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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT145 

ALAN  Ortopedik Protez- Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez- Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Temel Tornalama ĠĢlemleri - 1 

MODÜLÜN TANIMI  

Torna tezgâhının tanıtıldığı, tornalama iĢleminde uygun 
kesicinin seçimi, kesicinin tezgâha bağlanması, iĢ 
parçalarının tezgâha bağlanması, iĢlemlerinin tanıtılıp 
uygulanmasına yönelik öğrenme materyaldir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL 9 ve 10.sınıf modüllerinin tamamını almıĢ olmak 

YETERLĠK Temel tornalama iĢlemleri yapabilmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam ve araç gereçler sağlandığında 

torna tezgahlarını ve tanıyacak ve kesicileri bileme 
iĢlemlerini yapabileceksiniz.  
 
Amaçlar  

1. Torna tezgâhı ve parçalarını tanıyacaksınız. 
2. Torna kesicilerini tanıyacak ve kesicileri 

bileyebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Zımpara taĢı, gözlük, koruyucu maske, torna 

tezgâhları, bilenmiĢ kalem örnekleri 
 
Ortam: Atölye uygulama alanı, torna tesviye odası 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 
kendinizi değerlendireceksiniz. 

 
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 
değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Bu modül ile temel tornalama iĢlemlerini öğreneceksiniz. 

 
Bu modülü aldığınızda, torna tezgâhının parçalarını tanıyacak ve tornalama iĢleminde 

uygun kesicinin seçimi, kesicinin tezgâha bağlanması, iĢ parçalarının tezgâha bağlanması 
iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 
Temel Tornalama ĠĢlemleri-1 modülünün içeriklerini bilmeniz ve uygulamanız bu 

alandaki bilgi ve becerilerinizi artıracak ve Temel Tornalama ĠĢlemleri-2 modülünün 

temelini oluĢturacaktır. Tornacılık teknolojilerinin bilinmesi ve uygulanması ortez- protez 
parçalarının imalatında aranılan bir özelliktir. 

 
Temel Tornalama ĠĢlemleri-1 modülü sizlere bilgi ve beceri kazandırmayı 

amaçlamaktadır. Bu bilgi ve becerilerin sonucunda, torna tezgâhının parçalarını tanımak ve 
tornalama iĢleminde uygun kesicinin seçimi, kesicinin tezgâha bağlanması, iĢ parçalarının 
tezgâha bağlanması iĢlemlerini yapabilme becerisini kazanmaktır. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 
 
 
 
Torna tezgâhlarını tanıyacak ve torna kesicilerini bileme iĢlemlerini yapabileceksiniz.  
 
 
 

 
 Torna tezgâh çeĢitlerini araĢtırınız. 
 Ayna ve kater çeĢitlerini inceleyerek arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
 

1. TORNA TEZGÂHLARI 
 

1.1. Torna Tezgâhı 
 
Kendi ekseni etrafında dönen, sıkı ve emniyetli bir Ģekilde bağlanmıĢ iĢ parçaları 

üzerinden, uygun açıda bilenmiĢ kesiciler yardımıyla talaĢ kaldıran tezgâhlara torna tezgâhı 
denir. Bu iĢi yapan kiĢiye tornacı, yapılan iĢleme de tornalama denir. 

 

Kesici kalemin talaĢ kaldırma iĢlemi, tezgâh üzerinde elle veya otomatik olarak verilir. 
 

1.1.1. Torna Tezgâhı ÇeĢitleri 
 
Üniversal torna tezgâhları ve özel iĢlem torna tezgâhları olarak ikiye ayrılır: 
 

 Üniversal torna tezgâhları 

 Özel iĢlem torna tezgâhları 
 

• Revolver torna tezgâhı 
• Otomat torna tezgâhı 
• Hava torna tezgâhı 
• Kopya torna tezgâhı 
• Eksantrik torna tezgâhı 
• DüĢey torna tezgâhı 
• Kam torna tezgâhı 
• Bilgisayarlı sayısal denetimli (CNC) torna tezgâhı 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Üniversal torna tezgahı kısımları 

 

1.1.2. Torna Tezgâhında Güvenli ÇalıĢma Kuralları 
 
Torna tezgâhında çalıĢırken dikkatli olunmalı ve güvenli çalıĢma kurallarına 

uyulmalıdır. 
 

Torna tezgâhlarında güvenli çalıĢma kuralları 
 

 ÇalıĢma ortamına uygun iĢ önlüğü giyiniz (Dar olmayan ve kolları lastikli). 
 Tezgâhta elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. 
 Tezgâhın bilmediğiniz yerlerini kurcalamayınız. 
 Tezgâhı iyice tanıyınız ve öğreniniz. 
 Tezgâh çalıĢırken yanından ayrılmayınız ve baĢkaları ile tezgâh baĢında 

ĢakalaĢmayınız. Dikkatinizi iĢe veriniz. 
 Tezgâhta çalıĢırken aydınlatmanın yeterli ve düĢük voltajlı olmasına dikkat 

ediniz. 
 Ayna anahtarını kesinlikle ayna üzerinde unutmayınız. 
 Uzun malzemeleri iĢlerken, tezgâh dıĢına çıkan yerlerine uyarı iĢaretleri 

koyunuz ve dikkat ediniz. 
 TalaĢ kaldırma esnasında çıkan talaĢlardan korunmak için tezgâh koruyucu 

kapağı kullanınız. 
 Çıkan talaĢları elinizle almayınız. TalaĢ alma kancası kullanınız. 
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 Tezgâh çalıĢırken eğe yapacaksanız, dikkatli bir Ģekilde eğeyi tutunuz. 
 Tezgâhı durdurmadan kesinlikle ölçme yapmayınız. 
 Ayna durmadan iĢ parçasına, dönen aksama dokunmayınız. 
 

