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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Denizcilik

DAL / MESLEK

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

Temel Mekanik - 1
Öğrencinin otomotiv sektöründe karşılaşacağı mekanik arızaları
giderebilmesi ve basit onarımları yapabilmesi için temel
mekanik işlemlerin anlatıldığı bir öğretim materyalidir.
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MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Otomotiv parçaları üzerinde temel mekanik onarımlar yapmak.
Genel Amaç
Standart süre içerisinde, ölçü standartlarına uyarak düzgün
yüzey kalitesiyle iş parçalarının üzerinde temel mekanik
işlemler yapabileceksiniz.
Amaçlar
Standart süre içerisinde ölçü standartlarına uyarak :
1. Mengeneye usulüne göre parça bağlayabileceksiniz.
2. Çelik cetvel ve sürmeli kumpas kullanarak ölçüm
yapabileceksiniz.
3. El testeresiyle parça kesebileceksiniz.
4. Markalama yapabileceksiniz.
5. Düzgün yüzey kalitesiyle metal parçaları eğeleyip parça
alıştırabileceksiniz.
6. Düzgün yüzey kalitesiyle el aletlerini bileyebileceksiniz.
7. Delme ve kesme yöntemiyle çürütme yapabileceksiniz.
8. Raybalayabilecek, havşa ve kılavuz ile diş açabileceksiniz.
9. Pafta ile diş açabileceksiniz.
10. Dişleri yalama olmuş vidayı onarabileceksiniz.
Ortam: Atölye, teknoloji sınıfı, tesviye tezgâhları, mengeneler,
çelik cetveller kumpaslar, el testereleri, markalama aletleri,
eğeler, matkap uçları ve matkap tezgâhı, raybalar, havşa
matkapları, kılavuzlar, paftalar, heil-coil takımları, iş parçaları
ve temel el aletleri.
Modül içerisinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmeniz modül sonunda sizlere ölçme araçları uygulayarak,
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirilecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Motorlu taşıtlar sektörünün içinde bulunan Otomotiv Alanı şu anda bütün bölgelerdeki
sanayi sitelerinde yaygın bir hizmet ağı sunmaktadır. Otomotiv endüstrisi çok geniş ve iş
imkânları çok çeşitli bir endüstridir. Teknolojik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı
dünyamızda, otomotiv sanayinde de baş döndüren bir hızda teknolojik gelişmeler
yaşanmaktadır. Sağlam temellerle bu yolda ilerlemek için bazı temel bilgi ve becerilere sahip
olmanız gerekmektedir.
Bu modül ile sizlere temel mekanik işlemleri yapabilmeniz için gerekli bilgiler
verilmiş, sektöre çıktığınızda karşılaşacağınız basit onarımları ve el tesviyeciliği
uygulamalarını nasıl yapacağınız anlatılmıştır. Temel bilgiler ve faaliyetler içeren bu modül,
sektörde çalışırken sık karşılaşabileceğiniz durumlarda sizlere yardımcı olacaktır.
Bu nedenle modülün sizler tarafından iyi bir şekilde öğrenilmesi ve uygulamaların
titizlikle yapılması gerekmektedir. Temelleri sağlam atılmış bir meslek elemanının ileride
problem çözme yeteneği de kuşkusuz gelişmiş olacaktır.
Mengeneler, uzunluk ölçme araçları, eğeler, testereler, markalama aletleri, vida açma
aletleri ve diğer temel el aletlerinin anlatıldığı modülde, bir otomotiv elemanı olarak ileride
seçeceğiniz dal ne olursa olsun modülde bulunan bilgiler ile kazanacağınız yeterlikler sizin
ayaklarını yere sağlam basan, kendine güveni olan birer otomotiv elemanı olmanızı
sağlayacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Standart süre içerisinde, ölçü standartlarına uyarak mengeneye usulüne göre parça
bağlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Okulumuz atölyelerinde ve çevrede değişik alanlarda faaliyet gösteren iş
yerlerindeki mengenelerin, hangi amaçlarla kullanıldıklarını araştırınız ve rapor
haline getirip sınıfta sununuz.

1. MENGENELER
1.1. Görevi
Çeşitli parçaları tutmak, sabitlemek ve monte etmek amacıyla kullanılan sökülebilir
geçici bağlantı aletleridir. Çeşitli iş alanlarında kullanılmak üzere değişik şekillerde
mengeneler geliştirilmiştir. Hepsinin de ortak özelliği parçayı sıkıştırmaktır.

1.2. Çeşitleri
1.2.1. Tesviyeci Mengenesi
Dökme demirden dökülerek ve dövülerek yapılmıştır. Biri sabit diğeri hareketli olmak
üzere iki çenesi vardır. Mengenelerin esas çenelerini korumak için çelikten yapılmış
dikdörtgen prizma şeklinde iki çelik parça pimler veya cıvatalar yardımıyla çenelere
bağlanmıştır. En çok kullanılan mengene çeşididir.

Şekil 1.1: Tesviyeci mengenesi
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1.2.2. Paralel Ağızlı Makine Mengeneleri
Matkap tezgâhı, planya, vargel, freze gibi iş tezgâhlarında işlenecek parçaların
sabitlenmesi için kullanılır. Sağa, sola, ileri, geri hareket edebilmesi için uzun kanalları
vardır.

Şekil 1.2: Paralel ağızlı makine mengenesi

1.2.3. Ayaklı Mengeneler
En eski mengenelerdir. Yumuşak çelikten yapılmıştır. Mengenenin sabit çenesi
üzerinde bir ayak olduğu için bu adı almıştır. Daha çok sıcak ve soğuk demircilikte, darbeli
işlemlerde kullanılır.

Şekil 1.3: Ayaklı mengene
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1.2.4. Boru Mengenesi
Daire kesitli boru ve yuvarlak malzemelerin paralel ağızlı mengenelerde sabitlenmesi
mümkün değildir. Bu nedenle boruların sabitlenmesinde, üzerinde girinti ve çıkıntıları
bulunan V harfi şeklinde çeneler kullanılır. Bu mengeneleri daha çok tesisat ve metal
işleriyle uğraşanlar kullanırlar. Gezici tipte olanları vardır.

Şekil 1.4: Boru mengenesi

1.2.5. Pah Mengenesi
Çeşitli makine ve el aletlerinin kenarlarında bulunan keskin köşelerin ve sivri
çıkıntıların zarar vermesini önlemek, ayrıca estetik bir görüntü vermek için 90 derecelik
köşelere 30 veya 45 derecelik açılarla eğim vermeye, pah kırmaya yarayan mengenelerdir.
Bu eğimli yüzeylere pah denir. Parça pah mengenesine bağlandıktan sonra parça ile mengene
beraberce başka mengeneye bağlanır. Tek başına kullanılamaz, hareketlidir.

1.2.6. El Mengenesi
Bu mengeneler çok küçük parçaların işlenmesinde kullanılır. Her iki çenesi de
hareketlidir. Çeneler arasında geri getirmeye yarayan yay vardır. Bir tarafındaki kelebek
somunu sıkıldıkça parçada sıkılmış olur.

Şekil 1.5: El mengenesi
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1.2.7. Havşa Mengenesi
Değişik çaplardaki parçalara havşa açabilmek için değişik delikler açılmış iki parçalı
lamadır. Borular çapına uygun boşluğa yerleştirildikten sonra özel çektirmesiyle borunun
ucuna havşa açılır. Dizel yakıt sistemi, fren sistemi hidrolik boruları ve rekorlarında havşa
açmada kullanılır.

1.3. Parçaların Mengeneye Bağlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar

Şekil 1.6: Mengene yüksekliği










Mengenenin tezgâh üzerindeki yüksekliği, çalışacak kişinin dirseğinden 5~8 cm
aşağıda olmalıdır.
Küçük parçalar mengene ağzını mutlaka ortalamalıdır.
Parçayı tek taraftan sıkmak gerekiyorsa mengene ağızlarının paralelliğinin
bozulmaması için diğer tarafa aynı kalınlıkta takoz konulmalıdır.
Yüzeylerin bozulmaması istenilen parçalarda mengene ağızlıkları
kullanılmalıdır.
Mengene yalnızca kol kuvveti ile sıkılmalıdır. Mengene koluna boru sokularak
ya da çekiç vurularak sıkma, mengenenin arızalanmasına yol açar.
Mengene üzerinde parça doğrultma işlemi yapılacaksa doğrultma işlemi çeneler
üzerinde değil mengenenin örsünün üzerinde yapılır. Tesviyeci mengeneleri
genelde dökme demirden yapıldıklarından darbelere karşı dayanıksızdır. Kalın
parçaların örs üzerinde düzeltilmesi gerekir.
Alüminyum alaşımı, bakır vb. yumuşak malzemeler mengeneye bağlanacaksa
mengene kolu yüksek basınçla sıkılmamalı, özellikle yumuşak dökük parçalarda
çok dikkat edilmelidir.

1.4. Mengenelerin Bakımı
Çalışma bittikten sonra mengene üzerindeki artıklar ve metal talaşları temizlenir.
Mengene kızakları hafifçe yağlanır. Belirli zamanlarda mengenenin çeneleri sökülerek dişli
ve yuvası da temizlenip yağlanmalıdır.
Mengene kullanılmadığı zamanlarda ağız aralıkları 5–10 mm açıklığında bırakılmalı
ve sıkma kolunun yere doğru bakması sağlanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Mengeneyi ve çeşitlerini tanıyınız ve
kullanınız.

 Madde 1.2 ve 1.3 ten yararlanınız.
 Atölyelerde ve çevrede bulunan
mengenelerden yararlanınız.

 Tesviyeci mengenesini sökünüz ve
takınız

 Öğretmeninize danışınız.
 Madde 1.2.1’ den yararlanınız.

 Mengene üzerindeki talaşları
temizleyiniz ve mengeneyi yağlayınız.

 Öğretmeninize danışınız
 Madde 1.4.’ ten yararlanınız
 Mengenenin ağız aralığını 5–10 mm
ayarlayıp işi sonlandırınız
 Öğretmeninize danışınız
 Madde 1.3’ ten yararlanınız
 El aletleri ve anahtarlarla mengeneyi
sağlam bir şekilde ve oynama yapmasına
imkân vermeden tezgâha bağlayınız
 Öğretmeninize danışınız
 Madde 1.3’ ten yararlanınız
 Yumuşak döküm parçaları çok sıkarsanız
kırılacağını unutmayınız.

 Mengenenin tesviyeci tezgâhına
montajını yapınız.

 İş parçasının mengeneye bağlanma
metotlarını uygulayınız..
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Dökme demirden yapılan ve piyasada en çok kullanılan mengene aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Boru mengenesi
B) Ayaklı mengene
C) Tesviyeci mengenesi
D) Döner çeneli mengene

2.

İşimiz bittiğinde mengene nasıl bırakılmalıdır?
A) Talaşlar temizlenmiş, ağzı sıkılı bir şekilde
B) Ağzı tam açık ve temiz bir şekilde
C) Mengene kızakları bolca yağlanarak kolu yukarıya bakacak şekilde
D) Talaşlar temizlenmiş, kızaklar ve vida hafifçe yağlanmış ve ağzı 5–10 mm açık
şekilde

3.

Yumuşak döküm parçalar mengeneye nasıl bağlanır?
A) Kenarından sıkıca
B) Malzeme özelliğine göre dikkatlice ve fazla sıkmadan
C) Düşmemesi için çok sıkarak
D) Bağlarken mengene koluna çekiçle vurularak

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Standart süre içerisinde, ölçü standartlarına uyarak çelik cetvel ve sürmeli kumpas
kullanarak ölçüm yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Okulumuz atölyelerinde ve çevrede değişik alanlarda faaliyet gösteren
işyerlerindeki uzunluk ölçme araçlarının nerelerde kullanıldıklarını araştırınız
ve rapor haline getirip sınıfta sununuz.



“Çelik cetvel ve sürmeli kumpası kimler, hangi işlerde kullanır” Araştırınız ve
rapor haline getirip sınıfta sununuz.

2. UZUNLUK ÖLÇME
2.1. Ölçme ve Ölçü Aletleri
Uzunluğu bilinmeyen bir şeyi bilinen bir birimle karşılaştırmaya uzunluk ölçme denir.
Uzunluk ölçümü yapabilmek için değişik şekillerdeki uzunluk ölçme aletlerinden
faydalanılır. Alanımızda en çok kullanılan ölçü aletleri şunlardır:
Uzunluk Ölçü Aletleri










Çelik metre
Çelik cetvel
Eklemli ölçü taşıma kumpası
Pergel
Sentil
Sürmeli kumpaslar
Mikrometreler
Komparatörler
Teleskopik geyç (Delik mastarı)
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Şekil 2.1: Uzunluk ölçü aletleri

Dünya üzerinde kullanılan değişik ölçü sistemleri vardır. Bu ölçü sistemleri iki ana
grupta toplanır.

2.1.1. Metrik Ölçü Sistemi
Metrik sistem ülkemiz dâhil birçok Avrupa ülkesinde kullanılan bir ölçü sistemidir.
Temel birim olarak bu ölçü sisteminde metre kabul edilmiştir.
Metre yaklaşık olarak dünya çevresinin(ekvatorun) 1/40.000.000’ ine eşittir.
Yurdumuzda kullanılan yasal ölçü birimi metredir. Metre esas birim alınarak as katları ve üst
katları olmak üzere bölümlendirilmiştir. Motorculukta genellikle metrenin as katları
kullanılır. Özellikle milimetre en çok kullanılanıdır.
Metrenin askatları ve üst katları şunlardır:
1 Metre…………………….0,001 Km (Kilometre)
1 Metre…………………….0,01 Hm (Hektometre)
1 Metre…………………….0,1 Dam (Dekametre)

ÜSKATLARI

1 Metre…………………….10 dm (desimetre)
1 Metre…………………….100 cm (santimetre)
1 Metre…………………….1000 mm (milimetre)

ASKATLARI

2.1.2. İnç ( Parmak ) Ölçü Sistemi
İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya ve diğer bazı ülkelerde
kullanılan bir ölçü sistemidir. İnç( ˝ ) işareti ile gösterilir.
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1inç = 25,4 mm dir. İnçten daha küçük uzunluklar için 1/16, 1/32, 1/64, 1/128,
1/1000 inçlik bölüntüler kullanılır.
İnç değerler metrik değerlere çevrilmek istendiğinde 25,4 sayısı ile çarpılarak
milimetreye dönüştürülürler.

2.2. Çelik Cetveller
Çelik cetvel ile çabuk ve kolay ölçme yapılabilir. Çelik cetveller 15cm ile 100cm
arasında imal edilmişlerdir. Bölüntüleri mm ve inç ölçülerine göre yapılmıştır. Cetvelde mm’
ler kısa çizgi, cm’ ler ise uzun çizgi ile belirtilmiştir. 5 ve katları olan mm çizgileri ise
normal mm çizgisine göre biraz daha yüksek yapılmıştır. İnç bölüntülü çelik cetvelde ise
1inç çizgisi ve diğer ana inç çizgileri en yüksek, inçlerin yarısını gösteren çizgiler daha kısa,
inç’in 1/16’sı çizgileri en kısadır.

