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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT146 

ALAN  Ortopedik Protez-Ortez  

DAL/MESLEK Ortopedik Protez-Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Temel Tornalama ĠĢlemleri - 2 

MODÜLÜN TANIMI  
Tornalama iĢleminde uygun kesicinin seçimi, alın 
tornalama, silindirik tornalama ve vida açma iĢlemlerinin 
tanıtılıp uygulanmasına yönelik öğrenme materyaldir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 
9 ve 10. sınıf modüllerinin tamamını, Temel Tornalama 
ĠĢlemleri – 1 modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Temel tornalama iĢlemleri yapabilmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam ve araç gereçler sağlandığında; 
alın tornalama, silindirik tornalama kademeli tornalama, 
tornada pafta ve kılavuzla vida çekme bilgi ve becerilerini 
kazanabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tornalama iĢlemi yapabileceksiniz. 
2. Tornada kılavuz ile vida açabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Koruyucu gözlük, torna tezgâhları 
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, tornalama iĢleminde uygun kesicinin seçimi, alın tornalama, 

silindirik tornalama, tornada pafta ve kılavuz ile vida açma iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

Ġmalat sektörünün merkezindeki tornalama iĢlemleri ile üretim tezgâhlarından talaĢ 
kaldırma iĢlemi teknolojinin geliĢmesiyle ilerleme göstermiĢtir. Bunun sonuncunda 
tornalama teknolojisinde büyük ve hızlı bir geliĢim sağlanmıĢtır. Bugünkü CNC torna 

tezgâhları bu geliĢimin bir göstergesidir. 
 
Temel Tornalama ĠĢlemleri–2 modülünün içeriklerini bilmeniz ve uygulamanız bu 

alandaki bilgi ve becerilerinizi artıracaktır. Tornacılık teknolojilerinin bilinmesi ve 
uygulanması ortez protez parçalarının imalatında aranılan bir özelliktir. 

 
Temel Tornalama ĠĢlemleri–2 modülü sizlere bilgi ve beceri kazandırmayı 

amaçlamaktadır. Bu bilgi ve becerilerin sonucunda, talaĢ kaldırma ilkeleri, tornalama 
tekniğinin iĢlem basamakları ve torna tezgâhında çalıĢarak üretim yapabilme becerisini 
kazanmaktır. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 
 
 
 
 

Bu modül ile uygun ortam ve araç gereçler sağlandığında temel tornalama iĢlemlerini 
yapabileceksiniz.  

 
 
 
 
 Torna tezgâhında alın ve silindirik tornalama iĢlemlerini araĢtırınız. 

 Tornada pafta ile vida açma iĢlemini araĢtırınız. 
 

1. TORNALAMA 
 

1.1. Alın Tornalama 
 
Alın tornalama iĢleminde kesme hızı bulunurken belirli değerlerin bilinmesi gerekir. 
 
Bu değerler doğrudan tablolardan bulunabildiği gibi, kesme hızı formülünden 

hesaplanarak da bulunabilir.  
 
 Kesme hızı aĢağıdaki formül ile hesaplanır. 

 

V= п.D.N /1000 
 

Burada: 
 

V= Kesme hızı (m/ dak), 

D= ĠĢlenecek parçanın çapı (mm), 
N= Torna tezgâhının devir sayısı (dev/dak), 
П= Pi sayısı (3.14 veya 22/7) alınır, 
1000= Sabit sayıdır. 

 

 Alın tornalamada kalem iĢ parçasının merkezine yaklaĢtıkça kesme hızı 
küçülür. 

 Tam merkezde sıfır değerine ulaĢır. 

 ĠĢleme esnasında kalemin aldığı yoldan dolayı çap her defasında değiĢir. 

 Çapın devamlı değiĢmesi devir sayısının da sürekli değiĢmesini gerektirir. 

 Bu üniversal tornalarda mümkün olmadığı için ortalama çap alınarak 

hesaplama yapılır. Ortalama çap olarak iĢ parçası çapının yarısı alınır 
(Dort= D /2) . 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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 CNC tezgâhlarda çapın sürekli değiĢmesiyle beraber devir sayısı da 
değiĢir. 

 

Örnek: Çapı 60 mm olan malzemenin alın kısmını 100 dev/dak ile iĢleyebilmek için 
kesme hızı ne olmalıdır? 
 

Cevap:  Dort = D/2 = 60/2 = 30 mm 
D      = 60 mm V= п. Dort. N /1000 
N      = 100 dev/dak V= 3,14 . 30 . 100 /1000 

               V= ?   V      = 9.42 m/dak olmalıdır. 

 

  TORNALANAN  TORNA KALEMĠNĠN CĠNSĠ 

MKE MALZEMENĠN  SERĠ ÇELĠK 
SERT MADEN 
UÇ 

FORMU CĠNSĠ KABA ĠNCE KABA ĠNCE 

    TALAġ TALAġ TALAġ TALAġ 

Ç 1030 30‟ LUK ĠMALAT ÇELĠĞĠ 26 40 130 180 

Ç 1040 40‟ LIK ĠMALAT ÇELĠĞĠ 25 35 135 160 

Ç 1050 50‟ LĠK ĠMALAT ÇELĠĞĠ 23 30 100 140 

Ç 1060 60‟ LIK ĠMALAT ÇELĠĞĠ 17 25 90 120 

Ç 1080 80‟ LĠK ĠMALAT ÇELĠĞĠ 14 20 70 100 

GS (DS) 
45 ÇELĠK DÖKÜM 17 25 90 120 

Ç 3115 KROM NĠKELLĠ ÇELĠK 12 18 40 60 

Ç 5330 
KROM MOLĠBDENLĠ 
ÇELĠK 12 18 40 60 

Ç 6120 
KROM VANADYUMLU 
ÇELĠK 12 18 40 60 

Ç 0110 ALET ÇELĠĞĠ 10 15 30 45 

GG 12 FONT 20 30 75 110 

GG 18 DÖVÜLÜR FONT 15 22 50 75 

GG 30 SERT FONT 10 15 25 40 

CU 4 BAKIR 50 75 250 350 

H Pr 60 (2) HADDE PRĠNCĠ 30 50 170 240 

BH 8 BRONZ 26 40 130 180 

AL 30 ALÜMĠNYUM 200 300 1000 500 

  SĠLĠMUN 20 30 100 150 

  DÜRALÜMĠN 40 60 200 300 

  MAGNEVĠN 120 200 600 700 

  ELKTRON 150 250 600 1500 

Tablo 1.1: Kesme hızı tablosu 
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 Hesaplama iĢlemlerinde kesme hızı 
 

 Malzeme cinsine, 

 Torna kaleminin cinsine, 

 Kaba ve ince tornalama durumuna göre tablolardan bulunur. 