1.2. ĠĢ Parçalarını Bağlama Araçları 
 
Torna tezgâhlarında iĢ parçalarının iĢlenebilmesi için en çok kullanılan yöntemlerden 

birisi aynalar yardımıyla bağlamaktır. 
 

1.2.1. Üç ve Dört Ayaklı Üniversal Ayna 
 
Üçayaklı üniversal aynalar; silindirik, üçgen, altıgen ve benzeri parçaların üç noktadan 

bağlanması için kullanılır. 

 

Resim 1.2: Üç ayaklı üniversal ayna 

 
Dört ayaklı üniversal aynalarda dört noktadan merkezlenmesi ve üçayaklı aynalara 

bağlanan parçalara ek olarak kare kesitli iĢ parçaları da bağlanabilir. Üniversal aynalarda 
bütün ayaklar aynı anda hareket eder. 

 

1.2.2. Mengeneli Ayna 
 
Yuvarlak kare ve düzgün olmayan dökülmüĢ ya da dövülmüĢ parçaları bağlamaya 

yarar. Her bir ayak birbirinden bağımsız olarak hareket eder. Bu bağlama iĢlemi istenilen 
hassasiyette yapılabilir. 

 

Resim 1.3: Mengeneli ayna 
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1.2.3. Delikli Düz Ayna 
 
Biçimleri bakımından ayaklı aynalara bağlanamayan iĢ parçaları delikli düz aynalara 

çeĢitli pabuçlar ve cıvatalar ile gövdeye bağlanır. 

 

Resim 1.4: Delikli düz ayna 

 

1.2.4. Fırdöndü Aynası 
 

Ġki punta arasında tornalama yapabilmek için iĢ parçası üzerine takılan fırdöndüden 
esinlenerek bu isim verilmiĢtir. Aynanın üzerine, fırdöndü kuyruğunun takılması ile iĢ 
parçası iĢlenir. Fırdöndü aynaya pim ile sabitlenir. 

 

Resim 1.5: Fırdöndü aynaları ve fırdöndü 

 

1.2.5. Kombine Ayna 
 
Bu aynalar üniversal ve mengeneli aynaların mekanik özelliklerini taĢır. Ġki aynada da 

bağlayabildiğimiz parçalar bağlanabilir. Bu iĢlem için ayakların beraber hareket etmesini alın 

vidası, tek tek hareket etmesini ayak hareket vidaları sağlar. 
 

1.2.6. Mıknatıslı Ayna 
 
Bu aynalar mıknatıslanma özelliği ile alın yüzeyine iĢ parçalarının bağlanmasında 

kullanılır. Özelliği, diğer aynalara bağlanamayacak küçük veya ince parçaların bağlanmasını 

sağlar. Örneğin segman ve bileziklerin bağlanmasıdır. 

 

Resim 1.6: Mıknatıslı ayna 



 

 8 

1.2.7. Pensler 
 
Tam yuvarlak ve düzgün iĢlenmiĢ küçük iĢ parçalarını tornaya bağlamaya yarayan 

esneyebilen kovanlara pens denir. Silindirik parçaları çevreden tutmaları, puntaya 
alınamayan ince parçaları, aynaya bağlanamayan iĢleri penslerle bağlayarak tornalama daha 
kolaydır. 

 

Resim 1.7: DeğiĢik çaplardaki pensler ve tornaya bağlanıĢı 

 

1.2.8. ĠĢ Kalıpları 
 
Seri üretimde iĢin özelliğine göre oluĢturulan aparatlara ve bağlama düzeneklerine iĢ 

kalıpları denir. ÖzdeĢ parçaların ayrı ayrı bağlanması ve iĢlenmesi zaman alacağı gibi 

ekonomik de olmaz bu nedenle iĢ bağlama kalıpları; özellikle seri üretimde zaman 
kazandırarak maliyeti düĢürmek yönünden önem taĢır. 

 

Resim 1.8: Bir iĢ parçasının bağlama kalıbı ile delikli aynaya bağlanması 

 

1.3. Aynaları Teknolojik Kurallara Uyarak Fener Mili Üzerindeki 

Yerlerine Takma 
 
Torna tezgâhında yapılan iĢlem türüne uygun olan aynalar kullanılmalıdır. Bunun için 

tek tip ayna kullanılamaz. ĠĢin özelliliğine ve ölçülerine göre aynalar fener miline flanĢlı, 
vidalı ve geçme olarak bağlanır. Farklı tip aynaları bağlayabilmek için fener miline aynalar 
teknolojik kurallara göre takılmalıdır. 
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Resim 1.9: FlanĢlı aynanın bağlanması       Resim 1.10: Somunlu aynanın bağlanması 

 

 

Resim 1.11: Vidalı aynanın takılıĢı 

 

1.4. Aynaları Fener Mili Üzerindeki Yerlerinden Çıkarma 
 
Aynaları fener mili üzerinden çıkarmak veya değiĢtirmek için kayıt ve kızakların 

üzerine tahta tabla konularak aynanın kızaklar üzerine düĢmesi engellenir. FlanĢlı ise 
bağlantı somunları gevĢetilir. FlanĢ geniĢ yuvasına somunlar gelene kadar çevrilir ve ayna 
çekilerek somunların bulunduğu saplamalar fener milindeki flanĢından çıkarılır. Vidalı ise 
ters yönde ayna çevrilerek ayna fener milinin vidalı kısmından döndürülerek çıkarılır. 