Şekil 2.2: Çelik cetveller

Çelik cetvellerin düz, sertleştirilmiş, esnek, başlıkları konik uçlu gibi çeşitleri vardır.
Esnek olanları ince olup daha kullanışlıdır. Esnekliğinden ötürü kavisli ve yuvarlak
parçalardan da ölçü alınabilir. Başlıklı cetvellerde ölçü almak kolaylık sağlar. Konik uçlu
cetvel ise küçük kanalların ve küçük deliklerin ölçülmesini kolaylaştırır.
Çelik cetvellerde ölçüyü okumak kadar ölçü almak da son derece önemlidir. Çelik
cetvellerin sıfır çizgisi ölçünün başlangıç ucudur. Parça üzerinde dayanma yüzeyi varsa
cetvelin uç kısmı buraya dayatılır. Eğer dayanma yüzeyi yoksa cetvel ucu parça ile aynı
hizaya yerleştirilir. Başparmağımızın tırnağı ile cetvel üzerindeki bitiş çizgisi belirlenir.
Ölçü alırken cetvel alınan yüzeye dik olur ve okunurken göz hizasında tam önümüze
gelecek şekilde okunur.

2.2.1. Metrik Çelik Cetveller
Metrik çelik cetvellerde her iki çizgi aralığı 1 mm’ dir. Milimetrik bölüntünün kolay
okunabilmesi için her 5 mm çizgileri uzun olarak işaretlenmiştir. On milimetre çizgilerinin
üzerinde 1,2,3,4..... gibi santimetre rakamları mevcuttur. Rakamları geçen milimetre çizgileri
sayılarak rakamlara ondalık olarak ilave edilir veya tümü milimetreye çevrilir.

Şekil 2.3: Metrik çelik cetvel
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2.2.2. İnç Çelik Cetveller

Şekil 2.4: 1/16 İnç bölüntülü çelik cetvel

İnç çelik cetveller genelde 1/8, 1/16 ve 1/32 inç hassasiyetlerinde yapılmıştır.
Yukarıdaki çelik cetvelde görüldüğü gibi 1/8 inçlik çelik cetvellerde 1 inç sekiz eşit parçaya
bölünmüş ve her bir çizgi aralığına 1/8 inç denilmiştir. 1 inç genelde 8, 16, 32, 64 ve 128
parçaya bölünüp anılır ve anılırken her bir çizgi aralığı kesirli olarak ifade edilir.

2.3. Sürmeli Kumpaslar
2.3.1. Görevi
Daha hassas ölçülerin alınmasında kullanılan verniyer bölüntülü hassas bir ölçme
aletidir. Derinlik, uzunluk, dış ve iç çap ölçmeye yarar. Kumpaslar ile milimetrenin 1/50 ye
varan ölçüleri okunabilir, hatta dijital kumpaslarla bu oran 1/100 ölçüsüne çekilmiştir.
Kumpasların birçok çeşidi vardır. Hepsinin de ortak görevi daha hassas bir ölçüm yapmaktır.

Şekil 2.5: Kumpaslar

2.3.2. Yapısı
Kumpaslar genel yapı itibariyle iki kısımdan oluşur. Bunlardan biri sabit çene ve ölçü
cetveli, diğeri hareketli çene ve sürgüdür.
Sabit çene ile hareketli çene kumpasın ölçü ağızlarını oluşturur. Genellikle cetvelin üst
kısmı inç, alt kısmı metrik bölüntülere aittir.
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Sürgü ve hareketli çene tek parçadan oluşmuştur ve cetvel üzerinde hareket eder.
Sürgü üzerinde ve üstte inç değerler, altta metrik değerler bulunur. Kılıç kısım sürgü ile
birlikte hareket eder ve derinlik ölçümlerinde kullanılır. Kumpaslarda ayrıca alınan ölçünün
bozulmaması için bir tespit vidası veya yaylı mandal bulunur.

Şekil 2.6: Sürmeli kumpas

Şekil 2.7: Kumpasın kısımları
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2.3.3. Kumpas ile Ölçü Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler


Parça üzerindeki çapaklar ve benzeri maddeler temizlenir.

Şekil 2.8: Kumpasın kullanımı







Hareketli çene başparmakla hareket ettirilerek parçaya yanaştırılır.
Küçük parçalar ölçülürken çenelerin orta kısmına yerleştirilir.
İnce kanalların ve vida diş diplerinin ölçülmesinde çenelerin ince kısımlarından
faydalanılır.
İç çap veya iç ölçülerde iç ölçü çeneleri kullanılır.
Ölçü alırken çenelerin yüzeylere paralel ve tam yapışması sağlanmalıdır.

2.3.4. Metrik Kumpaslar
Çelik cetvel ile 1mm’den daha küçük ölçüler okunamaz. Milimetrenin ara ölçüleri
hassasiyetlerine göre 1/10mm,1/20mm,1/50mm’lik kumpaslarda sürgü bölüntüleri vardır.
Hangi bölüntü ise onun karşıtı metrik bölüntü üzerinde belirtilmiş durumdadır.
Milimetre bölüntüsü ana cetvel üzerinde sıfırdan başlar. Ana cetveldeki her 10 mm
çizgisinde sayısal olarak cm rakamları vardır. Okunurken bu ölçüler mm’ ye çevrilir.
Kumpasın çeneleri tam kapalı iken ana cetvel üzerindeki sıfır çizgisi ile sürgülü cetvel
üzerindeki sıfır çizgisi tam çakışmıştır.

Şekil 2.9: Metrik kumpasta 3 mm ölçüsünün okunması
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Kumpas okunurken önce milimetre olarak ana cetveldeki değeri okunur. Sürgülü
cetvelin sıfır çizgisi, ana cetveldeki bir çizgiyle tam çakışmışsa bu uzunluk ölçünün tam
değeridir.

Şekil 2.10: Metrik kumpasta ana değerin okunması

Sürgülü cetvelin sıfır çizgisi, ana cetvelde bir ölçüyü geçmiş ise bu ölçü yine tam
kabul edilir, fakat küsuratı için sürgülü cetvele bakılmalıdır.
2.3.4.1. 1/10 mm Hassasiyetli Kumpas
Bu kumpasların çeneleri kapandığında sıfır çizgileri çakışır. Ana cetvel üzerindeki
9mm’lik kısım sürgülü cetvelde 10 eşit parçaya bölünmüştür. Sürgülü cetveldeki çizgilerin
her birinin uzunluğu 0,10 mm kabul edilmiştir. 1/10 mm hassasiyetli kumpaslar milimetrenin
onda birini ölçebilir.

Şekil 2.11: 1/10mm hassasiyetli kumpas

Şekil 2.12: 1/10mm hassasiyetli kumpasta 0.6mm ölçüsünün gösterilmesi

Sürgülü cetvelin sıfır çizgisi ana cetvelde hangi değeri geçmiş ise o değer tam kabul
edilir. Küsuratı belirlemek için sürgülü cetvele bakılır. Sürgülü cetveldeki kaçıncı çizgi, ana
cetvelden herhangi bir çizgiyle çakışmışsa, 0,10 ile çarpılarak ölçünün küsuratı da bulunmuş
olur.
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Şekil 2.13: 38.40mm

Şekil 2.14: 102.70mm

Sonuç olarak kumpas okunurken önce cetvel üzerindeki tam sayılı kısım okunur. Daha
sonra sürgülü cetvelden okunan ondalık değer, tam sayının yanına eklenir.
2.3.4.2: 1/20 mm Hassasiyetli Kumpas
Bu kumpasların çeneleri kapandığında da sıfır çizgileri çakışır. Ana cetvel üzerindeki
19mm lik kısım sürgülü cetvelde 20 eşit parçaya bölünmüştür. Sürgülü cetvelde çizgilerin
her birinin uzunluğu 0,05 mm kabul edilmiştir.
(1/20 = 0,05 “yüzde beş“ )

Şekil 2.15: 1/20mm hassasiyetli kumpas

Sürgülü cetveldeki 1 rakamı 0,10 mm’ yi, 2 rakamı 0,20 mm’ yi gösterir. Bu rakamlar
arasındaki çizgiler 0,05 mm’ liktir.
Sürgülü cetvelin sıfır çizgisi ana cetvelde hangi değeri geçmiş ise o değer tam kabul
edilir. Küsuratı belirlemek için sürgülü cetvele bakılır. Sürgülü cetveldeki kaçıncı çizgi, ana
cetvelden herhangi bir çizgiyle çakışmışsa, 0,05 ile çarpılarak ölçünün küsuratı da bulunmuş
olur.

16

Şekil 2.16: 18.90mm ve

102.40mm

1/10 mm hassasiyetli kumpastan tek farkı sürgülü cetveli ile milimetrenin yirmide biri
hassasiyetindeki ölçüleri ölçüyor olmasıdır. Dolayısıyla 1/10 mm hassasiyetli kumpastan
daha hassas ölçü alabilir. Piyasada en çok kullanılan kumpastır.
2.3.4.3: 1/50 mm Hassasiyetli Kumpas
Bu kumpasların çeneleri kapandığında da sıfır çizgileri çakışır. Ana cetvel üzerindeki
49mm lik kısım, sürgülü cetvelde 50 eşit parçaya bölünmüştür. Sürgülü cetvelde çizgilerin
her birinin uzunluğu 0,02 mm kabul edilmiştir.
(1/50 = 0,02 “yüzde iki”)
Bu kumpaslar 1/10 mm ve 1/20 mm hassasiyetli kumpaslardan daha hassaslardır.
İleride markalama konusunda göreceğiniz mihengir adını verdiğimiz verniyelli aletin
hassasiyeti genelde 1/50 mm’ dir.

Şekil2.17: 1/50mm hassasiyetli kumpas

Bu kumpaslarda sürgülü cetvelin sıfır çizgisi, ana cetvelde hangi değeri geçmiş ise o
değer tam kabul edilir. Küsuratı belirlemek için sürgülü cetvele bakılır. Sürgülü cetveldeki
kaçıncı çizgi, ana cetvelden herhangi bir çizgiyle çakışmışsa 0,02 ile çarpılarak ölçünün
küsuratı da bulunmuş olur.
1/10 mm ve 1/20 mm hassasiyetli kumpaslardan tek farkı sürgülü cetveli ile
milimetrenin ellide biri hassasiyetindeki ölçüleri ölçüyor olmasıdır. Dolayısıyla diğer
kumpaslardan daha hassas ölçü alabilir.
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2.3.5. İnç Kumpaslar
Kumpasların üst kısmındaki bölüntüler inç ölçü almakta kullanılır. Ana cetvelin üst
kısmında normal inç cetvel bölüntüleri vardır ve aynı metrik kumpaslarda olduğu gibi bu
kumpaslarda da ilk önce sürgülü cetvelin sıfır çizgisinin, ana cetvelde hangi çizgiyi geçtiğine
bakılır. Sürgülü cetvel kısmından okunan ölçü, ana cetvelde okunan ölçüye eklenerek ölçüm
gerçekleştirilir.
1/128 İnç Hassasiyetli Kumpas
Ana cetvelde 1 inçlik uzunluk 16 eşit parçaya bölünmüştür. Her bir çizgi 1/16 inç
ölçüsündedir. Bölüntülerin kolay okunabilmesi için çizgiler bir kısa, bir uzun olarak
çizilmiştir. Sıfırdan sonra gelen çizgiler 1/16, 2/16, 3/16, 4/16......inç olarak 16/16 ya kadar
devam eder. 16/16=1 inçtir. İnç ölçülerde değerler hep sadeleştirilerek söylenir ve yazılır.

Şekil 2.18: 1/128 İnç hassasiyetli kumpas

İnç kumpaslarda çeneler tamamen kapalı iken sürgülü cetvelin sıfır çizgisi ana
cetvelin sıfır çizgisiyle çakışır. Kumpasın çeneleri açıkken sürgülü cetvelin sıfır çizgisi ana
cetvelde hangi çizgiyle çakışmışsa tam değer o ölçüdür. ( 3/16 , 7/16....gibi )

Şekil 2.19: 1/16 + 2/128 inç

Ana cetvel üzerinde 7/16 inçlik uzunluk, sürgülü cetvel üzerinde 8 eşit parçaya
bölünmüştür. Sürgülü cetvelde her bir çizgi aralığı 1/128 inç kabul edilerek okunur. Bu
çizgiler sıfırdan sonra sırasıyla 1/128 , 2/128 , 3/128 , ……devam eder.
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Sürgülü cetvel üzerindeki bu çizgilerden hangisi ana cetvelden her hangi bir bölüntü
ile çakışmışsa bu değer 16’lık kısma eklenir ve ölçü okunmuş olur.

2.3.6. Genel Ölçme Kuralları








Kumpas elimizin sıcaklığından bile etkilenen hassas bir ölçme aletidir.
Ölçü okunurken kumpas mutlaka göz hizasında tutulmalı ve çakışan çizgiler
doğru tespit edilmelidir.
Işık yönüne mutlaka dikkat edilmelidir. Yandan gelen ışıkta okuma yapılıyorsa
hatalara neden olabilir.
Kumpas ile derinlik, uzunluk, iç ve dış çap ölçümlerinde kumpasın uygun
kısımları kullanılmalıdır.
Hareketli parçalardan ölçü kesinlikle alınmaz.
Ölçü aleti ve ölçülecek parça temiz olmalıdır.
Ölçme işleminden önce ölçü aletinin doğruluğu kontrol edilmelidir.

Şekil 2.20: Sürmeli kumpas

2.4. Ölçü Aletlerinin Bakımı
Ölçü yapılan işin temelidir. Ölçü aletleri bakımlı ve sağlamsa alınan ölçü de o oranda
sağlıklı olur. Ölçü aletlerinden yüksek verim almak ve uzun süre sağlam kullanmak için
aşağıdaki özelliklere mutlaka dikkat edilmelidir:






Ölçü aletleri, daima kesici alet ve takımlardan uzakta tutulmalıdır.
Ölçü aletleri, elde kullanılmadığı zamanlarda yumuşak bir zemin üzerine
konulmalıdır.
Ölçü aletleri, aşırı soğuk ve sıcaktan, nem ve rutubetten, vurma, çarpma ve
düşürme gibi durumlardan korunmalıdır.
İşi biten ölçü aleti mutlaka temizlenmelidir.
Kullanılmayan ölçü aletleri mutlaka yumuşak kılıflarda veya özel kutularda
birbirlerine temas etmeden saklanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Metrik ve inç çelik cetveller ile parça
üzerinden ölçü alınız.
 1/20 mm hassasiyetli metrik kumpası
kullanınız.

 1/128 ” hassasiyetli İnç kumpası kullan

 Kumpas ile parça üzerinden ölçü al

Öneriler
 Madde 2.2’ den yararlanınız.
 Atölyelerde ve çevredeki işletmelerde
bulunan çelik cetvellerden yararlanınız
 Öğretmeninize danışınız
 Öğretmeninize danışınız
 Atölyelerde ve çevredeki işletmelerde
bulunan kumpaslardan yararlanınız
 Madde 2.3.4.2. den yararlanınız
 Öğretmeninize danışınız
 Madde 2.3.5. den yararlanınız
 Atölyelerde ve çevredeki işletmelerde
bulunan kumpaslardan yararlanınız
 Öğretmeninize danışınız
 Madde 2.3.3. den yararlanınız.
 Plastik bir kumpas edinerek, sürekli
pratik yapabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Çelik cetveller ölçü sistemlerine göre hangi gruplarda imal edilirler?
A) Metrik ve inç
B) Milimetrik
C) 1/128 inç hassasiyetinde
D) Yalnız inç (parmak) bölüntülü

2.

