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nda bu modülle; tornalama ablonu
uygun
tornalama
numunesi

Amaçlar
1. Uygun ablon malzemesi kullanarak, tekni ine uygun bir
ekilde tornalama ablonu yapabileceksiniz.
2. Torna makinesini ve gerekli torna kalemlerini kullanarak
tekni ine uygun tornalama numunesi yapabileceksiniz.
Ortam: Atölye ortam veya gerçek çal ma ortam .
Donan m: Çal r durumdaki tornalama makinesi, torna
kalemleri, bileme ta ve ya ta , ablon haz rlama ve onlar
ekillendirme makine ve aletleri, ölçü kontrol aletleri.

Bu modül içerisinde her ö renme ve uygulama faaliyetinden
sonra yap lan ölçme ve de erlendirmeler ile kendinizi
de erlendirebileceksiniz.
Modül sonunda ö retmeniniz taraf ndan yap lan uygulamal
testlerle, kazand n z bilgi ve beceriler de erlendirilecektir.

ii

GR
G R
Sevgili Ö renci,
Ah ap teknolojisi alan i levsel de erleriyle mekânlar n kullan l n , estetik
de erleriyle de ya ad m z ve çal t m z yerlerin s cak, sevimli ve renkli bir ortam haline
gelmesini sa lar. Bu alan sanat ve tekni i birle tirerek ürünü ortaya ç kar r. Alanda ah ap ve
ah ap ürünleriyle birlikte boya, renk, cam, plastik, çelik ve metal gibi gereçler de
kullan lmaktad r.
Türkiye’de bu sektör h zla geli mekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta
ölçekli i letmeler giderek irketle mekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç
duyulmaktad r.
Günümüzde herhangi bir mesle i ö renmek, mutlaka uygulamal bilimsel e itimden
geçmeyi zorunlu hale getirmektedir. Art k hiçbir meslek ilk ö renildi i ekilde kalmamakta,
sürekli alan nda yenilenmeyi gerektirmektedir.
Ah ap tornalama mobilya sektöründe çok önemli bir paya sahiptir. Ah ap torna ile
yap lan i ler oturma gruplar nda, masa ve sehpa ayaklar nda ta y c eleman olarak,
Merdiven korkuluklar nda, aksesuar olarak birçok yerde rahatl kla kullanabilece imiz
e yalar yapmak mümkündür. Bu modülü tamamlad n zda ah ap tornalamada kullan lan
torna makinesini, makine kesicilerini ve kesicilerin bilenmesini ö renecek, bu i lemlerde
kullan lan makineler hakk nda bilgi sahibi olacaks n z. Ayr ca tornalamaya ba lamadan önce
yap lan haz rl klar , ablon haz rlamay , ablon haz rlamada kullan lan malzemeleri,
tornalamada kullan lan ölçme ve markalama aletlerini tan yacaks n z. Ayn zamanda bu
makineleri çal t rarak tornalama i lemlerini ö reneceksiniz.
Tornalama ve torna ürünleri mobilya sektörünün olmazsa olmaz de ildir. Ancak
herkesin yapt ndan farkl bir ey üretmek son derece önemlidir. Bu farkl l da torna ve
tornalama ürünleriyle elde etmek, son derece k ve zarif eyler yapmak mümkündür. Torna
makinelerinde ba ka yerlerde kullan lamayacak kadar küçük parçalardan bir eyler üretmek
ve onlar ekonomiye kazand rmakta önemlidir. Burada önemli olan geli en teknolojiyi
sürekli takip edip alan n zda uygulaman z ve geli en yeniliklere ayak uydurabilmenizdir.
Konuyla ilgili de i ik uygulama örnekleri göreceksiniz. Bu örnekleri çok daha fazla
ço altman z mümkündür. Ne kadar çok çal rsan z beceri ve h z n z o kadar artacakt r.
Modülü tamamlad n zda ülkemizin ve sanayimizin nitelikli insan gücü ihtiyac n bir
birey olarak kar laman z n yan nda ülkenize, çevrenize, ailenize ve kendinize faydal olma
mutlulu unu ve sevincini ya ayacaks n z.
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Ö RENME FAAL YET - 1
AMAÇ

Ö RENME FAAL YET - 1

Gerekli ortam sa land nda bu modülle; düzgün, ölçüsünde, tornalama ablonu
yaparak tekni ine uygun tornalama numunesi haz rlayabileceksiniz.

ARA TIRMA
Çevrenizde ah ap tornalamayla u ra an ki i ya da ki iler, varsa irtibat kurarak
tornac l kla ilgili fikir ve görü lerini alarak not ediniz ve de erlendiriniz.
Not ald n z bu fikir ve görü leri s n fta arkada lar n zla tart n z.
Çevrenizde bu alanla u ra an i letmelerden, mesleki e itim-ö retim kurumlar ndan,
konu ile ilgili bütün yaz l kaynaklardan, kütüphanelerden veya internet ortam ndan
ara t rmalar n z gerçekle tirebilirsiniz.

1. TORNALAMA ABLONU OLU TURMAK
1.1. ablon Malzemeleri
ve yapt

ablon, de i ik alanlarda düzeltme, belirleme, ölçme, denetleme i lerinde kullan lan
i e göre yap s de i en araç diye tan mlanabilir.

Tornalamada ablon bu i e ilk ba layanlar için bir kontrol arac d r. Tornalama i inde
biraz ustala anlar asla ablon kullanmazlar ve kontrol i lemlerini kumpas ve metre gibi di er
ölçme aletleriyle yaparlar.
resmine göre ablon için uygun malzemeye çizilen ekil,
çizgilerin d ndan kesilerek bo alt l r. Elde edilen ablon tornalama an nda kontrol arac
olarak kullan l r (Resim 1.1). ablon haz rlanabilecek malzemeler unlard r:

Resim 1.1: Tornalamada kullan lan örnek bir ablon
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1.1.1. Kontraplak
Soyma yöntemiyle elde edilen kaplamalar n üst üste bir düz bir ters gelecek ekilde
yap t r lmas ile elde edilen muhtelif kal nl ktaki plakalara kontraplak denir. Kontrplaklar n
de i ik amaçlarla üretilip de i ik yerlerde kullan lan de i ik kal nl kta olanlar vard r. Ah ap
teknolojisi alan nda daha çok arkal k olarak kullan lmas na ra men, kolay i lenip
ekillendirilebildi i için 0,4–0,5mm kal nl ndaki kontrplaklar ablon yap m nda da
kullan l rlar.