 

1.5. Aynaların Ters ve Düz Ayaklarını Söküp Takmasını Yapma 
 
Üç ve dört ayaklı aynalarda ayaklar birlikte hareket ettiği için ayakların diĢ sayıları 

birbirinden farklıdır. Ayaklar 1, 2, 3, 4 diye numaralandırılır. Ayaklar takılırken diĢ sayısı en 
çok olan ayak ilk önce (1 numaralı ayak), daha sonra diĢ sayısı biraz az olan ayak (2 
numaralı ayak), diĢ sayısı daha az olan ayak (3 numaralı ayak), diĢ sayısı en az olan ayak (4 
numaralı ayak) takılır. Ters ayaklar takılırken aynı iĢlem sırası tekrarlanır. Sökülürken ise 
ayna anahtarı ters yönde çevrildiğinde ilk önce en son takılan ayak ( 4 numaralı ayak) sonra 
sırasıyla 3, 2, 1 numaralı ayaklar sökülür. 
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Resim 1.12: Üçayaklı ayna ve kısımları 

 
Dört ayaklı mengeneli aynalarda ise ayaklar birbirinden bağımsız hareket ettiğinden 

sıralamaya gerek yoktur. Ġstenilen ayak istenildiği zaman sökülüp takılabilir. 
 

 

Resim 1.13: Normal ve ters ayakların takılıĢı 
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1.6. Aynalara Emniyetli ve Salgısız Bir ġekilde Bağlama 
 
Aynaların temizliği, ayakların temizliği, yapılan iĢlerin hassasiyeti ve çalıĢma 

güvenliği bakımından önemlidir. Sağlam ve güvenli bir aynaya bağlanan iĢ parçaları 
iĢlenirken ve iĢ parçası üzerinde herhangi bir iĢlem yapılırken emniyetli olacaktır. 

 
Bağlama esnasında ayna ayaklarına iĢ parçası kısa bağlanmamalıdır. Hatalı kullanım 

sonucu ayna ayakları bozulabilir. 
 
Salgı var ise iĢ parçası yavaĢça döndürülerek iĢin salgılı tarafına yavaĢça vurulmalı ve 

merkezlenmesi sağlanmalıdır. Salgının ortadan kalktığını görebilmek için ayarlı bir 
komparatör saati iĢ parçası üzerinde gezdirilmeli ve kontrol edilmelidir. Salgılı bağlanan iĢ 
parçaları yanlıĢ iĢlenebilir ve ölçü farklılığı meydana gelir. 

 

1.7. Bağlamada Salgı Kontrolü 
 
Aynaları bağlama sırasında cıvata ve vidaların iyi sıkılması, oturma yüzeylerinin 

bozulmuĢ olmaması durumunda salgı meydana gelmez. Eğer salgı var ise cıvata ve vidalar 

kontrol edilmelidir. Ayna ayaklarından aĢınma olup olmadığına bakılmalı, ayna ayaklarının 
düzgün takıldığından emin olunmalı; fener mili incelenmeli, varsa sorunlar giderildikten 
sonra iĢleme baĢlanmalıdır. 

 

1.8. Katerler 
 
Kalemliğe doğrudan bağlanamayan küçük kesicilerin bağlanmasında kullanılan 

prizmatik veya silindirik takımlardır. 
 

1.8.1. Kater ÇeĢitleri 
 
Kater çeĢitleri; düz saplı katerler, sert maden uçlu katerler, keski katerleri, delik 

katerleri, vida kalemi katerleri ve özel katerlerdir. 
 

 Düz saplı katerler 

 

Boyuna ve alın tornalama iĢlemlerinde seri çelik kalemlerin bağlanmasında kullanılır. 

 

Resim 1.14: Düz saplı seri çelik kalem kateri 

 
 Sert maden uçlu katerler 
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Sert maden uçların bağlanmasında kullanılır. Bu uçlar katerlere lehimle veya vida ile 
bağlanır. 

 

Resim 1.15: Sert maden uçlu kater 

 

 

Resim 1.16: Sert maden uçların bağlanması 

 

 Keski katerleri 

 
Keski kaleminin profiline uygun olarak bağlanmasında kullanılır. 

 

Resim 1.17: Seri çelik keski kateri 

 
 Delik katerleri 

 
Delik kalemlerinin bağlanmasında kullanılır. 
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Resim 1.18: ÇeĢitli profildeki delik katerleri 

 
 Vida kelemi katerleri 

 
Vida kalemlerinin bağlanmasında kullanılır. 

 

Resim 1.19: Yekpare vida kalemi kateri 

 

 Özel katerler 

 
Özel kalemlerinin bağlanmasında kullanılır. 

 

Resim 1.20: ÇeĢitli profildeki katerler 

 

1.8.2. Katerlerin Yapıldığı Malzemeler 
 
Katerler sağlam ve emniyetli olabilmeleri için imalat çeliği, dövme çelik, dökme çelik 

ve alaĢım çeliklerden yapılır. 
 