 

ĠĢlenecek malzemenin türüne, kullanılan kesicinin cinsine ve kaba/ince tornalama 
çeĢidine göre kesme hızı tablolardan bulunur. Devir sayısı da kesme hızı formülünden 
hesaplanır. 

 
Hesaplama sonucu bulunan devir değerine göre torna tezgâhının devir değiĢtirme 

kollarından faydalanarak iĢleme baĢlamadan önce tezgâh devri ayarlanır. 
 

Örnek: Çapı 40 mm olan alaĢımlı takım çeliğinin alın kısmını kaba olarak tornalamak 
için tezgâhın devir sayısı ne olmalıdır (seri çelik kalem kullanılacaktır)? 

 
Cevap: Tablodan seri çelik kalem, alaĢımlı takım çeliği malzeme ve kaba tornalamaya 

bakılarak kesme hızı V= 10 m/dak bulunur. 

 
D= 40 mm Dort= 40/2 = 20 mm 

V= 10 m/dak V= п. Dort. N /1000 
N= ? N= V.1000 / п.Dort 
N= 10.1000 /3,14 . 20 
N= 159,2 dev/dak bulunur. 

 

Bulunan 159,2 dev/ dak‟lık değer üniversal torna tezgâhında yoksa en yakın üst değer 
alınır (Örn:160 gibi). CNC Torna tezgâhlarında ise servo motorlar vasıtasıyla bu değer tam 
olarak alınabilir. 
 

1.1.1. Alın Yüzeylerin Kaba Tornalanmasını Yapma 
 

Kaba tornalama iĢlemi genellikle fazla talaĢ verilerek dıĢardan merkeze doğru 
iĢlenerek yapılır. Kaba tornalama iĢlemi için kaba talaĢ kalemleri kullanılır. Tornalamaya 
baĢlamadan önce kalem katere, kater tornanın kalemliğine punta yüksekliğinde sıkıca 
bağlanır. Tezgâh devri yukarıda hesaplanan devire göre bulunarak ayarlanır. ĠĢ parçasının dıĢ 
alın kısmından baĢlanarak kalem merkeze doğru hareket ettirilir. Ġlerleme elle veya otomatik 
olarak verilerek iĢlem tamamlanır. 
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ġekil 1.1: Alın tornalama iĢleminde kalemin ilerlemesi 

 

 

Resim 1.1: Kaba talaĢ kalemi ile alın tornalama 

 

1.1.2. Alın Yüzeylerin Ġnce Tornalanmasını Yapma 
 
Ġnce tornalama iĢlemi kaba tornalama iĢleminden sonra olduğu için az talaĢ verilerek 

yapılmalıdır. Ġnce tornalama için ince yan kalemi seçilerek kalem katere, kater tornanın 
kalemliğine punta yüksekliğinde bağlanmalıdır. Kaleme iĢe baĢlamadan önce, parçanın alın 
kısmına göre 7-8 º açı verilmelidir. Kaleme az talaĢ verilerek kalem dıĢardan içeri doğru 

ilerletilir, kalem merkeze gelince kelemle iĢ parçasına az dalma yapılarak son iĢlem için 
merkezden dıĢarıya doğru talaĢ kaldırılarak ince tornalama iĢlemi bitirilir. Ġnce tornalama 
iĢlemi merkezden dıĢa doğru yapılmalıdır. 
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Resim 1.2: Ġnce torna kalemi ile alın tornalama 

 

1.2. Punta Yuvasını Açma 
 
Punta yuvası, dipte kısa silindirik bir delik ile yanal yüzeyler arasında 60° – 120° ‟lik 

havĢa bulunan konik bir deliktir. 
 

Uzun iĢ parçalarının ayna – gezer punta arasında bağlanması gerektiği durumlarda 
gezer punta tarafından merkezlenmesi, yataklanması ve desteklenmesi için punta deliği 
açılır. Böylece tornalama esnasında iĢ parçası merkezlenerek salgısız dönmesi sağlanır. Bu 
deliklerin açılmasında özel ölçülerde imal edilmiĢ punta matkapları kullanılır. Punta delikleri 
genellikle torna tezgâhında, matkap tezgâhında, otomat torna tezgâhında, freze tezgâhında 
vb. tezgâhlarda delinebilir. 

 

Tablo 1.2: ĠĢ parçasının çapına göre koruyucu havĢalı ve havĢasız punta yuvası ölçüleri 
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1.2.1. Torna Edilecek Parçanın Çapına, Kullanılma Yerine ve Amacına Uygun 

Punta Matkabını Seçme 
 
Punta deliği açılacak iĢ parçalarına punta matkaplarını seçerken iĢ parçasının çapı 

dikkate alınmalıdır. ĠĢ parçasının çapına göre punta matkapları tablolardan seçilmelidir. Bu 
değerleri doğru seçmek ve doğru delmek tornalama iĢlemlerinin doğru yapılabilmesi 
yönünden önemlidir. 

 

Doğru seçilen punta matkapları, kullanım yerlerinde iyi sonuçlar verecektir. Örneğin, 

millerin uç kısımlarındaki punta yuvaları zamanla darbelerden dolayı aĢınabilir, dolayısıyla 
silinebilir. Yuvaların çabuk kaybolmamaları için ölçüsünde ve koruyucu havĢalı açılmalıdır. 

 
Torna edilecek parçanın ucuna açılan punta deliği tablo değerlerine göre açılmazsa 

gezer puntanın konik ucuna iĢ parçası tam oturmayacak, yataklanma ve desteklenme tam 
sağlanmayacaktır. Bu durumda olumsuz sonuçlar meydana gelecek, iĢlem esnasında ölçüler 

hatalı olacak, iĢlem zorlaĢacak ve güvenlik açısından tehlikeler meydana gelebilecektir. 

 

ġekil 1.2: Punta matkabı ve yuvası 

 

1.2.2. Tornada Punta Matkabı Bağlama Araçlarını Seçme 

 
Tornada punta matkabını bağlama araçları mandren ve pensdir. 

