 

verilir. Bu tür kaplamalar tabla yüzeylerinin kaplanmasında kullanılmaz. Genellikle 

kontrplak yapımında ve yat sanayinde kullanılır. 

 

Kaplamalar elde ediliĢ yöntemlerine göre biçme yöntemiyle elde edilen kaplamalar, 

kesme (dilme) yöntemiyle elde edilen kaplamalar, soyma yöntemiyle elde edilen kaplamalar 

olarak sınıflandırılır. 
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 Biçme yöntemi ile kaplama elde etme 

Özel katarak makineleri ile biçilerek elde edilen kaplamalardır. Kalınlıkları 1-1,2 mm 

arasında değiĢir. Bu Ģekilde kaplama elde etmek için kuru keresteler katarak makinelerine 

bağlanır. Otomatik bir Ģekilde ilerleyen tomruk testereler yardımı ile biçilir. Bu yöntem çok 

fireli olduğu için tercih edilen bir yöntem olmamasına karĢın yumuĢatılınca rengi bozulan 

değerli ağaçların kaplamalarının elde edilmesinde güvenilir bir yöntemdir. 

 

ġekil 2.1: Biçme yöntemi ile kaplama elde etme 

Biçme yöntemiyle elde edilen kaplamaların özellikleri: 

 Kereste yumuĢatılmadığı için ağaç doğal rengini ve özelliğini korur. 

 Kaplama yüzeylerinde çatlama olmaz. 

 Her türlü ağaçtan kaplama kesilebilir. 

 Kaplamalar kalın olduğu için tutkalın yüzeye çıkma olasılığı azdır. 

 Bu yöntemle ℅100-℅ 200 fire verir ve pahalıya mal olur. 

 Bu yöntemle kesme yöntemindeki kadar ince kaplama elde edilemez. 

 Bu yöntemle elde edilen kaplamalarla simetrik desenler oluĢturmak zordur. 

 

 Kesme(dilme) yöntemi ile kaplama elde etme 

Özel kesme makineleri ile kesilerek elde edilen kalınlıkları 0,6-1,2 mm olan 

kaplamalardır. Bu yöntemle kaplama elde edilecek tomruklar fabrikanın özel havuzlarında 

bekletilir. Daha sonra kenarları alınan tomruklar 90
0
deki su ve buhar odalarına alınır.  

 

Resim 2.2: Kenarları alınan havuza konacak tomruklar 
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Bu odalarda 3-4 gün bekletilen tomruklar odalardan çıkartılarak dıĢarıda bir gün daha 

bekletildikten sonra makineye bağlanır. Kaplama kalınlığı ayarlanır. Kaplama kesme 

makinelerinde tomruk sabit olarak durur. Tomruk uzunluğundaki bıçağın ileri gitmesiyle 

istenilen kalınlıkta kaplama levhası kesilir. Bıçak geri geldiğinde kaplama kalınlığı kadar 

aĢağı inerek aynı iĢlemi tekrarlar. 

 

Resim 2.3: Kesilen kaplamaların sırayla makineden alınması 

Bu Ģekilde kesilen kaplamalar aynı kesim sırası ile kurutma bandına verilir.  

 

Resim 2.4: Kaplamaların kurutma bandına verilmesi 

Kurutulan kaplamalar sırası bozulmadan banttan alınır. Kurutma fırınından çıkan 

kaplamalar 24‟lü ya da 32‟li paketler hâlinde bağlanır. 

 

Resim 2.5: Kaplamaların kurutma bandından alınması 
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Bir gün bekletilen kaplamaların en ve boyları kesilerek iki baĢlarından bağlanır. En 

üstteki kaplama üzerine hangi paletin hangi bilyesinin kaçıncı paketi olduğunu gösteren 

etiket yapıĢtırılır. 

 

Resim 2.6: Kaplama etiketi 

Kesme yöntemiyle elde edilen kaplamaların özellikleri: 

 Çok az fire verdiği için ucuza mal olur. 

 Ġstenen kalınlıkta kaplama elde edilebilir. 

 Renk ve desen beraberliği olduğu için simetrik desenler elde edilebilir. 

 YumuĢatma sırasında bazı ağaçların doğal rengi değiĢir. 

 Kaplama elde edilirken kıvrıldığı için alt yüzde çatlaklıklar oluĢur. 

 Ġnce kaplama elde edildiği için presleme sırasında yüzeye tutkal çıkabilir. 

 

 Soyma yöntemi ile kaplama elde etme 

Özel soyma makineleri ile soyularak elde edilen kaplamalara soyma kaplama adı 

verilir. Bu yöntemle kaplama elde edilecek tomruklar da kesme yönteminde olduğu gibi 

sıcak su ve buhar odalarına konularak yumuĢatılır. 

 

Resim 2.7: Kaplama soyma makinesi (küçük tip) 

Soyma yöntemiyle iki türlü kaplama soyulur. Birinci yöntemle kontrplak üretiminde 

kullanılmak üzere “papel kaplama” denen kalın kaplamalar soyma makinesinin puntoları 

arasına bağlanan tomruktan çepeçevre soyularak elde edilir. Vinçle kaldırılan tomruk 

merkezlenerek soyma makinesine bağlanır ve çapı 8–10 cm kalıncaya kadar soyulur. 

Tomruk boyu eninde çok uzun kaplama elde edilebilir. Ġkinci yöntemde ise önce tomruklar 

eksenden ikiye bölünür. Kancalarla birbirine bağlanır, çatlamaması için etrafına emper sarılır 
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ve buhar odalarında yumuĢatıldıktan sonra yarım tomruk dıĢtan içe doğru farklı bir soyma 

makinesine bağlanarak soyulur.  

 

Resim 2.8: Ġkiye bölünen tomruk 

DıĢ odundan iç oduna doğru kaplama elde edildiği için özellikle kayın için tercih 

edilen açık renkli geniĢ kaplamalar elde etmeye uygun bir yöntemdir. 

 

Bu yöntemlerden biriyle elde edilen kaplamalar farklı iĢlemlerden geçirilerek ve 

bilgisayarda renklendirilerek elde edilmiĢ değiĢik renk ve desende kaplamaları da piyasada 

bulmak mümkündür. Bu yöntemle elde edilen kaplamalarda doğal desenlere yakın desende 

ve ağaç da olmayan renklerde, zengin görüntülü freze ve hareli kaplamalar bulmak 

mümkündür. 

 

Soyma yöntemiyle elde edilen kaplamaların özellikleri: 

 Kontrplak üretimine uygun ölçülerde kaplama elde edililir. 

 Soyma makinesindeki bıçak uzunluğu kadar geniĢlikte çok uzun kaplama elde 

edilebilir. 

 Sadece tomruğun ortasından 8-10 cm fire verdiği için ucuza mal olur. 

 YumuĢatma anında bazı ağaçların doğal rengi değiĢir. 

 Kaplamalar soyulurken rulo hâlinde kıvrıldığı için düzeltilince iç kısımda 

çatlaklıklar oluĢur. 

 Desen beraberliği ve simetrik Ģekil elde edilemez. 

 Bu yöntemle elde edilen kaplamalar daha kırılgandır. 

 

 Kaplamaların depolanması 

Paketlenen kaplamalar yatay vaziyette bilye, bilye depolara kaldırılır. Kaplama 

depolarının loĢ, güneĢ almayan, hava akımı olmayan, serin yerler olmasına özen gösterilir. 

 

Resim 2.9: Kaplamaların depolanması 
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Resim 2.10: Kök kaplamaların depolanması 

Bazen bu da yeterli görülmez ve bilyelerin üzerleri genellikle siyah örtülerle örtülerek 

hava alıp bozulmamaları sağlanır. Kaplamalar m² olarak satıĢa sunulur. Toptan satıĢlarda 

“bilye” perakende satıĢlarda ise “paket” esas alınır. 

 

 Kaplama eklenmesi 

Kaplamalar genellikle büyük ölçülerde tek baĢına kullanılmaz. Kaplama levhaları yan 

yana eklenerek kaplanacak tabla geniĢliğinden birkaç santimetre geniĢ olarak hazırlanır.  

 

Resim 2.11: Kaplamaların dikilmesi 

Kaplamaların boy yönünde eklenmesi tercih edilmez. Ancak değiĢik desenler elde 

edebilmek için kök kaplamalar boy yönünde eklenebilir. 

 

Resim 2.12: Kök kaplama deseni 
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Kaplamaların yan yana alıĢtırılabilmesi için kenarlarının düzgün olması gerekir. Aksi 

takdirde preslenen kaplamaların aralarında açıklıklar meydana gelir ki bu istenmeyen bir 

durumdur. Kaplama kesme ve alıĢtırma iĢlemi değiĢik Ģekillerde yapılabilir. Bunlar: 

 

 Kaplama testeresiyle 

 Kaplama kesme aygıtı ile 

 Planya makineleri ile 

 Kaplama kesme makineleri ile 

 Giyotin makineleri ile 

 

Kaplama kesme iĢlemi en basit olarak kaplama testereleri ile yapılır. Bunun için 

gerekli olan iyi bilenmiĢ bir kaplama testeresi ve kaplama boyundan 5-10 cm daha uzun bir 

mastardır. Kaplamanın kesilecek kısmı iĢaretlendikten sonra mastar iĢaretli yerlere konularak 

kesim iĢlemi gerçekleĢtirilir.  