1.1.2. Masif
A açtan kesilen ince parçalara masif denir. nce masif plakalarda ablon yap m nda
kullan labilirler; ancak kontrpla a göre daha k r lgan oldu u için çal rken daha dikkatli
olmak gerekir. Aksi halde sa a, sola çarpan, dü en masif ablon yar l p k r l r ve i e
yaramaz, bo una emek harcanm olur.

1.1.3. Alüminyum
Gümü parlakl nda beyaz, hava ve su tesirlerine dirençli, yumu ak ve kolay i lenip
ekillendirilebilen bir elementtir.
nce alüminyum levhalar, ablon yapmak için en uygun malzemedir. Uzun süre
bozulmadan saklanabilirler.

1.1.4. Mukavva
Kâ t hamuruyla yap lan içinde bir veya birkaç lif plakas bulunan kal n ve sert kâ t
diye tan mlanabilir. Karton diye de bilinir. ablon yap m nda kullan lacak mukavva ambalaj
sanayinde kullan lan delikli mukavva olmamal d r.

1.1.5. Çivi
ki eyi birbirine tutturmak için çak lan, ucu sivri, ba l veya ba s z, metal veya
a açtan yap lm ufak çubuk diye tan mlanabilir. Metal çiviler az da olsa markalama arac
olarak ablon haz rlamada kullan l r. Alüminyum ve fiberglas üzerine ablon çizimi çivi
veya ince uçlu çizeceklerle yap l r.

1.1.6. Fiberglas
Çok ince cam telcikleri, cam elyaf ve polyesterden elde edilmi tahta sertli inde ve
muhtelif kal nl klarda bir malzemedir.
nce fiberglas ablon yap m nda kullan labilir. Ancak ablon yap m için kullan lan
malzemelerin en zor i lenenidir.
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1.1.7. Orta Yo unlukta Lif Levha (MDF)
ablon yap m nda yayg n olarak kullan lan gereçlerden biridir. Genellikle 3–4–5–6–8
mm kal nl kta olanlar ablon yap m nda kullan l r.

1.2. Markalama
Yap lmas dü ünülen i resmi 1/1 ölçe inde kâ t üzerine çizilir. Çizim a amas nda
i imize en çok yarayacak ve bu i için en uygun malzemeler pergel, pistole ve kumpast r.
Çizimi tamamlanan ve yap m na karar verilen i in resmi ablon malzemesi üzerine
markalan r. Marka çizgileri d ndan kaba kesim yap l r, ince temizli i yap ld ktan sonra
çal ma a amas nda kontrol arac olarak kullan l r.

1.2.1. Pistole
Genellikle plastikten yap lm de i ik e ri ve kavislerin çizilmesine yard mc olan bir
çizim arac d r. Daha çok Mimari çizimlerde kullan lan de i ik e im ve kavisde de i ik
büyüklükte olanlar vard r (Resim 1.2). Tornalamaya haz rl k a amas nda i resimlerinin
çiziminde el ve pergelle çizilemeyen kavislerin çiziminde kullan labilir.

Resim 1.2: Pistole tak m

1.2.2. Pergel
Aç l p kapanabilen iki ayakl bir çizim arac d r. Genellikle ayaklardan biri sivri
uçludur. Di er aya a kalem tak l r. Sivri uç bir noktaya konur, kalemli uç yar çap kadar
aç larak çizim yap l r. Pergellerin de i ik ekil ve biçimde olanlar oldu u gibi iki ucu sivri
olanlarda vard r (Resim 1. 3).
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Resim 1.3: Örnek pergeller

1.2.3. Kumpas
Kumpas bir ölçme, markalama ve kontrol aletidir. Daha çok makine teknolojisi
alan nda kullan lan verniyerli kumpaslar çok hassas ölçme yapan aletlerdir (Resim 1.4).
1:10 hatta 1:20 mm’yi ölçebilirler. Makine teknolojisi alan nda kullan lan kumpas ah ap
tornalama i leminde de hassas olmas istenen i lerde ölçme ve kontrol aleti olarak
kullan labilir. Ah ap tornalamada daha çok çap kumpaslar kullan l r. Bunlar iç çap kumpas
ve d çap kumpaslar d r (Resim 1. 5, 1. 6).

Resim 1.4: Verniyerli kumpas

Resim 1.5: D çap kumpas
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Resim 1.6: ç çap kumpas

1.3. ablon Olu turma
Yukar da anlat ld
gibi yap lmas tasarlanan tornalama i inin 1/1 ölçekli i resmi
çizilir (Resim 1.7). ablonu haz rlanmas için uygun malzeme al n r.

Resim 1.7: Torna i resmi

ablon çiziminde u yol izlenir. Resim, ablon yap lacak malzeme üzerine araya
karbon kâ d koyarak yerle tirilir. Sert ve ince uçlu kalemle çizilerek veya resim, ablon
malzemesi üzerine yap t r larak aktar lm olur (Resim 1.8) Sonra s ras yla:

Resim 1.8: ablon çizimi
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1.3.1. Uygun Makine ve Aletlerle Kaba Kesim Yapma
ablon malzemesi üzerine ekil aktar ld ktan sonra malzememiz mukavva ise uygun
bir kesici ile ve dikkatlice tam çizgiden kesilerek ekil olu turulur.
E er ablon malzememiz ah ap veya ah ap ürünü bir malzeme ise çizginin d ndan
ince di li ve dar testere tak lm erit testere makinesinde dikkatlice kesilir (Resim 1.10).
ablon kaba kesimi masa veya el dekupaj makineleriyle de yap labilir. Hatta bu makinelerle
daha temiz bir kesim yapmak mümkündür. Zorunluluk halinde kesim i i el testereleriyle de
yap labilir.
ablon malzemesi fiberglas ise yine ah ap i leme makineleriyle ama daha dikkatli ve
daha yava olarak kesilebilir.
ablon malzemesi alüminyum ise kesme i lemini metal i leme makineleriyle yapmak
gerekir.

Resim 1.9: Kaba kesimi yap lm

ablon

1.3.2. Törpü, E e ve Z mpara ile Net ekli Olu turma
erit testere makinesi, el testereleri, el dekupaj makinesi veya masa tipi dekupaj
makinesinde kaba kesimi yap lan ablondaki fazlal klar önce törpü ile al n r. Sonra ince di li
ah ap e esi ve z mpara ile fazlal klar al narak ablon olu turulur (Resim 1.11). E er i
yerinde çok fazla ablon kullan l yorsa veya o i herhangi bir ki iye yap lm sa ilerde tekrar
laz m olabilece i dü ünülerek üzerine gereken not veya isim yaz larak kullan ld ktan sonra
uygun bir yere kald r l r.