 
 Mandren  

 
Mandren, punta matkaplarını merkezi olarak sıkan iki veya daha fazla çeneli bir 

bağlama aracıdır. Silindirik saplı punta matkapları ve diğer bazı kesici aletleri bağlamak için 
özel yapılmıĢlardır. Mandrenler değiĢik büyüklüklerde yapılır. Farklı yapılmalarını nedeni 
farklı çaplardaki matkapların bağlanmasıdır. Bu mandrenlerin sıkma iĢlemi el ile veya sıkma 

anahtarı (mandren anahtarı) ile yapılır. Seri üretim iĢlerinde ise zamandan kazanmak için 
otomatik sıkmalı mandrenler kullanılır. 

 

Resim 1.3: Punta matkabı takılı olan mandren 
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 Pens 

 
Pensler punta matkaplarını çok sıkı ve tam merkezleyerek torna tezgâhının gezer 

puntasının kovanına pens adaptörü yardımıyla konik olarak bağlanır. 

 
Genellikle küçük punta deliklerinin hassas olarak açılmasında ve tam 

merkezlenmesinde pensler kullanılır. Pens, punta matkabını üç noktadan pens adaptörü 
yardımıyla sıkar. 

 

Resim 1.4: ÇeĢitli çaptaki pensler 

 

1.2.3.Torna Tezgâhını ve ĠĢin Alın Yüzeyini Punta Yuvası Açmaya Hazırlama 
 
ĠĢ parçasına punta yuvası açmak için sırasıyla aĢağıdaki iĢlemler yapılır: 
 
 Torna tezgâhına punta deliği açılacak parça bağlanır. 
 Alın tornalama yapılır. 

 Uygun tezgâh devri seçilir. 
 Gezer puntaya pens veya mandrenle çapa uygun punta matkabı bağlanır. 
 Gezer punta torna kızakları üzerinde parçaya yakın bir yerde sabitlenir. 
 Punta deliği açmak için iĢ parçası hazırdır. 

 

1.2.4. Punta Yuvasını Açmak 
 

Punta delikleri iĢ parçalarının kullanım yerlerine göre punta yuvalarının bozulmaması 
için koruyucu havĢalı veya koruyucu havĢasız olarak açılır. 

 

ġekil 1.3: Bağlama iĢlemine punta deliği açma 
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Resim 1.5: Tornada punta deliği açma 

 
 Koruyucu havĢasız punta yuvası açma 

 
Parça punta matkabı ile punta yuvasına hazır hale getirildikten sonra çapa uygun punta 

matkabı ile yavaĢ ilerleme verilerek iĢ parçasının merkezine tablodaki değere göre punta 
deliği açılır. 

 
Punta deliği açma dikkat gerektiren bir iĢtir. Dikkat ve özen gösterilmezse punta 

matkabı kırılır ve iĢin içinde sıkıĢır. 
 
 Koruyucu havĢalı punta yuvası açma 

 

Koruyucu havĢa, punta delik yuvalarını darbelerden ve aĢınmalardan korumak için 
açılır. Örneğin; millerin alın yüzeylerine, sertleĢtirilecek millere, eksen yönünde basınç ve 
darbe ile karĢılaĢan mil ve muylulara, freze malafalarına, elektrik motoru kolektör milleri 
gibi çalıĢma esnasında fazla zorlandığı durumlarda açılır. Koruyucu havĢanın açılması ya 
doğrudan doğruya koruyucu havĢalı punta matkabı veya açılmıĢ olan punta yuvasının bitiĢ 
kısmını sağ yan torna kalemi ile açı büyültülerek yapılır. 

 

1.3. Silindirik Tornalama 
 

ĠĢ parçasından punta eksenine paralel boyuna talaĢ kaldırılarak silindirik parçaların 
elde edilmesi için yapılan tornalamaya silindirik tornalama denir. 

 

1.3.1. ĠĢ Parçasını Ayna Punta Arasında Bağlama 

 
ĠĢ parçasının bir tarafı aynaya bağlanıp diğer tarafı gezer puntanın konik ucuna 

dayatılarak yapılan tornalama iĢlemlerine ayna punta arasında tornalama denir. 
 
Boyu çapına göre büyük olan uzun iĢ parçalarının silindirik tornalanmasında 

kullanılır. ĠĢ parçasının boyu uzun olduğundan kalem kesme yaparken iĢ parçası esneme 
yapar. Bu durum iĢin istenilen çapta tornalanamamasına ve ideal bir kesmenin 
yapılamamasına neden olur. Bu durumu ortadan kaldırmak için parçanın diğer alın yüzeyine 

bir punta deliği açılarak gezer puntaya bağlı hareketli puntaya dayatılır ve desteklenir. 
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Böylece esneme durumu ortadan kalkar ve tornalama esnasında ideal bir kesme elde 
edilir. 

 

Resim 1.6: ĠĢ parçasının ayna punta arasında bağlanması 

 

1.3.2. ĠĢ Parçasını Ġki Punta Arasında Bağlama 
 

Fener mili yuvasına takılan sabit konik puntayla gezer puntanın hareketli ucu arasında 
iĢ parçasının tornalanmasına iki punta arasında tornalama denir. 

 

Ġki punta arasında bağlama hassas ve eksen kaçıklığı olmadan silindirik tornalamayı 
sağlar. Ġki punta arasında silindirik tornalama yapabilmek için torna tezgâhı üzerindeki ayna 
sökülür, yerine fırdöndü aynası takılır ve fener mili kovanına da sabit punta yerleĢtirilir. ĠĢ 
parçası üzerine takılan fırdöndü ile iki punta arasında tezgâha bağlanır. 

 
Böylece iki punta arasında iĢ parçası istenilen ölçüde tornalanır. 