 

Resim 2.13: Kaplama testeresi 

Kaplama boyunun fazla olması kesimin düzgünlüğünü azaltabilir. Bundan dolayı uzun 

boylu kaplamaların kenarlarının kesme iĢlemi kaplama kesme aygıtı denilen aletle 

yapılmalıdır. Bu aletin özelliği kesme iĢlemini yapan ağzın jilet ya da maket bıçağı ağzından 

oluĢmasıdır. Mastara dayanan kesme aygıtı ile bir defada kesilen kaplamanın kenarı düzgün 

olarak çıkar. Burada dikkat edilmesi gerekilen önemli bir husus da mastarın düzgünlüğüdür.  

 

Resim 2.14: Kesme aygıtı ile kaplama kesme 
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Kaplama alıĢtırma iĢlemi bu aletlerin yanı sıra planya makinesi ile de yapılabilir. Bu 

iĢlem için kaplama paketi iki tabla arasına küçük iĢkenceler ile sıkılır. Daha sonra masif 

parça cumbası planya ediliyormuĢ gibi düzeltilir. Daha sonra iĢkenceler açılarak paket 

kaplama tezgâh üzerine alınır. Kaplama kenarlarının düzeltilmesinde kullanılan bir değiĢik 

yöntem de kaplama kesme makineleri ve giyotin makaslardır. Her iki makinede de kaplama 

paketi makine tablasına konur. Kesilecek kısım ayarlandıktan sonra makine çalıĢtırılır ve 

kesim iĢlemi gerçekleĢtirilir.  

 

Resim 2.15: Kaplama kesme makinesi-giyotin makas 

Kaplama kenarlarının düzeltilmesinden sonra kaplama alıĢtırma iĢlemine geçilir. 

Kaplama alıĢtırma iĢleminden kasıt kaplama levhalarının yan yana eklenmesidir.  

 

Resim 2.16: Kaplamaların bantlanması 

Bu iĢlem elde özel olarak üretilmiĢ kâğıt bantlar ile yapılabildiği gibi alıĢtırılan 

kaplamaların yüzeye preslenmesinden sonra bant temizliğinden ve tutkal izlerinin 

temizlenmesinden kaçınmak için kaplama dikiĢ makineleri ile de yapılabilir.  

 

Kaplama dikiĢ makineleri yan yana getirilen iki kaplama plakasını tutkal esaslı ipiyle 

zikzak olarak birbirine yapıĢtırır. Bu makinelerin en büyük avantajı dikiĢ iĢleminde 

kullanılan ipliğin zımpara sırasında az bırakmadan temizlenebilmesidir.  
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Resim 2.17: Kaplama ekleme (dikiĢ) makinesi 

Kaplamalar hazırlanırken kenarlarının düzgün hazırlanarak yapıĢtırılmasının yanında 

dikkat edilmesi gereken bazı çalıĢma kuralları da vardır. Renk ve desen beraberliğinin 

sağlanması, tabla yüzeyinin uyumlu oranda bölünmesi, uygun renk ve desende kaplama 

seçilmesi bu kurallardan bazılarıdır. Bir mobilya takımında aynı cins kaplama kullanılacak 

ise bütün kaplamaların aynı paketten alınıp kullanılması gerekir. Bir mekânın düzenlenmesi 

söz konusu ise kaplamaların aynı bilyeden olması gerekir. Aynı paketten alınan kaplamalar 

sırası ĢaĢırtılmadan bir düz bir ters olarak eklenmelidir. Bu Ģekilde simetri sağlanabilir. 

 

Son yıllarda kaplama sektörü de büyük geliĢme göstermektedir. Kaplamalar 

ağaçlardan freze desenli olarak elde edilmekte özel makineler ile istenilen ölçülerde yan 

yana eklenerek piyasaya sürülmektedir. Bu kaplamalar özellikle kapı yapımında kullanılmak 

üzere tercih edilmektedir. 

 

2.1.2. Suni Kaplamaların Hazırlanması 
 

 Tanımı 

 

Suni kaplamalar adından da anlaĢılacağı üzere yapay gereçlerden elde dilen 

kaplamalardır. Üretici firmaların değiĢik isimler altında piyasaya sürdüğü sunu kaplamalar 

Ģunlardır: 

 

 PVC yüzey kaplamaları 

 Laminant yüzey kaplamaları 

 Melamin yüzey kaplamaları 

 

 PVC yüzey kaplamaları 

o Kalınlığı 0,2–1 mm arasında değiĢen ısı ve basınç etkisiyle yapıĢan 

sentetik esaslı bir yüzey kaplama malzemesidir. 
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Resim 2.18: PVC yüzey kaplama folyoları 

o PVC yüzey kaplamaları çoğunlukla mutfak dolap kapakları olmak 

üzere her çeĢit tablanın kaplanmasında, kapak profillerinin 

kaplanmasında kullanılan, temizleme, boyama, vernikleme iĢi 

olmayan ve çok geniĢ renk ve desen yelpazesi olan bir malzemedir. 

Daha çok membran preslerde kullanılan bu malzemeyi farklı 

firmalar çok farklı renk ve desende rulo hâlinde piyasaya sürerler. 

 

 Laminant yüzey kaplamaları 

o Reçine emme yeteneği olan kraft kâğıtlarının melamin formaldehit 

ve fenol formaldehit reçineleriyle emprenye edildikten sonra 

üretim çeĢidine göre dizilip sıcaklık ve basınç etkisiyle preslenerek 

elde edilen suni yüzey kaplama malzemesidir. Bu plakalar eskiden 

formika olarak bilinirdi. Formikanın özellikleri biraz daha 

geliĢtirilerek laminant plakalar elde edildi. 

 

Çok geniĢ bir renk ve desen zenginliği vardır. Temizleme, boyama vernikleme gibi üst 

yüzey iĢlemleri gerekmediğinden kullanım kolaylığı sağlar ve ekonomiktir. 

 

 Melamin yüzey kaplamaları 

o Ham dekor kâğıtlarına reçine emprenye edilerek elde edilen kağıt 

esaslı 0,6 mm kalınlığında bir yüzey kaplama malzemesidir. Daha 

çok sunta lam üretiminde kullanılır. Melamin reçinesi emdirilmiĢ 

bu dekor kâğıtlara elektrik akımı verilip yonga levha üzerine sıcak 

preslenerek sunta lam üretilir. 

 

 Kullanım yerleri 

 

Suni yüzey kaplama gereçleri doğal kaplamaların kullanıldığı her yerde rahatlıkla 

kullanılabilir. Üst yüzey iĢlemi gerekmediği için bir avantaj sağlıyor diye de 

değerlendirilebilir. Çok geniĢ bir renk ve desen bolluğu yanında doğal kaplama renk ve 

desenine çok yakın çeĢitleri de vardır. Ayrıca mat ve parlak çeĢitleri de vardır. 
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PVC yüzey kaplama gereçleri her türlü dolap kapaklarının kaplanmasında, kapıların 

kaplanmasında kapak profillerinin kaplanması gibi yerlerde kullanılır. Laminant yüzey 

kaplamaları mutfak ve banyo dolaplarında, okul sıra ve masalarında, tavan ve duvar 

kaplamalarında, büro mobilyalarında, ıslak hacimlerde, mutfak tezgâhlarında, diĢ cephe 

laminantı (compact laminant) binaların dıĢ cephe giydirmelerinde ve laminant parke 

üretiminde kullanılır. Melamin yüzey kaplamaları ise sunta lam üretiminde kullanılır. 

 

Resim 2.20: PVC kaplama 

 Depolanması 

 

Doğal yollarla üretilen kaplamaların depolanmasında dikkat edilmesi gereken bazı 

hususlar bulunmaktadır. Doğal kaplamalar güneĢ ıĢığından kolay etkilenirler, renkleri solar. 

Ayrıca deponun havasının kuru olması kaplamaların gevreyerek çatlamalarına neden olur. 

Bunların engellenmesi için kaplamaların konulacağı depoların güneĢ ıĢığı görmemesi, 

depoda hava akımının olmaması ve deponun serin olması gerekir. Ancak bazı durumlarda bu 

da yeterli görülmez ve kaplama bilyelerinin üzerleri bezler ile örtülerek hava alması 

engellenir. 

 

Suni kaplamalarda bu gibi önlemlerin alınmasına gerek yoktur. Ancak sunu 

kaplamaların bazı çeĢitleri oldukça kırılgan olduğu için istiflemede buna dikkat edilmeli ve 

kırılmasını engelleyici önlemler alınmalıdır.  