1.8.3. Kalemin Katere, Katerin Katerliğe BağlanıĢı 
 
Kalemin kesme yaparken esnememesi için katere kısa ve boĢluksuz olarak 

bağlanmasına dikkat edilmelidir. Katerin katerliğe bağlanmasında ise sıkı ve emniyetli bir 

Ģekilde kesici ucu gezer punta yüksekliğinde olmalıdır. 
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Resim 1.21: Kalemin kalemliğe bağlanıĢında dikkat edilecek hususlar 

 

 

Resim 1.22: Kalemin kalemliğe bağlanıĢı  

 
 

1.9. Kesiciyi Punta Ekseninde Bağlama 
 
Kalem katerle beraber katerliğe bağlandığında punta yüksekliğinde olması önemlidir. 

Bu yükseklikte iken kalemin üzerindeki açılar normaldir. Ayna ve fener mili ekseninde 
uygun kesme iĢlemi yapar. Punta ekseni (fener mili ekseni) altında veya üstünde olursa 
kalem açıları değiĢir, kesme zorlaĢır sürtünme ve kaleme gelen kuvvetler artar. 
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Resim 1.23: Kalemin punta yüksekliğinde bağlanıĢı 

 

1.10. Uygun Kesme ġartları 
 
Torna kalemleri uygun açılarda bilenip uygun kesme kuvvetleri de tatbik edilirse 

kesme Ģartları kolaylaĢır, iĢlenen parçalarda yüzey kalitesi daha pürüzsüz olur. 

 

Resim 1.24: Kesici açıları ve kesmeye etkileri 

 

1.10.1. Kesme ĠĢlemi 
 
ĠĢ parçası dönerken uygun açılarda bilenmiĢ kesici, belli talaĢ derinliğinde, parçaya 

doğru ilerleme ile dalar. Kesme bölgesinde malzeme üzerinde oluĢan kuvvetler neticesinde 
malzemede plastik deformasyon oluĢarak malzeme akmaya baĢlar. 

 

1.10.2. Kesici Ağızların Keskinliği 
 
Kesici ağızların talaĢ kaldırma esnasında uygun kesme yapabilmesi iĢin kalitesi 

yönünden önemlidir. 

 

ĠĢin kalitesi; kalemin tam açılarında bilenmesi ile mümkün olacaktır. Ayrıca kesicinin 
doğru bilenmesi, kesme kalitesinin artması sonucunda tezgâhın verimini artırır. 
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1.10.3. Kesici Açılarının Tablolardan Bulunması 
 
Kesici uç açıları, iĢlenecek malzeme cinsine ve kullanılacak kalem çeĢidine göre 

belirlenir. 
 

  HSS-

Çelik 

Kalemler 

 Sert Metal 

Kalemler 
 

ĠġLENECEK 

MALZEME CĠNSĠ 

TALAġ 

AÇISI 

(GAMA) 

KAMA 

AÇISI 

(BETA) 

BOġLUK 

AÇISI 

(ALFA) 

TALAġ 

AÇISI 

(GAMA) 

BOġLUK 

AÇISI 

(ALFA) 

Sert Döküm, Sert Bronz 0º 84º 6º 0º 5º 
AlaĢımlı Çelikler 8º 76º 6º  6º 6º - 8º 
Ç 1070 ve Üzeri Çelik 8º 74º 8º 6º 6º 
Gri Döküm ve Bronz 14º 68º 8º 6º - 10º 6º 
Ç 1050 Çelik Döküm 20º 62º 8º 6º - 10º 6º 
Ç 1020 YumuĢak Bronz 27º 55º 8º 6º - 10º 6º 
Hafif Metal AlaĢımları 30º 50º 10º 10º - 30º 6º - 8º 

Tablo1.1: Malzeme cinsine göre kesici açıları 

 

1.10.4. Kesme Sıvısı 
 

Torna tezgâhlarında kalem ile iĢ parçası arasında kesme iĢlemi gerçekleĢirken 
sürtünmeden dolayı meydana gelen ısıyı azaltmak, iĢ parçasının yüzey kalitesini artırmak, 
kaliteli ve rahat kesme sağlamak amacıyla kesme sıvıları kullanılır. Kesme sıvısı seçiminde 
kesicinin cinsi ve iĢlem türü dikkate alınmalı, uygun kesme sıvısı kataloglardan seçilmelidir. 

 
Torna kesicileri talaĢ kaldırma esnasında sürtünmeden dolayı çabuk ısınır. Bu 

ısınmanın artması kesicinin deforme olmasına neden olur. Ayrıca kesme iĢleminin 

zorlaĢmasından dolayı kesici çabuk aĢınır, takımın ömrü azalır. Bu da maliyeti artırır. Bu 
istenmeyen durumları en aza indirmek için kesme sıvıları kullanılır. 

 
Kesme iĢleminde, kesici iĢ parçası üzerinden talaĢ kaldırırken sürtünmeden dolayı ısı 

artacaktır. Isının artması iĢ parçası üzerinde ısıl genleĢmeler meydana getirecektir. Isıl 
genleĢme ile iĢ parçasında ölçü farklılıkları oluĢacak ve yüzey kalitesi bozulacaktır. Bu 
durumları ortadan kaldırmak için kesme sıvıları kullanılmaktadır. 
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Resim 1.25: Kesme sıvısının torna tezgâhında kullanılması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 
ĠĢ parçasını torna tezgâhına bağlayınız. Kalemi katere ve kateri katerliğe bağlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 
 ĠĢ parçasını aynaya bağlayınız. 

 
 

 ĠĢ parçasını emniyetli olması için aynaya 
çok kısa bağlamayınız. 