Aşağıdaki 1/128 inç hassasiyetli kumpasta gösterilen değeri bulunuz.

A)
B)
C)
D)
3.

1/16 + 3/128 inç
7/16 inç
14/16 + 5/128 inç
5/16 inç

Aşağıdaki 1/20 mm hassasiyetli kumpasta gösterilen değeri bulunuz.

A) 15,35 mm
B) 1.5 mm
C) 155.30 mm
D) 15,65mm

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Standart süre içerisinde, ölçü standartlarına uyarak el testeresi ile parça
kesebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Okulumuz atölyelerinde ve çevrede değişik alanlarda faaliyet gösteren
işyerlerindeki kesici takımların ne amaçla kullanıldıklarını araştırınız ve rapor
haline getirip, sınıfta sununuz.



“El testerelerini kimler, hangi işlerde kullanır?” araştırınız ve rapor haline
getirip sınıfta sununuz.

3. EL TESTERESİ İLE KESME
Bir malzemeyi kesici araç kullanarak parçalara ayırma işlemine kesme işlemi denir.
Kesme işlemi talaşsız ve talaşlı kesme işlemi olmak üzere ikiye ayrılır. Testere ile kesme
işlemi talaşlı kesme işlemidir. El testereleri sanayide oldukça kullanım alanına sahiptir.

3.1. Testereler
3.1.1. Testerenin Yapısı

Şekil 3.1: El testeresinin kısımları
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Şekil 3.2: El testeresi

El testeresi, testere kolu, testere laması, bağlantı somunları ve bir saptan oluşur.
Testere laması, testere koluna dişleri öne doğru bakacak şekilde takılır. Bağlantı somunları
sıkılarak lama gerdirilir.

3.1.2. Görevi
Metal parçaları kesmeye yarar. Metalden yapılmışlardır. Testere kolu(ağaç veya
plastikten) bir sap ve testere lamasından oluşan kısımları vardır. Zamanla kullanımdan
dolayı testere lamaları özelliğini kaybeder. Dişleri bozulur, kırılır veya körelir. Bu tür
lamalar sökülerek yenisi ile değiştirilir.

3.1.3. Kullanıldığı Yerler
Endüstride her türlü metallerin demir boruların kesilmesinde kullanılır. Otomotiv,
sıhhi tesisat, metal ve makine bölümlerinde sıklıkla kullanılan el testereleri ile metal kesim
işleri pratikleştirilmiştir.

Şekil 3.3: El testeresi

3.1.4. Testere Lamaları
Molibdenli, karbonlu çelikten, tungstenli çelikten imal edilir. Isı işlemine tabi
tutularak sertleştirilir. Parmaktaki (1 inç) diş sayısı olarak sınıflandırılır. Bir parmak boyda
14, 18, 24 ve 32 diş sayısı vardır.

Şekil 3.4: Çapraz dişli lama

Şekil 3.5: Ondüle dişli lama
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Kesme esnasında testere lamasının sıkışmasını önlemek için, lamanın diş kısımları
ondüle dişli ve çapraz dişli olarak yapılmıştır.

Şekil 3.6: Testere laması

Yumuşak malzemelerin kesilmesi işleminde kalın dişli, sert ve ince malzemelerin
kesilmesinde ince dişli lamalar kullanılır.





1 inç’te 14 diş olan lama yumuşak çeliklerde, demir ve pirinç de kullanılır.
1 inç’te 18 diş olan lama yuvarlak çeliklerde ve köşebent demirlerde kullanılır.
1 inç’te 24 diş olan lama metal borularda kullanılır.
1 inç’te 32 diş olan lama çelik levhalarda kullanılır.

3.1.5. Kesme İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar
Testerenin kayarak parça yüzeyini bozmaması için parça üzerine testerenin keseceği
yere testere ağzı açılır. Bu işlem için bir eğe veya doğrudan testere kullanılır.
Başparmağımızın tırnağı testere lamasına teğet olacak şekilde tutulur ve lama yüzeyine
dayandırılarak testere ağzı açılır.

Şekil 3.7: El testeresi ile kesme

Kesme sırasında, testere ileri itilirken hafif bastırılır, geriye serbest çekilir. Kesici
dişler öne doğru baktığı için testere ileri giderken keser, geri gelirken dişlerin arasındaki
talaşları boşaltır.
Kesme yapılırken testere kolu belirli hızda ve tüm lama boyunca hareket ettirilir. Sert
malzemelerin kesiminde yavaş hareket ettirilmesi gereklidir.
Kesme sırasında testere kolu 5–10 derece açı yapacak şekilde öne doğru eğilmelidir.
Dişler öne doğru baktığı ve testere ileri doğru giderken kesim yaptığı için talaşlar ön taraftan
yere dökülecektir.
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3.2. Anahtarlar
3.2.1. Görevleri ve Malzemesi
Cıvata, somun ve benzeri birleştirme elemanlarının sökülmesinde ve sıkılmasında
kullanılan takımlardır. Anahtarlar uzun ömürlü olmaları için alaşımlı takım çeliğinden imal
edilir ve yüzeyleri krom ile kaplanır. Anahtar ağzının aşırı kuvvetlerle zorlanmasını önlemek
için, anahtar boyu, sıkacağı vida başına uygun özellikte yapılır.

3.2.2. Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler
Anahtarların ağız ölçüleri mm ve inç olarak yapılır. Ölçüleri mm olan anahtarlara
metrik, ölçüleri inç olarak yapılan anahtarlara inç anahtar denir.
Anahtar ağız ölçüleri cıvata ve somunu rahatça kavraması için, normal ölçüsünden
biraz büyük yapılmıştır. Ölçüler anahtar sapı üzerinde yazılmıştır. Değişik işlerde
kullanılmak üzere farklı biçimlerde anahtarlar üretilmiştir.
3.2.2.1. Açık Ağızlı Anahtarlar
Her iki ağzı da açık olduğundan hortum ve boru rekorları gibi yerlerde kullanılır.
Diğer anahtarların kullanılamadığı yerlerde kullanılmaları gerekir. Aşırı zorlamalarda ağız
kısımları açılarak büyür ve iş göremez hale gelir.
3.2.2.2. Yıldız Anahtarlar
Yıldız anahtarlar 6 ve 12 köşeli olarak yapılmıştır. Özel durumlar hariç, sıkma ve
sökme işlemlerinin tümünde yıldız ve lokma anahtarlar kullanılır.
3.2.2.3. Yarım Yıldız (Kombine) Anahtarlar
Bu tip anahtarların bir tarafı açıkağızlı, bir tarafı yıldız şeklinde yapılmıştır. Her iki
anahtarın seri bir şekilde kullanılacağı yerlerde pratik bir çalışma sağlar.
3.2.2.4. Lokma Anahtarlar
Lokma anahtarlar, lokma ve lokma kolundan meydana gelir. Sıkma ve sökme
işlerinde, diğer bütün anahtarlara tercih edilen anahtarlardır. Lokma anahtarlar da aynı
yıldızlar gibi, 6 veya 12 köşeli yapılır. Standart lokmaların yanında buji lokması denilen
uzun boylu lokmalar da vardır.
Lokma anahtarlar lokma kollarına takılarak kullanılmaktadır. Lokma kolu olarak
cırcır, ara kol, T kol, fırdöndü, mafsallı kol gibi parçalar üretilmiştir. Sökülecek anahtarın
durumuna göre bu lokma kollarından bir tanesi lokmaya takılarak işlem gerçekleştirilir.
3.2.2.5. Allen Anahtarlar
Anahtar ağzı gömme olan cıvata ve vidaların sıkılma ve sökülme işlemlerinde
kullanılır. L şeklinde ve genelde altıgen lokma uçlu yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kesilecek parçadan eğe ile kesme
kanalı açınız.

 Madde 1.5’ den yararlanınız.
 Atölyelerde ve çevrede bulunan üçgen
eğelerden ve testerelerden yararlanınız.

 El testeresi ile kesiniz.

 Öğretmeninize danışınız.
 Madde 1.5’ den yararlanınız.
 İş kazalarına karşı önlem alınız.

 Aşınmış testere lamasını değiştir

 Öğretmeninize danışınız.
 Madde 1.4’ ten yararlanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.

El testereleri hangi kısımlardan oluşur?
A) Gövde, testere kolu, testere sapı
B) Testere laması, lama yayı, lama sapı
C) Kesici dişler, lama gövdesi, testere kolu
D) Testere kolu, testere laması, bağlantı somunları, sap

2.

Testere laması takılırken nelere dikkat edilir?
A) Kesici dişler arkaya doğru bakmalıdır.
B) Kesici dişler öne doğru 5–10 derece eğik bakmalıdır
C) Kesici dişler öne bakmalı, lama düz ve gergin olarak sıkılmalıdır
D) Kesici dişler arkaya bakmalı, lama gevşek sıkılmalıdır.

3.

El testeresi ile parça kesilirken nelere dikkat edilir?
A) Testere kolu öne doğru 5–10 derece eğik bakar, ileri sürerken hafif bastırılır, geriye
serbest çekilir.
B) Arkaya doğru kuvvetlice bastırılması gerekir
C) Öne ve arkaya doğru sürülürken çok baskı uygulanır
D) Arka tarafa 5–10 derece yatırılarak kesme yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

Standart süre içerisinde ölçü standartlarına uyarak markalama yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Markalama aletlerini kimlerin, ne amaçlarla kullandığını araştırınız ve rapor
haline getirip sınıfta sununuz.

4. MARKALAMA İŞLEMİ
4.1. Markalama
4.1.1. Markalamanın Tanımı ve Önemi
Kâğıt üzerindeki çizilen teknik resmi, gerekli aletleri kullanarak işlenecek parça
üzerine çizme işlemine markalama denir.
Markalama, işleme kalitesine etkisi açısından çok önemlidir. Çizilen çizgiler düzgün
olursa yapacağımız işi o ölçüde düzgün işleyebiliriz. Doğru ölçülerde markalanmış bir iş
parçası, doğru olarak işlenir ve hem malzeme hem de zamandan tasarruf edilmiş olur.

4.1.2. Markalama Aletleri
4.1.2.1. Çeşitleri ve Görevleri

Şekil 4.1: Pleyt

Pleyt: Tesviyeciliğin ve markalamanın temel aletidir. Yüzeyleri hassas olarak
düzeltilmiş kare, dikdörtgen veya yuvarlak şekillerde yapılmıştır. Pleyt yüzeyinin daima
temiz ve düzgün olması gerekir. Pleyt kullandıktan sonra yüzeyi temizlenip yağlanarak varsa
tahta kapakları kapatılır.
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Şekil 4.2: Mihengir

Mihengir: Tabanından pleyt yüzeyinde kaydırılarak kullanılır. Parçaların yüzeylerine
çizgi çizmekte kullanılır.
Çelik Cetvel: Ölçü almakta kullanılır. Metrik ve inç olanları vardır.
Göz Taşı (Bakır Sülfat): Parçaların yüzeyini boyamakta kullanılır. Göz taşı ile suyun
karışımından meydana gelen sıvıya bakır sülfat (CuSO4) denir. Parçaların yüzeyine
sürüldüğünde yüzeyi bakır rengine boyar.
Destek Parçası: İş parçalarını markalarken desteklemek için kullanılır.
Çizecek: Ucu sivriltilmiş ve sertleştirilmiş malzemeden yapılmıştır. Parçaların
yüzeyini çizmekte kullanılır.

Şekil 4.3: Çizecek

Nokta: Metal yüzeylere nokta vurmakta kullanılır. Ucu sertleştirilip sivriltilmiştir. Uç
açıları genellikle 60–70–90’ dır. Büyük açılı noktalar delinecek yerlerin merkezlerini
belirlemede, küçük açılı noktalar ise çizgilerin kaybolmaması için yapılan markalama
işlemlerinde kullanılır.

Şekil 4.4: Nokta

Pergel: Parçaların üzerine daire ve yay çizmek için kullanılır. Ayrıca bir ölçünün
diğer bir yere taşınmasında ve merkezlerin bulunmasında kullanılır.
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Gönye: Birer kontrol aletidir. 30–45–60–90–120 derece olanları vardır.

Şekil 4.5: Gönye

Çekiç: Keski, zımba ve nokta gibi parçaları kullanmaya yarar. Eğme, bükme ve ani
darbe gerektiren işlemlerde kullanılır.

Şekil 4.6: Çekiç

4.1.2.2. Malzemesi
Markalama aletleri hassas ve kaliteli aletler olmalıdır. Parçada iz bırakan uçlar,
çelikten yapılmış ve sertleştirilmiştir. Özellikle üzerinde ölçü bölüntüleri bulunan aletler
kaliteli çelikten yapılmıştır.
4.1.2.3. Kullanıldığı Yerler
Markalama aletleri, makine, metal ve kalıp sektörü olmak üzere sanayide oldukça
yaygın kullanım alanına sahiptir. İşlenecek parçaların referans ölçülerinin çizilmesinde,
delinecek deliklerin merkezlerinin işaretlenmesinde kullanılır. Otomotiv sanayinde de
kullanılan markalama aletleri, işlemlerimizde bize çok kolaylıklar sağlar.

4.1.3. Markalamada Dikkat Edilecek Hususlar
Markalama yapılacak yüzeye, markalama çizgilerinin görünmesi için göztaşı sürülür.
Göztaşı sürülecek yüzey, kirden ve pastan arındırılmış olmalıdır. Göztaşı sürerken göztaşının
deriye ve göze temas ettirilmemesi gerekmektedir.
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Göztaşı kurumadan iş parçaları pleyt üzerine alınmamalı ve markalama
yapılmamalıdır. Çizgilerin daha düzgün olması için parça kenarları çapaktan temizlenmeli ve
çizgiler dengeli bir şekilde dikkatle çizilmelidir.

Şekil 4.7: Noktalama

Destek parçasının parçaları desteklemek için kullanılması, çizgilerin temiz ve düz
çizilmesini kolaylaştırır. Mihengirin çizici ucu parçaya tam temas ettirilmeli ve kesin net
çizgiler bir defada çizilmelidir.
Çizecek nokta gibi elemanların uçları bilenmeli, sivri olmayan uçlarla markalama
yapılmamalıdır. Nokta vurma işleminde, parça pleyt üzerinde değil, örs üzerinde
noktalanmalıdır. Çekiç ile noktaya bir kere hafifçe vurulmalıdır.
Markalama aletleri işlem bittikten sonra, temizlenerek ayrı ayrı yerlerde korunmalıdır.
Pleytlerin üzeri biraz yağlanmalı, tahta veya karton kapakları kapatılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 İş parçasının kenar ve köşelerindeki
çapakları temizleyiniz.

 Atölyelerde ve çevrede bulunan eğelerden
yararlanınız
 Öğretmeninize danışınız.

 Göztaşı sürülüp markalama yapılacak
yüzeyi zımpara ile temizleyiniz.

 Öğretmeninize danışınız

 Öğretmeninize danışınız
 Madde 4.1.2.1’den yararlanınız.
 Markalanacak yüzeyi boyayınız.
 Gözlerinizi ve cildinizi göztaşıyla temas
ettirmeyiniz, temas ederse bol su ile
yıkayınız.
 Öğretmeninize danışınız
 Markalamanın niteliğine göre yüzeyleri  Madde 4.1.2. ve 4.1.3’den yararlanınız.
markalama aletleri ile markalayınız.
 Markalama aletlerinden yararlanınız.

 Markalanmış yüzey çizgilerini
noktalayınız.