 

Resim 1.7: ĠĢ parçasını iki puta arasında bağlama 

 
Fırdöndü aynası bağlandıktan sonra fener milinin konik yuvasına iĢ mili puntası 

oturtularak sıkıca sabitlenir. Fırdöndü bağlı olan iĢ parçası, fırdöndü tarafı fener miline bağlı 
iĢ mili puntası tarafından yataklandırılır. Diğer ucu ise gezer puntanın konik kısmına punta 
deliğinden yataklandırılarak bağlanır. 
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ġekil 1.4: ĠĢ parçasını fırdöndü aynası ile iki punta arasına bağlama ve iĢleme 

 

1.3.3. ĠĢ Parçasının Salgısını Kontrol Etme 
 
ĠĢ parçası iki punta arasında bağlanıp tezgâh çalıĢtırıldığında iĢ parçası merkezden 

dıĢarı ya da dıĢarıdan merkeze doğru dönüyorsa salgı vardır. Ġki punta arasında silindirik 
tornalamada genellikle iĢ parçası üzerinde salgı olmaz. Salgı varsa punta delikleri 
merkezinde delinmemiĢ ya da iĢ parçasının bağlandığı puntaların ekseni aynı merkezde 
değildir (merkezden kaçıktır). Eğer parça salgılı dönerken tornalama iĢlemi yapılırsa ölçü 
farklılıkları meydana gelir. Tornalama iĢlemine baĢlamadan önce salgılı parça kontrol 

edilerek, alın tornalama yapılarak tekrar punta deliği açılmalı veya gezer punta kaydırılarak 
iĢ mili puntasıyla gezer punta ekseni aynı merkezde ayarlanmalıdır. 

 

1.3.4. Silindirik Tornalamada Kesme Hızına Göre Devir Sayısı Hesaplama 
 

Alın tornalama kısmında kesme hızı hesaplama yöntemi verilmiĢti. Silindirik 
tornalamada aynı formül kullanılarak iĢ parçasının çap ölçüsü aynen alınır. 

 

1.3.5. Silindirik DıĢ Yüzey Tornalama 
 

ĠĢ torna tezgâhına ayna punta arasında veya fırdöndü yardımıyla iki punta arasına 
bağlandıktan sonra malzemenin cinsine göre kesme hızı seçilir. Seçilen kesme hızına göre de 
devir sayısı hesaplanarak torna tezgâhı ayarlanır. AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre 

silindirik tornalama iĢlemi yapılır. 
 

 ĠĢlem Basamakları 
 

 Kalem ucu torna tezgâhında ayarlanıp kalemliğe tespit edilir, 

 Kesme hızı devir sayısı ve ilerleme hesaplanarak tezgâh ayarlanır, 

 Kalem iĢ parçasının baĢlangıç noktasına getirilir, 

 Kalem ucu iĢ parçasına temas ettirilir. Bu konumda mikrometrik bilezik 

sıfırlanır, 

 Kaleme istenilen talaĢ derinliği verilerek ilerletilir, 

 Parçanın ucundan belirli bir boy tornalanır. Tezgâh durdurularak iĢin çapı 
ölçülür, 
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 Ölçü tam değerindeyse tornalama iĢlemi punta eksenine paralel boyuna 
hareket ettirilerek silindirik tornalama iĢlemi tamamlanır. 

 

Resim 1.8: Torna tezgâhında silindirik dıĢ yüzey tornalama 

 

1.4. Kademeli Yüzey Tornalama 
 
ĠĢ parçalarına kademeli tornalama yapabilmek için silindirik tornalamada olduğu gibi 

kısa parçalar doğrudan aynaya bağlanır, uzun parçalar ise ayna punta arasına bağlanır. 

 
Ayna punta arasında bağlama iĢleminden önce parçanın alın yüzeyi tornalanıp punta 

deliği açılması gerekir. Parçanın bir ucu ayna ayaklarına, diğer ucu açılan punta deliği 
yardımıyla gezer puntaya bağlanır. 

 

Resim 1.9: Kademeli yüzey tornalamak 

 

1.4.1. Uygun Sağ ve Sol Yan Kalemi Seçmek ve Hazırlamak 
 
ĠĢ parçalarının kademelerinin oluĢabilmesi için merkezden baĢlayan sağ alın 

yüzeylerine sağ yan kalemi, sol taraftaki kademeler arasını iĢleyebilmek için ise sol yan 

kalem kullanılır. Sağ veya sol yan kalem seçmenin amacı dik köĢelerin rahat oluĢturulmasını 
ve tornalama iĢleminin kolay yapılmasını sağlamaktır. 
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Kademeli tornalama iĢlemine baĢlamadan önce bu kalemler seçilmeli, daha önce 
anlatılan kesicileri bağlama konusuna göre tezgâha bağlanmalıdır. 

 

ġekil 1.5: Sağ ve sol yan kalemin kademeli tornalamadaki durumu 

 

1.4.2. Kademeli Yüzey Tornalamak 
 
Kademeli yüzey tornalamak için sırasıyla aĢağıdaki iĢlemler yapılır. 
 
 Tezgâh devri iĢlem çeĢidine göre ayarlanır, 
 Parçanın alnı tornalanarak punta deliği açılır, 
 Parça iĢleme metodu dikkate alınarak bağlanır, 
 Tornalanacak kademe çeĢidine uygun kesici takım seçilir ve katere bağlanır, 

 Kater de kalemliğe bağlanır, 
 ĠĢin alnı referans alınarak, alından kademe boyu kadar açıklık ölçülerek iĢlenir, 
 Araba kademe boyu kadar ilerletilerek kalemle, parça dönerken çok az bir talaĢ 

verilerek parçanın üzeri kademe boyu kadar çizilir, 
 Tezgâh durdurulur ölçü kontrolü yapılır, 
 Kaba olarak parça kademe çizgisine kadar talaĢ verilerek iĢlenir, 
 Yan kalemle kademe köĢesi iĢlenerek 1. kademe oluĢturulur, 
 Sonraki kademe için uygun kalem bağlanarak kademeler iĢlenir, 

 Ölçü kontrolü yapılarak iĢlem tamamlanır. 

 

Resim 1.10: Torna tezgâhında kademeli yüzey tornalamak 
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1.4.3. Dik Yan Yüzeyleri Tornalamak 
 
Kademelerin dip kısımlarını oluĢturabilmek için uygun kalem seçilerek dik yan 

yüzeyleri alın tornalanır gibi oluĢturulur. Kademe keskin köĢeli olacak ise yan kalem 
kullanılır. 

 
Kademe açılı olacak ise kaba talaĢ kalemi kullanılır. 

   

Resim 1.11: Sol dik yan yüzeyleri tornalamak     Resim 1.12: Sağ dik yan yüzeyleri tornalamak 
 

1.4.4. Kademelere Pah Kırmak 
 
Torna edilerek elde edilen silindirik yüzeyle alın yüzeyin birleĢtiği yerde keskin 

kenarlar veya köĢeler oluĢur. Keskin kenar ve köĢeler herhangi bir yere çarpma esnasında 
ezilir veya kiĢi tutarken yaralanabilir. Bu keskin köĢeleri gidermek, ezilmeyi ve yaralanmayı 
önlemek için 30º - 45º- 60 º gibi pahlar kırılır. 