Resim 1.10: Fazlal klar temizlenmi
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ablon

UYGULAMA FAAL YET
UYGULAMA FAAL YET
resmine göre ablon haz rlama uygulamas yap n z.
lem Basamaklar

Öneriler

ablon haz rlayaca n z malzemeyi
belirleyerek i resmini bu malzemeye çiziniz.

resmini malzeme üzerine bant
ile yap t r n z ve alt na karbon
kâ d koyarak çizgi üzerinden
sert ve ince uçlu bir kalemle
dikkatlice çiziniz.
resmini ablon malzemesi
üzerine yap t rarak ta
markalayabilirsiniz.

Marka çizgileri d ndan ablonu kesiniz.

erit testere ile kesimde ince di li
dar bir testere kullan n z.

Kesme i lemini el dekupaj makinesiyle de
yapabilirsiniz.
Dekupaj makinesiyle kesimde
makineye ah ap testeresi tak n z.

ablonun çizgi d nda kalan fazlal klar n
temizleyiniz.
Temizleme i leminde fazlal klara
göre uygun alet kullan n z.
Törpü, e e makinelere tak lan
z mparalar ve el z mparalar n
kullanabilirsiniz.
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Fazlal klar temizlerken kavisli yerler ve
keskin kö elerde gereken hassasiyeti
gösteriniz.

Kavisli yerlerde yuvarlak, keskin
kö elerde lama e eler kullan n z.

ablonun son temizli ini ve yüzey temizli ini
yap n z.
Haz rlad n z ablonu i resmine
göre kontrol ediniz.

Tornalama an nda ablon ile i inizi kontrol
ediniz.

ablona uymayan yerlerden torna
b çaklar ile tala alarak ablona
uydurunuz.
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ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
Bu faaliyet kapsam nda hangi bilgileri kazand n z belirleyebilmeniz için bir k sm
do ru, bir k sm yanl cümleler verilmi tir. Cümle do ru ise ba ndaki parantezin içerisine
D, yanl ise Y harfini koyunuz.
1.

( ) De i ik alanlarda düzeltme, belirleme, ölçme, denetleme i lerinde kullan lan araca
ablon denir.

2.

( ) ablon tornada çal an herkes taraf ndan mutlaka kullan lmal d r.

3.

( ) Profesyonel tornac lar çal rken ablon kullanmazlar.

4.

( ) ablon Kolay k r lmayan, kontraplak, mukavva, alüminyum gibi malzemelerden
yap l r.

5.

( ) ablon i resminden kopyalanarak veya i resminin bir örne i ablon malzemesi
üzerine yap t r l p kesilmesiyle elde edilir.

6.

( ) ablon kesimleri daire testere ve erit testere makinelerinde yap l r.

7.

( ) ablon kesimleri tam çizgi üzerinden yap l r.

8.

( ) ablon kesiminde dekupaj makineleriyle iyi sonuç al namaz.

9.

( ) Çizgi d ndan kaba kesimi yap lan ablonlar törpü, e e veya z mpara ile son
haline getirilir.

10.

( ) Son kontrolü yap lan ablon tornalama an nda kontrol arac olarak kullan l r.

DE ERLEND RME
Cevaplar n z cevap anahtar ile kar la t r n z. Do ru cevap say n z belirleyerek
kendinizi de erlendiriniz. Yanl cevap verdi iniz ya da cevap verirken tereddüt ya ad n z
sorularla ilgili konular faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara do ru cevap
verdiyseniz uygulamal de erlendirmeye geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
resmine göre ablon haz rlay n z. Yapt
kontrol ediniz.

n z uygulamay a a daki ölçütlere göre

Aç klama: A a da listelenen davran lar kendinizde gözleyemediyseniz “Hay r”,
gözlediyseniz “Evet” eklinde kar s ndaki kutucu u (X) le i aretleyiniz.
De erlendirme Ölçütleri
Evet
Hay r
1

ablonun ne amaçla kullan ld

n ö rendiniz mi?

2

Tornalamada kullan lan ablon malzemelerini tan t n z m ?

3

resmi üzerinden ablon resmini ablon malzemesi üzerine
araya karbon kâ d koyarak markalad n z m ?

4

resmini ablon malzemesi üzerine yap t rarak markalama
i lemi yapt n z m ?

5

erit testere makinesinde ince di li dar bir testere ile çizgilerin
d ndan keserek ablon elde ettiniz mi?

6

Kaba kesimi yap lan ablondaki fazlal klar törpü, e e veya
z mpara ile temizlediniz mi?

7

Kavisli yerleri yuvarlak e e ile keskin kö eleri de lama e elerle
e elediniz mi?
Elde etti iniz ablonu i resmi üzerine koyarak kontrolünü
yapt n z m ?
Elde etti iniz ablonu torna makinesinde çal rken kontrol arac
olarak kulland n z m ?

8
9
10

ablona uyum sa lamayan yerlerden torna b çaklar yla tala
kald rarak i lemi tamamlad n z m ?

DE ERLEND RME
Yap lan de erlendirme sonunda hay r eklindeki cevaplar n z bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsan z ö renme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplar n z n
tamam “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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Ö RENME FAAL YET - 2
AMAÇ

Ö RENME FAAL YET - 2
Ö RENME FAAL YET –2

Bu faaliyet sonucunda gerekli ortam ve ekipman sa land nda torna makinesini ve
torna kalemlerini kullanarak tekni ine uygun tornalama numunesi yapabileceksiniz.

ARA TIRMA
Torna makineleriyle faaliyet gösteren i letmeleri ara t rarak yap lan i lem ve
i leri gözlemleyiniz. Tornalanm ürünlerin kullan ld yerleri, kullan ld klar
yerlere nas l bir etki katt klar n de erlendiriniz ve bu ara t rmalar n z s n fta
arkada lar n zla tart n z.
Çevrenizde bu alanla u ra an i letmelerden, mesleki ö retim veren e itim
kurumlar ndan, konu ile ilgili bütün yaz l kaynaklardan veya internet
ortam ndan ara t rmalar n z gerçekle tirebilirsiniz.
Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda ah ap teknolojisi alan nda kullan lan
torna makineleriyle ilgili bilgileri ö renecek düzgün, ölçüsünde, kurallara
uygun bir ekilde tornalama i lemlerini yapabileceksiniz.