 Öğretmeninize danışınız
 Madde 4.1.3’den yararlanınız.
 Noktayı delik ekseninin tam ortasına
vurunuz
 Çizgiler noktalanacaksa, nokta çizgiye
teğet, işlenip atılacak kısma vurulur.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir markalama aletidir?
A) Keski
B) Mihengir
C) Matkap
D) Zımpara taşı

2.

Üzerine parçaların konulup markalandığı, düz zemine sahip markalama aleti nedir?
A) Örs
B) Masa
C) Pleyt
D) Zımpara

3.

Aşağıdaki markalama aletlerinden hangisi parçada iz bırakmaz?
A) Çelik pergel
B) Mihengir
C) Çizecek
D) Çelik cetvel

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-5

Standart süre içerisinde ölçü standartlarına uyarak düzgün yüzey kalitesi ile metal
parçaları eğeleyip parça alıştırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Eğe çeşitlerini ve piyasada eğeleri kimlerin, ne amaçlarla kullandığını araştırınız
ve rapor haline getirip sınıfta sununuz.



Parça alıştırmak neye denir? Araştırınız ve rapor haline getirip sınıfta sununuz.

5. EĞELEME VE PARÇA ALIŞTIRMA
5.1. Eğeler
5.1.1. Görevi
Metal parçaların üzerinden talaş kaldırarak istediğimiz şekli vermek üzere yardımcı
olan el aletleridir. Üzerindeki dişler yardımı ile metal parçaların yüzeyinden talaş kopararak
çalışır.

Şekil 5.1: Eğenin kısımları

Eğeler ana yapı itibarıyla gövde ve kuyruk olmak üzere iki kısımdan oluşur. Gövde
üzerinde her iki yüzeyde kesici, talaş kaldırıcı dişler vardır. Kuyruk kısmı eğeye bir sap
takmaya yarar. Eğe sapları günümüzde sert plastikten imal edilmektedirler. Eğenin
büyüklüğüne göre, uygun boyda sap takılarak kullanılmalıdır.
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Şekil 5.2: Eğeler

5.1.2. Malzemesi
Eğeler karbon çeliğinden yapılmıştır. Çeşitli büyüklüklerde ve profillerde olabilir.
Esneme payı olmadığı için kırılgandır. Sert malzemeden yapıldığı için hiçbir zaman iki eğe
üst üste gelecek şekilde konulmamalıdır. Ölçü ve kontrol aletlerinden uzak tutulmalıdır.

Şekil 5.3: Lama ve üçgen eğe

Eğenin yüzeyindeki dişler özel bir dişleme kalemi ile açılır. Bu kalem etkisiyle ezilen
malzeme yukarı kalkarak kesici ağızların oluşmasını sağlar.
Eğelerin dişleri alüminyum, pirinç… vb malzemelere sürülürse dişlerin içi hemen
dolar ve eğe özelliğini kaybeder. Bundan dolayı yumuşak malzemeleri eğelemek için, kesici
dişleri frezede açılmış özel eğeler yapılmıştır. Bugün çelik işlemek için kullanılan eğe dişleri
bile frezede açılabilmektedir.
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5.1.3. Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler
Piyasada kullanım amaçlarına ve eğelenecek malzemelerin özelliğine göre birçok eğe
çeşidi vardır. Bu eğeler aşağıdaki gibi gruplara ayrılırlar:
5.1.3.1. Kesitlerine Göre Eğeler


Lama eğe: Düz yüzeyleri eğelenmesinde kullanılan eğelerdir.

Şekil 5.4: Lama eğe



Kare eğe: Köşeli deliklerin eğelenmesinde ve iç yüzey eğelemede kullanılır.

Şekil 5.5: Kare eğe



Üçgen eğe: İç köşelerin eğelenmesinde, vida dişlerinin temizlenmesi gibi işlerde
kullanılır.

Şekil 5.6: Üçgen eğe



Yuvarlak eğe: Delik işlerinin işlenmesinde ve benzer işlerde kullanılır.

Şekil 5.7: Yuvarlak eğe
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Balıksırtı eğe: Genellikle içbükey yüzeylerin eğelenmesinde kullanılan
eğelerdir.

Şekil 5.8: Balıksırtı eğe



Trapez eğe

Şekil 5.9: Trapez eğe



Bıçak eğe

Şekil 5.10: Bıçak eğe

5.1.3.2. Dişlerinin Şekline Göre Eğeler





Tek sıralı eğe: Çelik ve sert madenlerin eğelenmesinde kullanılır.
Çift sıralı eğe: Çelikler ve pirinç gibi sert malzemelerin eğelenmesinde
kullanılan eğe çeşididir.
Kavisli dişli eğe: Sıkıştırılmış kâğıt veya duralumin malzemelerin
eğelenmesinde kullanılır.
Törpü dişli eğe: Bu eğelere ahşap eğesi de denilmektedir. Ağaç ve benzeri
yumuşak malzemelerin eğelenmesinde kullanılır.

5.1.3.3. Dişlerinin Büyüklüğüne Göre Eğeler




Kaba eğeler
Orta kaba eğeler
İnce dişli eğeler

Eğeler kullanım amaçlarına uygun olarak kabadan inceye doğru çeşitli diş
büyüklüklerinde imal edilmişlerdir. Eğenin yüzeyinde 1 cm de bulunan diş sayısı eğe
dişlerinin büyüklüğünü belirler.
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Kaba eğeler eğelemede bol ve kalın talaş çıkartarak parçayı aşındırır, fakat parça
yüzeyi pürüzlü olur. Eğe dişleri inceldikçe parçadan kopartılan talaş miktarı azalır ama
parçanın yüzey kalitesi artar.

5.1.4. Eğelerin Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
İşlenecek parça boyutuna, malzemesine ve istenilen yüzey kalitesine göre eğe
seçilmelidir. Herhangi bir eğeyi kullanmadan önce sapının sıkı bir şekilde geçmiş olmasına
dikkat edilmelidir. Sapsız eğe kesinlikle kullanılmamalıdır. Kuyruk kısmı çalışan kişinin
eline batabilir. Plastik saplar önce kaynar suyun içinde ısıtılıp sonra eğeye geçirilirse sapların
çatlaması önlenir. Yerine sağlam oturtulmamış, gevşek, çatlak ve kırık eğe sapları ile
çalışmak iş kazalarına sebep olur. Eğeye sap takılırken eğe sol el ile tutulur. Eğe sapı
kuyruğa takıldıktan sonra, ağaç tokmakla vurularak yerine çakılır.
Eğelenecek parçalar mengeneye bağlanırken mengene ağzına mümkün olduğu kadar
yakın bağlanır. Eğelenecek kısmın mengene ağızlarından yaklaşık 5 mm yukarıda kalması
yeterlidir. Mengene ağzından çok dışarıda bağlanan parçaların eğelenmesinde dikkat dağılır,
titreşim artar ve rahatsız edici sesler çıkar.
Eğe yapılacak yüzey özel durumlar hariç yere paralel olarak mengeneye
bağlanmalıdır. Eğelemeye başlanırken sol ayak ileri, içe doğru hafif bükük, sağ ayak biraz
geride ve vücuda destek olacak şekilde, mengenenin 45 derece solunda eğeleme pozisyonu
alınır.
Büyük eğelerde eğe sapı sıkıca kavranmalı, eğe sapının arka kısmı sağ avucun
çukuruna dayanmalı, başparmak üstte, işaret parmağı alta gelecek şekilde tutulmalıdır. Sol el
avucunun kabarık kısmı eğenin ucuna konmalı, parmaklar hafifçe eğilmeli fakat eğenin
ucunu sarmamalıdır. Küçük eğeler tek elle de tutulup eğeleme yapılabilir.
Eğeleme işlemi sırasında eğe ileri giderken parçadan talaş kopartır. Sağ el ile ileri
sürülürken aynı zamanda sağ ve sol el üzerine eşit basınç uygulanmalıdır. Eğe normal bir
hızda ve eğe yüzü boyunca parça yüzeyine sürtülür. Eğe geri çekilirken parçadan
uzaklaştırılmaz parça yüzeyinde, bir baskı uygulanmadan çekilir. Böylece dişler arasına
giren talaşların dökülmesi sağlanır. Geniş yüzeylerin eğelenmesinde eğe ucu parçanın
solundan harekete başlar, eğenin sonu geldiğinde parçanın sağına gelinmiş olur yani
çaprazlamasına eğeleme yapılır.
Parçayı açkılayarak eğelemek için eğe iki elimizle gövde boyunca tutularak yere
paralel olarak parçaya sürtülür. Eğe ile sürekli açkı yapılmamalıdır. Devamlı açkılanan
yüzey ya çukur ya da bombeli olur.
NOT: Eğeler ve işlenen parçalar kesinlikle yere düşürülmemelidir.
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Eğelenen yüzeye yağlı ve kirli elle dokunulmaz. Yumuşak metaller eğelenirken ince
eğe kullanılmaz. Böyle malzemeler eğelenirken eğe dişleri arasına tebeşir sürülür. Eğe
dişlerinin arasına dolan tebeşir, yumuşak metalin eğe dişlerine sıvanmasını önler ve işlem
sonunda eğe dişlerinin temizliğini kolaylaştırır. Dişleri talaş parçalarıyla dolan eğe tel fırça
ile temizlenmeli yağlı veya kirli bırakılmamalı, aynı zamanda kırılgan olduğundan levye
olarak kullanılmamalıdır. Eğeleme işlemi bittikten sonra eğeler gelişigüzel masa üzerine
bırakılmamalı ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir. Eğeler kesinlikle ölçü ve kontrol
aletlerinden uzakta tutulmalıdır. Çekiç gibi kullanılmamalıdır.

5.2. Yüzey Kontrol Aletleri
5.2.1. Gönyeler
Gönyeler, eğelenen yüzeylerin düzgünlüğünün kontrolünde ve birbirine komşu
kenarların açılarının ayarlanmasında kullanılan genellikle çelikten yapılmış hassas aletlerdir.
Değişik açı değerleri ve özellikleri olan gönyeler yassı gönye, şapkalı gönye, kıl gönye, sabit
açılı gönye, ayarlı gönye ve merkezleme gönyesi gibi çeşitlere ayrılır.

Şekil 5. 11: Kıl gönye

Şekil 5.12: Gönye ile kontrol ve markalama

Kıl gönyeler yüzey kontrol işlemlerinde sık olarak kullanılır. Gönye ile yüzey kontrolü
yapılacak parça, mengeneden sökülerek göz hizasında ışık karşıdan gelecek şekilde kontrol
edilmelidir. Gönye ile parça arasından sızan ışığın durumuna göre eğe yapılacak kısma karar
verilir.

Şekil 5.13: Değişik özelliklerde gönyeler

5.2.2. Yüzey Kontrol Mastarları
Gönye ile yüzey kontrolünün yapılamayacağı, daha büyük parçalarda kullanılan,
çelikten yapılmış düz araçlardır. Bu araçlar, büyük yüzeylerin üzerine konularak sentil adı
verilen alet yardımıyla yüzeylerin çarpılma ve eğiklik miktarları ölçülür.
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5.3. Parça Alıştırmak
Otomotiv ve talaşlı imalat sanayisindeki işlemlerde bazen arızalı parçaların sökülüp
yerlerine parça yapılması gerekmektedir. Bu parçaların yerlerine uyması, takılacağı yerde
sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için yerlerine alıştırmak gerekir.
Yerlerine düzgün şekilde alıştırılamamış parçalar daha sonra çok daha büyük
parçaların arızalanmasına sebep olabilir.

5.3.1. Parça Alıştırma Mastarları
İki paralel yüzey arasındaki ölçünün ayarlanmasında kullanılan özel yapılmış
mastarlardır. Özellikle iç yüzey eğeleme işlemlerinde kullanılırlar. Çelikten yapılmıştır.

5.3.2. İç Yüzey Eğelemede Dikkat Edilecek Noktalar
Çürütülmüş bir iç yüzeyin eğelenmesinde, istenilen yüzey kalitesi, açılar ve talaş
miktarı dikkate alınarak eğe seçimi yapılır. 90 derecelik iç köşelerde kare ve üçgen eğelerin
kullanılması olumlu sonuçlar verir.
Eğe boyutuna göre dikkatli bir şekilde tutulmalı, eğer parça alıştırma yapılacaksa iç
yüzeye oturacak parçanın tatlı sıkı bir şekilde yerine oturması sağlanmalıdır. Lama eğe ile
eğeleme yapılacaksa eğenin dişsiz kenarı, komşu kenara yaslanarak taban eğelenmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

 Eğe sapını değiştiriniz.

 Parçaları eğelenecek duruma göre
mengeneye bağlayınız.
 Parçadaki çapakları eğeyle temizleyiniz.

 Düz dış yüzey eğeleyiniz.

 Pah kırınız.

 Yarım yuvarlak yüzey oluşturunuz.
 Her işlem sonunda yüzeylerin
düzgünlüğünü gönyeler ya da kontrol
mastarları ile kontrol ediniz.
 Parça alıştırınız.

Öneriler
 Madde 5.1.4’den yararlanınız.
 Atölyelerde ve çevrede bulunan eğelerden
yararlanınız.
 Öğretmeninize danışınız
 Mengeneler faaliyetinden (1. faaliyet)
yararlanınız.

 Öğretmeninize danışınız.
 Madde 5.1.4’ten yararlanınız.
 Öğretmeninize danışınız
 Madde 5.1.4’ten yararlanınız.
 Atölyelerde ve çevrede bulunan eğelerden
yararlanınız.
 Markalama aletlerinden yararlanınız.
 Öğretmeninize danışınız.
 Madde 5.1.4’ten yararlanınız.
 Pah kırılacak yüzeyi zemine paralel
bağlayınız.
 Markalama aletlerinden yararlanınız.
 Öğretmeninize danışınız
 Madde 5.1.4’ten yararlanınız.
 Markalama aletlerinden yararlanınız.
 Öğretmeninize danışınız
 Madde 5.2’ den yararlanınız.
 Madde 5.3’ den yararlanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Eğeler hangi malzemeden yapılırlar?
A) Alüminyum alaşımı
B) Karbon çeliği
C) Pirinç
D) Su çeliği

2.

Aşağıdakilerden hangisi kesitlerine göre eğe çeşitlerinden birisidir?
A) Kaba eğe
B) Çift sıralı eğe
C) Üçgen eğe
D) İnce dişli eğe

3.

Yüzeylerin düzgün, komşu kenarların uygun açıda olduğunu anlamamıza yarayan
aletlere ne ad verilir?
A) Gönyeler
B) Teleskopik mastarlar
C) Çelik cetveller
D) Çelik pergeller

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-6

Standart süre içerisinde ölçü standartlarına uyarak düzgün yüzey kalitesi ile el
aletlerini bileyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Uçları bilenebilen el aletlerinin hangi aletler olduğunu araştırınız ve rapor haline
getirip sınıfta sununuz.



Zımpara taşları sanayide hangi amaçlarla kullanılır? Araştırınız ve rapor haline
getirip sınıfta sununuz.