 

2.2. Yüzey Kaplaması YapıĢtırma 
 

Tablalara yüzey kaplaması yapıĢtırma iĢlemi elde iĢkencelerle yapılabileceği gibi 

genellikle tabla preslerinde yapılır. Presleme  iĢlemine geçmeden önce  tabla yüzeylerine 

tutkal sürülür. Tutkal sürme iĢlemi fırça, rulo, tutkal tarağı, tutkal sürme silindiri ya da tutkal 

sürme makinelerinden biriyle yapılır.  
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Resim 2.21: Tutkal sürme makinesi ile tutkal sürme 

Tablaların her iki yüzüne de tutkal sürüldükten sonra alta astar kaplama üste yüz 

kaplama gelecek Ģekilde kaplamalar konulur ve iĢ parçası pres tablasına yerleĢtirilir. Tabla 

yerleĢtirilirken pistonların üzerine denk gelmesine özen gösterilir.  

 

Resim 2.22: Astar ve yüz kaplama koyma 

  

Resim 2.23: Kaplama presleme 

Tabla yerleĢtirme iĢi bitince pres tablaları kaldırılarak sıkma iĢlemi yapılır. Yeteri 

kadar bekledikten sonra pres tablası açılarak iĢ parçası alınır. Suni kaplama çeĢitlerinden 

olan melamin yüzey kaplamalarında da aynı iĢlem sırası takip edilir.  

 

PVC yüzey kaplamaları genellikle membran pres adı verilen presler ile yüzeye 

kaplanır. CNC makinelerinde yüzeyleri iĢlenen iĢ parçalarının yüzeyine özel membran 

tutkalı püskürtülür. 
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Resim 2.24: Yüzeye pres tutkalı püskürtme 

 

Resim 2.25: Membran prese tabla yerleĢtirme 

Tutkalın özelliğine göre yüzeye iyice nüfuz etmesi için biraz dinlendirilen iĢ parçaları 

havuz biçimindeki makine tablası üzerine yerleĢtirilir. ĠĢ parçaları üzerine yüzey kaplama 

malzemesi (genellikle PVC) serilir ve arabalı tabla makine içine sürülür. Makine çalıĢtırılır, 

alt tabla kalkar ve içine döĢenen rezistanslarla ısınan alüminyum üst düzlem tablaya hava 

almayacak Ģekilde yapıĢır. Üst tabla üzerinde basınçlı havayı püskürtmek için 0,8 mm 

çapında çok sayıda delik vardır. Bundan sonra sırasıyla üst vakum çalıĢarak PVC‟yi üst 

tablaya çekerek ısıtıp yumuĢatır. Alt vakum çalıĢır ve havuz içindeki havayı emer. Sonra 

üstten yaklaĢık 5,5 kg/cm² lik sıcak hava kademeli basınç uygulanarak yüzey kaplama 

malzemesinin en küçük oyuklara kadar girip yapıĢması sağlanır. Daha sonra makine 

otomatik olarak yüksek basıncı tahliye eder.  

 

Resim 2.26: Membran pres tablasını çıkartma 
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Resim 2.27: Yüzey kaplama kenarlarının kesilmesi 

Arabalı tabla dıĢarı çekilerek kaba olarak yüzey kaplama malzemesi kenarları kesilip 

iĢ parçaları tabla içinden alınarak fazlalıklar temizlenir. Makinenin bütün bu ayarları iĢleme 

baĢlamadan önce yapılır. ÇalıĢma anında makine ısı, basınç ve vakumlama iĢlemini 

elektronik olarak yapar. Presleme süresi yapıĢtırılan malzemenin cinsine, kalınlığına, 

özelliğine, ortamın sıcaklığına ve tutkalın özelliğine bağlı olmakla birlikte yaklaĢık 5 

dakikadır. 

 

Laminant yüzey kaplamaları yapıĢtırılacak yüzeye ve laminanta önceden püskürtme 

tabancasıyla tutkal püskürtülür. Bir süre beklenir ve yapıĢtırılacak laminant, yüzeyin üzerine 

serildikten sonra pnömatik baskı ve kauçuk merdaneler arasından geçen iĢ parçalarına 

laminant yapıĢtırılmıĢ olur.  

 

2.2.1. Yüzey Kaplama Makineleri 
 

Yüzey kaplama makineleri adından da anlaĢılacağı gibi tabla yüzeylerini doğal ya da 

yapay gereçler ile kaplamaya yarayan makineler anlaĢılmaktadır. Günümüzde teknolojinin 

geliĢmesi ile birlikte yüzey kaplama makineleri de geliĢerek çeĢitlenmiĢlerdir. Eskiden yüzey 

kaplama iĢlemlerinin çoğu elde iĢkenceler ile ya da vidalı preslerle yapılırken günümüzde 

yüzeylere kaplanan gereçlerin değiĢmesi ve çeĢitlenmesi ile yüzey kaplama iĢlemlerinin 

çoğu makineler ile yapılmaktadır. 

 

 ÇeĢitleri 

 

Yüzey kaplama iĢlemlerinde kullanılan makinelere genel olarak yüzey kaplama 

presleri adı verilir. Bu presler yapılarına, yaptıkları iĢe, basınç uygulama sistemlerine, ısıtma 

sistemlerine göre çeĢitli türlere ayrılır. 

 

Tabla kaplama presleri düzlem veya eğmeçli Ģekilli tablaların üzerine kaplama, 

laminant, PVC gibi levhaların yapıĢtırılmasında kullanılan preslerdir. Basınç ve ısıtma 

sistemlerine göre kaplama pres türleri Ģunlardır: 
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 Vidalı presler 

Ağaç veya demir gövdeli, basit yapılı bu presler, özel kalıplar arasında eğmeçli 

tablaların preslenmesinde kullanılır. Sıkmada zaman ve insan gücü kaybına sebep olan vidalı 

preslerin kullanım alanı günden güne azalmaktadır. 

 

 Hidrolik presler 

Tablaları hidrolik kumandalı olarak çalıĢan tabla kaplama presleri günümüzde en 

yaygın olarak kullanılan pres türüdür. Hidrolik presler tek tablalı veya çok tablalı, düzlem 

veya eğmeçli tablalı, elektrikli veya buharlı ısıtmalı olabilir. Farklı kalınlıktaki parçaları 

sıkabilmek için parçalı tablalı presler de vardır. Hidrolik preslerde değiĢik tutkallarla 

yapıĢtırma yapılabilir. Ancak özellikle kaplama yapıĢtırma iĢinde sıcakta sertleĢen üre-

formaldehit (kaurit) tutkalı kullanılır.  

 

 

Resim 2.28: Tek ve düzlem tablalı pres  
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Resim 2.29: Çok ve düzlem tablalı pres 

 

Resim 2.30: Çok ve eğmeçli tablalı presler 

 

Resim 2.31: Parçalı tablalı pres 

Hidrolik preslerde çalıĢmaya baĢlamadan önce tablaların temizliği kontrol edilir. Daha 

sonra ısıtma Ģalterleri açılır. Tablalar kapalı vaziyette makinenin ısınması gerçekleĢtiğinde 

tablalar açılarak basınç ve zaman ayarı yapılır. Açılan tablalar arasına iĢ parçaları konur. Pres 
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tablaları kaldırma kolu ya da düğmesi ile kaldırılır. Basınç ayarlanan miktara geldiğinde 

makine kendisi durur. Gerekli süre sonunda tablalar açılarak iĢ parçaları tabladan alınır. 

 

 Roller presler 

Sunta, MDF, kontrplak gibi malzemelerin üzerine laminant yapıĢtırmak için kullanılan 

makinelerdir. ÇeĢitli kalınlıktaki malzemelere laminant yapıĢtırabilmek için tablaları 

ayarlanabilir olarak yapılmıĢtır. 

 

Resim 2.32: Yüzeylere laminant yapıĢtırmakta kullanılan roller pres 

YapıĢtırılacak yüzeye ve laminanta önceden püskürtme tabancasıyla tutkal 

püskürtülür. Bir süre beklenir ve yapıĢtırılacak laminant, yüzeyin üzerine serildikten sonra 

pnömatik baskı ve kauçuk merdaneler arasından geçen iĢ parçalarına laminant yapıĢtırılmıĢ 

olur. Makinenin çalıĢma geniĢliği değiĢkendir ve laminant standartlarına yakın ölçülerdedir. 

ÇalıĢma boyunda ölçü sınırı yoktur. Bazı makinelerde ilerleme hız ayarlayıcısı ve yapıĢmayı 

kolaylaĢtıran ısıtma grubu vardır. 

 

 Membran presleri 

Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı alanında ĢekillendirilmiĢ iĢ parçalarının üstüne ve 

kenarlarına doğal veya suni yüzey kaplama gereçlerini ısıtarak basınç ve vakumlama ile 

yapıĢtıran preslere membran presler denir. Sıvı enerjili ve hava enerjili türleri vardır. Sıvı 

enerjili preslere “balon pres” de denir. Basıncı sıvı malzemelerle yapar. Hava enerjili presler 

daha yeni bir teknolojiye sahiptir ve basıncı hava ile yapar. 