2. TORNALAMA NUMUNES YAPMAK
2.1. Ah ap Torna Makinesi
2.1.1. Tan m ve Çe itleri
Tan m : Çe itli malzemelerden silindirik, konik veya her türlü dairesel ekilli i
yapmaya yarayan makinelere torna makinesi denir.
Ah ap torna makinelerinin di er ah ap makinelerinden en önemli fark i parças n n
konumudur. Di er makinelerin tamam nda kesiciler hareketlidir.
parças elle hareket
ettirilerek i lenir. Torna makinesinde ise genellikle i parças hareketlidir, i parças kendi
ekseni etraf nda dönerken kesici b çak elle tutularak çal l r ve i parças na ekil verilir.
Dolay s yla tornalama i lemlerinde el becerisinin rolü büyüktür. Biraz daha ileri seviyedeki
tornalama i lemlerinde yar otomatik ve tam otomatik tornalama makineleri kullan l r. Bu
makineler profesyonel ki ilerin kulland seri üretim makineleridir. Bu makinelerde b çak
elle tutulmaz makineye ba l d r. Otomatik kopyalama torna makinelerinde birden çok kesici
b çak vard r.
Ah ap torna makinelerinin a a da anlat laca gibi farkl i lemleri yapan türleri
vard r. Dersimizde en çok kullan lan manüel torna makinelerini inceleyecek, di erlerini
yüzeysel olarak geçece iz.

13

2.1.2. Çe itleri
Manüel a aç torna makinesi
Yar otomatik a aç torna makinesi
Döner b çakl a aç torna makinesi
Yüzey i leme ve iç bo altma a aç torna makinesi (Al n tornalama makinesi)
Eksantrik kopyalama a aç tornas
Dekoratif kopyalama a aç tornas (Burma makinesi)
Tam otomatik a aç torna makinesi
Otomatik burma ve kordonlu ç ta makinesi
Manüel A aç Torna Makinesi: En basit ve yayg n olarak kullan lan torna
makinesidir. Bütün tutma, ba lama, s k t rma, ayarlama ve ekillendirme
çal malar elle yap lmaktad r. Baz eklentilerle di er makinelerin yapt baz
tornalama i lemlerini de yapmak mümkündür. De i ik firmalar n üretti i
de i ik ekil ve büyüklükteki makineleri piyasada bulmak mümkündür ancak
çal ma prensipleri ayn d r. ekilde manüel torna makinesi ve makinede
yap labilen çal malardan baz lar görülmektedir (Resim 2.1, 2.2).

Resim 2.1: Manüel torna makinesi
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Resim 2.2: Manüel torna makinesinde yap lan baz çal malar

Manüel torna makinesi parçalar
o
Yatak
o
Fener
o
Fener mili
o
H z ayarlay c kademeli kasnak
o
Koruyucu kapak
o
Mil sabitle tirme pimi
o
Gezer punta kaidesi
o
Gezer punta kaidesi tespit kolu
o
S kma kolu
o
Siper
o
Siper yükseklik tespit kolu
o
Siper hareket tespit kolu
o
Motor
o
alter
Torna makinesinin esas eleman yatakt r. Yatak özel yap lm ayaklar üzerine veya bir
masa üzerine monte edilebilir. Yata n sol ba nda, hareket elemanlar n n bulundu u k sma
fener denir. Fener içine iki ba tan ç kacak ekilde yataklanm fener mili vard r. Fener
milinin içi boydan boya bo olup bo lu un sa ba mahmuzlu ve çatal puntalar n
tak labilmesi için konik yap lm t r. Fener milinin d yüzeyi sa taraf na sa vida di i, sol
taraf na sol vida di i aç lm t r. Bu k s mlara gerekti i zaman çe itli disk ve aynalar tak l r.
Milin dönme hareketi, yataklar aras ndaki kademeli kasnaklarla veya kademesiz h z
de i tirici kasnak düzenleriyle sa lan r. Motor hareketini kay larla kasna a ve fener miline
aktar r. Kasnaklar n üzeri koruyucu kapakla örtülmü tür. Sökme takma i lemi s ras nda milin
sabitle tirilmesi tespit pimi ile yap l r.
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Yata n sa taraf nda gezer punda kaidesi vard r. parças n n boyuna göre istenen
noktada tespit kolu yard m yla sabitlenir. Kaidenin içi konik biçimde bo olup buraya çe itli
merkezleme uçlar tak l r. Arkadaki vidal kol yard m yla merkezleme uçunun i parças n
s kmas sa lan r ve tespit kolu ile sabitle tirilir. Siper tornalama i lemi s ras nda torna
b ça na destek görevi görür. Siper kaidesi torna yata üzerinde sa a-sola, öne-arkaya
kayd r larak sabitlenebilir. Siperin yüksekli i ve do rultusu i in durumuna göre ayarlan p
s k labilir. parças n n boyuna göre de i ik uzunluklardaki siper, siper kaidesine tak labilir.
Yar Otomatik A aç Torna Makinesi: Ad ndan da anla laca gibi basit ve
küçük i lemler için tasarlanm baz i lemlerin otomatik baz lar n n manüel
olarak yap ld bir a aç torna makinesidir. Tek ve çok b çakl türleri vard r.
Tornalanacak i in bir örne i makineye ba lan r, makine hidrolik olarak
i lenecek parçay s k t r r. Kopyalama ünitesi ile kopyalama otomatik olarak
yap l r. Hassas ve do ru kopyalama için hidrolik kopya takip edici sistem ve
kopyalama i inde olu acak vibrasyonu (titre im) önlemek için ara yatak
ünitesiyle yataklama yap l r. Manüel torna makinesinde yap labilen bütün
çal malar yar otomatik torna makinesinde daha seri ve düzgün olarak yap l r
(Resim 2. 3).