 Bağlama sırasında cıvata ve vidaların iyi 
sıkılması, oturma yüzeylerinin bozulmuĢ 
olmamasına dikkat ediniz. 

 ĠĢ parçasının salgı kontrolünü yapınız. 

 Salgı var ise iĢ parçasını yavaĢça 
döndürünüz ve iĢin salgılı tarafına 

yavaĢça vurarak merkezlenmesini 
sağlayınız.  

 Salgılı bağlanan iĢ parçaları yanlıĢ 
iĢlenebilir ve ölçü farklılığı meydana 
gelir. 

 Kalemi katere bağlayınız. 

 

 

 Kalemin kesme yaparken esnememesi 
için, katere kısa ve boĢluksuz olarak 
bağlanmasına dikkat ediniz. 

 Cıvata ve vidaları iyice sıkınız. 

 Kateri katerliğe bağlayınız. 

 

 

 Katerin katerliğe bağlanmasında sıkı ve 

emniyetli bir Ģekilde kesici ucun gezer 
punta yüksekliğinde olmasına dikkat 
ediniz. 

 Cıvata ve vidaları iyice sıkınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kesiciyi punta ekseninde bağlayınız. 

 

 Kalemin uç yüksekliğinin puntanın 

konik ucunun merkezinde veya fener 
mili ekseninde olup olmadığını kontrol 
ediniz. 

 Kalem eksenin altında ise sıkma 
cıvatalarını hafif gevĢetip katerin altına 

altlık parçaları yerleĢtirerek kalemin 
merkezde olmasını sağlayıp sıkma 
cıvatalarını sıkınız. 

 Kalem, eğer altlık kullanmadan eksenin 
üzerinde ise daha küçük kalınlıkta kater 
kullanınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ parçasını aynaya bağlayabildiniz mi?   

2. ĠĢ parçasının salgı kontrolünü yapabildiniz mi?   

3. Kalemi katere bağlayabildiniz mi?   

4. Kateri katerliğe bağlayabildiniz mi?   

5. Kesiciyi punta ekseninde bağlayabildiniz mi?   

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Kalemliğe doğrudan bağlanamayan küçük kesicilerin bağlanmasında kullanılan 

takımlara ne ad verilir? 

A) Kater 
B) Kalem 
C) Torna 
D) Ayna 
E) Hiçbiri 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi kater çeĢitlerinden değildir? 

A) Keski kateri 
B) Vida mastarı 
C) Özel kater 
D) Delik kateri 
E) Hiçbiri 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi torna tezgâhında kesicinin punta ekseninde bağlanmasının 
gerekliliğinden biri değildir? 

A) Bu yükseklikte iken kalemin üzerindeki açılar normaldir. 
B) Ayna ve fener mili ekseninde uygun kesme iĢlemi yapar. 
C) Tornanın devri gereğinden fazla artar. 
D) Sürtünme ve kaleme gelen kuvvetler artar. 
E) Hiçbiri 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi kesme iĢlemini etkileyen en önemli faktörlerden biridir? 

A) Punta yüksekliği 
B) Ayna çeĢitleri 
C) Kalemin bağlanıĢı 
D) Kalem açıları 
E) Hiçbiri 
 

5. AĢağıdaki hangi torna tezgâhında bilgisayar kullanılarak iĢlem yapılır? 

A) Üniversal torna tezgâhı 
B) CNC torna tezgâhı 
C) Revolver torna tezgâhı 
D) Kopya torna tezgâhı 
E) Hiçbiri 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
 
 

Torna kesicilerini tanıyacak ve kesicileri bileyebileceksiniz. 
 
 
 
 
 Gereçlerine göre kalem çeĢitlerini araĢtırınız. 
 Biçimlerine göre kalem çeĢitlerini araĢtırınız ve arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

2. TORNA KESĠCĠLERĠ VE BĠLENMELERĠ 
 
Kendisine özgü açıları ve kesici kenarı olan talaĢ kaldırma iĢlemlerini gerçekleĢtiren 

makine gereçlerine kesici takım denir. 
 
Kalemler gereçlerine ve biçimlerine göre iki gruba ayrılır. 
 

2.1. Gereçlerine Göre Kalem ÇeĢitleri 
 
Gereçlerine göre kalemler; takım çeliği kalemleri, seri çelik kalemler (HSS) ve sert 

maden uçlar olarak üçe ayrılır. 
 

2.1.1. Takım Çeliği Kalemler 
 
Ġçinde % 0,5 – 1,7 karbon bulunan kalemlerdir. Kalite ve dayanımları düĢüktür. 

YaklaĢık olarak 250 °C’ye kadar dayanabilirler. Genellikle sert olmayan malzemelerin 
iĢlemesinde kullanılır. Kullanım alanları sınırlıdır. 

 

ġekil 2.1: Takım çeliği kalemler 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.2. Seri Çelik Kalemler (HSS) 
 
Ġçinde %6-9 molibden , % 1.5-% 6 krom ve %15-22 volfram katkılı çelik kalemlerdir. 

Kalite ve dayanımları ortadır. YaklaĢık 600°C’ye kadar dayanırlar. Pratikte çok kullanılır. 
Kalem üzerindeki HSS harfleri ile ifade edilir. Genellikle orta sertlikteki malzemelerin 
iĢlenmesinde kullanılır. 