6. ZIMPARA TAŞLARI VE EL
ALETLERİNİN BİLENMESİ

Şekil 6.1: Zımpara taşı tezgâhı

6.1. Zımpara Taşları
6.1.1. Tanımı
Zımpara taşı, üzerinde pek çok kesici ağız bulunan aşındırıcı granüllerin yapıştırılarak
bir araya getirildiği ve talaş kaldırarak aşındırma işlemi yapan bir alettir.
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Genellikle hassas makine parçalarının işlenmesinde, dökümden çıkmış parçaların
temizlenmesinde, kaynak yerlerinin düzeltilmesinde, sertleştirilmiş parçalar veya sert
madenlerin işlenmesinde, çeşitli işlerin kesilmesinde, kesici aletler ve el aletlerinin
bilenmesinde kullanılır.
Yaptıkları işin türüne ve taşlanacak malzemenin özelliğine göre çeşitli özellik ve
biçimlerde zımpara taşları yapılmıştır.

6.1.2. Çeşitleri ve Özellikleri
6.1.2.1. Aşındırıcı Malzemenin Cinsine Göre Zımpara Taşları
Doğal Zımpara Taşları

Yapay Zımpara Taşları

Doğal Korund
Kuvars
Kösele Taşı
Elmas

Korund
Elektrokorund
Karborundum

Zımpara taşlarının malzemesi, parçaları rahat işleyebilecek sert maddelerden
oluşmaktadır. Taş maddelerinin birleştirilmesinde, seramik, kauçuk ve suni reçineli
birleştirme maddeleri kullanılır.
Seramik birleştirme maddeleri taşa sertlik ve gevreklik verir. Kauçuk ve suni
birleştirme maddeleriyle üretilen taşlar, ince kesitli ve esnektir.
6.1.2.2. Tane Büyüklüğüne Göre Zımpara Taşları
Kesici ve aşındırıcı maddeler çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra kalan tane
büyüklüğüne göre sıralanır. Zımpara taşını oluşturan aşındırıcı maddeler, değişik ölçülerdeki
eleklerle elenir. Eleklerin gözlerinin büyüklüğü elenen maddelerin de büyüklüğünü belirler.
Maddelerden boyutu büyük olanlar, yüzey kalitesinin fazla aranmadığı fakat kuvvetli
aşındırma istenen taşlarda kullanılır. Tane büyüklüğü küçüldükçe, taşın işlediği yüzey
kalitesi artar fakat talaş alma miktarları azalır. Taşlara eleklerin 1 inç karedeki delik sayısı
kadar değer verilir. Örneğin 1 inç kare yüzey üzerinde 80 delik olan bir yüzeyden geçen
tanelerin büyüklüğü 80’dir.
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TANE
BÜYÜKLÜĞÜ

İŞARETİ

İŞLEDİĞİ
YÜZEYİN
EŞDEĞERİ

AÇIKLAMA

8–10–12–14

Çok Kaba

Törpü

Kaba İşler

16–18–20–24

Kaba

Kaba Eğe

Kaba İşler

30–36–40

Orta

Orta Kaba Eğe

Genel İşler

46–50–60–70

İnce

Yarı İnce Eğe

Yuvarlak, iç ve
yüzey taşlama

80–100–120–140

Oldukça ince

İnce Eğe

Kesici aletlerin
keskin bilenmesi

180–220–250–280–
320–400–500

Çok İnce

Raspa

Çok parlak taşlama

6.1.2.3. Şekillerine Göre Zımpara Taşları
Yapılacak işin özelliğine göre değişik şekillerde zımpara taşları imal edilmiştir. Bu
taşlar düz, tabak, çanak, saplı, sapsız zımpara taşları olarak isimlendirilirler.

6.1.3. Zımpara Taşı Etiketinin Okunması
Bir zımpara taşının tüm özellikleri taş üzerinde bulunan etikette yazılıdır. Etikette
bulunan değerlerin anlamları aşağıdadır.
NK
Aşındırıcı

60
Tane büyüklüğü

S

7

Sertlik

Doku

Ke
Birleştirici

6.1.4. Taşın Zımpara Taşı Tezgâhına Bağlanması
Zımpara taşını yerine takmadan önce mutlaka çatlaklık kontrolü yapılmalıdır. Bu
kontrol yapılırken taş, deliğinden geçirilen bir ip yardımıyla asılır ve küçük bir çekiç ile
vurularak çıkan ses dinlenir. Ses tiz çıkıyorsa taş sağlam, ses tok çıkıyorsa taş çatlaktır.
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Şekil 6.2: Tezgâha takılmış zımpara taşı

Bu kontrol yapıldıktan sonra taş göbek çapının, tezgâhın mil çapına uygunluğuna
bakılır. Göbek çapı eğer mil çapından büyük ise burç kullanılarak boşluksuz bir şekilde mile
takılır. Taşın her iki yanına dayama parçaları ve contaları konarak tespit somunları sıkılır.
Taş siperlikleri monte edildikten sonra tezgâh çalıştırılır. Taşların zaman içinde
yüzeyleri bozulup talaş almayabilir. Bunun için taşların bilenmesi gerekir. Uygun bir elmas
veya taş bileme tırtılı ile bilenir, balansı yapılıp salgısı alınan taş kullanıma hazırdır.

6.1.5. Zımpara Taşı Tezgâhının Kullanılmasıyla İlgili Bilgiler

Şekil 6.3: Zımpara taşı tezgâhının çalışması












Zımpara taşı tezgâhında çalışırken kesinlikle koruyucu gözlük takılmalıdır.
Taşın mil ve yatakları sağlam olmalıdır.
Taş salgısız dönmeli ve iyi dengelenmiş olmalıdır.
Taşlanacak parçanın özelliğine uygun taş seçilmelidir.
Taşlama sırasında parça, taşın yüzeyinde gezdirilerek taş yüzeyinin her
tarafından eşit aşınması sağlanmalıdır.
Taşın yan yüzleri kullanılmamalıdır.
Uygun soğutma sıvısı kullanılmalı, tezgâhın su kabı boş bırakılmamalıdır.
İş dayama parçası ile taş arasında 2 mm boşluk bırakılmalıdır.
Tezgâhın elektrik kablolarının durumları kontrol edilmelidir.
Zımpara taşına bakır, pirinç, alüminyum, ağaç vb. maddeler sürülmemelidir.
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Şekil 6.4: İş güvenliği

6.2. Nokta
6.2.1. Tanımı
Markalama çizgilerinin ve delinmesi gereken merkezlerin belirtilmesi için kullanılan
takım çeliğinden yapılmış tutulacak yeri altıgen profilli veya tırtıllı bir alettir.

6.2.2. Uç Özellikleri
Noktaların uçları koni şeklinde ve sivri olarak bilenir. Markalama çizgilerinin
belirginleştirilmesi için nokta bilenecek ise uç açısı küçük, delik merkez noktaları için nokta
bilenecek ise uç açısı büyük olarak bilenir. Noktaların uç açısı genel olarak 60 derece olur.
Sert malzemelerin noktalanmasında ya da delik merkezlerinin belirlenmesinde 90
derecelik noktalar kullanılır.

6.2.3. Taşlama Metotları
Nokta ilk önce taşa dikey eksen ile 30 derece açı yapacak şekilde yanaştırılır. Daha
sonra taşın ön yüzeyinde döndürülerek bilenir. Nokta ucunun aşırı ısınmasına imkân
verilmeden sık sık soğutulmalıdır.
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6.3. Çizecek
6.3.1. Tanımı
Markalama çizgilerinin çizilmesinde kullanılan ucu sivriltilmiş çelik çubuktur.
6.3.2. Uç özellikleri
Çizeceklerin de uçları nokta ucu gibi koni şeklinde ve sivri olarak bilenirler. Uç açıları
daha küçük olup yaklaşık 15–30 derecedir.
6.3.3. Taşlama metotları
Çizecek bileme kuralları nokta ile benzerlik gösterir. Ancak çizecek ucu ince olduğu
için oldukça yavaş taşa sürtülmeli ve yanmasına sebep olunmadan sık sık soğutulmalıdır.

6.4. Keski
6.4.1. Tanımı
İnce parçaların ve perçinlerin kesilmesi, anahtar ağzı bozuk cıvata ve somun gibi
elemanların sökülmesinde kullanılır. Keskinin çekiç ile vurulan kısmına baş, el ile tutulan
kısmına gövde, kesici kısmına da ağız adı verilir.

Şekil 6.5: Keski

Keskiler ağız şekillerine göre aşağıdaki şekillerde olur:





Düz ağızlı keski
Kavisli ağızlı keski
Tırnak keskisi
Kanal keskisi

6.4.2. Uç Özellikleri
El keskileri takım çeliğinden yapılırlar ve ağız kısımları su verilerek sertleştirilir.
Darbeye dayanıklı olması için keskinin gövde ve baş kısmı sertleştirilmez. Keski ağzı
bilenirken kesilecek malzeme özelliğine göre değişik açılarda bilenir. Bu açıya kama açısı
denir. Kama açısı, yumuşak malzemelerde 30 derece civarında, sert malzemelerde 80 derece
civarında verilir.
48

6.4.3. Taşlama Metotları







Önce keskinin ucu taşa dik tutularak düzgün bir şekilde kütleştirilir
(düzgünleştirilir).
Keski taşa uygun bir açıda tutularak destek parçasına bastırılır ve yan yüzeyleri
taşlanır.
Gerek görülüyorsa kesici uç açısı mastarla kontrol edilir.
Ucu kavisli keskiyi bilemek için keski sağ el ile tutulur, sol el ile taşın destek
parçasına bastırılarak önce sola doğru sonra sağa doğru çevrilmek suretiyle
bileme işlemi yapılır.
Son olarak keskinin yan yüzeyleri düzeltilir.
Keskinin baş kısmı bozulmuşsa taş ile bu kısmında düzeltilmesi gerekir.

6.5. Tornavida
6.5.1. Tanımı
Çeşitli vidaları sökmek ve takmak üzere bizlere yardımcı olan el aletleridir. Düz ve
yıldız tornavidalar piyasada yaygın olarak kullanılmaktadır. Atölye ortamlarında düz
tornavidaların ağızları taşlar yardımı ile bilenebilir.

6.5.2. Uç Özellikleri
Düz tornavidalar kullanılan yere uygun olarak çeşitli boyutlarda yapılmışlardır. Uç
kısımlarına ısıl işlem uygulanıp sertleştirilmiştir. Bazı düz tornavidaların uç kısımlarına
mıknatıs özelliği kazandırılmıştır.

6.5.3. Taşlama Metotları




Tornavidanın ucu zımpara taşının alın yüzeyine dik tutularak düzgün bir şekilde
kütleştirilir.
Tornavida belli bir açı altında destek parçasına bastırılarak taşa yanaştırılır ve
taş yüzeyinde gezdirilir.
Yeterli ağız kalınlığı elde edilinceye kadar her iki yüzeyden simetrik bir şekilde
bileme işlemine devam edilir. Bileme sonunda tornavidanın yan yüzeyleri
düzeltilir (Pah kırılır).
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Zımpara taşı soğutma suyu seviyesini
taş ile destek parçası arasındaki
mesafeyi ve taşın balansını kontrol
ediniz.

 Madde 6.1.5.den yararlanınız.
 Atölyelerde ve çevrede bulunan zımpara
taşlarından yararlanınız.
 Öğretmeninize danışınız.

 Zımpara taşı tezgâhını çalıştırınız.

 Öğretmeninize danışınız.
 Madde 6.1.5’ ten yararlanınız.

 Noktayı bileyiniz.






Öğretmeninize danışınız.
Madde 6.1.5’ ten yararlanınız.
Madde 6.2’ den yararlanınız.
B bölümünden yararlanınız.

 Çizeceği bileyiniz.






Öğretmeninize danışınız.
Madde 6.1.5’den yararlanınız.
Madde 6.3’ den yararlanınız.
C bölümünden yararlanınız.

 Keskiyi bileyiniz.






Öğretmeninize danışınız.
Madde 6.1.5’ ten yararlanınız.
Madde 6.4’ ten yararlanınız.
D bölümünden yararlanınız.

 Tornavidayı bileyiniz.






Öğretmeninize danışınız.
Madde 6.1.5’ den yararlanınız.
Madde 6.5’ den yararlanınız.
E bölümünden yararlanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi zımpara taşı yapımında kullanılmaz?
A) Korund
B) Karborundum
C) Karbonmonoksit
D) Kuvars

2.

Taşlama yapılırken parça neden taşın ön yüzeyinde gezdirilir?
A) İş parçasının kaliteli olarak taşlanması için.
B) Kolay ve rahat bir şekilde su verebilmek için.
C) İş parçasının eşit ölçülerde şekillendirilebilmesi için
D) Taşın ön yüzeyinin eşit bir şekilde aşınması için.

3.

Zımpara taşı tezgâha dengesiz bağlanırsa ne olur. ?
A) Titreşim çok fazla olur.
B) Ahşap parçalar taşlanamaz.
C) Yüzey kalitesi çok yüksek olur.
D) Soğutma suyu hızla azalır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–7
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-7

Standart süre içerisinde ölçü standartlarına uyarak delme ve kesme yöntemiyle
çürütme yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Matkap uçları hangi amaçlarla kullanılır? Araştırınız ve rapor haline getirip
sınıfta sununuz.



Çürütme ne demektir, çürütmede kullanılan takımlar nelerdir? Araştırınız ve
rapor haline getirip sınıfta sununuz.

7. DELME VE ÇÜRÜTME
7.1. Metallerin Delinmesi
Malzemeler üzerine delik delmek için yapılan işleme delme denir. İmal edilen makine
ve motor parçalarının hemen hepsinin üzerinde delikler bulunur. Bu delikler, içlerinden
akışkanların geçmesine, bağlantılarda parçaların birbirine bağlanmasında ve daha birçok iş
için bizlere yarar sağlar.

7.1.1. Matkaplar

Şekil 7.1: Matkaplar
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7.1.1.1. Görevi ve Malzemesi
Karbonlu sert çelikten yapılan matkaplar, delik delmek ve havşa açmak için kullanılan
takımlardır. Silindirik gövde boyunca helisel oyuklar açılmıştır. Oyuklar kesici uçların
meydana gelmesini ve kaldırılan taşların rahatlıkla dışarı atılmasını sağlar.
Matkaplar, bireyiz ve matkap tezgâhlarıyla birlikte kullanılır. Matkapların sapları
silindirik ve konik yapılmıştır. Silindirik saplı matkaplar mandren ile konik saplı matkaplar
ise mors koniği ile bireyz veya matkap tezgâhı miline takılarak kullanılır.

Şekil 7.2: Mors koniği

Şekil 7.3: Mandren

7.1.1.2. Matkabın Yapısı
Delik matkapları, silindirik çelik gövde üzerine açılan kesici ağızlar ve helisel
oluklardan oluşmuşlardır. Matkaplar yapı itibariyle; sap, gövde ve kesici uçtan meydana
gelir.

Şekil 7.4: Matkabın yapısı

Matkabın sapı, mandrene veya mors koniğine bağlandığı yerdir. Matkap sapları
genellikle 14mm den küçük ise silindirik, büyük ise konik olarak yapılırlar.
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7.1.1.3. Matkap Uç Açıları ve Bilenmesi

Şekil 7.5: Matkap uç açıları

Matkap ucu, parça üzerinde kesme işlemini yapan kısımdır. Normal sertlikteki
malzemeler için 118 derece, sert malzemeler için 118 dereceden fazla, yumuşak malzemeler
için 118 dereceden az olarak bilenir.
Matkabın iyi bir kesme yapabilmesi için matkap ucunun biçimi çok büyük önem taşır.
Matkap ucunun çok iyi bir şekilde kesme yapabilmesi için şu şekilde olmalıdır:




Matkabın uç açısı 118 derece olmalıdır. Bu açı altında bilinen matkap kesici
ağzı bir doğru meydana getirir.
Matkabın her iki tarafındaki kesici ağız uzunlukları aynı uzunlukta olmalıdır.
Kesici ağızların birbirine eşit olmaması halinde matkap kendi çapından daha
büyük delik deler.
Matkap ucunun kesici ağzının arkasında gereği kadar talaş boşluğu
bulunmalıdır. Delinecek metallerde talaş boşluğu genellikle 8–10 derece
arasında değişir.