Resim 2.3: Yar otomatik torna makinesi

Döner B çakl A aç Torna Makinesi: K sa ve derin motifli parçalar n
tornalanmas için tasarlanm ekil verme i lemlerinin torna kalemleriyle de il
freze b çaklar yla yap ld
bir a aç torna makinesidir. Hidrolik s k t rma
yapar. Çap ve k zak h z kontrolü yap labilir (Resim 2.4).
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Resim 2.4: Döner b çakl a aç torna makinesi

Resim 2.5: Döner torna b çaklar ve yap lan baz çal malar

Yüzey leme ve ç Bo altma A aç Torna Makinesi: Ön yüzeyden i lem
yapmak ve iç bo altmak (delme, geni letme) için tasarlanm bir makinedir
(Resim 2.6).
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Resim 2.6: Yüzey i leme ve iç bo altma a aç torna makinesi

Resim 2.7: Yüzey i leme ve iç bo altma tornas nda yap lan baz i ler ve torna b çaklar

Eksantrik Kopyalama (Lükens) A aç Tornas : Yap lm bir örne e göre
eksantrik kopyalama yapan torna makinesidir. Üretici firmalara göre kopya
say s de i ebilir. Daha çok lükens tipi sehpa ayaklar , eksantrik koltuk ayaklar ,
tüfek dipçi i gibi tornalama i lemlerinin yap ld makinedir (Resim 2.8).
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Resim 2.8: Eksantrik kopyalama a aç tornas

Resim 2.9: Eksantrik kopyalama makinesinde yap lan baz çal malar

Dekoratif Kopyalama (Burma) A aç Tornas : Tornalanm ürünler üzerine
frezeleme, fitil açma, burma i lemi yapan makinelere dekoratif kopyalama a aç
tornas denir. Tam otomatik ve yar otomatik olarak çal an türleri vard r. Masa,
sehpa, ranza, fiskos sehpa ayaklar ve merdiven t rabzanlar n n çekildi i
makinedir (Resim 2.9).
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Resim 2.10: Dekoratif kopyalama ve burma makinesi

Resim 2.11: Dekoratif burma makinesinde yap lan baz çal malar

Tam Otomatik A aç Torna Makinesi: Endüstriyel seri üretimde çok say da
tornalanacak i parçalar n otomatik olarak makineye alan, ayarlanabilen
hidrolik bas nç ile s kan ve hidrolik takip edici ile hassas ve do ru kopyalama
yapan makinedir. Bir parçan n i lenmesi bitti inde makine kendi kendine
parçay atar, otomatik tutma ve ta ma düzenleriyle ba ka bir parçay al p
puntalar aras na ba lar, i lem bu ekilde devam eder. Çok de i ik tip ve
özellikli olanlar vard r. Yap lm bir örne e göre (Resim 1.12) kopyalayarak
seri tornalama yapan makineler oldu u gibi, yap lan ayarlamaya göre verilen i
parçalar n tornalama yöntemiyle ekillendiren otomatik torna makineleri vard r.
Di er makinelerin yapt tornalama i lemlerini çok daha hassas ve seri olarak
yapabilir (Resim 2.13).
Makine üreten firmalar sürekli birbiriyle rekabet halinde olduklar için devaml yenilik
pe indedirler ve farkl özellikteki makineleri geli tirmeye çal rlar. Bu konu di er bütün
makine ve ürünler içinde geçerlidir. Otomatik torna makineleri zaman ve hassasiyet
kazand rd gibi, i kazas riskini de asgariye indiren bir seri üretim makinesidir.
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Resim 1.12: Kopyalanacak i parças

Resim 2.13: Tam otomatik torna makinesi

Otomatik Burma ve Kordonlu Ç ta Makinesi: Ayarland ktan sonra otomatik
olarak çal an, muhtelif boy ve kal nl ktaki ç talar çekerek al p üzerine çevresel
olarak kordon açan makinelerdir (Resim 2.14). Daha sonra bu ç talar eksenden
ikiye bölünerek mobilya sektörünün de i ik yerlerinde kullan l rlar (Resim
2.15).

Resim 2.14: Otomatik burma ve kordonlu ç ta makinesi
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Resim 2.15: Otomatik burma ve kordonlu ç ta makinesinde yap lan baz i ler

2.1.3. Manüel Torna Makinesi Bak m
leme ba lamadan önce:
Torna kalemlerinin keskinli ini kontrol ediniz, gerekiyorsa bileyiniz.
Gezer punta hareket ve ba lama düzenlerinin normal çal p
çal mad n kontrol ediniz.
Siper hareket ve ba lama düzenlerinin normal çal p çal mad n ,
siperin üst kenar nda kalemlerin rahatça kaymas na engel bir durum olup
olmad n kontrol ediniz.
Puntalar n tam merkezli ve rahat çal p çal mad n kontrol ediniz.
Günlük bak m:
Günlük çal ma sonunda makine tala lar n temizleyiniz.
Kullan lan kalem ve di er tak mlar yerlerine kald r n z.
Çal t n z çevreyi temizleyerek makine metal yüzey ve eklentilerini
ince ya ile hafifçe ya lay n z.
Haftal k bak m:
Kalemleri bileyiniz. Sap ve bileziklerinde gev eme ve çatlama varsa
onararak yerlerine kald r n z.
Mil ve punta yataklar ndaki ya lama noktalar n ya lay n z.
Makinenin tala ve tozlar n temizleyiniz. Metal yüzeyleri ve eklentileri
ince ya ile ya lay n z.
Y ll k genel bak m:
Her y l a a daki i lemleri gözden geçiriniz.
Makine gövdesinin yere ba lant s n kontrol ediniz.
Motor, alter ve kablo ba lant lar n kontrol ediniz.
Fener mili, yataklar, punta ve ayna ba lant lar n kontrol ediniz.
Kay ve kasnaklar n durumunu kontrol ediniz.
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Gezer punta yata hareket ve s kma düzenlerini kontrol ediniz.
Siper, siper yata hareket ve s kma düzenlerini kontrol ediniz.
Kalemler, ölçme aletleri ve eklentileri kontrol ediniz.

2.1.4. Manüel Torna Makinesi Eklentileri
Manüel torna makinelerinde çe itli ekil ve büyüklükteki i parçalar n n
ba lanabilmesi ve i lenebilmesi için de i ik eklenti ve aletler kullan l r. Bunlar n bir k sm
üretici firma taraf ndan makinelerle birlikte üretilip verilirken, bir k sm da zamanla kullan c
taraf ndan geli tirilerek kullan l r. Bu eklentilerin baz lar unlard r.
Mahmuz Punta
Arka k sm konik ve ba k sm nda t rnaklar bulunan mahmuz punta, fener milinin
içine tak larak, i parçalar n ba lar ndan merkezleyip tutmaya ve döndürmeye yarar (Resim
2.16).

Resim 2.16: Mahmuz punta

Düz Ayna
Fener miline ba lanan düz aynalar, tabak biçimindeki (Al n tornalama) i lerin vida ile
arkadan ba lanarak torna edilmesine yarar (Resim 2.17).

Resim 2.17: Düz ayna

Resim 2.18: Z mpara diski
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Z mpara Diski
Yüzeyine z mpara kâ d yap t r lan disk, fener milinin d na ba lanarak
küçük parçalar n z mparalanmas nda kullan l r (Resim 2.18).
Amerikan Ayna
Fener miline tak lan amerikan aynas , basamakl çeneleri aras nda, silindirik biçimli
parçalar d tan, içi oyuk parçalar içten s karak ba lamaya yarar. De i ik büyüklükte
olanlar vard r. Ayaklar düz veya ters ba lanabilir, ayaklar aç l p kapanabilir (Resim 2.19).