 

ġekil 2.2: Seri çelik kalem 

 

2.1.3. Sert Maden Uçlar 
 
Tungsten, titanyum veya tantalyum karbürleri kobalt gibi bir bağlayıcı ile preslenip 

sinterlenerek elde edilir. Kalite ve dayanımları yüksektir. Sert malzemelerin iĢlenmesinde 
kullanılır. Piyasada plaket olarak satılır. Plaketler saplara (Ģafta) lehimli ya da çözülebilir 
Ģekilde bağlanır. Piyasada en çok kullanılan kalemlerdir. Ayrıca CNC tezgâhlarında bu 
kalemler kullanılır. 

 

Resim 2.1: ÇeĢitli sert maden uçlar 

 

 

Resim 2.2: ÇeĢitli sert maden uç katerleri 
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2.2. Biçimlerine Göre Kalem ÇeĢitleri 
 
Biçimlerine göre kalemler; sağ ve sol kaba talaĢ kalemleri, sağ ve sol yan kalemleri, 

alın torneleme kalemleri, kanal kalemleri, vida kalemleri, iç ve dıĢ profil kalemler, delik 
kalemleri ve keski kalemleridir. 

 

2.2.1. Sağ ve Sol Kaba TalaĢ Kalemleri 
 
Sağ kaba talaĢ kalemi; uç kesici köĢesi sol tarafa bakar, sağ yönlü kaba tornalama 

iĢlemlerinde kullanılır. 
 
Sol kaba talaĢ kalemi; uç kesici köĢesi sağ tarafa bakar, sol yönlü kaba tornalama 

iĢlemlerinde kullanılır. 

  

Resim 2.3: Sağ ve sol kaba talaĢ kalemi 

 

2.2.2. Sağ ve Sol Yan Kalemler 
 
Sağ ve sol kaba talaĢ kalemlerine benzemekle beraber torna tezgâhında iĢlem 

yaparken son talaĢ verme iĢleminde (ince talaĢ) iĢlemlerinde kullanılır. 

  

Resim 2.4: Sağ ve sol yan kalem 
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2.2.3. Alın Tornalama Kalemleri 
 
Alın tornalama iĢleminde kullanılan kalemlerdir. Sağ ve sol yan kalemlerin 

kullanılmasıyla da aynı iĢlem yapılabilir. 

 

Resim 2.5: Alın torna kalemi 

 

2.2.4. Kanal Kalemleri 
 
ĠĢ parçalarının üzerlerine çeĢitli geniĢliklerde kanal açma iĢlemlerinde kullanılır. Uç 

profilleri kanal tiplerine göre bilenir. 

 

Resim 2.6: Kanal torna kalemi 

 

2.2.5. Vida Kalemleri 
 
ĠĢ parçalarının üzerlerine değiĢik tip vida açmada kullanılır. Açılacak tipe göre ya 

kalem seçilir  ya da ucu bilenir. Metrik vida çekerken uç açısı 60º , whitworth vida çekerken 
uç açısı 55º olan kalemlerle iĢlem yapılır. 

 

Kare vida kaleminde uç Ģekli kare, üçgen vidalarda üçgen profilli kalemler kullanılır. 

 

Resim 2.7: Vida kalemi 
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2.2.6. Ġç ve DıĢ Profil Kalemleri 
 
ĠĢ parçalarının üzerinde değiĢik Ģekillerde profil oluĢturmak için dıĢ profil kalemleri, 

iĢ parçalarının iç kısımlarına profil oluĢturmak için iç profil kalemi kullanılır. 
 

2.2.7. Delik Kalemleri 
 
Matkaplarla delinmiĢ olan deliklerin istenilen ölçüye getirilmesi için, iĢ parçalarının iç 

kısımları delik kalemleri ile çapları büyültülür. 

 

Resim 2.8: Delik torna kalemi 

 

2.2.8. Keski Kalemleri 
 
Torna tezgâhında iĢ parçalarının kesme iĢleminde kullanılır. Kesme iĢleminin 

yapılabilmesi için parça çapına uygun boyda olmalıdır. 

 

Resim 2.9: Keski torna kalemi 

 

2.3. Torna Kalemleri Gereçlerini Tanıma ve ĠĢe Göre Kalem 

Gerecini Seçme 
 
Tornada yapılacak iĢe göre her yönüyle uygun bir kalem seçimi, tornalama iĢleminin 

kusursuz yapılabilmesi bakımından çok önemlidir. Bir iĢin yapımı için uygun olmayan bir 
kalemle iĢe baĢlama hem iĢin doğru iĢlenmesini engeller hem de iĢin yapım süresini uzatır ve 

iĢleme maliyetini artırır. Bu yüzden bir iĢe uygun kalem seçerken; 
 
 Kalem seçiminde kesme hızı, ilerleme, devir sayısına göre uygun kalem seçimi 

yapılmalıdır. 
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 Kalemin iĢlenecek malzemenin cinsine uygun seçilmesi gerekir. Örneğin Ç1070 
gibi yüksek karbonlu bir malzeme yüksek kaliteli seri çelik kalemle (HSS) 
düĢük devirde iĢlenebilir. Bu iĢlem fazla miktarda yapılması söz konusu ise bu 
kalemle yapılması uzun zaman alabilir. Çok parça iĢlenecekse kalem aĢınma 

süresi kısalır, maliyet artar. 
 Bunun yerine sert metal kelemle daha yüksek devirde daha kısa zamanda 

iĢlenebilir. 
 ĠĢlenmesi zor, sertliği yüksek olan malzemeler uygun uç seçilerek sert maden 

uçlarla daha yüksek kesme hızlarında iĢlenebilir. 
 