 

Resim 2.33: Membran pres genel görünüĢü ve yüzeyleri kaplanmıĢ iĢ parçaları 
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3 D‟de denen membran presler PVC, doğal kaplama, transfer folyo vb. malzemelerle 

üç boyutlu, dar açılı eğimleri, keskin köĢeleri, yüzeyleri ve kenarlarını eĢ zamanlı olarak 

kaplar. Sadece mobilya ve iç mekân tasarımı alanında değil, otomotiv sanayinde, çelik 

kaplamada, plastik endüstrisi gibi alanlarda da kullanılır. 

 

Resim 2.34: Membran pres yapılmıĢ dolap kapakları 

CNC makinelerinde yüzeyleri iĢlenen iĢ parçalarının yüzeyine özel membran tutkalı 

püskürtülür. Tutkalın özelliğine göre yüzeye iyice nüfuz etmesi için biraz dinlendirilen iĢ 

parçaları havuz biçimindeki makine tablası üzerine yerleĢtirilir. ĠĢ parçaları üzerine yüzey 

kaplama malzemesi (genellikle PVC) serilir ve arabalı tabla makine içine sürülür. Makine 

çalıĢtırılır, alt tabla kalkar ve içine döĢenen rezistanslarla ısınan alüminyum üst düzlem 

tablaya hava almayacak Ģekilde yapıĢır. Üst tabla üzerinde basınçlı havayı püskürtmek için 

0,8 mm çapında çok sayıda delik vardır. Bundan sonra sırasıyla üst vakum çalıĢarak PVC‟yi 

üst tablaya çekerek ısıtıp yumuĢatır. Alt vakum çalıĢır ve havuz içindeki havayı emer. Sonra 

üstten yaklaĢık 5,5 kg/cm²lik sıcak hava kademeli basınç uygulanarak yüzey kaplama 

malzemesinin en küçük oyuklara kadar girip yapıĢması sağlanır. Daha sonra makine 

otomatik olarak yüksek basıncı tahliye eder. Arabalı tabla dıĢarı çekilerek kaba olarak yüzey 

kaplama malzemesi kenarları kesilip iĢ parçaları tabla içinden alınarak fazlalıklar temizlenir. 

Makinenin bütün bu ayarları iĢleme baĢlamadan önce yapılır. ÇalıĢma anında makine ısı, 

basınç ve vakumlama iĢlemini elektronik olarak yapar. Presleme süresi yapıĢtırılan 

malzemenin cinsine, kalınlığına, özelliğine, ortamın sıcaklığına ve tutkalın özelliğine bağlı 

olmakla birlikte yaklaĢık 5 dakikadır. 

 

Membran presler mobilya ve iç mekân tasarımı alanında daha çok MDF‟den yapılan 

mutfak dolap kapaklarının kaplanmasında kullanılmaktadır. MDF tercih edilmesinin nedeni 

lif plakasının kolay iĢlenmesi ve kolay temizlenmesi, yüzeyde ve oyulan yerlerde artık 

kalmamasıdır.  
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Resim 2.35: CNC yüzey Ģekillendirme 

 

Resim 2.36: Yüzey temizliği 

Dolap kapaklarının yüzeylerine CNC tezgâhlarında seri olarak desenler oyulur. Yüzey 

ve oyulan kanallar ince zımpara ile iyice temizlendikten sonra tutkal püskürtme ve 

yapıĢtırma iĢine geçilir. Ancak yüzeylerin iyi temizlenmesi ve tozdan arındırılması 

gerekmektedir. 

 

 ÇalıĢma güvenliği 

 

 Kullanılan tutkala göre pres tablalarının ısınma dereceleri ayarlanır. 

 Pres tablalarını tam dolduracak kadar iĢ parçası yoksa iĢ parçaları tam 

pistonların üzerine ortalanır veya boĢ yerlere aynı kalınlıkta baĢka 

parçalar yerleĢtirilir. 

 Tabla üzerine eĢit kalınlıkta iĢ parçaları yerleĢtirilerek sıkılır. 

 Çok tablalı preslerde iĢ parçaları üst üste getirilir. 

 Tutkallanacak hacim büyüklüğüne göre basınç ayarı yapılır. 

 Tutkallama yaparken iĢ parçası üzerinde herhangi bir Ģey kalmamasına 

dikkat edilir. 

 Makine tablaları kaldırılırken eller iĢ parçaları üzerinden çekilir. 

 Güvenlik için konan emniyet Ģeridinin çalıĢır olmasına özen gösterilir. 

 Kaplamaların dönerek bozulmaması için tablaları kaldırırken seri olunur. 
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 Tutkal kuruma süresi sonunda tablayı boĢaltarak iĢ parçalarının 

dönmemesi için ya iki yüzeyleri de hava alacak Ģekilde tezgâh üzerine 

sıkılır veya üst üste istiflenip en üste ağırlık konulur. 

 Roller preslerde makine silindirlerinden eller korunmalıdır. 

 Membran preslerde yüzeyin çok iyi temizlenmesine özen gösterilmelidir. 

 Membran preslerde tabla tam dolmasa bile PVC tablayı örtecek 

büyüklükte kesilmelidir. 

 Makinelerin günlük bakım ve temizliğine gereken özen gösterilmelidir. 

 

2.2.2. Tutkal Hazırlama 
 

 Pres tutkalı hazırlama 

 

Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı alanında iĢ parçalarını birbirine yapıĢtırmada değiĢik 

özellikte tutkallar kullanılır. Tutkallar piyasada katı veya sıvı hâlde bulunur ve bu Ģekilde 

satın alınır. Atölyede ise kullanıma hazır hâle getirilerek kullanılır. Plastik tutkal gibi bazı 

tutkallar sıvı ve kullanıma hazır hâlde satılır. Bu Ģekildeki tutkallarda yapılması gereken bir 

Ģey yoktur. Bazen tutkal koyu ise çok az su ilave edilebilir. Ancak toz hâlinde veya çift 

kompenantlı (elemanlı) tutkalların kullanılmadan önce kullanıma hazır hâle getirilmeleri 

gerekir. Yani sıvı hâldeki tutkallar belli formülüne göre karıĢtırılmalı, toz hâlindekilerse 

kullanılabilecek akıcılığa getirilmelidir. Bu amaçla değiĢik tip ve büyüklükte  tutkal 

karıĢtırma makineleri kullanılır. Bu iĢlem için dikey delik makinesi veya breyiz de 

kullanılabilir. Bu makinelerle tutkalın ambalajı üzerinde veya katalogundaki ya da üretici 

firmanın önerisine göre elemanlar belirtilen oranlarda birbirine katılarak karıĢtırılıp 

kullanıma hazır hâle getirilir. 

 

 Tutkallama teknikleri 

 

Tutkallama teknikleri preslemede kullanılacak tutkal türüne ve presleme yöntemlerine 

göre değiĢiklik gösterir.  

 

 Fırça ile tutkal sürme 

Yüzey kaplama iĢlemlerinde fazla tercih edilmeyen ancak az miktarda parçaların 

kaplanacağı zaman tercih edilen bir tekniktir. 

 

Resim 2.37: Tutkal sürme fırçası 
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Doğal ve yapay kıllardan yapılmıĢ  değiĢik büyüklükteki fırçalarla yüzeye tutkal 

sürülerek uygulanan teknikte iĢlem bitiminde mutlaka temizlenmelidir. Fırçayla tutkallama 

tekniğinde genellikle PVA esaslı tutkallar kullanılır. 

 

 Tutkal ruloları ile tutkal sürme 

Boya sürme araçlarından olan rulolar yüzeylere tutkal sürme iĢlemlerinde de 

kullanılır. Bir sapın ucuna takılmıĢ dönen bir merdaneden oluĢan tutkal ruloları ile tutkal 

sürmek fırçadan daha pratiktir. PVA esaslı tutkalların sürülmesinin yanında kaurit tutkalı 

sürülmesinde de kullanılır.  

 

Resim 2.38: Tutkal sürme rulosu 

Genellikle küçük iĢletmelerde kullanılan bir tutkallama tekniğidir. Tutkal sürme 

ruloları da kullanımdan sonra mutlaka temizlenmelidir.  

 

 Tutkal tarakları ile tutkal sürme 

Tutkal tarakları yaklaĢıl 12 x 6 cm ebadında sert plastik yata çelik üzerine testere 

diĢlerine benzer diĢler açılmıĢ olan aletlerdir. Genellikle rulo ve fırça ile sürülmesi zaman 

alacak olan iĢlerde kullanılır. Teknikte sürülecek tutkal miktarı yüzeye dökülür.  

 

Resim 2.39: Tutkal tarağı 
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Tutkal tarağı S hareketleri yaptırılarak tutkal eĢit miktarda yüzeye yayılır. DiĢlerin 

arasından geçerek yüzeyde kalan tutkal miktarı eĢit olduğundan yüzeyleri dengeli 

tutkallayabilir. 