Bir matkap bilenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.






Matkabın uç durumu kontrol edilir. Matkabın ucu körelmiş veya zırhın uca
yakın kısımları aşınmış ya da yanmış ise zırh çıkıncaya kadar taşa tutulur.
Başparmak matkabın, diğer parmaklar zımpara taşı tezgâhının dayanma
parçasına gelecek şekilde tutulur.
Matkabın bilenecek ağzına yatay duran dayanma parçasının üst yüzüne paralel
olarak tutulur.
Matkap bilenirken dairesel hareketler verilmez. Yani döndürülmez. Kesici
ağızdan arka kenara doğru bilenir. Ters tarafa bilenmez.
Matkap ekseni ile bileme taşının ön yüzü 60 derece olacak şekilde ayarlanır. Bu
durum kesici ağızlar arasında uygun olan açıyı sağlar.
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Bilinen matkabın ucu özel mastarla kontrol edilerek

Kesici ağızların aynı uzunlukta olduğu

Kesici ağızların eksene göre 59 derece olduğu

Talaş boşluk açısının 8-10 derece olduğu kontrol edilir.



Bilinen matkaplar kesici aletlerden ve hassas ölçü aletlerinden uzak yerde
tutulmalıdır.

Şekil 7.6: Matkabın bilenmesi

7.1.2. Matkap Tezgâhları
7.1.2.1. Görevi
Matkaba bir döndürme hareketi vererek parçanın delinmesini sağlayan cihazlardır.
Sütunlu tip ve masa tipi olmak üzere iki çeşittirler.
7.1.2.2. Yapısı ve Çalışması
Matkap tezgâhları elektrik motorundan elde edilen döndürme kuvveti ile çalışırlar.
Motor mili ve tezgâh mili arasına takılan bir kayış-kasnak mekanizması ile tezgâh milinin
devir sayısı ayarlanabilir. Matkap tezgâhı miline geçen hareket buradan mors koniğine, mors
koniğinden de mandren vasıtasıyla matkaba aktarılır. Bunların yanında tezgâh üzerinde
matkabı düşey eksende hareket ettirmek için bir kol bulunur.
İş parçasını bağlamak için bir makine mengenesi ve mengeneyi bağlamak için bir
tablası mevcuttur.
Bazı matkap tezgâhlarında hareket dişliler vasıtasıyla iletilirken soğutma sıvısı
kullanılanları da vardır.
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7.1.2.3. Kesme ve İlerleme Hızı


Kesme Hızı: Matkap ile delik delerken matkap ucuna verilecek devir sayısıdır.
Gelişigüzel olamaz. Önemli ve belli kuralı vardır.



Kural: Küçük çaplı matkaplar yüksek devir ile büyük çaplı matkaplar yavaş
devir ile döndürülür.



İlerleme Hızı: Matkabın her devrinde işe doğru ilerlediği yol uzunluğuna
ilerleme hızı denir.

İlerleme hızı otomatik ilerleme tezgâhları için geçerlidir. Elle yapılan ilerlemelerde bu
hız saptanamaz. Çalışan kişinin deneyimi ile matkap ilerletme koluna sabit şekilde baskı
yapılarak ilerleme hızı belirlenir. İlerleme hızı parçadan çıkan talaşa ve kesilmenin
durumuna göre ayarlanır.
7.1.2.4. Delme İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar
Delme işlemi kolay görülmekle beraber çok fazla özen gösterilmesi gereken bir
işlemdir. Matkabın kesmesinin iyi olduğunu anlayabilecek duyarlılığa erişebilmek bir ustalık
işidir. Talaşın şekli ve çalışmasının sesi matkabın kör ya da keskinliğini belirtir. İşlem sırası
şöyledir:






Küçük çaplı matkaplar mandrene, konik büyük saplı matkaplar ise mors koniği
ile matkaba bağlanır.
Uygun bir iş kıyafeti giyilmeli, üzerimizden sarkan, kravat, elbise kol boyları
ve matkap dönerken takılabilecek her şeyin önlemi alınmalıdır.
Matkap tezgâhının çalışmasını etkileyecek ve insan hayatını tehlikeye atacak
elektrik bağlantıları ile ilgili önlemlerin alınması gerekir.
Matkabın doğru bilenmiş olmasına ve çapına bakılmalıdır.
Delinecek deliğin merkezi nokta ile noktalanmış olmalıdır.

Şekil 7.7: DİKKAT Çalışırken birbirinize şaka yapmayınız.
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Matkap tezgâhı çalıştırılarak matkabın salgısı kontrol edilmelidir. Salgı varsa
düzeltilmeli, mandren son olarak sıkılmalıdır.
Mandren anahtarı bastırılarak döndürülmeli, anahtarın kaymamasına dikkat
edilmelidir. Bu anahtar mandren üzerinde bırakılmamalıdır. İlk dönmeyle fırlar
ve kaza meydana gelebilir.
İş parçası matkap tezgâhının mengenesine sıkı bir şekilde bağlanmalıdır.
Bağlanması zor küçük parçalar el mengenesi ile tutulmalıdır. Matkap ucunun
parçayı deldikten sonra tezgâh tablasına veya tezgâh mengenesine zarar
vermemesi için altlık kullanılmalıdır.
Matkap tezgâhının tablası matkap ucunun yüksekliğine göre ayarlanmaktadır.
Önce delinecek nokta matkabın eksenine göre yaklaşık ayar yapılmalı, son ayar
matkap dönerken yapılmalıdır.
Tezgâhın devir sayısı matkap çapına, matkap gerecine ve delinen parçanın
gerecine göre seçilmelidir.
Delme işlemi yapılırken matkap tezgâhının koluna yeterince ve düzgün şekilde
baskı yapılmalıdır. Kesmenin bitişine yakın matkap ucu iş parçasından çıkacağı
anda baskı azaltılmalıdır. Delme işleminde bu baskı durumu çok önemlidir.
Devamlı ve kuvvetlice tatbik edilirse matkap dalma yapar ve kırılır.

Şekil 7.8: İş güvenliği



Delme sırasında soğutma sıvıları kullanmak uygun olur.Suyun devamlı ve bol
akması gerekir.Çeşitleri bol olan soğutma sıvıları şu amaçlar için kullanılır:

Matkap ucundaki ısıyı giderir.

Kesilen talaşların iş parçasından uzaklaşmasını sağlar.

Kesmeyi daha etkili ve daha verimli yapar.
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Matkabın ses çıkarması matkap ucunun kör olduğunu gösterir. Tezgâhın
inlemesi ise matkaba fazla yüklendiğini gösterir.
Bazı durumlarda kesilen talaş parçacıkları, öz kenarının altına sıkışır. Bu durum
matkabın ilerlemesini engeller. Bu durumda yüksek baskı yapmadan matkabı
aşağı yukarı oynatıp talaş parçacıklarının atılması sağlanmalıdır.
Büyük çaplı matkapla delik delinecekse 12 mm’ den büyük delikler kademeli
olarak delinmelidir. Önce küçük çaplı daha sonra istenilen çaptaki matkap ile
delinir. İlk delinen kılavuz delik çapı en az büyük matkabın öz kalınlığı kadar
olmalıdır.
Delme işlemi bitince matkap ucu iş parçasından çıkarılıp tezgâh durdurulur.
Matkap ucu ve iş parçası sökülüp fırça ile temizlenmelidir.
Kör delik delinirken tezgâhın bölüntülü ilerleme göstergesinden
faydalanılmalıdır.

7.2. Çürütme İşlemi
Bir yüzeyden kesilerek bir bölüm çıkartılamıyorsa çürütme işlemi dediğimiz işlem
gerçekleştirilir. Koparıp ayrılmak istenen bölüm markalanarak birbirine teğet delikler delinir.
Daha sonra bu deliklerin arasında kalan metal, el keskisi ve çekiç ile keskilenerek ayrılır.
Çürütme işlemlerinde el testeresi ile kesilerek ve matkapla delinerek de çürütme
işlemi yapılabilir.
Keskilemenin uygun yapılabilmesi için malzemeye ve yapılan işe uygun keski
seçilmelidir. Sol el ile keski gövdesi sıkıca kavranmalı sağ el ile kullanılan çekiç keskinin
baş kısmına dik olarak vurulmalıdır. Keski ile çürütme işlemi kalın parçalarda örs üzerinde
yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Matkap tezgâhını kullanınız.

 Matkabı mandrene bağlayınız.

Öneriler
 Madde 7.1.2’den yararlanınız.
 Atölyelerde ve çevrede bulunan matkap
tezgâhlarından yararlanınız.
 Öğretmeninize danışınız.
 Madde 7.1.2.2’den yararlanınız.
 Atölyelerde ve çevrede bulunan matkap
tezgâhlarından yararlanınız.
 Öğretmeninize danışınız.

 Parçayı matkapla deliniz.

 Öğretmeninize danışınız.
 Markalama yapınız.
 Madde 7.1.2.4’ ten yararlanınız.

 Çapakları temizleyiniz.

 Öğretmeninize danışınız.
 Madde 7.1.2.4’ten yararlanınız.

 El testeresi ile kesinsiz.

 Öğretmeninize danışınız.
 El testeresi ile kesme faaliyetinden yararlanınız.
 Markalama yapınız.

 Keski çekiç kullanarak,
parçanın çürütülecek kısmını
ayırınız.

 Öğretmeninize danışınız.
 Madde 7.2’ ten yararlanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞELENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Matkap uç açısı kaç derece olmalıdır?
A) 30
B) 45
C) 90
D) 118

2.

Matkabın her devrinde işe doğru ilerlediği yol uzunluğuna ne ad verilir?
A) Kesme hızı
B) İlerleme hızı
C) Dönme hızı
D) Delme açısı

3.

Matkaplar hangi araçlara bağlanarak kullanılır?
A) Kayış-kasnak sistemine
B) Matkap tezgâhı elektrik motoruna
C) Mandren veya Mors koniğine
D) Matkap tezgâhı tablasına

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–8

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-8

Standart süre içerisinde ölçü standartlarına uyarak raybalayabilecek, havşa ve kılavuz
ile vida dişi açabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Vidalar hangi amaçlarla kullanılır? Araştırınız ve rapor haline getirip sınıfta
sununuz.

8. RAYBALAMA VE HAVŞA – KILAVUZ
YARDIMIYLA DİŞ AÇMA
8.1. Raybalama
8.1.1. Raybaların Görevi
Matkapla delinen deliklerin iç yüzeylerini düzgünleştirmek, istenilen ölçüye getirmek
için kullanılan alete rayba denir. Deliği rayba ile işleyerek hassas bir yüzey kalitesi ile tam
ölçüsüne getirme işlemine raybalama denir. Bu nedenle raybalanacak olan delik matkap ile
biraz küçük delinir. Daha sonra tam ölçüsünde raybalanır.

Şekil 8.1: Raybalar
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8.1.2. Raybaların Yapısı ve Malzemesi
Raybalar karbonlu veya alaşım çeliğinden yapılmışlardır. Raybalar yapı itibariyle sap
ve gövde kısımlarından oluşur. Silindirik ve konik saplı olarak imal edilir. Silindirik saplı
raybalarda kol takmak için dört köşe uç bulunur. Konik saplı raybalar makinede raybalama
yapmak için kullanılır.

Şekil 8.2: Rayba

8.1.3. Rayba çeşitleri


Biçimlerine göre

Silindirik raybalar

Konik raybalar


 Çalıştığı yere göre

El raybaları

Makine raybaları


Ölçüsüne göre:

Sabit dişli raybalar

Ayarlı raybalar



Dişlerine göre

Düz dişli raybalar

Helisel dişli raybalar

8.1.4. Raybalama da Dikkat Edilecek Noktalar
Raybalanacak olan delik son ölçüsünden 0,05–0,25mm daha küçük delinir. Rayba,
raybalanacak deliğe aynı eksende olmak üzere ağızlatılır. Sağa doğru döndürülür.
Başlangıçta raybaya basınç uygulanmaz. El raybası kavradıktan sonra aşağıya doğru hafif
bastırılır ve sağa döndürülür. Bu şekilde talaş almaya devam edilir.
Genellikle rayba her dönüşünde kendi çapının 1/4'ü kadar aşağı ilerlemelidir. Fazla
bastırılırsa rayba sıkışır. Sıkışan rayba ters yönde çevrilerek çıkarılmalıdır.
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Aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:










Raybalanacak delik daima ölçüsünden küçük delinmelidir.
Raybalanacak parça seyyar ise delik düşey konumda olmak üzere mengeneye
bağlanmalıdır.
Rayba kolu raybanın kare kesitli tarafına bağlanmalıdır.
Raybanın kesici ucu rayba pahından yararlanarak düzgün bir şekilde ve delik
ekseninde ağızlatılmalıdır.
Üzerine fazla bastırmadan ve zorlama yapmadan saat dönüş yönünde
çevrilmelidir.
Raybalama işlemi yapılırken hafifçe yağlanmalıdır.
Rayba sürekli kesinceye kadar otlama yapabilir.(Otlama, raybanın delik
yüzeyinde meydana getirdiği çizgilerdir.)
Rayba otlamaya başlarsa çizgiler gittikçe derinleşir. Bu otlamayı yok etmek için
raybayı aşağıya doğru bastıran kuvveti biraz arttırarak sürekli ve düzgün kesme
işlemi sağlanmalıdır.
Raybalama işlemine rayba delikten çıkıncaya kadar devam edilmelidir.

8.2. Havşa Matkapları
8.2.1. Tanımı ve Görevi
Havşa matkapları önceden delinmiş deliklerin büyütülmesinde, delik çapaklarının
alınmasında, vida açılacak deliklerin başlangıcına merkezleme kılavuz için, vida başı, perçin
başı gibi makine elemanlarının şekillerine göre havşa açılmasında kullanılır. Havşa,
deliklerinin kenarlarına açılan konikler ve silindirlerdir. Havşalar, havşa matkapları ile açılır.

8.2.2. Çeşitleri
Genellikle konik, silindirik ve özel olmak üzere üç çeşit havşa matkabı vardır.
8.2.2.1. Konik Havşa Matkapları
Konik havşa matkaplarının uç açıları 60–75-82-90 ve 120 derece gibi değişik açılarda
olur.





60'lik konik havşa matkabı, kılavuz çekilecek deliklerde kullanılır.
75'lik konik havşa matkabı, perçin başlarında kullanılır.
82'lik konik havşa matkabı, vida başlarında kullanılır.
90-120’lik havşa matkabı, çapak almakta kullanılır.