Resim 2.19: Amerikan ayna

Resim 2.20: Vida ba lanm ayna

Vidal Punta
Ucu a aç vidas biçiminde yap lm olan vidal punta, fener milinin içine tak l r.
parças merkezinden vidalanmak suretiyle puntaya ba lan r. Amerikan aynaya vida
ba layarak ta ayn amaçla kullan labilir (Resim 2.20).
Z mpara Silindiri
Z mpara silindiri fener milinin içine tak larak, çe itli e meçli
z mparalanmas nda kullan l r. De i ik büyüklük ve ekilde olanlar vard r.

parçalar n

Flan l Mil
Fener milinin içine tak lan flan l mile, z mpara ta , tel f rça, polisaj keçesi gibi
elemanlar ba lanarak de i ik i lemler yap labilir.
Rulmanl Punta
Gezer punta miline ba lanan rulmanl punta i parças n n di er ucunu merkezleyerek
s kmaya yarar (Resim 2.21).
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Resim 2.21: Rulmanl punta

Mandren
Gezer punta miline tak lan mandren ve matkap fener miline ba lanan silindirik
parçalar n merkezden delinmesi i leminde kullan l r (Resim 1.22).

Resim 1.22: Gezer punta miline tak lan mandren

Siperler
Torna makinesinde, tornalama s ras nda torna kalemlerine destek görevi gören de i ik
biçim ve büyüklükte siperler kullan l r. Tek veya çift ayakl olanlar vard r (Resim 2. 23).
Yap lan i in ekline göre kavisli siperlerde vard r (Resim 2.24).

Resim 2.23: Tek ve çift ayakl siperler
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Resim 2.24: De i ik torna sirerleri

Destek
Uzun boylu ve ince parçalar n titre im ve salg yapmas n önlemek için, parça
boyunun orta k sm nda torna yata na ba lanan deste in pabuçlar parça kal nl na göre
ayarlanabilir.
Ölçme Aletleri
Torna makinesinde çal rken i parças üzerindeki ölçme, markalama ve kontrol
i lemlerini yapmak üzere de i ik ölçme ve kontrol aletleri kullan lmaktad r. Bunlar, metre ve
cetveller, sivri uçlu pergel, kalemli pergel, d çap kumpas ve iç çap kumpas d r.

2.1.5. Manüel Torna Makinesi Çal ma Güvenli i
Çatlak ve budakl parçalar makineye ba lamay n z.
Tutkallanm parçalar tamamen kurumadan makineye ba lamay n z
Parçalar tornaya sa lam bir ekilde ba lay n z. Gezer puntay s kt ktan sonra
mutlaka tespit ediniz.
Siperi, i parças na dokunmayacak en yak n mesafede ayarlay n z.
Parça i lenirken inceldikçe, makineyi durdurarak siperi er yak n mesafeye
yakla t r p siper kaidesini ve siperi sa lamca s k n z.
Ö renme a amas nda, makine çal rken hiçbir ayarlama, ölçme, markalama ve
kontrol i lemi yapmay n z.
Makineyi çal t rmadan önce parçay elle döndürerek sipere dokunmad n
kontrol ediniz.
Daima keskin kalemlerle çal n z ve körelen kalemleri hemen bileyerek i leme
devam ediniz.
Makineyi, i parças n n çap na uygun dönme h z nda ayarlay n z. (Kal n, kare
parçalar n kaba i lenmesinde ve al n tornalamada dü ük devirle, ince parçalarda
ve perdah i lemlerinde yüksek devirle çal n z.)
Torna kalemini, her iki elinizle sa lamca tutarak ve sipere iyice bast rarak
çal n z.
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Al n tornalamada oluklu kalem kullanmay n z. Sadece kaz ma i lemi
uygulay n z.
Dönen parçaya ve ba lama elemanlar na elinizi çarpmay n z.
Z mparalama ve cilalama illerinde siperi geri çekiniz veya kald r n z.

2.2. Torna Kalemleri
Torna makinesine ba lanarak dönen i parçalar n n ekillendirilmesinde kullan lan
de i ik torna kalemleri vard r. Bunlara torna b çaklar da denir. A z ekilleri ve kullanma
yerleri de i ik olan torna kalemleri vard r.

2.2.1. Çe itleri
Oluklu Kalemler: Parçan n kaba tala n alma ve iç e meçli k s mlar n
ekillendirme i lemlerinde kullan l r (Resim 2.25).

Resim 2.25: De i ik geni likteki oluklu kalemler

E ik A zl Kalemler: Düz ve d bükey e meçli k s mlar ölçüsünde tornalama
ve de i ik olan torna kalemleri vard r perdah etmede, V k s ml ve fatural
k s mlar ekillendirmede kullan l r (Resim 2.26).

Resim 2. 26: E ik a zl torna kalemi

Bölme Kalemleri: A z yap s çift tarafl delik kalemini and ran bölme kalemi,
parça boylar n kesmede, parça üzerindeki de i ik yar çapl k s mlar keserek
markalamada kullan l r (Resim 2.27).
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Resim 2.27: Bölme kalemleri

Düz Kalemler: Silindirik veya konik parçalar kaz yarak ekillendirme ve
perdah i lemlerinde kullan l rlar (Resim 2.28).

Resim 2.28: Düz kalemler

Yuvarlak A zl Kalemler: çbükey e meçli k s mlar ekillendirme ve perdah
i lemlerinde kullan l rlar (Resim 2.29).

Resim 2.29: Lama e eden yap lm yuvarlak a zl kalemler

M zrak Uçlu Kalemler: V ekilli sivri iç kö elerin ve fatural k s mlar n
i lenmesinde m zrak uçlu kalemler kullan l r (Resim 2.30).

Resim 2. 30: M zrak uçlu kalemler
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Standart torna kalemleri d nda, çal an ki ilerin kar k e meçli tornalama i lemlerini
yapabilmek için kendilerine göre geli tirip kulland klar özel a z ekilli torna kalemleri de
vard r (Resim 2.31).