 

 Tutkal sürme silindirleri ile tutkal sürme 

Alt kısmı daralan ve içine konan tutkalı alt kısımdaki silindire akıtacak Ģekilde 

tasarlanan bir alettir. Silindirin üzeri tutkalı tutacak kauçuk türü bir malzemeden yapılmıĢtır.  

 

Resim 2.40: Tutkal sürme silindiri 

Haznesine doldurulan tutkal alt kısımdaki silindir üzerine akarken silindir iĢ üzerinde 

gezdirilerek yüzeyin tutkallanması sağlanır. ĠĢlem bitince silindir yıkanarak temizlenmelidir. 

Genellikle tutkal sürme makinesi olmayan iĢletmeler tarafından kullanılır. 

 

 Püskürtme tabancaları ile tutkal sürme 

Püskürtme tabancaları ile tutkallama tekniği roller preslerde, membran preslerde, 

softforming ve postforming uygulamalarında kullanılan bir tekniktir. Tenekeler içerisinde 

hazır olarak satılan tutkal sıvılarının uygun uç açıklığına sahip püskürtme tabancaları ile 

yüzeye sürülmesi Ģeklinde uygulanır.  

 

Resim 2.41: Tutkal sürme silindiri 
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Uygulamadan sonra presleme iĢlemine geçmeden önce tablalar bir miktar 

dinlendirilmelidir. Uygulamada kullanılan püskürtme tabancaları iĢlem bitiminde üretici 

firmanın tavsiye ettiği sıvılarla temizlenmelidir. 

 

 Tutkal sürme makineleri ile tutkal sürme 

Tutkal sürme makineleri ile tutkallama tekniği seri üretim yapan atölyelerde kullanılan 

bir tekniktir. Tekniğin uygulanmasında kullanılan tutkal sürme makineleri kendi etrafında 

dönen iki silindirden oluĢur. Bu silindirlerin üzerlerinde tutkalın konduğu hazneler bulunur. 

Tutkal sürme makineleri iĢ parçasını merdaneleri arasına alarak diğer taraftan tutkalı 

sürülmüĢ bir vaziyette çıkartır. Merdanelerin ara açıklıkları parça kalınlığına göre 

ayarlanabilir. Aynı zamanda yüzeye sürülen tutkal miktarı da ayarlanabilmektedir.  

 

Resim 2.42: Tutkal sürme makinesi 

Bu makineler tabla yüzeylerinin her iki tarafına da tutkal sürdüğü gibi tek tarafına da 

tutkal sürebilmektedir. Makinenin merdaneleri çelikten yapılmıĢ olup üzerleri oluklu sert 

plastik ile kaplanmıĢtır. Genellikle kaurit tutkalı sürülen makinelerin iĢlem bitiminde 

silindirlerinin mutlaka ılık su ile çok iyi temizlenmesi gerekir, aksi takdirde onarımı oldukça 

pahalı arızalar meydana gelir. Bazı tip tutkal sürme makinelerinde tutkal hazırlama ünitesi de 

vardır. 

 

2.3. Tabla Yüzeyinde Delik Yerlerini Markalama 
 

2.3.1. Kavela Deliklerinin Markalanması 
 

Tabla yüzeylerine kavela deliklerinin markalanması iĢin montajında sorun 

yaĢanmaması için önemli bir iĢlemdir. Markalama mutlaka gönye yardımı ile ucu sivriltilmiĢ 

bir kurĢun kalem yardımı ile yapılmalıdır. Markalama iĢleminden sonra delik merkezi 

mutlaka bız ile noktalanmalıdır. Noktalama iĢlemi delik delinmesinde kullanılacak matkap 

ucunun kaymasını engelleyecektir. Tabla yüzeylerine kavela deliği markalanmasında tabla 

kalınlıklarının merkezi iĢaretlenir. Bu iĢaretleme esnasında dikey olarak tabla yüzeyine 

gelecek olan tablanın kenarlardan yüzbeyüz mü ya da içerlek mi olacağının bilinerek 
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ölçünün ona göre alınması gerekir. Ortaya gelecek tablalarda tabla merkezlerinin alınması 

yeterli olur. 

 

ĠĢin birleĢtirilmesinde balık kavela tabir edilen kavelalar kullanılacak ise bu kavela 

kenar deliklerini delmek için markalamaya gerek yoktur. Makinenin kenardan siper 

mesafesini ayarlamak yeterli olacaktır. Kavela delikleri markalanırken dikkat edilmesi 

gereken bir diğer husus ise erkek kavela delikleri ile aynı ölçüde olmasıdır. Çoklu delik 

makinelerinde delinen iĢlerde makine matkap grubu tabla kenarlarına deliği deldikten sonra 

dik konuma gelerek yüzey deliklerini deldiği için kayma sorunu olmaz.  

 

Ancak dikey delik makinesinde delinecek delklerde bu hususa dikkat edilmelidir. Bir 

diğer konu ise kavela deliklerinin tabla baĢlarından mesafesidir ki bu mesafenin az olması 

tablanın yarılmasına neden olur. Tabla yüzeylerine delinen deliklerin delinmesinde havĢalı 

matkapların kullanılması kavelaların diĢi deliğe giriĢini kolaylaĢtırır. HavĢalı matkap 

uçlarının bulunmaması hâlinde delik delme iĢleminden sonra havĢa matkabıyla deliklere 

havĢa açılması gerekir. 

 

2.3.2. Minifiks Deliklerinin Markalanması 
 

Tabla yüzeylerine minifiks deliklerinin markalanması da kavela deliklerinin 

markalanması gibi dikkat ve titizlik gerektiren bir iĢlemdir. Deliklerin hatalı markalanması 

iĢin montajında problemler ortaya çıkmasına neden olur. Piyasada satıĢa sunulan 

minifikslerin tabla yüzeyine delinecek kam mesafeleri kam çapına göre değiĢiklik 

göstermekle beraber genellikle delik merkezi 33,5 mm alınır. Delik çapı 15 mm olmalıdır. 

Delik derinliği ise tabla cumbasından girecek olan mil derinliği ekseninin 4,5 mm aĢağısında 

olmalıdır. Markalama iĢlemleri gönye ve sivri uçlu kurĢun kalem yardımı ile yapılabileceği 

gibi özel minifiks delik kalıpları ile de yapılabilir. 

  

2.3.3. Vida Deliklerinin Markalanması 
 

Tabla yüzeylerine vida deliklerinin markalanması montajın vida ile yapılacağı 

durumlarda ya da tabla yüzeylerine bağlanacak menteĢe, çekmece rayı gibi gereçlerin 

montajında kullanılacak vidaların anlaĢılması gerekir. Montajda kullanılacak vidaların 

deliklerinin markalanması kavela deliklerinin markalanması gibi yapılır. Tabla üzerine 

monte edilecek yardımcı gereçlerin vida delikleri, montajı yapılacak gerece uygun kalıplar 

ile yapılır( çekmece rayları gibi). Bazı özel menteĢe ve aparatların da vida delikleri kendileri 

için üretilmiĢ kalıplar yardımı ile yapılır. Bu markalamalar sırasında dikkat edilmesi gereken 

husus kalıp parçalarının tabla kenarlarına düzgüm olarak dayanmasıdır. 

 

2.4. Çoklu Delik Makinesi 
 

2.4.1. Tanıtılması ve ÇeĢitleri 
 

Çoklu delik makinesi, birden fazla deliğin aynı anda delinmesini sağlayan delik 

makineleridir. Çoklu delik makinesi, yan yana belirli aralıklar ile dizilmiĢ matkap grubundan 
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ve parçanın makine tablası üzerinde sıkılmasını sağlayan pnömatik (havalı) veya hidrolik 

(yağlı) sıkma düzeninden oluĢmaktadır. 

 

Resim 2.43: Çoklu delik makinesi 

Makineye bıçak takma ve parça yerleĢtirilmesinden sonra sıkma ve delme iĢlemlerini 

otomatik olarak yaptığından dolayı büyük iĢletmeler için çok uygun bir makinedir. 

 

Resim 2.44: Ġki yönlü çoklu delik makinesi 

Ġki matkap arasındaki mesafe sabit olup 32 mm‟dir. Dolayısı ile iki delik ekseni 

arasında oluĢabilecek en kısa mesafe 32 mm‟dir. Bundan baĢka, parça üzerindeki iki delik 

arasındaki mesafe 32 mm katları Ģeklindedir. Makinede matkap sayısı modele göre 

değiĢebilmekle beraber 25 – 35 arasındadır. Makinenin ve matkap ucunun özelliğine bağlı 

olarak matkap ucunun delme derinliği 40 mm‟dir. Destek tablaları kullanılarak istenilen 

ölçüde tablaya delik delinebilmektedir. Bu destek tablaları fabrikalar kendi özel amaçları için 

yaptırmaktadırlar. Piyasada sunulan standart modelleri yoktur. 
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Resim 2.45: DNC çoklu delik makinesi 

Makinelerin yapılarına göre iĢ parçasının alt, üst, iki cumbasına ve istenilen eğimde 

delikler deline bilmektedir.   