Şekil 8.3: Konik havşa matkabı

63

8.2.2.2. Silindirik Havşa Matkapları
Silindirik havşa matkapları delik kenarlarını dar bir çapta silindirik bir şekilde
büyütmekte kullanılan matkaplardır. Yüzeyde çıkıntısı istenmeyen, gömme vidaların
yuvasını açmakta kullanılırlar.
8.2.2.3. Özel Havşa Matkapları
Genellikle derinliği az olan düzlem ve özel profillerde havşalama amaçları için
kullanılır. Açılan havşaya rondelâ, civata ve somun oturur. Takma uçlu havşa matkaplarına
benzer. Kesici ağızları kolayca sökülebilir. Bilenmeleri de kolaydır.

8.2.3. Havşalama da Dikkat Edilecek Hususlar




Havşa matkabı ekseni, parça yüzey eksenine dik olmalıdır.
Havşa matkabı ekseni, delik ekseni ile aynı hizada olmalıdır.
Matkap tezgâhı koluna birden baskı verilmemeli, havşa yavaşça açılmalıdır.

8.3. Vidalar
Vidalar parçaları birbirine sökülebilir şekilde bağlayan elemanlardır. Cıvatalar ve
saplamalar silindirik pimlerin dış yüzeyine vida açılarak somun ve somun görevi yapan
parçalar, delik içine vida dişi açılarak elde edilir.

Şekil 8.4: Çeşitli biçimlerde vidalar
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Vida, silindirik parçalar üzerine geometrik düzgünlükte dolanımlı olarak açılan
oluklardır. Vidalar bu olukların üzerinde kayarak çalışır. Oluklar üçgen, kare, trapez,
yuvarlak veya dik üçgen biçiminde geometrik şekillerde olur. Dolanımlı olarak tabir edilen
şekle teknikte helis denilmektedir. Vidaların kullanım alanları çok geniş ve çeşitlidir. Açılan
helisel oluklar, üçgen biçiminde ise üçgen vida, kare şeklinde ise kare vida, yuvarlak şekilde
ise yuvarlak vida, dik üçgen şeklinde ise testere dişli vida adını alır. Vidalar silindirik
parçanın dışına açıldığı gibi silindirik deliklerin içine de açılabilir.
Üçgen Vida: Birleştirme ve sıkıştırma amaçlarında kullanılır

Şekil 8.5: Üçgen vida profili

Kare Vida: Büyük basınç gerektiren yerlerde. kullanılır.

Şekil 8.6: Kare vida profili

Trapez Vida: Hareket iletiminde ve kuvvet taşımada kullanılır.

Şekil 8.7: Trapez vida profili

Yuvarlak vida: Kaba işlerde(Tozlu topraklı yerlerde ampul duyları gibi yerlerde)
kullanılır.

Şekil 8.8: Yuvarlak vida profili

Testere Dişli Vida: Tek yönlü kuvvet uygulanan yerlerde(Vagon çekme bağlantıları
gibi) kullanılır.

Şekil 8.9: Tesxtere dişli vida profili
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8.3.1. Vida terimleri
Diş üstü çapı: Dişlerin en üzerinden ölçülen vidanın en büyük çapıdır.
Diş Dibi Çapı: Dişlerin diplerinden ölçülen, vidanın en küçük çapıdır.
Bölüm Çapı: Dişlerin ortalarına yakın olarak geçtiği kabul edilen çaptır.
Diş Tepesi: Diş yan yüzlerinin tepede yaptığı küçük düzlüktür.
Diş Dibi Genişliği: Diş yan yüzlerinin dişlerin dibinde yaptığı küçük düzlüktür.

Şekil 8.10: Vida terimleri

Diş Yüksekliği: Diş tepesi ile diş dibi arasındaki dikey uzaklıktır. Buna dış derinliği de
denir.
Diş Açısı: Vida dişlerinin yan yüzeyleri arasındaki açıdır.
Helis: Bir dik üçgenin, herhangi bir silindirin yan yüzeyine sarıldığında meydana
gelen izdir.
Adım: İki diş tepesi arasındaki veya iki diş dibi arasındaki uzaklıktır ya da vida ekseni
üzerindeki alınan iki eş nokta arasındaki uzaklıktır.
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Ağız sayısı: Vidanın helisel oluk sayısıdır. Vida tek oluklu ise tek ağızlı, iki oluklu ise
iki ağızlı, üç oluklu ise üç ağızlı adını alır. Tek ağızlı vidalarda adım iki diş tepesi arasındaki
uzaklıktır. Çift ağızlı vidalarda adım iki diş tepesi arasındaki uzaklığın iki ile çarpımı
kadardır. Üç ağızlı vidalardaki adım ise üç diş tepesi arasındaki uzaklık kadardır.
Sağ Vida: Sağa döndürüldüğünde ilerleyen, yani sıkan vidalardır. Genellikle vidalar
sağ vida olarak yapılır.
Sol Vida: Sola döndüğünde ilerleyen, yani sıkan vidalardır.
Kalın Diş Vida: Adımları normal büyüklükte olan ve en çok kullanılan vidalardır. Bu
vidalar kuvvetli sıkar, fakat kolay gevşerler. Genellikle sabit bağlantılarda kullanılır.
İnce Diş Vida: Diş adımları, kalın diş adımlarına göre daha sık ve daha küçüktür. Az
sıkarlar, zor gevşerler. Genellikle sarsıntılı ve hareketli yerlerde kullanılırlar. Çok sıkılmaya
gelmez, yalama olurlar.

Şekil 8.11: Cıvata ve somun ile bağlantı

8.3.2. Vidaların Sınıflandırılması
Uzunluk ölçülerinde olduğu gibi vidalar da metrik ve inç ölçü sistemine göre yapılır.
8.3.2.1. Metrik vidalar
Standart ölçüleri milimetre olarak yapılan vidalardır. Dünyanın birçok ülkesinde
kullanılır.
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Normal Metrik Vidalar

Bu vidanın diş açısı 60 derecedir. Diş tepesi üçgen yüksekliğinin 1/8 i kadar düz
kesilmiştir. Diş dibi ise üçgen yüksekliğinin 1/8 i kadar kesilerek yuvarlatılmıştır. Ölçüleri
mm olup adımı mm olarak verilmiştir. Normal metrik vida ince serisi olduğu gibi genellikle
kalın diş vidalardır.


İsometrik Vidalar

Bu vidanın da diş açısı 60 derecedir. Metrik vidaya çok benzerliği vardır. Farkı iş
profilinin düzeltilmiş olmasıdır. Diş tepesi 1/8 (H) kadar düz kesilmiş ve yuvarlatılmıştır. Bu
sayede vidanın zorlamalara karşı etkinliği artırılmıştır.
8.3.2.2. İnç Vidalar
Standart ölçüleri inç olarak yapılan vidalardır. Amerika, İngiltere, Kanada gibi
ülkelerde kullanılır.


Withworth Vida

Bu vidanın diş açısı 55 derecedir. Diş tepesi ve diş dibi üçgen yüksekliğinin 1/6 sı
kadar kesilerek yuvarlatılmıştır. Ölçüleri inç olarak verilir. Withworth vidalar anılırken
parmaktaki (1")diş sayısı belirtilmelidir.


İnç UNC" UNF" Vidalar

Yeni kullanılan vida çeşitlerindendir. Diş açısı 60 derecedir. Diş üstü çapı inç olarak
verilir. Diş tepesi üçgen yüksekliğinin 1/8’i kadar kesilip düzeltilmiştir. Diş dibi ise üçgen
yüksekliğinin 1/6’sı kadar kavislendirilmiştir. Profil yönünde isometrik vidaya benzer,
sadece adımı parmaktaki diş sayısı olarak verilir.
Bu vida çeşitlerinin yanında piyasada kullanılan ağaç vidası, sac vidası gibi vida
çeşitleri de vardır.

8.4. Kılavuzlar
8.4.1. Tanımı
Vida ve cıvataların yuvalarına, somunlarına diş açılmasında kullanılan ve üzerinde
kesici ağızlar bulunan takımlardır.

Şekil 8.12: Kılavuz takımı

Şekil 8.13: Kılavuz kolları
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8.4.2. Yapısı ve malzemesi
Kılavuzların üzerlerinde vida dişleri ve yan yüzlerinde kanallar bulunur. Kanal sayısı
3 veya 4 tanedir. Su çeliği veya seri çelikten yapılır ve sertleştirilir. Kılavuz ile bir seferde
diş açmak zordur. Bu nedenle kılavuzlar 3 parçalı takım olarak yapılır. Diş derinlikleri
birbirinden farklıdır ve farklı talaş alarak vidayı tamamlar. Kılavuz kollarına takılarak
kullanılır.
Birinci kılavuza konik kılavuz ya da başlama kılavuzu da denir. Uç kısmında 8–9 tane
dişi konik ve silik olarak yapılmıştır. Diğer kılavuzlardan ayırt edilebilmesi için gövdesinde
bir çentik (kanal) vardır.
İkinci kılavuz ara kılavuzdur. Birinci kılavuzun açtığı dişleri belirginleştirir. Uçtan 3–
4 diş konik ve silik olarak yapılmıştır. Gövdesinde iki çentik bulunur.
Üçüncü kılavuza bitirme kılavuzu da denir. Uçtan 1–2 diş koniktir. Geriye doğru tam
vida ölçüsündedir. Gövdesinde çentik yoktur.
Bazı firmaların ürettikleri kılavuz takımlarının üzerinde nadiren de olsa çentik yoktur.

8.4.3. Kılavuz Çekilecek Deliğin Matkap Çapının Bulunması
Kılavuz çekilecek delikler vida çapından yaklaşık iki diş yüksekliği kadar (1–2 mm)
küçük delinir. Deliğin hangi ölçüde delineceği, vida çizelgelerinden bulunur. Bunun çok
pratik bir yöntemi de vardır.
Matkap Çapı =Kılavuz Çapı * Sabit Sayı
Sabit sayı kalın ve normal dişlerde 0,8, ince dişlerde 0,9 olarak alınır.
Yukarıdaki formülde sabit sayı ve çekilecek kılavuzun çapı yazılarak matkap çapı
bulunur.
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8.4.4. Kılavuz Çekerken Dikkat Edilecek Noktalar






Kılavuz çekilecek parça uygun matkap ile delinir.
Kılavuz koluna birinci kılavuz takılır.
Kılavuz parça yüzeyine dik (90 derece) gelecek şekilde üzerine fazla baskı
yapılmadan ağızlatılır.
Kol üzerine baskı yapılmadan saat yönünde, bir tur ileri, yarım tur geri hareket
edilerek diş açılır. Yağ kullanılması kılavuzun parça içinde sıkışıp kırılmasını
engeller. Bu şekilde daha temiz dişler elde edilir.
Sırasıyla diğer kılavuzlar çekilerek iç vida oluşturulur.

Şekil 8.14: Kılavuz çekme işlemi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Kılavuz çekilecek deliğin matkap çapını
bulunuz.

 Matkap ile deliniz.

 Delik ağzına havşa açınız.

Öneriler
 Madde 8.4.3’ten yararlanınız.
 Kitaplarda ve internette bulduğunuz vida
standartlarından yararlanınız.
 Öğretmeninize danışınız.
 Delme çürütme faaliyetinden
yararlanınız.
 Atölyelerde ve çevrede bulunan matkap
tezgâhlarından yararlanınız.
 Öğretmeninize danışınız.
 Markalama yapınız.
 Güvenlik kurallarına uyunuz.
 Öğretmeninize danışınız.
 Markalama yapınız.
 Madde 8.2’ den yararlanınız.
 Güvenlik kurallarına uyunuz.

 Delik içini raybalayınız.

 Öğretmeninize danışınız
 Madde 8.1’ den yararlanınız

 Kılavuz çekiniz.

 Öğretmeninize danışınız
 Madde 8.4’ ten yararlanınız
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

M 10 vidanın diş üstü çapı kaç mm dir?
A) 12
B) 15
C) 9
D) 10

2.

60 derecelik konik havşa matkapları nerelerde kullanılır?
A) Çapak temizlemekte
B) Profil yüzey oluşturmakta
C) Kılavuz çekilecek deliklerde
D) Kılavuz koluna takılarak

3.

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kılavuzun özelliklerindendir?
A) Uçtan 8-10 diş silik ve koniktir
B) Diş üstü çapı tam vida ölçüsündedir
C) Alüminyum alaşımından yapılmıştır
D) Gövdesinde, çıkan talaşın atılması için kanal bulunmaz

4.

Dişlerin dibinden geçen vidanın en küçük çapına ne isim verilir?
A) Diş dibi çapı
B) Diş tepesi
C) Diş üstü çapı
D) Adım

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–9
ÖĞRENME FAALİYETİ-9
AMAÇ
Standart süre içerisinde ölçü standartlarına uyarak pafta ile diş açabilecektir.

ARAŞTIRMA


Paftalar sanayide nerelerde kullanılır? Araştırınız ve rapor haline getirip sınıfta
sununuz.

9. PAFTA İLE DİŞ AÇMA
9.1. Paftalar
9.1.1. Tanımı
Metal silindirik parçalar üzerine diş açan aletlerdir. Çeşitli çaplarda metrik veya inç
olarak yapılan pafta lokmaları, pafta kollarına takılarak kullanılır.

9.1.2. Yapısı ve Malzemesi
Paftaların içine konik olarak dişler açılmıştır. Orta kısımdaki dişler tam diş
yüksekliğinde olup kenarları koniktir. Pafta lokmaları, takım çeliğinden yapılarak
sertleştirilir. Yan yüzlerinde pafta kollarına takılabilmesi için oyuklar bulunan pafta
lokmaları, genelde yuvarlak olarak imal edilir.

9.1.3. Pafta Çekerken Dikkat Edilecek Noktalar

Şekil 9.1: Pafta çekme
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Pafta lokmaları kola takılırken yazılı yüzey dışa doğru gelir.
Silindirik parçanın dış yüzeyine diş açılırken pafta kolu ekseni ile vida açılacak milin
eksenleri birbirine dik olmak şartıyla ağızlatılır.
Kol üzerine baskı yapılmadan saat yönünde, bir tur ileri, yarım tur geri hareket
edilerek diş açılır. Yağ kullanılması paftanın açtığı dişler üzerinde rahatça kaymasını sağlar.
Bu şekilde daha temiz dişler elde edilir.
NOT: Gerek kılavuzda gerekse paftada diş açılırken ileri geri hareket ettirilmesi
gereklidir. Eğer bu işlem yapılmazsa kopan talaşlar, parça ile kesici dişler arasına sıkışır ve
açılan dişler kaliteli ve düzgün olmaz.

9.1.4. Cıvatalar, Saplamalar, Somunlar
9.1.4.1. Cıvatalar
Anahtarlarla sökülüp takılan vidalardır. Anahtar takılan yere, cıvata başı, vida
dişlerinin olduğu kısma, cıvata gövdesi denir. Cıvata başı genelde altıgen veya gömme
(allen) şeklinde üretilir. Cıvata gövdesinin uzunluğuna cıvata boyu, açılan vidanın
uzunluğuna diş boyu denir.
Cıvatalar, vida çapları ve adımlarına göre anılır. Takıldıkları yere göre, değişik
malzemelerden yapılmıştır. Malzeme özellikleri cıvata başlarında belirtilmiştir.

Şekil 9.2: Cıvata
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9.1.4.2. Saplamalar
Silindirik gövde üzerine, başsız olarak her iki ucuna da diş açılmış elemanlardır.
Özellikle makine parçalarının birleştirilmesinde, özel durumlarda kullanılır.