Resim 2.31: Özel ekilli torna kalemleri

2.2.2. Torna Kalemleri Bilenmesi
Genellikle bütün kesici aletlerde oldu u gibi torna kalemlerini kullan rken de
kar la lan en önemli zorluklardan biri de körelmi kalemlerle çal makt r. Torna
kalemlerini güvenli bir ekilde kullanmak, temiz ve duyarl tornalama i lemi yapabilmek için
torna kalemlerini bilemek gerekir. Torna kalemlerinin bilenmesi rende t ve düz kalemlerin
bilenmesi gibidir. Torna kalemlerinin bilenmesi de iki a amada yap l r.
Kaba bileme (Z mpara ta nda bileme)
nce bileme (Ya ta nda bileme)
Düz ve e ik a zl kalemlerin kaba ve ince bilenmeleri, aynen rende t lar nda oldu u
gibidir. Bölme kalemleri ve m zrak uçlu kalemler de rende t lar gibi ancak çift tarafl
bilenirler. Oluklu kalemler ve yuvarlak a zl kalemler yatay konumda tutularak kalem
gövdesini kendi ekseni etraf nda a a - yukar döndürerek z mpara ta nda kaba bilenir.
Kaleme yandan bak ld nda pah çizgisi a z çizgisine paralel görünmelidir. Bu ekildeki
kalemlerin ince bilenmesi normal ya ta nda, çapak dü ürme i i ise özel ekilli ya ta veya
gaz ta ile yap l r.

2.3. Mastar
De i ik meslek dallar için çok de i ik ekillerde tan mlanabilir. Ah ap teknolojisi
alan nda ablonla e anlaml gibi kullan l r.

2.3.1. Tan m
Ait olduklar parçalar n detay resimlerindeki önden, yandan veya üstten görünü ünün
veya bu parçalar n bir yönden görünen yüzey aç n mlar n n ince kontrplak veya kal n
mukavva gibi malzemelerin üzerine çizilip kesilmi ölçme, kontrol arac d r. Veya bir
parçan n boyutlar n ölçü aletlerine ba vurmaks z n (metre, kumpas) do rudan kontrol
etmeyi sa layan alet diye de tan mlanabilir.
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2.3.2. Çe itleri
Ah ap teknolojisi alan nda: pe mastar , çap mastar , e ri mastar gibi mastarlar en çok
kullan lan mastarlard r. Bu mastarlar i resmimize göre anlat lan malzemelerden i imizin
durumuna göre ço unlukla kendimiz haz rlar z.

2.4. Ölçme Kontrol Aletleri
Ölçme: Herhangi iki varl k aras ndaki özellik fark n belli bir sistem içinde
tespit etme i lemine ölçme denir.
Kontrol: Yap lmakta olan veya bitmi bir i in, i resmine veya örne ine uygun
ve düzgün olup olmad n anlamak amac yla, i i yaparken ve bitirdikten sonra
yap lan ölçme i lemine de kontrol denir.
Tornac l kta ölçme ve kontrol i lemleri genellikle metre ve kumpaslarla yap l r.

2.4.1. Kumpaslar
Tornac l kta çap kumpaslar ve makine teknolojisi alan nda hassas ölçmelerde
kullan lan sürmeli kumpaslar nadiren kullan l r.
Çap Kumpaslar : Silindirik ve yuvarlak parçalar n d ve iç çaplar n ölçmek
ve kontrol etmek amac yla kullan l rlar. Daha çok a z aç kl klar bir metre ile
ölçülerek ayarlan r. Üzerlerinde ölçü bölümlemesi olanlar da vard r. Mafsallar
s k perçinli, yayl veya vidal olanlar vard r (Resim 2.32).
D çap kumpas
ç çap kumpas diye ikiye ayr l r.

Resim 2.32: De i ik çap kumpaslar
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Sürmeli Kumpaslar: Gönye biçiminde bir cetvel ve üzerinde kayarak hareket
edenbir sürgüden meydana gelir. Ah ap teknolojisi alan nda kullan lanlar ,
Verniyerli Kumpaslar: Çok hassas olmas gereken kaplama kal nl gibi
ölçme i lemlerinde kullan l r. Daha önce anlat ld
gibi 1:20 mm’ yi
ölçebilen çe itleri vard r.
Çatal Kumpaslar: Metalden veya sert a açtan yap lm olan çatal
kumpaslar, daha çok orman i çileri taraf ndan tomruk gibi büyük çaplar n
ölçülmesinde kullan l rlar. Çeneleri oldukça uzundur ve cetveli üzerinde
genellikle 5 mm’ lik bölümler vard r.
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UYGULAMA FAAL YET
UYGULAMA FAAL YET
resmine göre i parças n el torna makinesinde tornalama i lemini yap n z.
lem Basamaklar
Tornalayaca n z i resmini çiziniz.

Öneriler

Torna makinesinde çal maya
yeni ba layanlar çizilmi i
resimlerinden ya da yap lm
i lerden yararlanabilirler.

Tornalayaca n z i parças n haz rlayarak
kö egenlerini birle tirip merkezini bulunuz.
parçan z n merkezini bulma
i lemini kenarlar n orta
noktalar n birle tirerek de
yapabilirsiniz.

parçan z n kö elerini k r n z.

Kö e k rma i lemini planya
makinesinde veya daire testere
makinesinde testereyi 45
yat rarak yapabilirsiniz.

parçan z makineye ba lay n z.

Gezer punta sabitleme kolu ve
siper yükseklik sabitleme
kollar n gerekli ayarlar
yaparak sabitleyiniz.
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inize uygun bilenmi , keskin torna kalemlerini
haz rlay n z.
Kör b çakla düzgün i
yap lamaz, kullanaca n z
b çaklar bilenmesi gerekiyorsa
bileyiniz.
Di er yard mc ölçü aletlerini
de haz rlay n z.

Gerekli di er ayarlar yaparak çal maya
ba lay n z.

Önce kaba tornalama yap n z.
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ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
Bu faaliyet kapsam nda hangi bilgileri kazand n z belirleyebilmeniz için bir k sm
do ru, bir k sm yanl cümleler verilmi tir. Cümle do ru ise ba ndaki parantezin içerisine
D, yanl ise Y harfini koyunuz.
1.

( ) Manüel torna makinesinde genellikle i parças hareketlidir, torna b çaklar
tutularak çal l r.

2.

( ) Torna makinesinde tornalama yaparken el becerisinin fazla önemi yoktur önemli
olan torna b çaklar n n do ru seçilmesidir.

3.

( ) Manüel torna makinesi çok yayg n olarak kullan lan bir makine de ildir.

4.

( ) Manüel torna makinesinin en önemli parças yatakt r.

5.

( ) Manüel torna makinesinde fener milinin içi boydan boya bo olup sa ba
mahmuzlu puntalar n tak labilmesi için konik yap lm t r.

6.