 

Matkap uçlarının takıldığı grupta orta uç siyah ve sıfırı gösterir. Bir uç siyah diğeri 

kırmızı Ģeklinde devam eder. Siyah uçlar sağa dönerek delme yapar. Kırmızı uçlar sola 

dönerek delme yapar. 

 

Çoklu delik makinesinde genellikle, üstün nitelikli takım çeliğinden yapılmıĢ, düz 

veya merkezli helisel matkaplar, kaĢık matkaplar kullanılır. Matkap uçları önce kovana alyan 

vida ile sıkılır. Daha sonra mandren üzerine tutturulur. Derinlik ayarı kovan üzerinden 

yapılabilmektedir. Çoklu delik makinesi ile tas menteĢe ve kulp deliği de çok rahatlıkla 

delinebilmektedir. 

 
 Mandreni ayarlana bilir çoklu delik makinesi 

 Tek yönlü çoklu delik makinesi (üsten ve ya yandan) 

 Ġki yönlü (yatay-dikey)çoklu delik makinesi 

 Üç yönlü (ön ve arka cumba, alt dikey)çoklu delik makinesi 

 Dört yönlü (ön ve arka, alt ve üst yüzey ) çoklu delik makinesi 

 DNC ve CNC delik makineleri 
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 Makinenin kısımları 

 

Çoklu delik makineleri yaptıkları iĢlere, modellerine ve markalarına göre değiĢik 

özelliklerde olabilmektedir. Ancak genel olarak makine gövde, mandren grubu, sıkma 

düzeneği, siper, elektrik donanımı ve kumanda pedalından oluĢur. 

 

Gövde: Makinenin tüm parçalarının üzerine monte edildiği metal kısımdır. Makinenin 

yere terazisinde basması için alt kısmında terazi vidaları bulunur. Bu vidalar zeminin 

durumuna göre ayarlanarak makinenin sarsıntısız çalıĢması sağlanır. 

 

Mandren grubu: Motordan aldığı hareketi diĢliler yardımı ile çoğaltan bir 

mekanizmadır. Mandren grubunun ortasında bulunan 0‟dır. Sağında ve solunda eĢit sayıda 

mandren bulunur. Mandrenler arasında 32 mm mesafe bulunur. Buda iki delik arasındaki 

minimum değeri gösterir. 

 

Resim 2.46: Matkap grubu  

DiĢli hareketinden dolayı makineye takılacak matkaplar dönüĢ yönüne göre sağ ve sol 

olmak üzere ikiye ayrılır  Sağa dönen kovanlara sağ kesicili matkap, sola dönen kovana sol 

kesicili matkap takılır.  Mandren sayıları 25-35 adet arasındadır. Delik derinlik mesafesi 

grubun üzerindeki matkap kovanları ve grup derinlik volanı ile yapılır. Mandren 

gruplarından dikey delme iĢlemi yapanlar kendi eksenleri etrafında 90 dereceye kadar 

dönebilmektedir. Yatay delme iĢlemi yapan mandren grubu da kızaklar üzerinde hareket 

etmektedir. 

 

Sıkma düzeneği: Delik delinen parçaların delinme esnasında kaymaması için 

parçaların makine tablasına sıkıca tutturulmasında kullanılır.  
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Resim 2.47: Sıkma düzeni 

Sıkma iĢlemi genellikle pnömatiktir (havalı). Pnömatik pistonlar pedal ile otomatik 

olarak kontrol edilmektedir. 

 

Siper: Alüminyumdan yapılmıĢ olan siper üzerinde cm cinsinden ölçü çizgileri 

bulunmaktadır. Uzun parçaların delinmesinde siper boyu ilave ile uzatılabilmektedir. Sipere 

dayanan parçanın sağ veya solunda hava ile çalıĢan pistonlu siper dayamaları bulunmaktadır. 

 
Elektrik donanımı: Tüm iĢlem makinelerimizde olduğu gibi çoklu delik makinesinde 

de elektrik motorları bulunmaktadır. 

 

Resim 2.48: Sıkma düzeni 

Elektrik motorlarını kontrol etmek için öncelikle motor için gerekli olan elektrik giriĢi 

bulunmaktadır. Ġkinci olarak ta bu enerjiyi kontrol edecek bir anahtar veya kontrol panosu 

bulunmaktadır. 

 

Kumanda pedalı: Zaman tasarrufu sağlamak amacıyla makineye ayakla kumanda 

edilebilmesi için ilave edilen bir eklentidir. Pnömatik olarak çalıĢmaktadır. Makine ayak ile 

kontrol edilmektedir. 
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Resim 2.49: Ayak pedalı   

2.4.2. Makinede Delik Delme 
 

Çoklu delik makinelerinin mandrenleri sabit olduğu için parçalara delinecek delikler 

bu mandren aralıklarına göre ayarlanır. Mandren grubunun ortasındaki siyah renkli mandren 

0 noktası olarak kabul edilip iĢ parçamızın geniĢliğine uygun mesafedeki mandrene matkap 

ucu takılır. Bu iĢlem sırasında matkap ucunu takılacak mandrenin rengine dikkat edilmelidir. 

Çünkü siyah renkli mandrenler sağa doğru kırmızı renkli mandrenler sola doğru döner. 

Bundan dolayı istediğimiz mesafedeki mandrenin rengi kırmızı ise sola doğru kesici ağzı 

olan matkaplardan siyah ise sağa doğru kesici ağzı olan matkaplardan takılmalıdır. 

 

Matkap takma iĢleminden sonra makinenin yan ve ön siperlerinin ayarları yapılır. 

Yüzeylerine delik delinecek tablalar makine siperine dayanarak kumanda pedalına basılır. 

Bu esnada pnömatik ya da hidrolik sıkma düzeni devreye girer ve tablayı sıkıĢtırır. 

Matkaplar dönerek istenilen derinlikte delikleri delerek tekrar yukarı çıkar.  

 

Yüzeylerine delik delinecek parçalar bittiğinde makine siper ve mandren ayarları 

bozulmadan mandren grubu yatay duruma getirilir. Bu durumda sadece delik derinliği ayarı 

yapılarak parçaların cumba ya da maktalarına delikler delinir. 

 

2.4.3. Makinede ÇalıĢma Güvenliği 
 

 Matkabın keskinliği kontrol edilir ve mandrene sağlam bir Ģekilde bağlanır. 

 ĠĢ parçasına baskıların doğru yerlerde ayarlandığı ve altından destek takozunun 

olduğu kontrol edilir. 

 Mandren grubu üzerine siyah ve kırmızı uçların doğru yerlere takıldığı kontrol 

edilir. 

 Delme iĢlemi otomatik yapıldığından yanlıĢ delindiği fark edilse bile elle veya 

mekanik bir alet ile kesinlikle müdahale edilemez. 

 Kör matkap uçları ile asla delik delinmez. 

 Birbiri ile kesiĢen deliklerde motor çalıĢtırma sırası doğru planlanır. 

 Ayarlanan siper ve motor mesafelerinde sıkma kolları iyice sıkılır. 

 Delme iĢlemi bittikten sonra makine hava ile temizlenir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
Yüzey kaplama malzemesi hazırlama iĢlemi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ekleyeceğiniz kaplama paketini seçiniz. 

 

 ĠĢinize uygun ölçüdeki kaplama 

paketini seçmek önemlidir. 

 Kaliteli iĢ yapmaya kaplama seçimi 

ile baĢlanacağını unutmayınız. 

 Kaplamaların kenarlarını bir mastar ve 

kaplama testeresi veya kaplama kesme 

aygıtı ile düzeltiniz. 

 

 Kenarları hiç aralık kalmayacak 

Ģekilde alıĢtırmaya özen gösteriniz. 

 Seri üretim yapan atölyelerde giyotin 

makas kullanmak kaliteyi artırır ve 

sürat kazandırır. 

 Kaplamaları birbirine yaklaĢtırarak ek 

yerlerine dik gelecek Ģekilde yapıĢtırınız. 

 

 YapıĢtırma aralıklarını yaklaĢık 10 cm 

kadar yapınız. 

 Bu iĢlem daha çok kırılgan 

kaplamalarda (kök kaplamalar) 

yapılır. 

 Kaplama dikiĢ makinesi varsa ekleme iĢini 

makineyle yapınız. 

 

 Kaplama dikiĢ makinesi kaplamaları 

birbirine yaklaĢtırır ve ekler. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
Kaplama yapıĢtırma uygulaması yapınız. 

 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 YapıĢtıracağınız tabla ve kaplamaları tutkal 

sürme makinelerinin yanına getiriniz. 

 

 Birlikte çalıĢacağınız kiĢilerle iĢ 

bölümü yapınız. 