 
Genellikle bu pahlar iĢ parçasının çapına göre 1-2- 3...mm geniĢliğinde ve 45 º olarak 

kırılır. 

 

Pah kırma iĢlemi kesiciyi iĢ parçasına göre 30º - 45º - 60 º çevirip talaĢ kaldırarak 
veya eğe zımpara ve benzeri takımlarla yapılır. 

 

Resim 1.13: Eğe ve torna kalemi ile tornada kademelere pah kırma 
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1.5. Pafta ile Vida Açmak 
 
Silindirik iĢ parçalarının dıĢ yüzeylerine aynı adım ve profilde vida açmak için 

kullanılan kesici aletlere pafta denir. Üzerine pafta ile vida açılacak olan iĢ parçası sağlam ve 
güvenli bir Ģekilde aynaya bağlanır. ĠĢ parçası uygun ölçülerde tornalanarak ucuna kırkbeĢ 
derece pah kırılır. Parça hazır hale getirilmiĢ olur. 

 

Paftaları el ve makine diye iki gurupta inceleyebiliriz. 
 
 El paftaları 

 
Bunlar normal ve ince diĢ olarak iki guruba ayrılır. Kılavuzlardaki gibi ölçü ve 

iĢaretleri üzerlerine yazılıdır. Pafta lokması, pafta koluna, vida ile ilgili yazıları üstte olacak 

Ģekilde takılır.  

 

Resim 1.14: Metrik 16 pafta lokması. 

 
 Boru paftaları 

 

Boruların dıĢına vida açmak için kullanılırlar. Büyük olduklarından 1, 2, 3, 4 parçalı 
olarak yapılırlar. Bu paftalar ayarlanabilir olduğundan çeĢitli çaplardaki borulara vida açma 

imkânımız vardır. Ayarlama iĢleminde dikkat etmemiz gereken husus, iç ve dıĢ tamburlar 
üzerindeki sayı çizgilerinin çakıĢmasıdır. 

 
 Makine paftaları 
 

Torna ve matkap tezgâhlarında seri Ģekilde vida açmak için kullanılırlar. Bu paftaların 
lokmaları açılacak olan vidanın profiline göre değiĢtirilebilir. 

 

Makine paftalarını kalemliğe, fener miline veya buji koluna bağladığımızda dikkat 
edeceğimiz en önemli husus pafta ekseninin vida ekseniyle üst üste gelmesidir. 

 

Resim 1.15: Otomatik pafta aparatı 
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1.5.1. Parçayı Vida Çapından 0.1-0.2 mm Küçük Tornalama 
 

Teorik olarak iĢin çapı açılacak olan vida diĢ üstü çapına eĢittir. Ancak vida açma 
iĢleminde diĢlerin ĢiĢmesi ve paftanın sıkıĢmasını önlemek için parçanın çapı, yaklaĢık 
olarak vida adımından onda bir kadar küçük iĢlenmelidir. 

 

1.5.2.Vidaya Uygun Pafta Lokması ve Pafta Çekme BaĢlığının Seçimi 
 

Açılacak olan vidanın özelliğine göre (Metrik, whitvort, boru ) paftası gibi, seçmiĢ 
olduğumuz lokmayı, pafta kollarına yazılı yüzü üste gelecek Ģekilde takılır. Kullanacağımız 

Ģekle göre lokma; pafta kolu, pafta mandrenin den herhangi birine takılır. 
 

1.5.3. BaĢlığın Tornaya Bağlanması 
 

Paftayı açma Ģekline göre; pafta kolu, pafta mandreni veya otomatik pafta aparatı 
gezer puntaya bağlanır. 

 

Resim 1.16: Pafta kolunun gezer puntaya bağlanması 
 

1.5.4. Vida Açmada Uygun Kesme Yağının Kullanılması 
 

Vida açma iĢleminde mutlaka soğutma sıvısı kullanılmalıdır. Bazı malzemelere göre 
kesme sıvısı Ģu Ģekilde sıralanabilir. 

 
AlaĢımsız veya az alaĢımlı çelik: Bor yağı, sultex B 

Otomat çelikleri  : Bor yağı 
AlaĢımlı çelikler  : Sultex B, bor yağı 
Bakır ve çinko  : Bor yağı, bitkisel yağ. 
Plastikler   : Basınçlı kuru hava. 

 

1.5.5. Torna Tezgâhında Pafta Çekme ĠĢlemi 
 

Torna tezgâhında pafta çekilirken sırasıyla aĢağıdaki iĢlem basamakları uygulanır. 
 

 ĠĢ parçasını salgısız bir Ģekilde aynaya bağlanır, 
 ĠĢ parçasının ucuna kırkbeĢ derece pah kırılır, 

 Açılacak profile uygun pafta seçerek pafta koluna takılır, 
 Gezer puntayı pafta koluna dayanacak Ģekilde sabitlenir, 
 Pafta kolu arabaya sabitlenir, 
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 Aynayı boĢa alıp çevirilir. Pafta kolunu da ayrıca iterek parçaya ağızlatılır, 
 Aynanın elle çevirilmesiyle birlikte gezer puntadan adıma uygun ilerleme 

sürekli verilmelidir, 
 Ayna boĢta elle çevirerek vida açma iĢlemi tamamlanır, 

 Bu iĢlemde mutlaka uygun soğutma sıvısı kullanılmalıdır. 
 

1.5.6. Pafta Çekilen Parçanın Mastar ile Kontrolü 
 
Profillerine göre açmıĢ olduğumuz vidaların kontrolunü aĢağdaki ölçme ve kontrol 

aletlerinden biri veya birkaçını kullanarak yapılır. 

 
 Vida tarağı, 
 Optik vida mastarları, 
 Vida mikrometreleri. 

 

Vida Tarağı: Vidaların adım veya parmaktaki diĢ sayısına göre yapılmıĢ diĢli 
taraklardan oluĢur. Tarak üzerinde açılacak vidanın adımı veya parmaktaki diĢ sayısı 
yazılıdır. 

 
Vida mikrotreleri: Vidaların diĢdibi çapı veya böğür çapına göre ölçülmesinde 

kullanılırlar. DıĢ ve iç vidaların kontrolünde kullanılmak üzere iki çeĢitte yapılmıĢlardır. 