SERT 

METALĠN 

ÖZELLĠĞĠ 

 

GRUBU 
 

SEMBOLÜ 
 

ĠġLENECEK MALZEMELER 

  
Tanıma rengi 

MAVĠ P Uzun 
talaĢ çıkaran 
malzemeler 

P 01 
P 10 
P 20 
P 30 
P 40 
P 50 

 
Çelik cinsi malzemeler 
Çelik dökümler 
Uzun talaĢ çıkaran temper 
dökümler 

 

 
 

Tanıma rengi 
SARI M 

Uzun ve kısa 
talaĢ veren 
malzemeler 

 
 
 

M 10 
M 20 
M 30 
M 40 

 
 
 
Çelik cinsi malzemeler 
Sert çelikler 
Dökme demirler 
Demir olamayan metaller 

 Tanıma rengi 
KIRMIZI K 

Kısa talaĢ 
veren 

malzemeler 

K 01 
K 10 
K 20 
K 30 

K 40 

Sert dökümler 
Dökme demir 
Kısa talaĢ çıkaran temper döküm 
Yapay maddeler 

PreslenmiĢ sert kâğıt malzemeler 

Tablo 2.1: Sert metal uçların özellikleri ve kullanma yerleri 

 

2.3.1. Kalemin Tornalama ġekline Uygun Seçilmesi 
 

Tornalama iĢlemlerinde bir kaba talaĢ kalemi, bir yan kalem gibi; bir ince talaĢ kalemi 
de bir kaba talaĢ kalemi gibi kullanılamaz. Her kalemin bir kesme Ģekli ve buna bağlı olarak 
da bir kullanma amacı vardır. Bir iĢ basit bir tornalama iĢlemi ile bitirilebilirken bir baĢka 
iĢin üzerinde bir kaç çeĢit kalemle iĢlenecek çeĢitli iĢlemler olabilir. Bu yüzden iĢ üzerindeki 
iĢlemlere uygun kalem seçilmesi gerekir. AĢağıdaki değiĢik profildeki kalemlerin kullanım 
yerleri gösterilmiĢtir. 
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Resim 2.10: Tornalama Ģekline göre kalem çeĢitleri 

 

2.4. Yapılacak ĠĢleme Göre Kalemi Bileme 
 
 Yapılacak iĢlem çeĢidi kalemlerdeki bileme açılarını ve durumlarını değiĢtirir. 
 Yapılacak iĢleme göre uygun açılarda ve profillerde bilenmelidir. 
 Bileme iĢlemi aĢağıdaki açılar dikkate alınarak gerçekleĢtirilir. 

 

ġekil 2.3: Kalem açıları 

 

 

ġekil 2.4: Kare vida kalemi bilenmesi 
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ġekil 2.5: Üçgen vida kalemi bilenmesi 

 

2.4.1. Elde Kalemleri Emniyet Kurallarına Uyarak Bileyebilmek Ġçin TaĢ 

Seçimini Yapma 
 
Torna kesicilerini elde bileyebilmek için, kullanılan kesicilerin katalog bilgileri 

incelenerek kesicinin cinsine göre taĢ seçimi yapılmalıdır. Pratik olarak sert kesicileri 
bilerken küçük taneli, sık dokulu, yumuĢak taĢ, yumuĢak kesicileri bilerken-büyük taneli, 
sert taĢ seçilmelidir. TaĢ seçildikten sonra salgısız bir Ģekilde teknolojik kurallara uygun 

olarak ayaklı zımpara taĢı tezgâhına bağlanır. 

 

Resim 2.11: Masa tipi zımpara taĢı 

 

2.4.2. Sağ ve Sol Kaba TalaĢ Kalemlerini Bileme 
 
Sağ yan kaba talaĢ kalemi bilenmesinde kalem açıları önemlidir. Kalemin Ģekli, kesme 

yönü sağa doğru olacak Ģekildedir.  
 
Kalem üzerinde meydana getirilecek kalem açıları; talaĢ açısı: 10º, kama açısı: 70º, uç 

açısı 90º, ön boĢluk açısı 8-10º, serbest yüzey boĢluk açısı 10º olacak Ģekilde bilenmelidir. 
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ġekil 2.6: Sağ yan kalem açıları 

 

Sol yan kaba talaĢ kalemleri ise kesme yönü sol tarafa doğru olup, açılar kaba talaĢ 

kaleminde verilen açıların aynısıdır. 
 

2.4.3. Sağ ve Sol Yan Kalemlerini Bileme 
 
Sağ yan kalemler bilenirken kesme açıları dikkate alınarak bilenmelidir. 
 

Kesme açıları; 
 
 TalaĢ açısı              : 10º 
 Kama açısı             : 70º 
 Uç açısı                  : 80º 
 Ön boĢluk açısı       : 8-10º 
 Serbest yüzey boĢluk açısı: 10º olacak Ģekilde kesme yönü sağ tarafa olacak 

Ģekilde bilenir. 
 
Sol yan kalemler ise bileme açıları ayna olup kesme yönü sol tarafa olacak Ģekilde 

bilenir. 
 

2.4.4. Bilenen Kalemlerin Gaz ve Yağ TaĢları ile Kılağısını Alma 
 
Kalemler bilendikten sonra bileme taĢları kesiciler üzerinde keskin köĢelere yakın 

yerlerde çapaklar ve gözenekler oluĢturur. Bu gibi istenmeyen durumları ortadan 
kaldırabilmek için gaz ve yağ taĢları kullanılır. 