 Herkes kendi iĢini yaparsa karıĢıklık 

olmaz. 

 Tutkalın akıcılığı ve sürülen 

katmanın kalınlığı iyi ayarlanmalıdır. 

 Kaplama yapıĢtırılacak tablayı tutkallamak 

üzere makineye veriniz. 

 

 Bir kiĢi sürekli bu iĢi yapmalıdır. 

 Ġki yüzüne tutkal sürülen tablayı 

karĢınızdaki kiĢinin almasını bekleyiniz. 

 

 Tutkal sürülen tabla alınmadan diğeri 

verilmemelidir. 

 Hazırladığınız kaplamayı ortalayarak tabla 

üzerine koyunuz. 

 

 Tablayı ters çevirerek diğer yüzeyine 

de kaplamasını koyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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 Kaplaması konmuĢ tablayı pres tablası 

üzerine koyunuz. 

 

 Pres tablasına boĢ yer kalmayacak ve 

üst üste gelmeyecek Ģekilde tablalar 

konmalıdır. 

 Eğer iĢ parçaları tablayı 

doldurmuyorsa parçalar tam 

pistonların üzerine konmalı ve aralara 

eĢit kalınlıkta parçalar konmalıdır. 

 Yeterli kuruma süresi sonunda tablayı 

presten alarak kenarlarındaki kaplama 

fazlalıklarını temizleyiniz. 

 Kaplama fazlalıkları kalıplarla seri 

olarak da temizlenebilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
Roller presle yüzey kaplama uygulaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kaplayacağınız tablaların önce kenarlarına 

tutkal püskürtünüz. 

 

 Kenarlar tutkalı yüzeyden çok 

emdiği için tutkalı biraz fazla 

püskürtünüz. 

 Sonra yüzeye tutkal püskürtürken 

cumbalara tekrar tutkal 

püskürtünüz. 

 Kaplayacağınız tabla yüzüne ve laminanta 

tutkal püskürtünüz. 

 

 Mutlaka her iki yüzeye de tutkal 

püskürtünüz. 

 Tutkal püskürttüğünüz iĢ 

parçalarını üretici firmanın 

önerisine göre bir miktar 

dinlendiriniz. 

 ĠĢ parçanız üzerine laminantı yayınız. 

 

 Kenar postforming payını 

ortalamayı unutmayınız. 

 ĠĢ parçasını pres silindirleri arasından geçirerek 

laminantın yapıĢmasını sağlayınız. 

 YapıĢtırma iĢlemine geçmeden 

önce tabla kalınlığına göre silindir 

aralarını ve ısısını ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yüzeyi yapıĢan tablaları üst üste diziniz. 

 

 Kenar fazlalıklarının 

kırılmamasına dikkat ediniz. 

 ĠĢ parçalarını kenarları yapıĢtırmak üzere 

postforming makinesine veriniz. 

 

 Bir kenar yapıĢınca iĢ parçasını 

çevirerek diğer kenarı da 

yapıĢtırınız. 

 KarĢılıklı kenarları kaplanan iĢ parçalarını 

makineden alınız. 

 KarĢılıklı iki kenarı yapıĢan iĢ 

parçasının alt fazlalıklarının 

düzgün tıraĢlanmasına özen 

gösteriniz. 
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 ĠĢ parçasının kaplanmamıĢ kenarını daire 

testere makinesinde keserek ölçülendiriniz. 

 

 Laminant ölçülendirmede bu iĢe 

uygun bilenmiĢ testere kullanınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-4 
Membran pres ile yüzey kaplama uygulaması yapınız. 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ parçalarınızın kenar ve yüzeylerini CNC 

tezgâhlarında iĢleyiniz. 

 

 ĠĢ parçaları mutlaka tek yüzü 

kaplanmıĢ MDF olmalı veya 

bir yüzleri kaplanmalıdır. 

 Kordon açılan kanalları ve kenarları iyice 

zımparalayınız. 

 

 Zımparalamaya gereken özen 

gösteriniz çünkü yüzeyde 

kalacak ufacık bir pürüz 

laminantın altından belli olur. 

 Kompresörden gelen hava 

hortumu ile yüzeydeki tozları 

üfleyiniz. 

 Kenarları ve yüzeyi iĢlenmiĢ, ince zımparası 

yapılmıĢ iĢ parçalarını üst üste dizerek 

cumbalarına tutkal püskürtünüz. 

 

 Topluca tutkal püskürtmek 

hem zamandan kazandırır hem 

de yüzeye püskürtürken de 

cumbalara tutkal geleceği için 

tutkalsız yer kalmamıĢ olur. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-4 
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 Yüzeye uygun tutkalı püskürtme tabancası ile 

püskürtünüz. 

 

 Tutkalı her yere homojen bir 

Ģekilde püskürtünüz, tutkal 

püskürtülmemiĢ yer 

kalmamasına dikkat ediniz. 

 Tutkal püskürtülen iĢ parçalarını tutkalın 

kuruması için biraz bekletiniz. 

 

 Bekleme süresini üretici 

firmanın önerisine göre 

ayarlayınız. 

 Tutkalı kuruyan tablayı tekrar hafifçe 

zımparalayarak kabaran lifleri yok ediniz. 

 

 Kuruyan tutkal filmini hafifçe 

çizecek Ģekilde zımparalamak 

PVC‟ nin daha iyi yapıĢmasını 

sağlar. 

 ĠĢ parçalarını makine tablasına dizerek üstüne 

PVC‟yi serip tablayı makineye sürerek makineyi 

 Tabla üzerinde veya PVC‟nin 

altında yabancı bir Ģey 
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çalıĢtırınız. 

 

olmamasına özen gösteriniz. 

 YapıĢma iĢlemi bitince arabalı tablayı dıĢarı 

çekiniz. 

 

 ĠĢ parçasının makinede kalıĢ 

süresi yaklaĢık 5 dakikadır. Bu 

süre tutkalın ve malzemenin 

özelliğine göre değiĢir. 

 ĠĢ parçasının kenarlarındaki boĢluklardan PVC‟yi 

kesiniz. 

 

 Kesme iĢleminde maket bıçağı 

veya benzeri bir bıçak 

kullanılabilir. 
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 PVC‟si kesilen iĢ parçalarını makine tablası 

üzerinden alınız. 

 

 Hatalı yapıĢanları ayırınız. 

 ĠĢ parçasını ters çevirerek alt PVC fazlalıklarını 

temizleyiniz. 

 

 ĠĢ parçasını ters çevirince 

yüzeyinin çizilmemesine 

dikkat ediniz. 

 KöĢe keskinliklerini ince bir zımpara ile kırınız. 

 

 KöĢeler kırılmazsa montaj 

anında ellerin çizilmesine 

neden olur. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢe uygun iĢ tezgâhı seçtiniz mi?   
2. ĠĢe uygun kaplama paketini aldınız mı?   
3. Kaplama yapraklarını kaplama kesme aygıtı ile keserek 

düzelttiniz mi? 
  

4. Kaplama yapraklarını simetrik olacak Ģekilde bantladınız mı?   
5. Kaplama yapraklarını dikiĢ makinesinde diktiniz mi?   
6. Kaplama sıkılacak tablaları pres yanına getirdiniz mi?   
7. Tabla yüzeylerine elde ya da makinede tutkal sürdünüz mü?   
8. Kaplamaları tabla yüzeylerine kenarlarda uygun boĢluk kalacak 

Ģekilde koydunuz mu? 
  

9. Pres basıncını ve ısısını uygun olarak ayarladınız mı?   
10. Pres içerisine parçaları pistonlara denk gelecek Ģekilde 

koydunuz mu? 
  

11. Pres tablalarını uygun bir Ģekilde kaldırdınız mı?   
12. Uygun süre bekledikten sonra pres tablalarını indirerek 

parçaları içerisinden çıkardınız mı? 
  

13. Tabla kenarlarının temizliğini eğe yardımı ile yaptınız mı?   
14. Roller presle laminant kaplanacak yüzey ve kenarlara tutkal 

püskürtme tabancası ile tutkal püskürttünüz mü?  
  

15. Yüzeylerin tutkalı emmesi için bir süre beklediniz mi?   
16. Roller pres silindirlerinin açıklığını ve ısısını ayarladınız mı?   
17. Laminantları iĢ parçası üzerine koyarak roller pres silindirleri 

arasına verdiniz mi? 
  

18. Yüzeyleri yapıĢan parçaları softforming makinesine verdiniz 

mi? 
  

19. Softforming makinesinde kenarları kaplanan iĢ parçalarının 

kaplanmayan kenarlarını gönyelediniz mi? 
  

20. Membran preslerde kaplama yapılacak parçaların yüzeylerini 

ve kenarlarını CNC tezgâhlarda iĢlediniz mi? 
  

21. Açılan kordon kanallarını ve kenarları zımparaladınız mı?   
22. ĠĢ parçalarını üst üste dizerek kenarlarına tutkal püskürttünüz 

mü? 
  