 

Resim 1.17: Sehpalı vida mikrometresi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Torna tezgâhında, aĢağıda ölçüleri verilen cıvata parçasını yapınız. 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ parçasını hazırlayınız. 

 

 

 Çelik cetvel kullanınız. 
 Ø20 mm yuvarlak çelik iĢ parçasını 

150 mm uzunlukta iĢaretleyiniz. 

 Torna edilecek iĢ parçasını kesiniz. 

 

 

 Demir el testeresi kullanınız. 

 ĠĢ parçasını aynaya bağlayınız. 

 

 

 Vida ve civataların tam ve eĢit olarak 
sıkıldığını kontrol ediniz. 

 ĠĢ parçasının salgı kontrolünü yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kalemi katere bağlayınız ve 
merkezleyiniz. 

 

 

 Kalemin kesme yaparken esnememesi 
için, katere kısa ve boĢluksuz olarak 

bağlanmasına dikkat ediniz. 
 Cıvata ve vidaları iyice sıkınız. 
 Kalem ucu yüksekliğini iĢ parçasının 

merkezine göre ayarlayınız. 

 ĠĢ parçasına alın tornalama yapınız. 

 
 

 ĠĢ parçasının merkezinden dıĢ 
yüzeyine doğru tornalama yapınız. 

 ĠĢ parçasına punta yuvası açınız. 

 

 

 Seçilen punta matkabını mandrene 
bağlayınız. 

 Mandreni anahtarla iyice sıkınız. 
 ĠĢ parçasının tam merkezine punta 

yuvası açınız. 

 ĠĢ parçasını, ayna ile gezer punta 

arasında bağlayınız. 

 

 

 Parçanın bir ucu ayna ayaklarına, 
diğer ucu açılan punta deliği 
yardımıyla gezer puntaya bağlayınız. 
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 ĠĢ parçasını silindirik tornalayınız. 

 

 

 Kalem açılarına dikkat ediniz. 
 Torna devir hızına dikkat ediniz. 

 Ölçüleri kontrol ediniz. 

 

 

 Sürmeli kumpas kullanınız. 
 Ölçüleri tornayı durdurarak kontrol 

ediniz. 
 ĠĢ parçasını sökmeden tornada sürmeli 

kumpas ile ölçme yapınız. Eğer iĢ 
parçasını söktükten sonra ölçüp, 
tekrar torna tezgâhına bağlar ve iĢlem 
yapılırsa ölçme esnasında farklı 
değerler okunabilir. 

 ĠĢ parçasını verilen ölçülere 

getiriniz. 

 
 

 Cıvata baĢını (Ø20 mm x 15 mm) 
ölçülerine getiriniz. 

 Cıvata gövdesini (Ø10 mm x 110 
mm) ölçülerine getiriniz. 

 Cıvata ucuna 45º pah kırınız. 

 Cıvata parçasına diĢ açınız. 

 

 Aynayı boĢa alınız. 
 Cıvata çapına uygun (M10) pafta 

seçiniz. 
 Paftayı iĢ parçasının ucuna 

yerleĢtiriniz. 

 Pafta kolunu arabaya dayatınız. 
 Gezer puntayla paftayı arkadan 

destekleyiniz. 
 Aynayı boĢta elle çeviriniz. Gezer 

puntayı ilerleterek pafta ile arasındaki 
boĢluğu gideriniz. 

 Ölçülere uygun diĢ açınız. 

 Uygun soğutma sıvısı kullanınız. 
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 Cıvataya son Ģekli veriniz. 

 

 Demir testeresi kullanınız. 

 Cıvata boyuna 3 mm ilave ederek 
(123 mm) iĢ parçasını kesiniz. 

 Kestiğiniz yüzeye alın tornalaması 
yaparak cıvata boyunu, istenilen 
ölçüye (120 mm) getiriniz. 

 Cıvata parçasını daha sonra Sach 
Ayak Modülünde kullanacaksınız. Bu 

nedenle iĢ parçasının paslanmaması 
için dıĢ yüzeyini ince yağ tabakası ile 
yağlayınız. 
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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. Torna edilecek iĢ parçasını hazırlayabildiniz mi?   

2. Torna edilecek iĢ parçasını kesebildiniz mi?   

3. ĠĢ parçasını aynaya bağlayabildiniz mi?   

4. Kalemi katere bağlayabildiniz mi ve merkezleyebildiniz mi?   

5. ĠĢ parçasına alın tornalama yapabildiniz mi?   

6. ĠĢ parçasına punta yuvası açabildiniz mi?   

7. ĠĢ parçasını, ayna ile gezer punta arasına bağlayabildiniz mi?   

8. ĠĢ parçasını tornalayabildiniz mi?   

9. Ölçüleri kontrol edebildiniz mi?   

10. ĠĢ parçasını verilen ölçülere getirebildiniz mi?   

11. Cıvata parçasına diĢ açabildiniz mi?   

12. Cıvataya son Ģekli verebildiniz 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. Alın tornalama yaparken kesme hızı değeri neye göre seçilir? 

A) Kesme hızı tablosuna göre 
B) ĠĢin boyuna göre 
C) TalaĢ derinliğine göre 
D) Tezgâhın markasına göre 

 
2. Alın tornalamada kalem iĢ parçasının merkezine yaklaĢtıkça aĢağıdakilerden 

hangisinin değeri azalır? 

A) Ġlerleme 
B) Tezgâh devri 
C) Kesme hızı 
D) TalaĢ miktarı 

 
3. ĠĢ parçasının alın yüzeylerinin tornalanmasında ilk olarak hangi tornalama iĢlemi ile 

baĢlanır? 
A) Punta deliği açma 

B) Silindirik tornalama 
C) Ġnce tornalama 
D) Kaba tornalama 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi punta matkaplarının tezgâha bağlanmasında kullanılan 

araçlardan biridir? 
A) Ayna 

B) Kater 
C) Mandren 
D) Kalemlik 

 
5. Kademeli tornalama iĢleminde talaĢ kaldırmaya baĢlamadan önce kademe boyu nasıl 

belirlenir? 
A) Ölçme aletiyle ölçerek 

B) TalaĢ kaldırarak 
C) Devir sayısı arttırılarak 
D) Alın tornalama yaparak 

 

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 
 
 
 
 
Tornada kılavuzla vida açma iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 
 
 
 
 El kılavuz çeĢitlerini araĢtırınız ve arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
 Tornada kılavuzla vida açma iĢlemlerini araĢtırınız. 
 