( ) Manüel torna makinesi sürekli ayn dönme h z ile çal r.

7.

( ) Lükens ayaklar genellikle eksantrik kopyalama yapan torna makinelerinde çekilir.

8.

( ) Manüel torna makinesinde fitil açma i lemi tornalanm i ler üzerinde yap l r.

9.

( ) Mahmuz punta fener mili içine vidalan r.

10.

( ) Amerikan aynalar n basamakl ayaklar ; silindirik parçalar d tan, içi oyuk
parçalar içten s karlar.

11.

( ) Siperler, torna makinesinde i parçalar n n titre im yapmamas n sa larlar.

12.

( ) Manüel torna makinesinde tornalama i lemi düzkalem ve delik kalemleryle
yap l r.

DE ERLEND RME
Cevaplar n z cevap anahtar ile kar la t r n z. Do ru cevap say n z belirleyerek
kendinizi de erlendiriniz. Yanl cevap verdi iniz ya da cevap verirken tereddüt ya ad n z
sorularla ilgili konular faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara do ru cevap verdiyseniz uygulamal de erlendirmeye geçiniz.

34

UYGULAMALI TEST
El torna makinesini çal maya haz r hale getiriniz. Yapt
ölçütlere göre kontrol ediniz.

n z uygulamay a a daki

Aç klama: A a da listelenen davran lar kendinizde gözleyemediyseniz “Hay r”,
gözlediyseniz “Evet” eklinde kar s ndaki kutucu u (X) le i aretleyiniz.
De erlendirme Ölçütleri
Evet
Hay r
1

Ah ap tornalama makinesi tan m n yapabilir misiniz?

2

Ah ap torna makinesi çe itlerinin adlar n sayabilirmisiniz?

3

Ah ap torna makinesini di er ah ap makinelerinden ay ran en
önemli özelli i aç klayabilir misiniz?

4

Manüel torna makinesini meydana getiren parçalar sayabilir
misiniz?

5

Yar otomatik tornalama makinesi çal ma prensiplerini
anlayabildiniz mi?

6

Eksantrik kopya torna makinesinde ne tür tornalama i lemlerinin
yap ld n anlayabildiniz mi?

7

Dekoratif kopyalama (Burma) makinesinde tornalanm parçalara
nas l fitil aç ld n aç klayabilir misiniz?
Manüel torna makinesi eklentilerinden mahmuz puntan n ne i
yapt n aç klayabilir misiniz?

8
9

Manüel torna makinesinde amerikan ayna ile ne tür i ler
yap ld n aç klayabilir misiniz?

10 Manüel torna makinesinde mandren ile ne tür i ler yap ld
aç klayabilir misiniz?

n

DE ERLEND RME
Yapt n z de erlendirme sonunda hay r eklindeki cevaplar n z bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsan z ö renme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplar n z n
tamam “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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MODÜL DE ERLEND RME
MODÜL DE ERLEND RME
PERFORMANS TEST (YETERL K ÖLÇME)
Modül ile kazand

n z yeterli i a a daki ölçütlere göre de erlendiriniz.

De erlendirme Ölçütleri

Evet

Tornalama ablonu Olu turmak ile lgili Ölçütler
1

De i ik malzemelerden ablon haz rlat n z m ?

2

resmini ablon malzemeleri üzerine çizdiniz mi?
ç çap kumpas ve d çap kumpas ile ölçme i lemleri yapt n z
m?

3
4

ablon çizimi yap p fazlal klar n
makineleriyle kestiniz mi?

5

ablon kaba kesimini
temizletiniz mi?

6

erit testere ve dekupaj

yapt ktan

sonra

fazlal klar n

resmine göre ablonu kontrol ettiniz mi?

Tornalama Numunesi Yapmak ile lgili Ölçütler
1

Manüel ah ap torna makineleriyle tornalama i lemlerini
yapt n z m ?

2

Farkl ah ap torna makineleri ile tornalama çal malar yapt n z
m?

3

Manüel torna makinesini yerinde incelediniz mi?

4

Manüel torna makinesi parçalar n ve eklentilerini yerinde
incelediniz mi?

5

Manüel torna makinesi s kma ve ba lama kollar yla i
parçan z ba lad n z m ?

6

Burma torna makinesi ile burma tornalama çal mas yapt n z
m?

7

Tam otomatik torna makinesinin i parçalar n nas l al p
s kt n ve ekillendirdi ini ö rendiniz mi?

8

Manüel torna makinesi bak m n yap p ya lama noktalar ndan
ya lama i lemi yapt n z m ?

9

Manüel torna makinelerinde z mparalama i lemi yapt n z m ?

10

Manüel torna makinesinde vidal punta ile s kma ve tornalama
i lemi yapt n z m ?

11

Manüel torna makinesinde de i ik b çaklarla tornalama ve
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Hay r

ekillendirme yapt n z m ?
12

De i ik a z yap s ndaki manüel torna makinesi b çaklar n n
bilenmesi uygulamas n yapt n z m ?

13

Manüel torna makinesinde kullan lan ölçme ve kontrol aletleri
ile ölçme kontrol i lemlerini yapt n z m ?

Düzenli Çal ma için Ölçütler
1

Çevreyi koruma ile ilgili etik kurallara uygun davrand n z m ?

2

Kulland

3

Makinelerle ilgili çal ma kurallar na uydunuz mu?

4

Ah ap tornalama makineleri çal ma prensiplerini ö rendiniz
mi?

5

Her çal ma sonunda çal t
mi?

6

Mesle inizle ilgili etik kurallara uygun davrand n z m ?

7

Çal ma an nda i
kulland n z m ?

n z alet ve avadanl klar yerlerine kald rd n z m ?

n z yeri ve makineyi temizlediniz

elbisesi giyip gerekti i zaman gözlük

DE ERLEND RME
Yapt n z de erlendirme sonucunda eksikleriniz varsa ö renme faaliyetlerini
tekrarlay n z. Modülü tamamlad n z, tebrik ederiz. Ö retmeniniz size çe itli ölçme araçlar
uygulayacakt r. Ö retmeninizle ileti ime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
Ö renme faaliyetindeki sorulara verdi iniz cevaplar cevap anahtar ile kar la t rarak
kendinizi de erlendiriniz.

Ö RENME FAAL YET -1’ N CEVAP ANAHTARI
Sorular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cevaplar
D
Y
D
D
D
Y
Y
Y
D
D

Ö RENME FAAL YET -2’N N CEVAP ANAHTARI
Sorular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cevaplar
D
Y
Y
D
D
Y
D
D
Y
D
Y
Y
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