23. ĠĢ parçalarının yüzeylerine püskürtme tabancası ile tutkal 

püskürttünüz mü? 
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24. Tutkal püskürtülen iĢ parçalarını dinlendirdiniz mi?   
25. Tutkalı kuruyan iĢ parçalarının yüzeylerini hafif zımpara 

yaptınız mı? 
  

26. ĠĢ parçalarını makineye dizdiniz mi?   
27. Üzerlerine PVC sererek tablayı makine içerisine sürdünüz mü?   
28. Makineyi çalıĢtırdınız mı?   
29. Sıkma iĢlemi bittiğinde makine tablasını dıĢarı alarak 

kenarlardaki boĢluklardan PVC‟yi kestiniz mi? 
  

30. Tablaları uygun tezgâh üzerine alarak PVC fazlalıklarını uygun 

bıçaklar yardımı ile kestiniz mi? 
  

31. KöĢe keskinliklerini ince bir zımpara ile kırdınız mı?   
32. ĠĢlem sonunda makinelerin günlük bakımlarını yaptınız mı?   
33. ÇalıĢtığınız yeri temizlediniz mi?   
34. ÇalıĢtığınız takımları yerlerine kaldırdınız mı?   
35. ÇalıĢmalarınız sırasında meslek etiği kurallarına uydunuz mu?   
36. ĠĢletmede ve makinede çalıĢma güvenliği 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 Değerlendirmeye” geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (…) Kalınlığı 0,6–1,2 mm arasında değiĢen ince ağaç plakalarına kaplama denir.  

 

2. (…) Genellikle büyük çaplı tomruklardan kesme yöntemiyle kaplama elde edilir.  

 

3. (…) Bir tomruktan elde edilen kaplamalara “paket” denir.  

 

4. (…)  Kalınlıkları 1-5mm arasında değiĢen kaplamalara “papel kaplama” denir.  

 

5. (…) Papel kaplamalar her türlü mobilya üretiminde kullanılabilir.  

 

6. (…) Kaplamalar biçme, kesme, soyma yöntemlerinden biriyle elde edilir.  

 

7. (…)  Kaplamalık tomruklar çatlamamaları için önce havuzlarda bekletilir.  

 

8. (…) Soyma yöntemiyle elde edilen kaplamalar yüzeylerin kaplanmasında kullanılır.  

 

9. (…) Kesme yöntemiyle elde edilen kaplamalar sırasıyla kurutma bandına verilir.  

 

10. (…) Kurutma bandından çıkan kaplamalar paketlenerek satıĢa sunulur.  

 

11. (…) Kaplama paketi üzerindeki etikette kaplamaların boyu, eni ve sayısı yazılıdır.  

 

12. (…)  Biçme yöntemiyle kaplama elde edilirken fire çok azdır. 

 

13. (…) Kesme yöntemiyle elde edilen kaplamalarla simetrik desenler elde edilebilir.  

 

14. (…)  Soyma yöntemiyle kaplamada çok uzun kaplamalar elde edilebilir.  

 

15. (…) Kaplamalar paket olarak satıĢa sunulur.  

 

16. (…) Kaplama depoları aydınlık ve havadar olmalıdır.  

 

17. (…) Kaplamalar yan yana alıĢtırılıp birbirine eklenerek yüzeylere yapıĢtırılır.  

 

18. (…) Seri üretim yapan atölyelerde alıĢtırma iĢlemi giyotin makaslarla yapılır.  

 

19. (…) Kaplamaların yüzeylere yapıĢtırılmasında kullanılan makinelere pres denir. 

 

20. (…) Suni yüzey kaplama gereçleri doğal olmayan sentetik gereçlerdir.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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21. (…) PVC yüzey kaplama gereçleri kalınlığı 0,2–1 mm arasında değiĢen sentetik esaslı 

yüzey kaplama malzemeleridir.  

 

22. (…) PVC yüzey kaplama malzemeleri roller preslerde olumlu sonuç verir.  

 

23. (…)  Reçine emme yeteneği olan kraft kâğıtlarının üst üste preslenmesiyle elde edilen 

yüzey kaplama malzemelerine laminant denir.  

 

24. (…) Suni yüzey kaplama gereçlerinde boyama vernikleme gibi üst yüzey iĢlemleri son 

derece önemlidir.  

 

25. (…)  Suni yüzey kaplama gereçlerinde renk ve desen sıkıntısı vardır bu nedenle 

müĢteriye beğendirmekte sıkıntıya düĢülür.  

26. (…) PVC yüzey kaplama gereçleri genellikle dolapların gövde elemanlarının 

kaplanmasında kullanılır.  

 

27.  (…) PVC yüzey kaplama malzemelerinin preslenmesinde PVC malzemeye tutkal 

püskürtülür. 

 

28. (…) Laminantların preslenmesinde her iki yüzeye de tutkal püskürtülmelidir.  

 

29. (…) Melamin yüzey kaplama malzemeleri sunta lam üretiminde kullanılan yüzey 

kaplama malzemesidir.  

 

 

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 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Faaliyet ön hazırlığı ile ilgili ölçütler 

1. ÇalıĢma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?   

2. Kullanılacak araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?   

3. Kullanılacak malzemelerin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?   

ĠĢ güvenliği ile ilgili ölçütler 

4. ÇalıĢma ortamında yeterli iĢ güvenliği aldınız mı?   

5. Kenar ve yüzey kaplama esnasında olabilecek yaralanmalara 

karĢı önlemlerinizi aldınız mı? 
  

6. Uygulama esnasında havalandırma sistemini çalıĢtırdınız mı?   

7. Kullanılan araç ve gereçleri uygun yerlerine temizlenmiĢ ve 

bilenmiĢ olarak kaldırdınız mı? 
  

8. Makinelerde çalıĢma güvenliği kurallarına uydunuz mu?   

9. ĠĢ bitiminde çalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?   

Tabla kenarlarını kaplama iĢlemleri ile ilgili ölçütler 

10. ĠĢe uygun kıyafet giydiniz mi?   

11. ĠĢe uygun iĢ parçası seçtiniz mi?   

12.  ĠĢ parçasına kaba ölçülendirmeden önce yüz cumba iĢlemi 

yaptınız mı? 
  

13. ĠĢe uygun kalınlıkta masif çıta kestiniz mi?   

14. Masif çıtaları uygun teknikler ile kenarlara yapıĢtırdınız mı?   

15. YapıĢtırma iĢleminde uygun tutkalları ve teknikleri 

kullandınız mı? 
  

16. YapıĢtırılan masif çıta fazlalıklarını uygun Ģekilde 

temizlediniz mi? 
  

17. Kenarları kaplayacağınız yapay gereci seçtiniz mi?    

18. Yapay kenar kaplama gerecini yapıĢtıracağınız makineyi 

çalıĢmaya uygun hâle getirdiniz mi? 
  

19. Makinede kenar kaplama malzemesini yapıĢtırdınız mı?   

20. ĠĢiniz bittiğinde çalıĢtığınız aletleri kaldırarak çalıĢtığınız 

yeri temizlediniz mi? 
  

Tabla yüzeylerini kaplama ile ilgili ölçütler 

21. ĠĢe uygun kıyafet giydiniz mi?   

22. ĠĢe uygun iĢ parçası seçtiniz mi?   

23. ĠĢe uygun yüzey kaplama malzemesi seçtiniz mi?   

24. Hazırlanması gereken yüzey kaplama malzemelerini 

kurallara göre hazırladınız mı? 
  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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25. Kaplama iĢlemini yapacak presi iĢlem için hazırladınız mı?   

26. ĠĢ parçalarına uygun teknik ile tutkal sürdünüz mü?   

27. Tutkal sürülen iĢ parçalarını uygun süre dinlendirdiniz mi?   

28. Sıkma iĢlemini makinede çalıĢma güvenliği kurallarına 

uygun olarak yaptınız mı? 
  

29. Sıkma iĢlemi biten parçaların kenar fazlalıklarını uygun 

yöntem ve makineler ile temizlediniz mi? 
  

30. Tabla yüzeylerine ve kenarlarına kavela ve minifiks delik 

markalarını yaptınız mı? 
  

31. ĠĢiniz bittiğinde çalıĢtığınız aletleri kaldırarak, çalıĢtığınız 

yeri temizlediniz mi? 
  

 

 

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 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 YanlıĢ 

14 Doğru 

15 YanlıĢ 

16 Doğru 

17 Doğru 

18 Doğru 

19 YanlıĢ 

20 YanlıĢ 

21 Doğru 

22 YanlıĢ 

23 Doğru 

24 Doğru 

25 YanlıĢ 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

11 YanlıĢ 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 Doğru 

15 Doğru 

16 YanlıĢ 

17 Doğru 

18 Doğru 

19 Doğru 

20 Doğru 

21 Doğru 

22 Doğru 

23 Doğru 

24 YanlıĢ 

25 YanlıĢ 

26 YanlıĢ 

27 YanlıĢ 

28 Doğru 

29 Doğru 
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