2. TORNADA KILAVUZLA VĠDA AÇMA 

 

2.1. Kılavuzla Vida Açma 
 
Ġç vidaların açılmasında kullanılan ve bu amaçla üzerinde kesici helisel diĢler bulunan 

aletlere „kılavuz‟ denir. 
 
Kılavuzlar el ve makine kılavuzu olarak iki gruba ayrılır. 
 
 El kılavuzları 

 
Bu kılavuzlar, bir vida için üçlü takımlar halinde olur ve ağızlama boyu en fazla 

olandan baĢlanarak sırası ile kullanılırlar. Metrik vida kılavuzların sapına M harfi ile vida diĢ 
üstü çapı ile vida adımı yazılır. (Örnek: M10x1.5, M8x1.25..vb.) Whitwort olanlarda  ise 
kılavuzun sapında  

 
(W1/2x12‟‟-W5/8x10‟‟.Ģekil:2.1)yazılır. Ayrıca sap üzerine kılavuzun yapıldığı 

malzemenin simgesi (HSS) yazılmıĢ halde imal edilirler. 

 

ġekil 2.1: Üçlü kılavuz takımı 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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Resim 2.1: Buji kolu ve üçlü kılavuz takımı. 

 

 Ġnce diĢ kılavuzlar 
 
Metrik ince diĢ kılavuzların sapına M harfi ve diĢ üstü çapına ilave olarak açılacak 

vidanın adımı yazılır (M8x1 gibi). 
 

Whitwort ince diĢ kılavuzun üzerine ise W harfinin yanı sıra diĢ üstü çapı ve adımını 
belirten parmaktaki diĢ sayısı yazılır (W1/2X16). 

 
 Boru kılavuzları 

 

Boruların üzerine diĢ derinliği az olan vidaları açmak için yapılmıĢlardır. Bu 
kılavuzların ölçüleri parmak cinsinden olup R sembolüyle gösterilir (R1‟‟). 
 

 Makine kılavuzları 
 

Bu kılavuzlar tezgâhlarda açılan her vida için tekli olarak yapılırlar. Tekli 
olmalarından dolayı kılavuzların kesme yüklerini azaltmak için olukları helis biçiminde 
yapılır. Helisli olmalarından dolayı kesme yükü, diĢlere sıra ile dağılacağından kılavuzlar 
zorlanmaz. Kör deliklere vida açılacağı zaman talaĢların yukarıya doğru çıkması için sağ 
helis oluklu kılavuz kullanılmalıdır. 

 

 

Resim 2.2: Makine kılavuzu 

 

2.1.1. Parçanın Vida Ölçüsüne Uygun Delinmesi ve HavĢalanması 
 
Kılavuzlar için delik çapı, vidanın diĢ dibi çapından biraz daha büyük olmalıdır. Bu 

Ģekilde kılavuzun zorlanması ve parçanın ĢiĢmesi önlenmiĢ olur. Buna göre aĢağıdaki bağıntı 
kurulur. 
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Deliğin matkap çapı: dm    Vida diĢ üstü çapı: d          Adım: p ise 
Matkap çapı; dm= d-p olarak yapılır. 
 

Örnek: Adımı 1mm olan M6 somun için matkap çapını bulunuz? 
Cevap: dm= d-p = 6-1 = 5mm olarak bulunur. 
 

Örnek: Parmaktaki diĢ sayısı 12 olan ½‟‟ somun için matkap çapını bulunuz? 
Cevap: dm= d-p = (1/2x25.4) – (25.4/12) =12.7- 2.116 =10,58mm (En yakın matkap 
ile delinir.) 
 

Kılavuz açılacak olan parçalara deliği takiben doksan (90) derece havĢa açılmalıdır. 
Bu Ģekilde kılavuzun kolay ağızlaması sağlanmıĢ olur. 
 

2.1.2. Makine Kılavuzu ve Aparatının Seçilerek Bağlanması  
 

Açacak olduğumuz vidaya uygun kılavuz seçilir ve eklemli bir mandren ile gezer 
puntaya takılarak kullanılırlar. Bu Ģekilde kılavuzun açılacak olan deliği ağızlaması ve delik 

merkezine oturması kolaylaĢır. 

 

Resim 2.3: Kılavuzun parçaya ağızlatılması 
 

2.1.3. Torna Tezgâhında El Kılavuzu ile Vida Açma ĠĢlemi  
 

Delik içerisine açacak olduğumuz vidanın özelliğine göre (M,W) kılavuz takımı 
seçilerek iĢlem sırası Ģu Ģekil de sıralanır: 
 

 Bir numaralı kılavuz seçilerek buji koluna yerleĢtirilmelidir, 
 Kılavuzun ucu iĢ parçasındaki deliğe yerleĢtirilmelidir, 
 Gezer puntanın ucu kılavuzun kare kesitli baĢındaki punta deliğine 

yerleĢtirilmelidir, 

 Buji kolunun öne gelen tarafı araba yüzeyine düzgün dayatılmalıdır, 
 Ayna boĢa alınıp çevirilir. Kılavuzu ayrıca iterek parçaya ağızlatılmalıdır, 
 Aynanın elle çevirilmesiyle birlikte gezer puntadan adıma uygun ilerleme 

sürekli verilmelidir, 
 Uygun soğutma sıvısı kullanılarak vida açma iĢlemi tamamlanmalıdır, 
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 Bu iĢlemler sırasıyla iki ve üç numaralı kılavuzlarda da uygulanır. 

 

Resim 2.4: Torna tezgâhında el kılavuzuyla vida açma iĢlemi  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Torna tezgâhında, aĢağıda ölçüleri verilen somun parçasını yapınız ve kılavuzla vida 

açınız. 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ parçasını hazırlayınız. 

 

 

 Çelik cetvel kullanınız. 
 Demir testeresi kullanınız. 
 Ø30 mm çelik iĢ parçasını 50 mm 

uzunlukta kesiniz. 

 ĠĢ parçasını aynaya bağlayınız. 

 

 

 ĠĢ parçasının tam merkezde olmasına 
dikkat ediniz. 

 Vidaların tam ve eĢit olarak 
sıkıldığını kontrol ediniz. 

 ĠĢ parçasının salgı kontrolünü 
yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ĠĢ parçasını tornalayınız. 