Şekil 9.3: Saplama

9.1.4.3. Somunlar
Cıvatalara ya da saplamalara takılan dişi vidalara somun adı verilir. Anahtar ağzına
göre kare ya da altıgen olarak yapılır. Piyasada baş şekillerine göre; düz, taçlı, şapkalı ve
kelebek somun gibi çeşitleri vardır.

Şekil 9.4: Somun

Şekil 9.5: Çeşitli şekillerde somunlar

9.2. Diş Tarakları
9.2.1. Tanımı
Vidaların hangi ölçülerde olduğunu anlamamıza yarayan parçalardır. Vidanın
tanınması, o vidanın diş üstü çapı ve adımının bulunması demektir. Vidalar piyasada bu
şekilde anılır.

75

9.2.2. Yapısı ve malzemesi
Diş tarakları, metrik ve inç vidaları belirlemek için kullanılan tarak şeklinde imal
edilmiş mastarlardır. Genelde iki taraflı olarak imal edilir. Diş tarağının bir bölümüne metrik,
diğer bölümüne Withworth diş tarakları takılmıştır. Diş uçlarının aşınıp bozulmaması için
çelikten yapılır. Diş tarağı üzerinde bulunan taraklardan vida dişlerine oturtularak en uygunu
seçilir.

Şekil 9.6: Diş tarağı

Metrik taraklar üzerinde vida adımı 1–1,5–2 gibi rakamlarla gösterilmiştir. Bazı diş
taraklarında, adım yanında diş üstü çapının da kaç olduğu belirtilmiştir. Öyle bir ifade yoksa
kumpas ile vidanın diş üstü çapı ölçülür, diş tarağı ile de adımı belirlenir.
Vidalar piyasada diş üstü çapları ve adımları ile anılır. Örneğin diş üstü çapı; 6mm ve
adımı 1mm olan vida M 6 * 1 ifadesiyle gösterilir.

Şekil 9.7: Cıvata somun kesiti

Withworth diş taraklarının üzerinde de adımları ve diş üstü çapları bulunur. 8 G 3/4
yazan bir tarağın gösterdiği vidanın diş üstü çapı 3/4 inç, adımı da 8 dir. Burada inç vidaların
adımı vida üzerinde parmaktaki (1 inç) diş sayısıyla belirlenir.
Withworth vidalar tanımlanırken diş üstü çapı 3/4 inç, adımı parmakta 8 diş olarak
gösterilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Pafta çekilecek mili uygun boy
ölçüsüne getirerek paftanın
ağızlatılacağı yere pah kırınız.
 Mili pafta çekilecek yeri yukarıda
kalmak üzere V yatağı içinde
mengeneye bağlayınız.
 Pafta çekiniz.

 Diş tarakları ile vidayı kontrol ediniz.

Öneriler
 Madde 9.1.3’ten yararlanınız.
 Öğretmeninize danışınız.








Madde 9.1.3’den yararlanınız.
Öğretmeninize danışınız.
Güvenlik kurallarına uyunuz.
Öğretmeninize danışınız
Markalama yapınız
Madde 9.1’ den yararlanınız
Güvenlik kurallarına uyunuz

 Öğretmeninize danışınız
 Madde 9.2’ den yararlanınız
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Metal silindirik parçalar üzerine diş açan aletlere ne denir?
A) Rayba
B) Pafta
C) Havşa
D) Lokma

2.

Vida dişlerinin hangi ölçüde olduğunu tespit eden araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diş paftası
B) Vida raybası
C) Diş tarağı
D) Diş havşası

3.

Metrik sisteme göre üretilmiş, 8mm diş üstü çapında ve adımı 1,25mm olan vida nasıl
gösterilir?
A) 8mm*1,25mm
B) 8mm
C) 1,25 mm
D) M8 * 1,25

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–10
ÖĞRENME FAALİYETİ-10
AMAÇ
Standart süre içerisinde ölçü standartlarına uyarak dişleri yalama olmuş vidayı
onarabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Heil-coil sanayide nerelerde kullanılır? Araştırınız ve rapor haline getirip sınıfta
sununuz.

10. VİDA ONARIMI
Vidalar zamanla sökülüp takılırken ya da diğer sebeplerle yalama olabilir. Bazı vidalar
yenisi ile değiştirilebilirken bazıları, özellikle iç vidalar özel bir makine parçasının üzerinde
bulunuyorlarsa, komple o parçanın değişmesi gerekir. Bu tip durumlarda maliyeti
artırmamak ve en pratik yolla problemi çözmek için değişik sistemler geliştirilmiştir.

10.1. Heilcoil (yay takma)
10.1.1. Tanımı
İç vidaların onarılmasında kullanılan bir sistemdir. Yalama olmuş iç vidalarda aşınmış
dişlerin bulunduğu yere çelikten bir yay takılır. Bu yay vida dişi görevi görmektedir.

Şekil 10.1: Cıvata ve heilcoil

Şekil 10.2: Heilcoil yayları
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10.1.2. Parçaları
Aşınmış iç vidayı düzeltmek için çeşitli çaplarda tamir kılavuzu, çeşitli çaplarda
Heilcoil yayları ve yayı ilerletebilmek için bir merkezleyiciden oluşan bir takımdır.

Metrik, Withworth gibi çeşitli ölçü sistemlerinde yapılan parçaları vardır.
Şekil 10.3: Heilcoil takımı

10.1.3. Uygulanması
Bir matkap yardımıyla yuva delinerek temizlenir. Delme esnasında acele
edilmemelidir. Dikkatsiz davranışlar vida ekseninin bozulmasına sebep olabilir. Daha sonra
Heilcoil kılavuzu deliğe çekilir. Normal kılavuzla açılan deliğe heilcoil yay sokulmaz. Bu
işlemler tamamlandıktan sonra merkezleyici takıcının ucuna kertikli kısımdan diş kaptıracak
şekilde yay takılır. Yay takıcının ucundan görünene kadar mil bastırmadan çevrilir. Böylece
yay yerine takılmaya hazırdır. Takıcı milini bastırmadan çekmek gerekir. Yayın son sarımı
bir diş içeride olmalıdır. Daha sonra yayın kertikli kısmı kırılır ve delik içinden çıkartılır.

Şekil 10.4: Heilcoil uygulaması

Heilcoil uygulamalarında bozulmuş iç vida ölçüleri dikkate alınarak işlem
yapılmalıdır. Vidanın diş dibi ve diş üstü çapı göz ardı edilmemelidir.

10.2. Diğer Vida Onarım Yöntemleri
Takılacağı yere uygunluğuna bakılarak erkek vidalar üzerlerinden pafta ile diş açılarak
dişler düzeltilebilir. Aynı şekilde iç vidalarda, kılavuz çekilerek düzeltilebilir. Ancak iç vida
eğer çok aşınmış ise bulunduğu ortam dikkate alınarak bir üst çapta delinir ve yeniden
kılavuz çekilir. Bu işlem sonrası yuvaya takılacak cıvatanın da değiştirilmesi gerekmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Değişik bir çapta pafta-kılavuzla ya
da heilcoil ile onarmaya karar
veriniz.
 Bir alt çapta pafta ile diş açınız.

 Bir üst çapta deliniz.

Öneriler
 Vida onarımı faaliyetinden yararlanınız.
 Kitaplarda ve internette bulduğunuz heilcoil
bilgilerinden yararlanınız.
 Öğretmeninize danışınız.
 Pafta ile diş açma faaliyetinden yararlanınız.
 Atölyelerde ve çevrede bulunan matkap
tezgâhlarından yararlanınız.
 Öğretmeninize danışınız.
 Öğretmeninize danışınız.
 Markalama yapınız.
 Delme çürütme faaliyetinden yararlanınız.
 Güvenlik kurallarına uyunuz.

 Bir üst çapta kılavuz ile diş açınız.

 Öğretmeninize danışınız.
 Kılavuz ile diş açma faaliyetinden
yararlanınız.

 Yalama olmuş somuna heilcoil
uygulayınız.

 Öğretmeninize danışınız.
 Vida onarımı faaliyetinden yararlanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Heilcoil nerelere uygulanır?
A) Yeni kılavuz çekilmiş deliklere
B) Yalama olmuş iç vidalara
C) Deliklere pafta ile diş açmak için
D) Havşa matkaplarına takmak için

2.

Heilcoil yayları yerlerine nasıl takılır?
A) Paftalar yardımıyla
B) Kılavuzlar yardımıyla
C) Rayba çekilerek
D) Merkezleyici özel bir aletle

3.

Yalama olmuş iç vidalara ne takılır ?
A) Heilcoil yayları
B) Merkezleme segmanı
C) Somun
D) Rondela ve pul

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.

82

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir mengene çeşidi değildir?
A) Tesviyeci mengenesi
B) Tesisat mengenesi
C) Paralel ağızlı makine mengenesi
D) Boru mengenesi

2.

Tesviyeci mengenesi hangi malzemeden yapılmıştır?
A) Saf çelik
B) Alüminyum alaşımı
C) Dökme demir
D) Takım çeliği

3.

Çelik cetveller ölçü sistemlerine göre hangi çeşitlerde üretilmiştir?
A) Metrik ve Withworth
B) İnç ve Withworth
C) Withworth ve parmak
D) Metrik ve inç

4.

1/20 mm ölçüm hassasiyetli kumpasın ölçüm hassasiyeti kaç mm’ dir?
A) 0,05 mm
B) 0,5 mm
C) 5 mm
D) 0,005 mm

5.

Kumpasın kılıç kısmı ile hangi ölçü alınır?
A) Dış çap
B) İç çap
C) Derinlik
D) Genişlik

6.

El testerelerinde testere laması yerine nasıl takılmalıdır?
A) Düz, gergin ve dişler arkaya bakacak şekilde takılır.
B) Gevşek, 5–10 derece açıyla ve dişler öne bakacak şekilde takılır.
C) Düz, gergin ve dişler öne bakacak şekilde takılır.
D) Testere koluna 90 derece gelecek şekilde gergin ve sağlam bir şekilde takılır.
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7.

Aşağıdakilerden hangisi markalama amacıyla kullanılamaz?
A) Çelik cetvel
B) Çekiç
C) Çizecek
D) Kumpas

8.

Eğeler hangi malzemeden yapılmıştır?
A) Karpit çeliği
B) Karbon çeliği
C) Kromlu çelik
D) Su çeliği

9.

Aşağıdakilerden hangisi kesitlerine göre eğe çeşitlerindendir?
A) Üçgen eğe
B) Tek sıralı eğe
C) Kaba eğe
D) Törpü dişli eğe

10.

Yüzey düzgünlüğünü ve komşu kenarların birbirine göre açısını hangi alet ile kontrol
ederiz?
A) Kumpas
B) Çelik cetvel
C) Gönye
D) Markalama

11.

Aşağıdakilerden hangisi yapay zımpara taşı malzemesidir?
A) Elmas
B) Kuvars
C) Kösele taşı
D) Elektrokorund

12.

Zımpara taşlarının etiketinde hangi maddenin özelliği bulunmaz?
A) Aşındırıcı cinsi
B) Taşlanacak malzeme
C) Tane büyüklüğü
D) Birleştirici cinsi

13.

Matkabın standart uç açısı kaç derece olmalıdır?
A) 118 derece
B) 90 derece
C) 100 derece
D) 178 derece
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14.

Silindirik saplı, küçük matkaplar nereye bağlanır?
A) Mors koniğine
B) Mandrene
C) Matkap miline
D) Matkap ucuna

15.

Deliklerin ağzını genişletmek için kullanılan alete ne denir?
A) Rayba
B) Pafta
C) Kılavuz
D) Havşa

16.

Aşağıdakilerden hangisi vida oluk tiplerinden değildir?
A) Kare vida
B) Üçgen vida
C) Lama vida
D) Trapez vida

17.

İç vidalar hangi takımlarla açılır?
A) Pafta
B) Kılavuz
C) Rayba
D) Havşa

18.

Millerin dışına vida açılırken hangi takımlar kullanılır?
A) Pafta
B) Kılavuz
C) Rayba
D) Havşa

19.

Vida dişlerinin ölçüsünü belirlediğimiz alet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çelik cetvel
B) Mihengir
C) Diş tarağı
D) Yüzey kontrol mastarları

20.

Yalama olmuş iç vidaları kullanılır hale getirmek için takılan yayların adı nedir?
A) Mastar yayı
B) Kılavuz yayı
C) Amortisör yayı
D) Heil-coil yayı

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Aşağıdaki test ile kazandığınız beceri, tavır, tutum ve davranışları ölçünüz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Malzemeleri, büyüklüğüne, yapısına ve cinsine göre
mengeneye bağladınız mı?
2. Mengenenin bakımını yaptınız mı?
3. Çelik cetvel kullanarak parça üzerinden ölçü aldınız mı?
4. 1/20 mm kumpas ile parça üzerinden ölçü aldınız mı?
5. 1/128 inç kumpas ile parça üzerinden ölçü aldınız mı?
6. Ölçü aletlerini koruyup bakımını yaptınız mı?
7. El testeresi ile metalleri kestiniz mi?
8. Testere lamasını değiştirdiniz mi?
9. Markalama aletleri ile markalama yaptınız mı?
10. Düz dış yüzey eğelediniz mi?
11. Eğe ile pah kırdınız mı?
12. Eğe ile köşeleri yuvarlattınız mı?
13. Matkap tezgâhında metalleri deldiniz mi?
14. Çürütme işlemi yaptınız mı?
15. İç yüzey eğelemek ve parça alıştırma yaptınız mı?
16. Nokta bileme yaptınız mı?
17. Çizecek bileme yaptınız mı?
18. Keski bileme yaptınız mı?
19. Tornavida bileme yaptınız mı?
20. Matkap bileme yaptınız mı?
21. Zımpara taşı tezgâhının bakımını yaptınız mı?
22. Matkap tezgâhının bakımını yaptınız mı?
23. Delik ağzına havşa açtınız mı?
24. Delik içini raybalama yaptınız mı?
25. Kılavuz ile diş açtınız mı?
26. Pafta ile diş açtınız mı?
27. Diş tarağı ile vidanın ölçüsünü tespit ettiniz mi?
28. Yalama olmuş vidaya heilcoil uyguladınız mı?
29. Verilen işi süresinde bitirdiniz mi?
30. Güvenlik ve emniyet kurallarını uyguladınız mı?
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Evet

Hayır

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1

C

2

D

3

B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

A

2

C

3

D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

C

3

A

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

B

2

C

3

D

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
1

B

2

C

3

A
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ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI
1

C

2

D

3

A

ÖĞRENME FAALİYETİ-7’NİN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

B

3

C

ÖĞRENME FAALİYETİ-8’İN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

C

3

B

4

A

ÖĞRENME FAALİYETİ-9’UN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

C

3

B

4

A

ÖĞRENME FAALİYETİ-10’UN CEVAP ANAHTARI
1

B

2

D

3

A
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1

B

2

C

3

D

4

A

5

C

6

C

7

D

8

B

9

A

10

C

11

D

12

B

13

A

14

B

15

D

16

C

17

B

18

A

19

C

20

D
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


ÖZCAN Şefik, Halit BULUT, Atelye ve Teknoloji 1, Gül Yayınevi, Ankara,
1973.



ÖZCAN Şefik, Halit BULUT, Atelye ve Teknoloji 3, Gül Yayınevi, Ankara,
1974.



ÖZLÜ İrfan, Temel Metal, Ankara



ZORLU Nihat, Otomotiv Tamir Boyacılığı, YAŞARBASF Otomotiv
Boyaları, İzmir, 2000
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