 
Gaz ve yağ taĢları değiĢik ölçülerde olup gaz taĢlarının üzerine gaz yağı dökülür, yağ 

taĢlarının üzerine de makine yağı dökülerek kesicilerin kılağısı (keskin köĢelerindeki 

çapağın alınması için uygulanan iĢlem) alınır. 
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 Yağ taĢı ile kılağı alma 

 
AĢağıdaki Ģekilde kalemin bilendikten hemen sonra yağ taĢı ile kesici köĢelerdeki 

kılağını alma iĢlemi görülmektedir. 

 

Resim 2.12: Yağ taĢı ile kılağı alma 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Torna kalemini zımpara taĢında bileyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bilenecek kalemi sertlik derecesine 
göre seçiniz. 

 Yan boĢluk açısını meydana getiriniz. 

 Öğretmenizden uygun açılarda bilenmiĢ 
kalem isteyiniz. 

 Kalemi bilerken dikkatli ve sağlam 
tutunuz. 

 Koruyucu gözlük kullanınız. Soğutma 
sıvısı kullanınız. 

 TaĢın yan yüzeylerini kullanmayınız. 
 Bilemeye baĢlamadan önce basit ayaklı 

zımpara taĢının taĢ korumalı olmasına 
dikkat ediniz. 

 Bileme esnasında taĢta salgı varsa iĢleme 

baĢlamadan önce öğretmeninize haber 
veriniz. 

 Bileme esnasında kalemi taĢa çok 
bastırmayınız ve taĢın üzerinde kalemi 
uzun süre tutmayınız. 

 Yüzeyi parlayan bir taĢ ile bileme 
yapmayınız. 

 Hangi malzemeden yapılmıĢ iĢ parçası 
iĢleneceğini öğretmeninize sorunuz. 

 Bilemek için uygun kalemi isteyiniz. 

 Ön boĢluk açısını meydana getiriniz 

 

 

 Esas kesici kenarı bilerken kalemi 
zımpara taĢının silindirik yüzeyine 30 º 
eğik ve kalemin boĢluk açısı kadar arkaya 
doğru eğik kalmasına dikkat ediniz. 

 TalaĢ açısını meydana getiriniz. 

  

 Kalemin yardımcı kesici kenarını bilerken 
uç açısının 90 º olmasına dikkat ediniz. 

 Kaleminizi ön boĢluk açısı kadar arkaya 
eğik olarak tutunuz. 

 TalaĢ açısını meydana getirmek için 
kaleminizi taĢa doğru ve uç kısmını 

yukarıya doğru 10˚ eğik tutunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bilenen kalemin kılağısını alınız. 

 

 

 Kalemi biledikten hemen sonra yağ taĢı 
ile kesici köĢelerdeki kılağını alınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilenecek kalemi sertlik derecesine göre seçebildiniz mi?   

2. Yan boĢluk açısını meydana getirebildiniz mi?   

3. Ön boĢluk açısını meydana getirebildiniz mi?   

4. TalaĢ açısını meydana getirebildiniz mi?   

5. Bilenen kalemin kılağısını alabildiniz mi?   

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Kendisine özgü açıları ve kesici kenarı olan talaĢ kaldırma iĢlemlerini gerçekleĢtiren 

makine gereçleri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ayna 
B) Punta 
C) Vida 
D) Kesici 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi sert maden uçlu kalemin özelliklerinden biridir? 

A) 250 C˚ sıcaklığa kadar dayanır. 

B) Krom çelik katkılı çeliklerdir. 
C) Çok sert malzemeler iĢlenebilir. 
D) Kaliteleri düĢüktür. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi biçimlerine göre kalemlerden biridir? 
A) Takım çeliği kalemler 
B) Vida kalemleri 
C) Yuvarlak kalemler 
D) BoĢluk kalemi 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi kalem seçiminde dikkat edilecek hususlardan biri değildir? 
A) Kalemin boyu 

B) Kesme hızı 
C) Ġlerleme 
D) Devir sayısı 

 
5. Ġnce tornalama iĢlemi aĢağıdaki hangi iĢlemden hemen sonra gelir? 

A) Malzeme seçimi 
B) Ayna bağlama 

C) ĠĢ bağlama 
D) Kaba tornalama 
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi torna tezgâhında iĢ parçasının bağlandığı yerdir? 

A) Kalemlik 

B) Araba 
C) Kater 
D) Ayna 

 

2. Aynalarda salgı nasıl oluĢur? 
A) ĠĢ parçası çok sıkılırsa 
B) Büyük ayna seçilirse 
C) Ayna ayakları yanlıĢ sıra ile takılırsa 
D) Torna kalemi punta ekseninde bağlanırsa 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi tornanın kısımlarından değildir? 
A) Kalem  
B) Gezer punta 
C) Kayıt ve kızaklar 
D) Ayna 

 

4. Sert zımpara taĢlarında aĢağıdaki kalemlerden hangisinin bilenmesi uygundur? 
A) Sert maden 
B) Elmas 
C) Seri çelik 
D) Hepsi 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi basit ayaklı zımpara taĢında kalem bileme iĢlemi yaparken 
uyulması gereken güvenlik önlemlerinden biri değildir? 
A) TaĢ koruması takılı olmalı 
B) Gerecine göre kalem seçilmeli 
C) Koruyucu gözlük kullanmalı 

D) Kalemi bilerken dikkatli ve sağlam tutulmalı 
 
DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 B 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI  
 

1 D 

2 C 

3 B 

4 A 

5 D 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 A 

4 C 

5 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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