 

 

 Ġlk önce alın yüzeyini düz olarak 

torna ediniz, sonra Ø28 mm ve 25 
mm uzunlukta torna ediniz. 

 Sonra Ø20 mm ve 18 mm uzunlukta 
bir mil torna ediniz. 

 Ölçüleri kontrol ediniz. 

 

 Ölçüleri kontrol etmek için tornayı 
durdurunuz. 

 Sürmeli kumpas kullanınız. 
 ĠĢ parçasını sökmeden tornada 

sürmeli kumpas ile ölçme yapınız. 
Eğer iĢ parçasını söktükten sonra 
ölçüp, tekrar torna tezgâhına bağlar 
ve iĢlem yapılırsa ölçme esnasında 
farklı değerler okunabilir. 

 Somun parçasını deliniz. 

 

 

 Somun parçasına punta yuvası açınız. 
 Uygun matkap uclarını seçiniz (Ø5, 

Ø7, Ø8.5 mm). 
 Matkap ucunu mandrene bağlayınız. 
 Torna devir hızını ayarlayınız. 
 Somun parçasını, punta yuvasından 

25 mm derinlikte deliniz (sırasıyla 
(Ø5, Ø7, Ø8.5 mm). 

 Somunu kılavuz ile diĢ açmaya 
hazırlayınız. 

 

 

 Vidaya uygun kılavuz takımını 
(M10) seçiniz. 

 Bir numaralı kılavuzu seçilerek buji 
koluna yerleĢtiriniz. 

 Kılavuzun ucunu iĢ parçasındaki 
deliğe yerleĢtiriniz. 

 Gezer puntanın ucunu kılavuzun kare 
kesitli baĢındaki punta deliğine 
yerleĢtiriniz. 

 Buji kolunun öne gelen tarafını araba 
yüzeyine düzgün dayatınız. 
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 Somuna kılavuz ile diĢ açınız. 

 

 Aynayı boĢa alıp çeviriniz. Aynanın 
elle çevirilmesiyle birlikte gezer 
puntadan adıma uygun ilerlemeyi 
sürekli veriniz. 

 Uygun soğutma sıvısı kullanılarak 
vida açma iĢlemini tamamlayınız. 

 Bu iĢlemleri sırasıyla iki ve üç 

numaralı kılavuzlarda da 
uygulayınız. 

 Somunu istenilen ölçülere getiriniz. 

 

 ĠĢ parçasını 25 mm uzunlukta testere 

ile kesiniz. 
 ĠĢ parçasının kestiğiniz yüzeyini alın 

tornalaması yaparak ölçülerine (20 
mm) getiriniz. 

 Somunu M10 cıvataya takarak 
kontrol ediniz. 

 Somun parçasını daha sonra Sach 
Ayak Modülünde kullanacaksınız. 

Bu nedenle iĢ parçasının 
paslanmaması için dıĢ yüzeyini ince 
yağ tabakası ile yağlayınız. 
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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. Torna edilecek iĢ parçasını hazırlayabildiniz mi?   

2. ĠĢ parçasını aynaya bağlayabildiniz mi?   

3. ĠĢ parçasını tornalayabildiniz mi?   

4. Ölçüleri kontrol edebildiniz mi?   

5. Somun parçasını delebildiniz mi?   

6. Somunu kılavuz ile diĢ açmaya hazırlayabildiniz mi?   

7. Somuna kılavuz ile diĢ açabildiniz mi?   

8. Somunu istenilen ölçülere getirebildiniz 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. Metrik ince diĢ kılavuz takımının sapında aĢağıdakilerden hangisi yazılmaz? 

A) Parmaktaki diĢ sayısı 
B) DiĢ üstü çapı 
C) M harfi 
D) Adım 

 
2. Metrik üçlü bir kılavuz takımının sapında aĢağıdakilerden hangisi yazılmaz? 

A) M harfi 

B) Adımı 
C) Yapıldığı malzemenin cinsi 
D) DiĢ üstü çapı 

 
3. Makine kılavuzları her vida için kaçlı takımlar halinde yapılmıĢlardır? 

A) Üçlü 
B) Tekli 
C) C-Ġkili 

D) Dörtlü 
 
4. Kılavuz çekecek olduğumuz parçalara havĢa açmamızın nedeni aĢağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Parçanın güzel görünmesi 
B) TalaĢın rahat çıkıĢı için 
C) Kılavuzun deliği eksende ağızlaması 

D) Yapılan iĢlemi rahat görmek için. 
 
5. Ġç vidaların açılmasında kullanılan ve bu amaçla üzerinde kesici helisel diĢler bulunan 

aletlere ne isim verilir? 
A) Vida 
B) Pafta 
C) Somun 

D) Kılavuz 
 

 

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 iĢ parçasının ayna punta arasına bağlanmasının nedenlerinden 

biridir? 
A) Uzun iĢ parçalarının esnememesi 

B) Tezgâhın uygun devirde çalıĢtırılması 
C) ĠĢ parçasına göre kalem seçilmesi 

D) ĠĢ parçasının ayna tarafından üç noktadan sıkılması 

 

2. Silindirik tornalamanın amacı nedir? 

A) Parçaya punta deliği açma 
B) Tezgâhı verimli kullanma 
C) ĠĢ parçalarının emniyetli bir Ģekilde iĢlenmesi 
D) ĠĢ parçalarının silindirik dıĢ yüzeylerinin iĢlenmesi 

 

3. El paftalarında lokma pafta koluna hangi yönde takılır? 
A) Yönü fark etmez. 
B) Yazı ve iĢaretler alt tarafta olur. 
C) Yazı ve iĢaretler üst tarafta olur. 
D) Hiçbiri 

 

4. Kademeli tornalama iĢleminde iĢ parçasının sağ tarafında kademe oluĢturmak için 
hangi kalem kullanılır? 
A) Vida kalemi 
B) Sol yan kalem 
C) Sağ yan kalem 
D) Keski kalemi 

 
5. Kademeli tornalamada iĢ parçasının kiĢilere zarar vermemesi için keskin köĢelere 

hangi iĢlem yapılmalıdır? 
A) Silindirik tornalama iĢlemi yapılır. 
B) Pah kırma iĢlemi yapılır. 
C) Dik yan yüzeyler tornalanır. 
D) Ölçme kontrolü yapılır 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 D 

4 C 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI  
 

1 A 

2 B 

3 B 

4 C 

5 D 

 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 C 

4 C 

5 B 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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